
 

 1 

 
نزد ما حمفوظ است. اين فايل در اجنمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و متامي حقوق اين اثر 

 براي خواندن رمان هاي بيشرت به سايت، اجنمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 لينک سايت:

www.novelcafe.ir 

 لينک اجنمن:

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام:

https://t.me/novelcafe_ir 

 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir
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 یصورت: به رنگ م دلنوشتهنا

 یرکافیام نی: پروسندهینو

 یقی: نفس صدويراستار

 

 !خندیممی هایمانغم متام به روز یک

 .شودمی تربزرگ هایمانغم شویم، تربزرگ چه هر

 .است گذر حال در دنیا رودمی یادمان گاهی

 .شودمی تربزرگ گذردمی چه هر برف یگلوله مثل و گذرند حال در هاغم

 .شدندمی ارزشبی و کوچک نیز هاداغ ترینبرگ هیچ، که هاغم دنیاییم کجای در بود یادمان اگر

 رود،منی بد جای دل است، دملان که هستیم جایی همان دقیقا ما

 !داریم رفنت بر اصرار برود، خواهدمنی و نباید دل که جا همان که هستیم ما

 

 

 .هسنت هم مثل همه معتقدم من ولی نیست هرکسی کار بودن قوی میگن همیشه کهاین با

 .دهندمنی نشان هابعضی و دهندمی نشان را دردهایشان هابعضی فقط

 .گیرندمی شاد را خود ظاهر، حفظ برای که هستند دوم گروه از تودار هایآدم

 !نداشت؟ غم و بود انسان شودمی مگر

 

 .رسدمی راه از بعدی گذاری؛می سر پشت را یکی تا که هاییغم هاست؛غم برای جایی دنیا،
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 هاکننده شرکت پاهای زیر را درشت و ریز هایسنگ سرعت، با و نشسته گود بیرون کسی که، انگار
 !ریزدمی

 

 

 .ستوسطی بازی ها،آدم و زندگی برای تشبیه زیباترین

 ! میدانی یبازنده تو صورت، این غیر در نکند؛ اصابت تو به توپ تا بدهی جاخالی باید

 را توپ باید اوقات گاهی ولی بشینی؛ یا و بکشی عقب را خود بپری، بدهی، جاخالی چطوری کندمنی فرقی
 .کنی کسب امتیاز تا بگیری دست در

 .باشی ضربه ضد بعدی، مشکل اصابت با تا کنی ـل*غـ*ب را مشکلت باید

 .نکنی تکرار را قبل اشتباه کنیمی سعی بازی بعدیِ دور در و آییمنی کوتاه شدی، میدان بازنده اگر

 

 

 !اندانسان انگار نه انگار اند؛نربده انسانیت از بویی که هاییآدم از دارم شکایت کمی

 .دارند را آدمیان ظاهر و شکل فقط نیستند انسان ها،آدم یهمه که امرسیده نتیجه این به هاستسال

 !ساخته شیطان از بدتر شیاطینی، هاآن از که بوده زیاد چنان شیطان نفوذ انگار

 کشند؟می یدک را آدم اسم چرا نیستند انسان که آنان بودنشان، آدم به کنممی شک گاهی

 !گفت؟ آدم عجیب موجودات این به شودمی واقعا آیا کنند؛می نامت بد کنند،می توطئه شکنند،می دل

 

 

 !خواهدمی پهن یشانه و گرم دستان دمل
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 !خواهدمی دنیا وسعت به دلی دریا، وسعت به قلبی

 !خانواده جنس از آرامشی خواهد؛می آرامش دمل

 !صداقت با همراه عشق جنس از آرامشی

 !مزد بدون ماندنی منت،بی حمبتی

 ...!زندگی خواهد،می زندگی دمل

 

 

 .خوانندمی بد را فریادت دانند؛می رضایت را سکوتت

 ...!شده دنیایی چه

 مبانی؟ ساکت و شوی لربیز شودمی مگر

 .چینندمی را هایتحرف کنند؛می خفه را فریادت

 !گیرندمی را جانت تلخ؛ سکوتی در درماندگی، نهایت در

 

 

 .امکرده گیر عقلم و دمل میان

 !آری گویدمی دل و نه گویدمی عقل

 .است گونهاین همیشه

 .شوندمنی نظر هم دل و عقل

 دارند؛ جنگ سر انگار

 .بنشانند کرسی به را خود حرف شدید رقابتی در خواهندمی انگار
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 !است درست گوید دل چه هر گویممی من ولی

 !را خالی ینیمه عقل و بیندمی را لیوان پر ینیمه دل

 

 

 !بودم؟ عاشقت تو همچون من که را روزی است یاد

 !خوردم؟ جا من و زدی جا تو دیدی

 آجنا؟ در او با تو و اینجا در تنها من اکنون که دیدی

 .ست وفاداری عاشقی رسم

 !بدانی عاشقی که نکردی عاشقی

 

 

 است؛ شیرین شوری دمل در

 !تو متام من و منی متام تو گویی

 .نیست کس هر کار و است سخت عاشقی ستود؛ باید را عاشقان

 !ایشده مغلوب تو باشی، ستودنی که نبودی عاشق تو

 !لرزدمی دنیا شاناشک صدای از گاهی فقط بازند،منی عاشقان

 

 

 داشتم؛ دوستت اشتباهاً عمر متام گویی

 .نداشتی حسی حتی هیچ که دوست مرا تو گویی
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 !شکاندی تو که را دلی شکسنت صدای شنیدم وجودم اعماق در من

 !است «عشق» اسمش که شویمی مبتال دردی به زودی به نیز تو که چرا نباش؛ خوشحال

 !بشکنی عمر متام و کند رهایت اگر دل، شکندمی رمحانهبی چه و

 

 

 داشتم؛ دوستت اشتباهاً عمر متام گویی

 .نداشتی حسی حتی هیچ که دوست مرا تو گویی

 !شکاندی تو که را دلی شکسنت صدای شنیدم وجودم اعماق در من

 !است «عشق» اسمش که شویمی مبتال دردی به زودی به نیز تو که چرا نباش؛ خوشحال

 !بشکنی عمر متام و کند رهایت اگر دل، شکندمی رمحانهبی چه و

 

 

 !قلبت گاهی و شکندمی دلت گاهی

 .اینشده عاشق چون دانی؛منی را فرقش

 .یابدمنی ترمیم و شکندمی را دل

 .ستدیگری کس عاشق عشقت وقتی شکندمی قلبت راحت چه و شویمی عاشق گاهی

 جانت به العالج دردی کهنه زخم از غیر که چرا بشکند؛ قلبت که نکند خدا اما اند؛ترمیم غیرقابل دو هر
 .افتدمی

 !نیست هوا گویی

 !نیست نفس گویی
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 !نیست هم نفس نیست، نفستهم وقتی آری

 

 

 ! خواهممی چه دامنمنی

 .خندممی و رویمی دل از گاه و گریممی فراقت در و زدمی سرم به گاهی

 !درگیرم خودم با انگار

 .کردم فراموشت که است سال سالیان خبواهی، را حقیقتش

 .نداری دل این در جایی دیگر تو ولی گویم؛می دمل از برایت چرا دامنمنی

 !وفاییبی که چند هر کن یادی گاهی من، یشده کهنه عشق

 !رفتی که شد خوب مباند، خودمان بین ولی نیامدی وقتهیچ انگار که رفتیمنی جوری نبودی وفابی اگر

 .بگردم خودم مای دنبال به تو مثل من و بروی که بهرت همان نشود، ما که تویی و من

 

 

 ! خواهممی چه دامنمنی

 .خندممی و رویمی دل از گاه و گریممی فراقت در و زدمی سرم به گاهی

 !درگیرم خودم با انگار

 .کردم فراموشت که است سال سالیان خبواهی، را حقیقتش

 .نداری دل این در جایی دیگر تو ولی گویم؛می دمل از برایت چرا دامنمنی

 !وفاییبی که چند هر کن یادی گاهی من، یشده کهنه عشق

 !رفتی که شد خوب مباند، خودمان بین ولی نیامدی وقتهیچ انگار که رفتیمنی جوری نبودی وفابی اگر
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 .بگردم خودم مای دنبال به تو مثل من و بروی که بهرت همان نشود، ما که تویی و من

 

 

 !ناگفته هایحرف از نویسممی روحت صورتیِ رنگ به

 .مبانند باقی صورتی همیشه تا نوشتم صورتی رنگ به که را هاییهمان

 !دارند رنگ هایمنوشته که ستصورتی قدرهمان تو داشنت دوست

 !زندمی بدجور را چشم زیبایی عین در که بود صورتی زیبایِ رنگ همان شد جتربه تو با که عشقی

 

 * پایان* 

 

 

اين فايل در اجنمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و متامي حقوق اين اثر نزد ما حمفوظ است. 
 براي خواندن رمان هاي بيشرت به سايت، اجنمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.
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