
 

 1 

 

 جا کردمعشق را، من جابه ینام دلنوشته: مرزها

 ))کاربر انجمن ناول کافه ی: زهرا مرادسندهینو

 : عاشقانهژانر

 انیمحمد هی: مهدراستاریو

 

 https://novelcafe.ir               سایت ناول کافه :

 https://forum.novelcafe.ir/انجمن ناول کافه : 

 https://t.me/novelcafe_ir      کانال ناول کافه :

 

 

 

 در ناول کافه فایل شده است.برای دانلود دلنوشته های بیشتر به سایت و کانال ناول کافه مراجعه کنید دلنوشتهاین 

https://novelcafe.ir/
https://forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir
https://novelcafe.ir/delneveshte/
https://novelcafe.ir/delneveshte/


 

 2 

 ...باردمی باران

 ...گفتیمی عشق از من با امانش،بی هایشالق زیر روزی باران،که همان

 باری،می چنانهم تو و رفت او باران، گرم دمت

 ...آورینمی او یاد به مرا و پاشیمی من زخم به نمک

 

 یادت، به که همانی تو

 گشایم،می چشم یادت به و بندممی چشم

 ...برگرد

 ...رویاهایم در نه کنم لمست آغوشم در خواهم،می

 

 ...نفس

 ؟...چیست که دانیمی

 !کار؟ چه خواهممی نفس دارم، را تو تا

 .تو... هستی تو من بازدم و دم

 

 

 

 ...است خبر چه دلم یپرده پشت در بدانی خواستیمی

 ...تو جز نیست، خبری بخواهی را راستش

 

 

 ...دارم دوستت

 ...را شیرین فرهاد، که چنان

 ...را لیلی مجنون، که چنان

 ...را رامین ویس، که چنان

 ...را عذرا وامق، که چنان
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 بودند، تو به من عشق شاهد اگر هااین یهمه و

 ...که اعتراف به کردندمی باز زبان

 ...را تو من، که چنان... دارم دوستت

 

 

 نباشی؟ تو و ببارد باران

 ...!انگیزی وهم خیال چه

 

 

 ...من محبوب باردمی باران

 بگذار دلم یکوچه به پا و بده من به را دستت

 آسمان به رو زنان قدم هم، دست در دست

 ...ماننگاه در باران اصابت با ،...گیردمی جان عشق

 

 

 ات،دلبرانه یخنده

 دلم آتش بر ستآبی

 ...بخند

 و بخند دلبرانه

 !کن گلستان را دلم آتش

 

 ...لعنتی تلخ   سرد  

 

 گویممی را عطرت

 ...برنخاست و نشست جانم عمق در که تلخ، سرد   همان

 ...من مشام در دنیاست بوی ترینحالل عطرت،
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 خواهمت،می واردیوانه من، و نداری دوستم

 ...عشق خاصیت است این

 و بستن تو هاینداشتن دوست روی بر چشم

 ...شدن غرق خیال عالم در

 

 

 تو و من یقصه ته

 و بود من هایکشیدن آه

 تو هایندیدن مرا

 و بود من هایبودن باران زیر گریه با توبی

 !تو هاینیاوردن یاد به باران زیر مرا

 برد خواهم خدا نزد را شکایتم باران زیر امروز

 خواهم،می را طلبم من

 ...بده پس را امخورده باران عشق

 

 

 

 من، جان   و...

 ...است بند تو هایگفتن جانم به

 

 

 

 ...همین یعنی خوشبختی

 

 لحظه، همان و جاهمان درست

 ...!بینممی را تو و کنممی باز چشم
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 ...دنیاست حس ترینشیرین

 !چشمانت عسل در شدن غرق

 

 

 

 دل،بی من   هایدلدادگی دلیل

 دارم دوستت

 عاقل، من   هایدیوانگی دلیل

 دارم دوستت

 دل ته از هایخنده دلیل کردن، زندگی دلیل

 ...دارم دوستت

 

 

 ...باش مجنونم

 دارم سینه در نفس تا دهممی قول

 و ببندم دنیا روی بر چشم

 ...باشم اتلیلی وار،دیوانه

 

 

 ات،دلبرانه یخنده

 دلم آتش بر ستآبی

 ...بخند

 و بخند دلبرانه

 !کن گلستان را دلم آتش
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 ...همین یعنی خوشبختی

 بینممی را تو و کنممی باز چشم لحظه، همان و جاهمان درست

 .شوممی نگاهت غرق و کنممی بلند سر نگاهت، سنگینی   با که جاهمان درست

 توست، نگاه دقیقا خوشبختی

 ...زندمی فریاد را عشق صدا،بی که

 

 

 

 ...نیستی که تو

 

 !است طوفانی دلم حال

 ...بارانی چشمانم و خروشان نگاهم

 است راه در سیالب

 ...کندمی باز سر بغضم یخفته آتشفشان بجنبی، دیر

 تو،بی روزهایم این حال لمس

 !طلبدمی آیات نماز

 ...بیا

 !طبیعی بالی همه این از بده نجاتم و بیا

 ...آمدی

 ...!نبردم در به سالم جان نگاهت، بهمن زیر رفتی، نشانه را قلبم هایگسل چشمانت، یصاعقه با و آمدی

 

 ...روزهایم این دنیای از زارمبی

 .خواهدمی را امکودکی دلم

 اشغم تینبزرگ که روزها همان

 !است امروزم یخنده دلیل تنها
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 ...کردم جاجابه من را عشق مرزهای

 .بینمنمی را چیز هیچ و هیچکس تو جز من، و بینینمی مرا

 ...تویی هایمحرف یهمه مخاطب من، و زنینمی حرف من با

 !تو را خیالیبی مرزهای و کردم جابجا من را عاشقی مرزهای

 ...خواهمتمی واردیوانه وار،لیلی من، و نداری دوستم

 !تو را وفاییبی مرزهای و کردم جاجابه من را عاشقی مرزهای

 

 ...آمیزدمی درهم تو یاد با روزم و شب من، و بردی یادم از

 ...!تو را فراموشی مرزهای و کردم جاجابه من را عاشقی مرزهای

 

 

 

 

 

 !دلم کنج یکرده خوش جا ای

 ...خواهمتمی

 

 بایستد، دنیا اگر که قدرآن

 شود، نابود زمین

 ،...درآمیزد هم به زمان و زمین و شود باز آسمان طاق

 !کشمنمی دست تو از من

 خواهمت،می

 ...دلم کنج یکرده خوش جا ای
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 !نباشی؟ تو و ببارد باران

 ...!انگیزی وهم خیال   چه

 

 به را بودن تو بی و کوبندمی سرم بر را خاطراتت که ست،پتکی اشقطره هر ،...نباشی تو و ببارد باران
 ...کشندمی رخم

 

 ،...شودمی انگیزی رقت یصحنه چه

 ...تو بی من بودن   باران زیر

 

 !تو بی ،...خیابان و باران و من یقصه است، وحشتناکی تراژدی   چه

 ...شد خواهم دیوانه نکن شک

 

 !نباشی؟ تو و ببارد باران

 ...آوری جنون خیال   چه

 

 

 

 ...جانانم جان

 ایستبهانه زدن صدا لحظه هر را تو

 

 !تو هایگفتن جانم شنیدن برای

 

 جانم گوییمی احساس، از سرشار تو و زنممی که صدایت

 

 ...جهانم زن ترینخوشبخت من، لحظه همان که ندارم شک

 



 

 9 

 من، جان   و... 

 

 ...جانان جان   است، بند تو هایگفتن جانم به

 

 …آییمی بودی گفته

 و گذارممی زانوانم بر سر و نشسته پنجره ب*لــ

 باران از خیس هایکوچه به خیره

 …مانممی راهت به چشم قراری،بی هر از قرارتربی

 انتظار قاب این و

 !…شد خواهد دنیا یعاشقانه تابلوی تریندیدنی شک،بی


