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 »به نام خالق هستی«

 :اقیانوس آبیدلنوشتهنام 

 آیالر آریا نام نویسنده:

 ژدی، تراعاشقانهژانر:
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 یآب انوسیاق: دلنوشته نام

 ایآر الریآ: سندهینو

 :مقدمه

 !لرزاند را دلم خروشان ییایدر مانند نگاهت

 !گرفت یجا قلبم در یآب یانوسیاق مانند چشمانت

 تپد؟یم چشمانت انوسیاق یبرا فقط قلب نیا یبدان  که ییکجا

 !ترسدینم سابق مثل گرید دل نیا ینیبب که ییکجا

*** 

 !افتاد چشمانم به نگاهت بار نیاول یبرا

 شدم غرق یانوسیاق درون

 !لرزاند را دلم انشیپا که

*** 

 مانند که ییروزها آن اوردمین  ادتی

 !کردمیم پرواز انوستیاق یباال میهاالیخ در یاپرنده

 تو دنید با که ییروزها آن اوردمین  ادتی

 !شدمیم غرق چشمانت یآب درون

*** 
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 !بود بایز اما یدروغ ،یزندگ مانند اول یروزها در چشمانت

 !بود دردناک یقتیحق تحمل، مانند آخر یروزها در چشمانم

*** 

 میرفتیم راه قدم به قدم گریهمد با

 !ستین  شیب ییجدا آخر در میشو متوجه نکهیا بدون

*** 

 سمینویم تو یبرا را نامه نیا

 ... .رسدینم دستت به وقت چیه دانمیم

 بدان را نیا اما

 !ترسدینم سابق مثل گرید دل نیا

*** 

 !ترسمینم مردم نگاه از سابق مثل

 !ترسمینم مادرم و پدر از سابق مثل

 ستین مهم شیبرا زیچ چیه گرید دل نیا

 لرزاندیم را دلم یزمان کی تو وجود فقط

 !یستین  گرید توهم که

*** 
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 خی نگاهت یسرما با و شدمیم گرم چشمانت یگرما با که را ییروزها اوردمین  ادتی

 !بستمیم

 !اتدوباره دنید لحظه کی یبرا کردمیم هیگر صبح تا که را آخر روز آن اوردمین  ادتی

*** 

 تو از کلمه دو دنیشن ماند دلم در

 یگفتیم من به را او بارکی اگر که کلمه دو

 !کردمیم متیتقد را امیزندگ

*** 

 !ستمین  مهم کسچیه یبرا

 !خواهدینم مرا کسچیه چون

 !نبود تو مانند کسچیه

 !شدیم دهید یرنگ دو همه نگاه در

 !کردندیم رفتار یمهربان  با داشتند ازین  بهت که یزمان 

 !کردندیم پرتابت رونیب به زباله کی عنوان به ینداشت یسود شانیبرا که یزمان 

*** 

 یداشت دوست را او یزمان کی که میهمان  من

 !دادیم نشانم نگاهت ،یگفتینم خودت
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 ها؟داشتندوست نیا شد چه اما

 خوردیم چشم به کلمه کی آخرش

 (انیپا)

*** 

 یگذاشت تنها را من

 بدان اما

 ستمین  قبل یساده دختر آن گرید من

 بندمینم دل یکس به

 !ندارم را دوباره شکست توان چون

*** 

 نشود دهیشن دلم شکستن یصدا نکهیا یبرا

 !خندمیم بلند ییصدا با

*** 

 یگذاشت قدم تو که ییجا

 !است یخوشبخت و دوباره یزندگ شروع یبرا حتما

 یکرد ترک را اتیزندگ

 !یکرد نابود را من
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*** 

 خندد؟یم لبانت

 است؟ خوشحال چشمانت

 رفتمیم راه کنارت از که یلحظات

 !بود مشخص نگاهت در یبرق

 باست؟یز اتیزندگ

 !من بدون

*** 

 !داشتم یجا اتیزندگ در یاضاف کی مانند من

 !نداشتم را تو اقتیل

 است نیا شَِنوَمیم مردم از که یکلمات حداقل

 (شدند جدا هم از بهتر همان)

 ستدیایم قلبم

 !کنمیم اریاخت سکوت اما

*** 

 شد نابود که یدختر

 !مُرد

https://forum.novelfor.ir/


 

https://forum.novelfor.ir/ 

  کاربر انجمن ناول فور آیالر آریا – اقیانوس آبی دلنوشته

8 

 شد تباه اشیزندگ

 !شودینم سابق مثل گرید

*** 

 !شومینم سابق مثل گرید من

 !رمیگینم را یدست توجهیب سابق مثل گرید

 !لرزدینم قلبم سابق مثل گرید

 !شومینم نابود سابق مثل گرید

*** 

 !است تظاهر من از یمین 

 ...است یواقع من در که یزیچ تنها

 !است شبانه یهاهیگر

 !است روزانه یناراحت

 !کن حل چشمانم یاقهوه با دوباره را چشمانت انوسیاق

 !یستین گرید تو

*** 

 است؟ یشکل چه امیزندگ یدانستیم

 !خور یسر تو کی امشده
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 !اضافه یدختر

 !یخواستیم مرا که یبود تو فقط انگار

 !یبردیم رونیب خود با مرا که یبود تو فقط

 است نیا ماند دلم در شهیهم که ییآرزو

 !(کردندیم تظاهر که یهمان ستندین  مردم... بودم که یهمان ستمین  من)

*** 

 سمینویم تو یبرا فقط را نامه نیا

 باشد ادتی

 ...لرزاند را دلم چشمانت یانوسیاق)

 !ساخت را امیزندگ چشمانت انوسیاق

 !کرد زنده مرا چشمانت انوسیاق

 !(مبارک تولدت

*** 

  Ghazal.Mکپیست:

 /https://forum.novelfor.irرمان فور   جهت دانلود رمان های بیشتر به انجمن

 مراجعه فرمایید.
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