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است  شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

دلنوشتهدسته بندی:  

لبخندمنام اثر:  

 سطح دلنوشته: برگزیده

kiyana-Diyar   :گاننام نویسند

عاشقانه،تراژدیژانر:    

kiyana   طراح:

Pegah.a  :ویراستار  

Kiyana :کپیست 
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 شکسته میشوندهایی هستند که ناخداگاه  گاهی بغض

 کنند.د را در وجودت جاری میر و سیالب د

 در این میان! 

 طبیبی هست که درمان دردت باشد.

 های قلبی ات را پاسخگو باشد.که بتواند حمله

 

 حتی اگر فرسنگ ها از تو دور باشد! 

 میتوانی حسش کنی.

 کسی که وجودت در وجودش نهادینه شده است...

 

 

 

 

:مقدمه
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 نوشت: ا  کیان 

 ام نبود، جهانی که هیچ پزشک و دارویی برای فریادهای خفه شدهدر  

 هایم،درپی بغضگاه که قورت دادن پیآن

 کرد، سوزش قلبم را در بدنم پخش می

 گرداندم خیس بود و منزجر کننده؛زمانی که خیسی بالشتم که هر طرفش را برمیدر آن

 شهر غریب یافتم، تنها واکسنی که در آن

 آلودت بود! غمنگاه  

 تقدیم به طبیب دردهای پنهانم! 

** * 

 فاطمه نوشت:

 دادم؛ ام سوق میهای همیشگیهنگامی که خودم را با تنهایی

 ای ستبر برایم نمایان شد.باره سایهیکبه

 ی ستبر تبدیل شد به تو! آن سایه

ات نمایان نگام لبخند بر گونهای که ه های مرده در دلم را بیدار کردی و با چالهتویی که با آمدنت امید

 شد؛ به من فهماندی هنوز فرصت بسیار است.

 امیدم! های بیتقدیم به امیددهنده روز
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 *** 

 نوشت:   ا کیان 

 در کنج تنهایی،

 زدم.دلم را چ*ن*گ می

 هایم.در آن دنیای سیاه زیر پلک

 با وجودت روشنایی بخشیدی.

 شد! نجوای درونت در وجودم پژواک میها ازمن دور بودی؛ ولی که فرسنگبا این

 گاه بود که در تالطم افکارم زمزمه کردم: و آن

 »تو باشی و جهانی بس است!« 

 تقدیم به دلیل لبخندهایم! 

 *** 

 

 فاطمه نوشت:

 گاه که دیدمت آن

 گاه که غمگین دیدمت، دنیا بر سرم آوار شد! آن

 ریختند به خود قول دادم که باشممیهای چشمانت فرو گاه که مرواریدآن
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 فرقی ندارد 

 در غم یا شادی 

 در کنار هم یا جدا از هم 

 فقط یادمان کنار هم باشد تا بدانیم هنوز کسی وجود دارد که بودنش بودنمان است.

 تقدیم به کسی که بودنش بودنم است! 

 *** 

 

 نوشت:   ا کیان 

 ی من هستی! تو همان بازتاب عشق بر سرزمین مرده

 بانگاه دلم با ساز عشق وارد شدی...در ش

 در پگاه این سرزمین خفته، 

 با نوای هر قدمت، طلوعی دوباره را به وجود پوچم بخشیدی...

 گونه عاشق باشی؟! چگونه توانستی این

 تقدیم به طلوع تمامی روزهای ابری و آفتابیم! 

 *** 
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 فاطمه نوشت:

 آرامش حضورت را حس کنم...بندم تا شاید بتوانم بار دیگر چشمانم را می

گیرند؛ این تو هستی که با تصویر زیبایت، با های زیبایشان مرا به بازی میدر جایی که همه با نقاب

 چشمان عسل رنگت، مرا دیوانه و مجنون خود کرده! 

 کرد! نقاب تو حتی اگر نقابی هم داشت مرا سرگشته میصورت بی

 نقاب من! تقدیم به بی

 *** 

 : کیانا نوشت

 تنها یک قدم مانده...

 تواند تنها یک لرزش کوچک، می

 دست سفید ابدی را تنم کند! لباس یک

 گیرد، شود و آسمان نفسش میگاه که شب چیره میدر آن

 ومیش زندگی،در گرگ

 توانم حس کنم! سقوط را می

 هایم بنگرم که روزی در دست تو بوده؛ توانم به دستفقط می

 در دست تو...
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 ات را تحمل کنم؟ ریچگونه دو

 تقدیم به ضربان زندگیم! 

 *** 

 

 فاطمه نوشت:

 گیرد.ات را میبارد، قلبم بیشتر از هر زمان دیگری بهانهباران که می

 بارد، باران که می

 آید...رفتیم یادم میروزهایی که دست در دست هم بدون توجه به چیزی زیر باران راه میآن

 کردیم...شدیم که زمان را فراموش میمیقدر گرم صحبت  آن

 آوردیم...ما حتی وقت هم کم می

 هم با تو! چه شیرین است غافل شدن از دنیا، آن

 *** 

 نوشت:   ا کیان 

 امروز؛ 

 ام را تحمل کند! حتی دگر آسمان نتوانست دلتنگی

 اش را شکاند! امروز ابری شد و بغض چندین ماهه
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 امروز با دلتنگی بارید...

 شکسته شدنش را دیدند همه  

 همه برایش گریستند 

 رحمانه امروز بر دلم تبر زد! چه بی

 دیگر حتی،

 با استشمام بویش حالم خوب نشد! 

 چون به دستم که نگریستم؛ 

 درون دستی نبود! 

 چون دگر، 

 جا جا گذاشتم تا در انتظارت بنشیند.روحم را همان

 شاید که دوباره برگردی! 

 *** 

 

 فاطمه نوشت:

 کاش« چه تلخ است! »ایی کلمه

 رحم است! چه بی

 کشد! مان را به رخم میدالنه خاطراتچه سنگ
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 کاش، هم د*ر*د است و هم درمان! ای

 شدیم! هایمان میبافیتر از هر زمان دیگری غرق در خیالکاش حال در کنارم بودی و فارغای

 هایی که هریک برای دیگری پلی مستحکم بودند...خیال

 کاش« درمیان است! پای »ایاما حیف که  

 تقدیم به جان جانان! 

 

 *** 

 

 نوشت:   ا کیان 

 به کدامین گناه دل باختم؟ 

 چگونه تنها سنگرم شدی؟ 

 های خاکستری رنگم را که هرشب چیره بر چشمانم بود را مخفی کنم و دم نزنم؟! به کدامین گناه بغض

 ات را به خودم بفهمانم؟ چگونه دوری

 تمام دقایقم! تقدیم به دلتنگی  

 *** 
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 فاطمه نوشت:

 گذرد؛ زمان می

 هایمان...ای ایستادن برای خوشیبدون لحظه

 رحم است! زمان چه بی

 ی ما گذر کند؟ های سرکشانهگونه از کنار قهقههتواند اینچطور می

 زمان چیز عجیبی است! 

 هایمان را در پس واپسین لحظات زندگیمان! بیند شکستنگذرد و نمیمی

 خندیدم.ای بیشتر در کنار تو میکرد تا من حتی برای ثانیهکاش زمان کمی؛ فقط کمی ایست می

 تقدیم به تو که در لحظات عالی کنارم بودی! 

 

 **** 

 نوشت:   ا کیان 

 دیگر تحملش سخت است 

 شوند! دانم که چطور با دیدنت چشمانم آلوده مینمی

 این سیالب اشک نیست؛

 ام نفوذ کرده! ه باری دیگر بر قلب وصله شدهسیالب دلتنگی و حسرت است ک
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 ام من عادت کرده

 ام« مانند همیشه »عادت کرده

 خط زندگیم! تقدیم به دست

 *** 

 فاطمه نوشت:

 های معروف...ریزم، همان فنجانمان میهای مخصوصچای داغی را در فنجان

 دهم رویت قرار میبهنشینم و فنجان را روکنارت می

 زنی لبخند میتو فقط  

 گذاری صدایت را بشنوم؟ ! چرا نمیزنیدانم چرا حرفی نمینمی

 آیم تا دستانت را بگیرم؛ به سمتت می

 شوی! باره ناپدید میاما به یک

 کنم به جای خالیت نگاه می

 آری تو بازهم خیال واهی بودی 

 شوم.لی تو خیره میبار این من هستم که با لبخندی همراهِ قطره اشکی سِمج، به جای خاو این

 

 *** 
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 نوشت:   ا کیان 

 ام از روی این زمین سرد جمع کنم! شده باشد قلب هزار تیکه

 مانم.کشم و با چشمانی گشاد، دوباره به در خیره میها را به عقب میساعت

 دهم دوباره به صدای زنگ خانه گوش فرا می

 من بفهماند.تا شاید پژواک آمدنت را خانه به

 تبر تمام جهان را به دام بیاندازم شده باشد با  

 تا شاید، 

 تا شاید دوباره بتوانم با همان دستان خونین در آ*غ*و*ش بکشمت 

 و درگوشت واگویه کنم: 

 ام نکن! از روز نخست گفتم وابسته  -

 تقدیم به تنها دلیل منطقی برای زندگیم! 

 *** 

 فاطمه نوشت:

 کنم؛ اولین لحظاتی که چشمانم را باز میروم و در در آخرین لحظاتی که به عالم خواب می

 آورم، تو هستی! نامی که به یاد می  نخستین

 ات در ذهنم، تصویر حک شده
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 شود! روی چشمانم پدیدار میروبه

 کاش فقط من بودم و تو 

 مان باشد! و خدایی که شاهد رفاقت

 کاش! 

 *** 

 نوشت:   ا کیان 

 تنها یک حرف در دنیا، 

 ای من است! کلمه در دنیا، معن   تنها یک

 چگونه خود را در این اقیانوس وابستگی زنده به گور کنم؟

 توانم فریادهایم را خفه کنم! دیگر نمی

 خود را پنهان کنم!   توانم د*ر*د این قلب باطریدیگر نمی

 فهمی؟! چه زمانی می

 توانم؟چگونه بگویم که بی تو نمی

 توانی دوباره با من سرد باشی؟چگونه می

 ات را گرم کند! تواند سردیقلبم نمیدیگر  

ه گرمی روزهای سردم ب تقدیم  
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 فاطمه نوشت:

 مان ازهم جدا شد، روز که دستانکاش آن

 رسید! فرا نمی  هرگز 

 آید؟ یادت می

 من گفتم:

 »تا فردا خدانگهدار!« 

 تو با خنده گفتی: 

 بینمت!« می»فردا چیه؟ امروز غروب  

 آری،

 تو راست گفتی

مان دست در دست هم برای فردایمان برنامه روز بار دیگر هم را دیدیم که غافل از اطرافما آن

 ریختیم؛می

 هامان باشد! دانستیم دیگر فردایی نیست که شاهد برنامهیک نمیاما هیچ

 هایمان در هم باشد! دیگر فردایی نیست که شاهد تنیده شدن دست

 به فردایی که آمد؛  لعنت

 ولی با آمدنش غصه را در دلمان پدید آورد 
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 و با بی رحمی از روی آرزوهایمان رد شد! 

 تقدیم به دلیل خوشی! 

 *** 

 

 نوشت:   ا کیان 

 سرت را باال بگیر! 

 گفتی فرصت دوباره، باید به هرکس داده شود؟ مگر همیشه نمی

 ات را ببینم!چانهسرت را باال بگیر تا دوباره بتوانم چال  

 تا دوباره بتوانم در چشمانت، 

 خودم را دار بزنم! 

 حتی اگر خودت صندلی را از زیر پایم بکشی؛

 ارزد.که در آخرین لحظات مرگم در چشمانت غرق شوم، به تمام دنیا میبرایم همان

 تقدیم به ارزشمندترین موجود من! 

 *** 

 :فاطمه نوشت

 سکوت
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 سکوت و تو 

 سکوت، تو و من 

 منی که تو آرامش درونمی! 

 هنگامی که هستی آرامم! 

 جا سکوت است؛ وقتی کنارم هستی همه

 غم فقط من هستم و تو! انگار در این جهان پر

 اما وقتی نیستی، 

 کنم، وقتی بودنت را حس نمی

 ام! مثل روح سرگردان هستم؛ انگار میان شهر شلوغی که هرکس به فکر خودش است، گم شده

 آری،

 زنم تا پیدایت کنممی  شاید پرسه 

 قول بده! قول بده همیشه همراهم باشی! 

 فهمند خواهم مُرد اگر تو همراهم نباشی؛ میان کسانی که مرا نمی

 خواهم جان داد 

 پس برایم بمان تا بغضِ در گلویم همیشه لبخند بماند! 

 تقدیم به تو! 
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 *** 

 : نوشت  ا کیان 

 شود دوباره دستم را بگیری؟می

 دوباره بدون هیچ ترحمی در آغوشت جایم دهی؟شود  می

 هایم باشی؟شود دوباره پناهی برای اشکمی

 شود دست گرمت را بر روی قلبم بگذاری؟ می

کند؛ اش که دستم را فلج میرحمانههای بیاش، از حملهمن از د*ر*د کشیدنش، از تیرهای شبانه

 کس نگفتم! برای هیچ

 شم و زودتر تمام شود...گویم تا شاید کمتر زجر بکنمی

 زند بشماری؟!های قلبم را که برای تو میشود تپشمی

 شود توانی چون روز به روز کندتر میمی

 توانی! می

 تقدیم به طبیب کهن دلم! 

 **** 

 فاطمه نوشت:

 زندگی آرام است

 ها در پس تمام خوشی
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 ها در پس تمام بدی

 ها؛ ها و لبخنددر پس تمام اشک

 چیز...س زندگی فرق ندارد، فقط یکچیز در پ هیچ

 کند،چیز برایم زندگی را ممکن میفقط یک

 هم حضور توست! آن

 دانم دوستم داری! با وجود توست که می

 تقدیم به تو! 

 **** 

 : نوشت  کیانا 

 بیا   جلوتر   قدم یک

 تر نزدیک

 : کن  زمزمه   همیشه   مانند   گوشم  در   و   بیا 

 روی، می  ببارد   باران »

 « رویمی  نبارد  باران

 .بخوان  دارت خش  صدای  همان با  برایم   دوباره

 ! من  حیران   دل  این  به   بزن   آتش   و   بخوان
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 بفشارم،  هم روی  را  هایمدندان  دگر   نگذار فقط

 کنم،  مشت  را   دستانم

 بزنم،   خنجر   دلم  بر

 شود   چیره  جهانم  بر  شب   بنیشنم  منتظر   روز  کل دگر  نگذار 

 دوباره،  شاید   تا

 دیگر،   باری 

 ! کنم  بغلت   حکم*م   نزدیک، از بتوانم

 .کنم  جدا  را   شده  روحم  سوهان   که حسی  این  بتوانم

 ! عشق  ش*و *غ*آ   طعم  به   تقدیم 

 ******** 

 :نوشت فاطمه

 ! است  همراه  من با  همیشه  تو،  تمام   وسعت  به   بغضی   و   عشق  نشدنی  تمام   وسعت به لبخندی

 شد،   طور این  چگونه  دانمنمی

 کردی؛   جا   قلبم  وسط   در   را   خودت  و   آمدی چگونه  دانمنمی

 ! آمدی که  خوب   چه  اما 
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 مرورشان   با  که   ایمگذاشته  سر  پشت  را  خوشی  دوران  چه   بینیممی  گردم،میبر  گذشته   به که  حاال 

 ! لرزاند می را  خانه   هایدیوار هایمقهقهه

 است؛ خوب  چیز همه

 ...اما

 دوری،   از ترسممی من  اما 

 کنم،   نگاه گذشته  به وقتی  که روزی  از   ترسممی

 کنند   جاری   سیل  هایم اشک

 ! نداشت  وجود   جدایی   از  ترسی   هیچ  کاش

 ******* 

 

 : نوشت  کیانا 

 است   تکمیل   روزگار   منظومه   امروز 

 کردم   روانه   را  هایماشک  فنجانی  در

 زندگی  برای   ثابت   جایی  دستم هایچروک  دگر  که   سابیدم  را  ها غم  این  قدرآن دلم  تنهایی،  کنج  در

 کردند   پیدا 

 گوشه،  آن  در   و

 .طلبدمی  مرا   که  واهی  خیالی
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 بویمت؛ می  هرروز  را   تو   من

 ! شوممی  دلتنگ برایت شبهر  ولی

 فهمدنمی  حرف   انگاری  روم می  کلنجار   دل  این  با  چههر

 گفت   سخن  او با  باید  دیگری زبان  با  شاید 

 هرگاه  فقط

 نکرده فوران  هاست  مدت  و شده  زیاد   وزنش که  را   بغضم

 طلبم؛ می را  شدنش   منفجر   آرزوی  هرلحظه  و

 دهم؛می  قورت

 :شودمی  نجوا گوشم  در   صدایت 

 نه؟   مگه !  خوایم می  که   هرجایی به رسیممی  باهم ما

 نویسم؛ می  تو  برای

 ! کردی  جهانم   را   جهانت   که   تویی

 ******* 

 

 :نوشت فاطمه

 کنم می صبر

 



           

                                 www.taakroman.ir 

  لبخندم دلنوشته       

 Kiyana-Diyar کاربر انجمن تک رمان 

  
   

 
9 

 

 ها قرن  برای شده  حتی

 مرگ   از   بعد   حتی

 کنم می صبر

 که   بکشی آه پیشت نبودنم  برای   چنان آن مرگم از   بعد  که  برسم  خوبی   آن  از درجه  آن  به کنممی صبر

 بگیرم   آرام 

 بینممی  خود   راه  به   چشم  را  تو که  هنگامی   شود می  تزریق  وجودم   به   آرامش 

 !هستی انگیزه خودِ  خودِ  تنها  من،  برای تو  که  بدانی  کاش

 ****** 

 : نوشت  کیانا 

 ! کن   قانع  مرا  ولی  بفهمانم؛َ  را   هادرس  تمامی  ی فلسفه  خود   به  توانستم  من

 بزن،   سیلی   گوشم   به

 است؛   شیرین   بکشی، هم فریاد  من  سر  بر  اگر  حتی  تو

 ! است   تو   صدای   چون

 کنممی  صحبت  تو   با  هرروز  من

 نشینم می  جلویت   در

 شوم می  غرق  تو آهویی  چشمان   در
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 ! بفهمان  من   به   ولی

 ...چگونه

 کنم،   گرم   وجودت  گرمای  با  را   سردم   دستان   خواهم می  که   هنگامی چگونه

 گیرم، می  را   دستت  که  گاهآن

 ! نیستی؟

 ...هوا و بودم من   تنها  گاهآن

 ! گشتم  تو   مجنون  من  پس

 ! کردم  صحبت   هوا  با  هاستمدت  فهمممی  که هنگامی  که

 ...شودمی  سرازیر  ناخدآگاه  هایم اشک

 ! آید؟می  یادت 

 !« نکن اموابسته: »بودم گفته

 ....کنمنمی  فراموش   گاههیچ  را   ظلمت  این  ولی

 نویسم، می  تو  برای

 ! کرد   خود  وابسته  و   اهلی  مرا  که   کسی  برای
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 :نوشت فاطمه

 نیستی؛

 ! است  روانم   و روح  بخش  تصلی  ذهنم در حضورت  اما 

 ! یابممی  درونش   را   خود  زند می  برق  درخشش از  چشمانت   که  گاهآن

 ...خودم  آری،

 آید می  پدید   ام چهره  در  آرام   اقیانوس  عمق  و   وسعت  به  لبخندی  تو  دیدن  با  که  خودم 

 ! برم می  پی رفاقتمان  قدرت   به   که   است زمانآن  و

 ! امروحی  لبخند   به   تقدیم 

 ******* 

 : نوشت  کیانا 

 برسد  روز  آن  اگر

 آورند؛   ایمان   بودنت  گناهکار  بر  جهان  تمام  که

 ! میایم  سمتت   به

 هایشان، حرف  تمام  از   فارغ

 دروغ،  چه  یا   راست  چه
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 زنممی  پا  و   دست چشمانت  در

 ! است   دروغ  همش   که   بفهمانی من  به تا

 ! توست   مال   اشویرانه  کنی، ویرانش   اگر   حتی   تو   که خورده  خنجر   قدرآن من  دل 

 ! کندمی  آرامم  هایت قدم  صدای   حتی  بگذار؛  قدم   من   هایویرانه روی  بر  تو

 دانم می

 ! نیست   خوبی   دل  دل،

 است   ساده   هاآدم برابر  در   زیاد 

 افتند؛ می  چشمانم   از راحت  هاآن

 هستی سِمجی  اشک  ی قطره  آن  مانند  تو   ولی

 ! باشد  چشمم   درون  هاسال  دارم   دوست   که

 کنم؟   چه   کویر  این   در   برود  اگر

 باشد، گناهکار  اگر   حتی

 .کشممی  آتش   به   هم   را   خویشتن  کویر  این  رفتنش  با 

 ! دنیا گناهبی  کارترین گناه  به   تقدیم 

 ******** 
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 :نوشت فاطمه

 ! ایشده  جانم  تو

 ! ایشده  قلبم  ماندن   پرشور  باعث  و ایبسته  پینه  قلبم  اطراف   تو

 ! بینمشنمی که  هستی   آرزویی  همان  تو  دانی،می

 ! یابد  حقیقت  ام خفته  آرزوی  تا دهممی  برایت   را   تمامم   نباشی روزی  اگر  باش  مطمئن

 ******** 

 : نوشت  کیانا 

 خوب،   لحظات

 .شوندمی  تبدیل   روحبی هاییخاطره  به سریع  خیلی

 بنگری؛  هاآن  به   هرچه   که   هاییخاطره

 .شودمی  بسته گلویت راه  معصومشان،  های چشم  دیدن   با 

 کنم؛  باز  را   راهش   و  بدهم که  گشتم   عوارضی  دنبال   به   خیلی   ها سال  این  در

 .توانمنمی  ولی

 .کندمی  تسخیر  را  هایمان قلب  رحمانهبی  سرنوشت 

 مرا،  زندمی  تبر  رحمانه بی

 مرا،  حتی   او

 کند نمی زندانی
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 بچرخم   شهر   در سرگردان  گذراد می

 عاشقی،   های خیابان  تابلو   دیدن  با  تا

 ! ببرد   را   نفسم 

 .دهدمی ام  شکنجه  گونهاین  او

 کنم؛  اعتراف  دنیا  گناهان   تمامی   بر  حاضرم

 دیگر،   باری   ولی

 کنم   قاب   صورتت  روی  بر  را   دستانم

 ....دیگر  باری   شاید   تا

 انبوه جمعیتی  میان   از

 .باشد تو دنبال به خویش  تر  چشمان   فقط

 شدی   باعث  که   تویی

 تو  مختص   ساعتش   دوازده روز،  ساعت  وچهاربیست  از

 .باشم  تو   با  خواب  در دیگرش ساعت  دوازده  و

 توست   هنر این

 ....شاید  یا

 ! توست  ستم

 ! من  معنای  به   تقدیم 
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