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 شناسنامه کتاب:

 عاشقانه،غمگین: ژانر

 لیال ثر: تنهایینام ا

 رمان کاربر تک صفائی لیال نویسنده:نام 

 گلبرگ: ویراستار

 طراح:ملیکا قائمی

 (sosano,oکپیست: فاطمه اکبری)
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 لیال تنهایی دلنوشتهنام  

 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 

 

 

 

 ! سالااااام

  صمیمی  هم با کلی که -! شوهرداره!  عزیزان -عشقه و  خوشگل  و جوون که  دارم عمه  یه من  آقا داره؛  جالبی  ی قضیه  یه لیال  تنهایی ی دلنوشته

  بوده،  جوانی و  نوجوانی زمان  تو هاشدلنوشته  حاوی   که داد  نشون من  به و کشید  بیرون  وسایل  خروارها زیر از  رو  دفتری   یه روز  یه. هستیم

 . کنم خوشحالش و  بذارمشون انجمن   تو که گرفتم  تصمیم و شدم   عاشقشون دل  صد نه،   دل یه  و  خوندم  رو هادلنوشته  هم من

 . باشیم داشته که بریم خوب 

  

:خالصه



www.taakroman.ir  

 
  

 
4 
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 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 

 ... پژواک

 مبهم،  و ساده  آورد وجود  به   طنین من  در صدا

 داد، نوازش  را  گوشم کشانزوزه 

 ... تراویدی  من  در تو

 شنیدم؛  را  هایتگام  طنین

 کشیدم،  شوق  از فریاد 

 ... نرسید گوشت  به

 شدم؛ حسبی 

 . متروک  و  خشک

 وزید،  باد

 شد، زنده   پژواک

 آمد،   وجود به آرامش 

 شد،  فرماحکم  سکوت

 کردم؛  حس  را  تو

 ... صدابی  و  آرام

 ... وزیدن  خوش آهنگ با  و

 

 ( لیالصفائی)
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 لیال تنهایی دلنوشتهنام  

 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 کنم  مدفون   باطله  مهرهای گورستان  در را  چهارحرفی  واژه  این توانستم می  کاش

 ... را تو   بیابم  وجود اعماق  در  و

 مانژ،  در را نشکن  چینی  این توانستم می  کاش

 پرقدرت،   اسبان پاهای زیر 

 کنم،  نابود  و  خورد  همیشه برای

 توانستم؛ می  کاش

 ... افسوس ولی

 

 ( لیالصفائی)

 ... سبز معراج 

 ام، پاییزی   خاطره سبزترین  در

 هستی،  درک  ورای در

 . افتادم راه به  صامتت  هایگام طنین  با

 . زدودی  روشن تبسمی  با  مرا،  دل  زنگار گداربی   که بودی  تو

 من،  و  است پیچیده  سپید  اقاقی  بوی  هانزدیکی   همین انگار

 . شنید  خواهم  تنهایی پیچک   روی  از  عبور هنگام را،  اتخواهش صدای  سبز، معراج  دورترین  در

 رسیدی؛  حزن صمیمیت  انتهای به اگر

 ! برسان سکوت هایسال  در  شده  فراموش  گورهای به مرا سالم

 

 ( صفائی لیال)
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 لیال تنهایی دلنوشتهنام  

 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 را؛  هاثانیه  ترنم ها،لحظه  سکوت

 کرد، خواهم حس وجود  تمام  با

 را؛  احساسم شروع  نقطه بلند،  کاج  آن  پای و

 . آمیختم  زمین،  سیال سایه نقطه  ترینکوتاه در و  شماربی  هایلحظه  ترینپاک   در  سپید، هاییاس   عطر با

 رسیدی،   انتظار صامت  شکوه  به اگر

 کردی؛  مس *ل  را اموجودی   حس پیرترین  و

 و  باش عاشق هایقناری   یاد  به

 سبز،  روحی   انتظار در پریشان هایشقایق  یاد  به

 ... خاموش عصر این ژرفای  در

 

 ( لیالصفائی)

 ! فرصت

 ... نمانده  باقی   فرصتی

 ... رفت  باید

 شد؛  راهی   و  سپرد  سکوت جاده به را  دل  باید

 ... هیچ  انتهای تا  شد  راهی

 ... نیستی  مرز  تا

 ... سقوط  ورطه  تا

 و

 ! ابهامند غرق  که  هاییسوال  جواب؛بی  هایسوال انبوه در  شد،  باید غرق 
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 لیال تنهایی دلنوشتهنام  

 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 ام،آماده  اوج  نهایت از  من

 ... تاریکی   نهایت از

 ... اشباح  تراکم از

 شد،  همسفرم  شکست

 ... خیال  باریک  راهروی  در

 ... نیست   فرصتی

 و   شمرد را  هاقدم  باید

 سپرد؛ خاطر  به را اعداد

 !نباشد ایخاطره  دیگر  شاید

 

 ( لیالصفائی)

 ... را تو   نامید خواهم  باز

 دوباره، درشکستی  امانبی  و  تازه دردی جز را  غمت اندوه

 ... دیگر تولدی  نامید؛ خواهم  باز

 نامید؛  خواهم باز  محض  تاریکی  میان  در عبور،بی  هایمیله  میان  از را اتکسیبی  صدای

 ... یاس  روی  از تعبیدی

 ... را دیدگانت  سردی و  را،  امانتبی   ناله  را، دردت  پر  آوای را، غرورت  شکستن

 ... صدابی خروش  نامید؛ خواهم  باز

 را،  واپسینت کالم  آن و  را  عمیقت هاینفس  را،  پرطنینت هایگام  را، قامتت  شکوه

 ... غروب   با وداع  نامید؛ خواهم  باز
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 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 

 ( لیالصفائی)

 ... عشق مبهم فریاد 

 ! من تنهایی   سکوت! حیرانم و  سرگشته  خویش مبهم   سکوت  در

 شنیدم،  را صدایتبی  آهنگ 

 ! نکردم حس اما

 گذشتی؛  خرامان مقابلم از صدابی  تو،

 ... مواج و  آرام  نسیمی  بسان

 کردم،  حبس نه *ی *س  در را فریاد 

 کرد،  فراموش  را  تپیدن آهنگ  قلبم

 . کردم نگاه خیال آسمان سوی به ناامیدانه 

 . کرد  باریدن به شروع  محبت باران

 دیدم،  عشق  از  لبریز  را  تو

 نگاه، از  لبریز 

 ... شوق از  لبریز 

 شتافتم،  سویت  به

 . شد حاکم فضا  بر احساس اکسیر

 . کردم دفن تنهایی چالسیاه در را تاریکی 

 حرارت،  و  گرمی   با همراه  کرد؛  نوازش   را صورتم  مملوس   تشعشعاتی

 دوباره،  جوششی و
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 لیال تنهایی دلنوشتهنام  

 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 و  تپیدن   آرام  آهنگ با

 ... ها  رگ التهاب

 آمد،   پدید روشن صبح

 هستی،  درک  ورای در

 و

 ... عشق  مبهم فریاد   با بزرگ  حسی

 

 ( لیالصفائی)

 ... سکوت

 را،  احساسم از  پر  دستان

 گیالس، هایشکوفه  عطر با

 ... کنممی   دراز سویت  به

 ... را امدرونی  حس کنی درک  و  بیایی شاید

 ... تو و

 اما، و  گذریمی   مقابل از  آرام

 ... سکوت

 دوزم؛ می   دیدگانت به را  عشقم از سرشار  نگاه

 ... را  آتشینم شراره  کنی حس شاید

 تو، و

 ... سکوت اما
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 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 پرندگان، بارهیک   پرواز و  مهیب  رعد صدای

 من،  و شکندمی  هم  در  را  سکوت

 خوشبختی، آوای دادن  سر با  باران، ص *ق* ر  با گامهم

 هستم، احساسم درک حسرت در

 ... را  دلنشینم  آوای بشنوی شاید

 تو، و

 ... سکوت  هم  باز

 ! سکوت

 ! سکوت

 .غم  کویر  در گمشده ردپای ای

 کلمات،  هجی  گاهتکیه   تنهاترین ای

 سکوت؛  و

 !گلو در  خفته  همیشه آوای ای

 

 ( صفائی لیال)

 یعنی،  عشق

 ها، اندیشه  فرصت 

 ... رازها  شماربی  سکوت  در

 یعنی،  عشق

 نگاه،  چتر بستن
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 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 ... آشنا هایپلک  میان  در

 یعنی،  عشق

 شدن،  ماهی   همدم

 شدن، جاری هالحظه  شکوه  در

 یعنی،  عشق

 امید،  راه ل *غ *ب  یک

 سپید، یاس  شکوفه  سبد یک

 یعنی،  عشق

 زندگی،   پود و  تار

 !سادگی به   شدن ما  تو، و  من

 

 ( لیالصفائی)

 

 باید،  را  رویا

 کرد  محروم  محال آرزوی  به   رسیدن برای

 کرد،  باید  باز  و

 ... خیال  وسعت به   عبور برای  را  راه

 تیغ،   نازک   لبه  با  را  پاها کرد  باید  آشنا

کوه  سیاه، بخت  از  کردباید  ش 

 ... دیوار بر  شوم، مرغ   نگیرد آرام  که  تا
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 ( صفائی لیال)

 ! بزنید دریا  به  بارهیک   به را  جان و  دل

 شد،  باید  غرق و

 ... صدابی  امواج  در

 باید،

 آویخت،   دار به

 را،  سکوت

 ... حلق  کوچک  زبان از

 گرفت، نشنیده  و

 را؛  غرور پای صدای

 ... لجوج حصر از  عبور هنگام

 

 ( صفائی  هدیه )

 ... عجز  سر  از

 زندگی، زراندود  وتابپیچ  در

 خیال،  ردپای سویآن

 انتظار، كوچه  سیاه  راهروی  در

 محزون  جوانکی است ایستاده

 کند؛می   زمزمه و



www.taakroman.ir  

 
  

 
13 

 

 لیال تنهایی دلنوشتهنام  
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 هدف،بی 

 را، سکوت  دهدمی  خراش  و

 اعداد؛ معکوس   باشمارش

 یک، 

 دو،

 ... سه

 

 ( صفائی لیال)

 بسته،  چشمان با باید

 ... و  گرفت نشانه را  سیب

 سایه، کمک با

 . رفت بال  خانه  ازدیوار 

 باید،

 نیستی،  ٔ  تله  سر  بر

 داد،  سر را  فقر فریاد 

 پذیرفت؛  باز ش *و *غ *آ با  را  مرگ  و

 کس، هیچ  که وقتی 

 ... نیست  همدم تو  با  خودت، جز

 

 ( صفائی لیال)



www.taakroman.ir  

 
  

 
14 

 

 لیال تنهایی دلنوشتهنام  
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 ... افتادی کج

 بینی، نمی  را  رویم   تو

 خوانی،نمی   را فکرم   تو

 عشق؟  ای داری سر  در  سپر

 ؟ ... افتادی کج  من  با چرا

 

 ( صفائی لیال)

 ... تنها ولی  تو  با

 ... کنممی   سپری  هدفبی  را  انتظار خاموش  هایراهرو  تنها، ولی  تو  با

 ... کنممی   حس وجود   تمام با را  خوشبختی   به رسیدن  سراب  جنون، صحرای  در  تنها، ولی  تو  با

 ... کنممی   تجربه را  سوختنم ذت *ل  و  شوممی   شمع  یادت طاقچه  در  تنها، ولی  تو  با

 ... شوممی  امکسی بی  هایلحظه زرورق  شدن  غرق و  شکستن ناظر  تنها، ولی  تو  با

 ... سازممی  تالطم پر  هایموج   اسیر را  مشترک  حس تنها، ولی  تو  با

 ... ریزم می   حسرت  اشک  فراقت،  در  تنها، ولی  تو  با

 ... کنممی  زمزمه   را «بمان من  با  » شعر عشق،  مبهم   غزل تنها، ولی  تو  با

 ... سازممی  امماندنی   یاد به  هایلحظه  بازیچه   را  سکوت  تنها، ولی  تو  با

 ... شوممی   امماندنی   یاد به  هایگذشته   عبور  محو تنها، ولی  تو  با

 ... شوممی  بودن تو  با  خوش هایگذشته   عبور  محو تنها، ولی  تو  با

 ... گذارممی   پرتالطم امواج  در اسیر دریای به  دل  و کسیبی  هایشانه  به  سر  گداربی  تنها، ولی  تو  با
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 لیال تنهایی دلنوشتهنام  

 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 ( صفائی لیال)

 ... تو   بی

 کنم،می  تهی  هالحظه  جام در را  زندگی تو   بی

 بینم، می   تاریک  و  تار  را آینده خوش هایلحظه  تو   بی

 کنم،می  حس  وجودم  تمام با  را  عشق سردی تو   بی

 گذارم،می  تنها   حوادث شط  در را  شیرینم خاطرات تو   بی

 کنم،نمی   حس را  نبودن   یا بودن  مرز  تو  بی 

 بازم،می   عشق  مار *ق  در  را ماندن  زنده  و  زندگی   شانس تو  بی 

 گردم،می   عشق  مجنون   دنبال  به  امکسیبی   صحرای در  وار لیلی تو  بی 

 دهد،می   دست  از را  سوختنم  ذت *ل  وجودم شمع  تو  بی 

 زنم،می  پا  و  دست تنهایی و  کسیبی   مرداب در  تو   بی

 دهند،نمی   سر عشق نغمه هاچکاوک  تو   بی

 کنم، می  فرسا  طاقت  و  سخت لحظات چاشنی را  سکوت تو   بی

 گذارم،می   تنها  هادل  پالن  در  را امنیافتنی   دست آرزوهای تو   بی

 ... پوچ  همه  هیچم، همه  تو   بی

 

 ( صفائی لیال)

 ... رفته   دست از  فرصت 

 تنهایی،  پیچک  بوی

 شده،  فراموش  خزه بوی



www.taakroman.ir  

 
  

 
16 

 

 لیال تنهایی دلنوشتهنام  

 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 ... گل  از  لبریز  باغچه در  هرز هایعلف  بوی و

 رسد؛نمی   گوش به صدایی  هیچ

 شوق،  از  آهنگی   نه

 ناودان،   در باران بارونی  ترانه   نه

 خشک،  صحرای در  چوپان نی  آواز   نه و

 ... عاشق بلبل   ٔ  چهچه  نه و

 تاریک،  تاریک   است؛  تاریک  چیز همه 

 . شودنمی  دیده چیز  هیچ  نگاه  از لبریز دیدگان مقابل  در خورشید درخشش با روشن   روز  حتی

 گذاری،می   پا جا  هر

 انزجار، بوی  تنفر،  بوی

 ... رسدمی   مشام  به

 ! گام یک حتی  نیست؛   بعد هایگام  برای  فرصتی  دیگر

 ... رفت  باید

 ... شد  گرم  جادوهای مسافر  باید

 : سهراب قول  به

 شست،  باید  را هاچشم

 . دید باید دیگر  جور

 

 ( صفائی لیال)

 هنگام، این  در
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 لیال تنهایی دلنوشتهنام  

 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 روشن، هایوعده  امید هم  باز

 محزون،   آهنگی  با

 ! مرا خواندمی 

 چرا؟ 

 ای؟ساخته  خوش را  دلت  او به   تنها و ایکرده  خود  خانه  هم  را  اندوه

 بران؛ خود  از  را  ناخوانده  میهمان این

 ... سرگردان عاشق بسان

 خود، ورای ما  دنیای و  زندگی  به و

 ... بساز  بارور  نگاهت  از را  طبیعت و  بیانداز  دیگر نگاهی

 کن؛  گوش  و

 شنید،  سهراب  کههمان بشنو،   را  آب پای صدای

 ... سیاه ابرهای تنگ  تنگنای در

 ... کن ونگاه

 ... بهار  از  بازدید   برای برای را هاچلچله  شوق  ببین

 ای؟کرده  سفر   آسمان قعر  به   و ایشده  عشق قاصدک بر  سوار  حال به   تا آیا

 رویم؛ می  دوردست  در  سفری به  فرشتگان،  بال بر  سوار روزی  ما همه  که  بدان

 ... معبود  سوی به  سفری

 ! بسپار  خاک  به   فراموشی  قبرستان  در را  گذشته

 ! نمانده  باقی   فرصتی

 کن،  طراحی  جدید صفحه  در را  آینده و
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 ک رمانکاربر انجمن ت صفائی لیال

 باش،  عشق شاه شطرنج  همانند  زندگی   صفحه در  و

 ... بساز  نو  آهنگی  موسیقی  نت  با  و

 ! کن شروع  راه  ابتدای عدد  از همیشه و

 اعداد، انتهای تا

 ... خوشبختی نهایت بی  تا

 

 ( صفائی لیال)

 ... مرا زد  صدا  بهار،

 مرا، زد  صدا  بهار

 ... بودم نشسته  غمگین ورودش، انتظار  به   گل، سبد  یک   با درگاه، در من  و

 مرا، زد  صدا  بهار

 گدار،بی  من،  و

 ... خواندممی   اسم به  ناامیدی  با  را هاثانیه  و  بودم  کرده  خوش سرد  سکوتی  به را  دل

 مرا، زد  صدا  بهار

 ... بودم سرد  فصلی  انتظار  در  تنها زنی   فروغ، ٔ  گفته  به سبز، رویشی  انتظار در من  و

 

 ( صفائی لیال)

 ! زیبا  بهار ! بهار

 برگیر،  در  مرا   و  بگشا ش *و* غ*آ

 نگذار،  تنهایم ها،لحظه  سکوت در  مرا
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 ... را  هایمدست  سرد هایحلقه  نکن  رها و

 ... کنم  تجربه  را  بودن  سبز کنارت، در  خواهممی 

 ... نکنم  حس  سبزت همیشه چتر  زیر  در  را،  زمستان سردی  خواهممی 

 ... بگیرم آرام آغوشت، در  خواهممی 

 باشد،  نمانده   باقی مجدد  رویشی برای  فرصتی،  شاید

 ... نباشم  من  دیگر  شاید  و

 زندگی، فصل   سرسبزترین ای

 جاودان،  زیبای  ای و

 ! بمان من  با

 !را  عشق  سرود  کن زمزمه  من  با  و

 ... راه  در مانده  ورودت،  انتظار در

 

 ( صفائی لیال)

 ... میشد  کاش

 کرد،  تسخیر  را  عشق  میشد  کاش

 ... کرد زنجیر  را  عشق  پای و  دست  مریم  گفته به

 عشق، ٔ  طاقچه  ب *ل  بر میشد  کاش

 ... کرد  تصویر  را  بودن  تو   با قاب

 تقصیرکرد، سرلوحه  را  عشق کودکی، زمان در  میشد  کاش

 کرد،  تنبیه را  نامردی شعر  ها،بچه  کتاب  در  میشد  کاش
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 کرد، تغریق   را تزویر  قایق  ها،برکه  کنار  در  میشد  کاش

 کرد،  تسکین  را درمان بی  د *ر* د ها،سجاده  سر بر میشد  کاش

 ... میشد  کاش

 

 ( لیالصفائی)

 .... بودی  کسی تنها   تو

 کردی، زمزمه را  عاشقی عشق  و  سرود  من با که  بودی  کسی  تنها   تو که

 آموختی،  من  به   را عاشقی  رسم  و  راه که  بودی  کسی تنها   تو

 سرودی،   را  محبت شعر   عشق وادی  در  که  بودی  کسی تنها   تو

 گرفتی،  قرار  چشمانم  تیررس در  بار  نخستین  برای که  بودی  کسی تنها   تو

 درخشیدی، نور  مانند تارم  شب در  و  شدی  من  اقبال ستاره که  بودی  کسی تنها   تو

 آموختی، من  به   را زندگی   الفبای عشق، مکتب  در  که  بودی  کسی تنها   تو

 خواندی، اسم  به مرا  زندگی، ایستگاه گاهتوقف  در  که  بودی  کسی تنها   تو

 کردی، تجربه را  دوباره زندگی شانس  واپسین، هایثانیه  در  که  بودی  کسی تنها   تو

 زدودی، را  غم غبار  امپاییزی  و  زرد   چهره  از که  بودی  کسی تنها   تو

 ... که  بودی  کسی تنها   تو

 ... مانینمی  من  با  همیشه شکبی  که

 

 ( صفائی لیال)

 ... تو
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 عشقی،  معراج  سردار  تو

 سرخی، گل  خوشبوترین  تو

 عشقی، خورشید ترین درخشان

 یاسی،  گل  زیباترین   تو

 عشقی،  اب *ر *ش  ترینخوشمزه  تو

 عشقی، قصه تنهاترین   تو

 جنوبی،  دشت  ترین آواره  تو

 دردی، همزاد  ترینمهربان   تو

 زمین،  مخلوق باصفاترین   تو

 ... تو و

 ... مانیمی   من  با که  هستی  کسی تنها

 

 ( صفائی لیال)

 ... عشق  فقر 

 ! شو گمشده ره  معنی  مرا

 !صدابی  امواج در  شو  غرق و

 !بشنو   را دل  شکستن صدای

 فقر،  سر  از  زند   دم چون

 ... عشق  فقر 
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 ( صفائی لیال)

 

 زمان، گذرگاه در

 شیرینی  و  تلخی همه  با

 گذرند،می  تهی 

 میرند،می   هاعشق

 گیرند،می  دگر  رنگ  ها،رنگ 

 و

 هاست؛خاطره  فقط

 تلخ، چه  و  شیرین  چه که

 نخورده،  دست

 ... ماندمی  جا  به

 

 ( صفائی لیال)

 

 

 .پایان

99/8/3 

 . یاحق
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