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است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این  
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 شناسنامه کتاب:

دل نوشته دسته بندی:  
ای کاش نام اثر:  

نگین بای نام نویسنده:  

 طراح: ملیکا قائمی
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 نماندی؛  قلباین کنار در و رفتی تو

 اما 

 !ماندیمی خاطرم و یاد در کاش،ای

 .خریدمی جان به را، حداقل منِ حداکثرهایت، کاش،ای

 را هایمحرف کاش،ای

 !بشنوی هایماشک از خوردهنم خاک زیر از

 ... کاشای

 

 !ارجمندم و عزیز دوستان به سالم با

 !گذارمسپاس خوانیدمی را بنده دل هاینوشته و گذاریدمی وقت کهاین از

:مقدمه
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 . بپسندند عزیزم دوستان و باشند دلنشین هایمدلنوشته امیدوارم

 

****** 

 . است درنده هایگرگ از پر دنیا

 کنی؛ خطا چه و صالح چه پا، از دست

 .شویمی  خطاکار

 خشک،نان ایلقمه برای تو، انتظار منتظر

 آب؛ چکهیک برای

 !آنان دستان از

 !چکدنمی آنان دست از هم آب قطرهیک که بدانی باید اما،

 را؛ قلبت یشیشه شکنندمی

 کنند؛نمی رعایت شکستی، گر

 "!کنندمی رهایت "
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 ***** 

 

 بروم؛ راه امگرفته  تصمیم

 !ناهموار دنیای این در

 !اجازهبی و ارادهبی

 افتاد؛ خواهم

 اما 

 گرفت، خواهم یاد

 !آموختم را هموار زمین روی رفتن راه که طورهمان

 **** 

 !صدافسوس چند و صدحیف

 شده،  حیف هایافسوس از
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 شده، تلف زندگی

 شده، خسته قلب

 . شده بسته رویم، به که امیدی در

 !افسوسصد چند و حیفصد 

 خورده،افسوس هایحیف از

 .اممانده  باز که راهینیمه راه

 !مقابلم بستبن یا برگردم عقب به که راهینیمه نه؛ دوراهی بین

 ***** 

 .استشده  کر فریادزندگی در من،سکوتِ

 !کندمی کر را آسمان گوش

 است؛ سهل که من سکوت

 "! هیس ": بگویم تا شده وقتش

 .ستکافی  برایم هم، جاهمین تا



www.taakroman.ir  

 

  

 
5 

 

 دل نوشته ای کاش

  کاربر انجمن تک رمان بای  نگین
 

 

 **** 

 .امشده امتنهایی  روزهای تنگدل 

 ام؛شده دیروزم روزهای تنگدل 

 .امشده  پرتاب ناآشنا فردایی به و بودم امروز انتظار در که

 ! چشمانم و آسمان بارانیِ و ابری روزهای تنگدل 

 !تو با هایمزدنپرسه و خیابان خلوتگه تنگدل 

 آسمان، چترخیس زیر

 !نامپاییزی عشق با

 ***** 

 بگویم؟ برایت کجا از

 !هستی تو هایمگفته تمام وقتی

 .است نو سال بهاری اشک باران نمنم
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 .خواهممی را تو دارم؛ که خوشی لحظات همه آن از

 بگویم؛ ایداشته چه از

 !هستی؟ تو هایمداشته  تمام که وقتی

 ****** 

 .است شده سرازیر آشوبمقلب در دنیا، درد

 . است کرده رسوخ دردمندم قلب در آشوب، دنیای

 !شد نخواهد طاق طاقتم داند،می انگار

 .دارم بزرگیدل  داند،می انگار

 کرد؛ نخواهد پیدا من، از ترکوچک دیواری که داندمی

 .شودمی رد رویم از و بیندمی را کوچک منِ اما

 !داندنمی را چیزیک

 .است نشسته امیدی به شکسته، دلی سکوت، این پشت شاید که

 !.دارم دلی هم، من که بداند کاش ای



www.taakroman.ir  

 

  

 
7 

 

 دل نوشته ای کاش

  کاربر انجمن تک رمان بای  نگین
 

 **** 

 باشم؛  داشته ماهیت هم و وجود هم آدم، مثل بخواهم اگر من

 باشم؛ نداشته ماهیت و داشته وجود روح مانند بخواهم اگر و

 باشم؛  نداشته وجود و باشم داشته ماهیت هیوال مانند بخواهم اگر

 !ندارد اهمیتی برایم هم باز

 !.باشم داشته را تو خودم، کنار در که خواهممی  فقط من

 **** 

 حوا، و آدم

 مجنون، و لیلی

 شیرین، و فرهاد

 .خورندمی را مانعشق یقبطه

 !بدانی کاش ای و

 ****** 
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 .خواهم را تو عشق

 . داشت نخواهم معنایی تو، بی

 ام؛زندگی دلیل تنهاای

 .بهانه دارم را تو دستانتبِ

 است؟ این از ترقشنگ ایبهانه چه و

 است؟ بودن تو با از ترقشنگ رویایی چه

 !.ایگرفته کم دست را قلباین هایتپش بگویی، گر

 ***** 

 . نامحدود آرامش دارای هستم؛ رودخانه چوهم من

 پاکی؛ و لطافت

 .محبت هایشفافیت از سرشار و عشق

 .هستند من با قرمزِمهربانی و طالیی هایماهی که ایرودخانه

 همدلی، هایبوته گل و چمن با
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 .شوممی همراه هازیبایی ماه و آرامش خورشید با

 .است من یار سرخ،گل

 .است من رازهم ریزه،سنگ

 باران، و باد در

 سرما، و برف

 روم؛می هم باز

 !امرودخانه من! آری

 !بود نخواهد جلودارم چیز،هیچ و روممی

 ******* 

 بارد؛می که باران

 .گشایدمی را گرمش ش*آغو زمین

 .است شده آسمان درشت و ریز قطرات تنگدل 

 من، مثل
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 !امشده  وفایمبی یار تنگدل  که

 ...بودی کنارم در کاشای

 ***** 

 ام،زندگی روحبی و سرد هایواژه کنار

 .امکرده حک را تو نام

 !بیایی و شود ایمعجزه  که شاید

 !امرسیده خطآخر به سرنوشت بر ببخشی، گرما تا

 ***** 

 .گیرندمی خود به دیگر معنایی هایمحرف

 .کنندمی بروز خود از فراتر هایمحس

 . شوندمی رویایی هایمواقعیت

 ریزند؛می که هایماشک 

 !.بیشتر را شوقم و کنندمی تر را قلبم
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 !رویایک در یا دنیایم، این در دانمنمی گاهی،

 !ندارم وجود و دارم ماهیت یا ندارم ماهیت و دارم وجود دانمنمی گاهی،

 .ماهیت نه و دارم وجود نه تو، کنار در هم شاید

 .نیست مهم هااین

 !دارم؟ چه؟ اهمیت

 :بگویی که ستکافی  همین

 "! داری اهمیت برایم "

 دقیقه،آن ثانیه،آن لحظه،آن

 ندارد؛ اهمیتی چیزهیچ دیگر

 !تو جز

 .ستماندنی   ماندنت،. بمان برایم

 ست؛بودنی بودنت،

 !.ستگفتنی عجیب تو، یدرباره گفتن و
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 ****** 

 کنند؛می آرزویت هاقاصدک 

 .کنندمی غیرت عشق، در تو از هاپروانه

 آوردنت، دست به در که  باشم من این، شاید

 !.کنممی  همت که است هزارسال

 ***** 

 . ترسممی است؛ رویم پیش که مبهمی سرنوشت از

 . ترسممی توست؛ دلتنگی از سرشار که خلوتی وجود از

 !دانمنمی  بگیرد؛ من از را تو سرنوشت، که بود مصلحتی و تقدیر چه

 کنم؛ نشینی عقب خود، از قدمیک  حاضرم گرچه

 اما 

 !.شودنمی تو از

 . بمانی خاطراتم و خاطر در همیشه تا ایشده  برگزیده تو
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 ***** 

 .جوشدنمی  اشکم یچشمه 

 ام،آزرده قلب

 . پوشدنمی ماتم پیراهن

 اما زند؛می وجودم بر تیر یکی

 !.نوشدنمی آه و رنج جام ب،*لاین

 ***** 

 ام،تنهایی خلوت کنج در گاهی از هر تنگی،دل 

 .کشدمی  سرک مرا قلب و نشیندمی

 !.سکوت فریادهای از داریم گفتمانی هم با

 کشد؛می امرفته رو و رنگ قلب به دستی

 .کندمی دردیهم او با

 .گویدمی خودش پایانبی هایتنگیدل از
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 .زندمی  حرف نافرجام هایکاشای از

 !هستم ترتنگدل او از که شودمی منی یشیفته میان،آن در

 !.سوزدمی حالم به دلش و شودمی خوارمغم

 .کندمی فراموش را خودش لحظه،آن شاید،

 ***** 

 .خوردمی غبطه را رخسارت زیبایی شفق،

 فلق، و

 .شود شناخته باشکوه تا دارد؛ کم را تو

 .هستی هازیبایی یبرکه وجدان تو،

 .شوندمی کنندهخسته وجودت، با هایمزدنپلک حتی و

 **** 

 :نویسممی قلبم کاغذ  بر اندوه، قلم با

 ای؛مانده  تنها که هاییشب چه! آه



www.taakroman.ir  

 

  

 
15 

 

 دل نوشته ای کاش

  کاربر انجمن تک رمان بای  نگین
 

 اندوه، و غم یپنجره کنار در

 .بلعدمی را رخسارت جدایی، سرمای و سوز که

 یار؛ انتظار به نشینیمی  دمسپیده تا

 !نبودت و بود رفتنِ از نویسیمی  بخارشیشه کنار و گوشه

 اما نیست؛ ماللی تنگیدلاین

 شویند؛می را هایمچشم  ناخودآگاه که هایماشک 

 .شوندنمی نبودت به راضی

 .برگرد

 ***** 

 .بودم باران یخوردهنم خاک از وجبیک کاش،ای 

 .بودم باران زیر در شدهغرق چتر کاش،ای

 !.هانگاه زیر در ببارم آسوده تا بودم؛ بارانی کاش،ای

 .بگذارم کنار را غرور کمی تا دارم نیاز روزهااین
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 .کنم خلوت همه با کمی

 .باشم  خودم هم کمی

 !.کنممی  زندگی چه برای و امزنده  چه برای بدانم، تا

 از بیشتر هاروزاین که بدانیم کاش،ای

 . است زدهنم ماندرون بیرون،

 ***** 

 شوند؛نمی زاده گرگ ها،آدم 

 !.شوندمی پرورانده گرگ،

 باشی؛ که بره دنیا،این در

 !ایغریبه

 .گذرد می عمر هایساعت برخالف روزگار،

 ***** 

 .خواهم را تو جانم؛حسین 
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 آیم؟ کجا دنیا،این در

 .دارم هاحرف تو با که

 . آیم که تا ده؛ نشانی

 !جانم حسین

 !جان ندارم من تو،بی که بمان؛ کنارم هرلحظه

 ...من با بزن حرفی حسین، یا

  که کند خدا و است تنگ دلم

 ! باشد داشته راه دل به دل

 **** 

 .بزن حرف من با

 ام؛غریبه کنممی  احساس ساکتی، که وقتی

 !.ندارم را تو کنممی احساس

 بشکن؛ را سکوت حریم و بزن حرف
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 .شود  شاد قلبم بگذار

 وجودم، که دانیمی خوب هم خودت

 توست به دلگرم

 ****** 

 .کند نورانی را هاستاره تا امگفته را آسمان امشب، 

 .برایت بخواند که ماه به

 ام؛گفته هابوتهگل و سبزه به

 .بگیرند شادی جشن

 !من سرخگل ای

 !باشد مبارک تولدت

 ***** 

 .کنممی پرواز خاطرات، شمع روشنی بر پروانه، مانند 

 .شوممی آب ذرهذره  که داندنمی کسی لحظه،آن
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 .سوزدمی رویاهایم، پر و بال

 !سوخته جانی  و مانممی من و

 !سوزممی و سوزممی دنیا، حوالیاین در

 ***** 

 ". سازهمی رو دنیام لبخندش، که مادرگلم به تقدیم

 

 . دهممی را جانم برایش، که جانی از عزیزتر دارم

 !بدانم را قدرش کاش ای که ،مادری 

 حداقلش؛ یا

 .بیاید سرم به قدرش

 .گذاشته دامنم در خدا گردم؛می که چیزی دنبال بدانم کاشای

 .پرورانده اشعاشقانه و دلسوز دامن در مرا، و

 ****** 
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 هستی؛ قلبم در شدهپنهان راز تو، 

 .شوینمی آشکار کسی برای هرگز، که

 .شود احساس وجودت و بمانی خواهممی

 نیست؛ اولمحرف این،

 !بود خواهد هم آخرم حرف بلکه

 ****** 

 .شویمی مندعالقه نداری؛ را انتظارش کهزمانی 

 .نداری حواسی داری؛ عالقه کسی به کهزمانی

 . کشیمی عذاب ندیدنش و دوری با شوی؛می پرتحواس که زمانآن

 .سوزدنمی هم خودت حال به دلت لحظه،آن و

 .برگردد تا توست با محنت و رنج نباشد؛ گر

 ****** 

 !نیستم خودخواه اما مغرورم؛ من 
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 !ندارم را هرکاری انجام جرات ولی هستم؛ شجاع

 چرا؟ دانیمی

 .گویدمی عقل چون،

 دست از را چیزهاخیلی و نیاوردم دست به را چیزی رفتم؛ پیش که احساس با

 . دادم

 .بزنند خنجر من به پشت از تا داد؛ اجازه دیگران به احساس،

 را؛ دلم غمش و سوزاندمی را پشتم زخمش ابد، تا که خنجری

 .آموخت زندگی که هاییسوزش

 . بپاشند نمک زخمم روی نزدیکان شد؛ باعث احساس،

 .شوند فراموش دردهااین که نخواستند

 .ستبیماری نوعیک فراموشی، کردند؛ می  فکر شاید

 "! آلزایمر " گذاشتند؛ را اسمش که

 . داد دستم کار احساس خالصه،
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  کاربر انجمن تک رمان بای  نگین
 

 !.ماند باقی قلبم بر است؛ سهل که دوشم بر عمر،یک که کاری

 ***** 

 .بود معجزهیک من، برای تو قلب 

 !.ابدی عشقیک

 .دانیمی خوب، رااین تو و

 .زنممی  حرف هایمشیطنت از من

 ها؛حرفاین یشیفته نیز تو

 تپد؛می قلبم باشی؛ کنارم تو

 !.قراربی چه و آرام چه

 شود؛می جاری هایمرگ در ون*خ

 !.زیاد چه و کم چه

 کند؛می سالمم خوشبختی

 !.فردا چه و امروز چه
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 شود؛می زیبا برایم چیزهمه

 !.آینده چه و گذشته چه

 "!.است من زندگی تو، قلب ":بگویم کالمیک

 ***** 

 .برگردی دوباره کاش،ای 

 تابستان، یا بیا بهار خواهی؛می اگر

 !.زمستان که یا پاییز

 .بیایی باز و برگردی فقط کاش،ای

 .امنشده  ناامید هم هنوز من

 !هستی تو هایمسکوت عمیقزخم مرهم

 آید؛می که روز هر به کاش،ای

 !آیی تو

 .کنممی تکرار را "تو" ضمیر زمانه، دفتر در انتظارت به من
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 ***** 

 باشم؟ انتظارت چشم کی به تا من؛ ماهای 

 باشد؟ قرارتبی دلاین کی به تا

 .غرور و قلب شکست هرلحظه که افسوس،

 .هستم انتظارت در که افسوس،

 بستم؛ راهت چشمان  به چشم من

 .بستی وجودم و عشق بر چشم تو

 ***** 

 .ببر خودت با مرا! صبحگاهینسیم ای 

 !.ندارم را امافتاده  نفس از زندگی در ماندن، تاب و تب من

 .گریزممی  سرنوشتم یرحمانهبی هایحمله تمام از من

 .هستم هاالمثلضرب در شده  غرق کشتی همان من

 !.جویممی را خود نبودن در بودن، من
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 .ریزممی ضعف بلکه نه، ترس اشک خاموش؛ و خسته

 . شناسممی راتو فقط من صبحگاهی،نسیم ای

 ام؛کرده پیدا را زندگی در که پشیمانم

 !کن رهایم و بیا

 ***** 

 . شدممی تو من، کاشای 

 شدم؛می بادعشق من، کاشای

 .کنم ریشه قلبت هایبرگ الیالبه در سوسوکنان تا

 .رقصدمی تو چشم در شوق، از که بودم اشکی همان من، کاشای

 من؛ ز برخیزد که است گاهآن

 !.سمن و عشق در هست چه هر

 ****** 

 .بود رویا برایم تو، با زندگی 
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 !.محال و باورنکردنی زندگییک

 ممکن؛ عشقیک شدی کردم؛ زندگی تو با کهزمانی

 !شدنی و باورکردنی

 منی، از تو که بگویم؛ را همین

 !تو از من و

 !ماییم ما، کالم؛یک

 ***** 

 نبود؛ فهم قابل چیزهایییک  شاید، 

 .فهمیدم را هاآن من اما

 نبود؛ درک قابل چیزهاخیلی شاید،

 .کردم شاندرک  من اما

 .شدم بزرگ روزی باالخره زدم؛می کوچکی از دم که منی

 نبودند؛ کردن ترک قابل چیزها،خیلی که بگویم هم را این
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 ؛!کردم شانترک  من اما

 !.هاآدم مثل

 ***** 

 .کنممی را هوایت هوابی رسد؛می که پاییز 

 !.سنگ صدبار و شوممی تنگدل 

 هم کمی ام،بارانی هایاشک و سنگین بغض تلخ،یقهوه فنجانیک  شاید

 .شوند دمهم مرا هایم،نگرانی و هاقراریبی

 آسمان، هایتگرگ به کردن نگاه از چشم من، و برگردی تو تا

 !بردارم پنجرهپشت از

 ***** 

 .هایمچشم  لبریز خجالت، از

 ام؛داشته را دیدنت اشتیاق ام،دلکده در که بدان

 .رخسارم از سرشار اندوه از و
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 .امبوده باران و گریان تو هجرت در که بدان

 ***** 

 .خواهممی را تو من، 

 .نیست مهم چیزهیچ دیگر

 شود؟ خاطره وجودت نبض و شوی عاشق شودمی مگر

 !.خندممی گریه در که منم دیوانه

 :که گفت خوش چه مجنون

 سرشتم؛  شد عشقیپرورده "

 .سرنوشتم مباد عشق جز

 مستم؛ عشقشراب ز گر

 "!. هستم که کنم، این از ترعاشق

 

 ایگنجه نظامی
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 ***** 

 !شد؟ هاچه که دانمنمی باراین 

 . شدم زندگی پازل آخر یتیکه من، اما

 .شد دار توان وجودم، عدد

 !.هرچیز به ارزدمی که دارم چیزیک ناچیز، اگرچه من

 !.کدخدایی من کنممی او، با که ست؛خدایی آن،

 .ناچیز و هرچیز برای را، خودم رنجانمنمی پس

 ***** 

 .هرکار پایان در و آغاز در را تو سپاس خداوندا؛ 

  و ایداده  که هایینعمتآن برای گذارمسپاس تو از و دارم دوست را تو خدایا،

 .اینکرده نصیبم حکمت، ز که را چه آن

 .دارم دوست من که هستی ایگونههمان تو خداوندا؛

 .داری دوست تو که ده قرار گونههمان مرا پس



www.taakroman.ir  

 

  

 
30 

 

 دل نوشته ای کاش

  کاربر انجمن تک رمان بای  نگین
 

 

 دری؛ ببندد حکمت ز گر خدا

 !.دیگری در گشاید نعمت ز

 ۱۳۹۹/۷/۲۴:دلنوشته پایان

 بای نگین: قلم به

 زندگی آوای: یدلنوشته نویسنده

 

 

رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری این فایل در سایت تک 

 پیگرد قانونی دارد.

 برای منتشر کردن آثار خود به تک رمان مراجعه کنید.

Taakroman.ir 

Fourms.taakroman.ir
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