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 است شده اماده تک رمان درسایت کتاب این

www.taakroman.ir 

 

 شناسنامه کتاب:

 آوای زندگیثر: نام ا

 رمان کاربر تک نگین بای نویسنده:نام 

 ABY_Zویراستار:

 ALMABERRYطراح: 

 (SOSANO.Oفاطمه اکبری) کپیست:
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 :مقدمه

 !دار کرده استلبخندهایت، قلم مرا مزهحالوت 

 !نشین شدههایم رسوب کرده و تهی عمیق موهایت، در ریهرایحه

 !ی لطف و تواضع توستدیار من، شکوه ماهیت غرقه در هلهله

 !مصمم بر پاکی چیستی و ذاتی توستدیار من، واالیی قلب

 !زندگی من هستیتو، آوای
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 دلنوشته آوای زندگی  نام 

 نرما ککاربر انجمن ت نگین بای

 

کند و ای از پندار و گفتار و کردار تلنبار شده را در بغض خفه میدل، پر دل و جرات، پشتهبیچاپار این دل 

 ...فرستدبرایت می

 !شاید بدانی بحران نبودت، گلوگیرم کرده است

---------- 

 ...ی تعهد منچکیده

 !روحم استاستوار بر خواسته و خواهشی مشتمل اندوه و زندگی سرد و بی

 ...شی از توخواسته و خواه

 !گر بیایی، مخاطبم خواهی شد

---------- 

 ...مواج و موثر، زندگی استدریای

 !ی آنان کرده استی زمین را محو آدمی و محاربهمحوطه

 !شویمغرق می

 ...این شنا کردن نادرست است

---------- 

 ...اش کهنه شدهگوهر کرامت، کنه

 !کنددر دل کسی آب نمیها، قند و این دیوانگی کردارها و خلل عقل

 !اندبه جای صفا و پاکی، کاشف شط ریا و دو رویی شده

---------- 

 ...دلق پوشیدن، به از پیراهن غفلت پوشیدن است

 ...شرالبشر بودن، جایگزین خیرالبشر شده

 ...ی ترس اندازی را باید کنار گذاشتخمپاره

 !دهد، یا مرگ روح و رواناین خمپاره یا مرگ جان می



www.taakroman.ir  

 
  

 
5 

 

 دلنوشته آوای زندگی  نام 

 نرما ککاربر انجمن ت نگین بای

 

---------- 

 ...داندام را خوب میصدای تو، سفتن قلب خستهگمان، طنین بیبی

 ...من که هیچ

 !زده شوی از این قلب آوار شدهترسم دلمی

---------- 

 ...سازدام را میگرفته های دلاین قلم، دفتر دلنوشته

 ...ای کاش معشوق بود

 !شکسته را بسازدتا عاشق دل

---------- 

 !ی وجود دم و بازدم من استعشق من، زایندهدولت 

 !قلم سرکش و شیوای من است

 !حکمت پربار من استی درختدرون مایه

 ...سلول ب*دن من استدریغ ورزیدن آن، شیوع مرگ در سلول

 !ماند ز من، خاک قیام کرده از وجود من استچه میآن

---------- 

 !توستای چون ی فراغت دنیای من، فرزانهفرازنده

 !طراوت طفولیت عزت من، طنین زیبای توست

 !ی من، فروغ شکوه توستفضیلت فضایل فرهیخته

 !جزر و مد دریای حکمت من، از حکیمی چون توست

 ...من مستمع مرحمت و مهربانی تو هستم

---------- 
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 دلنوشته آوای زندگی  نام 

 نرما ککاربر انجمن ت نگین بای

 !منشا مهارت عشق تو هستی و بس

 ...نقصی بیماهر منزهای

 ...!نیست و هستبیاموز مرا هر چه در آن 

---------- 

 ...عمیق به خود گرفته، این روزها گرد و غباریهای معرفت و محبتِ جامعهکفش

 ...ها راتا کهنه نشده است، باید واکس زد این کفش

 !روندگر نه، برای همیشه از یاد می

---------- 

 !عقل شده استخورشید عقل و منطق، غروب کرده است و بی

 !نادان گشتهیا به عبارتی 

 ...کندطلوع می

 !گر ما بخواهیم

---------- 

 ...در عین ناباوری بودنت باور شده

 !من به این هم راضی هستم

 !و یعنی اوج پر توقعی من

---------- 

 ...داردترسیم نقاشی جمالت، من را به تماشا وا می

 ...کندکه انیس و مونس من را جلوه می

 !ات هستیتر از نقاشیخودت در کنارم تماشاییبا این وجود، باید بگویم 

---------- 
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 دلنوشته آوای زندگی  نام 

 نرما ککاربر انجمن ت نگین بای

 ...بغض قلم دستان من، راه همواری است

 ...ی سرنوشتمبرای گریستن روی برگه

 ...ریزماشک کلمه می

 !ی زندگی را سر هم کنمتا جمله

---------- 

 ...حرمت شد، بیحرمت عاجز روزگارم

 ...حرمتی یعنیدر این تاکستان عجیب، بی

 !فریاد مرگ و مردن

---------- 

 ...آرام و با احتیاط در این دنیا قدم بردار

 ...گیردهزاران سنگ، گریبان پاهایت را می

 !عجله کار شیطان است

---------- 

 !ارتجاالً مرا بخواه

 ...گر درنگ کنی، شکسته خواهم شد

 !و گر مرا نخواهی، دل شکسته

---------- 

 ...ندامت را در پی دارد فرسای وقاحت،منجالب طاقت

 ...نگذار وقیح خوانده شوی

 !شویتلف می

---------- 
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 دلنوشته آوای زندگی  نام 

 نرما ککاربر انجمن ت نگین بای

 ...شومپایان تو میعود عشق بی

 ...حتی اگر من را در آتش اندازی

 !سوزمپر میل، می

---------- 

 ...کندبوی عشق میی خوشپیچ و تاب موهایت، هوا را پر از رایحه

 ...و تو

 !کنیموسیقی زندگی میبا وجودت، مرا سرشار از 

---------- 

 ...ذهن سُتوار ما، قلم سحر آمیزی است

 ...اش راهای حک شده در حافظهنویسد نوشتهکه می

 ...خواندتعارف من را فرا میبی

 !خواهدچه را میتا بخواهم، آن

 

 

 

 

 .قانونی دارداین فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد 

 :برای تایپ و منتشر کردن آثار خود به لینک زیر مراجعه کنید

https://forums.taakroman.ir/ 


