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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 "به نامـ خداوندِ مهرشـ به دل" 

 

 

 عنوان کتاب:تمام ناتمام من

 

 ژانر:عاشقانه

 

 زاده اعبدالعلییبه قلمِـ:در

 

  وانهید ےعاشـــق

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 خواهمـیم

 مــــرا... نڪتماشا

 

 پناهمـےب

 خواهمـیم خانه

 مــــرا... نڪتماشا

 درانتظارت  سالها

 ایبه در دل

 امـ... بسته

 

 پــروانه آتشمـ

 خواهمـیم

 مــــرا... نڪتماشا
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 ستمین نیمن ا نه

 یآر

 ستمین نمـیبیکه م ینیا من

 دمیبه خودبع نهییدرآ

 نگرمیم

 که ازخود سالهاست

 خبرند یخبرم،ب یب

 کجاست؟ میها طنتیکو؟ش لبخندم

 را... میزندگ نیریتلخ وش یها یشوخ

 را... گاهمیگاه وب یها خنده

 ناگه

 ربودازمن؟ یکس چه

 دانمینم

 بخشم یانمی بخشمیم

 راکه لحظات نابش را یخود

 فروخت... یدرآن

 چه که؟به که؟ به

 گرفته ام یفراموش

 ایگو
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 ادندارمیبه  چراکه

 دارباخودرایلحظات د نیآخر

 دیدانیم

 کم نخوردم  من

 شیازآدمها نیزم از

 ما... یدل وامانده  نینشکست ا کم

 چه دل خوش باشم؟ به

 که سرخوش باشم؟ ز

 مکدراست خاطرم

 نمیغمگ

 نمیغمگ یآر

 که  یازخود

 شعرش یها هینباخت به قاف چگاهیه

 قدر فیحر نیا اما

 قدر فیحر نیا کنون

 یبه نگاه یرادرنگاه شیزندگان هیقاف

 بدجورباخت

 ...یمرده باش یزندگان نیدرع ستیجالب تیحکا

 کرد؟ یرازندگ یزندگ یتناقض نیشودباچنیامیآ
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 میبگو یچـــــــه منطق بــــــــــه

 دلم گرفته ازخود.... که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •نِشیآفر نِینِگ ڪنامِ تَ به•

 

 اهیبا بنزس دونهیآ یم دیسف اسب با نه مردِمن√

 

 دیآ یخودش م یباپاها مردِمن√

 

 دیآیشهرم یدرفالن جا یباشرکت نه و پُر باحساب نه مردِمن√
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 دیآ یم شیومردانگ باغرور مردِمن√

 

 ستین ییایرو آنقدرهاهم مردِمن√

 مغرورشد شودازقامتشیانسان ساده است،که م کی√

 

 دیرافهم شیها یخستگ توانیم√

 

 ستیتون یجزبرا نگاهــــــش√

 

 ستیشاخه گل که ازسمت مرد کی یکه حت یتابفه یباش دزنیبا√

 

 تاچه اندازه ارزش دارد ستیتون یکه دستانش جزبرا یمرد√

 

 شکشیپ متیگران ق ی هیهزارهد√

 

 فراترازآنند یزیآن دستان محکم چ یتابفهم یباش دزنیبا√

 نانیاست،نماداطم تیدستها نمادامن آن

 

 √•دیآیم"مَـــــرد" مــــردِمــــــن√•
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 سردادوگفت:آره جان خودت یقهقه ا چکاوک

 دیآیداد:منتظرش باش!حتما م بعدادامه

 ؟یکنیاونوقت تو همش مسخره م زنمیحرف م یگفتم:چکاوک من جد دُیخند

 ؟یکردو:آواتوخوب یمصنوع یسرفه  چکاوک

 ختهیآس وپاس که ر یجورمردا نیازا

 یکنیدامیهزارتاشوپ یکی یبه جا ابونیکه بروخ انتظارنداره

 

 کرد ابوناتجسسیتوخ شهیمردرونم هیجاست،،، نیمشکل هم-

 

 ..ادهسیمدلها ز نیباشه ازا-

 

 مثالً؟-

 

 مانیگاه چانه اش کردُ:مثالاااا...ا هیمتفکرانه دستش راتک چکاوک

 بالشتم رابه سمتش پرت کردم... محکم

 ازقدرت تعقل؟ اچکاوکیعاجزبودم؟ انیازقدرت ب من

 

 آورد یبه صدادرم سایزنگ خانه رامانند ناقوس کل یصبح،چه کس 6ساعت شودینم باورم
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 شودیسرم آوارم یرو همانند پتک شیصدا ناگهان

 برسونم مارستانیخانوم،اومدم آوا روتاب رمهتابیروزبخ-

 

 کنمیپسرم،اآلن صداش م ارخبیبس-

 

  یزدردناکیازهر چ میبرا شینگاه ها ینیتحمل سکوت وسنگ نیدرماش

 دردناکتربود

 ؟یکنیگفت:چرا ازمن فرارم یلرزان یدادوباصدا ستیحکم ا نیبه ماش ناگهان

 فرار؟-

 ؟یشیچرا ازم دورم-

 یدونیجوابشوخودتم م-

 ؟یزنیپرسد:پس چرا هربارزخم م یقرارترم یتادست بردارداما ب گفتمیپاسخش م محکم

 کارمن درمان زخمهاست،نه زخم زدن-

 ؟یکن وونمید یخوایم-

 بکنم یکار نیدهمچیچرابا-

 ...ازپدرت خواس امیامشب باخوونوادم م نیاش زدُ:پس هم یشانیبه پ یدست کالفه

 ندارم  یگفتم:آمادگ دادوباصالبتیدمیندادم ادامه دهد به آنچه راکه نبا اجازه

 شدم ادهیپ نیازماش

 شدیم یجلوترسوارتاکس یکه کم یخانوم مسن یثابت شدرو نگاهم
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 کردیم میکه مدام صدا مانیتوجه به ا یروانه شدم والبته ب یسمت تاکس دموبهیسرعت بخش میپاها به

 دادم... هیتک لیاتومب شهیرابه ش سرم

 خواهندکرد شیافکارباطل سلب آسا نیامروزتاآخرشب ا دانستمیراقطع کردم چون م حرفش

 بود میدوران کودک یم،همبازیباهم بزرگ شده بود یازبچگ مانیوا من

 رابرنجانند. شیآوا گرفت،مبادایاوخودبه گردن م زدیازمن سرم یکه اشتباه یهم زمان یبچگ ازهمان

 کردیرفتارم نینجات من مانندمجان ی م،فرشتهیترشد افتهیرشد مویکه بزرگ شد ینزما امااز

 .زدیم یبدنش مُهرکبود یبرتمام اعضا دیدیام رامشغول صحبت بامن م ییاگرپسردا یحت

 یلیاست:نه اومجنون است و نه من ل نیا تیواقع اما

آمده  میَحتما ازپِ شناختمیبودکه من م یشدم،برگشتم وبه عقب نگاه کردم اگراوهمان مجنون ادهیپ مارستانیب یجلو

 بود

 شناختم یاست من اورا بهترازهمه م درست

 ؟یدختر؟خوب ییچکاوک به خودم آمدم:کجا یباصدا

 ییس تنهاوهمه جا همدم ومون شهیرشته را انتخاب کردوهم نیبودکه به خاطرمن ا یدخترخانواده ثروتمند چکاوک

 بودوهست. میها

 زه؟یگر بُیتوجه به چکاوک سرم رابه عقب راندم که چکاوک گفت:بازتعق یب

 به نشانه افسوس تکان دادم و به سمت اتاقم رفتم یسر

 دیدار یاورژانس ضیچکاوک قبل ازدر زدن وارد اتاق شد:بدو بدو خانوم دکترمر میلباسها ضیبعدازتعو

 ازاتاق خارج شدموچکاوک هم پشت سرم عیسر

 بردنشیبرانکاردم یکه رو یمردمسن



 تمام ناتمام من

 
12 

 

 رندیتماس بگ تیکردموبه پرستارگفتم بادکترهدا تشیسمت اتاق عمل هدا به

 گرفتمیادمیازاو یادیز یزهایدچیبودکه من با یت،دکترمجربیدکترهدا

 رفتم بخش مارانیادب به سمت ب دموبعدازعرضیکش ینفس راحت تیدکترهدا باورود

 رفت... یشدکه به سمت اتاق عمل م یکارم ازبخش خارج شدم که نگاهم متوجه مرد بعدازاتمام

 ...یدلبر یدادبرایصورتش جان م یرو شانیپر یرنگ بودندوموها یچشمانش قهوه ا جفت

 ...25ای24هم سن وسال خودم باشد گمانم

 ...کردمیرا احساس نم میچکاوک به بازو یمغروق مَنشش شده بودم که تشرها چنان

 

 :چته دختر؟چکاوک

 

 ...ستین یزیدادموآهسته نجواکردم:چ یرابادستم تکان سرم

 

 ...یگی:توکه راست مدیگویکه چکاوک ازپشت م شنومیم

 

 شرمساربودم شمیازکارچندلحظه پ یحد به

 زنداشتمیخودران ستنیتوان نگر که

 به آن موضوع در روم ربارفکرکردنیاز ز ردمیم یسع ومدام

 ردکت دخانومیازپرستارهابعدازدر زدن وارداتاق شد:لطفاعجله کن یکیکه   دسمتشیرشته افکارم پرکش بازسر

 رفتم رونیبرخاستموازاناق ب میازجا عیسر
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 بدنم رخنه کردو یدرتک تک سلولها ینگران

 تخت درحال جان باختن باشد یازانسانهارو یکیفکرکه  نیا با

 باختم.... یم زجانید،خودنیایازدستم برن یوکار

 گمیدکتر هرچقدرکه بهشون م دخانومینیسمتموگفت:بب ستادم،پرستاربرگشتیپرستارا باتوقف

 ...رهیخرجشون نم مارستانه،بهینجابیآرومترا

 همان خانواده... بازهم

 منو دنهیخبرکن دحراستُیمواقع با نی،ایبه پرستار کردمو:خانوم محسن یغره ا چشم

 دیکنیخبرم ینطوریباشه که منوا یبار نیآخر نیبرگشت گفتم:درضمن ا رحالد

 راکر کرد مارستانیگوش ب ادشیفر یبردارم،که صدا یقدم آمدم

ستم د کردکهینگاهم م ی:چه خبره؟)عصباددهدگفتمیرا به فر شیکه هرآن ممکن بودجا یعقبو ازفرط خشم برگشتم

 یادپافشاریز شه،اگهیم نجاحلیازا رونیب یگرفتم وادامه دادم(:مشکالت خصوص یرابه سمت درب خروج

 دیشیتوسط حراست خارج م دمطمئنایکن

 

 مسخ شدم... یلحظه ا یروانه ام کرد که برا ینگاه چنان

جلوه  یرسم اریبه تن داشت وبس یاهیس یکه پالتو یبودبرداشت وبه سمت مرد ختهیراکه به صندل آو شیمشک کت

 رفتکردیم

ت من کشم،نهیروم یباشه:من نه نازکس  ادتیزیکرد:دوچ یهج شیدندانها یرا از البه ال شیحرفها تیعصبان ازشزت

 رو یکس

 ...کندینوا سنکوپ م یکردم حتما بعدازرفتنش مردب گمان

 کردند میبودم که صدا رشانینظ یب شینما یمحوتماشا
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 قصداطالعم راداشتند... خوردویزنگ م اتلفنمیگو

 تماس قطع شد دمیرس تامن

 !!!رومیرترمید یبوداما من که گفته بودم شب کم عمه

 تماس را زدم یرابرداشتمومجددا برقرار تلفنم

 رفتم مارستانیب اطیح به

ست کنترلم را ازد رکردویبه کجاگ میپا یکیدرآن تار دانمیوتارشدونم رهیمقابل چشمانم ت ادیکه عمه زد دم یباحرف

 !یوهوا معلقم،آر نیزم نیبودم که احساس کردم درب نیدادم وباسر در حال سقوط به زم

 بودم دستانم رابه موقع گرفته بود معلق

 دکتر؟ دخانومیچشمانم گردشدند:خوب دنشیکه باد نمیام رابب یراباال آوردم تا ناج سرم

 :ممنون بابت کمکتوندیپرسیهم مدام حالم رام عمه

 جانم عمه،خوبم-

 

 دیگفتم که کنسل کن-

 

 فهممیاسرارشمارونم لیندارم...؛من واقعا دل یمن هنوزآمادگ-

 

 من امروزصبح به خودشم گفتم-

 

 هیکه جوابم منف یچه امشب چه فرداشب وقت کنهیم یاصالمگه فرق-
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 دبرمیبا دمنیکه گفتم،ببخش ینیگفتم:هم یبغض آلود یباصدا

 

 نشسته بود مکتیپظت سرم است،درست پشت سرم درن دمیبودم که نفهم یآنقدرعصب

 زننیدکتراهم دادم دونستمیمتوقف شدم:نم شیکه بروم،باصدا آمدم

 

 ستنیمهمان گوشه لبم شدوگفتم:خب البد دکترا انسان ن یلبخند ناگهان

 نداشتم نیدقصدتوهیباالآوردو:ببخش میرابه نشانه تسل دودستش

 .ستی:مهم ندموگفتمیکش یقیعم نفس

 خارج شدم مارستانیراعوض کردموازب میلباسها

 داشتمیقدم برم نیروسنگ ادهیدرپ

 باربخاطراتفاقات درحال وقوع بود نیواهمه داشتم،اماا کیکامالتار یازهوا شهیهم

 د،هرگزیاوراهرگزنخواهم بخش من

 ینیحس کردم ماش یلحظه ا یکه برا کردمیداشته باشم فکرم مانیباا توانستمیکه م یشوم ندهیوبه آ زدمیم قدم

 کندیدنبالم م

 شدند... خکوبیم میبردم که ناگهان پاها ورشیباشدبه سمتش  مانیآنکه ا یشدموبه هوا یعصب

 مشخص بود شانیازسرتاپا یتا پسر که ارازل دو

 ادهیپ2۰6کرده بودند،از زانیکه به خودآو ییرهایمن بودوشلوارواباس تنگشان وزنج یکه مرتب ترازابروها ییابروها با

 خانوم.... متونیشدند:برسون
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 ...اورمیب کجاباالیرا میها یبودتا امشب وتمام بدبخت یشان کاف هیکر یها خنده

که به علت  مارستانیب کینزد ی..اطراف رابراندازکردم پرنده هاهم اعتصاب کرده بودندوچراغهاشدندیم کینزد

بودند،ازشدت واهمه توان  دهیمطلق گز یموشخا یمن نگون بخت همگ نبارازشانسیشدندایاتصال روشن وخاموش م

 رفتیروبه شمارش م میدم بازدم نداشتمونفسها

 اسب ترمزکرد ی ههیهمانند ش ینیناگهان ماش که

 شد ادهیپ نیازماش

 شود میها ینگون بخت یامروزقصدداشت ناج ایکرد،گوینجاچکارمیاوا

 جلو آمد لکسیکتش رامرتب کردور قهی

 ازآنان شد یکیترشد وناگهان دست مشت شده اش قاب صورت  کیشد،نزد کینزد

خُردشدن استخوان  یبه صورتش واردکردکه صدا یسرش راداشت که باسرچنان ضربه ا یقصد آوارشدن رو یگرید

 صورتش گوشم راقلقلک داد یها

 شودیم یاگرزنده بماندقطعاضربه مغز باخودگفتم

 ....دآشغاالی:گمشدیاددکشیرابه رعشه انداخت فر وبممریکه ز ییکتش رامرتب کردُ باصدا قهی دوباره

 خون کهیکه قصدکوتاه آمدن نداشت درحال یگریرفتند،د نیبلندشدندوبه سمت ماش نیزم یازرو تلوتلوخوران

 شه؟یم یچ میولرزگفت:مثالاگه نر کردباترسیگوشه لبش راباانگشتش پاک م

 شهیامشب پخش م نیهم مَتیستبرکردُباصالبت توأم باخشم گفت:قِ نهیس

 

 باشه بابا باشه گفتم مثال...-

 

 ڪبــــــــزن به چــــــــاااااا-
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 قلبم چنبره زده بودبرداشتم یدرحال انفجاربود،دستم راکه رو قلبم

 بود شیشگیکارهم نیا ایبه سمتم آمد،گو کردآهستهیکتش رامرتب م ی قهی کهیدرحال

 زانوزد..... درمقابلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل

 

 دکتر؟ دخانومی:خوبدیوآسوده پرس آهسته
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 باز... نکهیآرامش خاطرم شد:بله خوبم،وبه خاطرا زدباعثیکه درسوالش موج م یآرامش

 ستیلبخندپاسخم گفت:مهم ن کیحکم مگوصادرکردوبا بادستش

 

 کنم؟ دکمکتونیخوایم-

 

 بلندشدم:نه نه ممنون عیشدموسر تیمتوجه موقع تازه

 :کجاخانوم دکتر؟دیبه راهم ادامه دهم که محکم پرس خواستمیشدن تکاندموم یخاک یرابه هوا مانتوام

 بیکلبخندتر یباچاشن یکردوکمیزمیازچشمانش رار یکی کهیرفع سوءتفاهم درحال یشدبرا مینگاه سوال تامتوجه

 کنه؟یوکمکتون م شهیدامیمثل من پ یکیبشن،ازکجامعلوم  داشونی:اگه بازمزاحماپکردگفتیم

 

ازاودرخواست کمک کنم،به قول معروف چوب خطم پرشده بوداماحرف حساب جواب نداشت وحال  تخواسینم دلم

 دبکنم؟یدچکاربایبگ شهینبود:پس م یموقع لجباز

 رسونمتونیم د،منیگفت:اگه اجازه بد نانیاطم با

مودبانه  میدورشد مارستانیکه ازب ینشستم،کم نشینشست،خجالت زده درماش شیگشودوخود درجا دررا

 دبرم؟یبپرسم خانوم دکترازکدوم طرف با تونمی:مدیپرس

 نیم،آرتهست نی....من آرتانیم نیخانه توقف کردوگفت:ا کیبعدنزد یراه افتاد،مدت یحرف چیه یب ینشان بعدازگفتن

 پژوهش

 بایشوم:آواهستم،آواشک تمیهو یایگو زیمن ن کردکهیادب حکم م رسم

 کمکاتون.. یعنیبابت کمکتون.... شوم که گفتم:بازم ممنونم ادهیپ نیازماش آمدم
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 به نشانه ادب تکان داد... یسر

 ادهیپ نیپس اگه خواست نیکرد:درضمن خانوم دکتر...ازا میکه صدا رفتمیشدموبه سمت خانه م ادهیپ نیازماش

 دیزدو(:خبرم کن شیشانیتنها)دوانگشتش رابه پ داونمیبرگرد

شد،بازهم همان ترس دروجودم سکنا  دهیزنگ در رابزنم که انگشتم درهواماندومچ دستم به شدت کش خواستمیم

 ...افتی

 بود؟ یک کهیمرت نیا-

 یشد ادهیپ یکدوم خر نیجواب بده ازماش االی:دویکش یا ادخفهیفر

 درست خرف بزن-

 ؟یشی...ناراحت م؟آرهیشیزدو:ناراحت م شیشانیدستش رابه پ-

 

 راحت شد التیشم،خیهسته ادامه دادم(:آره ناراحت مآااااره..)آ-

 دمورفتمیکش رونیراازحصاردستش ب دستم

 بپرسدکه مانعش شدم یزیکه متوجه اوضاع آشفته ام بودجلوآمدتاچ عمه

 

 عمه بابام کجاس؟-

 

 باال تواتاقش...-

 

گاه به گاهش  یدارحتیهرشبم بود،چون تمام وقت کارکردنم مانع ازد اقیس نیبروم و ا خواستمیسمت اتاقش م به

 شدیم
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 آوا؟-

 

 بله عمه؟-

 

 نرودخترم،بزارتنهاباشه-

 

 شده؟ یزی....چیچ....چرا،چ-

 

 ختیروگفتم...بهم ر مانیا یخواستگار هینه نه،نترس دخترم،امروزکه قض-

 ادیباخودش کناربخودش نگهداره،بزار شیآخرپ دونشوتای یکیدختر خواستهیانگارم

 

 ...هیجوابم منف یخوادوقتینم کناراومدن....ےاله رمیبم-

 

 وارعاشقت باشه وانهیکه د یداکنیپ مانیمثل ا یپسر یخوایامیدن یکجا ؟آخهیآواجان تومطمئن-

 

 مجنونه عمه،امانه مجنون من..مجنون جنون خودشه مانیا-

 

 دربزنم وروانه اتاق شوم خواستمیم ستادمیدراتاقش ا ی،جلو دمیراهرواتاقش که رس به
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 بود یکاف دنمیعمربه هالکت رس کی یبرا زشیغم انگ یچنان با آهنگ غمناکش هم صداشده بودکه صدا که

 شده بود شیپرچم دارصدا شیگلو بغض

 خودش قابل هضم یبودنه برا یدنیمن د یشدم چون قطعا آن حال وروزش نه برا منصرف

 رباشدیازمن دلگ یجرعه ا یتح خواستمیعاشق پدرم بودم ونم من

 

 ناز... کشم،نهیباشه من نه منت م ادتی:دسمتشیبودم که افکارم پرکش دهیدرازکش

 دکتر؟ دخانومیخوب

 پژوهش نیهستم،آرت نیمن آرت انیم نیا

 

 بود دهیفا یافکارازسرم به در روداماب نیا یراتکان دادم تاهوا سرم

 کند؟یهجوم خاطرات من چه م یال آخراودرالبه

 

 شدم مارستانیروال هرروزآماده رفتن به ب طبق

 ...ستیازعاشق دلخسته ام ن یخداراشکر،انگارامروزخبر

 

 که چه مرگت شده است؟ یکه نفهم ایآ شده√

 حال دچارم امروز.... نیبه هم قایدق من

 

 کردند میعقب افتاده ام بودم که صدا یبه کارها یدگیمشغول رس دراتاق
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 بود مارشانیبودوخانواده پژوهش نگران نگاهشان متمرکزب نیسرپدرآرت یاالچکاوک ب دمیبخش که رس به

 هماهنگ شود تیرفتموازچکاوک خواستم بادکترهدا رونیآمپول وسرم ب قیوتزر نهیکه رفتم بعدازمعا داخل

 درنگاهش گره خورد:سالم نگاهم

 چطوره خانوم دکتر؟ تشونیزدو:وضع یژست مخصوصش لبخندنامحسوس باهمان

 

 ...هیعاد ماربعدازعملیحالت ب نیست،این ینگران یجا-

  

 دوتشکرکردیکش یآسودگ یازرو ینفس

 

 ه؟غرق شد اتیدردستش به سمتم آمد:کشت وهینشسته بودم که چکاوک بادوآبم مکتین یرو مارستانیب اطیدرح

 

 زدمو:خودم غرق شدم یپوزخند

 

 ؟یآوا....نکنه عاشق شد گمیم-

 

 حرف مفت نزن چکاوک-

 

 ؟یپس چته توالک-
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 میخواستگار انیامشب م-

 ا؟ی:کدیمتعجب پرس چکاوک

 

 وخانوادش مانیا-

 

 که بره؟ یهووووف....مگه ردش نکرد-

 

 دسیفا یب یهزاربار،ول-

 

 گهیخب مجنونه د-

 

 خوامیکه من نم ی...وقتنیکنه،مجنون،فرهاد،رامیم یچه فرق-

 

 یبد یامروزجلوهمه بهش جواب منف نکهیاد،مگرایازدستمون برنم یدرمونه آواجون...کار یدردب-

 

 بود؟ یلیزورل شودبهیتا امشب چندساعت زودتربه خانه بروم...مگرم گرفتیشب بودوعمه مدام تماس م کینزد

 ندادند... یمرخص میگویوم رومیروم،نمیاصالنم

 ...میگفتن من به پدرم حکم دار را دارد برا م،دروغیدروغ بگو توانمینه نم نه

 پدرم راشرمسارکنم توانمیمن نم نه



 تمام ناتمام من

 
24 

 

 

 میجلو دشیبرگردم که بابنزسف یباتاکس خواستمیخارج شدم،م مارستانیشده بوداماهنوزوقت داشتم ازب شب

 د؟یترمزکرد:خوب

 

 بله بله خوبم-

 

 که نشد؟ تونیطور-

 

 گفتم که خوبم...-

 گزکنن ادهیبازکه خانوم دکترقصدداشتن پ-

 

 رمیبگ یتاکس خواستمیست،میننطوریکردمو:نه ا یخنده ا آرام

 

 هست خانوم دکتربه حرفم گوش داده باشن یدیام یعنی نیرازدو:پس ا لبخندمخصوصش

 میمشغول صحبت کردن بود ابانیوسط خ همانطور

 ام... ییدارا شوددرتمامیخالصه م یروز یکه آن دوچشم قهوه ا دانستمیروزهاچه م آن

 کرد تیهدا ابانیرابه کنارخ نیماش عیسر نیموآرتیشد هیهامتوجه قض لیبوق اتومب یباصدا ناگهان

 شدیدمیآن بودکه شدآنچه نبا نیدرهم

 امشب آماده  شده است یکه مطمئن بودم برا یاهیوشلوارس دباکتیازراه رس مانیا
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 کند یزیمبادآبرور کردمیراصدام میخدا ست،دردلینگر یمارام رهیبودوخ شانیپر

 یبودکه به خاطرش منومثل تفاله پس زد ییابویهمون  نیا کالااا،پسی....کف زد:بارجلوآمدوجلوتر

 مرادرخودغرق کنند توانستندهرآنیمبدل شده بودکه م یعرق یبه قطره ها میها یزدگ خجالت

 مچ دستش رامحکم درهواگرفت نیآرت کردکهیآزادم نیصورت آرت یرارو رشیاس ستادودستیا نیآرت مقابل

 مردک یکشیخجالت نم-

 

سوال  ارمودبانهیکتش رامرتب کردوبس ی قهیبه خوددادو یتکان یجواب حمله اش رابدهدول نیداشتم آرت توقع

 کرد:شما؟

 

 من نامزدشم-

 میا هیمافقط همسا ستینطورنینه ا:دیازدهنم پر ناخودآگاه

 

 هی:آ.....آوا....م....ما...ه....هم...سازدگفتیکه ازشدت خشم تپق م یکه کم مانده بودسکته ناقص بزند،بازبان مانیا

 .....فقط؟میا

 

 نه؟یرازایغ-

 

 بکند... نشیبه زورسوارماش خواستیسمتم آمدوم مانیا
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 کند مهیب یزندگ یها یعمرسخت کیبودکه مرادرمقابل  یکاف شیصدا یآوا دنیشن

 عجله،شازده؟ نیحاالکجا با ا-

 

 دارخونتو رو آب نساز هیبچه ما نیبب-

 شدحال وروزم نیواساختم من

 کرده باشند دارشیازخواب ب خیشدم که باآب  یآدم هیحرفش شب نیا دنیباشن

 شم ادهیپ خوامیگفتم:بروکنارم شدمیم میاشکها رشدنیسراز یجلو کهیدرحال

  یریجانم چی:تامن نخوام هدیادکشیفر

 عیعقب گردکردوسر یکم مانیهل دادم که ا رونیدر راگرفتم وبه ب رهیرشدندودستگیاجازه سراز ینباربیا میاشکها

 شدم ادهیپ

 د؟یمنوبرسون شهیگفتم:م نیروان صورتم رازدودم روبه آرت یاشکها کهیدرحال

 نبود زداماترحمیموج م ینگران درنگاهش

 لیجنتلمن پاسخم داد:باکمال م کی وبازمثل

 

 یقدم به قدم ش یباهاش ندار یصنم چیکه ه یکه بزارم باکس یازروجنازه من ردش نکهیمگه ا-

 داشت یشدکه چشم ازمابرنم مارستانیب یمعطوف نگهبان جلو نگاهم

 کارمنه نجامحلینکن ا یزیآبرور گهیگفتم:بسه د یعصب

 ندارم یرفتن برگشتموگفتم:درضمن،فراموش نکن که من باتوهم صنم موقع
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 یخوکن یگریگفت:نترسم که باد یبلند یکه باصدا دمیبغض آلودش را ازپشت سرم شن یصدا

 ؟یکه بااوکن یچه کرد توبامن

 

 شدم نیباربغضم راقورت دادمـوسوارماش نیهزارم یبرا

 

 همه ضعفم نیبودومن متنفرازا سمیطول راه نگاهش معطوف صورت خ درتمام

 اریمجنون تمام ع کیرا شناختم... مانیکه ا یفرستادم به روز دردلمـهزاربارلعنت

 د؟یراشکست:بهتر اوردوخودسکوتیطاقت ن عاقبت

 د؟یجلوترنگهدار یکم شهیرابه نشانه مثبت تکاندادموگفتم:م سرم

 ل؟یدل-

 

 جادکردیمزاحمت ا یبه قدرکاف-

 

 که مزاحم بودمن بودم یاون یاومدوتواون مسئله شخص شیبحث به خاطروجودمن پ داونیخب اگه راستشوبخوا-

 

 دانمیچه بود؟نم یهمه تواضع برا نیا

 

 شدم نتونیب تیمیبودکه متوجه صم نینکردم به خاطرا دمداخلهیدیداد:اگرم که د ادامه
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 ....مافقط...ستیمان نیب یچیگفتم: گفتم که ه ناراحت

 

 نندار رتیدارا غ هیما دبچهیرو ندارم خواستم بگم که فک نکن  یادامه ندادوگفت:قصددخالت درمسائل شخص اجازه

 

 شد میباعث دلگرم میبگو مانیوا شترازخودمیکه اجازه ندادب نیهم

 شد ادهیپ نیجسم،ترمزکردوازماش کیبا نیتصادف ماش یباصدا ناگهان

 

 نشد یخبر یدولیاینشدم تاخودش ب ادهیپ

 شدم ادهیپ نیازماش

 د؟یکن کمکش دیتونیصورتش ضرب گرفته بوداما انگارمتوجه حضورم شده بودکه گفت:م یبادستانش جلو نکهیا با

 صحنه دلخراش مقابلم جانم به لب آمد دنیآرام جلورفتم باد آرام

بودکه باورکردنش دشواربود،انگارکه نه انگارهمان  نیاندوهگ زد،چنانیکه درخون غلط م یدرنگیکوچک سف ی گربه

 شود خکوبیتا انسان تافرسنگهام ستیکه تک نگاهش کاف ستیمرد

 نخوندم یمن که دامپزشک یمتاسفم ولگفتم: باتأسف

 

 شد نیدوسوارماشیراگفتم گربه رادرآغوش کش نیا تا

 شد ادهینگه داشتوباگربه پ یدامپزشک کی یبعدجلو یمدت

 صورتش برگشت یبعدبالبخندپرانرژ یکم

 راندارم یجان کندن موجود دنیتوان د یول خوامیرادستم دادوگفت:عذرم گربه
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سگ تصادف کرد،هرچقدرالتماسش  کیبایکه  میرفته بود رونیب کروزباهمیافتادم، مانیادایبودکه  نیح نیدرهم

 شده اند دهیجان کندن ها آفر نگونهیا یموجودات برا نیبود:ا نیکه دادا یکردم که کمکش بکندتنهاجواب

 

 ...یشدن گفتم:ممنون ناج ادهیخانه نگه داشت،موقع پ کینزد

 

 ؟؟؟یناج-

 

 یموجود یمن بلکه ناج یبودم که اونه تنهاناج دهیباور رس نیشدم...من امشب به ا ادهیپ نیزدموازماش یلبخند

 شدکه درحال جان باختن بود

 بود شیقابل ستا شیکه کارها حقا

 

 کردیمن به خانه نروم حرکت نم نکهیبودم تاقبل ازا متوجه

 

 بلندپدرم ازخانه  یزنگ دررا بزنم که صدا خواستمیم

 رابه هراس واداشت... وجودم
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 "فصل سوم"

 کنه... یمن باز یاگه بخوادبا آبرو کشمشیم-

 

 که بود؟ مقصودش

 

 کردم تیانگشتم را به سمت زنگ درهدا یسخت به

 مرگ را اجراکرد یسمفون میشده بودکه نواخته شدن زنگ در برا یوهراس آنقدربروجودم مستول ترس

 یشده بودم اتفاقات بد گرمطمئنیداشت،اماد یزیدرگفتن چه چ یباچشمانش سع دانمینگران در راباز کرد،نم عمه

 در راه است

 کرد دنیروانه ام کردکه دستانم خودبه خودشروع به لرز یچنان نگاه دنمیباد پدرم

 تاحاال؟ یکجابود-

 بودم بهیپدرونگاه ها بس غر نیبا ا ست؟منینگریمرام نگونهیا چرا
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 ؟ی:کردیادکشیفر

 

 ..مدم...خو...ومیدا.....داشتم....م...م-

 

 سرم زپشتیرفت وخوردم به م یاهیجفت چشمانم س دکهیسرم کش یادیفر چنان

 گهیراست م ددارهیگه،شایشد:بسه د تمیکه متوجه وضع عمه

 ؟یشد،عمه راکنار زدومرابراندازکرد:گوش میسپربال عیسمتم حمله ورشدکه عمه سر به

 ندیایازتعجب کم مانده بودازحدقه درب چشمانم

 خواست؟یگفت؟تلفنم رام چه

 بودم؟ یبچه مدرسه ا مگرمن

 فاصله گرفته ام... یمن با آن دوران کل خواهدباورکندکهیچرانم

 تلفنم راهزارتکه کرد یکردودرآن نیرا روانه زم فمیک یشدومحتوا کمینزد

 

 ...یدختر،توکه نابودمون کرد یکرد:چکارکرد تیمرا به سمت اتاقم هدا یبه سخت عمه

 کارکردم؟یصورتم شدند:مگه من چ یروان رو یبه اشک ها لیتبد میبغضها

 

 ؟یخاطرش ول کرد مانوبهیکه ا هیپسره ک نیا-

 

 پسر؟کدوم پسر؟-
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 دتتونیباپسره د گفتیخودش م مانیانکارنکن دخترم،ا-

 

 مان؟یا-

 

 یستین دنیاومدنود یت،وقتیخواستگار انیگفته بودم که شب باخونوادش م-

 گهیو د یدار هیبچه ما هیپدرت سراغتوگرفت که گفت باکه تنهابرگشت، میاددنبالت،وقتیگفت خودش م مانیا

 یورفت یشد نشیوبعدسوارماش یخوایمانونمیا

 خونه،پدرت... یربرگشتیهم که د یوقت

 

 شده بودندتا تاروپودم رابجوندونابودم کنند ییها انهیبه مور لیتبد شیانگارحرفها

 راثابت کنم میادعا یدرست توانستمیکه نم یبودم وقت نگونهیهم شهیصورتم راشستند،هم میبازاشکها

 دادندیمجال سحن نم میاشکها

 یارامیازب یکیپسر..پسرِ گم،اونی؛به ارواح خاک مامانم دارم راست م:عمهموگفتمیزدم به ضعفها رخالصینبارتیا اما

 منه

 برگردم خواستمیزودترم یچندساعت امشبم

 یکرد...منم چاره ا یزیدوآبروریاه رسازر مانیتشکرکرد،که ت دمشوازمید مارستانیجلوب یاتفاق که

درخواست  نیکردم(:ازآرت یچه به حالم آوردکه اسمش را ازاعماق وجودم هج ششیستا دانمی)نمعینداشتموسر

 کمک کردم

 ن؟ی:آرتدیمتعجب پرس عمه
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 نهیآ....آره خب اسمش آرت-

 

 باشه دخترم یگیم نطورکهیهم دوارمیزدو:ام میبه بازو یموقع رفتن دست عمه

 کند؟یباورم نم یمن چراکس یخدا آخر

 

 دیباریازچشمانش م تیکه معصوم یچهره زن یثابت ماندندرو چشمانم

 ...یهردختر ینیزم مادرم،فرشته

 مادرم،زود.... یدرآغوش عکسش زارزدم:زودترکم گفت یگریرادرآغوش گرفتمومانندهردخترد عکسش

 

 آماده شدم مارستانیرفتن به ب یصبح زودبه هوا بازهم

 چشمان غضب آلودش مقابلم ظاهرشد:کجا؟ که

 مارستانیخب ب-

 

 ،بروباالتواتاقتیالزم نکرده بر-

 

 گناه نکرده یام را برا اشکنجهیراداشت  همیقصدتنب

 آن پدردلسوزمن نبود نیشناختمش؟ایچرانم

 مان؟یا میکرد بازندگ چه
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 رمیبگ یمرخصبزنم  دزنگیموبدیگوش کنن،الاقلیبابامن کاردارم،نرم اخراجم م یول-

 رفت... رونیتوجه به من ازخانه ب یشدندوب یدوباره بتران چشمانم

 دمیکوب نیرامحکم به زم فمیک یعصب

 گرفتمیرافاکتورم میرفته بودومن درخانه تنهابودم،البته اگرغم ها رونیب دبهیخر یبرا عمه

 بعدزنگ خانه به صدا درآمدو یمدت

 که در راباز کردم نیهم

 کاست میازغصه ها دنشید یحت

 آوا؟آواجونم-

 بغلش کردموگره بغض گشودم محکم

راپاک کردوصورتم رادرحصاردستانش  میهق هقم اشکها انیکردمیم هیبامن هماهنگ شده بودوگر زکهین چکاوک

 شدم ،نگرانتیومدیکه ن مارستانمی،بیدادیجواب نم زدمیخودتو،زنگ م یکشت زدلمیعز گهیدرآورد:بسه د

 راپاک کردم میدمواشکهایکش یقیعم نفس

 گرفتیپسره هس پژوهش؟امروزمدام سراغتوم نیآواااا؟ا-

 پسره بهت عالقه مندشده نینگاهش کردم که ادامه داد:آوا انگارا متعجب

 

 پدرش نگران شده نه من تیحتماازوضع ؟خبیدیساده فهم یریگیپ هینوازیچرت نگوچکاوک،ا-

 یریبهت بگم باهاش تماس بگ دمتید شماره تماسشوبهم دادگفت که اگه یدونیآخه م-

 احساساتم نبودم کیتفک اناراحت،دبگرقادربهیخوشحال بودم  دانستمینم

 زنگ بهش بزن هیآوا -
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 ول کن حوصله ندارم-

 

 رو منتظرنزاره یکس کنهیخانوم دکترحکم م هیباشه بابا باشه،اصالبهت عالقه نداره،امارسم ادب -

 

 هزارتکه شد)دستانم رابهم زدمو(:رفت روهوا میچکاوک گوش-

 

 من که هس یخب قربونت برم گوش-

 

 عاقبت هجوم ناگهان |•

 "عشق"

 •|دردرا..."تختیپا"کندیم فتح

 

 گوشم گذاشت خیناگهان شماره اش راگرفت وتلفن راب چکاوک

 

 جواب داد.... بعدازچندبوق

 بس بود یوانگید یعمر یبرا شیصدا

 

 دییبله بفرما-
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 سالم-

 'شودیآوارم شیاندازد،که قلبم با اَدا یقلبم رابه رعشه م یشتریسالم گفتن باچه ر نیا دانمینم'

 

 است...خانوم دکتر... یهست ن،مفهومیمفهوم تر یدرمرام ماخسته ها..... انتظارب-

 

 ....چرارم؛باهاتونیبگ دتماسیگفته بود-

 

 مالقاتون کنم؟ شهیم-

 

 ؟یبه چه مناسبت-

 

 دیریاگه دعوتم روبپذ شمیعرض کوتاه داشتم خدمتتون،خوشحال م هی-

 

 ئلهگشود،حتمامسیزبان به سخن م یرسم نگونهیهربارکه ا دانستمیم یول شناختمشیبود که م یکه مدت کم نیباا

 آمده است شیپ یمهم

 

 ارخب،کجا؟یبس-
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 دنبا.. امیدمیاگه اجازه بد-

 

 امینه نه....خودم م-

 دلم بزارم؟ ینوکجاینکنه چکاوک،حاال من ا کارتیپرت کردم کنارچکاوک:خداچ یراعصبتلفن  یبعدازخداحافظ

 

 زدو:درست وسط دلت یحیلبخندمل چکاوک

 ایبرم رستوران باال شهر یمن حاال چطور-

 

 رسونمتونینداره که قربرنت برم،خودم دربست درخدمتتم،توفقط بروآماده شوخودم م یکار-

 

 نجارویا شناسمی:مدیکش یسوت بلند دنشیآدرس رافرستادوچکاوک باد نیآرت

 دنبالت ادیب اهیواقعا قراره مردت با بنزس نکهیبابامثل ا ووولیا

 

 :مردمن نه بااسبمیشده بودگفته ها گفت،انگارفراموشمیدرست م چکاوک

 اهیبابنزس دونهیآیدمیسف

 میانگارکه من همان آوا انگارنه

 ایبرپدرت دن یا√

 آهســـته

 !!!یهاکرد چه
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 کردورفت یاحترام یادا شخدمتیشدم،پ واردرستوران

 باشد یگرید یمحال بودبرا یخودش بود،آن دوچشم قهوه ا یآر

 دیجلوکش میرابرا یبرخاست وصندل شیمن ارجا دنیباد

 کردیجلوه م نیارمتیبرتن داشت که بس یاهیدوشلوارسیسف راهنیپ

 سفارش دهم یزیبودگفته بودچه چ نجاآمدهیا ادبهیدستم دادتا ابتدامن سفارش دهم،چکاوک که ز منورابه

 شنومیارخب،میگفتم:بس بعدازسفارش

 

 باشه ومدهین شیبراتون پ یکه بخاطرمن مشکل دوارمیام-

 نگفتم که خودادامه داد:صبح به شرکت اومده بود جوابش

 

 ؟ی:کدمیپرس هراسان

 

 ...دونستمیمن نم خوامیم:عذرممکث کردکه گفت یاندک

 چاک چاک سودومراببلعد نیزم خواستیشدم آنقدرکه دلم م ناراحت

خودشونم حرف خودشونوباورندارن چه برسه  ینه،حتیرفقراهمیمافق د،مشکلیدونیادامه دادم:م یمرتعش یباصدا

 به...

 

 دیمنظوربنده روبدبرداشت کرد نطورشمایادامه ندادوگفت:نه ا اجازه
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 اشک آلودم برخاستم که بروم،که گفت:دوستت دارم باچشمان

 اندو رکردهیگ میکه درگلو ییواژه ها باتمام

 ...شوندیکه به خاطرتوشعرم ینیغمگ یهجاها تمام

 نواخته شد: یآن آهنگ نیله نگاهش دوخته شدودرهم رشدند،نگاهمیسراز میاشکها

 ؟کو اردالرامیدلم، بلدآرام°

 

 آرام برد،ازدلم آرام کو؟ آنکه

 

 آرام برد،عشق منوجااااان کو؟ آنکه

 

 عاشقش منم جانان جانان کو؟ آنکه

 

 من،شده عاشق نگاش دلےواےواےوا

 

 چشاش شونیپر شمیدونستم،مینم کهےوا

 

 دل من،شده ےواےواےوا

 اونے وونهید

 منے وونهید دل
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 ...اونےمو رمستیاس

 

 من،شده عاشق نگاش دلےواےواےوا

 

 "چشاش" شونیپر شمیم دونستمینم کهےوا

 

 اونے وونهیمن،شده د دلےواےواےوا

 مــــنے وونهید دل

 ...اووونےمو رمستیاس

 

 

 حس عاشـــقـــانه درتووو هیمــــــن *

 عشق جاودانه درمــــــــــن هی تووو

 اتیبال وپرم بدون رو یب مَــــــن

 ااااااااااتیتاج سرم،بدون دن یب

 

 قراره دلم یباتو خوشم،که ب مـــن

 باتوخوشموآروم نداره دلم من

 ــــااااااااریقـــــرارتــــمـ  یبــــــ
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 قراره دلم یباتوخوشم،که ب من

 باتوخوشموآروم نداره دلم من

 ـــــــــاااااااااااااریقرارتمـ  یبـــــ

 

 من ،شده عاشق نگاش دلےواےواےوا

 چشاش شونیپر شمیم دونستمینم کهےوا

 دلـمن ےواےواےوا

 اون ی وونهید شده

 من ی وونهید دل

 ....اووووونےمو رمستیاس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 دانستمیبودم،نبودم،نم زنده

 کوباندیام م نهیکه به شدت خودرابه قفسه س یقلب

 اززنده بودنم داشت تیحکا

 

 همان صدا:آوا؟ بازهم
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 قصدجانم کرده است ایصداامروزگو نیا

 

 قصدشکستنش رانداشت... ایگو شینگاهش کردم،چشمانش اشک آلودبودباخوردن بغض گلو یباران باچشمان

 ...برم...دیمَـ......من.....با....با-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "فصل چهارم"

 رسونمتونیم د،خودمیصبرکن-

 

 توجه به حرفش ازرستوران خارج شدم یب

 دوستش داشتم یآر

 زابرازعالقه اشبودم ا خوشحال



 تمام ناتمام من

 
43 

 

 حس داشتم؟ نیدرسرکوب ا یاماچراسع

 داشتم کتمانش کنم؟ یچراسع

 ست؟یحس چ نیا نام

 روم؟یکجام

 زدمیرابه اطراف چرخاندم،تندتندنفس نفس م سرم

 آمده ام؟ راههیمن ازکدام راه ب یخدا

 چه به روزمن آمده است؟ ایخدا

 شناسمینجاهارانمیکه ا من

 راباالآرردم ،سرمیخرخرموتور یباصدا

 کردنم راداشت یقصدزندگ شیپ ینبودکه لحظه ا یقلب ستاد،انگارهمانیازحرکت ا قلبم

 ؟یفکرکرد یرادوباره بهم زد:چ ه،حالمیبودندآن لبخندکر خودشان

 م؟یتمومه و د بروکه رفت یجون ماهمه چ یروبنداز یجوجه فوکل هیاگه  یفکرکرد

 

 ن؟یخوایم ی:چدمیباترس پرس-

 

 حساب هیتسو-

 

 پناه برم غولهینامو نشان به کدام ب یکوچه بن بست وب نیمن درا ایخدا

 رساندیمرام سپردموخودشیبه حرفش گوش م کاش



 تمام ناتمام من

 
44 

 

 ساختیرامجسم م یصحنه خوفناک چرخاندندیکه دردست م یریشدندوزنج ادهیازموتورپ

 کو؟ تیحام ؟پسیدیشد؟ترسیگفت:چ شانیکی شدندکهیم کمیرامحکم بغل کرده بودم،کم کم نزد فمیک

 رانداختیرادربن بست گ شانیسرعت برق وبادهردو دبهیبنزسف کیناگهان  کترشدندکهینزد

 ستیبه ک دمتعلقیبعدبه خاطرآوردم که آن بنزسف یدموچندیکش یآسودگ یازرو ینفس

 من!!! یخودش بودناج یآر

 شدودر رامحکم پشت سرش بست ادهیپ نیارازماشیبس باخشونت

 کرد تیهدا نشیراگرفتوبه سمت ماش فمیبه سمتم آمدوک آرام

 انقدرآرام بود؟ اچرایخدا

 قبل ازطوفان باشد؟ نکندآرامش

 که نشستم،در رابست نیدرماش

 ن،گفتمیکرد یبارغلط اضاف هیکتش رامرتب کردوبدون آنکه به صورتشان نگاه کندگفت: قهیسمتشان رفت وباز به

 زارمیتکراربشه،زندتون نم گهیاگه بارد

 

 انگفتم؟ی:گفتم دیادکشیفر کبارهی

 

 راباال آوردکه دستش رادرهواگرفتم دستش

جون به  ارمنبیگفت:ا یاریبس تیکشدباعصبان رونیآنکه دستش را ازدستم ب یمکث کردوب یچندلحظه ا بعدازتعجب

 نیدرشد

 ...دیشیکسم قسم،جون به لب م نیزتریادامه داد:اماباربعدبه ارواح خاک عز یا ادخفهیبافر
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 زندینم یحرف تشیبه خاطرعصبان دانستمیراه ساکت بودوم درطول

 رسونمتونیم دخودمیخودسکوت راشکست:من که گفتم منتظربمون که

 

 ونثارنگاهش کردم ختمیام رادرنگاهم ر یشرمندگ تمام

 نقدرعجولن؟یا شهی....خانوم دکترما همااایبحث راعوض کرد:آ عیحالم که شدسر متوجه

ا ه هیهمه فرض یُ)نگاهم رامعطوف نگاهش کردمو(:آمددینخواهم ورز ،عشقیزدموگفتم:  گفته بودم به کس یلبخند

 بهم... ختیر

 

 ...دیخندیشده بودکه باچشمانش م یا همانندبچه

 خانه که توقف کردگفتم:ممکنه مخالفت کنن باخواستت کینزد

 

 نباشد چیدخترکشش زدو:گرمراه یلبخندها بازازآن

 ،همه دارم.تودارم چون

 شدم ادهیگفتمو پ یخداحافظ رلبیز

 همانند فرشته مرگ مقابلم ظاهرشد دم،عمهیخانه که رس به

 رادرآوردموداخل شدم میکفشها

 دخونهیاریم فیخواب تشر داموقعیخانوم دکتر،جد رباشهیخ-
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 آن راخراب کندباشوق گفتم:عمه بابام کجاس؟ یدوست نداشتم کس چیبرپابودومن ه یمحفل شاد درونم

 

 خونه؛یکبکت خروس م-

 ؟یکجابود

 

 نیبا آرت-

 دیشیناراحت م گمیکنم عمه جون،دروغ م کایگفتم:خب چ وفتدکهیکم مانده بودپس ب عمه

 دیاوفت یپس م گمیم راست

 ه؟یچ فیتکل

 

 سیه ندادوگفت:برودعاکن آواخانوم،برودعاکن پدرت خون لمیتحو ینگاه عصب عمه

 

 ؟کجاس س؟پسین-

 

 مسافرت کوتاه هی رهیگفت م دونمیچه م-

 

 ایعمه دن نی:بهتردمیرابوس شیشانیزدموپ یلبخند

 

 خب لوس نشو لهی:خدوگفتیخند عمه
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دست ازفکرکردن  میاس ام اس گوش یکه باصدا کردمیآمده فکرم شیبودم وبه اتفاقات پ دهیدرازکش میدرجا

 برداشتم

 :نیآرت

 هوا دم کرده است نجایا ایشعرم.... ب یلیل

 کرده است زماتمیمرا لبر هجرچشمانت

 

 ادتویکه دوراز یدانیشعرم....نم یلیل

 شبنم کرده است سیچشمان من راخ هرغزل

 

 شعرمن یشعرم....تمام خطبه ها یلیل

 من رابا دوچشمان تومحرم کرده  چسم

 

 ....بدانیدانیگرنم میسُرا یم ادتیبه  من

 عالم کرده است یهامرارسوا شیسرا نیا

 

 عاشقان بیشمارندوطب یب میها ناله

 برلبانم دکرمرهم کرده است ازلبانت
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 من راکه قد خم کرده ام نیشعرم....نب یلیل

 توجانا قامتم خم کرده است... یدور درد

 

 دیشعرم....دگرقلبم عنانش رابر یلیل

 پدر رم کرده است یب نیتوا یکو یدرهوا

 

 تو یرانموده درهواخواه قصدجانم

 که قصدجان آدم کرده است طانیچنان ش آن

 هجرتو یشعرم....بدان پس لرزه ها یلیل

 کرده است رانترازبمیمراو کروجانیپ

 

 

 ...کندیعالم م یهامرارسوا شیسرا نی:ادادم جواب

وآسمان  نیکه گوش زم ادبکشمیظرافتم دوست داشتنت راچنان فر توانستم،باوجودتمامی!کاش میدانیم

 پرشودازدوست داشتن من و تو

 

 

 

 پس نیز یآر-
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 تو یدرهوا قینفس عم کی:یعنیرابانام توخواهم نوشت،بهشت من  میزندگ

 :طُ یعنی یزندگ

 

 را ازنو وباتوخواهم نوشت میزندگ یپس انشا نیوسوگندکه ز-

 :طُ یعنی رمنیتقد

 

 هرشبم شود... ییتو الال یکااش حرفها یا

 شدم که عمه گفت:آوا؟دخترم مگه پدرت نگفت... مارستانیزودبلندشدموآماده رفتن به ب صبح

 

ا شدم ت تیچقدراذ دمنیدونینزارم،اماعمه جان شماکه م رونیخونه ب نیراقطع کردموگفتم:پدرم گفت پاموازا حرفش

 دمینجارسیبه ا

 میپشت پابزنم به زندگ یحرف الک هی حاالسر

 

 شهیم یآخه پدرت بفهمه عصبان-

 

 نبود مانیازا یرفتم،بازخبر رونیکه ب ازخانه

 ست؟ین شیدایپ ستیشوداماچراچندروزیدست بردارنم هایراحت نیا اوبه

 دمیکه رس مارستانیب به
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رابه من سپرده  ماریب نیا تیمسئول تیبدشده وزودبه اتقش رفتم،دکترهدا مارانیازب یکیشدم حال  متوجه

 من چه کنم؟ یبودخدا

اصل ح یکنندتافرجیدعام شیسالمت یمدتهاست برا یناراحت چیه یکه مدتهابه کما رفته بودوخانواده اش ب یماریب

 شود

 

 چکاوک یسرش بودندحت یپرستارهاباالدمیاتاقش که رس به

 وبعدازچندشوک  خطوط میکرد ماروصلیسمتش رفتم ودستگاه شوک را به ب شدندکهیتورممتدمیمان یخطها ناگهان

 برگشتند هیدستگاه بهـحالت اول

 رفتم که خانواده اش به سمتم حمله ورشدند رونیب خداراشکرکردموازاتاق

 ا؟یمن چه بودخدا گناه

 به چشمانم زل زدوگفت:حواست جمع کارت باشه خانوم دکتر تیپسرجوان باعصبان کی

 .که.. کنمیم یکار وفتهیاتفاق دوباره ب نیاگه ا وگرنه

 

 قلب لرزانم شد یبازحام شیصدا

 

 ؟یچ دکهیکنیم یگفت:کار شدیم کیبه مانزد کهیسرم درحال ازپشت

 

 خودش بره استئفابده یکه خودش با پا کنمیم یکار-

 

 دیتهد میگینباشه ونتونه به گفتش عمل کنه م یکه تو جَنَم کس ییمابه کارا-
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 ستی...مردندکنهیخانومو تهد هیهم که  یمرد

 

 ؟یبچه فوکول یکنیزرزر م یچ گهیرفت وگفت:تود نیآرت یباخشونت جلو ستیکه معلوم بودالاوبال پسره

زن  هیکه جزنطق کردن ودادزدن سر  ییازآدما ،فقطیچیکردوگفت:ه تیدستم راگرفتوبه پشت خودش هدا نیآرت

 ادیجربزه ندارن بدم م یارزن

 

 فتر رونیازسالن ب داشتیبرنم نیچشم ازآرت کهیدرحال پسره

 

 خبرم کردند استیبعدازاتاق ر یچند

 

وتازه  زانجاستیآن پسرجوان ن دمیاذن دخول دادوداخل شدم که د مارستانیب سیسعادت رئ یراکه زدم اقا در

 شدم هیمتوجه فض

 دیکرد یکوتاه مارشونیبه ب یدگیکه شمادررس کننیآقا ادعام نیبا،ایدکترشک-

 

 بزنم که دراتاق به صدا درآمد یحرف کرد،آمدمینگاهم م یعصب پسره

 دییبفرما-

 ستادیا کمیداخل شدونزد نیآرت

 کردیخانوم دفاع م نیبودکه ازا یهمون نمید،اینیکه پسره گفت:بب کردمینگاهش م متعجب

 مزاحمتون شدم؟ یجان انگاربدموقع ییدا دیناگهان گفت:ببخش نیآرت
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 پسرم؟ شومدهیپ یمشکل ،ستیجان بدموقعم ن نینه آرت-

 میهست بایدکترشک ونینارومدیاز روزاولم بهترشده وما همه ا یجان حال پدرم خوب شده،حت ییاد-

 

 من؟

 

 دهستن مارستانیب قیشناس وال فهیوظ یبه من کردو:بله بله،خانوم دکترازاعضا ینگاه محترمانه ا دکترسعادت

 

 دیببر فیدتشریتونیشمام ارخبیبه آن پسرکردو:بس یبعدنگاه

 بخندم توانمیتام خواستینبودامادرآن موقع دلم م یکارخوب دانمیم

 

برداشت راکردم که مادرش قطعابامن  نیا شیها گفت،ازگفتهیاش م م،اوازخانوادهیزدیباهم قدم م مارستانیب اطیدرح

 سازمخالف خواهدزد،ازخواهرش گفت،ازپدرش..

 شرکت پدرش بیلباسِ ورق نیزایشرکت د سیرئ

 ...دیبگو مینداشت،من دوست داشتم اوازخودش برا تیمن اهم ینهابرایازا چکدامیاماه

 باشد شیدخترقابل ستا کی یکه ممکن است برا یزیش،ازهرچیام گفتم برا زازخانوادهین من

  یگریزدیشترازهرچیکه ب یزیمن تنهاچ یبود در زندگ دهیقطعافهم

 به نام احترام است... یدارد واژاه ا تیاهم

 رستوران مهمان کرد... کیگرفتو مرابه  یناهارمرخص یبودبرا شییدا دمیکه فهم مارستانیب سیازرئ
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ارزش  یسرسوزن میکدامشان برا چیکنند،هیمردکمک م کیکه مکمل بودن  یگریزدیاهرچی کیش رستوران

 نداشت...

 ...دادیمن رامردترجلوه م "مرد" اما

به  یدغدعه ا چیه یبارم بودکه ب نیاول نیا میروز زندگ نیبرد،ازاول نیسوارشدن به تله کاب یناهارمرابرا بعدصرف

 کردمیفکرم میخوشحال

قلبم  یرگ ها شیصدا کردم،بازهمیم تیبودومن درکنارش احساس ام شیها گرازحسنید یکیزین نیدایشا

 ردیگیم یباز تاربهیگ یرامانندتارها

 

 آوا؟-

 

 ؟یکنیوادامه داد:بامن ازدواج م شیصدا یدل سپردم به آوا گوش

 

 ه حرف،کلمه به کلمه درذهنم تکرارشداش حرف ب جمله

 

روز دو روزم ونه عشق  هی یبهت بگم که نه اهل دوست خوامیامام یخاطرحرف عجوالنه ام دلخوربش دبهیشا دونمیم-

 یسرکار یها

 ستمین یکه من آدم بد یمطمئن ش خوامیم

 

 دونمینم یزیچ چیمن هنوزدرموردتوه یول-
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 ؟یبدون یخوایم-

 

 میابریکردم که گفت:ب مرددنگاهش

 

 کجا؟-

 

 یکه منوخوب بشناس ییجا هی-

 

 مخالفت نبود یبرا یخوب زمان

 نیموسوازماشیشد ادهیپ نیکاب ازتله

 ؟یآرومتربر یکم شهی:مشترکندگفتمیراب خواهدسرعتشیکه م دمید

 

 کرد یآهسته رانندگ یترسم شدوبعدازعذرخواه امتوجهیگو

 داشتم........ ایبه سرعت فوب یبچگ ازهمان

 زدروترمز یخانه ا یجلو

 کم ازکاخ نداشت دروغ نگفتم میکه اگربگو یا خانه

 ساختینما اش م زمجذوبین رونیرا ازب یآدم

 نجاکجاست؟ی:ادمیجادشدوپرسیسوال درذهنم ا نیا ناگهان
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 خونم-

 

 ؟یچ-

 

 بهم اعتمادکن-

 

 بکنم یدبزرگاعتما نیکه تازه شناخته ام چن یدرست نبودمن به آدم نیاماا

 

 مارستان،کاردارمیبرگردم ب خوامیام،میگفتم:نم محکم

 

 یگرفته بود یساعت یتومرخص درضمن

 

 ؟یبهم اعتمادندار-

 

 نه ندارم...-

 

کنم وممکنه  یازت خواستگار خوامیگفتم م مییبه دا گرفتمیم یکه برات مرخص ینگران کارت نباش وقت-

 نباش ،نگرانیرتربرگردید
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 ؟یگفت یتوبه دکترسعادت چ شهینم ؟باورمیچ-

 رخندهیسوخت و زدم ز شینگاهم کردکه دلم برا معصومانه

 

 دکتر؟ دخانومیاریم فیتشر-

 

 رکنیبه خ اخودتیگه،،،،خداید میبر-

 

را پاره  رشیزنج یاهیشده بودکه ناگهان سگ بزرگ وس نیباسنگ فرش مز اطیوح میخانه شده بود اطیواردح

 شدند نیزم خکوبیم میپاها یکردوبه سمت ماحمله ورشد لحظه ا

 بزرگم گوشم خواهدبود کهیاگردستش به من برسدت دادکهیبه من هشدارم باچشمانش

 دادم یجا نیشدخودم راپشت آرت کترکهینزد

 اد؟ی...چ....چرا...به سمت....ما....م نیا نیآ.....آ....آرت-

 

 نگران نباش زدورفت سمت سگ یبه معنا یلبخند نیآرت

:آروم باش کردیاستقبال م نیازآرت مانهیآورده بود صم رونیزبانش راب کهیبغلش کردوسگ درحال چنان

 ،آروووومیمیج

 د؟یایخاانوم دکترنم-

 

 …امیگفتم:نه من نم باترس
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 ...نجامی....من ااینگران نباش ،ب-

 وآهسته جلورفتم آرام

 ستیبه من نگر یدرشت زکردوباچشمانیرات شیگوشها سگ

 آماده باش بودتاکارم راتمام کند انگاردرحالت

 مانعش شد:چته پسرآروم باش؟ نیآرت کردکهیشدم به سمتم حمله م کترکهینزد

 

 گفت: نیمتوقف شدم که آرت دوباره

 

 نترس نجامیجانم،من ا یآوا ایب-

 

 کنم یبودتاخودراتامرزجنون همراه یکالمش کاف نیهرچه که هست،هم الیخ یجانم؟ب یآوا

 کترشدمیهم به ترسم فکرکنم نزد یآنکه لحظه ا بدون

 ستادمیا نیآرت دوشادوش

 ست؟ینگریسگ مرابانفرت م نیاماچراا

 خواندیفاتحه اش راخودش م نیبودکه اول یکس نیاول دمنیکردشایم شیرها نیاگرآرت

 خدمتکارراخبرکردوبا زحمت سگ را ازما دورکرد ستیدست بردارن دسگیکه د نیآرت

 جداشود نیدوست نداردازآرت چیه یمیبودکه ج کامالمعلوم

 دانستیمسببش م دمرایوشا
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 ستینگریم نینچنیا که

 دکتراشجاعن کردمیفکرم-

 

 حدزبون نفهم باشه نیسگ تا ا هی کردمیمنم فکرنم-

 

 یایکن باهاش راب ی:سعدوگفتیخند

 

 اآلن یچ یعنی نیخب ا-

 

 مونهیوقت ازمن دورنم چیاون سگ ه نکهیا یعنی-

 

 مشکل شماس مهندس گهید نیا-

 

 کردوگفت:خانومِ زبون دراز کمیسرش رانزد نیآرت

 

 که هس ینیزدمو:هم یلج آور لبخند

 

 میزدوگفت:من که راض یلبخندمودبانه ا شهیهم مثل
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 انسان نیشددرایخالصه م یانرژ دکلیشا

 کردینم تیوشکا ینامهربان یا م،ذرهیها یبدخلق باتمام

 مادرم نخواهدبود لیباب م یینوع آشنا نیجانم.....احتماالا یآواراگرفت وقبل از ورودبه خانه گفت: دستم

 خوادبشه،بشهیکه م یقول بده:اون تو هرچ زروبهمیچ هیازورودمون  نکه،قبلیوا

 میکنینم ینیعقب نش یما ذره ا یول

 

 ز تو... کنمینم ؛توبهیزدمو:توگرگناه من شو یبخش لبخندآرامش

 

 کرد... تیگونه سخن گفتنم باعث آرامش خاطرش شدوبا اقتدارمردانه اش مرابه داخل هدا نیا ایگو

 "فصل پنجم"

 دمیفهم نیرا ازفشاردستان آرت نیوا دمیترسیداشتم اماانگارکه م یچه حس دانمینم

 بعد... یخانه بماندبرا ییبایز

 درنده تربود یمیمادروخواهرش ازنگاه ج نگاه

 ن؟پسرم؟ی:آرتدیاوردوپرسیطاقت ن مادرش

 

 سالم-

 

 چه خبره یبه ماهم بگ شهینگاهش کردوجواب سالمش رادادو:م یکم مادرش

 



 تمام ناتمام من

 
60 

 

 س؟یهمون دکتربابان نیخواهرش زودگفت:ا که

 

 باال رفته به من نگاه کرد یبا ابروها مادرش

 

 و...........پزشک پدرهستن  شونیدرسته...ا-

 خونه... نیا ندهیآ عروس

 

 ازخدمت کارها به سمتش رفتند یکیو نینگذشت که مادرش پس افتادوخواهرش وآرت یا لحظه

 نبودپسرم یخوب یدادو:شوخ لمیراتحو زشیرآمینگاه تحق یگریزدیآب،قبل ازهرچ یکم بعدازخوردن

 

 هیخوب یجد یرادردستان مادرش حلقه کردو:ول شیدستها نیآرت

 

 یکه ازرو جنازه من رد ش نیوگفت:مگه ا نیسمت آرت زبرداشتیخ نبارمادرشیا

 

 ستیرفتارمادرش خشنودن نیازا نیبودکه آرت کامالمشخص

توکه قراربودبا ماهسا ازدواج  نیآرت یکردم:ول یزبان به رجزخواندن گشودکه باحرفش احساس خفگ نبارخواهرشیا

 یکن

 ادامه داد:آره آره پسرم،اصالمگه ماهساچشه عیسر مادرش

 



 تمام ناتمام من

 
61 

 

 ...دمیکتش فهم قهیبرخاستنش ودرست کردن  یرا ازبه تند نیشده بود،ا یعصب نیآرت

 کنم   یکرد:من   با   آوا   ازدواج   م یومودبانه امامصمم هج آرام

 ؟یپس ماهساچ-

 

 هم درموردش نزدم یبهش ندادموحرف یوقت قول چیماهسادخترخاله منه ومن ه-

 

 د؟یآشنابش ندتونیآ دباعروسیخوایمن کردوبالبخندگفت:نم بعدروبه

 

 نیاجازه نخواهم داد باهمچ چوقتیباشه من ه ادتی شهیهم نویپسرم،ا گهیترازقبل گقت:بسه د یعصب مادرش

 یوصلت کن ییدخترها

 ؟چگونه بودم مگرمن

 حقارت... گریاست د بس

 

 مترسک را"

 زدند دار

 جرم به

 داشتن دوست

 پرنده

 مبادا که
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 مزرعه اش را تاراج

  یبوسه ا به

 بفروشد

 سهراب گفتیم راست

 نجایا

 "اعتماداست یقحط

 

 با تاسف گفت:مامان. نیآرت

 

 که متوقف شدم دمیدویتندترم توانستمیزدم وتام رونیب ازخانه

 بود،درست مقابلم ستادهیمقابلم ا یمیج

 شدیفرارم یبرا یآشفته وقلب لرزانم مانع ازفکر ذهن

 شوم میشدن اشکها یمانع ازجار توانستمیکه داخل متحمل شدم م ییحقارت ها باهمه

 شدند یجار میواشکها زنتوانستمیسگ وهم انگ نیدرمقابل ا یول

 خوردن خودم راحس کردم... نیسگ وزم دنیلحظه فقط پر ودرآن

 یخصحنه تل رفتیکه م یاره شدن لباسم و خونپ یکه صدا دیقلبم کش یبدنم افتاده بودوچنان باپنجه اش رو یرو

 ساختیرام

 :آوا؟دمیشنیرام شیصدا

 گمشوبروکنار یمیج
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 سگ رو ببر نیا ای!!!بمحمد

 

 دمینفهم چیگرهیود دمیشنیم یگنگ یبودم وصداها درخلسه

 کردمیرادرقلبم حس م یگشودم،دردبد یرابه سخت چشمانم

 قلبم؟ ی:آوا....آواکندیهوشم رانوازش م شیصدا

 

 حال خودفراموشم شود یشودآشفتگینگرانش باعث م شوم،چهرهیم لیسمت صدامتما به

 

 ؟یشنویآوا؟صداموم-

 

 من کجام؟-

 

 !!!نباش ؛نگرانیمن شیپ-

 زبودندیوچکاوک ن نیچشمانم رابه اطراف سوق دادم،مادروخواهرآرت-

 کندیم نجاچهیاوا

 پرسد:حالشون چطوره؟ یکه م شنومیرام نیآرت یصدا

 

 شهیحالش خوب م سین یزیم،چیکرد یبود،ماضدعفون یخراش سطح هی-
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 داکردمیپ یچکاوک حس بهتر دنیازد

 

 نبودکه یزیدکتر،چ گهی:پاشودچکاوک

 

 تون شدم... یباعث نگران دکهیبلندشدم و:ممنون ازهمتون بابت کمکتون وببخش نیبه کمک آرت میازجا آرام

 مرخص شم دازخدمتتونیمادرش گفتم:اجازه بد بعدروبه

 

 ...،بعدیکردیاستراحت م یحالت؟الاقل کم نیبا ا یگفت:ول نیبروم که آرت خواستمیم

 

 دبرمینه ممنون،با-

 

 رسونمتیباشه پس خودم م-

 

 رمیباچکاوک م خواد،منیکه مادرش چشم غره رفت که گفتم:نه نم دمید

 

 نداشت یگرید ینبوداماچاره ا یراض دانستمیم

 

 کن فیچکاوک گفت:تعر مینشست نیکه درماش نیوهم میرفت رونیازخانه ب باچکاوک
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 و؟یچ-

 

 ...نکهیا ؟وسومیکنیکارمیچ نجایتوا نکهیزد؟بعدا بتیهوکجاغی مارستانیتوب نکهیا و؟اولیچ-

 

 یشمریتاصبح م یطور نینگم توهم یچیخب،اگه من ه لهیخب خ لهیخ-

 رونیگرفت تامنوببره ب یمرخص نه،ازشیآرت ییکه دکترسعادت دا ییسوال اول:ازاون جا جواب

 

 نهیآرت ییدا مارستانیب سیرئ ؟دکترسعادتیچچچچچچ-

 

 کنه یخونشون معرف ندهیجواب سوال دوم:منو آوردخونشون تامنوبه عنوان عروس آ-

 

 باحال تره کردمیهم که فکر م یبابا ازاون ولی:ادویکش یسوت چکاوک

 کرده یپژوهش ازتوخواستگار نیآرت نکهیا یعنی نیا

 

 البته اگه مامانش بزاره-

 

 بازگشت مارستانیب زبهیمراتاخانه رساتدوخودن چکاوک

:آوا؟دخترم چت دیحالم منصرف شدوپرس دنیکندکه باد یراسرم خال تشیعصبان خواستیکه دررا بازکردم عمه

 شده؟
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 ؟یخاک برسرم نکنه تصادف کرد یوا

 

 سین یزیخوبم عمه چ-

 

 کرده بودم فیعمه تعر یبرا زرایشب بودومن همه چ۱۰ ساعت

 پنهان کند شیراباخوردن بغض گلو شیمجبورنبودخوشحال کردوعمهیپدرم موافقت م کاش

 بردیکه خوابمان م میدادیم امیگرپیکدی زآنقدربهیخواب ن موقع

 در رابازکنم،که در بازنشد خواستمیچشمانم راگشودم م یبه سخت صبح

 نبود یدر بازشدن نینه؛ا یول دادمیفشارم نییدررا به پا رهیدستگ یدرپ یپ

 یخبره سرصبح گه،چهیپدرازپشت درمتوقفم کرد:بسه د یصدا ناگهان

 

 شهیدرم وانم نیا مارستانیدبیآخه با ن؟آیاومد یبابا شماک-

 

 خونه اون.... یریم یدیمنودورد ؟چشمیبر ینگفته بودم حق ندار مارستان؟مگهیب یبر یخوایپس م-

 دمیکن آواخانوم حاال نشونت م صب

 رون؟یب ارتتیدرب نیازا تونهیعشقت م نمیدرم قفله بمون بب نیدست منه وا تیگوش

 

 کننده بود... رانیبود،نه نه و نیسنگ شیحرفها
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 شمیاگه نرم اخراج م-

 

 یبودنه جواب ییصدا گرنهید

 چه به روزپدرم آمده؟ ا،یخدا یوا

 ستمیخودرابه دردادموآهسته گر هیتک

 ...شدمیترمقرار یمن ب گذشتیکه م یهرساعت

 من ساکت وصامت... یول رفتیصدقه ام م کردوقربانیم میمدام صدا عمه

 کندیکه عمه سرزنشش م شنومیبودوپدرم آمدم ظهرشده

 دیآ یغذابه سمتم م ینیکندوباسیدررا بازم ناگهان

 ستیپدرن کیچشم هاچشمان دلسوز نیا

 کندینفسم راتنگ م یگریزدیازهرچ شیب نیوا کنمیم یبگیغر احساس

 

 یبه خودت برس دخوبیبا ربخور،تاشبیبگ-

 شب؟

 تیادخواستگاریقراره ب مانیا آخه

 داده بودم یمن که به اون جواب منف یشروع به لرزش کردندباهق هق گفتم:ول دستانم

 یتوشد رندهیگ میتاحاال تصم یازک-

 

 منه هیزندگ نیا یمحکم پاسخش گفتم:ول بلندشدمو
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 درموردش حق منه یریگ میوتصم

 

 نیایامشب به عقدهم درم نیهم-

 

 :بابازدگفتمیکه درصورتم موج م یوناچار تیبامعصوم

 دیرکردییقدرتغ نیکاروبامن نکن؛جلوتررفتم ودستانش رادرحصاردستانم درآوردم:شما چرا ا نیکنم،ایم خواهش

 .....دخترتون....تونیآوا...نفستون....زندگ منم

 ادیسرم ب ترسمیکه م ینزار اتفاق بابااااا

 نکن بابا... موتباهی.....زندگدیمن شما باش یمسبب بدبخت خوامیمن نم بابا

 

 ...زدیشده بودم که مدام پدرش راصدا م یدختربچه ا همانند

 برمیازخودش به خودش پناه م بردم،اماحاالیپدرم پناه م کردبهیم تمیاذ یکس یها وقت آنوقت

 

 رفت رونیراپس زدوازاتاق ب دستانم

 ناشناخته ام... یایرفت ومن ماندم بادن رونیب

 هنوزلب به غذانزده بودم بعدازظهربودومن

 حرف بزنه... خوادباهاتیم مانیاتاقم رابازکردوگفت:پاشوخودتوجمع وجورکن،ا در

 مان؟یا

 بازم یمجنون نم کیرا به  میمن زندگ یول خواهدبشودیم هرچه
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 داخل شد یبعدازمدت

 دیشن یراحت  شدبهیقلوپ قلوپ قلبش رام یوصدا داشتیازنگاهم برنم نگاه

 ؟یخوایم یچ-

 

 که امشب قراره....قراره.... یدونیم-

 

 قراره؟-

 ستیقرا ن یزیچ چیه ینیبیم

 

 میایچرا؛ما امشب قراره به عقدهم درب-

 

 قراره تو پدرمه نه من نیا-

 نوبفهمیکنم،ایباتوازدواج نم من

 

 ...یکنیازدواج م-

 

 ؟یچ-

 

 نیرببیتلفنش رابه سمتم گرفت:بگ-
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 شلوغ بود یلیخودشم بود،خونشون خ نیبود،آرت نیآرت خونه

 اتاق... کیوبه سمت  رهیهاباال م ره،ازپلهیبه سمت پله هام نیآرت

 مانیدوست ا نیتر یمیره،صمیکه ام فهممیم گردونه،تازهیتلفنوبه سمت خودش برم ینفردنبالشه،وقت هی

 کرد؟یچکارم اوآنجا

 رفتیازپله ها باال م نیبرتن داشت ودنبال آرت یآراسته ا سلبا

 

 ه؟ی:نظرت چدیکش رونیرا ازدستم ب یگوش مانیا

 

 کنه؟یراونجاچکارمیام-

 

 یدبگیاونوتوبا-

 

 ؟یچ یعنیگفتم: هیباگر

 

 یقاتل اون پسره عوض ایمهمون باشه  هی راونجایکه ام یریبگ میدتصمیتوبا-

 یندار یادیز وقت

 

 دبکنم؟ینگاهش کردمو:چکاربا بانفرت
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 یکنیامشب مثل بچه آدم باهام عقدم-

 

 گرفت؟یم یانسان جا کیچگونه در یرحم یهمه ب نیدرچشمانم خشک شد،ا اشک

 گرندیکدیستندابزاریگرنیکدی یها اعضا گرآدمینجادی؟ایسعد کجاست

 

 ریجزام سیکس ن چیجونت رفت تو اتاق.. اون باالهم ه نیآرت نیبب ایب-

 خبرداربشن کارش تموم شده اینییرگش ومطمئن باش تا اون پا یرو هیزیت هیاش  هیما

 

 یپست یلیخ-

 

 شهیوقت داره تموم م-

 

 رهیمتعجب به صورتش  خ نیکندوآرتیرا بازم نیسرش که صورتش راپوشانده بوددر اتاق آرت یکاله رو کیربایام

 شودیم

 

 رهیبم یخوایواقعام شد؟نکنهیچ-

 

 گفتم:باشه باشه عیسر اوردکهیب رونیرا ب یزیچ خواستیم بردانگارکهیرابه پشت کمرش م ردستشیام
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 نداشته باشه شیبگوکار توروخدا

 زودباش گهیردیبگ

 ری:دست نگهدارامگذاردیوتلفنش رادرگوشش م زندیم یا انهیلبخندموذ

 

 آقا انگارکه اشتباه اومدم خوامی:عذرمدیگویم نیآرت شودوروبهیم رمنصرفیام

 

 لمشیف یبرسدبه تماشا کردچهیزمرانابودمین فکرش

 

 بردیهق امانم رام هق

 یکشاند یبه بدبخت یرا درآن میزندگ مان،تمامیا یکرد خورم،نابودمیم نیدو زانوزم یرو و

 رفت ومن تاخودشب قصدآرام گرفتن نداشتم رونیب ازاتاق

 آمد میام رابا اوقراربردبسازم،چه برسر زندگ ندهیآ من

 ارزش دارد یکس یشاد دنیشترازدیغم ب یکه تماشا ییایبه دن نیمان،نفریبه توا نینفر

 دلبستن نمادخماقت است وبس واناتیح نی:درسرزمندیگویراست م یآر

 

 میزندگ ی:ناجدمیشیاند ینفرم کیوتنهابه  ستمیگریوم گفتمیم

 

 کشدیدرآغوشش م دودویحال خرابم به سمتم م دنیکندوبادیدر رابازم چکاوک

 کند کردآراممیم یچکاوک سع شدمیم نیغمگ هربارکه
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 میهایبدبخت شکشیراپ یدردآلود یملود مانیونوا ستیگریآمدن نداشت وهم صدا بامن م زقصدکوتاهینباراونیا اما

 کردیم

 کنمینکن باخودت خواهش م نکارویگه،ایآواجونم بسه د-

 ایریالل ازدست م زبونم

 دنیادامه م شونیدابه زندگص یهمه آروم وب یچی؟ه شهیم یچ اونوقت

 زمیباش عز ی؟قویخواینومیا

 

 که به خاطرش بجنگم دندارمیام یبرا یزخم یب یجا گهیمن آوارشدم رفت چکاوک،من د -

 شدم،تمام شدم رانیو من

 

ا م دوننیهانم چارهیرفت،ب میشد رانیما خراب وو کننیکه فک م ییبه حال اونا یرفته؟وا ادتینگوآوا... ینطوریا-

 میسازیهابرج م رانهیازو

 

 دنینداشتم چه برسدبه جنگ ستنیز یگرنایکارمن ازکارگذشته بود،چون من د زد،امایم یقشنگ یحرفها

 

 ....خورمیوبازبهش جواب ردبده قسم م ایآوا ب گمیازآب دراومد پسره هفت خط،م یچه موزمار-

 

 ادمه دهدوگفتم:جوابم مثبته نزاشتم
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 ؟یییچچچچچ-

 

 نیآرت کرد،باجون دمیتهد-

 (هیرگری....)زدم زنویآرت شیوقت پ یلیرخیکردم،امیقبرل نم اگه

 

 رکاهیآب ز کردمیهس که فکرشوم میترازاون ینکارابلده؟عوضیاونم ازا کالیمان؟باریا-

 یشیواسه ناموس مردم گرگ م یچ ،واسهیبهش بگه توکه واسه ناموس خودت سگ سین میکی آخه

 

 میرفت نییاصرارچکاوک سرو وضعم رامرتب کردمو پا به

 بود یصورتش غرق نگران عمه

 آشفته تربود اوازمن

 بودکه وجودم ازاوبود یمدت نگاهم سمت مرد تمام

 برد نیوجودش را ازب او

 ستینگر یبالبخندمرام گنجدیدرپوستش نم یکه مشخص بودازشاد مانیا

 من... یداشت خدا یگناه ن،اوچهیآرت چارهیب

 شد میچه واردزندگ یبرا نیازدواج کنم،آرت مانیکه قراربودمن با ا یمادام

 سوختیاوم یبرا شترازخودمیب دلم

 بودندوخودش مانیمادروپدرا

 وعمه ام وچکاوک ومن وپدرم
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 بودندهمه حاضربودند میمهرکوبان نگون بخت یاعضا

 االمن

 شودیوتارم رهیدرمقابل چشمانم ت ایدن رسدیاز راه م عاقد

 سنگدالن وناکسان یایخودرا در دن کنمیم گم

 آنکه من بخواهم،بله دهد یکه قراربودامشب ب یبرلبان زنمیم مهرسکوت

 دادیحالت تهوع به من دست م نقدریچرا ا دانمینم خوردیبله حالم بهم م بعدازگفتن

 اورمیراباال ب میزندگ یمن کجا یآخرخدا

 را؟ میها یبدبخت یکجا

 رفتمیم جیانگارکه سوارترن شده باشم گ کنمیرادرسرم احساس م یسردردبد

زد،نه  یادگاریمهر شیرو یمیکه ج ییقلبم درست همانجا یدآریکم مانده بودازشدت دردزبان به ناله گشا قلبم

 بود انتیمهرخ ستین یادگاریمهر

 دیقلب،قلب صاحبش راخواهددر نیا دانستیازاول م انگاراو

به  زبان زامشبین دهد،آنهاینفرتش راازمن نشان م یبگونه ا کیارندوهرد تیشکا زازمنیبدنمم ن یامشب اعضا ایگو

 گوشوده اند ونیناله وش

 شده اند مینوا یقلبم مرده است،آنها عزادارقلب ب یآر

 اما اجبار رانه یرفتیبازبه شهامت توکه مرگ را پذ ریرقلبم،بمیقلبم،بم چارهیب

 من ینوا یقلب من،قلب ب هاتیه

 کندینم ییگرصدایقلبم د یآوا
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 ندارند دنید یسو ستمیهم ازبس گر میچشمها

 راکه اطرافم جمع شده اند ییآدم ها یصدا کنندتابشنومیام نم یاریام  ییشنوا

 شودیم دهیشودکشیم دنمیکه مانع ازد یاهیپرده س شودویکم چشمانم بسته م کم

 

 آوا؟آواجونم-

 

 چکاوک؟-

 

 جون چکاوک-

 

 من چم شد؟-

 

 فقط فشارت افتاده بود یچیه-

 نداشت حالم یتیگراهمید دامایگویدروغ م دانستمیم

 

 نجاستیکه بازا زیفرشته مرگ ن نیا یرفتم...وا نییحال بلندشدموپا یکه رفت ب چکاوک

 

 چت شد؟ شبیآوا؟حالت خوبه؟د-
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 بهت بدم تاحالت خوب شه یخبر هینجایآوا اومدم ا نیندادم که گفت:بب یجواب

 

 یبگ یبلد میا گهیزدیربد،چتومگه جزخب-

 

 مسافرت میبر میخایحالش گرفته شدوبعدگفت:م کمی

 وتو من

 

 وتو؟؟؟ من

 وتو من

 وتو من

 !!!ییمعنا یجمع ب چه

 و او من

 ؟یخندیام گرفت که گفت:چرام خنده

 گفتم:من وتو؟ یفکر چیه یب

 

 ه؟یچ بشیخب آره،ع-

 

 میشیکه من و تو هرگز ما نم نجاستیا بشیرانشنوندولب گوشش گفتم:ع میجلوتر رفتم تا عمه وپدرصدا-
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 ستینگر یومجنون مانندمرام یعصب-

 

 نقدرتواونیوهم ا شهیحال وهوات عوض م ینطوریدحترم مخالفت نکن،ا نیراشکست وگفت:بب پدرسکوت

 بده ،کجاشیکنیهم درم یخستگ هی،یخسته شد یکارکرد یفکستن مارستانیب

 

 فهمندیمشکل مرانممن!چرا یخدا

 رنایخودشون نم یوبه رو دوننینامردکه همه م یپسره  نی،مشکل من اندارم یدرکردن مشکل یخستگ ایباسفر من

 

ه را شیباتو وزندگ یبهش وقت بد نکهیا یپسرم،آواتازه حالش بهترشده،بجا مانیبه من کردوگفت:ا ینگاه عمه

 مسافرت؟ شیببر یخوایاد،میب

 

 قربون عمه گلم،بازبه تو یا

 پدر دست بردارنبود! ریخ نه

 ساخته است میکه برا یهم بکند درمحنت گاه نبارقصداردپابندمیبه گورم که کرد،اما ا زنده

 

 تیاذچرا منو گهیباشماست...پس د دنمیمن باشماست،اجازه نفس کش یپدر،حق انتخاب برا ییشما رندهیگ میتصم-

 دیکنیم

 

 خوردیزنگ م میگوش دمیاتاقم برگشتمود به

 بله-



 تمام ناتمام من

 
79 

 

 

 چکاوکم-

 کنم؟ کارشیچ چارهیب رهیگیداره سراغتوم نجاسیا نیآوا آوت نیبب ب

 

 دندیچک یکه پشت سرهم به صورتم م کردمیراحس م یداغ یقطره ها فقط

 

 آوا؟-

 

 بهش بگوچکاوک،بهش بگو-

 

 یمسافرت گمیگم،مینکن آوا...م نکاروباهاشینه،زده به سرت،پسره گناه داره،ا-

 یدبگیبعدش؟بعدش که با-

 

 نه آخه-

 

 بگو قتوبهشیحق کنمیبگو،خواهش م قتوبهشیچکاوک حق کنمیالتماست م-

 کنهیعذاب وجدان ولم نم نجاشمیبهش نداده،من تا ا یدالکیام

 

 بهش... دمیتهد هیقض یخوایآوا م گمیم-
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 ...شهیباورش نم می،بگیخوادبگینه نه...نم-

 زدلمیداتاق شد:آوا عزعمه وار یبعدازخداحافظ

 کنم لتوجمعیاو اومدم وسا او

 

 شهیم یچه حال قتیحق دنیبه محض فهم مارستانیکه االن درب کردمیکردم گوشه تختم،مدام فکرم کز

 زباخودببردیمران دمیترسیشده بودندکه م لیتبد یروان یبه چشمه ها میاشکها

 

 رتونبودیتقص نکهیگه،ایبسه د زمیعز ی:هالک شددیسرم کش یجلوآمدودستش رارو عمه

 

که  یانزم گفتینداشتم،چکاوک م میستم،خبریگریم ستیدرچه حال نیآوت نکهیهفته گذشته بودومن مدام به ا کی

 ....کردوبعدی...اولش باورنمتوگفتهیواقع نیبه آرت

 

 در بروم یمسافرت لعنت نیربارایازز توانستمیگرنمیامروزد

 آمدو: عمه

 لتو؟یکنم وسا جمع

 راجمع کرد مینگفتموعمه لباسها یزیچ

 

 جواب سواالتش رابدهم توانستمینم یبودکه حت یازو به حد م،تنفرمیراه افتاد بعدازظهر
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 م؟یبر میخوایکجام یبدون یخوایآوا نم گمیم-

 

 کردینکارامیشدایم یدرست کردنش افتادم،هروقت که عصبان قهی ادیو دمیکش میشانیبه پ یدست

 

 آوا؟باتوام-

 که... یباهم دارن،وقت یچه فرق یا گهیشده د اهرخرابی سیپار،تهران-

 

 اصفهان میریندادموگفت:اصفهان،م ادامه

 

 جهنم به

 

 میکجابود دمیپرس ینم یحت مویبود درجاده

 

 ؟یکنیراشکستوگفت:بهش فکرم سکوت

 

 راندادم داماجوابشیگویچه م دانستمیم

 

 ؟یکنیبهش فکرم ستم،هنوزمی:مگه باتوندیپرس یبلندتر یباصدا
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 منوبده ؟جوابیکنیبهش فکرم نکهیا یعنی نی:ادیادکشیندادمومحکم ترفر یجواب بازهم

 

 یمارروحیب هیماربود،یپسرواقعاب نیا

 دادمو:آره آره بهش فک ادیرابا فر ادشیفر جواب

 

 دهانم نشست  یکه رو یمحکم یلیباس

 که ازدماغم به کف دستم دمیراد یخون ینشسته بود برداشتمو قطره ها شیلیس ینصفه ماند،دستم راکه درجا حرفم

 دیچکیم

 م من...-

 

 خفه شو،خفه شو-

 ی:خفه شو،خفه شوعوضدادزدم

 گمیم شترازاوناروبهتیمن ب ینه؟ول یاونوبدون یخواستیم فقط

 کردیرا ازجاده گرفته بود به سمت من نگاه م نگاهش

 جواب سواالتوبدم تونمینم یکه حت زارمیمتنفرم،انقدرازت ب تیازتوازهمه چ من

 که کهـ... زارمیب اونقدرازت

 نوشتمشیم میبچه بود یوقت ادتهیخاطراتمو دفترچه

 ازتورومن نابودکردم یزدم،هرخاطره ا ششیآت
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 یبرا ییتوقلب من جا یتونیبازم نم یریبم یخودتم بکش مار،تواگهی،بی،روانی:عوضگفتمیدلم رام یزدموحرفهایدادم

 یخودت بازکن

 

 ...یهمه چ الیخ یدم،امابیترسیم شهیمثل هم ادبودومنیز سرعتش

 

 ینیزم یمرد نه نه نامردرو نیتر سوزه،توبدبختیدلم برات م یدونیم-

 که توروشن.... یبه روز ،لعنتیبه اون بچگ لعنت

 ید،صداید شدیجارا نم چیکه ه یبه وجودآمدطور یادیدوگردوغبارزیچندباربه دورخودش چرخ نیماش ناگهان

 دمینفهم چیگرهید نویکردن ماش شدندوچپیم دهیکش نیکه به شدت به زم ییکهاینوالستیدلخراش ماش

 

 رفتن جان ازبدن در

 سخن یندهرنوعیگو

 شتنیخودبه چشم خو من

 رودیکه جانم م دمید

 

 روز بعد سه

 

 شنوم،دردآوراستیم کشمیکه خرخرکنان م یینفسها یصدا

 به خودگرفته است یفیبدنم رادردخف کل
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 آشناست میدردبرا نیا

 نمیبیجاراتارم نم،همهیبیشود،تارمینمنمک بازم چشمانم

 کجابودم؟ من

 زرایچ چیبه خاطرنداشتم ه یزیچ چیه

 

 

 

 "فصل ششم"

 شنفتمیمن نم یزندولیم ییزندوحرفهایدلبخندمیآ یکه به سمتم م نمیبیم یپرستار

 نبودم یزیچ چیه کیبودم،قادربه تفک درخلسه

 کندیدکتر راخبرم پرستار

 روندیم رونیآمپول ازاتاق ب قیبعدازتزر

 

 

 جانم یقلبم،آوا ی:آواشنومیرام شیصدا

 خوداوست یشناسم،آریصدارام نیا

 کنمیبازم شیرابه سو چشمانم

 شده بوداماخودش بود عوض

 بس بود میبرا نیهم
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 آوا صدامو؟ یشنوی:مکندیم میبازصدا

 کرد؟یم هیگر

 توانستمیراپاک کنم،امانم شیدستم رابلندکنم وخوداشکها خواهمید،میآ یجلوترم

 راگرفته بودم شینبودکه عزا یقلب زند،انگارهمانی،ازترس قلبم تندتندم توانمینم

 انگاردوباره جان گرفته بود دنشیباد

 تکون بدم تونمیکردمو:دستم،دستمونم هیگر

 کردمیم هیزدموگریدادم

 شومیقرارترم یهربارب دادندومنیم میبودندودلدار یپدرهمگ یت،چکاوک،عمه،حنیآرت

 شودیم زداخلیسرم بودندکه دکترن یباال یهمگ

 چهم شده است دانستمیم خودم

 کرد مارصحبتیباخانواده ب دتنهایجورمواقع با نیراستش ا-

 نجورمواقعیا نکهیوا هیمشکلشون چ دوننیخودشون پزشکن وبه احتمال صددرصد م شونیکه ا ییازاونجا اما

 کنمینجامیکنه پس همه صحبتهاموا یریگ میدتصمیماربایخودب

 بدن فلج شدن یاعضا هیبدنش فلج شده،به جززبان وچشمها بق دخترشما

 دید توانیرا ازچشمان سرخ واشک آلودش م نیشودایباهرسخن دکترداغون م نیآرت

 

 نباشه زباشه،همیآم تیموفق جهیعمل بشن که اونوقت ممکنه هم نت گهیبارد هی دیابایپس -

 ....ایو
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 ؟یاچی:نیآرت

 

 تا آخرعمرشون... نکهیا ای-

 رفت رونیدکترشدوازاتاق ب یادامه حرفها دنیبادستش مانع ازشن پدرم

 

 کنمیمن عمل م-

 

 هیمرگ وزندگ هیقض نیکن ا شترفکی:دخترم بدویآ یجلوم عمه

 

 ادامه بدم میندگبه ز تونمینم ینطوریا کنم،منیکه گفتم من عمل م نیهم-

 

 شودیخارج م زازاتاقین نینبارآرتیا

 ماندوچکاوکیم عمه

 رودیم رونیاوردوبینم زطاقتیعمه ن یبعدازمدت

 

 اومده؟ مانیسرا ییچه بال یبدون یخوایآوا....نم یراست-

 

 خوامی:نه نمگربرگرداندمویرابه سمت د سرم
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 رفته توکما-

 

 کما؟-

 

 ادیآره،ممکنه هرگزبه هوش ن-

 

 کنه؟ینجاچکارمیا نیآرت-

 

 گردهیبرم یتصادف کرد فهمهیم کهیمدت آلمان بودو وقت نیا-

 برگرده که خواستیشدو م داغوننیو تصادف کرد نیمسافرت رفت مانیا دبایهم که فهم یوقت

 

 ؟یکه چ-

 

 م.....بودونشونش داد مانیا یکه توگوش یلمیف کهیکرده،اولش باورنکرد اماوقت دشیباجونت تهد مانیبهش گفتم ا-

 دونهیم نجابودنتیا خودشومسبب

 

 ؟یچکاوک چرابهش گفت-

 

 نداشتم،خب یا گهیچاره د-
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 کردمیکارمی...چدیهردوتون گناه دار خب

 

 پدرم قرارشدمنوفردا عمل کنن تیبعدازرضا

 بود نیآرت لشیبدقبالرانداشتم ودل گراحساسیچراد دانمینبودم امانم یخوب تینبودودروضع یخوب یروزا

است که  نینداردمن چگونه باشم،مهم ا یفرق شیگفت برا یام دادازهمه مهمترم یبامن حرف زد ودلدار یکل شب

 درکنارش باشم

 عمل حاضرم کردند یبرا صبح

 قلبش گذاشت:منوببخش دخترم،منوببخش یحال بودکه پدر آمددستانم راگرفت ورو نیدرا

 عقداون پسردرآوردم چراتوروبه زوربه دونمیچم شده بود،نم دونمینم

 بابا منوببخش

 ؟یخوایم تیازم حالل یکه دار امیبهوش ن گهید یترسیبابا،م هیچ-

 

 یشیتوخوب م هیچه حرف نیردختر،ایزبونتوگازبگ-

 

 کردم یشوخ-

 

 دمید یرام نینگران آرت نگاه

 

 هفته بعد: کی
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 ستنینم یعمه چراموهام درست وا-

 

 ینکرد یچکاریوتوه انینامیا نیعجله کن دخترم االن آرت-

 

 خب عمه مظطربم نکن لهیخب خ لهی:خدمویرابه کمرم کش دستانم

 

 ستمیوخوانوادم تونستم دوباره سرپا باا نیبه هوش اومدموباکمک آرت بابعدازعملیتقر

 بودند دکردهیهنوزدرکمابودودکتراقطع ام مانیا اما

 گرددیشودوبرمیمعتقدبودکه پسرش حالش خوب م امامادرش

 

 گردهیکه اومده برم یازهمون راه ینقدرتنبلیتوا نهیبب نیمادرآرت نیبه خدا اگه ا گمیگه،میآوا؟بجنب د-

 

 شنیچکاوک موهام درست نم نیآخه بب-

 

 رامرتب کرد میدست به کارشدوموها آخرچکاوک

 آماده بودم حاالآماده

 صدادرآمدن زنگ درخانه همانا به

 استرس واظطراب من همانا چندبرابرشدن

 کنارچکاوک نشستم ییرفتموبعدازعرض خوش آمدگو نییبعدپا یکم
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 حرف نداشت دنیاش درلباس پوش قهیسل نیکه آرت الحق

 مردموقربود نیشرکت برازنده ا استیر

 

 خانوم ارعروسیب ییچا یخوایعمه به خودامدم:آواجان،دخترم،نم یباصدا

 میمهمان هارفت شیو بعدازآماده شدن پ میبه آشپزخانه رفت باچکاوک

 

 سراصل مطلب می:خب،وقتش شده که برنیپدرآرت

رومبشناسن،پس بااجازتون اگه  گهیوهمد خوانیوقته خاطرهموم یلیدوتاجوون خ نیدایونیخودتونم م همونطورکه

 بشه تابعد... یجار نشونیب یخطبه عقد هیدیصالح بدون

 

 که خوشبخت بشن شاهللیزدوگفت:ا یلبخند پدرم

 ؟یبزن یحرف یخوایپدرم گفت:خب پسرم تونم زدندکهیمکف  کدستی همه

 

جورمجالس،بزرگترهاحرف  نیرسم هس که درا بایجناب شک تشیمودبانه اش زبان به سخن گشود :واقع بازبالحن

 گفتن من یبرا مونهیم یزباقیچ کیبزنن،اماتنها 

 

 دیگویم یزیتاچه چ مینگربستیم نیمتعجب به آرت همه

 رامعطوف نگاهم ساخت و نگاهش

 زبانم دبهیآنکه برآ یسخن عشق توبداد: ادامه
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 نهانم دهدازحالیرخساره خبرم رنگ

 حالم یشانیکه بنالم زپر میگو گاه

 انمیچه حاجت به ب انستیکه ع میبازگو

 

 کف زدنها یپرشدازصدا گرمجلسیبارد کی

 شدن خطبه عقدوانداختن انگشترها یازجار پس

 ولوله افتاد گردرمجلسید یکم

 بود زشدهیکه گذشت خواب ازچشمان همه لبر یکم

 بودم یرینظ یب زازشوقیداشت ومن که لبر یخواب یشرکتش عادت به ب یخاطرکارها ابهیکه گو نیآرت اما

 

 کردندیفکرم دنیهمه به خواب نیوآرت رمنیغ

موقع رفتن لبخندمکش  نیوآرت میخواست وبا احترام مهمان هارابدرقه کرد یناگهان پدرش اجازه مرخص که

 داد لمیتحو ییمرگما

 

 که عاشق اسم باده هس... دمیودرضمن فهم میحرف زدsmsشب تاصبح فقط با آن

 شب عمرم بود نیآن شب بهتر میتاصبح حرف زد میحس کن یخستگ یآنکه ذره ا یب

 

 نمود نیتوان تام یم یتوحت یبانفسها-

 ژنیاکس یکسر
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 را... خیمر ی ارهیس

 

 مدرحافظه ا-

 ......التیرخیغ

 ......ستین یخبر

 

 گرفته بود یمرخص میبرا یکه چندروز نیآرت

 ببرد رونیقراربود مراباخودبه ب صبحم

 نشستم نیشدم ومنتظرآرت آماده

 نییدادکه برم پا امیپ میبعدبه گوش یکم

 داربودخبردادمورفتمیعمه که ب به

 رفته بود یکه اتفاقات دلخراش گذشته ام روبه فراموش ییداشتم،تاجا یخوب حال

 خانه شان برد مرابه

 ازمن ندارند یبودکه خواهر مادرش دل خوش کامالمعلوم

 کردیم ییبودومراراهنما یمردخوب اماپدرش

 میکردیم یخوبمان راسپر یو روزها میبود ساعتها،روزهاکنارهم

  دیآل بودوشا دهیمردا کی نیآرت

 یهردختر یآرزو

 بود شیبودقابل ستا جادکردهیمن درکنارخودا یکه برا یتیامن گرش،احساسیازهرحسن د شیب
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 ...نندیصحبت بنش یمان خانواده هاپا یامشب قرارشددرموردعروس باالخره

 میننک تیدوتاجوون رواذ نیا نیشترازایب میگرفت میازمزاحمت،ماتصم باغرضیشروع کرد:خب جناب شک نیپدرآرت

 شونیسرخونه وزندگ میکه طبق قرارمون )باخنده(:بفرست نیوا

 

 کنم ینم غیاددریکه ازمن بر ب یموردهرکمک نیالبته،چراکه نه ودرا-

 

 کننیم یدخداعروسیماه به ام نیآخرهم میگفته بود یپس همون طورکه روزخواستگار-

 

 جوانه زده بود یحس خوب هیخبرنداشتم امادردل ما  هیبق ازدل

 

 مونه یماه عروس نین،آخرهمیفکرشوبکن آرت-

 خوردمیهارا م ینیریداشتم باولع ش جانیازه

 ...مواظب باش خانوم من عروس چاق دوست ندارمهایآ یآ یآ:دیگویوم زندیم یلبخند نیآرت که

 

 خوردن برداشتم ینیریدست ازش عیشدموسر تیمتوجه وضع تازه

 دارم یگوش کن خنده مخصوصش راکردو:چه خانوم حرف نیآرت که

 

 بامن زهماهنگیواون رخندهیجوابش رابدهم که منصرف شدموزدم ز خواسام
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 هفته بعد۳

 

 مهیفردا عروس شه،پسیعمه باورت م یوا-

 

 نیشیکه خوشبخت م شااهللیزدلم،ایچراباورنکنم عز-

 

 نه به دست هم نیربشیهم پ یحرف عمه وگفت:به پا دوسطیهم زودپر چکاوک

 میدیمدل حرف زدن چکاوک خنده ام گرفت وباعمه محکم خند نیازا

 تلفن خانه به صدادرآمد که

 وفتدیپشت تلفن چهگفتند که عمه کم مانده بودپس ب دانمیخودش رفت تا جواب بدهد،امانم عمه

 دییسمتش،تلفن راکنارگوشم گذاشتمو:الو،بله بفرما میباچکاوک رفت عیسر

 

 رس کم مانده بودسکته بکنم:سالم خانم من مهتابم خدمتکارِ...بود،ازت نیخدمتکارخانه آرت یصدا

 

 افتاده؟ یبله بله شناختم،اتفاق-

 (هیرگریخانوم)زدز نینپرس-

 

 شدهید بگوچ یسکتم بد یخوایم-
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 آقا....آقا....-

 

 حس کردم که اندامم دوباره فلج شد یلحظه ا یبرا

 

 پژوهش،بزرگ خونه.... یآقا-

 شدن... فوت

 

 فوت کرده نیگفتم:پدرآرت کردکهیافتادچکاوک نگران سوال م نیم به زمازدست تلفنم

 

 ؟ییییچچچچ-

 

 میسمت خانه شان رفت موبهیخاضرشد عیسر

 بودم یم نیدکنارآرتیدرآن موقع با من

 میدیخانه شان که رس به

 دادنیم شونیدلدار الشونینداشت فام یحال وروزخوب دمیراد مادرش

 ستینگریچرامراباخشم م دانمیامانم

 ( به سمتش رفتمنی)خواهرآرتدمیراکه د رزا

 رزا؟-
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 ؟یآوا؟اومد-

 

 ستیدوگریسمتم آمدودرآغوشم کش به

 کردیبودکه رزا بامن بالطافت برخوردم یبار نیاول نیمون ا ییزمان آشنا از

 

 کجاس؟ نیرزا؟آرت-

 

 بده یلیباالتوبالکنه،آوا حالش خ-

 شهیدرست م ینگران نباش،همه چ-

 

 ن؟یآرت-

 

 کرده بودکبودکبودشده بود هیسمتم آمد،چشمانش ازبس که گر به

 

 ن؟یآرت-

 

 نگو یچیه-

 آوا،منوببخش ببخش
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 اِ  رتویمگه تقص یخوایتوچراعذرم-

 نفس بکشم تونمیقلبم،نم یآوا یدونیم-

 

 انجام داد،اما من یهاشوبه خوب تیپدرهمه مسول کیاون به عنوان -

 

 یطور نیا نینگوآرت-

 

 برو کنمیآوا؟خواهش م یبر شهیم-

 ینیبب ینطوریمنوا خوامینم

 

 که رفتم تازه متوجه موضوع شدم نییپا

 

 اتفاق بخاطرمن افتاده نیمعتقدبودکه من بدقدمم وا نیمادرآرت

 :نگومامان اون خودشم ازدواجش عقب افتادهگفتیم رزاهم

 

 گرفتیبه درکردنم به کارم دانیازم یرابرا یهانبوداما هرحقه ا یکه مادرش ازآن خرافات دگفتیبا البته
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 عقب افتاد میعروس نیخاطرفوت پدرآرت به

 کردیکج م دراهید یچرادکترسعادت مثل قبل نبودومراکه م دانمی،امانمسرکارم برگشته بودم مارستانیب

 برادرهمون خواهره نمینباشه ا یبه هرحال هرچ گه،خبیآوانکنه اون مادرشوهرت ازت بدم گمی:مچکاوک

 

 باچکاوک بود دحقیشا نمداینم

 

 گذشته بود نیازچهلم پدرآرت یادیز مدت

 رونیب میبر اددنبالمیباهام تماس گرفت وگفت م نیبودم که آرت مارستانیدرب

 بازکارخودش راکرد باوجودمخالفتم

 میشد ادهیرستوران نگه داشت،پ کی یجلو

 که همون رستورانه نیا نی:آرتدمیدموخندیکش یخفه ا غیرستوران ج دنیباد

 باراول به آوا ابرازعالقه کرده بود نیکه آرت یرستوران همان

 به سمت رستوران رفتند هردوشادوخوشحال

 رزروکرده بود مانیرا برا زیهمان م بازهم

 شد دخاطراتیاولمان تجد یادروزهایبه  دوباره

 مدارک مهم شرکتش رادرخانه جاگذاشته است دکهیناهارفهم بعدازصرف

 به خانه شان برگشت نیهم یبرا

 دیاینشدم وخودش رفت تامدارک رابرداردوب ادهیپ من

 بود امدهیهنوزن نیگذشته بوداماآرت یادیز مدت
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 دمیشدمودست ازانتظارکش نگران

 واردخانه شدم و

 جا سوت وکوربود همه

 نبود یخوب شده بودخبر ونمونیروزهام نیکه ا یمیازج یحت

 خانه شدم یکیراصداکردم که متوجه تار نیدررا بازکردموآرت دمیخانه که رس به

 خدمتکارها ینبودحت چکسیازه یبودوخبر کیتار کیتار خانه

 

باورودم به سالن ناگهان چراغهاروشن شدندوبادکنک هاکه توسط چکاوک  شدکهیافزوده م میبه لحظه برنگران لحظه

 ختیریسرم م یرو یرزا که برف شاد دندویترک یم

 وخوشحال کرد جبمرامتع

 شده بودوهمه بودندجز.... نیشادمز یبیبه طرزعج خانه

 پس کجا بود نین،آرتیآرت

Happy Biبازقلبم رالرزاند:  شیوصدا ختیگردنبندآو کیازپشت سرم به گردنم  یناگهان دستان که rthday 

 خواندندیسرودتولدرام نیهمصدا باآرت وبعدهمه

 دمیگنج یدرپوست خودنم یازخوشخال

 شد میریاتفاق باعث غافلگ نینبودوا ادمی تولدم

 ودشده ب دهیباخامه وکاکائوکش نیقلب بودو درون قلب عکس من وآرت کی شیکه رو اربزرگیتولدبس کیک کی

happybiنوشته شده بود: یسیبه انگل رشیوز rth day my ever 

 "میشگیتولدت مبارک هم"
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 دندیکشیورزا سوت م زدندوچکاوکیکف م همه

 ستندینگریدرمقابلم زانوزدوهمه مارام نیآرت نناگها

 ؟یدیم هیهد میسمتم گرفتو:عشقتو به زندگ بابهیبسته ز کیمقابلم زانوزده بود کهیدرحال

 

 لی:باکمال مدموگفتمیرشوند،خندیسراز میخوشحال یتودلم نبودوهرآن ممکن بوداشک ها دل

 

 ؟یچ یعنی نیخب ا-

 

 :آره آره آرهدمیادکشیدستانم رابهم زدموفر یباشاد

 

 شدبخندمیآوردندکه باعث م یدرم یبیوغر بیعج یورزاصداها زدندوچکاوکیصداکف م کی بازهم

 اش رادستم دادو هیهد نیآرت

 ؟یتوبازکن هیهد یخوایبلندشدو:نم نیزم یازرو 

 به کمکم آمد نمیروگرفتموبازکردم،که آرت هیهد

 کردیم ییخودنما گرشید تیازهرمز شیظرافتش ب با،کهیساعت ز کی

 

 کنم؟ ددستتونیدیاجازه م-
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 زمزمه کرد: بستیساعت رابه مچم م کهیدرحال نیراجلوبردم وآرت بالبخنددستم

 باش جانم

 یبه لبم برس تا

 خواهمیم

 نندیعالم بب همه

 که

 شدم"تو جان به لب "با

 

 شادوخوشحال بودند،اللخصوص پدرم وعمه... همه

 

 رساندخودش خواست مرابه خانه ب نیبعدازشام،آرت

 رابازکند نیخواستم سقف ماش نیکه ازآرت میبود درراه

 گذاشتموبلندشدم  نیسقف ماش یبازکرد،دستانم رابه لبه  نکهیبعدازا

 وفتدیمانده بودشالم ازسرم ب خوردوکمیکه باد به سرم م یطور

 یکه هست ی:دوست دارم،دوست دارم،مرسزدمیدادم

 

 میدیخندیدومیکش یادمیآمدوهماهنگ بامن فر زباالین نیخودآرت ناگهان

 دیناگهان باران بار که

 باران شد سیخ میشدوهمه جا یا درلحظه
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 سقفوبکش نین،آرتیآرت-

 

 شهیبازنم یول زنمیم-

 

 شدینم شدکهیبازنم فشرداماسقفیمدام دکمه رام نیآرت

 میدیخندیشده بودبم امام سیخ مانیکه هردو نیا با

 داد لمیبهش سرماخورده تحو دخترموسپردمگه،تایم رحاال،پدرتیبگ-

 

 ...میدیخندیهردوم

 شدم ادهیپ یخانه نگه داشت وبعدازخداحافظ یجلو نیآرت

 

 "فصل هفتم"

 هفته ازدواج  نیبودهم دوقرارشدهینگه داشتن راصالح ند نباردستیشدوپدرم ا نییدوباره تع یعروس زمان

 میکن

 میکارهاانجام شده بودوآماده بود باتمامیتقر

 مان بودومن شب هرچه کردم خوابم نبرد یعروس فردا

 مرا داشت زحالین نینگوآرت

 باغ بزرگ ومجلل انجام شود کیمان در قراربودازدواج

 دنبالم آمد اهشیبابنزس نیآرت شگاهیبعدازآرا
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 کردیم باجلوهیارزیدبسیوسف اهیس بیشده بودوترک نیدمزیسف یبا بادکنک ها بایارزیبس نشیماش

 نیبهتر شهیبرتن داشت ومثل هم یاهیکت وشلوارس نیآرت

 میسرمان به راه افتاد لمبردارپشتیف نیشدم وبوق زنان وماش نیبازکردوسوارماش میدررابرا نیآرت

 سنگ تمام گذاشته بودند نیآرت م،انصافاخانوادهیشد واردباغ

 آمدند یبلندوبازمثل فرشته هادنبالمان م یدوموهایسف یبالباس ها چندتادختربچه

 فقط پر پروازکم داشتم ازشوق

 

 نماندکه انجام ندهند یچکاوک و رزا کار کنمیم گمان

 رقص توسط گروه نواخته شد یآهنگ برا کیبعد

 شدندونورافکنهاروشن چراغهاخاموش

  موبعدازرقصیجلورفت نیوآرت من

 میخودمان برگشت یجا به

 خوشحال بودند رفت،همهیم شیخوب پ یچ همه

 ناراحت بود یچراپدرم کم دانمیامانم

 دلش دازتهیخندیامام

 

 دردستش به سمتم آمد دیجوان مجلس باکاغذسف یازدخترها یکی ناگهان

 کنارعمه بودم منم

 چکاوک به سمتش رفت یعمه باصدا که
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 نامه رادستم دادورفت پاکت

 رابازکردم تانامه

 ستیمتعلق به ک دمیفهم ازخطش

 مانیا

 مده بودوخانه شان راعوض کرده بودآ رونیازکماب شدکهیم یچندروز

.... 

 رقصدیمطرب که امشب دلبرم مستانه م بزن

 رقصدیم مانهیافسونگرم،لب برلب پ بت

 مست وخمارم کن نیشراب آتش یساق بده

 رقصدیم گانهیامشب دلبرم درمجلس ب که

 شودخاموشیعاقدم خیهمهمه باورودش یصدا

 :دیآ یم خیش یصدا

 من لمیخانوم وک عروس

 من؟ لمیده وک جوابم

 دیگویبله م ییآشنا یصدا

 ندیگویمبارک بادم کصداباهمی ومردم

 اوست  یمن صدا یخدا

 اوست یآشنا یصدا

 خاموش یمدت یساکت،برا یمدت یردبرایمیم نهیدرس دلم
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 ستین ست،مبارکیمن مبارک ن ی:خداچدیپ ینعره ام درکوچه م یصدا

 دمیدروغ است آنچه بشن دمییبگو

 دمیآنچه فهم دروغ است دمییبگو

 ستیعروس جشن امشب ن نگارمن

 وآسمان کوراست نیکوراست زم فلک

 مهربان من یمن خدا یخدا

 ینیسان ساکت وآرام بنش نیا دکهیکس گو چه

 یدانیم دهیدانندتوکه ناد ینم اگرمردم

 ؟یتوخاموش اربیدارم چرا  عجب

 یجوش یدل نم نیچرابرخاطرا

 مردم... یآها

 دیدانیشماهرگزنم

 !دیرانیحجله م یرابه سو یعروس

 بود،جهانم بود،تمام کشت وکارم بود روزنگارمیتاد که

 خوانندیبام من امشب نم یچراحغدان به رو دانمینم

 خواهندیترازامشب چه م یمگرشوم

 است رانیرنجورو و دلم

 شادوخندان است نگارم

 امشب چراغان است وارشانیدرود
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 خواهم،ینم چیدگرجزمرگ ه ایخدا

 خواهمینم

 امشب ازخودم،ازعشق من

 ...زارمیب ستین یاعتبار چشیه اکهیدن نیازا

 میک یدیخطم فهم ست،تاحاالازدستین یبه معرف یازین دونمی...مآوا

 ....نیشد دهیهم آفر یاونقدرتوگوشمون خوندن که شمادوتابرا یآوا،ازبچگ ادتهی

 دهی...وامگهید دله

 کردم دتیخودت تهدآوا اون شب که اومدم توخونتون وبه قول  یدونیم

 کنمیسرمم نگاه نم رموپشتی،نیبه ازدواج باهام نش یقرارگذاشتم که اگه راض باخودم

 ،چه برسه به جون گرفتنبزنم یلطمه ا نیکوچکتر یازاولشم قرارنبودبه کس من

 که من فقط مجنون بودم نه قاتل یدیفهمیدمیتوبا

 بود رحمیب رمنیبود،تقد رحمیب یآوا،زندگ یرحم نبود یتوب

 ه؟یکاغذدستت خون ینیبیم

 دهیآخه خون رگ دستم امونم نم ببخش

 دهیبگم اما مرگ وقت نم ناروبهتیشترازایب خواستمیم

  قیرف یش خوشبخت

 

 

 کردمیرا به دهانم گره زده بودم وهق هق م دستم
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 نبود نیبدبوداماحقش ا مانیا

 شانه ام نشست:آوا؟ یبررو یدست ناگهان

 

 ن؟یآرت-

 

 شده؟ یزیچ-

 

 کرده یخودکش مانیرابه سمتش گرفتمو:ا نامه

 

 متعجب نامه را ازدستم گرفت نیآرت

 

 مهمونامنتظرن میدبریقلبم،با ی:بلندشوآوااوردیخودن یرو خت،امابهیبهم ر زبعدازخواندنشیاون

 میرا زدودمورفت میاشکها

 

 ؟یرابدنوشت میرچشمهایچراتقد ایآخرخدا

 شد؟یم بشانینص هیهمه گر نیدایچرابا

 قابل هضم نبودوناخواسته  میافتادن برا یاتفاق وحشتناک نیچن یعروس شب

 کردیرادگرگون م شدوحالمیمقابلم ظاهرم مانیرایتصو
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درخانه خودشان  نیهم یدوست نداشت خانواده اش راتنهابگذاردبرا نیبود،آرت ارفتهیازدن نیپدرآرت چون

 میافتیسکنا

 رفتیم شیخوب پ زیگذشته بودوهمه چ یادیز مدت

 راترک کندوبه آلمان برود رانیا یدمدتیشرکت با یکارها یخانه آمدوگفت برا یروز نکهیا تا

 داشدیکردپیم یکه درآلمان باپدرش زندگ یبودکه سروگوش دخترعمه ام ال یحوال درهمدن

 بخاطرشغل پدرش درآلمان بود نیوا مینگذرانده بود گروقتیکدیادبایز یوال من

 رابه پدرش داده بود یازعمه جداشده بودوقانون ال یال پدر

 برگشته بود یال حاال

 گرفتموبه خانه رفتم یمرخص یساعت مارستانیبعدازظهرازب دنشید یبرا

 کردیدر رابازکردامانگاهم نم عمه

 کرده هیگر دمیسرش راباال آوردم که د بادستم

 اد؟یب یقرارنبودال ؟مگهشدهیگفتم:عمه چ نگران

 ستادهیا بادرمقابلمیز یوفر واندام ینارنج یدخترجوان باموها کی مدید ناگهان

 ؟یال-

 

 :وتوآوا..کردیصحبت م یداشت اماخوز فارس یسیکه لهجه انگل نیباا

 

 شدموبغلش کردم کشینزد

 کنه؟یم هیعمه چراگر نینگفت-
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 به خاطربابام.......آخه بابام مرده-

 

 مرده؟-

 

 باخونه رفته هوا دمیروزکه برگشتم خونه د هیداشت، یخونمون نشت-

 

 زدینه انگاردرموردپدرش حرف م زد،انگارکهیتفاوت حرف م ینقدربیا چرا

 

 متاسفم-

 ؟یخوب عمه

 

 دیدفهمیلرزیراازچانه اش که م نیشداینبود،م خوب

 است فراترازآن یوحت ،مدرنیدخترامروز کی یشناخت به من شناساندکه ال نیوا میحرف زد ادیز یال با

 ستیقائل ن شیزندگ یبرا یحدومرز چیکه ه یانسان

 

 یکه ازدواج کرد دمیازمامان شن-

 

 زدمو:آره یلبخند
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 عکسشونشونت بدم؟ یخوایم

 

 به فکرفرورفت یچرامدت دانمیرانشانش دادم که نم نیآرت عکس

 شده؟ یزیچ-

 

 شازده االن کجاس؟ نیا-

 

 آمد:آلمان یحرف زدنش خوشم نم ازلحن

 

 تا آلمان بره ییتنها یزاریکه م یخوبه که انقدربهش اعتماددار-

 

 رهیمعلومه که بهش اعتماددارم،درضمن بخاطرکارش م-

 

 ش؟یشناسیم ،نکنهیتوهم آلمان بود نمیبب-

 

 نگفت یزیمشکوک نگاهم کردوچ یکم

 

 دادمیاوگوش م دبهیبدجورنگرانم کرده بودامامن نبا سکوتش

 روبشناسن گهیآلمان بودندهمد یادیاحتمال هس که چون هردوشون مدت ز نیا یول
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 ش؟یشناسیم گمی:مدمیترپرس یدوباره بالحن جد پس

 

 شناسمشیآره م-

 ؟یشناسیناراحت شدم:ازکجام شناسدجاخوردم،نهیدنمیکه منتظربودم بگو باحرفش

 

 بودمش دهیباراول توشرکتش د-

 

 کرده بودند گررامالقاتیباراول؟مگرچقدرهمد

 

 یمونابودکرد،عوضیزندگ-

 

 درست حرف بزن یگیم یچ-

 

 یگیم که تو بهش یا کهیمن باالنبربچه جون،اون مرت ی:صداتوبرادگفتیباریکه ازچشمانش م یتیبلندشدوباعصبان

 منونابودکردوگواهشم.... یشوهرم،عشقم زندگ

 

 زدیبه شدت م قلبم

 

 کندبه من ب یانتیخ نیچن توانستیچگونه م نیآرت
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 راست رفتم سراغ مادروخواهرش  کیخانه برگشتم  به

 

 گفتمینم یچیکه قلبم بهش تعلق داره ه یشمابه عنوان بزرگترومادرمرد یپژوهش من تاحاالروحرفها دخانومینیبب-

 ....نباریاماا

 ونهیمن درم یزندگ نباربحثیسکوت،ا گهید بسه

 

 بعدحرفتوبزن نیآوا؟آروم باش،بش شدهی:چدیپرس رزامتعجب

 

 نیگفتم(:چ چرابه من نگفت هینه رزا)باگر-

 نیمن نگفت چرابه

 رو؟یچ یبه ماهم بگ شهی:مدیپرس نبارمادرشیا

 

 .....پسره شما......از....ازدخترع....دخترعمه من...بچه دارهنکهیا-

 

 ؟ییییهردوباهم گفتن:چچچچ ناگهان

 

 ...مشیشناسیگه،بخدامااصالنمید هیتوک ؟دخترعمهیگیم ی:آواتوچرزا
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انگا به پسرمن  نی،ایگیم یدار یبلندشدوسمتم آمد:مواظب باش چ شینگاهم کردوازجا یعصب مادرش

 ....خانوم دکترچسبهینم

 

 گم؟یدروغ م دمنیدبگیخوایم یعنی-

 به گوشتون نخورده؟ یبه نام ال یتاحاالاسم دختر یعنی

 

 نداشته باشه تیواقع انیجر نیکه ا کردمیخداخدام دردلم

 

 بودم اما... دهیچندباراسمشوازداداش شن هی؟ی:الرزا

 

 پسرمنو...اهلل اکبر یددودستیکشیخجالت نم گهیمانع ازادامه حرفش شدو:بسه د مادرش

 

 هق هقم کل خانه رابرداشته بود یستم،صدایزانوزدموبدترگر کردمیم هیگر کهیدرحال

 بود دهیفا یدهداما ب میآمدتادلدار رزاسمتم

 حرف بزنم نیدباآرتیم....من...با-

 گفت:صبرکن،لطفا یکه برم مادرش بالحن آرامتر شدمیبلندم

که  دمیفکرپسرمو تو غربت مغشوش نکن،امابه توهم قول م نینداره،بخاطرهم قتیمسئله حق نیا دونمیم من

 ادیبگوب کنهیم ییادعا نیتوهم اون دختروکه همچDNAشیآزما میریفردام
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 آرامترشدم یشدوکمیم میحرف زدنش هرچندکم اماباعث دلگرم مطمئن

 

 االخواب... زفکرکردمیشب تاصبح به همه چ آن

 برداشت ورزاهم آمد ییتارمو نیازشانه آرت نیکه شد مادرآرت صبح

 خب توبرودنبال همون دختر لهیگفت:خ نیکه مادرآرت میآماده بود مانیهمگ

 میایبامحمدم ماهم

 دست من بود نشینبودماشخانه  نیکه آرت یمدت

 خواندم دانستمیکه م ییکه بودم هردعا درراه

 دیایاشتباه ازآب درب یال یکه گفته ها زدمیادمیفر خدارادردلم

 عمه مشکوک نشود نکهیا یبرا دمیخانه که رس به

 دیایاس ام اس دادم که ب یخانه توقف کردموبه ال یجلو

 هوو؟ میریشانه ام گذاشت:کجام یشدودستش را رو نیسوارماش ینگذشت که ال یچند

 

 صدام کنه ینطوریا یرا ازشانه ام پس زدمو:دوس ندا م کس دستش

 که صحت حرفت ثابت بشه ییجا میریم

 

 میبر س،بزنین یباشه حرف-

 

 به تو؟ نشودادهیگفت:ماش یکه ناگهان ال میبود هردوساکت



 تمام ناتمام من

 
115 

 

 

 کردیباشدکارم راتمام م نجانشستهیقبل ازمن ا یال نکهیازحرص تپش قلب گرفتم،فکرا بازهم

 

 انیکینزد نیاند،بارزاتماس گرفتموگفت هم دهیکه هنوزنرس دمیم،فهمیدیکه رس شگاهیآزما به

 من آمد شیرزاهم پ دویکش شیشانیبه پ یشده بودکالفه دست یعصبان یال دنیکه باد نیدن،مادرآرتیبعدرس یچند

 شماست دنوبتییپرستارآمدو:بفرما که

 شهیراه انداخت وگفت:جواب تاشب آماده م عیکارمان راسر نیهم یدکترسعادت بودبرا انیکه انگارازآشنا پزشک

 

 صبرکردن نداشتم گرتوانیمن د نه

 دیبد لیزودتراوناروبه ماتحو شهیم ره،اگهید یلیدکترشب خ شهیمادرش گفت:نم که

 

 دیریبگ لیدجواباروتحویتونیپس م گهیساعت د کیتا ارخبیبس-

 

 میمعطل شد شگاهیساعت درآزما کی

 پرستاردوباره آمد:دکترکارتون دارن که

 

 اشتباه باشد کردمیتودلم نبود،خداخدام دل

 

 پژوهش دخانومییبفرما-
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 درصد99...ویتیجواب پوز گمیم کیگفت:تبر یبه آن انداخت،بعدباخوشحال یرابازکردونگاه دکتربرگه

 شماس بچه

 

 شدم هوشیرفتنوب یاهیچشمانم س یدرآن

 

 آنچنان مست کنم"

 بچرخددرمن روح

 نعره زنم آنچنان

 چاک شود نیزم سقف

 شانه آنچنان

 بلرزانمو

 بکنم یه یه

 همه دشت یبرا که

 شود... خطرناک

 تهوع که مراهست  نیا

 توراخواهدکشت

 من خورده ام آنچه

 شتراستیب ازحدخودم

 دلم رودبمبیم
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  فاجعه

 ...آغازکند

 دورتراست یهرکس

 تر شیاند عاقبت

 ...است

 آواتوروخداپاشوآوا؟-

 

 کنهیدردم یلیسرم خ-

 نجاکجاس؟یا

 

 نیسرم بهت وصل کردن هم هینگران نباش،فشارت افتاد،-

 

 آمده شده بودم،بلندشدموسرم را ازدستم درآوردم شیمتوجه فاجعه پ تازه

 یکنیم یپرستارگفت:کجاخانوم کجا؟االن دستتوزخم که

 

 زاروینچیا دونهیداداش من خودش دکتره مخانوم پرستار!زن  گهیخب د لهی:خرزا

 

 شد یزن داداش چندباردرذهنم هج کلمه

 رفتم رونیب مارستانیرزا ازب باکمک
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 راه افتادم نیآرت نیوباماش رفتمیاوبروم که نپذ نیباماش رزاخواست

 : خواندرابلندترکردمیکه م ینیغمگ آهنگ

 شب شدُ  یدید

 ت هنوزهمرام نبود هیسا

 غم چطور یدید

 عمق توچشماموخوند حرف

 شدن بهیغــــر

 مونییدوتـــــا یعکسا بامن

 توچه قلــــــبم به

 بـــــــرات رهیمیم داره

 چشاااااااات قربون

 ینبودآخرباز یـــــچیه~

  یهمه خاطره ساز واسه

 یچه راز گهیشده د مـــعـــلوم

 ماست ــــنیب گهید یچ

 دیمنوهرجا نبا یبــرد~

 دیشاااااا

 دیهمو شاااااا مینیبب

 یخوشبخت
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 منـــــو پــس زد بازم

 احســــاسےبـــــ عـــاشــــق

 

 گهید یرفت توکه

 نکن اقلبوعاشقین

 ییمن تو غــــم

 غم نیازا گهیتود

 نکن دق

 غمم استیدر هی

 نکن قیقا گهیچشماتود

 توچه قلــــبم به

 بـــــرات رهیمیم داره

 چشات قربون

 ینبودآخرباز یــــچیه

 یهمه خاطره ساز وااااسه

 معلوم

 یچه راز گهید شده

 ماست نیب گهید یچ

 یبرد
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 دیمنوهرجانبا

 دیشاا

 دیهموشااا مینیبب

 یخووووشبخت

 منوپس زد بــــازم

 احساس یب عـــاشق

  یــــچیهــــ

 ینبودآخرباز

 واااسه

 همه

 یساز خاطره

  معلوم

 یچه راز گهید شده

 ماست نیب گهید یچ

 یبرد

 منو

 دیهرجانبا

 دیشا

 دیهموشاا مینیبب
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 یخـــوشبخـت

 منوپس زد بازم

 احساس یب عاشق

 

 خواندیکه آهنگ م یا هرکلمه

 امدیدرم شیدرمقابل چشمانم به نما نیبا آرت میخاطراتم،روزها

 شدیشترمیب میاشکها

 میدرتمام زندگ چوقتیوه چوقتیه

 بودم ستهیکن نگر شهیازته دل ور نگونهیا

 کردمیم یبد ینیاحساس سنگ درقلبم

 شدیازمن دورم یوقت او

 وفتادیگرازکارمیقلبم د نیا

 سوال درذهنم بود:چرا؟ کیکلمه، کی نهافقطیا باوجودتمام

 

 زدیمدام زنگ م رزا

 

 گفتنیم یزیموقع ردشدن چ نهاهرکدامیبودم که ماش زراآنقدربلندکردهیغم انگ یآهنگها یصدا

 بودومدام درتالطم بودوقصدآرام گرفتن نداشت انگرشدهیامواج خروشان وطغ هیشب حالم

 نداشت یگریکارد ختنیازدست دادن نداشت وجزاشک ر یبرا یزیگرچیشده بودم که د یمانندانسان
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 به سرم زدو محکم زدم روترمز یفکر ناگهان

 گذشتمیکه ازهرجاکه م کردمیم یونابلدان چنان باسرعت رانندگ نیمانندمجان

 اداشتمیبه سرعت فوب ینه انگار روز هشد،انگارکیپام گردوغباربه

 مهم نبود میبرا یزیچ چیگرهیبرسرم آمده بودکه د چه

 دیجلوپر یمتر مین نیبعدازترمزماش ادمیتوقف کنم که به خاطرسرعت ز خواستمیدرخانه خودم م یجلو

 یزیچ چیمهم نبوده میبرا یزیچ چیه

 

 راگرفتم یال شماره

 الو؟-

 

 رونیابیب-

 

 نشست نیبعددررابازکردودرماش یکم

 شده بود کیباتاریهواتقر

 حرکت کردم میبگو یزیآنکه چ یب

 ادکردمیراز بازسرعتم

 ؟یشد یباترس گفت:چته بابا،مگه سوارگار یال که

 نگه داشتم یخلوت یجا

 داغون به سمتش برگشتم افهیباق
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 ؟یدار کارمیگفت:چ یعاد یلیدبعدخیترس یحالم اول کم دنیباد

 

 ؟یباهاش آشناشد یچطور-

 

 ؟یحال خرابتوخرابترکن یخوایه؟میچ-

 

 نداره،جواب سوالموبده یربط چیازحال من به توه-

 

 درخواست کمک کنه گهید یازشرکت ها تونستیبابابود،بابابخاطرحسن شهرتش وآبروش نم یورشکستگ یروزا-

 بود رفتم نیکه شرکت آرت بیشرکت بابام به شرکت رق ی ندهیبه عنوان نما من

 میدیصحبت کردن به توافق رس یبعدازکم

 کردینگاهمم نم یاون حت ییخدا یومدولیازش خوشم م من

 به لبهام زنهیم دمهرسکوتیترد یواون ب گمیازاحساسم بهش م نکهیتاا

 دادیجوره وانم چیه ییخدا یعنی

 رانیبرگشته ا فهممیشرکتش م رمیم هروزکهی نکهیتاا

 برگشته نیکه آرت دهیخبرم کردبهمیدوستم که توشرکتش کارم گهید چندماه

 شرکتش رمیدرنگ م یب منم

 خودش بود شدکهیحال وروزش باورم نم دنیباد

 شونیبودوپر آشفته
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 ازدواج کرده... گهید یکیعشقش با گفتیم

 یسوءاستفاده کرد تیدهموگفتم(:توهم ازموقع شیگوش به حرفها توانستمیگرنمیدودیلرزی)دستانم م

 

 یچشاش دورکس یستین یکه وقت یوقت دور مرد چیگوشت کن:ه زهیآو حتیبه عنوان نص نوازمنیخوشگله ا نیبب-

 بگردِ نگرد...

 ...گهید یکیبهم بخوره،با ونتونیکه م بارمیاگه  چون

 روانه دهانش کردم:خفه شو...خفه شو یمحکم یلیچه شدکه کنترلم راازدست دادموباپشت دستم س دانمینم

 )باهق هق(.ادیسرم گذاشتمودادزدم:ازهمتون متنفرم،ازهمتون بدم م یم راروشدمودستان ادهیپ نیازماش

 

 دادمیراپس م مانیداشتم تاوان دل شکسته ا دمیشا

 کردم هیافتادومحکمترگر ادمی میاش موقع عروس یخودکش نامه

 

 بفهمن یزیدچینه عمه ونه پدرم نبا هیقض نیگفتم که ازا یال به

 به خانه برگشتم یال بعدازرساندن

 ؟ی:آوا؛آواتوخوبدیجلوآمدونگران پرس دنمیباد رزا

 مینگرانت شد یلی؟خیکجابود

 یداداشم یتوامانت

 

 ستمیخائن ن هی یامانت ستم،منین گهید-
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 یدار ؛بخداحقیحق دار-

 حرف بزنه،تواتاقشه خوادباهاتیم مامانم

 

 نداشت یخوش زحالیزدن وارداتاقش شدم اون بعدازدر

 اجلوتریگفت:بکردو نگاهم

 ایب

 جلوتررفتم

 راگرفت دستانم

 خونه بودم نیمتعجب بودم که گفت:درسته مخالف اومدنت به ا ازکارش

 زنم هیشدن حق  مالیمخالف پا امامنم

 کننیکه ازاعتمادهمسرشون سوءاستفاده م ییازمردا شهیهم

 زاربودمیب

 اگه اون مردپسرم باشه،پاره تنم باشه یحت

 یریکه بگ یمیماجرا هرتصم نیخواستم بهت بگم توا فقط

 همراهتم منم

 نوبدونیا

 

 لبالب اشک شده بود چشمانم

 رانداشتم شیباشدانتظارهمراه هرچه
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 "فصل هشتم"

 شدم وارداتاق

 من واو یپربودازعکسها اتاق

 من فیح

 او فیح

 ما فیح

 ن؟یآرت یکرد"ما"به  یظلم نیچراهمچ

 بهم بکند یانتیخ نیمن چن یناج یروز کردمیراهم نم فکرش

 سوزد،نرفته تباه شدم یخودم م یبرا دلم

 نکرده باختم شروع

 ایخدا یرشومیتقد چه

 شده بودم نیاج یگریزدیازهرچ شیب یخواب یروزها با ب نیبودم،ا دارماندهیشب تاصبح ب بازهم

 است یگفتند:خواب راحت هم نعمت یم آنروزهاراست

 رانداشتم نشیدروغ هاتیوحوصله توج دادم،حالینم زدوجوابیمدام زنگ م نیآرت

 شودیم میشبها ییالال میاتفاقات بدزندگ شود،همهیمتمرکزسقف م کشم،نگاهمیتادرازم

 یراحت بودم که به اوردهیبه دست ن یغم بود،من شغلم رابه راحت یهرچ الیخینرفته بودم،ب مارستانیبه ب مدتهابودکه

 گرفتم سرکارم برگردم میازدستش دهم باالخره امروزتصم

 زبودندیچکاوک ن یکه متوجه شدم عمه وپدرم وحت نییشده بودم که بروم،رفتم پا آماده
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 خبرشان کرده باشد قتیگفتن حق یبرا نیدم،نکندمادرآرتیترس

 عجله عروس خانوم؟ نیرفتم که به رزا برخوردم:کجاباا نییازپله هاپا هراسان

 

 خبره؟ نجاچهیرزا؟ا-

 کنن؟ ینجاچکارمیا نایا پدرم

 

 دهیتدارک د کیکوچ یمهمون هینگران نباش...مامان -

 خاطرتو نباربهیا

 !!!ایند لوم

 

 ندیتدارک بب یبخاطرمن مهمان نیمادرآرت کردمیباورنم میدیم درخوابم

 بروم مارستانیبه ب بازنتوانستم

 رفتم رونیاتاق وسر وضعم راعوض کردم وب برگشتم

 ن؛یم،جزآرتیدورهم بود همه

 

 افکارم شوم الیخیب یا کردندتالحظهیم یو رزا هرکار چکاوک

 فکرنکنم یگریزدیبه چ یگرفتم شده لحظه ا میبخاطرآنهاتصم زشدهین من

 عوش شده بودکه ناگهان زنگ خانه بصدا درآمد میحالم جا آمده بودوحال وهوا بایتقر

 دررابازکرد عیخانوم سر مهتاب
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 داشتم بدجور یبیافکارم راگرفت،دلشوره عج یزنگ خانه امواج منف چرا ازهمان اول به صدادرآمدن دانمینم

 

 دشدیدلشوره ام تجد رانیدرا نیآرت لیوک دنیباد

 

 طرفها نی:جناب زند؟ازانیمادرآرت

 امیدادن که ب غامیخانوم پژوهش جناب مهندس پ تشیراست-

 

 زدیآمدقلب من تندترم یکه ازدهانش درم یا هرکلمه

 

 بگو میشنویرباشه،میخ-

 

 زند راهش راکج کردوبه سمتم آمد یآقا ناگهان

 نشست میکنار درمبل

 سراصل مطلب رمیمقدمه،م یب-

 من نبودم دهیروم یخبربد نیکه همچ یشدکسیکاش م یپژوهش)خطاب به آوا(:ا خانوم

 کنم که مامورم ومعذور اماچه

 

 زگذاشتیم یدرآوردومقابلم رو فشیرا ازک ییها برگه
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 ن؟یناچی:ادیدرنگ پرس یب رزا

 

 برگه طالق-

 

انگشتم  یکه ناخن ها فشردمیآمدند دستانم رامحکم بهم م یبندنم میکه مرگ راتجربه کردم،اشکها بخداقسم

 شد یجار دندوخونیدستانم رادر

 شدیشدنش م انیامادستان نشت شده اش مانع ازع کردمیراحس م خون

 

 دیامضاکن کنمیم هیتوص لیوک کیمن به عنوان -

 مودونمیزنمیعنوان دست نگه داشتنوجا چیبه ه من

 شنفتمیرانم شیحرفها

 زبانم دبهیآنکه برآ ی:سخن عشق توبشدیدرذهنم منعکس م نیآرت یحرفها فقط

 دهدازسرنهانمیرخساره خبرم رنگ

 جانم یقلبم؟آوا یآوا

 نجامیا ا،منینباش ب نگران

 نیکن م ن،خبیگزکن ادهیشب پ نیبه بعداگه خواست نیدکترازا خانوم

 همه بدانندباتوجان به لب شدم خواهمی،میباش تابه لبم برس جانم

 ؟یدیم هیهد میزندگ عشقتوبه

 ؟یدیم هیهد میزندگ عشقتوبه
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 ؟یدیم هیهد میزندگ عشقتوبه

 

 دهیچراجواب نم نینی،ببیدیصدامو؟آواچراجواب نم یشنویآوا؟آواجونم،م-

 

 گفتم:خودکار ناگهان

 

 خودم حس کنم یمتعجب جمع رارو یها شدنگاهیم

 

 درآوردوبه سمتم گرفت یکتش خودکار بیازج نیآرت لیوک

 نیگفت:نه دخترم،صبرکن،ا نیکه مادرآرت زبردمیم یرو یازدستش گرفتم وبه سمت کاغذها خودکاررا

 دینکن تونیکاروبازندگ

 کنمیصحبت م نیبا آرت من

 

 اگه اون آدم عشقم باشه یشدند(:حت یبازجار می)اشکهاکنمینم ییعشقوگدا یازکس خواد،منینه نم-

 

 ستین یزجالبیچ یدرست است که نابود"

 وداشتن

 یمیخانه گرم وصم کی

 است یعال حتماکه
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 اما

 واجبات است جز

 نابودکردن

 "ستین گرقشنگیاست ود اهیکه س یا خانه

 

 کردنیم هیکه همه گر دمیشن

 

 دیلرز د،دستانمیراجلوتربردم وتانوک خودکاربه کاغذرس دستم

 یدبشکنیآوا،تونبا مرددنباش

 بره خوادبره؟خبیم

 باخواهش وتمنانگه داشت شهیروکه نم یرفتن

 رهیتهش م یراپاک کردم،رفتن میاشکها

 ختندیر میامضا یشدم که قطراتش رو ییرا امضاکردم متوجه اشکها ربرگهیکه ز یوقت

 میامضا یرو درست

 نداشتم گرتحملیبودومن د یتلخ صحنه

 مشکل بدتر کیهربار

 استثناء هرباربدون

 شانه ام نشست:منوببخش دخترم یرو یدست ناگهان

 همه مشکالتت منم شهیشکسته شده؟(:منوببخش،ر نگونهیچرا ا شی)صدا
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 شد نی....منو....ب....ناگهان پدرم نقش زمم

 نبود؟ ابسیخدا

 نداشته باش یکار هیبق یمن بکن امابازندگ یخوادبازندگیکه دلت م یهرکار

 طاقت ندارم خداجونم گهید من

 

 ماه بعد:5

 

 قلبم؟ یجانم؟آوا یآوا

 طالق برگه

 کنمیم هیبه شما درنگ نکردنوتوص من

 

 پرم یازخواب م ناگهان

 ندارد یکابوس هاچراتمام نیمن ا یآخرخدا

 رومیاوبه خواب م یالیخ یصدا یگذشته امامن هنوزم با آوا یادیز مدت

 رهیامیبعدش ازدن یومدت کنهیم یپدرم سکته مغزاون برگه رو امضاکردم، بعدازاونکه

 بره اروپا لیادامه تحص یبرا رهیگیم میکه چکاوک تصم بعدش

 شومیم زهمراهشین من

 

 ؟یدیآوا؟قربونت برم بازکابوس د-
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 کنهیم ادواشکاموپاکیجلوترم چکاوک

 ؟ینشد زم،خستهیعز گهید بسه

 

 شومیهرگزازفکرکردن به اوخسته نم ،منشومی:خسته نممیرموبگویباافتخارسرباال بگ توانستمیم کاش

 که اوبه من زدبزرگترازآن بودکه زبان به اعتراف گشود یشود،زخمیامانم

 میخواندیهم درس م کرددمیکارم هم

 نداشت یچکاوک مشکل مال البته

 شدیوهمه جاهمراهم م شهیبگذاردهم میتنها خواستیدلش نم نکهیخاطرا امابه

 داشتم نه یخوب یمدت زندگ نیا میگوینم

 ازدست دادن نداشتم یبرا یزیگرچیمن د دمیبه دورازاسترس بود،شا اماحداقل

 دارشدمیزنگ تلفنم ازخواب ب یباصدا

 شبه اونجاروزِ  نجایا کهیبودآخه زمان البدعمه

 دادیموضوع نم نیبه ا یتیهم اهم وعمه

 جانم عمه-

 

 میشد م،بدبختیشد چارهیآوا؛آوامادرب-

 

 افتیخبربد دردلم رجوع  دنیهراس شن بازهم
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 ....یال-

 

 عمه؟ یچ یال-

 

 رفت،دخ...دخترم تنهام گذاشت یال-

 

 بچه؟-

 

 دخارنوگرفت یاومد،اون بچه منحوسه،اون بچه زندگ ایاون به دن-

 

 میردبرگ رانیبرگردم چکاوک هم قبول کردکه به ا خوامیکردم وگفتم که م فیچکاوک تعر یرابرا هیقض نکهیبعدازا

 

 داشتم یاحساس بد رانیبه ا دنمانیتارس مایزمان سوارشدنم به هواپ از

 

 مانیکردبرا فیماجراراتعر عمه

به جرم اختالص توحبسه والبته من  نیآرت دمیفهم نکهیتصادف کرده بودوفقط حون بچه رونجات داده بودند.وا یال

 نیگرفتن انتقام ازآزت یبوده است برا یکه حقه ال دانستمیم

 مادروخواهرش برگشته بودن آلمان یعنی نمیآرت خانواده
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 بدتر شودوحالمیسرعتم کمترم ند،باهرقدممیآ یبرنم مینفسها

 بودم ستادهیا شیجلو حاالدرست

 دیکشیتوش نفس م نیکه بچه آرت یمارستانیب یجلو

 خوبست نانشومیناب ستنیهمه گر نیبود،باا خابدترشدهیوروزم ازخال وروز زل گرحالید

 آورم یم رونیب مارستانیحساب بچه راازب هیبعدازتسو

 جفت چشم نیرنگ بودندومن چقدردلبسته ا یقهوه ا شیچشمها

 

 بچه رانداشت وبه شهرخودش بازگشته بود دنیکه چشم د عمه

 مانده بودم بافرزنددلداده ام حاالمن

 اسم بود نیچقدرعاشق ا دانستمیدخترش راباده گذاشتم،م اسم

 ..ایخدا یریتقد چه

 یآمد ،چرایرویم یدانست یم توکه

 کردند رمیپ شیها ،نامردعقربهیداد هیبهم هد ،چراساعتیقراربودبرو توکه

 

 یمن ازعشق نوشتم،تومرا زمزمه کرد"

 !یازبوسه نوشتم،تومراوسوسه کرد من

 تونوشتم الیازمهرشب و وصل وخ کن

 یومرامضحکه کرد یورفت یدیوتوخند یدیشن

 طنز کیودرقالب  یدیمراد تواحساس
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 یواحساس مرامسخره کرد یدیبخند

 عشق یز توا نرنجم

 باش توخوش

 ایبه در سمینو

 ساحل به

 یمراتجربه کرد که

 نی.....نه توهنی...نه نفرنرنجم

 باشُ  توخوش

 بودن تومن زخوش

 زده برحافظ دل مست تفال

 دم،بدانم،بخواندمیبد

 یهرگزنتوان که

 نمودن فراموش

 

 سال گذشته است2کینزد 

 شده م،بزرگترازقبلیبایدخترز باده

 بزند دوحرفیبگشا خواهدزبانیکم م کم

 بابا است کنمیم قشیکه به گفتنش تشو یکلمه ا نیاول

 کندیم یازباده نگهدار مارستانم،چکاوکیکه درب ییوقتها
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 که خانه هستم خودم ییووقتها

 نبودکه نبود یخبر نمیازآرت

 آورد یرام یماریبودم که متوجه شدم آمبوالنس ب مارستانیدرب یروز

 سمتش شتابان رفتم به

 بده یلیخانوم دکترحالش خ نیبرانکاردگذاشتند:عجله کن یکردندورو بلندش

 وجلوتر جلوتررفتم

 آمدند یچشمان متعجبم ازحدقه درم دنشیباد

 من یشکسته شده خدا چه

 مردجذاب ومقتدرمن نبود اوآن

 شودیرمیسراز یدرآن میاشکها

 دیخانوم دکترزودباش-

 

 برسرش آمده بود؟ چه

 نفسش گوش سپارم یراخم کردموخواستم به آوا سرم

 دیآ ینم یچنفسیمتوجه شدم ه  که

 قلبش گذاشتم یدستان بهم حلقه شده ام را رو عیدموسریترس

 من کمکش کن یخدا

 کنمیم التماست

 که شده کمکم کن خدا نبارمیا
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 دادمیفشارم

 تر محکم

 تر محکم

 ندیشویصورتم رام میاشکها

 گریکباردی

 گریکباردی

 من به فرزنش ببخش یخدا

 گریکباردی

 گهیددیخانوم دکتر،دست نگهدار دسیفا یب-

 جود،نهیهوشم رام یا انهیمانندمور حرفش

 چشمان من جان دهد یهمه مشکل تحمل نکردم که آخرش جلو نیا امنیخدا نه

 کردمویم هیگر

 دادمیم شوک

 کردمیخداراصدام

 :برگشت خانوم دکتر،برگشتادگفتیناگهان پرستاربافر که

 

 کنترلم رابه دست نگرفته بودم داماهنوزمنیکشینفس م او

چپ  نشیکندوماشیبه تهران،تصادف م دهینرس یازجاده ها یکیبازگشته بودودر رانیتازه به ا گفتندیم پرستارها

 شودیم
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 چندسال بعد 

 

 شد رمونیپس د ییکجا نین؟آرتیآرت-

 

 قلبم اومدم یاومدم آوا-

 

 روز باده تومهدش هس نیاول نیعجله کن ا-

 

 کندیخودرابه بغلش پرت م شودبادهیکه خارج م ازاتاق

 ردویگیرادرآغوش م باده

 کندیدستش رادرگردنم حلقه م کی

 

 

 است یبد یایاست که دن درست

 باش اماتوخوب

 نرنج شانیازناسپاس

 دلشان بکوش یشاد یبرا

 ردیگیروح توآرام م یبامهربان که
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 خواهدشد تیجاودانگ لیدل یخوب

 آنکه دوستت بدارند یبدارنه برا دوست

 عشق،عشق بورز ییبایپاس ز توبه

 

 " یزندگ"

 است سازدل

 وبس یساز نیا تونوازنده

 یشادشو یتواگرشادزن

 به قفس یچوقنار یباش گرچه

 کوک کوک شهیهم تونیزندگ ساز

   انیپا

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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