
[[[[[[[    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         1 

 

 89کاربر انجمن رمان  Anita.a |دلنوشته جبری به نام اختیار 

 



[[[[[[[    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         2 

 

 89کاربر انجمن رمان  Anita.a |دلنوشته جبری به نام اختیار 

 

 



[[[[[[[    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         3 

 

 89کاربر انجمن رمان  Anita.a |دلنوشته جبری به نام اختیار 

 :کنید کلیک زیر لینک روی و روشن را خود اینترنت انجمن دیدن برای. است شده آماده 89 رمان این اثر در

 89رمان  انجمن

 :مقدمه

 !توانستم فراموشت کنم، امّا نشد می

 ...زندگی یعنی همین؛ جبری به نامِ اختیار

 .ماند شکسته به استخوان شکسته می جایی خوانده بودم دل

 !هایی است که باید با طال نوشت به نظرم از آن جمله

 ...از بیرون همه چیز رو به راه است اما از داخل

 !دم به دم، درد

 !دردی که آتش به جانم کشیدهنویسم از  و من می

 رسد و بس این روزها زور قلبم فقط به قلم می

 ...ای برایشان نباشد و امان از افکاری که واژه

*** 

 .تگفتی حالم خوب نیس

 گفتم، برم؟

 .نگفتی، نرو؛ فکر کردی رفتم

 !تونم برم تونم برم، فهمیدم نمی فکر کردم می

 !رفتی و نپرسیدی، موندم و نتونستم بگم

 ...و نفهمیدم من رفتم یا تو

*** 

 :گفت آوردم جا مونده؛ معلمم می هر بار که تکلیفم آماده نبود و بهونه می دوران مدرسه،

 !خوبه خودت رو جا نذاشتی، مواظب باش خودت رو جا نذاری-

 خودش رو جا بذاره؟ آدمشد  مگه می. خندیدم ها می حرف معنی بودن این و من به بی

 ...گه مواظب باش خودت رو جا نذاری، تازه فهمیدم یه دنیا معنی تو این حرف بوده کسی بهم نمیحاال که دیگه 

 .هاست من تیکه، تیکه خودم رو جا گذاشتم مدت

http://forum.roman98.com/
http://forum.roman98.com/


[[[[[[[    

 

مراجعه کنید 89های بیشتر به رمان  برای دانلود رمان                          WWW.ROMAN98.COM         4 

 

 89کاربر انجمن رمان  Anita.a |دلنوشته جبری به نام اختیار 

 !تو یک خاطره، پیش یک نفر و حتی تو یک حرف تو یک روز خاص،

 !کاش یکی بیاد پیدام کنه و تحویلم بده

*** 

 !من بودی عمر  های تو بیمه دوستت دارم

 های عمل ام و بیمه الزمم برای هزینه بیش از این دریغش نکن جانم، که شاخ به شاخ این زندگی کوبیده

 !این دل شرحه شرحه 

*** 

 پرسیده بودی من عاشقم یا تو،

 .خواسته بودم تو جواب بدی

 .و در دلم خندیدم خودت رو گفته بودی

 نویسم، االن که می

 .های تو موندم باختتو رفتی و من پای تمام 

 پرسم دلدار؛ این بار من می

 !حاال من عاشقم، یا تو؟

*** 

 .گیرم مانند هر روز فال می

 !ماندنت... به آمدنتدهند  و مژده میدهند  زیرا رندانه فریبم می

 !دهند پایان شب سیه، سپید است گواه می

 امروز، آن روز باشد؛ که شاید به تک، تک کلماتش به امید این بندم ه دل میو من کودکان

 .شاید فردایی بیاید که امروز نباشد به این امید این که

*** 

 ...نویسد از تهی بودن کالبدم جا کسی نشسته و می این

 !جان که جان دارد کالبدی بی

 ...تو جان بودی

 .شبیه من است؛ ولی من نیست

 !هاست، من نیست من مدت

 .من، با تو آمده

 !من، من را جا گذاشته
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 نویسد از نبود من، جا یک من هر شب می این و

 ...یا شاید هم تو

 ...ا تو راام، ی دانم، من را گم کرده و من هنوز نمی

 !دو  احتماال هر

*** 

 !ها در میاد تر از دیوونه هایی، دیوونه ها، دیوونه از عاقل ها گذشت تا فهمیدم سال

 ...دیدمها به بقیه خندیدم تا روزی که چشم باز کردم  سال

 !ی تو دیوونه آره، منم دیوونه شدم؛

 !گن دیوانه چو دیوانه بیند، خوشش آید می

 ...و تو حرف از منطق زدی و گذشت ولی من دیوونه، عاشقِ تویِ عاقل شدم

     دونی چیه؟ می

 !تر بود های منم احمقانه منطق تو حتی از دیوونگی

 .هایی بودیم که دیوونه شدیم ما هر دو عاقل

 ...و منی که با دیوونگی موندم پای رفتن تو که هردومون رو محکوم کردی به این جهنم تویی

 ام، یا تو؟ به نظرت من دیوونه

*** 

 .خوردم تا درد نکشم می داد و از همون شربتی که مزه زهرمار می جا داره یادی کنم از بچگی،

 !مثل تومثل اون شربت،  ها اجبارین و از یاد نرفتنی؛ بعضی تلخی

 !ترین دوای دردمی تویی که تلخ

*** 

 .کند هایم را وادار به فریاد نبودنت می تمنای بودنت شریانیست در وجودم که هر آن بیش از پیش سلول

*** 

 ...دانم می

 !شد بمانی می

 شد دانی، می تکذیبش نکن که خودت هم به خوبی من می

 ...دانم و دیگر هیچ اما من فقط همین را می
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 .هایی نیست که بروم کتاب بخوانم یا در فضای مجازی دنبال پاسخ بگردم ها، از آن ندانستن دانم نمیو این 

 ...دانی دهم بدانم؛ ولی فقط تویی که نمی دارم جان می

 !میرم میرم و نمی تو دم به دم می دانی بی نمی

 !تا چه حد دلواپس توام دانی نمی

 !خواهم بدانم دوستم نداری و من نمی

 !استی کداممان بیشتر غرق ندانستنیمبه ر

 !دانم یا تو دانم، من نمی و من نمی هایی گاه به عمد دانم نمی

*** 

 .های آفتاب مانده نگاهم خیره به اولین رخ نمایی

 اش داشتم؟ چندمین شبی بود که زنده

 برد؟ گفتند دنیا را آب ببرد، من را خواب می من همانی بودم که می

 !زنم؟ گفتم از خوابم برای هیچ چیز نمی میهمانی بودم که 

 !کم، کَمَک آمدی و به شوقت بیدار نگهم داشتی

 .بارها گوشی روی صورتم افتاد و با خواب جنگیدم

 .ام چشم باز کردم و گفتم بیدارم ـینه*شمار بار، با لرزش پیام تو روی سـ بی

 .هایت نشستم ت گرفتم و تا صبح پای حرفهای متوالی را با پشت دس ی اشک پس از خمیازه صدها بار قطره

 !دادم و شوق داشتم ها را برای تو، به پای تو می شب

 !شدم از خوابم افتاده بودم؛ ولی از حس زندگی پر می

 کند؟ دانستم بعد از تو خواب هم برایم ناز می من ساده چه می

 م؟کش دانستم از خیالت این بار در تنهایی و با سر درد بیداری می چه می

 !این من که هر ساعت از فکرت خواب به چشمش حرام شده، همان من است که تنبل خوش خواب تو بود؟

 !پرسم من، از خودم می ها که خیره به بیداریت بی و چه شب

 !تر است، یا تو؟ شب من تیره-

*** 

 .شود گردد، زمانی که نامت به میان آورده می هایی که به سمتم بر می تراژدی تنها نگاه

 ...تگویم گذش می رانم را، ـب می*کنم تلخی لبخندی که روی لـ مزه می

 !ولی به جان عزیزم که تو باشی، نگذشت
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 دانند گیرد هم می ها که نگاهشان رنگ ترحم می دانی و حتی آن دانم، تو هم می من می

 ...کنیم گذشت و همگی زمزمه می

*** 

 !های اطرافت خرابسوزد به حال این جنس  دلم می دانی جانا، می

 !ماند، حتی یک قد به تو نزدیک شده کنند ها که فکر می همین

 ام؛ دانم تیرم را به کجا شلیک کرده من خوب می

 .ها تالش کنند  حاال بگذار این

 !دشو یچ منیّتی جز من با تو ما نمیشود و ه کس من نمی برای تو هیچ

*** 

 !ادگی عشق تعریف شدو به همین س من آرام نگرفت تو و تو بی من بی

*** 

 !شود جا، نهایت عشق معنا می  کنی؛ درست همان و زمانی که برای بیشتر آسیب نزدن رها می

*** 

برای سوگند به پاکی عشقی که  دهم من سر می هایش، چکد از دوستت دارم ـوس می*در این دنیای مادی که هـ

 ...حسی که هست! بود

*** 

 !هنوز خیلی کم سنم دلبر

 ...ارکنم و تکر کودکانه خطا می

شود و جیز است  ریزم و چون یک کودک نمی ام را بر سر خودت می قراری شوم، کودکانه بی کودکانه دلتنگت می

 !ام کنم بر سر خواسته اندازد و پافشاری می مرا به گریه می

 ...فهمم نشدن را، نبودنت را   من نمی

 !آری، من کودکانه دوستت دارم

 کنند؟ کنند، می که ترک نمیکودک را 

 صبوری کن، تا کودکانه برایت جان بدهم

*** 

 !زخم روی زخم زده شد و سرانجام این تلنبارِ درد، بر قلبم عفونت کرد
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*** 

ترینش زمانی است که انقضای  نشان و احتماال بی کند شود و مسموم می هر چیزی انقضایش که بگذرد مسوم می

 .شود ـطه تمام می*یک رابـ

دانی کجا تمام  شود نمی شروع که می. ها تاریخشان رویشان درج نشده ها مثل خوراکی ـطه*دانی، رابـ آخر می

 !دمت خواهد کرتما... خواهد شد یا شاید هم

 ...کنی یک عشق تاریخ گذشته را ای که مرده، احساسی که سست شده و تویی که هنوز مزه، مزه می ـطه*رابـ

 !تشک کشنده اس بی

*** 

 !صدای دیگری مخالف است زند برو، زم فریاد میمغ

 !کند، کمی دیگر بمانیم؟ دلم التماسم را می

 ...کنم فقط کمی دیگر بازم به این کودک ساده دل و برای فریب خودم هم که شده زمزه می وای بر منی که می

*** 

 ...کشم چشم و انتظارت را می دردت می

 .کشم کشم و نازت را می آه می

 کشم، ی دل می تصویر تو را بر آینهنقش 

 !کشم دست از عالم و آدم از برایت می

 ...من تو را

 !کشم مهابا می تنها تو را، بی

*** 

 !عدواند ها عجیب بعضی شب

 !کند و نبودت را سخت در چشم می کند افکارم را یادت تار می

 ...شعر خواندنت ی زمزمهزند  و در گوشم زنگ می ی دلم کند باز تمام خاطراتت از قله طلوع می

 هایم را، برد تمام فراموش کرده این شب لعنتی زیر سوال می

 توانستم فراموش کنم ها؛ من هم می

 !زدی کردند چه زیبا صدایم می شدم که از ذهنم پاک می هایی می تنها اگر کمی گرفتار فضایی
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 مقصر من نبودم که، بودم؟

 ...کدام یک از ما بیشتر در عمل خودنمایی کردو حاال آسوده بنشین و نظاره کن، وفای 

 !؟من یا تو

*** 

 ...من را از دست دادم تو، من برای به دست آوردن

*** 

 یه خونه ساخته بودم تو قلبت با عشق،

 ...خونه عوض شده و من شدم مهمون  حاال صاحب

 

*** 

 .ی عشقت در بطن دلم جوانه زد دانه

 !در میان تار و پودم لبخندهایم را به پایت ریختم، شکفتی

 !هایم برایت باریدم؛ ریشه انداختی به هست و نیستم با اشک

 .خون دل خوردم و رشد کردی

 .زیستد حاال، یک تو در من می

*** 

 دیشب نشستم پای قلبم تا بشماریم تعداد دفعاتی که با یک جمله مرا شکستی، دانی، می

 ...ام حبس شد ـینه*با یک جمله نفس در سـ

 !جمله که چه عرض کنم، حتی با یک کلمه ویرانم کردیبا یک 

 !یک، دو و سه …شروع کردم

 !زیاد بود؛ زیاد بود دلبرم

 هایت را کنار گذاشتم، قضاوت

 ...دوباره شمردم

 !یک، دو و سه

 !باز هم زیاد بود

 ...هایت را کنار گذاشتم، شمردم پس زدن

 ...یک، دو و سه

 !شد؛ رها کردم تمام نمی
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 !چند بار شکسته؟! فقط یک دل دارم؟مگر نه که 

 شود؟ دهد؟ مگر می اش سودای عشق تو را سر می چطور هزار تکه شده و هنوز هر تکه

 شود؟ مگر این دل برای من نیست؛ چطور پس تنگ تو می

 ...لنگد دلبر ـطه می*یک جای کار این رابـ

 !آخر به قول سعدی

 تطاولی که تو کردی به دوستی با من-

 !خوار خویش نپسندم  شمن خونمن آن به د

*** 

 ...ات را با دیگری دیدم و لبخند طرح زد بر صورتم و من زمانی فهمیدم عاشقم، که اشکم را در آوردی، خنده

 !خندی دلبر عاشق کشم بخند که زیبا می

*** 

 خوانندش؛ ولی من، دیگران قلب می

 !گویم گورستان تنها می

 .ام را دارد گور رفته گورستانی که در خود هزاران آرزوی به

 دانی کدام است؟ ترین قبر می با شکوه

 !مالک آن تویی

 !درست شنیدی

 .من تو را در تابوتی از احساسم با دست خودم دفن کردم

 !های رنگینی بود که دادی های رنگی، قول زینت تابوت تو به جای گل

 کنند؛ زندگی می هایی که زورم به قتلشان نچربید و در جای جای خاطراتم همان وعده

 !زندگی که زندگیم را گرفته

 !تو قدیم را، همانی که عاشق بود؛ دفن کردم... من تو را

 .هایم را کشتم و رویشان خاک ریختم ام و خنده با تو آرامشم، آینده

 .تپد گورستان می ام یک ـینه*آری، من قاتلی هستم که در سـ

*** 

 !را، نه حتی درد را به تو نخواهم گفت دانی ،دیگر نخواهم گفت، نه دوستت دارم می

شوی و این بار جان به  شود، غمگین می آید؛ یا مهم می دهی و غم روی غمم می یا مهم نبودنش را نشانم می

 !آید ـبم می*لـ
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 کنم که مبادا بگویم؛ اما تو بدان دوستت دارم ی دل قفل می ی احساسم را در صندوقچه همه

 .درد دارد عشق برایم و این

 .ها؛ ولی تو بدان  گویم من نمی

*** 

 :ای خواندم که نوشته بود جمله

 !خوانی دانم که می دانی، ولی می دانم که نمی می! دوستت دارم-

 دانی چرا؟ دلم برای خودم سوخت، می

 !دوستت دارم... چون من هم دوست دارم

 .خوانی دانی؛ ولی نمی دانم که می اما می

 !خوانی نمیدانی،  شاید هم چون می

*** 

 .نه برای قلبم و نه برای قلمم، نایی نمانده

 !ها و درد؟ تا چه زمانی باید بنویسم از نرسیدن

 !من بگویم از خواستن و تو نخوانی

 !من بنویسم از مرگ و تو ندانی

 تا به کی؟ کجا؟

 ...خاموشی از جنس اجبار. ای سر این خط گذاشت و خاموشی اختیار کرد شاید باید نقطه

 !اجباری اختیاری، برای فرار

 

 ها باید ز دلتنگی نوشت؟ تا کجای قصه

 تا به کی بازیچه بودن در دو دست سرنوشت؟

 های درد باید رام شد، تا به کی با ضربه

 !یا فقط با گریه های بی قرار آرام شد

 !بهر دیدار محبت، تا به کی در انتظار؟
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 89کاربر انجمن رمان  Anita.a |دلنوشته جبری به نام اختیار 

 89رمان  انجمن: منبع

 !برداری از آن، پیگرد قانونی به همراه دارد کپیو هرگونه است   89این اثر متعلق به رمان 

 مرجع تایپ و دانلود رمان 89رمان 

تایپ و  ،در صورت تمایل به هر نوع همکاری با مجموعه. محفلی دوستانه برای ایرانیان است 89انجمن رمان 

 :بر روی لینک زیر کلیک کنید ،دل نوشته و آثار خود و یا خواندن آثار دیگران ،نشر رمان

 89عضویت در انجمن رمان                                                     
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