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 زهرائیتو را با گریه بخشیدم_سیده بهشاد 

 

 

 

وای وای باورم نمیشه.سرم داره میترکه از درد.چرا اینجوری  

شد ؟؟؟چرا زندگی ما .هنوزم باورم نمیشه.چرا  مامان 

درخواست طالق داد؟هیچ وقت زندگی عاشقونه ای نداشتن یعنی 

دهنده  من هیچ وقت  هیچ رفتاری از بابام ندیدم که نشون 

دوست داشتن باشه .مامانم همیشه گرم بود و این گرمیو میشد 

تو رفتارش با من و نیکان داداشم  دید ولی بابا فقط با ما خوب 

بود اونم گاهی به مامان احترام میزاشت ولی هیچ وقت نفهمیدم  

حسش به مامانش چیه.بازم صدای دادشو ن میومد  با دقت  

 گوش دادم: 

سال عمرمو به پای  30یا تمومش کنیم. مسعود تو رو خدا ب -

تو هدر دادم؛  جوونیم رفت؛  بیا و تمومش کن خودتم میدونی  

دردم چیه .تو رو به اون کسی که دوستت داری بیا طالق منو 

 بده برم.خستم کردی.چرا نمیفهمی داری دیوونم میکنی؟

چرا بس نمیکنی؟هان؟چی برات کم گذاشتم که سر خود پاشدی  -

ی طالق دادی؟هان؟منو تو دیگه سنی ازمون گذشته رفتی تقاضا

دیگه این حرفا به ما نمیخوره.چرا اذیت میکنی؟زندگیو هم به  

من هم به بچه ها زهر کردی.منم خسته شدم.هر وقت میام 

خونه بهم گیر میدی.خونه باید محل آرامشم باشه؛  شده میدون 

جنگ. حاال هم که خانوم لطف کردن برام تقاضای طالق 

 ستادن.فر
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مسعود من و تو از اولشم مال هم نبودیم؛  خودتم میدونی  -

سال عذابم دادی .بس   30چرا.نزن خودتو به کوچه علی چپ.

نبود. بیا  و بزار این دم آخری راحت زندگی کنم؛ برای خودم 

 زندگی کنم.

 

#2 

 

 

 

فهمیدم منظور مامان این حرفو با داد گفت وزد زیر گریه.نمی

م خیلی صبوریه،  یعنی بابا چی کار کرده که چیه.  مامان آد

مامان  اینجوری از کوره در رفته.خدایا.فکرم به هیچ جا قد 

نمیده.نیکان هم چیزی نمیدونست.با کالفگی دوباره سرمو به در 

 چسبوندم تا بفهمم چه خبره ... .

بازم گریه؟خسته نشدی بس گریه کردی.اعصابمو خورد نکن  -

 زن.خستم کردی.

خستت کردم.اره من خستت کردم.برو پیش نیوشا جونت آره  -

خستگیتو حسابی از تنت در میاره.مسعود چرا منو احمق فرض 

کردی؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بگو چرا ؟چرا اینجوری نگام 

کنی خیلی میکنی؟فکر میکنی  نمیدونم .فکر می

احمقم؟هان؟چرا اینجوری زل زدی بهم یه عمر خودمو زدم به 

که االن هم باید نشون بدم احمقم.نیوشا کی حماقت بس نبود  

پیداش شد هان؟کی طالق گرفت؟از کی اومد تو زندگی من.بگو 

پرسم .از همون اول تو زندگیم بود .از همون چه سوالیه می
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کنی نمیدونم چرا اسم بچمو اول مامور عذابم بود.فکر می

کنی نفهمیدم.مسعود یه عمر گذاشتی نیوشا ؟هان؟فکر می

ردی ولی وقتی علت نامگذاری بچه رو فهمیدم داغون  خوردم ک

هام به خاطر زندگیم موندم چون  شدم ولی بازم به خاطر بچه

گفتم عشق جوونی بود و یه  دوستت داشتم .چون با خودم می

اسم تو ذهنشه ولی لعنتی اون فقط اسم نبود؛ اون فقط خاطره 

.هر نبود اون تو قلبت بود جایی که من هیچ وقت جا نداشتم

جور بهت محبت کردم ندیدی؛  یعنی چشاتو بستی که 

نبینی.هنوزم  یادم نرفته اولین روز زندگیمون به جای اینکه 

بهم  بگی نیایش گفتی نیوشا جان.اون موقع خیلی نفهمیدم چی 

گفتی.نفهمیدم ولی گذشت زمان بهم فهموند اون حرف یعنی 

نیاز چی.میدونی من برات فقط یه وسیله بودم برای رفع 

همین.میدونی حتی گاهی فکر میکردم تو منو به شکل اون 

بینی.من نیایش بودم نه نیوشا .باور نکردی؟تو در من می

دنبال نیوشا بودی.من هیچ وقت نیوشا نبودم.اون ولت کرد رفت 

دنبال زندگیش خواستی اونو بشکنی با من ازدواج کردی که 

ام همیدی حاملهبگی برات مهم نیست. هنوز یادم نرفته وقتی ف

خواستی هر طور شده  بچه رو بکشی ؛ چی کار کردی .می

چون تازه فهمیده بودی  نیوشا با دوست پسرش بهم زده و 

هنوزم بهش امید داشتی ولی اگه بچه به دنیا میومد مزاحمت 

بود. مسعود من خیلی سختی کشیدم.با رفتارت خیلی اذیتم کردی 

 .بیا و تمومش کن.
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.اونا مال گذشتست.اره من عوضی نیوشا رو دوست بس کن -

 داشتم ولی گذشت تموم شد.

 مسعود به من نگاه کن و تو چشام بگو نیوشا برات تموم شد. -

 چند لحظه ساکت شدن و هیچ صدایی نمیومد.

تونی بگی؟چرا ؟چون هنوزم دوسش داری.چون دیدی نمی -

میاد االن که طالق گرفته خوشحالی . چون خانوم هر روز 

گردونت به اون زمان.آخه ال شرکتت و با عشوه و ناز برمی

کرد بره دنبال پسر مصب  اون اگه دوست داشت؛  ولت نمی

 عموش...

 خفه شو.خفه شو. -

 صدای گریه و بغض مامان میومد که میگفت:

چرا خفه شم؟هان؟بگو دروغه؟بگو به خاطر اون نیست که  -

کنی؟یه عمر به وض میهر روز تیپ میزنی و هر روز ادکلن ع

پات سوختم و ساختم؛  با بی مهریت کنار اومدم، ولی مسعود 

این حقم نبود .این  حقم نبود که باهام اینجوری تا کنی.طالقمو 

 بده و برو پیش معشوقت.

شد.بابا رو مامان دست بلند  صدای کتک زدن اومد.باورم نمی

کرد.نیوشا کی بود که بابا اونو به مامانم ترجیح داد.از زندگی 

خواست .سرم درد گرفته بود .واقعیت زندگی ما این ما چی می

بود .بابام میخواست  به معشوقش برسه.تنها فکری که هیچ 
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بود؛  هیچ شور و کردم .بابا همیشه آدم آرومی وقت نمی

 شد در وجودش دید ولی دلیلش چی بود.هیجانی رو نمی

 

#4 

 

 

 

 

ای رو دوست داشت. پس مامان حق داشت.  بابا زن دیگه 

مامان کجای زندگیش بود .ما کجای زندگیش بودیم .باید از  

فهمیدم گذشتش چی گذشته بابا سر در میاوردم . باید می

با این قدر اون زنیکه رو بوده.نیوشا کی بود یعنی.یعنی با

دوست داشته  که اسم منو گذاشته نیوشا.از اون زن متنفرم از 

 بابام  هم متنفرم.

باالخره مامانو دیدم که لباس پوشیده داره میره بیرون.تا 

چشمش به من افتاد انگار  استرسو تو چشمام خوند بهم نگاه  

 کرد و بعدش بغلم کردو گفت:

 ده مامان؟چرا این طوری شدی؟نیوشا جان دخترکم چی ش  -

 مامان کجا داری میری؟  -

رفتم من وبابات  عزیزکم من میرم خونه خودم.باید زودتر می  -

خیلی وقته مشکل داریم؛ میدونم بزرگ شدی و مسائلو 

تونم بهت بگم. ولی آروم  شدم میفهمی.االن عصبیم هیچی نمی

بابات  کنم. با من میای یا پیش برات همه چیزو تعریف می

 میمونی؟
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 میام باهات.   -

 پس برو حاضر شو بریم. -

بری؟نیوشا پدر داره و از این  بچه رو با خودت کجا می  -

 خونه هم بیرون نمیره.

مسعود خواهشا بس کن.ادای پدرای مهربونو در نیار.تو شاید   -

های من. در ضمن  شدی ولی  نه واسه بچهپدر خوبی می

زم نیست ادای پدرا رو در  بیاری. ها بزرگن و دیگه هم ال بچه

زارم. تو خدا رو شکر منم وضعم خوبه. هیچی براشون کم نمی

 های نیوشا جونت باشه . برو حواست به  بچه

 مامان اینو گفت و از در خارج شد...

شنیدم.زود حاضر شدم و به طرف در دیگه صداشونو نمی

دید نگاهی رفتم. بابا سرشو تو دستاش  گرفته بود .وقتی منو 

تونستم پیش بابا بمونم.اون  یه خائن  بهم کرد که نرو ولی نمی

بود از نظر من.باید میفهمیدم چی به چیه .با کلی سوال تو ذهنم  

از خونه  خارج شدم.مامان ماشینو روشن کرد و به سمت 

 خونش به راه افتاد.
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 مامان چرا اینجوری شد؟چرا درخواست طالق دادی؟ 

یه تازه نیست نیوشا.بریم خونه بهت دفتر خاطرات این قض  -

 دم بخون.خودت میفهمی چی به چیه.باباتو می
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 همون دفتر که تو اسباب کشی گم شده بود.  -

 مامان پوزخندی زود و گفت:

 آره.کاش زودتر پیداش میکردم. -

خوای از بابا جدا بشی؟آخه چه مشکلی مامان واقعا می -

 دارید؟ هست؟ چرا جدیدا دعوا 

خوام طالق بگیرم .میخوام برا یخودم زندگی آره می -

خوام به فکر خودم باشم. خودخواه مثل مسعود که حتی کنم.می

به این فکر نکرد که زن و بچه داره.میدونی نیوشا،  یه بار در 

عمرم اشتباه کردم و به حرف پدرم گوش کردم گفتم پدرمه 

حرفش گوش کنم یه  بزرگترمه چشمم کور؛  دندم نرم باید به

عشقو ول کردم و اسیر دست بابای تو شدم.  بابای من تاجر 

فرش بود و دوست صمیمی پدربزرگت بابای مسعود. این قدر  

مسعود مسعود کرد و گفت باید زن همین مسعود بشی وگرنه 

کنم.   میدونی مشکل کجا بود؟ مشکل من این بود که  عاقت می

که همیشه به خونمون رفت  عاشق شده بودم.  پسرخاله مسعود

و آمد داشت ولی وقتی اسم مسعود اومدم بابای خدا بیامرزم 

اصال نزاشت خاستگار دیگه پاشو به خونمون بزاره.دوستشو 

 زیادی قبول داشت به قیمت از دست رفتن تک دونه دخترش. 

 اینو گفت و زد زیر گریه.

اومد عمو  گشتم.  اهان یادم تو ذهنم به دنبال پسر خاله بابا می

محمد اون که مجرده .ادم عجیب غریبیه.یادمه بچه بودیم ما رو  

کرد. مرد خیلی دوست داشت .مامان همیشه با دیدنش هول می

کنم یه محبت خاصی به مامان خوبی بود االن که فکر می

فهمم فهمیدم.یعنی االن میداشت؛  اینو از نوع نگاهش می
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کنه.یه مامانو نگاه می همیشه برام عجیب بود که چرا اینجوری

 مدتم نبود رفت خارج و دوباره اومد.

دونم االن کلی سوال تو ذهنته.فکری که تو ذهنته درسته می -

من عاشق محمد بودم و متاسفانه یا خوشبختانه اونم عاشقم  

بود. قرار بود بیاد خاستگاریم، نشد یعنی بابا نزاشت .بابا همه  

هم تحمیل کرد و گفت یا چیزو بهم تحمیل کرد.  مسعودو ب

مسعود یا عاقت میکنم . زیادی به دوستش اطمینان داشت.فکر 

تونه  کرد میکرد که میتونه خوشبختم کنه .فکر میمی

بهترین زندگی رو برام فراهم کنه؛  هنوز که هنوزه یادم نرفته  

همون روز مرگش ؛ازم خواست حاللش کنم از محمدم خواست  

 کسته چیه؟ولی نمیدونم جواب قلب ش

 

#6 

 

 

 

 کرد.گفت و گریه میاینو می

 مامان چرا حاال یاد این حرفا افتادی؟شما که مشکلی نداشتید؟ -

 خندید یه خنده عصبی.

مشکل نداشتیم.خنده داره . بابات هنوز به دوست دختر   -

کنه و باهاش در قدیمش و معشوقه جدیدش فکر می

وقتی اومدم خونه   ارتباطه.هنوز نتونست فراموشش کنه.میدونی

بابات گفتم گذشته تعطیل؛  محمد ادم خوبی بود،  فوق العاده بود  

، عاشقش بودم ولی مال گذشتست باید زمان حالو بچسبم،  باید  
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بچسبم به شوهرم به زندگیم.اونم حتما یه زمانی یه زن خوبی 

گیرش میاد که ای کاش میومد و من همیشه غصه تنهایی اونو  

عاشق بودم محمدو فراموش کردم،  محمدو   نخورم.با این که

 کشتم تو خودم . 

دونم میتونی بفهمی وقت شب عروسیت همسرت،  نمی

شوهرت کسی که قراره یه عمر باهاش زندگی کنی به جای 

شی؟اون موقع حتی نیایش بهت بگه نیوشا چه حالی می

دونستم نیوشا کیه؟زیاد به دل نگرفتم گفتم اشتباه لغوی نمی

مسعود دوسم داشته که اومده منو گرفته ولی  بود گفتم

دونستم اعتبار بابام چشمشو گرفته و ازهمون اعتبار به  نمی

خیلی جاها رسید و بعد این همه زندگی نمک بخوره و نمکدون 

دونستم گربه کورست و محبت بهش هیچ اثری بشکنه.نمی

دونستم یه روزی قراره همسرمو در حال بوسیدن  نداره .نمی

ش تو شرکتش ببینم ، اونم به طور خیلی اتفاقی و غیر معشوق

 مترقبه

 

#7 

 

 

 

وای خدایا چی میشنوم.مامان داره چی میگه.چرا این قدر بی 

رحم در مورد بابای من صحبت میکنه.بابای من این قدر خائنه  

یعنی .بابا ما رو دوست داره به خاطر ما هم که شده این کارو  

 نمیکنه.
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.انگار ناباوری رو تو چشام خوند.موبایلشو  به مامان نگاه کردم

به سمتم گرفت.موبایلو ازش گرفتم و به فیلمی که در دستم بود 

 خیره شدم.

 ببین .باورت نمیشه نگاش کن.زوم کن .خودشه مسعود.        -

هر صحنه فیلم که رد میشد بیشتر به حال خودم و مامانم غصه 

ری تونست .اون بچه  میخوردم .بابا چه کرده بود با ما. چه طو

سال زندگی. چرا  30داشت اون زن داشت به حرمت این 

 همچین کرد؟؟.چرا بعضی مردا یاد نگرفتن وفادار باشن.

 مامان بابا چی کم داشت؟چرا رفت طرف اون زنه؟  -

میدونی فرق من و بابات چیه من تموم سعیمو کردم فراموش   -

وش کنه؛  کنم محمدو ولی بابات نخواست نیوشا رو فرام

اسمشو رو قلبش حک کرده بود ، نمیخواست پاک کنه.میدونی 

بعد  دو سال زندگی که دیدم مسعود اینجوریه خواستم ازش جدا  

بشم ولی نشد یعنی فهمیدم حامله هستم.گفتم بفهمه بچه دار 

میشیم خوشحال میشه چون به شدت بچه دوست بود،  میدیدم  

داشت و خیلی  که بچه  خواهرش ، نگار رو خیلی دوست

لوسش میکرد ولی وقتی بهم گفت بچه رو باید سقط کنیف  حالم  

بد شد.حاال مونده بفهمی پدرت تو این زندگی نکبت بار،  چه 

 عذابی بهم داد.عجله نکن.دفترو بخون همه چیزو میفهمی.

باالخره به خونه مامان رسیدیم. مامان ماشینو پارک کرد و من 

یشگی خودم رفتم اتاقی که خیلی وقتا منتظر نایستادم.به اتاق هم

میومدم؛  هر وقت مامان قهر میکرد،  منم باهاش میومدم این  

خونه.به این معنی نبود که بابا رو دوست نداشته باشم اما خوب 

 با مامان راحت تر بودم.
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داشتم به زندگیمون فکر میکردم که مامان وارد خونه شد.یه 

ی که باغچه خوشگلی خونه ویالیی خیلی شیک  با یه حیاط

داست.خونه ای که مامان طرحشو خودش زده بود .به قول  

خودش تو بچگیاش همیشه همچین خونه ای آرزوش بود خونه  

راحت و شیک.مامان عمران خونده بود و ارشدشو طراحی 

داخلی ،برای همین به دیزاین خونه خیلی اهمیت میداد و این  

 خونه هم نتیجه ذوق و سلیقه مامانه

 

#8 

 

 

 

 

 باید به اون دفتر دسترسی پیدا میکردم.

 مامان؟؟؟؟ -

 جونم دخترم؟  -

 میگم میشه اون دفترو به من بدید منم بخونم.   -

 باشه.بیا اتاقم.  -

با مامان به سمت اتاقش راه افتادیم. دفترو به سمتم گرفت.به 

دفترچه نگاه کردم یه دفترچه قدیمی به نظر میومد .معلوم نبود  

 سال پیش بود.  مال چند

نیوشا اینو خوندی هر سوالی داشتی بپرس.هم از زندگی من،   -

هم از زندگی بابات .نمیخوام هیچ نقطه کوری تو ذهنت 

باشه.میخوام بدونی که اگه دارم طالق میگیرم مجبورم.یعنی 
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بابات مجبورم کرد.بابات خیلی خودخواه. هیچ وقت نخواست 

،  میتونست زندگیمونو  منو ببینه. میتونست به خودش بیاد

ببینه.نشد نخواست احساسش نزاشت.بابات زیادی احساسی بود 

البته نه در مورد من؛  در واقع من همیشه براش استثنا 

بودم.احساساتشو کامل نوشته تو این دفتر .از لحظه لحظه های 

زندگیش.حتی احساسش به من شب ازدواجمون.بخونی متوجه 

اه دیگه ای برامون نمونده جز  حرفام میشی.متوجه میشی که ر

جدایی .بعضی جدایی ها بهتر از با هم زندگی کردنه.تنها جایی  

که صادق بوده بابات با خودش تو همین دفتره.همه چیز 

واقعیه.از زمان دبیرستان بابات  نوشته.از زمانی که عاشق شد 

تا حاال .میدونی بعد از این که همه چیزو به چشمم دیدم  

کنم چون هنوزم زندگیمو دوست داشتم ولی این نخواستم باور 

دفتر خوردم کردم.این دفتر احساسمو کشت.این دفتر نابودم  

کرد.من این دفترو از بحرم .خیلی سخته که بفهمی یه عمر 

کسی که بهش تکیه کردی؛  تو رو به جای کس دیگه ای 

میدیده.میدونی یعنی چی یعنی نخواسته منو باور کنه.این قدر 

ده که تحمل روبرو شدن با واقعیتو نداشته.واقعیت  ضعیف بو

 منم،  واقعیت تویی،  واقعیت داداشته که نادیده گرفت.

 همین موقع موبایل مامان زنگ خورد.

 سالم نیکان جان.خوبی مامان؟       -

- ... 

 آره پسرم.بعدا برات تعریف میکنم مامان جون.       -

- ... 

 میای اینجا مامان ؟ -
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- ... 

باشه .فقط داری میای شامم بگیر.خودت که چیزی   -

 نخوردی؟؟

- ... 

 قربونت برم منتظرم. -

 چی میگفت مامان؟ -

 هیچی رفته خونه دیده نیستیم تعجب کرده. -

 مگه بابا خونه نبوده؟  -

نه.بابات خیلی وقته دیگه نیست.خیلی وقته فکر نمیکنه که   -

 زن و بچه ای هم داره

 

#9 

 

 

 

اتاقم رفتم در حالی که داشتم به این دفتر فکر میکردم به سمت 

.ورق زدم و ورق زدم همه تاریخ ها دقیق نوشته بود .حتی 

میشد گذر زمان رو تو این دفترم دید. خط ابتدای کتاب حالت  

 بچگانه تری داشت تا به قسمت های جدید رسیده بود.

 آخر دفتر یه شعری نوشته بود که نظرمو جلب کرد:

ی االن کجاست با کی دلش خوشه.یادش میاد منو .دوریش  یعن -

 میکشه؟

 دلگیر و خسته از حرفای مردم... منو صدا زده؟یا این توهمه؟؟



 14 

تنها نشسته باز عکساشو میبره؟یا داره شامشو یخ کرده 

میخوره؟یعنی االن کجاست؟توی کدوم مسیر؟؟این آخرین شب،  

 اینو ازم نگیر. 

یه روز قبل عروسی بود.یعنی بابا   به تاریخش نگاه کردم دقیقا

این قدر اون خانومو دوست داشته،  چه سوالیه که میکنم.اسم 

من برا چی شده نیوشا.من یاد آور عشقش بودم.خندیدم،  یه  

 خنده تلخ. 

با دیدن متنی که بابا نوشته بود به فکر فرو رفتم. بابا چطور  

هم  می تونست این قدر خودخواه باشه که حتی تا شب عروسی

به فکر اون زن بود .باالخره نتونستم به کنجکاویم فائق بشم و 

 شروع کردم به خوندن ازهمون صفحه اول:

نمیدونم از کی شروع شد و از کی دل به نگاه اون دخترک   -

مظلوم و معصوم دادم. قضیه از اونجا شروع شد که داشتم با 

شهرام از مدرسه به سمت خونه میومدیم.  توی مسیر 

ستانای دخترانه زیادی داشت و خوب این تنها مزیت راه دبیر

مدرسه تا خونه بود.روزهای قبلیم با چند نفر آشنا شده بودم 

البته منظورم از روزا همون سال های دبیرستانه .دوست 

دخترای متفاوتی داشتم.از دبیرستانی گرفته تا دانشجو و امثالهم  

پسری به سن و .به هر حال تنوع چیز خوبی بود و خوب برای 

سال من الزم بود و خوب تجربه ای میشد که بعد ها ، یه روزی 

ازدواج کردم به سالمتی،  بدونم با یه دختر چطوری برخورد 

 کنم و به اصالح رگ خوابشو بدونم.

به این جای دفتر که رسیدم بازم یه لبخند تلخ رو لبام نقش 

ت و بست.خوبه به قول خودش این همه دوست دختری که داش
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با این همه تجربه درخشان؛  نفهمید چطوری باید با مامان 

برخورد کنه.چطوری نفهمید که یه عشق رو میتونه گوشه 

قلبش چال کنه ولی بابا تنها کاری که تونست بکنه این بود که  

 مامان رو ندیده بگیره

 

#10 

 

 

 

 

خوب داشتم میگفتم؛  چند وقتی بود با نیلوفر دوست بودم و به  

دوست فابریک بودیم،  دختر بدی نبود، ولی خوب  اصطالح

خیلی آنچنانیم نبود یه دختر معمولی بود نه وضع مالی آنچنانی 

داشت و نه به اصطالح در و داف بود ؛ البته از اون دوست ها 

هم برا شیطونی کردن و این حرفا هم داشتم ولی خوب اونا  

 دوستان یه روزه بودن و در جهت رفع نیاز.

یه کشف جدید.چیزهایی که هیچی ازش نمیدونستم.البته  باز هم 

دیدن اون فیلم،  یکم روشنم کرده بود ولی مامان هیچ وقت از 

گذشته درخشان بابا برام نگفته بود .هر دم از این باغ بری 

 میرسد.

داشتم از نیلوفر میگفتم دختر خوبی بود و خیلی دوسم داشت 

.فقط از این ابراز  .نزدیک یه سال بود که باهاش دوست بودم

عشقش،  خوشم نمیومد. زیادی تو حس بود .نمیدونم شاید هر 

کی جای من بود خوشحال میشد ولی من اینجوری نبودم.اخه به  
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نظرم هر کسی غروری داره ولی ظاهرا نیلوفر معنای غرورو 

حس نمیکرد.خیلی وقتا غرورشو شکستم،  خیلی وقتا باهاش بد  

یاورد و همین بود که منو همیشه تا کردم ولی به روی خودش ن

شرمنده میکرد. دلم براش میسوخت .میخواستم باهاش کات کنم 

ولی خوب وجدانم نمی زاشت.به هر حال یک سال بود که  

باهاش دوست بودم و بهش عادت کرده بودم،  حتی به این 

 ابراز عالقه  های افراطیش. 

د،   البته همون طور که گفتم باز این تک دوست دخترم نبو

ناهیدو ستاره و نسترن هم بودن که البته با اون ها خیلی مچ 

نبودم و در مواقع بیکاری و بی یار بودن اونا هم خوب بودن  

.داشتم از اون دختره میگفتم .چند روزی بود که دختریو میدیدم  

که خیلی نظرمو به خودش جلب کرده بود.غرور خاصی تو 

قیافه با نمکی داشت.با صورتش نمایان بود به کسی محل نمیداد.

این که فرم مدرسه تنش بود ولی تیپش اسپرت بود و از تیپش  

میشد حدس بزنی پولدار هست .البته وضع مالیشو میشد با 

ماشین هایی که گاهی دنبالش میومدن هم فهمید.صورت کشیده 

ای داشت.چشمای کشیده و بور  و گندمی بود.در کل قیافش  

ل صورتش بیشتر به چشم خیلی دلنشین بود.لباش تو ک

میومد.انگار لباشو پروتز کردن. اولین باری که دیدمش، عاشق 

لباش شدم.با این که دوست دخترای زیادی داشتم ولی باز هم 

 این دختر  برام یه چیز دیگه بود 
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 این دختر  برام یه چیز دیگه بود. 

 نگاهش غرورش خندیدنش  همه چیش با بقیه فرق داشت .

خیلی وقت بود تو فکرش بودم ولی از بس مغرور بود؛ به 

خودم اجازه نمیدادم که نزدیکش بشم یعنی راستش ازش 

میترسیدم یه جورایی.نگاهش مدل حرف زدنش همه یه جور 

جذبه داشت ؛جذبه ای که خواه ناخواه آدمو جذب میکرد. البته 

متوجه نگاه های سایر پسرا هم بهش شده بودم ولی شکر خدا 

زاشت .تنها حسنی که من داشتم به بقیه به هیچ کس محل نمی

تیپ اسپرتم بود؛ به نظر خودم خوشتیپ بودم و دختر کش البته  

خوشگل نبودم قیافم خشن بود ولی همین خشانتی که تو قیافم  

بود؛  بهم جذبه میداد و خوب این همون رمز دختر کشیم بود.تو  

که سر خر نداشته  فکر بودم یه روزی این شهرامو بپیچونم

باشم و هم این که نمیخواستم اگه دختره قبول نکرد،  جلوش 

کنف بشم ولی متاسفانه موقعیتش پیش نیومده بود که تنها باشم 

 و شهرام خان همیشه سرخر بود.

امروز باالخره وقتی دوستش اسمشو صدا کرد اسمشو 

فهمیدم.اسمش نیوشا بود. اسمشم مثل خودش با کالس و 

خوب باید به فکر روزهای بعد باشم و ببینم چطوری خوشگله.

 میتونم مخشو بزنم.

این اولین مطلبی بود که تو دفتر نوشته بود .توفکر رفتم با 

دقت دفترو دوباره کلی نگاه کردم.توی جلد دفتر یه چیزی به 

نظر غیر معمول میومد.با دقت تر نگاه کردم .متوجه عکسایی 
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جلد رفته بود که خیلی مشخص داخل جلد دفتر شدم .جوری تو 

نبود ولی اگه دقت میکردی راحت میشد فهمید.عکسا احتماال 

مربوط به نیوشا بود. با اینکه عکس قدیمی بود ولی میشد 

شیک پوشی رو با نگاه کردن به این عکس هم فهمید .به  

عکسای دیگه هم نگاه کردم. عکسا دو نفری بود یعنی بابا حتی 

ود.عکس اول نیوشا تو بغل بابا بود؛   اینا رو دور نریخته ب

معلوم بود توی پارک گرفته شد و بابا خوشحال بود،  زیادی 

خوشحال .خوشحالی که هیچ وقت ما ندیدیم .خنده ای شاید از 

ته دل.خنده ای که شاید از ما دریغ شده بود ولی برای کس 

دیگری خرج شده بود.عکس بعدی دستاشون تو دست هم بود و  

ربین برگشته بودن .شاید اگه عکس پدرم نبودم  به سمت دو

،عکس قشنگی در نظرم میشد، عکسی که زیبا هم گرفته شده 

بود.هم نیوشا و هم بابا و هم ژستشون قشنگ بود.عکس بعدی 

یه عکس یهویی بود،  اینو از مدل عکس میشد فهمید. بابا  

نیوشا رو تو بغل خودش انگار یهویی کشیده بود و لبش رو 

نیوشا بود.وای این عکسا چی بودن.میترسیدم به بقیه   گونه ی

عکسا نگاه کنم،  ته این عکسا چی بود ولی باید نگاه میکردم 

 باید سر در میاوردم از همه چی به طور کامل
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 19 

به بقیه عکسا هم نگاهی انداختم ولی اونا بهم عکسایی با ژست 

ی چیزی که هایی شاید مشابه بودن و چیز خاصی پیدا نکردم.ول

 از این عکسا پی بردم این عکسا و این خاطرات،  

این قدر برای بابا عزیز بود که نتونست فراموش کنه .راستی 

چرا؟ نتونست نیوشا که نبود .اون که با مامان ازدواج کرد،  

چرا گذشتشو از یاد نبرد. چرا به عشق شاید اولش زیادی 

که بچه  وفادار بود در صورتی که زن داشت در صورتی

داشت.یعنی ما این قدر براش بی اهمیت بودیم؟مامان چرا هیچ 

کاری نکرد؟چرا ازش همون اول زندگی  جدا نشد؟مامان گفته 

بود که سعیشو کرده ولی چرا مامان فکر کرد بچه میتونه همه  

چیو عوض کنه؟وقتی کسی دلش پیش کسی نباشه،  بچه چی 

دی  با ما نداشت؛  اتفاقا کار میتونه بکنه .بابا هیچ وقت رفتار ب

با ما خیلیم خوب بود ولی خیلی محبت نداشت.  محبتش نسبت  

به ما خیلی بیشتر از محبتش نسبت به مامان بود اینو راحت  

میشد فهمید.از در اتاق بیرون رفتم. دیگه هر چی به گذشته 

فکر کردم برا امشب بس بود . به سمت آشپزخونه رفتم،  

ا هم گرفته بود.غذای مورد عالقه من، از نیکان اومده بود و غذ

همون پیتزاهای همیشگی.از همون جای همیشگی که با بابا  

میرفتیم که بابا اون موقع  بدون هیچ حرفی بدون هیچ حسی 

فقط غذا میخورد . االن که به پدرم فکر میکنم، میبینم خیلی یخ 

بود .میبینم که دل خوشی از ما نداشت . میبینم که بابا تو  

گذشتش اون قدری گم بود که نتونست آیندشو بسازه. وای مثال 

من قرار بود فکر نکنم.به نیکان نگاه کردم كه داشت از مامان  

چیزی میپرسید.مسلما میدونست اومدنمون به این خونه بی دلیل  
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نیست،  البته ما بیشتر عمرمون تو این خونه بود،  چون یا بابا  

مییبردن که با وساطتت بابا جون  خونه نبود و یا در قهر به سر 

که ما خیلی دوسش داشتیم  و خیلی هوای ما رو داشت بر 

خالف بابا،  دوباره آشتی میکردن.شاید کار درست این بود  که  

هیچ وقت آشتی نمیکردن.این زندگی نبود که بشه از روز به 

روزش لذت برد.  این زندگی از نظر من مرگ تدریجی بود، 

ی مامان.برای ما  دیگه عادی شده بود حتی البته بیشتر برا

دعواهاشون بچه تر که بودم خیلی اذیت میشدم،   همیشه سر 

هم داد میزدن و اکثر اوقات دعوا بود ولی بابا جون بابا رو  

مجبور میکرد که  آشتی کنه هر چند که  میدونم اصال دلش 

 نمیخواست ولی به زور باباجون آشتی میکرد

 

#13 

 

 

 

 

 نیکان و مامان گوش کردم: به حرفای

 بازم دعوا بازم قهر؟  -

نیکان مامان تو که خودت باباتو میشناسی ولی یه چیزی رو  -

به نیوشا هم گفتم به تو هم میگم،  میخوام آزاد باشین که هر 

طور دوست دارید برخورد کنید .منو بابات بیشتر از این 

 نمیتونیم با هم زندگی کنیم.  
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هم دادم .علتشو خودت بهتر از من میدونی  درخواست طالقم رو

 که چیه.میدونم در حقتون این همه ظلم کردم.

میدونم خیلی زودتر از این حرفا باید جدا میشدیم ولی نشد و من 

از روی دوتاتون به خاطر دعواهامون شرمنده ام اما باید تموم  

 بشه.تو که مخالفتی نداری؟

تادی.من خیلی وقت بود  نه مامان.فقط کاش زودتر به فکر میف -

که بهت  گفته بودم بابا لیاقت دوست داشتنتو نداره ولی بازم 

 بهش امیدوار بودی .

من هم جنسمو میشناسم شاید سنم کمه منو آدم حسم 

نکردی.ولی من بزرگ شدم مامان من خوب بابا رو شناختم 

 خیلی خوب.خیلی وقتا تعقیبش کردم و به تو هیچ حرفی نزدم.

ان، زندگی ما  از پای بست ویرون بود ولی شما میدونی مام

 میخواستی از این ویرونی درش بیاری.چیزی که محال بود. 

میدونی چرا مامان.چون باید دو طرف میخواستید ولی بابا 

 نخواست.  

هیچ وقت شما رو نخواست و همیشه با پا در میونی بابا جون 

 مسائلتون حل شد.

برای اولین بار میتونم بگم مامان مامان بچتون بزرگ شده ولی 

بهترین تصمیم زندگیتو گرفتی. بابا حتی برای ما هم آنچنان که  

 باید و شاید پدری نکرد.من همینجا میمونم. 

چقدر بی انصاف بود نیکان. درسته بابا خیلی محبت نداشت 

ولی این جوری که نیکان صحبت میکرد در موردش دلم 

د و متاسفانه من به شدت میگرفت، هر چی که بود پدرم بو

بابایی بودم.درسته از وقتی فهمیدم خیانت کرده ،سعی کردم 
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ازش متنفر باشم ولی نسبت خونی رو نمیشه کاریش کرد،  

 خونه تو رگ های من از اونه.

واقعا گیج بودم از احساسات ضد و نقیض خودم هم سر  در 

 نمیاوردم.

ش میسوخت قربانیه  گاهی دلم از بابا چرکین میشد گاهیم دلم برا

 یه عشق خام شده بود و عجیب به اون عشق مسخره پابند بود 

 

#14 

 

 

 

دیگه به حرفاشون اهمیت ندادم و وارد شدم .مامانم زود بحثو  

جمع کرد. انگار خیلی نمیخواستن من از همه چیز سر در بیارم 

. به نیکان سالم کردم و مشغول خوردن شدیم. این دفعه بر 

همه حرف زیاد می زدیم ، همه ساکت بودیم و   خالف همیشه که

از قیافه ها میشد فهمید،  همه در فکرن. من در فکر اینکه 

آخرش چی میشه ؟؟؟؟اخرش بابا چی کار میکنه؟؟ یعنی واقعا  

این زندگی این قدر براش بی ارزشه که پیش اون زنیکه 

برگرده؟مامان قراره چی کار کنه؟قراره برگرده پیش عشق 

نه؟تکلیف ما چی میشه؟یه انتخاب غلط ، سرنوشت  سابقش یا

چند نفرو تغییر داد.اگه بابا با نیوشا و مامان با عمو محمد 

ازدواج میکرد،  ایا بازم این قدر از زندگیشون بیزار بودن.اون  

موقع منو نیکانی هم نبودیم که شاهد دعواهای اینا باشیم.یعنی 

ضر شد آیندشوبه  واقعا پول این قدر ارزش داشت که بابا حا
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خاطر پول و بدون هیچ عالقه ای عوض کنه . هر چند نیوشا  

برای بابا زن زندگی نبود ،من بابامو خوب میشناسم بابام 

اخالقای خاصی داره هر چقدرم که عاشق باشه،  بازم این قدر 

بی غیرت نیست اما نمیدونم قبول دوباره نیوشا رو به چه معنا 

 معشوقه چی.باید حساب کنم.عشق قدیمی،

 نیوشا جان چرا نمیخوری مامان جون؟ - 

 بله؟؟؟؟  -

 میگم چرا غذاتو نمیخوری؟ -

 هیچی ، خیلی اشتها ندارم.   -

قربونت برم .بخور.این قدر فکر نکن.غصه هم نخور.من تو   -

 رو اینجوری میبینم،  نابود میشما.

 صدای نیکانو شنیدم که گفت:

بخور.قبول کن که اون زندگی هم برا ما عذاب نیوشا غذاتو   -

بود و هم برای اون به اصطالح پدر.تو از خیلی چیزا بی خبری. 

 بابا خیلی منفورتر از چیزیه که فکرشو میکنی...

 نیکان.  -

چیه؟؟؟ حرف راستو نگم.میدونی همون به اصطالح پدر، چند  -

اون   بار به مامان خیانت کرده؟؟ هان میدونی؟؟؟اونم نه با

زنیکه بلکه با چند نفر .میدونی چرا؟؟؟ چون فقط میخواسته 

مامانو بچزونه ،چون میخواسته انتقام این که به عشقش 

 نرسیده رو از مامان بگیره.چون عقده داشته...

 نیکان.خفه شو.  -

چرا نگم مامان؟بزار بدونه اون مرتیکه آشغال چطور آدمی   -

از این ، یادت بره بابا   بوده که دیگه بابا ،بابا نکنه.بعد
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داری.فکر کن مثل خیلیای دیگه بی پدری.اون عوضی ،اون 

نامرد،  پدر ما نیست.دیگه نمیخوام باشه.میفهمی من یه مردم 

ولی خیلی سخته بفهمم این چیزا.خیلی سخته بعضی چیزا رو با 

چشم خودم ببینم و دم نزنم .اگه تو االن خیلی چیزا رو فهمیدی  

میدونم.فقط میخوام به مامان فکر کنی،  به  ،من خیلی وقته

خودمون.اگه میبینی نمیتونی دوری اون مرتیکه رو تحمل کنی 

 هری... 

دست مامانو دیدم که رو صورت نیکان فرود اومد.نیکان با 

ناباوری به مامان نگاه کرد.انگار اصال انتظار این حرکتواز 

 مامان نداشت...
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 بود صداش پر  مامان در حالی که معلوم

 بغضه و به سختی خودشو کنترل میکنه گفت:

اینو زدم که بفهمی در مورد پدرت هر چند که عوضی، درست  -

صحبت کنی.بعدم من خیلی حرفا رو نگفتم به نیوشا،  یعنی 

 نخواستم که بدونه.پس صالح ندونستم.

نیکان بالفاصله به اتاقش رفت و در با صدای بلندی 

 کوبوند.مامان در حالی که منو در آغوش گرفته بود گفت:

 ببخش مامان.ببخش.  -

 چرا نگفتی مامان؟چرا تحمل کردی؟ -
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 هیچی نگو.آروم باش.   -

 ولی مامان... -

 هیش عزیزم.به هیچی فکر نکن.  -

 میشه؟ -

 بخوای میشه دختر من. -

در آغوش مامان مثل همیشه آروم گرفتم و بعد بی هیچ حرفی 

 اتاقم رفتم.  به

 مسعود

باز هوا دعوا ،باز هم قهر.دیگه خسته شدم از این زندگی و 

موش و گربه بازی .نیایش کاری کرده بود که از زندگی،  بیزار 

باشم.نمیدونم چرا از همون اولم ازش خوشم نمیومد،  نه این 

که بد بوده باشه من دوسش نداشتم،  اگه به خاطر بابا و وضع  

؛هیچ وقت حاضر نمیشدم باهاش ازدواج کنم  مالی خوبش نبود 

. بازم زندگیمو کرده بود جهنم .خانوم این دفعه درخواست 

طالق داده بود.غلطای اضافی.زنو چه به این حرفا.آخه من 

نمیدونم از زندگیم چی میخواد؟؟؟؟؟ بگو تو چی کار داری ،من 

چه غلطی میکنم.خوبه خودش میدونه که نیوشا رو هنوز که 

دوست دارم .زنم که نیست .درسته چند بار اومده شرکت هنوزه 

و چند بار باهاش رفتم بیرون ولی خوب چیز خاصی رخ نداده 

در حد همیشه  که باهاش دوست بودم،   باهاش برخورد 

کردم.دیگه واقعا،  خودم هم از این زندگی خسته شدم .از این 

برام زندگی که واقعا نمیدونستم چی ازش میخواستم.یه زمانی 

نیوشا مهم بود بعد ازدواج سعی کردم با نیایش خوب باشم،  

سعی کردم ولی نشد چون مقایسه میکردم .چون هیچ وقت 
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،نیایش نیوشا نشد.از حق نگذرم ، نیایش زن خوبی بود ولی  

نخواستم قبولش کنم.به خاطر بچه ها دوسش داشتم و شایدم 

و همه چیز تحملش میکردم.خیلی به خودش مسلط بود؛ تو کار ت

ولی نتونست به من تسلط پیدا کنه.هر کاری کرد نشد،  نتونست 

و شایدم من نخواستم.نیوشا پر از ناز و عشوه بود و شاید 

چیزی که به جز پول منو به سمتش جذب میکرد،  همین بود.   

درست میدونست چی کار کنه که آدم جذبش بشه و باز هم فکرم 

طوری منو پیدا کرده بود و   به چند روز اخیر رفت نمیدونم چه 

اومده بود شرکت ولی از اومدنش ناراحت نشدم که هیچ خیلیم 

خوشحال شدم .انگار بازم شدم اون پسر بچه دبیرستانی و 

عاشق پیشه درسته که ازدواج کرده بودم ولی هیچ وقت از 

زندگیم راضی نبودم.هیچ چیز نشد اون چیزی که من 

ه بودم از زندگی ، بنالم.فکرم میخوام.نمیدونم شایدم عادت کرد

رفت به نیایش؛ اوایل چقدر سعی کرده بود منو جذب خودش  

کنه ولی نشد؛  البته قبل ازدواج باهاش خیلی خوب بودم؛ البته  

بازم چون بابا خواسته بود و صد البته چون پولدار بود.مالک 

من برا ازدواج پول بود ؛البته قیافه هم برام مهم بود؛  نیایش  

بود خوشگل بود و صد البته خوش هیکل ولی نیوشا  خوب

نبود؛  عشق نبود ناز نبود ، عشوه نبود.خودش بود و  

خودش.گاهی از این همه مستقل بودنش،  حرص میخوردم.حتی 

با آوردن بچه سعی کرده بود منو به زندگی دلخوش کنه زندگی 

که شاید تا قبل از اومدن بچه داشت پاشیده میشد ولی نشد 

ستم و با پا در میونی بابا همه چیز برگشت .هر چند وجدانم  نتون

 هم نمیذاشت زن حامله رو ول کنم.
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تنها دل خوشیم بچه ها بود، نیوشا و نیکان.عاشق نیوشا 

بودم.دختر بابا.نیکان بد قلق بود،  مثل مادرش ولی نیوشا نه،  

 دختر عزیز قیافش شبیه خودم بود، با تمام وجودم،  عاشقش

 بودم. 

شاید تنها چیزی بود که منو به نیایش وصل میکرد  تا 

االن.دوست داشتم امروز با مادرش نمیرفت ولی رفت.نمیدونم  

نیایش تو گوشش چی خونده ولی فقط دوست ندارم کاری کنه 

 که بچه هام باهام بد بشن.

هر چی بوده،  بین من و اون بوده و به بچه ها مربوط 

خترا بابایین.نیوشا هم به شدت بابایی نمیشه.راسته که میگن د

بود.یادمه بچگیاش فقط تو بغل من آروم میشد،  بچم بود  

عاشقش بودم.چیزی که حتی نیایش هم نمیفهمید ؛فکر میکرد 

 اگه دلم به این زندگی خوش نیست،  از بچه ها هم بدم میاد. 

درسته دوست نداشتم بچه داشتم باشم اول، چون به طالق فکر 

لی بعد از به دنیا اومدنشون با تموم وجود عاشقشون میکردم و

شدم.حتی عاشق اون نیکان لجباز و قد،  گاهی یاد جوونیای  

خودم میفتم وقتی میبینمش. گاهیم به شدت برخورد و رفتارش 

 شبیه نیایش میشه.
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باز هم فکر کردم ،به همه چیز به همه کسایی که توزندگیم رفتن 

به روز زندگیم آورد که تو سن و اومدن.یه عشق مسخره ، چه 

و خوردی سالگی،  حتی ندونم کدوم کارم درسته و کدوم   50

غلطه.برام این مهم این بود که بهم خوش بگذره از هیچ خوشی 

به خودم فرو گذاری نکردم،  چه دوران جوونی قبل ازدواج و  

چه دوران بعد ازدواج .ولی مشکل اساسیم این بود که هیچ چیز 

 د.ارضام نمیکر

شاید نمیخواستم باور کنم که این زندگی منه و باید با این زندگی 

کنار بیام.از زندگیم بیزار بودم.از نیایش .نمیدونم چرا؟نخواستم 

نشد،  لج کردم نمیدونم.اوایل مامان بابام خیلی سعی کردن با 

 حرف آدمم کنن ولی نتونستن یعنیاز پسم بر نمیومدن. 

ولی بعد بی خیالش شد.چسبید به   نیایشم که اوایل سعیشو کرد

شرکتی که از باباش به ارث رسید،  چسبید به طرحاش،  به 

 محاسباتش و زندگیمون گم شد تو همه این اتفاقا. 

گاهی فکر میکنم مقصرم .مقصرم که نتونستم عشق قبلیمو تو  

قلبم بکشم ولی نیایشم مقصره اون زن بود وظیفش بود که منو  

دی نتونست،  پس خودشم نمیخواست.بعد پا بند کنه با هر ترفن

از سال ها فهمیده بودم که قبال کسیو دوست داشته ولی هیچ 

وقت برام مهم نبود که بفهمم کیه. میدونستم اهل خیانت نیست 

 بر عکس من .

البته اسم کارمو خیانت نمیذاشتم .نمیدونم شایدم خیانت بود و  

 خودم خبر نداشتم ولی خودمو خائن نمیدیدم. 
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 نیوشا

 

رفتم تو اتاقم و دفترو دوباره باز کردم و شروع کردم به ادامه  

 ماجرا:

امروز بازم دیدمش بازم سریع رفت،  بازم یه ماشین اومد  

 دنبالش. 

ای خدا ، کی میشه بتونم تنها گیرش بیارم.امروزم که شهرام 

نبود،  نشد باهاش حرف بزنم و باز هم با نا امیدی به خونه  

امان فهمیده بود خیلی حال ندارم،  چند بار هم پیگیر شده رفتم.م

بود که بفهمه چم شده ولی من بروز ندادم.در واقع عادت 

 نداشتم با کسی حرف بزنم.

رو تختم دراز کشیدم و فکرم رفت به سمتش. من واقعا باید چه  

 کار میکردم .اصال اگه هم بهش پیشنهاد میدادم آیا قبول میکرد. 

نشده بود در برابر دختری اعتماد به نفسمو از دست بدم تا حاال 

ولی این بار فرق داشت.اعتماد به نفسم پایین بود مخصوصا 

وقتی میدیدمش با اون خوشگلیش،  با اون ناز و اداش ، یعنی 

واقعا منو قبول میکرد.از خودم نا امید شده بودم بر خالف 

ر ارتباط با  همیشه که اعتماد به نفسم باال بود،  مخصوصا د

 دوست دخترام.

همیشه این من بودم که از باال به اونا نگاه میکردم و حاال 

ممکن بود عکس این قضیه رخ بده.خوب از این به بعد باید به  
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خودم بیشتر برسم.نه این که قبال نمی رسیدم ولی از االن باید 

حساب شده تر برخورد کنم و همین طور تو انتخاب لباس دقت  

باشه دخترا عقلشون به چشمشونه.این و با توجه   کنم هر چی

 به دوست دخترای جور واجورم فهمیده بودم. 

فهمیده بودم دخترای دبیرستانی تیپ اسپرت و صورت شیش 

تیغه رو دوست دارم و همین طور ادکلن تلخ. فهمیده بودم باید  

از باال بهشون نگاه کرد که خودشونو دست کم بگیرن و 

ین تر ببینن.البته شاید یکی از دالیلی که من خودشونو از من پای

همیشه خودمو باال میدیدم،  این بود که به هیچ کدومشون 

عالقه خاصی نداشتم و بیشتر جنبه سرگرمی و خالی نبودن 

 عریضه برام داشتن.

هیچ کدوم طوری نبودن که ازشون خوشم بیاد.هر کدومشون یه 

. یکی زیادی اخالق خاصی داشتن که من به شدت بدم میومد

احساسی ،یکی زیادی اپن مایند ،یکی رویایی و خالصه هر 

 کدوم یه عیبی داشتن.

از آدمای احساسی خوشم نمیومد؛  مخصوصا این که دختر 

احساسی بشه.از این که یه دختر خودشو پیش من خوار کنه و  

ابراز عالقه مستقیم کنه متنفر بودم؛  کاری که نیلوفر زیاد از 

اد.نمیدونم چرا نمیفهمید پسرا از این که بهشون حد انجام مید

 زیادی ابراز عالقه کنی،  خوششون نمیومد. 

گاهی از ابراز عالقه هاش شرمنده میشدم.همیشه همین طوری 

بود،  همیشه وقتی با هم بیرون میرفتیم،  اون بود که نوازشم 

میکرد ، نمیگم بدم میاد ها ، نه کدوم پسریه که بدش بیاد ولی  

 نبه تفریحی داشت.خب ج
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میدونستم نیوشا همچین آدمی نیست.نیوشا تو ذهنم خیلی بزرگ 

شده بود.خیلی بزرگ اون قدر که حاضر بودم به خاطرش قید 

بقیه دخترا رو بزنم.امروز با نیلوفر قرار داشتم .باید تمومش  

میکردم .نمیخواستم بهم وابسته بشه ، اگه االن تموم میشد،  

 ود.طبق معمول تیپ اسپرت زدم .برا خودش هم بهتر ب

موهامو صاف کردم و با ژل حالت دادم.تو آینه به خودم نگاه  

کردم از تیپم راضی بودم.دوباره به مسعود تو آینه خیره شدم و 

 گفتم این درسته مسعود خان پس پیش به سوی هدف.

 

#18 

 

 

 

 طبق معمول زودتر از من اومده بود.این 

ائل نبود.همیشه تیپ صورتی دختر هیچ ارزشی برای خودش ق

 میزد.از کیف صورتی تا جوراب صورتی و الک صورتی گرفته.

بهش نگاه کردم .یه مانتوی سفید پوشیده بود با روسری 

صورتی که تقریبا وسط سرش بود.یه رژ لب صورتی خوشرنگ 

که باعث میشد لباش بیشتر به چشم بیاد.شلوار مشکی لوله 

تی که روی کفش نقش و نگار تفنگی پوشیده بود با کفش صور

عروسکی کار شده بود.کال اگه میخواستم منصفانه قضاوت کنم 

 ،دختر خوشگلی بود ولی به دل من نمیچسبید.

خوب به خودش میرسید.خیلی هم ناز و عشوه میومد ولی این 

نازو عشوه ها برا من کافی نبود،  من یه چیزی فراتر 
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فر.به سمتش رفتم میخواستم.یه چیز تک یه چیزی فرای نیلو

.طبق معمول با هم دست دادیم.عادت داشتیم با هم از کوچه پس  

کوچه های خلوت میرفتیم ، چون بابای نیلوفر به شدت غیرتی 

 بود و نیلوفرم از باباش حساب میبرد.

گاهی فکر میکردم خوبه که حساب میبره  و این قدر راحت با 

عشقش به   من برخورد میکنه.خودش میگفت این همه اثراته

منه.نمیدونم شایدم راست میگفت من که عاشق نشده بودم که  

 بفهمم چی میگه.

سالم سالم گل پسر.خوبی عزیزم؟چه عجب بابا قرار   -

 گذاشتی.دلم واست یه کوچولو شده بود.خیلی بی معرفتی.

 راستش امروز باهات یه کار مهمی داشتم،  باید میدیدمت.  -

داری.خدا کنه همیشه کارم داشته خوب،  چقدر خوب که کار  -

 باشی عشقم.

نیلو تا کی میخوایم این حرفا رو بزنی؟بعضی مواقع که میگی   -

 عشقم حالت تهوع بهم دست میده.

مسعود چت شده؟من همیشه بهت میگفتم عشقم.مگه بده؟مگه  -

عشقم نیستی؟من دوست دارم چه اشکالی داره بهت بگم 

 عشقم؟؟

 وست ندارم.اشکالش اینه که من د  -

چی میگی مسعود؟ما که خوب بودیم با هم ؟چی شده؟از من  -

ناراحتی ؟من حرف بدی زدم؟به خدا دوست دارم از همه دنیا  

بیشتر.من منظوری ندارم از حرفام .درسته یکم بچه ام ،اما تو  

 ببخش. 
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در حالی که  دستمو داخل موهام میکردم با خودم فکر میکردم 

چی بگم که بفهمه من به دردش که به این دختر چی بگم 

نمیخورم که بفهمه با ما دیگه نمیتونیم با هم ادامه بدیم .دنبال  

حرف بودم.حرفایی که شاید بتونم با زدنش تموم کنم این رابطه 

رو .کاری کنم که دل بکنه از من. ولی چیزی به ذهنم 

نمیرسید.یک دفعه دیدم که با دستش بهم سقلمه میزنمه و من 

 به سر میبرم.در هپروت 

 مسعود کجایی تو؟چرا اینجوری شده؟ -

 

#19 

 

 

 

_ نیلوفر تو دختر خوبی هستی ولی ما اخالقامون با هم فرق 

داره.خودمون با هم فرق داریم.نمیشه بیشتر از این ادامه 

 بدیم.بهتره که تمومش کنیم. 

 خندید و گفت: 

شوخی بی مزه ای بود مسعود.حرفتو بگو.سورپرایز داری   -

 م؟برا

این حرفو زد و معصومانه خندید و من موندم و این دختر که 

شاید تو ذهنش هزار قصه عاشقانه برای قرار امروز ساخته 

بود.من به این دختر چی باید میگفتم ولی از یه چیز مطمئن 

شدم؛  این که باید این رابطه تموم بشه.بی رحم شده بودم ولی  
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من به هیچ جا نمی  به خاطر خودش ، باید تمومش میکردم .با

 رسید.

نیلوفر شوخی نکردم. من و تو هیچ آینده ای با هم نداریم.به    -

خاطر خودت میگم ، نمیخوام بیشتر وابسته بشی.دختر خوبی 

 هستی و شاید آرزوی خیلیا ولی ... . 

 در حالی که صداش بغض داشت گفت:

ولی چی مسعود؟ولی چی؟ولی آرزوی تو نیستم.پس برا چی  -

موندی یه سال و خوردی مسعود؟چر ا تو این همه مدت  باهام

 هیچی نگفتی؟چرا گذاشتی وابسته بشم؟؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟

من کاری نکردم.خودت خواستی خودت دوسم داشتی.من  -

 هیچی نخواستم باهات بودم خوب بود،  خوش می گذشت ولی...  

 ولی چی؟  -

من ولی عشق نبود.بهت عادت کردم.مطمئنم تو هم حست به  -

همینه.تو هم عادت کردی.اگه برم اگه نبینیم فراموش 

میشه.نمیخوام بیشتر درگیر بشی.برا خودت میگم .من به فکر 

 خودتم. 

به فکر منی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو به فکر منی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مسعود تو   -

چشام نگاه کن؟چرا سرتو میندازی پایین ؟تو که همیشه سرتو 

هم نگاه میکردی؟روت باال میگرفتی و با اون غرور مسخرت ب

نمیشه نه؟چرا روت نمیشه ؟تو که پر روتر از این حرفا 

بودی؟مسعود من عاشقت بودم ،هستم،  میدونستی از همون 

اول ازت خوشم میومد، حتی از این غرورت .با این که ابراز 

احساسات نمیکردی ،دوست داشتم.میگفتم مغروره ،دوست 

مین که با منه همین که نداره دوست داشتنشو به زبون بیاره ،ه
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با هم میریم بیرون ،دوسم داره ،دلش واسم تنگ میشه.مسعود 

 خواهش میکنم ،با من این کارو نکن خواهش میکنم.

خم شده بود رو زمین و داشت گریه میکرد .جوری گریه میکرد 

که از خودم متنفر میشدم ولی کاری نمیشد کرد .نمیتونستم  

 باهاش ادامه بدم. 

 

 

#20 

 

 

 

نیلوفر چرا این کارو میکنی؟اینجوری خودتو پیشم کوچیک 

میکنی.از این حقارتت،  بدم میاد.از این که همیشه بهم ابراز  

عالقه میکردی، بدم میاد.غرور نداری.اره یه زمانی این که ناز 

و نوازشم میکردی،  خوشم میومد ولی میفهمی نیوشا من یه 

بلوغ ناز ونوازشم پسرم با تمام احساسات جنسی .اونم تو سن 

میکردی،  صرفا شاید یکم از نیازهای جنسیمو برطرف 

 میکردی.میفهمی؟

با زدن این حرف صدای کشیده ای که به صورتم خورد،  تو 

فضا طنین انداز شد.باورم نمیشد نیلوفر رو من دست بلند کنه، 

 رو من،  رو مسعود.

خیلی آشغالی مسعود .خیلی عوضیییییییی.روت میشه این  -

حرفا رو به من بزنی؟روت میشه؟به من که همیشه دوستت 
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داشتم.امروز تو همین جا با دل شکسسته،  از خدا میخوام دلمو  

 شکستی ،دلتو به بدترین شکل بشکنه بدترین شکل.

 نیلوفـــــــــــــــــــر...  -

هیچی نگفت و راهشو کشیدو رفت.نمیدونم چرا وقتی اون حرفو 

شد .ترسیدم یه لحظه.بد نفرین کرد؛  از ته زد، تو دلم ول وله 

دل نفرین کرد.نیلوفری که من میشناختم،  اینجوری نبود ولی  

 چرا اینو گفت؟

با حالی گرفته،  تو خیابونا قدم میزدم.خودم هم نمیدونستم،  چه 

مرگمه ولی بغض کرده بودم.خیلی کم پیش میومُد  بغض کنم 

و گلوم نشست. خوب ولی امروز با حرفای نیلوفر بد بغضی ت

من که حرف بدی نزدم.دوسش نداشتم.تا کی باید این ارتباط 

مسخره ادامه پیدا میکرد.آخرش که چی.این رابطه از اولم  

اشتباه بود،  با هم خیلی فرق داشتیم.فرقمون از زمین تا 

آسمون بود ولی نمیدونم چرا نیلوفر هیچ چیزو نمیدید؛ یا 

ش فکر نکنم ، االن مهم ترین نمیخواست بدونه.بهتره دیگه به 

چیز برام نیوشاست .باید مخشو میزدم .پیش به سوی خونه و  

تغییر دکوراسیون.عادت داشتم وقتی دوست دختر عوض 

میکردم، تیپو قیافم رو  هم تغییر میدادم ولی این دفعه باید تغییر  

 اساسی میدادم.
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به خاطر  به خاطر خودم به خاطر فراموش کردن نیلوفر و خوب

یه آدم جدید.یکم تغییر دکوراسیون داده بودم ولی راضی 

 نبودم.هنوز اون چیزی که میخواستم، نشده بود.

اولین کار باید میرفتم آرایشگاه.باالخره به خونه رسیدم.ماشینو 

گرفتم چون واقعا حوصله پیاده رفتن نداشتم،  با این که هنوز 

ستم .باالخره ماشینو گواهی نامه نداشتم ولی پشت فرمون مینش

گرفتم و به سمت آرایشگاه راه افتادم.این دفعه بر خالف همیشه 

که اهنگ شاد میزاشتم ،یه موسیقی بی کالم گذاشتم، االن به 

آرامش نیاز داشتم و این آرامشو با گوش کردن به یه آهنگ بی 

 کالم میتونستم به دست بیارم.

که موهامو شلوغ  باالخره رسیدم.تصمیم داشتم بر خالف همیشه

پلوغ میکردم،  این دفعه طوری موهامو کوتاه کنه که مرتب و 

مردونه بشه،  به هر حال داشتم بزرگ میشدم و از عالم بچگی 

در میومدم.از این مدال که فشن به سمت باال بود و با ژل حالت 

میگرفت.مدل قشنگی بود و میدونستم خیلی بهم میاد.به 

 م مشغول شد.آرایشگر مدلو گفتم و اون

این قدر که تو فکر بودم نفهمیدم کی کارشو شروع کرد.تو آینه  

به موهام نگاه کردم،  خوب شده بود.بهم میومد.پولو حساب 

کردم و بیرون اومدم.شماره شهرامو گرفتم.میدونستم مثل خودم  

 عالفه.با دومین بوق جواب داد: 

 چه کاره ای پسر؟  -

.تو خوبی؟ چته صدات من خوبم مسعود .قربونت داداش  -

 گرفتست؟

 کم چرتو پرت بگو.بیام دنبالت؟  -
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 بیا.چی کار کنیم .خراب رفیقیم دیگه.زود اومدیا.   -

 ور نزن.  -

اینو گفتم و گوشی قطع کردم. تند رانندگی میکردم،  میخواستم 

حواسمو از حرفای نیلوفر پرت کنم .الیی میکشیدم و دنده رو  

حظه به اینم نبود که من عوض میکردم، حواسم در اون ل

 گواهی نامه ندارم.فقط میخواستم از این ناراحتی در بیام. 

باالخره رسیدم دم خونه.یک تک بوق زدم،  خودش میفهمید که 

باید بیاد پایین.طبق معمول همیشه شاد بود و همیشه خدا خنده  

 بر لب،  بر خالف اون من به خودم خیلی سخت میگرفتم.

خصوصیاتی داره و من این خصوصیاتو  هر کسی به هر حال یه

در شهرام میپسندیدم.همیشه خوش بود .به قولی میشد بهش  

 گفت سرخوش

 

#22  

 

 

 

 

به سالم داش مسعود...  چطوریایی؟ میبینم که ماشینو دو در  

 کردی؟

 ور نزن ، بپر باال.  -

ای بابا، امروز از اون دنده بلند شدیا ... اون از پشت تلفنت   -

 از االنت .... چه مرگته برادر من؟اینم 

 بیا باال بهت میگم.  -
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 خوب حاال بنال بگو چه مرگته؟ -

 نیلوفر که یادته؟؟؟ -

 آره همون چسبه رو میگی دیگه؟ -

 آره. -

 خب چی شد؟  -

 باهاش بهم زدم. -

وای نگو ....گفتم حاال چی شده که این تریپ برداشته، همون  -

بود، خیلی چسب بود بابا ...   بهتر، باهاش بهم زدی ... چی

 خودتم که میگفتی خیلی خوشت نمیومد ، پس جریان چیه ؟

 خب یه سال باهاش دوست بودم، خوب کات نکردیم. -

بی خیال بابا ، گفتم حاال چی شده ؟ چیزی که زیاده دختر ...   -

 این نشد یکی دیگه ... غم نخور .

 مشکلم این نیست که ... -

 مشکلت چیه پس؟ -

 ه حرفی زد که دلمو لرزوند. ی -

مسعود، برو خودتو سیاه کن ... تو و این حرفا؟! ها ها ها ،  -

 بی خیال برا منم فیلم بازی میکنی... برو رفیق برو

 یه لحظه اون دهنتو ببند، بزار بگم بعدا زر بزن . -

 بنال خب  -
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اول که بهش گفتم، فکر کرد دارم باهاش شوخی میکنم.  شوخی 

گرفت حرفمو.اخرش گفت امیدوارم همین طور که دلمو 

 شکستی،  خدا دلتو به بدترین شکل بشکنه.

 مسعود خودتی؟ -

مسخره بازی در نیار شهرام .امروز اصال رو مود مسخره  -

 بازی های تو نیستم.

آخه این حرفا چیه  که میزنی.خوب به حرف گربه سیاه بارون  -

ترس شدی که من خبر ندارم.بی نمیاد که.از کی تو این قدر خدا 

خیال بابا.امشب بیا خونمون. برو بچس،  همه هستن، حالتو 

 عوض میکنم.

 کیا هستن؟ -

مهدی  و علی و چند تا از  -نوید  -شایان -سینا -محمد -امین  -

 دوستاش .

 ووووووووو .چه خبره؟چقدر شلوغه .چه خبره؟ -

 دیگه.خودت که در جریانی ؟هیچی  یه دور همی دوستانست  -

 بعله .بعله. -

 بساط لهو و لعب آمادست دیگه؟ -

 اون که صد البته.راستی کجا داریم میریم؟ -

هیچی .اعصابم خورد بود، گفتم بریم بیرون،  هم حالو هوایی   -

 عوض کنم و هم این که لباس بخرم.

 تو که خودتی کشت، بس لباس میخری. -

 ای بابا.چشم نداریا. -

 ب حاال کجا  میخوای بریم؟خ-

 از ... بهتر سراغ داری؟ -
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نه همونجا خوبه... خوبیش اینه که  دیگه دورمون نمیدی.   -

 همون جا یه چیزی میخری.

باشه بابا چه بی اعصاب شدی تو هم. من اعصاب ندارم مثال  -

 .تو که بدتری. 

ای بابا کی االن اعصاب داره که من داشته باشم،  برادر  -

 ونجا نگهدار.پارک کن.من.هم

 باشه بپر پایین. -

بالخره با هم رفتیم به سمت همون پاساژی که همیشه ازش 

خرید میکردم.لباسای شیکی آورده بود.مثل همیشه دنبال لباس  

اسپرت بودم.یه  تی شرت استخونی همون اول چشممو گرفته 

بود، همونو گرفتم با یه شلوارخردلی که کانتراست خوبی پیدا  

 بود.  کرده
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یه کمربند اسپرتم گرفتم.تیپم خوب بود، راضی بودم.برا حاال 

کافی بود.روحیم عوض شده بود . بعد از خرید،  یکم دیگه تو 

 خیابون دور زدیم.

شهرامو رسوندم و قرار شد برا شب برم خونشون.بعد ازاین که 

اومده  اومدم خونه ، یکم سبک شده بودم.  از اون حالو هوا در 

بودم.وقتی وارد خونه شدم، مریم و مهرشاد خونه بودن  
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.حوصله هیچ کدومشونو نداشتم.با این که خواهر و برادر بودیم  

 ولی خیلی باهاشون راحت نبودم. 

سال.مریم که دختر  5مریم دو سال ازم کوچیکتر بود و مهرشاد 

بود و نمیشد باهاش راحت حرف زد و درد و دل کرد .مهرشادم 

ادی نسبت بهم بچه بود و حرفا رو درک نمیکرد.بدون که زی

 هیچ حرفی به اتاق خودم رفتم.

رو تختم دراز کشیدم وبه امروز و به اتفاقات عجیب غریبش 

فکرکردم؛ به نیلوفر. یادم افتاد به یه سال و خوردی پیش،  

وقتی که باهاش آشنا شده بودم.روزای اول،  چقدر خجالتی بود.  

 یداد. به زور بهم دست م

روش نمیشد،  بهم نگاه کنه . گاهی مسخرش میکردم .اما کم 

کم رومون بهم باز شد ، من کال آدم پر رویی بودم البته در 

ارتباط با دخترا ،در بقیه مواقع گاهی خجالتی و گاهیم پر رو.با  

هم میرفتیم پارک.بغلش میکردم .عاشق بستنی خوردنش بودم، 

یس بزنه، فقطم بستنی قیفی مثل بچه ها عادت داشت بستنیو ل

میخورد.عاشق این بودم که موقع خوردن، نگاش کنم.با یه لذتی  

میخورد که آدم هوس میکرد. گاهی یاد این بچه کوچولوها  

 میفتادم.

اوایلش خوب بود.خوب شروع کردیم،  خوب ادامه داد ولی 

مشکل از جایی شروع شد که ابراز عالقش به من شدید 

یقه همو ببینیم .بیتابی زیادی میکرد از شد.دوست داشت هر دق

ندیدن.من اینجوری نمیخواستم.تو ذهن من همیشه دختر ناز بود  

و پسر نیاز ولی اون بود که بهم نیاز داشت و من شده بودم 

 کسی که ناز میکنه.
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در هر صورت، نمیتونستم بیشتر از این باهاش بمونم.همین 

ی رسید،  ولی با من مدت بس بود با یکی دیگه شاید به یه جا م

به هیچ جا نمیرسید.حاال اونو بی خیال بعد یه مدت منو یادش  

میره ولی نیوشا رو چی کار کنم .این شهرامم کنه ای هست در 

 نوع خودشا.اه .شانس ندارم کال.بی خیال فکر وخیال شدم

 

#25 

 

 

 

یه دوشی گرفتم و لباس پوشیدم و به سمت خونه شهرام اینا 

معمول دوستای عالفش بودن و یه سری  راه افتادم.طبق

دوستان مشترکی که من میشناختم.بساط لهو لعب هم که به راه 

 بود. 

 به داش مسعود.کجایی تو پسر؟چقدر لفتش دادی؟ -

 طول کشید دیگه. -

 خوب بیا تو.  -

باشه ولی اینا چرا اینجورین،اقا چرا این قدر زیاد میخورن؟  -

کردی؟؟؟ میدونی که ازش باز این پسره زبون نفهمو دعوت 

خوشم نمیاد.همشم پی اینه که منو یه جوری خراب کنه.تو که  

میدونی ازش بدم میاد ،چرا دعوتش کردی پسره الشیو ؟نگاه 

 کن این قدر خورده که حالش معلوم نیست.

من بی تقصیرم با بقیه اومد.من دعوتش نکرده بودم.حاال بی  -

 خیالش شو بیا تو.
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 باشه . -

لیکی با بقیه کردم.یه سریا تو حال خودشون بودن سالم و ع

ولی یه سری ، به نسبت عادی بودن.شهرام یه لیوان داد  

 دستمو گفت :

 به سالمتی.       -

  

واقعا بهش نیاز داشتم.نیاز داشتم امروزو از خاطراتم پاک  

کنم.نیاز داشتم فراموش کنم که شاید چه ظلمی در حق نیلوفر 

ی خیال همه چی بشم.چه اهمیتی کردم.کال میخواستم ب

داشت.لیوانو گرفتم و یه سره باال بردم. باز هم یه لیوان دیگه  

ریختم و اونو هم یه سره خوردم.گلوم میسوخت عادت به این  

جور خوردن نداشتم ولی بازم یکی دیگه برا خودم ریختم .دل و  

 رودم یهو پیچید.صدای شهرامو کش دار میشنیدم

 

#26 

 

 

 

عود احمق چه غلطی کردی؟تو که هیچ وقت زیاده مس       -

 روی نمیکردی االغ.

سرم داشت به دوران میفتاد.حالت تهوع بهم دست داده بود.فقط  

تونستم به زور خودمو به دستشویی برسونم و تا تونستم عق 

زدم.وقتی که هر چی تو معدم بود باال اومد، جونی تو تنم  

بودم.صورتمو شسته بودم و به  نمونده بود.رو سرامیک نشسته 



 45 

در دستشویی لم دادم.صدای شهرام از پشت در که مدام صدام 

میکرد ، گوشمو اذیت میکرد.چی از جونم میخواست.حالم به 

 شدت بد شده بود. دیگه چیزی نفهمیدم. 

وقتی به خودم اومدم، رو تخت خونه شهرام اینا خوابیده  

میکرد.انگار خیلی بودم.معدم به شدت میسوخت.چقدر بدنم درد 

 کوفته شده بودم. 

با صدایی که خودم به زور میشنیدم ، شهرامو صدا زدم ولی 

صدایی نیومد.به زور تونستم،  دل از تخت بکنم ولی جونی تو 

تنم نبود،  تلو تلو میخوردم .تا در اتاقو به زور رفتم.شهرام از 

 تو اپن آشپزخونه،  نگاهش به من افتاد تا منو دید گفت:

مسعود تو رو جون مادرت،  برو استراحت کن.نزدیک بود   -

 دیشب بیچارمون کنیا.

 چی میگی؟معدم خیلی درد میکنه شهرام. -

بله منم بودم معدم درد میکرد.اون همه مشروب میخوردم ،  -

بدتر میشدم.دیونه شده بودی احمق.نفهمیدم چطوری دکتر خبر 

هست.تو که نیلوفرو این  کنم.راه های دیگه ای هم برا خودکشی 

 قدر دوست داشتی،  غلط کردی باهاش کات کردی.

کی میگه به خاطر اون بود.فقط یکم عذاب وجدان داشتم.دختر  -

 خوبی بود. 

بی خیال بابا.برو بکپ که حالت بهتر بشه.از دیروز مامان  -

 جونت روانیم کرد ، بس زنگ کرد مسعود مسعود کرد.

 چی گفتی بهش؟ -

 .برو یه زنگی بزن بهش.بگو شبم اینجایی . پیچوندمش -

 شب چرا؟ -
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 دیوانه با این حالت بری خونه؛  میفهمن چه غلطی کردی که. -

 چه اهمیتی داره. -

دیوانه مشروب خوردنتو نمیگم.اما در این حد خوردن؛  کار  -

 آدم عاقل نیست.تازه بعدم ازت توضیح میخوان .

 باشه.من برم. -

 کجا؟ -

 زنگ بزنم.به مامانم  -

 فقط درست حرف بزن. -

 یعنی چی؟ -

 هیچی، حرف میزنی کش داره حرفات. -

 ای بابا.بی خیال برادر من. -

گوشیو گرفتم و شماره خونه رو گرفتم.با اولین بوق گوشیو 

 برداشت

 

#27 

 

 

 

 مسعود کجایی؟ -

 مادر من بزار الو بگم .بعد سین جیم کن. -

 کجایی؟ -

 اینا.خونه شهرام  -

 چرا دیشب خبر ندادی میری شب خونشون؟ -

 نشد دیگه مادر من. -
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 چرا کش دار حرف میزنی؟چیزی خوردی؟ -

 آره دیشب یکم مشروب خوردیم ، دور همی با بچه ها بود.  -

 چقدر بگم نخور مادر . حاال حالت خوبه؟ -

آره مادر من.خوبم. بچه نیستم که . من شب میام خونه.کار  -

 نداری؟

 مئن باشم خوبی ؟مط -

 آره.خداحافظ.  -

 خداحافظ  .  -

 چی شد زنگ زدی خونه؟ -

 آره بابا.  -

 چی گفت؟ -

 هیچی.فهمید مشروب خوردم یعنی مجبور شدم بگم بهش. -

 نمیفهمید جای تعجب داشت. -

در حالی که خمیازه میکشیدم گفتم: من  میرم یه دوش 

 بگیرم.تنم بوی گند گرفته.

 هم از کمدم بگیر. باشه.راحت باش.حوله -

 باشه. -

بعد از این که دوش گرفتم ،از منگی در اومدم ولی سرم 

همچنان درد میکرد.رفتم روی تخت و باز هم نفهمیدم کی خوابم  

 برد.

این قسمت خاطرات هم تموم شد.عمو شهرام بابای سپیده،  

دوست صمیمی بابا بود. یادمه بابا میگفت شهرام تو جوونیش  

قتی با دوست دخترش بوده ، تصادف کرده و  در حالت مستی و

دوست دخترش فوت کرده، بعد اون افسردگی گرفته بود تا جایی  
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که میخواست خودکشی کنه ولی بابا و یسری دوستان دیگش 

نجاتش دادن . میگفت بعد اون جریان، عمو شهرام افسرده شده 

بود و همیشه میرفت سرقبر دختره که ته یه روستا ،نصفه شبا 

 فت و تا صبح میموند .  میر

بعدها ازدواج  کرد،  با کسی که ازش متنفر بود و همه اونو به  

زشتی میشناختن . بابا میگفت میخواست از خودش،  انتقام 

بگیره  و زجر بکشه که باعث مرگ یه دختر شده. ولی زن 

عمو شهرام؛ سارا جون،  اینقدر خانم بود که با وجود اینکه  

لی تونست کاری کنه، عمو شهرام رام قیافه جذابی نداشت و

بشه و به زندگی برگرده و بعدش هم سپیده به دنیا اومد و  

 زندگیشون بهتر شد.

 

#28 

 

 

 

تنها وقتایی که عمو خونمون بود،  بابا خوش اخالق بود و با  

همه میگفت  و میخندید.خاله سارا رو هم دوست داشتم ، یه 

داشتنی.خانواده خوشبختی شده  خانوم خوشرو و خیلی دوست 

بودن؛ بعد اون همه سختی که عمو شهرام کشید ، بر خالف 

خانواده ما که هیچ وقت نتونستیم کنار هم خوشبختیو حس کنیم  

نفر  4.یه انتخاب اشتباه بابا مسعود و مامان نیایش؛  زندگی 

رو به هم زد.گاهی با خودم میگم ،کاش با هم ازدواج نمیکردن.  

دوشون به عشقشون میرسیدن ولی اون موقع من و   کاش هر
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نیکانی هم در کار  نبودیم.بابا مسعودم دلش نمیخواست، دل 

کسیو بشکنه ولی خودخواه بود.راستی نیوشا چه بالیی سر بابا 

آورد که بابا ازش برید وحاال چی شده بعد این همه سال دوباره 

خواد.بابا چرا  پیداش شده؟؟؟ از  ما از زندگیمون از بابا چی می

این قدر شله.یعنی این قدر از مامان بدش میاد که هر چی بهش 

خوبی کرده،  به چشمش نیومده.امشب رو بهتره به هیچی فکر 

نکنم که فردا صبح زود باید برم دانشگاه.گفتم دانشگاه و یاد  

های خوش تیپ کالسمونه.چند آرمین افتادم.آرمین یکی از بچه

خه منه.پسر بدی نیست؛  ازش خوشم وقته فهمیدم خیلی تو ن

میاد.یکم بچه پروئه ولی همین پر روییش،  با مزش کرده.  من 

پر روییشو دوست دارم.کال یه جوریه،  به دل همه میشینه.منم 

دل دارم خوب.تازه این قدر خوشم میاد،  گاهی برام غیرتی هم 

میشه.چند بار دیدمش... از اینکه با بعضی هم کالسیام گرم 

رم و بگم و بخندم خوشش نمیاد.چی میشه مال من بشه.تو بگی

خانوادمون که خوشبخت نشدم ، شاید بشه با  آرمین خوشبخت 

شد.  اون منو دوست داره.اینو میتونم از نگاهاش  

بخونم.نگاهش جدیه ولی حرفی نزده تا االن که ترم دوییم خودم  

حس میکنم که دوسش دارم ؛یعنی یه حسایی بهش دارم.فقط 

 دا کنه عشق من به سرانجام برسه و خوشبخت بشم.خ

صبح به زور از خواب بیدار شدم.دیشب پر از فکر و خیال بودم  

دیر خوابم برد.لباسمو پوشیدم و به راه افتادم.پامو که تو  

دانشگاه گذاشتم،  آرمینو از دور دیدم ،مثل همیشه بود با یه  

رد.به لبخندی که روی لبش بود و به نظرم جذاب ترش میک

 سمتم اومد  و شروع به حرف زدن کرد:
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سالم خانم میر عمادی.چه عجب ما شما رو دیدیم.چند روزی  -

 بود تشریف نیاورده بودید.مشکلی پیش اومده بود؟

از لحن جنتلن من مابانش خوشم میومد،  نه خیلی صمیمی نه 

خیلی دور. خودش میدونست چه طوری حرف بزنه.کال خوشم 

 ف زدنشمیومد از طرز حر

 

#29 

 

 

 

با لبخند مالیمی که ناشی از ذوق مرگ شدنم بود و سعی کردم 

 کم تر نشونش بدم.

 مشکلی پیش اومده بود که حل شد. -

 خوب خدا رو شکر.با یه کافه میکس پشت بوفه موافقی؟ -

 چرا که نه.هر چه از دوست رسد نکوست. -

 پس بفرمایید. -

که حالت جنگلی بود نه دانشگاه ما یه قسمتی داشت  پشت بوفه 

ها ولی یه فضای سبزی بود که اکثرا دخترها و جنگل باشه

پسرا اونجا جمع میشدن وکسی هم نبود که گیر بده.با هم به  

 آروم آروم به سمت اونجا رفتیم. 

 خوب خانوم خانوما  نظرت چیه،  بیشتر با هم آشنا بشیم؟ -

 بله؟ -

اومده.من زیاد اهل  فکر میکنم که فهمیده باشی،  ازت خوشم  -

حاشیه رفتن نیستم، خوشم نمیاد. دوست دارم باهات بیشتر آشنا 
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بشم، دوست دارم احساسمو بدونی نسبت به خودت. نظرت 

 چیه؟

راستشو بخواین،  نمیتونم بگم نفهمیده بودم.نمیتونم بگم که  -

 غافلگیر شدم ، راستش بهتون فکر میکردم.

 د نشد د. -

 چی نشد؟ -

 ریم.من یه نفرم.اسمم آرمینه،  بانو نیوشا.اکی؟بهتون ندا -

 اکی.چقدر زورگو. -

 دیگه خصوصیات پسرای امروزیه دیگه. -

 اوا،  پسرای امروزی. -

اینو گفتم و با هم زدیم زیر خنده .نمیدونم چرا ناخودآگاه باهاش  

راحت بودم.برام سخت نبود،  ارتباط برقرار کردن باهاش.همون  

.چند بار شده بود ، با نگاه با هم ارتباط  قانون جاذبه نگاه ها

برقرار کرده بودیم.به نظر من که نگاه آدم ها صادقه و نمیشه 

تغییرش داد.من نگاه آرمینو ،دوست داشتم.تو فکرو خیال بودم  

 که صداشو شنیدم که گفت:

 خوب بانو از خودت بگوکه  با هم بیشتر آشنا بشیم. -

 لبخندی به لبام بود گفتم:  به چشماش چشم دوختم و در حالی که

 چی میدونی؟ -

دو تا بچه اید متولد سال .. صادره از....یه برادر بزرگتر از  -

 خودت داری.مامانتو خیلی دوست داری و خوب همین دیگه

 

#30 
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 اینا رو از کجا میدونی اونوقت؟ 

چند بار تعقیبت کردم.همش هم دیدم با مامانت میری  -

 بیرون.راستی باباتو ندیدم. 

نمبدونستم بگم یا نگم ولی نمیدونم چی شد یهو از دهنم در 

 رفت و گفتم:

 با هم یکم مشکل دارن. -

 جدا زندگی میکنن؟ -

 مهمه برات؟ -

نه،  برای من شخصیت خودت مهمه.تو همه زندگی ها  -

 مشکالت هست.قبول داری؟

راش مهم نبود  خوشحال شدم که خیلی کنجکاوی نکرد و خیلی ب

 چرا خانواده من مشکل دارند.

کار مامان بابای من از مشکل گذشته.خوب تو که همه چیه  -

 منو میدونی ، تو یکم از خودت بگو.

من چند سال،  آلمان زندگی کردم.مامانم طالق گرفته از بابام  -

و با مامانم ایران زندگی میکنیم.البته خونش جدا از منه،  ولی 

 شهریم. هر دو توی یه

 ناراحت نیستی طالق گرفتن؟ -

ها بهترین راهه.من تو نه گاهی طالق برای بعضی زندگی -

کشوری بزرگ شدم که خیلی چیزا برام عادیه.نمیگم خیلی اپن 

 مایندم ولی خوب بعضی عقاید اونا رو قبول دارم. 
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با زدن این حرفا تازه فهمیدم چرا با مشکل داشتن پدر و مادر 

. خانواده اونم مثل من بود و شاید بدتر ولی  من مشکل نداره

واسه من مهم نبود. مهم خودش بود. به حرفاش فکر کردم و 

 گفتم:

 مثال چی؟ -

مثال این که ما هیچ وقت محکوم نیستیم که با یکی که ازدواج  -

کردیم تا ابد زندگی کنیم.گاهی میبینی نمیشه؛  زمین و زمان 

 جدایی بهترین راهه.نمیزاره.شرایط جور نیست،  

ولی من اصال دوست ندارم،  از هم جدا بشن مامان بابام.  با   -

این که با هم جرو  بحث دارن ولی من با هم بودنشونو،  بیشتر 

 دوست دارم.

همیشه با هم بودن خیلیا به ضرر خودشون و همچنین  -

 اطرافیانشونه. 

 نمیدونم شاید تو راست بگی. -

.اینو گفتم که بیشتر از هم بدونیم؛  نه  بی خیال این حرفا رو -

 این که فکرتو مشغول کنی.

 باشه. -

 خوب نظرت چیه امروز بریم بیرون؟ -

از حرفش جا خوردم نه اینکه بدم بیادا نه من دوسش داشتم 

یعنی از خدام بود ولی خوب زشت بود این قدر شل و ول بودم .  

 برای همین گفتم:

 آشنا شدیم.ولی ما تازه امروز با هم  -

یعنی این یه سال باهام آشنا نشدی که بفهمی چطور آدمی  -

 هستم که بهم اطمینان کنی یا نکنی؟
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از کدوم یه سال حرف میزد. خوب آره ما یه سال بود که  

همکالس بودیم ولی این دلیل نمیشد تا بهش این قدر رو بدم. نه 

، شایدم  این که نخوام ، شاید دوست داشتم کالس بزارم

میخاستم خیلی دم دستی به نظر نیام واسش. درهر صورت به 

 این فکر کردم که بپیچونمش بهتره ، برای همین گفتم:

نه بحث این حرفا نیست .امروز باید خونه باشم.راستش یکم  -

 هم خجالتیم. 

بهت نمیادا.باشه،  هر چی تو بگی.دل تنگ که شدم،  میتونم  -

 بهت اس ام اس بدم.

 دلم تنگ میشه؟ مگه -

آره گاهی وقتا،  خیلی تنگ میشه.مخصوصا روزایی که  -

 نمیومدی دانشگاه.روزایی که از دور تماشات میکردم.

 بهت نمیاد این حرفا. -

حرفای یه ساله که تو دلم تلنبار شده بود.فردا که میبینمت   -

 دیگه؟

 باشه.  اتفاقا منم فردا کالس دارم. پس حتما میبینمت . -

 شگاه که بعله ولی خارج از دانشگاه.دان -
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دیگه مونده بودم چی بگم. خندیدم و با لحن مسخره و طنزی 

 گفتم:

 باشه.هر چی آقامون بگه.    -

 خندید و گفت : 

من عاشق این واژه آقامونم.یه حس مالکیت داره.دوست  -

 دارم.زیاد بگو.

فک نمیکردم همچین حرفی بزنه ، من به شوخی گفته بودم ولی 

 هرا اون دوست داشت جدی بگیره.ظا

 چشم.من دیگه برم.کاری نداری؟ -

 هنوز میترسی؟ -

واژه ترس تو ذهنم ول وله کرد. ترس شاید نبود. یه اشتیاق و 

یک شک شاید، به هر حال اول راه بودیم و تو ذهن من کلی 

 اگر و اما و شاید بود. برای همین گفتم:

 نمیخوام، تو دانشگاه تابلو بشیم. -
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 امر امر شماست بانو.   -

 کاری نداری؟ یعنی میتونم برم؟ -

 اینو با خنده گفتم.

 نه عزیزم.قبلش بیا جلو.  -
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بهم نگاه کرد و من در ذهنم هزار فکر در حال چرخش بود .  

 برای همین ناخودآگاه گفتم:

 هان؟ -

 بیا جلو.  -

رفتم پیشش.کسی اطرافمون نبود. خیلی آروم ، پیشونیمو  

د.این کارا خیلی عادی بود ولی من که تا حاال به طور بوسی

جدی با کسی نبودم،  برام یکم خجالت آور بود.یکم حیا 

کردم.حس کردم گونه هام سرخ شده.با لبخند بهم خیره 

 شد.انگار از قرمز شدنم لذت میبرد..

 آرمین من برم .بای بای.    -

عجله به و دستمو به عالمت خداحافظی براش تکون دادم و با 

سمت خروجی دانشگاه رفتم.حوصله دانشگاهو نداشتم. شاید 

زود بود برای قرار اول ولی خوب آرمین که اینجا زندگی نکرده 

بود، باید در مورد یسری چیزا بعدا باهاش جدی حرف میزدم تا 

یه سری چیزها رو بفهمه. درسته آدم مذهبی نبودم ولی خوب 

حتی رو پیشونی اتفاق شاید دوست نداشتم االن این بوسه 

بیفته، نه اینکه بدم اومده باشه ها ، خوشم اومد ولی همزمان 

با حس گناه بود.گیجم کرد. کلی فکر تو سرم بود ولی آخر به 

این نتیجه رسیدم که اصال هم کار بدی نکرده بود و این عادیه  

و حس گناهو از ذهنم خط زدم. بجاش وقتی یاد بوسش افتادم 

 بم جا خوش کرد . یه لبخندی رو ل

تصمیم گرفتم برم خونه و یه سری به بابا بزنم.  هر چی بود 

 بابام بود و من به شدت دوسش داشتم؛  با همه بی وفایی هاش.
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تاکسی دربست گرفتم برای خونه کلیدو انداختم و به سمت 

پذیرایی رفتم. انگار خبری از بابا نبود.ولی درها باز بود.به  

م صداهایی میومد.درو باز کردم و از سمت اتاق خوابشون رفت

چیزی که دیدم مات موندم.خدایا چی 

 دیدم.خدایــــــــــــــــــا.چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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نفهمیدم چطوری کفش پوشیدم.فقط صدای نیوشا گفتن بابا رو 

شنیدیم .نمیدونم تا کجا دویدم،  فقط به یه جا رسیدم،  دور می

گریه کردم از چیزی که دیده بودم.آدم چشم و از اونجا که فقط  

گوش بسته ای نبودم و درک میکردم .از مامان  هم،  چیزهایی 

شنیده بودم ولی هیچ وقت فکر نمیکردم،  به چشم خودم ببینم.  

زندگی ما به کجا رسیده بود که بابام معشوقه قبلیشو بیاره تو  

حال داغون،   خونه ما و باهاش رابطه داشته باشه. خدایا با این

چطوری برگردم خونه.نمیتونستم برم خونه. گوشیو گرفتم و به  

مهرناز دوست صمیمیم، زنگ زدم.خدا رو شکر، خونه بود.  

گاهی باهاش درد و دل میکردم. تا رسیدم خونشون،  زدم زیر 

گریه. داشتم داغون میشدم . هر چی مهرناز سعی کرد آرومم  

مو خالی کنم ؛ حالم افتضاح کنه،  نشد .بهش  گفتم بزاره خود

بود. برا عشقی که فکر میکردم، شاید یه درصد باشه و امروز 

کاخ آرزوهام کامل فرو ریخت و فرو ریختنشو با چشمایخ ودم 
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دیدم. پدرم که یه زمانی عاشق بود رو در بغل معشوقش .خدایا  

 .چرااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آروم شدم .باالخره بعد از کلی گریه تو بغل مهرناز،  باالخره 

شروع به حرف زدن کردم.از همه چی گفتم ، از بدبختیم، از 

بابام، از نیوشا. از زندگیم. یه چیزایی میدونست .پا به پای من 

گریه کرد. پا به پای من؛ اشک ریخت.  موبایلم زنگ میخورد. 

نمیدونم از کی ، یه دفعه به خودم اومدم که صداشو شنیدم. 

یف اسم زیبای پدر برای اون.نمیدونستم چی شماره بابا بود.ح 

بگم .اصال باید جواب میدادم یا نه. برای چی زنگ زده ؟چی 

 میخواد بگه؟

به مهرناز نگاه کردم که یعنی چی کار کنم. با حرکت چشماش 

بهم فهموند که جواب بدم . با دستای لرزونم گوشیو برداشتم و  

کرده هیچی نگفتم.منتظر بودم حرف بزنه ولی سکوت 

 بود.صدای نفساشو میشنیدم.

 برا چی زنگ زدی؟  -

 نیوشا ............ -
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چي میخوای بگی؟باورامو شکستی آقای میر عمادی.چی  -

میخوای از من ؟با چشام دیدم. مامان گفت؛  گفتم  شاید اشتباه 

دیده؛  فیلمشو دیدم سعی کردم سرمو زیر برف کنم،  بگم که نه 
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نبوده. چون تو رو به عنوان پدرم،  دوست همچین چیزی 

داشتم. عشقی نبود تو زندگیم ولی برا من بت بودی .بتی به 

اسم پدرم که تو ذهنم تکیه گاه بود.امروز چی دیدم؛  بابا  چی 

 دیدم. 

 اینو گفتم و دوباره گریه کردم. بغض کردم.

باید با اون عوضی مثل خودش ، برخورد میکردم. یه زمانی  -

.بغض شد تو ذهنم،  نفرت شد تو قلبم .باید باهاش مثل   بخشیدم

 یه هرزه برخورد کنم. برنامه ها دارم واسش. باید تاوان بده. 

بابا من خر نیستم.من بچه نیستم.معشوقه قبلیت تو خونه   -

دیدم،  بعد داری چی میگی؟چیو توجیح میکنی ؟هان؟بابا هوس  

 باش.باز بودنت،  توجیحی نداره.با خودت رو راست 

 نیوشااااااااااااااااااا.  -

بیا با هم حرف بزنیم .رو برو.با مامانت  هم کلی حرف دارم  -

 ولی االن .

رو به عشقو حالت برس مامان که دادخواست طالق داده.چی  -

 میخوای از جونش ،نزار بیشتر از این بشکنه.

نیوشا بابا جون بزار منم حرف بزنم.اره تو درست میگی من  -

ی عاشقش بودم، نشد،  خودش نخواست، بعد این همه  یه زمان

سال برگشته میگه نتونسته با شوهرش اون زندگی که 

میخواستو داشته باشه؛  منو پس زد به خاطر پسر عموش. 

پسرعموش ازدواج کرد،  هیچی مثل قبل نشد.االن اومده دوباره  

پیش من. میخوام انتقام این همه سال تنهاییمو ازش بگیرم.این 

ه سالی که نتونستم با تو و مادرت و نیکان ،خوشبخت هم

زندگی کنم. نزاشت معنی زندگی معنی خوشبختیو حس کنم. 
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وانمود کردم که هنوززم عاشقشم ولی نیستم االن حس کینه  

 دارم، االن حسم انتقامه.

 پس برا چی باهاش خوابیدی؟  -

هیچیی نگفت.فکر نمیکرد این قدر پر رو شده باشم که راحت 

ن حرفو به زبون بیارم ولی حرمت ها شکسته شده بود و منم  ای

 حرمت نگه نداشتم .باالخره بعد از چند لحظه به حرف اومد:

 خیلی وقیح شدی. -

من یا تو؟توی به اصطالح پدر.کدوم وقیح شدیم؟هان؟تو که -

توی خونه مثال عشقمون با اون زنیکه فاسد خوابیدی؟حاال من 

 فاسدم یا تو؟

ه شو.تو هم مثل مادرتی.مثل اون زبون دراز و خفه شو.خف -

 اعصاب خورد کنی.

 چرا .چون حقیقتو گفتم.از خودت دفاع کن ، اگه دفاعی هست. -

من عاشقش بودم.چیزی که تو حسرتش سال ها میسوختم،   -

امروز اتفاق افتاد ولی برام هیچ لذتی نداشت میخواستم تجربش 

مش یه زمانی قرار کنم ولی لذتش به همه چیز غلبه کرد.جس

بود برا من بشه،  نشد حسرت داشتنش دلمو سوزوند سال  

 ها.بازم بگم.نمیفهمی نمیفهمی
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توجیح خوبی نبود.کاش ازدواج نمیکردید، هیچ وقت.کاش من  -

این قدر بدبخت نبودم. فقط یه خواهش به عنوان دخترت ازت 

 دارم.

 جانم بگو بابا.  -

موافقت کن.بیشتر از این مامانو خورد نکن.بزارآزاد با طالق  -

 باشه،  بدون هیچ دغدغه فکری.

نیوشا.میشم همونی که شما میخواید ،فقط بزارین این مدت  -

 بگذره  .بزارین بشکنمش همونطور که منو شکست.

بازم حرف خودتی. بابا خر نیستم من.نمیتونی ازش دل بکنی  -

نکن. مامان خیلی چیزا رو نه؟برو پیشش ولی منو خر  فرض 

دیده و به روت نیاورده ، به خودت بیا یکم. ببین به کجا 

رسیدی که زندگیمون شده این. زن داری ولی با معشوقت تو 

خونه زنتی بابا. میدونم االن میگی چه دختر دریده ای دارم ولی 

بابا من دست پرورده خودتم. خودت وادارم کردی حرمتا رو 

رفا که شاید نگفتنش بهتر بودو بگم. اگه  بشکنم و یه سری ح

نمیگفتم خفه میشدم.دوست ندارم مثل مامان سرمو کنم تو برفو  

بگم چیزی نشده.با چشمای خودم دیدم. فقط موافقت کن . 

 خداحافظ. 

اینو گفتم و گوشیو قطع کردم.مهرناز سعی میکرد دلداریم بده ،  

داغون  سعی میکرد ، آرومم کنه ولی من آروم نمیشدم . من

 بودم.من چیزیو با چشم دیدم که باورامو فروریخت.

 من پدرمو تو آغوش زن دیگه دیدم.خدااااااااااااااااا.
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نمیدونم چقدر گریه کردم،  وقتی به خودم اومدم که شب شده 

بود و رو تخت ، تو خونه مهرناز اینا خوابیده بودم. یهو با  

ران شده هول و استرس از خواب پاشدم،  مامانم حتما نگ

 بود.همون لحظه مهناز وارد اتاقم شد :

 نگران نباش من به مامانت خبر دادم که اینجایی.  -

 چیزی نپرسید؟ -

 خونیم.چرا گفتم داریم درس می -

 ببخشید به خاطر من دروغ گفتی -
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 ببخشید به خاطر من دروغ گفتی. -

 دروغ ، گاهی الزمه زندگیه. -

 امروز بهشون چی بگم؟ -

 چیو چی بگی؟ -

 در مورد بابا.  -

 دوست داری بگی؟؟ -

نه .دوست دارم فراموش کنم.شنیدی که ازش خواستم،  با  -

 درخواست طالق موافقت کنه. مامانم عذاب نکشه.

 پس چیزی نگو. -

 باشه. -
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لباسامو پوشیدم،  در حالی که گونه ی مهرنازو بوسیدم ، ازش 

رفتم. تو ذهنم کلی فکر بود. خداحافظی کردم و  به سمت در 

نفهمیدم چطوری رسیدم خونه. فقط پول آژانسو حساب کردم و 

پیاده شدم. یه سالم بی حالی کردم و رفتم اتاقم خسته بودم. 

خسته از این زندگی، رو تختم دراز کشیدم، بدون این که لباسمو 

در بیارم. صحنه های امروز جلو چشامم اومدم. تو صورت 

ها محو بشه ولی محو نمیشد ، بدتر میشد  صحنهخودم زدم که 

سردرد گرفتم.حالم بد شده بود. دلم میخواست،  فریاد بزنم. .این  

قدر بغض داشتم که باالخره شکستم جیغ زدم. یهو دیدم مامانم  

 اومدم سمتم و بغلم کرد:

نیوشا مامانی چت شده ؟چرا همچین میکنی؟چرا میلرزی؟  -

 نیکان نیکان...

چیزی نفهمیدم،  چون سرم داشت گیج میرفت و چیزی دیگه 

 نفهمیدم. صدای مامان میومد که داشت میگفت:

برا چی آخه فشار عصبی نیکان جان؟تو بهش چیزی  -

گفتی؟آخه این به خوب بود ،چرا یهو اینجوری شد؟دکتر گفته 

 فشار عصبی شدیدی رو تحمل کرده.

 بابا. نمیدونم مامان. میگم نکنه رفته باشه پیش  -

مسعود. فکر میکنی خونست. حتما با اون زنیکست،  وقت  -

 نداره آقا که. 

 مامان...  موبایلش داره زنگ میخوره. -

 ببین کیه؟ -

 شماره باباست. -
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خیره بهره نبینی مرد.چی کار به دخترم داشتی آخه.معلوم  -

 نیست چه غلطی کرده. بده من گوشیو.

 چیه ؟برا چی زنگ زدی؟ -
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نیوشا واست خیلی مهمه. چه حرف خنده داری میزنی.چی  -

بهش گفتی،  اینجوری شده هان؟چی گفتی به بچم. مسعود بچمو 

ازم نگیر. ولش کن. بزار مال من باشن. فکر کن بچه نداری. از 

نیوشا میتونی بچه دار بشی.اینا رو ول کن. فکر کن نبودن.تو  

شون نکردی، االنم که از اولم نمیخواستیشون. تو که پدری برا

 نکن.  التماست میکنم.

 مامان آروم باش .مامان فشارت میره باالها. -

خدایا بازم دعوا. برا چی زنگ زده بود.مثال نگران شده بود.  

 اگه نگران میشد،  همچین کاریو نمیکرد.

تکون دادم که بفهمن هوشیار شدم. مامان بالفاصله به سمتم 

 اومد. 

چی بهت گفته ؟تو که منو نصف جون  نیوشا مامانی چت شده؟ -

 کردی؟
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با چشمایی که  میدونستم سرده بهش زل زدم. دوست نداشتم  -

نگاهم این جوری باشه ولی گاهی میشد . مامان  از نگاه سردم 

 ترسید.  صدای نیکان میومد که به مامان میگفت:

 میخواد بیاد اینجا.گفت نگران نیوشاست. -

 نگفت چی شده؟ -

 نه. -

از اتاق بیرون رفتن.بعد از چند لحظه که نمیدونم چقدر آروم 

بود ، صدای در اومد. چشامو باز کردم،  بهش نگاه 

کردم.نگاهش شرمنده بود. لبهامو بهم دوختم که حرف بزنم  به 

 زور.

 چرا اومدی؟ -

 نگرانت بودم.  -

کی منو به این روز انداخت؟اومدی جنازمو ببینی؟؟؟؟ نگاه  -

نگاه کن .خواستم  بخوابم،  فقط تو رو دیدم و اون  کن ، خوب 

 زن. تصویرتون از ذهنم بیرون نمیرفت. برو.

 ولی من ... . -

 اگه ذره ای بهم عالقه داری برو.خواهش میکنم.  -

 به مامانت اینا نگفتی؟ -

چیه نگران دادگاهی.اگه راضی به طالق بشی،  هیچی  -

 نمیگم.دادگاه کیه؟

 آخر این هفته. -

مومش کن. به حرمت حرف دخترت ، اگه منو به عنوان ت -

 دخترت قبول داری
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 باشه.مواظب خودت باش.  -

اینو گفت و بهم نزدیک شد.خودمو جمع کردم .نمیخواستم،  

ببوسدم.من ازش میترسیدم.به قیافه مچاله و در هم من نگاه 

کرد و فاصله گرفت .بدون هیچ حرفی رفت.بعد از رفتنش مامان 

 نیکان اومدن.  و

 نیکان:

 نمیخوای بگی چی شده؟ -

حالم خوب نیست نیکان.منو ببرین خونه،  باید استراحت کنم.  -

 مامان بابا راضی شده به طالق خودش گفت.

معلومه راضی میشه.نیوشا هست.منو بگو که هنوزم اون ته   -

 تهای دلم ، امید داشتم که برگرده.

 ینو نمیخواستی .ولش کن.بی خیال مامان.مگه تو هم -

 ولی تو که مخالف بودی.  -

 اینجوری برا هممون بهتره.  -

همون موقع پرستار اومد و سرم رو از دستم باز کرد.بعدش 

 دکتر اومد و یه نگاهی بهم انداخت و رو به مامان گفت:

بیشتر مراقبش باشین.نباید تو محیط مشاجره یا دعوا  -

شده.شانس آوردین جوون  قراربگیره.فشار زیادی رو،  متحمل 

 بود و بدنش مقاومت داشته. وگرنه سکته میکرد.
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 مامنم بیشتر در خودش فرو رفت و رو به دکتر گفت:

 بله.حتما.    -

با کمک مامان لباسامو پوشیدم و به سمت در خروجی حرکت 

کردیم.سرم گیج میرفت .به نیکان تکیه کرده بودم.به زور سوار 

رفتیم .دوست داشتم بخوابم و بلند   ماشین شدم و به سمت خونه

نشم.از این زندگی خسته شده بودم،  تنها دلیل زندگیم که تو  

اون اوج نا امیدی بهم امید میداد، فکر آرمین بود.امروز چه 

 اتفاقاتی رو پشت سر گذاشتم.روز عجیبی بود.خیلی عجیب.

نفهمیدم ، کی خوابم برد.خوابی عمیق .صبح با سردرد از خواب  

ر شدم.نمیدونستم چه وقتیه.صبحه شبه.چرا این قدر بدنم  بیدا

کش میاد.نتونستم از تخت بیدار بشم.کوفته بود بدنم.همون 

 موقع مامان وارد اتاقم شد .

 نیوشا جان،  بخواب حالت خوب بشه. -

 ولی من دانشگاه دارم. -

 نمیخواد بری مادر.استراحت کن. -

 باشه . -

خوابیدم.با صدای موبایل،  به خودم اومدم  اینو گفتم و باز هم 

دنبال گوشیم بودم.صداش اعصابمو خورد میکرد. باالخره زیر 

 تخت پیداش کردم:

 بعله؟؟؟؟؟؟ -
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خیلی بدی نیوشا.این بود حرفت.ما قرار بود امروز همدیگه  -

 رو ببینیم نیومدی چرا.

این یه  با شنیدن صداش و حرفاش تازه فهمیدم که آرمینه و 

 حسی خوبی رو به دم انداخت. 

 حالم خوب نیست.بعدا همو میبینیم.-

 چی شده؟چرا صدات این طوره؟  -

 میشه با هم بعدا حرف بزنیم؟؟؟ -

 مشکل خانوادگیه؟  -

 آره. -

 بهت که گفتم،  سخت نگیر. -

نمیتونم خیلی سخته.ممکنه بابامو دیگه نبینم.ازش متنفرم  -

 ولی اون بابامه. 

 کنی عزیز من؟بابات که نمرده که.ریه میچرا گ -

گاهی میگم کاش مرده بود ولی نمیتونم اینو بگم.من اونو   -

 دوست داشتم.

یه اتفاقی افتاده که تو رو این جوری پریشون کرده؟اونو   -

 بگو.چیزی ازش دیدی؟

 حالم خوب نیست.بعدا با هم حرف میزنیم.بای -

شد، باهام تماس  باشه عزیزم.مواظب خودت باش.حالت بهتر -

 بگیر.  نگرانتم.
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 باشه. -

گوشیو که قطع کردم،  تازه به خودم اومدم که چقدر خوابیده  

بودم.بدنم درد گرفته بود و کسلی و کوفتگی از سر و روم 

بارید. یهو اتفاقای دیروز،  باز تو ذهنم جون گرفت.آرمین می

کی میخاد بابا خونه.بیمارستان .ای خدا،  این فکر و خیاال تا 

،منو همراهی کنه.چرا بابا همچین کاری کرد.تصمیم داشتم،  

بهش فکر نکنم ولی صحنه ای نبود که به این آسونی از ذهنم 

پاک بشه.  من با چشم خودم چیزیو دیدم که نباید میدیدم.از  

دیشب همش یه سوال هست تو ذهنم چرا تو خونه 

 رو گرفتم. خودمون.بدون فکر گوشیو  برداشتم و شماره بابا

 الو...  -

 نیوشا جان .بابا خوبی؟ -

 فقط یه سوال دارم،  زنگ زدم. -

 بگو دخترم -
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من دخترت نیستم... چرا تو خونه ما، تو خونه ای که مثال  -

عشقتو ساختی خیانت کردی بابا؟ میدونی من چه حالیم االن؟ 

میدونی از دیشب چی به من گذشته؟ دیشب برا چی اومده  

 ی؟اومدی جنازمو ببینی ؟! دیدی؟ خیالت راحت شد؟بود
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برو به نیوشا جونت بگو، زنمو بیرون کردم.  بچه هام هم دارم 

دق میدم... چی کار کردی بابا؟چی کار کردی؟بدون فکر شمارتو 

گرفتم. اصال نمیدونم برا چی به تو زنگ زدم؟! فقط خواستم 

از لحاظ  بپرسم اون زن چی داشت که مامان نداشت ؟چی؟ اگه

 هیکل ، خوشگلی،  هر چی فکر کنی مامان سر بود.

 نیوشا... -

چیه دوباره میخوای بگی عشقت بود، حسرتش به دلت مونده   -

بود.حسرت چی به دلت مونده بود آقای میرعمادی؟حسرت 

رابطه داشتن باهاشو داشتی که این جوری کردی؟نه واقعا تو  

هر چی عشقه عاشقش بودی؟اگه عشق به این چیزاست ،از 

متنفرم ؛از هر چی عاشقه بیزارم . توی مثال مرد، عشقو تو 

 این چیزا میبینی ! 

چی دارم میگم؟! خودمم نمیدونم...چرت و پرت میگم نه؟ خوب، 

آره بایدم فکر کنی چرت و پرت میگم.االن با خودت میگی،  

نمیفهمه ولی من خوب میفهمم.چون متاسفانه یا خوشبختانه 

یشم .فقط خدا کنه هیچ وقت اون آدم شبیه تو ،دارم عاشق م

 نباشه .با ما چی کار کردی ؟هان؟

 د حرف بزن .مردی؟اللی؟!

گفتم و باز هق هقم به راه بود .کنترل زبونم دست اینا رو می

خودم نبود.شاید چرت میگفتم و بی ربط ولی حق داشتم.  ذهنم  

 نداشتم.پر سوال بود پر سوال هایی که جوابی براش 

 نیوشا خوبی؟نیوشا... -
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نه خوب نیستم... از دیروز خوب نیستم... از دیروز که فقط  -

تصویر تو و اون زنیکه هرزه تو ذهنمه، کاش مرده بودی بابا  

 و تو اون حال نمیدیدمت، کاش مرده بودی. 

 اینو گفتم و گوشیو قطع کردم. 

..هوا کم شده  بازم حالم بد شده بود...نفسم به شماره افتاده بود.

چرخید ولی من حوصله بود برام...باز داشت دنیا دور سرم می

 دکتر رفتن نداشتم.

با بدختی خودمو به دستشویی رسوندم و آبی به سر و صورتم 

زدم و قرص آرام بخش خوردم و باز هم به دنیای خواب پناه  

بردم ، دنیای بی خبری دنیایی که هیچی نبود که ناراحتم کنه 

 بهتر بود .  این خیلی
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وقتی از خواب بیدار شدم ،تصمیم گرفتم برم دنبال اون دفترچه 

کرد.از تو کمد و ادامشو بخونم .فکر و خیال لحظه ای ولم نمی

 برش داشتم و بازش کردم:

امروز باالخره تونستم تنهایی گیرش بیارم؛  شهرام هم نبود.قبال  

منو مثل یه مزاحم و هم باهاش حرف زده بودم ولی دفعات قبل 

دید و من میخواستم این ذهنیتو از بین آدم عالف می

ببرم.امروز باهاش حرف زدم یادم نیست دقیق چی بهش گفتم 
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اولش هول شده بودم، یجوری که واسه خودمم شناخته نشده 

بود. بهش گفتم که ازش خوشم میاد از احساسم از این که چند  

بیشتر باهم آشنا بشیم .تا  وقته تعقیبش میکنم و دوست دارم، 

جایی که میتونستم زبون ریختم.بین دوستام به زبون باز، 

مشهور بودم.به هر حال بسوزه پدر تجربه. با دوست دخترای 

قبلیمم هم که بودم،  خوب بلد بودم زبون بریزم و این بیشترین 

تاثیرو در جذب طرف مقابلم داشت.این دفعه نیوشا حرفی 

یگه نه وناز وعشوه اومده بود که من نزد.اون چند بار د

نمیخوام با کسی دوست بشم و این حرفا ولی االن ساکت شده 

 بود و به حرفام گوش میداد. 

 ولی ... -

 ولی نداره دختر خوب.فردا ساعت ... کافی شاپ ... میبینمت.  -

اینو گفتمو راهمو گرفتم که برم.اگه میموندم فرصت فکر کردن 

خواستم.  در تونه بگه نه و من اینو نمی بهش میدادم که شاید ب

 واقع میخواستم تو عمل انجام شده قرار بگیره.

 آقا پسر...    -

با خنده برگشتم سمتش،  دلم ضعف رفت برا آقا پسر گفتنش  و 

 با حالتی مثال تعجب آمیز نگاش کردم.

 جانم.در ضمن میتونی منو مسعود جان صدا کنی .    -

موزیانه و خنده پلیدی که به لبم بود بهش  اینو گفتم و با نگاهی 

 نگاه کردم.

 خندش گرفته بود از پررویی من ولی سعی میکرد نخنده. 

 کسی بهت گفته خیلی زورگویی مسعود جان؟    -
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مسعود جانشو که گفت من در حال ذوق مرگی بودم،  کلماتو 

رفت. بس این دختر  کرد که ته دلم قیلی ویلی میجوری ادا می

 تو دل برو بود  بانمک و
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بعله دیگه. یه خانوم خوشگل که االن روبرومه،  همین االن 

بهم گفت ولی من االن باید برم. از همین االن منتظرم فردا بیاد  

بینمت نیوشا و دستمو به عالمت بای تکون دادم و فلنگو  .می

بستم. تجربه ثابت کرده بود که نباید به دخترا فرصت لحظه ای 

. االن کلی فکر تو ذهنشه و شدیدا هم کنجکاوه؛  اینو  فکر بدی

گم.خوب با توجه به قیافش که شبیه عالمت سوال شده بودم می

اینم از قرار امروز. باالخره دارم باهاش دوست میشم .ای خدا 

 چی میشه،  فردا زودتر بیاد. 

باز هم قسمتی دیگه تموم شده بود.  این تازه شروع ماجرا بود.  

 ی مسعود و نیوشا پدرم و معشوقش.شروع دوست

صفحه بعدیو ورق زدم،  همه صفحات تاریخ داشت انگار بابا  

کرده کرده رو ثبت میداشته تاریخایی که با نیوشا مالقات می

 و گویا براش خیلی مهم بود.

گذره .از صبح مثل مرغ پر کنده ام.صبح وای امروز چرا نمی

دادمف به کم انجام میزود از خواب بلند شدم.کاری که خیلی 

جز روزایی که مجبور بودم برم مدرسه. البته خدا رو شکر 
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درسامون بیشتر عملی بود و خیلی درس خوندنی نداشتیم. اگرم 

داشتیم کی بود که بخونه. تنها خوبیه مدرسمون نزدیکیش با 

مدرسه نیوشا اینا بود. البته دوست دخترای قبلیم هم ،همون 

مدرسه دخترانه خوبی بود.اکثر بچه های رفتن؛ کال مدرسه می

مدرسه ما و اون  مدرسه با هم دوست بودن. این قدر باال پایین  

پریدم که مامانم هم شک کرده که خل شدم یا نه. زیاد جلو  

کردم چه مامانم آفتابی نشدم و صاف رفتم اتاقم .باید انتخاب می

.هر  لباسی بپوشم. همه پیراهن ها و تی شرتامو بررسی کردم

کدومو تک تک پوشیدم ولی مشکلم این بود که سلیقشو 

پوشید ولی این به این معنا نیست که دونستم اسپرت مینمی

حتما اسپرت دوست داشته باشه؛  یکم مردونه تر بهتر نیست 

.ای خدا. این مریم کجاست،  به هر حال دختره و سلیقه دخترای 

پیله نکنه. بد  هم سنو سالشو میدونه .حاال چی بهش بگم که 

پیله هم هست ال مصب. االن میگه اسمش چیه، فامیلش چیه، 

چه شکلیه  و تا ایلو تبار طرفو در نیاره ، بی خیال نمیشه.ای 

خدا اینم شد خواهر.شانس ندارم ولی چاره ای نبود،  باید ازش  

 گرفتم.کمک می

رفتم سمت اتاقش این قدر تو فکر بود، یهو در اتاقش با صدای 

 باز شد که صداشو شنیدم که داد میزد:  بلندی

هوی.اینجا مگه طویلست سرتو انداختی اومدی تو.گمشو برو  -

 بیرون
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نگاهی بهش کردم. لباس خواب خرسی صورتیشو پوشیده بود  

.یه سه چهار سالی ازم کوچیکتره. خرس گنده هنوز عادت 

همین داره،  لباس خرسی بپوشه و شب خرسشو بغل بگیره. تو 

فکرا بودم که صداشو شنیدم که با همون لحن خواب آلود اومد  

 در اتاقو باز کرد و گفت:

چیه چی کار داری؟یه روزم که تعطیلیم تو نزار   -

 بخوابیم.مزاحم. 

با نگاه پلیدی که سعی در مظلوم نشون دادن خودم داشتم، بهش 

 نگاه کردم وهیچی نگفتم.

 بنال دیگه.     -

 لومانه ام ادامه دادم. باز هم به نگاه مظ

 مسعود میگی یا برم. -

 گم.نه خواهر گلم می -

 جـــــــــــــــــان.خواهر گلم؟کارت کجا گیره؟؟؟ -

 نه عزیزم.کار چیه.تو همیشه خواهر گل من بودی . -

 خرخودتی داداش عزیز تر از جونم. -

 خام انتخاب کنم.بیشعور.بیا اتاقم کمک کن یه لباس می -

 چطور؟ -

فضولو بردن زیر زمین پله نداشت،  خورد زمین. تو کاریت  -

 نباشه.
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 اصال برو گمشو. -

 مر مری .خواهری. یه دونه دردونه خلو چل.  -

 گیری؟درد.چرا از مهرشاد کمک نمی -

 خوام.رفته کوه. بعدم سلیقه یه دخترو می -

 مریم در حالی که نیشش باز بود گفت:

 دختره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 تو کاری نداشته باش. -

 تو اول بگو  -
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 تو کاری نداشته باش.

 تو اول بگو.  -

 کنه آخه؟چه فرقی به حال تو می -

 خوب باید بدونم دیگه. -

جون به جونت کنن؛  فضولی.خوب دختره دیگه. شناختنم  -

 شناسیش،  فوضولیم نکن.نمی

شیم.من میرم صورتمو بشورم میخوب باشه.حاال آشنا  -

،صبحونمو میخورم، بعد میام ببینم این گل پسر چی میگه. بای 

 بای داداشی.

 داداشیو درد،  داداشیو کوفت.  -

 چیزی گفتی عزیزم. -
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 نه گفتم برو صبحونتو بخور عزیز دلم. -

 با لبخندی که میدونست لج منو در میاره گفت:

رت خوش میشه.اینو  بای بای.حرص نخور داداش گلم. شی -

گفت و فلنگو بست و منو عصبی گذاشتو رفت. شانس منه دیگه 

همه خواهر دارن،  منم خواهر دارم. رفتم تو اتاقم و به انبوه  

لباسا خیره شدم. .ای خدا حاال کی حوصله داره اینا رو جمع 

 کنه.

 باالخره بعد از نیم ساعت خانوم تشریف فرما شدن.

باساتو. برو اونور. اه برو اونور دیگه  خوب بزار ببینم این ل -

چرا چسبیدی به من. خوب بگو دختره سلیقش چیه؟بور و 

 روشنه یا مشکی؟من بور بیشتر دوست دارم.

 خواهر گلم روی سگ منو دیدی که. پس ببند دهنتو.  -

 داداش عزیزم، بابا فکر کنم کارت داره ها. -

 .من غلط کردم. تو رو خدا گیر نده. فقط کمک کن -

 گم که.باشه نگو.منم فردا با یکی دوست شدم بهت نمی -

کشی. یه ذره مریم با پشت دست،  میزنم تو دهنتا.خجالتم نمی -

بچه برا من آدم شده. حاال برم بابا رو بگم بیاد ببینه گل دخترش  

 چی میگه.

نه شوخی کردم.خوب میگم من که دخترم از این پسرا خوشم  -

این تیشرتای چسبون بپوش. با شلوار  میاد که تریپ اسپرتن.از

لی .اون شلوارت لی پررنگت خوبه .تیشرتم اون طوسیه رو 

 بپوش. ترکیب رنگیه قشنگی داره. به هم میان.

 شمخیلی مثل پسر بچه ها نمی -
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خوب پسر بچه ای دیگه.حاال فکر کردی خیلی مرد شدی.هنوز 

 بچه ای .

کنی اون یکی بهم ، نزن.فکر نمیفنچول جون تو حرف  -

 بیشتر بیاد؟

 بره، خوب نیست.دختره چند سالشه؟نه اون سنتو باال می -

 خوره.بهش می 16حدودای  -

خوب پس یه سال از من بزرگتره. سلیقش یه چیزی تو  -

های منه. همینو بپوش. دختر کشه. من از اینا دوست مایه

 دارم.

 باشه دستت درد نکنه. -

 داداش. تا باشه از این زحمتا باشه.خواهش  -

 خوب دیگه برو؛ پر رو هم نشو دیگه . -

 ای تو روح هر چی گربه کووره. -

 مریمممممممممممممم. -

گفت، لباسش دیدم فلنگو بستو رفت. لباسو پوشیدم. راست می

تو تنم خیلی خوب بود .مخصوصا بدنسازی هم رفته بودم و  

 هیکلم رو فرم اومده بود. 

م چطور ساعتا رو گذروندم .فقط وقتی به خودم اومدم که  نمیدون

خودمو حاضر و آماده برای رفتن دیدم . ادکلنو رو خودم خالی 

زد که کردم. وقتی نزدیک کافی شاپ شدم، یکم دلم شور می
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گفت که میاد ،چون خیلی ذهنشو نکنه نیاد،  البته حسم می

گذاشته بودم   مشغول کرده بودم.یه ده دقیقه از ساعتی که قرار

گذشت و خانوم هنوز پیداش نشده بود. داشتم ساعتمو با ، می

 چشمام میخوردم. ثانیه

ها برام کش اومده بود. نیم ساعتی گذشته بود ولی خبری ازش 

شدم . سرمو گذاشته بودم رو میزو و با  نشد. داشتم نا امید می

دستم ضرب گرفته بودم که یهو یه صدا با لحن دوست داشتنی 

 گفت:

 سالم آقای زورگو.    -

نفهمیدم چطور به خودم اومدم. یهو بلند شدم و یکه خوردم. 

چقدر تو لباس بیرون زیبا و خواستنی شده بود. روسری زیبا و 

طرح داری رو سرش بود با مانتوی مشکی که تنگ بود و  

زیبایی اندامشو به نمایش گذاشته بود. هیکل قشنگی داشت. با 

لباسش تنگ بود ولی کال ادمی غیرتی نبودم که بخوام  این که 

کردم .به نظرم هر کسی ناراحت بشم، بیشتر به روز فکر می

تونه بپوشه  و مهم هر چیزی که دوست داره و بهش میاد می

اینه که بهش بیاد. شلوار لوله تفنگی پوشیده بود. صورتش 

از آرایش مالیمی داشت، البته به جز لبش. اعضای صورتشو 

نظر گذروندم و به لبش رسیدم؛ رژ قرمز آتشینی زده بود که  

دونم من آتیشم میزد؛  واقعا ایندختر خواستنی شده بود. نمی

 کردم یا واقعا اینجوری بود. اینجوری فکر می
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 آقاهه کجایی؟تموم نشد نگاهت؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

 فکر نمیکردم بیای. -

بودم و با یه آقای زورگو قرار  راستش یکم کنجکاو شده -

داشتم که چند بار مزاحمم شده. اومدم ببینم حرف حساب این آقا 

 پسره چیه؟

شدم. بعد نیم  خوشحالم که اومدی،  راستش داشتم ناامید می -

 ساعت کاشتن، خوبه که اومدی. 

 انتظار نداشتی که راس ساعت بیام. -

بکاری.خوب از کردم این قدر منو نه خوب،  ولی فکرم نمی -

 خودت میگی.

دونی.راستی نگفتی چی شد که مزاحمم من؟؟؟فکر کنم می -

 شدی؟

 خوب شما بگو چی شد از من خوشت اومد؟ -

 من گفتم ازت خوشم اومد آیا؟  -

 تو نگفتی ولی اون چشای خوشگلت،  چیز دیگه میگه. -

 دونستی خیلی پررویی.می -

 آره عزیزم.قبال هم گفته بودی. -

 خوووووووووووب.  -



 81 

خوشحالم که هستی.خیلی وقت بود،  دنبالت بودم.راستش  یه  -

دوست سرخری داشتم که یک مقدار کنه بود و نمیشد دکش کرد 

 شد.وگرنه این قدر دیر نمی

 چی دیر نمیشد؟ -

خواستم زودتر باهات حرف بزنم. خوب قرارمون دیگه، می -

ساله یه خواهر و   17از خودم بگم ؛ مسعود  میر عمادی هستم 

برادر دارم. فنی حرفه ای خوندم و میخونم  در حال 

تحصیلم.راستش خیلی وقته که دنبالتم. چند وقته همه کاراتو،  

زیر نظر دارم.ازت خوشم اومده.دوست دارم،  باهات بیشتر 

 آشنا بشم.

 در مورد من چی میدونی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

فه کردم،  ازت خوب میدونم اسمت نیوشاست  .با خنده اضا -

 خوشم اومده ، خوب دوست دارم دوست دخترم بشی.

 نچایی یه وقت.  -

نه عزیزم.تو نگران من نباش.خوب حاال قرار بعدیمون رو از  -

همین حاال تعیین کنیم.راستی این قدر حرف تو حرف شد،  

 نپرسیدم چی میخوری؟

 از کجا میدونی قرار دیگه ای در کار هست؟ نسکافه میخورم -

 خنده گفت: با

دونم یه دختر خانم خوشگل ؛ دعوت یه پسره برای اینکه می -

 کنه.جنتلمن مثل من رو رد نمی

 اونم خندید و گفت:

 گیریا.آقامون خیلی جنتلمنه. خیلی خودتو تحویل می    -
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دونم عزیزم ولی همه اینا حقیقته . خوبه اول کاری با می    -

 اخالقام بیشتر آشنا بشی.

و این بار چیزی نگفت. بعد از این که یه قهوه واسه   لبخند زد

خودم و یه نسکافه برا اون، سفارش دادم منتظر بودم حرف 

 بزنه ولی انگار تو فکر فرو رفته بود 
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 کجایی دختره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 دختره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 این همون مترادف آقاهست به زبون شما . -

 بازم خندید. 

 دیگه کی هستی.وای .تو  -

 این دفعه منم خندیدم و بهش گفتم: 

 چی شد چرا ساکت شدی؟میخواستی از خودت بگی . - 

سالمه،  اول دبیرستانم.یه  15خوب من نیوشا محمدی هستم -

 دونه داداش دارم.

راستی این کیه که همیشه میاد دنبالت؟چند بار اسگولش کردم  -

 که بره ولی به زور.

ی کار داشتی.میگم آقا رضا عادت نداره ، با اون بنده خدا چ -

 دیر کنه.پس بگو کاره تو بود دیگه.
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 کار من که نه،  کار دله. -

 راستشو بگو اینو به چند نفر گفتی؟؟؟؟ - 

 خودمو در حال فکر کردن نشون دادم و گفتم:

 اووووووم. نمیدونم    -

 و خندیدم. اونم خندید و گفت: 

پسری به صورت جدی نداشتم ، راستش من تا حاال دوست  -

البته خوب االن بعضی از هم سن و ساالی من دوست پسر 

دارن.اولین نفری نبودی که بهم پیشنهاد دوستی دادی ولی 

اعتراف میکنم کنه ترینش بودی و خوب یکی از دالیلی که منو 

راغب کرد، امروز به خودم زحمت بدم و بیام اینجا 

 ییت.همینه.خوشم اومده ازت از پررو

 فقط از پرروییم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 منظور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

پسر به این خوشگلی خوشتیپی،  از کجا میخوای پیدا کنی   -

 عزیز من؟

گم دیگه از همین پر رو بازی و اعتماد به نفس بی جات می -

 خوشم میاد .کی به تو گفته خوشگل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 عزیزم چشم دخترای مردم بهم گفته. -

 با همون دخترای مردم دوست نشدی؟؟؟؟؟  آهان .پس چرا -

 اونا در حد من نیستن، عزیز من. بعدم حسودی خوب نیستا. -

 آهان یه موقع فکر نکردی شاید منم در حدت نباشم.-

 نه عزیزم.من شاید در حد تو نباشم ولی تو در حد منی.-

 گردونی.یعنی خوشم میاد ،زود زبونتو می -

 ما اینیم دیگه.  -
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 خواستی چیکار کنی.نداشتی ؛می این زبونو -

خندیدمو چیزی نگفتم. همون موقع سفارشمونو آوردن. مشغول 

خوردن شدم. نه من چیزی گفتم،  نه اون. من به اون خیره 

کردم شده بودم و اون به نسکافش. هر چی بهش نگاه می

 سیرمونی نداشتم. انصافا صورت زیبایی داشت.

بینیا. کجایی  کاپوچینو که منو نمی این قدر رفتی تو فاز،  این  -

 دختره؟؟؟؟
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بینیا. کجایی  این قدر رفتی تو فاز،  این کاپوچینو که منو نمی  -

 دختره؟؟؟؟

 هان؟ -

 هان نه جانم.گفتم کجا غرق شدی؟ -

 کردم؛  البته اگه شما بزاری.داشتم فکر می -

 دونم به منه ادامه بده.باشه به ادامه فکرت که می -

 اعتماد به نفس کاذبی داری. -

 کردی؟پس به چی فکر می -

 خصوصی بود. -

 ای بابا منو تو که خصوصی نداره؛  خانوم دوست دختر. -
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 در حالی که خندش گرفته بود گفت:

دونم رو چه حسابی اومدم با  حقا که دیونه ای.واقعا من نمی -

 یه پسر خلو چل سر قرار.

 ه تو هم منو دوست داری.خوب عزیز من این نشون میده ک -

 توهم زیادی داریا.خوب آقای مسعود خان؛  من دیگه برم. -

منظورت همون مسعود جانه دیگه؟حاال کجا؟تازه اومدی؟هنو   -

 نیم ساعتم نشده که؟

 رسم ترشت کنه.فعال.میت -

 آهای دختره....  -

در حالی که بر میگشت و با عشوه بهم خیره شده بود و   -

 بی گرفته بود گفت:صورتش حالت تعج

 بله؟؟؟چیزی شده؟ -

برگه ای که شمارمو توش نوشته بودمو؛ به سرعت به  -

 دستش دادم. 

 هاجو واج منو نگاه کرد.

 این چیه؟ -

 شمارمه دیگه. -

 شماره برای چی؟؟؟؟؟؟؟؟ -

خام ببینمت؛ باید شمارمو خانوم دوست دخترغ  خوب من می -

 داشته باشی دیگه.

 همیشه جلو مدرسه مایی.آخه تو که  -

 در حالی که میخندیدم گفتم:

 دیدی لو دادی خودتو.تو هم حواست به منه ها. -

 اتفاقی دیدمت. -
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 خیلی خوب خانوم اتفاقی .شمارتو بده دیگه.  -

 خواهشا یا لطفا تهش نشنیدم.  -

از یه دختر خانوم خوشگل بر میاد که شمارشو به یه آقا پسر  -

 خوشگل بده دیگه

 

#49 

 

 

 

 کردی؟این زبونو نداشتی،  تو چی کار می -

 خدا رو شکر،  دارم. -

 دستمو به سمتش دراز کردمو گفتم:

خوشحالم اومدی.بی صبرانه واسه دفعه بعد لحظه شماری  -

 میکنم.

 اگه دفعه بعدی در کار باشه. -

 یه حسی بهم میگه ، هست. -

 به حست سالم منو برسون. -

 حتما.بای بای آقاهه. --

ر حالی که خندم گرفته بود از حرکاتش که یکم بچگونه بود  د

کرد ، بچه جلوه نکنه ، شماره رو به زور بهش ولی سعی می

قالب کردم . خدا رو شکر که گرفت.امروز به همین راحتی؛ 

 تموم شد.اینم از اولین دیدارمون.خوشحالم که اومد.

با  اینم خاطره آشناییشون .یعنی این نیوشای مظلومی که با

تعریفشو کرده همون زنیه که تو خونه ما با بابا ... .فکرشم 
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ریزه. مگه خودش ازدواج نکرد،  پس چرا اعصابمو بهم  می

دوباره رو زندگی ما آوارشد. بعضیا هرزه بودن تو ذاتشونه ، 

 شه کرد.کاریشم نمی

بی خیال فکرو خیال شدم،  تصمیم گرفتم به آرمین زنگ بزنم . 

گفت خانوادش جدا شدن.چرا نمش.  اونم میدوست داشتم ببی

 زندگیا این جوری شده.چرا عشقا آبکی شده واقعا.

 سالم. -

سالم عزیزم.چه عجب زنگ زدی؟گفتی حالت خوب شد،   -

 زنی اینه رسمش بی معرفت؟زنگ می

 آرمین باور کن،  تو موقعیت خوبی نبودم.  -

 االن خوبی؟ -

 آره. -

 تونم ببینمت.می -

 آره. -

ای جونم که میگی آره عزیزم .قربونت برم. بیا کافی شاپ ...  -

 .بلدی که؟ بعدشم میریم تئات ببینیم.

 بینمت.باشه. می -

 بینمت چی؟می -

 بینمت آرمین.می -

 بینمت عزیزم بهتر بود. می -

 خندیدم و بای بایی کردم و رفتم.
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به خودم نمیدونم چطوری حاضر شدم.حتی حوصله این که 

برسمو نداشتم. لباسامو پوشیدم و از خونه با همون حال نزار 

به کافی شاپ مورد نظر رفتم.جای دنجی بود،  محیط قشنگی 

داشت.  وقتی رسیدم آرمینو دیدم که با لبخند زیبایی 

 منتظرمه.مثل همیشه شیک پوش بود. 

 منم لبخندی زدم دستمو به سمتش دراز کردم و گفتم:

دیر شد.یکم پریشونم.اصال گذشت زمانو متوجه   سالم.ببخشید -

 نشدم.

از قیافت معلومه. بهت گفتم که اهمیت نده به اتفاقای اطرافت  -

 .یاد بگیر تو زندگی فقط تو مهمی،  نه کس دیگه.

کنم.من دوسشون تونم.من با اونا زندگی میشه.نمینمی -

 دارم.

 مشکلت چیه؟ -

 بابام دوسش دارم ولی خائنه. -

ببین اطرافتو با دقت نگاه کن.آدمای خائن زیادن،  نمیشه  -

 دوسشون نداشت.چون خیلی از اونا عزیزانمون هستن.

 کی خیانت کاره؟ -

کنی تو مشکل داری فقط؟نه همه مشکل مادر من.فکر می -

دارن. مامان من،  عاشق پسرعموش بود. عاشق میگم ، 

گاهی بهش عاشق میشنوی. میمرد واسش فقط واسه اینکه یه ن

بندازه. ولی اون اصال بهش فکرم نمیکرد ، اصال بهش محل  
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نمیداد. رفت خارج از کشور ، مامانم دق کرد از دوریش . برا 

اینکه فراموش کنه نبودشو با خیلیال دوست شد . ولی اون 

روزی که فهمید  ازدواج کرد داغون شد.شکست. شاید بگی اینا 

ستی وقتایی که حالش دونم ، تو حالت مرو من از کجا می

دونم چرا گفت، نمیکرد و واسم میخوب نبود، یاد گذشته می

ها تو خودم  کرد من غیرت ندارم . من اون موقعفکر می

شدم.بعد ازدواج پسرعموش شکستم از واقعیت. داغون میمی

، اونم با بابای من ازدواج کرد ولی هیچ وقت نتونست اونو از  

شدن و من با همین زن خائن مجبور  یاد ببره.آخرم از هم جدا

دونی چرا؟چون بابامو دق مرگ کرد و من شدم بمونم،  می

دیگه کسیو نداشتم. من پذیرفتم همه چیو همون طور که هست 

نخواستم بشم مامانم .فراموش کردم چه گندی به زندگیمون زد.  

 فهمی؟حاال بازم از مشکالتت بگو.بگو دیگه.می

 اومدی؟چطوری کنار  -

ها طبیعی بود. ولی تو کشوری زندگی کردم که اینجور زندگی -

به هر حال من یه مرد ایرانی هستم با غیرتش ولی چیزی رو 

ها و رویاهاش  شد عوض کرد .مامانم تو افکارو گذشتهنمی

 غرق بود.من کاری ازم ساخته نبود.

 زنی؟چه راحت حرف می -

 

#51 

 

 

 



 90 

 زنی؟چه راحت حرف می -

ت نبود.باهاش کنار اومدم.تو یا باباتو دوست داری یا راح-

دوست نداری.اگه دوست داری، باهاش کنار بیا.دوسش نداری 

 بزارش کنار.

کنی؟اون بابامه دوسش عشق پدرو فرزندیه آرمین درک می

 دارم ولی من ، من .... .

 اینو گفتمو به گریه افتادم . 

 بغلم کرد و گفت:

 وست ندارم اینجوری ببینمت.نیوشا لطفا گریه نکن، د -

 سعی کردم اشکامو پاک کنم که گفت:

آفرین خوشگل خانم. سعی کن قوی باشی .راستی یه توصیه  -

گم.افکارت خیلی کنم برو حتما پیش مشاور.برا خودت میمی

شکنِی باید سعی کنی در برابر درگیره. اینجوری خیلی زود می

 مشکالت زندگی مقاوم باشی.

 رف سادست.نمیشه به ح -

 میشه هر چیزی که تو بخوای اتفاق میفته ،اینو باور کن. -

 کنم.راستی ساعت چنده؟شروع نشه ؟سعی می -

 خوری؟بریم .چی می -

 من عاشق چیپسم با ماست موسیر. -

وای دختر بریم سر صحنه تئاتر چیپس و ماست موسیر  -

 بخوریم؟؟؟؟

 باش.وای نگو از این چس کالسا هستی آرمین خاکی  -

زارم عزیز من ولی ممکنه سالن تئاترو من چس کالس نمی -

 به نقطه چین بکشیما.
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 خوب چیپس بگیر.کرانچی بگیر.تخمه هم بگیر. -

 کنه.دیدم یه نگاهی داره به قدو هیکلم می

 کنی آقــــــــــــــــا؟هوی کجا رو نگاه می -

 خوای بخوری؟تو کهآخه من موندم با این هیکل همشو می -

 خیلی الغری؟
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 کنی آقــــــــــــــــا؟هوی کجا رو نگاه می -

خوای بخوری؟تو که آخه من موندم با این هیکل همشو می -

 خیلی الغری؟

ای بابا.این قدر بدم میاد از این سوسول بازیا.من چاق بشو،   -

 نیستم بعدشم خوش خوراکم.حرفی هست؟؟؟

 اشتها میاری.نه خیلیم خوب.منو هم به  -

 پس پیش به سوی تماشای تئاتر همراه با خوراکی. -

و این قدر سر این تئاتر با آرمین خندیدم که واقعا یادم رفت که 

من چی رو پشت سر گذاشتم.پدر خیانت کارمو یادم رفت،  

صحنه ای که دیده بودم یادم رفت .تو لحظه،  خوش بودم.لحظه  

با حرفاش و چیزهایی که خندیدم ای که با آرمین بودم و می

کرد حتی ثانیه ای هم بهم فرصت فکر کردن به تعریف می

داد.واقعا خوب بود وقتی به هیچی فکر چیزهای متفرقه رو نمی

نکنم؛  وقتی فکر نکنم که چقدر بدختم با داشتن پدر هوس باز.  
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همشون دود شدن. پا به پای آرمین تو تئاتر خندیدم؛  

ه دل نبود ولی مرحم دل زخم دیده ام  هایی که شاید از تخنده

 شده بود. 

نفهمیدم کی تئاتر تموم شد؛ واقعا بهم خیلی خوش گذشت،   

یکردم .شوخ و آرمین خیلی خوبتر  بود از چیزی که فکرشو م

در عین حال با ابهت .یه مردی که شاید هر دختری آرزشو 

کرد و به موقع جدی بود.  داشته باشه.  به موقع شوخی می

زد . آدمی نبود که نصیحتو این حرفا نبود.حرفشو رک می اهل

خودشو درگیر تعارف و رو دربایسی کنه .از این خصوصیتش 

خوشم میومد؛  در واقع آدم رویی بود .از این آدما بدم میاد که  

جلوت یه جورین و پشتت یه جور دیگه .آرمین پشت و رو 

 کرد؛  میزد.نداشت؛ حرفشو حتی اگرم ناراحتم می

باالخره وقت برگشتن شده بود؛  دلم نمیخواست از پیشش جم 

بخورم ولی دختریم نبودم که احساسمو بروز بدم یعنی شاید زود 

کردم بود. من تازه باهاش آشنا شده بودم و حس وابستگی می

.چی از این بهتر. بعد از این پدر که ندارم .خوشحالم که حاال با 

 ود پدرو برام پر کنه.آرمین آشنا شدم،  اون میتونه کمب 

 کجایی عزیزم؟؟؟؟ -

 کردم.هیچی داشتم فکر می -

 به بابات؟ -

 تو از کجا فهمیدی؟ -
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 به بابات؟ -

 تو از کجا فهمیدی؟ -

وقتی تو فکر میری ، یعنی به بابات فکر میکنی. با قضیه  -

تونی بینش باشی، کنار بیا ؛  یا باباتو به کل فراموش کن. نمی

 چون خودتو نابود میکنی.

 باشه.خیلی بهم خوش گذشت.خوشحالم که در کنارمی. -

 منم همین طور عزیز دلم. -

کردم . تو راه تا برسم خونه به کارا و رفتار آرمین فکر می

واقعا دوست داشتنیه.یعنی میشه یه روزی عشقیو که نتونستم  

باشه؟وای تا کجاها پیش  تو خونه بین مامان بابام ببینم؛  بین ما 

رفتم. فعال تازه دوست شدیم. دختر بی تجربه ای نیستم؛  قبال 

هم با کسی دوست بودم ولی رابطمون عمیق نبود و در حدی  

بود که چند بار بیرون رفتن باشه وآخرش خودم بهم 

میزدم.چون هیچ کس به نظرم خوب نمیومد.دنبال یه شخص 

ه پیداش کردم .باالخره  تا خاص با ویژگی خاص بودم که باالخر

زارم از دستم بره. حس خوبیه،  یه حدودی مال من شد و نمی

کسیو مال خودت بدونی. حس تملکو دوست دارم.گاهی فکر 

کنم زده به سرم ، مثل این دخترای تازه به دوران رسیده که می

دنبال گوشه چشمی از طرفشون  هستن، شدم.از همون کسایی 

یدونم دارم  دونم ولی مم میومد. نمیکه به شدت ازشون بد

 کنم.کمبودامو با آرمین پر می
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بینم  که درو با کلیدی که همیشه داشتم باز میکنم.مامانمو می

داره کتاب میخونه ظاهرا ولی حواسش انگار اینجاها نیست 

؛شاید یه جایی تو گذشته.چقدر بده که اونم عاشق بود و به  

گی با پدرم.مردی که هر کاری عشقش نرسید و بدتر از اون زند 

 کرد که مال اون باشه نشد.

سالم آرومی میدم ولی این قدر فکرش مشغوله که صدامو 

شنوه .آروم میرم سمت اتاق خودم.بعد از چند لحظه در  نمی

اتاقم به صدا در میاد .بفرمایید آرومی میگم و قامت  نیکان رو 

 تو چارچوب در میبینم. 

 ؟؟؟؟سالم نیکان.چیزی شده -

 آره حواست این روزا بیشتر به مامان باشه .حال خوبی نداره.  -

 چرا؟ -

 فردا روز دادگاهه. -

 فردا یعنی میخوان طالق بگیرن؟مگه تاریخش ... نبود؟  -

 بود، جلو افتاد  -
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 فردا یعنی میخوان طالق بگیرن؟مگه تاریخش ... نبود؟  -

 بود، جلو افتاد.  -

 چرا اینجوری شد. -

 ینو میتونی از آقای مسعود میر عمادی بپرسی.ا -
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 باالخره داره تموم میشه. -

نیوشا نگفتم اینجوری غمبرک بزنی.باالخره این روز  -

میومد.من نگران مامانم سخته براش.تو تمام این ساال مقاوم 

بود ولی دیگه حس میکنم کم آورده.اما برا خودش بهتره که  

 ا بود. جدا بشه.این زندگی از اولش رو هو

 چرا زندگی ما نیکان؟ -

 اینم قسمت بود.خودتو ناراحت نکن. -

باورت میشه ،داره تموم میشه؟یعنی دیگه بابا رو  -

 بینیم؟؟؟؟نمی

 بینیم. نه دیگه اون مرتیکه عوضی و هوس بازو نمی -

 گذره.باالخره تموم میشه .این روزا هم می -

ت ندادیم. بزار  خودتو ناراحت نکن عزیزم.ما که چیزیو از دس -

خوش باشه با تنهایی های خودش ؛شاید بفهمه با ما ،با 

 زندگیش با مامان چی کار کرده.

 باشه. -

حرف اتاقو ترک کرد. امشب باید چی دیگه چیزی نگفت و بی

کار میکردم. باز هم فکر و خیال بابا به سرم اومده.فردا روز 

ست ندارم به بینمش. بعد از اون جریان،  دیگه دوآخریه که می

هیچ وجه ببینمش؛  با این که دلم براش تنگ میشه ولی اون 

بت پدر بودنش،  تو قلبم شکست.به قول آرمین باید عادت کنم 

 زندگی همینه دیگه.

خوام با فکر کردن به بابا خرابش  امشب شب خوبی بود؛ نمی

کنم. میرم تو رختخواب؛  حتی دیگه دفتر خاطراتو هم باز 
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کنم؛  نمیخوام روز خوبم خراب بشه.فقط به آرمین فکر نمی

 کنم که خوابم میبره.می

کنم یکی داره صدام دونم ساعت چنده ولی حس مینمی

گردم،  چشامو باز میکنه. توخوابو بیداری به دنبال صدا می

 کنم؛  قیافه پکر مامان میاد جلو چشمم.می

 چیه مامان ؟چی شده؟ -

 ه؟میای؟نیکانم داره میاد.دارم میرم دادگا -

 مگه وکیل نداشتی؟ -

چرا.ولی میخوام روز آخری حرفامو بزنم به بابات.میخوام با   -

 چشمای خودم ببینم  ،تموم شدن زندگیمو. 

 مامان. -

دونم چقدر زنیم زیر گریه. نمیاین میگم و دوتایی با هم می

 گذره که نیکان وارد میشه و بهمون میگه که منتظرمونهمی
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دونم چقدر زنیم زیر گریه. نمیاین میگم و دوتایی با هم می

 گذره که نیکان وارد میشه و بهمون میگه که منتظرمونه. می

 بریم؟راضی هستی نیوشا؟ -

مامان من به هر چی تو بخوای راضیم.بهتره که جدا  -

 بشید.بابا.... 
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نم کنم و باز کلمات گم میشن. دیگه حرفی نمیزو باز بغض می

 و سریع حاضر میشم.

با هم راه میفتیم به سمت دادگاه. هر چی نیکان خونسرده،  من 

و مامان نگرانیم و دل گرفته ایم. باالخره رسیدیم دادگاه  لعنتی 

 بینم ازدور.دادگاهی که قراره خانوادمو ازم بگیره.رو می

رسیم خانومی که گویا وکیل  وقتی به در ورودی دادگاه می

 مامانه به سمتون میاد.

خانوم سمیعي دیر کردید.عجله کنید لطفا.دادگاه چند دقیقه  -

 دیگه  شروع میشه.

همگام با هم به سمت اون اتاقکی که خانم ستوده اشاره 

شیم. بابا نشسته. بر عکس همیشه ریم. وارد میکنه، میمی

مرتب به نظر نمیاد.سر و وضع نامرتبش حاکی  از اعصاب 

بابا رو هیچ وقت اینجوری داغون ندیدم.یه جوریه خوردشه.

 بینه.انگار فقط چشماش در حرکته و ما رو نمی

وقتی چشمش به  خانوم ستوده میفته یه جوری میشه یه 

جورایی تعجب میکنه.باالخره به حرف میاد و رو به خانوم  

 ستوده میگه:

 کنی؟نیلوفر .تو ... تو اینجا چی کار می -

 ای میرعمادی، وکیل همسرتون.ستوده هستم آق -

دونم چرا کنه. نمیمامان نگاه مشکوکی به خانوم ستوده می

 کنم، خانوم ستوده معذب شده.حس می

قبل از این که مامان چیزی بپرسه ، خانوم ستوده مامانو به  

کنه. چیزی از این ای میبره و درگوشش پچ پچ میگوشه

ونده بودیم. اینجا  فهمم.من و نیکان هاج و واج م مکالمه نمی
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چه خبر بود. به بابا نگاه کردم.معنی نگاهمو فهمید ولی سرشو 

دونم.فقط به زیر انداخت. انگار خجالت کشید، از چی رو نمی

 فهمیدم، حس خوبی نداشت.

مامان بعد از صحبت با خانوم ستوده، به دیوار تکیه داده  

م داد.پیشش رفتم و ازش پرسیدبود.چهرش  چیزیو نشون نمی

 چیزی پرسیدم که چی شده.

 دفتر باباتو خوندی؟ -

 آره.خانوم ستوده همون نیلوفر، دوست دختر قدیمیه باباته.  -

 نه شوخی میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 نه االن به نظرت وقت شوخیه؟؟؟ -

 شناختیش؟چی شد تو رفتی پیش اون؟می -
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 شناختیش؟چی شد تو رفتی پیش اون؟می -

دوستام معرفیش کرده.در هر صورت، خانوم خوب  نه .یکی از -

 و الیقیه .شوهرشم از بهترین وکیالی شهره.

 ازدواج کرده ولی اون که ... -

اون که چی؟باباتو دوست داشت.آره دوسش داشت ولی  -

کنه که مسعود اونم له کرد ، خوردش کرد.بهم گفت کمکم می

ده و   حقمو ازش بگیرم .گفت خیلی وقته مسعودو از یاد بر

فهمه که همسر مسعودم، دوست داره بینه و میوقتی منو می
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گفت مسعود یه آدم احمق که فقط حقمو ازش بگیره، می

خواد اذیتایی که بینه . گفت نگران نباشم، شاید میخودشو می

دونم دونم.فقط مییه زمانی بابات کرده،  رو جبران کنه .نمی

راضی.قسمت اون نبود   خانوم خوبیه و از زندگیشم فوق العاده

 به مسعود برسه.قسمت من بود که بدبخت بشم.

مامان بی خیال. بیا بریم یه آبی به دست و روت بزن .االن  -

 کنن ها.-صدامون می

 باشه بریم. -

بدون هیچ حرفی باهام اومد.خوب گفتن که گفتن، زمین گرده و 

با  ها گذشت و به هم رسیدن. یادمه بارسه. سالآدم به آدم می

چطوری از نیلوفر تو دفترش ،یاد کرده بود. االن بعد این همه 

سال جلوش وایساده ،تا حق مادرمو ازش بگیره. شایدم حق 

اذیتایی که تو جوونیش کرده. معلوم بود اصال شوکه نشده از 

 دیدن قیافه مات و مبهوت بابا. 

باالخره وارد اون اتاق شدیم. قاضی داشت حرف میزد و نیلوفر  

ون خانوم ستوده با نطق قرایی که کرده بود،  داشت بابا  یا هم

کرد. بابا موظف بود خیلی چیزا رو بده به  رو محکوم می

مامان خونه، ماشین و خیلی چیزای دیگه رو. البته درسته که 

همه اینا حق خود مامان بود ولی مامان من با میل خودش ،یه 

ن شده بود که به  سریو به نام بابا کرده بود و حاال قرار بر ای

عنوان مهریه ازش پس بگیره. بابا الم تا کام حرف نزد. فقط 

کرد. از وقتی نیلوفرو دیده بود حالش گرفته تر شده نگاه می

 بود. 
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باالخره دادگاه استراحت داد و تنفس اعالم کرد و همه بیرون 

رفت. جوری رفتیم. بابا رو دیدم که به سمت خانوم ستوده می

 شنیدم.که نفهمن.صداشونو می نزدیکشون رفتم

بینمت؟چرا نیلوفر چرا اینجا؟؟؟ چرا بعد این همه سال می -

 اومدی چرا اینجا؟

 خانوم ستوده هستم. به طور اتفاقی خانومتو دیدم. -

 تونستی منو ببخشی ؟؟؟؟ -

وای چی میگی تو.بخشیدن واسه چی.اون موقع بچه بود، خام   -

نومتو دیدم واقعا خوشحالم ولم بودم.یه چیزی گفتم االن وقتی خا

کردی خیلی خوشحال. همسری پیدا کردم که عاشقم شد و 

گیرم .اگه شدم عاشقش شدم. تموم حسای خوبو ازش می

خانوم ستوده، اون منو به اینجا رسوند. وکیل  

مشهوریه.خوشحالم واقعا خوشحالم که منو تو بهم  

 نرسیدیم.خوشحالم منو پس زدی. 
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یگی تو.بخشیدن واسه چی.اون موقع بچه بود، خام  وای چی م -

بودم.یه چیزی گفتم االن وقتی خانومتو دیدم واقعا خوشحالم ولم 

کردی خیلی خوشحال. همسری پیدا کردم که عاشقم شد و 

گیرم .اگه شدم عاشقش شدم. تموم حسای خوبو ازش می

خانوم ستوده، اون منو به اینجا رسوند. وکیل  
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واقعا خوشحالم که منو تو بهم  مشهوریه.خوشحالم 

نرسیدیم.خوشحالم منو پس زدی. مسعود ولی با زندگیت چی 

کار کردی؟یادمه عاشق نیوشا بودی چی شد؟چرا اسم دخترت 

 نیوشاست؟

ولم کرد.عاشق پسر عموش بود.خوردم کرد و رفت .آخرشم  -

خوادش، با یکی دیگه ازدواج کرد وقتی دید پسرعموش نمی

قبلش قرار بود حرف بزنیم حرفم زدیم نشد تا اینکه گفت شوهر 

ها کرده .خورد شدم به معنای واقعی. بازم برگشت، بعد سال

ردم. االنم دارم  اومد و زندگیمو آتیش زد ،باهاش رابطه برقرار ک

خورم. من عاشقش بودم. نتونستم هیچ وقت چوب همونو می

 فراموشش کنم.هیچ وقت.

حرفای خنده دار میزنی .تو و عشق. یادمه چقدر وقتی  -

کردی ولی هنوزم یادمه  گفتم دوست دارم، منو مسخره میمی

دادی. منو خورد کردی ،رفتی ها براش جون میاون موقع

دیدم و التماست کردم که برگردی، گفتی من دنبالش. با چشام 

میرم. زمین به شکل احمقانه عاشقشم، گفتی من بدون اون می

 ای گرده آقا مسعود.

اومدی اینجا تیکه بارم کنی؟تو که موفق به نظر میای؟االنم که -

احتماال دادگاه منو مقصر میدونه.اومدی چی بگی؟دق و دلیتو  

 خالی کنی؟

عوض نشدی.ولی خانومت که خانوم  هنوزم همون آدمی،   -

خوبیه ،خوشگله ، موفقه از نیوشا خیلی بهتره ، یادمه یبار 

دیدمتون همون موقع با هم،  پس چرابا خانمت  به اینجا  

 رسیدی مسعود؟هنوز نفهمیدی اون عشق بچگانه بود؟؟؟؟؟؟؟؟
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بینمش ولی نه برا من نبود.هنوزم دوسش دارم،  هنوزم می -

دونی االن که از شوهرش جدا شده ،بی رد. میزندگیمو نابود ک

قیدو بند شده، راحت خودشو  در اختیارم میذاره .  باورم نمیشد 

شد تا این حد راحت شده اوایل، حتی قبل جداییمون باورم نمی

باشه ولی االن فهمیدم هیچ حدو مرزی نداره.اون فقط دنبال  

ه.بهم  لحظست از هر چیزی خوشش بیاد،  باید به دستش بیار

گفت پشیمونه که ولم کرده که بهم قبال از جدایی یه حرفایی زده 

 گفت از همشون پشیمونهبود می
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 مگه چی گفته؟؟

یه بار بهش زنگ زدم که عکسای بچگیامو بیاره برام . همه  -

عکسام دستش بود.  بهش گفتم عکسامو بیاره و عکساشو 

ت.گفت شاید یه بگیره.تازه نامزد کرده بود میدونی چی گف

روزی با شوهر و بچه هام بیام ازت بگیرم.خورد شدم به معنای 

 واقعی تو خودم شکستم.اون نفهمید چی گفت ولی داغونم کرد. 

و من با شنیدن این حرف؛ بیشتر از معشوقه پدرم متنفر شدم و 

از ذهنم گذشت که یک زن چقدر میتونه هرزه باشه که جلوی 

رد شوهر و بچه های احتمالیش  کسی که عاشقش بوده، در مو

کردم که پدر من حرف بزنه و طرفو خورد کنه و باز فکر می

ها باهاش در ارتباطه. چقدر احمقه که هنوز با همه این حرف
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دونم چی شد یهو به سمت پدرم حمله کردم و حرص تموم نمی

 این روزا رو خالی کردم و داد زدم.

بیشتر؛  مرتیکه خیلی هرزه ای خیلی.از اون زنیکه هم  -

 آشغال.چی به سر زندگیمون آوردی عوضی .

 کردم.گفتم که گریه میاینا رو در حالی می

خوای؟یعنی به تو هم میگن چیه چرا بهم زل زدی؟چی می -

آدم. این همه حرف شنیدی ، بازم دوسش داری. این همه 

 خوردت کرد و توی آشغال تو خونه ما ....

وضعیتی بیفتی که  عذاب بکشی. این همه کنم به فقط دعا می -

 سال ما رو عذاب دادی.باید عذاب بکشی.باید تو تنهایی بمیری.

 نیوشـــــــــــــــا. -

منو میگی یا معشوقتو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چی میگی؟تا امروز هنوزم  -

ته دلم دوست داشتم،  با تموم چیزایی که ازت دیده بودم و  

ودم میگم،  ازت متنفرم.دلم شنیده بودم ولی امروز از تموم وج

 خواد بمیری عوضی آشغال.می

 نیکانو مامانو دیدم که به سمتم اومدن و منو از بابا دور کردن.

نیوشا چی شد؟کجا بودی؟چرا رفتی،  پیش اون مرتیکه؟بهت  -

 نگفتم خودتو ناراحت نکن.آخه اون مردک ارزش داره.

 بینی حالش بده. نیکان حرف نزن.مگه نمی -

 ه مامان.باش -

 شد.همون موقع دادگاه همه رو به داخل فراخواند.یعنی چی می

 خانوم ستوده به مامان نزدیک شد و با لحن آرومی گفت:

نگران نباشید ؛ همه چی به نفع ماست.آقای میر عمادی؛   -

 محکوم میشن.
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سکوتی توی فضا حاکم شده بود که باالخره قاضی شرع به 

 هی بود بر طالق .خوندن حکم کرد، حکمی که گوا

دادگاه بابا رو محکوم به پرداخت مهریه کرد و بابا در واقع هر  

داد.  باید میشد مثل چی که داشت و نداشت،  باید پس می

اوایل. حقش بود. به خاطر پول مامانمو این همه سال رنج داد.  

دادگاه یه وقتی داد که طرفین فکر کنن و اگر باز هم مصر بودن 

شد. ه یه ماه دیگه بود ، صیغه طالق جاری میدر جلسه بعد ک

دونم یه ماه خیلی زیاد بود.برای مامان اعصابی نمونده بود.می

 که دوست داشت زودتر خالص بشه از شر بابا
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دونم چه تصمیمی داشت. فکرم رفت به سمت عمو محمد نمی

.جدیدا دیده بودم که مامان تلفنی باهاش صحبت 

 کنه.نمیدونم یعنی مامان تصمیم داشت با عمو محمد ... !!!می

کنه، بعدم عمو محمد فامیل باباست، مگه نه فکرش داغونم می

 میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سعی کردم منطقی باشم و از دید شخص سوم نگاه کنم . شاید 

کردم و پیش عشق قبلیم که اگه منم بودم همین کار می

 نده و ازدواج نکرده برگردم.های سال،  بهم وفادار موسال
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دونم، بهتره فکر نکنم. مامان دونم ، نمیعشق اولم ؟! نمی

نهایت دونم ما رو بیدونم ! میخائن نیست، فقط اینو می

 زاره.دوست داره، مثل بابا نیست ما رو تنها نمی

 بعد از اعالم رای دادگاه خانوم ستوده سمت مامان اومد و گفت:

 کنم تاریخ طالق زودتر بندازم.تموم سعی ام می -

 میشه؟ راستی تا کی اموالم بهم برگردونده میشه؟ -

کنه که تا اون موقع باید اموال  دادگاه یه زمانی رو اعالم می -

همه رو واگذار کنن به شما وگرنه خود دادگاه میاد و همه چیز 

 کنه.رو ضبط می

 ممنون خانوم ستوده لطف بزرگی کردید. -

نوم ستوده خداحافظی کرد، من به سمتش رفتم و  مامان از خا

 گفتم:

 مامان خانوم ستوده رو کی معرفی کرده بود ؟؟؟ -

 محمد پسر عموی مسعود. -

 با خنده تلخی گفتم:

 عشق اولتون ؟ -

 با اندوهی گفت:

 آره. -

و من به این فکر کردم که مادرم با چه حسرتی و آهی این آره 

دونم ! یه لحظه یه خت ، نمیرو به زبون آورد. شاید دلم سو

 جوری شدم.
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راستی چرا خودش نیومد وکالت شما رو به عهده بگیره ؟  -

 اون که شما رو دوست داشت !

دوست نداشتم رو به رو هم وایسن، فامیلن وگرنه محمد همه  -

دونست ، ستوده رو هم بهم اون معرفی کرد ولی نگفت چی می

 نگفت؛ فقط بهم گفت وکیل خوبیه.دونم چرا کیه ! نمی

 مامان ، هنوزم عمو رو دوست داری ؟؟؟ -

این سواال چیه؟؟؟ گفتم عشق اول هیچ وقت فراموش  -

شه؛  یه گوشه از قلبم شه، هنوزم میگم فراموش نمینمی

مونه .االنم دوسش دارم ولی نه دیگه مثل همیشه برا اون می

کنم همه رات تعریف میها! دفتر خوندی بیا پیشم، باون موقع 

 چی رو ، بریم که نیکان منتظرمونه.

 و به راه افتادیم ... 

قبل از این که به ماشین برسیم بابا رو دیدم که مامانو صدا  

کرد. مامان یه نگاهی بهمون انداخت و به سمتش رفت. بعد 

 چند دقیقه،  مامان به سمتون اومد و گفت بریم.

کردم که ادمون فکر میتو سکوت ماشین داشتم  به خانو

 صدای نیکان سکوت رو شکست:

 مامان چی گفت بهت؟ -

 گفت اگه میتونیم ببخشیمش، البته مخاطبش هممون بود !  -

خنده داره چی رو ببخشیم؟! گه ای که زد به زندگیمون رو  -

ببخشیم ؟ خیانتش ببخشیم؟ کدوم کارش گفت ببخشیم؟ اومدیم 
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زیارت کردیم، ماشاهللا همه جا رو دادگاه دوست دختر قبلیشم 

 آباد کرده، مرتیکه هرزه !!!

خوری؟ نیکان آروم باش مامان ! چرا این قدر حرص می -

اونم خوشبخت نبود ولی تقصیر خودش بود؛ هم به ما، هم به 

 خودش بد کرد، با هممون لج کرد.

آره فیلم عشق و حال مرتیکه رو ندیدم. بهش بد گذشت،  -

 نهایی بمیره.دوس دارم تو ت 

نیکان ببند دهنت !!! من تو رو با نفرت بزرگ نکردم، هر  -

 فهمی ؟؟چی باشه پدرته و حق نداری اینجوری بگی ، می

 نیکان با صدای گرفته و ناراحتی رو به مامان کرد و گفت:

 بله مامان !! -

دیگه تا رسیدن به خونه چیزی نگفتیم، نیکان بعد این که ما رو 

 و من موندم و مامان. پیاده کرد رفت

 مامان تصمیمت چیه؟ -

 در چه مورد؟ -

 بابا   -

 خوام منو احمق فرض کنه.گیرم، نمیاموالم پس می -

 خوبه ، خوشحالم مامانم. -

 من میرم  تو اتاقم. -

 باشه مامانی. -

رفتم تو اتاقم و دنبال دفتر خاطرات، باالخره پیداش کردم. یادمه 

ه بابا اولین بار با نیوشا قرار گذشته تا اونجایی خونده بودم ک

 گنجید .....بود و از شادی در پوست خودش نمی
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 " مسعود جوان "

 

کردم که روز خوبی رو گذرونده بودم و داشتم به این فکر می

چقدر سخت به خودم گرفته بودم. دختر راحتی بود.یعنی من 

اتاقم بودم که  احساس راحتی کردم.  آخیش خیالم راحت شد. تو 

 دیدم یکی وارد شد:

 به داش مسعود، کم پیدایی پسر ؟؟! -

 سالم ممد جون،بیا که به موقع اومدی، شارژ شارژم امروز. -

 چی شده ؟؟؟ باز مخ کیو زدی ؟؟؟؟؟؟ -

 از تو بعیده ممد، مخ زدی چیه ؟ شوخیشم زشته. -

 ببند دهنت ... مغور بیا . -

فته بودم چند وقته تو نخشم، هیچی با اون دختره که بهت گ -

دوست شدم. تو با اون دختره  که دوست داشتی، چی کار کردی 

 ؟؟؟؟؟

دونم دیگه چطوری بهش بفهمونم،  دوسش راستش نمی -

دارم، دختر خوب و سنگینیه، راه نمیده، فهمیده که دوسش 

 کنه !دارم؛ داره اذیت می
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زیاده  ولش کن ... بابا بچسب به یکی دیگه... چیزی که -

دختره بابا ... حتما از اوناست که بیشتر از نوک دماغش جایی 

 بینه.رو نمی

 نه بابا، دختر خوبیه.  -

 راستی خاله اینا کجان؟ -

زنن، این قدر سرت گرمه که هیچی حالیت دارن حرف می -

 شه.نمی

 دستت درد نکنه، تو هم تیکه بارمون کن. -

 نوکرم داداش.  -

اینا و پسر خاله عزیزم محمد، شب اون شب با وجود خاله 

 خوبی بود. 

عصر هم که دیگه نور علی نور شده بود. فقط تنها فکرم این 

 زنه یا پیام میده یا نه؟! بود که نیوشا زنگ می

البته من باز هم میرم دنبالش ولی این شهرام سر خر اگه بزاره. 

 گم !فعال بهش نگم بهتره، اکی شد بهش می

رفتم تو فکر که ممد بالفاصله ادم و میگاهی یهو یادش میفت

 تیکه اش بهم مینداخت.

 

 باز هم ورق زدم تا صفحات دیگرو بخونم.  

 

چند روزی بود که ندیده بودمش، ازش خبری نشده بود و حالم  

 گرفته بود. حتی چند روز هم رفتم دبیرستانشون ولی ندیدمش !

 

#62 



 110 

 

 

 

 

باالخره. بهم گفت که تا این که بعد دو هفته بهم پیام  داد 

مشکلی براش پیش اومده بود و نتونسته بیاد و یکم هم شاید 

 خواست گربه رو به اصطالح دم حجله بکشه.اینکه می

بعد از کلی حرف از اینور و اونور ، باالخره راضیش کرده بودم  

 که فردا ببینمش. 

بی صبرانه منتظر اومدن فردا هستم ، یعنی چند ساعت باید 

 ؟صبر کنم

گرفت. انگار اولین بارم بود  گاهی از حرکات خودم ، خندم می

شم. این همه تجربه باعث نشده بود که که با کسی دوست می

 برا قرار داشتن، هیجان نداشته باشم.

دونم شاید چون تازه اولش بود، اینجوری بودم ولی نمی

دونستم خودم که این یکی با بقیه فرق داره؛ شاید این  می

 تلقینی بود که به خودم کرده بودم !

تو فکر نیوشا بودم که گوشیم زنگ خورد. تو فکرم این بود که  

 شاید کاری داشته باشه؛ 

 یه جانمی گفتم و گوشی جواب دادم:

 جانم عزیزم ؟؟؟؟؟  -

 صدایی نیومد.

 الوووووووووو  -

 بازم صدایی نیومد. -
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 نیوشا عزیزم تویی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 دددددددددددددددددددد.مسعوددددددد -

 باز هم نیلوفر ... ای خدا !! 

این دختر چرا ول کن نیست ؟! بدترین حرفا رو بهش زدم ، 

 کنه، خیلی سیریش شده دیگه.بازم ول نمی

بینی که اصال برا چی زنگ زدی؟ ما که تموم کردیم، می -

خوریم، منتظرت نبودم، نفهمیدی که دیگه به درد هم نمی

 نفهمیدی؟

کنی آخه دختر؟! برا چی زنگ زدی خودت کوچیک می چقدر

 ؟؟؟

 مسعود، نیوشا کیه ؟؟؟؟؟؟؟ -

گفت که صدای گریش به شدت رو اعصابم اینو در حالی می

 بود. 

 به تو چه ... عشقمه ... به تو ربطی داره ؟؟؟ -

مسعود من عاشقت بودم، هستم و خواهم بود. مسعود من  -

هم روزای خوبی داشتیم ،ما  تونم زندگی کنم، بابدون تو نمی

 همو دوست داشتیم !!!!

مایی وجود نداره نیلوفر ، تو منو دوست داشتی این حس دو   -

 طرفه نبود . 

 چطوری باهاش آشنا شدی ؟ چی داشت که من نداشتم ؟ -

 غرور، شخصیت، چیزی که تو اصال نداشتی. -

عاشقتم، مسعود اینجوری حرف نزن. من دوست دارم به خدا  -

 نمیتونم فراموشت کنم !!!
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تونم دووم بیارم، اصال هر خیلی فکر کردم من بدون تو نمی

 چی تو بخوای هر چی تو بگی.

 حتی موافقی که  ..... ؟؟؟؟؟؟؟ -

خفه شو !!! مسعود بیشتر از این خردم نکن، من دوست  -

 دارم.

 دیدی حتی اون قدر دوسم نداری که خودت در اختیارم بزاری.-

 مسعودددددددد ... نیوشا هم خودش در اختیارت میزاره ؟ -

نیوشا با تو خیلی فرق داره، شخصیت داره. این منم که دنبال   -

اونم، این منم که به فکرش شب و روز ندارم، یکی مثل تو دم  

 دستی نیست.

 پس واقعیه آره؟ -

 آره. میخوای بیا نشونت بدم، فردا باهاش قرار دارم . -
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 ره. میخوای بیا نشونت بدم.فردا باهاش قرار دارم.آ -

 مسعودددددددددددددد.  -

کنی. دس از سرم بردار. من چیه هی مسعود مسعود می -

خوام دیگه نه ببینمت  دوست دختردارم؛ خیلیم دوسش دارم نمی

و نه صداتو بشنوم. االنم فقط حقیرتر  شدی پیشم.یکم شخصیت 
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.برا من که یه مدت بد نبود  داشته باش.بزار بقیه جذبت بشن

 ولی برا بقیه خوب باش.

 خیلی آشغالی. -

 نه به آشغالی تو. -

و دیگه منتظر اراجیفش نشدم.دخترم این قدر کنه میشه. یکم 

کردم اگه واقعا  برا خودش،  ارزش قائل نمیشه. داشتم فکر می

این قدر احمق بود و قبول میکرد که خودشو در اختیارم بزاره،  

چی میشد.من خواستم فقط امتحانش کنم.تو همین حین واقعا 

 بود که اس ام اسی برام اومد:

اگه خودمو در اختیارت بزارم، بی خیال اون دختره      -

 شی؟؟؟؟؟؟می

خدیا این دختر روانی شده؟چرا همچین چیزی میگه؟با این همه 

 خواد. بدون فکر نوشتم:حرف بازم منو می

 آره بهت خبرشو میدم.    -

 دیدم این دخترتا کجا، میخواد پیش بره.اید میب

خواستم از راه مدرسه امروز با نیوشا قرار داشتم،  یعنی می

پوشیدم.عطر دلخواهمو  برم ببینمش.بهترین لباسامو باید می

زدم و از خونه بیرون زدم.تو ذهنم همش نیلوفر میومد؛  واقعا  

اینجا پیش   کردم تادونستم چی میخواد این دختر.فکر نمینمی

کردم برای همکاری کردن. باید بره. باید با شهرام صحبت می

ترسوندمش.دختر خوبی بود ولی احمق بود، باید به خودش  می

 خوردم.میومد. من در هیچ صورتی به دردش نمی
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اصال تو حال درس وکتاب نبودم.  هیچ وقت هم از درس خوشم 

ه ای نداشتم خواستم مدرک بگیرم وگرنه عالقنمیومد فقط می

 به درس.

بعد مدرسه باشهرام در مورد نیلوفر صحبت کردم و گفت 

خبرشو بهم میده.بعد از شهرام جدا شدم و به سمت مدرسه 

نیوشا راه افتادم.با چشمای کشیدش ،داشت دنبالم میگشت و 

این یعنی منتظرمه و نشونه خوبی بود.دستمو به نشونه سالم 

 براش تکون دادم.

دونستم عالیقش چیه.دوست داشتم شبیه چیزی بشم نمیهنوز 

 خواد.با لبخندی که گوشه لبش بود به سمتم اومدکه اون می
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 سالم مسعود. -

 جونش یادت رفت عزیزم. -

 یادم نرفت ترسیدم پر رو بشی. -

 بینی؟مرسی که به فکر منی.خوبی؟خوش میگذره ما رو نمی -

 ؟چه زبونی هم داری؟؟؟؟؟؟؟میدونستی خیلی بلبل زبونی  -

حاال کجاشو دیدی؟این نصف زبونمه،  کل زبونمو ندیدی.یه   -

 زبونی دارم که نگو.ببینی عاشقم میشی.

 باز خودشیفته شدی که. -

 نگفتی کجا بودی؟دلم برات تنگ شده بود.  -
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 اینو که گفتم خندید یه خنده با نمک.

 چرا میخندی؟ -

 .آخه خیلی مظلوم وار اینو گفتی -

 قیافم مظلومه کال البته خودمم مظلومم ها. -

نه واقعا قیافه تو کجا مظلومه .خیلی اون باال باالها سیر  -

 کنیا.می

 بله دیگه باال باالها اومدم تا به شما برسیم. -

 از زبون کم نیاری یه وقت. -

 ما تا شما رو داشته باشیم ، زبونمون از سرمونم درازه. -

خوشم میاد.تا االن چند تا دخترو با همین  نه واقعا داره ازت -

 حرفات خر کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

زنی منو خر کردن؟دخترا خودشون خرن، وای چرا تهمت می -

 البته بال نسبت شما.

 نه جدی چند تا دوست دختر داشتی؟ -

 هان.تعدادشون یادم نیست. -

 باز هم خندید یه خنده بلند. 

 چی شد؟ -

 صداقتتم. عاشق این  -

 تو زندگی صداقت حرف اولو میزنه. -

 بازم خندید. 

 دیگه برا چی میخندی؟ -

 مگه ما میخوایم با هم زندگی کنیم؟؟؟؟؟؟؟ -

 خدا رو چه دیدی شاید دل سپردیم. -

 اوهو چه شعراییم بلده.  -
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 من عاشق اشعار عاشقانه ام. -

 به خاطر تعدد دوست دختره .نه؟؟؟؟؟؟؟ -

 خندیدمو گفتم : 

 تا قبل شما صد البته.    -

 اونم خندید ولی چیزی نگفت

 خوب حاال کجا بریم؟؟؟؟؟؟؟؟ -
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 خوب حاال کجا بریم؟؟؟؟؟؟؟؟

 بریم پارک ... . -

 حاال چرا اونجا؟؟؟؟ -

 نزدیک خونمونه. -

 باشه .بریم.خوب از خودت بیشتر بگو. -

 گفتنیا رو گفتم دیگه. -

 از دوست دخترات. -

بابا چه گیری دادی به دوست دخترای من.اونا مال زمان ای  -

 جاهلی بود.

 یعنی االن دیگه جاهل نیستی دیگه. -

 نه دیگه.-

 خوب از اینجا بریم .  -

 نه اینجا بابام ممکنه ما رو ببینه. -
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 مگه بابات اینجا کار میکنه؟؟؟ -

مغازه راستش بابام شغلش آزاده و اینجا مغازه داره .اکثرا دم  -

 هست.

 حاال کدوم یکیه؟ -

 با لحن با مزه ای گفت:

 گیری؟داری آمار می -

 تو اینجوری فکر کن. -

 مغازه طالو جواهر. -

 بعله بعله به سالمتی. -

 چشات برق زد. -

 آخه شغل خوبیه.برا همون چشام برق زد. -

 منم عرو عر -

 اینو گفت و با هم زدیم زیر خنده.

 خوب چقدر کم حرف شدی؟ -

 چی بگم.دارم از حرفای تو مستفیض میشم. -

از خونوادت.ارتباطت با اونا.میخوام بیشتر ازت بدونم.از   -

 دوستات.

خوب  میدونی که وضع مالیمون خیلی خوبه برا همین همیشه  -

راننده میاد دنبالم.با مامانم ایناخیلی راحت نیستم.یه دوست 

خیلی صمیمی دارم اسمش مهالست.دوست صمیمیه.با اون 

راحتم مثل خواهرمه.اکثرا یا اون خونمونه یا من خونشونم.یه  

داداش دارم ازم بزرگتره اسمش نویده.خونمونم که گفتم  از 

 همین راه بری میخوری به خونه ما یه خونه ویالیی دوبلکس.

 همون که  روبروی ...؟ -
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 آره. -

 خوب تو هم از خودت بگو.  -

در.مامانم خونه گفتم که یه خواهر دارم و یه برا  -

 داره.وضعمون معمولیه.بابام هم شرکت ... کار میکنه.

 همون شرکت که روبروی .... ؟ -

 آره.چطور؟ -

 داییم رئیس اون شرکته.راستی یه سوالی بپرسم -
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 داییم رئیس اون شرکته.راستی یه سوالی بپرسم . -

زندگیت.یعنی بین دوست بگو تا حاال کسیو دوست داشتی تو  -

 دخترات کسی بوده که جور خاصی بخوایش؟ 

 نه.تو چی؟؟؟؟؟ -

 حس کردم با مکث جواب داد .فکرکرد و گفت:

 شدم.هان .نه.اگه کسیو دوست داشتم که با تو دوست نمی -

 آره خوب.  -

 مرسی که باهام اومدی.من دیگه برم. -

 اد بگیرم.ترسی راه خونتونو یکنی.  میچیه داری دکم می -

 خوب یاد گرفتی دیگه.میخوای تعارفت کنم بیای تو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 بریمممممممممم. -
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 میترسم بد بگذره. -

 نه عزیزم.خیلیم خوش میگذره. -

 پر رو.خوب من دیگه برم. -

دستشو به سمتم دراز کرد.هنوز باهاش خیلی راحت نبودم.یعنی  

وجه نیوشا رو با هنوز در حد دست دادن بودیم.البته به هیچ 

کردم ولی بدم نمیاد یکم دوست دخترای قبلیم مقایسه نمی

رابطمون فراتر بره.به هر حال دوسش داشتم و به نظرم این 

کردم.آدم راحتی چیزا عادی بود.خیلی خودمو در قید و بند نمی

 بودم. 

باهاش دست دادم و ازش خداحافظی کردم.سخت بود برام 

ا به دلم نشسته بود مخصوصا با دونم چرا.نیوشا واقع.نمی

شنیدن وضع مالیش.دختره زرنگ چه دقتیم داره.برق چشمای 

 منو از کجا دیدی دختره دیونه.خوب کیه که بدش بیاد.

تو فکرو خیال نیوشا بودم و به سمت خونه رفتم که گوشیم 

 زنگ خورد.شماره نیلوفر بود. 

 با صدایی که سعی داشتم عصبانیتمو نشون بدم گفتم:

 بعله؟ -

 مسعود میخوام ببینمت.  -

 هنوز سر حرف هستی؟؟؟؟ -

هیچ صدایی نیومد.حس کردم نفس نکشید.بعد از چند لحظه  

 باالخره صداشو شنیدم که گفت:

 آره.کی ببینمت؟؟؟    -

 خواست چیو ثابت کنه.واقعا این دختر دیوانه شده بود.می

 کنم.امشب خبرشو بهت میدم. آدرسو برات اس ام اس می -
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 مسعود خیلی دلتنگتم. -

خدایا این دخترداشت منو روانی میکرد.چی بهش بگم.ولی 

خاد، خودش میخواد بشه مثل تموم اون دخترای خودش می

تونستم باهاش این کارو کنم.اون  خرابایی که ... . ولی نه نمی

 فقط یه احمق بود،  همین.

نیلوفر  یه زنگ به شهرام زدم و خونه رو اکی کردم.باید به 

کنه.درسته کردم اهلش نیست.فقط داره حماقت میثابت می

خواستم اینجوری تموم بشه.با یه عاشقش نبودم ولی نمی

 خاطره بد.هر چی بودم، بی شرف نبودم که با ابروش بازی کنم
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بهش پیام  دادم و آدرس رو بهش گفتم.قرارمون فردا بود.تو  

کرده بود ، اونم این بود  ذهنم سوالی ذهنمو به خودش مشغول 

که میخواد چی کار کنه.دوست نداشتم باور کنم که دختر 

دونم یه حس مسئولیت بود چی بود ،دوست نداشتم خرابیه.نمی

 خواستم نیلوفر باورمو خراب کنه.باورم این بشه.نمی

باالخره،  فردا از راه رسید.فکرم همش به نیلوفر بود و عکس 

وری زمان گذشت ولی باید حاضر العملش بودم.نمیدونم  چط

شدم و میرفتم.رفتم دنبالش .به خودش خوب رسیده می

کرد.داشت منو بود.بوی عطرش از دور هم آدمو مست می

کرد.آدم چشم و گوش بسته ای نبودم .کسیم نبودم  هوایی می
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که بگم خیلی پاکم ولی این رابطه رو با نیلوفر  

ه خاطر من هرزه خواستم بخواستم.چون احمق بود نمینمی

بشه.من دوسش نداشتم.ولی االن احساسم عوض شده بود.بوی  

عطرش از خودم بیخودم کرده بود. یه عطر سکسی بود. همه 

حرفام دود هوا شده بود.باالخره به خونه مورد نظر رسیدیم 

 درو باز کردم و با هم وارد شدیم.

با  مانتو و روسریشو درآورد.یه تاپ قرمز دوبندی تنش بود که 

پوست سفیدش در تضاد بود.بهم خیره شده بود، منم بهش خیره  

شده بودم.رژ لب قرمز و خوش رنگی زده بود.لبای زیبایی 

کرد.ناخودآگاه به سمتش رفتم داشت و آدم رو وسوسه می

وبغلش کردم.دیگه عقلم زایل شده بود.من مرد بودم و نیاز  

.پسر پیغمبر داشتم و اونم اینجا با دختری که خوشگل بود تنها 

هم که نبودم.حرفای عقلم که قبال تو فکرم بود رو  کنار زدم و 

بوسیدمش طوالنی.رو مبل نشستیم.به چشماش خیره 

تونستم تو شدم.چشاش یه برقی داشت.ولی نم اشک رو هم می

 مردمک چشماش ببینم. 

کنم.ولی خودش خواست.باز هم تو خدایا من دارم چه غلطی می

بودم که یهو دیدم به سمتم اومد و لبامو   فکرو خیال خودم غرق

بوسید همراهیش کردم.دیگه همه چیز کنار رفته بود و من 

شدم.که دیدم صدای هق هقش بلند شد.بلند گریه  تشنه تر می

بوسیدمش کرد.ازش فاصله گرفتم.اولین باری نبود که میمی

 ولی دفعات قبل فرق داشت.

 چرا گریه میکنی ؟مگه خودت نخواستی؟ -

 من  تو رو میخوام.نمیخوام از دستت بدم -
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 من  تو رو میخوام، نمیخوام از دستت بدم.

اینجوری هم از دست میدی، فکر کردی خرم ؟! وقتی به من  -

 پا بدی؛ به صد تا مثل منم پا میدی، من آشغال خور نیستم !!!

 مسعووووووووووووود.  -

م تا اینجا آوردمت که به خودت بیا نیلوفر !!! تا اینجا اومد -

ببینی داری با زندگیت چه کار میکنی؟ اینجا مرز هرزگی و سالم 

 موندن، خودت انتخاب کن.

نزار فکر کنم تمام مدت، با یه دختر خراب دوست بودم.ذهنیتم  

 تغییر نده.من با تو باشم یا نباشم؛ برام فرقی نداره.

و ثابت فقط امروز اومدم که به خودم و خودت یه سری چیزا ر

کنم. االن کنترل احساسم دست خودم نیست. زودتر از اینجا  

 برو، برو به زندگیت برس.

 با گریه گفت:

 ولی من هنوز دوست دارم مسعود.  -

 فقط برو برووووووووووووووووو.  -

به چشمام با چشمای اشکیش خیره شده بود منم آدم بودم حس  

 های متفاوتی در اون لحظه به سراغم اومد،
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فقط خدا خدا میکردم که زودتربره وبه کاری دست نزنم که بعدا  

پشیمون بشم. باالخره نگاهشو از من گرفت و به سمت لباساش 

رفت و اونا رو پوشید و من همین جور خیره شدم بودم در واقع  

 مسخ شده بودم.

عصبی بودم، دلم میخواست فریاد بزنم، تو اوج جوونی و اوج  

 نیاز بودم. 

خونه رفت بیرون با چشمانی که اشک ازش جاری  باالخره از

بود. دلم براش سوخت دلم برا خودم هم سوخت، نمیدونم چرا  

حس بدی داشتم حس آدم بده قصه ها حس گرگ بد گنده تو  

 داستان بچگیام یه حس منفی.

 چرا اینجوری شد ؟ من مقصر نبودم !

 من دل ندادم ! 

ی تو سرم کلی فکره. تازگیا زیادی احساسی شدم. قبال نبودم. وا

 امروز نیلوفر اندامش نیوشا .

سرم داشت منفجر میشد، اندام وسوسه انگیز نیلوفر از جلو  

 چشام دور نمیشد، از طرفی هم نیوشا تو ذهنم بود.

یعنی من داشتم خیانت میکردم؟! خیانت نه چه واژه غریبی، من 

میخواستم تکلیف نیلوفر رو مشخص کنم. من هنوزم نیوشا رو 

 دوست دارم.

نیوشا با حرکاتش، حتی با آوردن اسمش تو ذهنم لبخند به لبم  

 میاد.

سعی کردم تصورش کنم . با اون لباسای شیک و جذبش. یهو  

تو فکرم اندامش شکل گرفت. زود افکارمو کنار زدم، نیوشا تو 

ذهنم اینجوری نبود ولی ذهن من یکم انحراف داشت البته کار 
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ه هر حال مرد بودم، مرد هست و این از یکم هم گذشته بود ب

 افکار منحرف !!

یکی زدم تو سر خودم که هوایی نشم.رفتم زیر دوش آب سرد 

که هر فکری از سرم بپره.با این که یخ کردم زیر اون آب که 

خیلیم سرد بود ولی یه جورایی برام لذت بخش بود.افکارمو 

کن بود شستشو داد.به سختی از حموم دل کندم یه حوله تو رخت

با همون  خودمو خشک کردم.دراز کشیدم و نفهمیدم کی خوابم 

 برد که صدای شهرامو شنیدم
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پاشو پسر چه خبرته.هر چند حق داری.فعالیت کردی     -

 خسته ای.

 این وگفت و زد زیر خنده.

در حالی که دستمو به این طرف اون طرف سوق میدادم که  

 خستگیم گرفته بشه گفتم:

دهنتو شهرام.خیلی کوفته تنم.بیا پشتمو ماساژ بده.رو  ببند -

زمین این قدر خسته بودم خوابم برد االن داغونم تموم تنم درد  

 میکنه.

 برادر من به همون که خستت کرده،  بگو بیاد ماساژت بده. -

 بندی یا نه.بابا خوبه گفتم نیلوفر قرار بود بیاد.می  -

 یعنی هیچی نشد؟؟؟؟؟ -
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 کردم که گفت: چپ چپ نگاش

 آخه به نظر خیلی دوست داشت.بدش نمیومد که باهات باشه. -

 بچه بود.خیلی بچه بود.  -

چی شده،  تو چرا ناراحتی تو که این طوری که میگی یعنی  -

 خودت نخواستی؟

شهرام حرف نزن.دیگه دوست ندارم از نیلوفر چیزی  -

دلسوزی بشنوم.خوشحالم از زندگیم رفت.فقط حسم نسبت بهش 

 و ترحم. یکم هم خودم عذاب وجدان گرفتم.

 تا اینو گفتم زد زیر خنده. 

 مرض .چرا میخندی؟کجای حرفم خنده داشت؟ -

آخه عذاب وجدان چی؟مگه مجبورش کردی بابا.صد تا مثل   -

 این هستن .

میدونی هر چی بود نیلوفر تو این مدتی که شناختمش هرز  -

 اد بود. نبود.شاید کار امروزشم از عشق زی

خوای بی خیال ، بچسب به دوست دختر جدیدت.راستی نمی -

 به ما نشونش بدی این شازده خانومو؟

 حاال بزار یکم یخش با من باز بشه، به تو هم نشون میدمش. -

 جدیدا زیر آبی میری مسعود. -

 ببند بابا.  -

 باشه آقا مسعود.به هم میرسیما. -

 شهرام . -

 هان. -

 جانم عوضی.یه بار نشد بگی  -
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من یه جوووووونم دارم اونم مربوط به تو نیست، مربوط به  -

 عشقمه ، فقط به اون میگم جونم چون جونمه. 

 بعله بعله .معلوم اون مال من نیست.مال از ما بهترونه. -

 میگم یکم میاری؟؟؟؟ -
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 باز چی شده؟زده به سرت ؟نخوری خونه رو به گند بکشی؟ -

 خورم.مزه هم بیار.اد نمینه بابا زی -

 چقدر تو پر رویی. -

 چاکرتم داداش.  -

دیدم شهرام با بطری پر و چیپس و ماست موسیر و مخلفات 

اومد.چشمام برق زد.جام و گرفتم از دستش و برام ریخت. از 

این که جامو به هم میزدم،  خوشم میومد.جامو به هم زدیم و با  

کشیدم.زیاد نریخته  هم گفتیم نوش.و یه دفعه سر 

خواستم بالیی که اون دفعه سرم اومده،  این دفعه هم  بود.نمی

سرم بیاد.یکم سرم گرم شده بود.شهرام داشت،  چرتو پرت 

دونم چی شد که شماره نیوشا میگفت ، منم داغ کرده بودم.نمی

 رو گرفتم تو همون حال مستی.
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 سالم عزیزم.خوبی عشقم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 تویی؟خوبی؟ سالم مسعود -

 آره عزیزم .مگه میشه با توحرف بزنم خوب نباشم. -

 کجایی مسعود؟؟؟ -

دونم چرا ول خونه شهرام.این نیلوفر کنه،  نمی -

 نمیکنه.اعصابمو خورد کرد اومدم اینجا. 

 نیلوفر کیه؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 یادت نیست مگه؟دوست دختر قبلیم دیگه. -

 مسعود مستی؟؟؟؟؟؟؟ -

 آره.یکمی  ولی نه زیاد.خوردم به سالمتی عشقم.هان  -

 مسعود  خدا خفت کنه.هر چند گفتن مستی و راستی. -

 مگه چی گفتم  من،  دلم برا عشقم تنگ شده. دلم هواتو کرده.  -

اتفاقا منم هواتو کردم،  هر وقت حالت جا اومد،  بهم زنگ  -

 بزن مسعود جان.میخوام حالتو بگیرم.

نمیتونی دوریمو تحمل کنیا.همش میخوای  ای بابا تو هم    -

 حالمو بپرسی.

اینو گفتم و خندیدم .صدای خنده توام با حرصش اومد،  البته  

اینا رو دقیقا بعد از صحبتی که بعد  از پریدن مستی از سرم 

 باهاش داشتم، فهمیدم.

 آره.میدونی که چقدر عاشقتم عزیزم. -

 خندیدم گفتم:در حالی که بی دلیل می

 الخره گفتیا.با -

 خیلی بد مستی مسعود. -

 کی گفته من مستم.خیلیم حالم خوبه نیلوفـــــــــــــــر -
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 نیلوفرو درد.  -

اینو گفت و گوشیو گذاشت.خندیدم .که دیدم شهرام داره نگام 

 میکنه اونم چپ چپ.

 چیه شهرام؟ -

 باز بی جنبه شدی. -

 چی شده مگه؟؟؟؟ -

 لیوانه؟بابا من رفتم برگشتم بطری و خالی کردی.چندمین  -

 نمیدونم.  -

 بکپ بابا بکپ. -

 چی میگی بابا. -

 هیچی خیلی بد مستی. -

 کی مست کرده؟؟؟ -

عمه من.وقتی میدونی  جنبه نداری،  چرا میخوری آخه؟حاال  -

 باز حالت بهم نخوره؟؟؟؟؟؟؟

 نه بابا.حالم خوبه.نگام کن. -

 بینمت.آره می -

خندیدم و امروزم یکی از کردم زیادی میوقتی مست می گاهی

 زدم.اون روزا بود که زیادی شاد می
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 خندی،  ببند دهنتو بابا.اعصابم خورد شد.مسعود چقدر می -

 بابا مگه بده.راستی آهنگ بزار میخوام برقصم. -

 میخوای تانگو با هم برقصیم. -

 گمشو اونم با تو. -

سرت،  براش تکون دادم.خندید و  و دستمو به معنای خاک تو 

 هیچی نگفت.

یهو صدای آهنگ رو شنیدم که داشت لحظه به لحظه بلند  

 شد:می

 بیا کنارم سرو ناز بی تاب 

 بیا کنارم زیر طاق مهتاب

 عطش ببازیم به نسیم دریا

 غزل برقصیم تا طلوع فردا

 بیا کنارم ساقه ی بهاره

 رو فرش برگ و پولک ستاره

رقصیدم و شهرام رو میدیدم که  آهنگو میخوندم و میبا خودم 

مسخره بازی در میاورد.هی میومد که باهام برقصه .حس و  

شد.صدای رقصیدم و انرژیم تخلیه میحال خوبی بود .می

 آهنگ باز هم تو گوشم صدا کرد:
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رقصیدم و شهرام رو میدیدم که  با خودم آهنگو میخوندم و می

میاورد.هی میومد که باهام برقصه .حس و  مسخره بازی در 

شد.صدای رقصیدم و انرژیم تخلیه میحال خوبی بود .می

 آهنگ باز هم تو گوشم صدا کرد:

 خمار شعرم می شکنه پیش تو

 عجب شرابی نفس تو داره 

 گل بهارم در انتظارم ،حریق سبزی بیاد کنارم

 تن حریرت جوی عطر جاری

 صدای گرمت غیرت قناری

 رم مثل تور دریابذار بگی

 تو رو در آغوش ، ماهی فراری

خورد ولی هر چی بود،  باعث شد از به حال هوای من نمی

حال و هوای گرفتگی در بیام.باالخره خسته شدم از رقص و یه 

 گوشه ای افتادم. 

 خسته نباشی. -

 باز مسخره بازی شروع نکنا.نزاشتی یکم برقصم. -

 صیدی که.وای مسعود خودتو خفه کردی بس رق -

 کنی.به رقص منم حسودی می -

 خندید گفت:در حالی که می

کنم.خیلی وقته چشم آره عشقم.به رقصتم حسودی می -

 بهته.نزاشتی که با هم تانگو برقصیم که.

 ببند شهرام.برو یکم دیگه بیار.میخوام شنگول بشم. -

ببند بابا.مگه من ساقیتم.بیا برو دوش بگیر که حوصله ندارم  -

 م رو به گند بکشی.خون
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خندیدم یه برو بابایی نثارش کردم.دیدم رفت در حالی که می

سمت آشپزخونه.با خودم فکر کردم حتما رفته برام بیاره.داداش  

 با معرفت من.تو همین فکرا بودم که یهو خیس آب شدم.

مرگ بگیری شهرام که گند زدی به لباسم.فکر کردم رفتی  -

 خبرت برام یه چیزی بیاری.

نه جون تو خواستم حالت جا بیاد.هر وقت مستی از سرت  -

 افتاد،  بگو یه حرفی بزنم که کال مستی از سرت بپره.

 چی میگی بابا.من مست نیستم. -

بله مشخصه از نیلوفر گفتنت به دوست دختر جدیدت  -

 مشخصه؟

 چیییییییییییییییییییی؟ -

فکر دردو چی.به من چی؟وقتی میخوری هیچی حالیت نیست. -

 کنی کوفت باشه، مفت باشه.می

 شهرام االن وقت شوخیه؟ -

 به جون تو.  -

 جون خودت.بنال ببینم ، چه غلطی کردم. -

زنگ زدی به این دوست دختر جدیدت.یکم باهاش السیدی و  -

 این حرفا آخرشم گفتی نیلوفر.

 وای توی خاک بر سر چرا جلوم رو نگرفتی. -

وری میخوای بگی.این قدم شاد دونستم چه دری من چه می -

 زدی که نگو.حاال کجا میری؟می

 میرم بهش زنگ بزنم. -

 خوب مگه غریبه اینجاست. -

 با کالفگی دستمو تو موهام فرو کردم و گفتم:
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 خصوصیه. -

آهان.بعله.باشه داداش ما رو به یه دختر فروختی.برو راحت  -

 باش.

راستش یکم باید  نه شهرام.تو که میدونی  منظورم این نبود. -

 خوام تو بشنوی.منت کشی کنم، نمی

 دیدم یهو زد زیر خنده 
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 دیدم یهو زد زیر خنده. 

 خندی؟درد.چرا می -

جون به جونت کنن مغروری.موندم چطوی این همه دوس  -

 دختر داشتی.

 خوب غرور جلو دختر معنی نمیده. -

 دوباره خندید و گفت:

اون لحاظ میگی.باشه برو داداش.برو  آهان حواسم نبود از  -

 خوش باش.قشنگ منت کشی کن.
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 عوضی. -

 برو. -

 شمارشو گرفتم.بعد از دو بوق جواب داد: 

 بعله؟ -

 سالم. -

 علیک. -

 خوبی؟ -

 اینو تو بگو.  -

 راستش چیزه... . -

 چیه؟ -

 من حالم خوب نبود.  -

 اون که معلوم بود که حالت خوب نبود. بعدش ؟؟ -

 دوست دختر قبلیم بود، باهاش تموم کردم...نیلوفر  -

ببین بخوای منو دور بزنی،  من میدونم و تو.در حدی نیستی  -

بخوای منو دور بزنیا.دیدم خیلی التماس کردی،  خوشم اومد 

ازت بچه پر رو هم که بودی اما بخوای دور بزنی حالتو  

 گیرم.می

 حاال چرا این قدر عصبی؟؟؟؟ -

 نباید باشم؟ -

 .  ببخشید. چرا -

کنم.فعال هم حوصلتو بخشم ولی فراموش نمیمی -

ندارم.راستی خیلی بد مستی.اما خوبی مستیت اینه که راست 

میگی.از قدیم گفتن مستیو راستی.فعال بهم زنگ نزن تا فکر 

 کنم،  ببینم میتونم به این رابطه ادامه بدم یا نه 
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حوصلتو کنم.فعال هم بخشم ولی فراموش نمیمی -

ندارم.راستی خیلی بد مستی.اما خوبی مستیت اینه که راست 

میگی.از قدیم گفتن مستیو راستی.فعال بهم زنگ نزن تا فکر 

 کنم،  ببینم میتونم به این رابطه ادامه بدم یا نه. 

نیوشا به خدا من آدم خیانت کاری نیستم.امروزم این دختره   -

بیا برگردیم ولی من تو باهاش تموم کرده بودم؛ بهم گیر داد که 

رو دارم به زور باهام دوست شدی.چه دلیلی داره؛ برم با کسی 

 دیگه؟؟؟

 پس چرا منو با اسم اون صدا کردی؟ -

 داد که نرم شده.لحنش نشون می

 مست بودم. -

خوری؟این قدر بخور که حالیت تو که جنبه نداری برا چی می -

 زنی.بشه با کی و چطوری حرف می

 ببخشید عزیزم.بنده غلط کردم. -

 کنم.به حرفات فکر می -

 نیوشا. -

من آدم حسودیم مسعود،  یکم هم خودخواهم.اگه پذیرفتم با تو   -

 دوست بشم،  باید تمام و کمال ذهنت پیش من باشه.مفهومه؟؟؟
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ها ذوق  از این حرفی که زد، قند تو دلم آب شد ؛مثل دختر بچه

شت که هنوز اوایل دوستی ،زیادی دونم نیوشا چی داکردم .نمی

گن ؛ همین بود که نیوشا جذبش شدم.شاید مهره مار که می

 داشت.

کنم که بنده غلط  بله خانومی.بنده با صراحت تمام اعالم می -

 کردم؛ چیز خوردم.

 با خنده گفت:

 نوش جونت.  -

 نیوشا.... -

 خودت گفتی ،به من چه؟ -

 باشه هی اذیت کن. -

 چیزی نگفت.

 تونم فردا ببینمت؟می -

 نه. -

 چرا؟ -

 فردا عموم اینا دارن میان؟ -

 پسر که ندارن احیانا،  از نوع جوونش؟  -

 چرا اتفاقا یکیشو دارن .خیلیم خوش تیپه.  -

 من غیرتیما. -

 فامیلمونه ها.  -

 باشه.خوش بگذره.کاری نداری عزیزم؟ -

 نه.من کار نداشتم که تو زنگ زدی. -

 دل منو بسوزون.باشه عزیزم هی  -

 حقته. -
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 تر.کاری نداری فدات شم؟باشه خانوم.گردن من از مو باریک -

 نه.قربونت.  -

 فدای تو.بای.  -

به هر حال از خر شیطون پایین اومد و مایه خوشحالی بود.به 

سمت در اتاق رفتم که شهرام رو خیره به خودم در حال لبخند  

 زدن دیدم.

 خندی؟از کی اینجایی؟میدرد.برا چی  -

 دیدم خندش به قهقهه تبدیل شد و گفت:

 یعنی خاک تو سرت مسعود .تا حاال این قدر ذلیل ندیده بودم.  -

 ادای منو درآرودو صداشو شبیه من کردو گفت:

 بنده غلط کردم بنده گه خوردم.  -

 ببند دهنتو.اصال دوست دارم تو رو سننه.عشقمه. -

ا هم بریم.تو همیشه عاشقی همیشه هم بیا پایین برادر من ب -

میگی این دفعه فرق داره.فقط موندم این دختره چی داره که 

 هنوز اوله دوستی ،لی لی به الالش میزاری
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بینیم شهرام خان.پس فردا عاشق شدی حاال تو رو هم می -

 زنی.،بعدم بیا ببینم،  همین حرفا رو می
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ت تاثیر قرار گرفتم .تو رو چه  وای مسعود نگو ، من واقعا تح  -

به این حرفا. فکر همون دختر بازی باشی بهتره.از این مسخره 

 بازیا بهت نمیاد. 

 چرت نگو.حاال بی خیال.من برم دیگه.کاری نداری؟ -

 بودی حاال. -

 نه دیگه برم خونه. -

باهاش دست دادم و از خونشون خارج شدم و به این فکر 

 مشروب بی جنبه شدم. کردم،  جدیدا چقدر نسبت به

باالخره روزی که با نیوشا قرار داشتم اومدم یعنی باالخره با 

کلی منت کشی تونسته بودم،  راضیش کنم که بیاد و همدیگه 

رو ببینیم.خیلی سر حال نبود و خیلیم خشک برخورد کرد.فکر 

 کردم به خاطر موضوع نیلوفر این قدر ناراحت بشه .نمی

یه  کاری میکردم که بشه همون نیوشای باید یه جوری دوباره 

رفت.تصمیم گرفتم فردا براش یه  قبلی ، همه چی خوب پیش می

 سورپرایز داشته باشم.

به اینجای داستان که رسید،  دفترو بستم و به نیوشا فکر کردم 

و کاراش به مردی به اسم مسعود که ازقضا پدرم بود. به مادرم 

نرسید.چرا زندگی ما،  این کردم  .چرا بابا به عشقش فکر می

رسیدن،  من االن به دنیا  طوری شد؟اصال اگه به هم می

میومدم؟؟؟؟  مامانم و عمو محمد تصور هر کدوم کنار کسی 

خونم عذاب دیگه برام سخته.گاهی که خاطرات بابا رو می

کشم.این دفتر بوی خیانت داره.خیانتی که شاید مسعود یا می

ب شد.تو ذهنم یهو شکل میگیره. همون به اصطالح پدر مرتک

بابا با نیوشا ازدواج کرده ، مامان با عمو محمد . شاید 
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خوشبخت بودن،  البته مامان ولی بابا در هر صورت خوشبخت 

نمیشد.  چون راهو کج رفت.گفتم مامان.مامان واقعا میتونه بابا  

نفرو  3بزرگو ببخشه.بابابزرگی که با یه اجبار غلط زندگی 

دونم چرا این  د.موندم با چه رویی حاللیت خواست.نمینابود کر

روزها گاهی از نفرت پر میشم.گاهی از خشم.حتی از پدربزرگی 

که یه زمانی خیلی دوسش دارم.شاید اگه اون موقع مسبب همه 

شناختم،  همون موقع دق و دلیمو سرش بدبختی هامونو می

کردم ولی حاال....باز هم ذهنم رفت،  سمت خالی می

مامان.چقدر صبوری کرد چقدر گذشت با خوندن این کتاب،  با  

فهمیدن این که بابا چه گذشته ای داشت.ذهنم رفت سمت 

آرمین.یعنی ممکنه آرمینم یه همچین گذشته ای داشته باشه و 

تو ذهنم بالفاصله گفتم هرگز .آرمینی که من شناختم اینجوری  

 نیست.آرمین من با مرام تر از این حرفاست
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امروز هم با آرمین قرار داشتم خوشحال بودم وقتی با اون  

بودم.به خودم رسیدم.سعی کردم زیباتر از همیشه به نظر 

 بیام.دوست داشتم منو زیبا ببینه. 

قرارمون کافی شاپ ... بود.مثل همیشه سر وقت حاضر بود و 

 من عاشق این آن تایمیش بودم. 

 سالم آرمین.. -
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 عزیزم.سالم  -

و بهم دست دادیم،  بعد از احوالپرسی معمول به چشمام نگاهی 

 کرد که من سرم رو انداختم پایین. 

 اتفاقی افتاده؟ -

 نه. -

 کنی؟چرا بهم نگاه نمی -

 خوام از نگام حرفامو بخونی.نمی -

 لبخند ملیحی زد.

کتاب بازی برا من.سختش نکن.حرف بزن.هیچ وقت حرفاتو   -

 نریز.سبک کن خودتو. تو خودت 

 دیروز دادگاه بود...  -

 خوب نتیجش؟؟؟ -

یه ماه برا طالق وقت داد دادگاه و اموال مامان،  باید پس   -

 داده بشه.

 چطوری؟ -

 مامانم تقاضای مهریه کرده. -

 ناراحتی؟؟؟ -

 هم آره،  هم نه. -

 و دلیلش؟  -

لی مامانم داره رها میشه.داره از این همه ظلم آزاد میشه و -

دنیای بی پدری سخته.بهش گفتم،  ازش متنفرم بهش گفتم 

دوست دارم بمیره ولی از ته قلبم نبود.دلم شکسته ازش.ظلم 

کرده خیلی ولی باز هم پدرمه.نیکان این جوری فکر 
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کنه.نیکان ازش متنفره.البته اون بیشتر تو جریان کارای نمی

 نفر باشم.تونم متبابا بوده.اون همه چیو میدونه ولی من نمی

 نباش.تنفر قلبتو سیاه میکنه. -

حس دوگانه ای دارم.خوب بو بد.ناراحت و خوشحال.شادی و  -

غم. یه حس بینابین ولی ته قلبم غمگینم که جدا میشن که دیگه 

بینمشون.حتی همون حضور اجباریشون کنار هم با هم نمی

ارزید به این جدایی .هزار دلیل  تو ذهنمه که میگه برام می

خوب این جدایی ،که میگه به نفع همست ولی این ، اشاره به 

قلبم کردم دلش تنگ میشه برا اون روزایی که همه دور هم 

بودیم ،حتی بدون محبت.دلم برا بابایی تنگ میشه که قراره 

غریبه بشه برام.بابایی که درسته ما رو نمیخواست اما بخوام  

رفت. اما میمنصف باشم با ما خوب بود.جونش واسه ما در 

بازم گه زد به زندگیمون.هنوزم خاطرات کودکی یادم میاد.منو  

خندیدم.با ما خوب بود  بغل میکرد، باال دوشش میزاشت می

ولی زندگیمون خوب نبود.بابا همیشه خوب نبود،  اگه بود اگه  

حوصله داشت، خیلی خوب بود،  ولی وقتی حوصله نداشت که 

شدیم غریبه.از ما هم براش می فکر کنم یاد نیوشا میفتاد ، ما

شد و کرد.گاهی سرمون داد میزد،  عصبی میهم دوری می

دونم شاید دست خودش نبود این عشق حتی گاهی شرمنده.نمی

 نبود در واقع جنونی بود که زندگیشو به گند کشید

 

#77 

 

 



 141 

 

 پس همیشه بد نبوده نه؟  -

 نه. -

 دوست داری االن چه اتفاقی بیفته؟ -

دوست دارم بخوابم بیدار شم ،ببینم آدمی به اسم نیوشا تو   -

زندگی بابام نبوده و همه اینا خیاله و ما داریم زندگیمون رو 

 کنیم.می

 یه چیزی بگم بهت؟ -

 بگو. -

یکنی. این سوالو ازت پرسیدم،  ببینم چقدر تو رویا زندگی م -

تو رویا زندگی نکن اگه زندگی  کردی، تو ذهنت نگو اگه 

شد بهمان شد و اگه فالن میشد،  فالن میاینجوری می

 شد.زندگی تو همینه،  بپذیرش.می

 سخته.دوست ندارم. -

 باید بتونی نیوشا. -

 دوست ندارم دیگه با این اسم خونده بشم.  -

 یعنی چی؟ -

 میخوام اسممو تغییر بدم.  -

 جدی؟ -

 آره. -

 چرا؟-

یاد بابا  نمیخوام مامان هر وقت با صدا کردن اسمم -

بیفته.دوست ندارم اسمم،  اسم کسی باشه که زندگیمونو خراب  

 کرد.
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 چی میخوای بزار اسمتو؟به مامانت هم گفتی؟ -

نه راستش نمیدونم ولی شاید بزارم نادین ،  آخه مامانم  -

میگفت اسم یکی از دوستاش صمیمیش بوده و خیلی دوست 

شته .نه وقتی داشته که اسم منو بزاره نادین  ولی بابا نزا

 عوض کردم،  میخوام بهشون بگم.

 حاال نادین یعنی چی؟ -

 امید و آرزو.  -

 خوب نادین جون کی بریم،  دنبال کار تعویض اسمت؟ -

 تو هم میای؟ -

 مگه میشه من نیام.تازه آشنا هم دارم.زود کارتو راه میندازه.  -

 نظرت در مورد اسمم چیه؟ -

 قشنگه. -

 جدی؟ -

 بعله -
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 بعله. -

دیگه حرف خاصی نزدیم و قرارمون بر این شد که فردا صبح با 

 هم دنبال کارای نامگذاری من بریم.
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تو خونه مامان به طرز خاصی آروم شده بود.انگار بعد از این 

که معلوم شد،  اموالو از بابا بگیره خیالش راحت شد ؛ نه برا 

ن پول داشت که اینکه ما نیازی داشته باشیم نه .این قدر ماما

در برابر اون هیچ بود.انگار مامان میخواست چیزیو که باعث  

شده زندگیشو نابود کنه،  از بین ببره و اون چیز همون پول  

بود که باعث شد ، بابا با وجود عشق به شخص دیگه مامانو 

کنه.یه خرده فکر کردم ولی ، قبول کنه.پول چه کار ها که نمی

کردم.نمیدونم شاید به خاطر اری نمیمن به خاطر پول همچین ک

این که همیشه وضع مالیمون خوب بوده.هیچ وقت کم و کسری 

نداشتیم ، همیشه خوب بریزو بپاش کردیم.مامان برامون تو  

 زندگی کم نذاشت ، چه تو محبت چه تو پول. 

نیکان هم سرش با دوست دختراش گرم بود،  فقط امیدوار بودم  

 و حرص پول نگیردش. که هیچ وقت به بابا نره 

صبح زود پاشدم،  به خودم رسیدم ، لباس رزم پوشیدم،  چون 

فکرم این بود کار تعویض اسم خیلی طول میکشه حتی با وجود  

آشنا و من به فکر این بودم شاید قبول نکنند و باید به جنگ  

آدم ها برم .با آرمین وارد ثبت احوال شدیم.به جمعیتی که اومده  

م و باز در  مغزم گذشت که یعنی امروز میشه بودن ،نگاه کرد

کارم انجام بشه.آرمین دستمو کشید و به سمت یکی از باجه ها 

رفت .با آقایی احوال پرسی کرد و دست داد .بعد درمورد کارم 

برای آقایی که به نظر دوستش  بود،  توضیح داد.از لحن حرف 

زدنش فهمیدم ، انگار دوست صمیمی هستن.دوستش که 

ین، علی معرفیش کرده بود ؛ بهم چند تا فرم داد و بهم  آرم

اطمینان داد که نهایت سعیشو میکنه که تا امروز کارای 
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اداریشو انجام بده ولی کارای تعویض شناسنامه گفت امکان 

داره یه ماهی  طول بکشه.باالخره کارمون تموم شد و از اداره  

ه باری رو ثبت خارج شدیم. یه نفس آسوده ای کشیدم.انگار ی

دوشم بود.تا یه ماه دیگه من میشم نادین میرعمادی؛  دیگه 

 نیوشا نیستم.  دیگه اون اسم لعنتی روم نیست.

 خوشحالی؟ -

 خیلی.سبک شدم.فکر کنم مامانم بشنوه،  خوشحال میشه. -

 و بابات؟-

مهم نیست.اون یه نیوشا داره االن تو خونش.تو بغلش تو اتاق  -

 خوابش. 

خانم نادین شیرینی این اسم زیبا رو کی   بی خیال.خوب -

 بخوریم؟

 هر وقت شما اراده کنی آقا. -

 چه دست و دلباز. -

 صد البته -

 پس پیش به سوس شیرینی البته مهمون خانوم خانوما.  -

منو از چی میترسونی آرمین؟االن این قدر خوشحالم که هر  -

 چی بگی نه نمیگم.

 باحال شوخ و شیطونی گفت :

 ی بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟هرچ    -

 خندیدمو گفتم: 

 هر چی بگی.    -
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کنه.معلوم بود شک داره بگه یا نگه.آخرم دیدم مرموز نگاه می

 گفت:

 خوب پس بیا بریم خونه من. -

اینو گفت پا به فرار گذاشت.هم خندم گرفته بود از پرروییش، 

دویدم.دیدم  هم خندم گرفته بود از فرار کردنش.بدو بدو دنبالش 

رسم.پامو به طور الکی پیچ دادم و شروع کردم نه بهش نمی

 به آی پام گفتن که دیدم داره جواب میده و داره هم نگاه میکنه.

 نادین چی شدی؟؟؟؟؟؟؟ -

خواست دست به پام بزنه که ببینه چی شده که با خم شد و می

کیف به جونش افتادم.هم من هم خودش هر دو خندمون گرفته 

 .صداش اومد که میگفت:بود

بی انصاف نزن.من به خاطر پای توبدو بدو اومدما.چقدرم  -

 کیفت سنگینه.سنگ گذاشتی توش؟

 و با تعجب بهم زل زدکه بفهمه تو کیفم چیه.

 دیدم یهو کیفمو کشید و درشو باز کرد:

 کنی؟هوی پر رو چی کار می -

 نه جون من بزار ببینم.  -

 ین.خیلی بی ادب و فوضولی آرم -

دیدم انگار نه انگار.داشت یه جا میرفت که نباید .بالفاصله کیفو 

 از دستش کشیدم و با حالت طلبکار گفتم :
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 گم.کنی پر رو؟هیمن  هیچی نمیچی کار می -

دونستم کجا بابا من دنبال اون نگشتم که اونو که می -

 میزاری؛  یعنی قبال دیده بودم. 

 جونش افتادم.   تند در کیفم رو بستم و دوباره به

 خیلی بی حیایی .بی شعورررررررررررررر. -

 نزن. غلط کردم بنده ولی اخر فهمیدم چی بود .  -

 چی چی بود؟ -

هیچی بابا.اینی که باعث میشه وقتی میزنی همچین با درد  -

 باشه.

 با شک نگاش کردم که ببینم چی میخواد بگه. 

کیفت.هی من میگم بابا این کیف لوازم آرایشتو چرا میزاری  -

 خوشگلی،  نگو کار این همه لوازم دیگه.

 آرمیننننننننننننن. -

 جونم.غلط کردم. -

 بازم بزنم؟؟؟ -

 نه جون مادرت.من غلط کردم،  اصال گه خوردم. -

 خندیدم که گفت:

 برا چی میخندی؟ -

 از صراحت صحبتت،  خندم گرفت. -

 این دفعه با هم زدیم زیر خنده. 

 سوی شیرینی.پیش به  -

 بریم -
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و با هم راه افتادیم به سمت کافی شاپی که در همون حوالی 

بود.با دستش کنارم خم شد و یه فرست لیدی بهم گفت که یعنی 

اول شما بانو .این قدر ذوق کردم از این حرکتش از این 

احترامی که برام قائل بود.منم با کلی نازه و عشوه به سمت در 

فتم.صدای زنگوله دار در باعث شد،  لبخندی بزنم.  کافی شاپ ر

آخه اتاق خودم هم از اینا گذاشتم خوش میاد ، صدا ایجاد  

میکنه.یه جای دنج پیدا کردم و دست آرمینو کشیدم و با هم  

 اونجا رفتیم. 

 خوب چی بخوریم؟؟؟؟ -

خوب شما بفرمایید که امروز مهمون منی.هر چی دوست  -

 داری سفارش بده.

 که من چقدر امروز اشتها دارم. وای -

 بیخود.من پول ندارما. -

 دونست که من آدم ولخرجی هستم.اینو با خنده گفتم.خودش می

 خوری.فرست لیدی گفتن.خوب تو اول بگو چی می -

 نه بابا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 بعله خانوم بفرمایید.  -

خوام  با کیک شکالتی .تو چی خوب من آیس پک شکالت می-

 میخوری؟

 کنه.دم مثل بز زل زده منو نگاه میدی



 148 

 هوی آقا کجایی؟؟؟؟؟ -

 هان چی میگی؟؟؟ -

رو به گارسن کردم و گفتم دو تا آیس پک شکالت و دو تا کیک  

 شکالتی بیاره.

 اوا؟؟؟؟چرا برا منو به میل خودت سفارش دادی؟ -

خواستم تنبیهت کنم. بعدم مگه تو رو حرف من، حرف -

 زنی؟می

 چی؟تنبیه برا  -

 برای اینه که حواست نره رو لبو لو چه مردم. -

کردم من اینو گفتم و به چشمای شیطونش خیره شدم.فکر نمی

 بفهمم با خنده گفت:

 بد شیطون و دقیق شدیا. -

 دیگه دیگه. -

 ولی سفارش کامل نبودا.  -

 چی کم داشت؟؟؟؟؟ -

شیطون خندیدو چیزی نگفت که منظورشوگرفتم. خودم هم خندم  

 و رو بهش گفتم: گرفت

 خیلی بیشعوری آرمین. -

 خوب حاال.بریم تو ماشین بعدا به خدمتت میرسم. -

 آرمیننننننن.  -

 ای جونم.  -

 کوفت. -

همون موقع سفارشمونو آوردن.تو فکر حرفای آرمین 

بودم.االن این چیزا طبیعی بود .منم بدم نمیومد ولی 
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پر رو نشه.من خواستم  خودمو خیلی مشتاق نشون بدم که نمی

دوسش داشتم و اونم منو دوست داشت  و خوب این دیر یا زود 

 اتفاق میفتاد.خیلی هم عادی بود .

شروع به خوردن کردیم .سکوتی بینمون حکم فرما شده بود  

 این سکوتو دوست نداشتم.

خانومی کجایی؟کم حرف شدی چرا؟خوب من که چیز بدی  -

ارم مخصوصا که این نگفتم آخه اونم خوشمزست خیلیم دوست د

 رژ روی لبت بد جوری بهم چشمک میزنه.

 حقا که بویی از خجالت نبردی -
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 حقا که بویی از خجالت نبردی.

 نه عزیزم.خجالت چیه. -

یادم رفته بود تو اینجا بزرگ نشدی و قبال همه چیو امتحان   -

 کردی.

 صورتش در هم رفت و با لحن جدی گفت:

 دونستی اینجا بزرگن شدم.ت میکنم.خودانکار نمی -

 بعد با لحن با نمکی اضافه کرد:

حسودی نکن بانو.اونا مال گذشته بود،  االن من تو رو   -

میخوام.فقط تو.بیشتر با هم آشنا بشیم تا اگه شد،  اگه همو 

درک کردیم اگه همو دوست داشتیم،  ازدواج کنیم ولی به 
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همزمان با چند نفر باشم وقتش.هیچ وقت عادت نکردم که 

 خانوم.من تک پرم ؛ حتی تو خارج که قوانین اینجا نبود. 

در سکوت بهش چشم دوختم.چه انتظاری داشتم .انتظار داشتم 

که تا این سن با کسی آشنا نشده باشه ، اونم تو خارج از 

 کشور.راست میگفت اون حق داشت.من حسودی کرده بودم. 

 نمیخوای حرفی بزنی؟ -

 ا توست.حق ب -

خوام بهت دروغ بگم.با خیلیا دوست بودم ولی عالقه نمی -

آنچنانی نبود،  یه دوست بودن معمولی. حرف میزدم ، دردو دل  

کردم البته نمیگم که فقط در حد همین ها بود ولی خوب می

منظورم اینه که دوست داشتن نبود.یه نیاز بود،  نیاز به یه 

 همدم هم صحبت و ... .  آدمی از جنس مخالف.نیاز به دوست

ها کشیده شد و همزمان به یاد  و ذهن من به دنبال کلمه 

مسعود افتادم، به یاد پدرم که به دنبال اون رفت.به دنبال هوس  

، در حالی که متاهل بود ولی آرمین اون موقع هنوز منو 

 شناخت.نمی

 چیزی شده؟ -

 یهو یاد مسعود افتادم.  -

 مسعود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 پدرم. -

 کنی؟هنوزم بهش فکر می -

 میشه فکر نکرد؟ -

نه ولی یه بار دیگه هم میگم ، کنار بیا با حقیقت .حقیقتو  -

 قبول کن.چرا هر چی میشه یاد اون میفتی؟
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حرفت منو یاد اون انداخت که با وجود تاهل دنبال اون زن  -

 رفت .

 چی؟ -

شتی تو گفتی دنبال همدم و هم صحبت و غیره بودی؛ تعهد ندا -

ترسم و خوب .ولی بابام تعهد داشت و دنبال  اون زنه رفت.می

آرمین که تو هم یه روزی تنهام بزاری؛  که تو هم مثل مسعود 

دنبال همون غیره بری .تاحاال عاشق شدی؟راست 

خوام دنبال کسی باشم که قبال کسی تو قلبش بوده.  بگو.نمی

 زن.خوام سرنوشت مامانم تکرار بشه،  بگو حرف بنمی

منو چطوری شناختی خانوم میرعمادی؟من یاد گرفتم رو باشم  -

خانوم،  حتی اگه بدترین چیزها اتفاق بیفته.ا ز دو رویی 

 بیزارم؛  پس این جوری باهام حرف نزن.

 آرمین -
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 آرمین. -

بخور، شیرینی اسمتو به کاممون تلخ نکن، این نیز بگذرد  -

 عزیزم.

 بی خیال شدم.
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حرفاش یه اطمینان خاصی بهم میداد که انگار هیچ  انگار با

اتفاقی نیفتاده. شروع به خوردن کردم.دیگه نه من چیزی گفتم؛ 

نه اون. من تو فکر اون بودم، به فکر این که آیا میتونه بد بشه  

 و از ته دلم از خدا خواستم که بد نشه که نشه مثل ... . 

عوضش به آرمین نگاه ولش کن قرار شد، بهش فکر نکنم.در 

کردم به صورت جذابش. به اخالق خوبش، وقتی دید خیره  

 کنم انگار فهمید. به خودش نگاه کرد و گفت:نگاش می

چیزی شده؟ عیب و ایرادی پیدا کردم که اینجوری نگاه  -

 میکنی؟

 مگه باید عیب و ایرادی داشته باشی نگات کنم ؟! -

 ه جای کار میلنگه.آخه این نگاه تیز و برنده، یعنی ی -

 با مشت زدم به بازوش و گفتم:

 گمشو تو هم. -

به به.... میبینم خانوم دست بزن پیدا کردی بد جور .... میرم  -

 ها. ازت شکایت میکنم

 آرمیییییییییین  -

میدونی عاشق اینم اینجوری صدام میکنی، یهو دلو روده ام   -

 میلرزه.

زدنت دل و رودت بخوره تو  خاک تو سرت کنم با این حرف   -

 فرق سرت.

 خندید و منم میخندیدم گفت:در حالی که می

 اوا چرا ، مگه بده؟ -

گمشو، راستی چطوری وقتی خارج زندگی کردی این قدر  -

 کردم آدم شوخی باشی.راحتی ؟ راستش من اصال فکر نمی
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ببین زندگی اونجا خیلی درس ها بهم داد. شرایط بدی پشت  -

ولی به خودم اهمیت دادم، مهم روحیه خودم بود.   سر گذاشتم

 در ضمن من همه عمرم اونجا نگذروندم!!!

رفت و آمدم داشتیم، من ایران دوست دارم و دوست دارم ایرانی 

بینی که خیلی اصطالحات کوچه بازاری به کار بمونم. می

برم که یادم نره ایرانیم. دوستانی داشتم که تو ایران بودن  می

ون در تماس بودم و خوب خیلی از کلمات از اونا  و باهاش

 شنیدم. زندگی بد یا خوب باشه دلیل نمیشه که من شاد نباشم.

در ضمن تو که برخوردم ندیده بودی. راستش اوایل برخورد 

باهات برام سخت بود ولی بعدش فهمیدم مثل خودم راحتی خیالم 

 راحت شد.

 وست شدم.خوب این خیلی خوبه، خوشحالم که با تو د -

 منم همین طور خانوم خوشگلم، بریم؟ -

 بریم. -

 با هم سوار ماشین شدیم.

 خوب خانوم ادامه سور ما چی میشه؟ -

 هان؟چی میگی؟ -

 دسر کامل نبودا. -

 چی کم داشت. -

یه دفعه دیدم یهویی به سمتم اومد و لبم بوسید کوتاه ولی با 

 احساس.

 در حالی که لبخند شیطونی میزد گفت:

 دسرش خوشمزه و خوش طعم بود،مرسی . -
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من همین جور هاج و واج مونده بودم. انتظارش اونم یهویی  

دونستم باید چه طوری نداشتم. تجربه شیرینی بود ولی نمی

برخورد کنم، یکم خجالتی بودم، فکر کنم یکم سرخ و سفید 

 شدم.
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 ای جونم.خجالت کشیدی؟ -

چونو به سمت خودش برگردوند و  هیچ نگفتم که با دستش 

 پرسید:

 خوبی؟ناراحت شدی؟ -

 با کمی مکث به چشماش نگاه کردم و صادقانه گفتم:

 نه.    -

 لبخندی زد و گفت :

گم برا حس خوبیو بهم منتقل کردی.ممنونم.برا این حس.نمی -

 این بوسه .چون این بوسه حسمو بهت نشون داد. 

 بریم دیگه. -

 ت نداریما.ما دوستیما.خانوم خانوما خجال -

بدم نیومده بود ولی خوب دختره و شرمو حیاش دختره و 

خجالتش.باالخره منو رسوند  دم خونه .دوست نداشتم ازش جدا  

تر دونم اون بوسه انگار باعث شده بود وابستهبشم.نمی
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بشم.موقع خداحافظی پیشونیمو بوسید و باهام خداحافظی 

 دوری برا اون هم سخت بود. تر.انگارکرد.این بار خیلی گرم

وارد خونه که شدم، باز افکار مختلف به ذهنم هجوم آورد.درو  

که باز کردم دیدم کسی خونه نبود.مامان پیام گذاشته بود که  

رفته خونه دوستش،  من بودم خونه و تنهایی.تصمیم گرفتم یه 

سری به دفتر بابا بزنم،  باید بفهمم گذشته دقیقا چه اتفاقاتی 

 ده بود.  افتا

به اونجا رسیده بودم که بابا قرار بود برا نیوشا سورپرایز 

 داشته باشه و اون سورپرایز چی بود؟؟؟

 مسعود جوان

خواستم با گل و کادو برم  به فکر یه سورپرایز توپ بودم.می

که از دلش در بیارم.تقصیر خودم بود ، همش خودمو برا مستی 

بهش بزنم سرزنش اونشب که باعث شده بود اون حرفا رو 

خریدم که خوشش کنم.گفتم کادو،  کادو چی باید براش میمی

 بیاد. 

تا حاال نشده بود برا کادو به فکر بیفتم؛  یعنی کسی برام مهم 

نبود ولی دوست داشتم نیوشا خوشش بیاد.با توجه به این که 

دخترا عروسک دوست دارن،  دوست داشتم براش عروسک 

ایی کم بود.یه گردنبند نقره هم بهش بگیرم.ولی عروسک به تنه

اضافه کردم،  به اضافه شکالت.با حسابی که کردم خوب بود با  

 یه دسته گل رز سرخ.یکم عشقوالنه میشد.

فقط مشکلم این بود که برای گردنبند باید چه گردنبندی 

گرفتم،  چه مدلی باشه که خوشش بیاد.اول به فکرم مریم می

ا نفهمه برا کی میخوام بخرم،  ولم رسید ولی با فکر این که ت
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نمیکنه کال از مشورت با اون صرف نظر کردم.خودم سلیقم 

ای خواستم سلیقه یه دختر باشه.هیچ گزینهخوب بود ولی می

رفتم خرید.خرید عروسک راحت به ذهنم نبود .باید خودم می

بود؛  چون یه عروسک که یادمه مریم خوشش اومده بود رو  

.  عروسک فانتزی و شیکی بود.فقط باید  خواستم بخرممی

زاشتم که دست مریم بهش نرسه.خواهر عزیزم گاهی جایی می

 شدبه شدت فوضول می
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ماشینو برداشتم و به شهرام زنگ زدم .سلیقش بدک نبود دو تا  

 سلیقه و دو تا نظر خیلی بهتر از یه نظر بود. 

 مورد نظر رفتیم.رفتم خونه دنبالش و با هم به سمت پاساژ 

 مسعود؟؟؟ -

 هان؟؟؟؟؟ -

میگم این دختره کیه که هنوز ما نتونستیم زیارتش کنیم و   -

 جنابعالی میخوای این قدر خرجش کنی؟

 حاال بزار آشتی کنیم ،بعد بهت نشونش میدم.تازه آشنا شدیم. -

 تازه یعنی چند وقت؟؟؟ -

 یعنی یکی دو ماه. -

 مسعود.داشتیم این جوری؟از من قایم میکنی؟خیلی نامردی  -
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شهرام میشه ببندی اون دهنو.بابا همش قهر و آشتی بوده.و  -

 دونم باهاش دوست شدم یا نه.هللا خودم هنوز نمی

 آهان.پس بگو خانوم ناز داره.  -

 ای همچین. -

 ولی باید نشونم بدیا.  -

دوست کنم.از باشه بابا.بزار ببینم این دفعه چه غلطی می -

 دخترت چه خبر؟

 هستم هنوز.دختر خوبیه.  -

دونستم  وسایل آنتیکی داره راه با هم به یه مغازه که می

گشتم ولی چیز خوبی پیدا نکردم،  افتادیم.دنبال یه گردنبند می

رفتم شهرامو صدا کنم که دیدم دستش یه گردنبنده که خیلیم  

 خوشگله.

 قشنگه. -

 نظرت چیه؟ -

خرم.راستی اون عروسکه به نظرت خوشگله.همینو می -

 چطوره؟این گردنبندم بندازم گردنش ، بهش  بدم.هان؟

 ای بدم میاد این قدر از این سوسول بازیات.  -

 گمشو.خوب باید برا یه دختر احساسات خرج کرد. -

 اوهو کی میره این همه راهو.بی خیال داداش.  -

 فهمی که احساسات یعنی چی .نمی -

خوای کافیه برامون داداش.چیز دیگه نمی همون تو میفهمی -

 بخری؟

گیرم که تازه نه البته گلم هست ولی همون قبل رفتن می -

 باشه.
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 خیلی حال بهم زن شدی مسعود. -

 رمانتیک شدم. -

خاک تو سرت کنم.اه اه اه اینم شد مرد.مرد باید یه داد بزنه   -

 زن بره سوراخ موش بخره. 

همه این حرفات و جلو زنت  آهان یادم میمونه زن گرفتی -

 بزنم.

 حاال ببین.من که از کسی خرده برده ندارم که. -

 خیلی خوب؛  بزار من اینو حساب کنم بریم. -

 باشه -

 

#85 

 

 

 

 خیلی خوب؛  بزار من اینو حساب کنم بریم. -

 باشه. -

بعد از خرید و خوردن نوشیدنی شهرامو رسوندم و خودم رفتم  

 فکر کردم.خونه و به نیوشا 

کرد و این از دفترو بستم بابا همیشه به نیوشا فکر می

هاش معلوم بود.همین موقع  بود که صدای مامانو نوشته

کرد و باز هم از شنیدن این شنیدم که داشت نیوشا نیوشا می

اسم یه حس تنفر بهم دست داد ؛ من دیگه نیوشا نیستم من 

 نادینم. 

 بله مامان جان؟ -
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 چند بار صدات کردم؛ جواب ندادی نگران شدم.کجایی مادر؟ -

 هیچی تو دفتر خاطرات بودم.شما کجا بودی؟ -

 پیش خانوم ستوده.  -

 چرا؟ -

 یه سری حرفا رو باید هم اون میزد هم من. -

 حالت خوبه؟ -

آره مادر چرا بد باشم؟باید تکلیفم با این زندگی معلوم بشه.هر  -

 کشه.آخرشو می چند که دیگه این زندگیم داره نفسای

 از مسعود خبری دارین؟ -

 مسعود؟؟؟؟ -

 آقای میر عمادی.همون مرتیکه ... -

 نیوشاااااااااااا.  -

مامان میشه دیگه اسممو نیوشا صدا نکنی.از این اسم  -

متنفرم.از اون مرتیکه   دیوس که این اسمو روم گذاشت 

 بیشتر.

 چی صدات کنم پس؟ -

 نادین. -

 نادین؟چرا؟ -

 چون از این به بعد اسمم اینه،  هم اسم واقعیم هم شناسنامه. -

 چی میگی؟ -

 اسممو عوض کردم. -

 چرا؟ -

داد.لطفا تونستم دیگه با اون اسم کنار بیام عذابم مینمی -

 دیگه بهم نگید نیوشا .به نیکانم بگو.
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 باشه. -

 مامان. -

 جانم -

 

#86 

 

 

 

تونستی بابا رو رها کنی ، دونم میعاشقتم.میمامان.خیلی  -

تونستی بری با کسی که دوسش تونستی طالق بگیری، میمی

 داری ولی نرفتی.

دونی مامان جون ، عشق مقدسه، من حتی اون موقع هم  می -

رفتم هیچ گرفتم،  هیچ وقت سمت محمد نمیاگر طالق می

ج نکرد، دونم چرا ازدواکردم.نمیوقت زندگیشو خراب نمی

خواست نشون بده ، واقعا عاشقمه. دونم شاید مینمی

دونم.ولی به احترام اون عشق،  خواست خوردم کنه ، نمیمی

هیچ وقت باهاش ازدواج نکردم.اینو گفتم که بدونی تو زندگی،  

باید از خیلی چیزها و خیلی آدما بگذری .من عاشق محمد بودم 

هام شدم.محمد کم رنگ یه زمانی ولی بعد ازدواج عاشق بچه

شد.یه گوشه از قلبم همیشه واسه محمد میمونه یادش کمرنگ 

شده ولی از بین نرفته.شاید اگه مسعود مرد زندگی بود ، محمد 

دونی بدترین چیز تو زندگی چیه ، اینه رفت.میکال از ذهنم می

که اونی که عاشقشیو ببینی و حسرت داشتنش به دلت بمونه  

کشم.طالق گرفتیم،  دوست بینم عذاب می.هر وقت محمدو می
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ها خسته ندارم اینجا بمونیم.از این شهر بریم از این آدم

شدم.بریم جایی که من باشم و شما نه محمدی باشه و نه 

ام مادر ، خسته از یه عشق مسعودی و نه نیوشایی.خسته

بالم،  نافرجام ولی از داشتن شما،  از بودن شما به خودم می

 که هستین و به زندگیم معنا بخشیدین.خوشحالم 

 خوای یه فرصت به خودتون و عمو محمد بدید. یعنی نمی -

 ازت بعیده این حرف.تو که عاشق بابات بودی.چرا؟؟ -

گفتم وقتی بابا رو با اون زنیکه هرزه دیدم،  گفتم .میچی می

به معنای واقعی ازش متنفر شدم.  فقط گاهی یاد و خاطرش تو 

.با خودم لج کرده بودم انگار شاید دلم میخواست ذهنم میاد

 ترسیدم.مامانم هم سر و سامون بگیره ولی بازم می

 بی خیال مامان. -

گفتم عشق مقدسه.برا عشقم احترام قائلم.همیشه یادت باشه  -

مادر اگه یه روزی عاشق شدی،  برای عشقت احترام بزار.  

نداشته باشیش   گاهی این احترام به اینه که بزاری و بری و

 ولی شخصیتشو خورد نکنی .حفظش کنی.

و من فکرم رفت سمت آرمین.آرمینی که برام عزیز شده 

بود.آرمینی که شاید نبود پدرو با محبتش با حرفاش جبران 

 کرد.می

 ترسم مامان.گاهی از عشق می  -

 ترس نداره عزیز من.چه ترسی؟ -

 ترس به دست نیاوردنش ترس از دست دادنش. -

عشق اگه عشق باشه تا ابد تو قلبت میمونه و از کنج دلت  -

 بیرون نمیره.اگه بیرون رفت،  بدون عشق نبوده.
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مامان یه سوالیه که خیلی وقته ذهنمو مشغول کرده یعنی از  -

 وقتی که دفترو خوندم ، دوست داشتم بپرسم ازتون.

 بپرس. -

برای چرا مخالفت نکردین با بابا به هر طریق ممکن؟چرا  -

 داشتن عشق نجنگیدین؟

چون بابامو خیلی دوست داشتم.زندگیمو بدون بابام  -

خواستم.  از عشقم گذشتم که بابام راضی بشه.خودش بعدا  نمی

فهمید چی کار کرده.همون موقع که ازم خواست ببخشمش.از 

 محمد حاللیت طلبید.

 

#87 

 

 

 

 

 ولی عمر رفته شما چی میشه؟ -

دونی درسته دخترم.قسمت منم این بود.میگاهی قسمت اینه  -

من به عشقم نرسیدم و با بابات ازدواج کردم ولی عشقو درک 

کردم .محمد بهم نشون داد عاشقیو با ازدواج نکردنش.با همه  

حمایتاش برا ازدواجم. بعد ازدواجم تموم سعیشو کرد که کاری 

ت  نکنه که بفهمم حسی بوده .همیشه برام حامی بود.فامیل بابا

دید.اون فقط تو برام حامی بود فکر کن ولی بابات منو نمی

 ذهن خودش نیوشا رو ساخته بود و بقیه براش اهمیت نداشتن.

 چطوری خیانتو دیدین و موندین؟-
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زندگی شما رو چی کار میکردم.مقصر بدبختی شما من -

بودم.نباید بچه دار میشدم.درستش این بود قبل بچه دار شدن 

بعد این که شما به دنیا اومدین.نمیتونستم شما جدا میشدم ولی 

رو به باباتون واگذار کنم.عاشق شما بود ولی دلم طاقت 

 نمیاورد بدو نشما.اون شماها رو ازم میگرفت.

ولی من معتقدم باید میرفتی.به خاطر خودت.عذاب -

کشیدی.هنوزم درتعجبم به چی این زندگی دل خوش کردی.من 

اصال مثل تو نیستم.من آدم صبوری  بودم نمیتونستم مامان.من

 نیستم.من خودخواهم .به چیزی که میخوام باید برسم.

خودخواهی تو زندگی مشترک جایی نداره.خیلی وقتا باید از  -

خودت بگذری.من خیلی گذشتم خیلی.یاد میگیری دخترم.یاد  

میگیری که چطور زندگی کنی.هر وقت ازدواج کردی خودت 

 زندگی نمیشه فقط میشه میدون جنگ.  میفهمی.با لجبازی زندگی

 زندگی ما نشد؟-

شد ولی علتش این بود بابات نخواست و ندید منو .تو گذشتش  -

 غوطه ور بود. 

مامان قبول کن بعضی آدما رو هر کاری کنی درست نمیشن -

ارزش گذشت رو ندارن و متاسفانه باید بگم که تو اینو  

 نفهمیدی.ببخشید این قدر رک حرف میزنم.

 نه عزیزم.شایدم به قول تو نفهمی من بود که دیدمو دم نزدم.-

مامان به خدا منظوری نداشتم.فقط منظورم اینه که خیلی -

زیادی گذشت کردی که زندگیت این شد.شاید اگه همون اول  

افسار بابا رو میگرفتی دستت و نمیذاشتی فکرو  ذهنش جای  
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سایتی چون دیگه بره میشد.مامان قبول کن تو هم مقصری نخو

 دوسش نداشتی.

من خودمو بی تقصیر نمیدونم.شاید منم تو گذشتم غوطه ور -

 بودم. 

 نمیخواید از عمو محمد بگید. -

 بزار بعد از خوندن اون کتاب بهت بگم.-

 خوب االن بگو-

 

#88 

 

 

 

 االن حوصله ندارم.-

از چی فرار میکنی مامان؟چیه که این قدر عذابت میده که از -

 طفره میری؟گفتنش 

 ناراحت نمیشی راستشو بگم؟-

 نه.-

هنوز که هنوزه با مرور خاطرات با اسم بردن از اون یاد خودم  -

میفتم یاد زندگیم میفتم و حسرت داشتنش میمونه برام.ای کاش 

فامیل مسعود نبود.فامیل بودنش برام بدتر شد.شد مایه 

عذابم.خیلی وقتا میدیدمش مخصوصا بعد عروسی.فامیل و  

وست عزیز مسعود که بعد ازدواج به طور کل از هم فاصله د

گرفتن.برا محمد مسعود شد دزد عشق و پولش.یه زمانی همو 

میپرستیدیم.دیدنای یواشکی به دور از چشم خانواده.حرفای 
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عاشقونه .خیره موندنا.سرخ شدنا .چه دنیایی بود.یادمه اون  

داره خوشبخت موقع میگفتم امکان نداره زندگیم بد بشه.امکان ن

نشم ، عشق محمد برام کافیه.مسود دیر به محمد گفت خبر 

عروسیمونو.منم که حق بیرون رفتن از خونه رو نداشتم .بابا  

حبسم کرده بود.فهمیده بود با محمد سر و سری دارم، به روم 

نیاورد ولی نذاشت پامو بیرون بزارم.همه امکاناتو ازم گرفت 

ختت میکنه.به فکر عشق و گفت پسره بهترین دوستمه خوشب

عاشقی دو روزه نباش که تهش پوشه.مسعود مثل پسر خودمه 

دوسش دارم اله بله .پس فردا سرمو بزارم زمین یکی هست که 

مالمو اداره کنه ولی بابا نفهمید همون مالی که در اختیار 

دومادش قرار داد ، شد آتیش زندگی دخترش.شد تنها علتی که 

د و اومد منو گرفت.روز عروسی هنوز که مسعود خان افتخار دا

هنوزه نگاه محمد یادمه .فقط به هم خیره شدیم.برام مهم نبود  

کسی بفهمه یا نفهمه، دقتم نکردم که کسی فهمید یا 

نه.میخواستم برا آخرین بار از نگاهش سیراب بشم.نمیدونم کی 

بود که ازش دل کندم.که محمدمو تو قلبم و ذهنم کشتم که محمد 

 م شد برام.چی میخوای بدونی مادر چی میخواي.تمو

 مامان ببخشید تو رو خدا غلط کردم.چی شد؟-

مامان به نفس نفس افتاده بود و صورتش به سرخی میزد و 

این نشون میداد فشارش باالست.بدو قرص فشارشو آوردم و به  

 نیکان زنگ زدم

نفهمیدم چطوری حاضر شدم.همش خودمو لعنت میکردم برای 

عصبی که مامان متحمل شد.ولی میخواستم بدونم گذشته فشار 

چی بوده چرا زندگیم این شده واقعا این حق من نبود.تو همین  
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فکرا بودم که نیکان هم رسید.زود سوارماشین شدیم و به سمت 

 درمانگاه رفتیم.

دکتر بعد از معاینه گفت که فشارشون باال بوده ظاهرا فشار 

 عصبی زیادی رو متحمل شدن.

یکان از من با نگاهش سوال میکرد و من بیشتر تو خودم فرو  ن

 میرفتم.آخر هم نتونست تحمل کنه و ازم پرسید:

 نیوشا چی شده؟-

 

 #89 

 

 

 

 نیوشا چی شده؟-

 مامان حالش بد شد.-

 اونو میدونم، علتش چی بود؟-

 داشت داشت ...-

 داشت چی؟-

 درمورد گذشته حرف میزد ،حالش بد شد.-

 ی؟تو ازش خواست -

 هیچی نگفتم.

 با توام، میگم تو بهش گفتی؟-

 آره-

 چرا اذیتش میکنی نیوشا .چی میخوای بدونی از من بپرس.-

 یهو صدای مامان به جرو بحثمون پایان داد: 
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نیکان مامان، بحث نکن.تقصیر اون بچه چیه.من باید بگم، -

باید بگم که بدونید من نمیخواستم زندگیمون بشه این ،من 

 م.تالشمو کرد

 مامان جان آروم باش.-

میخوام بگم میخوام بگم که عذاب این زندگیه لعنتی، تموم -

 بشه.میخوام بگم که بدونید من عاشق شماهام.میفهمین.

مامانی خواهش میکنم به خودت فشار نیار.ما پدر نداریم نزار -

 تو رو هم از دست بدیم. 

کرد، یه اینو گفتم و زدم زیر گریه.مامان آغوششو برام باز 

 دستش سرم بود و با دست دیگش منو در آغوش کشیده بود. 

 منو ببخشید مامان جان.ببخشید کوتاهی کردم.-

نه مامان.به خدا منظورم این نبود.فقط میخوام ،همه چیو -

 بدونم.خیلی چیزا هست نیکان میدونه ولی من نمیدونم.

 میگم برات مامان جون.-

 گم.تو فقط خوب شو.مامان من براش هر چی رو بخواد می-

 مرسی پسرم ولی میخوام خودم بگم.-

 با این حالت؟-

 االن نه ولی بعدا رفتیم خونه برات تعریف میکنم نادین جان.-

 چی؟چی گفتی مامان؟حالت خوبه؟این نیوشاست ها.-

لبخندی به لبای مامان اومد.اونم از این تغییر اسم خوشحال بود  

 عذابمون بده از این که دیگه نیوشایی نبود که 
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نیوشا اسمشو عوض کرده.از این به بعد دختر گلم اسمش 

 نادینه. 

 آره؟-

 آره.-

خوشحالم هیچ ردی از اون مرتیکه تو زندگیمون نموند.اسم  -

 قشنگی داری خواهری.

 مرسی.-

 حاال واقعنی؟-

 یعنی چی؟-

 یعنی شناسنامتو هم عوض میکنی؟-

 آره دیگه.-

 ولی سخته ها.-

آشنا پیدا کردم تا چند روز دیگه شناسنامه جدید میگیرم داداش  -

 گلم.

 پس کارتو انجام دادی بعد به ما گفتی؟-

 خواستم سورپرایز بشه.-

 سورپرایز خوبی بود مگه نه مامان؟-
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مامان با سر اشاره کرد که یعنی بله.خوشحال بودم که همه -

ن و خوشحالن.پرستار اومد و سرمو کشید.مامان با کمک م

نیکان به سمت ماشین اومد.بدنش ضعیف شد بود و باز فکر 

 کردم به این که زندگی چه به سر ما آورد.به خصوص  مامان.

تو راه حرفی نزدیم همه در فکر .شاید فکر یه زندگی جدید .باز 

هم برگشتیم به خونه.به جایی که برام پر فکر و خیال بود.مامان  

از کشید.منم لباسمو درآوردم با گفتن خوبم رفت به اتاقش و در

و پیشش رفتم ولی با گفتن حالم خوبه ما رو یه جورایی بیرون 

 کرد.

نیکان نزدیک به اتاق مامان که حال بود نشست و خودشو 

 مشغول کرد منم سروقت  دفتر رفتم و ادامه داستان:

 مسعود جوان

امروز باالخره با نیوشا روبرو شدم حالش خیلی بهتر از قبل  

عنی برخوردش باهام خوب بود ولی یه جای کار بود ی

میلنگید.یه جوری بود.نمیدونم گذاشتم بر حسب 

دلتنگی.برخوردش بهتر  و صمیمی تر شده بود.خیلی از کاراش 

سر در نمیآوردم ولی همین که بود خوب بود.بر خالف چیزی 

که فکر میکردم دختری که خودشو بگیره نبود خیلی راحت بود 

چون باالخره منو به عنوان دوست پسرش قبول نمیدونم شاید 

میکرد.بوس بینمون عادی شدی بود البته در حد رو بوسی 

بودیم.بدش نمیومد منم بدم نمیومد بوسه لبو با اون امتحان کنم 

با کسی که دوسش دارم.این دفعه وقتی داشت خداحافظی میکرد 

 تو ماشین به خودم فشردمش و خیلی  ناگهانی و یه  دفعه ای

بوسیدمش .بوسه کوتاهی بود ولی همونم یه جورایی منو سر 
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حال آورده بود.این دختر پر از انرژی مثبت بود برا من.همه 

چیش و حاال با بوسیدنش بیشتر تشنه میشدم.آدم هاتی بودم.در 

روابطم با دوست دخترای قبلیم تشنشون میکردم که خودشون 

ه بعد از کلی دیدار بیان ولی نیوشا بد جور منو تشنه میکرد.تاز

اونم بوسه یهویی.حس خوبی بود حس دوست داشتن هوس 

 نبود. 
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حس خوبی بود حس دوست داشتن هوس نبود.شاید قبال میگفتم 

عشق هیچ وقت وجود نداره فقط هوسه ولی االن میفهمیدم که 

اینجوری نیست.عشق و هوس دو مقوله متفاوتن.بهش فرصت 

گرفتم و رفتم.یه اس بهش دادم که   فکر کردن ندادم و گازشو

خیلی دوست دارم همین.نه چیزی بیشتر نه چیزی کم تر. بعد 

چند دقیقه  اس اومد منم.ماشینو یه جا پارک کردم و بهش  

 زنگ زدم بدون احوالپرسی پرسیدم:

 تو هم چی؟ -

 مسعود؟؟؟؟؟ -

 تو هم چی؟ -

 مسعود. -

 تو هم چی؟ -
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 خندید و گفت: 

 منم دوست دارم.ای .خیلی دیونه -

 آخیش.باالخره شنیدم.بوسه خوب بود.قشنگ بهم چسبید. -

 بازم خندید وگفت:

 خیلی پر رویی. -

 میدونم ولی عاشقتم. -

 زیادی رک نباش. -

 باشه عشقم.کاری نداری. -

 نه قربونت.  -

 مواظب نفس من باشا. -

 چشمم روشن نفست کیه؟نفس کیه یاال بگو.  -

جونمی.حاال فهمیدی نفس که میگن تو نفسمی عشقمی  -

 چیه.آدم به نفسش بنده.منم به تو بندم. 

 زیادی رمانتیکی مسعود -

وقتی متولد شهریور باشی ، همین میشه دیگه.رمانتیک پر   -

 شور و البته هات.

بسه بسه بیا برو دیگه من بهت رو بدم معلوم نیست تا صبح  -

 کردیا.هایی تحویلم بدی.داغ چه دری وری

 چه جورم. -

 مسعود جان ببند. -

 خانوم ما زبون بسته شماییم. -

خندید.یه خنده بلند و صدا دار.از همون خنده ها که من دوست 

 داشتم.

 این جمالتو از کجا در میاری آخه؟؟ -
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دیگه عاشق باشی، دیونه هم میشی دیگه، جمالت قصار هم  -

 میگی.

 حقا که دیونه ای -
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 ونه ای .حقا که دی

 مرسی عسیسم. -

 دیونه خل و چل.کاری نداری؟ -

 بوسمت.نه عزیزم.می -

 کنه.برو  نچایی.بای بای.ترشت می -

 بای عسیسم. -

وقتی قطع کردم.یه لبخند اومد رو لبم.همه چیز داشت خوب 

دونستم از اونا رفت. قلقش اومده بود دستم ولی میپیش می

بده.حس قشنگی بود ، حس این که یه  نیست که زیادی بهم رو 

نفرو از ته دلت بخوای.عشق بود هر چی بود، حس خوبیو بهم  

میداد،  حسی که تا حاال با هیچ کس تجربش نکرده بودم.یاد  

ای افتادم که کادو رو بهش دادم،  بیشتر از گردنبند، لحظه

برای اون عروسک ذوق کرد. اینو از برق چشاش فهمیدم .  

های کوچولو .وای که چقدر تو اون   ر بچهدرست مثل دخت

لحظه دوست داشتم زمین و زمان وایسه و من فقط بشینم و  

کردم خل شدم.این حجم از احساسات نگاش کنم.گاهی فکر می
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از من بعید بود.چرا این جوری شدم.احساسات متفاوت تو  

دوران متفاوت.دوست دخترای قبلیم ،من،  نیوشا. همه تو ذهنم  

ردن.دیگه دوست نداشتم با کسی دوست بشم.من خوچرخ می

زندگیمو دوست داشتم کنار کسی بگذرونم که دوسش دارم که 

 شه اون زندگی.دوسم داشته باشه و چه زندگی می

دونم چرا امشب این قدر رویایی شدم،  چقدر رویایی فکر نمی

کنم.روز خوبی رو گذرونده بودم.به امید روزای بهتر.فعال می

های متفاوت به خواب  م . با فکرو خیالبرم بخواب

 چرخه.رفتم.خوشحال بودم که زندگیم داره بر وفق مرادم می

چقدر بابا یه زمانی خوشبخت بود، کنار کسی بود که دوست 

تونست بد  داشت.منم االن کنار آرمین بودم.آرمین هم یعنی می

تونست بشه یه مسعود دیگه.نه آرمین من جنسش باشه ، می

ام نبود .آرمین من با دنیا فرق داشت.حتی فکر کردن به مثل باب

کرد.زندگی این که یه روزی بیاد که آرمین نباشه،  عصبیم می

چه باال و پایین ها برا همه داره .برا بابا برا مامان و من 

ها امیدوارم زندگیم تالطم نداشته باشه.خسته از این تالطم

 شدم.وباز هم ورق زدم.

خوبه ، نیوشا خوبه روابطمون خیلی خوب  همه چیز چند وقته

گذره من کنم هر چی میشد،  زندگی قشنگ شده برام.حس می

شم.دیگه نیوشا هم از اون حالت اولیه در تر میعاشق

کنه.همه چیز دونم دوسم داره دیگه کناره گیری نمیاومده.می

 داره خوب پیش میره.

بینن که ،  میتو خونه هم انگار مامانم اینا یه بویایی بردن

رسم.زیادی زندگی برام قشنگه.زیادی با زیادی به خودم می
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موبایل حرف میزنم و خوب دیگه جوونیه و عاشقی.تو اتاقم  

کردم که تا چند سال دیگه دوست بودم و داشتم به این فکر می

های قد و نیم قد،  بمونیم و ازدواج کنیم و بعد از اون بچه

وشا باشه و پسر نه پسر دوست دختری که بی نهایت شبیه نی

ندارم.دختره که نازه باباشه.زندگی آیندمو تو ذهنم مجسم کردم 

دونم و چقدر شیرین بود این زندگی با زنی که عاشقشم.می

عاشقم نیست ولی همین که دوسم داره برام کافیه ، همین که 

بینه و کنارمه برام کافیه .همین که منو در کنار خودش می

کنم ه.االن رو دارم با چندین ماه پیش مقایسه میخوشحاله خوب

دونم.مامانو بابا و  همه چیز فرق کرده.از زندگی نیوشا می

شناسم.عالئقش رو میدونم چیاست.همه چیز دستم داداششو می

دونه من از چیا خوشم میاد.ادکلن مورد عالقم ، اومده.اون می

رام خریده رنگ مورد عالقم.  اینا رو به واسه کادوهایی که ب

میدونم که میدونه که واسم خریده. فهمیدم که منم براش ارزش 

دارم.فهمیدم اونم حسی بهم داره و این برام زندگیمو بهشت 

تر بشم و زودتر  کرده.االن دوست دارم زودتر بگذره و بزرگ

ازدواج کنیم.شاید یه مرد نباید اینجوری احساساتی بشه و نباید  

تر از د بودنم احساس دارم و  مهمهول بزنه ولی با همه مر

 همه اون دختر ملوسو دوست دارم
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و من باز فکر کردم که مسعود چه رویاهایی بر خودش ساخته 

کرد و چی شد که  همه  بود از با نیوشا بودن.چه تصوری می

چیز عوض شد.هیچ چیز اون چیزی نشد که اون 

 خواست.زندگی بر روی یه روال نگشته بود. می

خواست.قبال هیچ چیز نشده بود اون چیزی که مسعود می

مسعود برام واژه عجیبی بود ولی بعد از اون روز تو خونه برام  

فقط مسعود شد،  یه مرد هوس باز که با داشتن بچه هنوزم یاد  

 عشق جوونیشه.

 مسعود جوان

خدایا چرا اینجوری شد.نیوشا بهونه گیر شده.بعد از این همه 

زارم دیر میاد.میاد  هم  کنه.قرار میم دوری میعاشقی داره از

خوام دستشو بگیرم، دستشو پس سرد و جدیو خشکه. می

کشه کنار.خیلی سرد شده.گاهی میکشه، میخوام ببوسمش می

کنم از سردی نگاهش یخ وقتی بهش نگاه می

ونم خانواده عموش ددونم جریان چیه.فقط میکنم.نمیمی

گفت آلمان بودن.کلی فکر ایران.میبرگشتن برای مدت طوالنی 

دونم نیوشای من،  های بد ولی میتو سرمه.کلی حدس و گمان

فقط منو میخواد،  نیوشای من دلش کاروانسرا نیست اون حق 

منه.چرا من این قدر احساسیم.چرا االن دارم دیونه میشم.فکرم 

رفت به اوایل یکی دو سالی گذشته بود همون اوال هم عموش 

 ود،  این به هم ریخته بود. اومده ب

داد؛  یه بارم زنگ زدم چند روزی بود اصال جواب تلفنمو نمی

که بگم دلتنگشم،  گفت چیه هی زنگ میزنی کارو وزندگی 

نداری که گیر دادی به من . بابا یکم شخصیت داشته باش.این  
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قدر کنه بازی برا چیه.ما یه دوست معمولی بودیم دیگه و 

 گوشیو قطع کرد.

من فکر کردم به واژه دوست معمولی .آیا واقعا من براش و 

گیرن ، دوست معمولی بودم.دوست معمولیا برا هم کادو می

دوست معمولیا روزی صد بار به هم میگن دوستت دارم.دوست 

معمولیا،  زیاد با هم میرن بیرون و من شکستمو دم نزدم 

.شکستم و تو خودم ریختم .شکستم و داغون شدم از این 

سردی.نیوشای من از کی سرد شده بود،  از کی با من بیگانه 

شده بود،  از کی دیگه حوصله منو نداشت.از کی از من متنفر 

شده بود.چرا اینجوری شد؟؟ من براش کم گذاشتم ،عشقم براش 

کم بود.چی شده بود که من شده بودم دوست معمولی. 

نه پای  خوام بهش فکر کنم ولی تنها فکرم اینه که میتونمی

 ای اومده باشه وسط، کسی که... .کس دیگه

کشه؛  فکرشم منو نه فکرشم قشنگ نیست .فکرشم منو می

تونه این اتفاق عذاب میده. بعد از دو سال و خوردی نمی

 تونه عذابم بده بیفته،  نمی
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خبری بدون هیچ باالخره خودش زنگ زد بعد دو هفته بی

ی شاپ قرار گذاشت.سرد و خشک تماس و زنگی.  تو یه کاف
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گفت بیا اونجا.حرفای مهمی دارم.باید ببینمت. دیگه از دوست 

رفت.حتی دارم و عزیزم خبری نبود.  دیگه قربون صدقم نمی

اسممو با همون لحن خاص و دوست داشتنیش نگفت .انگار 

روح،  نذاشت نیوشای من نبود ، یه آدم خشک بود ،یه آدم بی

د قطع کرد. استرس گرفتم،  چیزی که هیچ من حرف بزنم،  زو

 خواست بگه یعنی.چرا لحنش سرد بود.وقت نداشتم چی می

این قدر فکرو خیال داشتم که نفهمیدم چطور گذشت،  نفهمیدم 

خواستم کی حاضر شدم و کی به کافی شاپ رسیدم. فقط می

بیاد که بگه شوخیه. قهرو آشتی طی این مدت داشتیم، خنده  

اشتم یه قطره اشک از چشاش بیاد. بیشتر من پیش بوده ولی نذ

شدم برا آشتی.هیچی کم نذاشتم هیچی.خودش راضی قدم می

گفت دوسم داره.یاد روزایی که با هم زیر بود. خودش می

دادیم زیر زدیم میفتم.روزایی که مسابقه میبارون قدم می

بارون،  نه ترسی از خیسی بود نه سرما خوردن .برف بازی 

ار برفو انداخته بود تو لباسم،  یعنی یخ زده بودم .فرداش  .یه ب

سرما خوردم.رفته بود به آشپزشون گفته بود برام سوپ درست 

کنه.وای که چه روز بود و وای که چقدر بهم مزه داد اون  

سوپ.سوپی که دو تایی با هم خوردیم.سوپی که توش دوست 

 کردم و چقدر بهم مزه داد اون سرماداشتنو حس می

ها  خوردگی.باز هم تو ذهنم ورق زدم .اون باری که مثل بچه

ها  خاد تاب سوار بشه و پاهاشو مثل بچهلج کرده بود که می

هاش برام شیرین کوبید و گفت من تاب میخوام.همه خاطره

بود.در یه کالم دوست داشتنی بود ،خیلی دوست داشتنی. ذهنم 

وزایی که دلگیر بازم رفت به روزهای دیگه با هم بودنمون .ر
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کردم، تو کرد و من آرومش میبود، ناراحت بود،  گریه می

خندیدیم.به آرزوهام شد .به روزایی که با هم میبغلم آروم می

خوام بشنوم.که قراره فکر کردم و به االن که اینجام و چی می

 چی بشه.تو همین فکرا بودم که صداشو شنیدم.

 مسعود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟    -

رو میز بلند کردم و بهش نگاه کردم.مثل همیشه سرمو از 

عطرشو زده بود.مثل همیشه به خودش خوب رسیده بود،  مثل  

 همیشه زیبا و خوشگل بود.

 سالم. -

 سالم.میرم سر اصل مطلب. -

 چرا این قدر سردی؟ -

 مسعود گوش کن.حرف اضافه هم نزن. -

آدم  بگو چی باعث شده همه اون خاطراتو فراموش کنی و این  -

 جلوم بشینه.

سفسطه نکن.بزار حرفمو بزنم.مسعود راستش،  ادامه این   -

 خوریم.رابطه به نفع هیچ کدوممون نیست.ما به درد هم نمی

 چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

به درد هم نمیخوریم.تو پسر خوبی هستیا.آرزوی هر دختری  -

 خورم.ولی به دردت نمی

 چرا؟ -
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 چرا؟ -

 عمومم و تو بینمون قرار گرفتی.چون عاشق پسر  -

 من؟ -

 آره. -

تا حاال که دوست بودیم ، یادت نبود که پسر عمویی داری.  -

 چی شد ، یهویی پسر عمو دار شدی؟؟؟؟؟

کنایه نزن مسعود.ما از بچگی عاشق هم بودیم .االنم اون   -

کردم اومده،  گفته که دوسم داره.منم دوسش دارم ،  فکر نمی

ته .بینمون قرار نگیر .برو دنبال زندگیت.ما بیاد ولی برگش

 مناسب هم نیستیم.

 چی داره که من ندارم؟ -

 مسئله این نیست. -

 پس چیه؟؟ -

هاش من تاب دونست با گریهیه دفعه زد زیر گریه.می

 کرد.کنه ولی باز گریه میدونست چقدر ناراحتم مینمیارم.می

که بدونم   کنم،  گریه نکن.فقط حقمهنیوشا خواهش می -

 چرا.حقم نیست؟

من عاشقشم مسعود.از وقتی بچه بودیم.از وقتی خودمو  -

 شناختم.

 پس من چی بودم؟؟؟؟ -

خواستم  مسعود تو رو خدا عذابم نده با حرفات.من نمی -

اینجوری بشه .من دوست داشتم ولی هیچ وقت عاشقت نبودم 
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ندارم.حضورش ولی عاشق اونم.از وقتی اومده،  آروم قرار 

قلبمو به هیجان میاره؛  با تو بودن خوب بود،  خیلی خوب ولی 

 شاید من ارزش ندارم ، چون من عاشقم،  گناهم همینه.

 چرا همون اول نگفتی؟ -

 هام قشنگ شد.کردم برگرده ایران.اومد لحظهفکر نمی -

دستشو تو کیفش کرد و یه عکس در آورد.یه عکس دو نفره.از 

ساله.عکسای بچگیشو داشتم  16و  10سن   دو تا بچه با

.عکسای اونم دست من بود ولی اینو ندیده بودم. به عکس 

خیره شدم.پسر چشم آبی و خوشگلی بود.همین طور که داشتم 

ای نشونم داد.تو  ها نگاه میکردم عکس دیگهخیره به عکس

این عکس نیوشا تقریبا خودشو چسبونده بود به پسره .عشق 

ای بود.عشق من،  منو دور زد.به خاطر گهمن عاشق کس دی

 یه چشم آبی.

 خوشگله. -

 خیلیییییییییییییییی -
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 خیلیییییییییییییییی. -

خیلی روت زیاده نیوشا ، جلو من نشستی از چی حرف  -

 میزنی.چقدر میخوای بشکنیم هان؟؟؟؟ چقدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ده. مسعود تو رو به هر کسی دوست داری،  عذابم ن -
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خواست بره که انگار عکسو از دستم گرفت و بلند شد.می

 یادش اومد  کاری داشته.

کولشو باز کرد،  همه کادوهامو آورده بود.همه رو رو  میز 

 گذاشت

خواهشا بهم زنگ نزن.بزار خوشبحت باشم،  اگه دوسم  -

 داری.راضی باش و منو ببخش.خداحافظ. 

و به اون پسره چشم به همین راحتی رفت،  به همین راحتی من

آبی فروخت و به همین راحتی من شکستم و خورد شدم.سخته 

 خیلی سخت.

چند دقیقه بعد رفتنش ، من فقط به جای خالیش نگاه 

کردم.کادوها رو نگاه کردم ،تک تکشونو با عشق خریده بودم.   

برای انتخاب تک تکشون وقت گذاشته بودم.این یعنی منم باید 

شد .اون همه خاطره ادم ولی مگه میفرستکادوهامو پس می

شد فراموش کرد.شوخی کرد،  مگه شد از یاد برد .میرو می

زنم میگه شوخی نه.شوخی کرد .مطمئنم االن بهش زنگ می

 کنم.کرد ولی شوخی زشتی بود.حتما دعواش می

 شمارشو گرفتم.باالخره جواب داد: 

من  دونیکنی دختر؟تو که مینیوشا.چرا با من شوخی می -

 ترم میکنی چرا؟دیونتم ، چرا دیونه

مسعود تو رو خدا تمومش کن.همه حرفا راست بود . خودت   -

کنی که دیدی همه کادوها رو پس فرستادم.فراموش می

مسعود.آدمای جدید میان تو زندگیت. دوباره عاشق میشی.از 

 منم بیشتر دوسش خواهی داشت.
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نتخاب کردیم.یادته  چی میگی تو؟یادته با هم اسم دخترمونو ا -

 گفتم چقدر دوست دارم شبیه تو بشه که عاشقش بشم .

مسعود فکر کن نیوشا مرد.فکر کن تصادف کردم. فکر کن  -

 نابود شدم. 

 گفت که داشت هق هق میزد.اینا  رو در حالی می

 کنی؟تو که چیزیو از دست ندادی؟عزیزم چرا گریه می -

 کنی.مسعود با حرفات اذیتم می -

 حرص گفتم:با 

 خفه شم خوبه؟ -

 مسعود... -

چیه؟چی بودم برات نیوشا یکی که تا عشقت بیاد تنها   -

نمونی؟زاپاس بودم؟که اگه اون نشد ، بگی یه خری یه االغی 

به اسم مسعود هست که اندازه دنیا دوسم داره.خرتر از من پیدا 

 کنی؟شد مگه.چی میگی حاال؟چرا ناله میمی
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دونم حقت نبود ولی دله دیگه کاریش میدونم بد کردم.می -

شه کرد.به خدا عاشقشم .خیلی سعی کردم با بودن تو،   نمی

فراموشش کنم ولی وقتی اومد وقتی دوباره دیدمش ،همه اون 

دم.منو محروم حرفا دود شد.من برای یه نگاه اون جون می

 نکن .بینمون قرار نگیر.  بزار برم.



 183 

مونی مگه؟تو که تصمیمتو گرفتی پس این  بگم بمون می -

 کنی.حرفا چیه؟چرا مظلوم نمایی می

خوام ازم برنجی.ما روزای خوبی کنم.نمیمظلوم نمایی نمی -

با هم داشتیم ، خاطرات خوب.بزار همونا بمونه برامون.نزار  

 از بین بره اون روزا.

 زنی؟یکم انصاف داشتهبا چه رویی این حرفا رو به من می -

باش.عشقی بهت میدم که فراموشش کنی.زندگی رو برات فراهم  

کنم کنم که همه حسرتشو بخورن.برگرد .فراموش میمی

 حرفای امروزو.انگار چیزی نگفتی.مثل روزای قبل.شایدم بهتر. 

تونم زندگی کنم.االنم که دارم مسعود من بدون احسان نمی -

 کنم حس خیانت کننده رو دارم.باهات صحبت می

کنی به منم کاش زودتراین افکار به سراغت میومد.فکر نمی -

 خیانت کردی؟

 خیانت نبود.ما دوست بودیم.  -

هامونم به خاطر دوستیمون قول و قرارمون چی؟اسم بچه -

دونی بچه رو هوا بوجود نمیاد.اون موقع دوست گذاشتیم؟می

 داشتی.اون موقع بدت نمیومد.االن اخ شدم.االن بد شدم.

خوامت.میگم کنی.میگم نمیداری اعصابمو خورد می مسعود -

 ازت خسته شدم.اصال میدونی چیه دلمو زدی.حرفیه؟

 دیگه نه. -

اینو گفتم و قطع کرد .اینو گفت باز من خورد شدم.اینو گفت و   

من  صدای شکستن قلب و غرورمو با هم شنیدم.با من  چه 

 کردی نیوشا ؟اون کوه غرور چی شد؟



 184 

اشتم رو میز بدون این که به چیزی فکر باز هم سرمو گذ

دونم ساعت چند بود که  خواستم فراموش کنم.نمیکنم.فقط می

با صدای آقا آقا گفتن شخصی به خودم اومدم.سرمو بلند کردم و  

 به این فکر کردم که من کجا هستم.

 آقا حالتون خوبه؟ -

 بله؟؟؟؟ -

سرتونو  ببخشید یه خانومی اومدن همراهتون بعد رفتن و شما -

 گذاشتید
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اک یادم رفته بودم.پاک ذهنم به هم ریخته بود.ببخشیدی گفتم و 

کشید از اونجا بیرون اومدم.ذهن در همو برهمم به همه جا می

رسید.خیلی قاطی بودم.بارون میومد.دل  و به هیچ جا نمی

آسمونم مثل دل من گرفته بود.اونم هوای گریه داشت،  مثل 

که برام گریه سخت بود؛  چون یه مرد بودم ولی میل  من.با این 

کنه مگر این عجیبی داشتم که بزنم زیر گریه.یه مرد گریه نمی

که کارد به استخونش برسه و برا من اون لحظه بود.قطرات  

کردم ریخت و من هیچ حس نمیبارون رو تمام وجودم می

  .بارونو دوست داشتم؛ بارون قدم زدنای دو نفره تو هوای

بارونی.عاشق بارون بود.قطره اول بارونه دوست داشت 
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کنه.آرزشو و احسانشو. گفت آرزو رو برآورده میبگیره،  می

چه راحت گفت احسان .نگفت یه مسعودیم هست.شاید زیر 

بارونم احسانو خواست .من کی باشم،  قلبش ماله اون بود.من  

 خر کی بودم.من بازیچه بودم. 

لی دیگه هوا دو نفره نیست، هوا تک بازم داره بارون میاد و

دونم چرا نفره تک نفرست.هوا فقط برا خودمه ولی نمی

ها.انگار تونم تو این هوا نفس بکشم.هوای بدی شدهنمی

رفتم آلوده شده.باز هم قدم زدم.هدفم مشخص نبود.باید راه می

شدم.باید با خودم  دونم.شاید نا کجا.باید آروم می.به کجا نمی

ومدم.مگه دختر قطع اومده،  این همه دختر خوشگل کنار می

گفت بهتر از نیوشا هم مگه .خیلی بهتر از نیوشا ولی دلم می

میشه.چرا دارم به خودم دروغ میگم.یهو یاد کادوهاش افتادم  

خیال .همون بهتر که جا ،اصال یادم نیست چی کار کردم .بی

دونم یموندن.میخوام چی کارشون کنم.اون همه خاطره رو.نم

چه طوری شد و چطوری  به خونمون رسیدم.با لباسای خیس 

 رفتم رو تختم.صدای مریم مثل مته رو اعصابم بود.

مسعود خونه رو به گند کشیدی.چه وضعشه؟اه در بیار اون  -

 صاحبو .لباسات خیسه وایسا بیرون برات لباس بیارم.بی

 مریم خفه شو.امروزو بی خیال من میشی.حالیته؟امروز -

خورم به ها؛  میخوام سر یکی خالی کنم.هر گهیم میدیونم

 دونم و تو.خودم ربط داره.فهمیدی؟زر بزنی من می

اینا رو با داد و توام با حرص گفتم و به اتاقم رفتم و در محکم 

خواست از جون من.اعصاب نداشتم؛ اینم واسم کوبیدم.چی می
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زیر معلم اخالق شده بود.با همون لباسای خیس رفتم 

 دونم کی خوابم برد. پتو.نمی

کردم خیلی بدنم کوفتست.انگار  از یه بیدار که شدم حس می

کرد.بدنم داغ شده ساختمونه ده طبقه افتادم.گلوم هم درد می

 بود.همون موقع در اتاقم باز شد.

مسعود مامان این چه حال و  روزیه؟چرا این قدر تب  -

 داری؟لباست چرا خیسه؟

 گران نباش.یکم سرما خوردم.خوبم مامان.ن -

گفتی.چی شده تو به این میگی یکم.تبو لرز داشتی.هذیون می -

 به من بگو عزیزم؟

 گفتم مگه؟چی می -

 کنی ازم؟میگفتی نرو نرو .چرا من؟مسعود چیزیو پنهون می -

 نه مامان گلم. -

 مطمئن باشم؟ -
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کنی میگفتی نرو نرو .چرا من؟مسعود چیزیو پنهون می -

 ازم؟

 نه مامان گلم. -
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 مطمئن باشم؟ -

 آره. -

 پاشو مامان جان این سوپو بخور، بعد قرصتو بخور. -

 باشه بیارش.خیلی گرسنمه. -

 

کرد. همش خدا  و مشغول خوردن شدم. گلوم به شدت درد می

کردم تو تب و هذیون اسم نیوشا رو به زبون نیاورده  خدا می

شد، اون همه کنم ولی مگه میباشم.سعی کردم فکرشو دور 

 خاطره رو یهو بزاری کنار ، مخصوصا کسی که عاشقشی.

شکنم برا خواستم نشون بدم به خودم که قویم،  که نمیمی

 هیچ کس ولی واقعیت این بود که داغون بودم . 

کردم.ذهنم خیلی آشفته خواستم فکر نکنم و بدتر فکر میمی

 شده بود. 

 

 

 " نیوشا "

 

بستم تا همین جا کافی بود ولی هنوز داستان تموم نشده دفترو 

 بود و ادامه داشت.خیلی دوست داشتم نیوشای حاال رو ببینم. 

چقدر جذابه که مسعود، هنوزم دنبالش بود. اون زن چی داشت؟ 

کردم؛ یعنی دوست داشتم صحبت کنم باید با مامان صحبت می

 ترسیدم.ولی با این حال مامان واقعا می

 کردم.زدن با مامانو باید برای یه روز دیگه واگذار میحرف 
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 گذشت....روزها می

رابطم با آرمین عالی شده بود.همون آدم رویاهام بود، به همون   

 اندازه رویایی و دوست داشتنی و احساساتی.

 با اون بودن خوب بود .خوب هم نه،  عالی بود.

دید پیدا  دونم باز دوست دختر جنیکان سرش گرم بود .نمی

 کرده بود یا با همون قبلیه. خالصه که همش بیرونه.

مامان حالش خوبه و منتظر موعد دادگاه.به کارش بیشتر 

 کنه.زندگی در جریانه.اهمیت میده.خودشو سرگرم می

دونم مسعودم داره به اون زندگی نکبتیش ادامه میده ولی نمی

ی خواست رول اون آدم خوبه رو بازچرا تو دادگاه می 

خواست اون زنه رو ببینم.اون  کنه.چیزی که نبود.خیلی دلم می

روز اون قدر شوکه بودم که اصال توجه نکردم.کنجکاو بودم که  

 برم اونجا . 

کرد خونه رو ولی هر چند تا چند روز دیگه باید خالی می

هنوزم اونجا بود.تو ذهنم گذشت که برم اونجا که بفهمم چه  

اهی باید به احسات بها بدی که ببینی چیزهایی در حال اتفاقه.گ

تهش چی میشه.حاضر شدم و رفتم جلوی خونه.خبری نبود.بعد  

 نیم ساعت یه خانومی اومد البته با ماشین زنگ زد.

 کسی در و باز کرد .گوشیو درآورد و تماس گرفت.

شنیدم چی میگه. بابا اومد دم در، کالفه بود ، دور بودم و نمی

 فهمید. شداینو از قیافش می

 خودمو جلوتر کشیدم

 

 که بشنوم چی میگن!



 189 

 

#100 

 

 

 

دم یعنی چیه برا چی اومدی اینجا؟ وقتی جواب نمی -

 خوام جوابتو بدم ! نمی

 

مسعود چی داری میگی؟ منم نیوشا فرصتای قبل از دست  -

 دادیم ، االن وقتشه با هم باشیم، از زندگیمون لذت ببریم.

 

زنی ! یه زمانی گه زدی به زندگیم، میلذت ؟؟ حرفای جدید  -

برگشتی بازم گه بزنی به زندگیم !! به خاطر تو زنم رفت.... به 

 خاطر تو بچم افتاد گوشه بیمارستان .

 

به خاطر من مسعود؟ نگو که خودت نخواستی؟ تو واسه با   -

زدی، پس نگو به خاطر من، بگو به خاطر من بودن له له می

 هنوز منو فراموش نکردی !! خودم، تو هنوز عاشقمی

 

متاسفانه حرفات درسته و با فکر و خیال تو گند زدم به  -

زندگیم، تو که عشق و حالت با همه کردی، آخرشم اومدی 

 سراغ من !!!

احسان خان چی شد؟ اونو نتونستی از راه بدر کنی بعد 

 ازدواجش ؟؟؟
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 خفه شو در مورد اون درست صحبت کن. -

 

 هنوزم روش غیرت داری !خنده داره ...  -

 

بینی هنوزم همونی، هنوزم عاشقشی، چیه پا نداد؟ چرا  می -

 من برات همیشه زاپاس بودم هان؟

 

 اون هیچ وقت منو دوست نداشت،هیچ وقت!!! -

 االن هم با زنو بچش آلمانه.... خوشبخته....خیلی خوشبخت.

به زنش حسودیم میشه، هیچ چیزی نداشت که اون منو ول  

 رفت اونو گرفت.کرد، 

 

اورد که بخواد ولت کنه؟ تو اصال اون تو رو به حساب می -

 زدی.بودی که همش توهم می

 

 زنیم.مسعود بس کن ... برو تو بزار بیام باهم حرف می -

 که چی بگی؟ -

 در مورد آیندمون، زندگیمون ، باید حرف بزنیم.  -

 مگه چیزیم مونده؟ -

کنیم،  یکی بیام تو صحبت میمسعود برو اونور بزار  -

 بینه بده !!می
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تو و این حرفا ؟؟ بی خیال... تو که آب از سرت گذشته، زنم  -

هام همه رو از دست دادم، این خونه رو هم از دست دادم بچه 

، دیگه هیچی نموند برام، جز یه خونه کلنگی پدری. همه چیم  

نابودم کرد   به خاطر تو از دست دادم.... ببین یه عشق مسخره

!!! 

 

 مسخره؟؟؟؟؟؟ -

 

 نابودم کردی .... تباهم کردی. -

 ای نبودم !!!  خودت خواستی ... من کاره -

 خیال... بیا برو .بی -

 

تونیم با هم شروع کنیم، یه زندگی خوب ....  مسعود ما می -

 بدون گذشته .... ما هم دیگه رو دوست داریم.

 

بودیم یه چیزی فهمیدم؛ تو یه  میدونی این چند وقته که با هم  -

بت بودی برام که میخواستم به دستت بیارم ، وقتی حس کردم 

 مال من شدی دیگه برام ارزشی نداشتی.

چون روی پلیدتم قبال دیده بودم. عشقم تموم شد. االن فقط به 

 تنهایی نیاز دارم. 

 برو ....

 

 203#قسمت_

 بیان؟!!_ اه حوصلم سر رفت اینا نمیخوان 
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_ چیكار به اونا داري؟ مثل من آقا و جنتلمن  بشین یه گوشه . 

 با كسیم كار نداشته باش . 

 چپ چپ نگاش كردم و گفتم:

 _ چقدرم كه تو آقا و جنتلمني. 

 _ بله از خداتم باشه.

 _ از خدام نیست.

همون موقع نیكان و سارا با دست پر اومدن بیرون . انگار  

 د. پاساژو جارو كرده بودن

 _ بچه ها بیاین كمك.

بسته هاي زیادي دستشون بود و باید كمك میكردیم. با كمك هم 

همه بسته ها رو به داخل ماشین انتقال دادیم.   باالخره 

خریدشون تموم شد.  براي رفع خستگي قرار بر این شد 

 مهمون نیكان باشیم. 

ن  سامان ما رو به یه رستوران شیك باالي شهر برد. تا حاالا ای

جا نیومده بودم. از فضاش خوشم اومد. سفارشا رو داده بودیم  

و منتظر بودیم سفارش ها رو بیارن. قبل صرف غذا سوپ  

آوردن . بعد خوردن سوپ سارا رفت دستشو بشوره كه نیكان 

هم مثل جوجه هایي كه از مامانشون دور موندن همراهش 

 رفت.  

 شوییم با هم برن._ اه اینام گندشو در آوردن . كم مونده دست

اینو گفتم و بعد محكم دستم رو تو دهانم گذاشتم. وأي چه حرفي 

 زدم.

 سامان قهقهه بلندي زد و گفت:

 _ نگران نباش. اونجا هم با هم میرن . حموم هم با هم میرن. 
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 _ بي تربیت. 

 _ منم یا تو ؟!!! خودت گفتي. به من چه.

 

#101 

 

 

 

 

 برو تنهام بزار.  -

 در بست... یعنی چی ؟اینو گفت و 

چی شد اون همه عشق یهو ته کشید؟! نیوشا که به احسان 

 نرسید، پس  برا چی رفت؟!

یهو دیدم نیوشا رو که برگشت داشت سوار ماشینش شد. پولدار  

بود و خیلی با کالس. صورتش با آرایش زیبا بود. البته قیافش  

  خوب بود ولی مامانم خیلی از این زن سرتر بود و بابام

عطشش فرو کش کرده بود ؛ به قول خودش یه جوری بت 

 ساخته بود تو ذهنش از نیوشا که باالخره شکست بتش !!! 

هایی که نیوشا تازه یادش اومده که ما بودیم، تو همه این سال

کرد و االن میگه داشت عشق و حالش با یکی دیگه می

 پشیمونه. 

ا هم پشیمونه اصال واقعا پشیمونه؟ پشیمونی سودی داره. باب

ولی مگه یه زندگی از هم پاشیده رو میشه درست کرد؟! تازه 

وقت دادگاه هم نزدیک بود. تا چند روز دیگه سوت پایان این  

شد و قرار بود اخراج بشه مسعود. دلم نمیاد  زندگی زده می
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دیگه بهش بگم بابا. واژه پدر مقدسه، ارزش داره ولی این 

چه هاشو فراموش کرد، زندگیشو واژه رو به گند کشید این . ب

 فراموش کرد.

همه پدرا همینن یعنی ؟ با خودم قول میدم  که وقتی بچه دار 

شدم عاشقش بشم که کاری کنم که بفهمه مادرو پدر چه 

 مقدسن. 

وقتی ازدواج کنم حتی اگه عشق نبود، زندگی خواهم کرد. 

گذره. پس خوبه که بهترین زندگی.هر کاری کنیم عمر می

 بگذره. خوش

آروم آروم قدم زنون، به سمت خونه رفتم .این دفعه با خیالی 

آسوده. خوشحال بودم که باالخره مسعود بعضی چیزها رو 

 فهمیده بود ،هر چند دیر ....  

 

 باالخره روز دادگاه رسید.

تونستم قیافه مسعود جالب بود برام. برای اولین بار می

ق جاری شد و به شرمندگی رو تو صورتش بخونم. صیغه طال

خواستم نباشه خودم لرزیدم.سخت بود. پدرم بود، می

مهریش، به خاطر بی  خواستم کتمانش کنم، به خاطر بیمی

 محبتیش. 

اختیار کردن، بی وقتی هر دو قبول کردن و داشتن امضا می

اشکام اومدن دیگه نتونستم اون محیط تحمل کنم. داشت خفم  

 کرد اون محیط.می
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ون. یه پیام به نیکان دادم که میرم با دوستم بیرون و  رفتم بیر

رسید. به آرمین زنگ زدم. مثل همیشه به موقع به دادم می

 قرار شد بیاد دنبالم. خدا رو شکر نزدیک بود . 

دیدمش و بالفاصله سوار ماشین شدم. رفتیم یک جای باصفایی 

ق  مثل باغ بود که آالچیق داشت. رفت سفارش داد و وارد آالچی

 شدیم.

 بگو. -

 چیو؟ -

 کنه؟همون که تو دلت سنگینی می -

 دونی؟تو از کجا می -

 نگاهت سنگینه.... چشات یک دنیا حرف داره.... غمگینی -
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 فهمی چمه.چه خوبه که زود می -

 حاال شروع کن. -

هایی که بند نمیاد. از  تا اینو گفت زدم زیر گریه.از اون گریه 

هایی که آدم  هایی که با هق هقه . از اون گریهاون گریه 

سوزه. نفهمیدم کی تو کنه و دل سنگم برات مینابود می

 کرد.بغلش فرو رفتم و داشت نوازشم می

 چی شده عزیز دلم؟ چی تو رو این قدر پریشون کرده؟ -

 با فین فین گفتم:
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اینکه به  باالخره طالق گرفتن ، سخت بود. منم اونجا بودم. با  -

 خودم گفته بودم ازش متنفرم،  ولی نشدم.

وقتی اونجا شکست خورده دیدمش نشد. دلم سوخت، امروز 

خیلی مظلوم بود. پشیمون بود. چند روز پیش دیدمش جلوی 

خونمون اون زنه  اومده بود ، بیرونش کرد. گفت براش بت 

خواد بوده ، حاال فهمیده شکسته بتش حاال دیگه دلش نمی

   اونو.

دیر فهمید. زندگیمون تموم شد امروز. دیگه پدر ندارم من 

 آرمین. بی پدری خیلی سخته امروز ثبت شد.

 پدرت نمرده که اینجوری میگی عزیز من؟ -

 بینمش.نمرده ولی دیگه نمی -

 چرا؟ -

خوام خودم با  خوام مامانم عذاب بکشه، چون نمیچون نمی -

نم چطوری برات بگم دوخاطراتش عذاب بکشم ولی پدره . نمی

 ؟! با همه بدیاش، اون پدر منه. من عاشق پدرم هستم.

این چند وقت باباتو ندیدی؟  چی شد؟ زندگی ادامه داشت زنده  -

کنی. اگه دلت تنگ شد، بودی زندگی کردی. از این به بعدم می

کنی برو ببینش. زندگی اون قدر سخت نیست که تو سختش می

!!! 

 شم.دلتنگش می -

 رو یواشکی ببینش. ب -

گاهی آدم دوست داره یه کارایی بکنه که شاید عقلش میگه نه  -

ولی احساسش میگه آره. اگه انجامش ندی بعدا همش خودت  
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کنی که چرا فالن کار انجام ندادم. سخت نگیر به سرزنش می

 خودت.  

دونم تو شوکم، سخت بود امروز. خیلی سخت جون کندم نمی -

خوند. مامان عجیب شت صیغه طالق میتو دادگاه، وقتی دا

راضی بود و بابا عجیب پشیمون.دلم سوخت برا خودم،  برا 

نیکان، برا مامان که حق داشتن زندگی خوب از ما گرفته شد 

.... 
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سازی.قبلش خوب نبوده.خیلی خوب تو  تو خودت زندگیتو می -

هیچی.نشو یه مسعود درست میگی.االنتو بساز.ضعیف نباش.تو 

دیگه تو همه چیز.محکم باش.نزار زندگی سوارت بشه.زندگی 

رو تو میسازی.زندگی کن به بهترین شکل ولی قدر خودتو  

بدون .یه بار بیشتر به دنیا نمیای بیشتر به خودت اهمیت بده.به  

خاطر هیچ کس خودتو فراموش نکن.پدر، مادر،  عشق ، هر 

رزش داره ولی نه بیشتر از کس ارزش داره برات،  خیلی ا

کنی و این درست خودت.تو داری خودتو فدای دیگران می

 نیست.

خیلی خوب حرف میزنی و شایدم درست ولی تو موقعیتش که   -

 بینم ضعیفم خیلی ضعیفم.تونم،  میگیرم نمیقرار می
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خودت داری میگی ضعیفم.ضعیفی درست،  خودتو قوی   -

 نزار زندگی سوارت بشه.کن.نزار مشکالت بهت غلبه کنه.

 با بودن تو امیدوارم بتونم.  -

چرا به من متوسل میشی؟من میگم خودت قوی باش.تو با   -

تونی قوی باشی.خودت قوی باش.جاهایی کمک کس دیگه نمی

هست که من نیستم، خودت باید باشی خودت؛ باید تصمیم 

بگیری.هیچ وقت مسئولیتی که خودت داری رو گردن کس دیگه 

 تر باشم.ز.شاید من از تو ضعیفنندا

 خیلی خوبه که هستی. -

خوبه این همه حرف زدم و تو بازم میگی خوبه که تو -

 هستی.من ممکنه یه روزی نباشم اون موقع چی؟

نگو اینجوری.تو عشق منی.عشق من که منو ترک -

 نمیکنه.میکنه؟

من همچین چیزی نگفتم فقط گفتم که به شرایط عادت -

 یط اون چیزی نیست که تو میخوای.کنی.همیشه شرا

کنم دیگه همه چیز تموم شده.چیزی نیست که آرمین حس می-

اذیتم کنه.دیگه نه بحثی هست ، نه زندگی مشترکی ، نه پدر و 

مادری که با هم زندگی کنن.دیگه فقط یه مادر دارم.دیگه داره 

 زندگیم عوض میشه.

ه دیروزم فکر تو لحظه زندگی کردن خوبه.به فردا فکر نکن ب -

نکن.میگذره زندگی.چه تو سخت بگیری چه آسون.حاال اینا رو  

 ول کن،  چی میل داره بانو؟ 

 هیچی. -

 د نه د .نشد دیگه.چی میخوری؟ -
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 واقعا میگم،  میل ندارم.  -

دونم شکالت پس من دو تا کپ شکالتی سفارش میدم.می -

 دوست داری.

 باشه.مرسی. -

 خبر؟ خوب خانوم خانوما دیگه چه -

 سالمتی. -

 چه خبر از دوست پسرتون؟ -

 خندیدم و گفتم: 

 رسونه.خوبه سالم می -

 چشمو دلم روشن.چشم و گوشت باز شده ها. -

 خندیدمو گفتم 
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 چشمو دلم روشن.چشم و گوشت باز شده ها. -

 خندیدمو گفتم: 

 باز بود عزیز من.    -

دونست میتونست قلقلکم داد.میتا اینو گفتم افتاد به جونم و تا 

 من به قلقلک خیلی حساسم.

وای آرمین.جون من قلقلک نده.آرمیــــــــــــــــن.قلقلک  -

 نده.االن خودمو خیس میکنما.آرمیـــــــــــــن.
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 حاال جرئت داری باز از دوست پسرت بگو. -

 بگم. -

 بگو. -

 عاشقشم. -

 چه حرفا.چه رک .چه عاشقانه.چه دخملی. -

 وای نگو خجالت کشیدم. -

 ای دوست پسرت قربونت اون خجالتت بره. -

 خندیدمو چشمک زدم و گفتم:

 ایشاهللا -

 آی آی بال شدیا خانوم.  -

 دیگه اثر همنشینه. -

همون موقع سفارشمونو آوردن.وای که من چقدر شکالت 

دوست داشتم.بعد از کلی شوخی و خنده،  باالخره از اون جا 

کردم روحیم بم خوب شده بود،  اصال فکر نمیاومدیم.روز خرا

بهتر بشه.انرژی مثبت آرمین به منم سرایت کرده بود.نزدیک  

خونه منو پیاده کرد.ازش بابت امروز تشکر کردم.به این فکر 

کردم آیا  بهتر از آرمین هم برای من پیدا میشه.جوابم قطعا نه  

 تیپ.بود.آرمین کامل بود و دوست داشتنی و صد البته خوش

با کلید درو باز کردم.تا وارد خونه شدم.صدای داد نیکان در 

 اومد که گفت:

دونی دونی از صبح چقدر گرفتمت؟میکدوم گوری بودی؟می -

 کرد و تو انگار نه انگار.مامان داشت سکته می

 نیکان مامان آروم باش.خدا رو شکر سالمه. -

 من که اس دادم بهت.  -
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 اس توجیح میکنی؟یعنی کار غلطتتو با یه  -

 حالم خوب نبود . -

 به فکر حال ما هم بودی؟ -

 نیکان بس کن.اذیتش نکن مامان.خدا رو شکر که خوبه. -

مامان میدونی فشارت چند بود وقتی دیدی این خانوم نیست  -

 میدونی یعنی چی؟میفهمی ؟یا فقط به فکر خودتی؟ 22.

 من من ... -

 تو چی؟ -

 خواستم این طوری بشه.نمیمن  -

این و گفتم و زدم زیر گریه.مامان که حال ندار به نظر میومد 

 اومد بغلم کرد: 

دختر من،  عزیز من آروم باش.اشکالی نداره.من که  -

خوبم.نگران بودم حالت بد بشه مامانی.من که جز شما کسیو 

 ندارم.از این که طالق گرفتیم ناراحتی؟

ورش مامان.بابا هیچ وقت خوب نبود  دونم.سخت بود بانمی -

ولی نداشتنش برا همیشه سخته.عادت کردن به این که دیگه یه 

جمع خانوادگی نداریم سخته.هر چند زندگی نداشتیم همون موقع  

 هم .ولی به همون قانع بودم 
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 چی میگی نادین؟ -



 202 

 نیکان بزار حرفشو بزنه. -

بیان کنم ولی فقط دونم حسمو چطوری دونی مامان نمیمی -

شد،  انگار میدونم اون لحظه که داشت صیغه طالق جاری می

داد.هوا سنگین شده بود.نفس کم یکی گلوی منو فشار می

کردم از رفتم.باید فرار میآوردم.نتونستم بمونم.باید می

واقعیت.االن آرومم.االن کامل بهتون حق میدم.ولی اون لحظه 

دونم خودخواه  ن که بهتر بشم.میفقط به خودم فکر کردم؛ به ای

 بودم.منو ببخشید.

 مطمئنی خوبی عزیزم؟ -

 آره.بعد رفتن من چی شد؟ -

 نیکان با تمسخر جواب داد: 

دونم هیچی اون زنیکه تشریف آوردن آقا دومادو ببرن.نمی -

از ما خجالت کشید چی شد ، نرفت.با زنیکه دعوا کرد.با 

خوشحال بود.یعنی اون معشوقش.جالبه با شیرینی اومده بود.

مردک یه کار در عمرش درست انجام داده باشه، همین کار 

 امروزش بود. 

 مامان واقعا نیوشا اومده بود اونجا؟ -

 آره . -

خواست از زندگی ما؟چرا اومد دادگاه  با چه رویی؟؟چی می -

 آخه؟؟؟

 رفتیم بیرون جلو در بود.آخر دادگاه که داشتیم می -

 بهتون؟بابا هیچی نگفت  -

 نیکان با عصبانیت گفت:



 203 

دونی چی گفت.گفت ببخشیمش،  گفت بد نبوده .  چرا گفت.می -

فقط عاشق بوده .به مامان گفت لیاقتشو نداشته.گفت بگذره 

 ازش.

 مامان چی گفتی؟ -

 انتظار نداری که ببخشمش؟ -

نه.چون خودم هم نبخشیدمش.به هممون بد کرد.خونه چی  -

 شد؟

خوام بدم برا خیریه.دوست ندارم به اون گرفتم.میکلیدشو  -

خونه برگردم.اگه شماها موافق باشید البته؟این خونه رو هم 

ریم یه جای دیگه که فقط خودمون باشیم و فروشم میمی

 خودمون. راضی هستین؟

 آره مامان.تو خوش باشی. ما هم خوشیم. -

 اینو گفتم و رفتم به اتاقم 
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بود،  مخصوصا با حرفای آرمین.باید اون   حالم خوب شده

خواستم بهش فکر کنم ، اگه کردم.دیگه نمیدفترو تموم می

خوندنش  تموم بشه،  جایی هم برا فکر کردن نمیمونه.پس  

 برش داشتم و ادامشو خوندم:

 مسعود جوان
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گذشت که دیگه بهم زده بودیم. حالم از قبل بهتر  چند وقتی می

کردم به روی خودم سرده بود.سعی میشده بود ولی روحیم اف

شد.از نیوشا هم خبری نشد.خیلی راحت منو نیارم ولی نمی

فروخت خیلی .زندگیم بی هدف شده بود، دیگه مثل قبل شاد 

کردم فراموش کنم ولی سخت بود.چی شد اون نبودم.سعی می

همه احساس .چرا من زاپاس بودم.همین بیشتر اذیتم 

تکرار مکررات.تا یه سال به همین  کرد.زندگیم شده بود می

ای منوال گذشت.حتی دیگه حالو حوصله این که با کس دیگه

دوست بشم رو هم نداشتم.یعنی حس خیانت در وجودم رخنه 

کردم همه خائنن چون باهاش قول ازدواج  کرده بود،  فکر می

کردم قولش قوله ولی حاال به این نتیجه  گذاشته بودم و فکر می

گن حرف باد هواست.بعد یه سال بهم زنگ رسیدم که می

شد.شمارشو از حفظ بودم.خوشحالی در عین زد.باورم نمی

ناراحتی.باالخره یادش اومد،  یه مسعودیم وجود داره.یعنی چی 

شده.گوشیو برداشتم و به صداش گوش دادم.سعی کردم محکم 

 حرف بزنم:

 بله؟؟؟ -

 مسعود... -

 شدم.هاش ناراحت میگریهاینو گفت و زد زیر گریه.هنوزم از 

گفت باالخره یه دونم یه حسی بهم میباالخره زنگ زدی.نمی -

 زنی.روزی زنگ می

 خوبی؟ -

 پرسیدن داره، بعد این همه وقت.برای تو فرقی هم میکنه؟ -

 باید ببینمت. -
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 اراده گفتم:بی

 کجا؟کی؟ -

 میای؟6همون جای همیشگی.ساعت -

 آره. -

 خداحافظ.  -

 دیدار.به امید  -

تونستم قبول  دونم چرا این قدر راحت قبول کردم.نمینمی

نکنم.من منتظرش بودم.منتظر بودم که بیاد با این که دل 

 شکسته بودم اما دوسش داشتم.عاشقش بودم.

زدم.بازم همون هول شدن ها؛  بازم همون یکم گیج می

ها در انتخاب لباس.باالخره حاضر شدم. و وسواس

قبل از من رسیده بود.زیباتر شده بود و من  رسیدم.جالب بود 

 باز هم محو تماشای جمال یار.

آهسته سالم کرد.منم آهسته جواب دادم.  به صورتش چشم 

دوختم و منتظر بودم که شروع کنه که بگه چی شده که بعد 

 مدت ها یاد من افتاده.نگاهشو از من دزدید.

حقیرو رو خوای بگی چی شده که افتخار دادی بنده  نمی -

 مفتخر کنی؟

 تیکه میندازی؟ -

 نه.بگو چی شده که برگشتی. -

 میخوام که منو ببخشی -
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 میخوام که منو ببخشی. -

 بابت؟ -

دونم بد بودم خودخواه بودم ولی خیلی اذیتت کردم.می -

 دوسش داشتم.

 چی شد اونم که دوست داشت،  چرا تنهایی؟ -

.من دوسش داشتم.احساس گناه دروغ گفتم .اون برگشته بود  -

کردم هم تو رو دارم و هم عاشق اونم. از تو بریدم که اونو  می

عاشق خودم کنم.نشد نخواست.نامزد کرده.خوشبخته منو 

 ندید.منو خورد کرد.

 االن اومدی که چی؟ -

 تونی ببخشیم.که بهم یه فرصت بدی که اگه می -

شکسته بودم سکوت تنها جواب من بود.غرورم خورد شده بود. 

ولی باز هم خواهانش بودم .تنها شده بود ولی بازم 

 خواستمش.حس بدیه حس منزجر کننده ایه. می

 جواب نمیدی؟  -

باید فکر کنم.بهم سخت گذشت.روزها کش دار بود..فکر -

کردم با هم خوشبخت کردم منو دوست داری.فکر میمی

 شیم .نشد.همه دود شد .همه رویا شد.می

 میشه.اگه تو بخوای. بازم  -

بلند شدم و گفتم هر وقت تونستم باهات حرف بزنم بهت خبرشو 

 دم.بهتره که بریم.خداحافظ. می

 اینو گفتم و تصمیم به رفتن گرفتم که گفت:
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 عوض شدی.سرد شدی.قبلنا خیلی گرم بودی. -

 اون مال قبل بود. -

ره اینو گفتم و رفتم.قدم زدم و قدم زدم و فکر کردم میشد دوبا

ها قبول  برگرده.من دوسش داشتم ولی نباید به این زودی

کردم ،بزار اونم مثل من بفهمه ترد شدن یعنی چی .تصمیم می

دیدم چقدر عوض گرفتم یه ماه بعد بهش زنگ بزنم.باید می

 شده.

کردم گذشت.بهش یه ماه خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می

 زنگ زدم.

 سالم. -

کردم دیگه منو سالم.باالخره زنگ زدی بعد یه ماه.فکر می -

 خوای؟نمی

خوامت ولی نشد.هنوزم مثل همون  کردم نمیمنم فکر می -

مواقع متاسفانه دوست دارم.بخشیدمت با آه حسرت گریه.یه 

تونی بیای دونم شایدم نشه.میشروع دیگه شاید بشه.نمی

 جای همیشگی؟

 خوبه؟ 6آره.همون ساعت  -

 اشه.میبینمت.ب -

بازم وقت قرار رسید،  باز هم دل و ایمونم رو باختم با یه عذر 

تر از دفعه قبل اومد.تو چهرش نه خواهی.شیک پوش

خوشحالی بود نه ناراحتی.از همه چیز صحبت کردیم ولی باید 

شدم که دونستم،  باید مطمئن میاحساسشو به پسرعموش می

 اره داشته باشم.فراموشش کرده که بتونم یه شروع دوب

 از پسر عموت چه خبر؟ -
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مردم احسان ازدواج کرده.روز عقدش داشتم می -

 مسعود.مسعود خیلی سخت بود.عین جون کندن بود برام.

 اینو گفت و زد زیر گریه
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فهمی چی میگی؟تو بغل من واسه اون گریه نیوشا می -

 کنی؟هنوزم دوسش داری؟با این که ازدواج کرده.می

 تونم مسعود فراموشش کنم سخته.عاشقش بودم مسعود.نمی -

پس برا چی اومدی؟چی طوری میشه دوباره شروع کرد؟تو  -

که فکرت ذهنت مال اونه؟برا چی اومدی پیش من؟این قدر 

 احمق نیستم که یه زنو فقط به خاطر جسمش بخوام.

 بهم فرصت بده مسعود.فرصت بده. -

ت میگه خیلی دل بستش هق هقت اینو نمیگه.این هق هق -

 بودی خیلی.

 گیرم.بسه ولش کن.مهم اینه که کنار تو آرامش می -

 بزار فکر کنیم هر دومون؛  شاید زمان حالل مشکالت باشه. -

 باشه هر چی تو بگی. -

ولی زمان حالل مشکالت نشد.ما از هم دور شده بودیم.اون  

کرد.هر وقت حرف هنوزم در رویای پسر عموش زندگی می

کرد . هنوزم از نامزدش متنفر بود  شد،  بغض میحساس میا
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های که باعث شد اونو ازش بگیره.تو ذهنش خیال پردازی

 ها دود شد.دخترونه کرده بود و همه  اون خیال پردازی

رفتیم ولی روز به روز فاصلمون هنوزم گاهی با هم بیرون می

ایان دادن به  از هم بیشتر شد و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که پ

شد این رابطه خیلی بهتره و به نفع هر دومونه.هیچی رو نمی

از قبل ساخت.هر دومون عوض شده بودیم .من با خودم کنار 

 اومده بودم .سخت بود ولی ناممکن نبود. 

باز هم روزهای تنهایی شروع شد.باز هم خودم بودم و خودم  

فراموش سربازی رفتم و برگشتم،   رفتم که فراموش کنم و 

دیدم که همه سالم شده بود و تنها بودم.دوستامو می 21نشد. 

خواست منم یکیو  دوست دختر داشتن و شاد بودن یکم دلم می

نشست.هیچ کس شد.هیچ کس دیگه به دلم نمیداشتم ولی نمی

در نظرم خوب نبود.گاهی میشد به یکی شماره بدم و یه چند  

م جنبه تفریح روزی هم برم باهاش برم بیرون ولی برا

تونستم باهاشون مدت طوالنی بمونم.شاید تو اونا  داشت.نمی

 دنبال نیوشای خودم گشتم که نبود.

زمان در گذر بود که بازم یه روز بهم زنگ زد،  بازم همون 

 شماره همیشگی حرفی زد که دلم رو زیر و رو کرد:

 سالم. -

 سالم. -

مه اون اذیتایی زنگ زدم عذر خواهی بابت همه اون اتفاقات ه -

 که کردم و...

 گفتم که بخشیدمت. -
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کنم.داریم از این شهر میریم برای راستش دارم نامزد می -

 همیشه.عکسات دست منه و عکسای منم دست تو.

گفت عکسای بچگیم دستش بود و عکسای اونم راست می

 دست من.

نمیدونم کی ولی یه روزی شاید اومدم اونو ازت بگیرم، شاید  -

اون موقع بچه هم داشته باشم. میدونم بد بودم.تو بد نباش.ازم  

بگذر که بتونم زندگی کنم.تو پسر خوبی بودی. شاید بد موقع  

شدیم، عاشقت آشنا شدیم. شاید اگه بعد نامزدی احسان آشنا می

شدم.نشد.نخواستم بیشتر از این اذیتت کنم.ببخش منو و  می

 خداحافظ برای همیشه
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گفت و قطع کرد.عروس رویاهای من داشت عروس اینو 

ای.چقدر خودمو تو لباس  شد ولی عروس شخص دیگهمی

دومادی و اونو تو لباس عروسی مجسم کرده بودم .همش 

دیدم که چقدر زیبا و خواستنی شده.حاال عروس رویاهای می

زد.چرا های احتمالیش حرف میمن، داشت از همسر و بچه

اهامو به هم ریخت .من که با همون اینجوری گفت.چرا روی

رویاها ،خوش بودم.اونم ازم گرفت.بچه .بچه اون ولی پدرش 

من نیستم.چه راحت گفت بچه.چه راحت گفت با بچم میام و 

گیرم و باز هم چه راحت منو شکست.خیلی عکسامو ازت می
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سخت بود شنیدن بعضی حرفا از کسی که دوسش داری.مثل 

 بودمش. جون کندن ولی من بخشیده

کردم فراموش کنم ، هر چند سخت بود.روزها سعی می

رفت و گذشت و کم رنگ شده بود برام.سنم داشت باال میمی

کرد برای ازدواج.من که کسیو دوست بابا بهم اصرار می

کرد.دختر یکی از  دوستان بابا نداشتم برا فرقی نمی

م بود.با  بود.خانواده ثروتمندیم داشت و چه بهتر  .پول برام مه

 شد.عشق که نشد ازدواج کنیم ولی با پول می

نمیدونم کی رفتیم خاستگاری و کی دختره قبول کرد.فقط وقتی 

 به خودم اومدم که دیدم یه شب مونده به ازدواجم .

نشستم و تمام خاطراتمو ورق زدم خاطراتم عکسای 

دونم درست نبود به یه زن متاهل فکر کردن ولی من نیوشا.می

خوام این دفترو با این جمله  سوختم.میدر حسرتش می هنوزم

 تموم کنم و امیدوارم هیچ وقت دیگه نبینمش. 

 یعنی االن کجاست با کی دلش خوشه

 یادش میاد منو دوریش میکشه

 دلگیر و خسته از حرفای مردم

 منو صدا زده یا این توهمه  

 تنها نشسته باز عکساشو میبره؟

 میخوره؟یا داره شامشو یخ کرده 

 یعنی االن کجاست؟توی کدوم مسیر؟؟

 این آخرین شب اینو ازم نگیر
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 نیوشای جوان

خواست عوض بشه و با این جمله تمومش کرده بود.یعنی می

ولی عوض نشده بود.با خط خط خوندن این کتاب غصه خوردم 

برای پدرم،  برای مادرم و برای خودم و نیکان.یه عشق اشتباه 

زندگی چند نفرو تباه کرد.پدرم واقعا عاشق بود،  عشق بود یا 

 جنون نمیدونم حسرت بزرگی داشت.

آهی از ته دل کشیدم و دفترو بستم.  باید یه روزی هم حرفای 

مامانو بشنوم.این داستان عشق نافرجام بابا بود. گاهی بهش 

شدم.زیادی تحت دادم و گاهی به شدت ازش متنفر میحق می

 احساسش بود.تاثیر 

هایی تو زندگی هر دو بود ولی اینم از داستان زندگی بابا.تلخی

کردن که تهش بشه این.تهش بشه کاش اینجوری ازدواج نمی

 امروز.تهش بشه دلزدگی از هرچی عشق و عاشقی.

خواست بعضی آخرای داستانو بابا زود تموم کرد،  انگار نمی

آوری کنه به  های بد رو یادچیزا رو بگه.نخواست لحظه

خودش .فکرم رفت به این که با مامان صحبت کنم یا نه.بهش  

 دادم.دادم فردا و به صحبتاش گوش میدفترو می

امشب تصمیم داشتم راحت بخوابم.یه شب جدید و متفاوت تو  

شد خیلی شد.شاید عوض میزندگیم.شاید زندگیمون بهتر می

دگی جدیدو به  تونست یه زنچیزا.فردا یه روز جدید بود،  می
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تونستیم خوشبخت باشیم شاید بدون  همراه داشته باشه .می

 پدر.

باالخره روز جدید از زندگیم آغاز شد.مامان انرژی مثبتی داشت 

تونستم بفهمم .شاید طالق یه جورایی اینو از قیافه آرومش می

حکم آزادیش بود .به خودش رسیده بود.آرایش داشت.یه 

ود.لباسش رنگ شاد بود.یعنی بابا  صبحونه کامل درست کرده ب

 این قدر بد بود. تو ذهنم اومد که بد بود،  بد کرد. 

 با اشتها صبحونه خوردیم.امروز روز عجیب و جدیدی بود. 

 مامان؟؟؟؟ -

 بله عزیزم؟ -

 خواستم بهت بدمش.راستش من دفترو خوندم.می -

 منتظر حرفای منی.درسته؟ -

 آره. -

 یم.بریم تو پذیرایی صحبت کن -

 باشه مامان. -

رفتم تو پذیرایی و منتظر اومدن مامان شدم.با یه آلبوم اومد این 

 دفعه.

 دفترو کامل خوندی؟ -

 بله... -

دونی نیوشا کی بود دونی.میاالن کامل سرنوشت پدرتو می -

و چی کار کرد.از محمد بگم.گفته بودم که عاشقش بودم،    

بهم خورد با اومدن   گفته بودم که خیلی دوسش داشتم.همه چی

مسعود.محمد نفهمید یعنی نتونستم بگم تا چند روز قبل عروسی 

که فهمید و دستش به جایی بند نبود.شب عروسیو درست 



 214 

کردم بیاد ولی تر از همیشه شده بوده.فکر نمییادمه.خوشتیپ

اومد.وقتی دیدمش حسرت خوردم، خیلی خوشتیپ شده بود.با  

ون مسعود لعنتی،  محمد کنارم کردم به جای اخودم آرزو می

نشسته بود ، من عاشق محمد بودم.محمد برا من یه عشق بود،  

دونستم یه چیز مقدس.یه آدم پاک چیزی که مسعود نبود ، می

محمدم قبل از من شیطنت زیاد داشت ولی از وقتی با هم آشنا 

شدیم ، راه کج نرفت حتی بعد ازدواج من.هنوز که هنوزه عذاب  

نشو دارم.عذاب این که من زندگیشو نابود کردم و مجرد بود

 متاسفانه فامیل مسعودم بود. 
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همه جاهایی که مسعود میومد دنبالم،  باهام بود.  ماشینشو 

دیدم.  عینکشو زده بود که چهره غمگینش معلوم نشه و می

شناسه من نشناسم ولی آدمی عاشق عشقشو هر جور باشه می

د بزنم زیر گریه .چند بار نزدیک بود که  و چند بار نزدیک بو

فرار کنم ولی متاسفانه یا خوشبختانه من عاشق پدرم بودم و  

تونستم با آبروی پدرم بازی اهل ریسک کردن نبودم.من نمی

کنم.خیلی سخت بود با وجود داشتن عشق به کسی،  با شخص 

ای ازدواج کنی.امیدوارم هیچ وقت این حسو تجربه دیگه

دیه.از بدم بدتر.دوست داشتم بمیرم.سخت بود از نکنی.حس ب

محمد گذشتن.وقتی تو باغ رفتیم.اومدم برقصم،  از مسعود 

اجازه گرفت و خواست باهاش برقصم.سخت بود.زل زدن 
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دونم کسی متوجه ما بهش.سخت بود دل کندن از اون نگاه.نمی

شد یا نه ولی ما تو نگاه هم غرق بودیم.حسرت تو چشمای 

کردم این آخرین شبه.باید فکرش ود.داشتم فکر میهردومون ب

کردم،  باید فراموش  بره از ذهنم،  سخت بود .باید فراموش می

های حلقه زده که سعی در عدم ریزشش میکرد.با گریه و اشک

خواستم رقصید .میکردم ، باهاش رقصیدم.خیلی الیت میمی

از آخرین لحظات بودنش لذت ببرم.فراموش کردم که زن 

مسعودم.امیدوارم ناراحت نشی از حرفام ولی دارم همه چیو  

میگم که حسمو بدونی،  که همیشه تو زندگیت سعی کنی منطقی 

باشی تا احساسی،  که احساس چه بالیی سر من آورد.احساسی 

بودن منو تا مرز نابودی کشوند.اون شب شکستم و هزار بار 

ت دادم .از  خودمو لعنت کردم که به خاطر پدرم عشقمو از دس

بابام هم متنفر بودم و تا چند وقت هم رفت  وآمد نداشتیم.فکر 

کرد سرم به زندگیم گرمه ولی زندگی ما شکل نگرفته می

بود.ما به هم هیچ حسی جز نیاز جنسی نداشتیم.مثل انجام  

وظیفه.نمیگم بدم میومد ، منم آدم بودم و پر از نیاز ولی از سر 

شقی از مسعود دریافت کردم و نه نیاز بود نه  عشق.چون نه ع

حسی .تالش کردم، نشد،  نخواست.تو زندگی  هر روزی که 

کردم کردم و حس میگذشت بیشتر کمبود محمدو حس میمی

تونستم چقدر خوشبخت باشم و که چقدر اشتباه کردم.که می

زندگیم شده بود یه زندگی مسخره روتین بدون هیچ 

وتی و من اینجوری تفاحسی.مسعود حسی نداشت جز بی

 نبودم.من سرشار از احساس بودم.
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به هر منوالی که بود،  نشد شایدم خودمون نخواستیم.داشتم از  

ترین لحظش موقع رقصیدن با گفتم.قشنگشب ازدواجم می

محمد بود.شاید ازم بدت بیاد یا منو خائن بدونی، اما میخوام با  

و دیگه   خودم،  تو و احساسم رو  راست باشم.شب آخر بود

 خواستمش با تموم عشق و عالقممحمد حق من نبود و من می
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اون شب هر کسی سرش تو کار خودش بود و کسی حواسش 

به منو محمد نبود.رقص نور بود و چراغا خاموش بود.یه عده  

رقصیدن.چشمای براقش تو اون تاریکی نمناک اون وسط می

 لحن غمگینی گفت:شده بود.یادمه به چشمام نگاه کردو با 

باید باور کنم شب آخره.باید باور کنم که عروس پسر داییم  -

شدی.بی انصاف چرا اون؟که همیشه ببینمت که همیشه حسرت 

 داشتنت اذیتم کنه.

ای از قبل آماده کرده بودم رو بهش دادم و گفتم بخون که نامه

 منو مقصر ندونی.

 نگام کرد و گفت:

را حسرت رو تو چشات چرا هنوز تو چشات عشقه؟چ -

خونم؟چرا حس می کنم آرزو داری به جای مسعود من می

 کنارت باشم.
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ای تو باغ بود که نگو.هر حالم خیلی بد بود و بدترم شد.همهمه

کی به هر کی بود.همه تو باغ بودن و خونه خلوت بود.به سمت 

خونه راه افتادیم.برام آب قند آورد.خوردم و بهش نگاه کردم و 

 گفتم:

دلم برات تنگ میشه محمد.برای همه اون روزای خوب.فقط  -

بدون مجبور شدم.اولین و آخرین عشقمی هر جا که باشم ولی 

 تقدیرمون نبود.داغونم امشب محمد.داغونم کاش امشب بمیرم.

نگو این حرفو عزیزم.امشب از همیشه زیباتر شدی.مسعود  -

با دلش  دونم عاشق کسی بوده که نشد، پسر بدی نیست ، می

وفاییم.میخوام هر جا،  راه بیا.اینا رو میگم نزاری به حساب بی

کنار هر کسی باشی خوشبخت باشی.دوست دارم خوشبخت 

میرم ولی تنها آرزوم خوشبختی توست. به ببینمت.دارم می

جای هردومون خوشبخت شو.منو فراموش کن.فقط یه خواهش  

شته ازت دارم.بزار با این لباس با هم یه عکس دا

دونم خواسته خوبی ندارم ولی بزار عروسی باشیم.می

 رویاهامو عکسشو داشته باشم.

تونستم مخالفت کنم.آخرین خواستش بود.قبول کردم یه نمی

عکس دو نفره که هر دو غمگین بودیم و به هم نگاه کردیم.به 

عکسی که تو دست مامان بود نگاه کردم.چقدر غم تو  

 چشماشونه.عکس قشنگی بود.

خواست ین شد تنها عکسمون.به زور ازش گرفتم بعدها.نمیا

خواستم بمونه یه گوشه از قلبم این عکس و بده ولی من می

 تمام خاطراتم با اون.بعضی چیزا فراموش نمیشه.تو قلب آدمه. 
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تفاوت بود.به هر حال شوهرم بود و  بعد ازدواج، مسعود بی

باشم.باید دوسش کردم که دوسش داشته تموم سعیمو می

کردن.منم باید با  داشتم.همه که با عشق ازدواج نمیمی

شدم .اون موقع برام  مسعود کنار میومدم.شایدخوشبخت می

شد داد ولی نمیمهم بود مسعود.درسته نبود محمد آزارم می

زندگیمو خراب کنم به خودم و محمد قول داده بودم که بهترین 

دم کنم که نشد.محمد زندگیو بسازم و مسعودو عاشق خو

 دونست مسعود چقدر عاشق بود.نمی

خواست با یه روز قبل از اینکه بره خارج اومد خونمون.می

مسعود خداحافظی کنه.خدا میدونه چقدر گریه کردم وقتی 

فهمیدم میخواد بره برای چندین سال.همین که تو یه شهر بود 

یلی گرفت .خبرام یه حس خاص بود ولی داشت همونم ازم می

غمگین بودم. همون موقع آهنگی که وقتی ناراحت میشدم رو 

 میزاشتم رو دوباره گذاشتم:
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 داغ یک عشق قدیمو اومدی تازه کردی

 شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی

 آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود

 اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود 
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ونه و نفسم گرفت  و همون موقع اومد تو خونه .اومد تو خ

 خوند:بهش خیره شدم .دلتنگی شدید بود و آهنگ همچنان می

 به عشق تو زنده بودم 

 منو کشتی

 دوباره زنده کردی

 دوستت داشتم

 دوستم داشتی

 منو کشتی

 دوباره زنده کردی

داغش به دلم تازه شده بود .دل بی پناهم، هوای عشق قدیمیشو 

 نیاز بود همین.اما محمد عشق بود.کرده بود.تو این خونه فقط 

 تا تویی تنها بهانه واسه زنده بودنم

 من به غیر از خوبی تو مگه حرفی میزنم؟

 عشقت به من داد عمر دوباره

 معجزه با تو فرقی نداره

 تو خالق من بعد از خدایی

 در خلوت من تنها صدایی

آره واقعا گاهی حس بودنش میشد دلیل زنده بودنم.یه زمانی 

رفت ش عمر دوباره من بود ولی حاال که داشت میعشق

کردم،  حس بدی بود.صدای خوش و  چی؟حس تنهایی می

 شنیدم.بشش با مسعود میومد ولی من چیزی نمی

 رفته بود هر چی که داشتیم دیگه از خاطر من

 کهنه شد اسم قشنگت میون دفتر من

 من فراموش کرده بودم همه روزای خوبو 
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 تن سرد غروبو اومدی آفتابی کردی 

داشت از  خاطرم میرفت چهره زیباش.داشت کهنه میشد اسمش 

 برام.اما هنوزم اون روزا رو یادمه اون روزای خوب.

 عشقت به من داد عمر دوباره

 معجزه با تو فرقی نداره

 تو خالق من بعد از خدایی

 در خلوت من تنها صدایی

 به عشق تو زنده بودم 

ره داد ولی وقتی رفت عمرو یه موقعی عشقش به من عمر دوبا

زندگیم هم رفت.عشق هم رفت.در خلوتم عشق بود ،صدا بود ، 

حضور بود.رفت و همه زندگیم رفت.چقدر این آهنگ به وضع و 

خورد.محمد  خودشو به مسعود سرگرم کرده بود  حال من می

تونستم نگرانی رو تو چهرش بخونم.تمام حواسش به ولی می

 شناختمشمن بود.می
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مسعود وقتی دید من تو حال خودمم رفت آشپز خونه که پذیرایی 

 کنه.محمد اومد کنارم گفت:

نیایش جان براتون کنار مسعود زندگی خوبیو آرزو     -

دونم چی اسمشو بزارم،  بزارید به حساب کنم.این هم  نمیمی

یادگاری که بدونید به یادتون  هستم، هم شما و هم 
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عه بعد میام خونتون صدای بچه بپیچه تو  مسعود.امیدوارم دف

 این خونه . 

 همون موقع صدای مسعود اومد که گفت:

 برو بابا .بچه چیه؟ -

 مسعود تو که عاشق بچه بودی؟ -

 االن زوده . -

 آهان. -

خواد .یاد حرفای محمد و من فهمیدم مسعود بچه منو نمی 

های امیدمو خواست همه ریشهافتادم.محمد می

خواست فراموش کنه و فراموش کنم.باید ببنده.می

 رفت.شاید رفتنش برا هر دومون بهتر بود. می

رفت،  موقع خداحافظی به چشمام نگاه کرد و وقتی داشت می

خیلی جدی بهم یادآوری کرد که قول دادم که خوشبخت بشم و 

تموم سعیمو برا خوشبختی کنم.سعی کردم و نشد.سعی کردم و 

این عکسا ،یادگار اون روزاست.بعضیاش خوشبخت نشدم.

یادگاره قبل ازدواجه.گذاشته بودم تو صندوقچه کوچیکم و قسم 

ای خوام چیز ناگفتهخورم که نگاهش نکردم تا حاال .نمیمی

 بمونه از من تو زندگیتون.هر چی سوال داری بپرس.

هنوزم عمو محمد دوست داره مامان.  اینو از چشماش  -

 ن چیه؟خونم.تصمیمتومی

قبال هم بهت گفته بودم محمد برا من خیلی عزیز بوده، هست  -

کنم به پای و خواهم بود ولی هیچ وقت باهاش ازدواج  نمی

همون عشق.قبل طالقم گفتم االنم میگم، عشق مقدسه . میخوام 

 خوام خرابش کنم.مقدس بمونه.نمی
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راستشو بگم شاید خود خواهی باشه مامان ولی دوست ندارم  -

عمو رو .یعنی دوست ندارم باهاش ازدواج کنی، بابا هر چقدرم 

 بد پدرم بود متاسفانه و من هنوزم دوسش دارم.

همون طور که من پدرمو دوست داشتم.تو هم دوست  -

 داری.میتونی بری ببینیش.من مشکلی ندارم.پدرته و حقته.

 نه .نمیخوام ببینمش. -

 داری بپرس.باشه عزیزم.خودتو اذیت نکن.اگه سوالی  -

 نه.مرسی که همه چیزو بهم گفتی -
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 نه.مرسی که همه چیزو بهم گفتی. -

دونم گفتم .فقط امیدوارم منو سرزنش نکنی.میباید می -

 اشتباهاتی هم داشتم ولی سعی کردم جبران کنم ولی نشد.

هایی از زمان بر حسب نه مامان جون.شما هم تو موقعیت -

شد فراموش کنید.نتونستید با موقعیت  احساس رفتار کردی.ن

جدید کنار بیاید.شایدم خواستیدو نشد.به هر حال تقدیر این 

 بود.االن خوشحالی مامان؟

دونی چرا؟چون دیگه مسعود نیست منو آره.خوشحالم می -

دونی بعضی کارا رو اوایل زندگیمون؛  احمق فرض کنه.می

تو خونه منو  دونست که زندگیمون به اینجا رسید.خیانت نمی

گرفت ولی محل کارش با زنا هزار جور بگو بخند  تحویل نمی
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گفتم الکی حساس شدم .یه زن نوع دیدیم و میداشت .می

خنده شوهرشو میتونه تشخیص بده.خوش بود،  برا خودش و  

 این از نظرش خیانت نبود. 

کافیه مامان.مرسی که بهم گفتی.االن خیلی چیزا رو  -

 زیادی سوال کردم. دونم.ببخشید اگهمی

نه عزیزم.حقت بود همه چیو از زندگیمون بدونی که چطوری  -

 به اینجا رسید. 

 مرسی مامان. -

اینو گفتم و به اتاقم رفتم با آرمین تماس گرفتم.دوست دارم 

ببینمش.دلتنگشم.با اینکه دیروز دیدمش.یکمی تعجب کرد آخه 

ه براش این که من این قدر زود به زود دلم براش تنگش بش

عجیب بود...دوسش داشتم ولی غرورمو هم حفظ 

کردم.دوست داشتم امروز هر کاری که دوست دارم انجام  می

بدم.یه حس خوب تو دلم جوونه زده بود ، حس داشتن یه 

 حامی.یکی که به فکرمه و نگرانمه و همه جوره هوامو داره. 

تر از همیشه.  با لبخند آرامش بخشش، وقتی دیدمش خوشتیپ

رامش گرفتم.انگار خدا اونو برام من آفریده بود که باعث بشه آ

امنیت داشته باشم کنارش،  که زندگیمو قشنگ کنه؛ حتی با 

وجود اتفاقات نه چندان خوشایند اطرافم.مثل همیشه گرم و 

 صمیمی برخورد کرد:

خانوم خانوما امروز حالش خیلی خوبه که زود به زود دلش   -

 شده؟آفتاب از کدوم طرف دراومده مهربون شدی؟برام تنگ 

 آرمین.دستت درد نکنه یعنی من مهربون نبودم دیگه؟ -
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نه چه حرفیه عزیز من.خانوم من همیشه مهربونه.فقط منو از  -

بینمت نادین مهربونیش دریغ میکنه.خوشحالم که خوب می

 جان.

ز خودم هم خوشحالم.خیلی حرفا با مامانم زدم .خیلی حرفا ا -

 نیوشا علیمی گفت.

 یهو نمیدونم چی شد انگار هول شد و با عجله پرسید:

 چی گفتی؟ -

 چیو چی گفتم؟ -

 نیوشا چی؟فامیلیشو میگم؟ -

 علیمی دیگه.مگه نگفته بودم بهت؟ -

 نه. -

 شناسیش؟؟؟چیزی شده؟می -

 حس کردم هول شد .یه جورایی دستپاچه به نظر میومد: 

 برا چی باید بشناسمشناسم.من نه .نه .نمی    -
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کردم.ولی بعد اون حس  دیگه چیزی نگفتم.شاید من اشتباه می

کردم یکم تو لک رفت.دیگه خوشحالی اولیه رو می

نداشت.سعی کردم اهمیتی ندم و روز قشنگمو خراب 

کرد.مثل همیشه سعی نکنم.آرمین چیزیو ازم پنهون نمی 

حرفش تمرکزشو  شد.  یهو وسطکرد حرف بزنه، ولی نمیمی
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داد.انگار فکرش مشغول بود.آخر هم من نتونستم از دست می

 دووم بیارم و بهش گفتم:

 آرمین چی شده عزیزم؟چرا تو فکری؟یهو چی شدی؟- -

 هان؟چی؟ -

 اوال هان نه و جانم.بعدم میگم چیه،  چرا ناراحتی؟ -

 نه ناراحت نیستم.چیزی نیست عزیزم. -

ون روز بر خالف این که فکر اینو گفت و حرفو عوض کرد.ا

کردم بهم خوش بگذره ،اصال بهم خوش نگذشت.یعنی می

 رفتار عجیب آرمین باعثش شد.

با ناراحتی ازش جدا شدم.نفهمید یعنی از بس تو خودش بود که  

 نفهمید من چمه.زود خداحافظی کردو رفت.

 رفتم تو خونه که صدایی منو به اسم خوند: داشتم می

 نیوشا جان؟    -

درسته که اسممو عوض کردم ولی خیلیا هنوز 

دونستن.برگشتم ببینم طرف صدا کیه که عمو محمدو نمی

دیدم.پسر دایی بابام و عشق اول مامانم.مثل همیشه با 

خوشرویی باهام برخورد کرد.برگشتم و باهاش دست دادم. 

 پیشونیمو بوسید.مرد پاکی به نظر میومد. 

 جون.خوبید؟سالم عمو  -

 مرسی گل عمو.تو خوبی؟نیکان و مامان خوبن؟ -

 ممنون.بفرمایید تو.  -

 نیکانو مامانت هستن عمو؟ -

 آره این ساعت معموال خونه هستن بفرمایید. -

 پس دخترم اول برو بگو من اومدم تا منم بیام.  -
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 پس با اجازه عمو. -

 برو عزیزم. -

چی اومده؟مامان طالق تو فکرم این بود که یعنی عمو محمد برا 

گرفته ، یعنی میخوان برگردن به هم.نه مامان گفت اون عشق 

خواستم مامان دوباره ازدواج باید عشق بمونه .نمی

کنه.خودخواهی بود ولی خودخواه بودم اون لحظه.دچار 

 تشویش و نگرانی شده بودم.

نفهمیدم کی رسیدم  به در ورودی.فقط به مامان و  نیکان گفتم 

 و اومده. که عم
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بعد چند دقیقه عمو وارد شد با مامان و نیکان احوالپرسی کرد 

.بعد از صحبتای متفرقه، نیکان رفت تو اتاقش حس اضافه 

خوان با هم حرف کردم میبودن بهم دست داد.حس می

هایی که شاید حضور من مانعش بود.بلند شدم و بزنن.حرف

این بود که چی بهم اتاقو ترک کردم ولی همه فکرو ذهنم 

میگن.به مامانم شک نداشتم ولی اومدن عمو اونم دو روز بعد  

دونستم خانم ستوده رو عمو معرفی کرده به از طالق می

دونم یادش بود یا نه که دوست دختر بابا مامان.حاال نمی

 بوده.در هر صورت وکیل خوبی بود.
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غرق  باالخره عمو رفت و من بودم و کلی فکر.تو افکار خودم

بودم که صدای در اومد.با گفتن بله  مامان وارد اتاقم شد.با 

 لبخند بهم خیره شد.

 خندی؟مامان چیه چرا می -

آخه میدونم االن سردرگمی و کلی سوال داری.فقط موندم چرا   -

 تا حاال نیومدی بپرسی.

 خندیدمو گفت:

آ قربون مامان خوب خودم برم.راستش روم نشد.اینو گفتم و   -

 زیر خنده.مامانم خندید. زدم 

کرد اون محمد اومده بود،  چون عذاب وجدان داشت.حس می -

باعث شده که زندگیم اینجوری بشه که طلالق بگیرم که بهم 

وکیل معرفی کرد. بهش اطمینان دادم که مقصر نبود.که من 

وقتی ازدواج کردم ، اون برام شد همون فامیل شوهر نه بیشتر 

االن کنار بچه هام حس آرامش دارمو  و نه کمتر. بهش گفتم

خواست با مونم.میاالن خوشبختم .خوشبختم و خوشبخت می

 شما هم حرف بزنه ولی لزومی ندیدم.اون کاری نکرده بود. 

خیلی حرفا زد.حرف گذشته، حرف مسعود.از حس االنم 

پرسید.پرسید که خوشحالم ، که خوشبختم و گفتم با وجود  

کردم آرامش رسیدم .همیشه حس میشماها خوشبختم.االن به 

رسم ولی اون آرامشو من کنار کنارهمسرم به آرامش می

شماها دارم ، خوشبختم حتی بدون همسر.محمد اومده بود که  

مطمئن بشه من بعد طالق خوشبختم،  که مطمئن بشه گذشتمون 

 باعث خراب شدن آینده من نشده و نشده بود. 

 مرسی مامان.مرسی که گفتی. -
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 گفتم که سوالی برات پیش نیاد. ید بهت میبا -

خوشحال بودم که مامان برام توضیح داد چون کلی فکر تو ذهنم 

اومده بود و کلی سوال بی جواب که خوشبختانه مامان جواب 

 همشو داد.

گذشت و زندگیمون ادامه داشت.زندگی خانوادگیم  روزها می

همیشه بهتر شده بود.همه چیز خوب بود.یه زندگی آروم که 

داد،  این بود که حس  آرزشو داشتم ولی چیزی که عذابم می

کردم آرمین ازم فاصله گرفته.مثل همیشه برخورد می

خندیدیم ولی حس گفتیم میرفتیم.میکرد.با هم بیرون مینمی

کردم یه صورتکی کردم این خنده ها واقعی نبود.حس میمی

ود،  آرمین به صورت آرمین زده شده .آرمین من اینجوری نب 

گفت کرد.هر جوری پا پی شدم،  هیچی نمیمن نقش بازی نمی

خواستم بدونم دردش چیه کرد.میو این بیشتر منو عصبی می

گفت.حس خواستم بفهمم که کمکش کنم ولی هیچی نمی.می

شناختم و دوسش کردم مصنوعی شده،  من این آدمو نمیمی

 نداشتم.
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خواستم که تو اوج ناراحتی منو دلداری میمن اون آرمینی رو 

داد،  نه این آرمینو.کم کم حس کردم داریم از هم فاصله می
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دیدیم کمتر  داد.کمتر همو میگیریم و این منو عذاب میمی

 بهم زنگ میزدو من تنهاتر از همیشه شده بودم.

تو خونه کم حرف شده بودم.کمتر میخندیدیم.مامان بهم شک 

 طاقت نیاورد و ازم پرسید: کرده بود.آخرم

نادین جان مامان چی شده عزیزم؟چند وقته تو خودتی؟تا االن  -

سعی کردم با شما راحت باشم و حرفامو بهتون بزنم.از شما هم 

 کنم.همین انتظارو دارم.بهم بگو.من دوستتم بتونم کمکت می

 چیزی نیست مامان. -

 مامان یه جوری نگام کرد که یعنی خر خودتی.

 خوای بگی نگو ولی دروغ نگو.نمی    -

 بی مقدمه گفتم :

 کنم عاشق شدم.مامان حس می    -

هیچی نگفت.تلخ بهم نگاه کرد.انگار یاد گذشته خودش افتاده  

 بود. 

 دوستین با هم؟ -

 تقریبا. -

 از کجا آشنا شدین؟ -

 هم کالسیمه پسر خیلی خوبیه. -

عنوان  مواظب باش.مواظب خودت و احساست باش.  به -

زنم.قدر خودتو بدون  دوست به عنوان مادر این حرفو می

عزیزم.چشماتو باز کن که یه روزی عاشقیتت مثل من 

 فهمی عزیزم چی میگم؟نشه.می

 دونم.نمی -

 حاال ناراحتیت برا چیه؟؟ -
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دونم شاید  من اینجوری  یکم سرد شده.یه جوری شده.نمی -

 کنم.حس می

باش در هر صورت.اگه دیدی میخاد  برا خودت ارزش قائل  -

بره،  جلوشو نگیر.رفتنی باالخره یه روزی میره.اگه میخواد  

کنی ولی آخرش شینی گریه میبره،  بزار حاال بره.دو روز می

یادت میره.زمانه خیلی چیزا رو عوض میکنه.با زمان  عشق 

 هم فراموش میشه.

 واقعا؟ -

مه چی بود.به جز آره.بهت گفتم که محمد یه زمانی برام ه -

کردم ولی از اون به اصطالح عشق یه محمد به هیچی فکر نمی

خاطراتی مونده تو قلبم ولی خیلی کمرنگ.زمان عوضم 

ها  کرد.قدرتو خودتو بدون مادر.جوونی خوشگلی الیق بهترین

 هستی.

 لبخند زدم و مامانو بغل کردمو گفتم:
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 مرسی مامانی.    -

کردم به خودم مسلط باشم.آرمین تو دانشگاه هم تو و من سعی 

خودش بود و این منو به فکر مینداخت که چی باعث شده که 

 این قدر از من دور بشه.



 231 

تصمیم گرفتم تکلیفمو با خودم روشن کنم ، باید سر از کارش 

فهمیدم چی باعث شده که این قدر ازم در میاوردم.باید می

 فاصله بگیره و شایدم کی.

روز از مامان ماشین گرفتم و با ماشین به دانشگاه رفتم یه 

ای به ذهنم نمیومد.بعد خواستم تعقیبش کنم.راه دیگه .می

دانشگاه بود رفت چند جا ، کاراشو انجام داد و رفت خونه .هیچ 

چیز مشکوکی به نظر نمیومد.این کارو تا چند روز انجام دادم تا  

یدم دیدم.چیزی که باعث داین که روز سوم چیزیو که نباید می

شده بود آرمین ازم فاصله بگیره.عامل گیجیش رو دیدم و دنیا  

 رو سرم خراب شد و به شانس بد خودم لعنت فرستادم.

تا خود خونه گریه کردم.دیگه همه چی تموم شده بود.دیگه  

شد با هم آینده ای  شد،  دیگه نمیآرمین دوماد رویاهام نمی

ه کردم که سردرد گرفتم.حالم این قدر داشته باشیم.این قدر گری

تونستم برم خونه.دور زدم و به یکی از دوستام بد بود که نمی

زنگ زدم و رفتم خونه اون.مامانش روانشناس بود و  

 دونستم میتونه کمکم کنه.می

بعد از حرفای معمولی ازم خواست در مورد مشکلم بگم از 

ون.ولی با سوالی خودم گفتم از عشقم به آرمین و نحوه دوستیم

 که پرسید دوباره زدم زیر گریه.

کنی دنیا به آخر  دخترم برا چی این قدر ناراحتی؟چرا فکر می -

 رسیده؟چی دیدی که اینجوری پریشون شدی.

چند وقتی بود که تعقیبش میکردم ولی چیزی ازش ندیدم ولی   -

 امروز ...

 امروز چی شد؟ -
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ه خونه.همون موقع یه  مثل روزای دیگه تعقیبش کردم رسید ب -

خانومی با ماشین مدل باالش پیاده شد .خانومه رو مامان صدا 

کرد .صداشونو دقیق نداشتم ولی کرد.داشت باهاش دعوا می

وقتی خانومه رو دیدم فهمیدم دلیل این همه سر در گمی آرمین 

 چی بود.

 خانومه کی بود عزیزم. -

 نیوشا معشوقه پدرم. -

زیر گریه.مینا جون مامان ماهرخ دوستم  اینوگفتمو باز هم زدم

کرد آرومم کنه.تنها کسی که تا منو در آغوش گرفت.سعی می

یه حدودی از زندگیم خبر داشت،  ماهرخ بود .گاهیم  حرفامو 

رد.خانوم خوبی بود  به مامانش میزد و مامانش راهنماییم میک

 و خیلی دلسوز.

کنم می اون صحنه که نیوشا رو دیدم حالم بد شد.حس -

دونم دیگه ترین دختر دنیام.من عاشق آرمینم ولی میبدبخت

تونم.مامانم یه عمر از شه.به خاطر خودم، مامانم نمینمی

تونم با آرودن پسرش به عنوان داماد،   دست مادرش کشید.نمی

 بیشتر عذابش بدم.
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 حوصله تر از همیشه جواب داد:شماره آرمینو گرفتم بی
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 شا جان چیزی شده؟نیو    -

حرصم گرفت از این که گفت نیوشا .من اسممو عوض کرده 

دونم  گفت نیوشا.نمیبودم.من نادین بودم ولی اون می

 خواست منو اذیت کنه یا بدون منظور گفت.می

 آرمین فردا باید ببینمت.  -

 آخه ... .  -

 باید برای آخرین بار باهات حرف بزنم. -

 چی؟؟چی گفتی؟ -

همون کافی شاپ همیشگی  6همین که شنیدی.فردا ساعت -

 منتظرتم.  اومدی اومدی نیومدی هم برای همیشه خداحافظ. 

اینو گفتم و گوشیو قطع کردم.بعدش چند بار گوشیم زنگ 

خورد،  جواب ندادم.پیام داد،  چی شده برا چی گوشیتو جواب  

نمیدی.مگه من چی کار کردم که اینجوری راحت حرف از 

 فظی میزنی.خداحا

بازم جوابشو ندادم،  تا آخر شب چند بار پیام داد  و زنگ زد که 

تر بودم که دونستم عصبیه ولی من عصبیجوابشو ندادم.می 

 موضوع مادرشو بهم نگفته.

رفت.حس گریه باالخره زمان موعود فرا رسید.دستو پام نمی

تونستم عشقمو ببینم.تصمیم داشتم داشتم.برای آخرین بار می

 شد.عد ازاین ترم،  انتقالی بگیرم .خیلی چیزا باید عوض میب

با پاهای سست راه افتادم،  این بار پیاده.دوست داشتم قدم 

کردم یه چیزی،  مانع بزنم.دوست داشتم هوا بخورم.حس می

 کشیدم.از نفس کشیدنم میشه.نفسم سنگین بود.باید نفس می
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ه لعنتی تموم تر.  باالخره راهوا سنگین بود.خودم سنگین

شد.باالخره اون لحظه رسید،  وارد کافی شاپ شدم.منتظر 

 بود.چهرش عصبی به نظر میومد.به آرومی سالم کردم.

 بهم نگاه گرد و با عصبانیتی که سعی در کنترلش داشت گفت:

فهمم این مسخره بازیا چیه؟چرا از دیروز گوشیتو جواب   نمی -

 نمیدی؟؟؟؟

دونم رف بزنیم.پس آروم باش.میاومدم برای آخرین بار ح -

دونم و باید  نیوشایی که زندگیمو بهم زد ، مامانت بود.می

برم.باید بریم، تقدیر ما با هم نبوده.حاال دلیل سرد بودنت رو  

تونیم با گذشته خانوادمون کنار بیایم.از طرف فهمم.ما نمیمی

خودم که مطمئنم.برام سخته گفتن این جمالت مثل جون کندن 

باید بگم.باید بگم و سبک بشم.با تو بودن خوب بود،  با تو   ولی

آشنا شدن قشنگ بود.عالی بودی،  هستی و خواهی بود ولی 

 نمیشه تقدیرمون این نیست که با هم بمونیم. 

 چطوری فهمیدی؟ -

 تعقیبت کردم.مامانتو دم در خونتون دیدم که صداش کردی. -

 چرا جدایی؟ما که مشکلی با هم نداریم.  -

 کنی؟ته این رابطه چیه فکر می -

 تونیم بدون حضور خانوادمون ازدواج کنیم. می -

تونم این کارو باهاش  مامانم خیلی برام زحمت کشیده ، نمی -

 بکنم.تو هم مامانتو دوست داری آرمین،  با تموم کاراش.

کنم که دوسش دارم با تمام اذیتایی که بابامو کرد ، انکار نمی -

طرد شدن از طرف پسرعموش. اما دوست ندارم به به خاطر 

خاطر پدر و مادرامون ما قربانی بشیم. ما همو دوست داریم، 
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تونیم باهم خوشبخت بشیم.چرا داری دیگرانو در نظر می

 گیری؟ چرا مثل خیلیای دیگه خودخواه نباشیم؟می
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نمیشه آرمین ،نمیشه.مامانم کافیه بفهمه که تو کی  -

میره باور کن. ببخشید اینو میگم ولی کم از دست .میهستی

مامانت تو زندگیش نکشید،  که حاال بخواد دخترش با 

ازدواجش ، گذشتشو براش تکرار کنه.مطمئنم مامانم مخالفه 

.سخته برام این حرف،  چون با تموم وجودم عاشقتم ؛ چون 

دارم این حرفا رو میزنم دارم جون میکنم،  چون عاشقتم 

 ...چون

و زدم زیر گریه.سخت بود دل کندن از کسی که برای خودت با  

 اون رویا ساختی.چرا خدا چرا اینجوری شد؟چرا من؟؟

گناهم چی بود؟عاشقی؟چرا بین این همه آدم،  من باید از آرمین  

خوشم بیاد.چرا چرا و هزار چرای دیگه؟شاید جواب این چرا  

فراموش کنه و   همون بود که باعث میشد نیوشا نتونه احسانو

 دونم چه حکمتی داره.بابا هم نیوشا رو.نمی

تونی فراموش نادین ما روزای خوب با هم زیاد داشتیم.می -

 تونی عشقمونو فراموش کنی؟کنی اون روزا رو؟می
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زنی که حس کنم آدم بد قصه چرا یه طوری حرف می -

خوام مامانمو دق بدم.حاضرم تو عشقت بسوزم ولی منم.نمی

مامانم صحیح و سالم باشه.مامانم به اندازه کافی سختی 

 کشیده.بسشه.میخوام دیگه حرص نخوره.راحت زندگی کنه.

تونی منو کنار کس دیگه ای تونی فراموشم کنی؟میمی -

 ببینی؟

اینو که گفت،  باز زدم زیر گریه .فکرشم برام سخت بود،  چه 

ست دل خوادونم قصدش چی بود.میبرسه به واقعیتش.نمی

 منو بسوزنه.نمیدونم.

 برا همین میخوام برم.میخوام انتقالی بگیرم. -

خوبه.فکر همه چیو کردی.منو هم آدم حساب نکردی  -

 نه؟نگفتی یکی هست که عاشقته.

تو رو خدا این جوری حرف نزن.برا خودم سخته.ما هم  -

 زاره.بخوایم زمین و زمون نمی

 جنگیم.با زمین و زمون می -

 .نمیشه .نمیشه.نمیشه -

اینو گفتم وبلند شدم که برم .نگاهی از روی دلتنگی بهش 

 انداختم.به چهره زیبا ودوست داشتنیش. 

دلم برات تنگ میشه؛  خیلی زیاد مواظب خودت باش.کادوها   -

 و هدیه هایی هم خریدی پس نمیدم .بمونه یادگاری از یه عشق.

 دم. گفتماینو گفتم و زدم بیرون.دنبالم اومد نگاهش نکر
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 اینو گفتم و زدم بیرون.دنبالم اومد نگاهش نکردم. گفتم :

کنم منطقی برو بزار به حال خودم باشم.دارم سعی می    -

 باشم؛  همون جور که تو دوست داشتی.

ذاشت .من دوسش خواستم منطقی باشم ولی احساسم نمیمی

اومد یا نه.این  دونم دنبالم داشتم و این غیر قابل انکار بود.نمی

قدر تو حالو هوای خودم غرق بودم که چیزی نشنیدیم  و نه  

فهمیدم.یهو دیدم هوا تاریک شده و تو یه خیابون ناشناسم.این 

فهمیدم دارم چی کار میکنم گوشیمو قدر حالم گرفته بود که نمی

درآوردم.باز هم میس کال.از مامان نیکان و آرمین.شماره 

ه حالم خوبه و مشکلی پیش اومده بود که  مامانو گرفتم و گفتم ک

تونستم جواب بدم.توضیح نخواست.شایدم خودش فکر کرد نمی

 دونم.تو این سن،  چی میتونه باشه.نمی

یه ماشین دربست گرفتم که منو برسونه خونه.تا خونه رسیدم،  

رفتم اتاق مامان.بایدباهاش حرف میزدم برای انتقالی.در زدم و 

 وارد شدم:

ن میشه دنبال کارای انتقالی بیفتم؟گفته بودی میریم از ماما -

 این شهر درسته؟

 چی شده  دخترکم؟این غم تو چشمات برا چیه؟ -

 تونم تحمل کنم. مامان باید برم از این شهر.نمی -

 دلیلش اون پسره نیست ؟ -

 مامان تو رو خدا نپرس.  -
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ام سخت اینو گفتم و زدم زیر گریه.حالم بد بود،  بدتر هم شد.بر

 تونستم به مامان بگم.بود.نمی

 دخترم گریه نکن.چی شده آخه؟ -

تونم تو این  مامان میشه ازم توضیح نخوای.فقط بدون،  نمی -

 شهر با این مردمش نفس بکشم.

 کنی؟گی و خودتو سبک نمیچرا نمی -

دونم دوسم داری ولی بعضی چیزا رو نمیشه گفت مامان.می -

 خودمه،  پس تو هم چیزی نپرس.این سکوت به نفع 

باشه عزیزم ولی بدون من نگرانتم.دوست دارم خوشبخت  -

بشید و آرامش داشته باشید.  برای آرامش شما هر کاری 

کنم .میتونی بری دنبال کارای انتقالیت.قضیه خونه رو حل  می

 کنم.می

مامانو بغلش کردم و بوسیدمش و تو ذهنم گذشت که من 

نم خیانت کنم با ازدواج با آرمین.مادری که تونم به مامانمی

 این همه برامون زحمت کشیده.

 مرسی مامان .مرسی از همه چیز. -

قربونت برم عزیزم.بدون هر وقت هر جا هر مشکلی داشتی  -

 من هستم،  مثل یه دوست روم حساب کن نه مادر.

 کنم.به عنوان دوست و مادر بهت افتخار می -

رفتم.خدا رو شکر کردم که نپرسید کجا  اینو گفتم و به اتاقم

بودم و چرا دیر کردم.گوشیمو چک کردم اس ام اسای آرمین 

 بود: 

 تو رو خدا جواب بده نادین جان. -

 کنیم.زنیم،  درستش میبا هم حرف می -
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 د ال مصب جواب بده.  -

نزار زندگیم بی عشق بمونه.بزار حس کنم منم احساس  -

یکی،  حس پیدا کردم نابودش نکن  دارم.یه بار تو زندگیم به

 خواهشا.

چرا جواب نمیدی پس؟ارزشم همین قدر بود برات .بیای  -

 حرفاتو بزنی و بری.پس حرفای من چی؟

معرفت باش.مثل همه تو هم تنهام بزار .بزار تو این  باشه بی -

 تنهایی بمیرم.

ببینم.با  تونستم ناراحتیشو تا اینو خوندم شمارشو گرفتم .نمی

 اولین بوق گوشیو گرفت
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گفتی آدم باید منطقی کنی؟تو میآرمین چرا اینجوری می -

گفتی احساست خوبه ولی باید کنترلش کرد،  االن باشه،  می

دونی کنی.میوقتیه که باید کنترلش کنیم.چرا اینجوری می

دوست دارم ، میدونی عاشقتم ، پس این کارا برای 

 زجرم بدی؟چیه؟میخوای 

 من گه خوردم . خوبی؟ -

خودت چی فکر میکنی؟خوب نیستم ، خوب نیستم و نمیشم  -

 ولی نمیشه به خدا نمیشه.



 240 

 نزار اینجوری بشه.نزار عذاب بکشیم جفتمون. -

 عشقمون ممنوعست.ممنوعه رو نمیشه کاری کرد. -

کنم.یه نادین این بارو احساسی برخورد کن.ازت خواهش می -

م عقلمو گذاشتم کنار، تو انتخاب تو.تو دانشگاه بار در عمر

دیدمت، خوشم میومد ف دنبالت بودم که چه طور آدمی می

هستی.که چقدر منو تو به هم شباهت داریم.منم با همه قوی 

بودنم بازم به کسی محتاجم که کاملم کنه،  که وقتی کم میارم 

 کمکم کنه ، که به امید وجودش زندگی کنم و زنده باشم.

گفت و من داغون کردم.میگفت و من گریه میمی

گفت و من به شانس و بخت بد خودم لعنت شدم.میمی

 فرستادم.می

ام،  که بگم زندگی کن،  آرمین بسه .زنگ زدم که بگم زنده -

که میخوام زندگی کنم ؛حتی اگه تویی وجود نداشته باشه.حتی 

ودن نیست؛  اگه تو رو با کسی دیگه ببینمت.قسمتمون با هم ب

قبول کن.گذشته رو نمیشه پاک کرد.تو میدونی مامانت چی کار 

 کرد.

 اگه قول بدم دیگه مامانمو نبینم چی؟ -

نمیتونی چون با همه بدیایی که گفتی در حق پدرت کرد،  بازم  -

دوسش داری.  پس نگوحرفی که بعدا پشیمون بشی که 

ی و من ازت دونم چند سال بگذره یادت میاد که مادری داشتمی

گرفتم ، که اون موقع زندگیمون میشه جهنم ، که اون موقع 

تونیم همدیگه رو تحمل کنیم.االن جدا بشیم به نفع دیگه نمی

 هر دومونه. 

 دیگه هیچی نگفت شاید اونم متقاعد شده بود. 
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 دلم برات تنگ میشه. -

 منم.دیگه زنگ نزن.باید به بی هم بودن عادت کنیم. -

 کندن. سخته مثل جون -

 عوض میشی.عوض میشم. -

نمیدونم دیگه چی بگم.تموم کارهایی که میشد انجام بدم رو   -

 برا داشتنت انجام دادم.هنوزم میگی جدایی.

 خودتم قبول کردی که به نفع هر دومونه.  -

 قبول نکردم فقط سکوت کردم. -

سکوت گاهی معنی قبول کردنو میده.سکوتت به جا بود.برات   -

نم کنار هر کسی که در آینده دوست  تی میکآرزوی خوشبخ

 خواهی داشت
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 تو رو دوست دارم ، خواهم داشت. -

احساسی حرف نزن.حس االنتو نگو.وقتی ازدواج کردی؛   -

وقتی بچه دار شدی دیگه یادت از من میره.یادت میره که 

 نادینی وجود داشته قبال.

تو قلب آدم.یه  بعضی آدما چه بخوای چه نخوای،  میمونن  -

گوشه از قلبم مال تو میمونه.میخوام خوش بین باشم.شاید یه 

 روزی پشیمون شدی.
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اصال به این فکر نکن.راه برگشتی نیست.این دوستی تموم  -

 شدست.این عشق تموم شدست.

 با گفتن این حرف خودم از خودم متنفر شدم و سکوت کردم.

تو قلبت  کنم این حرفو زدی؛  یه چیزیچرا حس می    -

 شکست؟مثل همون چیزی که تو قلب من شکست.

 و جوابش فقط سکوت بود،  چون حرفاش حقیقت محض بود.

 حرف نمیزنی؟ -

بزار دل بکنیم ، سخت ترش نکن.سخت هست خودش.اشکام  -

کنم برو و دیگه داره میاد،  اگه دوسم داری برو.خواهش می

 زنگ نزن.من خوبم خیلی خوب. 

کنی به خاطر من؟آروم باش آروم باش عزیز من.من میگریه  -

کنم قول میدم بهت زنگ نزنم.قول میدم دیگه به قلبم قطع می

 بگم که به یادت نیفته .قول میدم که دیگه عاشق نشم.

 آرمیــــــــــــن. -

 جان آرمین. -

 مواظب خودت باش. -

 اینو گفتم و گوشیو قطع کردم وهق هق کردم.دیگه نه زنگ زد

زنه قول داد و زنگ نزد و  نه پیام داد.بهم گفت دیگه زنگ نمی

کنم.حالم دست خودم نبود.هم  فکر نکرد که من دارم جون می

 خواستم.خواستمش و هم نمیمی

باالخره بعد کلی گریه آروم شدم.به خودم قبولوندم که خوبم،  به 

خودم گفتم که زندگی ادامه داره ؛ حتی بدون آرمین.من باید 

دگی کنم.حق زندگی کردن دارم.گفتم که ملکه ذهنم بشه ولی زن

قلب بیچارم قبول نمیکرد.قلب بیچارم میگفت که هنوزم عاشق 
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آرمین هستی.کاش ما آدما قلب نداشتیم.کاش عقل بود که تصمیم  

 گرفت.کاش احساسی نبودممی
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سرم به شدت درد میکرد و چاره ای نداشتم جز خوردن قرص 

فهمیدی چی اطرافت دن.خوبی خواب این بود که نمیو خوابی

خواستم رفتی.میگذره،  یه جورایی تو فراموشی فرو میمی

فراموش کنم همه چیو،  همه کسو.قرص رو خوردم و بالفاصله 

 خوابم برد. 

روزهام همین جوری میگذشت ، سعی میکردم خودمو خوشحال  

ریشه  شد.ته وجودم اون غمهو سرخوش نشون بدم ولی نمی

دیدم ولی هر دو بی فتم دانشگاه گاهی آرمینو میکرده بود.میر

شدیم.البته من ظاهرم سرد حرف بی نگاه از کنار هم رد می

کردم و دلتنگیم  دیدمش زیر چشمی نگاهش میبود وگرنه می

شد اینجوری زندگی کرد.باید کال دل  شد ولی نمیبرطرف می

 تونستم.میکندم ازش.هر چند سخت بود ولی من می

کرد.تاثیر به رفتم و کمکم میهم چنان پیش مامان ماهرخ می

سزایی گذاشته بود که یه جورایی بتونم احساسمو کنترل 

کنم.البته کنترل نه،  فراموش.با خودم داشتم کنار میومدم  

 .سخت بود خیلی زجر کشیدم خیلی گریه کردم ولی شد.
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میشد.امتحانامو دادم.دنبال کارای روزها در پی هم سپری 

انتقالیم بودم که از این دانشگاه برم.از این شهر برم.از مردمش 

فرار کنم.مامان طبق قولی که داده بود خونه رو آماده کرده 

بود.گاهی دلم برای بابا تنگ میشد ولی با یاد آوری صحنه ای 

خواست که بدترین خاطره عمرم رو برام گذاشت،  دلم نمی

 ینمش. بب

کارای رفتنمون اکی شده بود و چند روز به رفتنمون مونده بود  

که عمو محمد یه روز اومد خونمون.از بابا گفت از حال بدش  

 از این که به ما احتیاج داره.گفت و گفت.

بینم عمو محمد عاشق واقعی بود.با کنم میاالن که فکر می

و به این که بابا عشقشو ازش گرفته بود ولی هنوزم سنگش

تونیم ببخشیمش که سینه میزد.ازمون خواست که اگه می

آرامش پیدا کنه آرامشی رو که خیلی وقته ازش دریغ شده بود  

و همه جا رو دنبالش گشته بود ولی پیداش نکرده بود چون  

آرامش تو چارجوب خانوادست تو عشقی که بین اعضای 

 خانواده وجود داره ولی بین اعضای خانواده ما نبود.

زیاد حرفای عمو رو جدی نگرفتیم،  چون بابا خودخواه تر از  

 این حرفا بود. 

حرفاشو جدی نگرفتیم تا وقتی که عمو محمد خبر داد که بابا  

سکته کرده.با همه بدیاش با همه خیانتاش پدرم بود و شنیدن 

این خبر برام دردناک.از عمو محمد خواسته بود که ما رو 

 .ببینه.بیمارستان بستری بود

همگی با هم رفتیم بدون فوت وقت.هیچ وقت هیچ کدوممون با  

 تموم بدی های بابا راضی به مریضیش نبودیم. 
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وقتی وارد اتاق شدم مسعود گذشته رو ندیدم.کوه غرور نبود.یه  

 آدم شکست خورده رو میدیدم. 

 باالخره اومدید؟     -

 هیچ کدوم هیچی نگفتیم.
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 نگفتیم.هیچ کدوم هیچی 

 به منو نیکان نگاه کرد و گفت:

 خوبین بابا؟دلم واستون تنگ شده بود.     -

و من به چشم دلتنگی رو تو چشم های پدری شکست خورده و  

نادم دیدم.باز هم سکوت تنها جواب من و نیکان بود.یه جورایی  

 سختمون بودیم انگار.

 نیایش تو یه چیزی بگو. -

تونستم مثل تو باشم.خودخواه و به  چی بگم .گفتی بیا اومدیم.ن -

 فکر خودم.

 تلخ خندید: 

هر چی بگی حق داری ولی بگذر ازم.ازتون میخوام که ازم -

بگذرید، که آرامشمو به دست بیارم.من مسعود میرعمادی یا به 

کنم.چیزی برای از دست قول تو کوه غرور ازتون خواهش می

ه ،خداست،  کردم برام عشقدادن ندارم.هیچی.کسی که فکر می

از دور قشنگ بود،  یه سراب بود از نزدیک.شایدم فقط لج 
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خوام دونم.نمیکرده بودم با خودم،  که به دستش بیارم ؛ نمی

قصه بگم.میخوام حاللم کنید.میخوام بگذرید ازم ، خواهش  

 کنم.آرامش میخوام. می

من باالخره با فشاری که به خودم آوردم به حرف اومدم و  

 گفتم:

 میگذرم ازت بابا به حرمت پدریت.    -

نیکان سکوت کرده بود.مامان بهش خیره شده بود،  منتظر 

بودیم بگه که میگذره.اونم باالخره به حرف اومدو گفت که 

دونستم براش سخته و به زور به زبون گذره.میمی

 های بابا بود. آورد.چون در جریان همه خیانت

ها و با تمام بدیبابا به مامان نگاه کرد و مامان هم 

 هایی که کشیده بود گفت که میگذره ازش.سختی

کردم بابا  رفتیم.حس میدیگه موندن جایز نبود.باید می

 تر شده.ما هم همین طور.آروم

رفتیم که صدای بابا رو شنیدم که از داشتیم از اتاق بیرون می

 مامان پرسید:

 منو بخشیدی نیایش، مطمئن باشم؟؟؟    -

 جوابش گفت: و مامان در

 تو رو با گریه بخشیدم.    -
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از بیمارستان بیرون اومدیم.زندگی ادامه داشت با یه حس بهتر  

این که این قدر قدرت داشته باشی که کسیو ببخشی،  خیلی 

خوبه و یه حس خوبی به آدم میده.زندگی جدیدی برای هممون 

یدی رو شروع در حال آغاز بود و قرار بود بریم و یه زندگی جد

 کنیم.

 فصل دوم

دادم .با تموم خوبیا و  زندگی ادامه داشت و باید ادامه می

بدیاش. تو ذهنم کلی فکر ریخته بود و ذهنم آشفته بود. آرمین، 

بابا ، عمو محمد ، نیوشا ، نیکان و خودم. به یکی از شهرهای 

شمالی کوچ کردیم . خونه با صفایی و بزرگی که ویالیی بود و  

ک دریا که این رو هم مامانم طراحی کرده بود . روز اولی نزدی

که رسیدیم و فهمیدم نزدیک دریاست از ته قلبم خوشحال شدم 

تونستم هر وقت ناراحت بشم بیام کنار دریا. دریا ،چون می

کرد. از بچگی عاشق دریا بودم.دریای همیشه منو آروم می

دت داشتم داد. عاآبیه آبی و صدای موج که بهم آرامش می

ها به دریا نشستم و ساعترفتم کنار ساحل رو سنگا میمی

شد  و کردم. اون موقع ذهنم از همه چیز خالی مینگاه می

کردم که چه زندگی داشتیم . شهرای شمالی این فراموش می

خوبی رو داشت که بر عکس تهران با صفا بود و به شلوغی 

یکرد. وقتی به تهران نبود و این روح خسته من رو آروم م

کردم که حتی تو عشق هم رفتم، فراموش میساحل می

سوزوند و من با  شکست خوردم . یاد آرمین هنوزم دلم رو می

کردم. کاش میشد داشته اعماق وجود معنی دلتنگی را حس می
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باشمش، کاش مادرش اون نبود. کاش دنیا اینقدر کوچیک نبود  

ها هیچ دردیو ای کاشکه معشوقه پدرم ، مادر اون باشه.این 

ها شدم .شبکرد و من بیش از پیش دل تنگ میدوا نمی

دیدم ، تو خواب اون دیگه پسر نیوشا گاهی خوابش رو می

نبود. کسی بود که عاشقشم و اونم عاشقمه. تو خواب هر دو  

زدیم در حالی خندیدیم و اون موقع با هم کنار دریا قدم میمی

و من کالهی حصیری روی موهام که دستامون تو دست هم بود 

بود که با هر بادی به این طرف و اون طرف میرفت. چه خواب  

شیرینی چه رویای دوست داشتنی . هر وقت که از خواب بیدار  

میشدم از خدا آرزوی مرگ میکردم که همه این ها خواب بود و  

من آرمین رو نداشتم. سهم من از عاشقی تنهایی بود.با گذشت 

ندیدنش ، نبودنش عادت شده بود . کم کم باور  زمان ، برام

کرده بودم که نیست که سهم من از دنیا اون نبود. به زندگی 

جدیدم داشتم خو میگرفتم. مامان و نیکان هم به زندگی ادامه 

دادن. کارهای دانشگاهمو با کمک نیکان انجام داده بودم.  می

جور دیگه همه چی درست شده بود. انگار زندگی باید به نوعی 

 ای شروع میشد.

 ای که تو تهران داشتیم ، همسایه این خونه بر خالف خونه

هایی که به شکل خاصی صمیمی های خوبی داشت. همسایه

بودن .آخ که من چقدر عاشق این زبون شمالی بودم. عاشق 

کردن که این مردمی که با حرفا و کاراشون دلم رو گرم می

ون به این زندگی عادت کرده یادم بره چی بهم گذشته. همم

کرد، نیکان جایی مشغول کار بودیم. مامان گاهی طراحی می

رفتم دانشگاه.  گه گاهی شده بود. منم انتقالی گرفته بودم و می
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درمون کردم. آرمین شده بود درد بیبا فکر آرمین گریه می

این روزهای من. کسی که عشق رو واسم معنی کرده بود ولی  

قراری های روزهای اولم خبری نبود. انگار زمان دیگه از بی

باعث شده بود با خودم راه بیام. زمان شده بود مرحم دردام . 

فقط گوشه گیر شده بودم. مامان خیلی اصرار کرد که پیش  

کردم .هر پزشک برم ولی قبول نمیشناس و حتی روانروان

م شدم . عمو محمود گاهی بهمون سر میزد. دلروز الغرتر می

سوخت در عمق چشماش هنوز عشق به مامان خیلی براش می

موج میزد. حتی نیکان با اون غیرتش هیچی نمیگفت.اونم 

فهمیده بود که شاید مامان هم باید فرصت زندگی داشت.تو 

گذشت که از پدرم مهری ندیده بود؛ شاید شاید شاید افکارم می

 عمو محمد برای مامانم خوب باشه. با این فکر عذاب

کشیدم ولی برای عشقی که بهم داشتن و سرخورده شده می

بودن بیشتر ناراحت بودم. زمان شاید اون ها را بهم میرسوند 

 مادرم هنوز خوشگل بود و جوون تر از سنش به نظر میومد.

 

#128 

 

 

 

 

در پیج و خم هاي اتفاقات زندگي من بي گناه ترین بودم كه 

بودم . در ذهنم میگذشت بین این شاید در بدترین پیچ گیر كرده 

همه چرا من چرا آرمین و این موضوع عصبي ترم میكرد . از 
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خدا شاكي بودم كه چرا نیوشا باید مادر آرمین باشه ولي هیچ 

كدوم این فكرا دردم رو دوا نمیكرد. تو دانشگاه جدید یه سري 

دوستان جدید پیدا كرده بودم كه باعث بهبود روحیم شده بودند،  

أونها هیچي در مورد آرمین نگفته بودم، این عشق رو تو  به

سینه خودم باید دفن میكردم مثل یك راز سر بِه مهر. ولي أونها  

از دوست پسراشون میگفتند و من دلم بیشتر براي تنهایي  

خودم میسوخت. مریم دختري با مزه و بانمك با چهره اي 

ي كه حاال دلنشین بود كه از  رشت اومده بود .با لهجه رشت 

كمي از اون سر در میاوردم از شعرهاي گیالني واسمون 

میخوند . با پسري به نام وحید دوست بود كه همیشه خدا دعوا 

داشتن ولي مریم راه خر كردن وحیدر و میدونست بي شك اگر 

عاشق هم نبودن همون اوایل باید از هم جدا میشدن.امروز هم 

یم رو میدیدم ، مریم با دانشگاه داشتم و خوشحال بودم كه مر

اون روحیه شالش باعث شده بود كمي از الك تنهاییم در بیام و  

 كمتر فكرو خیال كنم از دور دیدمش و براش دست تكون دادم. 

 سالم مریمي چطوري؟ -

 قربونت، چرا دیر كردي؟  - 

 ببخشید خواب موندم.  -

دستمو كشید و با هم به سمت كالس پرواز كردیم. میخاستم 

د كالس بشم كه طبق معمول چشمم به پسر ي با موهاي  وار

قهوه اي خوش رنگ رو به بلوند افتاد. صورت زیبایي داشت تا  

اون حد كه میدیدیم فقط دوست داشتي نگاش كني ولي چشماش 

یه حالتي بود بي حالت ، انگار هیچ حسي نداشت. همیشه همین 

با كسي گرم مدلي بود و این منو شگفت زده میكرد ، ندیده بودم 
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بگیره چه دختر و چه پسر. مریم انگار مسیر نگاه منو دید كه  

 گفت؛ 

 كیجا ) دختر( جان كجا رو نگاه میكني بدو كه دیر كردیم. -

 به اون پسره اشاره كردم و گفتم: 

 این پسره كیه؟ چقدرم خوشگله، چرا یه مدلیه ؟  -

 بیا بریم كالس كه بعد كالس برات بگم.  -

اینو گفت و دستم رو كشید و با هم وارد كالس شدیم. بعد ما  

اون پسره با نگاه هاي یخیش بدون اینكه به كسي نگاه كنه 

 وارد كالس شد و یه گوشه اي نشست.

 

#129 

 

 

 

بالفاصله استاد اومد و شروع كرد به درس دادن. عجیب بود  

اینقدر نگاه سرد . سردي اون نگاه با اون   برام. مگه داریم

قیافه زیبا نمیخونه. نه غرور بود نه تفاخر . فقط سردي. تو 

كالس حواسم. به همه جا بود جز درسي كه استاد میداد. من  

میون خاطراتم جا مونده بودم، جایي شاید پیش پدري كه سكته 

ه كرده بود  و نمیتونستم  ببینمش ولي دلتنگي زمان هایي ك

خاطرات خوبي با هم داشتیم بیداد میكرد. فكرم گاهي درگیر این 

میشد كه آرمین كجاست چیكار میكنه بعد من كسیو اورده تو  

زندگیش . شاید خودخواهي باشه كه دوست داشتم تنها باشه.  

چند ماه گذشته بود از همه اون ماجراها. ولي من همان من چند 
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وانسته بودم خودم را جمع ماه پیش بودم با إندكي ظاهریابي. ت

و جور كنم ولي نه انچنان كه باید و شاید، در فكر و خیالم  

میگذشت كه شاید میشد هیچ وقت به مامان نگم كه ارمین كیه. 

ولي خودم هم میتوانستم به افكار احمقانه ام بخندم . با صداي 

استاد كه گفت خسته نباشید به خودم اومدم. تمام  یك ساعت و 

 واب و خیال بودم . مریم با مشت محكمي به پهلویم زد نیم در خ

كجایي دختر؟؟؟ من دوست پسر دارم تو كجا غرقي كیجا جان؟  -

 كلك نكنه كسیو داري رو نمیكني و همش بهش فكر میكني؟

 

#130 

 

 

 

 

 _ نه بابا. چه دوست پسري خواهر من ، تو فكر زندگي بودم.  

سر عائله  ٦_ اووووو، همچین  میگه زندگي  انگار یه زنو و  

داره بابا، زندگي مجردي كه این حرفا رو نداره . بهش فك نكن 

 كیجا جان، میگذره. 

دستمو كشید با هم به بوفه رفتیم. تو بوفه اون پسر یخي رو  

 میشد. یهو سقلمه اي به مریم زدم و گفتم: دیدم كه داشت رد

 _ مریم این پسره كیه؟ چرا همچینه ؟ چقدرم خوشگله. 

 _ میگم حواست پرت بود ، پس نگو پرت این گل این پسر بود. 

 _ چرت نگو مریمي. جدي چرا این مدلیه؟ 
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_ اسمش أمیره . كال همین مدلیه. به هیچ دختري محل نمیده.  

 مدلش اینه.  از غرورش نیستا . كال

 _ یعني همجنس گراست؟

_ استغفرهللا توبه، نه بابا. كال با كسي نمیجوشه. گویا مشكل 

خانوادگي داشتن. حرف در موردش زیاده. یه برادري هم داره 

 كه گاهي با اون هست. ولي به خوشگلي امیر نیست.

 _ آخي طفلكي. اصال به قیافش نمیاد.  

یشه بس كه خوشگله، _ آره. هز كي اول میبینش عاشقش م

ولي خوب محل نمیده. اون دختره پریسا خر مایه اي هست 

واسه خودش ، خودشو كشت كه با این دوست بشه نشد.خیلیاي 

دیگم سعي كردن نشد. رو نمیده به كسي. یه جورایي انگار 

افسردست ولي قیافش اینقدر خوبه كه نظر ها رو جلب میكنه. 

 دیدي كه نظر خودتم جلب شد.

 ه اخه هم خوشگله هم سرد ._ ار

 آره. -

و من به این فكر كردم كه باز هم مشكل خانوادگي تونست آدمو  

افسرده كنه، شاید مثل من، شاید مثل آرمین. ولي آرمین قوي 

 بود. 

 

#131 
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آرمین تو بدترین شرایط زندگي كم نیاورد ولي من چي ، این 

 پسره چي.

و فكرا. بیا بیرون. یا  هوي كجا سیر میكني؟؟؟ زیادي رفتي ت -

 خودش میاد یا خبرش.

اینو گفت و دوتایي خندیدیم، در همین حین گوشیش زنگ 

خورد. طبق معمول دوست پسرش بود. نصف حرفاشون اوالش 

عشقوالنه بود و اخراش با فحش و فحش كاري و سر تخته 

بشورن مریم ختم میشد . به مكالمه هاي این مدلیش عادت كرده 

خیلي میخندیدم ولي با گذشت زمان واسم عادي  بودم . اوایل

 شده بود و  به لبخندي  بسنده میكردم. 

_ باز سر چي دعواتون شد؟ من واقعا موندم شما چطوري با 

 هم دوام اوردین 

_ آخه خر هست ولي من دوسش دارم، بعدم من تا روزي 

 بار كفنش نكنم روزم شب نمیشه.  ١٠٠٠

 خندیدم و گفتم:   

 انتیك. عاشق این الو تركوندن شما دوتام.  اخي چقدر رم

 حقشه بس منو حرص میده  -

 _ خوشم میاد خوب واسش طاقچه باال میزاري. 

_ بایدم طاقچه باال بزارم پسره عوضي رو. باید منو بزاره رو  

 سرش حلوا حلوا كنه. 

 _ اون كه صد البته

_ واال. حاال ولش كن اینا رو. میگم كي میخاي این كنج عزلت 

 رو ول كني ، بیا خودم یكي از دوستاي وحیدو واست جور كنم. 

 خندیدم و گفتم: 



 255 

 كنج عزلت._ نه قربون دستت. میخام بچسبم همون 

 _ خاك تو سر پسر گریزت كنن. چرا همچین میكني تو؟

 _ میخام تنها باشم.

_ شكست عشقي و این حرفا. من دیگه به هیچ مردي اعتماد 

 نمیكنم و اینا.  

 _ نه بابا 

 

#132 

 

 

 

 

 آخه مگه میشه تنهایي؟  -

 _ آره چرا نشه.

 _ واال تو هم عجوبه اي شدي واسه خودت . 

 _ ما اینیم دیگه . 

باالخره یه چیزي تو بوفه خوردیم و  ازش جدا شدم به خونه  

 رفتم. بي هوا سمت اتاق نیكان رفتم. 

 گریه نكن قربونت برم. به زودي با خانوادم آشنات میكنم.  -

... 

ت _ واسه منم سخته دوري ازت. یكم تحمل كن عزیزم . وضعی

 خونه نرمال بشه قضیه ازدواجو مطرح میكنم.

نیكان با كي صحبت میكرد كه اینقدر رمانتیك بود، كي اومده بود  

تو زندگي داداشم كه من نفهمیدم. البته من اینقدر غرق دغدغه 
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هاي زندگیم بودم كه كال به بقیه اتفاقات بي توجه شدم. نیكان 

بمونیم و تنهایي.  میخواست ازدواج كنه و از ما دور بشه و ما 

رفتن بابا سخت بود حاال نیكانم میخواست مستقل بشه. من 

میموندم با مادري كه كلي فداكاري  كرد واسه ما. من میموندم  

و مادري كه  به خاطر ما از خوشیش زد شاید میتونست خیلي 

وقت قبلتر از بابا جدا بشه و دوباره ازدواج كنه ولي موند پاي  

كه نشد. كاش نیكان اینقدر عجله نداشت. زندگیش جنگید. حیف 

البته فك كردم شاید اگه آرمین هم به خاستگاري من میومد من 

هم خودخواه میشدم. نیكان هم حق داشت طعم خوشبختي كه تو  

زندگي ما وجود نداشت رو بچشه و شاید طعم عشقي كه هیچ 

وقت ما ندیدیمش. صحبت هاي نیكان تموم شده بود كه با تقه 

در وارد اتاقش شدم. سعي كردم آثار ناراحتي رو از  اي به

 صورتم پاك كنم.

 _ ا تو اومدي . رسیدن بخیر . خوب شد  اومدي كارت داشتم. 

 _ جانم بگو. 

 _ نمیدونم راستش از كجا شروع كنم. 

 از حركاتش خندم گرفته بود مثل دخترا خجالت میكشید.

 كه. _ راحت باش برادر من. به تو خجالت نمیاد 

 یهو برگشت گفت : 

 _ میخوام ازدواج كنم.

از نحوه گفتنش شوكه شدم كه اینجور بي مقدمه ، یك راست 

 رفت سر اصل مطلب. 

 _ كي هست حاال؟ 
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ساله دوستیم.  ٣كسي نیست كه بشناسیش. دوست دخترمه.  -

 از همه لحاظ دختر خوبیه. خانواده دار با اصالت ، مهربون.

عضو خونه ما نشده چقدر براي  در دلم میگذشت كه هنوز 

 داداشم عزیزه و شاید كمي حسودي كردم .

 

#133 

 

 

 

 

 _ مباركه عزیزم. خوشبخت بشید.  

 مرسي . نادین میشه با مامان حرف بزني ؟ -

 _ چرا خودت حرف نمیزني؟ 

 _ روم نمیشه. 

 _ باشه . بأورم نمیشه میخواي ازدواج كني.  

 _ مگه من چمه؟؟؟

 _ هیچي .  

 گفتم و بغلش كردم و گفتم: اینو 

 _ به جاي همه ما خوشبخت شو. 

 اونم بغلم كرد و گفت:  

 _ مرسي 

بعد این حرف به اتاق خودم رفتم. بغضم گرفته بود  فكر 

 نمیكردم نیكان برخورد به این زودیا ازدواج كنه و ما تنها بشیم. 
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یكم تو اتاق موندم تا حال و هوام عوض بشه، لباسام رو عوض 

و به سمت اتاق مامان رفتم ولي با چیزي كه شنیدم  كردم

 متوقف شدم:

محمد سال ها سوختم به خاطر نبودنت تو زندگیم ، به خاطر  -

اینكه خوشبخت نبودي ، به خاطر تنهاییت عذاب كشیدم ولي 

قسمت ما نبود. من دو تا بچه دارم . نمیتونم خودخواه باشم. به  

 كاش نبودي. عالوه تو پسردایي مسعودي كه 

این رو با حسرت خاصي گفت. امشب چرا اینقدر غافلگیر میشم 

 من. دلم براي مادرم و حسرتي كه صداش داشت میسوخت.

 مامان با گریه اینبار گفت : 

بسه بسه. نمیشه. چند بار بهت گفتم نمیشه. ما میتونیم دو تا   -

 دوست بمونیم. نمیخورم مجرد بموني واسه خاطر من.

 ت تلفن چي شنید كه اینبار بلندتر فریاد زد: نمیدونم پش

 _ نگو محمد.

دیگه دوست نداشتم گوش بدم چي بهم میگن. اتفاقات زیادي 

داشت رخ میداد ولي من از اون اطالعي نداشتم. انگار اصحاب 

كهف شده بودم كه مدت ها خوابیده بود و یهو بیدار میشد و 

و دوباره یاد عشقش میدید كه خیلي چیزها تغییر كرده. انگار عم

 افتاده بود. البته ارتباطش با ما بعد از طالق قطع نشده بود. 
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عمو محمد خیلي به خونه ما رفت و آمد داشت ولي باعث نشده 

بود من فكري كنم شاید چون نسبت فامیلي داشت اینطوري فكر 

 میكردم. نیكان وقتي منو دید پرسید: 

 _ چي شده؟ به مامان گفتي ؟ 

 _ نه مامان حالش خوب نبود نگفتم. 

 _ چرا مگه چي شده؟

 _ نه چیزي نشده فقط من یكم نگرانم.  

 نیكان خواست پیش مامان بره كه گفتم: 

_ نرو بزار تنها باشه. تو یه موقعیت مناسب باهاش حرف 

 میزنم. 

اینو گفتم و دوباره تو افكار خودم غرق شدم . نیكان میخواست 

مان هم ازدواج میكرد من تنها میشدم . فكر ازدواج كنه، اگر ما

ازدواج مامان عذابم میداد ولي از طرفي دلم براي مادرم و عمو 

محمد میسوخت. قرباني خودخواهي پدربزرگم شدن. شاید اگر با 

هم ازدواج میكردن ، زندگي بهتري داشتند.تو حال و هواي  

چندان   خودم بودم كه صداي در اومد. مامان بود با قیافه اي نه

 شاد.

نارین جان  كجا سیر میكني دخترم؟ هر چي صدات كردم  -

 جواب ندادي، كم كم داشتم نگرانت میشدم؟

 _ نه چیزي نیست  مامان. 

 _ پاشو بریم شام بخوریم . 

باشه اي گفتم و بلند شدم. موقع شام خوردم با بي اشتهایي 

 مشهودي شام میخوردم كه آخر صداي مامان هم در اومد. 
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دین جان . حواست كجاست مامان جان؟ نه خوب غذا _ نا

 میخوري نه حواست جمعه.

 _ نه نه میخورم ببخشید زیاد اشتها نداشتم. 

آره اشتها نداشتم. طاقت شنیدم خبرهاي جدید بي اشتهام كرده 

 بود.  

یكم دیگه با غذام بازي كردم و با گفتن دستت درد نكنه مامان 

 شدم.عالي بود از سر میز بلند 

 

#135 

 

 

 

به خودم قول داده بودم واسه چیزي غصه نخورم مگه میشد. 

 بهترین كارو خوابیدن دیدم و گذاشتم خوابیدم .  

صبح با یادآوري افكار دیشبم بیدار شدم  و این خیلي خوشایند  

نبود.با خودم دوباره عهد بستن غصه بي غصه و هر چه بادا  

ر زودتر میرفتم تا از باد. باز هم دانشگاه داشتم پس چه بهت

دست این افكار خالص بشم. مریم و جمعي از بچه ها رو دیدم  

كه یك جا تجمع كرده بودن. جلوتر رفتم . دیدم اون پسر 

خوشگله امیر  از حال رفته بودو یك پسري  شبیه خودش باالي  

سرش بود و مداوم شماره اورژانس رو میگرفت. این رو وقتي  

جواب نمیدن ؟ میخاي خودمون  فهمیدم كه یكي بهش گفت 

میبریمش اورژانس؟ و اون در جواب نه گفت. اون پسره هم كه 

خیلي شبیهش بود یجوري بود سرد بود ولي نه مثل برادرش.  
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دوز سردي نگاهش پایین تَر بود. خودم رو به مریم رسوندم و 

 بهش گفتم:

 _ چي شده ؟

 و به امیر اشاره كردم.  

درش اومد باهاش صحبت كرد البته  _ یه خانمي تقریبا جاي ما

اینطور كه بچه ها میگفتن. میگفتن عصبي شده داد و بیداد  

كرده و اون خانمه كه رفت برادرش اومده. با برادرش صحبت 

 میكرد كه یهو از حال رفت و هر چي صداش زدن جواب نداد.  

 _ ممممممررررررده؟

 _ نه بچه ها نبضشو گرفتن میزنه.

بوالنس اومد و با كمك برادرش به داخل  همین موقع صداي آم 

آمبوالنس انتقالش دادن. دلم بیش از پیش براش سوخت. انگار 

فقط زندگي من پر مشكل نبود و خیلیاي دیگه هم با مشكالت سر 

 و كله میزدن. جمعیت كم كم متفرق شد.

 _ واي نادین نبودي ببیني چي شد.

دیك بود  _ من صداشونو نشنیدم ولي یكي از بچه ها كه نز

میگفت صداي داد أمیرو شنیده كه گفته تو و اون شوهر 

مزخرفت برین به درك. ولي بعدش نمیدونم خانمه بهش چي  

 گفت كه یك دفعه شوكه شد
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 _ واي طفلك چه وضعیت بدي داشته. 

_ آره واقعا. حالش بد شد همه جمع شدن كه بعدش سر و كله 

د پیشش . ولي واسه برادره پیداش شد. خیلي دیدمش میا

 دانشگاه ما نیست.

 _ خیلي عجیب غریبه.

 _ آره خیلي.  

و من فهمیدم فقط من در زندگیم مشكل ندارم، شاید هر كسي به 

نوعي مشكل داره ولي كم یا زیادش بستگي به جنبه ما داره.  

امروز از اون روزایي بود كه زیاد كالس نداشتم و تصمیم گرفتم 

مامان تنها بود و میشد راجع به نیكان   زودتر به خونه برم چون

 هم صحبت كرد.

 _ سالم مامان جان. اومدي؟ خسته نباشي عزیزم،

_ سالم مامان جون. ممنون. مامان دو تا چایي واسه جفتمون 

 میریزي تا من لباس در میارم با هم بخوریم و گپ بزنیم.

 _ باشه جان مامان. برو لباساتو عوض كن. 

لباسامو عوض كردم و پیش مامان رفتم. یه لبخندي زدم و بي  

 مقدمه گفتم: 

 _ نیكان میخواد ازدواج كنه.  

 _ چي؟؟؟؟

_ میدونم بدون مقدمه گفتم ولي نیكان میخواد ازدواج كنه. گفتم 

 دیگه مقدمه نچینم یه دفعه برم سر اصل مطلب .

 ر. كي هست طرف؟_ چه بي بخب
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_ كي هست كه راستش مامان جان نمیشناسم ولي گویا دوست 

سالش بوده و گویا خیلي هم دوسش داره كه بهم گفت  ٣دختر  

 باهات صحبت كنم كه اجازه بدي بریم واسه خاستگاري. 

_ من كه از خدامه شماها ازدواج كنید. آدم خوبي باشه ان 

دم شماها خوشبخت شاهللا. دوست دارم اگه من خوشبخت نش

 بشید . خوشبختي شما آرزوي منه . 

 و خدا رو شكر كرد . 

 همون موقع زنگ درو زدن. رو به مامان گفتم:

 _ منتظر كسي بودي؟ 

 _ نه عزیزم. 

از رو آیفون دیدم كه عمو محمد. درو براش زدم. شاید باید  

تصمیم جدیدي میگرفتم  و اجازه خوشبخت شدن به مامانم 

 میدادم . مامان پرسید : 

 _ كي بود مامان جان. 

 _ عمو محمده.  

انگار تعجب كرده بود و شاید دوست نداشت بعد حرف هاي 

 دیشب عمو رو اینجا ببینه 
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 رفتم و عمو رو دیدم . به سمت در

 _ سالم عمو جون . خوش اومدین.
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 _ سالم دخترم . خوبي؟

 همون موقع مامان هم به جمعمون پیوست : 

 _ سالم محمد جان . اتفاقي افتاده ؟؟

 _ سالم. 

 با مكث گفت: 

_ من و نادین جان میخوایم با هم بریم بیرون. البته اگه نادین  

 جان مخالفتي نداشته باشه.

 سریع گفتم: 

 _ نه بریم .

 مامان انگار هول شده بود و نمیخواست من با عمو برم. 

 _ نادین مامان، دیروز گفتي خیلي كار داري. به كارت برس.

 _ نه مامان جون. خیلي مهم نیست. 

مامان هر مدل اشاره اي بود اومد كه عمو محمد رو راضي كنه 

ان بر حرف كه االن چه وقت بیرون رفتنه، ولي عمو همچن

 خودش موند. 

زود حاضر شدم. باید حرف هاي عمو محمد رو میشنیدم. وقتي  

اومدم دیدم مامان و عمو به نوعي در حال مشاجره هستن و 

 مامان آروم گفت: 

 _ محمد اگه بچه هامو با كارات بهم بریزي ازت نیمگذرم. 

اینو گفت و از سالن بیرون رفت. ولي عمو انگار مصمم بود تا 

 دید گفت: منو 

 _ بریم دخترم ؟؟

 _ بریم.

 سوار ماشین شدم. كمربندمو بستم و بي مقدمه ازش پرسیدم:
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 _ عمو از بابام خبر دارید؟؟؟

 یكه اي خورد ولي زود خودش رو جمع كرد و گفت:

 _ بهتره . داره ازدواج میكنه.   

 _ چي؟؟؟؟؟

_ بابات بعد سكته وضعیت خیلي مناسبي نداشت. یعني نیاز  

 كسي بهش كمك كنه. داشت 

 _ با نیوشا میخواد ازدواج كنه؟؟؟

_ نه. یه خانم پرستاره كه مطلقست . از خودش جوون تره .  

خودش میگفت فقط یكي رو میخام اخر عمري جمعمم كنه كه 

 مردم جسدم تو خونه نپوسه.  

پدرم باز هم تصمیم جدید دیگه اي تو زندگیش گرفته بود و ما  

قرار نبود ما به اون زندگي برگردیم ولي  نمیدونستیم. البته كه 

 باز هم دوست نداشتم ازدواج كنه. 

 _ نادین جان به چي فكر میكني؟

 _ به خودم به بابا به زندگي پر فراز و نشیبمون. 
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زندگي كه شاید هیچ وقت ثابت نبود و همیشه در حال رخ دادن  

 اتفاقات جدید بود. 

 _ ناراحت شدي  نادین جان؟؟؟ 
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_ اتفاق خوشایندي نبود. با تموم بدیاي پدرم شاید تو  ذهنم  

هنوز امیدواري به درست شدن رابطه بود، رابطه اي كه از بن 

 بست ویران بود. 

 _ مامانت در مورد من چیزي بهت گفته؟ 

 _ نه

_ من و مادرت قرار بود ازدواج كنیم قبل آشنایي با پدرت ولي  

 به هر تقدیر نشد. 

_ مامان بهم گفته مسائلي تو گذشته بود كه دوست داره تو  

 گذشته بمونه. 

_من دوست ندارم بمونه. خودت دیدي مامانت چقدر سختي 

. میخوام حسرت این همه سال كشید. میخوام خوشبختش كنم

 زندگیم از بین بره اگه تو و نیكان اجازه بدید. 

هیچ حرفي براي گفتن نداشتم. نمیدونستم چي بگم. قدرت فك 

 كردنم پریده بود. 

_ دخترم عجله اي ندارم میتوني فك كني. فقط خواستم از شما 

 اجازه بگیرم.

 _ با نیكان حرف زدید؟

 _ آره نیكان مشكلي نداره 

من باز هم به فكر رفتم كه چرا نیكان به من چیزي نگفته  و 

بود. شاید براش ازدواج مامان سخت بود و براي همین داشت 

 ازدواج میكرد. رو به عمو محمد كردم و گفتم: 

 _ میشه منو برسونید خونه؟ 

 _ باشه دخترم. از من كه ناراحت نشدي؟ 



 267 

ي ناراحت نمیدونستم جوابش رو چي بدم باید میگفتم آره خیل

 شدم ولي مادرم حق زندگي داره
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كاش عمو محمد واقعا پدرم بود ولي نبود و داشت میشد و  

پذیرش همچین چیزي براي من آسون نبود .از ماشین عمو 

پیاده شدم و به سمت خونه رفتم. دوست داشتم مامان رو زودتر 

 ببینم. درو واسم باز كرد و گفت:

 حمد چي بهت گفت._ سالم عزیزم. چي شد؟ م

 _ مامان فعال خسته ام . اجازه بدي بعدا صحبت كنیم .  

 _باشه.

تو اتاقم نشستم و ساعت ها فكر كردم . فكرهایي كه درهم بر هم 

بود ولي تهش به این نتیجه میرسیدم كه مامان باید خوشبخت 

بشه و من نباید جلوي خوشبختیشو بگیرم. فقط به زمان نیاز 

كردن این موضوع . به سمت اتاق مامان رفتم  داشتم براي قبول 

 و در زدم: 

 _ بیا تو عزیزم.  

 بي مقدمه پرسیدم : 

 _ مامان تو هنوز عمو محمد رو دوست داري؟ 
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_ پس بهت گفت. بهت گفتم نادین جان احساسات من مربوط به 

گذشته بود. من بعد ازدواج با پدرت محمد رو فراموش كردم. 

 اونم از ایران رفت كه نبینیم و راحت تَر فراموش كنیم. 

_ عمو ازت خاستگاري كرد با احساس االنت جوابشو بده. 

كشیدي واسم گفتن این كلمات سخته ولي میدونم خیلي سختي 

تو زندگي با بابا. اگه همون اول با عمو محمد ازدواج میكردي  

شاید خیلي چیزا فرق میكرد. به ما فكر نكن. براي زندگیت 

تصمیم بگیر. بابا داره ازدواج میكنه.شما هم یه تصمیم واسه 

زندگیت بگیر. میدونم احساسات متقابله كه اگه نبود دیشب با 

 گریه گوشیو قطع نمیكردي. 

 ما نادین جان..._ ا

_ مامان بزار حرفمو بزنم.  عمو محمد آدم خوبیه، فقط من 

 فرصت میخوام تا یكم به خودم بیام و خودم رو جمع و جور كنم 
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 _ نادین تا شما نخواید هیچ اتفاقي نمیفته.

_ نه مامان. من مشكلي ندارم، فقط به زمان نیاز دارم كه 

 كنم. اتفاقات گذشته و حال رو هضم 

 _ نمیخوام ناراحت ببینمت. 
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_  اتفاق ساده اي نیست مامان . بهم حق بده، شاید زمان بتونه  

 حالل مشكالت باشه.

حس میكردم چشماي مامان درخشبد انگار خوشحال بود از  

راضي بودن من . مگه میشه كسي به وصال معشوق برسه و 

 خوشحال نباشه.

رست كه نیكان _ راستي مامان این شماره مامان اون دخت

میخواد . اسمش ساراست. فك كنم واسه آخر هفته خوب باشه 

 حرف بزني بریم خاستگاري. 

 _ باشه مامان جان. الهي كه جفتتون خوشبخت بشید. 

بعد دستش رو به آسمون دراز كرد و خدا رو شكر كرد. شكر 

براي ازدواج برادرم و شكر براي رسیدن به آرامشي كه 

حمد داشته باشه. ساعت ده نیكان اومد  میتونست كنار عمو م

خونه و شام خوردیم. بعد اینكه شام تموم شد مامان رو به 

 نیكان گفت:

شاه دوماد پسر خوش تیپم به خانم فروغي زنگ زدم واسه  -

شنبه بریم خواستگاري  ٥وقت خواستگاري قرار بر این شد كه 

 . 

یكان رو  چشماي نیكان از خوشحالي برق زد. مامان بلند شد و ن

 در آغوش گرفت و گفت: 

_ دارم به آرزوم میرسم مادر. الهي كه خوشبخت بشي. مامان 

جان همون اول كاري بهت بگم زندگي باال پاییناي زیادي داره ، 

با هم بسازید، همو دوست داشته باشید و واسه  هم احترام قائل  

 بشید.
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ش اینو گفت و پیشوني نیكان رو بوسید. نیكان هم سفت بغل 

 كرد. احساساتي شده بودیم .  

 _ پس من چي؟ منم بغل میخوام.  

مامان جلو اومد و هر دوتاي ما رو تو آغوش گرفت. آغوش  

مادر امن ترین جاي دنیاست  و در همین حال فكر كردم كه این 

آغوش از این به بعد تقسیم میشه  واسه  كسي كه پدر من 

 نیست.
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 با این فكر آه حسرتي كشیدم . 

 _ مامان جان. راستي میخواستم یه چیزي بگم. 

 _ جونم مامان . شما صد تا چیز بگو. .  

 _ نمیخواي به مسعود بگي؟؟؟؟

 نیكان عصبي شد و گفت: 

_ به چه عنواني بهش بگم؟ به عنوان پدري كه هیچ وقت نبود.  

نبودن. یا   پدري كه بارها خیانت كرد و زن و بچش واسش مهم

پدري كه داره تجدید فراش میكنه . فكر كردم آدم شده ولي  

 نشده. به عمو محمد میگم بیاد.  

و این حرف یعني حضور عمو در زندگیمون  از نظر نیكان 

 پدیرفته شده بود. 
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 _ باشه مامان جان. هر جور خودت صالح میدوني.

پیدا  از فرداي اون روز با مریم تموم پاساژا رو گشتیم براي 

 كردن لباس مناسبي براي شب خاستگاري نیكان. 

 _ نادین اونجا رو ببین.  

به قسمتي كه اشاره میكرد نگاه كردم كت شلوار خوش رنگي 

بود. كتش سرخابي و شلوارش آبي بود. به نظر شیك میومد .  

به سمت مغازه رفتیم  و  پروش كردم. دقیقا هموني بود كه  

 میخواستم. 

 ؟_ نادین حاضر شدي

 _ آره ببین به نظر من خوشگله.  

 _ آره خیلي بهت میاد . شیك شده. 

 _ پس همینو میخرم. 

 _ بزن بریم.

بعد اینكه پول لباسو حساب كردم از مغازه بیرون اومدیم . دیدم   

 مریم یه حالتي مثل شكر انجام میداد. زدم تو سرش و گفتم:

 _ چیكار میكني خل و چل ؟  

تم خدا رو شكر میكردم كه خرید كردي _ هیچي كیجا جان. داش 

 وگرنه معلوم نبود چند ساعت دیگه عالف باشي.

_ خیلي خري مریم. بد شد آوردمت كلي لباس دیدي. ولي اگه  

 اینجام پیدا نمیكردیم واقعا میموندم كه كجا بریم. 

 _ خدا رو شكر پیدا شد  
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گذشتیم كه صداي دختره وقتي داشتیم میرفتیم از كنار میز امیر 

 اومد كه میگفت؛

_ امیر لطفا بیا. هر چي نباشه ما خواهر برادریم. به حرمت بابا 

 كه نه به حرمت من بیا. 

دیگه نمیشد بیشتر از این بمونم . تازه كنجكاو شده بودم. با  

 مریم بیرون رفتیم كه برگشت سمت من و گفت: 

نه  به حرمت  _ دیدي خواهرش بود. چرا گفت به حرمت بابا

 من بیا. 

_ نمیدونم واال. منم مثل تو كنجكاو شده بودم . آدم عجیب 

 غریبیه. 

 _ آره خیلي.  

 _ ولش كن بیا بریم خونه كه هالكم امروز.

 _ بریم.

تا یه مسیري با هم رفتیم و بعد ادهم جدا شدیم و به سمت خونه 

دم. رفتم. با كلید در رو باز كردم .با چیزي كه دیدم متعجب ش

خونه انگار بمباران شده بود. كلي لباس وسط خونه ریخته شده 

 بود. هم لباس نیكان بود هم لباس مامان.

 همون موقع مامان از آشپزخونه اومد.

 _ سالم مامان. اینجا چه خبره؟ 

_ سالم قربونت بشم. خسته نباشي . لباس گرفتي؟ اینجا رو از  

 نیكان بپرس. 



 273 

 م._ آره مامان كت شلوار خرید 

 _ به سالمتي باشه مامان جون . ان شاهللا عروسي خودت.  

 همون موقع نیكان از اتاقش اومد بیرون. 

 _ نیكان چیكار كردي خونه رو؟ انگار یكیم تركیده.  

_ هیچي دارم واسه خاستگاري كت شلوار انتخاب میكنم. رفتم 

 یكي خریدما ولي به دلم نیست. برو لباستو در بیار بیا كمكم كن.
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 _ برو لباستو در بیا بیا كمك. 

 _ چرا لباساي مامان رو ریختي به هم؟ 

 _  واسه مامان خواستیم یه لباس انتخاب كنیم. 

 _ مامان مگه لباس نخریده بودي؟ 

 _ چرا  خریدم مامان جان. نیكان میگه خوب نیست.

 _ خل شدیا نیكان. 

راستي خودت چي  _ زودتر برو لباساتو در بیار بیا كمك كن. 

 خریدي؟

 به پاكت توي دستم اشاره كردم و گفتم:

 _ كت شلوار خریدم. 

 _ پس اول اونو بپوش بعد بیا نظر بده. 

 _ باشه.
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به سمت اتاقم رفتم و لباسامو تعویض كردم. كت شلوارو با  

كفش پاشنه بلند مشكي كه داشتم پوشیدم. یه  آرایش مالیم 

 تم.صورتي هم كردم و به سمت هال رف

 _ چطور شدم؟

مامان یه نگاهي به قد و باال كرد و زیر لب قربون صدقم رفت و 

 در نهایت گفت:

 _ چقدر بهت میاد مامان جان. چقدر ناز شدي. 

 نیكان نگاهي بهم كرد و گفت:

 _ بد نیست.بهترش نبود تو بازار؟

_ نیكان میزنم لهت میكنما. اوال لباس منه نظر من مهمه ثانیا  

 ساي خودت باش. تو فكر لبا

 یهو انگار یادش افتاد. 

_ واي راست میگي. االن من میرم هر كدوم این لباسا رو  

 میپوشم شما نظر بدین بگین كدومش بهتره.  

 _ باشه برو. 

 منم به سمت اتاقم رفتم و لباسامو تعویض كردم.
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نیكان هر كدوم از لباسا رو میپوشید مثل مانكن ها میومد جلو و  

ظر میدادیم . باالخره ده دست لباس رو پوشید و ما اوني كه  ما ن

 مناسب بود رو انتخاب كردیم.
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 _ خدا رو شكر باالخره انتخاب كردي. 

 _ آره حاال نوبت لباساي مامانه. مامان جون پاشو .

مامان هم طبق روال نیكان لباس ها رو میپوشید و در نهایت یه  

 رو انتخاب كردیم.لباسي كه به نظر هممون قشنگ بود 

 _ نیكان حاال بیا اینا رو جمع كن. 

_ واي نه. من خیلي خستم. كلي كار دارم واسه فردا. خواهر  

 گلم دستت درد نكنه. یه دونه برادر كه بیشتر نداري. 

_ نیكان جان برادر گلم خر خودتي. این همه جمع كردنش 

 میدوني چقدر طول میكشه؟

 همون موقع مامان گفت:

برید من جمع میكنم. بچم ذوق داره مامان جان _ پاشید 

 نمیفهمه چیكار داره میكنه. 

نمیتونستم مامان رو تنها بزارم . با كمك هم لباسا جمع شد و 

 بعدش شام خوردیم و خوابیدم. 

باالخره روز خاستگاري فرا رسید . نیكان در جنب و جوش  

سفارش گل و شیریني بود. حاال انگار میخواست دختر ملكه 

 انگلیس رو بگیره. نیكان رو به مامان كرد و گفت:

 _ مامان عمو محمد اكي هست؟ 

 _ آره بهش گفتم. فقط اینكه به خانواده سارا چي بگیم؟

_ میگم همسر مادرم هستن. به سارا گفتم میخواید ازدواج  

 كنید. 

 مادرم با شرم و حیا گفت:

ه _ مامان جان بد نشه واست؟؟؟ نگن زنه تو این سن از بچ

 هاش خجالت نكشید؟
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_ نه مادر من . نمیگن. غلط كردن بگن. من میدونم چطور 

دختري رو انتخاب كردم . خانواده سارا خانواده خوبین. تمام  

 تحقیقاتم رو انجام دادم. 

 

#145 

 

 

 

 

 _ بازم گفتم نكه مسخرت كنن.

_ مسخره این بود كه تو این همه سال سوختي و ساختي و دم 

 نزدي.

ادر. سر صبحي اعصاب  خودتو خورد نكن. _ ولش كن م

 امشب میخواي بري خاستگاري. شاد باش مامان جان. 

_ باشه مادر من. تو هم الكي خودتو نگران نكن. فقط به عمو 

 و ربع از خونه بریم. ٨اینجا باشه كه  ٨محمد بگو 

 _ باشه مامان جان.

خیلي  تا عصري نیكان خونه نیومد. نمیدونم چیكار داشت ولي 

خسته شده بود.وقتي اومد دیدم به به شاه دوماد آرایشگاه 

 تشریف داشتن. و تازه لباساشو از خشك شویي گرفته بود. 

 _ به به برادر گرام. چي شدي؟؟!!! 

 _ بد شده؟ كاش زنگ میزدم به سارا بیاد نظر بده. 

_ گمشو اون االن استرسش از تو بیشتره. مدل موهاتم خیلي   

 بهت میاد، دیگه وسواس به خرج نده. 
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_ خودتم میبینم آبجي خانوم.  حاال واقعا خوبه یا واسه 

 دلخوشي من میگي؟

 _ نه به خدا. خوبه لباسات . چه بدي داره.

همگي حاضر شدیم كه صداي زنگ اومد.   ٨باالخره تا ساعت 

 ول زده و پریشون اومد باال. عمو محمد ه

 _ عمو جون چي شده؟ 

 _ نیكان جان زنگ بزن خاستگاریو كنسل كن . باید جایي بریم 
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 _ عمو چي شده؟

 _ مسعود حالش بده. 

 _ یعني چي عمو؟

 _ نادین جان فقط زودتر راه بیفتیم. وضعیت خوبي نداره.  

و در این حین نیكان سریع به خانواده فروغي زنگ زد 

خاستگاري كنسل شد. با بیشترین سرعتي كه عمو داشت به 

سمت بیمارستان میرفتیم. دلشوره ولم نمیكرد. دوست داشتم 

ببینمش زنده . حرفهاي عمو بوي خوبي نمیداد. بوي ناامیدي و  

یأس میداد . بوي مرگ میداد. و من چقدر از نبودنش 

بزرگي میترسیدم. حاال معني این جمله رو كه میگفت: اندوه 

است زماني كه نباشي رو بیشتر درك میكردم. ثانیه ها واسم 

 كش میومدن و در این حین خاطراتمون رو مرور میكردم:
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 _ بابا مسعود  اونو واسم میخري؟

 _ باشه دخترم. 

 بابایي من خستم منو بغل كن.  -

 _ بیا بغلم. 

شاید تا قبل خیانتاشپدر بدي نبود. اون فقط كمبود داشت. 

كه تو زندگي ما برطرف نشد. دلشوره ولم نمیكرد و از  كمبودي 

خدا  خواستم یك باره دیگه هم شده زنده ببینمش. شهر شلوغ و 

ترافیك بود و این اعصاب نداشته منو بیشتر تحریك میكرد. گریم 

گرفته بود. پدرم هر چقدر بد بود من دوسش داشتم اون ته  

خیلي اذیت شده تهاي قلبم. درسته خیلي دلم رو شكسته بود ، 

 بودیم، ولي اون واسه ما تا همیشه پدر بود.  

مسیر خونه ما تا بیمارستان كوتاه بود ولي  امروز خیلي  

طوالني شده بود. انگار امروز ثانیه ها كش میومدن و من 

 بیشتر دلشوره میگرفتم...
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 و من بیشتر دلشوره میگرفتم.

باالخره رسیدیم . عمو حتي ماشین رو جاي مطمیني پارك نكرد  

و پیاده شدیم. سریع قدم بر میداشت  و من هم به دنبالش.  

حواسم اصال به مامان و نیكان نبود. باالخره به قسمت پذیرش 
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رسیدیم و عمو اسم بابا رو گفت. اتاق بابا طبقه سوم بود و  

سرعتي كه از خودم  آسانسور هم پایین نمیومد . با بیشترین

سراغ داشتم به سمت پله ها رفتم و دعا كردم دیر نرسیده باشم. 

سه طبقه رو به هر جون كندني كه بود باال رفتم. باالخره رسیدم 

به اتاقش. باالخره دیدمش . ماسك اكسیژن بهش وصل بود. به  

زور نفس میكشید . اشك از چشام اومد . همون موقع صداي 

مامان و عمو رسیده بودن. منو نیكان جلو دراومد. نیكان و  

رفتیم. دستم رو جلو بردم و روي دستش كشیدم. چشاش باز 

شد . باز شد ولي  بي رمق بود. با آرامترین و منقطع ترین 

 زبان ممكن گفت:

 باال.... خره... أو... مدین.  -

 به چشماي بي فروغش نگاه كردم و صداش زدم: 

 _ بابا.  

 به سختي گفت:نیكان هم صداش زد. 

_ جان با... با... د... لم ... وا....ستون .... تنگ... مي....  

 شه. 

اشك بود كه بي محابا میومد و من كنترلي رو اشكام نداشتم. با  

 دستاي بي رمغش دست من و نیكان رو گرفت و به مامان گفت:

 _ ب... بخش. 

دستش تو دستمون بي حركت شد و صداي سوت مانیتور قلب  

د. وحشت كردم. با داد صداش كردم كه همون موقع در اوم

پرستارا ریختن و ما رو بیرون كردن. میترسیدم چیزي بپرسم 

میترسیدم از جوابي كه شاید میخواستم بشنوم. دقایق بیشتر 
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كش اومد. ده دقیقه بعد باالخره دكتر و پرستاري بیرون اومدن 

 و من منتظر به دهان اونا چشم دوختم.

... 
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 فقط یه جمله گفتن و زندگیم آوار شد.

 _ تسلیت میگم. 

تسلیت آخه واسه چي تسلیت میگه . بابا كه زنده بود داشتیم  

حرف میزدیم. با بهت نگاهش كردم . قیافه هاشون رنگي از 

تاثر به خود گرفته بو د . نیكان و عمو محمد گریه میكردن و 

 م: مادرم در بهت عمیقي فرو رفته بود. جیغ كشید

 _ بابام نمرده .... دروغ میگین...  

 عمو محمد بغلم كرد و من از حال رفتم و چیزي نفهمیدم.

وقتي به هوش اومدم فقط عمو كنارم بود. سوالي بهش نگاه  

 كردم و پرسیدم:

 _ من اینجا چیكار میكنم؟

چشمان قرمزش یادم آورد كه چي شده. با التماس بهش نگاهي  

 كردم و گفتم:

 بابام زندست عمو؟ تو بهم راست بگو._ 
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جواب عمو اشك هایي بود كه از چشماش میومد و واقعیت رو  

مثل یه پاك بر فرق سرم میكوبید. مسعود رفته بود ، بابام رفت 

و قبول این واقعیت برام سخت بود مثل جون كندن. باید باور  

میكردم همه چي تموم شد و خدا سوت آخر زندگي پدرم رو زد 

مگه میشد. در اون لحظه با تموم وجود آرزو كردم كاش ولي 

 من میمردم
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ولي زندگي جوري كه من میخواستم پیش نرفت. اشكام تمومي 

نداشت. غصه دار پدري بودم كه بود و نبود. مع رو دوست 

داشت و نداشت و آخرم رفت تنهاي تنها. با تموم احساسات 

بدي كه داشتم حس كردم پشتم خالي شده. حس كردم بي پناه  

ي  شدم . انصافا عمو محمد واسمون كم نزاشت. هیچ وقت ول

پدرم نبود. با زور قرص و آمپول سر پا شدم براي مراسم. 

نیكان هم حال خوبي نداشت ، با اینكه تظاهر میكرد از مسعود 

متنفره ولي نبود اینها رو گریه هاش نشون میداد. كاش بابام  

اینطوري نمیكرد با ما، با خودش . یه حسرت عمیقي از این اي  

شوك زده بود ، درسته كاش ها به دلمون موند . مادرم خیلي 

خیانت دیده بود ولي مرگ پدرم براش خیلي سنگین و ناباور  

بود. همه چیز براي من تو حاله اي از ناباوري پیش رفت. 

نمیدونم  اونشب چطوري گذشت چون بین زمین و آسمون بودم  
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و مرتب بیهوش میشدم . صبح كه بیدار شدم و به هوش اومدم  

ن كه باالي سرم بود و موهامو  حقیقت رو از لباس مشكي ماما

نوازش میكرد فهمیدم. فهمیدم هر چه دیشب گذشته واقعي بوده  

ولي من هر آن این انتظار رو داشتم كه بفهمم همش یه خواب  

 بد بوده.  

_ نادین جانم بیدار نشو . بخواب . ما رو نصفه عمر كردي از 

 دیشب بس از حال رفتي مامان جان.

 . مان.... دي.... دي  بي ... پدر.... شدم. _ نمي... تونم ... ما..

اینو گفتم و دوباره خون گریه كردم. مامان سعي میكرد  آرومم 

كنه ولي نمیشد. صداي عمو محمد از هال میومد. صداي قدماش 

 به اتاقم نزدیكتر شد.

_ عمو جان بهتري؟ دیشب حالت خیلي بد بود. خیلي هممون 

 رو ترسوندي.

 ؟؟_ بابام كجاست عمو؟؟

 _ سردخونست. 

 _ میخوام ببینمش. 

_ االن شرایطت مناسب نیست جان عمو. فردا قبل از تدفین  

 ببینش.  

 _ عمو من بابامو میخوام 

_ جان عمو حالت بده. فشارت به زور اومد یكم باال. تا یه 

ساعت دیگه عمه و بچه هاش و بقیه مهمونا میرسن. مامانت 

یم خرید كردیم واستون. گفت لباس مشكي ندارین با نیكان رفت

 لباستو عوض كن كه مهمون داریم.

.... 
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 كه مهمون داریم.

به زور از تخت اومدم پایین كه سرم گیج رفت و اگه عمو محمد 

 منو نگرفته بود ، پخش زمین میشدم.

_ مامان جان چرا اینقدر به خودت فشار میاري؟ استراحت كن 

 نمیخاد بیاي. 

ان.قرص میخورم حالم بهتر میشه. _ مگه میشه مامان ج

 مراسم كجاست عمو؟

 _ خونه مسعود هست.

 _ نیكان كجاست؟

_ دنبال كاراي مراسمه. خانواده فروغي هم دیشب چندبار 

تماس گرفتن بیان كه نیكان گفت لزومي نداره ولي امروز حتما 

 میان.

 _ باشه عمو. من میرم حاضر میشم.

كردم. رخت عزاي پدرم.هر با كمك مامان لباس مشكي به تن 

لحظش سخت میگذشت. باالخره حاضر شدیم و به سمت خونه 

بابا كه جدیدا به اونجا نقل مكان كرده بود، رفتیم. دیوارهاي  

بیرون آپارتمان با پیام هاي تسلیت سیاه شده بود. وقتي پا تو  

خونه گذاشتم بوي ادكلن همیشگي بابا پیچید . و من چقدر 

له دیشب به امروز كه خیلي چیزا تغییر كرده دلتنگ شدم از فاص
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بود ، كه بابام واسم خاطره میشد و باید تو خاطرات ازش یاد  

میكردم. زندگي خیلي بي رحم بود. نمیدونم خصلت زمان چیه كه 

تو بدترین شرایط نمیگذره و  آدم رو غمگین تَر میكنه. باالخره 

زدم از ته دل  عمم از راه رسید و نمیدونم چطوري تو بغلش زار 

 . انگار تازه داشت بأورم میشد چي به سرم اومده.

 _ عمه دیدي بي پدر شدم. 

و جواب عمه به من اشك هایي بود كه كنترلي بر ریزش اون   

نداشت. با دیدن مامان یكه اي خورد ولي رفتار بدي نداشت، 

 همه میدونستن بابام مقصره و مامانم هیچ مشكلي نداره

... 
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كم خونه شلوغ شد و مهمونایي از راه دور و نزدیك براي  كم 

تسلیت میومدن . خانواده فروغي هم اومدن و من باالخره سارا 

رو دیدم كه اي كاش اولین مالقاتمون این مدلي رقم نمیخورد .  

بقیه روز رو نفهمیدم چطوري گذروندم. همه ترسم از فردا بود  

یشد یه روزي من ، ترس خداحافظي همیشه با پدرم. مگه م

باشم و بابا نباشه . حاضر بودم هیچ وقت نبینمش ولي بدونم  

كه هست ،  بدونم كه نفس میكشه. شب با قرص و امپولي كه  

 بهم زدن بیهوش شدم.
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باالخره اون صبح نحس از راه رسید . باید براي تشییع جنازه 

آماده میشدم. یادم نیست چطوري حاضر شدم فقط یادم هست تو 

اده و غسالخرنه بودیم و من باید با پدرم خداحافظي امامز

میكردم.  صورتشو باز كردم . سرد سرد بود یخ كردم و 

 بوسیدمش براي آخرین بار  و از حال رفتم.

تو درمانگاه به هوش اومدم و مادرم رو كنارم دیدم . تازه یادم  

اومد كه چه اتفاقي افتاده. با زور و اشك و آه از مامان خواستم 

نو به مجلس ببره. به موقع رسیدم هنوز خاك رو نریخته م

بودن، و من نگاه وداعو به صورت پدرم زدم. همون موقع زني  

رو دیدم كه داشت گریه میكرد. به زن نگاهي انداختم. چقدر 

 آشنا بود. نیوشا... . 

 به سمتش حمله كردم:

_ چي میخواي از جون ما ؟؟؟!!! بابام رفت. برا چي اومدي؟ 

 گه زدي تو زندگیمون زنیكه هرزه.كم 

اینا رو با داد میگفتم در حالي كه با مشت هاي كم جونم به  

صورت و سینش مشت میزدم . مردي رو كنارش دیدم كه 

بالفاصله اومد جلو كه جدامون كنه. چقدر قیافش آشنا بود. حاله  

هایي از آرمین من داشت ولي آرمین من ژولیده نبود. آرمین به  

 م رو از مادرش جدا كرد و با لحن آرومي گفت:زور دستا

 _ نادین جان لطفا.

 این رو گفت و سریع مادرش رو برد.

مراسم ادامه داشت نوحه خون با اشك و اندوه مدح پدري 

مهربان و دلشوز و متعهد رو میخوند، چیزي كه پدر من نبود.  
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باالخره لحظه موعود رسید میخواستن خاك رو بریزن كه نه اي 

 . وگفتم

اینبار با تموم وجود زجه زدم و باز هم غش كردم و در حالت 

 بیهوشي و بیخبري قرار گرفتم. 

نمیدونم چه زماني به هوش اومدم كه عمو محمد و مادرم و 

 نیكان رو نگران باالي سرم دیدم. با صداي مملو از درد گفتم:

 _ تمو...م شد...؟

نشان از واقعیتي میداد  اشاره سر مامان كه با اندوه همراه بود 

 كه براي من درد بود 
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 _ چي... شد... مراسم ... ما... ما...ن؟

_ بعد از اومدن نیوشا بهش حمله كردي، یه پسري اومد  

 بردش. بقیه مراسم داشت انجام میشد كه از هوش رفتي.

 دوباره داشت گریم میگرفت كه مامان جلو اومد: 

_ نادین جان خواهش میكنم به خاطر من این كارو با خودت  

نكن. از پریشب سه بار از هوش رفتي و من نصف جون شدم. 

به فكر منم باش . من به اندازه كافي كشیدم ، طاقت درد شما 

 رو ندارم . 

 دستاشو تو دستم گرفتم و گفتم: 
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 _ مامان كمك كن طاقت بیارم. سخته، خیلي سخت.

 مادر.   _ كمكت میكنم

دقیقه بعد با سیني پر از غذا  ٣-٢بعد از اتاق بیرون رفت و 

 برگشت. 

 _ مامان نمیتونم...

 عمو محمد رو به من كرد و گفت:

 _نادین جان همین االن به مامانت قول دادي. 

 لقمه اي رو به زور دوغ  خوردم. ٤-٣با اكراه 

 همه از اتاقم بیرون رفته بودن و من موندم و مامان:

 مامان تونستي از ته قلبت ببخشیش؟_ 

 _ نمیدونم ولي سعي كردم ببخشمش، براي آرامش هممون.

 _ عمه اینا كجان؟

 _ رفتن خونه محمد. تا هفتم هستن.

 _ مراسم چطور پیش رفت؟ 

_ تا قبل اومدن اون خانم، خوب بود، بعدش یكم پچ پچا شروع 

ندانه  شد . محمد سریع مراسم رو تو دست گرفت. در كل آبروم

 بود و محمد نزاشت كم و كسري بشه. 

 _ نیكان كجا رفت؟

 _ رفت استراحت كنه. خیلي كار كرد بچم. 

 _ مامان....

 _ جان مامان.

 _ دلم واسش تنگ میشه.

... 
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_ یادمه پدرم مرد فكر میكردم دنیا به آخر رسیده یعني واسه 

من رسیده بود ، دوست داشتم بمیرم و نباشم لحظات رو ببینم  

بدون پدرم ولي گذشت ، به نبودنش ، به ندیدنش عادت كردم. 

چند ماه افسرده بودم. زنده بود میخواستم ازش حساب زندگیو 

زش بگیرم. نشد ، كه فكر میكرد خوشبخت میشم و نشدم رو ا

 نتونستم ولي گذشت . زمان براي هیچ كس صبر نمیكنه. 

_ تا امروز باور نمیكردم مامان. همش منتظر بودم همه چیز 

 خواب باشه ولي واقعیته. درسته بابا خیلي بد كرد ولي... . 

 _ فكر نكن مادر

 _ كاش میشد. راستي اون زنه دیگه مزاحمت ایجاد نكرد؟

 م بود، خیلیم گریه میكرد._ نه. از اول مراس

 _ چرا همون اول بیرونش نكردید؟ 

 _ من صاحب مجلس نبودم و هیچ حقي نداشتم.

 _ نیكان چي؟

_ نیكان بچم اینقدر بدو بدو كرد تو مراسم و كار داشت كه 

 دیگه حواسش به این چیزا نبود. 

 _ عمو محمد كجاست؟

اي _ تو اتاق نیكان خوابید. خیلي خسته بود. هماهنگي ه 

اصلي  و دعوت كردن مهمونا و كاراي پذیرایي رو با نیكان با  
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هم انجام دادند. البته بیشترش رو محمد. به هر حال مسعود 

 فامیلش بود. 

 _ فردا هم مراسم هست؟

 _ نه، پس فردا سوم هست.

 _ امشب چقدر طوالني شده...  

_ شبایي كه بهمون سخت میگذره، طوالني میشه. غصه نخور 

 مامان جان. من هستم پیشت.

... 
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_ كاش میخوابیدم و چند سال بعد بیدار میشدم. یجورایي تو  

 بهتم.  

 _ این نیز بگذرد مامان جان.  

 از جام بلند شدم كه مامان تعجب كرد و گفت: 

 _ كجا میري با این حالت؟

 _ میخوام نماز وحشت بخونم.

خیلي بلد نبودم و میخواستم از تو اینترنت چطوري خوندنشو  

یاد بگیرم. بعد سرچ كوتاهي پیدا كردم و به نماز ایستادم. یادم  

نیست چطوري خوندم فقط از خدا خواستم كه ببخشش و به ما  

هم صبر بده تا با واقعیت كنار بیایم. بعد نماز آرامش خوبي پیدا  
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گرفته بودم كه ببخشش و عذابش  كرده بودم . انگار از خدا قول 

 نده.  

باالخره صبح شد و من تونسته بودم چند  ساعتي بخوابم.  

صداي ظرف و ظروف میومد. خونه شلوغ بود و براي فردا 

داشتن تدارك میدیدن. اصال حوصله مراسم رو نداشتم و دوست 

 داشتم تو حال خودم باشم ولي نمیشد.

گرفته بودیم. باز هم باالخره سوم رسید. تو حسینیه مراسم 

نوحه خون در مدح پدر گفت، پدري مهربان. این چند روز كه 

گذشته بود با واقعیت كنار اونده بودم و یجورایي پذیرفته بودم .  

بعد تموم شد مراسم نوحه خواني ، نوحه خان اعالم كرد كه بر 

سر مزار میریم و بعد هم مراسم شام. من با یك كلمه مزار كیش 

بودم . تدفین رو ندیده بودم و یجورایي برام رفتن  و مات شده

به مزار سخت بود. انگار من فقط پذیرفته بودم كه پدرم نیست 

 و دیگه نمیبینمش ولي رفتن به مزار سخت ترین كار دنیا بود.  

با كمك و همراهش مامان سر مزار رسیدم و دستم رو به خاك 

 زدم:

. ب.... ده. او... مدم ...  _ با.... با.... كجا..... یي؟ جواب....

ببي.... نمت. گف... تي... ببخ... شمت ... او... مدم... ببخ...  

 شم.... جواب... بده.

 و باز هم گریه و  شیون سر دادم.

... 
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مامان به زور بلندم كرد و برام آب قند آورد تا حالم بهتر بشه . 

ب قند و قرص این مدت فشارم خیلي پایین اومده بود. با زور آ

 دوباره سر پا شدم تا بتونم تو مراسم حضور داشته باشم.

یادم نیست مراسم سوم و هفتم چطوري گذشت  تا به خودم  

اومدم هفتم هم تموم شده بود و به خونه برگشتیم.  عمو محمد 

تمام این مدت همراهمون بود و از چیزي كم نزاشت. حواسش 

امان و نیكان. كاش به همه چیز بود به حال من، مراسم، م

مسعود هم همینجوري بود. با دیدن رفتاراي عمو محمد خیلي  

حسرت نبود بابا رو میكشیدم ، حسرت كارهاي كه میتونست 

 واسمون انجام بده و نداد.   

شب هفتم بود كه  عمو محمد بعد مراسم اومد خونمون و رو به  

 هممون گفت: 

برگزار شد . از _  مراسم هفتم هم خدا رو شكر  آبرومندانه 

االن به بعد مهمونا میرن و سرتون خلوت میشه . فكر و خیال  

گذشته و اگر اینطوري میشد ، چندان میشد و اونطوري میشد 

چنان رو بریزید دور. زندگي ادامه داره و به هر تقدیر قسمت 

مسعودم همین بود. بهتون گفته بودم مسعود قصد داشت ازدواج  

. همون موقع بهم یسري مدارك داد كه كنه كه اجل نهایتش نداد

متعلق به شماست. میدونم مطرح كردن این موضوع االن زوده 

ولي خواستم زودتر وظیفمه انجام داده باشم و دیني گردنم 

 نباشه. 
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 بعد پاكتي رو سمت مامان گرفت و گفت:

_ اینو مسعود داد و گفت بدمش به تو. گفت داخلش یه نامست 

ه به نام تو كرد. گفت میدونه كه چیزي و  سند خونه پدریش ك

نمیتونه گذشتشو تغییر بده ولي خواست اینو به عنوان بخشش 

 بهت بده. 

... 
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مامان حرفي نزد و نامه و مدارك رو از عمو گرفت. همین حین 

 عمو قصد رفتن كرد:

 _ كاري بود ، مشكلي بود، هر ساعتي از شبانه روز من هستم. 

 رو به نیكان كرد و گفت:

 _ مرد این خونه تویي ، مواظب مادر و خواهرت باش پسرم.

 _ باشه عمو . مرسي.

بعد رفتن مهمونا و عمو خونه سوتو كور  شده بود . خسته 

شده بودم از فكر كردن. این چند روز حوصله هیچكس  رو 

تم حتي خودم. باید به زندگي عادي برمیگشتم. قصد داشتم نداش

از فردا دوباره برم دانشگاه و دوباره زندگي كنم. دلم براي 

نیكان میسوخت میخواست ازدواج كنه ولي نشد . میدونستم  

میخواست خونه بخره ولي روي پول گرفتن از مامان رو 
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خونه نداشت. شاید میشد با پول یا إسنادي كه بابا گذاشته 

 بخره.

باالخره فردا شد . باید میرفتم دانشگاه. هر روز كه بلند میشدم 

برام یادآور این بود كه امروز  هم بابام نیست. به خودم قول  

 دادم هر روز سر مزار بابا برم. 

وقتي سر كالس رفتم همكالسیام تسلیت گفتند. مریم تو همه 

حالم بد بود  مراسم به گفته مامان حضور داشت ولي من اینقدر 

كه اصال متوجه نشدم . مریم با دیدنم به سمتم اومد و سفت منو 

 در آغوش  گرفت. 

 _ بهتر شدي اومدي ؟ رنگ به روت نمونده كه. 

 _ آره بهترم. تو خونه داشتم دیوونه میشدم.

_ خوب كردي اومدي. جات خیلي خالي بود این چند روزي كه 

 نبودي. 

.... 
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 _ مرسي مریم.

آخر كالس چیزي از درس نفهمیدم . ذهنم جایي بین  تا

زندگیمون و پدرم میچرخید. كالس كه تموم شد از مریم 

خداحافظي كردم و به سمت قبرستون رفتم.  دلم تنگ بود.  



 294 

درسته من عادت به ندیدنش داشتم ولي نبودنش و اینكه باور  

 كنم نیست واسم سخت تَر بود. 

ك دل سیر گریه كردم. آروم تَر باالخره رسیدم بهش و دوباره ی

 كه شدم فقط نشستم و به مزارش زل زدم.

تو این مدت تو مسیر بین شمال و تهران مونده بودم . خوبیش  

این بود كه خونه ما یه خونه ویالیي كنار جاده بوده كه با 

تهران فاصله زیادي نداشت. براي همین رفت و آمد اگر ترافیك  

 نبود زیاد طول نمیكشید. 

هوا داشت تاریك میشد كه قصد رفتن كردم. با دیدن شخص 

 روبروم خشك شدم.

 _ آرمین.... تو اینجا چه كار میكني؟

 _  اومدم ببینمت . دلم واست تنگ شده.

_ ولي من دیگه نمیخوام ببینمت. مامانت به اندازه كافي نمایش  

 داد. از هر چیزي كه مربوط به اون زنه بیزارم . میفهمي؟؟؟

ن... از اون روزي كه تو تشییع جنازه دیدمت نگرانتم. _ نادی

اون روز هر كاري كردن مامان منصرف بشه بیاد، نشد. مجبور 

 شدمباهاش بیام كه آبرو ریزي نشه.

_ كه شد.  آرمین بین منو تو مادرت هست نمیشه . هیچ وقت 

نمیشه. باید با حسرتامون كنار بیایم. من االن پدر ندارم كه 

سرت زندگیمه. دردي ازین باالتر نیست. به خاطر بزرگترین ح

 جفتمون بگذراز این عشق.

 _سخته . این مدت خیلي سعي كردم نشد. 

 _ آرمین باید بشه. 

 اینو گفتم و راهمو كشیدم و رفتم:
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 _ كجا میري؟

 _ آرمین ولم كن. باید برم خونه. 

 _ میرسونمت. 

 _ آرمین لطفا بسه . خداحافظ . 

... 
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اینو گفتم و ازش فاصله گرفتم باید زود به خونه برمیگشتم . تو 

 همین حین گوشیم زنگ خورد:

 _ الو نادین مامان جان كجایي؟

 _ سالم مامان. رفتم مزار.

 _ دیر وقته میگفتي یكیمون میبردیمت. 

 _ بعد دانشگاه یك تاكسي بین راهي گرفتم. سریع رسیدم.

 _ بیام دنبالت؟ هوا تاریك شده.

 نه مامان جان. خودم بیام سریع تَر میرسم. _

 _ باشه مامان جان. زودتر بیا. مواظب خودت باش.

 _ باشه. 

برعكس شده بود و اصال ماشین گیر نمیومد . داشتم دنبال  

ماشین میگشتم كه موتوري جلو پام ایستاد . ترسیدم كه كیفمو 

بزنه ولي دیدم كالهشو كه برداشت  خانم بود و مسافر كشي 

میكرد. زود سوار شدم. سخت بود ولي بهتر از عالفي بود. تو  
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مسیر به این نتیجه رسیدم كه هیجاناتي هم موتور سواري داره. 

باالخره صحیح و سالم به خونه رسیدم . مامان با دیدنم جلو  

 اومد و بغلم كرد. 

 _ خیلي دیر كردي نادین . نگران شدم مامان جان. 

 اشین گیر نمیومد. _ تازه با موتور اومدم ، م

_ خاك به سرم. موتور خطرناكه . از فردا ماشین منو بگیر. 

میخواستم برم ماشین بخرم واست ولي حوصله رانندگي ندارم ، 

 همینو بگیر. 

 _ آخه مامان پس خودت چي؟

 _ من كاري داشته باشم نیكان هست.

 _ مرسي مامان

آینده   اینو گفتم و به اتاقم رفتم. رو تخت دراز كشیدم و به

 نامعلومم فكر میكردم. چند دقیقه بعدش مامان وارد اتاقم شد:

 _ خوبي مامان جان؟

 _ خوبم. 

_ خوب نیستي. خیلي وقته خوب نیستي و با مرگ پدرت بدتر 

 هم شدي. به من بگو مشكلت چیه؟

 _ مشكلي ندارم مامان جان.  

 _ به من راستشو میگي؟

 _ آره مامان جان.

نامه واسه تو و نیكان یه خونه گذاشته. باید  _ راستي پدرت تو 

برید  كاراي وكالتیشو درست كنید. محمد میگفت به وكیلش  

 گفته و وكیلش به نیكان زنگ زده ولي تو در دسترس نبودي. 
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_ نیكان میخواست خونه بگیره . اون خونه میتونه بهش كمك 

 كنه. 

 ار كني؟ _ آره مامان جان. تو میخواي با  خونه چیك

_ احتماال اجاره میدمش. خونه بمونه سرمایست به پولم احتیاج  

 ندارم.

 _ باشه مامان جان.

 _راستي بابا تو نامه واست چي نوشته بود ؟

_ هیچي ازم خواسته بود ببخشمش و سال هاي باقي عمرم رو 

 خوشبخت باشم. ازم قول گرفت براي خوشبختي شما. 

 _ كاش زندگیمون این نمیشد.

 _ گذشت مادر جان. پاشو بریم شام بخوریم .  

و اینطوري شد كه دیگه حرفي زده نشد. روزها میگذشت و من 

اومده بودم ولي هر  تازه داشتم باور میكردم . با واقعیت كنار

روز سر مزار میرفتم. نقش عمو محمد تو زندگیمون پر رنگ 

شده بود و فكر میكردم كه منتظره چهارم رد بشه و قضیه 

 ازدواج رو مطرح كنه.  

تو دانشگاه واسه یكي از درسامون استاد كالس رو گرو بندي  

كرد و من با امیر افتاده بودم همون پسر یخي. شاید سرگرم 
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به تحصیل شاید میتونست منو از فكر و خیال در بیاره. شدن 

قرار شده بود واسه فردا با هم كار كنیم و همش به این فكر 

 میكردم كه میتونم با اون آدم كار كنم یا نه.  

:.. 
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تو این چند روز میالد خونه اي كه از بابا بهش رسیده بود رو  

تحویل گرفت و در حال چیدمانش بود. انگار اونم میدونست به 

زودي مامان ازدواج میكنه میخواست مستقل بشه. در واقع بابا  

یك واحد آپارتمان براي موقعي كه ازدواج كنیم واسمون گذاشته 

ون موقع زنده نباشه كه بود ولي شاید میدونست ممكنه تا ا

 وصیت كرد.  

وقتي به ازدواج مامان فكر میكردم غصم میگرفت نمیدونستم  

چه آینده اي در پیشه و از طرفي دوست نداشتم مزاحمشون 

باشم . شاید با نیكان تا زماني  كه ازدواج كنه زندگي میكردم. 

مطرح كردن این حرف و جدایي از مامان برام سخت بود . از  

میتونستم مانع خوشبختي مادرم بشم. خوشبختي كه این  طرفي ن

همه سال ازش دریغ شد . عمو محمد بهترین گزینه بود ولي  

 باز هم قبولش براي من سخت بود. 
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باالخره فرداي اون روز رسید و من و امیر مرموز كه من آقاي 

تابنده صداش میكردم با هم براي پروژه درسي قرار گذاشتیم. با  

كون داد و با اون چشماي سردش گفت: از همون دیدنم سري ت

اول اسم من أمیره اسم تو نادین ، حوصله خانم و آقا ندارم.  

 كرمم ندارم ولي خودمو در قید و بند خانم اقا نمیكنم. 

 در حالي كه از حرفش یكه خوردم واسه یهویي بودنش گفتم:

 _ باشه مگه من چیزي گفتم.

متا رو تو انجام بده ، این _ گفتم اول كاري بدوني . این قس

 قسمتا رو من ؛ تموم شد با هم یه جمع بندي میكنیم. 

 _ باشه. 

اینو گفتم و مشغول كار شدم . سرگرم كار شده بودیم كه تلفنش 

 زنگ خورد. به شماره نگاهي انداخت و جواب داد: 

_ بله... چیه چرا زنگ میزنید؟ ولم كنید . كم خودم بدبختي  

 كن نیستیددارم شما هم ول 

... 
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نمیدونم این پسر چرا با همه دعوا داشت شنیده بودم مشكالت 

خانوادگي داره ولي این مدلي فكر نمیكردم. صحبتش كه تموم 

شد خیلي عادي اومد جلو و كارشو واسم توضیح داد منم كارو  

توضیح دادم و در نتیجه بخشي از كار انجام شد . فكر نمیكردم 
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ر خوب پیش بریم. ازش خداحافظي كردم و به روز اول اینقد

سمت خونه پیش رفتم. ماشین هم دستم بود و راحت تَر میشد 

 رفت و آمد كرد.

نزدیك چهلم بود كه عمو محمد اومد خونمون. هم من و هم 

 نیكان خونه بودیم. 

ام پدرتون نزدیكه . قبل فوت پدرتون قضیه  ٤٠_ بچه ها 

دم، شاید از نظرتون االن بي  ازدواج با مادرجون رو مطرح كر

موقع باشه ولي من االن نمیخوام شما هم تنها باشید مسعود 

فامیل من بود و دوست ندارم شماها هیچ كم و كسري داشته 

 باشید. اومدم اجازه بگیرم بعد چهلم اگه اجازه بدید عقد كنیم.

 _ ولي محمد... 

 نیكان وسط حرف مامان پرید و گفت:

عمو محمد حرفشو بزنه. من مشكلي با این  _  مامان اجازه بده

قضیه ندارم و خوب یجورایي خیالم راحت تره كه یه مرد 

 باالسرتونه. منم میخوام بعد چهلم خونه خودم برم. 

 مامان خواست حرفي بزنه كه نیكان مانع شد:

_ مامان جان من باید مستقل میشدم و اینطوري راحت ترم تا 

و بیارم خونم. در مورد نادین هم  بعد كه ازدواج كنم و سارا ر

 هر جور خودش صالح میدونه. بخواد میتونه بیاد خونه من.

_ نیكان آخه چرا؟ من كه با رفتن تو هم موافق نیستم ، میگي 

میخواي مستقل بشي ، حرفي نیست ولي نادین نادین دختره 

 پیش خودم بمونه خیالم راحت تره.

 _ باشه مامان جان.
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ها خوابم نمیبرد . درس بود این اتفاق دیر یا بد اون حرف زدن 

زود میفتاد ولي قبولش براي من با روحیه حساسي كه داشتم 

 خیلي سخت بود. 

.... 
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سخت بود اومدن مردي جدید به عنوان پدر ، هر چقدر كه 

مهربون باشه و هر چقدر كه بابام بد باشه. ولي چاره اي نبود  

مادرم كه این همه سختي كشیده اجازه  باید میپذیرفتم . باید به

 خوشبخت شدن میدادم. 

روزي میگذشت از وقتي  ٤٠ام هم از راه رسید.  ٤٠باالخره 

روز بود و من فكر  ٤٠كه بابا براي همیشه چشاشو بست. 

میكردم میمیرم ولي دووم آوردم و موندم. فهمیدم بدترین اتفاق 

یزي كه فكر هاي زندگي هم میگذرن و زمان زودتر از اون چ

 كني میگذره.

مراسم چهلم رو عمو محمد سنگ تموم گذاشت ، انگار 

 میخواست دیني به گردنش باقي نمونه. هر چند كه دیني نبود.  

مهمون ها میومدن و تسلیت میگفتن ، نوحه خوان دوباره مدح  

پدري مهربان رو میخوند و من پریشون رو ، پریشون تَر از 

ه همگي سر مزار رفتیم و بعد هم  قبل میكرد.  در آخر دوبار
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مراسم شام. این مراسم خیلي خستم كرده بود به خصوص اینكه 

میدونستم با تموم شدن مراسم شاید دیگه مادري نداشتم. بهش  

 حق میدادم و نمیدادم.  

باالخره روزي كه ازش میترسیدم رسید. عمو محمد بهمون  

خواست بریم  گفته بود كه قرار عقد گرفته و از من و نیكان هم

ولي نه من و نه نیكان قبول نكردیم. درسته پدرم آدم خوبي نبود  

ولي نمیشد سر عقد بریم. مامان عزیزم قبل رفتنش باز هم 

ازمون پرسید كه راضي به این ازدواج هستیم یا نه و ما گفتیم 

كه راضیم. از محضر اومده بودن خونه و دست مامان گل بود.  

ت بشه این بار. عمو محمد كت از خدا خواستم كه خوشبخ

شلوار مشكي شیكي تنش بود با اینكه گرد پیري بر چهرش 

نشسته بود ولي خوشتیپ بود. هر دوشون رو بغل كردم در 

 حالي كه تو  دلم خون گریه میكردم.

باالخره بدترین شب عمرم رسید شب ازدواج مادرم و رفتم كه 

بیفته خون گریه بخوابم ولي از فكر اینكه ممكنه چه اتفاقاتي 

میكردم. آخر هم نتونستم دوام بیارم و سوییچ رو گرفتم و آروم  

بیرون زدم. علنا گریه میكردم ، با سرعت میروندم میخواستم 

برم پیش بابا و ازش گالیه كنم. سرعتم بیشتر شد ، فقط 

 میخواستم زودتر برسم و دق دلیمو سر بابا در بیارم.

.... 
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نمیدونم مسیر رو چطوري طي كردم ، مسیري كه اصال كوتاه 

نبود. باالخره رسیدم و ماشینو پارك كردم . شب بود و تاریك و  

فضاي خوفناكي بود . به ترسم غلبه كردم و به سمت مزار به 

 راه افتادم . باالخره رسیدم بهش.

_ دیدي چیكار كردي با زندگیمون؟! گند زدي رفتي!!! خوشحال 

سي كه نمیخواستیش و همیشه دوسش نداشتي متعلق به  باش ك

كسي دیگه شد . دارم دیونه میشم اونا االن تو بغل همن و من 

دارم دیونه میشم و همش تقصیر توست. تقصیر نامهربونیات ، 

 تقصیر به فكر ما نبودن و خودخواهیت میفهمي. 

 اینقدر جیغ و  ویغ زدم كه آروم شدم . ولي هنوزم دلم پر بود.  

سوار ماشین شدم. هنوز هم عصبي بودم . سرعت ماشین باال 

رفت و گوشیم زنگ خورد. به اسم روي گوشي نگاه كردم. اسم 

مامان افتاده بود. پوزخندي زدم و فكر كردم بعد شب به 

یادماندني كه داشت یاد من افتاد. حواسم پرت شد و یهو نوري 

 از جلو دیدم و دیگه چیزي نفهمیدم. 

ه تو دستم پیچید به هوش اومدم و صداي نألم دو  با دردي ك

اومد. مامان رو كنار تختم دیدم كه به پهناي صورت اشك 

 میریخت. بالفاصله گفت:

_ مامان جان دورت بگم كجا رفتي نصفه شبي؟ نصفه عمر 

شدم تا پیدات كردم اونم تو چه حالي. من كه گفتم شما نخواید  

 ن كردي مادر؟من ازدواج نمیكنم چرا با خودت همچی

 همون موقع نیكان به اتاقم اومد: 
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 _ به هوش اومدي نادین؟ بهتري؟

 _ دس... تم  در..د مي..كنه.  

_ شكسته ولي خدا رو شكر آسیب جدي ندیدي. دكتر االن میاد 

 معاینت كنه.

همون موقع عمو محمد همراه دكتر وارد اتاق شدند. شاید كمي 

خوبي هایي كه در حقمون از عمو خجالت كشیدم بِه خاطر همه 

 كرد و شاید به خاطر خودخواهي خودم.

.... 
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ولي از طرفي به خودم حق میدادم. من شرایط بدي داشتم، پدرم 

رو تازه از دست داده بودم، خیانت پدرم رو دیده بودم و هضم 

اینكه مادرم هم ازدواج كنه واسم سخت بود.  دكتر بعد معاینه  

نیست و فقط یكي از دستام همون طور كه گفت كه چیز مهمي 

گفته بود شكسته و كوفتگي بدنم هم به خاطر شتاب پرت شدنم 

به سمت جلو بوده. تا فردا باید تو بیمارستان میبودم و این با  

اعصاب نداشته من جور در نمیومد. سرم داخل دستم منو كالفه  

ان. با كرده بود . با رفتن نیكان و عمو محمد ، من موندم و مام

 صداي حزن آلودي گفت:

 _ ازش طالق میگیرم مامان. با خودت و من این كارو نكن.
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 نه آرومي گفتم و ادامه دادم. 

_ گفتم كه مشكلي ندارم فقط من نمیتونم باهاتون زندگي كنم. 

 اینو ازم نخواه.  

 _ پس با كي میخواي زندگي كني؟ 

 یشم._ یه مدت پیش نیكانم تا قبل ازدواجش بعدش مستقل م

_ یعني چي مامان جان؟! دختر مجرد و تتها زندگي كردن، مگه 

 من مردم.

 _ مامان حالم خوب نیست . لطفا بحث نكن. 

_ الهي من بمیرم. گفتم كه ازش طالق میگیرم با هم زندگي 

 میكنیم.  

 _ نمیشه مامان. تو هم حق خوشبخت شدن داري.

ون برم بعد مرخص شدنم مامان هر چقدر كه اصرار كرد پیشش

قبول نكردم، نمیتونستم قبول كنم هم به خاطر خودم ، هم به 

 خاطر خودشون. 

باالخره به خونه نیكان نقل مكان كردم . خونه خوبي بود. قرار  

شده بود براي خاستگاري دوباره  یه ماه دیگه بریم   و یه مدت  

صیغه بمونن كه بعد سالگرد بابا عقد دائم كنند و برن سر خونه 

 ون. زندگیش

بعد مرخص شدنم به دانشگاه رفتم ولي چون دستم شكسته بود 

خیلي نمیتونستم كار كنم . با امیر قرار گذاشته بود كه با هم كار 

 كنیم. تا منو دید بعد سالم علیك گفت:

 _ با این دست كه نمیشه كار كرد.

 _بیا با هم فكري هم درستش میكنیم، تنهایي پیش نریم.

 _ باشه. 
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 با هم شروع به كار كردیم.  اینو گفت و

... 
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بین كار كردن كه بودم گوشیم زنگ خورد . مامان بود. باز هم  

حرف خودشو میزد كه برگردم و جواب من هم این بود كه  

 اینطوري راحت ترم. بعد اینكه تلفنم تموم شد امیر پرسید : 

 _ مامانت شوهر كرده ؟

 _ آره .    

 _ شكستن دستت هم مربوط به همینه؟

كردن نتونستم تحمل كنم .   _ یه جورایي آره. روزي كه ازدواج

 چیه چرا اونجوري نگاه میكني ؟ بدبختي من خیلي عجیبه؟

 _ نه بدبختیامون شبیه همه.

 _ مادرت شوهر كرده؟

_ خیلي وقته و پدرمم زن گرفت و یه خواهر ناتني از پدرم و 

 دو خواهر ناتني از مادرم دارم.

 _ چقدر ریلكسي تو. سخت نبود باهاشون زندگي كني؟

ه چون بعد ازدواجشون اونقدري باهاشون زندگي نكردم.  _ ن 

زن بابام وسواس بود منو داداشم شیطون بودیم و از دیوار  

راست باال میرفتیم . اونم طاقت نیاورد. البته بیرونمون نكرد. 
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سر یكي از شیطنتامون دست داداشم شكست. علتش كتك 

 خوردن از  كوروش بود. 

 _ كوروش كیه؟

 بود. _ پدرم 

_ بود ولي فهمیدم نیست دو سالیه نیست ولي من تازه فهمیدم  

 نامادریم بهم گفت .

 _ كتكت زد بابات  جدا شدي ازش؟

_ نه مامانم عدم صالحیات اخالقي گرفت و ما قرار شد با 

 مامانم زندگي كنیم .

 

#166 

 

 

 

یك دفعه سرشو محكم چسبید.  انگار حالش بد شده بود .  

درد به خودش میپچید. مونده بودم چه   صداش كردم ولي از

غلطي  انجام بدم . همون موقع گوشیش زنگ خورد. جواب  

 دادم.  

 _ امیر كجایي؟

_ ببخشید من همكالسیشون هستم. داشتیم كار میكردیم حالشون 

 بد شد ، من نمیدونم چیكار كنم. با شما نسبتي داره؟

خودمو _ بله داداشمه.  آدرس رو میفرستید من سریع 

میرسونم . فقط یه قرصي هست تو جیب پیراهنم اونو بدین  

 بخوره تا من بیام.
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 _ باشه. 

به زور تنشو تكون دادم و از جیبش قرصشو پیدا كردم. نیمه 

بیهوش بود انگار . آدرس رو واسه برادرش اس ام اس كردم. 

قرص رو هر كاري میكردم به خوردش بدم نمیشد. آخر محكم با 

ادم كه نالش در اومد . قرص رو  با آب به سمت دست تكونش د

دهانش بردم . قرص رو كه خورد ، انگار حالش بهتر شد . 

هوشیاریش بیشتر شد و بعد چند دقیقه كامل هوشیاریشو بدست 

آورد. همون موقع موبایلش زنگ خورد. گوشیشو گرفتم و 

  جواب دادم. برادرش بود . یا راهنمایي  كه كردم ما رو پیدا كرد

و كلي عذرخواهي كرد ازم و رفت. من موندم و كلي فكر دلم هم 

واسه اون سوخت هم واسه خودم. شاید واسه خودم بیشتر. 

چقدر راحت میگفت البته خیلیم راحت نبود شاید به همین خاطر 

 حالش بد شد. اون روزم تو دانشگاه حالش بد شده بود. 

 

 

 

 

#167 

 

 

 

كامل ازش ببرم. به هر  رفتم سمت خونه مامان . نمیخواستم 

حال مادرم بود و به گردنم حق داشت. تا منو دید خوشحال و 

 ذوق زده شد:
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 _ اومدي مامان جان؟ دستت بهتره؟

 _ خوبم مامان. اومدم یه سري بهتون بزنم و برم. 

_ چرا سر بزني مامان جان ؟ خونه خودته. محمدم خوشحال 

 میشه. 

حثو كش نده. من خونه _ مامان حرفامونو زدیم . لطفا این ب

 نیكان راحت ترم.

_ چرا با من و خودت اینجوري میكني؟ من كه گفتم هر جور تو 

بخواي ؟ هر چي تو بگي. بخواي ازش جدا میشم مادر. فقط بیا 

 و آخر عمري اذیتم نكن. 

_ مامان جان واقعا نمیفهمت. دركت نمیكنم. من دوست داشتم 

هر چند خوب پدرم  خوشبخت باشي ، آرزوم بود. عمو محمد

نیست . مسعود هر چقدر بد پدرم بود ، من بهتون سر میزنم 

ولي نمیتونم تو خونه اي زندگي كنم و كسي رو جاي پدرم 

 ببینم. لطفا این بحثو تموم كن. 

در حالي كه اشكشو پاك میكرد، باشه آرومي گفت. نیم ساعت 

 بعد عمو محمد اومد. چقدر این مرد خوب بود، اصال به روم

نیاورد كه چه بلبشویي راه انداختم و شب اول ازدواجشون اون  

بازي رو در آوردم. حق داشتم و حق نداشتم نمیدونم . فقط 

وضعیت فعلي خوب نبود دوست داشتم بابا زنده بود و خیانت  

 نمیكرد و چهارتایي زندگي میكردیم. چه آرزوي محالي.

 تو این فكرها بودم كه عمو محمد گفت:

 بهتره دستت؟ مشكلي نداري؟ _ عمو جان

 _ نه عمو. ممنون.
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_ خونه كمو كسري نیست؟ مشكلي نداري؟ هر مشكلي داشتي 

بهم بگو. شما بچه هاي مسعودین و مسعود ازم خواست حواسم 

 بهتون باشه. هر جایي هر مشكلي بود من هستم.

 _ ممنون.

... 

 

#168 

 

 

 

 

سه چهار ساعتي اونجا موندم و شام رو باهاشون خوردم و  

 عزم رفتن كردم. باز قیافه مامان تو هم رفت ولي چیزي نگفت.  

 _ میخواي بري عمو؟

 _ آره عمو. 

 _ من میرسونمت. 

 _ نه مزاحم چیه. این حرفا رو نداریم دیگه.

 _ باشه . ممنون.

نیكان به راه  از مامان خداحافظي كردم و با عمو به سمت خونه 

 افتادیم. 

 _ عمو جان یه خواهشي ازت داشتم.

 _ جانم؟! بفرمایید.

_ از وقتي رفتي همین دو سه روزه، مادرت شكسته شده. اون  

شبي كه خونه نبودي و ندیدت تا وقتي كه فهمید تصادف كردي، 
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داشت به معناي واقعي جون میداد، دور از جونش. سه تا 

م نشده بود.بیشتر بهش سر بزن. آرامبخش زدن بهش، بازم آرو

من دیر میام خونه. خواستي بیا بخواب من خونه نمیمونم یا  

میام تو و مادرت پیش هم باشید . هر جور تو راحت باشي منم 

 راحتم.

_ عمو بهم فرصت بدید. درك این همه اتفاقات پشت هم و 

هضمش واسه مت ساده نبود. شما تا االن فامیل پدرم بودید  

اسش احترام زیادي قائلم  ولي االن نقشتون عوض كسي كه و

شد ، شدید شوهر مادرم. باباي من بهمون خیانت كرد، طالق 

گرفتن، بابا میخواست دوباره ازدواج كنه، نیكان میخواست بره 

خاستگاري، در آخر هم فوت بابا.  قبول این همه اتفاق تو 

خودم فكر زندگیم سخته. واقعا نیاز دارم تنها باشم كه یكم به 

 كنم ، یكم به زندگیم  و خودم رو جمع و جور كنم.  

 _ بهت حق میدم همه جوره ولي فكر مادرتم باش.

... 

 

#169 

 

 

 

 

 _ باشه عمو.

اینو گفتم و خداحافظي كردم. وقتي رسیدم نیكان خونه بود و  

 داشت غذا درست میكرد:
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 _ سالم نیكان.

 _ سالم . چطوري؟ پیش مامان بودي؟

 آره. از كجا فهمیدي؟_ 

 _ قیافت مثل شكست خورده هاست.

_ آره شكست خورده ام. مامان نمیخواد قبول كنه كه ما بزرگ 

شدیم و باید به  نظراتمون احترام بزاره. من واقعا خسته شدم 

أز توضیح دادن.  مامان درك نمیكنه كه ازدواجش  واسه ما 

قعا واسم سخته. درسته ما راضي بودیم ولي این شرایط وا

 سخته. تو كه پسري راحتي ولي مامان خیلي بهم گیر میده. 

 _ قبول كن حق داره نگرانت باشه. 

 _ حق داره ولي تو أین شرایط نه. من داغونم. میفهمي؟

_ باشه آروم باش . سعي من جوابشو ندي. االنم برو لباستو در 

 بیار بیا املت نیكان پز بخوریم.

 وردم. _ خونه مامان یه چیزایي خ

 _ دو لقمه هم بیا با داداش گلت بخور.

 _ باشه.

اینو گفتم و با نیكان مشغول شدیم. بعد شام داشتیم با هم 

 تلویزیون میدیدیم كه یهو یاد سارا افتادم: 

 راستي نیكان أز سارا چه خبر؟ -

_ اونم هست . خوبه. احتماالا هفته أي كه میاد بریم خاستگاري. 

 دو سال دیگه. بعدش عقد میكنیم تا یكي

_ به خاطر من عروسیت رو عقب ننداز. من یا میرم پانسیون یا  

 مامان راضي بشه میرم خونه أي كه بابا داده. 
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_ نه تا سال بابا كه عروسي نمیگیرم بعدش دستم خالیه. أین  

 حرفا رو جلو مامان نزن.

... 

 

 

 

 

#170 

 

 

 

 

 _ باشه . راستي سارا اینا چند تا بچن؟

دش و سامان. سامان ایران نبود مادرش كه سكته _ دوتان . خو

كرد اونم اومد ایران. خیلي بي تابي سامان رو میكرد. سامانم 

وقتي فهمید اومد ایران. پسر خوب و شوخیه.سارا میگفت به 

 أندازه موهاي سرش دوست دختر داشته.

 _ نكنه كچله؟!!!

 خندید و گفت: 

 تیپه. _ نه اتفاقا موهاي پرپشتي داره. خوش 

 _ روز خاستگاریو مشخص كن ، زودتر بهم بگو. 

 _ باشه . 

اینو گفتم و به اتاقم رفتم. به امروز فكر كردم . به امیر و 

زندگیش.  كنجكاو  شده بودم كه بفهمهم زندگیش چي بوده و  
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اینكه من بدبخت ترم یا اون. من نامادري نداشتم كه باهاش 

. میتونست زندگي بدترم  زندگي كنم و پدر و مادرم بچه نداشتن 

 بشه.

چند روزي أز اون روز گذشت و من امیر رو تو دانشگاه دیدم . 

كلي عذرخواهي كرد كه من رو ترسونده و قرار شد دوباره   

واسه كاراي دانشگاه قرار بزاریم. قرارو واسه عصري 

 گذاشتیم. 

باالخره عصر از راه رسید و امیرو دیدم. تا دید شروع به 

 جدد كرد:عذرخواهي م

_ امیر نیازي به عذرخواهي نیست. أین اتفاق ممكن بود واسه 

 هر كسي پیش بیاد. پس مسأله خاصي نبود. حالت بهتره؟

 _ خوبم. 

 _اون روز أز یادآوري گذشته حالت بد شد؟

 _ یجورایي . فشار عصبي نباید بهم وارد بشه.

 _ علت أین قیافت هم خانوادتن؟؟

 _ مگه قیافم چشه؟

 خوبه ولي هر كي میبینت یخ میكنه. . سرده قیافت. _ قیافت 

 _ مثل زندگیمه. 

_  زندگي منم كم أز تو نداره.  بابام خیانت كرد و معشوقه 

داشت ، آخر طالق گرفتن و بابام میخواست ازدواج كنه ولي  

مرد. مامان بعد چهلم بابام ازدواج كرد. ألبته قرار بود زودتر  

خاله بابام بود ، با هم  ازدواج كنند. مامانم عاشق پسر

میخواستن ازدواج كنند نشد ولي االن شد و من دارم دیونه  

 میشم.
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_ بازم زندگیت أز من هزار بار بهتره. خیانت پدر خیلي قابل  

 قبول تره تا مادر. 

 _ یعني چي؟ 

 

#171 

 

 

 

 

_ من بعد طالق پدر و مادرم یه مدت پیش بابام و زنش و  

امین. زندگیمون خوب بود. مامان هم خواهرم زندگي كردم با 

قبل بابا ازدواج كرد با یه پسر مجرد. اون موقع ها چیزي 

نمیفهمیدم. ولي چند سال پیش اتفاقي فهمیدم علت طالق پدر 

مادرم خیانت مادرم بوده. مادرم تو یه خونواده متعصب بزرگ 

شده بود كه جرات هیچ كاري رو نداشت. تا أین كه با پدرم 

رد. پدرم خلبان بود. هم تیپش و هم قیافت واسه أین ازدواج ك

كار مناسب بود پدرم وقتي با مادرم ازدواج كرد رفتن تهران. 

بابام هر آزادي كه مامانم میخواست بهش داد. زندگي اونا  

داشت شكل میگرفت كه اول من و بعد أمین به دنیا اومدیم. تو  

شیطون  خونواده ما تخص بودن ارثي بود و ما خیلي شر و

بودیم . دیونه میكردیم همه رو. اون قدر شلوغ بودیم كه شباي 

عاشورا تاسوعا كه خونه مادربزرگم مراسم بود میرفتیم  كفشا 

رو تو حوض پرت میكردیم. یا یه روز امین خیلي كوچیك بود أز  
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رو كنجكاوي رفت یه چیزي شبیه آب كه مامانم تو لیوان  

 م أز صورتش داغون شد.گذاشته بود خورد. أسید بود و یك 

با همه أین ها زندگي خوب بود. مامان بابا خوشبخت بودن تا  

اینكه یه روز مامان رفت و نیومد . چند روز بعد اومد یه 

دعواي مختصري بین مامان و بابام رخ داد ولي بازم همه چي 

مثل قبل شد. تا اینكه بعد مدت ها مامان رفت و دیگه نیومد. 

ود. هر جا میرفتیم ازمون در مورد مامان یعني مدت زیادي نب

 میپرسیدن و پچ پچ ها شروع میشد
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هر كسي در مورد مادرم یه حرفي میزد. باالخره اومد . بابام أز  

همه خواست ساكت باشن و كسي چیزي نپرسه أز مامانم. حتي  

خودشم سوالي نكرد. بدون هیچ جنجالي طالق گرفتن و مادرم 

مونده بودیم دو تا بچه شر و شیطون و یه پدر مجرد رفت. ما 

كه أز پسمون بر نمیومد. دوست داشتیم مادرمونو ببینیم ولي  

نمیشد نبود. شنیدیم چند وقت بعد طالق با یه پسر مجرد ازدواج  

كرد. یه سال بعد بابام هم زن گرفت . با یه خانم مجرد ازدواج  

مال بود . هما زن كرد كه وسواس بود و همیشه در حال بشور ب
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بدي نبود ولي مادرمون هم نبود، واسه همین كم نزاشتیم تو 

ا كه وسواس تمیزي داشت و ما همه  اذیت و آزارش. مخصوصا

چیزو به گند میكشیدیم. چند وقت بعد هما حامله شد و ما خواهر  

دار شدیم. آرزو دختر كوچولو موچولوي تو دل برویي بود.  ما  

بزرگ تر كه شدیم ، هم خوب بود. تا   دوسش داشتیم. رابطمون

وقتي كه سر شیطنت دست امین توسط بابا شكست. یعني بابا  

كتكش زد. خبرها توسط زن عموم كه خیلي با مامانم خوب بود  

به گوشش رسید و رفت أز بابا شكایت كرد و گواهي عدم 

صالحیت گرفت. ما رو گرفتن أز بابا. تنها بودیم. مادرم به 

ود یه دونه بچه داره و امینو شوهرش قبول  شوهرش گفته ب

كرد. امین أز من كوچیكتر بود . من مونده بودم خونه 

مادربزرگ مادریم و خرجي كه گهگاهي مادرم میفرستاد . 

نمیدونم چي شد كه بابا دیگه سراغمون نیومد. ألبته ما أز اون 

شهر رفتیم ولي دوست داشتم بابام بیاد دنبالمون. دلم واسه 

واسه هما حتي تنگ شده بود ولي نمیشد كاري كرد . آرزو 

امین هم شیطنت كرد بعد مدتي اونم اومد پیش من و با هم تو  

خونه مادربزرگم زندگي كردیم. گاهي مادرم بهمون سر میزد و 

یه پولي بهمون میداد. زندگیمون خیلي سخت میگذشت. هر 

رین وقت به مامان میگفتیم اوضاعمون خوب نیست، پدرم رو نف

 میكرد كه نزاشت آب خوش از گلومون پایین بره 
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میگفت تقصیر بابا بود كه جدا شدیم و ما آالخون واألخون شدیم 

. هر دفعه كه مشكلي داشتیم دعاي مامانم همین بود . جوري 

شد كه ما از پدرم متنفر شدیم . یكم بزرگتر شدیم بابام خواست 

 ما رو ببینه و ما نخواستیم . 

 ندگیت حس میكنم از من یه مقدار بدتر بوده. _ ز

_ بیشتر از یه مقدار بدتر بوده. قدر زندگیتو بدون. قدر مادرت. 

 خیانت نكرد. 

 _ سخته . بعدش چي شد؟ 

_ بعدشو بعدا واست تعریف میكنم االن واقعا حس و حالي واسم  

 نمونده بعد مرور  خاطرات شیرین كودكي.  

 بدیم.  _ باشه بیا ادامه كارو انجام

 _ باشه.

و بعدش ساعت ها مشغول شدیم. باالخره كارمون تموم شد. 

خواستم برم كه وقتي امیر دید ماشین ندارم و دستم شكسته ، 

گفت كه منو میرسونه مخالفتي نكردم. نه ازش میترسیدم و نه 

 حوصله تاكسي گرفتن داشتم. 

ج  تو راه همش تو فكر بودم. زندگي امیر خیلي سخت بود. تو أو

دوره اي كه باید خانواده داشته باشي ، تنها شده سخته. براي 

من تو أین سال نبود پدر، درده؛ ازدواج مامانم درده. نمیدونم  

 چطوري كنار اومد واقعا. 

تنها حسن صحبت كردن با امیر أین بود كه آروم تر شده بودم. 

كه فهمیده بودم بدبخت تر از من هم هست. حس میكردم امیر 

خوردگي شده و به همین دلیل اینقدر سرد به نظر دچار سر
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میاد.اتفاقاتي كه امیر پشت سر  گذاشت ساده نبود. به خصوص 

 اینكه مادرش به شوهرش  در مورد اون چیزي نگفته بود.

 _ خیلي تو فكري. داري با خودت میگي این چه بدبختیه.

... 
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 مدالمون فرق داره._ منم كم از تو بدبخت تر نیستم.  

 _ زندگي من پر بدبختي هست. 

 _ واسه همینه همش تنهایي؟ 

 _ منظورت دوست دختره؟

 _ آره . سنتم كه از ما بیشتره.

_ من نه وقتشو داشتم نه حوصلشو نه پولي واسه خرج كردن. 

همین كه بدبختیامو سر و سامون بدم واسم خیلیه. تو هم كه  

 تنهایي. 

ور شدم تنها باشم. با كسي كه دوست _ آره ولي یجورایي مجب

 بودم و دوسش داشتم بچه معشوقه بابام در اومد.  

 _ اوه اوه . یعني برادرت بود؟

_ نه بچه شوهر اولش بود. ولي مامانم خیلي از این زن بشد 

 میومد. زندگیمونو خراب كرد.

 _ االن با مامانت زندگي نمیكني؟ 
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رد. درسته فامیله و آدم  _ نه مامانم با پسرخاله بابام ازدواج ك

 خوبیه  ولي پدرم نیست.

 _ پدرتو دوست داشتي؟

 _ خوب یا بد پدرم بود.  

باالخره رسیدیم. ازش تشكر و خداحافظي كردم و به سمت 

خونه راه افتادم. با دیدن كفش فهمیدم مهمون داریم. هیچ 

حدسي در مورد اینكه كي هست نداشتم. مامان و عمو محمد كه 

اگه میخواستن بیان میگفتن و ظاهر كفش ها هم به نبودن چون 

كفش أونا نمیخورد.  تصمیم گرفتم در بزنم و بعد وارد بشم. 

 نیكان درو باز كرد.

 _ سالم .مهمون داریم؟ میخواي من برم پیش مامان ؟

 _ نه . بیا تو . سارا و سامان اومدن. باهاشون آشنا شو.  

را یه دختر بانمك قد  سالم بلندي كردم و وارد خونه شدم. سا

متوسط بور و روشن بانمك بود . صورت دلنشیني داشت كه تو 

همون دیدار اول به دلم نشست. سامان قد تقریبا بلندي داشت . 

قیافش مردونه بود و  صورت صاف بدون ریش و سبیل. در 

 مجموع خوب دیده میشد. با دیدن من نیشش بازتر شده بود. 

... 
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و به سارا دست دادم و بغلش گرفتم. سامان خودش  جلوتر رفتم

دست داد. آدم مذهبي نبودم ولي خوب به هر كسي هم دست 

نمیدادم ولي موقعیت جوري بود كه دست دادن بهتر بود. بعد  

إظهار آشنایي و خوشبختي اجازه گرفتم كه برم تو اتاقم و  

لباسمو عوض كنم و بیام. تیشرت سفید با طرح هاي صورتیمو 

ا شلوار سرمه اي لیم پوشیدم. یكم آرایش كردم كه صورتم از ب

ا سامان  این بي روح بودن در بیاد. از اتاق خارج شدم. ظاهرا

مجلس رو تو دست گرفته بود و باعث خنده سارا و نیكان شده 

 بود. 

تا من رو دید، لبخندش وسیع تر شد. نیكان گفته بود به اندازه 

 دلم یه دیوسي بهش گفتم.  موهاي سرش دوست دختر داره. تو

 _ بفرمایید خانم . منور فرمودید. كجا بودید شما؟

 _ سامان مزه نریز  ،  بذار برسه شروع كن.

 _ اواااا. ایشون كه رسیدن.  زودتر از أینا منتظرتون بودیم. 

همون موقع نیكان كه دید مثل مونگوال نگاه میكنم، دستمو كشید 

 و ازم خواست بشینم. 

 سارا گفت:

_ ببخشید تو رو خدا نادین جون. این سامان ما هر جا میره 

 زبونش خیلي كار میكنه . ناراحت نشي.

_ اوا مگه چي گفتم؟!!!! خوبي خانم خوشي؟ دیر كردیا؟ زودتر 

 میومدي.

 م. خندم گرفته بود. بهش نگاه كردم و گفتم :یه دفعه ساكت شد

 _ باطریت تموم شد؟
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 _ اوا. آره. برم بزنم خودمو به شارژ. 

این دیگه كي بود.ولش میكردي تا خود صبح حرف میزد. 

 دستامو به عالمت تسلیم باال بردم و گفتم :

 _ من تسلیمم. ما شاهللا شما از زبون كم نمیاري.

واهر پاشو بریم أینجا  دیگه جاي _ میخواي بگي من حرافم. خ

 ما نیست. تو شب تاریك داره بهم توهین میشه . 

همه أینا رو با یه لحن خاله زنك واري میگفت.  نیكان و سارا 

كه فقط میخندیدن و من هاج و واج مونده بودم . یهو جدي شد 

 و دوباره دست داد و گفت: 

 _ سامانم . برادر سارا. 

 مون لحن قبلیش گفت: بعد مكثي كرد و  با ه

_ همون كه قراره خواهرش بشه زن داداش شما و شما بشي 

خواهرشوهرش كه خونشو تو شیشه میكنه . اومدم اینجا خط و  

 نشونامو بكشم.

همین طوري داشت حرف میزد كه با پس گردني سارا ساكت 

 شد . سرشو چسبید و گفت: 

 داره.  _ بده هواتو دارم خواهر. بشكنه این دست كه نمك ن

 _ سامان امون بده لطفا.

 _ یعني خفه شم. چشم خفه میشم.

 اینو گفت و رو دهان خودش نمایشي كوبید و ساكت شد. 

... 
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 _ خدا رو شكر ساكت شد.

تا خواست حرف بزنه دستم رو به عالمت هیس در آوردم. باز  

خواست حرف بزنه بازم همین كارو كردم. نیكان و سارا فقط 

میخندیدن كه زنگ خونه رو زدن. نیكان گفت دیگه شوخي بسه 

 كه شام رو آوردن.

 سامان با ذوقي بچگانه گفت:

 _ آخ جون شام.

اینو گفت سارا بهش چشم غره أي تو مایه هاي خفه شو رفت. 

دلم واسه زن بخت برگشته اي كه میخواست با این بچه ازدواج  

 شدن نداشت.  كنه میسوخت. تا چند سال نیاز به بچه دار

منم پا شدم به سمت آشپزخونه كه  وسائل شام رو بچینم.  

مشغول بودم كه با صدام اهم اهم به سمت صدا برگشتم. دیدم 

 بله سامان هست. لبخند وسیعي زد  و گفت :

_ من اومدم واسه كمك. فكر كنم با وضعیت دستت كمك 

 الزمي.غذاها رو هم آوردم.  

 _ پس نیكان كجا موند؟

راي عاشق داشتن حرف میزدن گفتم من مثل كالغ سیاه _ كفت

 اون وسط نباشم بیام به شما كمك كنم.

 لبخندي زدم و گفتم:

 _ باشه.
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در كابینت رو باز كردم كه ظرفا رو بگیرم ولي قدم نمیرسید   

از طرفي دستم شكسته بود و نمیتونستم خیلي فشار بیارم.. 

سر خودم دیدم. با تعجب  تالشم بي فایده بود كه سامان رو باالي 

 بهش نگاه كردم كه گفت:

_ وقتي قدت نمیرسه خوب بگو بهم. تازه دستم شكسته با این 

 وضع كه نمیتوني كمكت میكنم.

 _ مرسي. 

 _ خواهش میكنم خانوووم.  

لحنش كال شوخ بود . با كمك سامان وسائل رو چیدیم. الحق با  

از من گرفت و  سلیقه بود . موقع ساالد درست كردن ، كارد رو

مشغول تزیین شد . وقتي كارش تموم شد من به معناي واقعي  

 كف كردم . خیلي با سلیقه بود
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 فهمید تعجب كردم با لبخند بهم نگاه كرد و گفت:

 _ بله ما هم هنرایي داریم. 

با كمك سامان میز چیده شد و نیكان و سارا همچنان  حرف 

 گفت:زدن بودند كه یهو سامان بلند 

 _ بفرمایید شام .

 سارا گفت:
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 _ سامان تزیینات مال توست؟ 

 _ آره . 

 _ به به چه كرده داداش هنرمند ما.

 _ وأي نگو خجالت میكشم. یعني دیگه وقت شوهر كردنمه.؟!!!

اینو گفت و اداي خجالت كشیدن در آورد. در هیچ شرایطي 

  دست از دلقك بازي نمیكشید. باالخره همه مشغول شدن و

 سامان سكوت كرده بود. یهو به حرف اومد باز:

 _ همه ساكت بودن ناگهان...   

 _ ببند سامان . آبرو واسم نزاشتي. .

_ میبینید تو رو خدا چه خواهري دارم. این حق منه ؟؟!!! با 

من باید اینجوري صحبت كنه؟! نیكان اصال خواهرمو نگیر. 

 بزار بمونه بترشه.

 ه بازوش كرد.این دفعه سارا مشتي حوال

_ آخ آخ. آي دستم شكست. ببین نیكان دست بزن داره. همه 

خصوصیات بدشو داره رو میكنه. پشیمون شدي همین حاالا 

 بگو. 

 نیكان دستشو دور تن سارا انداخت و به خودش فشرد و گفت:

_ من عاشقشم هر جوري كه باشه . منتشم میكشم كه خانم 

 خونم بشه.

همه راهو . بكش كنار آقا . اینجا جوون  _ اوه اوه كي میره این 

 عذب نشسته. این حركات جلف چیه.

 به من نگاه كرد و گفت:

 _ ألبته جوون هاي عذب.

... 
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غذا با شوخي هاي سامان صرف شد. بعد غذا هم خیلي كمك 

 كرد و با هم ظرفاا رو جا به جا كردیم.

رد و شب خوبي بود. در آخر سارا دست داد و خداحافظي ك

سامان با خوش رویي دست داد و دستم رو یكم فشرد و  با  

 گفتن : با آرزوي دیدار مجدد رفت. من مونده بودم و نیكان. 

 _ نیكان چي شد سارا اینا اومدن اینجا؟

 _ من دعوتشون كردم یادم رفت بهت بگم زودتر بیاي. 

 _ خوبه اومدن. 

 _ چطور بود سارا؟ 

 . چه دلقكي بود  . _ خوب بود خونگرم و تو دل برو 

 _ همون داداش  دلقكش دكترا داره میگیره.

 _ بهش نمیاد سنش باال باشه.

 _ باهوش بوده . چند تا كالس یكي كرده.

_ أصال بهش نمیومد. من گفتم نهایتش لیسانس آبكي از 

 دانشگاه دوقوز آباد داره. 

 _ پسر خوبیه.

 _ كي میریم خاستگاري؟

 _ آخر  هفته. 

 محمدم هست؟_ عمو 
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 _ آره قرار بود باشه. چه مشكلي داري باهاش نادین؟

_ از وقتي بابا نیست نمیتونم ببینمش. میبینمش بهم میریزم. نه 

 كه  بابا الهه خوبي باشه نه ولي یجوري میشم.

_ عمو محمد خیلي واسمون زحمت كشید. همه كاراي هماهنگي 

با همه بدیاش  هاي مراسم رو دوشش بود . مهم تر از همه بابا 

قبولش داشت. فرصت بده بهش ، اونو جاي پدر نبین. همون 

 عموي مهربون قبلي ببینش 
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 _ نقشش عوض شده. شده شوهر مادرم.

_ شده ولي آدم خوبیه. به مامان فك كن. به خوشبختیش.  

 حقشه . 

 _ آره.

 اینو گفتیم و دیگه  حرفي  زده نشد. 

قرار بود گچ دستم رو باز كنم . باالخره فردا از راه رسید و 

بدون استفاده از هر دو دست خوب نمیتونستم كار انجام بدم.  

مامان و عمو محمد منو به بیمارستان بردن.قیافه مامان باز هم 

در هم و نگران بود. گچ دستمو باز كردن و من تونستم مچ 

دستمو تكون بدم. یكم درد داشت . از دكتر اومدیم بیرون. سوار 
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ین عمو محمد شدیم . مسیري كه میرفتیم خونه نبود براي  ماش

 همین پرسیدم: 

 _ عمو كجا میریم؟

_ میریم یكم بگردیم ، بعدشم ناهار میریم بیرون سه تایي ألبته  

 با اجازه از خانم خودم.

 مامان لبخند گرمي زد و  با عشق به عمو نگاه كرد و گفت : 

 _ بریم.

_ عمو جون شما برید دوتایي. اول ازدواجتون هم هست . من 

 دوست ندارم مزاحم بشم. 

صداي نادین گفتن مامان و چشم غره بعدش باعث شد حرفي 

 نزنم. 

_ ولي سه تایي به ما بیشتر خوش میگذره. بعد ناهار هر جا 

 خواستي برو. 

_ نادین مامان بعدش بیا خونه ما. نیكانم كه داره ازدواج میكنه  

 . مستقل بشي بهتره.

 _ آره اتفاقا به فكرش هستم. احتماالا برم خونه اي كه بابا داده. 

_ نادین آخه مگه من مردم بخواي بري تنها زندگي كني. مگه 

 خونه ما چشه كه نمیاي؟

 نده وگرنه همینجا پیاده میشم . _ مامان لطفا این بحثو ادامه

با قهر رو برگردوند. میدونستم دلخوره ولي نمیشد با اونا  

زندگي كنم. حاضر بودم برم خوابگاه ولي تو اون خونه پشت 

 نزارم.

_ نیایش جان اومدیم بیرون خوش بگذرونیم، پس بحث نكن 

 لطفا. بزار به نادینم خوش بگذره. 
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دیگه بحثو ادامه نداد. بعد گشت و گذار  خدا رو شكر مامان هم

تو شهر ، به بهترین رستوران شهر رفتیم. عمو  خیلي دست و 

دلباز بود  و  بعد سفارشمون خواسته بود أنواع و اقسام ترشي 

ها رو بیارن. مامان وقتي این كاراي عمو رو میدید فرق در 

 خوشي میشد . شاید تو ذهنش عمو رو با بابا مقایسه میكرد.

عمو اصال شبیه بابا نبود. مهربون بود ، خوش أخالق بود و  

عاقل. طب برخوردایي كه باهاش داشتم متوجه شدم همیشه 

سعي میكنه درست ترین تصمیم رو بگیره و بهترین برخورد رو 

 داشته باشه.

 ناهار تو محیط دوستانه اي صرف شد. 

م . بعد ناهار عمو أزم خواهش كرد ، ساعاتي رو خونشون بمون

ساعت قصد رفتن  ٢برا همین بعد ناهار به خونه رفتیم. بعد از 

 كردم. باید میرفتم دانشگاه كه مامان صدام كرد:

_ نادین جان. این سوییچ ماشین جدیدت. میخواستم زودتر بهت  

 بدم كه نشد. 

 _ مرسي مامان. چي هست؟

 _ تو پاركینك پاركه. خودت برو ببین.
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شین جدید سانتافه بود و كامال نو.  بغلش كردم و تشكر كردم. ما

نمیدونم عمو خریده بود یا مامان ولي دوسش داشتم. با اینكه  

كني دستم درد میكرد ،پشت فرمون نشستم و به سمت دانشگاه 

رفتم . امیر رو دیدم و قرار شد بعد كالس ادامه كارو انجام بدیم  

. اینقدر خسته بودم از دیشب كه چیزي از كالس و حرف هاي 

مریم نمیفهمیدم و فقط سر تكون میدادم. بعد كالس با امیر قرار 

 داشتم. از دور دیدمش و دست تكون دادم. 

 

#181 

 

 

 

  

 _ سالم . من ماشین نیاوردم نادین فقط باید اسنپ بگیریم.

 _ اسنپ الزم نیست ، من ماشین آوردم. بریم.

 _ بریم.

 تا  ماشینو دید سوتي زد و گفت :

 مباركه. تصادفت حسن داشتا._  به به 

_ آره .  اینو خیلي دوست دارم. همین امروز مامانم بهم هدیه  

 داد. 

 _ باج بود یعني ؟ 

 _ نمیدونم شاید .  قرار بود واسم ماشین بگیره. 

 _ در هر صورت مباركت باشه. كي سورشو میدي؟

 _ هر وقت خواستي بگو بریم. چطوره همین االن بریم؟
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 اد. مغزمون باز میشه بعد میریم سر كارمون._ بریم بدمم نمی

یه كافي شاپ دنج سراغ داشتم و به همونجا رفتیم. سفارشامون 

 رو دادیم و منتظر شدیم.

 _ امیر...

 _ بله؟؟؟ 

 _ خیلي كنجكاوم در مورد خودت. مامانت خیانت كرده بود؟ 

_ مدت كمیه اینو فهمیدم  كه مادرم خیانت كرده بود . از پدرم 

ومد چونكه ما رو ول كرد . با هر باري كه مامانم میگفت بدم می

بابا خیانت كرده بیشتر ازش بدم میومد. تا اینكه یه روز خونه 

شوهر مادرم دعوت بودیم. نمیدونم  چي شد رفتم اتاقش تو  

كمدش یه عكس هایي از ما و  كوروش بود. یه كاغذي هم  بود  

روش اونو  كه مامانم توش نوشته بود عاشق شد و كاش كو

بفهمه. بابام اصال به مامانم سخت نمیگرفت خیلي امروزي 

برخورد میكرد. یادمه مامانم همیشه خدا رو شكر میكرد كه 

دیگه خونه باباش نیست كه به همه چیش گیر بده. بابام آزادي  

عمل زیادي بهش داده بود و به خاطر شغلش ساعات زیادي 

رو سرگرم میكرد و  خونه نبود. یادمه یه روزایي مامانم ما

میگفت به هیچي دست نزنیم تا برگرده. اون میرفت و منو امین  

 سرگرم بازي میشدیم و همه چیزو فراموش میكردیم. 

نمیدونم مامانم گفته داشت یا نداشت. عاشق شده بود و  

 نمیتونست فراموش كنه. هنوز كه هنوزه  عاشقشه.

 _ با مادرت ارتباط داري مگه؟

پشت ما رو گرفت الاقل. یه خونه گذاشت در  _ آره . مامانم

اختیارمون ولي بابا چي . بعد اینكه صالحیت نگهداري ما ازش 
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صلب شد پیداش نشد تا چند سال. شرایط زندگي منو امین  

بزرگ شدیم بدتر شد. براي گذران  زندگي با امین میرفتیم 

خارج پرنده میفروختیم. به  خاطر قیافمون دخترا پیشنهادات  

رجوار  میدادن، اوایل بدمون نمیومد انجام میدادیم ، كیه كه جو

بعدش بیاد تازه پولم میدادن. فقط اونا حس میخواستن ازمون 

كه نداشتیم. بعدش یه شركت مدلینگ استخداممون كرد. با اینكه  

قدمون متوسط بود ولي  به خاطر قیافه خوبمون اونجا كار 

 ن و بریم دانشگاه.كردیم تا تونستیم با پولش بیایم ایرا
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همون موقع سفارشو آوردن و حرفمون نصفه موند.  تو فكر  

فرو رفته بودم دلم واسه امیر به شدت میسوخت. زندگي  پر 

 رنجي رو پشت سر گذاشته بود و این راحت نبود.

 _ شروع كن نادین . بهش فكر نكن.

 لبخندي زدم و گفتم:

 _ باشه.

مشغول شدم. غذا كه تموم شد امیر خیلي باشه رو گفتم و 

اصرار داشت كه حساب كنه ولي نزاشتم و گفتم این سور 

ماشینمه. بعد اون سوار ماشین من شدیم تا  كاراي درسیمون 

 رو انجام بدیم . تو ماشین از امیر پرسیدم:
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 _ دیگه باباتو ندیدي؟

اصرار _ بزرگ شده بودیم قبل اینكه بریم خارج چرا دیدمش. 

 داشت حرف بزنه ولي نزاشتم.

 _ اون روز تو كافي شاپ اون دختر خواهر ناتنیت بود؟

_ آره. آرزو بود . نامادریم خیلي سعي كرد باهام حرف بزنه 

ولي نتونست. یعني گفت بابات  مرده بیا ارثتو بگیر ولي باور  

نكردم. تا اینكه آرزو اومد گفت دو سالیه بابا فوت كرده و خیلي  

 ال ما میگشتن .دنب

 _ بابات چرا مرد؟

 _ شنیدم سكته كرد.

 _ بخشیدیش؟

_ بابام خیانت نكرد ولي ما رو ول كرد . این پولي كه االن 

بهمون رسید ، دیگه االن كه دستمون به بهمومنا میرسه فایده 

نداره. بهترین ساالي عمرمون من و امین واسه پول به هر 

نمیشه. هیچ حسي نداشتم از خفتي تن دادیم. این سال ها جبران 

شنیدم خبر مرگش. گذشته ما جبران نمیشه. سنیم نداشت به 

 سالش بود.  ٦٥نسبت 
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_ ولي من بابامو با گریه و اشك بخشیدم، با اینكه خیانت كرده 

بود. اون تا همیشه پدرم هست . تو چند سالي كه با پدر و  

اباي من هیچ مادرت زندگي كردي ، با هم خوب بودن. ولي ب

وقت مادرم رو به عنوان  زن زندگیش قبول نكرد. چون عاشق 

یكي دیگه بود. به خاطر پول با مامانم ازدواج كرد. االن كه 

مامانم ازدواج كرده دارم عشق واقعي رو میبینم. شوهر مادرم 

 واقعا عاشقشه و همین طور بالعكس. سر مزار پدرت رفتي؟

رفتم و دق و دلیمو خالي كردم _ نه نرفتم ولي شاید یه روزي 

 و حرفامو بهش گفتم. 

_ من خوشحالم قبل مرگش دیدمش . تو ناراحت نیستي 

 ندیدیش؟ 

_ من تو زندگیم به یه بي تفاوتي خاص  رسیدم كه چیزي  

 واسم اهمیت نداره.زنده بود هم فرقي به حال من نداشت. 

 _ ولي اینجوري كه نمیشه  زندگي كرد.

. اونا بدون من زندگي كردن منم بدون   _ میشه خوبم میشه

أونها زندگي میكنم. همینجا پارك كن كه ممكنه جا پارك پیدا 

 نكني. 

 _ باشه. 

اینو گفتم و ماشین رو پارك كردم . مشغول كار شدیم اون قدر  

كه نفهمیدیم كي شب شد. كارا رو جمع كردیم و قرار  شد 

باال زد و از  برسونمش. نزدیك خونشون كه پیاده شد  یكي نور 

 ماشین پیاده شد. خواهرش بود. با پوزخندي رو به من گفت: 

 _ كیس جدیده؟ ایران از این كارا نمیكردي.

 منظورش رو فهمیدم.  امیر رو به من گفت:
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 _ لطفا برو . بعدا حرف میزنیم.

 بعد رو به آرزو گفت:

 _ آرزو چي میخواي ؟ من حرفامو زدم ...

 گذشته كنم و رفتم. دیگه نایستادم حرفاشونو 
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آرزو حرف خوبي نزد ، یعني فكر كرد من از اون دختراشم. 

اعصابمو این فكر بهم ریخت ولي چاره اي نبود . متاسفانه یا 

خوشبختانه داشت از امیر خوشم میومد و نقشش پررنگ تر 

میشد. امیر خیلي خوشگل بود و مهم ترین ویژگیش صداقتش  

نكه سختي  بود . سختي زیادي كشیده بود و مهم تر از اون ، ای

هایي كه كشیده بودیم از یه جنس بود. دیگه امیرو اون آدم  

سرد دانشگاه نمیدیدم ولي در امیر چیزي كه نشون دهنده عالقه  

 باشه 

 نمیدیدم. معمولي برخورد میكرد و حسي نداشت.

به خونه رسیدم صداي نیكان رو شنیدم كه داشت با تلفن صحبت 

 میكرد و میگفت:

چي نگراني؟ فردا میام خاستگاري بعدش  _ قربونت برم. واسه

 عقد میكنیم و تا ابد مال هم میشیم . غصه چیو میخوري؟
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نمیدونم بعدش پشت خطش كه سارا بود چي گفت ولي نیكان  

 جواب داد: 

_ نه عزیزم. این حرفا چیه. قرار نیست هیچ اتفاقي تا فردا  

  بیفته. به جاي این فكرا برو به این فكر كن كه چي بپوشي و

 چطور آرایش كني مادر شوهر و خواهر شوهر پسند باشه.

 اینو با لحن شوخي گفت.

_ به مامانم گفتم من كه دل و دینم رفته تو حواست باشه 

 مادرشوهر بازي كني.

_ وأي این حرفاا چیه سارا؟!!! دم عروسي خل شدي؟ سامان 

 پیشته؟

 _ گوشیو بده بهش.

... 

 _ میگم گوشیو بده بهش. 

 سامان جان. خوبي؟ سارا چشه؟_ سالم 

... 

_ میشه یه خواهش داشته باشم. با سارا همه بریم بیرون از 

این حالو هوا در بیاد . باشه تو ماشین میاري. باشه مرسي. یه 

 دونه باشي سامان جان . 

 نمیدونم چي سامان گفت كه نیكان خندید و گفت : 

ین كه ایران  _ من نمیدونم چطوري این همه  تیكه یاد داري با ا

 نبودي .  

... 

 _ باشه باشه . منتظرتم .
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 وقتي گوشیو قطع كرد و منو دید گفت 

_ خوبه حاضري. االن سامان و سارا میان دنبالمون میریم 

 بیرون.

 _ میشه من نیام؟

 _ نه بیا لطفا. سارا حالش خوب نیست.

 _ چرا؟

عروسیمون بهم  _ واسه فردا استرس داره. میگه میترسم 

 بخوره. بگن دختره بد قدمه.

 _ واه چه حرفایي میزنه.

_ از شوخي و خنده هر حرفي زدم، حالش خوب نبود اصال. با  

سامان حرف زدم گفتم بریم بیرون حال و هواش عوض میشه. 

 خودش گفت میاد دنبالمون. 

 _ مگه گفتي منم هستم؟

 بیار. _ نه . گفت خواهرتم بیار سارا از حال و هواش در

چند دقیقه بعد صداي موبایل  نیكان اومد و اطالع داد كه سامان 

و سارا پایینن. سریع مقنعو با روسري عوض كردم و رفتم. 

سامان تیپ اسپرت شیكي زده بود و پیراهن مشكي خط دار با  

خط هاي زرشكي پوشیده بود با شلوار جین تیره. آستین 

و شیك به نظر میومد. پیراهنشو باال داده بود و خیلي اسپرت 
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هر چند خوشگل نبود ولي جذاب بود. سارا رنگ و رویي به  

صورت نداشت و انگاري به اجبار اومده بود. تیپشون رو وقتي  

دیدم كه از ماشین براي احوال پرسي پیاده شدند. سامان خیلي 

 ریلكس و شیك دست داد. لبخند از رو لبش نمیرفت.

؟ پارسال دوست امسال برو بابا.  _ به به خانم خانما. احوال شما

میبیني از دست برادرت چي میكشیم؟!!! هنوز نیومده خواهرم  

دچار افسردگي پس از زایمان شده. نه ببخشید افسردگي قبل  

ازدواج. داشتن حرف میزدن شنیدم كه نیكان بهش میگفت اگه 

تو زنم بشي، مونس و همدمم بشي، تو رو با چوب میزنم. 

 ده شد، گفت دیگه نمیخوامش. هیچي خواهرم افسر

 لبخند مسخره اي به لبم زدم و گفتم: 

_ اگه زبونتون اجازه بده ما سوار شیم. علف زیر پامون سبز 

 شد. 

 _ اوا ببخشید. بشینید تو رو خدا. 

 _ نادین تو جلو بشین، من پیش سارا میشینم.
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 _ ولي آخه... 

 ي._ اوا بشین خوب. تازشم با من مصاحبت میكن

 _ خوب بابا. 
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 _ حاالا چرا میزني؟ بچه كه زدنم نداره . 

 _ چقدرم كه تو بچه اي. ألبته عقلي بچه اي.  

 _ سارا ببین چي میگه بهم . 

 بعد رو به من كرد و گفت:

 _ میدم سارا بخورتتا، یه زبوني داره كه نگو.

داشتیم با سامان كل كل میكردیم كه صداي نیكان اومد گفت 

نگهدار. بالفاصله سارا با چشماي أشكي پیاده شد و ماشینو 

نیكان هم به دنبالش رفت. خواستم پیاده بشم كه سامان دستم 

 رو گرفت و با لحن جدي گفت:

 _ لطفا پیاده نشو. مشكالتشون رو باید خودشون حل كنند. 

 _ باشه.

_ ببخشید ولي الزمه كنار بیان با هم. سارا ترساي زیادي داره 

االن حل بشه. یسریش مرتبط به اینكه خاستگاري  بهتره همین

 عقب افتاده، یسري هم مشكالت جدیده.  

 با لبخند سرمو تكون دادم. 

 _ چرا لبخند میزني بانو؟ 

 _فكرنمیكردم تو جدي هم بشي.

 با خنده گفت:

 _ تازه هنراي دیگمو ندیدي. 

 چپ چپ نگرفتي كردم كه خفه شد.  

 _ یه سوالي؟

 _ جانم؟؟؟

 میگم تو واقعا دكتري داري؟_ 

 _ میبینم كه رفتي آمار منو  درآوردي.
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 با حرص گفتم:

_ حرف بیخود نزن. نیكان خودش گفت. بعدشم من دوست پسر  

 دارم.
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_ چرا دروغ میگي. نیكان گفت تنهایي. خوب ازم خوشت اومده  

 رك بگو. من پسر خوبیم.

تم پیاده بشم كه حرص و عصبانیت با هم قاطي شده بود. خواس

 قفل مركزي رو زد.

 _ درو باز كن. 

 چپ چپ نگام كرد و گفت:

_ شوخي كردم. جنبه داشته باش. عرضم به حضورتون بله 

بنده دكتري دارم. یعني در حال گرفتنشم . تازشم إستاد 

دانشگاهم اونور. شاید اینجا هم یه مدت درس بدم، البته در 

 ناممو ارائه كنم. رفت و آمدم چون باید پایان 

_ اصال بهت نمیاد . من كه گفتم نهایتش یه لیسانس از دانشگاه 

 دوقوز آباد داري.

 _ نخیر خانم. 

همون موقع نیكان و سارا لبخند به لب با بستني قیفي به دست 

 اومدن. نیكان گفت:

 _ بفرمایید اینم شیریني حال خوشمون.



 341 

 _ سارا بهتري؟

 _ آره خوبم. 

بستني رو داشتم لیس میزدم كه دیدم سامان طبق عادت بچگیم، 

داره نگام میكنه. زیر لب با لبخند و آروم گفت: جوووون. خندم  

 گرفته بود. منم آروم مثل خودش گفتم : هیز عوضي.

خندید و چیزي نگفت و منم بقیه بستني رو گاز زدم تا تیكه  

 دیگه اي نپرونه. 

ما توجهي   سارا و نیكان تو حال و هواي خودشون بودن و به 

 نداشتن.یكم تو شهر دور زدیم و برگشتیم خونه.

 موقع پیاده شدن نیكان خیلي از سامان تشكر كرد
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 و گفت؛ 

 _ ان شاهللا عروسیت جبران كنیم گل پسر.

 با ادا و أطوار و چشمك به من گفت:

 _ ایشاهللا ایشاهللا.

 پسره خل هیچ فرصتي رو واسه مسخره بازي از دست نمیده.

باالخره خداحافظي تموم شد و به خونه برگشتیم. خیلي خسته 

 شده بودم. شب بخیري گفتم و رفتم بخوابم. 

موقع خواب تموم افكار خوب و بد به خاطرم میومد. امروز امیر 

، خواهرش ، رفتار بدش با من ، همگي باعث شد اعصابم كمي 
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بهم بریزه، هر چند شاید منم جاي اون بودم همین فكر رو 

 میكردم.

نمیدونم كي بود كه خوابم برد. صبح با حالي بهتر از شب قبل 

از خواب بیدار شدم. امروز قرار بود بریم خاستگاري 

وخوشحال بودم. اولین كاري كه میكردم باید میرفتم سر مزار 

بابا. با اینكه رانندگي  طوالني رو زیاد دوست نداشتم ولي باید  

طول میكشید ولي بابا باید   میرفتم. رفت و برگشت چند ساعتي

میدونست امشب خواستگاري گل پسرشه. هر چند اگه بود  

نمیتونست با ما بیاد، به جبران ظلم هایي كه به ما كرده ولي  

 من باید میرفتم. نیكان كه منو آماده دید پرسید:

 _ كجا  میري نادین سر صبحي؟

 _ میرم پیش بابا. میخوام بهش بگم داري دوماد میشي.

 صبر كن منم بیام._ 

 _ باشه. پس حاضر شو بریم.
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 نیكان با صبر و حوصله رانندگي میكرد.بهش گفتم: 

 _ كاراي امروزو اكي كردي؟

_ آره دسته گل رو كه سفارش دادم شیریني هم كه  گفتم مامان 

 بخره.
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 _ خانواده فروغي االن شمالن؟

سارا كه حالش _ آره ویال دارن شمال. این چند روزم به خاطر 

 بهتر بشه اومدن شمال. 

 _ اون دفعم قراربود ما همینجا بریم خاستگاري ؟!

_ آره كال بین تهران شمال در رفت و آمدن. یه مدت اینجان، یه 

 مدت اونجا. 

 _ چه جالب.

دیگه تا رسیدن به مقصد حرفي نزدیم.  باالخره به مزار 

فاتحه. دلم گرفته بود .  رسیدیم. هر دو شروع كردیم به خوندن 

هم میخواستم باشه و هم نمیخواستم باشه. تو افكار خودم قوطه  

 ور بودم كه نیكان خواست تنهاش بزارم.

 رفتم اون طرف تر. شروع كرد:

_ چند وقته نیستي ، خیلي وقتا نبودي. خیلي وقتا كمبودتو حس  

كردم. كاش هیچ وقت با مامان ازدواج نمیكردي. االن بدون تو  

خوشبخته. به عشق زندگیش رسید. سخت بود واسه من كه 

مرد بودم قبول كردن اینكه مادرم ازدواج كنه تو این سن ولي 

دوست داشتم خوشبخت بشه تا شاید بتونه گوشه اي از 

بدبختیاش و خیانت هاتو فراموش كنه . خوشحالم خوشبخته. 

، به اومدم بهت بگم دارم ازدواج میكنم ، دارم میرم خاستگاري 

خودم قول دادم هیچ وقت مثل تو نشم. عاشق سارام ، عاشقش 

میمونم، ولش نمیكنم. شاید دوست داشتم یه روزي این حرفاا رو 

مستقیم بهت بزنم ولي نشد . دیدارمون به قیامت  افتاد. خواستم  

ازت كینه كنم نبخشمت، ولي هر جوري به قضیه نگاه كردم 
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رمت پدریت واسم دعا كن دیدم تو تا همیشه پدر هستي. به ح

 خوشبخت بشم. به عنوان پسرت تنها خواهشمه. 

با شنیدن حرفاش  بغض كرده بودم. چند دقیقه بعد نیكان صدام 

 كرد . دوباره فاتحه اي خوندم و برگشتیم .

 

#190 

 

 

 

 

اولین كاري كه بعد رسیدنم به خونه كردم ، حموم رفتن بود.  

ن در این حین در حال رفت ناهارو از بیرون سفارش دادیم. نیكا

و آمد بود.ساعت ها گذشت و باالخره باید حاضر میشدیم . كت 

شلوارمو پوشیدم و تو آینه به خودم نگاه كردم . خیلي بهم  

میومد و شیك شده بودم.بعدش شروع به آرایش سرخابي 

متناسب با رنگ كتم كردم. موهام رو هم حالت دادم. دوست 

خوب به نظر بیام. قرار شده بود   داشتم شب بله برون داداشم

خاستگاري و بله برون با هم باشه كه ده روز بعدش عقد 

 محضري بگیریم.

مامان و عمو محمد هم اومده بودن. مامان خوشگلم بدون هیچ 

 آرایشي هم زیبا بود.

 صداش كردم كه أومد و گفت:

 _ جانم نادین جان؟

 _ مامان جان با همین وضع میخواي بیاي؟
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 آره عزیزم. مشكلي هست؟_ 

 _ آرایش نداري. 

_ اي وأي اصال یادم رفت. اینقدر ذهن مشغول بود كه كال یادم 

 رفت.

 _ خوب پس بیا اینجا . آرایشگر نادین در خدمت شماست.

 _ قربونت بشم عزیزم. كي بشه عروسي تو رو ببینم.

لبخندي زدم و چیزي نگفتم و شروع به كار كردم. آرایش  

م دادم كه خیلي به مامان میومد. موهاش رو هم مالیمي انجا

حالت دادم . وقتي نیكان بهمون گفت بریم كامال آماده بودیم.  

عمو محمد وقتي مامان رو  متفاوت دید، چشماش برق زد. 

معلوم بود مالحظه ما رو میكنه كه در آغوش نمیگیردش. آخر 

 سر طاقت نیاورد و گفت:

 _ خیلي خوشگل شدي نیایش جان.

 مان كمي خجالت كشید و گفت:ما

 _ دست نادین درد نكنه . 

عمر محمد با نگاهي قدرشناسانه بهم نگاه كرد و من فهمیدم 

 عشق سن و سال نمیشناسه.
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باالخره راه افتادیم. شیریني و گل آماده بود وخیلي زود به 

خونه خانواده فروغي رسیدیم. گل دست من بود و شیریني 

ان با خوش رویي براي استقبال اومده بود .  دست نیكان. سام

پیراهن و شلوار شیكي تنش بود . پیراهنش یاسي رنگ و 

شلوارش مشكي بود . در كل خوش تیپ به نظر مي رسید. با 

مامان و عمو محمد نیكان به گرمي احوال پرسي كرد .من 

آخرین نفري بودم كه وارد شدم. تا دید نگاش میكنم چشماش 

 ت و گفت:رنگ شیطنت گرف

 _ ببخشید شما؟

 و قیافه متعجبي به خود گرفت.

 _ ما اینجا فرشته نداشتیم یعني من نمیشناختم.

 آروم گفتم:

_ ولي ما اینجا یه  آدم هیز و چشم چرون داشتیم. گلو بگیر 

 دستم خسته شد.

_ اوا شمایید نادین جان. اوا نشناختم. رنگ و لعاب چه میكنه 

 سي عزیزم. خودت گلي.المصب. گل واسم آوردي ،مر

وقتي دید چپ چپ  نگاش میكنم خندید و دست داد و این بار  

 موقرانه گفت:

_ سالم. خوش اومدید. بفرمایید. عذر میخوام سر پا نگهتون  

 داشتم بفرمایید.

لبخند زدم و واردشدم. خونه شیكي داشتن. دوبلكس بود و با  

پذیرایي بزرگ بود   پله اي دو طرفه به سمت باال میرفت. قسمت 

و ما هم به قسمت پذیرایي رفتیم . صحبت هاي معمول داشت 
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زده میشد كه از نظر من حوصله سر بر بود. نگاهم به سامان 

 افتاد كه اونم بي حوصله بود. 

وقتي نگاهمون به هم افتاد،لبخندي زد. پسره هیز دیوس از  

 هیچ فرصتي واسه چشم چروني بي بهره نمي مونه.

 این چطوري دكتري گرفته. من موندم

بعد حرف هاي معمول قرار شد نیكان و سارا حرف هاي 

آخرشون رو بزنن و نتیجه رو أعالم كنند. نیم ساعتي اون ها  

تو اتاق بودن و من هم در حال مگس پروني بودم ، واقعا 

ا در حال پذیرایي از من بود و   حوصلم سر رفت. سامان هم دائما

میگفت بفرمایید میوه یا میگفت كنار من نشسته بود .یا 

بفرمایید شیریني. همه كاراش رو با خنده و مسخره بازي انجام  

میداد .كم مونده بود بشقاب رو تو سرش خورد كنم. بار آخر 

 شربت آورد و گفت:

 _ گلوتون خشك شد بفرمایید با شیریني میل كنید. 

چپ چپ نگاهش كردم كه پشتش به میز خورد و شربت رو 

 رازیر شد. واقعا دوست داشتم خفش كنم.لباسم س

 وقتي دید چه گندي زده جدي شد و گفت:

_ ببخشید واقعا. نفهمیدم پام چطوري پیج خورد و شربت رو 

 لباستون ریخت.

 زود كت لباس رو در آوردم كه كثیف نشه.
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_ بفرمایید بیاید باال من یه لباس بهتون بدم تا صحبتاي سارا 

 تموم بشه.

مجبور شدم باهاش برم. یعني چاره اي نداشتم. به سمت اتاقش 

كه رسیدیم بفرماییدي گفت و اول من و بعد خودش وارد شد. 

اتاق بزرگ و شیكي داشت. خودش به سمت كمد لباساش رفت 

و من خودم رو با دیدن اتاقش سرگرم كردم. تابلوهاي شیكي رو 

ا رو میز اتاقش  دیوار اتاقش نصب بود. أنواع و أقسام ادكلن ه

بود. كمد دیواري اتاقش بزرگ بود . من محو اتاقش شده بودم  

 كه گفت:

 _ بفرمایید نادین جان. نوست.

مارك لباس هنوز روش بود و معلوم بود نوست . ازین لباساي  

 مارك دار بود. داشتم به تیشرت نگاه میكردم كه گفت:

 _ مورد پسند واقع شد سر كار خانم؟

 ولي گند زدي به لباسم. _ اي بدك نیست

 مظلومانه گفت:

 _ ببخشید این بنده رو. گردن بنده از مو نازك تر.

 _ خوب میشه بري بیرون؟

 با شیطنت نگاهم كرد و گفت:

 _ بودم حاال... 

اینو گفت و زود فلنگو بست. در هیچ موقعي دست از دلقك 

بازیاش بر نمیداشت. لباسو پوشیدم و بیرون رفتم. چقدر برام 
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اد بود ولي چاره اي نداشتم. ده دقیقه بعد سارا و نیكان با  گش

 قیافه هایي شاد از اتاق بیرون اومدن. پدر نیكان گفت:

 _ شیریني رو بخوریم دخترم.

سارا با لبخند  و خجالت بله آرومي گفت. خانم فروغي شیریني 

رو دور گردوند و بعد همه عروس و دوماد رو بغل كردن و 

آخرین نفر من نادین رو بغل كردم كه یهو انگار بوسیدن. 

 متوجه لباسم شد:

 _ این چیه؟ االن میخوایم عكس بگیریم با این لباس نمیشه.

_ دست گل سامان خانه. شربت ریخت رو لباسم، مجبور شدم 

 عوض كنم.

 سامان با قیافه اي شرمنده گفت:

 _ من بازم عذرخواهي میكنم. 

 سارا گفت:

م بیا بریم اتاق من . یه رنگ مشابه لباست _ نادین جون عزیز

 دارم بپوش راحت باش.
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باشه اي گفتم و همراهش به راه افتادم. اتاق سارا هم شبیه 

 اتاق سامان بود ولي رنگش فرق داشت.

 داشتم به اتاقش نگاه میكردم كه گفت:
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_ نادین جان اینو ببین دوست داري؟ ببخشید تو رو خدا . این  

 كم سر به هواست.سامان ی

به بلیزي كه دستش بود نگاه كردم . مشكي بود كه روش به 

صورت قلب پولك دوزي نقره اي طالئي شده بود. از طرحش 

 خوشم اومد و  گفتم:

 _ نه بابا چه حرفیه عزیزم پیش میاد. خیلي خوشگله.

 _ من میرم بیرون، راحت لباستو عوض كن عزیزم.

 _ ممنون.

ن رفتم. سامان و سارا در حال پذیرایي  لباسو پوشیدم و بیرو

 مجدد بودن. سارا تا منو دید گفت: 

 _ ماشاهللا چقدر بهت میاد. 

 _ ممنون .

بعد بله برون . صحبت از مهریه شد و هر دو خانواده سر 

سكه توافق داشتند. قرار عقد براي دو هفته دیگه گذاشته  ١١٤

شتري  رو شد تا خرید ها انجام بشه . عمو محمد در آخر انگ

 دست نیكان كرد و گفت:

_ اینو به نیابت از مسعود دستت میكنم نیكان جان. ازم خواسته 

 بود كه  موقع ازدواجت بهت بدم. 

اسم مسعود باعث شد جو سنگین بشه. كاش بود. نتونستم  

تحمل كنم و به حیاط  رفتم. بغضم شكست . چند دقیقه بعد 

د با لیواني آب  حضور كسي رو  كنارم  حس كردم. سامان بو

 دستش:

 _ بفرمایید. 

 _ ممنون.
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 _ نمیاید بریم داخل؟ نیكان چشم به راه شماست.

نمیخواستم  نیكانو ناراحت كنم. برادر عزیزم میخواست دوماد  

 بشه و این ناراحتي حقش نبود . 

 _ بریم.

 _ بفرمایید.

با لبخند به جمع برگشتم كه نیكان بغلم كرد.حس خوبي داشتم.  

 بوسیدمش و گفتم:

 _ خوشبخت بشي داداش. 

 لبخند زد و بعد منو به خودش فشرد. همون موقع سامان گفت:

 _ حاالا نوبت عكس. آماده باشید كه عكس سلفي بگیریم.
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من گوشه ایستاده بودم كه سلفي بگیریم. یه چندتا كه عكس 

گرفت گفت این طوري من خوب نشدم باید اون طرف باشم به 

گوشي مسلط باشم و اومد كنار من و عكس گرفت. بعد از عكس 

گرفتن نوبت شام بود . چند مدل غذا و دسر بود. كباب گوشت و 

مرغ، فسنجون و سبزي پلو با گوشت. سر میز شام سارا و 

نیكان كنار هم نشسته بودند و همه با لبخند به زوج تازه نگاه 

ار گرفت. بقیه میكردند . من كه نشستم سامان هم كنارم قر

 مشغول صحبت بودند و سامان آروم گفت:
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 _ اوا شمایید؟ اوا بازم من و شما. چقدرم به هم میایم.

 دیگه واقعا نمیدونستم چي بهش بگم.

چیزي نگفتم و مشغول صرف غذا شدم. شب خوبي بود.با خنده  

ها و شوخي هاي سامان گذري شد. باید برمیگشتیم ولي جدایي  

بود .ولي باید میرفتیم . قرار شد از شنبه  دو كفتر عاشق سخت

بیفتن دنبال خرید عروسي .با اصرارهاي سارا قرار شد من و 

سامان هم همراهشون بریم.حاال اومدن من توجیه داشت ولي 

سامان چي البته شاید اونم آشنایي چیزي داشت و میشد  ازش 

 استفاده كرد.
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موم شد و به خونه باالخره اون شب هم به خیر و خوشي ت

برگشتیم. مامان دوباره نیكان رو بغل كرد و براش آر زوي 

 خوشبختي كرد . عمو محمد هم نیكانو بغل كرد و گفت:

_ عمو جون هر جا مشكلي بود چه مالي چه هر چي ، من و 

 مادرت هستیم و حمایتت میكنیم. 

 _ مرسي عمو جون. 

شتم به این فكر مامان و عمو محمد رفتن  و ما تنها شدیم و دا

میكردم كه  كم كم باید از این خونه برم و موندنم تو این خونه   

درست نبود. به هر حال دو  هفته دیگه عقد میكردن و الزم بود 
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لحظاتي تنها باشند، بدون سرخر. تصمیم گرفتم با عمو محمد 

 مشورت كنم . 

م باالخره شنبه شده بود و قرار بر این شد كه بعد دانشگاه با ه

 بریم دنبال خرید. 

روز قبل با عمو محمد مشورت كردم و خیلي اصرار كرد  

باهاشون زندگي كنم ولي وقتي  دید مرغ من یه پا داره، تصمیم 

بر این شد كه به آپارتمان خودش برم و خودش هم طبقه روبرو 

بشینند. خیلي وقت بود قرار بود برن خونه عمو محمد ولي  

تصمیم بر این شد كه همسایه بشیم نمیدونستم با صحبت با هم 

تا مشكلي براي من پیش نیاد. نگران مامان بودم كه مبادا  

مخالفت كنه كه مامان رو راضي میكنه و از این لحاظ خیالم 

 راحت شد. 

با اسنپ رفتم دانشگاه. امیرو ندیدم. كارم تو دانشگاه  تموم  

 سمتم اومد:شده بود كه نزدیك در دانشگاه أمیرو دیدم كه به  

_ نادین من واقعا به خاطر برخورد آرزو عذر میخوام. حرف 

 بدي بهت زد. 

 _ أشكال نداره. خواهرم منو نمیشناخت و مقصر نیست.

 _ میخواي امروز بریم ادامه كارمونو انجام بدیم ؟

 _ نه . امروز كار دارم باشه واسه یه روز دیگه.

 _ اگه ماشین نیاوردي برسونمت.

 میان دنبالم.   _ نه ممنون.

همون موقع بوق ماشیني توجهمو جلب كرد. به راننده نگاه   

كردم ، سامان بود ولي تنها و این عجیب بود. هول هولي از  

 امیر خداحافظي كردم و به سمت ماشین سامان به راه افتادم. 
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سوار شدم. سالم كردم ولي جواب نداد. داشت به امیر نگاه 

 صورتش تكون دادم و گفتم: میكرد. دستمو جلو 

 _ سامان چرا تنهایي؟

یه دفعه أنگار تازه به خودش اومد و خودشو جمع و جور كرد 

 و گفت:

_ سالم. نیكان و سارا یه جا كار داشتن، گفتن من بیام دنبالت   

 ، سر راه  دنبال اونام میرم. 

 _ باشه.

 _ دوست پسرت بود؟

لي اون رفتارش _ نه ولي خیلي خوشگله . خوشم میاد ازش و

 مثل یه دوسته.دیدیش؟

_ آره . از معدود پسرایي هست كه صورتش قشنگه، البته نه 

 به قشنگي من.

 _ تو كه خداي اعتماد به نفسي.

 _ به هر حال خوشگلي و خوشتیپي این دردسرا رو هم داره. 

 _ صد البته .  

كمربندمو بستم و به راه افتاد. تو راه موبایلش زنگ خورد 

فت و ماشین رو گوشه اي پارك كرد كه به گوشیش لعنتي گ

 جواب بده. 



 355 

 صداي گوشیش بلند بود  و من صداشو  میشنیدم. 

 صداي دختره با ناز و عشوه همراه بود. 

 _ سامان كي برمیگردي عزیزم ؟ دلتنگتم.

 سامان كالفه دستي تو موهاش كشید و گفت:

خوش _ نگار جان من اینجا پیش خانوادم هستم و خیلي  

 میگذره بهم. خوشحالم كه به عنوان همكالسي  به یادم هستي.

 _ فقط همكالسي؟!!! سامان میدوني كه من...

_ نه نگار لطفا ادامه نده. بزار احترام بینمون حفظ بشه. من 

 باید برم نگار جان. باي لیدي.

 همینجوري داشتم نگاش میكردم كه گفت:

 _ چرا همچین نگاه میكني؟

دختر مردمو شكستي. اون همه با ناز حرف زد . تو كه _ دل 

 دو جین دوست دختر داشتي با اینم دوست میشدي دلش نشكنه.
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_ أوال من طرفمو میشناسم بعد باهاشون دوست میشم. بعدشم 

نگار عاشقم هست و از خانواده اصیلیه ، من یادم نمیاد دل  

شدیم . من با  دختري رو شكسته باشم. با خوشي معموال جدا

هر كس دوست میشم میگفتم قصد ازدواج ندارم. اینكه اونا  

واسه خودشون فكر و خیال میكردن تقصیر من نیست. با نگارم 
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جوري حرف زدم كه بفهمه به من امیدي نیست بره دنبال  

 زندگیش. 

 _ خواستي ناامیدش كني ریشه امیدشو بزن.

 _ یعني چي؟ 

 _ بگو نامزد كردم. 

ي. این دفعه تصویري تماس میگیرم باهاش  _ راست میگ

 صحبت كن . بگو نامزد مني.

 _ من؟!!

 _ آره دیگه. خودت پیشنهاد میدي خودتم نقششو بازي كن.

 _ باشه.

دیگه هیچي نگفتیم و  به سمت جایي كه نیكان و سارا منتظر 

 بودن، رفتیم.

باالخره دو نوگل نشكفته خندان و دست در دست پیداشون شد. 

 از دور دید و گفت:سامان 

_ دوره زمونه رو میبیني چقدر عوض شده، نه عقدي نه چیزي 

دست تو دست تو خیابون میچرخن. استغفرهللا. توبه هم نمیكنن 

 كه. نمیگن خواهر برادر مجرد دارن ، دلشون میخواد. 

 _ من كه دلم نمیخواد. تو شاید جنبت پایین باشه بخواي.

منم دست تو رو بگیرم  ببینم    _ معلومه كه میخوام . اصال بیا

 اینا چي میگن. 

 خواست دستشو بیاره سمتم كه كشیدم.

 _ نخواستیم خسیس جان. اصال قهرم. 

 همه این دلقك بازي ها رو با لحن جدي در میاورد
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 _ یعني من موندم تو تو عمرت جدي هم بودي؟

 _ واه آره. 

پیاده بشم كه نیكان همون موقع نیكان و سارا رسیدند. خواستم 

 گفت :

_ بشین نادین. من و سارا میخوایم با هم بشینیم. سامان باز با 

 مزگیش گل كرد:

 _ میخواین بیاین جلو بشینین؟

 _ نه خودت بشین داداش. من راحتم.  

اینو گفتن و عقب نشستن . تو طول مسیر فقط میخندیدن و با  

 نداشتیم. هم حرف میزدن و اصال انگار من و سامان وجود 

 _ سامان 

 _ جان؟!

 _ ما مردیم؟؟؟

 _ زده به سرت؟!!!!

 _ آخه اینا ما رو نمیبینن . نكنه روح شدیم؟؟

 _ آهان از اون لحاظ میگي؟!!!!

 خندید و ادامه داد:

_ اینا االن در عالم باال سیر میكنند.  االن من تو رو همینجا  

 ببوسم هیچ كدوم متوجه نمیشن.

 و گفتم: با اخم بهش نگاه كردم
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 _ خیلي عوضي هستي سامان.

 و رومو برگردوندم.

 _ در مثل مناغشه نیست جانم. حاالا  قهر نكن . یه چیزي گفتم.

دیگه حرفي نزدیم . نیكان به پاساژي اشاره كرد كه سامان 

 اونجا نگه  داره. 

داخل یكي از مغازه هاي جواهر فروسي رفتیم كه تا چشمش به 

 سامان افتاد گفت:

آقا سامان. كي اومدي ایران؟ چقدرم عوض شدي . هر _ به 

 روز خوش تیپ تر از دیروز. به به ازدواج هم كه كردي.

 و رو به من گفت:

 _ تبریك میگم ان شاهللا خوشبخت بشید.

 سامان هول كرده بود و گفت:

_ شاهرخ جان. من ازدواج نكردم. ایشون خواهر دومادمون  

 هستن.

خواهرت رو شناختم . فكر كردن ایشون _ عذر میخوام خانم. 

 خانم خودتن . ان شاهللا پس به زودي دوماد خودت. 

 _ ان شاهللا. ان شاهللا .
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و بعد  حلقه هایي براي نیكان و سارا آورد. حوصلم سر رفته 

بود. سارا و نیكان با دقت تمام انگشترا رو دست كردند. از 
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بایي داشت دستم كردم. به بیكاري یكي از حلقه ها كه نگین زی

 دستم میومد. داشتم به دستم نگاه میكردم كه سامان گفت:

 _ خیلي شیكه . به دستتم خیلي میاد. میخواي برات بخرم؟!!!

باز هم شیطنتش  گل كرده بود و سوتي از من گرفته بود.  

 انگشترو از دستم در آوردم و با اخم گفتم:

 _ نمیخوام. 

 _ بد اخالق.

ان و سارا هم ست حلقه اي رو پسند كردند و خریدن  باالخره نیك

 و راه افتادیم. میخواستیم سوار ماشین بشیم كه سامان گفت:

_ من یه چیزي تو مغازه جا گذاشتم. شما بشینید ، من میرم و 

 میام.

با باشه ما سامان رفت و ده دقیقه بعد برگشت. سوار شد و 

پاساژ بزرگي  همگي با هم به مقصد بعدي كه پاساژ بعدي كه

بود رفتیم . سر هر خرید كلي معطل میشدیم. من و سامان واقعا 

 كالفه شده بودیم. آخر طاقت نیاوردم و گفتم:

 _ من میرم كافي شاپ این پاساژه . واقعا جون ندارم .

 _ باشه نادین برو ما هم  خریدمون تموم شد میایم.

 _ باشه.

 واسم._ منم باهاشون میرم . واقعا نایي نمونده 

 _ برو سامان جان. 

 و ما از دست خریدهاي جورواجورشون راحت شدیم.

 سفارش رو گفتیم كه بیارن و منتظر شدیم.

 

#200 
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 _ سامان 

 _ جان؟؟!!!

_ میگم اینا این همه ما رو دنبال خودشون كشیدن ، چرا از ما 

 نظر نخواستن؟

 گمونم._ نمیدونم واال. هنوز عالم باال سیر میكنندبه 

_ حس سر خر بودن بهم دست داد. خوب چكاریه به ما 

 نمیگفتن ، اونم با اون همه اصرار.

 _ بي خیال بابا .  

 _ آخه حوصلم سر رفت.

_ حاال االن سفارشمونو میارن. . بعدش اگه نیومدن یه فكري 

 به حال حوصله شما میكنیم.

 همون موقع سفارشاتو آوردند و مشغول شدیم.

سفارشمون رو آوردن و خوردیم ، باز هم منتظر  بعد از اینكه

 شدیم ولي نیومدند. .

 _ پاشوبریم نادین.

 _ كجا؟

 _ یه جایي كه حوصلت سر نره. با من بیا.

با سامان همراه شدم و سر از بولینگ در آوردیم. اولش كلي  

غر به جون سامان زدم كه من بلد نیستم ولي بعدش خوشم 

ه پرتاب كردن رو بهم یاد داد.  اومد. سامان با حوصله  طریق

 بازي جالبي بود. زوجي ازمون درخواست مسابقه كردند.



 361 

به سامان نگاه كردم كه چشمك زد یعني بازي كنیم. مشغول 

شدیم . هر توپي كه كامل همه هدف رو میزدیم  با كف دست به 

دست هم میزدیم و به نوعي براي حریق كري میخوندیم. آخر  

شد. خیلي خوش گذشت.در آخر خیلي از  بازي به نفع ما تموم

سامان تشكر كردم . خیلي با حوصله یاد داد و خیلي به جفتمون  

خوش گذشت. بعد اینكه بازیمون تموم شد ، نگاه به گوشیامون 

انداختیم. سارا و نیكان تماس گرفته بودند. سامان شماره نیكان 

 رو گرفت:

 _ سالم نیكان.
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 همیم.  كجا موندین شما؟_ آره با 

... 

 _ ما رفتیم بولینگ . بازیمون تموم شد . هنوز خرید دارید؟

... 

 _ باشه باشه . فهمیدم كجایین. االن میایم.

 _ بریم نادین . 

 _ كجا؟

 _ پاساژ .... هنوز خریدشون تموم نشده.

 _ وأي نه... 



 362 

 _ غر نزن. بریم.

 _ مگه چاره ایم دارم. بریم 

باالخره  به پاساژ  مورد نظر رسیدیم و نیكان و سارا رو دیدیم.  

داشتم فكر میكردم خوبه مراسم عقد نداریم وگرنه چیكار 

میكردند. البته ذوق و شوق اول زندگي رو نمیشه ندید گرفت. 

باز هم اونا رفتن تو مغازه و من رو صندلي كه داخل پاساژ بود  

 . نشستم

 _ كجایي دختر؟ چرا نشستي؟

_ خسته شدم بابا . اونا كه نظر ما واسشون مهم نیست ، واسه 

چي راه بیفتیم دنبالشون نقش سر خر بازي كنیم؟!! تو چرا  

 نشستي حاال؟!!!

 _ گفتي سرخر بهم برخورد. االن كه فكر میكنم منم خستم .

 اینو گفت و كنارم نشست.

 

#202 

 

 

 

 ینا نمیخوان بیان؟!!_ اه حوصلم سر رفت ا

_ چیكار به اونا داري؟ مثل من آقا و جنتلمن  بشین یه گوشه . 

 با كسیم كار نداشته باش . 

 چپ چپ نگاش كردم و گفتم:

 _ چقدرم كه تو آقا و جنتلمني. 

 _ بله از خداتم باشه.
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 _ از خدام نیست.

همون موقع نیكان و سارا با دست پر اومدن بیرون . انگار  

 رو كرده بودند. پاساژو جا

 _ بچه ها بیاین كمك.

بسته هاي زیادي دستشون بود و باید كمك میكردیم. با كمك هم 

همه بسته ها رو به داخل ماشین انتقال دادیم.   باالخره 

خریدشون تموم شد.  براي رفع خستگي قرار بر این شد 

 مهمون نیكان باشیم. 

تا حاالا این   سامان ما رو به یه رستوران شیك باالي شهر برد.

جا نیومده بودم. از فضاش خوشم اومد. سفارشا رو داده بودیم  

و منتظر بودیم سفارش ها رو بیارن. قبل صرف غذا سوپ  

آوردن . بعد خوردن سوپ سارا رفت دستشو بشوره كه نیكان 

هم مثل جوجه هایي كه از مامانشون دور موندن همراهش 

 رفت.  

 كم مونده دستشوییم با هم برن._ اه اینام گندشو در آوردن . 

اینو گفتم و بعد محكم دستم رو تو دهانم گذاشتم. وأي چه حرفي 

 زدم.

 سامان قهقهه بلندي زد و گفت:

 _ نگران نباش. اونجا هم با هم میرن . حموم هم با هم میرن. 

 _ بي تربیت. 

 _ منم یا تو ؟!!! خودت گفتي. به من چه.

 

#203 
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باالخره اومدند و شام با نجواهاي آروم و  سارا و نیكان 

 عاشقانشون صرف شد.

باالخره تصمیم بر این شد كه بریم خونه و رضایت دادند. در كل  

 شب خوبي بود اگه عالفیاشو میخواستم فاكتور بگیرم.

سامان جلوي در خونه ما رو  پیاده كرد و یه سري از  وسیله 

 ها رو همراه سارا به خونه نیكان آوردند. 

بعد رفتن اونها، واقعا دیگه نایي واسم نمونده بود و رفتم 

 خوابیدم و نفهمیدم كي خوابم برد.  

صبح با صداي آالرم موبایل بیدار شدم در حالي كه خیلي خوابم  

میومد. باید میرفتم دانشگاه. هول هولي لباس پوشیدم  و  

 آرایش كردم. سوییچ رو گرفتم و به راه افتادم. 

یرو دیدم . با هم قرار  گذاشتیم كه بعد از تو دانشگاه  ام

دانشگاه براي ادامه كار همدیگه رو ببینیم. دیدن امیر  حس 

خوبي در من ایجاد میكرد . حتي سرد بودنش برام قابل تحمل  

بود . به دخترا حق میدادم عاشقش بشن. امیر به 

خاطرخوشگلیش خیلي مورد توجه قرار میگرفت و من دوست 

وجه كنه . جدیداا حس میكردم عاشقش شدم . داشتم به من ت

وقتي میدیدمش  یه حس شیریني داشتم و خوشحال بودم.  

دوست  داشتم دوباره و دوباره ببینمش .  میدونستم احساسم 

متقابل نیست. امیر بین مشكالتش گم بود و  وقت عشق و 

عاشقي نداشت. نمیدونم چرا یاد آرمین افتادم. من بعد تو باز هم  
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دوست داشتم و عاشق شدم و همین باعث شده بود بهش  كسیو 

كمتر فكر كنم. هنوز هم اون ته تهاي قلبم جایگاه آرمین ویژه 

بود.  آرمیني كه از دلم باید بیرون میرفت ولي خاطراتش 

میموند. تنها خوبي كه گذر زمان داشت این بود كه  با گذشت 

ثل  زمان عشق هم فراموش میشه. شاید اوایلش سخت بود م

جون كندن  ولي گذشت زمان همه چیزو آسون تر كرد. حاالا من 

بودم و قلب عاشقي كه میدونست عشقش یك طرفست. شاید باید 

جور دیگه اي میبودم، شاید باید دلبري میكردم.  شاید این مدلي  

 میشد احساسات دو طرفه بشه.
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ه امیر باالخره دیدمش و شروع به كار كردیم. كار كه تموم شد ب

 گفتم:

 _ امیر راستي خواهرت چي میگفت؟

 _ واسه انحصار وراثت حرف میزد.

 _ خوب چرا نمیري؟

_ میخوام اذیتشون كنم . هم خواهرمو هم نامادریمو. تا منو  

امین نریم بالتكلیفم. هر چند تكلیف یه سري چیزا رو كوروش 

 قبل مرگش مشخص كرده.
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بگیر امیر. برو سر مزار _  لجبازي تا كي اخه. برو سهمتو 

پدرت. برو حرفامو باهاش بزن . بزن كه سبك شي، كه قبول  

 كني مرده، كه خاكو بییني و لمس كني . شاید عقده هات كم شد.

_ عقده یه عمر بي پدر ، مادري هیچ وقت كم نمیشه . نمیتونم  

ببخشم . چیو  ببخشم؟!!! بدبختیامو ، بیچارگیهامو.  انجام هیچ  

 ازین كارایي كه میگي واسم آسون نیست .كدوم 

_ یكم فكر كن. آخرش كه چي . باید  بري پیششون. باید ارثتو  

بگیري.  باید خانوادتو ببیني . میدوني برادرم سر قضیه خیانت 

پدرت خیلي داغون و عصبي شده بود از بابام نفرت داشت  ولي 

ت وقتي روز اخر باز رفت بابامو دید. شب خواستگاریش  رف

سر مزارش و حرفاشو باهاش زد . برو كه سبك بشي. بیا با هم  

 بریم اصال. همین حاال.

 _ ولي .... 

 _ ولي نداره  بیا بریم.

انگار دو دل بود ولي باالخره كوتاه اومد. سوار ماشین شدیم   

و به آدرسي كه امیر گفت رفتیم. وقتي از ماشین پیاده شدیم 

ي نگفتم  و به راه افتادیم.  ،،حس كردم امیر استرس داره. چیز

دنبال قبرها میگشت. باالخره ایستاد. حس كردم رنگش پرید 

ولي جلو رفت. به عكس سنگ قبر نگاه كردم. چقدر خوشتیپ 

بود و چقدر حیف بود براي خاك.  تاریخ روي قبر نشون میداد  

 كه بیشتر از دو سال از مرگش گذشته.
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ثانیه به خاك نگاه كرد ، انگار  امیر چند ثانیه به عكس و چند

باور نداشت واقعي بودن این اتفاقو كمي ازش دور شدم تا سبك 

 بشه.

 دستاشو رو خاك كشید و لمسش كرد و گفت:

_باید باور كنم اینجایي؟!! باید باور كنم نیستي؟!!! تصویه 

حسابمون چي میشه پس. نباید ما رو ول میكردي. باید  

ن گرفتي  و گفتي گور پدرشون. پس دنبالمون میگشتي. رفتي ز

چرا بچه پس انداختین. فقط از ازدواج لذتشو یاد گرفتین. 

میدوني چرا تا حاال ازدواج نكردم و سمت دختري نرفتم، چون 

نخواستم یكي مثل شما بشم. چون از هر چي ازدواج و خیانته  

بدم میاد چون منو یاد تو و مامان میندازه. باز من كیف و  

و داره میكنه . ولي میدونم تو كیفي نكردي با زن  حالشو كرد

 هم نرسید. ٧٠وسواست و عمري كه به 

اومدم اینجا سرت داد و بیداد كنم كه بگم بد گندي زدي به  

 زندگي من و امین.

این ها رو گفت و یه دفعه بغضش تركید. باورم نمیشد امیر 

كنم ، برم داشت مثل ابر بهار گریه میكرد. نمیدونستم باید چیكار 

جلو یا بزارم سبك بشه. فكر كردم به این تنهایي نیاز داره پس 

 جلو نرفتم. 

_ فكر نكن این گریه ها واسه توست ، نه نیست. واسه عمرمه 

كه رفته، واسه بدبختیامه، واسه اینه كه نیستي این حرفا رو 
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مستقیم به خودت بگم.  میدوني ما چقدر سختي كشیدیم ، 

 میدوني؟؟!!!!
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و نفس كم آورد و به سرفه افتاد. وقتي خوب شد دوباره ادامه   

 داد: 

_ این همه سال كجا بودي ؟!!!این همه سال فقط یه دختر 

داشتي من و امین تو زندگي تو جایگاه نداشتیم ، پس چرا ارثت  

رو به ما دادي. خواستي بگي به فكر مایي، خواستي بگي، 

ودي، نیستي. زنت بهت خیانت  پدري. خیلي وقته واسه ما پدر نب

كرد، درست ولي بعد اون فقط چند سال برا ما پدري كردي و 

تموم شد . از خدا خواسته حضانت ما رو دادي مامان . میدوني  

با اینكه مامان خیانت كرد ، اونو دوست دارم چون هیچ وقت ما 

از یادش نرفتیم. چون حتي وقتي پیش تو بودیم خبرمون رو 

دونم چي شد اومدم سر مزارت، شاید تصمیم میگرفت . نمی

داشتم هیچ وقت نیام ولي اومدم. اومدم این حرفا رو بگم و برم. 

 هنوزم باورم نمیشه تو اینجایي. 

اینو گفت و به سنگ قبر خیره شد. مدتي كه گذشت حس كردم 

یجوري شده. رفتم جلو دیدم حالش خوب نیست. گوشیشو گرفتم 

اسم امین رو از لیست أسامي . خوشبختانه رمز نداشت و 

 تلفنینش پیدا كردم. با دو بوق جواب داد : 
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_ سالم من همكالسي امیر هستم حالشون بد شده . لطفا 

 خودتون رو برسونید. 

 _ سالم. شما كجایید؟؟

 _ امامزاده .... 

_ باشه سریع خودمو میرسونم. فقط لطفا قرصي كه تو جیبش  

 هست رو بهش بدید. 

 _ بله حتما. 

قرص رو از جیب پیراهنش در آوردم و به خوردش دادم. حالش  

كه بهتر شد امین هم رسید . ازم تشكر كرد  و قرار شد امیر رو  

دكتر ببره. دلم براي امیر میسوخت. تو أوج جووني این مقدار 

 مصرف قرص زیاد بود 
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تو راه برگشت به حرفاي امیر به پدرش فكر كردم . امیر گفته  

نمیتونه ازدواج كنه و این یعني بودن ما با هم امكان پذیر بود 

نبود.  و قبول این قضیه برام سنگین بود. چرا منو نمیدید. چرا  

با من مثل دوست برخورد میكرد، یه دوست معمولي و نه حتي  

دوست دختر.  یعني باید فراموش میكردم ، هنوز شروع نشده . 

ا عاشق آدم هاي ناممكن شاید این برام بهتر بود. نمیدونم چر

 میشدم.
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باالخره روز عقد سارا و نیكان رسید. سارا آرایشگاه رفته با 

مانتو و روسري سفید و نیكان با كت شلوار مشكي و پیراهن  

 سفید. قرار بود عقد محضري گرفته بشه.

من مانتوي مشكي با گفتي بنفش و سرخابي پوشیده بودم و  

رایش مالیمي هم داشتم.  شال سرخابي هم سرم كرده بودم. آ

وقتي به محضر رسیدیم سامانو دیدم. از همیشه خوش تیپ تر  

و خوش پوش تر. با لبخندي متین جلو اومد و دست داد و  

احوال پرسي كرد . بعد از احوال پرسي همه به داخل محضر 

رفتیم . داخل اتاق عقد رفتیم و  قرار بر این شد من باالي سر 

بم.مامان از صبح استرس داشت . عروس و دوماد قند بسا

 باالخره خاك آقا اومد و خطبه عقد خونده شد: 

_ دوشیزه محترمه مكرمه سركار خاتم سارا فروغي آیا به بنده  

وكالت میدهید  با مهریه یك جلد كالم هللا مجید یك دست آیینه و  

سكه بهاري شما را به عقد دائم آقاي نیكان  ١١٤شمعدان و 

 ؟ میرعمادي در آورم

 _ عروس رفته گل بچینه. 

 _ براي بار دوم میپرسم....

مامان زیر لفظي داد. من فند میسابیدم . در همین حین نگاه 

سامان رو به خودم حس كردم . لبخند میزد  بر خالف همیشه 

 مهربون نه شرورانه.

 _ براي بار سوم میپرسم عروس خانم... آیا وكیلم؟؟؟

 _ با اجازه پدر مادرم بله.

یكان هم سؤال شد و بله رو گفت و رسما زن و شوهر از ن

 شدن.
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تو راه برگشت به حرفاي امیر به پدرش فكر كردم . امیر گفته  

بود نمیتونه ازدواج كنه و این یعني بودن ما با هم امكان پذیر 

نبود.  و قبول این قضیه برام سنگین بود. چرا منو نمیدید. چرا  

میكرد، یه دوست معمولي و نه حتي   با من مثل دوست برخورد

دوست دختر.  یعني باید فراموش میكردم ، هنوز شروع نشده . 

شاید این برام بهتر بود. نمیدونم چرا عاشق آدم هاي ناممكن 

 میشدم.

باالخره روز عقد سارا و نیكان رسید. سارا آرایشگاه رفته با 

اهن  مانتو و روسري سفید و نیكان با كت شلوار مشكي و پیر

 سفید. قرار بود عقد محضري گرفته بشه.

من مانتوي مشكي با گفتي بنفش و سرخابي پوشیده بودم و  

شال سرخابي هم سرم كرده بودم. آرایش مالیمي هم داشتم.  

وقتي به محضر رسیدیم سامانو دیدم. از همیشه خوش تیپ تر  

و خوش پوش تر. با لبخندي متین جلو اومد و دست داد و  

ي كرد . بعد از احوال پرسي همه به داخل محضر احوال پرس

رفتیم . داخل اتاق عقد رفتیم و  قرار بر این شد من باالي سر 

عروس و دوماد قند بسابم.مامان از صبح استرس داشت . 

 باالخره خاك آقا اومد و خطبه عقد خونده شد: 
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_ دوشیزه محترمه مكرمه سركار خاتم سارا فروغي آیا به بنده  

وكالت میدهید  با مهریه یك جلد كالم هللا مجید یك دست آیینه و  

سكه بهاري شما را به عقد دائم آقاي نیكان  ١١٤شمعدان و 

 میرعمادي در آورم؟ 

 _ عروس رفته گل بچینه. 

 _ براي بار دوم میپرسم....

داد. من فند میسابیدم . در همین حین نگاه مامان زیر لفظي 

سامان رو به خودم حس كردم . لبخند میزد  بر خالف همیشه 

 مهربون نه شرورانه.

 _ براي بار سوم میپرسم عروس خانم... آیا وكیلم؟؟؟

 _ با اجازه پدر مادرم بله.

از نیكان هم سؤال شد و بله رو گفت و رسما زن و شوهر 

 شدن.
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بوسه داغ شد. نقل و نبات بود كه رو سر عروس و  بازار 

دوماد ریخته میشد. سارا اول از همه بغل پدرش رفت و پدرش  

 گفت خوشبخت بشي دختر خوشگلم و رو به نیكان گفت:

_ از این به بعد  نیكان جان من دو تا پسر دارم . سارا جون 

منه . مواظب جونم باش. اول سپردمش به خدا بعد میسپرمش 

 و. به ت
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نیكان هم پدر زنشو بغل كرد. كادوهاي سر عقد داده شد.مامان 

و عمو محمد یه ماشین شاسي بلند كادو دادند. پدر مادر سارا 

یه زمین بهشون كادو دادند . من سكه بهار آزادي و سامان 

 بلیط رفت و برگشت و هزینه هتل تور خارج از كشور.

خونه خانواده   مراسم عقد به خویي به پایان رسید و شام عقد

فروغي بودیم. تدارك این بار بیشتر و   مفصل تر از بار قبل 

بود . این بار نیكان به عنوان داماد پا تو خونشون میزاشت. بر 

خالف اون دفعه سارا براي كمك به مادرش نیومده بود و از  

نیكان هم خبري نبود. مسلمابعد از عقد به خلوت نیاز داشتند. 

بیرون رفته بودند و تازه به خونه  رسیده  البته بعد عقد كال

بودند.  مادر سارا بیشتر كاراشو انجام داده بود ولي باز هم 

 أدب حكم میكرد كه براي كمك بهشون پیش قدم بشم.

 _ سالم سالم. كمك نمیخواین؟؟

 مادر سارا لبخندي زد و گفت:

_ سالم عزیزم . نه جانم برو بشین. فقط سامانو صدا كن 

 عزیزم.

 چه حرفیه خوب من هستم. _

 همون موقع سر و كله سامان پیدا شد:

 _ جانم مامان؟! بنده در خدمتگذاري حاضرم.

 _ بیا مادر كمك كه ان شاهللا دومادي خودتو ببینم به زودي.

 _ ان شاهللا.

 اینو گفت و خندید.

 _نادین جان شما برو راحت باش. 
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اینا رو ببر . منم  _ اوا مامان . كجا بره. این همه كار هست. بیا

 میام كمكت.

 _ سامان...

 _ جان مامان. با كمك هم اینا رو میچینیم . خیالت راحت.

اي تو روح پر روي این سامان كه تعارفم حالیا نمیشه از خدا 

 خواسته بود. 
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تو مسیري كه میرفتم و میومدم سامان از هیچ تیكه اي كوتاهي   

نكرد. یبار گفت : وأي چقدر زحمت كشیدید. یبار گفت ما راضي 

به این زحمت ها نبودیم.  بار آخري كه داشتم وسائل رو جا به  

جا میكردم زمین لیز بود و داشتم پخش زمین میشدم كه سامان 

 گرفتتم و گفت:

 تر؟_ حواست  كجاست دخ

خدا رو شكر  ظرف ها نشكسته بودن . ظرف ها رو ازم گرفت 

 و گفت:

 _ خوبي؟ طوریت نشد؟ برعكس ما بیمت نكردیم. 

 _ بیمه، تو ، واسه چي؟؟؟ 

 _ بیمه كارگري.

 اینو گفت با مشت به جون دستش افتادم كه  گفت:
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_ آخ نكن . وأي دختر چقدر دستت سنگینه. دستم شكست . آي 

 دي.مادر بي سامان ش

انگشتمو به نشونه سكوت جلوش گرفتم. حرفي نزد و با لبخند  

 نگاهم  كرد. لبخندي ممتد و طوالني.

نمیدونم چرا سامان یه چیزیش میشد. یهو به خودم اومدم دیدم  

تو بغلشم و آقا حالي به حالي شده. سامان بچه بدي نبود ، 

دوست داشتني بود ولي عاشقش نبودم.  بهش نگاه كردم كه 

تشو نزدیك تر آورد. چشم تو  چشم هم بودیم . نمیدونم  صور

 چرا مسخ نگاهش شدم ولي به خودم اومدم و گفتم:

_ سامان لطفا  پاشو كه منم بتونم بلند بشم. بلند شد و دست 

منو با خودش كشید. بازم چشم تو چشم شدیم ولي اجازه ندادم  

ونه بیشتر تو این وضعیت بمونیم و ببخشیدي گفتم و از آشپزخ

 بیرون اومدم. صورتم گل انداخته بود. 
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شك كرده بودم كه نكنه سامان بهم حسي داره ولي اینقدر دلقك 

بازي در میاورد نمیشد فهمید كه شوخه و كي جدي. امروز 

انگار توب عمق چشماش حسي بود كه باور نداشتم. سامان آدم 

كه شاید  بدي نبود ولي من به امیر حس پیدا كرده بودم . حسي

 دو طرفه نبود.  
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تا آخر شب سعي كردم خیلي با سامان چشم تو چشم نشم. با 

اومدن سارا و نیكان شام در محیطي دوستانه صرف شد. نیكان 

و سارا در ظرفي مشترك شام خوردند.  چقدر از این جلف بازیا 

بدم میاد. نكنه خودم هم بعدا همین بشم. الاقل شاید بهتر بود  

ایا میكردند ولي عین خیالشون نبود. بعد از اینكه  جلوي بقیه رع

شام صرف شد ، قصد رفتن كردیم. خانواده فروغي به نیكان 

تعارف كردند كه مودبانه رد كرد. خواستیم به خونه بریم كه 

 عمو محمد گفت:

 نیایش جان. با اجازت یه سورپرایزي داشتم.   -

 _ چه سورپرایزي ؟

 _ بریم خودت ببیني.

راه افتادیم. مقصد آپارتمان عمو محمد بود. باالخره همگي 

 رسیدیم.

 _ اینجا چیكار میكنیم محمد جان؟

 _ راستش با مشورت با نادین به تصمیمي گرفتیم.

نیكان جان كه به سالمتي ازدواج كرد، با نادین صحبت كردم 

بیاد و با ما تو آپارتمان همسایه بشه.  براي همین دو واحد رو  

 مبله كردن تا هم نادین مستقل بشه و هم تنها نباشه.دادم 

 _ ولي چرا با ما زندگي نكنه؟

 _ خودم این طوري خواستم مامان.  لطفا كشش نده.
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 سامان گفت: 

 _ یهو چي شد نادین رفت.

 عمو محمد جواب داد :  

نادین یكي دو هفته قبل عقد باهام صحبت كرد كه میخواد   -

هم داشتي ازدواج  میكردي . صالح دید كه  مستقل بشه و تو 

 اینطوري بشه 

 _ ولي اخه... 

_ ولي آخه نداره نیكان جان. نادین نزدیك ماست و اینجوري  

خیال ما هم راحت تره . هر موقع كاري داشته باشه، مشكلي 

 داشته باشه ، ما پیشش هستیم.

 _ هر جور شما صالح میدونید عمو. 

مد واسه من خریده بود رفتیم.  همگي به خونه اي كه عمو مح

خونه براي من كه یك نفر بودم بزرگ بود. ولي دلباز بود. عمو  

به خوبي خونه رو دیزاین كرده بود. دو اتاقه بود كه یك اتاقش  

اتاق خواب میشد و اتاق دیگش رو  به اتاق مهمان  اختصاص 

میدادم . با مامان و نیكان گشتي در خونه زدیم. هر بوسون از 

این خونه خوششون اومد. نیم ساعتي بودند و بعد رفتند. من  دیز

 مونده بودم و تنهائي.  

لباسم رو عوض كردم و به امروز فكر كردم به اینكه باالخره 

نیكان به عشقش رسید. با تمام وجود براش آرزو خوشبختي 

كردم. باز هم فكر پدرم تو سرم اومد.  كاش بود. نبودش به  

. نمیدونم چي شد یهو بعض كردم و یهو  چشمم اومد خیلي زیاد 
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زدم زیر گریه. دلتنگي غوغل میكرد ، علي الخصوص االن كه 

تنهاي تنها شده بودم.  كمي كه گریه كردم سبك شدن. دست و 

صورتم رو شستم و به آینده مبهمي  كه داشتم فكر كردم. تو 

این فكرها بودم كه خوابم برد و با صداي زنگ خونه از جا بلند  

 م.شد
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خواب آلود بلند شدم و از چشمیه در نگاه كردم. مامان بود با  

 یه بغل صبحونه. درو باز كردم و گفتم:

 _ سالم مامان. صبح بخیر . 

_ سالم عزیزم ببخشید از خواب بیدارت كردم. فكر كردم بیداري 

 . 

 _ بیا تو مامان. 

_ باشه . برو دست و روت رو بشور كه با هم صبحونه 

 وریم.بخ

 _ باشه مامان. 

دست و صورتم رو شستم و پشت میز نشستم. صداي زنگ در 

 اومد كه مامان گفت:

بشین عزیزم. محمده. یه لیست واسه خونت دادم تهیه كنه،  -

 حتما اونا رو آورده.
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اینو گفت و خودش به سمت در رفت. عمو محمد بود با دستي  

 پر از مواد غذائي و بهداشتي و شوینده.  

بار دیگه هم عمو رفت و  ٢بسته ها اینقدر زیاد بود كه 

 برگشت.

بعد خوردن صبحانه، مامان مشغول جا به جایي وسائل شد. باید 

ان  یه سري به خونه نیكان میزدم. یسري از  وسایلم خونه نیك

 بود.عمو محمد بار آخري كه اومد گفت:

_ نادین جان اگه  میخواي وسایلتو از خونه نیكان بگیري، بیا 

 كه با هم بریم. هم برسونمت و هم كمكت كنم.

 _ مزاحم شما نمیشم عمو.

 _ این چه حرفیه عمو جان .حاضر شو كه بریم.

 باشه اي گفتم و شروع به حاضر شدن كردم .

 امان پرسید:تا اومدم كه برم م

 _ نادین مامان ناهار چي میخوري درست كنم؟

چند وقتي بود غذا از بیرون میخریدیم چون من آشپزي  چنداني  

بلد نبودم. خیلي وقت بود قورمه سبزي مامان پر نخورده بودم.  

 دست پخت  مامانم عالي بود . براي همین بي تعارف گفتم: 

میرم وسایلمو _ قرمه سبزي مامان جان. من با عمو محمد 

 بردارم. خداحافظ مامان جان.

 _ باشه عزیزم. خداحافظ 
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با عمو محمد وسایلم  جا به جایي وسایلم پرداختیم. و به خونه  

بردیم. وقتي خونه رسیدیم بوي قرمه سبزي  خونه رو برداشته 

بود. ناهار رو با مامان و عمو محمد خوردم و تا عصري 

س داشتم و باید آماده میشدم . به پیششون بودم . عصري كال

خونه خودم رفتم و  لباسامو تعویض كردم.  با ماشین به سمت 

دانشگاه رفتم. قرار بود استاد یكي از درسامون  عوض بشه 

چون استاد اون درسمون تصادف كرده بود و حالش خوب نبود.   

داشتم كیفمو مرتب میكردم كه متوجه شدم استاد وارد كالس 

بلند كردم چشمم به سامان خورد. خیلي جدي شد. سرمو 

خودشو معرفي كرد و گفت جاي استاد قبلي اومده و بقیه این  

ترم رو با اون كالس داریم. شوكه شده بودم. این آدم جدي  

شبیه سامان نبود. سامان همیشه شوخ و در حال تیكه پروني  

بود.  بعد از معرفي خودش حضور غیاب كرد. حتي موقع  

هم وقتي به اسم من رسید ، چشماش نشاني از  حضور غیاب

آشنایي نداشت و زود اسم بعدیو خوند. سریع درس داد و در  

آخر قرار بر این شد گروه هایي  كه استاد قبلي گفته بود هفته 

بعد ارائه داشته باشند. سه گروه رو انتخاب كرد كه یكیشون من 

قبلي گرفته  و امیر بودیم. لیست گروه بندي رو از دفتر استاد 

 بود.  

بعد از اینكه تدریسش تموم شد ، خسته نباشید گفت . دخترا  

دورش جمع شدند. الحق خوشتیپ بود. همون موقع امیر اومدم  

 پیشم:

 _ بهتري امیر؟
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_ آره خوبم. فردا بعد كالس بمون كه كار این درسو تموم كنیم  

 . باید آماده باشیم واسه هفته بعد.

 كالس ... كار كنیم._ باشه فردا بعد 

 _ باشه.

با امیر از كالس خارج شدیم كه متوجه نگاه هاي نامحسوس 

 سامان به خودم شدم.
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از امیر جدا شدم و به سمت خونه رفتم كه نیكان زنگ زد كه 

شب كه سارا میاد منم پیششون باشم كه دور همي خوش 

مناسبي میگذره. یكم استراحت كردم و دوش گرفتم و لباس 

پوشیدم و سوار ماشین شدم. موقع پیاده شدن ، ماشین سامان 

رو دیدم كه پارك شده. احتمال دادم شاید سارا با ماشین سامان 

اومده باشه. وقتي زنگ زدم و سامان اومد فهمیدم اشتباه كردم 

و سامان و سارا با هم اومدن. اولین حرف سامان با پوزخند  

 این بود: 

 _ خوش گذشت؟

 ثل خودش با پوزخند جواب دادم و گفتم:منم م

 _ نه به خوشي شما
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اینو گفتم و بي تفاوت از كنارش رد شدم. سارا رو دیدم و در  

آغوش گرفتم. مثل همیشه با خوش رویي جلو اومد و دست داد  

 و گفت:

_ سالم خوشگل خانم. خوبي عزیزم. چخوب كردي اومدي. از  

. مبارك باشه عزیزم. نیكان شنیدم خونه جدید نقل مكان كردي 

 فقط ما شیریني میخوایم.  

 لبخندي زدم و گفتم: 

 _ ممنون. باشه شام امشب مهمون من .

 سامان  گفت:  

 _ آخ جون شام افتادیم. 

 _ سامان این دلقك بازیا رو در نیار. 

 _ خوب چیه خواهر من، ذوق كردم. 

 وقتي از كنارش رد شدم آروم گفتم:

 دونه . _ چند تا رو داري خدا می

لبخندي خیره زد و چیزي نگفت. یكمي گذشت سارا به كمك  

 نیكان براي پذیرایي رفت.  من موندم و  سامان. 

 _ فكر نمیكردم استاد جدید تو باشي !!!

 _ أوالا تو نه و شما. من استادتم. بعدش مگه من چمه؟؟؟

_ آخه تو اون آدم شوخ و وراج یهو بشه استادت اونم استاد  

 دي.سختگیر و ج

_ پس چي فكر كردي؟!!! اگه تو دانشگاه شوخ باشم كه دخترا 

 سوارمن . همینطوریشم آویزونم شدن. دیدي كه!!!

 _ بعله بعله. دورت پروانه وار میچرخیدن. 

 _ چیه نكنه حسودیت شد؟
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 _ ایش. به تو حسودیم بشه. من خودم هزارتا خاطر خواه دارم. 

 قیافش یه طوري شد و گفت:  

 رش كنه._ خدا بیشت
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دیگه حرفي نزدیم. نیكان و سارا با هم براي پذیرایي اومدند. یه  

چند دقیقه حرف زدیم و بعد به پیشنهاد سامان به رستوراني كه 

خیلي تعریفشو میكرد رفتیم. براي شستن دستام به دستشویي 

رفتم كه یهو حواسم نبود و به یكي برخورد كردم. سر كه بلند 

عذرخواهي كنم كه یهو دو تا چشم آشنا دیدم . باورم كردم كه 

نمیشد آرمین بود . بعد این همه مدت باالخره دیدمش. یه حس  

 گنگي داشتم. اونم زل زده بود به من. آروم پرسید:

 _ خوبي؟

 _ خوبم. 

 همون موقع دختر جووني گفت:

 _ آرمین كجا موندي پس.

ونه. به دختر  و من فهمیدم كسي بعد از رفتن عشقش تنها نمیم

جوون خیره شدم. خیلي شیك پوش بود و همچنین خوشگل. تو 

 این گیرو دار سامان به طرفم اومد و گفت:

 _ نادین جان چیزي شده؟ دیر كردي نگرانت شدم عزیزم.

اینبار نوبت آرین بود كه به سامان خیره بشه و به دستاش كه 

 روي بازوي من بود. رو به سامان كردم و گفتم:
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 سامان جان. بریم عزیزم.نه  -

 و دوشادوش سامان به راه افتادم. سامان پرسید:

 _ آشنا بود؟

 _ دوست پسر قبلیم بود. 

 انگار سامان انتظار این رك بودن رو ازم نداشت.

 _ پس چي شد جدا شدید؟

 _ نمیشد. 

 _ چرا مثال؟ نكنه بچه دار نمیشدید.

 اینو با لحن عصبي و حرص آوري گفت.

 دلخوري نگاش  كردم و گفتم:با 

 _ نخیر. بیشعور.

 _ پس چي شد جدا شدید؟

 _ فهمیدم پسر معشوقه قبلي پدرمه از شوهرش.

اینو گفتم چند لحظه خیره نگاهم كرد و چیزي نگفت . انگار 

 داشت حرفاي منو حالجي میكرد.
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بعد خیلي عادي رفت پشت میز نشست. نیكان و سارا اونقدر 

صحبت بودن كه متوجه نبود ما نشدند.  گارسون اومد و   غرق 

سفارش ها رو گرفت. تا سفارش ها رو بیارن سامان همش 

مستقیم منو نگاه میكرد و این  رو اعصاب من بود. براش اس  

 أم اس زدم:
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 _ اونورو نگاه كن.

 نوشت:

 _ دوست دارم مستقیم نگاه كنم.

بگم. كال پر رو  ولبخند مؤذي بر لب زد كه من نمیدونستم چي

 بود. 

تموم طول غذا حواسش بهم بود. یه جوري عجیب برخورد 

میكرد. بعد خوردن غذا سارا پیشنهاد داد كه بریم پارك شهر كه 

 با استقبال بقیه رو به رو شد. وقتي رسیدیم اونجا سارا گفت:

 _ بریم چرخ و فلك نیكان.

مراهیش نیكان هم كه االن در آسمونا سیر میكرد، با لبخند ه

كرد. سامان هم كه كال بچه بود از خدا خواسته رفت. وقتي به  

 من رسید گفتم:

 _ ممنون شما برید. من همینجا منتظرتون میمونم. 

 _ نادین نمیشه كه تنها بموني. بیا بریم. 

 _ نمیام. شما برید.

با اصرار باالخره قبول كردند كه برند. چند دقیقه بعد سامان 

نیكان ازش خواسته من تنها نمونم.   پیش من برگشت و گفت

نمیدونم این حرف خود نیكان بود یا سامان. روي صندلي 

 نشستیم كه سامان گفت:

 _ چرا ساكتي نادین جان؟

 _ چي بگم استاد؟؟؟

 یه جوري نگام كرد و گفت:

 _ اونجا استادت بودم االن میتونم دوستت باشم.
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ي میشه _ من و تو  و دوستي.!!! شوخي جالبي بود. راست

 واسه جلسه بعد به منو امیر گیر ندي؟

_ نوچ. اتفاقاا من اولین گروه رو خیلي گیر میدم كه بقیه حساب 

 دستشون بیاد.
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همون موقع گوشیش زنگ خورد. تماس تصویري بود. نگار 

بود همون دختره  كه عاشق سامان بود. تا برقراي تماس رو 

 زد دستش رو دور  بدن من حلقه كرد.

 _ سالم.

 سالم نگار جان خوبي هاني؟  -

 _ آره عزیزم. تو رو دیدم بهتر شدم. كنارت كي نشسته سامان؟

 _ نامزدم نادین  كه البته باید بگیم عشقم.

دوربین رو سمت من گرفت و نگاه شیفته اي بهم انداخت و  

 گفت:

 _ ایشون عشق من هستن.

كردم. صداي مجبور شدم باهاش همكاري كنم و باإلجبار سالم 

نگار بغض دار شد و شكستن غرورش و از دست دادن عشقش 

 رو با هم تو چشماش دیدم. 

 سعي كردم حفظ ظاهر كنه و گفت:
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_ خوشبخت بشید. پس بگو سامان چرا برنگشت. دلش گیر 

 بود. 

_ آره عزیزم. بدجوري گیر بود.تا بله رو از نادین گرفتم هزار 

 ن.و یك قول دادم، تا خانم رضایت داد

اینو گفت و با نگاه عاشقانه اش بهم نگاه كرد. نگار خیلي 

دست پاچه بود اینو از حرفاش و صداش كه داشت میلرزید 

میشد فهمید.زود خداحافظي كرد. بعد تموم شدن مكالمه دستاي 

 سامان رو از خودم دور كردم و گفتم:

 _ خیلي بد دلشو شكستي.

 طرفه اون بگیرمش كه._ انتظارنداشتي كه به خاطر عشق یك 

 _نمیدونم.  

_تو خودت اگه  كسي عاشقت بشه و تو حسي بهش نداشته 

 باشي چیكار میكني؟

 _ شاید به خودم فرصت ایجاد حس رو بدم. 

 لبخندي زد و گفت:

 _ خوبه . خیلي خوبه. نادین پاشو بریم اون دستگاه.

 _ نه من میترسم .

 دستمو كشید و گفت:

 _ بیا مواظبتم. 

ري شد كه با هم سوار شدیم. ارتفاع زیاد بود و یكم  و اینطو

 ترسیده بودم. 
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 سرعت كه زیاد شد گفتم:

 _ سامان خدا لعنتت كنه.

 اونجا هم دست از دلقك بازي در نمیاورد:

 _ اوا به من چه. خودت اصرار كردي عزیزم.

اینو گفت نیشگون محكمي از دستش گرفتم كه دادي زد. همون  

موقع سرعت دستگاه بیشتر شد و من جیغي از ترس كشیدم و 

 دست سامانو چسبیدم. 

 _ واي داره به من تجاوز میشه. اي داد بیداد... 

_ سامان خفه میشي یا خفت كنم؟! دارم از ترس سكته میكنم تو 

به حرف تو گوش دادم.   هي حرف میزني. تقصیر من احمقه كه

و باز یه دفعه سرعت دستگاه بیشتر شد. سامان دستمو گرفته 

بود و این حس خوبي بهم منتقل میكرد كه مواظبمه. اینقدر 

ترسیده بودم كه دستاشو ول نمیكردم. تا دستگاه ایستاد. سامان 

یه نگاه به من و یه نگاه به دست خودش كرد. فوري دستامو 

قدم از دستگاه فاصله گرفتم كه چشام  ازش جدا كردم. چند

 سیاهي رفت و سامان گرفتتم و تو آغوش سامان از حال رفتم.

وقتي به خوش اومدم تو بیمارستان بودم و به دستم سرم وصل 

بود. سامان كنارم با ناراحتي نشسته بود و تو فكر بود. با دستم  

 محكم بهش زدم كه گفت:

جونم كردي. كلي ترسیدم _ واي چته؟ زهرم تركید دختر. نصف 

 بابا. تو كه اینقدر میترسیدي چرا سوار شدي؟

 _ فكر كنم یه احمقي به زور خواست باهاش برم.
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_ آره من احمق ازت خواستم ولي فكر نمیكردم حالت اینجوري  

 بشه. ببخشید.

 لبخند زدم و گفتم:

_ بهت مظلوم شدن نمیاد سامان. أولش ترسیدم اونم خیلي   

استرس باعث شد از حال برم. نیكان و سارا  ولي خوب بود.

 كجان؟

_ واي اصال یادم رفت بهشون خبر بدم. حالت كه بد شد سریع 

رسوندمت بیمارستان. برم گوشیو از ماشین بگیرم و بهشون 

 اطالع بدم

 

#220 

 

 

 

 چند دقیقه بعد سامان اومد . 

 _ چي شد؟كجا هستن؟

 رسوندمت._ دارن میان. هر چند كه نیازي نبود. من می

 _ نه مرسي سامان.تا اینجا هم بهت خیلي زحمت دادم.

_ نه بابا این حرفا چیه. تازه كلي عذاب وجدان گرفتم كه به 

 خاطر من تو اینجوري شدي.

_ نه اولش یكم ترسیدم ولي بعد بهم خوش گذشت. تحمل  

 استرس باعث شد حالم بهم بخوره.

 برسه. _ پس خیلي ناز داري دختر. خدا به داد شوهرت

 اینو با لبخند گفت و چشمكي زد.
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 همون موقع نیكان و سارا اومدن.

 _ نادین چي شده؟ خوبي؟

 _ خوبم نیكان. 

_ اي بابا چرا واسش كمپوت گرفتین؟! كمپوتو باید بدین به من 

كه خانم سوار دستگاه شدیم ، كلي تو گوشم جیغ زد. دستتم درد 

 نكنه داداش. 

 لطفا. مریض داریم اینجا._ سامان جان داداش ببند 

لبخندي زدم و چیزي نگفتم . به دلقك بازي هاي سامان عادت 

كرده بودم. یكم بعد دكتر اومد و سرم رو از دستم باز كرد. حالم 

بهتر شده بود . سامان و سارا با هم به خونه رفتن و نیكان هم  

 منو رسوند. تو این فاصله به مامان زنگ زد كه بیاد خونه من.

 تارسیدیم مامان اومد جلوي در و با نگراني بهم خیره شد
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 _ چي شده نادین؟ چرا همچین شدي مامان؟

_ چیزي نشده مامان جان بیخودي نگران نباش. رفتیم چرخ و  

فلك سرعتش تنز بود حالم بهم خورد. یكم استرس بهم وارد  

 شد.

 !_ آخه دخترم برا چي میري سوار میشي وقتي میترسي؟؟!!

_ رفتم دیگه. مامان جان االن حالم خوبه میتوني بري . نیكان 

 بیخودي شلوغش كرد.
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_ نه مادر جان. من اینجا هستم. میمونم پیشت.نیكان مادر تو 

 برو . خیلي خسته به نظر میرسي.

 _ باشه مامان جان. با من كاري ندارید؟ 

 _ نه مادر برو به سالمت. محمد هست.

 _ خداحافظ. 

ه داخل خونه رفتیم. از خودم بدم میومد بوي با مامان ب

بیمارستان گرفته بودم. باید بوش میگرفتم و لباسم رو عوض 

 میكردم. رو به مامان كردم و گفتم:

 _ مامان من میرم یه دوش میگیرم كه بوي بیمارستان میدم. 

 _ برو مادر. مشكلي داشتي صدام كن.

نخورده بودم و   به نگراني هاي مادرانش لبخندي زدم. تیر غیب

یه حال بهم خوردن ساده بود. چیزي نگفتم چون میگفتم هم 

 میگفت مادر نشدي كه احساس منو درك كني.

رفتم دوش گرفتم و لباسمو عوض كردم كه مامان با عسل 

 آبلیمو اومد. 

 _ مامان جان این چیه؟ مسموم نشدم كه.

 _ بخور مادر. معدتو بهتر میكنه. 

فتم و جرعه جرعه سر كشیدم.گوشي لبخند زدم و از دستش گر

رو از كیفم در آوردم كه دیدم سامان زنگ زده و پیام داده.  

 پیامشو باز كردم:

 _ لطفا پیاممو دیدي بهم زنگ بزن.

 شمارشو گرفتم. با دو سه بوق جواب داد. 

 _ سالم سامان. خوبي؟ چیزي شده؟



 392 

_ سالم تو خوبي؟ نه دختر خوب. عذاب وجدان هنوز بیخ گلوم 

 ود ، گفتم زنگ بزنم ببینم زنده اي هنوز!!!ب

_ فعال كه میبیني به كوري چشم حسود و بخیل زندم و حالمم 

 خیلي خوبه. 

 _ خوب خدا رو شكر. پس چرا جواب تلفن نمیدادي.
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 _ حموم بودم. 

اینو گفتم و بعد به خودم  لعنت فرستادم كه حرف بیجایي زدم.  

 خنده گفت:اندكي سكوت كرد و بعد با 

 _ جا منم خالي... 

 _ خیلي عوضي هستي سامان.

 با خنده ادامه داد:

_ آخه دختر خوب نصفه شب با یه پسر كه از قضا عذبم هست 

در مورد حموم رفتن صحبت میكني. فكر نمیكني فكر من 

منحرف تا كجا میره. حاال منو تو كه این حرفا رو نداریم ولي  

 زن.دیگه پیش هیچكس از این حرفا ن 

_ تو همیشه خدا فكرت منحرفه به من چه آخه.  میدوني باورم 

نمیشه اون استاد جدي توي دانشگاه تو باشي. به دلقك بازیات 

 عادت كردم.
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_ دستت درد نكنه خانم. من شدم دلقك . من كال آدم شوخیم. 

 دوز شوخ طبعیم باالست.

ا در مورد مسائل خاك برسري، زیادي  _ بله بله مخصوصا

 ت.باالس

_ استغفرهللا. دختر من به راه راست رفته رو منحرف نكن. 

شیطون شدي امشب ها. منو هوایي كردي ، هزار جور فكر خاك 

 برسري به دلم انداختي، آهم دامنتو میگیره ها.

 _ بي تربیت. 

_ این بي تربیت استادته. فكر نمیكني باید بیشتر بهم احترام  

 بزاري.

 _ خیر.

 نم._ سه نمره ازت كم میك

 _ ساماااااان. 

_ آخ جیغ نزن دختر. پرده گوشم پاره شد. باید ببینم تا اون  

 نمره كم كنم. ٢.٥روز چقدر احتراممو نگراني میداري. شاید 

 _ سامان میكشمت ها.

_ واي خدا تو شب تاریك من استادشو تهدید به قتل میكنه. اي  

خدا به كي بگم . خواهرم خواهر شوهرش قاتله. میخواد منو  

 بكشه. 

 همه این ها رو با یه لحن زنونه اي گفت. خندیدم و گفتم:

 _ این روتو بیشتر دوست دارم.

 _ ااااا. پس دوسم داري.

_ پر رو نشو. به عنوان استاد اصال ازت خوشم نمیاد. دوست 

 داشتم خفت كنم . 
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 _ اوا. چرا؟؟؟

 _ میترسم ازت.

 _ واقعا میترسي؟

_ آره جلسه اول اومدي یجوري شدم. دوست داشتم مثل همیشه 

 بودي. 

_ دختر خوب دانشگاه إیجاب میكرد همون مدلي باشم ولي 

 واسه تو هر جور میخواي میشم.

 من منظوري نداشتم. شبت بخیر. ممنون واسه همه چي. _ نه

 و زود گوشیو قطع كردم كه اس أم اس داد: 

_ خیلي بدي نادین. داشتیم حرفاي خوب خوب میزدیم قطع 

كردي. به عنوان استادت میگم ارائت باید عالي باشه . در 

موردت خیلي سخت گیرم. خودت بایدارائه بدي. شبت خوش 

 عزیزم
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حرفایي كه امشب زد باعث شد بیشتر تو فكر برم. حس با 

میكردم دوستم داره ولي شك داشتم. اینقدر كه مسخره بازي در 

میاورد نمیفهمیدمش. از محبت حقیقتا چیزي كم نمیزاشت ولي 

حقیقتا من هیچ كدوم از كاراشو به منظور نگرفتم شاید دوست 

ه بود. امیر  نداشتم به منظور بگیرم. چون از امیر خوشم اومد

كه گفتم یاد آرمین افتادم و امروز. باز هم سامان بتمن شده بود  
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و منو نجات داد. آرمین تنها نبود و بعد من زندگي جدیدي رو 

شروع كرده بود. چقدر اون لحظه كه دیدمش شكستم حس 

خفگي داشتم. سامان به دادم رسید. سامان تو جاي جاي 

بهم خوش میگذشت ولي  زندگیمون داشت پررنگ میشد. با اون

اون آدم من نبود. یعني امیر رو میخواستم و شاید این باعث 

میشد خیلي به سامان توجه نكنم. امیر یه جورایي بود ، 

بدبختیاش یكم شبیه من بود. هر دو خیانت پدر مادر دیده بودیم  

 ولي اون زجر بیشتري كشیده بود.
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شستم. همون موقع مامان با افكاري در هم و بر هم روي تخت ن

 وارد اتاقم شد. 

 _ نادین مامان چرا نخوابیدي؟ حالت بده محمد رو صدا كنم؟

_ نه مامان جان. خوبم. همین االن میخواستم برم بخوابم. تو  

 كجا میخوابي مامان؟

_ من همین جا نزدیك تختت میخوابم . سعي میكنم هوشیار 

 بخوابم. بازم حالت بد شد، حتما صدام كن.

_ آخه اینجوي سخته مامان راحت بگیر بخواب. من كه چیزیم 

 نیست.

 _ نه مامان جان من راحتم. بگیر بخواب. 
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دیگه اصراري نكردم و سریع به خواب رفتم. صبح وقتي بیدار   

شدم بوي غذا تو خونه پیچیده بود . لبخند بر لبم نشست. دست 

 و صورتم رو شستم كه مامان رو دیدم. 

ح بخیر. به به چه كردي مامان. صبحانه _ سالم مامان صب

 شاهانه رو مدیون چي هستم؟؟

_ سالم مادر. بشین غذاتو بخور كه ضعیف شدي. بخور جون 

 بگیري مادر.

به سفره اي كه پهن كرده بود نگاه كردم. خامه شكالتي، نون 

تست، آب پرتقال طبیعي،  پنیر محلي با گردو و شیر كاكائو. هر 

دوست داشتم بود. همون موقع نیمرو رو هم چیزي كه من 

آورد. با نگاه كردن بهشون به اشتها اومدم و مشغول شدم. 

صبحانه خیلي دلچسبي بود. از مامان تشكر كردم و به اتاقم  

 رفتم . همون موقع گوشیم زنگ خورد. امیر بود. 

 _ سالم .

 _ سالم امیر. خوبي؟

 _ ممنون. تو خوبي؟

 _ ممنون.

من یه مقداري از كاراي ارائه رو انجام دادم یه  _ نادین میگم 

 جاهایش گیر كردم امروز بعد كالس بمون. 

_ باشه فقط خوب برام توضیح بده چیكار كردي. من میخوام 

 آرائه بدم. 

 _ باشه فقط یه سري چیزاشو نمیدوني.  

 _ بهم بگو امروز .

 _ باشه . امروز زودتر بیا 
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 م._ باشه تا یك ساعت دیگه اونجا هست

 _ باشه فعال.

 _ فعال.

سریع حاضر شدم و زود لباس پوشیدم. دوست داشتم پرواز 

كنم. نفهمیدم از ذوقم چطوري رانندگي كردم. از دور دیدمش و  

براش دست تكون دادم و لبخند زدم. كسي كه از كنارم رد میشد 

 گفت:

 _ بپا از ذوق خفه نشي. بدو برو منتظرته.

حرفو زد و از كنارم رد شد.  سامان بود كه خیلي جدي این 

واقعا نمیفهمیدمش و نمیخواستم بفهمم. سامان خوب بود ولي  

 نمیخواستم دوسم داشته باشه. زوري نبود

 

#225 

 

 

 

 بهش هیچ توجهي نكردم و به سمت امیر رفتم. 

 _ سالم. 

 _ سالم. ببخشید دیر كردم امیر. معطل شدي ؟

 رسیدم._ نه به موقع اومدي منم تازه 

 _ چخوب. پس بریم كتابخونه. 

 _ بریم.
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رفتیم بخش كتابخونه یسري مطالب كم داشتیم و باید از 

كتابخونه و از كتاب ها پیدا میكردیم. داشتیم میرفتیم كتابخونه  

 امیر گفت:

 _ نادین مطالبي كه نیاز داریم رو عكس بگیر. 

جاي بعد از اینكه مطالب رو گرفتیم تصمیم بر این شد كه 

 همیشگي بریم. این بار  با ماشین امیر رفتیم.

 _ امیر خواهرت چي شد؟

 _ هیچي همون حرفاي همیشگي. 

 _ تصمیمت چي شد؟

_ میخوام برم ارثمو بگیرم و بعد اتمام تحصیلم از ایران براي 

 همیشه برم. با امینم صحبت كردم اونم قبول كرده. 

 _ چرا ایران نمیمونید؟

 ات خوبي نداشت. بریم كه تموم بشه._ ایران واسمون خاطر

 با خنده گفتم: 

 _ خب شاید یه دختر بتونه پابندت كنه.

 خندید و گفت: 

_ دختر.... نه نمیتونم. أوالا كسي رو دوست ندارم بعد هم 

 حوصله كسي رو ندارم.

 _ حتي اگه  بفهمي كسي دوست داره؟

_ تو این چند سال خیلیا بهم إبراز عشق كردند. خیلیاشونم 

 عاشقم شدن ولي من قلبي براي عاشق شدن ندارم. 

_ چرا دوست داشتن رو امتحان نمیكني امیر ؟ همه پدر و 

 مادرت نمیشن.
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 _ كسیو دوست ندارم. از هر چي عشق و عاشقي متنفرم.

 نمیخواستم از دستش بدم و برا همین دلو به دریا زدم و گفتم:

 _ حتي اگه اون شخص من باشم؟؟؟

عجب بهم نگاه كرد و با اندكي تاخیر كه ناشي از  زماني بود  با ت

 كه به خودش مسلط بشه برد گفت:

_ حتي اگه اون شخص تو باشي ولي شوخي قشنگه نبود  

 نادین.

 _ شوخي نبود. 

_ نادیننننن. نمیشه .  نمیتونم . بهت گفته بودم من قلبي نه  

 واسه دوست داشتن نه واسه عاشق شدن دارم.

 آخه ؟_ چرا 

_ زندگي منو كه میدوني ، دیگه  چرا دلیل میپرسي؟ منو تو پر  

 دردیم هر دومون نادین، نمیشه.
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در حالي كه غرورم تیكه تیكه شده بود داد زدم نگه دار. امیر با  

تعجب بهم نگاه كرد ولي اندكي بعد ایستاد . فقط سعي میكردم 

 م و گفتم:ریزش اشكام رو كنترل كنم. رو به امیر كرد

 لطفا مطالب ارائه رو بهم بده . خودم ارائه میدم.  -

 _ نادین لطفا.

_ چیزي نگو. به تصمیمي كه گرفتي احترام میزارم ولي دیگه   

 نمیخوام ببینمت. امیدوارم زندگي خوبي داشته باشي.

اینو گفتم و زود از ماشین پیاده شدم و به صدا زدن هاي امیر 

ربست گرفتم و رفتم خونه. حال  هم توجهي نكردم. ماشین د

خوشي نداشتم. یه جایي خونده بودم اگه كسیو دوست داري 

فارغ از جنسیت بهش بگو كه همیشه حسرت  نداشته باشي كه 

شاید اگه میگفتم اونم منو دوست داشت. ولي اون منو دوست 

نداشت و من خورد شدم . بدتر از اون ارائه بود  كه اصال 

 ان كه میدونستم  سؤال پیچم میكنه.حوصلشو نداشتم و سام

به خونه كه رسیدم سردرد بدي داشتم. قرص خوردم  و  

خوابیدم.  وقتي بیدار شدم سر دردم بهتر شده بود. آبي به سر 

و صورتم زدم و سر كار ارائم نشستم. قسمتي از كارو انجام  

 دادم ولي یه قسمتیشو بلد نبودم. ناچار به سامان زنگ زدم.

 ان جان. چطوري؟_ سالم سام

_ سالم خانم. چه عجب یاد ما كردي؟ نمیدونم چرا حس میكنم 

 كارت گیره منه. 

 _ سامان میشه جدي باشي . حوصله ندارم . 

 _ اه اه خطري شدیا. بفرما خانم.
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_ من یه قسمت از كارم رو مشكل دارم میشه واسم توضیح 

 بدي.

داشتي _ همگروهي نخبت كجاست پس؟ برو پیش اون . صبح 

 واسش بال بال میزدي . نكنه پیشته؟

 اعصابم بیشتر خورد شده بود. 

_ اه نخواستم. تقصیر من بود كه به تو زنگ زدم. همیشه خدا 

 در حال مسخره بازي و تیكه پروندن.

اینو گفتم و گوشیو قطع كردم . گریم گرفته بود. گوشیم چند بار 

برداشتم و زنگ خورد. برنداشتم. سامان بود، بعد بار سوم 

 گفتم:

_ سامان چیه هي زنگ میزني؟ من یه غلطي كردم بهت زنگ 

 زدم. كمكتو نخواستم. میرم درسو حذف میكنم. 

_ بیا شركتم. آدرسشو برات اس ام اس میكنم. كسي اینجا  

 نیست. هم ببینم چته و هم اشكالتو بر طرف كنم.

 _ ولي سامان...

 رانندگي نكن. _ ولي نداره بیا. آژانس بگیر. با این حال

 

#228 

 

 

 

 

هیچي نگفتم . دیگه حوصله مخالفت نداشتم. خسته بودم، خسته 

از خواستن ها و نرسیدن ها. خسته از این زندگي كوفتي كه هر  
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بار برام یه بازي جدید داشت. چي میشد امیر دوسم داشت. 

انگار من باید همیشه تنها میبودم. از زمین و زمان طلبكار 

آدرسي كه سامان  بودم. بدون آرایش و با صورتي پف كرده به

 داد رفتم.  

 بهش زنگ زدم و درو واسم باز كرد. تو شركت تنها بود. 

 _ این چه وضعیته ؟ چرا گریه كردي؟

_ ول كن سامان. اشكال كارمو بگو كجاست؟ اینا مطالبي كه 

 دارم اینا رو ببین.

 _ منو نگاه كن ببینم. چته؟ اون پسره چیزي گفته ؟

 _ اشكال كارو بگو.

 و بده._ جواب من

 گریم گرفته بود. داد زدم و گفتم:

_ آره اون پسره خوردم كرد. بهش گفتم دوسش دارم. گفت 

نمیتونه دوسم داشته باشه. گفت میخواد از كشور بره. گفت و 

ندید كه من شكستم . شكسته هاي غرورمو جمع كردم و براش 

آرزوي خوشبختي كردم. گفتم دیگه نمیخوام ببینمش. سامان من 

 دبختم اینقدر.چرا ب

اینو گفتم و خون گریه كردم. اینقدر وضعیتم بد بود كه سامان  

 در آغوشم گرفت. تو آغوشش بیشتر گریم گرفت.

_ نادین آروم باش. هیچ پسري ارزش اینقدر ناراحتیت رو  

 نداره. 

_ آخه سامان من خیلي بدبختم. دوسش داشتم. بازم نشد. اون 

د به جایي نرسید واي به حال  دفعه آرمین . اون كه دو طرفه بو
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اینكه این یه طرفه بود. شما پسرا چي میخواین از یه دختر 

 هان؟

با چشماي اشكي بهش خیره شدم. حس میكردم حال اونم خوش  

 نیست.

 _ آروم شدي؟

 _ نمیدونم. خستم خیلي خسته. كاش میمردم و راحت میشدم.

به   _ چیه نگو دختر. كسي از شكست عشقي نمرده. تازه بعدا

 این احمق بازیات میخندي.
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 _  نمیدونم چرا واسه من هر دفعه اینجوري میشه؟

 _ مگه چند بار شده؟

 بار بود.  ٢_ منظورم همین 

 ١٨بار ؟؟!!! خب بیا من از شكست هاي عشقیم از  ٢_ 

سالگیم بگم. اولین بار عاشق دختر همسایمون شدم ، هر دفعه 

كرشمه سالم میكرد. هر روز میرفتم بیرون منو میدید با ناز و 

به عشق این كه ببینمش و اون بهم با ناز سالم بده. این  

وضعیت ادامه داشت تا اینكه یه روز دیگه نیومد. فهمیدم از  

اونجا اسباب كشي كردند و رفتند. تا یه ماه افسرده بودم و فكر  

دنیا   میكردم آخر دنیاست ولي با دیدن دختراي دیگه فهمیدم آخر

نیست.  گذشت و من رفتم دانشگاه. ایران نبودم و روابط اونجا  
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بارتر بود. یه دختر بود همكالسیم خیلي خوشگل بود ، باز هم 

فكر كردم عاشق شدم و بهش پیشنهاد دوستي دادم. تو ایران در  

 این بین دوستي همینجوریم داشتم.

 _ همینجوري یعني چي؟!!!

از كسي خوشم میومد بهش   _ یعني تو خیابون راه میرفتم

 پیشنهاد دوستي میدادم و دوست میشدي؟

 _ به همین سادگي؟

 لبخندي زد و گفت:

 _ به همین سادگي به همین خوشمزگي پودر كیك رشد.

 _ ساماننننن..

_ ببخشید داشتم میگفتم. همون طور كه گفتم اونجا روابط بازتر 

شنهاد هم  بود. بعد مدتي كه باهاش دوست بودم ، خودش بهم پی

 خونگي رو داد و با هم هم خونه شدیم.

 با خنده اضافه كرد:

_ اون موقع یكم خنگ بودم وگرنه خودم پیشنهادشو میدادم. یك  

سال با هم هم خونه بودیم . بعد یه سال بهم گفت به درد هم 

نمیخوریم. قبول كردم ولي دنیا برام به آخر  رسیده بود.  

ي باعث شده بود بیشتر احساس شكست.  داشتم. روابط جنس

بهش وابسته بشم ولي خب واسه اون اولین بار نبود و به  

 راحتي از این رابطه دست كشید
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مدتي گذشت تا فهمیدم اون آدم زندگي من نبود. بعد از اون  

دیگه عاشق نشدم . البته االن كه به گذشته نگاه میكنم واسم 

كدوم از أونها عشق نبودن و آوردن اسم عشق خنده داره. هیچ  

فقط هیجاناتي بودن كه اقتضاي سنم بود و شاید نیازهاي جنسي 

 به جنس مخالف .

 _ االن از زندگیت راضي هستي؟ كسي تو زندگیت هست؟

_ راضیم. از خارج اومدم كسي تو زندگیم نبود. چون میخواستم 

 بیام ایران و مدت دقیقس مشخص نبود با كسي دوست نموندم.

 یست افتخاراتت زیاد بوده ها. _ ل

 _ فكر نمیكني كه یه پسر مجرد باید عزلت نشیني كنه.

 _ عزلت كه نه.  ولي خب هم خونه شدن هم یه جوریه.

_ اینجا شاید واسه یه سري اینجوري باشه ولي اونجا عادیه.   

 فكر نمیكنم پاسخ به كوچیكترین نیاز آدم این قرد مهلك باشه.

یست. هم خونه بودن یجوریه. با یكي  _ نه بحث این چیزا ن

 زندگي كني بعد راحت ولش كني بده.

 _ من كسیو ول نكردم. همیشه دوستانه جدا شدیم.

_ میدوني من كه با آرمین هم خونه نشدم اینقدر بهش وابسته  

 شدم واي به حال اون دخترا. شایدم تو. 

 یهو بي هوا پرسید:

 _ دوست داشتي هم خونه میشدي؟

 سامانننننن._ 

 _ چیه؟ سؤال پرسیدم.  تو عشق همه چیز مباحه.
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_ برا تو شاید ولي براي من نه . آرمین هم ایران بزرگ نشده 

 بود ولي اینقدر رك نبود. 

 _ میشه در مورد دوست پسر قبلیت واسم حرف نزني.

 _ خب تو هم در مورد دوست دخترات حرف زدي.

 _ من گه خوردم . خواستم فضا عوض بشه.

رأست میگفت با حرفاش سرگرم شده بودم و از اون ناراحتي  

 خبري نبود. از اینكه شنیدم هم خونه داشته حس خوبي نداشتم.  

 _ قانع شدم.

 _ واسه گه خوردن من؟؟

 خندیدم و گفتم: 

 _ آره دیگه.

 _ دختره بي حیاي بي شعور. دخترم دختراي قدیم.

 _ دختراي قدیمو مگه دیدي؟

 م قرون هستم._ من مردي براي تما

 لبخند زدم و گفتم :

 _ خیلي عوضي هستي سامان.

_ میدونم عزیزم. حاال بیا دفتر دستكتو بیار ببینم كجا مشكل 

 داري؟
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یهو یادم افتاد واسه چي اومدم پیشش. جزوه و یادداشت هامو 

 پیشش  آوردم و بهش نشون دادم و گفتم:

 یعني چي؟_ این یه چیزي كم داره؟ اینم نمیفهمم 

نگاه كرد و یه سري مطالب واسم سرچ كرد ، بعد شروع به 

توضیح دادن كرد. خیلي رؤون توضیح میداد و خیلي هم مسلط. 

در مواقعي كه درس میداد بسیار جدي بود و طوري برخورد 

میكرد كه من خیلي ازش حساب میبردم. تموم كه شد ازم 

 پرسید:

 _ خب فهمیدم نادین ؟

 سامان . مرسي._ آره 

 _ حاالا یه دور واسه من توضیح بده.

 _ سامانننن.

 _ جووووون.

 _ همیشه این دلقك بازیاتو داري. 

_ جدي باید یه بار واسم توضیح بدي. بعدم مطمئن باش روز 

 ارائت كلي سوال میپرسم ازت.

 _ واي نه سامان.

_ باید یه فرقي بین تو و بقیه باشه. چون اونا  من واسشون 

 س خصوصي نذاشتم خانم. كال

 _ خب میخواستن اونام فامیلت باشن.

 _ حرف اضافه نباشه خانوم. توضیح بده.

هر چیزي كه بلد بودم رو توضیح دادم و هر چیزي كه بلد نبودم  

، سامان با حوصله توضیح داد.  كار كه تموم شد از ذوقم 

 صورتش رو بوسیدم و گفتم:
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 _ مرسي سامان .

یجوري شد ولي سریع خودشو جمع كرد و با خنده  حس  كردم 

 گفت:

_ میدونستم آخرش بوس داره  بیشتر توضیح میدادم شاید 

 بوس بیشتري نصیبم میشد.

 _ ساماننننن.

 _ بعد از این هر جلسه خصوصي بیا  پیش خودم. 

 _ سامانننننن. میكشمت. 

 اینو گفتم و شروع به كتك زدنش كردم
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. چقدر دستت سنگینه. نزن . آي مردم. واي _ آیییییي دختر

 خدا.

در همین حین كه داشت ناله میكرد ، یك دفعه با دو دستش منو  

 گرفت و گفت:

_ دیدي باالخره گرفتمت. حاال بیا هي منو بزن. دست و بالت  

 بستست.

 _ سامان ولم كن.

_ تقال نكن دختر خوب. ولت نمیكنم. میخواي منو دوباره مورد  

 شتم قرار بدي ؟؟ضرب و 
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 _ ساماننننن.

 _ جووووووون. 

 _ ولم كن سامان.

اینو با عشوه گفتم و نگاه ملتمسمو بهش دوختم. دستشو كشید 

 و گفت:

 _ تو ام نقط ضعف منو فهمیدي ، اذیتم میكني. 

 _ نقطه ضعفت چیه مگه؟؟

 _ اینكه یكي زل بزنه بهم .

 _ آهان.

 _ تو انتظار چیز دیگه اي داشتي؟

 _ نه.

 ه دفعه خودشو جمع كرد و گفت:ی

 _ من گشنمه.

 _ خوب برو غذا بخور.

_ آفرین باهوش. خب من این همه بهت كمك كردم نمیخواي  

 منو مهمون رستوران كني خسیس؟

 _ میشه من نیام؟ حوصله ندارم. 

_ پس مهمون كي باشم. یا هللا وسایلتو جمع كن كه من 

 گرسنمه. 

دم. خداییش واسم خیلي وقت  چاره اي نبود باید همراهیش میكر

گذاشت و این رو نمیشد نادیده گرفت. سامان همیشه حالمو 

 خوب میكرد و كاري میكرد كه فراموش كنم ناراحتي هامو. 
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 سوار ماشین سامان شدم و با هم به راه افتادیم . 

 _چي شد ساكتي ؟

 _ به این فكر كردم با تو ناراحتي هامو فراموش میكنم. 

 ر خوب. بیشتر رو این موضوع فكر كن._ چقد

 _ چي؟

 _ هیچي فكرتو مشغول نكن.

اینو گفت و تا رسیدن به مقصد حرفي نزد.بعد از پارك ماشین ، 

من از ماشین پیاده شدم و با فكر اینكه سامان هم داره میاد به  

راه افتادم.وسط راه بودم كه سامان دستمو كشید. به سمتش 

 برگشتم كه گفت:

 منو قال میزاریا._ خوب 

 _ نه به خدا . ببخشید . فكركردم داري میاي.

 _ خب به جاش . تا خود رستوران دستتو میگیرم .

 _ سامانننننن.

و رأست گفت تا به رستوران برسیم دستمو ول نكرد. موقع  

 سفارش دادن پرسید:

 _ نادین این غذا چیه؟

پرسید .اونم  وقتي كه براش توضیح دادم، باز یكي دیگه رو 

 گفتم باز یكي دیگه رو پرسید.

 _ سامان میكشمت ها. منو اسگول كردي.
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_ نه به خدا. خیلي وقته غذاهاي اصیل ایراني نخوردم. خونه 

 مامان اینا هم كه نمیرم.

_ آهان. راستي سامان شركتتون مگه تهران نبود؟ چي شد سر 

 از شمال در اوردي؟

استم تهران بمونم ولي بعد  _ شعبه داشتیم شمال ولي اول میخو

 كه نظرم عوض شد، اومدم تهران. فرقي نداره كار كاره.

 _ تهران كه موقعیش بهتر بود. 

 زیر لب زمزمه كرد به تو چه دختره  سرتق.

 _ دیگه اومدم شمال .

همون موقع گارسون اومد كه سفارش هامون رو یادداشت كنه 

 . سامان هم از شر سواالت من نجات پیدا كرد. 
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 سفارش هامون رو گفتیم دیدم سامان زل زده به من.

 _ اویییي كجا رو نگاه میكني؟

 _ هیچي زیادي  خوشگلي داشتم نگاهت میكردم.

 _ ساماننننن.

 _ هیچي . تو رو نگاه میكردم ولي در واقع نگاهت نمیكردم.

 _ یعني چي؟ 

 _ یعني فكرم جاي دیگه بود. 
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 _ كجا؟

استغفرهللا. دختر این سوال چیه از من میپرسي؟ شاید فكر _ 

من جاي خاك بر سري بود اون وقت باید به تو بگم. دخترم 

دختراي قدیم. با پسر جماعت حرف نمیزدن، حرف میزدن سرخ 

 و سفید میشدن. اون وقت از من چه سواال میپرسه.

 خندیدم. به چرت و پرتاش عادت كرده بودم. 

 افكار تو منحرفه؟_ تقصیر من چیه 

 _ تو كه میدوني افكار من منحرفه چرا سر به سر من میزاري؟

 چشمامو واسش درست كردم به این معني كه چي میگي.

 _ چشماتو درشت نكن، من میترسم.

 _ از كي تا حاالا  تو از من میترسي؟

 _ من همیشه خدا از تو میترسم.
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یم. سامان با اشتها  همون موقع غذا اومد و هر دو ساكت شد

غذا میخورد و این باعث لبخند بر لبانم شده بود. خوشم میومد 

از سامان همیشه خدا با شوخي و خنده حالمو خوب میكرد .غذا 

رو كه خوردیم بعد از اینكه پولو خودش حساب كرد و  نذاشت  

 من دست تو جیبم كنم ، گفت:

 _ بریم یكم راه بریم . بعد بریم كه برسونمت. 
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بعله شما با اون غذاي چرپ و چیلیت بایدم راه بري. من  _

 موندم چطوري اینقدر فیت هستي؟

_ أوالا همیشه غذاي چرب نمیخورم. ثانیا خیلي هیزیا. هیكل  

 منو سانت میزني؟

 _ خیلي بیشعوري سامان.

_ یه بیشعور دوست داشتني كه تو دوسش داري. اونم دوستت  

 داره.

 لبخند زدم و گفتم.

 ه چرتو پرت میگي._ همیش

 _ كدومش چرته ؟

 _ هر دوش.

 _ شاید من دوستت داشته باشم.

 _ سامان مسخره بازیم حدي داره .

_ هه . مسخره بازي. خسته شدم بس كه هیچ وقت منو جدي  

نگرفتي . خسته شدم از این كه تو هر قالبي رفتم كه منو ببیني  

پیشم و ، بفهمي دوستت دارم. اومدي هاي هاي گریه كردي 

نفهمیدي چطور تو دلم اشك ریختم و خوشحال بودم از جهتي كه  

این حس كه به همكالسیت داشتي دو طرفه نبود. نادین یكم منو  

ببین . به خدا من آدم بدي نیستم. میتونم خوشبختت كنم. بهت  

فرصت میدم تا هر وقت كه بخواي بتوني فراموشش كني. فقط 

آره من دلقكم، دلقك تو. از منو دوست داشته باش. منو ببین. 

همون روز اول ازت خوشم اومد. از هیچ دختري به طور جدي 

خوشم نیومده بود. برات تعریف كردم داستان هاي عشق و 

عاشقیمو.  ولي هیچكدوم عشق نبود. هیچ كسو دوست نداشتم 
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هر روز ببینم. هیچ كسو مثل تو دوست نداشتم سر به سرش 

 بهت؟ بزارم. میفهي چي میگه دلقك
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_ سامان چي میگي تو؟ من همیشه به تو مثل دوستم میموني .  

یه دوست خوب كه دوسش دارم و براش ارزش قائلم ولي  

 عشق نیستي. نوع إحساسم به تو فرق داره.

 _ نوع احساس رو میشه عوض كرد.اگه بخواي میشه.

 _ تو میدوني امیرو دوست دارم.

 د، خودت گفتي._ گفتم كه اون حست یه طرفه بو

 _ آره ولي احساسم نسبت به تو هم دو طرفه نیست.

 _ آره نیست ولي میتونه بشه. یكم بهم فرصت بده. 

 _ اگه نشه چي؟؟

_ اگه بشه چي ؟!!! تو منو دوست داري ولي اینقدر فكرت 

درگیر  چیزهاي مختلف بوده وقتشو نداشتي منو جور دیگه 

 ببیني. 

 رسم._ تو استادم هستي من ازت میت

 خندید یه خنده بلند:

_ از كي تا حاالا تو ازم میترسي؟ اگه به خاطر جدي بودن داخل  

كالسه كه باید جدي باشم. نمیشه كه با همه مثل تو برخورد 
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كنم. راستي ازم پرسیدي چرا اومدم شمال درس میدم و زندگیمو   

از  تهران ول كردم اومدم تو این شركت.  اونم مني كه قرار 

بت ایران بمونم، باید براي پایان نامم برگردم. از همون نیست ثا

روز اول ازت خوشم اومد اوایلش سرگرم میشدم باهات. خوشم 

میومد بآهات كل بندازم و جوابمو بدي و گاهیم لجت در بیاد  

ولي به مرور درد شدي ، دردي كه اگه نبودي میكشیدم سخت 

 بود. 
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سارا میكردم وقتي میخواست به هر بهونه اي خودمو آویزون 

بیاد خونتون. البته تا قبل عقد میگفت بیا ولي بعد عقد خودم 

 میومدم. اونم فهمید دوستت دارم . 

_تو گفتي دوباره میري ، اگه احساس دو طرفه شد من چي؟ 

فكر نمیكني اون موقع این جدایي واسه من سخت تره؟اصال 

 هدفت چیه از دوست داشتن من؟

 دلت با منه ، با هم میریم._ بفهمم 

 _ به چه عنوان اون وقت من با تو بیام اون سر دنیا؟

 لبخند زد و گفت:

_ با عنوان همسرم. تاج سرم. خانمم. خوب نظرت چیه؟ اجازه 

 میدي؟
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_ نمیدونم چي بگم. فقط نمیخوام تحت فشار قرار بگیرم. تو 

تا  این مدت آشنایي من و تو نسبتي با هم نداریم. یعني دو 

دوست معمولي هستیم كه میخواهیم بفهمیم به درد هم میخوریم 

 یا نه. شاید نشه . اگه نشد فامیل دور میمونیم. 

 _ چرا از همین االن یه چیزاي منفي فكر میكني؟

_ سامان میدوني من كسي دیگه رو دوست دارم و اینم میدوني  

اون دوستم نداره ولي زمان میبره  كه إحساسات آدم تغییر. 

یكنه. نمیخوام چیزي بهم تحمیل بشه و اگه جوابم بعد آشنایي  م

 همچنان نه بود به تصمیمم احترام بزاري.

_ باشه خانوم. فقط یه چیزي تو دانشگاه من همچنان استادتم و  

 نه چیز دیگه.

_ اون وقت فرض محال كه زنت شدم چي میشه؟ دخترا دورت 

باشه، الس  پروانه وار بچخرن ، منم مثل احمقا حلقه دستم

 زدناشونو باهات ببینم. 

 دوباره خندید. 

_ أوالا كه من فقط همین یك ترم هستم ، اونم به خاطر تو  

اومدم این دانشگاه درس بدم. بعدم اگه خانم خانما تا قبل تموم  

شدن ترم جواب بله رو داد، من به كل دانشگاه شیریني  

 ازدواجمو میدم. 
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 _ الس زدن دخترا چي؟

 عني چي؟ _ ی

_ ببین همون اول بگم من حسودم . اون روز تو دانشگاه دیدم 

دخترا چه عشوه اي واست میریزن. خوشم نمیاد. دوست ندارم 

 این طوري.

 _ خب تو عشوه بیا به جاش. 

 _ سامانننننن.

_ ببخشید . خوب خودت میگي اونا عشوه میان ، پس به من 

یتونم به ارتباطي نداره، من حد خودمو میدونم ولي نم

 سواالشون كه در مورد درس هست جواب ندم. 

_ سوال مینا هم كه پرسید مجردین یا متأهل هم جزو درس بود  

 ، كه خندیدي و رفتي اتاق اساتید؟ 

_ واي باورم نمیشه به من توجه كرده باشي. پس گاهیم منو  

 میدیدي. 

_ كر كه نیستم . همه میدونن مینا عاشقته. اون روز هم دیدم  

انم أمیني استاد درس... داشت باهات بگو بخند میكرد، اون خ

 تو هم بدت نیومده بود انگار. 

 _ نادین واقعا خوشحالم اینقدر بهم توجه میكردي.

_ توجه من از دوست داشتن نیست. كنجكاوي در مورد یكي از 

 بستگانه.

_ خیلي خوب خانم. حتما باید بزني تو پر بنده. گردن من از مو 

من نمیتونم كاري كنم كه دیگران عاشقم نشن ولي هم باریك تر.

 میدونم میتونم كاري كنم كه تو عاشقم بشي.

 _ خیلي از خودت مطمئن حرف میزني؟



 418 

 _ خوب دیگه حاال بزن بریم دختر خوب.

سوار ماشین شدیم. سامان خیلي خوشحال بود و با دمش گروه 

میكردم. شاید میشكست ولي من إحساسات متفاوتي رو تجربه 

خوشحالم شاید تعجب و شاید تركیبي از  هر دو. سامان واست 

میگفت من گاهي حركاتش رو زیر نظر داشتم، نمیدونم چه 

 حسي بود ولي دوست داشتم سر از كارش در بیارم.

 

#239 

 

 

 

 وقتي رسیدیم دستمو به گرمي فشرد و گفت:

ه بهت _ نمیدونم امروز روز خوبي بود یا بد ولي خوشحالم ك

احساسمو گفتم. ناراحت شدم ازینكه به اون پسره حس داري 

 ولي خوشحال میشم كه بتونم تو قلبت جایي باز كنم.

 _ ممنون.

اینو گفتم و زود به داخل رفتم. هیجان خجالت و ترس 

إحساساتي بود كه در اون لحظه داشتم. امیر تو قلبم بود ولي  

بودم . از سامان سامان نمیدونم جایگاهش چي بود. گیج شده 

عصبي بودم كه امروز احساساتشو بهم گفت. حال خودمو  درك 

نمیكردم. پر از احساسات متضاد. گیج گیج بودم كه یهو صداي  

اس ام اسم اومد. سامان بود پیامي با این مضمون فرستاده 

 بود: 

 میشود محو تو شد 
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 میشود دل به دلت داد و برفت 

 میشود عاشق شد 

 ست و برفت،میشود تنها دل ب 

 میشود عاشق ماند 

 میشود خیره در شعله چشمانت زل زد 

 میشود عشق را در چشمان تو خواند 

 میشود از اعماق وجود در نگاهت معجزه عشق را دید  

 آري تو همان معجزه بي نام خدا ، 

 عشق برایم هستي

 تو برایم كه هستي كه تو را  

 هر روز هزار بار از خدا میخواهم  

 ر بار تو را میخوانم  گل عشقم هزا

 گل عشقم هزار بار تو را میخواهم 

 گاه از اعماق وجود عشق تو را با جان فریاد میزنم

 گاه مي اندیشم كاش چشمان من 

 زودتر به عشق تو خو گرفته بود ) سیده بهشاد زهرائي(

چقدر حس خوبي داشت متنش. لبخندي با خوندن متنش به دلم  

إحساسي باشه.  چند بار متنشو نشست . فكر نمیكردم آدم 

خوندم و حفظ شدم. عجیب به دلم نشسته بود. با خودم فكر 

كردم گاهي آدم ها با یه حرف به دلت مینشینن. از سامان بدم 

نمیومد ولي حس عشق نداشتم. شایدم نمیفهمم. با خودم تصمیم 

گرفتم به هیچي فكر نكنم و همه چیز رو به زمان واگذار كنم.  

 سامان رو با یه شكلك تشكر و قلب دادم. جواب پیام
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باالخره روزي كه با سامان كالس داشتم رسید. خیلي آماده  

ا با كمك هایي كه خودش كرده بودم ، همه جید  بودم، مخصوصا

رو بلد بودم. سر كالس كه رفتم امیر به سمتم اومد. نگاهش 

كردم ، باز هم احساسات مختلف عصبانیت خشم عشق . امیر 

 وشگل بود ، سامان خوشگل نبود ولي خوش تیپ بود. خیلي خ

اومد سمتم و سالم داد. به آرومي جوابش رو دادم، اومد نزدیكم  

 كه حرفي بزنه، همون موقع سامان وارد كالس شد.

 

#240 

 

 

 

 

نگاهش به من بود، انگار. منتظر بود ببینه من چه عكس 

شستم.  العملي نشون میدم. رو برگردوندم از امیر و سر جام ن

بعد از صحبت هاي اولیه سامان ازم خواست كه ارائه رو 

شروع كنم. خیلي مسلط و خوب شروع به توضیح كردم. 

مطمئن بودم ارائه خوبي شده. بعد از اینكه ارائه تموم شد ، 

تا سوال سخت ازم میپرسید. همش رو یجوري  ٥، ٤سامان 

و بعد   جمع كردم ، به جز یكي. تشكر كرد ازم و خواست بشینم

از توضیحاتي گفت كه ارائه خوبي بود. میدونستم نباید ازش  

انتظار داشته باشم كه  بهم گیر نده ولي این حد از گیر دادن هم 

در باورم نمیگنجید. سر جام كه نشستم، امیر صدام كرد، به 

سمتش برگشتم با نگاهش ازم تشكر كرد ولي من چیزي براي 
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ع با سامان چشم تو چشم گفتن نداشتم و برگشتم. همون موق

شدم. خیلي جدي بهم نگاه كرد و بعد از گروه بعد خواست كه 

براي ارائه آماده باشه. حواسم اصال به كالس نبود، به سامان 

بود كه بعد عذر خواهي كوتاهي رفت بیرون و بهم اس ام اس  

داد كه برم بیرون. از كالس بیرون رفتم ولي تو راهرو 

ساتید دیدمش. به اتاق اساتید اشاره كرد ندیدمش. نزدیك اتاق ا

 كه برم داخل. 

 چي شده سامان؟ -

 _ بازم امیر ...

 _ سامان قرار شد بهم وقت بدیم 
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 _ اون نگاه امروزت چه معني داشت؟

_ سامان أوالا كه اون صدام كرد بعدم بین منو تو هیچي نیست 

عا نمیتوني  كه میخواي اینجوري غیرتي بازي در بیاري. اگه واق

 ،  برو. منم اذیت نكن. تازه كلي ازم سوال پرسیدي.

 _ اینجا استادت هستم.

_ استادي كه دید دانشجویي كه بهش عالقه داره ، داره با 

عشق سابقش حرف میزنه، حسودي كرد و تالفیشو با سواالت 
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زیادي كه من واقعا نمیدونم از كجات در آوردي ، سرم در 

 آوردي.

 _ شاید.

 ان تو چته ؟ _ سام

 _ هیچي برو سر كالس. منم میام.

 _ ولي سامان...

 _ لطفا حرف نزنیم، اعصابم خورده. 

نمیدونستم چشه، حالتي بین حسادت و دلخوري داشت. 

نمیدونستم باید چطوري برخورد كنم ولي دوست نداشتم حسود 

باشه. شاید االن دوست نداشتم. چون ما رابطه اي  نداشتیم كه 

بخواد اینجوري برخورد كنه. به سمت كالس رفتم و بعد چند  

ه خودش  دقیقه وارد كالس شد. دیگه كالفه به نظر نمیومد، ب 

مسلط شده بود . خیلي جدي شروع به درس دادن كرد و بعد  

درس سواالتي از بچه ها پرسید. نگاهش به هر سمتي میرفت، 

اال مني كه بهش زل زده بودم. تناقض در من بیداد میكرد . 

توجهشو میخواستم و نمیخواستم . امیر صدام میكرد ولي توجه  

داشت از كالس میرفت  نمیكردم. باالخره كالس تموم شد. سامان

 بیرون كه همون موقع امیر جلوم رو گرفت.

 _ لطفا نادین.

 نمیدونستم میخواد چي بگه ولي اصال حوصلشو نداشتم.

_ واقعا امروز حوصله ندارم. بعدا حرف بزنیم. البته حرفیم 

 نیست. 

اینو گفتم و به سرعت از كنارش رد شدم. سامان داشت به 

دخترا دورش جمع شده بودند. هیچ   سمت اتاق اساتید میرفت .
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نگاهي بهش نكردم و به سرعت از دانشگاه خارج شدم. 

 حوصله خودمم نداشتم.
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خسته شده بودم از همه اتفاقاتي كه افتاده بود. از خودم و  

دوست داشتن هام كه به جایي نمیرسید. خسته و داغون یه 

تم تموم سمت خونه رفتم و رفتم زیر دوش. انگار میخواس

خستگي هام و ناراحتي هامو به دست آب بدم. بعد از مدتي  

حس كردم سبك شدم، از حموم بیرون اومدم. به گوشیم نگاه 

كردم اثري از سامان نبود. ته دلم دوست داشتم  بهم زنگ زده 

باشه ولي نزد . شاید به خاطر حرف خودم كه ازش خواسته 

احتیاج داشتم.  بودم بهم فرصت بده، زنگ نزد ولي من بهش

احتیاج داشتم كه باهاش حرف بزنم. احتیاج داشتم كه دوستم 

باشه و به درد دالم گوش بده ولي خبري ازش نبود. تو یه  

تصمیم یهویي تصمیم گرفتم برم سر مزار بابام. یهو یادش  

افتادم . انگار دلم تنگ شده بود. با اینكه مسیر كمي طوالني  

رو گرفتم و با سرعت باالیي   بود ولي باید میرفتم. سوییچ

روندم. دست فرمونم خوب بود و براي همین مشكلي نداشتم.  

فقط هدفم این بود زودتر برسم. نمیدونم چقدر طول كشید ولي 

رسیدم . ماشین رو سریع پارك كردم و به داخل امامزاده وارد  
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شدم. هنوز با اینكه مدت ها گذشته بود وقتي سر مزارش مي 

نمیشد كه نیست. نشستم كنارش. سرمو رو قبر  ایستادم باورم

 گذاشتم و شروع كردم به حرف زدن:

_ بابا چرا نیستي؟  چرا من از همیشه تنها ترم؟ چرا من جبران 

نبود تو رو خواستم با شخص دیگه جبران كنم؟ چرا موفق 

نبودم؟ چرا هیچ كس دوستم نداره؟ چرا جواب نمیدي هان؟ 

 ر حالي كه گریه میكردم گفتم:سرمو از قبر بلند كردم و د

_ خستم بابا. از جاي خالیت خستم . ناراحتم ازت، از نبودن  

هاي گذشته و امروزت. تو بگو چیكار كنم؟ حس میكنم منم مثل  

تو روي خوش زندگي رو نمیبینم، تو خودت خواستي اینجوري  

 زندگي كني ولي من نخواستم اینجوري بشه ولي شد.
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 یفهمي؟ خستم خیلي خسته._ میشنوي؟ م

اینا رو گفتم و خیلي گریه كردم. خسته بودم از همه. اونقدر 

گریه كردم كه سبك شدم. حس بهتري داشتم. آروم به سمت 

خونه روندم. خبري از اس ام اسي تلفني نبود. تا میخواستم 

لباسمو عوض كنم ، گوشیم زنگ خورد. نیكان بود كه ازم 

شدم شاید سامان هم اونجا باشه.  خواست برم خونش. خوشحال 
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زود لباس مناسبي پوشیدم و به سمت خونه نیكان رفتم. در زدم 

 كه سارا در رو باز كرد . با خوش رویي سالم كرد و گفت:

 _ سالم عزیز دلم. خوش اومدي بیا تو. خوبي؟

 _ ممنون سارا جون. تو خوبي؟ خانواده خوبن؟

 انشگاه ؟_ همه خوبن جز سامان . امروز ندیدیش د 

 _ چرا بود. 

_ نمیدونم یجوري شده. بهش زنگ زدم  كه همگي دور هم 

باشیم، بي حوصله بود و یجوري سعي كرد منو بپیچونه ، آخر 

قبول كرد ولي ده دقیقه پیش زنگ زد كه كاري واسش پیش 

 اومده و نمیتونه بیاد. 

 همون موقع صداي نیكان اومد. 

 فراموش نكني . _ سالم آبجي خانم. ما رو 

 در حالي كه بغلش میكردم گفتم:

 _ خوبي نیكان؟ 

_ نه به خوبي شما. یه وقت حال منو نپرسي. تا نگم بیا كه 

 نمیاي. من ازدواج كردم، تو عوض شدي.

_ نیكان چه حرفا میزني. سرگرم دانشگاهم. میدوني كه مامانم 

هر روز یه گیري به خونه میده. مجبورم خونه رو جوري تمیز 

 مرتب نگه دارم كه نگه نمیتوني تنها تو خونه بموني.
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 _خوب با مامان زندگي كن، هم خودتو راحت كن ، هم اونو. 

 _ نمیشه.

_ راستي از برادر خانم ما چه خبر؟ اذیتت نمیكنه كه ؟!!! اذیت 

 كرد بگو گوششو بپیچونم. 

 _ نه بابا چه اذیتي. سر كالس خیلي هم جدیه. با جذبست.

 مون موقع صداي سارا اومد:ه 

_ طفلك داداشم جدیه دخترا از سر و كولش باال میرن، واي به 

حال اینكه جدي نباشه. چند وقت پیش میگفت یه دختري از 

 دانشجوهاش بهش پیشنهاد دوستي داده.قبول نكرده.

-٦_ آخي . چرا طفل معصوم رو ناامید كرده. البته االن كم كم 

 داداشت با اون سابقه درخشانش. تا دوست دختر رو داره ٧

_ نه طفلك تنهاست. داداشم افسرده شده نمیدونم چرا. امشبم 

 دیدي كه نیومد. 

همون موقع صداي زنگ اومد. سارا به سمت آیفون رفت و با 

 خوشحالي برگشت. نیكان به سارا گفت:

 _ سامان بود؟ 

 _ آره.

نقدر _ دیدم گل از گلت شكفت. بفرما اینم از داداشت كه ای

 نگرانش بودي. 

سامان وارد شد با قیافه شاد و قبراق مثل همیشه. معمولي با  

همه دست داد. وقتي نوبت من شد، دستم رو بیشتر فشرد و رد 

شد. نمیتونستم از چهرش چیزي رو بخونم. سامان  آدم توداري  
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بود و خیلي راحت نمیشد به این پي ببري كه چي تو سرش 

 و تو دست گرفت:میگذره. مثل همیشه جمع ر

_ میبینم كه افسرده شدین من نبودم. اصال گل سر سبد خانواده  

 منم.

_ سامان جان خوبه اومدي. خواهرت نگرانت بود. میگفت 

 سینگل موندي. راسته؟

_ استغفرهللا چقدر حرف پشت آدم در میارن. من سینگلي. واه  

 واه واه. همین االن میخواي كلي دختر اینجا ردیف كنم.

سارا خانم تحویل بگیر. بفرما خان داداشت عوض نشده. _ 

 همون آدم سابقه.

 _ حاال تو بل نگیر. من اینجوري گفتم فضا عوض بشه.
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 _ یعني میخواي بگي سینگلي؟

 _ بودم ولي شاید در بیام از سینگلي.

_ جدي میگي داداش؟ باالخره میخواي زن بگیري؟ ! خدا رو 

 مامان زنگ بزنم ، خوشحال میشم.شكر. بزار من به 

 _ ساراااااااا. 

 _ جان...
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_ من یه چیزي گفتم . فعال در حد حرف هست، تا ببینیم چي  

 میشه.

 حس میكردم غیرمستقیم منظورش به من هست و تصمیمم .

_ حاال كي هست اون عروس خوشبخت كه دل داداش منو  

 برده؟

ادگاره. مهلت _ خواهر من نه به دار نه به بار ، اسمش عمو ی

بده آبجي خانوم. خواهشا فقط به مامان چیزي نگیا.بیخودي  

 بزرگش میكنه . فعال باید ببینم شرایط چطوریاست.

 _ یعني ایران میموني ؟

_ خدا قبول كنه آره. اگه خانم موافق باشن كه میریم اون 

 طرف.

بهش چشم غره رفتم كه خودش فهمید از حرفش خوشم نیومد.  

 شو و گفت:ادامه داد حرف

 _ البته زیاد مایل نیست.

_ خدا رو شكر. ان شاهللا موندگار بشي همینجا. مردیم از 

 دوریت .

 _ خدا نكنه. من كه همش میام و میرم.

_ مسافرت ، با ساكن جایي بودن فرق داره. تو بیاي خیال همه 

 راحت میشه.

 _ ان شاهللا كه میام.
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شیرین زبوني هاش هممون رو سرگرم تا آخر شب سامان با 

كرد ولي من كه منتظر بودم بیشتر بهم بها بده ، نشد. بعد اینكه  

بهش چشم غره رفتم عمال سعي كرد منو نادیده بگیره . من 

دوست داشتم بهم توجه كنه، تو عمل نشون بده كه دوستم داره 

ا  ولي خب با كارام شاید باعث دلزدگیش میشدم. شاید االن نباید پ

پیش میزاشت. میزاشت زمان بگذره و من یه سري مسائل رو 

فراموش كنم. خودم هم نمیدونستم چیكار میكنم و آیا واقعا  

میخوامش یا نه. یعني خواستن رو میخواستمش ولي فكر 

گذشته نمیزاشت نسبت بهش تمركز داشته باشم و دا و عقلم 

فتن یكي بشه.  آخر شب شد و باید میرفتم. سامان هم قصد ر

كرد. از سارا و نیكان خداحافظي كردیم و به سمت درب خروج 

رفتیم. سامان بي تفاوت سوار ماشینش شد و ندید كه من چقدر 

منتظر یه نگاهش بودم. سوار ماشین شدم و یه سمت خونه 

رفتم ولي دلم گرفته بود ، وسط راه مسیرو عوض كردم و به 

ي رفتم. ماشین رو جایي از شهر كه هم شلوغ بود هم باالي بلند

پارك كردم و پیاده شدم.  از اونجایي كه من ایستاده بودم تموم  

شهر معلوم بود و همه مثل نقطه هاي ریز به نظر میومدن. 

 همون موقع یه صداي اومد:

 _ با این دقت نگاه میكني دنبال چي میگردي؟

 سامان بود . با دیدنش لبخند به لبام برگشت. گفتم :

 _ چي؟
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چي میگردي؟ این وقت شب تنها واسه چي اومدي  _ دنبال 

 اینجا؟

 _ دلم گرفته بود. تو نرفتي ؟!!!! من دیدم كه رفتي.

_ چرا دلت گرفته بود؟ من كه سعي كردم هر چي تو میگي 

 گوش بدم ولي من مثل تو بي رحم نیستم.

 _ سامااااان

اینو گفتم و بلند زدم زیر گریه و به آغوشش پناه بردم. انگار 

ظار این حركت رو از من نداشت ولي من رو در آغوشش انت

 گرفت.
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در آغوشش گریه میكردم و سامان بیشتر منو به خودش  

میچسبوند و این حس خوبي رو واسه من ایجاد میكرد. انگار 

تازه فهمیده بودم نبود سامان رو چقدر تو زندگیم كم دارم. كسي 

باشه و به موقع شوخ كه دوسم داشته باشه ، به موقعش جدي 

 بشه.

مدتي كه گذشت ازش فاصله گرفتم. لباسش خیس اشك هاي من 

بود. آروم ببخشید گفتم ولي حرفي نزد. بهش نگاه كردم با 

 لبخند بهم نگاه كرد و گفت:

 _ سبك شدي؟
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 _ آره.

_ خیلي خوبه ولي این دلیل نمیشه نصف شبي تنها بیاي اینجا.  

 اگه من نمیومدم دنبالت چي؟ 

 تخصي جواب دادم : با

 _ حاال كه اومدي. البته وظیفت بود كه بیاي.

 _ بله خانم حرف حرف شماست .

 _ سامان خیلي خوبه كه هستي.

 _ باالخره فهمیدي.

_ سامان نیومدنت داشت اذیتم میكرد. اومدم خونه سارا و نیكا 

گفتم چون تو هستي ولي وقتي فهمیدم نمیاي خیلي ناراحت 

شدم. سامان اگه حرف یا عكس العمل نادرستي انجام دادم  

ببخشید، من با خودم درگیر بودم ولي امروز فهمیدم واقعا  

ومدي بدون  دوستت دارم. حضورت تو زندگیم مهمه . از وقتي ا

اینكه عضوي از خانوادم باشي روحیمو بهتر كردي، فك میكردم 

بهت عادت كردم ، فك میكردم همیشه هستي، نمیدونم دیگه چي 

 باید بگم. 

 _ هیچي نگو. فقط همینجوري زل بزن تو چشام.

 _ ساماننننننن 
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 _ زل بزنم میترسم منحرف بشي.

 شیطون گفت:

 هستم ، تو دیگه منحرف ترم نكن._ من منحرف خدایي 

اینبار سامان بود كه من رو در آغوش گرفت. حسم لحظه به 

 لحظه بهتر میشد.

_ خب حاال اسم این رابطه پنهون رو چي بزاریم؟ نامزدي، 

 عشق، دوستي؟

_ هیچ كدوم فعال اسمي روش نزاریم ، مثل دو تا آدم عاقل و  

 بالغ با هم در ارتباطیم.

اولین قرارمون بیا خونم . هیچ وقت نیومدي.  _ باشه. و فردا 

 البته اگه مشكلي نداري اگه داري با نیكان دعوتت كنم.

 _ نه مشكلي نیست.

 _ پس یعني میاي؟ 

 _ یعني میام . 

 _ نمیترسي؟ 

 _ نه . از چي باید بترسم.

_ خب منم و تو ، نَفَر سوم هم شیطونه. نمیترسي شیطونه منو  

 رده شیطون بهم یه پیشنهاداتي بده. منحرف كنه، شاید خداي نك

_ شیطون غلط كرده عزیزم. در ضمن بعد این مدت بهت اعتماد  

 دارن. میدونم چطور آدمي هستي. 

_ خیلي خوبه ولي االن باید بري خونه. چون تو یكي از گوشام 

شیطون داره كلي حرفاي خوب خوب میزنه، منم همیشه حرف 

 گوش كن و استغفرهللا.

 _ بریم.
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  یعني اینقدر ترسیدي؟_ حاال

 _ نه داره دیر میشه ، اصال حواسم به زمان نبود. 

 _ باشه بریم فقط قبلش ...  

 _ قبلش چي؟

 _ بیا بغلم. 

 _ واي گفتم چي میخواد بگه. 
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 _ چي دوست داري بگم؟!!!

 _ هیچي . بریم. 

 _ اول بغل. 

نگاه  اینو گفت و دوباره من رو در آغوش گرفت. با لبخند به هم 

كردیم  و ازش جدا شدم. من سوار ماشین شدم و سامان هم 

پشت سرم حركت كردم و این كارش حس حمایت خوبي بهم  

میداد. یه سري كارها هستن شاید خیلي بزرگ نباشن ولي حس  

خوبي رو به آدم منتقل میده. تا رسیدن به خونه همین طور 

زم همراهیم كرد. وقتي رسیدیم به خونه با یه تك بوق ا

خداحافظي كرد و رفت. با خوشحالي به سمت خونه رفتم. درو 

باز كرد و با همون لباس روي تخت دراز كشیدم. خوشحال بودم  

و به سقف خیره شده بودم در حالي كه اتفاقات شب رو مرور 
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میكردم. بالشت رو به جاي سامان بغل  كرده بودم و مثل دیونه  

بودم . آخر بلند شدم و ها  میخندیدم.چند دقیقه تو همین حال 

لباسم رو عوض كردم و به تختم رفتم. همون موقع پیامي از  

 سامان اومد:

_ خوشحالم به عهدي كه با خودم بسته بودم كه نیام دنبالت، 

عمل  نكردم . خوشحالم از این به بعد با همیم . بي صبرانه 

 منتظر اومدن فردا و قرارهاي یواشكیمون هستم .
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غرق در خوشي میشم. با فكر به سامان خوابم میبره. و من 

صبح كه از خواب بیدار میشم باز یه پیام از سامان رو گوشیم 

 هست:

 من در این نهانخانه تاریك نخواستن ها 

 من در این تیره شب باراني

 در عمق خیالم 

 تو را  آرزو كردم) سیده بهشاد زهرائي(.

 رو كردم:تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم و همین كا

 _  سالم سامان. خوبي؟

_ سالم خانم . احوال شما؟ مگه میشه یه خانم خوشگل سر 

 صبح بهم زنگ بزنه بد باشم. دیشب چطور خوابیدي؟
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 _ خوب خیلي خوب.

 _ جاي من كنارت خالي نبود احیانا؟!!!

 _ ساماننننننن. 

 _ جیغ نزن دختر . غلط كردم.

 میزني._ آخه همش خاك بر سري حرف 

_ منو حرفاي خاك برسري ، استغفرهللا. چي فكر كردي راجع 

به من. اونم هیچ كس نه من. من به این مؤدبي، من به این 

خوبي، من به این خوش تیپي، من به این جنتلمني؟ من به 

 این...

 _ سامانننننننن. 

 _ جووووووون. 

 _ ساماننننننننن. 

 _ غلط كردم.

پرت میگي، یادم رفت واسه چي  _ یعني ولت كنن، یه بند چرتو

 بهت زنگ زده بودم.

_ زنگ زده بوّدي بگي دلت واسم تنگ شده. مرسي عزیزم، دل 

 كنم واست تنگ شده. حاال میام پیشت گشادش كني.

 _ اعتماد یه نفس باالیي داریا. راستي  كي همو میبینیم؟ 

 _ بعد كالس . فقط دوست ندارم امیر دور و برت باشه.

نمیرم پیشش ولي شاید اون بیاد . من میخوام  _ سامان من 

 سعي كنم باهاش مثل یه آدم معمولي برخورد كنم.

 _ باشه. عصر میبینمت . 

 _ سامان شعر دیشبت خیلي خوب بود . 

 _ پس چرا جوابي ندادي؟
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 _ اینقدر حالم رو خوش كردي كه نتونستم جواب بدم.
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 _ چقدرم خوب كه حالت اینقدر خوبه.

 ان دارن در میزنن، من باید برم._ سام

 _ كیه اول صبحي؟

_ خنگ آخه كي میتونه باشه؟ دوست پسرمه اول صبحي اومده  

 بوس صبح بخیر بده. 

_ اوووو. یعني منظورت اینه پاشم بیام اونجا بوس صبح بخیر 

بدم. استغفرهللا دیدي من منحرف نیستم، خودت افكارت منحرفه 

حاال كه اصرار كردي سه سوته . من خیلي بچه خوبیم ولي 

 خودمو میرسونم.

 _ باشه الهام جون برو سر كارت. منم رفتم.

 _ جان؟؟؟ الهام؟؟؟ من؟؟؟؟

 _ سالم مامان جان. خوبي؟ بیا تو . االن داره تلفنم تموم میشه.

_ آهان فهمیدم. مامانت بود . باشه عزیزم برو به كارت برس. 

 بوس من یادت نره. باي باي هاني.

اومدن مامان سر سري خداحافظي كردم. سامان باز هم خنده   با

 رو به لباي من آورده بود مثل همیشه. 

 _ كجا موندي نادین؟ بیا مادر صبحونتو آماده كردم.

 _ من سر و صورتمو بشورم ، میام مامان جان.
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سر و صورتم رو شستم و با لبخند به مادرم كه در حال چیدن  

 سفره بود ، نگاه كردم.

 یه مامان جان ؟ چیزي میخواي؟ _چ

 _ نه مادر من. همینجوري داشتم نگات میكردم، قربونت برم. 

 _ خدا نكنه مادر. صبحونتو بخور. 

چقدر خوب بود كه میومد صبحانمو آماده میكرد و من با عشق 

 نگاهش میكردم.

مشغول خوردن صبحونه شدم و خدا رو شكر میكردم كه مامانم 

بحونه درست كنه. براش خیلي  هست كه اینجوري برام ص

خوشحال بودم ، زندگي روي خوشش رو بهش نشون داده بود  

و با عمو محمد خوشبخت بود. عمو محمد آدم خوبي بود. بعد  

خوردن صبحونه ، گونه مامان رو بوسیدم و لباس پوشیدم و به  

سمت دانشگاه رفتم. داشتم ماشین رو پارك میكردم كه دیدم 

ك كردن ماشینش هست. چشمكي بهم زد سامان هم در حال پار

و با اشاره به گوشي اشاره كرد.دیدم پیام داده ، پیامشو باز 

 كردم . نوشته بود:

 _ بوس صبح بخیرم رو كي باید بگیرم؟؟؟

_ برو سر كالس بچه پر رو. ببخشید یعني استاد منظورم بود.  

االن ما تو دانشگاه هستیم و شما استاد من هستي، من رفتم سر 

 الس باي باي استاد.ك

 و براش دست تكون دادم و با چشمك ازش دور شدم.
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بدو بدو به سمت كالس رفتم. دیدم پشت سرم داره میاد. زودتر  

از سامان وارد كالس شدم. تا وارد كالس شد شروع به درس 

دادن و توضیح كرد، خوشم میومد همیشه مسلط بود. یه جا  

اشتم به رابطه خودم و سامان فكر حواسم از كالس پرت شد و د

 میكردم. همون موقع پیام اومد: 

_ خانم میر عمادي فكر نمیكنید تو كالس باید به من توجه كني، 

 حواست پرت اینور  أونور نباید باشه.

_ خیر استاد. داشتم به عشق زندگیم فكر میكردم. شما هم بهتره  

 حواستون به تدریس باشه .

ببینم چیكار میكنه توضیحات درسش تموم بهش نگاه كردم كه 

شده بود و داشت أسامي رو میخوند براي كنفرانس دادن، 

اینقدر هم جدي بود، اصال شك نمیشد كرد كه این اقا داره اس ام  

 اس بازي میكنه. دوباره پیام اومد: 

_جووووون. اشكال نداره عزیزم. بهش فكر كن. خاك بر سري 

 هم فكر كن، تا تهش برو.

شكلك خشمگین رو واسش فرستادم و شكلك لبخند رو همراه با 

 قلب فرستاد.

از كالس درسش هیچي نفهمیدم. بعد كالس داشتم از دانشگاه 

 بیرون میرفتم كه گوشیم زنگ خورد، سامان بود:

 _ اي خانوم كجا كجا؟

 _ سامان منو تعقیب میكني؟
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 _ ما اینیم دیگه. خیابون... منتظرم بمون.

 مون عصري بود._ ولي قرار

 _ با استادت بحث نكن.

 _ باشه.

داشتم حركت میكردم كه دیدم سامان هم میخواست سوار 

ماشینش بشه، ولي همون موقع یكي از اساتید خانم سر رسید. 

از دانشگاه خارج شدم و سر همون خیابوني كه گفته بود  

وایستادم. بعد یه ربع باالخره رسید. چپ چپ نگاش كردم كه 

 به نشونه تسلیم بلند كرد و گفت:دستاشو 

 _ ببخشید این خانمه خیلي سیریش بود . ول نمیكرد.

 _ بعله خاطرم هست كه ایشون خاطرخواهتون هستن.

_ اوووو . حاال جدي نگیر. كجا بریم خانم؟ ماشینتو پارك كن ، 

 با ماشین من بریم.

 _ چشم
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ه بودیم كه  با سامان به راه افتادیم. هر دومون سكوت كرد

 سامان سكوت رو شكست:

 _ چرا ساكتي نادین؟

 _ داشتم به اینكه تو  چقدر مارموزي فكر میكردم.
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 _ اوا چرا؟!!!

_ چطوري سر كالس هم حواست به من  بود، هم حضور غیاب 

 كردي؟!!!

_اووووو. گفتم چي شده. من ذاتا آدم توانایي هستم. توانایي  

 هاي  دیگه ایم دارم، نام ببرم؟

 ا كیف كوبیدم به دستش كه اینقدر  چرت و پرت نگه.ب

_ آخ نزن دختر. تو كیفت سنگ داري مگه؟ با دست بزن ، با 

 دست سبك تره.

 _ سامانننننن.

 _جانم.غلط كردم.

 _ آدم نمیشي تو. 

 _خب باالخره رسیدیم. پیاده شو. 

به أطرافام نگاه كردم. یه جاي سر سبز بود كه خیلي هم شلوغ 

سامان كه دید وایستادم و اطرافم رو نگاه میكنم دستمو نبود. 

كشید و با خودش همراه كرد. با هم به یكي از آالچیق ها رفتیم 

 و سامان سفارش داد. بعد اومد و كنارم نشست:

 _ خوب خانم خانما. چه میكني؟ كالس خوش گذشت؟

 _ از استادش خوشم نمیاد. خیلي اذیت میكنه. 

اذیت كنه. راستي شب  خونه شما  _ كي جرأت میكنه تو رو

 دعوتیم. 

 _ تو ؟

 _ نه خانوادگي. 

 _ پس چرا مامان بهم نگفت؟

 _ حتما یادشون رفته.لباس چي میپوشي؟
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 _ چي؟

 _ میگم لباس چي میپوشي؟

 _ دو تیكه میپوشم میام كنار دریا. چه سوالیه كه میپرسي.

 یه دفعه زدم رو دهنم . تازه فهمیدم سوتي بدي دادم.

 ن بعد از شنیدن حرف من قهقه بلندي زدساما
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 با لحن شیطوني گفت:

_ من با دو تیكه پوشیدنت مشكلي ندارم ولي نه كنار دریا و 

جمع خانواده. در خلوت دوتایي مجازي. دو تیكه سه تیكه بي 

 تیكه اصال بپوشي.

 _ سامان میكشمت.

چنین لباس  _اي واي. چرا منو بكشي؟ خودت پیشنهاد پوشیدن 

 جدایي رو دادي ، تقصیر منه؟!!!

 یهو ساكت شد.

 _ ساماننننننن. 

 سكوت كرد.

 _ سامااااااان. چرا جواب نمیدي. 

 یهو به خودش اومد و گفت:

 _ هیچي داشتم تو رو با دو تیكه جلوي مهمونا تصور میكردم.
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اینو گفت و باز زد زیر خنده. من خداي سوتي بودم، اونم منو  

آورده بود. براي اینكه اذیتش كنم، بلند شدم كه برم . یهو  گیر 

 سامان به خودش اومد و گفت:

 _ كجا ؟

 _ من میرم . جنابعالي هم هر چقدر دوست داشتي بخند بهم.  

_ اي بابا. نادین تو كه بي جنبه نبودي. حاال من یه غلطي 

 كردم، یه چیزي گفتم.فكر نمیكردم ناراحت بشي.

 م._ نمیخوام من میر

 داشتم ناز میكردم كه زودتر قضیه جمع بشه.

یهو دستمو گرفت و تو بغلش پرت شدم. با لبخند بهم نگاه كرد 

 و تو صورتم فوت كرد و گفت:

_ االن بهترین جایي هستي كه باید باشي. خوشگل خانم اگه 

گفتم چي میپوشي واسه این بود كه باهات ست بپوشم. خب 

وني كه من چقدر بچه خوبیم  خودت ذهن منو منحرف كردي، مید

 و اصال از راه راست منحرف نمیشم. 

_ بعله بعله خبر دارم چقدر بچه خوبي هستي. دفترچه خوبي  

 هاتو دارم. 

_ نمیخوام به گذشتم فكر كني، نمیخوام به گذشته خودت هم فكر 

كني.منو تو االن اینجا هستیم پیش هم، با فكر به آینده. فقط به  

 من فكر كن. میشه؟

 _ باید فكر كنم. 

 _ بدجنس. 
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اینو گفت و منو تو بغلش چلوند. چند دقیقه بعد سفارشمون رو 

آوردن.  سفارش دیزي داده بود .با یأس بهش نگاه كردم كه 

 سوالي نگام كرد.

 _ سامان جون. 

 _ جووووووون. 

 _ كوفت . بي جنبه.

 _ حرفتو بزن.

_ سامي جون میدوني كه دست من قوت نداره یعني سخته 

 كوبیدنش میشه واسه منم بكوبي؟ 

 دوباره منو تو بغلش چلوند و گفت:

 _ عاشقتم كوچولو. راستي تو چي گفتي بهم؟؟ چي چي جون؟؟؟

 _ سامان .

 _ نه سامان نگفتي.

 با خجالت گفتم :

 _ سامي گفتم ببخشید نمیدونستم خوشت نمیاد.

 خندید و گفت : 

داشتم دوباره سامي _ نه دیونه خیلیم دوست داشتم. دوست 

 صدام كني. بازم بگو.
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 _ پاك خل شدیا.

 یهو زدم زیر خنده.

 _ به چي میخندن سركار خانوم؟

_ هیچي داشتم فكر میكردم كي باورش میشه استاد سخت گیر 

 تو دانشگاه، این قدر خل و چل باشه.

 _ اصالح كن حرفتو عزیزم. بگو چقدر میتونه عاشق باشه.

 میخواي بگي تو عاشق مني؟_ یعني 

تو چشام زل زد و با یه لحني كه حسش رو به خوبي میشد 

 فهمید گفت:

 _ یعني هنوز نفهمیدي من از همون لحظه اول عاشقت شدم.

نگاهش پر حرارت بود ، پر از حرف هاي نگفته، پر از حس و 

 شاید هم پر از عشق. خجالت كشیدم و  با ناز خاصي گفتم:

 _ سامییییییي. 

 جان سامي. _

چشم تو چشم هم بودیم و سامان فاصلشو لحظه به لحظه باهام 

كم میكرد. نمیدونستم چه عكس العملي نشون بدم. بدمم نمیومد.  

باالخره  رابطتمون داشت شكل دیگه اي میگرفت و خیلي چیزا  

طبیعي بود. تو این فكرا بودم كه لبش رو پیشونیم قرار گرفت و 

من براش اولویت بود. میدونستم  خوشحال بودم همیشه  حس 

براي اینكه  حس اعتماد رو بهم ثابت كنه ، این كارو كرد. با 

جدا شدن لبش از صورتم لبخند شرمگیني زدم كه اونم فهمید از  

 كارش خوشم اومده.

 _ خوب داشتیم چي میگفتیم؟!!!

 _ یادم نیست.
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 _ مثل من رفتي تو هپروت ها. 

 و این بار هر دو با هم خندیدیم. اینو با یه لحن با مزه اي گفت 

 

#256 

 

 

 

 

بقیه غذا رو در حالي كه خندان بودیم خوردیم. قبلش سامان 

غذاي من رو هم كوبید . بعد خوردن غذا سامان شروع به 

 حرف زدن كرد :

_ امروز روز اول آشناییمون هست. دوست داشتم هر كاري كه 

عشق رو تجربه تو دوست داشتي انجام بدیم. دوست دارم با هم 

كنیم و در نهایت بعدا با زندگي كنیم البته اگه تو بخواي. حاال 

 خانم خانما چي میخواي؟

 _ دوست دارم بریم شهربازي؟

 _ چي؟

 _ شهربازیییییي؟

 دست رو  پیشونیم گذاشت و گفت:

 _ تبم نداري. 

_ خیلي بدي سامان . خوبه اینجوري گفتي و همین اول راه جا  

 زدي. 

 زم._ بریم عزی

 _ واقعا؟!!!!



 446 

 _ مرسي سامي جون.

 اینو گفتم و تو بغلش رفتم.

 _ جاي دیگم خواستي میریما. فقط همین قدر ذوق زده شو. 

 _ ساماااااااان. 

 _ جون. ببخشید . غلط كردم.

 _ خب حاال پیش به سوي شهر بازي . 

 _ بریم خانم.

دوباره سوار ماشین شدیم، خوبیش این بود كه شهربازي نزدیك 

ود و سریع رسیدیم. هر چي بازي ترسناك بود رو انتخاب  ب

میكردم و جالب این بود سامان نه تنها مخالفت نمیكرد بلكه 

میگفت حتما بریم. اون یكیم بریم. اولین دستگاه رو كه سوار 

شدم ارتفاع خیلي باال بود و حركات تندي داشت و ناخوداگاه  

امان همپاي جیغ میزدم و دست سامان رو میفشردم. گاهي س

من جیغ میزد و دیونگي میكرد و خودشو میزد كه یعني  

ترسیده. از مسخره بازیاش ریسه میرفتم. بعد كلي جیغ و داد از 

دستگاه اولي پیاده شدیم، حالت تهوع پیدا كرده بودم ولي یكم  

بعد حالم خوب شد.  بعد از اون قرار شد بریم ماشین بازي. دو 

یم . همش سعي میكردیم به هم  تا ماشین نزدیك هم سوار شد

بزنیم. صداي خنده هامون قطع نمیشد. بعد از ماشین رفتیم 

سمت نشونه گیري، من عروسك خرسي رو میخواستم ولي 

سامان هر چي زد نتونست عروسك رو ببره. یكم ناراحت شدم 

ولي به روي خودم نیاوردم. وقتي از شهربازي بیرون اومدیم ،  

 د و گفت:سامان سوئیچ رو بهم  دا
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_ نادین برو سوار ماشین شو من دستشویي دارم زود میرم 

 میام.

باشه اي گفتم و رفتم  سوار ماشین شدم و منتظر سامان شدم. 

ده دقیقه بعد سامان اومد با عروسك خوشگل پاندایي، اون 

 عروسك نبود ولي این خیلي قشنگ تر از اون بود.

 

#257 

 

 

 

 

 _ این چیه سامان؟

نتونستم اونو برنده بشم بدم بهت تصمیم گرفتم _ خب من كه 

یكي بجاش واست بخرم. تازه این از اونم قشنگ تره. نگاش 

 كن.

رأست میگفت عروسك بامزه اي بود ، عروسك رو بغل كردم و   

بعدش داخل ماشین گذاشتم. بعد از اون به نشونه تشكر سامان 

ي رو  رو بغل كردم ، هر دو در آغوش هم بودیم و این حس خوب

 بهم القا میكرد.

بعد چند دقیقه از هم جدا شدیم و سوار ماشین شدیم. سامان 

 گفت:

 _ چسبید.

 _ آره غذاش خیلي خوشمزه بود. دستت درد نكنه عزیزم.
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_ ولي من غذا رو نگفتم، بغل رو گفتم. همیشه از این كارا 

 انجام بده. اصال جزو وظائف روزانست. بغل بوس و .... 

 _ سامان جان...

 _ سامان جان كه میگي میترسم.

 _ خوبه كه بترسي عزیزم. ببند. 

 _ خب یعني بوس بده. 

 _ كي گفته بده. 

 خواست بیاد جلو كه محكم داد زدم: 

 _ ساماننننننن. 

 _ جوووووون. خودت گفتي بد نیست.

 _ بله بد نیست ولي نه االن.

 _ پس كي؟؟؟؟

 _ وقت گل ني . چقدر عجولي.

 لبخند زد و گفت:

اذیتت میكنم. عجول نیستم. واسه رسیدن به تو تا هر وقت  _ 

 بخواي صبر میكنم. حاالا بشین بریم.

 _ بریم .

تو راه آهنگ شاد گذاشته بود با هم میخوندیم و  گاهي به هم 

نگاه میكردیم در حالي كه دستامون تو دست هم بود. اینقدر بهم  

فكر  خوش گذشت كه نفهمیدم راه چطور گذشت. تو راه داشتم

میكردم مگه عشق چیه. عشق اینه كه با اوني كه دوست داري 

و دوست داره بگي و بخندي. سامان طوري بود كه نمیخواستي  

 هم دوسش داشتي. سامان موجود دوست داشتني بود. 
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باالخره به مقصد رسیدیم. اینقدر بهم خوش گذشته بود كه  

 تن گفت:نمیخواستم ازش جدا بشم . باهاش دست دادم . قبل رف

 _ فردا میبینمت . 

_ نه سامان. یعني نمیخواد به خاطر من از كار و زندگیت 

 بیفتي.

 _ كار و زندگي من تویي. 

_ سامان اینجوري میگي پر رو میشم. بعدا هم ازت توقع دارم  

 ها. نه كه خرت از پل بگذره منو یادت بره. 

 _ حاال بزار خره بگذره.

 _ سامانننننن.

غلط كنم تو رو فراموش كنم. بعدها میتونه  _ جونم عشقم. من 

شكل زندگیمون طور دیگه اي بشه و عشقمون عمیق تر. حاالا 

هم برو تا كسي ما رو ندیده با هم. البته ببینه واسه من بد 

نمیشه رسما میام خاستگاري ولي دوست دارم به نظرت احترام 

اگه  بزارم و در شرایط آشنایي بیشتر با هم ازدواج كنیم البته 

 خانم زودتر. بله رو بگه.

 سامان همیشه جوري حرف میزد كه حرفاش به دلم مینشست.

 _ مرسي سامان. من برم دیگه . میبینمت عزیزم.

 _ نادین . 

 _ مواظب خودت باش.

 _ تو هم همین طور.

 با حس خوبي از سامان جدا شدم و به سمت خونه رفتم.
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قا روشن شد و درو باز كردم و وارد شدم. یك دفعه همه بر

صداي همگي بلند شد كه گفتن، تولدت مبارك. شوكه شده بودم. 

اصال یادم نبود كه تولدم فرداست. سامان نامرد رو بگو بهم  

میگفت زودتر برو ما رو با هم نبینن. اي آدم موذي. مامان اول  

 از همه اومد و بغلم كرد و گفت:

المت و شاد _ دختر خوشگلم تولدت مبارك . ان شاهللا همیشه س

 باشي.

همون موقع زنگ رو زدن. سوالي به بقیه نگاه كردم كه نیكان 

 گفت:

_ سامانه. بهش گفته بودیم به عنوان درس و دانشگاه مخت 

 رو كار بگیره. 

و به سمت در رفت. خندم گرفته بود ، من و سامان فقط داشتیم 

در مورد درس و دانشگاه صحبت میكردیم. سامان وارد خونه  

ر حالي كه كادوئي دستش بود. لباسش رو عوض كرده شد د

بود. مونده بودم در این زمان كم چطوري تونسته لباسشو 

عوض كنه. كت شلوار اسپرتي تنش بود و خوشتیپ شده بود.  

 لبخندي زد و گفت:

 _ سالم به همگي. نادین جان تولدت مبارك. 

هم اومد جلو و دست داد. شرارت از سر و روش میبارید. بقیه 

به نوبت اومدن و تبریك گفتن. مامان و عمو محمد اومده بودن،  

نیكان و سارا هم اومده بودند. دختر عمه و پسر عمه خودم هم 

همراه با عمم اومده بودند. گویا مدت ها بود میخواستن به ما و  

 عمو محمد سر بزنن. عمم وقتي منو دید بغلم كرد و گفت:
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 اي مسعود خالیه. _ تولدت مبارك عزیز دلم. چقدر ج

این رو گفت و با دستمالي اشك چشماش رو پاك كرد. منم گریم 

گرفته بود ، بابا نبود و این سخت بود. به زور جلوي خودمو  

گرفتم كه گریه نكنم. همون موقع سینا كه پسر عمم بود سر و 

 كلش پیدا شد. بچه بدي نبود. اومد جلو و دست داد و گفت:

ي . مامان جان تو هم هندیش نكن. بعد  _ تبریك میگم دختر دائ

این همه مدت اومدي به بچه هاي برادرت سر بزني ، االنم 

تولده اهنگ رو بزنید كه من قر تو  كمرم فراوونه نمیدونم كجا  

 بریزم.

همه به حرف سینا خندیدند. بعد سینا سحر دختر عمم اومد جلو  

 و بغلم كرد:

 مبارك نیوشا جون._ واي كه چقدر سینا حرف میزنه. تولدت 

 

 

یه لحظه ساكت شدم.  خیلي وقت بود ، كسي منو نیوشا صدا 

نزده بود و امشب سحر خواسته یا ناخواسته منو به چند ماه  

 پیش برده بود. رو بهش گفتم: 

_ سحر جون اسمم عوض شده. كسي دیگه منو نیوشا صدا 

 نمیكنه، اسم من نادین هست.

كردم اون اقا چرا نادین صدات _ واي ببخشید. اتفاقاا تعجب 

 كرد. نمیدونستم .ببخشید.

 _ نه عزیزم چه حرفیه.

 سینا گفت:

 _ این بحثا ر.و ولش كنید بریم سراغ بحث زیباي كیك .
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 اینو گفت و منو به سمت خودش كشید. 

 _ یاال فوت كن.

شمع رو فوت كردم. مامان كیك رو برش داد و مشغول تقسیم 

 مشغول باز كردن كادوها شدم.كردنش شد. من هم 

كادوي اولي متعلق به مامان و عمو محمد بود كه ساعت زیبایي 

بود  كه خیلي وقت بود خوشم اومده بود و خریدش رو همیشه 

به بعد مینداختم. ازشون تشكر كردم و مامان رو بغل كردم. 

عمو محمد هم دستاش رو براي بغل كردن من باز كرده بود.  

درسته یا نه ولي به آغوشش رفتم. به هر حال  نمیدونستم كارم

انتخاب مامانم بود و باید به انتخابش احترام میزاشتم. هر چند  

كه بعد از فوت پدرم كم برامون زحمت نكشید. كادوي بعدي 

كادوي نیكان و سارا بود . ادكلن با بوي فوق العاده اي بود.  

ي عمه ازشون تشكر كردم و بغلشون كردم. كادوي بعدي كادو

بود ، یه انگشتر قدیمي بود كه میدونستم متعلق به مادربزرگم 

هست و پدرم هیچ وقت اون رو به مادرم نداد. من رو در 

 آغوش كشید و گفت:

_ این انگشتر متعلق به مامان جونه. دوست داشت به عروس 

مسعود برسه ولي نشد. دوست دارم مامانم به خواستش برسه 

 وقتي تو اونو دستش كني. 

 

 با خوشحالي انگشتر رو تو دستم كردم و گفتم:

 _ ممنون عمه جون. بهترین هدیه اي بود كه گرفتم. 

كادوي بعدي كادوي سحر و سینا بود. یك گردنبند شیك بود. 

میدونستم سینا طالفروشي داره. سحر رو بغل كردم و ازش 
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تشكر كردم. بعدش خواستم از سینا تشكر كنم كه بغلم كرد. آدم  

معتقدي نبودم و خیلي معتقد نبودم ولي خوب یجورایي   خیلي

معذب شدم چون شاید خیلي وقت بود كه  ندیده بودمش و شاید 

انتظار این برخورد گرم رو ازش نداشتم. به هر حال چیزي 

نگفتم و لبخند زدم. آخرین نفر نوبت سامان بود با اون لبخند  

چي واسم گیراش بهم نگاه میكرد. كنجكاو شده بودم ببینم 

خریده. با كنجكاوي جعبه رو باز كردم. هدیه سامان یه كتاب 

نفیس بود كه میدونست خیلي دوست دارم. ازش تشكر كردم و 

بهش دست دادم. شب خوبي بود. سه ساعت بعد مهمان ها رفته 

بودند و من مونده بودم و مامان. ماماني كه واسم كلي زحمت 

كار خودشه. در حالي كه كشیده بود و میدونستم  تدارك امشب 

مشغول جمع كردن وسائل بود از پشت بغلش كردم.به طرفم 

 برگشت و صورتم رو  بوسید و گفت:

 _ جان مامان؟

_ دستت درد نكنه مامان. همه چي عالي بود. خیلي خسته 

 شدي. مامان میشه یه خواهشي ازت داشته باشم؟

 _ وظیفم بود مادر. جان عزیزم.

بخوابي؟؟ به یاد بچگیام دوست دارم  _ میشه امشب پیشونیم

 كنارت بخوابم. 

 _ االن به محمد میگم میام.

خوشحال شدم خیلي خوشحال. مامان همیشه كنارم بود و این 

 دلگرمي بزرگي براي من بود. 

 در همون حین به پیامي كه برام اومد نگاه كردم. سامان بود. 

 كنم؟ _ میدوني دلم میخواست كادوتو وقتي بهت دادم بغلت



 454 

 _ آره میدونم. 

 _ از كجا میدوني؟

 _ از  اونجایي كه خودم دلم میخواست بغلت كنم.

_ دیدي خودت شیطوني میكني. دلم میخواست امشب  رو خودم  

واست جشن بگیرم ولي مامانت با كلي عشق واست برنامه 

 چیده بود. جشن دو نفرمون واسه فردا. همین طور كادوت.

 . _ ولي تو كه كادوتو دادي

 اون كادوي جلوي جمع بود عزیزم. -

 

 

 _ كادوت چیه؟

 _ بخواب عزیزم. كنجكاوي زیاد هم خوب نیست .

 همون موقع صداي در اومد . مامان بود . واسش نوشتم:

 _ حیف كه مامان اومد وگرنه تا خود صبح بهت پیام میدادم. 

_ كیه كه بدش بیاد تو پیام بدي . حاال هم برو بخواب. شبت 

 بخیر عزیزم.

 _ شب بخیر سامي جون.

 _ اومدي مامان جون؟ به عمو محمد گفتي؟

_ آره عزیز دلم. بریم بخوابیم كه هم تو خسته اي و هم من. 

 فردا خونتونو سر و ساماني میدم. 

 _ نمیخاد مامان خودم فردا درستش میكنم.

_ نه مادر . یه سري وسائل از خونه خودمون هست تو 

 جاهاشو نمیدوني.

 _ مرسي مامان جون.
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اینو گفتم و در كنارش به خواب رفتم در حالي كه تنگ در 

 آغوش گرفته بودمش.

صبح با حس خوبي از خواب بیدار شدم. مامان طبق معمول 

زود از خواب بیدار شده بود و مشغول درست كردن صبحانم 

 بود. 

 _ سالم مامان جون. صحبت بخیر.

استي این گوشیت هي _ سالم عزیزم. صبح تو هم بخیر . ر

 میلرزید. فكر كنم یكي باهات تماس میگرفت.

 _ باشه مامان جون. صبحونم بخورم بهش زنگ میزنم. 

شماره سامان بود. براش نوشتم صبحونمو بخورم باهاش  

تماس میگیرم. بعد شستن دست و صورت كنار مامان  مشغول 

یي  خوردن صبحانه شدم. قبل تر ها گاهي پیش میومد كه چهارتا

صبحونه میخوردیم ولي االن چقدر اون روز ها دور بود. دست 

خودم نبود این روزها دلم بیشتر هواي مسعود رو میكرد. كمبود  

پدر به شدت حس میشد البته نه پدري كه خیانت كرد و ما رو 

گذاشت و رفت. دلتنگ مواقعي میشم كه خوب بود هر چند كم 

 پیش میومد . 

 _ مامان جان چرا تو فكري؟

 _ یاد مسعود افتادم. امروز میرم سر مزارش.

 _ برو مادر . میخواي منم همراهت بیام. تنها نري بهتره؟

_ میدونم دل خوشي ازش نداري مامان. با یكي از دوستام 

 میرم.
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 _ باشه مامان جان.

 _ مامان من میرم حاضر بشم میرم سر مزار. 

 _ باشه دخترم.

بعد با سامان قرار میزاشتم. باید اول سر مزار میرفتم و 

لباسامو پوشیدم و از مامان خداحافظي كردم و رفتم. همین كه 

 خواستم ماشینو ببرم بیرون گوشیم زنگ خورد، سامان بود. 

 جانم سامان. -

 _ ماشین رو بزار بیا بیرون. 

 _ سامان نمیشه.

 _ چرا؟

 _ میخوام برم سر مزار مسعود ؟

 بري؟_ و چرا فكر كردي تنها میزارم 

 _ سامان نمیخوام مزاحمت بشم.

 _ نادین منتظرم. 

 اینو گفت و قطع كرد. لبخندي به لبم نشست. 

 درو كه باز كردم دیدمش. به سمتش رفتم و سوار ماشین شدم.

 _ سالم .

_ سالم خانم خانما. پارسال دوست امسال برو بابا. خبري از ما 

 نمیگیري ، سایت سنگین شده؟

 بودیم.  _ ما كه دیروز با هم

 _ یعني از دیروز نباید دلت تنگ بشه.

 _ از دیروز همش ذهنم مشغول بود كه چي میخواي كادو بدي. 

 _ حاال حاال. بشین بریم . حاال كجا باید برم؟
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 _ فعال مستقیم برو تا مسیرو بگم بهت.

_ باشه عزیزم. دیشب چطور شد؟ راستي این پسر عمت 

 جلوت نشون بده. اینجوري بود؟ حس میكردم میخاد خودي 

_ خیلي وقت بود ندیده بودمش. منم یكم متعجب شدم، 

 مخصوصا وقتي بغلم كرد.

 یه دفعه دیدم ماشین رو گوشه اي پارك كرد:

 _ چي شد ؟ چرا زدي كنار؟

 _ تو یه بغل بهم بدهكاري. جلو بقیه كه نمیتونستم بغلت كنم.

 _ نكنه فكر كردي اینجا میتوني؟

 _ اشكالش چیه؟

 كه. _ نمیشه

 _ یعني استغفرهللا بریم خونه خالي بغلت كنم؟!!!!

 _ ساماننننننن.میري یا پیاده شم؟

_ غلط كردم تسلیمم . شما امر كن بانو. حاال بریم. اخماتو وا  

 كن خانم خوشگله.

 سكوت كردم. 

 _ قهري حرف نمیزني؟

_....  

 _ نادیني دخملي ننري نمیخواي جواب بدي. سامي پشیمونه.

 صورتمو با دستش برگردوند و من رو در حال خنده دید. بعد 

 _ خیلي بدجنسي نادین. 

 

 _ میدونم عزیزم.

 اینو كه گفتم با دستش شروع به بهم ریختن موهام كرد. 
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 _ سامانننننن میكشمت.

ولي سامان دست بردار نبود. منم شروع كردم به بهم ریختن 

م كه هر دو موهاش. اینقدر موهاي همو بهم ریختیم و  خندیدی

خسته شدیم. یه دفعه اي به هم نگاه كردیم و از دیدن قیافه هم 

 دوباره زدیم زیر خنده. 

 _ حقاا كه خیلي دیونه اي سامان.

_ كمال همنشین هست عزیزم. حاال موهامونو مرتب كنیم بعد  

 بریم جایي كه سر كار خانم دستور میدن.

 _ مرسي سامي جون.

زده اي و حس میكنم از عالقه _ دقت كردم وقتي خیلي ذوق 

 زیاد منو صدا میكني سامي.

 _ نخیرم سامي كه میگم میخوام خودمو واست لوس كنم.

 _ لوستم دوست دارم عزیزم.

 _ خب پر رو نشو  بریم كه داره دیر میشه.

 ماشین رو روشن كرد و  دوباره به راه افتادیم. 

_ راستي چي شد اول صبحي میخواي بري اونجا؟ اگه من 

 نمیومدم میخواستي تنها بري؟

_ نمیشد كه تو رو به زحمت بندازم سامان. دلم واسه پدر بي 

معرفتم تنگ شده بود. مامانم گفت باهات بیام ولي میدونستم 

دوست نداره ، از طرفي عمو محمد خیلي به ما كمك كرد و شاید 

اومدن مامان یجورایي بهش دهن كجي میشد. هر چند كه فامیل  

 خوب نمیخواستم مامان بیاد. بودن ولي 

_ نادین این زحمت نیست. اگه اسمشو میزاري زحمت، من 

 زحمتایي كه واسه تو باشه رو هم دوست دارم. میفهمي؟
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دوباره به چشام ثانیه اي خیره شد و بعد دوباره چشم به جاده 

دوخت. تو چشام صداقتي بود كه دوست داشتم. حس میكردم 

امان داشت به خوبي مفهوم عشق واقعا دارم عاشقش میشم . س

رو بهم نشون میداد و خوشحال بودم كه این دفعه راه رو 

 درست رفتم.

 

 

باالخره رسیدیم . پیاده شدیم و به سمت مزار راه افتادیم.  

سامان پا به پام اومد . وقتي به مزار رسیدیم بعد خوندن فاتحه  

 گفت:

رد و دل  _ نادین من همین أطراف هستم كه تو راحت بتوني د

 كني.

از اینكه اینقدر فهم و شعور داشت خوشحال بودم. حرفاي دلم 

 رو نگفته میدونست. با آب روي قبر رو شستم. 

_ هنوزم باورم نمیشه نیستي. دلم تنگ شده برات. خیلي جات  

خالي بود دیشب. خیلي نبودت رو حس كردم. زمان كه میگذره 

تازه میفهمم بي پدري یعني چي. زمان كه میگذره میفهمم كاش 

نصفه نیمه بودي. زمان كه میگذره میگم كاش زودتر بخشیده 

ن نوع دلتنگي  بودمت و روزاي اخر پیشت بودم. میدوني بدتری

چیه ؟ دلتنگ باشي و نتوني ببینیش. كجایي؟ نمیخوام دیگه   

 ازت گله كنم. میخوام فقط بدوني دارم میمیرم از دلتنگیت. 

اینو گفتم و زجه زدم . همون موقع سامان اومدم و منو تو  

 بغلش گرفت:

 _ نادین جان عزیزم. پاشو بریم.
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بهترین  دوستم _ نمیخوام. بابا پاشو نگاه كن این سامان. 

هست. بهترین یارم هست. تنها كسي بود كه هر جا كم آوردم 

كنارم بوده با اینكه حتي اون موقع فقط فامیل بودیم.  حس 

میكنم دوسش دارم بابا. میترسم مثل تو بشم میترسم به سراب 

 دل بسته باشم. به خودم و خودش فرصت دادم. 

 اینو گفتم و باز هم گریه كردم.

سه لطفا. بابات هم راضي نیست این بال رو سر خودت نادین ب -

 بیاري. پاشو عزیزم. پاشو بریم.

_ نمیخوام. نمیام. تو بابا داري نمیفهمي حرفاي منو. تو  

زندگیت همیشه خوب بوده. خارج از كشور كیف دنیا رو  

میكردي ، مامان بابات كنار هم بودن ولي زندگي منو ببین .  

ش فقط لحظه آخر كنارش بودم.  بابام خیانت كرد نبخشیدم

میفهمي چه دردي داره. میدوني میترسم همش بهم خیانت بشه. 

این منم و زندگیم. ببین همشو بعد بیا در مورد ازدواج حرف  

 بزنیم. 

 _ نادین عزیزم من همه چیزو میدونم.

 

_ نه تو دردهایي كه من كشیدم رو نمیدوني ، تو نمیدوني من  

در عذاب كشیدم. وقتي بزرگ شدم به توي این زندگي كوفتي چق

اولین كسي كه حس پیدا كردم وابسته شدم عاشقش شدم نشد 

بعدش امیر اون منو نخواست. حاال تو. میترسم یه روزي بیاد 

كه تو هم منو نخواي. كه تو هم بزاري و بري. بهم بگو كه 

 نمیري. بهم بگو همیشه پیشم میموني سامان.

 د و سرش رو به سرم چسبوند. سامان كامال بغلم كرده بو 
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_ منو نگاه كن نادین. به خاطر تو اینجام. به خاطر تو خط 

كشیدم دور گذشته اي كه میدوني چقدر دختراي رنگارنگ توش 

بود. میخوام بگم اینقدر واسم مهمي كه از همه اینا گذشتم. 

میخوام بگم اینقدر برام خاصي كه خودم با جون و دل و با  

م باهات بمونم. هر وقت تو بخواي ازدواج  عشق تصمیم گرفت

میكنیم. كافیه لب تَر كني. خودت خواستي یه خودمون مهلت 

بدیم، مهلتي كه خواستي رو بهت دادم كه بعدها پشیمون نشي . 

 میفهمي؟

و من به جاي جواب صورتم رو بیشتر به سینش فشرده . انگار 

ن هم منو دنبال یه  بغل امني میگشتم كه بهش تكیه كنم. ساما

بیشتر به خودش فشرد و بعد از اینكه حسابي گریه كردم، دستم 

 رو گرفت و بلندم كرد:

 _ نادین اگه حالت خوب نیست بغلت كنم.

 _ نه میتونم راه بیام.  

آروم آروم كنارش قدم میزدم. باالخره یه ماشین رسیدیم. وقتي  

 نشستیم رو به من كرد و گفت:

 _ بشین عزیزم من میام االن.

چند دقیقه بعد اومد در حالي كه دستش یه لیوان بزرگ معجون 

 بود و یه پالستیك پر شكالت.

 _ اینجا چیه؟ 

 _ بخور عزیزم. فشارت پایینه.

 _ اشتها ندارم سامان.

_ یكم بخوري اشتهات میاد. هواپیما داره میاد دهنتو وا كن بگو  

 اوووو. 
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كیك و  تو هیچ شرایطي دست از شوخي بر نمیداشت.خندیدم و 

 معجون رو ازش گرفتم و گازي بهش زدم.

 

 

وقتي سیر شدم معجون رو نمیدونستم چیكار كنم ، سامان كه 

 دید انگار دارم دنبال چیزي میگردم بهم گفت:

 _ چیزي میخواي نادین؟

 _ نمیدونم اینو كجا بندازم؟ من سیر شدم نمیتونم بخورم.

 _ بده من.

همون قسمت رژ خوردش كه از من گرفت و راحت سر كشید از 

 من خورده بودم. 

 خندیدم و اونم با شیطنت نگام كرد و گفت:

_ مزه داد. راستي رژت چیه؟ از اینا واست زیاد بخرم خیلي 

 خوش بوست.

 آروم با مشتاي كم جونم به دستش زدم كه گفت:

_ خانم خانما دست بزن هم كه داري. خوب چیكار كنم، نعمت 

خت. بعد منم كه ندیدم جاي رژ لب خدا كه نمیشد دور اندا

شماست یهو داشتم میخوردم كه چشمم افتاد به جاي لبت و 

فهمیدم ازت لب گرفتم فقط حیفي لب خودت نبود. لب خودتو  

 بیشتر دوست داشتم. قسمت بشه ان شاهللا به زودي.

 _ سامان واقعا آدم نمیشي.

سورپراز _بعله. چون من فرشتم. راستي نمیخواي بدوني  

 تولدت چي هست ؟

 با ذوق گفتم:
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 _ چي هست؟

_ نمیشه كه بگم. فقط شما تا عصري پیش مني. میریم خونم.  

 كامالا خونه آماده پذیرایي از خانمشه.

شاید اولش از شنیدن كلمه خونه حس خوبي بهم منتقل نشد و  

دوست نداشتم برم خونه ولي بعد به سامان فكر كردم به 

در مرده، تموم افكار بد رو كنار زدم و با  خوبیاش و اینكه چق

 خوشي گفتم:

 _ پس گاز بده سامان.

دستم رو روي دستش كه دنده عوض  میكرد گذاشتم. حس 

امنیت حتي از دستاش به مغزم سرایت میكرد.بهم نگاهي 

 انداخت و لبخند زد و گفت:

 _ دوستت دارم .

ا بود.  و بعد سریع چشم به جاده دوخت. بهترین دوست دارم دنی

از اون مدل گفتن هایي بود كه خیلي بهم چسبید. نمیدونم واقعا  

سامان با من چیكار كرد كه تو همین چند روز عاشق و 

وابستش شدم. خود عشق بود. عاشق شدن با سامان خیلي 

خوب بود . سامان براي من محبت ندیده محبت خرج میكرد و 

ستم بهش من روز  به روز بیشتر دوستش داشتم ولي نمیتون 

بگم. نمیدونم منتظر چي بودم ولي شاید زود بود كه بهش بگم 

 من از تو مبتالترم سامان

 

تا رسیدن به خونه سامان ، فقط سامان تیكه پروند و خندیدیم.  

میدونستم میخواد منو از اون حال و هوا در بیاره. شناخته شده 

بود واسه من.باالخره به خونش رسیدیم. این خونه ویالیي  
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یلي شیك. وقتي وارد حیاط شدیم  به دوخت هاي زیباي داخل  خ

خونه خیره موندم. به فواره آب و مجسمه اي كه  آب ازش 

فوران میكرد. غرق دید زدن بودم كه صداي سامان و نوازش  

كردن سگي نظرم رو جلب كرد. بهش نگاه كردم. یه سگ 

ان ملوس سفید بود كه براي استقبال از سامان اومده بود. سام

 وقتي دید همچنان نگاهش میكنم گفت:

_ نمیخواي با آقا چیكوي ما آشنا بشي؟ چیكو قطعا خانم خونشو  

 دوست داره.

چیكو آروم آروم پیشم اومد و بین راه همش به سامان نگاه 

میكرد. انگار میخواست از سامان اجازه بگیره و مطمئن بشه 

م و كه من بهش آسیبي نمیرسونم. تا پیشم اومد. خم شد

نوازشش كردم. با نوازش من انگار فهمید كه من هم دوستش 

 دارم و بیشتر خودش رو بهم میچسبوند.

 _ سامان چه بانمكه. خیلي ملوسه.

_ ازت خوشش اومده كه واست خودشو لوس میكنه. حاالا بریم 

 داخل بعدا بیشتر  با اقاي چیكو اشنا میشي. 

یم ، به لونه خودش  چیكو وقتي دید كه ما داریم وارد خونه میش

كه تو حیاط بود برگشت. نزدیك در ورودي كه رسیدیم، دستاي 

 سامان رو چشمام قرار گرفت و صداش به گوشم رسید كه گفت:

 _ با من بیا عزیزم. از اینجا به بعدش سورپرایزه. نباید ببیني. 

 

 

 

 



 465 

 

به سامان اعتماد داشتم ، لبخندي زدم و خودم را بهش سپردم. 

. 

 نادین جان بشین و چشماتو باز كن._ 

چشمامو باز كردم و به أطراف خیره شدم. از دیدن فضاي 

اطرافم فرق در شادي شدم. بادكنك هاي سفید قرمز ، یه هپي 

برزدي بزرگ صورتي، عكس هایي از من  كه اویزون شده بود 

از سقف و یك كیك قرمزي كه روش نوشته بود عزیزم تولدت 

 مبارك .

سرشار از عشق به سامان نگاه كردم . واي كه چقدر با نگاهي 

این مرد دوست داشتني بود . پاشدم و بغلش كردم. گریم گرفته 

بود. پدرم برام این چنین تولدي نگرفته بود. سامان برام سنگ 

 تموم گذاشته بود. 

_ سامان نمیدونم واقعا چطوري ازت تشكر كنم. همه چیز خیلي 

امان مدت آشناییمون كم بود ولي  رویاییه. تو خیلي خوبي. س

 دارم حس میكنم عاشقت میشم.

 با شنیدم حرف من لبخندي به لبش اومد و گفت: 

_ تا اطمینان به این حس چقدر مونده؟ چقدر باید منتظر بمونم  

 كه بله رو بگي؟

هیچي جوابي براي حرفاش در ذهنم نبود ، در اقدامي بدون فكر   

از كاري كه كرده بودم راضي كوتاه بوسیدم. شوكه شد ولي من 

بودم. صورتم سرخ شده بود از خجالت و براي همین با گفتن 

خیلي گرمه از اونجا گریختم و تو حیاط رفتم. بعد از چند لحظه 
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صداي پاهاشو شنیدم.  خجوالنه به سمتش برگشتم كه صداشو 

 شنیدم كه گفت:

 _ بوسیدي بدون مقدمه. نمیگي پدر صاب بچه رو در میاري با

 این بوس. 

 و من رنگ به رنگ شدم.

_ نمیخاد سرخ و سفید بشي عزیزم. من اومدم كه جواب اون  

بؤسه رو داده باشم و بدون معطلي منو بوسید. تموم حس هاي 

خوب رو داشتم. بوسش بوي عشق میداد. یجوري شده بودم.  

 حس عاشقي زیاد. صداش اومد كه كنار گوشم گفت:

 ونه. _ بریم تو سرده. كیك منتظرم

 اینو گفت و رفت و من رو با كلي احساس تازه تنها گذاشت.

 

 

سعي كردم به خودم بیام. نفس عمیقي كشیدم و به داخل رفتم.  

سامان با دیدن من لبخند عمیقي زد. وقتي نشستم كارد رو بهم 

 داد و گفت:

 _ ببر كه حسابي گشنمه حتي میتونم تو رو درسته بخورم.

كیك كردم. همون موقع گوشیش رو خندیدم و شروع به بریدن 

 در آورد و اومد كنارم و گفت:

_ این لحظات عاشقانه عكس میخواد. البته فیلمش كه هست 

 ولي با عكس بهتره.

 نگاه متعجبي از گفتن فیلم بهش كردم كه گفت:

اونجوري با تعجب نگام نكن. اولین تولد دو نفرمون بود،  -

هامون نشون بدیم. البته  معلومه كه فیلم میگیرم بعدا به بچه 
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یكم بد آموزي داره. شاید فكر كنن باباي بچه مثبتشون ، 

مامانشون رو آورده خونه خالي واسه تولد. نمیدونن باباشون 

مامانشونو اینقدر دوست داره كه فعال تا ازدواج نكنن، كبریت 

بي خطره. ممكنه افكار پلیدي به ذهنشون برسه كه خوب من 

 یستم.مقصر افكار اونا ن

 _ ساماننننننن. 

 _ جووووون. بخند سلفي دو نفرمون رو بگیرم. 

خندیدم و عكس گرفت . یهو گونمو ماچ كرد و در اون حالت هم  

 عكس گرفت. بعد بهم با مظلومیت تمام نگاه كرد و گفت:

 _ حاال تو ببوس عكس بگیرم، خاطره بشه واسه بچه هامون.

باالخره عكس رو خندیدم و گونش رو بوسیدم و عكس گرفت. 

كنار گذاشت و كیك رو تو ظرف قسمت كرد. تو یه ظرف یك تكه 

 كیك و یك چنگال. بلند شدم كه یه ظرف دیگه بیارم كه گفت:

 _ كجا؟

 _ یادت رفت یه ظرف دیگه بیاري.

 تخس خندید و گفت:

 _ یادم نرفته عزیزم. با همون یه دونه با هم میخوریم.

فهمیدم منظورشو. از دهن زده خوشم نمیومد. سامان آدم  

 تمیزي بود .  

 انگار فهمید تردید دارم كه گفت:

_ خوب از اونجایي كه خانم خانما ممكنه دهن زده دوست 

 نداشته باشه اول تو بخور بعد من میخورم.

تیكه هاي كیك رو واسم میلرزید و تو دهنم میزاشت و ادا و  

میخندیدیم. خوردن من  كه تموم شد واسه أطوار در میاورد و 
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خودش كیك رو قسمت كرد و با چنگال شروع به خوردن كرد. 

تیكه اول رو خورد تیكه دوم رو خواست بخوره، چنگال رو 

 ازش گرفتم و خوردم. خندید و گفت:

 _ شیطون.

خندیدم و این دفعه تیكه هاي كیك رو بریدم و به دهنش بردم.  

 به خنده و شوخي گذشت. كل  زمان كیك خوردمون

 

 

 _ خب بعد خوردن چي میچسبه؟

 _ منو ببري خونه.

 _ د نه د. نشد. بعد خوردن ، خوابیدن هست.

 _ سامان جان عزیزم پاشو.

_ این سامان جان عزیزم پاشوت آدمو میترسونه. وقتي خیلي  

 مهربون میشي ازت میترسم .

 _ ساماننننننن. 

 رم بعد میبرمت._ غلط كردم باشه. بزار كادوتو بیا

رفت تو اتاق جعبه قرمز شیكي دستش بود. به سمتم گرفت  و 

 گفت :

 _ با عشق تقدیم به عزیزترین فرد زندگیم.

كنجكاو بودم كه ببینم داخلش چیه. جعبه رو باز كردم. داخلش  

شكالت و یه خرس خوشگل قرمز بود كه تو دستش یه جعبه 

نبند قلبي كه روش دیگه بود. جعبه رو باز كردم دیدم یه گرد

حرف اول اسم من و حرف اول اسم اون هست، نوشته شده. 

شكل گردنبند طوري بود كه انگار دو قلب بهم  پیوند داده شده  
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بود و یه  شكافي  اون ها رو بهم پیوند میداد. خیلي خوشگل 

 بود. خیلي خوشم اومد. بلند شدم و بغلش كردم و گفتم:

همه چیز اینقدر خوبه كه _ سامان مرسي واسه همه  چیز. 

 نمیدونم واسه كدومش تشكر كنم.

چیزي نگفت و با لبخند بهم خیره شد و بغلم كرد. بعد از چند  

دقیقه از آغوشش كه حاال مطمین شده بودم امن ترین آغوش  

 هست، جدا شدم. خودشو جمع و جور كرد و گفت:

 _من برسونمت كه دیرت نشه.

وشیدم. كادوهامو برداشتم و  لبخندي زدم و مانتو و روسریمو پ

از خونه خارج شدیم. تو حیاط چیكو تا ما رو دید به سمتمون 

اومد. بغلش كردم و چلوندمش ، بعد گذاشتمش پایین. داشتیم 

میرفتیم واسم دم تكون میداد.واي كه چقدر  این حیوون با مزه  

 بود. 

 

 

 

نگفتیم. باالخره از خونه بیرون رفتیم . تو راه هیچ كدوم هیچي 

فقط سامان بود كه دست هامو تو دستش گرفته بود و گاهي  

فشار میداد. وقتي به خونه رسیدیم اینقدر تو فكر بودم و تو حال  

و هواي خودم فرو رفته بودم كه متوجه گذشت زمان نشدم. این 

بار رفتنم سخت بود ، حس میكردم سامان میره و قسمتي از 

شتم برم. موقعي كه نگه قلب من پیشش جا میمونه دوست ندا

 داشت بهش گفتم:
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_ سامان ممنونم. امروز روز فوق العاده اي بود. ممنون براي 

 همه چي.

_ برو خانوم زبون نریز كه یهو دیدي من كوچه خیابون حالیم  

نیست بغلت كردم. لبخندي زدم و دستم رو به نشونه خداحافظي  

شار از  تكون دادم . وقتي در رو بستم. پشت در نشستم. سر

هیجان شده بودم و حس هایي كه بیشتر میشد. دوست داشتم 

االن سامان اینجا بود. دل و قلبم سامان رو صدا میزد، مطمئن 

تَر از همیشه.همون موقع گوشیم زنگ خورد. سامان بود ، هم 

خوشحال شده بودم و هم هیجان زده ولي دلیل زنگ زدنش رو 

 شده بود.  نمیدونستم ، شاید اونم مثل من دیونه

 _ سامان...

 _ جانم. درو باز كن خانم كم حواس. كیفت رو جا گذاشتي.

 _ كجایي تو؟ 

 _ پشت در اپارتمانت.

 به سمت در رفتم و بازش كردم.سریع اومد داخل. 

 _ كو كیفم؟

 _ یادم رفت بیارم.

 _ پس واسه چي اومدي؟

 _ سخت بود برم. دلم تنگ شد.

 اینو گفت و منو در آغوش كشید.

 وب شد اومدي.دل منم تنگ شده بود. نمیخواستم بري._ خ

_ جونم خانم خوشگلم. كي میشه خانم خونم بشي؟ هان؟ بگو 

 بهم.
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_ تا آخر ماه بعد بهم وقت بده. خودم رو جمع و جور كنم. 

 امتحانامم تموم بشه . میدوني كه استادم خیلي سختگیره.

 ._ دیر نیست، من چطوري به دلم بگم بهونه نگیره اخه

_ خب امتحانامو بدم تموم بشه .تو االنش واسه من هواس  

 نمیزاري، نامزد كنیم كه دیگه هیچي.

_ اره آره راست میگي. استادت سخت گیرم هست. منم كه بیام 

خاستگاري فرداش باید عقد كنیم و اینجا تلپم. تا وقتي كه بریم  

سر خونه زندگیمون. البته یه فكر بهتري هم دارم نامزدي عقد 

عروسي رو سه روز پشت هم كنیم، دیگه از هم دور نمونیم.  

 من طاقتشو ندارم. میفهمي؟

میفهمیدم چون منم حس متقابلي رو داشتم. منم دوست داشتم 

زودتر به طور كامل مال هم بشیم . دیدارهاي قایمكي اذیتم  

 میكرد. رو بهش كردم و گفتم:

 _ یكم دیگه صبر كني همه چي تمومه. باشه عزیزم؟؟

 _ باشه.

باشه رو گفت و به چشام به گونه اي خاص خیره شد. نگاهش 

رنگ دیگه اي گرفته بود كه من دوست داشتم ولي االن زمانش 

 نبود. به سختي از نگاهش دل كندم و گفتم :

 _ سامان دیرت نشه؟

 ولي جوابي نداد. 

 _ سامان.

باز هم عكس العملي نشون نداد. با دست دستاشولمس كردم كه 

 خودش اومد و بهم خیره شد. به 

 _ دیرت نشه.



 472 

 عمیق نگاهم كرد و یهو به سمت در رفت و گفت:

 _ این روزا زودتر بگذره

 

نمیدونم چقدر گذشته بود به خودم اومدم. لباسامو عوض كردم 

كه همون موقع صداي آیفون اومد. واي باز سامان بود. كنترل  

ایفون رفتم. احساسات دست هیچ كدوممون نبود. به سمت 

 تصویر اقایي بود. آیفون رو برداشتم كه گفت:

 _ سالم پیك هستم. بسته دارید.

 _ بله اومدم. 

بسته رو گرفتم دیدم سامان كیفم رو فرستاده. یه كاغذ یادداشتي  

 نوشته بود: 

_ كنترل احساسم اگه بیشتر میموندم دست خودم نبود، كیفتو 

 واست فرستادم عزیزم.

لن مخصوصش رو میداد و من عطرش رو یادداشتش بوي ادك

به تنم كشیدم. همین چند دقیقه دلم واسش تنگ شده بود. خیلي  

چیزها تو این چند وقت تغییر كرده بود و شاید هیچ وقت فكر 

 نمیكردم احساسم تغییر كنه و دوباره عاشق بشم.

سر و ساموني به خودم دادم و دراز كشیدم روي تخت. گوشیمو 

واتس آپ پیام گذاشتم ممنون واسه همه چي.  گرفتم و براش تو 

همون موقع دستم به تماس تصویري خورد و تماس برقرار 

 شد. میخواستم قطع كنم كه گوشي رو برداشت. 

 _ ببخشید سامان دستم خورد.

 _ یعني دلت تنگ نشده بود. 
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_ مگه میشه دلتنگت نشد. مرسي بابت كیف.البته مرسي بابت 

 همه چي.

 اسه این همه حس خوب._ مرسي از تو و

 _ خب برو عزیزم خسته شدي. مزاحمت نشم.

_ مزاحم نیستي هیچ وقت. باشه عزیزم. كاري نداري قربونت 

 بشم؟

 _ نه عزیزم. باي باي.

خداحافظي كردم و گوشي رو گذاشتم. سامان سرشار از حس 

 خوب بود.  

روزها میگذشت و من و سامان بیشتر  با هم در ارتباط بودیم.  

ي روي خوشش رو بهم نشون داده بود. از بعد فوت بابا  زندگ

متاسفانه همیشه استرس داشتم. استرس از دست دادن  و براي  

همین هم نمیتونستم اونطور كه باید از با هم بودنمون لذت 

ببرم. سامان همیشه خوب بود ، هر روز كه میگذشت میفهمیدم 

تي بود  خدا چه لطفي كرده و اونو سر راهم قرار داده. مد 

مشكلي برام پیش اومده بود كه نمیدونستم علتش چیه و تصمیم 

داشتم به دكتر برم. مدتي بود پریود نمیشدم ولي حالت هاشو 

داشتم و درد زیادي داشتم. همین باعث شده بودم بي حوصله 

بشم. اوایل اصال جدي نمیگرفتمش ولي تصمیم گرفته بودم، 

باشه. یبار كه با سامان پیش دكتر برم تا یه موقع مشكل جدي ن

 با هم بیرون رفته بودیم گفت:

_ نادین تو چته عزیزم؟ چرا حالت خوب نیست؟ حس میكنم یه  

 چیزیت هست؟ میخواي بریم دكتر؟
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درسته سامان جایگاهش تو زندگیم خیلي فرق داشت و باهاش  

خیلي راحت شده بودم ولي در مورد این جور مسائل دوست 

 .نداشتم باهاش حرف بزنم

_ هیچي عزیزم. بعد مرگ بابا همیشه استرس دارم. گاهي این  

 استرس بیشتر میشه و یكم بهم فشار میاره.

 _ میخواي بریم روان شناس یا هر دكتري كه خودت میدوني؟  

 _ روان شناس من تویي. 

 _ اي جونممممممم. عاشقتم. كي بشه عنوانم عوض بشه.

 _ چي بشه؟

 _ عشق، شوهر، همدم، همسر.

عشق و همدمم هستي. یكم دیگه هم صبر كني، همسرم _ 

 میشي. اینو كه گفتم محكم بغلم كرد.

 _ سامان له شدم.

 _ میخوام لهت كنم ، اینقدر شیرین نباشي خوشگل خانوم. 

 

 _ دلت میاد لهم كني؟ من به این خوبي خانومي؟ 

 _ زبون نریز كه میخورمتا.

رده بودم. مدت  خندیدم . مدت ها بود به این حرف هاش عادت ك

 ها بود كه عاشق همین حرف زدنش شده بودم.  

 _ جدي مشكلي نداري عزیزم؟ هر چي هست بهم بگو.

_ نه عزیزم. چه مشكلي. امتحانام تموم بشه یه مدت استراحت 

 كنم حالم خوب میشه.
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_ خانم خوشگله بعد امتحانات استراحتي در كار نیست. 

و با هم میریم تا من  بالفاصله میام خاستگاري و عقد میكنیم

 كارامو انجام بدم و دوباره بر میگردیم.

_ نگو استرس میگیرم. یعني منم باید باهات بیام؟ خوب بعد  

 عقد كلي كار سرم میریزه. جهیزیه ، خرید . نرو تو هم.

_ یعني دلت میاد بعد عقد بدون من بموني؟ االنم واسه من 

هم بریم كه هم ماه  سخته لحظه هایي كه تو نیستي . بعد عقد با

عسل بشه ، هم من تنهایي دق نكنم. جهیزیت هم هر چي 

 خواستي از همونجا بگیر. باشه خوشگلم؟

 _ سامیییییي. 

 _ جان سامي.

_ زورگو نباش دیگه. من باید خودمو جمع و جور كنم. تو تنها  

 برو ولي زود برگرد . دلم واست تنگ میشه .

 _ ولي آخه.... 

ادامه بده بوسیدمش كه این باعث شد ادامه حرف تا خواست 

 یادش بره و  بغلم كرد و گفت:

 _ خوب نقطه ضعف منو پیدا كردي.  

هیچي نگفتم و لبخندي زدم. هنوز كسي از رابطمون به طور 

دقیق خبر نداشت ولي  باید مقدمه چیني میكردم ولي فكر كردم 

نم. باالخره از كه بهتره این رو هم به بعد از امتحانات موكول ك

دكتر وقت گرفتم . امروز باید میرفتم . سامان رو به بهونه  

اینكه خونه دوستم دعوتم ، پیچونده بودم. نوبت من كه شد با 

استرس به سمت اتاق دكتر رفتم. دكتر یه خانم خوش برخورد 

 ساله بود كه گشاده رو بود.  ٤٠
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 _ خب عزیزم مشكلت چیه؟

 م خانم دكتر._من چند وقت هست پریود نمیش

 _ مجردي یا متاهل؟

 _ مجرد.

 _ نامزدي ، ارتباطي چیزي؟

 _ نه. 

 _ چند بار هست كه پریود نشدي؟ 

ماه . بعد از فوت پدرم كه چند ماه پیش بود حسابي بهم   ٥ -٤-

 ریختم. از اون موقع یادمه نشدم. قبلش دقیق یادم نیست.

 

 بیار._ یه آزمایش واست مینویسم . نتیجشو واسم 

 _ باشه ممنون.

استرسم بیشتر شده بود و میترسیدم حتي از آزمایش دادن.  

تصمیم داشتم بعد امتحانات آزمایش بدم.حوصله سامان رو 

نداشتم. نه این كه نداشته باشم، میترسیدم كه از ظاهرم بفهمه 

كه یه مشكلي دارم. كما اینكه چند وقت بود میگفت تو خودتي.  

رده بودم و ازش دور شده بودم. در دلم امتحانات رو بهونه ك

غوغائي به پا بود . میترسیدم چیزي مانع رسیدن من به سامان 

بشه. درس هم درست نمیخوندم. موقع امتحان سامان بود خیلي  

بهم زنگ زد و گفت  كه اگه اشكالي هست كمكم كنه ولي بهونه 

 آوردم فرداي روز امتحان بهم زنگ زد:

 _ بله.

 هست تو چته عزیزم؟ االن میخوام بیام پیشت. _ نادین معلوم
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_ سامان چي شده؟ وضعیت منو كه میدوني نمیشه بیاي. 

 امتحان دارم میدوني دیگه. 

_ چرا داري دروغ میگي عزیز من؟ میدوني برگتو صحیح كردم 

یكم نهایت   ١٤شدي ٢٠چند شدي؟ اصال درس خونده بودي؟ از 

؟ چرا به من هیچي كنفرانست كمكت كنه. چیكار میكني نادین

نمیگي عزیزم ؟ من همیشه پیشتم ، هر مشكلي باشه با هم حل 

 میكنیم. بهم بگو چي شده؟ چرا باهام اینجوري میكني؟

_ سامان حوصله ندارم. درس خوب نخونده بودم سر امتحانت 

 كم شدم. الكي داري گیر میدي.

 _ بیام اونجا پیشت ؟

بعدش با هم صحبت _ نه سامان . امتحانام زیاد نمونده ، 

 میكنیم.  

 اینو گفتم و گوشیو قطع كردم. تصمیم داشتم فردا برم آزمایش. 

باالخره آزمایش دادم . بماند كه چقدر استرس داشتم و حالم رو 

نمیفهمیدم. با كلي خواهش ازشون خواستم جواب آزمایش رو 

تا عصري بهم بدن. تا عصري خونه نرفتم و جواب تلفن كسي 

قتي زمانش شد رفتم جوابش  آزمایش گرفتم. به رو ندادم. و

جواب نگاه كردم متوجه باال بودن پروالكتین شدم. زنگ زدم و 

 با كلي خواهش و تمنا براي صبح وقت گرفتم.

 

 

 

شب نتونستم خوب بخوابم . باالخره رفتم دكتر .آزمایش رو كه 

 دید  گفت:
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_ عزیزم پروالكتین خون شما باالست. من قرص واست 

ویسم وقتي قرصت تموم شد، یك ماه و نیم بعد دوباره  مین

آزمایش بده و بیا پیش من. آدرس آزمایشگاهي رو براتون  

مینویسم حتما همینجا برید كه مجهز هست. فقط سعي كن 

استرس بهت وارد نشه، كوچیكترین استرس و دعوایي باعث  

 باال رفتن میشه. حتي اگه با كسي بحث كردي آزمایش نده. 

ردم و از اونجا خارج شدم. نگران شده بودم ولي سعي تشكر ك

میكردم به دلم بد راه ندم. گوشیم زنگ خورد. سامان بود، به 

 حضورش نیاز داشتم.

 _ سالم.

 _ سالم عزیزم. خوبي سامان؟

_ اینو تو جواب بده خانوم؟ سایت سنگین شده . منو نمیبیني  

 خوبي؟

نمون. فقط _ سامان من دارم میرم خونه، میشه بیاي خو

 حواست به اطراف باشه.

 _ خوبي نادین؟ اتفاقي افتاده ؟؟؟ نگرانم كردي.

 _ نه دلتنگي بهم فشار آورده. امتحانات اعصابمو خورد كرده.

_ اي جانم. خوشگلم. قربونت برم عزیزم. منم دلم تنگ شده 

 واست. االن خودمو میرسونم. پرواز میكنم . 

 _ آروم برون . مواظب باش. 

 جان دلم كه نگرانمي. باشه عزیزم._ اي  

سریع خودمو به خونه رسوندم. زود لباسمو عوض كردم 

آرایش ملیحي كردم و منتظر شدم. با اینكه فردا امتحان داشتم 
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ولي چیزي نخونده بودم. تصمیم داشتم شب بخونم. صداي 

 گوشیم اومد:

 _ نادین من رسیدم.

 _ بیا باال عزیزم. اطرافو نگاه كن. 

 باشه._ 

اینو گفت و منتظرش شدم. یهو اومد داخل و یهو به سمتم اومد 

و منو در آغوش گرفت. حس دلتنگي عجیبي داشتم. جوري بغلم 

 كرده بود كه استخونم درد گرفته بود ولي درد لذت بخشي بود. 

_ چطوري تنبیهت كنم این همه مدت منو از خودت محروم 

تنگ شده بود؟  كردي هان؟ المصب میدوني چقدر دلم واسه

 میدوني مردم و زنده شدم . 

_ ببخشید. امتحان داشتم اعصابم خورد بود. چند شب بود 

خواب بابا رو میدیدم كارم شده بود گریه. نمیخواستم اذیتت كنم  

. دیوونه شده بودم. دلم واست خیلي تنگ شده سامي. فراتر از 

 اون چیزي كه فكر كني.

بگو. داغونم كردي این مدت. دیگه _ جان دلم عزیزم. بازم 

 باهام همچین كاري نكن؟ باشه؟

 

 

 

_ چي بگم؟ فقط میدونم دلتنگتم . دلتنگي رو با تموم جونم حس  

 میكنم.

_ اي جانم. خوبه دلت تنگ بشه. خوبه به فكر من هستي. 

 خوب امتحانات رو چیكار كردي؟ فردا چي داري؟
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 دم. _ واي نگو. فردا امتحان دارم هیچیم نخون

 _ میخواي حذف كن درسو؟ 

 _ نه حوصله ندارم.

 _ پس بیا باهم بخونیم. برو كتاب دفترتو بیار. 

و چقدر درس خوندن با سامان لذت بخش بود. سامان به راحتي 

میتونست حال بدمو خوب كنه و هم  اینكه كاري كنه خوب درس 

رو یاد بگیرم. نفهمیدم چند ساعت گذشت ولي فهمیدم درس رو 

اد گرفته بودم. با نگاهي سرشار از قدرداني بهش نگاه  خوب ی

 كردم و گفتم:

 _ سامان ممنونم واسه همه چیز. 

_ اختیار داري خانوم خانوما. زودتر امتحانات تموم بشه ، 

زودتر مال خودم بشي ، بریم سفر. ببرمت هر جایي كه دوست 

 داري حال و هوات خوب بشه.

تحانم رو یه بهترین شكل با لبخند جواب سامان رو دادم. ام 

ممكن دادم. سامان خوب برام همه چیز رو توضیح داده بود.  

باالخره امتحاناتم تموم شده بود. وضعیت روحي و جسمیم خوب 

نبود. استرس زیادي داشتم. بعد مصرف قرص ها پریودم نظم  

بهتري پیدا كرده بود. ولي استرس همراهم بود. نمیدونستم  

بگم براي ازدواج یك ماه دیگه اقدام كنه  چطوري باید به سامان 

كه جواب آزمایشم مشخص بشه. بعد از اتمام امتحاناتم قرار بود  

همدیگه رو ببینیم و مشخص كنیم چه زماني براي خاستگاري 

خوب هست. فكر كردن بهش هم اذیتم میكردم ولي نمیدونستم 

چه چیزي رو میتونم بهونه كنم كه بگم سامان جان عزیز دل ، 

 ك ماه دیگه هم دندون رو جیگر بزار.ی
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باالخره امروز قرار بود سامان رو ببینم . باید یه جوري قانعش 

میكردم كه یكم دیرتر بیاد براي خاستگاري تا خیال خودم هم 

 راحت میشد و بدون استرس یك زندگي رو آغاز میكردم .

به ساعت خیره شدم باید تا نیم ساعت دیگه كافي شاپ می 

 بودم.  

ودم بهش پیام داده بودم. نفهمیدم چطوري حاضر شدم. از خ

طرفي استرس داشتم چطوري حرف رو مطرح كنم ، از طرف 

 دیگه خوشحال بودم كه میخوام سامان رو ببینم.

اینقدر تو فكر بودم كه نفهمیدم كي رسیدم. از دور سامان رو 

 دیدم كه منتظرم نشسته بود.

 تش رو سمتم دراز كرد:با دیدن من با لبخند بلند شد و دس

_ سالم عروس خانم،خوبي؟ باالخره تموم شد امتحانت، باالخره 

آزاد شد و قراره مال من بشی. كي بیایم؟ امشب میخوام به سارا 

 بگم.

_ سامان چه خبره؟!!! بزار من برسم بعد شروع كن. تازشم 

 یكم دیگه هم باید صبر كني.

 قیافش وا رفت. 

 _ چرا؟ چیزي شده؟

 نمیدونستم چي بگم. یهو یه دروغ  به ذهنم رسید و گفتم:

_ قبل امتحانات مامان بهم گفت، یكي از دوستاش واسه پسرش 

ازم خاستگاري كرده، االن موضوع خودمون رو نمیتونم مطرح  

كنم چون نمیخوام بدونه ما دوست بودیم. من این پسره رو دک 

 كنم بعد شما بیا.

 از حرفم اصال خوشش نیومده.  قیافه سامان نشون میداد كن
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_ نادین چرا گذاشتي واست خاستگاري بیاد؟ یعني نمیدوني من  

دوستت دارم یا شاید هم منو جدي نمي گیري و هي امروز 

فردام میكني؟ اول امتحانات گفتي امتحانام تموم بشه ، االنم 

میگي خاستگاري دارم. نادین چرا داري أدیتم میكني؟ چرا داری 

 من حالیم نیست؟ چته تو ؟؟؟!!!فكر میكنی 

_ سامان. من راستي اول امتحانات روم نمیشد بهت بگم راجع 

به پسر دوست مامانم. گفتم بگم بعد امتحانات ، فكر نمیكردم 

 دقیقا بعد امتحانات گیر بدي بیام خاستگاری.

_ مشكلت اینه منو جدي نمیگیری. لطفا خواهشا یكبار منو آدم  

 ه به فكر من باش.فرض كن . یك بارم شد

همون موقع سفارشاتی كه از قبل سامان سفارش داده بود  

 رسید.

صورت سامان از عصبانیت سرخ شده بود وحق داشت. دلم 

براي هر دومون میسوخت ولي منتظر بودم كه مطمئن بشم كه 

سالم هستم و بعد بهش بگم كه تا آخر دنیا باهاش میمونم كه تا  

 م .آخر دنیا همدم و همسرش میش

 

 

_ سامان چرا داري اذیتم  میكني؟ نمیتونستم به مامان چیزي 

 بگم.

اینو گفتم و زدم زیر گریه. از فرط استیصال و درماندگي .  

نمیدونستم كار درست چي هست . فقط میدونستم تا دنیا دنیاست  

، سامان عشق كن خواهد بود، چه سالم باشم و چه مریض. 

لي بده ولي نمیخواستم اگه سامان مثل هیچ كس نبود كه جا خا
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مریض باشم وبال گردنش بشم. گاهي فكر میكنم سامان بهترین 

هدیه اي بود كه خدا بهم داد ولي فكر به این كه بیكار باشم 

باعث میشه فكر كنم شاید بهترین عذابم باشه. این روزها به 

نبودنش فكر میكردم، به اینكه مریض باشم و باید ازش جدا  

كرها بودم و داشتم تو بغل سامان گریه میكردم. بشم. تو این ف

مثل همیشه طاقت اشك هاي منو نداشت. منو محكم تر بغل 

 گرفت و گفت:

_ قربونت برم چرا جفتمون رو اذیت میكني، بریم سر خونه 

زندگیمون منم اعصابم آروم میشه تو هم دیگه الزم نیست به 

ري بیاد . مامانت جواب بدي. میشي مال خودم . نزار خاستگا

 باشه؟

 _ باشه.

 _ بگو جون من.

 _ سامیییییي. 

_ میدوني رو سامي گفتن حساسم ، هي ازش سر استفاده 

 میكني شیطون.

این رو گفت و منو از خودش فاصله داد و یهو گونمو بوسید و  

 گفت:

_ بسه دیگه گریه نكن ، زشت میشیا. من زن زشت دوست 

 ندارم.

 _ پر رو . خیلیم دلت بخواد. 

دلم كه خیلي میخواد، حاالا چي بماند. فعال  غذاتو بخور كه از _ 

 دهن نیفته.

 لبخند زدم و باشه آرومي گفتم.



 484 

در تمام مدتي كه داشتیم غذا میخوردیم سامان محو من شده بود 

و من در ظاهر محو اون بودم ولي فكرم جاي دیگه بود. تصمیم  

یش سعي داشتم به خاطر خودم و به خاطر خودش تا قبل آزما

كنم مثل قبل باشم كه اگه نشد رابطمون ادامه پیدا كنه ، برام 

خاطراتش بمونه. حتي فكرش هم درد داشت. باالخره غذامون 

تموم شد . بعد از غذا سوار ماشین شدیم كه دیدم سامان به 

 جاي خونه مسیر دیگه اي پیش گرفته.

 _ سامان كجا داریم میریم.

خودمون رو تخلیه كنیم. كمربندتو سفت ببند  _ میریم یجایي كه 

 كه بریم.

سرم رو به نشونه باشه تكون دادم . مسلما سامان منو جاي 

بدي نمیبرد، پس خودمو بهش سپردم و سعي كردم از افكار 

 بیهوده دوري كنم.

 

 

بعد از نیم ساعتي به جایي رسیدیم كه خیلي مرتفع بود. شهر از 

 سامان رو بهم كرد و گفت:اون باال تماشایي بود. 

 _ حاال جیغ بزن.

اینو گفت و خودش شروع كرد به داد زدن. خوشم اومد . منم  

شروع كردم. دوست داشتم تمام انرژي منفیم رو از خودم دور 

كنم. اینقدر جیغ زدم كه تخلیه شدم . نمیدونم چرا آخر جیغام به 

 گریه ختم شد. سامان من رو در آغوش گرفت و گفت:

یه كن عزیزم. گریه كن، تخلیه میشي. من هستم كنارت ، _ گر

 تا آروم شي. 
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اینقدر گریه كردم كه بي حال شدم.جام تو بغل سامان خیلي خوب  

بود. با این كه گریه میكردم، ولي آغوشش حس خوبي رو بهم  

منتقل میكرد، براي همین تو آغوشش موندم. نمیدونم چقدر 

صورت سامان رو بروم بود .  گذشته بود كه از جان بلند شدم . 

 بهش لبخندي زدم و گفتم:

 _ ممنون واسه همه چیز.

هیچي نگفت و اینبار اون بود كه من رو محكم بغل گرفت . 

باالخره رضایت دادیم و دل كندیم از هم. با كلي حس خوب من 

 رو به خونه رسوند.

روزها از پي هم میگذشت و وابستگي ما بیشتر میشد و اصرار 

راي سر گرفتن مراسم بیشتر. به هر صورتي كه بود ، سامان ب

تونسته بودم بپیچونمش. باالخره آزمایش داده بودم و منتظر  

بودم با جوابي كه نشون میده سالمم برم پیش سامان. به سمت 

آزمایشگاه رفتم . استرس داشتم. شب قبلش از نگراني خوابم  

نمیدونم   نبرد و امروز هم تونسته بودم سامان رو بپیچونم. 

چطوري خودم رو رسوندم به آزمایشگاه ولي باالخره رسیدم . 

جواب رو گرفتم از یكي از مسئولین اونجا خواستم جواب  

آزمایش رو واسم بخونه. نگاهي به آزمایشم كرد و سر تكون 

داد. داشتم از دلهره سكته میكردم، چیزي كه دكتر بهم گفته بود  

 ، واسم خوب نیست.

 

 

 باز كرد و گفت: باالخره زبون
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_ جواب آزمایشتون خیلي باالست احتمالا زیاد تومور دارید و  

 باید عمل بشید. 

با شنیدن حرفاي خانمي كه اونجا بود انگار روح در بدنم 

نمونده بود. حال خودم رو نفهمیدم داشتم از حال میرفتم كه 

قیافه اي آشنا بغلم كرد. چقدر شبیه امیر  بود. بغلم كرد و هق 

و هق زدم. نمیدونم اینجا چیكار میكرد. تو شش و بش    زدم

گریه كردن بودن كه صداي دادي من رو به خودش آورد، مني 

 كه نیمه مرده بودم. صداش به گوشم رسید كه میگفت:

_ كثافت آشغال عین بابات  بودي ولي سعي كردي نشون ندي. 

این همه دوست داشتم ، این همه عشقمو پات گذاشتم، آخر 

دي پیش عشقت. عشقي كه به قول خودت آدم حسابت نكرد اوم

. بگو خانم چرا واسه ازدواج امروز فردا میكرد. متنفرم ازت 

 عوضي.

اینو گفت و رفت و من خورد شدم به معناي واقعي. دیگه 

مریضیم مهم نبود. سامان مهم بود كه ولم كرد، سامان مهم بود  

خواست حرفي كه هر چي از دهنش در اومد بهم گفت. امیر 

بزنه كه جوري بهش نگاه كردم كه حرف نزنه و فهمید. سامان 

كه نگاه هاي ما رو به هم دید بیشتر عصبي شد و رفت. با كمك 

 امیر روي صندلي نشستم و برام آب آورد. 

 _ نادین چي شده؟ چرا استاد این مدلي بود؟ 

_ حالم خوب نیست. دوستش داشتم، دوستم نداشت، گذاشت 

 ت رفت. گذاشت رفت.رفت. گذاش

اینو گفتم و هق هقم دوباره باال گرفت. سعي داشت آرومم كنه 

 ولي سخت بود. 
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 _ چرا نزاشتي حرف بزنم؟

_ اون نمیخواست حرفي بشنوه. منو تو رو دید و نتیجه گرفت. 

 باید میرفت . باید ولم میكرد ، نمیشد دیگه ادامه داد.

 _ نادین من هیچي از حرفات نمیفهمم.

 كن. تو اینجا چیكار میكردي راستي؟ _ ولش

_ مامانم سرطان گرفته. باید آزمایش بده  دوباره تا بفهمن باید  

چه درماني داشته باشن. اومدم آزمایششو بگیرم دیدم تویي و  

 داري از حال میري كه گرفتمت. 

 _ مامانت ؟؟؟!!!!!

_ هه. آره مامانم. آه پدرم باالخره گرفتش. داره تقاص پس 

 البته به گفته خودش.  میده ،

 _ خودت چطوري؟

_ مثل قبل خنثي. یادت نرفته كه من تو زندگي یاد گرفتم به آدما  

 دل نبندم. 

 

 _ حتي مادرت؟

_ حتي مادرم. تو چرا ولو شدي راستي ؟ استاد چي میگفت؟ 

 قضیه چي بود راستي ؟

_ هیچي. من باید برم امیر. ببخشید واست دردسر شدم. یهو 

 رفت.سرم گیج 

 _ حالت بد میشه. همراهت میام.

چیزي نگفتم اینقدر حالم بد بود كه ناي مخالفت نداشتم. سوار 

ماشینش شدیم و منو تا خونه رسوند. توي مسیر هیچ حرفي 

نزدم و فقط به سامان فكر میكردم و به عشقي كه فكر میكردم 
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حقیقي هست و ولم نمیكنه ولي اونم ولم كرد ، خیلي راحت 

خواب بودم و دوباره بیدار میشدم و میدیدم یه خواب   رفت.كاش

بد دیدم. ولي متاسفانه همه چیز واقعي بود. باالخره رسیدیم ، 

در حال پیاده شدن بودم كه باز سرم گیج رفت و اگه امیر بغلم 

نمیكرد ، معلوم نبود چه اتفاقي میفتاد.حالم كه بهتر شد ازش 

حس كردم اون دور   تشكر كردم و به سمت خونه رفتم. یه آن

پشت درخت سامان هست ولي بعدش حرفاش یادم افتاد و به  

توهمي كه داشتم خندیدم . یه لبخند تلخ. كشون كشون خودم رو  

به خونده رسوندم و روي تخت ولو شدم. به امروز فكر كردم به 

اینكه اگه نتیجه آزمایش خوب بود، منو سامان میتونستیم 

ر باز رفتم ، فكر كردم. به ساماني ازدواج كنیم. به آرزوهاي ب

كه منو ول كرد. چطور تونست. مگه منو دوست نداشت، مگه 

منو نمیشناخت. هر چند كه نمیتونست اعتماد داشته باشه و 

شاید بهش حق میدادم ولي بي إنصافي كرد . آره من تو بغل  

امیر بودم ولي نه به اون دلیلي كه اون فكر میكرد. هرچند شاید 

د همین طوري كه گفت فكر كنه. دلم واسش تنگ شده بهتر بو

بود، با اینكه تازه دیده بودمش ولي این رفتنش سود عمیقي 

داشت و براي همین عمق دلتنگیم بیشتر بود. گوشیمو گرفتم و  

عكسامون رو نگاه كردم. عكساي روز تولدم . لبخند هاي از  ته 

و من  دل خودم، نگاه هاي عاشقانه سامان همشون دود شدن

 موندم و تنهایي و مرگي كه انتظارمو میكشه.
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نمیدونم چند روز گذشت از اون روز. حالم اینقدر بد بود كه  

حتي دكتر نرفته بودم. تو حرفاي نیكان و سارا شنیدم كه سامان 

از ایران رفت. از بین حرف هاي سارا متوجه شدم كه حال 

شنیدن این خبر   خوشي نداشته و با حال پریشوني رفته.  بعد از

انگار دیگه جوني تو تنم نبود. راضي بودم حتي تو شهري كه 

 اون نفس میكشه ، نفس بكشم.

راضي بودم از دور دوستش داشته باشم، حتي اگه مرگ همین 

نزدیكي ها بود. نمیدونم اثر بیماري بود ، چي بود كه حالم روز 

نشه به روز بدتر میشد. براي اینكه كسي متوجه حال و روزم 

چند روزي رو با صحبت با مامانم به تهران رفتم. مامان هم 

متوجه حال بدم شده بود و همه این ها رو به نبود بابا ربط  

میداد ولي غم من خیلي بزرگتر از این حرف ها بود ، به بزرگي 

شكستن خودم و به بزرگي از دست دادن عشقي كه داشت برام 

م دلتنگي رو خوب درك اسطوره میشد. همیشه فكر میكردم مفهو

میكنم ولي بعد از این مدت فهمیدم دلتنگي چیز عجیبیه كه من تا  

حاال متوجهش نبودم. دلتنگي یعني عكس هاي كسي كه دوسش 

داري رو ببیني ، ببوسي و گریه كني و با التماسات از خدا  

بخواي كه واقعي بشه. با التماس بخواي كه بهت برش گردونه 

من تو نبود سامان حس كردم نیستي رو.   ولي نیست كه نیست .

حس كردم مردگي رو. سامان تموم حس هاي خوب منو با  

خودش برد. من مرده بودم قبل از مرگ جسمم. حالم روز به 

روز بدتر میشد. نمیدونستم میخوام با این زندگي چه كار كنم. 

آدم خودكشي هم نبودم حتي اگه عمري نمیكردم. بعد از ساعت 

این نتیجه رسیدم باید تحت درمان قرار بگیرم و ها فكر به 



 490 

سامان رو تو یه گوشه از ذهنم كه خاطرات خوبي داره منتقل 

كنم. سامان قطعا با أخالق خوبي كه داشت میتونست هر آدمي 

رو خوشبخت كنه و من حتي تو فكرم هم به اون آدم حسودیم 

 میشد.

 

 

ه هستم پیش باالخره رفتم دكتر . تصمیم گرفتم همین تهران ك

دكتر برم كه دكتراي بهتري داره.نزدیك مطب بودم و استرس 

داشتم. باالخره وارد شدم. لحظه ها كش میومدن و من نگران 

تر میشدم ، با اینكه آزمایشگاه حرف خوبي بهم نزده بود ولي  

باز هم أمید داشتم. باالخره منشي اسم منو خوند و وارد شدم. 

 بعد سالم دكتر پرسیید:

 زیزم مشكلت چیه؟_ ع

 جواب آزمایش قبلي و جدید رو بهش نشون دادم و گفتم:

_ من مدتي بود پریود نمیشدم ، تو شهر خودم رفتم دكتر گفتن 

باید آزمایش بدم آزمایش دادم كه نتیجه اش این هست. دكتر  

قرص دادن و گفتن یه ماه و نیم بعد دوباره آزمایش بدم. دوباره  

اه  بهم گفت تومور دارم. این چند وقت  آزمایش دادم و آزمایشگ

 هم اینقدر حالم بد بود كه دنبال نكردم درمان رو.

 _ آزمایش دوم رو ببینم 

 آزمایش دوم رو كه نشون دادم نگاهي كرد و گفت:

_ آزمایش دومتون از اولي خیلي بهتر شده . نیازي هم به عمل 

. شما ندارید  چون اونقدري باال نرفته كه نیازي به عمل باشه
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هم فقط به حرف دكتر گوش كنید،آزمایشگاه اگه  اطالع كافي 

 داشت ، دكتر میشد.

از حرف هاي دكتر شوكه شده بودم. مني كه حس میكردم تا یه 

قدمي مرگ پیش رفتم، مشكل حادي نداشتم.واي خدا باورم  

نمیشه خدایا شكرت. با خودم نذر كرده بودم اگه نیاز به عمل 

مبلغي رو به بچه هاي سرطاني اختصاص  نداشته باشم هر ماه

بدم. باقي حرف هاي دكتر رو خوب نفهمیدم. فقط فهمیدم  

یكسري قرص برام تجویز كرد و تاكید كرد كه جاي نگراني 

نیست و گاهي بدن با توجه به فشارهاي عصبي و استرسي كه 

تحمل میكنه ، عكس العمل نشون میده.گفت خطرناك نیست ولي 

 و ناراحتي رو از خودم دور كنم. الزمه كه استرس 

 

 

با خیال راحت از مطب دكتر بیرون اومدم. حس خوبي داشتم ، 

حس اینكه زندگي چه چیز خوبیه. تنها مشكل نبود سامان بود. 

متاسفانه سامان همه راه هاي ارتباطي رو با خودش بسته بود  

و من فقط میتونستم از سارا بپرسم كه اون هم واسم غیر ممكن 

چند روز تهران بودم تا حالم بهتر بشه. تو تك تك لحظاتم  بود.

نبود سامان حس میشد، سامان یه حس گذرا نبود كه فراموش 

بشه، سامان رفیق و دوست بود كه وقتي بود خیلي قدرشو 

ندونستم. روزهام با فكرش میگذشت . سعي كرده بودم با خودم  

باشم ولي  كنار بیام. با حالي بهتر برگشتم . سعي كردم خوب

نمیشد. روزها  و ماه ها در پي هم میگذشت و مراسم سالگرد 

بابا نزدیك بود و بعدش هم قرار بود عروسي نیكان سر بگیره.  
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نمیدونستم سامان میاد یا نه. هم دوست داشتم ببینمش ، هم 

دوست نداشتم ببینمش . باید خودم رو براي سالگرد آماده  

كه قبول كنم مسعود یه ساله كه میكردم. خیلي سخت بود باور این

نیست. هنوز هم گاهي فكر میكردم كه هست و تو خواب خوابش  

رو میدیدم. تو خوابم مهربون تَر بود. تو این مدت خیلي با  

خودم كار كرده بودم كه بهتر بشم. نمیدونم تا چه حد موفق شده 

بودم. باالخره روز مراسم رسیده بود. همه جمع بودند. وقتي  

ر رفتیم ، به اندازه روز اول گریه كردم. در میون گریه سر مزا

و شئون حس كردم سامان رو دیدم. نمیدونم توهم بود یا داشتم  

رویا میدیدم، هر چي بود رؤیاي خوبي بود ولي چشم كه باز 

 كردم نبود و نیكان باالي سرم بود:

_ نادین بهتري ؟ ما رو نصف جون كردي تو. این قدر به 

ردي كه این حالت شد؟ شانس آوردي سامان خودت فشار آو

 سریع گرفتت وگرنه معلوم نبود سرت چي میشد.

پس تو هم نزده بودم خودش بود، اومده بود بعد این همه مدت. 

 كاش نگاهش میكردم . دلم واسه صورتش تنگ شده بود. 

 

 

سعي كردم خودم رو جمع و جور كنم . بعد از یكي دو ساعتي 

مرخص شد و به مجلس برگشتم. اولین نفري سرمم تموم شد و 

كه دیدم سامان بود. سامان بود كه با چهره اي گرفته نگاهم 

 كرد، شاید هم به نوعي خجالت. من این حسو داشتم.

در نگاه من هزار حرف ناگفته بود و مهم ترینش دلتنگي بود ،  

دلتنگي بیداد میكرد. من داشتم پر پر میشدم كه نپرم و بغل  
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چشم ازش برداشتم و به داخل رفتم. صداي نوحه   نگیرمش.

خون كه در وصف پدر میخوند، حالم رو بدتر میكرد. خدا رو 

شكر خیلي طول نكشید و همگي براي صرف شام به هتلي كه از 

 قبل رزرو شده بود ، رفتیم.

یه لحظه حالم بد شد بیرون رفتم كه هوا بخورم ، بهتر كه شدم 

 دیدم كه بهم چشم دوخته بود: داشتم برمیگشتم سامان رو 

 _ خوبي؟

 _ فكر نكنم بعد این همه مدت به تو ارتباطي داشته باشه.

هیچي نگفت و چشم به زمین دوخت و من از این فرصت براي 

دید زدنش استفاده كردم. یهو سرش رو بلند كرد و دید دارم  

نگاهش میكنم. براي اینكه كنترل احساسم رو داشته باشم ، 

ارش گذاشتم و به داخل هتل رفتم. كاش نمیدیدمش ،  سریع از كن

شاید هم كاش زودتر میدیدمش. احساسات متضادي كه من 

 داشتم داشت دیونم میكرد.

من این دفعه به معناي واقعي عاشق شده بودم و این ندیدن برام  

 خیلي سخت بود.  

 یاد این شعر افتادم که میگفت:

 خفته ها ! زنگ چیز خوبی نیست

 ! سنگ چیز خوبی نیستشیشه ها 

 وصله ها را به من بچسبانید

 به شما انگ چیز خوبی نیست

 های ! عاشق نشو نمی دانی

 که دل تنگ چیز خوبی نیست
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دلتنگي واقعا چیز خوبي نیست و من داشتم دیوانه میشدم. بقیه 

مراسم سعي كردم خودم رو مشغول مهمون ها كنم كه یادم بره 

بهم گفت و گذاشت و رفت. فكر و  دلتنگ هستم، كه یادم بره چي

ذهنم همش شده بود ، سامان و تسلطي به كارهاي كه انجام 

 میدادم نداشتم. 

 باالخره اون شبم تموم شد .

یادم نیست دیگه تا اخر شب چه اتفاقي افتاد . تو فكر و ذهنم 

 سامان خونه كرده بود. 

 

 

تصمیم گرفته بودم نادیده بگیرمش . میدونستم باز هم 

نمش، چون عروسي نیكان هم نزدیك بود و باید باهاش رو  میبی

 به رو میشدم. 

روزها در پي هم گذشت و باالخره روز عروسي رسید . براي 

عروسي نیكان یه لباس نقره اي بلند با استین بلند خریده بودم.  

 مامان از صبح هول بود و نمیدونست چیكار كنه.

باساتو بگیر بریم _ مامان جونم. چرا اینقدر استرس داري؟ ل

 آرایشگاه.

_ واي مادر نیستي كه بفهمي چي میكشم . استرس مراسم كه 

 چطوري بشه هست .

_ مامان جان عمو محمد هست. نگران هیچي نباش و  با من  

 بیا. 

زنگ زده بودم براي آژانس كه بریم آرایشگاه. براي مامان هم 

ه بودم.  از جایي كه خودم میخواستم براي آرایش برم، وقت گرفت
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باالخره رسیدیم و بعد از حال و احوال آرایشگر شروع به كار 

كرد . مدلي كه میخواستم براي آرایش صورت و موهام بهش  

نشون دادم و شروع به كار كرد. نمیخواستم تا پایان كار خودم 

رو ببینم پس چشم هامو بستم و منتظر كار نهائي شدم. بعد از 

اه كردم، زیبا شده بودم و از نتیجه  اتمام كار تو آینه به خودم نگ

كار خیلي راضي بودم. مامان هم از مدل آرایشم خوشش اومد. 

بعد از من. كار مامان شروع شد. تا مامان كارش تموم بشه تو 

فضاي مجازي گشتي زدم . سامان رو آنفالو نكرده بودم و  

عجیب بود كه اون هم اینكارو نكرده بود. از خودم عكسي 

لباس كه تنم بود و استوري كردم و نوشتم در حال گذاشتم با 

 آماده شدن براي عروسي تك برادر جان.

اولین بازدیدكننده سامان بود.بالفاصله سامان اید تایپینگ  

نوشت. مینوشت و پاك میكرد چون یهو نوشتنش قطع میشه. 

 آخر یه تك پیام نوشت: خیلي خوشگلي.

 

 

این پیام حس هاي چند گانه اي در من زنده كرد. ذوق، عشق و 

درد. درد از دست دادنش و درد نبودنش. درد حرف هایي كه  

بهم زد. شاید باید بهش حق میدادم . یعني یه قسمتي از ذهنم  

 بهش حق میداد، ولي نمیدونم شاید دلخور و ناراحت بودم.  

ي بهش میومد و  باالخره كار آرایش مامان هم تموم شد. حساب

خوشگل شده بود.  عمو محمد دنبالمون اومد و به سمت  باغ 

رفتیم. همه چیز عالي بود ، قرار بود خطبه عقد دائم خونده  

بشه. عاقد اومده بود و فقط سامان نیومده بود. منتظر اومدنش  
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بودیم كه باالخره اومد. چقدر خوشتیپ شده بود و با لباسي با  

بود. نمیدونم بعد از دیدن عكس من رنگ لباس من ست كرده 

این لباس رو انتخاب كرده بود یا قبلش. چشمش بهم افتاد با  

لبخند بهم سالم داد. نمیدونستم این برخوردها واسه چیه! اون  

كه رفته بود ، اون كه راحت از من بریده بود، باز براي چي 

 برگشته بود.

ه شد. تو باالخره خطبه عقد جاري شد . عكس هاي زیادي گرفت

یكي از عكس ها نیكان منو صدا كرد كه بیام پیششون و بعد هم  

تایي زیبایي شد. بعد از  ٤سارا سامان رو صدا زد. عكس 

عكس تو باغ، قرار بود عروس و دوماد برن آتلیه. حس كردم 

 یكي صدام كرد:

 _ نادین. 

 برگشتم سمتش. سامان بود.

 نگاهش كردم تا حرفشو بزنه:

كنیم. میدونم بد كردم ولي باید حرف بزنم. باید   _ ما باید صحبت 

بهت بگم كه چقدر دلم تنگته .باید بگم كه نبودت تو این مدت  

داشت نابودم میكرد، باید بدوني حال من بدون تو خوب نبود،  

 باید بدوني بدون تو زندگي نداشتم. 

 نگاهش كردم ممتد و طوالني. 

 

 

قضاوت كردي و _ نمیخوام چیزي بدونم . خیلي راحت منو 

رفتي . فراموش كردنت سخت بود. اصال با تو من فهمیدم قبال  

عاشق كسي نبودم و حس میكردم عاشقشونم . بعد رفتننت. دلم  
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خیلي شكست ، خیلي داغون شدم . مشكل خودم ، نبود تو،  

 دلتنگي ... 

_ میدونم همشو میدونم، بعد اینكه رفتم كه آروم بشم فكر كردم 

باشه رفتم تحقیق كردم ، میدونم چي بهت   شاید حرفات درست

 گذشته.

 _ االن دیگه دیره. من باید برم. 

اینو گفتم و سریع فرار كردم. فراز كردم از این إحساسي كه 

میترسیدم نابودم كنه، از إحساسي كه نمیتونستم جلوشو بگیرم 

و هر لحظه ممكن بود بهش بگم منم عاشقتم، دارم از غم 

ي با هم بودن ما امكان پذیر نیست. دوریت نابود میشم ول

نمیدونم چطوري و با چه وضعي خودم رو جمع كردم. باالخره 

عروس و دوماد از آتلیه برگشتن. مامان غرق خوشي بود از 

اینكه باالخره پسرش دوماد شده بود. جلوي پاشون گوسفند 

قربوني كردن و بعد از رد شدن از خون ، وارد سالن شدند. اول  

مان نیكان رو در آغوش گرفت و گریش گرفت و از همه ما

 گفت:

_ اونقدر بزرگ شدي كه داري دست عروست رو میگیري و 

میري. قربونت بشم مادر، كي اینقدر بزرگ شدي. الهي  

 خوشبخت بشین.

و بعد گفتن این حرف صورت نیكان و سارا رو بوسید. مادر و 

اد وارد  پدر سارا هم اومدند و تبریك گفتن و بعد عروس و دوم

سالن شدند. با خودم قرار گذاشته بودم كه امشب شب ناراحتي 

نیست و باید شاد باشم. آهنگ شادي در حال پخش شدن بود و  

من هم جلو رفتم و با نیكان شروع به رقص كردم. چقدر 
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خوشتیپ شده بود . به سارا نگاه كردن ، زیباتر از همیشه بود 

میرقصید.  بعد از چند   و با عشوه ها و ناز و اداش با نیكان

آهنگ نیكان به قسمت آقایون رفت و همه دور عروس جمع 

شدند و حلقه زده بودند و شروع به رقص كردند. اینقدر 

رقصیدم كه خسته شدم . باالخره زمان شام رسید . بعد شام 

مراسم بریدن كیك و بعدش هم قرار بود بزن و برقص باشه و 

دونم چرا دلم میخواست مراسم خصوصي و مختلط بشه . نمی

زودتر به اون قسمت مراسم برسیم. نمیدونم چطوري شام سرو 

شد و چطوري كیك بریده شد ، فقط فهمیدم مراسم به بهترین  

شكل انجام شد. باالخره مهمان ها رفتید و مراسم خصوصي و 

مختلط تو باغ شروع شد. نیكان و سارا وسط بودند و من هم  

من سامان اومد. داشتیم چهار نفره بهشون ملحق شدم. بعد از 

میرقصیدن كه سارا با نیكان شروع به رقص كرد و سامان هم 

روبروم قرار گرفت و خیل مردونه میرقصید . هر چي اون بهم  

نگاه میكرد ولي من از نگاهش گریزان بودم و نمیخواستم 

ببینمش. به حركاتم ناز و عشوه داده بودم و سعي میكردم 

لبري كنم. نگاهش تو چشمام بود و من اینجوري براش د 

سنگینیشو به راحتي حس میكردم. كاش میتونستم زل بزنم به 

چشماش و بگم چقدر دوستش دارم. ولي نمیشد یعني 

نمیخواستم ، اون منو ماه ها تو خودم شكسته بود و شاید حاال 

 حاالها سزاوار بخشش نبود. 

 

و نیكان  باالخره شب به آخراي خودش رسیده بود و سارا 

داشتن به خونه خودشون میرفتن. مامان نیكان رو بغل كرده  
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بود و داشت گریه میكرد . خانواده سارا هم به نوبت عروس و 

دوماد رو بغل كردند. نوبت من رسیده بود . باید خداحافظي  

میكردم. سعي كردم گریه نكنم ولي دلتنگ میشدم . نیكان رو در 

هم محكم بغلم كرده بود.   آغوش گرفتم. حس خوبي بود ، اون

برادر داشتن  حس خوبي بود . به زور از بغلش اومدم بیرون و  

نیكان رو بغل كردم. سامان هم سارا و نیكان رو بغل كرد. موقع  

خداحافظي بود و باید میرفتیم. زندگي اونا شروع میشد و 

مستقل میشدن. باالخره خداحافظي كردیم و به خونه برگشتیم. 

اصرار كرد كه برم خونش نرفتم و به خونه خودم   مامان هر چي

رفتم. رو تخت دراز كشیده بودم و به امشب و اتفاقاتش فكر 

كردم. به اینكه شاید میشد منو سامان با هم بودیم و مراسم 

بیشتر بهم خوش میگذشت. به نگاه هاي گاه و بیگاهش فكر 

ز میكردم ، كاش میشد. تو این فكرا بودم كه تماس تصویري ا

واتس آپ داشتم. سامان بود. مردد بودم كه جواب بدم یا نه و  

این تماس تصویري یعني اینكه میخواد ببینه منو. یه دفعه دستم 

 به سمت پاسخ رفت و تصویر سامان اومد:

 _ سالم.

 _ سالم.

اینو گفت و بهم خیره شد . كت شلوار مراسم تنش بود . منم تنم  

ت كرد. از سكوتش كالفه لباساي مهموني بود.چند لحظه سكو

 شدم و گفتم:

 _ سامان.خوبي؟

 _ چي؟
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حس كردم انگار یجوریه. البته  ممكن بود به خاطر  مستي 

 باشه. 

 _ مستي ؟

_ نه مست نیستم. یعني آره مستم ولي مست تو. بیا با هم حرف 

بزنیم. من حرف بزنم تو گوش بدي. تو حرف بزني من گوش 

 بدم . برگردیم به روزاي قبلیمون. 

_ روزاي قبل نمیاد. تو نخواستي بیاي. تو بهم گوش نكردي . 

تو قضاوتم كردي . چرا انتظار داري به حرفت گوش كنم؟ چرا 

كه دارم خودمو دوباره سر و سامون میدم پیدا شد سامان؟ حاال 

 بزار زندگي كنم، بزار  نفس بكشم. میفهمي؟

 

 

 _ بدون من میتوني زندگي كني؟ بدون من میتوني نفس بكشي؟

راست میگفت بدون اون زندگي كردن خیلي سخت میشد ولي 

چاره اي نبود و من باید زندگي میكردم . باید روي پاي خودم  

میگرفتم . باید یاد میگرفتم تنهایي چیه و تمام این مدت هم  قرار

تالش كردم كه تنها و مستقل باشم ولي آخرش كه چي . به  

حضور یه شخص دیگه نیاز داشتم كه به زندگیم معنا بده ولي  

اون شخص كي بود نمیدونم . شایدم اون شخص رو سامان 

 ارم.دیده بودم و نمیخواستم قبول كنم كه چقدر دوستش د

 _ بدون تو؟ 

 _ آره بدون من. 

 _ بدون تو زندگي كردم.نفس كشیدم.

 _ مطمئني اسمش زندگي بود؟ 
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 _ آره.

 _ میخواي بدون من زندگي كني؟

 _ آره.  

 _مطمیني؟

 _ آره.

 _ باشه . دیگه منو نمیبیني.  

اینو گفت و قطع كرد. دلشوره به دلم افتاده بود كه نكنه لج كنه 

فت من از فردایي كه بدون اون باشه بزاره بره . راست میگ

 میترسیدم و این ترس منو خیلي اذیت میكرد. 

سعي كردم به خودم تلقین كنم كه الف زده و قبول كنم كه 

حرفاش شوخي بیش نبود. ولي اون حرفش جدي بود این رو  

وقتي فهمیدم كه ده روز بعد دوباره باهام تماس گرفت و من 

و میخواد بگه شوخي كرده. خوشحال از اینكه پشیمون شده 

 سعي كردم بدون هیچ  نرمشي جوابش رو بدم: 

 _ بله.

 _ سالم.

 _ سالم. یادم میاد قرار نبود ما همدیگه رو ببینیم .

_ قرار نبود ولي دلم براي شنیدن صدات براي آخرین بار تنگ 

شده. دارم میرم جایي  كه هیچ وقت دلم واست تنگ نشه و اگرم 

نداشته باشه. دارم میرم كه تاوان دل   شد هیچ مرحمي وجود

شكسته ات رو  هر روز وقتي تنها و بي كسم به خودم یاداوري  

 كنم.

 _ كجا میري؟
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_ دارم برمیگردم ولي این بار نه واسه پایان نامه و غیره میرم 

 كه بمونم و كار كنم. اونقدر كار كنم كه نبودت رو حس نكنم

 

 

 

 _ سامانننننن.

 _ جون سامان...

نمیدونستم چي بگم . دلم میخواست بهش بگم كه نرو، كه  

بمون پیشم . كه دلم واست تنگ میشه ولي هنوز دلم شكسته 

 بود . 

 _ مواظب خودت باش.  

 حس كردم صداي شكستن احساس و غرورش رو شنیدم.

 _ همین؟؟؟

 _ آره. 

پرواز دارم دوست دارم ببینمت، شاید همه  ١٢_ امشب ساعت 

ي رقم خورد. بهم االن جواب نده. بزار چیز جور دیگه ا

 امیدوارم باشم به اومدنت.  

اینو گفت و قطع كرد. و من رو از قبل دیوانه ترم كرد. تا شب 

عین دیوونه ها دور خودم گشتم. نمیدونم ساعت چند بود كه  

حاضر شدم خودم رو به  فرودگاه رسوندم. قصد نداشتم جلو 

اومده بودند براي  برم . سارا و نیكان و مادر و پدرش

خداحافظي از تك پسرشون. قیافه سامان كالفه بود و مدام این  

طرف و اون طرف رو نگاه میكرد. حس كردم دیگه از اومدن 

من ناامید شده و انگار باالخره وقت رفتن رسیده بود. تك تك  
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داشت همه رو بغل میكرد و میبوسید . طاقت دیدن این صحنه 

رار كردم و شروع كردم به گریه كردن. رو نداشتم و از اونجا ف

 همون موقع برام اس ام اس اومد كه:

_ كاش میومدي. خیلي چشم به راهت بودم. آخرین پیامه. دلم  

 واست تنگ میشه.

این جملش منو رواني كرد . مگه میشه عاشق كسي باشي و با  

گفتن این جمله دیونه نشي.نمیدونم چقدر گریه كردم فقط وقتي  

مدم كه تو خونه رو تخت بودم و  عكس هاي سامان به خودم او

دورم پخش شده بود. نمیدونم چند ساعت گذشته بود اینقدر  

خسته بودم كه مغزم یاري نمیكرد. صداي در اومد. صداي 

 مامان رو شنیدم كه نادین نادین میكرد.

 _ جانم مامان.

 _ مامان بدو باید بریم خونه سارا.

 _ چي شده مگه؟

رش سامان داشت میرفت خارج امروز نیكان _  دیشب براد

شنبده كه هواپیما سقوط  كرده . هنوز خبر دقیقي نرسیده ولي 

خب باید سارا رو واسه هر خبري آماده كنه. طفلك پدر و 

 مادرش چقدر جوون بود . 

مامان داشت چي میگفت. مغزم درد میكرد و حس میكردم مامان 

 داره با یه زبون دیگه اي صحبت میكنه.

_ مامان... چي میگي؟؟؟ یعني سامان رفته؟ یعني سامان 

 ممكنه...؟
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_ آره مادر. این طور كه نیكان میگفت احتمال زیادي داره همه 

مسافرین فوت كرده باشن . گوش به زنگ هستن ، ببینن  

 میتونن خبري پیدا كنن یا نه .  

 داشتم دیوانه میشدم .

 میتو.... نم ... بیام.  _ ما... ما...ن تو... بو...رو. منننن ن...

انگار دچار لكنت شده بودم. فشار عصبي وارده به قدري زیاد 

 بود كه قدرت تكلم رو ازم گرفت.

 _ نادین مامان خوبي؟

 _ آ....ره ... ما... مان. بو... رو...

 

نفهمیدم كي مامان رفت ، فقط سرگیجه داشتم و حالم دست 

تجربه میكردم. نمیدونم چقدر خودم نبود. انگار داشتم مرگ رو 

تو اون حال بودم كه یهو بغضم تركید و شروع به گریه كردم. 

گریه شاید براي توصیف حالم كلمه جالبي نبود ، شیون میزدم و 

از خدا میخواستم كه سامان رو بهم برگردونه و خبر دروغ 

باشه.دیوانه شده بودم و نمیدونستم باید چیكار انجام بدم. گوشي 

فتم دستم و شمارش رو گرفتم به خیال اینكه جواب میده  رو گر

و با مهربوني ذاتیش میگه جانم. گوشي همچنان زنگ میخورد 

 و من اشك میریختم.

 _ نادین... 

انگار به سرم زده بود كه حتي صداش رو هم خیال میكردم. با 

 شدت بیشتري گریه كردم.

 _ نادین جان خوبي؟ چرا گریه میكني؟ 

 قعي بود. با لكنت گفتم:انگار صدا وا
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 _ سا... ما...ننن خو... ددد.... تي؟ نننن... ر....فتییییي؟ 

_ خیلي دوست داشتي برم از شرم راحت بشي. نتونستم من 

مثل تو بي معرفت نبودم.  آخرین لحظه برگشتم. چون من خر 

عاشق تو بودم ، تویي كه تو فرودگاه چشمم خشك شد ولي 

 نیومدي بي معرفت.

این رو گفت از خوشحالي میون گریه خندیدم و به پاس لطف  تا 

خدا سجده شكر به جا آوردم. تلفن قطع شده بود . گوشیم زنگ 

 خورد ، سامان بود:

_ كجا رفتي ؟ میخواي دیونه ترم كني ؟ چرا یهو حرف نزدي و 

 قطع كردي؟ 

 سعي كردم هیجان و خوشحالیم رو كنترل كنم . 

 د... ال... اننننن كجایي؟_ سا...مان... ببخ.. شیدد

 _ خونه خودمم. 

_ منننن االن میام پیشتتتت. فقططط به مامانتتتت زنگگگ 

 بزننننن بگووووو سالمي و نرفتي.

 _ چي شده مگه؟

 _ هواپیمایي ك....ه مسافرش بودییییي سقوط كرددددد. 

 _ واي االن زنگ میزنم. 

اومدم ،   نفهمیدم گوشي رو قطع كردم یا نكردم . وقتي به خودم

خودم رو جلوي در خونه سامان دیدم زنگ زدم و منتظر شدم. 

آیفون رو زد. با عجله به سمت خونه رفتم كه تو حیاط دیدمش  

كه با عجله به سمتم اومد. نفهمیدم چطوري خودم رو تو  

آغوشش پرت كردم و صورتش رو غرق بوسه كردم. نمیدونم  
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كم آوردیم و با  چقدر گذشت و چقدر همو بوسیدیم كه آخر نفس 

 لبخند بهم هم نگاه كردیم.

 

 

 هر دو آروم شده بودیم.  

 _ باورم نمیشه سامان. باورم نمیشه نرفتي؟

_ مگه فكر و خیال تو میزاشت برم بي انصاف؟! بدون تو  

نتونستم برم. آره اشتباه كردم قبول دارم ولي تاوان خیلي سختي 

باید باورت  دادم، تموم سختیایي كه كشیدي میدونم، میدونم

 میكردم ولي ترسیدم. عقلم كار نمیكرد. دیونه شده بودم.

 دستم رو لبش گذاشتم و گفتم:

_ سامان ادامه نده. هیچي واسم مهم تر از االن نیست . 

 آغوشتو با دنیا عوض نمیكنم. االن آرامش دارم.

 _ نادین با من ازدواج میكني؟ 

 _ آره آره و هزار بار آره.

دمش ، عمیق و محكم . همراهیم كرد. اینجا   اینو گفتم و بوسی

امن ترین آغوش بود كه دوست داشتم تا ابد بمونم. من عاشقش 

بودم پس باید بهش نشون میدادم. زندگي براي ما شروع 

جدیدي در نظر گرفته بود و من بي صبرانه منتظر شروع جدید 

بودم. با گریه و خنده هر طور كه بود من سامان رو بخشیدم 

 فهمیدم نیروي عشق باالتر از هر نیروي دیگست.چون 

 فرقی نمیکند کــجا ...

 آغوش تــو هر جا که باز شود...

 با شکوهترین قصر دنیـــاست...
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 قصری که تنـــها مــردش تویی ...

 

 

 

 پایان                             


