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  ❧1#پارت

 

 گفتم خدایاچگونه آغازکنم؟؟؟ 

 گفت به نام من 

 گفتم خدایاچگونه آرام گیرم؟؟؟ 

 گفت به یادمن 

 گفتم خدایاخیلی تنهایم؟؟؟ 

 گفت تنهاترازمن؟ 

 گفتم خدایاهیچ کسی کنارم نمانده؟؟؟ 

 گفت به جزمن 

 خدایاازبعضی هادلگیرم گفتم 

 گفت حتی ازمن؟ 

 گفتم خدایاقلبم خالیست

 گفت پرکن ازعشق من 

 گفتم دست نیازدارم 

 گفت بگیردست من 

 گفتم بااین همه مشکل چه کنم؟؟؟ 

 گفت توکل کن به من 

 گفتم احساس میکنم خیلی ازت دورم 

 گفت نه،نزدیکترین به تو ،من 



 گفتم برای ارزوهایم چه کنم؟؟؟ 

 به امیدمن گفت تالش و 

 گفتم خدایاچرا اینقدر میگویی من؟؟؟ 

 گفت چون من ازتوهستم وتوازمن.. 

 

با چشم های اشکی لبخندی به جمالت زیبای روی کاغذ زدم و بعد  

بوسیدن کاغذ اون رو الی قران کوچیکم گذاشتم و قران و بستم و  

 بوسیدم. 

 قران و توی بغلم گرفتم و غرق در خاطرات تلخ کودکیم شدم...

*** 

 سال قبل"  3"

 

از وقتی که چشم باز کردم تنها بودم،این موضوع من و خیلی اذیت می  

 کرد.

هربار که با یکی از خاله های پرورشگاه بیرون میرفتم تا کمی از  

 افسردگیم کم بشه و حال و هوام عوض بشه بدتر می شد..

چون بچه هایی رو میدیم که با شوق دست مادرهاشون رو می کشیدن  

 بردن داخل مغازه تا براشون اسباب بازی بگیره. می 

پدر و مادری رومی دیدم که دست بچشون رو گرفتن و مراقبشن تا  

 زمین نخوره. 

از کنار پارک رد می شدیم می دیدم که چطور بچه ها با شادی بازی می 

کنن فارغ از این دنیا و ادم هاش..فقط دوست دارن تو اون لحظه بازی  

 ن.کنن و غرق خوشی بش 



 

 

 

  ❧2#پارت

 

 درسته من دختری از جنس تنهایی هستم...

سالم شد و تازه از دنیای شیرین کودکیم در اومد   10دختری ام که وقتی 

 فهمیدم دور و برم چخبره،تو این سن کم افسردگی گرفتم.

 با خودم کلنجار می رفتم..هرروز از خودم می پرسید که چرا؟! 

 خواست خدا بدنیا اومده بودم.   مگه من چه گناهی کرده بودم که به

 از دنیا بیزار بودم..از ادم هاش که انقدر بی رحم هستن.

 سالم شد دلیل تنهایی و بی خانواده بودنم رو نمی دونستم.  15تا وقتی 

 نمی دونستم و افسرده بودم..نمی دونستم و غمگین بودم.. 

به رو خیره  یه روز که تو اتاق بودم و رو تختم نشسته بودم به دیوار رو 

بودم خاله نفیسه که یکی از مربی های پرورشگاه بود و من و از وقتی  

چشم باز کردم اون رو دیدم و خیلی دوستش داشتم..همونی که حق  

مادری به گردنم داشت و وقتی احساس بی مادری می کردم اون بود که  

 من و دلداری بده..بود که خوشحالم کنه..بود که بیرون ببرتم. 

 کشیدم که خاله با لبخند اومد داخل کنارم روی تخت نشست.اهی 

به رسم ادب پاهام که روی تخت دراز بود و جمع کردم و با اینکه حال 

خوبی نداشتم ولی لبخندی زدم که دستم رو توی دست های گرم و با 

 محبتش گرفت و گفت: 



 نیایش،دخترم حالت خوبه؟ -

 عمیقی کشید و گفت: پشت دستش رو بوسیدم و تشکری کردم که نفس 

 خانم ساجدی می خواد باهات صحبت کنه.-

سرش رو زیر انداخت و اب دهانش رو با استرس قورت داد و گرفته تر  

 ادامه داد: 

خانم ساجدی مخالفه با اینکه حقیقت رو بهت بگیم ولی من چون این بی  -

قراری هات رو می بینم...اون چشم های پر از سوالت رو می بینم نمی 

طاقت بیارم..برای همین چون می دونم تو دختر عاقل و صبوری    تونم

هستی از خانم ساجدی خواستم بیشتر از این کشش ندن و اون چیزی که  

 باید روزی بفهمی رو االن بهت بگن.

سالی که با  5منتهی ازت می خوام وقتی حرف هاش رو شنیدی مثل این 

محکم ایستادی از    وجود تنهایی و افسردگی که داشتی ولی قوی بودی و

 االن به بعد هم... 

 با اینکه می دونم دور از ادبه ولی پریدم وسط حرف خاله: 

خاله جون می دونم شما من و جوری تربیت نکردی که وسط حرف -

بزرگترم و مخصوصا شما که حق مادری به گردنم دارید بپرم ولی  

 دارید من و میترسونید. 

 ید؟میشه بگید چیشده که انقدر استرس دار

خاله با مهربونی دستی میون خرمن موهای طالییم کشید و جوابم رو  

 داد:

نترس دخترم..چیزی نیست همراه من بیا خانم ساجدی همه چیز رو -

 بهت می گه 
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وقتی وارد اتاق خانم ساجدی شدیم اون هم با استرس زیاد از کودکی و  

دستم گذاشت که  ورودم به پرورشگاه گفت و بعد پاکت نامه ای توی 

 وقتی سواای نگاهش کردم..سری تکون داد:

 بازش کن نیایش جان..تمام حقیقت زندگی تو داخل این نامه هست.-

اب دهانم و قورت دادم و با استرس پاکت قدیمی رو باز کردم و کاغذ و  

 بیرون کشیدم. 

و بعد اروم کاغذ رو باز کردم ،به لطف کمک های خاله نفیسه درس می  

سواد و ادبم از معلم ها و مدیر مدرسه گرفته تا همه اعضای  خوندم و

 پرورشگاه زبان زد بود. 

وقتی چشمم به نوشته های روی نامه افتاد نفس عمیقی کشیدم و شروع  

 کردم:

 

 'بسمه تعالی' 

))می دانم وقتی این نامه را می خوانی انقدر بزرگ شده ای که معنی  

ا فراموش نکنی حرف هایم حرف هایم را بفهی..پس گوش دل بسپار ت

 را.

من کسی هستم که تورا به دنیا اورده و لقب مادر را یدک می کشد.اسمم  

 نیاز است.

وقتی تورا حامله بودم پدر و مادرم رو در اثر گاز گرفتگی از دست  

دادم..خیلی داغون بودم و مدام گریه می کردم دکتر ها می گفتند برای  

 دنیا بریده بودم. نوزادت خوب نیست ولی من از 



چند وقت بعد وقتی از چهلم پدر و مادرم گذشت..به خودم امدم به کمک  

 همسرم.

وقتی تو به دنیا امدی خیلی زیبا بودی ولی با وجود زیبایی زاتی که در  

وجودت داشتی نحس بودی..چون وقتی تو به دنیا امدی همسره عزیز تر  

 از جانم را هم در اثر تصادف از دست دادم.

 به یقین رسیدم که این اتفاقات بخاطر وجود نحس توست.  و

من تمام عزیزانم را تو یک سال از دست دادم و همه این هارا از چشم 

 تو می دیدم. 

نه تنها من بلکه تمام اطرافیانم به همین عقیده بودن که تمام اتفاقات تلخ 

 زندگی من بخاطر وجود توعه. 

تو بستم..تو را بعد از دو روز برای همین از همون روز چشمم را روی 

به پرورشگاه بردم و بدون اینکه بگویم مادرت هستم گفتم جلوی در  

 مسجد بودی و پیدایت کردم.. 

 تورا تحویل پرورشگاه دادم و نامه را زیر پتویت قایم کردم. 

تا وقتی بزرگ شدی بدانی دلیل طرد شدنت چیست.حتی برای یک بار 

چون مهری به تو نداشتم و از تو بیزار هم که شده درست نگاهت نکردم 

 بودم. 

شاید این ها برایت ناخوشایند باشند ولی مسبب تمام بدبختی های من تو  

 بودی و هستی. 

حتی بعد زایمان تو دکترم بهم گفت که سرطان سینه دارم و باردار شدنم 

 دیگر ممکن نیست و برایم خطر ناک است و باید به درمانم فکر کنم. 

انقدر نحس بودی که کل خانواده و حتی خودم را با وجود   می بینی تو

 نحست به اتش کشیدی. 



فقط این را بدان چون خواست خدا بود و تو نوزادی بیش نبودی تورا  

 نکشتم..

 ولی هیچوقت فراموش نمی کنم که به خاطرت زندگیم نابود شد.

سعی نکن نه دنبال من بگردی نه قبر همسرم.چون نه من مایل  

وباره روی تورا ببینیم. و نه می خواهم تو با قدوم نحست پا به  د  هستم

 قبرستانی بگذاری که همسرم انجاست و با امدن تو روح او عذاب بکشد.

تا نفس می کشی به زندگی ات ادامه بده ولی این را هیچوقت فراموش  

 نکن که خانواده ات را خودت از خودت گرفتی.(( 
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دم چشم های دریاییم طوفانی شد و جواب تک تک  وقتی نامه رو خون

 سوال های این چند سالم رو گرفتم.. 

تنم سرد بود سرد تر از برف..حس می کردم تو دنیای دیگه ای هستم  

 قلبم با هر تپش انگار نوید مرگم رو می داد.

پس اینکه من خانواده ای ندارم تقصیر خودمه..باورم نمی شه که من  

 ی بودم. باعث این همه بدبخت

دیگه نتونستم بیشتر از این طاقت بیارم ذهنم از کار افتاده بود و انگار 

 دیگه هوایی برای نفس کشیدن نبود. 

 چشم هام بسته شد و با حس سبکی و رهایی به خوابی عمیق فرو رفتم. 



**** 

 وقتی بهوش اومدم قفسه سینم میسوخت و سرم تیر می کشید. 

 قتی دقت کردم فهمیدم که بیمارستانم. فضای اتاق برام نا اشنا بود و و

ولی چرا؟ با سیاد اوری پرورشگاه و نامه..سیلی از کلمات به ذهنم  

 هجوم اورد.. 

سرطان مادرم...مرگ پدرم..مرگ پدر بزرگ و مادر بزرگم...نحس  

 بودم.. 

اهی کشیدم و چشم هام و بستم که همزمان قطره اشکی از گوشه چشمم 

صورتم لغزید و در اخر ال به الی موهای طالیی ام  راه باز کرد و روی 

 گم شد.

 دلم می خواست بمیرم. 

 چرا خدا این کارو با من کرد؟!  

 چرا من باید نحس باشم؟ این همه نوزاد تو این دنیا...چرا مــــن؟ 

 سرم داشت می ترکید. 

صدای در اتاق اومد برنگشتم تا ببینم کیه..ولی وقتی نزدیک تختم شد   

 یرین و مالیم و اما همیشگیش فهمیدم که خاله نفیسه هست.از عطر ش 

 روی اینکه تو چشم هاش نگاه کنم نداشتم.

حس می کردم اون نحسی که مادرم ازش گفته بود ممکنه گریبان گیرع  

 خاله هم بشه.

سالم شد یعنی دوسال دیگه از   18برای همین تصمیم گرفتم تا وقتی 

خودم و گم و گور کنم ..جایی برم که هیچ  پرورشگاه برم و برای همیشه 

 ادمی نباشه تا به نحسی من گرفتار نشن.



روم و برگردوندم سمت مخالف خاله که اومد کنارم نشست و دستم و  

گرفت و روی پیشونیم بوسه ارومی زد و بعد از چند لحظه شروع کرد  

 به حرف زدن...
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فتی و بشدت تحت تاثیر حرف  می دونم االن تصمیماتی راجب ایندت گر-

 های مامانت قرار گرفتی.

ولی نیایش..خودت می دونی که از جونمم برام عزیز تری و هیچوقت  

 دروغ بهت نگفتم. 

برای همین می خوام بدون اینکه به چیزی فکر کنی بخوابی تا وقتی  

حالت خوب شد برگشتیم به پرورشگاه اونوقت یه سری حقایقم من برات  

 روزت بود و من بزرگت کردم.  3که بگم از وقتی 

سرم و اروم چرخوندم و چشم های بارونیم قفله اون دوتا تیله عسلی شد  

که هر بار بهشون نگاه می کردم ارامش و شیرینی چشم هاش وجودم و  

 فرا می گرفت و دلگرمم می کرد. 

 لبخند تلخی زدم و چشمی گفتم. 

گونمو بوسید و اتاق    که با خاله هم با لبخند عمیق و مهربون همیشگیش

 و ترک کرد. 

*** 

 بعد از سه روز حالم بهتر شد و مرخص شدم.

من چون مشکل اسم داشتم و این شوک باعث شده بود نفسم بگیره و راه  

 تنفسیم بسته بشه برای همین وقتی بهوش اومدم سینم می سوخت. 



وقتی برگشتیم پرورشگاه خاله نفیسه از نوزادیم گفت..از اینکه خودش  

 رای اینکه باردار نمی شد همسرش طالقش داد .ب

اون زمان خاله حال خوشی نداشته و یه روز میاد به پرورشگاه و وقتی  

 من و می بینه ازم خوشش میاد.

و خیلی زود به من دلبست و وقتی که فهمید هم من و هم خودش از کنار  

 هم بودنمون ارامش می گیریم سرپرستیم و قبول کرد. 

یوه و تنها بود من و بهش ندادن که ببره به خونش و  ولی چون زنی ب

 بزرگ کنه برای همین بخاطر من پرورشگاه موند و بزرگم کرد. 

 جوونیش و به پای من ریخت. 

ولی گفت که از اون روز زندگیش بهتر شد یه کار جدا از پرورشگاه  

پیدا کرد و از اون طریق تونست پول بیشتری در بیاره و ماشین و خونه  

تا وقتی من بزرگتر شدم بتونه من و به مدرسه ببره یا حتی وقتی   بخره

 سالم شد من و ببره به خونه خودش... 18

  ❧6پارت#گفت که من براش سراسر خیر و برکت بودم.

 

از چیز هایی که می شنیدم احساس سردرگمی داشتم..از یه طرف نحسی 

برکتی که خاله  که باعث شد خانوادم و از دست بدم و از طرفی این 

 ازش می گفت و باعث شد زندگیش عوض بشه.

چند ماهی بود که باز افسردگی گرفته بودم و جز دو سه لقمه غذا نمی  

 خوردم و فقط با خاله حرف می زدم.

ولی بیشتر اوقات تو خودم بودم و فکر می کردم به گذشته به اینده  

 نامعلومم. 



ه خاطر خانوادم..به خاطر  از خدا گله مند بودم..بخاطر این مصیبت..ب

 تنهاییم. 

ولی وقتی یه روز خاله اومد تو اتاق و اون کاغذ نوشته رو همراه با  

قران کوچیک و چادر و سجاده زیبایی بهم هدیه داد انگار تازه خدا رو  

 پیدا کردم. 

 خاله بهم می گفت: 

حتما تقدیر این طور بوده که تو به پرورشگاه بیای و من و از تنهایی  -

 بیاری وگرنه معلوم نبود من االن کجا بودم و چه حالی داشتم. در 

 خاله فکر می کرد این حال خوب االنش رو مدیون منه. 

باالخره بعد از یک ناه دیگه فکر کردن به نتیجه ای نرسیدم و خودم رو  

 به دست تقدیر و زمان سپردم.

ندم و  از اون روز با سجاده و چادری که خاله بهم داده بود نماز می خو

 از خدا می خواستم که کمکم کنه... 

 می خواستم کاری کنه پدر مادرم من و ببخشن. 

همیشه بعد نمازم اون نوشته زیبا رو می خوندم و بعد اینکه اروم می  

شدم سوره ای از قران رو می خوندم و به قول خاله ارامش ابدی می  

 گرفتم.

 ش داشتم. از اینکه با خدا درد و دل می کردم حس سبکی و ارام 

*** 

 "زمان حال"

 



با صدای خاله نفیسه که دل از خاطرات گذشتم کندم و قران و بوسیدم و  

روی عسلی کنار تختم گذاشتم و اشک هام که نمی دونم کی صورتم و  

 خیس کرده بودن پاک کردم. 

سالم شد به اسرار خاله به خونه ای که گرفته بود اومدیم و   18وقتی 

 کنیم. اینجا زندگی می 

از اتاق بیرون رفتم و وقتی از پله های چوبی پایین رفتم ، خاله رو دیدم  

 که با خوش رویی گفت: 

 عبادتت قبول دختره خوشگلم. -

 لبخندی زدم و متقابال با خوشرویی گونشو بوسیدم: 

 شه.ممنون مامان.قبول حق با-

دا  از وقتی اومدیم به این خونه خاله نفیسه رو به اسم مامان نفیسه ص

 میزنم و از این بابت هردو راضی هستیم.
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 با مامان رفتیم نشستیم پشت میز و اروم ناهارمون رو کنار هم خوردیم. 

بعد از اون می دونستم که مامان باید بره شرکت سره کار برای همین  

 گفتم که ظرف هارو خودم میشورم که دیرش نشه.

 بوسید لباس پوشید رفت..اونم با خوشرویی روی موهام رو 

بعد از شستن ظرف ها با یک استکان چای به سمت پذیرایی رفتم و  

 جلوی تی وی نشستم.

 خونه ی مامان...یا بهتره بگم خونمون خیلی بزرگ بود و دوبلکس. 



به گفته ی خوده مامان اون خونه ای که خریده بود و فروخته و با پولی  

 ینجا رو خودش بکشه و بسازه. که از شرکت در میاره تونسته نقشه ا 

 همیشه عاشق خونه دوبلکس بودم و مامان این و می دونست..

 خیلی از داشتن همچین مادر دلسوز و مهربونی خوشحالم.

خدا اگر مادر واقعیم رو ازم گرفت در عوض یه فرشته دیگه نصیبم  

 کرد.

از  سعی می کنم دیگه به گذشته تلخم فکر نکنم.ولی همیشه بعد از نمازم 

 خدا می خوام که من رو ببخشه بخاطر از دست دادن خانوادم..

 چای مو خوردم و رفتم باال تا لباس بپوشم برم کالس زبان. 

درسم که تموم شد مامان گفت حتما باید امسال به دانشگاه برم و کنار این  

 ادب و شحصیتم تحصیل کرده هم بشم.

خوندم و خیلی هم به  معماری رو - منم مثل مامان نفیسه رشته نقشه کشی

 این رشته عالقه دارم. 

ولی کنار درسم مامان همیشه می گفت کالس زبان خیلی بدرد می خوره  

و منم عالقه بهش دارم..برای همین یک سالی هست که کالس زبان 

 میرم. 

 لباس پوشیدم و با اژانس به کالس زبانم رفتم.

*** 

بیرون بیام گوشیم   کالسم تموم شد و همین که خواستم از در اموزشگاه

 توی جیبم لرزید.. 

 درش اوردم و با اسم جانانم رو به رو شدم.



اسم مامان نفیسه رو جانان سیو کردم. اولین بار که خودش دید چقدر سر 

به سرم گذاشت و دنبالم کرد و به شوخی می گفت من جانانتم شیطون  

 من صاحب دارمااا.. 

 کلی هم خندیدیم. 

 ل کردم که صدای گرمش توی گوشم پیچید: لبخندی زدم و تماس و وص 

سالم دخترم اومدم دنبالت که بریم باشگاه..کالست تموم شد بیا بیرون   -

 من جلوی درم. 

 سالم مامان جون..کالسم تموم شده دارم میام. -

 باشه عزیزم..مواظب باش فعال. -

لبخندی زدم و خدافظی کردم..همیشه حتی اگر خودش هم تو اون مکان  

 بهم سفارش می کنه که مواظب خودم باشم. باشه بارم
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با دیدن ماشین شاستی بلند مامان از خیابون با احتیاط رد شدم و سوار  

 شدم.

 سریع و پر انرژی گفتم: 

 سالااام بر جانه جانانم..حال شما بانو!؟ -

 و بعد خم شدم گونشو محکم بوسیدم. 

 عمیق بوسید:مامان چشماش ستاره بارون شد و اونم گونم و 

 سالم بر نفس خودم..من خوبم تو خوبی عزیزدلم!؟ -

 لبخندی زدم و تشکری کردم.



 مامان از وقتی اسمش و جانان سیو کردم اونم من و نفسم سیو کرد. 

دلیل خوشحالی مامان رو می فهمیدم چون بعد چند وقت من و این قدر 

 شاد و شنگول دیده تعجب کرده.. 

فتم می خوام این زندگی با عشق کنار ولی دیگه تصمیم خودم و گر

 مامانم و بپذیرم.

ماشین و روشن کرد و باهم اول رفتیم یه اب هویج خوردیم و با کلی  

شوخی و خنده به سوی باشگاه رفتیم و شب هم هردو خسته به خونه  

 رفتیم و خوابیدیم... 

*** 

پ  باالخره بعد از کنکوری که دادم با مامان نشسته بودیم روی مبل و ل

 تابم و باز کرده بودم تا نتایج رو ببینم..که کجا قبول شدم.

 از استرس زیاد رو به موت بودم..کم مونده بود سکته کنم. 

 مامان دستم و گرفت و با مهربونی زاتیش گفت:

دخترم اروم باش من مطمئنم تو قبول شدی ولی حاال اگر یک درصد  -

اسمتو می نویسم ما که    قبول هم نشده باشی اشکالی نداره دانشگاه آزاد

 خداروشکر مشکل مالی نداریم. 

با عشق گونش و بوسیدم ..اصال این زن بدنیا اومده بود که نا نگاهش  

 صدای ارومش به من ارامش ابدی بده.. 

دورت بگردم من که قبال گفتم تمام تالشم و می کنم تا زحمت های شما -

اره سال بعد کنکور می  رو به ثمر برسونم حاال اگر قبولم نشدم ایرادی ند

 دم.

 مامان اخم کوچولو و نازی کرد و گفت:



نخیر حرف رو حرف مامانت نیار ببینم جقله..بدو نگاه کن ببین کجا -

 قبول شدی!؟ 

سریع سرم و سمت لپ تاب برگردوندم و با استرس دنبال اسمم گشتم و  

 با دیدن اسمم )نیایش همتی( جلوی اسمم رو نگاه کردم که.... 

 ...باورم نمیشهههه... وای نه

 تهران قبول شدم اونم دانشگاه شریعتی.. 

جیغ بلندی زدم که مامان با ترس نگاه به مانیتور انداخت و با دیدن اسمم  

 و دانشگاهی که قبول شدم چشم هاش برقی زد و با افتخار نگاهم کرد.

 پریدم بغلش و محکم به خودم فشارش دادم و گفتم: 

 ..وای خدایا شکرت.وای مامان باورم نمی شه-

 اشک هام از سره شوق صورتم و خیس کرد.

 مامان اشک هام و پاک کرد و پشت پلک هام و بوسید و گفت: 

می دونستم موفق می شی..تبریک می گم دخترم ان شاهللا تو تمام -

 مراحل زندگیت همین جور موفق باشی. 

 همه اینا بخاطر وجود دلگرم کننده توعه مامان..-

 ادامه دادم: با هق هق 

 مامان من هیچ موقع لطف هایی که در حقم کردی و فراموش نمی کنم.. -

 نفسم گرفت که از اسپری اسمم چند پیس زدم و نفس عمیقی کشیدم . 

 مامان با نگرانی صورتم و نوازش کرد:

اروم باش دخترم من که کاری نکردم تو نتیجه زحمات خودت رو -

 روزیت.دیدی..نتیجه تالش های شبانه 
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بعد اینکه هردو اروم شدیم لپ تابم و بستم که صدای مامان به گوشم 

 خورد:

امشب به افتخار تو و قبولیه کنکورت یه جشن می گیریم و همه دوست  -

های شرکتم و دعوت می کنم توام هرکدوم از دوستات و خواستی دعوت 

 کن عزیزدلم. 

ری شرکت یه جعبه   مامان نیاز نیست زحمت بکشی فردا که می-

 شیرینی ببر نمی خواد که... 

 انگشتش و روی لبم گذاشت:

من به همه قول دادم که دعوتشون کنم اونم به صرف کیک و  -

 شام..حاالم بلند شو لباس بپوش بریم بیرون خرید.

 سریع گونش و بوسیدم و دوییدم باال سمت اتاقم...

*** 

 ساعت. 3ه رسیدیم خونه بعد دیگه جون توی پاهام نمونده بود..که باالخر

 از لباس و کیک گرفته تا لوازم تزئین و شام و دسر... 

با کمک مامان و کلی شوخی و خنده خونه رو کمی تزئین کردیم و کیک  

دو طبقه ای که یه طبقه اش عکس خودم بود و طبقه بعدی طرح یه گونیا 

م  و خط کش و کاغذ نقشه کشی بود رو توی یخچال جا دادیم و رفتی

 سراغ جفت و جور کردن شام.

ژله بستنی درست کردیم..مرغ ترش و کباب کوبیده ای که از بیرون  

 گرفتیم و سبزی پلو ماهی. 

 با انواع نوشابه ها.. 



بنظرم یکم زیاده روی کردیم ولی مامان رو پا بند نبود و خیلی خوشحال 

 بود. 

وشیم که  خب مامان خانم اینم از سور و سات شام..بریم باال لباس بپ -

 شبه و االناس که مهمونا بیان. 7ساعت 

 مامانم تایید کرد و باهم به طبقه باال رفتیم.

من به درخواست مامان یه پیراهن استین دار ابی اسمونی که روی  

استین هاش پفکی بود و روی دامنش هم کلی سنگ دوزی بود و پوشیدم  

.ساپوت سفید  که با رنگ چشم هام یجورایی ست شده بود و بهم می اومد.

پوشیدم تا پاهام و بپوشونم چون بلندی لباس تا باالی زانوم بود..صندل  

 های سفید و یه شال نازک حریر سفید هم روی موهام نشوندم. 

 موهام رو کج ریخته بودم و پشتش رو دم اسبی بسته بودم. 

موهام طالیی و بلند بود به گفته ی مامان از وقتی بدنیا اومدم موهام و  

نکردن و فقط هرسال کمی از پایین موهام رو خودش کوتاه می    کوتاه

 کرده که موخواره نگیره.. 

 برای همین بلندی موهام تا زیر باسنم میرسید...

 مامان با لبختد وارد شد و هردو از دیدن هم چشم هامون برق زد.

مامان هم یه پیراهن بلند ابی تیره پوشیده بود و صندل سفید و شال حریر  

 سفید.
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 مامان نزدیک شد و گفت: 

 درست شدی مثل فرشته ها..امشب باید مواظبت باشم یوقت ندزدنت. -

 لبخندی زدم: 



شما خودتم خیلی خوشگل شدی جانانه من..منم باید حواسم باشه کسی -

 مخ مامانم و نزنه بهش شماره بده. 

حسابی ضعف مامان خندید و شروع کرد به قلقلک دادنم ..بعد از اینکه 

 رفتم مامان رضایت داد و ولم کرد..

 بعد گفت: 

نیایش چرا ارایش نکردی...البته همین جوریشم انقدر خوشگلی که  -

اصال نیاز نداری به ارایش ولی بنظرم بیا بشین یه کارایی رو صورتت  

 کنم. 

 دستم و گرفت و من و جلوی میز اینه ام نشوند. 

ی ریمل زد.. مژه هام بلند بود  یکم سایه ابی پشت چشم هام کشید و کم

 فقط چون بور بودم زیاد معلوم نبود و حاال با ریمل بلندیش معلوم بود. 

به قول مامان لب های قلوه ایم که دیگه خدا دادی انگار همیشه رژ قرمز 

 زدم و نیازی به رژ نیست.

وقتی خودم و تو ایینه دیدم چشم هام برق از سایه پشت پلک هام  

 با رنگ چشم هام داشت. هارمونی قشنگی

 مامان هم لبخندی از سر رضایت زد که صدای زنگ در اومد. 

هردو پاییین رفتیم که کم کم دوست ها و اعضای شرکت مامان اومدن  

 داخل و بعد تبریک به من کادویی دستم دادن..

 رئیس شرکت مامان هم اومده بود مردی مسن و خشن بود.

صورتم دقت کرد و بعد کوتاه تبریک گفت و  وقتی من و دید کمی روی 

 هدیه ای بهم داد که منم با ترس اب دهانم و قورت دادم و تشکری کردم.

 مامان زیر گوشم گفت: 

 نترس دخترم به اخم و جذبه اش نگاه نکن خیلی مرد مهربونیه. -



 شیطون برگشتم نگاش کردم و گفتم:

همه کارمند ها  فقط به شما اون روی مهربونش و نشون داده یا به-

 همینه!؟ 

 داشتم طالفی اون قلقلکی که تو اتاق به داد و در می اوردم.

مامان سرخ شد از خجالت و منم نامحسوس فرار کردم و رفتم تو اشپز  

خونه که اخرین لحظه دیدم که مامان با لبخند سری تهدید امیز برام  

 تکون داد. 

 رسه. فهمیدم که یعنی بعد از جشن حسابی به خدمتم می 
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با دوست های مامان اشنا شدم خانم های خوبی بودن...من کسی رو  

 دعوت نکردم چون زیاد اهل دوستی با کسی نبودم. 

 بعد از خوردن کیک همه رفتن سر میز شام.. 

تمام مدت نگاه های کوتاه اما عمیق همون مرد مسن و خشن رو روی 

 صورت مامان حس می کردم.

 شدم از خنده. داشتم سرخ می 

مامان که صورتم و دید اول نگران شد و بعد که دید دارم بزور خندم و  

 کنترل می کنم اروم زد تو پهلوم و زیر گوشم زمزمه کرد: 

 نکن دختر زشته..االن فکر می کنن خل و چلی بیخود هی می خندی. -

 لبخندم پررنگ تر شد و زیر گوشش گفتم:



ی به اصطالح خشن اما مهربونتون  مامان اخه نمی دونی که..همون اقا-

مدام زیرزیرکی نگات می کنه..دیدی گفتم امشب یکی مخت و میزنه  

 بهت شماره میده. 

 مامان جدی اخمی کرد و گفت: 

 هیس بعدا راجبش حرف می زنیم. -

 تعجب کردم و نیشم و بستم. 

تمام مدت دوست های مامان بهم خیره می شدن و از اول جشن بهم می  

 شگلی..گفتن چقدر خو

مامان هم بعد از رفتن مهمون ها اخری مجبور شد برام اسپند دود کنه تا  

 یوقت چشمم نزنن. 

با خستگی لباس عوض کردیم و ظرف هارو تو ماشین ظرف شویی  

 گذاشتیم و مامان با دوتا چای به سالن اومد و کنارم نشست.

به کیه  بعد از چند دقیقه که درگیر فیلم ترکی بودم تا سر در بیارم کی 

 مامان اروم گفت: 

 نیایش. -

 سریع برگشتم سمتش و گفتم: 

 جانم مامان.-

 لبخندی زد و ادامه داد: 

این مرد مسنی که گفتی نگاهم می کنه و بهش مشکوک بودی به من  -

ازدواج داد ولی من قبول نکردم..اونم به نظرم احترام    یک بار پیشنهاد

 گذاشت و پا فشاری نکرد.

گاه و بی گاهش روی من نمی دونم برای چی بود   حاال این نگاه های

 ولی هر چی که هست می خوام بدونی از طرف من هیچ چیزی نیست.



لبخندی به این لحن صادقانه مامان زدم..من و مامان همیشه مثل دوتا 

 دوست بودیم و هیچ چیزی بینمون مخفی نبود: 

ت  مامان جون شما حتی اگر اون مرد یا هر کس دیگه ای رو دوس -

داشته باشی من به نظرت احترام میزارم.می خوام که همیشه بدونی هر  

 تصمیمی بگیری من با جون و دل می پذیرم.

 هم دیگه رو بغل کردیم و بعد خوردن چای رفتیم که بخوابیم. 
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 فردای اون شب جشن با مامان به دانشگاه رفتیم و ثبت نام کردیم. 

من باید به دانشگاه می رفتم، خیلی هیجان امروز روز اول مهر بود و 

 داشتم..

یه مانتوی مشکی تا زانو با شلوار جین مشکی و مقنعه و کتونی ونس  

 مشکیم،تیپم تکمیل شد.کوله پشتیم و برداشتم و از خونه زدم بیرون. 

 مامان من و رسوند دانشگاه و خودش رفت شرکت.

زیر لب اسم خدارو  وارد محوطه دانشگاه که شدم نفس عمیقی کشیدم و 

اوردم و خواستم که مثل این چند سال مدرسه که موفق بودم تو درسام تو  

 دانشگاهم موفق باشم و مامان و سربلند کنم..

با لبخند وارد سالن شدم و با سوال کردن از چند نفر فهمیدم که کالسم 

 کجاست. 

این   وارد کالس که شدم فقط چند نفری نشسته بودن...خوبیه این دانشگاه

 بود که این دانشگاه فقط مخصوص دخترا بود و دانشجوی پسر نبود. 



اروم سالمی کردم و رفتم میز اخر ردیف کنار دیوار سمت راست 

 نشستم..

 دخترا یجوری نگاهم می کردن.

 یکی از دخترا طاقت نیاورد و گفت: 

 چقدر خوشگلی تو عزیزم.. -

 لبخندی زدم: 

 ممنونم لطف دارید.شما هم خوشگلین. -

تو دلم گفتم البته اگه اون یه کیلو ارایش روی صورتشون و قلم می  

 گرفتیم. 

 همون دختر بلند شد اومد سمتم و کنارم نشست گفت: 

وای خدا چشمات چقدر نازه؟مثل دریای شمال می مونه..می گما لبات و  -

پروتز کردی و رژ قرمز می زنی نمی گی پسرا جنبه ندارن پشت سرت 

 قش و ضعف میرن؟ 

تاش خندیدن و اونام اومدن دورم نشستن که رو به همشون لبخند  دوس 

 زدم:

من نه لبام و پروتز کردم و نه رژ زدم مامانم می گه از وقتی بدنیا -

 اومدم لبام سرخ بوده.. 

 چشم هاش و داشت در می اومد. 

 در حال انالیزم بودن که برای عوض کردن جو گفتم: 

 نمی خواید خودتون و معرفی کنید!؟ -

ون دختری که اولین بار اومد سمتم سرفه مصلحتی کرد وبا لبخند  هم

 گفت:



 خبـ.امم..چیزه..من نازیال هستم و از اشناییت خوشبختم. -

 لبختدی زدم و دستش و فشردم و گفتم: 

 منم نیایش هستم و از اشناییت خوشبختم نازیال.-

تن  تک تک با همشون دست دادم و بعد فهمیدم اینا یه اکیپ پنج نفره هس 

 و به من اسرار کردن که منم به اکیپشون بپیوندم. 

ولی من چون زیاد با کسی قاطی نمی شم اروم تشکری کردم که ناراحت 

 گفتن حداقل دوستمون که هستی. 

 با لبخند تایید کردم که کم کم کالس شلوغ شد.
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استادمون یه مرد مسن اما مهربونی بود..تمام حرف هاش رو دقیق  

 دادم و چیز هایی که الزم بود تهیه کنم و یادداشت کردم... گوش 

چون ردز اول بود درس نداد و از خودش گفت که دکتراش رو تو المان  

گرفته و اینجام فردی موفق تو کارشه و از اون گذشته عاشق کار و  

 رشته اش هست و به ما هم گفت رمز موفقیت عالقه و تالش فراوونه. 

 ن رو پرسید.از ما اسم و فامیلیمو

فامیلی من با مادرم یکی بود چون زمانی که سرپرستیم و به عهده می  

 گیره برام شناسنامه با فامیلی خودش می گیره. 

ولی من به کسی نگفتم که تو پرورشگاه بزرگ شدم و گفتم که فقط پدرم  

 فوت شده.

هامون با  پوفی کشیدم و افکاره ازار دهندمو کنار زدم و بعد اتمام کالس 

دوستای جدید خداحافظی کردم و به مامان زنگ زدم که با خوشحال  

 جواب داد: 



 سالم نفسم..خوبی؟چخبر؟ -

سالم مامان جون..خوبم..شما خوبی!؟ خبری که اینجا نیست حاال میام -

 خونه برات تعریف می کنم. 

 مامان سریع گفت:

 سی ها نشیااا. اگه کالست تموم شده بگو بیام دنبالت یوقت سوار این تاک-

 نه مامان زحمت نکش..با اتوبوس برمی گردم خونه. -

مگه من مردم که یکی یدونم با اتوبوس بره خونه.. دارم میام. از جات -

 تکون نخور درضمن کار دارم باهات. 

 چشمی گفتم و بعد خداحافظی کوتاهی قطع کردم.

تو محوطه دانشگاه روی نیمکت نشسته بودم زیر سایه درخت بید  

 جنون..نسیم مالیمی میوزید و باعث شد لبخند روی لبم بیاد. م

وقتی مامان گفت که اومده رفتم و سوار ماشین شدم و با پیشنهادی که  

مامان داد برای هزارمین بار غرق خوشی شدم و باز اعتراف کردم که  

چقدر این زن دوست دارم...نه دوست داشتن کمه من این زن و می  

 پرستیدم. 

 ه: مامان گفت ک

پس قبول کردی دیگه..؟ امروز بریم اسمت و بنویسیم برای اموزش  -

 رانندگی!؟ 

 با ذوق سدی تکون دادم. 

 قربون اون چشم های ابیت برم که وقتی ذوق می کنی می درخشن.-

 گونش و بوسیدم: 

خدانکنه مامان..خیلی دوست دارم. همیشه از خدا برای داشتن همچین  -

 ی کنم. فرشته ای که نصیبم کرده شکر م



فرشته تویی که با وجود پاکت زندگیم و از این رو به اون رو  -

 کردی.منم خدارو شکر می کنم بخاطر داشتنت.

با سرخوشی سمت اموزشگاه رفتیم و از فردا بعد از کالس دانشگاهم 

 اموزشگاه می رفتم و رانندگی می کردم. 
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 دوسال بعد( )

 

سالگیم گرفته بود   20مامان برای تولد ماشین جدیده بی ام وه مشکی که 

 و پارک کردم تو پارکینگ و وارد خونه شدم.

 مامان هنوز شرکت بود. 

ناهارم و از یخچال در اوردم و گذاشتم تو فر تا گرم بشه...خودمم رفتم  

 باال لباس هام و عوض کردم و پایین اومدم.

 داده بود. بعد خوردن ناهار نشستم پای پروژه جدیدی که استاد مطیعی 

حاال دیگه کامل با درس های دانشگاهم اشنا بودم و فوق دیپلمم و با  

 قبول شدم..حاالم ترم اول لیسانس بودم.  19.97معدل 

 نقشه رو روی میز کارم باز کردم و نشستم تا تکمیلش کنم... 

 نمی دونم چقدر گذشته بود که در اتاق به صدا در اومد. 

قطع کردم و با بفرمایید من مامان با  موزیک ارومی که گذاشته بودم و 

 لیوان مخصوصم داخل اومد.. 

 بلند شدم که لیوان نسکافه رو روی میز کنار دستم گذاشت:



 سالم.خسته نباشی دخترم.خودت و زیاد خسته نکن.-

 سالم مامان جون..شمام خسته نباشید.تازه اومدین!؟ -

چون غرق نه دخترم چند ساعتی می شه اومدم بهت سر هم زدم ولی -

 کارت بودی نخواستم مزاحمت بشم اومدم برای شام صدات کنم. 

 ..8با تعحب به ساعت اتاقم نگاه کردم که دیدم اوه اوه ساعت 

 وای..اصال متوجه زمان نشدم. -

مامان لبخندی زد رفت بیرون.منم عینکم و برداشتم روی نقشه ای که  

 شام بخورم.حاال تقریبا تکمیل بود گذاشتم. و رفتم پایین که 

استاد مطیعی عجله ای برای این پروژه نداشت و بهمون دو هفته وقت  

داده بود.چون پروژه سنگینی بود و باید نقشه بیمارستان رو می کشیدیم.  

ولی من دوست داشتم از همین امروز شروع کنم و کردم ولی باورم  

 نمیشد تو یه روز بتونم تقریبا تکمیلش کنم.

نقشه کار کردم ولی یه جایی رو ایراد داشتم که از  بعد از شام باز روی 

مامان کمک گرفتم ولی اونم شک داشت و برای همین قرار شد هفته بعد  

 که با استاد کالس داریم ببرم و ازش بپرسم.

**** 

این یک هفته هم گذشت و امروز با استاد کالس داشتیم..اوایل همه  

کار هام و اماده می کنم  تعجب می کردن از اینکه من اولین نفر همیشه 

 ولی دیگه عادت کرده بودن. 

منتظر استاد بودیم که در باز شد ولی به جای استاد مطیعی مردی جوان  

 و هیکلی با اخم وارد شد که همه تعجب کردیم. 

وقتی کیفش رو روی میز گذاشت اومد وسط کالس ایستاد و دست به  

 سینه همه رو از نظر گذروند و خشک گفت:



ن امروز به جای استاد مطیعی اومدم ایشون یه مشکلی داشتن و  سالم..م-

از من خواستن که به جای کنسل کردن کالس بیام و اگر برای پروژتون  

 سوالی دارید از من بپرسید.درضمن من کامران صبوری هستم. 

 اگر سوالی هست بفرمایید. 

 تمام مدت با اخم های گره کرده و دست به سینه صحبت می کرد. 

دید سوالی نداریم سرش رو تکون داد و نشست سر جاش.بعد وقتی 

حضور و غیاب استاد سرش به کارش گرم بود و بقیه هم مشغول انجام  

پروژشون بودن و با کمک هم انجام می دادن که با استرس نقشم و  

 برداشتم و سمت استاد رفتم.

سرش توی دفترش بود و چیزی یادداشت می کرد و حواسش به من نبود  

 با صدای ضعیفی گفتم:  که

 ببخشید..استاد یه سوالی داشتم. -
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سرش و بلند کرد و خواست چیزی بگه ولی چشم های خاکستریش که تو  

 دریای طوفانی چشم هام قفل شد..دهانش بسته شد.

 بعد از چند لحڟه سرم و زیر انداختم و نقشه رو روی میزش گذاشتم: 

تکمیل کردم منتهی یه جایی رو ایراد دارم که  مـ..من پروژم و تقریبا -

 نمیدونم چرا درست در نمیاد . 

استاد چشم ازم گرفت و باز اخم کرد و روی نقشه زوم کرد و بعد از  

کلی انجام محاسبات گفت که بخاطر یه میلی متر اشتباه شده و جور در  

 نمیاد. 



کشم و  خداروشکر این میلی متر جوری نبود که بخام بخاطرش از اول ب

 با کمی جا به جایی حل شد.

تمام مدت سر میز استاد بودم و بعد رفع شدن مشکل دقیق نگاه کرد و  

 بعد با تحسین گفت:

عالیه..خیلی بهتر از یه دانشجوی لیسانس کار کردی. از کسی کمک  -

 گرفتی!؟ 

 سر به زیر جواب دادم: 

م دادم  من مادرم مهندس معمار هستن ولی من این پروژه رو خودم انجا-

فقط همین مشکل بود که از مادرم کمک خواستم که ایشونم چون خسته  

 بودن متوجه مشکل کار نشدن.

 استاد سری تکون داد و گفت: 

صحیح..فامیلیتون چیه؟ استاد مطیعی از یکی از دانشجوهاش خیلی -

 تعریف می کرد. 

 همتی هستم..نیایش همتی. -

 می باز شد و گفت: اینبار سرم و بلند کردم که دیدم اخم هاش ک

درسته خانم همتی..تعریفت رو از بقیه استاد هام شنیدم.معلومه با عالقه  -

 انجام می دی.

 سری تکون دادم:

استاد مطیعی و بقیه به من لطف دارند و صد البته اگر این استادان  -

 بزرگ نبودن منم اینقدر موفق نبودم. 

اومده بود دستی  استاد صبوری که انگار خیلی از ادب و پروژم خوشش 

 به ته ریش مرتبش کشید و گفت:



خیله خب خانم همتی بفرمایید بنشینید من حتما به استاد مطیعی می گم  -

 راجب پروژتون که تکمیل بود و بی نقص.

خواستم اعتراض کنم و بگم که این مشکل کوچیکی که با وجود خودش  

 حل شد هم بگه ولی پیش دستی کرد: 

اد کوچیک به استاد بگم بازم فرقی تو دادن  من حتی اگر از این ایر-

نمره شما نداره و مطمئنن بخاطر تمام کردن زودتر از موعد و کامل و  

 فوق العاده بودن نقشه نمره کامل رو می گیرید. 

با لبخند کم رنگی تشکر کردم و اروم نقشمو لول کردم و رفتم سره جام 
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اون روز گذشت و طبق گفته استاد صبوری وقتی استاد مطیعی هفته بعد  

خودش اومد سر کالس از دیدن پروژم چشم هاش برقی زد و باز هم 

 نمره کامل گرفتم. 

مامان هم از این بابت خیلی خوشحال بود و گفت که اگر بخوام بعد از  

 م. اینکه درسم تموم شد من و می بره تو شرکت خودشون و تا کار کن

خیلی خوشحال شدم چی از این بهتر کنار مامان باشم و کار کنم و پول  

 در بیارم .

 مامان که ذوقم رو دید گفت: 

فعال که درسات سنگینه و نمی خوام زیاد خسته بشی.ان شاهللا بعد اینکه  -

 مدرک لیسانست رو گرفتی میبرمت تو شرکت.

*** 

لیسانسمم گرفتم ولی اینبار با معدل  دو سال دبگه هم گذشت و من مدرک 

20. 



مامان دیگه رو پا بند نبود مدام قربون صدقم می رفت و با هم اون شب 

و رستوران رفتیم و بعد از شام مامان بهم یه یکه تمام بهار هدیه داد که  

 با خوشحال گفتم:

 وای مامان چرا زحمت کشیدی؟ -

ی نیست..بیشتر از این  من برای تو هرکاری می کنم نیایشم این که چیز-

ها الیق توعه ..همیشه من و سربلند کردی و من بازهم میگم که چقدر از  

داشتن دختری به خانمی و با ادبی تو خوشحالم و احساس غرور می 

 کنم. 

از داشتنش چقدر احساس   دستش و گرفتم و منم باز تکرار کردم که 

 خوشی می کنم. 

ن بود صحبت کرد که من  مامان با رئیسش که همون مرد مسن و خش 

 برم و اونجا کار کنم ولی رئیسش گفته بود که کارمند جدید نیاز نداره. 

 مامان خیلی ناراحت و عصبی بود. 

ولی من با مهربونی بهش گفتم که نیاز نیست خودش و ناراحت کنه  

باالخره درسم و ادامه می دم و اگر قسمت باشه یجا مشغول به کار می  

 شم.

رفتم دانشگاه و اینبار پا به مقطع فوق لیسانس گذاشته  فردای اون روز 

 بودم و دوسال بزرگ تر و با تجربه تر شده بودم. 

وقتی وارد کالس شدم با دیدن نازیال و بقیه بچه ها لبخندی زدم که اونام 

 جیغ کشیدن و پریدن رو سرم.

در حال خوش و بش بودیم و من و حسابی می چلوندن که با صدای  

سریع برگشتیم که باز نگاهم تو اون دوجفت چشم شخصی اشنا 

 خاکستری گره خورد.



سرم و زیر انداختم و اروم سالمی کردم که بقیه بچه هام به خودشون 

 اومدن و سالم کردن و رفتیم سر جامون نشستیم.

استاد گفت که این ترم و با اون کالس داریم و بچه هام چشم هاشون  

ن دلیلش واضح بود بخاطر جذابیتش  ستاره بارون شد. تعجب نکردم چو

 خوشحال شدن این ترم و باهاش کالس داریم..

منم خوشحال بودم منتهی نه به دلیل بقیه بچه ها به دلیل با تجربه بودن و  

 تحصیالتش. 
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چند وقتی گذشته بود و من باز غرق کار و درس هام بودم که یک روز  

و دیدم که از بوگاتی مشکیش  وقتی وارد دانشگاه شدم استاد صبوری  

پیاده شد و با تیپ جذاب عینک افتابیش راه افتاد سمت سالن ولی انگار 

سنگینی نگاهم و حس کرد که سرش و برگردوند و با دیدن من قدم هاش 

 اروم شد .

منم سرم و زیر انداختم و وقتی بهش رسیدم سالم ارومی کردم و خواستم  

 وشم پیچید:رد بشم که صدای خشک و جدیش تو گ

 می شه چند لحظه باهم صحبت کنیم خانم همتی!؟ -

 سری تکون دادم و گفتم: 

 البته استاد..بفرمایید. -

 بریم تو دفتر من صحبت کنیم. -

با قدم های لرزون پشتش راه افتادم...وای نکنه بخاطر روز اولی که  

 اونجوری داشتیم جیغ جیغ می کردیم بخواد توبیخم کنه. 



ش دست از افکارم برداشتم وارد شد و منم پشت سرش با رسیدن به دفتر

 وارد شدم.

کیفش رو روی میز گذاشت و بعد از در اوردن عینکش ..دکمه کت  

خوش دوختش رو باز کرد و نشست روی صندلیش و به منم اشاره کرد  

 که بنشینم. 

 وقتی نشستم شروع کرد: 

مطیعی اومدم  خب..خانم همتی من از همون روزی که به جای استاد -

 سر کالس و تالش و کار عالی شما رو دیدم از شما خوشم اومد. 

 تنم یخ زد که سریع ادامه داد: 

البته برداشت بد نکنید راجب کار عرض می کنم..به همین علت می -

خوام به شما پیشنهاد بدم که بیاید تو شرکت ما کار کنید..من مطمئنم با 

 ه جاهای خوبی می رسه.ایده های فوق العاده شما شرکت ما ب

من از بچگی المان زندگی کردم با خانوادم و اونجا استاد مطیعی خیلی  

 کمکم کردن تا موفق بشم.

و وقتی برگشتیم اینجا و دیدم که چقدر از شما تعریف می کنه خواستم که  

ببینمتون و کار عالی شما رو از نزدیک ببینم که اون روز به جای استاد 

 مطیعی اومدم.. 

 واقعا فهمیدم که درست از شما تعریف کردن. و

حاال ازتون می خوام که به پیشنهادم فکر کنید.. شرکت ما قبال در المان 

بود ولی وقتی من به ایران برگشتم خواستم که شعبه دوم شرکتمون رو  

 تو ایران بزنم. 
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ده  هم از گفته هاش خوشحال بودم هم تعحب کرده بودم.المان زندگی کر

 و انقدر به فارسی مسلطه.

وای اینجور که این از شرکتشون تعریف می کنه حتما باید یکی از  

 موفق ترین شرکت ها باشه..

سرم و بلند کردم چند ثانیه ای به چشم هاش نگاه کردم ولی زود نگاهم و 

 منحرف کررم و گفتم: 

بخاطر   قبال هم گفتم استاد شما و بقیه به من لطف دارید..من اگر موفقم-

وجود شما و البته مادرم هست و در اخر تالش و عالقه خودم که من رو  

مشتاق و شیفته این کار کرد. و اینکه راجب پیشنهادتون من باعث  

 افتخارمه که تو شرکت شما کار کنم منتهی باید با مادرم صحبت کنم. 

 اگر ایشون قبول کردن بهتون خبر می دم استاد.

کوت کردم ولی وقتی دیدم صدایی ازش  وقتی حرف هام تموم شد س 

نمیاد اروم سرم رو بلند کردم که دیدم با لبخند کم رنگی که تاحاال ندیده  

بودم ازش داره نگاهم می کنه و وقتی نگاهم و دید دستی که صورتش  

 کشید و بعد دست هاش و در هم قالب کرد و روی میز گذاشت: 

و مادرتون قبول کنن..فقط  بسیار خب..امیدوارم که این پیشنهاد کاری ر-

 اینکه یک سوال.. 

 سوال نگاهش کردم که ادامه داد: 

مادرتون کجا کار می کنن؟ شرکت ما چون تازه راه اندازی شده نیاز به  -

کارمند داریم و اگر مادرتون هم بخوان می تونن همراه شما بیان و اگر  

 ر کنن.پدر رزومه کاریشون و دید و قبول کرد می تونن تو شرکت ما کا

چشم هام ستاره بارون شد و فکر کنم از نگاه تیز و خاکستریه استاد دور  

 نموند.. 



 سریع سرم و پایین انداختم: 

مادرم تو شرکت البرز کار می کنن ولی چند وقتیه که می خوان از اون  -

 شرکت بیان بیرون..برای همین مطمئنم پیشنهاد شما رو قبول می کنن. 

 سری تکون داد و گفت: 

روز دیگه یعنی شنبه منتظر شما   4یار عالی..خانم همتی پس من بس -

 هستم که با مادرتون تشریف بیارید. 

 یه کارت بهم داد که ادرس شرکت و شماره تلفنی روش بود. 

 تشکری کردم و از اتاق خارج شدم. 
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وای این پیشنهاد بهترین پیشنهاد عمرم بود..کار اونم تو شرکتی که  

 مامان هم پیشمه. 

بعد از اینکه کالسم تموم شد با ذوق سوار ماشینم شدم و راه افتادم سمت 

 خونه.. 

شام و خودم درست کردم و وقتی مامان اومد خونه رفتم جلو وسایل شو  

 ازش گرفتم: 

 سالم..خسته نباشی مامان خوشگلم. -

 سالم..درمونده نباشی دختر نازم. -

و تو اتاق کارش گذاشتم و اومدم پایین  لبخند زدم و رفتم وسایل مامان 

 میز و چیدم. 

 مامان اومد پایین و با خستگی نشست پشت میز. 



لبخندی به روش پاشیدم و سکوت کردم نخواستم با حرف کشیدن ازش  

 کاری کنم غذاش و نخوره. 

 پس تصمیم گرفتم بعد از شام صحبت کنیم.

ان وقتی ظرف هارو شستم و با دوتا استکان چای کنار مام

 نشستم...داشت کتاب می خوند. 

 مامان همیشه از اوقات فراغتش به نحوه احسنت استفاده می کنه. 

 با لبخند گفتم: 

 مامان. -

 برگشت سمتم: 

 جان دل مامان.-

می گم که اگر یه موقعیت عالی جور بشه که بتونی تو یه شرکت خوب -

البرز میای کار کنی و...اممم..منم اونجا کنارت کار کنم،از شرکت 

 بیرون!؟ 

 مامان عینکش رو برداشت و ناباور گفت:

 نگو که کار گیر اوردی!؟ -

با لبخند کل جریان امروز و مالقاتم با استاد صبوری رو گفتم که مامان  

 خیلی خوشحال شد و گفت:

درسته...شنیدم فامیلی صبوری برام اشناست فکر کنم با شرکت ما قبال -

 کار می کردن. 

 اد بهم داده بود و بهش دادم نگاهی بهش انداخت: کارتی که است

هممم..حدسم درست بود همون شرکته. خب دخترم من که با پیشنهادش  -

موافقم اونجور که من می دونم ازشون خیلی تو کارشون موفق هستن و  

شرکتشون چه تو آلمان و چه تو ایران خیلی اسم در کرده و همه دوست  



و پروژه هاشون رو به اونا  داد ببندن  دارن باهاشون قرار

بسپارن..منتهی هر کسی رو هم استخدام نمی کنن باید خیلی تو کارت  

 خبره باشی.

مثل اینکه دختر گلم خیلی کارش عالی بوده که این پیشنهاد طالیی رو  

 بهش دادن. 

 لبخندی زدم و دست مامان و گرفتم و لحنم و شوخ کردم:

 ایم.اختیار دارین بانو جان..دست پرورده -
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**** 

خیلی زود روز شنبه اومد و من و مامان لباس مناسب پوشیدیم و باهم  

 راهی شرکت استاد صبوری شدیم. 

مکانش یکی از جاهای خوب و خوش اب و هوای تهران بود..سمت  

 لواسان.

وقتی پیاده شدیم سرم و بلند کردم ونگاهمو به شرکت زیبای رو به روم  

خورد به تابلوی بزرگ طالیی رنگی که روش نوشته  دوختم و چشمم 

 شده بود)آینده سازان( 

بیرون    3دست در دست مامان وارد شرکت شدیم و با اسانسور طبقه 

 اومدیم. 

 چشم دوختم به ره روی زیبای که از اون عبور می کردیم. 

روی دیوار طراحی قشنگی شده بود و نقش چند برج و پالن ویالیی  

 بود. 



ن رسیدیم میز منشی رو دیدم که پشت سرش با ایینه شکسته وقتی به سال

کار شده بود و طرح زیبایی داشت..رنگ سالن طالی،شکالتی و کرمی  

 بود. 

 تو یک جمله می تونم بگم که محشر بود. 

مامان نزدیک میز منشی شد و داشت ازش می پرسید که اتاق رئیس  

و مامان رو به   کجاست..که خانم زنگ زد و بعد هماهنگی های الزم من

 اتاق رئیس برد. 

 در زدیم و با صدای بفرمایید وارد شدیم. 

وقتی پشت سر مامان وارد شدم اول مردی مسن اما جذابی رو دیدم که  

کمی موهاش جوگندمی بود. و اما روی صندلی های جلوی میزش استاد 

 صبوری نشسته بود که با دیدنمون لبخندی زد و از جا بلند شد. 

 نزدیک رفتیم و سالم کردیم. من و مادرم 

 مادرم خواست صحبت کنه که اون مرد مسن اشاره کرد تا بنشبنیم. 

 وقتی نشستیم همون مرد گفت:

 خب خانم ها خوش امدید به شرکت ما..نیایش همتی کدومتون هستید. -

سری بلند کردم و نگاهم و بهش دوختم که مادرم به من اشاره کرد  

 وجواب داد: 

 دخترم هستن.-

 رو به مامان گفت:  مرد

 چهره شما برام اشناست..جایی دیدمتون؟-

 استاد صبوری سریع گفت:

بله پدر..ایشون تو شرکت البرز مشغول به کار هستن و یکی از  -

 مهندسان خوب اون شرکتن. 



 مادرم سری تکون داد:

سال کار کردم. شما رو هم اونجا زیارت  7درسته بنده تو شرکت البرز -

 شرکت اومده بودید.  کرده بودم که به

مرد مسن که حاال فهمیدم پدر استاد صبوری هستن دستی به ریش های 

 سفیدش کشید: 

صحبح..خب می تونم بپرسم چرا دیگه نمی خواید تو اون شرکت کار  -

 کنید!؟ 
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 مامان گفت:

من می خواستم دخترم پیش خودم کار کنه ولی رئیس شرکت البرز -

قبول نکردن و گفتن کارمند نیاز ندارن..در صورتی که  بخاطر دالیلی 

چند روز پیش به خودم گفته بودن که کارمند جدید و کار بلد نیاز  

دارن..از اونجایی که به تالش و پشتکار دخترم ایمان دارم پیشنهاد دادم  

که دخترم بیاد ولی ایشون چون سره قضیه شخصی با من مشگل داشتن  

ستن خودمم اخراج کنن که چون قرار داد داشتم  اجازه ندادن و حتی خوا

همجین حقی رو نداشتن..ولی وقتی دخترم گفت که استادشون جناب 

صبوری پیشنهاد دادن که تو شرکتتون کار کنیم اومدیم تا ببینیم چی پیش  

 میاد. 

هم استاد و هم پدرش هردو با دقت به حرف های مادرم گوش می دادن  

 که استاد اروم پرسید:



فضولی ندارم ولی می شه بدونم مشکل شخصیتون با رئیس اون   قصد-

 شرکت چی بود!؟ 

 مادرم پوزخندی زد و سرش رو پایین انداخت:

بهم پیشنهاد دوستی و ازدواج داد و وقتی دید قبول نکردم چند بار  -

 اسرار کرد و بعد وقتی قطعی گفتم نه خواست اخراجم کنه. 

که صدای اقای صبوری  اخمی کردم و دست هام روی پام مشت شد

 بزرگ به گوش رسید: 

بسیار خب..پسرم و اقای مطیعی که خیلی بهش اعتماد داریم ..دختر  -

 شما رو تایید کردن و من می تونم قطعی بگم که ایشون استخدامن.

و اما راجب خودتون باید عرض کنم که من رزومه کاری شما رو وقتی 

 ید. صحبت می کردید چک کردم و شما هم استخدام

 فقط باید قرار دادتون رو با شرکت البرز فسخ کنید.

 خیلی خوشحال شدم ..مامان هم لبخند کم رنگی زد و تشکر کرد:

 بله حتما فردا اول وقت می رم و استعفا می دم.-

فرم استخدامی رو پر کردیم و گفتن که از پس فردا می تونیم بیایم سر 

 کار.

 استاد با لبخند نگاهم می کرد.از استاد و پدرش خداحافظی کردیم که  

 وقتی از در رفتیم بیرون تابلوی کوچیک باالی در و دیدم که نوشته بود:

 )مدیر عامل:کیومرث صبوری( 

پس اسم پدرش کیومرث...همراه مامان از شرکت بیرون رفتیم و وقتی  

 سوار ماشین شدیم جیغ کوتاهی کشیدم و گونه مامان و بوسیدم. 



ست بردم و ضبط ماشین و روشن کردم و یه  که مامان هم خندید..د

اهنگ شاد پلی شد..همراه باهاش می خوندم خودم و تکون می دادم و  

 مامان تمام مدت می خندید. 
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 فردای اون روز من رفتم دانشگاه و مامان هم رفت شرکت تا استعفا بده. 

وقتی از دانشگاه برگشتم خونه صدای ظرف و ظروف از اشپز خونه  

 ی اومد که فهمیدم مامان اونجاست. م

 با لبخند رفتم تو اشپز خونه و گفتم: 

 سالاام بر جان جانان مـ...-

حرفم با دیدن صورتش قطع شد..مامان با لبخند جلو اومد و گونم و  

 بوسید: 

 سالم دخترم..خسته نباشی برو لباس عوض کن بیا که ناهار بخوریم. -

 که کمی زخم بود و کبود. ولی من چشمم به پیشونی مامان بود 

 دستی روی زخمش کشیدم و ناباور زمزمه کردم: 

 صبح که می رفتم دانشگاه اینجوری نبود..پیشونیت چیشده مامان!؟ -

چیزی نیست دخترم در کابینت باز بود و منم حواس پرت بی هوا بلند  -

 شدم که پیشونیم خورد به لبه تیز کابینت. 

 ن بودم:خیالم کمی راحت شد ولی بازم نگرا

سرت درد نمی کنه؟ می خوای بهت مسکن بدم؟یا نه اگر خیلی درد می  -

 کنه بریم درمانگاهی چیزی... 



نه عزیزم..من خوبم اینم یه زخم کوجولوعه برو لباست و عوض کن  -

 غذا سرد شد. 

هنوز نگران بودم ولی لبخندی زدم و گونشو بوسیدم و راه افتادم سمت 

 اتاقم..

شلوارک قرمز عوض کردم و موهامم باز گذاشتم  لباسم و با تاپ و 

 دورم.

 وقتی اومدم تو اشپز خونه مامان با ذوق نگام کرد:

 من چجوری دل از تو بکنم و تورو دست یه پسر بسپارم.-

 تعجب کردم و نشستم پشت میز: 

مامان جون من قرار نیست حاال حاال ها جایی برم قول می دم تا اخر  -

 ؟ عمرت ور دلت باشم خوبه! 

 مامان خندید و گفت:

نیایش منم از اینکه تو به دانشگاه ازاد بری ناراضی بودم چون اونجا -

پسر هم هست ولی وقتی فهمیدم این دانشگاهت بحز استاد ها مرد دیگه 

 ای نیست خوشحال شدم که کسی نمی تونه اذیتت کنه. 

 خندیدم و گفتم: 

 س باشم بیزار بودم. دقیقا زدی به هدف منم از اینکه با پسرا تو یه کال-

هر دو غذا کشیدیم و بعد خوردنش وقتی به سالن رفتیم مامان نشست 

 عینکش رو زد و خواست مطالعه کنه که یاده چیزی افتادم:

راستی مامان نگفتی که امروز صبح رفتی شرکت تا استعفا بدی  -

 چیشد!؟
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 مامان عینکش رو برداشت و بعد نفس عمیقی گفت: 

الفت کرد و منم خیلی جدی باهاش صحبت کردم و گفتم تا اول مخ-

دیروز که می خواستی اخراجم کنی حاال چیشد...زانو زد و خواهش کرد  

و گفت که به بودنم عادت کرده و اگه یه روز من و نبینه می میره..منم  

با همون اخم باز مسرانه خواستم که درخواست استعفامو امضا کنه که  

سالش رو  7ساله هست و من  10نه و قرار دادمون گفت اینکارو نمی ک

 سال دیگه مونده. 3براش کار کردم و هنوز

عصبی شدم پس مردک عوضی از همون اول چشمش مامان و گرفته  

 ساله بسته.  10بوده ک قرارداد 

 مامان اخرش چیشد قبول نکرد استعفا نامت و امضا کنه!؟ -

 مامان سری از روی ناراحتی تکون داد:

 بول نکرد... نه ق-

 لبخندی زد و ادامه داد: 

ولی تو خودت و ناراحت نکن تو تو شرکت اینده سازان واقعا اینده  -

خوبی خواهی داشت..منم این سه سال و تو همون شرکت البرز کار می  

 کنم و در اگر شد میام پیشت. 

 بغض گلوم و گرفت: 

ممکنه  یعنی چی مامان؟ اخه نمیشه که اون مردک به تو نظر داره و  -

بالیی سرت بیاره..مامان بخدا اگر از اون شرکت بیرون نیای به پلیس  

 خبر می دم.

 مامان اومد نزدیک بغلم کرد و گفت: 



سال هم ابراز  7اروم باش نیایشم..اروم دخترم..چیزی نمی شه تو این -

عالقه کرده بود ولی جرعت نداره کاری بکنه .. تو مامانت رو دست کم  

 امان!؟ گرفتی موطالییه م

 قربون اون چشم های ابیت برم که دریای ارومش طوفانی شده. 

 سرم و به سینش فشردم و زیر لب زمزمه کردم:

 خدانکنه..مامان من نگرانم تورو خدا یکاری بکن.-

می رم پیش پلیس وقتی پای قانون بیاد وسط و بفهمن که قصد  -

می   نگهداشتن من به اون شرکت فقط کار نیست حتما قرارداد فسخ

 شه..تو نگران نباش. همه چیز و بسپر دست من.
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 سر از سجده برداشتم و قرانم رو باز کردم و سوره ای رو خوندم. 

خیلی دلم می خواست که خدا به مامانم کمک کنه تا از پس مشکلش  

 بربیاد و ازشر اون شرکت خالص بشه. 

بخاطر مریضی   و در اخر باز هم مثل همیشه دعا کردم خدا من و ببخشه

 مادرم..بخاطر مرگ پدرن و مادربزرگ پدر بزرگم... 

اشک هام و پاک کردم و سجاده و چادر نمازم و تا کردم و گوشه اتاقم 

 گذاشتم. 

**** 

مامان باالخره با کمک پلیس تونست از اون شرکت بیرون بیاد ولی  

لحظه اخر رئیس شرکت اون مرد مرموز و خشن که من از چشم هاش 

می ترسیدم مادرم و نامحسوس تهدید می کنه که از این به بعد مثل ساید  

 دنبالشه... 



یادمه مامان وقتی روز جشن دعوتش کرد گفت که وقتی پیشنهادش رو  

 ه به نظرش احترام گذاشته ولی این نگاهش رو درک نمی کرد... رد کرد

االن می فهمم که این قضیه برای اون تمون نشده و فقط خواسته خودش  

رو جلوی مامان مردی جنتلمن نشون بده وگرنه خیلی زرنگ تر از این  

 حرفاست. 

پوفی کشیدم ..حاال که باالخره تموم شد و االن با مامان تو شرکت جدید  

 ی اینده سازان کار می کنیم و خیلی هم خوشحالیم.یعن

یک ماهی از کار کردنمون می گذشت و من با استاد صبوری خیلی  

صمیمی شده بودیم ولی هنوز ادب و رعایت می کردم و استاد صداش  

 می زدم.

درس های دانشگاهمم به لطف استاد مطیعی و صبوری سبک تر شده  

 بکنم و خسته نشم. بود تا بتونم کنار دانشگاه کار هم

اقای صبوری بزرگ هم از کار من و مادرم بشدت راضی بود و بر این  

از وقتی ما اومدیم شرکت خیلی پیشرفت کرده حتی بیشتر     عقیده بود که

 از شرکت المانشون و سود خوبی بدست اوردن... 

وقتی کالسم تموم شد سمت خروجی رفتم تا به شرکت برم چون امروز  

 گین و اما مهمه برج دوبی رو تحویل رئیس می دادم. باید پروژه سن

 حتی وقت نداشتم برم خونه و لباس عوض کنم. 

سریع سوار ماشینم شدم و راه افتادم.. وقتی رسیدم از صندوق کیف و  

نقشه هام و برداشتم و سمت اسانسور رفتم که استاد صبوری رو اونجا  

 دیدم..

 سالم..از دانشگاه میای!؟ -

سالم..بله استاد چون امروز باید پروژه هارو تحویل پدرتون می دادم  -

 سریع خودم و رسوندم معذرت می خوام اگر دیر اومــ... 



نه اصال دیر نیومدی اتفاقا یک ساعتم زود رسیدی..می دونستم خیلی  -

 وقت شناسی.. 

با اومدن اسانسور به رسم ادب و احترام به بزرگتر ایستادم تا اول  

 وارد بشن. ایشون 

لبخندی زد و رفت داخل منم وارد شدم..دیگه حرفی بینمون رد و بدل  

 نشد و منم بعد پیاده شدن یک راست با ایتاد سمت اتاق رئیس رفتیم. 
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نقشه هارو روی میز رئیس باز کردم و روی هر کدوم توضیح دادم و  

بررسی   در اخر کنار ایستادم و رئیس و استاد صبوری هر دو مشغول

 نقشه ها بودن تا ایرادی نداشته باشه.

 بعد از چند دقیقه رئیس با لبخند سر بلند کرد:

 عالیه دخترم..مثل این مدت که ابنجا کار کردی بی نقص و فوق العاده.  -

 لبخند خجولی زدم و سر به زیر تشکر کردم:

شما لطف داربد..من هر چیزی رو که از استادان بزرگم یاد گرفتم رو  -

 عی کردم روی نقشه پیاده کنم..س 

 هردو بشدت راضی بودن و برق رضایت رو تو چشم هاشون خوندم.

وقتی رفتم بیرون خواستم برم به اتاق خودم ولی رفتم تا به مامان سر 

 بزنم. 

 در زدم و وارد شدم که مامان و غرق در کار دیدم.

 بغلش. سالمی کردم که سر بلند کرد و با دیدن من اشاره کرد تا برم 



منم دلم لک زده بود برای آغوش گرم و ارامش دهندش..خودم و تو  

 بغلش انداختم که روی موهام رو بوسید:

 سالم مو طالییه من..اخیش خستگیم در رفت.. -

 گونش و بوسیدم: 

منم همین طور..راستی مامان من پروژه برج دوبی و تحویل دادم و  -

بگیره و اکر راضی باشن به  امروز نمایندشون میاد تا نقشه هارو تحویل 

گفته استاد خیلی سود می کنیم و نصف بیشتر پولی که به دست بیاد به  

 من می رسه..

 مامان با خوشحال گفت;

ان شاهللا که خوششون میاد..افرین دخترم برای هزارمین بار بهت  -

 افتخار می کنم. 

 م.. با لبخند از مامان جدا شوم و گفتم که میرم خونه تا لباس عوض کن

سوار ماشینم شدم و سمت خونه روندم که حس کردم یه ماشین شاستی 

 بلند مشکی که حتی شیشه هاش هم دودی بود داره تعقیبم می کنه... 

ترسیدم و سرعتم و بیشتر کردم که بعد از چند دقیقه از دور برگردون  

 دور زد و ازم دور شد. 

 پوفی کشیدم و تند تر روندم سمت خونه. 
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وقتی به خونه رسیدم اول یه دوش کوتاه گرفتم و بعد از خسک کردن  

موهام مانتوی زیتونی و شلوار و مقنعه مشکی و کتونی زیتونیم و  

پوشیدم و بعد از زدن کمی ریمل و سایه سبز پشت پلک هام راهی  

 شرکت شدم... 



وقتی رسیدم رفتم تو اتاقم و مشغول کار بودم که در اتاق زده شد و با  

 مایید من استاد صبوری وارد شد:بفر

خسته نباشی خانم همتی..اگر کار مهمی ندارید لطفا بیاید اتاق کنفرانس  -

 نماینده های شرکت دوبی اومدن و می خوان تورو ببینن .. 

 با استرس بلند شدم که لبخندی زد: 

 اروم باش چیزی نیست..اینگلیسی که بلدی!؟ -

 بله استاد بلدم. -

 هرجا نتونستی از خودم بپرس کمکت می کنم. عالیه پس بیا فقط -

لبخندی به این مهربونیش زدم و با هم وارد اتاق رئیس شدیم دوتا مرد  

عرب نشسته بودن روی صندلی های دور میز بزرگ و رئیس هم در 

 راس میز قرار داشت..

به اینگلیسی سالمی کردم که هردو زوم صورتم شدن و اروم جوابم رو  

 رو به رئیس گفتن: دادن و فهمیدم که 

 این خانم زیبا و جوان این نقشه هارو کشیدن؟-

چشم اون یکی مرد مدام روی بدن و صورتم در گردش بود که سرم  

 زیر انداختم و وقتی چشمم به دست های استاد خورد تعجب کردم..   و

دست هاش رو مشت کرده بود جوری که رگ روی دستش در حال پاره  

 شدن بود..

دادم و به صورتش نگاه کردم که برای لحظه ای به خودم جرعت 

 ترسیدم..

 چشم هاش سرخ بود و شقیقه اش نبض میزد..

 خالصه رو به انفجار بود. 



از این که بخاطر من غیرتی شده خوشحال بودم..که حداقل یه مرد تو  

 این دنیای عجیب غریب هست که ازم برادرانه حمایت کنه. 

 غرید: همون لحظه استاد رفت کنار پدرش و

پدر اگر یک لحظه دیگه نگاه هیزش رو از روی این خانم برنداره قول  -

 نمی دم که گردنش رو خورد نکنم..

سرم رو زی انداخته یودم که با صدای رئیس برگشتم سمتش که رو به  

 من با اخم کمرنگی گفت: 

شما مرخصید خانم همتی...توضیحات الزم رو خودم بهشون می  -
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 از اتاق که زدم بیرون نفس حبس شدم رو بیرون دادم.. 

 وای خدا اینا چرا من و اینجوری نگاه می کردن؟!  

 من که لباسام مناسبه و موهامم زیر مقنعس پس چرا... 

یهو یاده حرف مامان افتادم))ادمی که ذهنش مریض باشه تو با چادر و 

ز بد نگاهت می کنه،پس بجای بحث با پوشیه هم خودت رو بپوشونی با

 این جور ادما فقط باید فاصله بگیری(( 

لبخندی زدم..مامان درست می گفت اگر االن از این اتاق بیرون نمی  

 رقتم چیزی عوض نمی شد حتی بدتر هم می شد.

رفتم سمت ابدار خونه و برای خودم و خانم زارع منشی رئیس و مامان  

 نسکافه ریختم و بردم..

نم زارع خیلی تشکر کرد..و بعد راهی اتاق مامان شدم و نسکافه رو خا

 روی میزش گذاشتم.. 

 و خودمم کنارش نشستم.. 



مامان هم با لبخند مهربونی تشکر کرد و لیوان و به لبش نزدیک کرد و  

 کمی ازش نوشید.. 

 خستگی رو توی چشم هاش می دیدم..

 به عهده داشت... مامان هم پروژه یک هتل بزرگ تو نیویورک رو 

شرکت خداروشکر انقدر پیشرفت کزده بود که تو تمام کشور ها شعبه  

داشتیم ولی کار و پروژه اصلی تو تهران انجام می شد و براشون  

 فرستاده می شد.

رفتم سره میز کار مامان و کمی رو نقشه ها دقت کردم و نکات جالبی 

بزرگ رو به مامان  که از استاد مطعی یاد گرفته بودم راجب هتل های 

و با هم روی نقشه پیادش کردیم که خیلی بهتر   هم گفتم که استقبال کرد

 شد...

 قرار شد از امشب روش کار کنیم تا هفته دیگه اماده بشه.

 بعد از رفتن اون دو نماینده عربی رئیس من و صدا زد که برم دفترش. 

رئیس در حالی که  وقتی وارد شدم استاد اونجا نبود رفتم نزدیک تر که 

 چشم هاش برق می زد گفت:

گل کاشتی دخترم..نتیجه زحماتت رو به زودی می بینی...فقط بخاطر -

اون موقع که اومدی داخل و اون اتفاق افتاد..متاسفم نمی دونستم همچین  

 چیزی می شه..

 با لبخند سر بع زیر گفتم: 

ما چرا شما که از قصد و نیت افراد دور و برتون خبر ندارید..ش -

 متاسف هستید.  

فقط امیدوارم خدا خودش این ادم هارو به راه راست هدایت کنه تا خانم 

 هارو به چشم وسیله برای ارضای هوس و روحشون نگاه نکنن.. 



 رئیس با تحسین نگاهم کرد و گفت: 

چقدر با ادب و با معلومات باال...دختر های هم سن و سال تو حتی نمی  -

ین ها برمی گرده به خانواده.. معلومه که مادرت دونن ادب چیه و همه ا

 توی تربیتت خیلی دقت داشته. 

تنها فرق تو با مادرت یک سری تجربه هاست که در اثر گذر زمان و  

 زندگی به ادم ثابت می کنه.. 

من خیلی خوشحالم از این که کارمند های با ادب و با فهم باال و البته با  

 افتخارمه. هوش تو شرکتم کار می کنن باعث
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تشکر کردم و از دفتر رئیس بیرون اومدم که همزمان با استاد رو به رو  

 شدم..

 سر خم کردم و با احترام خواستم از کنارش رد بشم که بازوم و گرفت..

تعجب کردم برای اولین بار بود که یه مرد بهم دست می زنه مخصوصا  

 اگر اون فرد استاد صبوری باشه..

 بلند کردم و با تعجب نگاهش کردم که بازوم و ول کرد:سرم رو 

 می خوام باهات صحبت کنم..بیا بریم تو اتاقت.-

سری تکون دادم و دنبالش به اتاق کارم رفتیم..وسط اتاق قدم می زد و  

گاهی تو موهای بلند و پرپشتش دست می کشید..این بی قراری و نا  

 ارومیش رو درک نمی کردم. 

 اومد جلوم: که برگشت سمتم و



من..من متاسفم برای اون نگاه هیز و خرابی که اون دو مرد عرب  -

بهت داشتن..اگر بخاطر قرار دادمون نبود همونجا چشم های هیزش رو 

 در می اوردم و لقمه سگ می کردم... 

 لیخندی زدم و همونجور سر به زیر گفتم:

گفتم ما که مسئول  اروم باشید استاد چیزی نشده که..من به پدرتون هم  -

نگاه بقیه نیستیم..ولی به قول مادرم باید فاصله بگیریم که منم همین کار  

رو کردم..دلیل این عصبانیت شمارو هم می دونم..شما من و تمام دختر 

های شرکت رو به چشم خواهرتون می بینید و دوست ندارید نگاه ناپاک  

 روی ما باشه.و من از این بابت خیلی خوشحالم.

اتمام حرفم سرم و بلند کردم که چشم هام قفل دو جفت  با

خاکستری شد که از همیشه تیره تر به نظر می رسید ..به    چشم

نا ارومش بود که   صورتش نگاه کردم که ماتش برده بود و فقط نگاه

توی چشم هام در گردش یود و انگار با نگاهش داشت چیزی رو بهم می  

 ود.  فهموند ولی نمی دونم اون چی ب

سرفه مصلحتی کردم که به خودش اومد و سر به زیر خداحافظی کرد و  

 کرد.   اتاق و ترک
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نشسته بودم پشت میزم و سرم به کارم گرم بود وقتی تموم شد رفتم پیش   

 مامان تا کمی هم به اون کمک کنم. 

در زدم و وارد شدم رفتم جلو خسته نباشیدی بهش گفتم که اونم با  

 نی جوابم رو داد: مهربو

 توام خسته نباشی یکی یدونم. -



 تشکر کردم:

 مامان راستی چقدر دیگه از کارات مونده؟ -

 مامان نفس عمیقی کشید و کمرش و صاف کرد:

 چیز زیادی نمونده دخترم چند ساعت دیگه روش کار کنم تمومه. -

مامان االن خسته شدی زیادی هم که روش کار کنی هم چشم و گردنت -

ی گیره و هم ممکنه کار و ساده تر انجام بدی که فقط تموم  درد م

بشه..بقیش و بزار بریم خونه باهم روش کار می کنیم فردا هم اماده می  

 شه.

 مامان لبختدی به روم زد و عینکش رو در اورد:

 چشم خانم مهندس هرچی شما بگی..-

 لبخند زدم و سرم و زیر انداختم: 

 خودتون یاد گرفتم و االن دارم درس پس می دم. من چیز هایی که از -

باالخره باهم کلی حرف زدیم و در اخر ساعت کاری تموم شد و با 

مامان سمت اسانسور رفتیم که همون موقع رئیس هم از در دفتر بیرون  

 اومد.. 

 من و مامان باهاش خداحافظی کردیم که اونم با لبخند جوابمون رو داد: 

.فقط فردا وقتی اومدید شرکت هر دو بیاید دفترم  خسته نباشید خانم ها.-

 کار مهمی باهاتون دارم..خدانگهدار.

**** 

 "کامران" 

 



وقتی اون نگاه هیز اون دو مرد و روی نیایش دیدم اعصابم بهم  

ریخت..نمی دونم چرا ولی فکر کنم چون خودش و مادرش دو خانم تنها 

نم..ولی تمام قضیه  بودن و کسی و نداشتن دوست داشتم ازشون حمایت ک

این نیست یه چیزی ته دلم می گه تنها به این دلیل نیست که ازش حمایت  

می کنم..ولی با حرفی که نیایش با قاطعیت گفت تعجب کردم..گفت که  

من اون و مثل خواهرم می دونم ..شاید هرکی جای من بود حرفش رو  

ی شدم..تو  تایید می کرد و خوشحالم می شد ولی نمی دونم چرا من یجور

چشم های ابیش خیره شدم تا حقیقت حرف هاش رو توی چشم هاش ببینم  

که وقتی اون چشم های پاک و معصوم و دیدم که چطوری خواهرانه  

نگاهم می کرد دلم زیر و رو شد...نگاهش من و غرق خودش می کرد و  

 من راز اون چشم هارو نمی دونستم. 

نفس حبس شدم و آزاد کردم و  دیگه نتونستم طاقت بیارم و زدم بیرون.. 

 نفس عمیقی کشیدم. 

دیگه نباید انقدر بهش نزدیک بشم اون دختر من و مثل برادرش می بینه  

 و درست نیست که معذبش کنم.. 

  ❧30پارت#

 

 نیایش" "

 

با صدای االرم گوشیم از خواب بیدار شدم و بعد از شستن دست و 

مامان هم بیدار شده و داره  صورتم مسواک زدم و رفتم پایین که دیدم 

 میز صبحانه می چینه.. 

 سالم مامان نفیسه..صبح بخیر. -

 سالم مو طالییه من صبح توام بخیر. -



خندیدم مامان هروقت می خواد لوسم کنه بهم می گه مو طالیی..منم از  

 این لفظش خیلی خوشم میاد.. 

ود و  صبحانه رو که خوردیم هردو رفتیم حاضر شدیم امروز پنج شنبه ب 

 من کالس نداشتم برای همین با مامان می رفتم شرکت.

 وقتی رسیدیم منشی گفت که رئیس منتظر ماست. 

 در زدیم و وقتی اجازه ورود صادر شد هردو وارد شدیم. 

 سالمی کردیم که رئیسم با خوشرویی جواب داد و گفت که بنشینیم. 

 وقتی نشستیم بی مقدمه شروع کرد: 

میلیارد   20بگم که خیلی عالی پیش رفت و ما راجب پروژه دوبی باید -

 از این کار بدست اوردیم که نصف این پول متعلق به شماست...

 و به من اشاره کرد.. 

خانم نیایش همتی...با اینکه شما خیلی جوان هستید ولی انقدر کارتون  -

 عالی بوده که کسی نتونه از کارتون ایرادی بگیره...پس.. 

که یه کاغذ توش بود.وقتی ازش گرفتم فهمیدم  دستش و سمتم دراز کرد 

 میلیاردیه.  10که چک 

 با لبخند ازش تشکر کردم که گفت:

 نه نه اصال من باید از شما تشکر کنم.. -

 رو به مادرم کرد: 

 خب خانم همتی شما به کجا رسیدید راجب پروژه هتل نیویورک.. -

ت مامان نقشه هارو روی میزش گذاشت و راجبشون براش توضیحا

الزم رو هم داد.رئیس با دقت نقشه هارو نگاه کرد و خیلی خوشش اومد  

 ولی برای اینکه ایراد های ریز چک بشه نقشه هارو به بخشی فرستاد.. 



 رو به هردومون گفت: 

خانم ها اگر این پروژه هم به خوبی بگذره و خوششون بیاد یه جشن -

به جاهای خوبی   می گیریم و ِسَمت شمام تقییر می کنه و مطمئن باشید

 می رسید.

 هم برای خودتون یه پوئن مثبت هست و هم برای شرکت. 
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وقتی از دفتر رئیس بیرون اومدیم خیلی خوشحال بودم اونقدر که دلم می  

 خواست جیغ بزنم. 

مامان که این خوشیه بیش از حدم و تو چشمام خوند گفت بعد از ساعت 

بعدم می ریم بام..من عاشق بام تهران بودم  کاری می ریم شام بیرون و  

 و مامانم این و خوب می دونست.

 دیگه ظرفیتم تکمیل بود داشتم می ترکیدم از خوشحالی.

میلیاردی توی دستم و فشردم و گذاشتمش توی کیفم و راه   10کاغذ چک 

 افتادم سمت اتاق کارم.

ولی با این    من و مامان همین االنشم خوشبخت بودیم و چیزی کم نداشتیم

 پول های زیادی که داریم بدست میاریم وضعمون بهتر می شه.. 

**** 

با خستگی سر از روی نقشه برداشتم،چشم هام تار می دید..گردنم و  

 رو نشون می داد..   6ماساژ دادم و به ساعت نگاه کردم که 



اووفف چقدر کار کردم..بلند شدم کش و قوسی به بدنم دادم و بعد از  

وسایلم از دفترم بیرون اومدم که همزمان مامان هم بیرون  جمع کردن 

 اومد. 

با هم رفتیم سوار ماشین شدیم و با خوشی اهنگ شادی گذاشتم و رفتم  

بهترین رستوران و بعد از اینکه حسابی از خجالت معدمون در اومدیم  

 رفتیم بام..

قتی  حس شیرینی توی دلم بود که باز با مامان اومدیم بام..اخرین بار و

که نامه مادر واقعیم و خوندم مامان برای اینکه حال و هوام عوض بشه  

من و اورد اینجا،همون روز به هم قول دادیم که از این به بعد چیزی  

بینمون مخفی نباشه و هر وقتم که دلمون گرفت یا خیلی خوشحال بودیم  

 بیایم اینجا. 

 یجورایی پاتوق من و مامانم شده بود. 

ردیم و پیاده شدیم..باد خنکی می اومد اوایل پاییز بود و  ماشین و پارک ک

 هوا داشت سرد می شد.

رفتیم جلوتر و به زیر پامون خیره شدیم که چقدر شهر کوچیک  

 شده..اونقدر کوچیک که فقط چند نقطه نورانی معلومه. 

 چند دقیقه ای تو خودمون بودیم و خیره به شهر بزرگ زیر پامون. 
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 ن سکوت و شکست و گفت: ولی ماما

 خب دخترم حاال می خوای با پولت چیکار کنی!؟ -

 برگشتم سمت مامان هردو دستش رو توی دستام گرفتم:



پولم نه مامان..پولمون،ما از وقتی این جا عهد کردیم که همیشه باهم -

 باشیم همه چیزمون شد 'ما' دیگه منی وجود نداره. 

 فشرد:مامان لبخند شیرینی زد و دست هام و 

 باشه دخترم،حاال نگفتی می خوای چیکارش کنی!؟ -

نمی دونم مامان..من راجبش تصمیم نمی گیرم..چون نیازی هم بهش  -

ندارم این شمایی که همیشه من رو تامین کردی و می کنی پس این پول  

به حساب شما واریز می شه و شما براش تصمیم می گیری که چطور و  

 کجا و کی استفاده بشه.

 ن خواست اعتراض کنه که انگشت سردم و روی لبش گذاشتم: ماما

هیشش..مامان جونم لطفا قبول کن..چون من واقعا نیازی بهش  -

ندارم..بهترین ماشین بهترین خونه و لوازم و دارم پس باشه تا روزی که  

 نیاز بشه.

 مامان لبخندی زد و گونم و نرم بوسید و بعد با انگشتش زد نوک بینیم: 

موطالیی!؟نوک بینیت مثل دلقک ها قرمز شده..البته یه   سردت شده-

 دلقک ناز و خوشگل. 

 بلند خندیدم : 

 دستت درد نکنه پس من دلقکم دیگه!؟ -

 مامان با خنده دستم و کشید و گفت:

بیا شیرین زبونم بیا بریم خونه فردا جمعه هااا..حواست هست چه -

 روزیه!؟ 

بودم،سریع سوار ماشین شدم و رفتیم  اوه نه اصال فراموشش کرده 

 خونه. 

**** 



 مامان وسیله هارو برداشتی!؟ -

 اره دخترم بیا پایین تا بریم. -

بدو پله هارو رفتم پایین که رو پله اخر پام لیز خورد و نزدیک بود با 

 سر فرود بیام که خودم و کنترل کردم. 

 مامان با ترس گفت: 

 نیایش... -

 ببخشید دیر شد بریم. خوبم مامان خوبم -

 سریع خم شدم دوتا از پالستیک های بزرگ و برداشتم و رفتم بیرون. 

مامان هم سری از تاسف تکون داد و دنبالم اومد وسایل و تو صندوق جا  

 دادیم و راه افتادیم سمت پرورشگاه.  
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وقتی پیاده شدم و پالستیک هارو برداشتم جلوی در خشکم زد و نگاهم  

 در بود..  به

 یاده خاطرات تلخم افتادم.

چه شب و روزایی من تو این پرورشگاه اشک ریختم برای خانواده  

نداشتم..برای مادری که من و نخواست.قطره اشک سمجی از گوشه  

 چشمم چکید که سریع با دستم پاکش کردم.

 با صدای مامان به خودم اومدم و برگشتم سمتش: 

ته رو فراموش کنی!؟ هر بار که به  نیایشم..نمی خوای خاطرات گذش -

 اینجا می یایم تو حالت بد می شه. 



 لبخندی زدم و گفتم: 

 نه مامان من فراموششون کردم فقط دلم برای اینجا تنگ شده بود. -

 می دونم که مامان باور نکرد زن باهوشی بود ولی سکوت کرد. 

با هم وارد شدیم و سمت دفتر خانم ساجدی رفتیم هنوز هم مدیر  

 رورشگاه ایشونه. پ

در زدیم و وقتی در و باز کرد و مارو دید با ذوق اول من و بعد مامان و  

 بغل کرد و گفت:

 خوش اومدید..بفرمایید. -

وارد شدیم در و بست و ما هم پالستیک هارو روی زمین  

گذاشتیم،تعارف کرد نشستیم و خودش هم روی صندلی مخصوصش  

 نشست و رو به من گفت:

 ی!؟..چه خبر!؟ خب دخترم خوب-

 لبخندی زدم: 

 ممنون خانم ساجدی خوبم..شما خوبید!؟ -

 خداروشکر..ممنون عزیزدلم منم خوبم..دلم خیلی برات تنگ شده بود. -

 منم همین طور هم شما و هم اینجا. -

کلمه اخر حرفم و اروم و لرزون گفتم که خودش حالم و فهمید و سرش  

 و پایین انداخت.

 کرد:مامان بحث و عوض  

سال اومدیم که هدیه هارو به    4خب خانم ساجدی امروز هم مثل این -

 بچه ها بدیم. 

 خانم ساجدی سر بلند کرد و با غم تو نگاهش اروم زمزمه کرد: 



شما خیلی لطف دارید به من و این بچه ها..از وقتی گفتید که جزو  -

ید  انجمن خیریه شدید و جمعه اخر هر ماه می یاید و به ما کمک می کن

 خیلی خوشحال شدم.فقط.. 
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نیایش جان من و ببخش من نباید اون روز اون نامه رو بهت می دادم  -

تو تو وضعیت خوبی نبودی و با اون نامه روح و جسمت در هم شکست  

من خودم به چشم دیدم که چقدر داغون شدی و همه اینا تغصیر منه..من  

 شم..هیچوقت نمی تونم که...که خودم و ببخ

 هق هقش اوج گرفت و نتونست ادامه بده.

سریع بلند شدم با چشم های اشکی بغلش کردم و وقتی اروم شد ازش  

 جدا شدم و گفتم: 

اصال خودتون و ناراحت نکنید باالخره که من باید می فهمیدم ماجرارو  -

 حاال چه بهتر که زود فهمیدم و زود هم فراموش کردم. 

من فراموش کرده باشم اون روزارو ..  دروغ خیلی بزرگی بود اینکه  

ولی الزم بود که بگم تا انقدر خودش و اذیت نکنه.و اشاره ای به مامان  

 کردم:

ببینید من االن یه خانواده خوب دارم من و مامانم یه خانواده ایم و من  -

از این بابت خیلی خیلی خوشحالم. شمام دیگه نیاز نیست خودتون رو  

چیز و فراموش کردم و االن فقط خوشبختی مامانم  اذیت کنید.من همه 

 برام مهمه مامان نفیسم. 



مامان و خانم ساجدی لبخندی زدن و بعد همه با هم خارج شدیم و رفتیم 

 تا هدیه های بچه هارو بدیم. 

سال شدیم که همه من و می شناختن و دوییدن  5وارد بخش بچه های 

 سمتم:

 لمون تنگ شده بود. سالم خاله نیایش برامون چی اوردی؟د -

 گونه خمشون و بوسیدم و عروسک هارو بهشون دادم. 

وقتی وارد   10بعد از چند دقیقه اومدم بیرون و به بخش بچه های 

اتاقشون شدم چشمم رفت سمت تخت قدیمی خودم که همیشه روش  

نشسته بودم و گریه می کردم..ولی االن یه دختر خوشگل نشسته بود و  

 نقاشی می کشید.

کشیدم رفتم جلو تر و بچه ها اومدن دورم به هر کدوم یه کتاب  اهی 

 داستان و دفتر نقاشی و مداد رنگی دادم که خیلی خوشحال شدن.

با قدم های سست از اتاق بیرون اومدم و دیگه نتونستم ادامه بدم و به  

مامان گفتم بقیه هدیه هارو خودش به بچه ها بده و بعد از خداحافظی  

ساجدی که غم توی چشم هاش من و می سوزوند بیرون   کوتاهی از خانم

 اومدم و دیگه نتونستم جلوی خودم و بگیرم و هق هقم بلند شد 
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نگهبان پرورشگاه یا همون عمو محمد بیرون اومد و وقتی من و دید با  

 ناباوری گفت: 



 نیایش.. -

عمل کرده بود  عمو محمد چون کمی مسن شده بود و بخاطر اینکه پاشو 

خیلی کم میومد سره شیفت هربار که اومدیم ندیدمش و یکی دیگه اونجا  

 بود ولی امروز خودش بود.. 

گریم شدید تر شد و دوییدم سمتش و خودم انداختم تو بغلش..عمو محمدم  

من و محکم در اغوش گرفت،واقعا مثل پدرم عاشقش بودم اندازه مامان  

 نفیسه.

سالم بود من و می برد تو محوطه و از   5ی خیلی مرد خوبی بود..وقت

گل های سرخ تو باغچه می چید و میزاشن الی موهای طالییم و می  

 گفت تو فرشته ای. 

 منم غرق خوشی می شدم. 

 یوقتایی هم موهام و می بافت..من و مثل دختر خودش دوست داشت.

از بغلش بیرون اومدم و به صورت چروکیده اما جذابش و موها و ریش  

 یدش نگاه کردم..اونم نگاهش تو صورتم می چرخید زمزمه کرد:سف

 چقدر بزرگ شدی دخترم.دلم برات یه زره شده بود. -

سری تکون دادم هنوز گریه می کردم ولی لبخندی زدم و با صدای  

 گرفته گفتم: 

عمو منم خیلی دلم براتون تنگ شده بود هربار که اومدم اینجا شما -

شنیدم پاتون و عمل کردید..عمو بخدا من بی  نبودید.که از خانم ساجدی 

معرفت نیستم خواستم بیام عیادت ولی خونتون رو عوض کرده  

 بودید،منو ببخش. 

 عمو اشک هام و پاک کرد: 



هیشش..دخترم اروم باش،من کی گفتم که تو بی معرفتی مگه یه پدر  -

دخترش ناراحت باشه یا نبخشش..تو اصال کاری  می تونه از دست 

 ه بخوام ببخشمت عزیزم. نکردی ک

 عمو خیلی دل بزرگی داشت و من خیلی دوسش داشتم مثل قدیما گفتم: 

 عمو می دونی چقدر دوست دارم؟ -

 عمو که فهمید می خوام چیکار کنم خندید و گفت: 

 نه کوچولوی موطالیی چقدر دوستم داری!؟ -

 بابغض گفتم: 

ت ولی هردوشون  اندازه خدا و این دنیااا..با اینکه خدا و دنیا یدونس -

 خیلی بزرگن. 

عمو هم همیشه گونم و می بوسید و می گفت کوچولو تو خیلی بیشتر از  

سن خودت می فهمی مطمئنم تو خوشبخت ترین و خوشگل ترین دختر  

 دنیا می شی.

 منم با ذوق می پریدم بغلش. 

 ولی این جاهارو دیکه اجرا نکردیم و فقط به هم نگاه کردیم. 
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اومدن مامان سر عمو برگشت سمتش که مامان هم با تعجب نگاهش با 

 کرد و گفت: 

 عمو محمد..خودتونین!؟ -

 عمو محمد چون سنش از همه افراد اینجا بیشتر بود همه عمو صداش 

 می زدن. 



 عمو محمد با لبخند گفت: 

سالم خانم همتی..بله خودمم. خوب هستید؟دلم خیلی برای نیایش و شما  -

 بود. تنگ شده  

 مامان ناباور زمزمه کرد: 

ببخشید سالم..ممنون عمو من خوبم شما خوبین شنیدیم پاتون و عمل  -

کردید ولی نتونستیم پیداتون کنیم..دل ما هم خیلی تنگ بود مخصوصا 

 نیایش که دیگه رو پا بند نبود هنوزم مدام از شما و از خاطراتش می گه. 

 ردنم:عمو لبخندش پررنگ تر شد و دست انداخت گ

 دختره خودمه دیگه..مگه می شه ما هم دیگه رو فراموش کنیم. -

 مامان با لبخند مارو نگاه می کرد. 

خانم ساجدی گفتم که عمو محمد و می    نتونستم از عمو دل بکنم رفتم

بریم اونم گفت که عمو بازنشست شده و اومده بوده لوازمش و جمع کنه  

ور سوار ماشین کردیمش و  خواست خدا بوده که ما هم و دیدیم.. بز

رفتیم تو یکی از پارک های بزرگ و خلوت نشستم تو یه االچیق و  

 صحبت کردیم. 

عمو از خودش گفت از اینکه چقدر تنها بود و بعد از رفتن ما خیلی دلش  

 می گرفت و تنها تر شده بود انگار دخترش و ازش جدا کردن... 

 اون می گفت و من اشک می ریختم. 

ل یه ماشین بهش می زنه و مجبور می شن پاشو عمل کنن  گفت که پارسا

پول عمل و نداشته ولی اون مردی که بهش می زنه پول و پرداخت می  

 کنه. 

عمو دیگه نتونسته کار کنه ولی چون یک سال مونده بوده تا باز نشست 

بشه هر دوهفته ،یک هفته اش رو اون شیفت بود و تا اینکه امروز میاد  



ه بره و ما رو می بینه. عمو خونشون کلنگی بود و  وسایلش و جمع کن

 عوضش کرد ولی بازم نمی تونه از پس خرج اجاره خونش بربیاد.

 فکری به سرم زد. 

 اشک هام و پاک کردم و گفتم: 

 عمو اگر یه خواهش ازت بکنم قبول می کنی!؟ -

 عمو با لبخند پدرانه اش گفت: 

 معلومه دخترم تو جون بخواه. -
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ن و مامان یه خونه داریم که مامان برای اینکه بعد ها اگر من ازدواج  م-

کردم تنها نباشه و من پیشش باشم خونه رو دو طبقه ساخته طبقه دوم  

خودمون می شینیم ولی طبقه اول که زیاد هم پله نداره خالیه..می خوام  

 که شما با ما بیاید و اونجا زندگی کنید.. 

 دستشو گرفتم:خواست حرفی بزنه که سریع 

 عمو تورو خدا قبول کن من که به جز شما و مامان کسی و ندارم.-

 عمو سرش و زیر انداخت و گفت: 

 دخترم اخه نمی خوام سربارتون باشم. -

 عمو سربار چیه شما تاج سری.-

 سرم و بوسید که منتظر به چشم هاش نگاه کردم که قبول کرد. 

سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت  سریع بغلش کردم و همه باهم رفتیم 

خونه قبلی عمو محمد وسایلش و برداشتیم و من کرایه های عقب افتاده  



عمو رو دور از چشمش با صاحب خونه تسوبه کردم و با هم رفتیم  

 خونه. 

لوازم عمو رو گذاشتیم تو اتاقش و خونه کامل بود از فرش و مبل و  

 اب ها.تلوزیون گرفته تا لوازم اشپزخونه و اتاق خو

با خوشی کلید هارو به دستش دادم و گفتم که هررکز برای ناهار و شام 

هام بیاد باال پیش ما..قبول نمی کرد ولی انقدر خودم و لوس کردم براش  

 تا قبول کرد.

عمو رو تو خونه جدیدش تنها گذاشتیم تا استراحت کنه و خودمون رفتیم  

 واحد باال.. 

 فت:وقتی رسیدیم مامان با خوشحالی گ

خیلی کار خوبی کردی دخترم..عمو محمد خیلی مرد خوبیه به کمک تو  -

 االن یه سرپناه داره. 

 با لبخند گفتم: 

منم ممنونم از شما که این خونه رو دو طبقه ساختید مطمئنم اگر به عمو  -

می گفتم براش خونه بخرم اصال قبول نمی کرد و غرورش می شکست  

 ولی االن خیلی خوب شد. 

عمیقی کشیدم و سمت پله ها رفتم لباسم و عوض کردم و بعد از  نفس 

 اینکه دوش گرفتم خسته بودم و رفتم رو تختم که نفهمیدم کی خوابم برد. 
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اون شب بعد از اینکه شام و با عمو خوردیم و از گذشته ها گفتیم و  

 خندیدیم..عمو رفت خونه خودش و من نشستم پای کارای دانشگاهم و

 مامان هم مطالعه می کرد.

**** 

صبح وقتی بیدار شدم سره میز صبحانه مامان گفت که زحمت نون  

 سنگک و همو محمد کشیده.خیلی خوشحال شدم.

بعد از اینکه لباس پوشیدم سوویچ ماشینم و برداشتم و رفتم پایبن که از  

عمو محمد خداحافظی کنم ولی نبود..برگشتم که برم جلوی در پارکینگ  

 دمش که اومد داخل رفتم جلو بعد از سالم و احوال پرسی گفتم:دی

 عمو ممنون بابت نون تازه خیلی چسبید. -

نوش جونت دخترم می دونستم عاشق نون سنگک تازه ای برای همین  -

 گرفتم.

 گونش و بوسیدم: 

 راستی عمو کجا بودی؟ -

ساعت رفته بودم پیاده روی عزیزم..دکتر گفته باید برای پام روزی نیم -

 پیاده روی کنم. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 اها..خب با اجازه من برم دانشگاه.-

 برو دخترم خدا پشت و پناهت. -

سوار ماشین شدم و روندم سمت دانشگاه طبق معمول نازیال خانمپرید  

 رو سرم و بعد از اینکه کلی تف مالیم کرد ولم کرد. 

مثل اخم هاش تو   امروز با استاد صبوری کالس داشتیم ،وقتی وارد شد

 هم بود. 



بعد از حضور و غیاب رفتم تا کار هامو بهش نشون بودم که بدون اینکه  

 نگاهم کنه با اخم کارمو گرفت و نگاه کرد:

 خوبه خانم همتی..نمره کامل رو می گیرید.-

همین و گفت مثل سابق با شوق نگاهم نکرد و ازم تعریف نکرد..انگار 

 بودم کمی دلم گرفت.به این کاراش عادت کرده  

لحظه اخر که خواستم برم اروم تشکری کردم که فکر کنم فهمید دلخورم 

 و سر بلند کرد نگاهم کنه که از کنارش گذشتم.

سره جام نشستم سنگینی نگاهش رو حس می کردم ولی تا اخر کالس  

 نگاهش نکردم..

 مگه من چیکار کرده بودم که از دستم ناراحت بود. 

  ❧39پارت#

 

الس که تموم شد خواستم برم بیرون که صدام زد..اروم و سر به زیر  ک

 رفتم جلوی میزش: 

 بله استاد با من کار داشتید؟ -

جوابم و نداد کالس که خالی شد در و بست و اومد سمتم ولی بازم  

 نگاهش نکردم.

دست بزرگ و مردونش و پیش اورد و با انگشت شصت و اشاره چونم 

ند کرد و من و مجبور کرد تا به صورتش نگاه  و نرم گرفت و سرم و بل

 کنم. 

 چشم های خاکستری خشنش حاال توش غم نشسته بود. 

 همین جور به هم زل زده بودیم که سرش و پایین انداخت و بعد دستش 



 رو تو موهای پرپشتش برد و باز نگاهن کرد و گفت:  

اهمیت باشم. لعنتی چرا انقدر مظلومی..چرا نمی تونم نصبت بهت بی  -

 نیایش تو با من چیکار کردی دختر!؟ 

با تعجب نگاهش می کردم...یعنی چی این حرف ها،مگه من چیکار 

 کردم؟ 

انگار سوال هام و تو چشمام خوند که نزدبک تر شد قلبم محکم به سینم  

می کوبید با نزدیک شدنش عطر تلخ و سردش تو بینیم پیچید و مستم  

 کرد..

 نیایش من.. -

زده شده در نا تموم موند که یکی از اساتید بود با خجالت  حرفش با

 فاصله گرفتم که با تعجب رو به استاد گفت:

اقای صبوری دنبالتون می گشتم که یکی از دانشجوهاتون گفتن  -

 اینجایید.. 

 تو دلم خندیدم مطمئنم کاره نازیالی ورپریده بوده. 

 و در و بست.  استاد سری تکون داد و گفت که االن میاد،اونم رفت

 برگشت سمتم و گفت :

بعدا راجب موضوعی که می خوام بهت بگم حرف می زنیم چون  -

مسئله مهمیه نمی تونم االن عجله ای بهت بگم فقط اینکه اخر هفته وقت  

 داری؟ 

 سری تکون دادم:

 بله استاد وقت دارم..هروقت که بگید. -

 لبخندی زد و گف:



اخر هفته هم ساعت مالقات و برات باشه پس تو شرکت می بینمت و  -

 اس ام اس می کنم. 

 منم لبخندی زدم و بعد از گفتن فعال خدانگهدار از کنارش اروم رد شدم.
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رفتم سمت شرکت و وقتی رسیدم اول به مامان سر زدم و بعد رفتم  

سراغ کارم و بعد از چند ساعتی در اتاقم زده شد وقتی اجازه ورود دادم 

 اومد داخل:  منشی

 نیایش جون بیا اتاق کنفرانس جلسه مهمی داریم. -

 سری تکون دادم که رفت.

بلند شدم که دیدم مامانم اومد از اتاقش بیرون باهم رفتیم اتاق کنفرانس  

که همه تقریبا اومده بودن همین که وارد شدیم سنگینی نگاهی رو حس  

هم با لبخندی  میکردم وقتی سرم و بلند کردم دیدم استاد زل زده ب 

 محو..نگاهش خیلی عمیق بود طوری که حس میکردم درونمم میبینه. 

سرم و پایین انداختم که با پر شدن همه صندلی ها رئیس گلویی صاف  

 کرد و شروع کرد:

خب همونطور که میدونید ما دوتا پروژه بسیار مهم داشتیم که همتون  -

ل به همتون خسته  خیلی زحمت کشیدید تو این مدت و جا داره همین او 

بار اصلی این    نباشید بگم و اما نظارت اصلی این دوپروژه یا بهتره بگم

بر دوش دو نفر بود که تو جمع ما حاضر هستن..خانم    دو پروژه بیشتر

 های نفیسه همتی و نیایش همتی. 



همه شروع به دست زدن کردن و من و مامان با لبخندی زدیم و تشکر  

 ع چرخید و روی استاد ثابت موند.. کردیم باز نگاهم تو جم

 چشماش برق میزد. 

 با صدای رئیس به خودم اومدم: 

ما با این دو پروژه پول خوبی بدست اوردیم و می تونیم خیلی تغییرات  -

 تو شرکت ایجاد کنیم و شعبه بعدی شرکتمون رو کامل کنیم. 

هفته سفر شمال رو در نظر گرفتم برای   1و اینکه بخاطر این موفقیت 

 همتون رایگان و با هذینه ی شرکت. 

 همهمه ای ایجتد شد و همه موافق بودن و تشکر می کردن.

 که رئیس گفت اخر این هفته اماده باشید که....

 دیگه صدایی نمی شنیدم و حواسم باز پرته استاد و نگاه خیره اش شد... 
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 وری شدیم.نمی دونم چرا اینجوری شدم..یا بهتره بگم هر دومون یه ج

اون با نگاه گیرا و عمیقش من و غرق می کنه و منم که بی جنبه  

 ضربان قلبم باال می ره.. 

 قبال اینجوری نگاهم نمی کرد مدام لبخند نمی زد ولی... 

 دخترم چیزی شده؟ همه دارن میرن بلند شو بریم. -

سر بلند کردم که دیدم کم کم همه دارن می رن..وای کی حرف های 

 رئیس تموم شد که من نفهمیدم . 

 ای خدا این چه حالیه که من دارم با هر نگاهش می رم تو فکر.



همراه مامان از اتاق کنفرانس خارج شدم و رفتیم وسایلمون و جمع  

 کردیم تا بریم خونه. 

 پرسید:تو راه خونه بودیم که مامان 

نیایش چیزی شده؟تو اتاق کنفرانسم سرت پایین بود و تو فکر -

 بودی؟مشکلی پیش اومده که ذهنتو بخواد درگیر کنه؟! 

 سریع گفتم: 

نه مامان چه مشکلی..میگم مامان حاال که هفته بعد قراره بریم شما عمو  -

 محمدم ببریم با خودمون؟! 

 اشم عوض می شه..اره دخترم چرا نبریم،حتما می بریمش حال و هو-

برای شام عمو محمد و    وقتی رسیدیم خونه کمی استراحت کردم و 

صدا زدم اومد باال بعد از شام تو سالن نشستیم تا چای بخوریم که بحث  

 شمال و انداختم وسط: 

 ..اومم..میگم..عمو جون -

 جانم دخترم.؟-

ید یه حال عمو ما هفته اینده می ریم شمال..می خوام که شما هم با ما بیا-

 و هوایی عوض کنید..فقط نه نیارید که خیلی دلم میشکنه. 

 عمو کمی با مهربونی نگاهم کرد و گفت:

 دخترم دوست دارم بیام ولی.. -

ببخشید عمو می پرم تو حرفتون...ولی و اما نداره قبول کنید بخاطر  -

 من.

 عمو با لبخند گفت: 

 باشه کوچولو. -



 با تخصی مثل قدیما گفتم: 

گه کوچولو نیستم عمو جون نگاه کن دستم به دستگیره در می  من دی-

 رسه. 

 عمو و مامانم از این حرفم خندیدن و خودمم خندیدم عمو اروم گفت: 

 هنوز یادته؟چقدر دلم برای شیرین زبونیات تنگ شده بود. -
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 دستش و سمتم گرفت که رفتم تو بغلش،موهام رو نوازش کرد و گفت: 

خاطره براتون تعریف کنم البته اگر خوابتون نمی یاد و  می خوام یه -

 مزاحم نیستم. 

این بار مامان با اعتراض گفت این چه حرفیه عمو ما از خدامونه شما 

 همیشه پیشمون باشید. 

عمو لبخندی زد و سرم و گذاشت روی پاهاش و با موهام بازی کرد منم  

 خوابیدم روی مبل،بعد از یه نفس عمیق شروع کرد: 

 

 عمو محمد" "

 

من اهل تهران بودم و وقتی کنکور دادم و پزشکی گیالن قبول  -

 شدم،خانوادم اجازه دادن که برم اونجا تو خوابگاه بودم. 

چند ماهی از دانشگاهم می گذشت که یه دختر که هم کالسیم بود و دیدم  

و به قول معروف یک دل نه صد دل عاشقش شدم..اهل همون گیالن  

 بود. 



مثل تو ابی بود برای همین همیشه تورو مثل دخترم می  چشم هاش 

 دونستم و می دونم. 

خالصه هرروز زیر نظر داشتمش که یه روز بهش گفتم که دوستش  

 دارم و اگر قبول کنه با خانوادم بیام خاستگاریش.

اول اخم کرد ولی بعدش با زبان شیرین شمالی گفت که باید با خانوادم  

 جوری صورت خوشی نداره.  بیام و خاستگاری کنم این

ولی من اسرار کردم که اگر من و می خواد بیام خاستگاری چون  

 راهمون دور بود و پدر مادرم و الکی تا اینجا نکشونم. 

 .. 19سالم بود و اون  20من اون موقع 

 وقتی سکوتش و دیدم فهمیدم که اونم یجورایی خوشش میاد از من. 

خانوادم گفتم که بیان و مختصر از  خیلی خوشحال بودم زنگ زدم و به 

 ماجرای اون دختر و عاشقیم گفتم که مامان کلی قربون صدقم رفت.

وقتی اومدن گیالن و رفتیم خاستگاری دفعه اول قبول نکردن حاال بماند  

که چهار بار رفتیم و به قول معروف پاشنه در خونشون و از جا در 

 اوردیم تا قبول کردن. 

 د که انقدر برای داشتنش تالش می کنم. زهرا خیلی خوشحال بو

 اسمش "زهرا" بود. 

 اهی کشیدم و ادامه دادم: 

تو خونه خودشون عقد کردیم و جشن گرفتیم و عروسی هم تو ویالی  -

 خودمون گرفتیم. وضع مالیمون خوب بود اون موقع.
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فردای روز عروسی رفتیم ماه عسل و زهرا خیلی خوشحال بود و من و  

ت داشت و منم عاشقش بودم...یادمه وقتی بهش گفتم ایشاال بچه دار  دوس 

 بشیم دخترمون مثل مامانش خوشگل و چشن ابی بشه.

زهرا سرخ شد و سرش و زیر انداخت با اینکه شوهرش بودم ولی هنوز  

 ازم خجالت می کشید.

وقتی برگشتیم زهرا گفت که همینجا چون درس می خونیم و اونم به  

 ته اس همین جا زندگی کنیم منم با جون و دل قبول کردم.  خانوادش وابس 

 من زهرا رو می پرستیدم و نظرش نظر من بود..حرفش حرف من بود.. 

 هرچی می گفت بی برو برگرد می گفتم چشم. 

زندگیمون خوب بود که بعد از یک ماه دیدم هی سرفه می کنه خیلی  

 سیته ولی نبود. شدید بود و وقتی بردمش دکتر،گفت که چیزی نیست حسا

یه شب انقدر سرفه کرد که وقتی بلند شدم و نگران نگاهش کردم دیدم  

 که داره خون باال میاره. 

با ترس سوار ماشین کردم بردمش تهران..حتم داشتم چیزی فرا تر از یه  

 حساسیت ساده است. 

ولی دکتره روستا نمی فهمید برای همین با سرعت می رفتم تهران که  

یمارستان زهرا از سرفه زیاد تقریبا بی حال و بیهوش بود  وقتی رسیدیم ب 

. 

بغلش کردم و بردم تو بیمارستان با بغض داد می زدم تا یکی به دادمون  

 برسه..

 وقتی دکتر معاینش کرد گفت چند وقته که این حالت و داره؟  

 هفته و نیم..  1گفتم حدودا 



حرف بعدیش قلبم  دکتر سری از تاسف تکون داد که نگران شدم ولی با 

 ایستاد.. 

)همسر شما سرطان ریه دارن و خیلی هم پیشرفت کرده فقط یه معجزه  

 ماه دیگه زنده هست.(  3می تونه نجاتش بده وگرنه حداکثر تا 

وقتی حرف دکتر تموم شد روی زانو هام افتادم دیگه صدا های دور و  

نمی  برم و نمی شنیدم..نمی تونستم نفس بکشم ..ضربان قلبم و حس  

 کردم..بدنم سرد شده بود. 

 و بعد تاریکی مطلق. 

نیایش سرش و از روی پام بلند کرد و با چشم های بارونی نگاهم کرد و 

 با هق هق ارومی گفت:

 عمو اگر اذیت می شی دیگه ادامه نده.. -

 با بغض لبخند کم رنگی زدم و پیشونیش و بوسیدم.. 

 دریاییت برم. نه دخترم..من خوبم گریه نکن قربون چشم های-

 نیایش سرش و زیر انداخت و دوباره سرش و گذاشت روی پاهام.

به نفیسه خانم نگاه کردم که دیدم اونم داره گریه می کنه نفس عمیقی  

کشیدم و اب دهانم و قورت دادم تا کمی از بغضم کم بشه و بتونم حرف 

 بزنم. 
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 ادامه دادم: 



کلی دن و دستگاه بهم وصله..چیزی یادم  وقتی بهوش اومدم دیدم که -

نمی اومد ولی بعد از چند دقیقه یادم  

اومد...زهرا....بیمارستان...سرطان...با ترس خواستم بلند بشم که دیدم  

 قلبم تیر کشید و بدنمم زیاد جون نداشت..

پرستاری اومد تو اتاق و با دیدن چشم های باز رفت رکتر و صدا کرد  

م پرسیدم که گفت خانومتون تو ای سی یو بستری  که وقتی اومد از زن

 هستن و خودتونم تو سی سی یو..

پرسیدم چرا من این جام که گفت وقتی شنیدم خانمم سرطان داره سکته  

 قلبی کردم و االنم اینجام.

بعد از چند روز به زور از رو تخت بلند شدم و رفتم دیدن 

 زهرا..زهرای نیمه جون و رنگ پریدم.. 

 خوشگل و ابیش و بسته بود و اروم خوابیده بود. چشم های  

 داشتم دق می کردم.. 

رفتم کنارش دستش و گرفتم و هق هق مردونم کل اتاق و پر کرده بود  

زهرا الی پلک هاش و باز کرده بود و اونم اشک می ریخت..پرستار ها 

 اومدن داخل با دیدن ما اون هام زدن زیره گریه. 

و بیرون کرد و منم بزور بیرون کرد و رو  ولی وقتی دکتر اومد همه ر

بهمون گفت این چه وضعیه؟ بجایی که بهش روحیه بدید باالی سرش 

 گریه می کنید؟؟ 

سرم و پایین انداختم که همون موقع صدای جیغ دستگاه تو اتاق بلند شد  

با ترس سر بلند کردم که دکتر و پرستار ها دوییدن تو اتاق و من و راه  

ر دیدم که دستگاه ضربان قلبش یه خط صاف شد و ندادن از پشت د

 دیگه نمی زد. 

 قلب منم داشت می ایستاد..خدایا نه..نه...ازم نگیرش. 



دوتا پرستار با دستگاه شوک وارد شدن و با شمارش دکتر زوی سینه  

 زهرا میزدن دستگاه و اونم روی تخت بلند می شد و پرت می شد باز .

دونستم باید چیکار کنم فقط فریاد زدم  جیگرم داشت اتیش می گرفت نمی

 خدااااااا.. 

ولی خدا صدام و نشنید..بی قراری هام و ندید...چشم هاش رو روم بست  

 و زهرا رو ازم گرفت.

وقتی پارچه سفیدی رو روی صورتش کشیدن دیگه نتونستم طاقت بیارم 

رفتم تو و پارچه رو کشیدم زهرا رو تکون میدادم و هق هق می 

 کردم....فریاد می زدم و اسمش و صدا می زدم..

 از خدا می خواستم که اون و بهم برگردونه ..

صورتش سفیدش حاال از همیشه مهتابی تر شده بود و رد اشک روی  

 صورتش بود. 
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 حتی لحظه اخر هم نتونستیم باهم چند کلمه حرف بزنیم. 

ی کردم تا ولم کنن  دکتر و پرستار ها مهارم کردن ولی هنوز تقال م

همونجور که می بردنم بیرون با هق هق فریاد می زدم زهرا این  

رسمش نبود نامرددددد..قرار نیود تنهام بزاریییی..لعنتی ما یک ماه  

بیشتر نیست که ازدواج کردیم..ولم کنینننن بزارین برم پیش  

 زنممم..زهراااااا توروخدا تنهام نزار من بدون تو می میرم.. 

 ااا چرااااا منننن چراااا؟؟ خداااا 



بردنم تو اتاق خودم و بخم ارام بخش زدن ولی من هنوز هق هق می  

کردم و رو زانو روی زمین افتاده بودم...کمرم شکسته بود از بار این  

 غم..من نمی تونستم کنار بیام با نبود زهرا..نمی تونستم. 

ون هام زدن از بیمارستان زنگ زدن به خانواده هامون و وقتی اومدن ا 

 تو سر خودشون و مادرش که مدام جیغ می زد و از حال می رفت.. 

دکتر براشون همه چیز و تعریف کرد حتی سکته منم گفت که مامانم  

 نگران پیشم اومد و گریه می کرد.

 مامانه زهرا اومد پیشم ولی روی اینکه تو چشم هاش نگاه کنم و نداشتم.. 

 ولی با حرف هاش اتیشم زد.

 ری امانت داری کردی محمد؟ چرا زودتر نیاوردیش دکتر؟ اینجو-

 با بغض و چشم های قرمز نگاهش کردم و گفتم: 

من جونمم برای زهرا می دادم خودتونم می دونید..من همون روز اولی -

که سرفه کرد بردمش دکتر ولی دکتر روستاتون تشخیص داد حساسیت 

 ساده اس.

سیتی اسکن مطمئن بشیم ولی  خواستم بیارمش تهران تا با ازمایش و 

 زهرا قبول نکرد.

 هق هق کرد و نالیدم:

بخدا نذاشت بیارمششش...یک هفته گذشت و یه شب که سرفه کرد -

خون باال اورد،دیگه تحمل نکردم اوردمش اینجا ولی دیر شده  

 بوددد..بیماریش پیشرفت کرده بود. 

و لعنت می    با هق هق مثل دیوونه ها تو سر خودم می کوبیدم و خودم

 کردم.



که هم مامانه زهرا و هم مامان خودم با گریه دستام و گرفتن و دکتر باز  

 بهم ارام بخش زد. 

بعد از مراسم خاکسپاری زهرا دیگه شده بودم مرده متحرک..نه با کسی  

 حرف می زدم نه چشمم جز قبر زهرا جایی رو می دید. 
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طلوع صبح بیام سره قبر زهرا بشینم و تا  کارم شده بود هر روز قبل از 

 بزور مامان و بابام می بردنم خونه..  12اخر شب ساعت 

 لباس زهرا رو بغل می کردم و می خوابیدم .

 داشتم دیوونه می شدم.

چند وقتی گذشت و بعد از چهلم زهرا یه روز خانوادم بزور من و بردن  

 تهران ولی نگفتن که دیگه برنمی گردیم..

بردنم دکتر روانشناس ولی من حرف نمی زدم به عکس کوچیک زهرا  

 که داشتم نگاه می کردم و چشمم قفل اون چشم های ابی بود.

چند سالی گذشت و کمی بهتر شدم اخر هفته ها می رفتم شمال سره 

 خاک زهرا.

 مامان و بابا می خواستن برام زن بگیرن که وقتی این و شنیدم نابود ش 

 رگ زهرا رو باور نکرده بودم فریاد زدم:دم من هنوز م

من زن دارممممم ماماااان...زهرا عروستههه..اونوقت برم سرش هوو  -

بیاررمممم؟! بخدا اگر یک باره دیگه این حرف و بزنین میرم خودم و  

 گم و گور می کنم. 

مامان با ترس و گریه جلوی دهتش و گرفت و دیگه این موضوع و   

 پیش نکشیدن.



 د سال پدر و مادرمم از دست دادم و کامل تنها و بی کس شدم.بعد از چن

 دیگه نه درس می خوندم نه زندگی می کردم..فقط نفس می کشیدم. 

روحم همون روز با زهرا مرد و این جسمم بود که راه می رفت و نفس  

 می کشید. 

وقتی تمام پول هامون تموم شد رفتم تو پرورشگاه کار کردم و نگهبان 

 را عاشق بچه بود و همین طور خودم. شدم چون زه

 رو به نیایش ادامه دادم: 

وقتی هم که تورو اوردن به اون پرورشگاه با دیدن صورت ماهت و  -

چشم های ابیت یاده زهرا افتادم و از اون روز با عشق می اومدم سره  

 کار چون وجود زهرا رو توی ،تو می دیدم.

تیت و قبول کنم که فهمیدم  خیلی بهت وابسته شده بودم خواستم سرپرس 

نفیسه خانم این کارو کرده دلم داشت می ترکید از اینکه تورو از 

 18پرورشگاه ببره و من دیگه نبینمت ولی وقتی خانم ساجدی گفت تا 

 سالگیت همین جایی دلم گرم شد. 
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 نیایش" "

 

اروم اشک می ریختم ولی وقتی عمو گفت که وجود زنش و تو من می  

ه دلم گرفت..اگر می دونستم همون روز که با مامان به این خونه  دید

 اومدم اونم با خودم می اوردم. 

سرم و از روی پاش بلند کردم و محکم بغلش کردم دیگه صدای هق هقم  

 و نمی تونستم کنترل کنم.. 



 عمو دست می کشید که پشتم و زیر گوشم زمزمه می کرد:

 ش دل عمو.. هیششش..اروم دخترم..اروم باش ارام -

 نمی تونستم خودم و کنترل کنم دلم اتیش گرفته بود. 

 ناخواسته بیشتر خودم و بهش فشار دادم و گفتم: 

 باباااا. -

دست عمو پشتم متوقف شد و ناباور من و از خودش جدا کرد..چشم های  

 اونم خیس بود. 

 با بغض سنگین و صدایی گرفته گفت: 

 چـ..چی..گفتی..تـ..تو!؟ -

 از اشک و بغض بلند گفتم:با صورت خیس 

چرا زودتر برام نگفته بودید که چشم های من مثل خانومتون بوده چرا  -

نگفتید با رفتن من عذاب کشیدید..این حق من بود که بدونم و شمارو  

 بیارم میش خودم.. 

می خوام که اگر اجازه بدید بهتون بابا بگم...می خوام با گفتن این حرف 

 واقعا دخترتونم .. شما فکر کنید که من  

عمو اجازه نداد حرف دیگه ای بزنم و محکم بغلم کرد و با هق هق  

 مردونه اش زمزمه کرد: 

معلومه کـ..که اجازه داری بگی...وای خدا ارزوم براورده شد..نیایش  -

 تو دخترم بودی و هستی و خواهی بود.. 

کت  وجود تو برای من همیشه چه تو پرورشگاه و چه اینجا ارامش و بر

 بوده. 

 خدا زهرا رو ازم گرفت ولی تورو بهم داد و از این بابت خوشحالم.



 منم اشک می ریختم و عمو..یعنی بابا رو به خودم می فشردم.

 وقتی از هم جدا شدیم کمی اروم تر شده بودیم. 
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 مامان نفیسه اومد کنارمون نشست و من و در اغوش کشید و اروم گفت:

حاال به بعد ما سه نفر یه خانواده ایم و خوشحالم برات  دخترم دیگه از -

که داشتن حس پدری رو داری می چشی همیشه از این ناراحت بودم که  

چرا خمسرم ولم کرد و نموند تا تو داشتن پدرم تحربه کنی...ولی سعی 

کردم خودم هم برات پدرت باشم و هم مادر ولی االن که عمو محمد  

 وجدانم رو کم کرد.هست کمی از بار و عذاب  

 گونه مامان و بوسیدم و گفتم: 

مامان تو بهترین بودی برای من هیچوقت کمبود چیزی رو حس  -

نکردم..همیشه نیمی از قلبم برای تو بوده ولی با اومدن بابا محمد به  

زندگیمون نیمی دیگه از قلبمم اون پر کرد و االن من خوشبخت ترین  

 دختر دنیام. 

گرفت تو دستش و بابا محمد هم دست چپم و مامان دست راستم و 

 گرفت.

 و من غرق خوشی شدم.

اون شب و بابا محمد به اجبار من تو خونه خودمون خوابید تو یکی از  

 اتاق های باال. 

فردا صبح که بیدار شدم چشم هام بخاطر گریه دبشب پف کرده بود و  

 قرمز بود. 



...االن دیگه هم پدر  لبخندی تو ایینه زدم ..ارزشش و داشت این اشک ها

 دارم و هم مادر. 

 یه خانواده کوچیک اما گرم و دوست داشتنی. 

 رفتم پایین که هر دو سره میز منتظرم بودن،با لبخند جلو رفتم: 

 سالم مامان،سالم بابا،صبحتون بخیر. -

دن..چشم های هردوشون قرمز بود و دلم  هردو با خوشحالی نگاهم کر

 گرفت ولی چیزی نگفتم. 

 جوابم و دادن و اروم مشغول صبحانه خوردن شدیم.هردو 

 باز هم نون سنگک داغ و تازه. 

بعد از صبحانه گونه بابا رو بوسیدم و بخاطر نون تشکر کردم و بعد  

 گونه مامان و بوسیدم و بخاطر صبحانه تشکر کردم.

 بعد رفتم باال و لباس پوشیدم اومدم پایین. 

پوشید تا بره شرکت و من برم  مامان هم باال بود و داشت لباس می  

 دانشگاه..

 رو به بابا گفتم: 

بابا وسایلت رو جمع کن و بیا پیش ما باال تنهایی پایین نباش..دوست  -

 دارم هر لحظه از کنار هم بودنمون لذت ببرم. 

بابا که این ذوق توی حرف هام و چشم هام و دید مخالفتی نکرد ولی  

 گفت:

 باشه از بودن من اینجا..دخترم شاید مادرت معذب -

 با صدای مامان پشت سرم هردو برگشتیم:



نه این چه حرفیه..شما دیگه جزوی از این خونه و خانواده هستید.اگر  -

 نیاید پیش ما اصال من ناراحت می شم.

بابا با لبخند تشکری کردو بعد از اینکه پیشونی من و بوسید رفت پایین  

 مامان از خونه زدیم بیرون.. کلید یدک خونه رو بهش دادم و با 

 من رفتم دانشگاه و مامان رفت شرکت.

 

  ❧49پارت#

 

تصمیم گرفتم بعد از اینکه از شرکت برگشتم کیک بگیرم و یه جشن سه  

 نفره بگیریم 

 

**** 

از شرکت که اومدیم بیرون به مامان گفتم که می خوام جشن بگیرم که  

 اونم خیلی استقبال کرد.. 

شدم و رفتم و کیک بزرگی گرفتم که گفتن زوش  سوار ماشینم 

 بنویسن)بابا محمد و مامان نفیسه و نیایش(

 وقتی کیک و دیدم خیلی ذوق کردم و رفتم سمت خونه.

 توی مسیر چند شاخه گل رز و شمع گرفتم.

 وقتی ماشین و پارک کردم،کیک و بقیه چیز هارو برداشتم و رفتم باال.. 

مامان بابا رو برده بیرون تا بتونم راحت کسی توی خونه نبود فکر کنم 

 اینحارو اماده کنم. 



رفتم کیک و گذاشتم روی میز بزرگ وسط سالن و دورش و با گلبرگ 

های رز سفید و قرمز پر کردم و شمع های کوچیک و روی میز گذاشتم  

 و روشن کردم. 

با وسیله های تزئینی که تو خونه داشتیم کمی تزئین کردم و سریع  

 باال لباسم و عوض کردم و بعد زنگ زدم به مامان: دوییدم  

 الو..مامانی کجایین؟! -

 مامان اروم حرف می زد فکر کنم بابا پیششه و نمی خواست که بشنوه: 

 اومدیم پارک تا یکم قدم بزنیم..کارت تموم شده؟ -

اره مامان جون تموم شد بیاید خونه...قربونت برم مامان جون که کمکم  -

 سوپرایز کنم.  کردی تا بابا رو

باشه االن میایم...خدانکنه دخترم کاری نکردم برای خوشحالی تو  -

 هرکاری می کنم. 

با لبخند گوشی و قطع کردم و رفتم پایین باز همه چیز و چک کردم و  

وقتی دیدم همه چیز کامله خواستم برم تو اشپز خونه تا سفارش شام بدم 

 که زنگ در به صدا در اومد، 

باز کردم که با صورت مهربون و خندون مامان و بابا رو به  رفتم در و 

 رو شدم.

 سالم کردم و رفتم کنار تا وارد بشن.

 بابام پیشونیم و بوسید و بهم خسته نباشید گفت.

 منم تشکری کردم و گفتم: 

 بابا چشم هات و ببند می خوام یه چیزی نشونت بدم. -

 بابا تعجب کرد و گفت: 

 قلب من ضعیفه هااا.. -



با لبخند رفتم پشتش و چشم هاش و گرفتم و اروم هدایتش کردم سمت  

سالن و وقتی نشوندمش روی مبل سه نفره دستم و از روی چشم هاش 

 برداشتم. 
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بابا اروم چشن هاش و باز کرد و وقتی نگاهش به کیک و تزئینات افتاد 

 .. اول تعجب کرد ولی بعد چشم هاش برقی زد. 

چشمش به نوشته روی کیک افتاد نم اشک رو توی  ولی بعدش وقتی

 چشم هاش دیدم. 

 بلند شد کمی نگاهم کرد و بعد بغلم کرد: 

 دختر تو می خوای من و بکشی؟! -

منم نم اشک تو چشم هام بود و با بغض کوچولویی که سعی در پنهان  

 کردنش داشتم گفتم: 

خودتون...امشبم به   این چه حرفیه بابایی...خوش اومدید به خانواده-

مناسبت اینکه باالخره بعد از چند سال دور هم جمعیم و تکمیل شدیم یه  

 جشن خانوادگی گرفتم.

بابا ازم جدا شد و باز پیشونیم و عمیق بوسید و بعد رو به مامان تشکر 

 کرد و نشست.

مامان هم نشست و رفتم دوربینم و اوردم و تنظیمش کردم و رفتم نشستم  

و بابا،دستام و توی دست هاشون قفل کردم و همه با لبخند و  بین مامان 

 چشم هایی که می خندیدن به دوربین زل زدیم که لکس گرفته شد.

با دیدن عکس لبخندم پررنگ شد..این عکس و باید بزرگ چاپ کنم و به  

 دیوار خونه نصب کنم. 



دست رفتم کنار مامان و بابا نشستم و باهم کیک و بریدیم و هم زمان که 

هر سه تامون روی چاغو بود باز عکس گرفتم و چند عکس تکی و  

دونفره دیگه هم گرفتیم و بعد با کلی شوخی و خنده کیک و دوره هم  

 خوردیم..

 اون شب یکی از بهترین شب های عمرم بود. 

 مامات زنگ زد شام از بیرون سفارش داد و اونم دور هم خوردیم.. 

 بعد از شام رو به بابا پرسیدم: 

 بابا..شما چند سالتونه؟! -

سالمه ولی همه می گن می خوره بیشتر باشم  50جانم پرنسس؟...من-

اونم بخاطر اینه که تو زندگیم سختی زیاد کشیدم و دلیل اینکه تمام مو ها  

 و ریشم سفیده اینه که ارثیه پدریمه.وگرنه اونقدرام میر نیست بابات. 

 با لبخند گفتم: 

وون ترین ،خوشتیپ ترین و جذاب ترین بابای  پیر چیه باباجون شما ج-

 دنیایید. 

 بابا خندید و گفت:

 زبون نریز موطالییه بابا..-

 رو به مامان شیطون گفتم:

سالتونه ولی اصال بهتون نمی   45مامان شمام خیلی خوب موندیناااا -

 خوره.

 مامان با خنده گفت: 

 کشیدی؟ ای شیطون تو باز حرف کم اوردی سن من و وسط  -
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 باالخره این هفته هم تموم شد و امروز صبح قرار بود بریم شمال... 

 چمدونم و برداشتم و بردم پایین.. 

 بابا با چمدون کوجیکش پایین بود و مامان هم اومد. 

برای بابا تو این چند وقت کلی لباس خریدم و االن یه کت و شلوار  

زه اش بود و بدن چهارشونه و پرش  مشکی خوش دوخت که حسابی اندا

 رو به رخ می کشید. 

مامان هم مانتوی سفید و شال مشکی سفید و شلوار مشکی و کتونی سفید  

 پوشیده بود. 

خودمم مانتوی زرد و شلوار و شال سفید پوشیدم با کتونی زرد ال  

 استارم.

راه افتادیم سمت ماشین من و چمدون هام و گذاشتیم تو صندوق و رفتیم  

ه سوارشیم ولی بابا جلومو گرفت با لبخند نگاهش کردم که اونم با  ک

 لبخند جذابی گفت: 

 من می رونم جوجه ی بابا. -

با ذوق سوویچ و تو دستش گذاشتم و روی صندلی عقب جا گرفتم ک  

 مامان و بابا هم جلو نشستن.

 مامان ضبط و روشن کن یه اهنگ توپ بزار که حال کنیم. -



ی در گیر افسردگی بودم مشاور می گفت فقط  بخاطر اینکه از بچگ

اهنگ های شاد گوش کن و تو محیط های شاد مثل عروسی ها زیاد 

 برو... 

با صدای تک خنده ی مردونه بابا و مامان هم با خنده به خودم اومدم که  

مامان ضبط و روشن کرد و از اونجایی که من خیلی خل و چلم و  

یگیلی جیگیلی تتلو پخش شد که  اهنگام شاد و مسخره ان اول اهنگ ج

زدم زیره خنده و مامان عوضش کرد ولی با اهنگ بعدی بابا خیلی حال  

 کرد و زیادش کرد..اهنگ یه دختر دارم شاه نداره بود. 

 بابا همراه باهاش می خوند و من غرق لذت می شدم....

 قرار بود بریم جلوی در شرکت و همه با هم حرکت کنیم و بریم..

خواست بلیط هواپیما بگیره ولی همه اعتراض کردن و گفتن  رئیس می 

 که شمال رفتن فقط سفاش به جاده اشه.

با رسیدنمون جلوی در شرکت همه رو دیدم که بیرون از ماشین هاشون 

 مسغول صحبت بودن و با رسیدن ما برگشتن سمتمون... 

 تا. 5تا ماشین بیشتر نبود و با ما می شد  4

گوشه ای پارک کرد پیاده شدیم که نگاه متعجب همه  وقتی بابا ماشین و  

روی بابا بود مخصوصا وقتی که من دست بابا رو توی دستم گرفتم و  

 سمتشون رفتم .
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 بعد از سالم و احوال پرسی با همه رئیس طاقت نیاورد و پرسید:

 ایشون از اقوامتون هستن!؟ -



 جواب دادم:با لبخند نگاهی به بابا انداختم و 

 خیر پدرم هستن. -

 همه باز با تعحب نگاهم کردن که اینبار استاد صبوری پرسید: 

 مگه نگفته بودین پدرتون فوت کردن... -

 بابا پرید تو حرفش و گفت: 

خیر بنده یه مدتی درگیر بیماری بودم و خانوادم خبری ازم  -

 نداشتن..اونام فکر کردن که مردم. 

و رئیس هم ناباور بابا رو نگاه می کردن   همه پچ پچ می کردن و استاد

 که رئیس سرفه ای کرد و دستش و سمت بابا گرفت و گفت: 

 به هر حال از دیدنتون خوشبختم جناب...ببخشید فامیلیتون چیه!؟ -

 بابا دست اقای صبوری رو فشرد و گفت:

 حسینی هستم..محمد حسینی،و افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم!؟ -

 بخندی زد و گفت: اقای صبوری ل 

 بنده صبوری هستم..کیومرث صبوری..-

 و به استاد که کنارش یود اشاره کرد و ادامه داد: 

 ایشون هم پسرم هستن..کامران صبوری.-

بابا با استاد هم دست داد و بعد از اون همه نشستن تو ماشین هاشون تا 

 راه بیوفتن. 

د صبوری و اومدن  وقتی نشستیم تو ماشین برای بابا کامل ماجرای استا

ما به شرکت پدرش و پول هایی که بدست اوردیم از طریق پروژه ها  

گفتم که بابا از ایینه جلو با تحسین نگاهم کرد ولی روی صحبتش با من  

 و مامان بود: 



 به به تبریک می گم پس حسابی گل کاشتید. -

 من و مامانم لبخند زدیم . 

 تا اونجا کلی حرف زدیم و خندیدیم.. 

سیر نگهداشتیم و تو یکی از رستوران های خوب ناهار خوردیم توی م

که بابا خواست حساب کنه ولی رئیس نذاشت و گفت که همه ما این یک  

 هفته رو مهمون اون هستیم. 

وقتی به شمال رسیدیم اقای صبوری خواستن برامون تو هتل اتاق  

 بگیرن ولی بابا گفت: 

قدیمی دارم که می ریم   ممنون زحمت نکشید من اینجا خونه ویالی-

 اونجا. 

رئیس اسرار کرد که بمونیم ولی بابا قبول نکرد و مطمئنم دلیلشم این بود  

 که می خواست بره تو خونه ای که یه زمانی با عشقش زندگی می کرد. 
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وقتی رسیدیم به عمارت قدیمی بابا از ماشین پیاده شدیم که بابا در و باز  

 داخل. کرد رفتیم 

خونه ویالیی قشنگی بود..حیاط بزرگی داشت که وسطش حوض بود  

 ولی داخلش پره برگ خشک و خاک بود کاشی هاش هم شکسته بود. 

 کف حیاط هم پره برگ خشک بود چون تو ماه پاییز بودیم. 

 از حیاط گذشتیم و چشمم به عمارت بزرگ رو به روم دوختم ..  

دیدم دستاش و مشت کرده و زل زده به  برگشتم به بابا نگاه کردم که 

عمارت ..انگار پاهاش کشش نداشت که تو این خونه بره،مثل اینکه  

 فکرم درست بود چون بابا با صدای گرفته ای زمزمه کرد:



من بعد از اون شب که زهرا رو بردم تهران بیمارستان دیگه تو این  -

ه مدتی هم که بعد  خونه نیومدم و به هیچکسم اجازه ندادم وارد بشه اون ی

 از مرگ زهرا اینجا بودم خونه مامان اینا بودم. 

رفتم سمت بابا و دست مشت شدش و گرفتم که اروم مشتش باز شد و  

دستم و گرفت وقتی نگاهم کرد چشم هاش قرمز بود..معلومه عذاب  

 زیادی رو تحمل می کنه. 

ردم  با استرس و نگرانی نگاهم تو چشم هاش در گردش بود..طاقت نیاو

 و گفتم: 

 بابا می خوای برگردیم..؟؟! -

با لبخند سرشو تکون داد به معنی نه. و بعد دستم و گرفت و اروم راه  

 افتاد سمت پله های عمارت..

از دو طرف پله می خورد به تراس و بعد هم سه در ورودی داشت که  

 وسطی از همه بزرگتر بود. 

 دم و جلوتر رفتم.. از اون در وارد شدیم دست بابا رو اروم رها کر

از پذیرایی گذشتم سه اتاق داشت سمت راست و سه اتاق سمت چپ 

 اشپز خونه هم انتهای پذیدایی بود که با یه پله کوچیک به پایین می رفت. 

در اتاق وسطی سمت راست باز بود بابا به اون سمت رفت منم رفتم 

 کنارش و با صحنه ای که دیدم قلبم ایستاد...بدنم یخ کرد.. 

یه تشک بزرگ وسط اتاق بود با لحاف قرمز و سفید با دوتا بالش ولی  

روی تشک خونی بود ولی خیلی کم رنگ چون روشون خاک نشسته 

 بود.. 

حدس اینکه این تشک همونیه که شب قبل مرگ زهرا خانم روش خواب  

 بودن سخت نبود.. 



بابا با قدم های لرزون و سست جلو رفت و وقتی رسید به کنار تشک  

 وی زانو افتاد... ر

اشک صورتم و خیس کرده بود..این مرد محکم که هر وقت می دیدمش  

می گفتم هیچ غمی نداره ولی دلش هزار تیکه شده بعد از رفتن  

 عشقش..بابا واقعا یه مرد بوده و اما مجنون.
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برگشتم سمت مامان که دیدم اونم تو درگاه در ایستاده و سر به زیر  

 ه. اشک می ریز

رفتم کنار بابا نشستم که دیدم با دستاش مالفه تشک و مشت کرده و  

 فشاره میده و سرشم پایید انداخته.. 

با دیدن این صحنه دیگه هق هقم و نتونستم کنترل کنم بابا هم از صدای  

من شونه های مردونش لرزید...انگار این اتفاق االن افتاده، برای کسی  

 این اتفاق همیشه تازه اس.  که هنوزم عشق اون زن تو قلبشه

اتاق پره خاک بود و چون هم گریه می کردم و هم کمی خاک توی حلقم  

رفته بود نفس گرفته بود و نمی تونستم نفس بکشم که مامان هراسون  

 گفت:

 نیـــایــــش... -

بابا سریع سرش و بلند کرد و با دید من ترسیده بغلم کرد و رو به مامان 

 ؟ داد زد اسپریش کجاس!

پیس تو دهنم زد با چند نفس عمیق راه  مامان کیفم و باز کرد و چند  

 تنفسم باز شد..

 اشک هنوز از گوشه چشمام می چکید ..



 چند لحظه چشم هام و بستم که بابا اروم و گرفته گفت: 

نبند چشم هات و...دخترم تورو خدا مواظب خودت باش..معذرت می  -

 الل بالیی سره تو بیاد من نابود می شم. خوام ناراحتت کردم. اگر زبونم  

 بخدا که اینبار می میرم. 

 چشم هام و باز کرد و بابا رو بغل کردم و زیر گوشش گفتم: 

من تا وقتی نفس می کشم پیشتم..دیر پیدات کردم ولی زود از دستت  -

 نمی دم بابا. 

 بابا من و به خودش فشرد و منم حلقه دست هام تنگ تر شد. 

 ودم از اینکه بابا وجود زنش رو توی من می بینه.. چقدر خوشحال ب

به زنش عشق همسری داشت و به همون اندازه به من عشق پدری داره  

 و این و از چشم های غمگینش می بینم. 

ازش جدا شدم که بابا دیگه به تشک نگاه نکرد و بلند شد رو بهمون  

 گفت:

در این اتاق و می بندم بجز این اتاق همه جارو تمیز می کنم بعد بیاید  -

داخل..همه جا پره خاکه و هم لباستون کثیف می شه و هم برای نیایش  

 خوب نیست.

 مامان سریع گفت:

درسته، نیایش جان تو برو بیرون من یه اتاق و تمیز می کنم تو بیا  -

 .. استراحت کن بعد بقیه جاهارو تمیز می کنم

 بابا گفت:

 نه شما نیاز نیست زحمت بکشید خودمــ..-

 نه بابا زحمت چیه..با هم تمیزش می کنیم خونتون و . -



 خونم نه...خونمون..االن دیگه اینجا خونه ما سه نفره.-

 لبخندی به این مکالمشون زدم و گفتم: 

شما داخل و تمیز کنید منم ماسک می زنم و حیاط و اب و جارو می  -

 کنم.. 

 دو خواستن مخالفت کنن که سریع اخم کوچولویی کردم و گفتم: هر

 رو حرف موطالیی که حرف نمی زنن می زنن!؟؟ -

 با لبخند نگاهم کردن ولی نگرانی تو چشم هاشون هنوز بود.. 

 با اطمینان سر تکون دادم و رفتم تو حیاط
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 وسایلی که تو راه خریده بودیم و از عقب ماشین در اوردم.. 

بابا و مامان اومدن دستکش و ماسک و جارو و دستمال و اب پاچ بردن  

 داخل... 

 منم یه جاروی بزرگ برداشتم با دستکش و ماسک و یه جفت چکمه.. 

مانتوم و در اوردم زیرش یه تیشرت مشکی تنم بود،پاچه های شلوارمم  

تا زدم و شال روی سرم و چند دور پیچیدم دور سرم و باال گره زدم تا  

 تو دست و بالم نباشه.

 دست کش هارو دستم کردم و ماسک و زدم و چکمه هارو پوشیدم.. 

 خیلی باهال شده بودم. 

از گوشه حیاط شروع کردم به جارو زدن تمام برگ هارو جارو زدم و  

 گوشه ای جمع کردم و بعد ریختم تو چند پالستیک زباله بزرگ.. 



گاهم به حیات تمیز  یک ساعتی طول کشید کمی خسته شدم ولی وقتی ن

 خورد خستگیم در رفت.. 

رفتم سراغ حوض برگ های داخل اونم خالی کردم و بعد رفتم سمت  

 شیر اب کنار حیاط که بهش شلنگ بزرگی وصل بود.. 

شیر اب و باز کردم و شروع کردم به شستن حیاط..بوی نم خاک بلند  

 شد..

بارون میاد  چون قبال روی این برگ ها خاک بوده و اینجام شماله و  

خاک ها گل خشک شده بود برای همین همونجور که اب می گرفتم با  

جاروم می کشیدم کف سنگ های حیاط و ابش رو هدایت می کردم  

 داخل باغچه های دور تا دور حیاط.. 

 حیاط که حسابی برق افتاد رفتم سراغ حوض.. 

اب گرفتم داخلش و خوب تمیزش کردم و کاشی های رنگیش تازه  

 درستش می کنم..  د ولی بعضی هاش شکسته بود..ولی من مشخص ش 

 با لبخند پر ابش کردم و با ذوق با حیاط تمیز چشم دوختم..

درخت های دور باغ بیشتر خشک شده بودن و تو باغچه پر از علف  

 هرز بود.. 

 باغچه رو پره گل می کنم.   اگر اینجا بمونیم تو

 ندم پررنگ تر شد.با تصور گل و درخت های پرتقال و نارنج لبخ

دستکش و ماسگم و در اوردم و برگشتم که برم داخل دیدم مامان و بابا  

اومدن سمتم با لباس های پر خاک و ظاهری اشفته...ناخود اگاه زدم  

زیره خنده که اونام دیدن بهشون می خندم دنبالم کردن منم جیغ زدم و  

 فرار کردم..

 بابا تهدید امیز می گفت:



 خسته نباشید بگی می خندی وروجک؟ به جای اینکه -

 صدای مامان هم اومد که گفت: 

 خودت و اصال دیدی چقدر خنده دار شدی موطالیی خانم!؟؟ -

با خنده ایستادم و دستم و گذاشتم رو سینم،به نفس نفس افتادم از اسپریم  

 کمی زدم تا حالم جا اومد. 
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 لبخندی زدم و گفتم: مامان و بابا با نگرانی ایستادن که 

 خوبم چیزی نیست که. -

 پست بند حرفم پست چسم نازک کردم و گفتم: 

 حیاط و دیدین کردم دسته گل!؟ -

انگار تازه یادشون اومد نگاه کنن و با دیدن حیاط که برق می زد ناباور  

 نگاهم کردن :

 به به ...چه کرده دخترم..خسته نباشی باباجان. -

 مامان اومد:لبخند زدم که صدای  

ماشاال دخترم همیشه هر کاری که بهش سپرده می شه رو به نحو   -

 احسنت انجام میده.خسته نباشی.

 ممنونم..شما چیکار کردید؟تموم شد کارای داخل!؟ -

 مامان با خستگی گفت:

اره اتاق ها تقریبا تمومه کارشون منتهی پذیرایی مونده و فرش اتاق  -

 هام باید شسته بشه.



 هارو بیارید تو حیاط تا من بشورم.خب فرش -

 بابا بغلم کرد: 

الزم نکرده جوجه..خسته شدی خودم تمومش می کنم تو برو فالسک و  -

 بیار یه چایی بهمون بده خستگیمون در بره بقیش با من. 

رفتم سمت ماشین چای ریختم تو سه تا استکان و با بیسکوییت اوردم  

 شده نشستن. پیش مامان اینا که روی تراس اب و جارو

 کنارشون نشستم و چای و خوردیم و بعد بلند شدیم. 

مامان فرش هارو می اوردم می انداخت تو حیاط و من و بابا تاید می  

 ریختیم روشون و می شستیم. 

گاهی بابا اب می پاشید بهم و منم با جیغ و خنده فرار می کردم و بعد  

 کف می ریختم رو سرش و باز اون تالفی می کرد... 

باالخره با شیطونی های ما کار تموم شد و نوبتی رفتیم حمام با خودمون  

شامپو و حوله و بقیه لوازم و اورده بودیم،حمام هم کمی کثیف بود ولی  

 با اب حل شد..

وقتی اومدم بیرون نفس عمیقی کشیدم و به خونه زل زدم با اینکه کفش  

ای پهن کرده   االک فرش نداشت ولی حسابی تنیز بود و مامان قالیچه

 بود که فعال رو اون بنشینیم تا شب فرش ها خشک بشه.. 

فرش هاش کوچیک بود و طرح گلیم بود برای همین زود خشک می شد 

 ماهم تا اونجایی که تونستیم ابشون رو گرفتیم.

 بعد از من بابا رفت حمام و بعد هم مامان.

و سرم و  همه خسته روی قالیچه نشسته بودیم که صدای شکم در اومد  

 انداختم پاین که مامان و بابا خندیدن.. 

 تخص گفتم: 



خب گرسنمه از صبح فقط یه صبحانه مختصر خوردم و درضمن این  -

 همه هم کار کردمااا.. 

 بابا دستم و گرفت و بلندم کرد و رو به مامان هم گفت:

 خب بلند شید که بریم ناهار بخوریم.. -
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ای شام جوجه بگیریم و خودمون تو حیاط  سریع گفتم بابا می شه بر 

 درست کنیم!؟؟ 

 بابا ذوق توی چشم هام و که دید قبول کرد.

 با ذوق دست هام و بهم کوبیدم که خندیدن.

بع از ناهار رفتیم کنار دریا قدم زدیم و من بین مامان بابا راه می رفتم و  

 دادم. دست هردوشون رو گرفته بودم و مثل بچه ها دستام و تکون می 

 انگار می خواستم به همه ثابت کنم که منم مامان و بابا دارم... 

تمام عمرم و تو حسرت همچین روزی بودم حاال که دارمشون چرا نبلید  

 لذتش و ببرم..

همه یجوری نگام می کردن،که از نگاهشون خوندم دارن می گن..نگاه  

باشو نگاه دختره لوسه خرس گنده چجوری مثل بچه ها دست مامان با

 گرفته..

ولی حرف و نگاهشون اصال برام مهم نبود..اونا چه می دونستن من چی 

 کشیدم.



کمی رفتیم جلوتر یکم خلوت بود که رو به مامان و بابا گفتم بنشینیم  

 روی ماسه ها که اونام قبول کردن. 

وقتی نشستیم روی ماسه ها با انگشتم نوشتم خانواده و بعد دورش  

 نوشتم.. 

 .مامان نفیسه...نیایش. بابا محمد..

و دور همه اش رو یک قلب بزرگ کشیدم که نگاه مامان و بابا به نوشته  

رو به روم افتاد قطره اشکم چکید با دو دستم ایم مامان و بابا رو لمس  

 کردم و زیره لب گفتم: 

 می دونید چقدر منتظر این خانواده بودم؟-

بیرون می برد می   می دونید چقدر حسرت کشیدم؟هربار که مامان من و

دیدم بچه ها با مامان باباشون می خندن ... هرچی که می خوان و پا می  

 کوبن براش تا خانوادشون براش بخرن..

خیلی دیر شده برای من تا این کارارو بکنم ولی من به همین هم قانعم که  

 االن خانواده دارم.. 

مام لحظاتم  بچگیم تو حسرت سوخت ولی نمی زارم جوونیم هدر بره از ت

 کنار شما لذت می برم و قول می دم کاری کنم شمام لذت ببرید.. 

مامان و بابا دستام و گرفتن و هردو همزمان گونه چپ و راستم و  

 بوسیدن. 

از این حرکتشون شکه شدم ولی منکر لذت بیش از حدی که ته دلم و  

 گرم کرد نمیشم.. 

اره از این به بعد  این بوسه انگار مهرو امضا بود به حرف هام که قر

 خوشبخت زندگی کنیم.. 

هرکدوممون یه مشکی تو گذشته داشتیم ولی االن دور هم جمعیم و شدیم  

 خانواده. 
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بعد از اینکه کنار دریا حسابی خوش گذروندیم و بابا برام پشمک گرفت  

 و سوار قایق شدیم و من سوار اسب شدم و...

مسیر بابا جوجه و زغال و چیز هایی  باالخره برگشتیم خونه البته توی 

 که الزم بود خرید. 

وقتی رسیدیم من و بابا بعد از تعویض لباس رفتیم تو حیاط تا بساط  

 جوجه رو برپا کنیم که دیدم وای منقل نداریم!؟ 

بابا لبخند زد و اشاره به کنار عمارت کرد وقتی اون طرف و دیدم چشم  

 برق زد.. 

 .. یه کباب پز بزرگ و مجهز بود

 با ذوق دوییدم و ایستادم کنارش. 

 ولی کمی تاریک بود.. 

بابا رفت برق های حیاط و روشن کنه که تقریبا بیشترشون سوخته بودن  

 ولی باالخره با همون چند تا المپ روشن شد حیاط.

جوجه هایب که به سیخ زده بودیم و بابا روی زمین گذاشت و وقتی  

روی کباب پز گذاشت و بوی زغال هارو روشن کرد..جوجه هارو 

خوبشون کم کم داشت در می اومد که یکی از سیخ ها اماده شد بابا یه  

تیکه جوجه با دستش در اورد ولی مدام تو دستش باال و پایینش می کرد  

معلوم بود داغه..گذاشتش کف دستم که جیغ زدم و از این دستم انداختم  

ان فوتش می کردم تا رو اون دستم این کارو هی تکرار کردم و همزم

 خنک شد..

 بابا می خندید که مامان هم اومد پیشمون..



بابا یع تیکه هم تو دست مامان گذاشت که مامان هم کاره من و تکرار  

کرد و می گفت وای سوختم...ای سوختم...من و بابا هم زدیم زیره خنده  

 خیلی بامزه شده بود. 

جالت کشید ولی خندید و  مامان هم که دید زیادی لوس بازی در اورده خ

 رو به من تهدید امیز گفت: 

 باشه نیایش خانم بخند.. دارم برات!؟؟ -

رفتم پشت بابا و براش زبون در اوردم که دنبالم کرد و منم با جیغ رفتم  

 پشت حوض..

شاممون رو با همین شوخی و خنده ها و البته شیطنت های من خوردیم  

 بودن و پهن کردیم تو اتاق ها. ودر اخر چند تا از گلیم ها که خشک 

 من و مامان یجا خوابیدیم و بابا تو اتاق کناری..

 با خودمون پتو مسافرتی اورده بودیم ولی بالش اونجا بود. 
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تا   3تا پیام و  5فردا صبح بعد از صبحانه گدشیم و برداشتم کع دیدم 

 تماس بی پاسخ از استاد صبوری داشتم.. 

برای دیروز بود و باز کردم که نوشته بود)ما بعد از ناهار پیام اول که  

 می ریم دریا با مادر و پدرت بیا( 

پیام دوم برای نزدیکای شب بوده )نیایش کجایی چرا جواب مو  

 نمیدی؟دارم نگران می شم( 

پیام سوم برای امروز صبح بوده)ادرس خونه اتون و بفرست 

 بده..( نیایش...چرا جواب نمی دی تورو خدا جواب 



با لبخند زنگ زدم بهش که با اولین بوقی که خورد جواب داد و نذاشت 

 حرف بزنم:

هیچ معلوم هست کجایی نیایش!؟چرا جوابم و نمی دادی؟نمی گی من  -

سکته می کنم دختر؟چرا از وقتی که سرو کله اون مرد تو زندگیتون  

د  شده دیگه حواست سره جاش نیست و جوابم و نمی دی؟اون مر  پیدا

 کیه..نگو بابامه که باور نمی شه.. 

از اینکه اینجوری راجب بابام حرف زد عصبی شدم و با صدایی که  

 تاحاال انقدر بلند نشده بود داد زدم:

به تو چه ربطی داره کجا بودم..تو چکاره ی منی که انقدر ازم سوال و  -

ی  جواب می کنی هااان؟! اونی که دیروز دیدین بابااااام بود فهمیدییی

بابااام..و منم اصال دلم نمی خواد حاال که پیداش کردم لحظه ای دستم از  

دستش جدا بشه و بیام پیش شما و بقیه..پس دیگه به من نه زنگ بزن نه  

 پیام بده فهمیدیییی؟! 

 و بعد گوشی و قطع کردم. 

از حرس به نفس نفس افتادم ..اسپریم و در اوردم وچند پیس زدم تا نفسم 

 باال اومد.. 

 مامان و بابا دوییدن تو اتاق: 

 چیشده بابا جان؟کی عروسکم و ناراحت کرده؟ -

 با اینکه عصبی بودم لبخند زدم و گفتم: 

 چیزه مهمی نیست باباجون بریم بیرون. -

 مامان گفت:

 نیایش میشه چند دقیقه تو اتاق باهات صحبت کنم!؟ -

 بابا بدون اینکه صبر کنه لبخند زد و بیرون رفت.



 مامان اومد جلو دستام و گرفت و گفت: 

 استادت بود اره؟کامران صبوری..-

 سرم و پایین انداختم حوابی نداشتم بدم. 

 مامان سرم و بلند کرد و با مهربونی گفت:

اگر مزاحمت شده یا اذیتت می کنه بگو تا خودم برم باهاش صحبت  -

 کنم.. 

 سریع گفتم: 

 نه مامان همچین چیزی نیست. -

 نقدر اشفته ای...قرار بود چیزی بینمون مخفی نمونه. پس چرا ای-
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بهم گفت اخر    سری تکون دادم و خالصه از اون روزی که تو دانشگاه

هفته می خواد باهام حرف بزنه و اون نگاه های خاصش به مامان گفتم  

 تا پیام و زنگ های امروزش.. 

 مامان خوب به حرف هام گوش داد و بعد گفت:

نگاه های عمیق و برق تو چشم هاش رو دیدم تو شرکت زیادی  منم  -

 نگاهش روته.. 

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: 

 می خوای به پدرش بگم کــ.. -

نه نه مامان،خودش می خواست باهام حرف بزنه..بعد از اینکه  -

 برگشتیم تهران اگر اجازه بدید باهاش حرف بزنم ببینم چی میخواد بگه. 



 هم حلش می کنم. این موضوع رو 

 مامان سرم و بوسید و گفت: 

حتما همین طوره...می دونم که خودت عاقلی و از پس کارهات -

 برمیای. 

با لبخند رفتیم بیرون که بابا رو دیدم کنار حوض نشسته و خیره شده به  

 گوشه ای. 

از وقتی اومدیم اینجا بابا خودش و خوشحال نشون می ده ولی میفهمم که  

به خشت خشت این خونه می اندازه، یاده خاطرات   با هرنگاهی که

 هرچند کوتاه با عشقش می افته.. 

 برای همین دوییدم سمتش و با ذوق گفتم: 

 باباااا -

 بابا سرش و بلند کرد و بلند شد با لبخند مصنوعی گفت:

جان دل بابا...بریم جنگل؟من این اطراف و تقریبا می شناسم یه پارک -

 نگیه. جنگلی هست خیلی جای قش 

ساله که بهشون می گن بریم پارک می پرن هوا   5با ذوق مثل بچه های 

 و هورا می کشن.. 

 پریدم هوا و گفتم: 

 عالیه دمت گرم. -

مامان با تعجب نگاهم کرد که جلوی دهنم و گرفتم..خندش گرفت ولی  

 اخم مصنوعی کرد و گفت: 

 قبال از این حرف ها نمی زدی شیطون!؟-

 پیشونیم و گفتم: کوبیدم تو 



اخه می دونی مامان یکی از بچه های دانشگاه انقدر خل و چله مدام  -

 زیر گوشه من اینجوری حرف می زنه منم یهو از دهنم پرید.. 

مامان و بابا به این مظلومیت و صداقتم خندیدن که بابا نوک بینیم و با دو  

 انگشتش کشید:

 فسقلیه شیطون.. -

 پوکر بابا رو نگاه کردم:

سالمه ها..حاال شما نگاه نکن من یکم خودم و   22بابا..من کجام فسقلیه!؟-

برای شما لوس می کنم وگرنه بیرون رفتارم یجوریه همه می گن چرا  

 مثل پیر زنا انقدر ساکتی... 

 مامان و بابا باز زدن زیره خنده. 
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از اون یک هفته ای که شمال بودیم دو سه روزش رو با بچه های  

رکت بودیم..استاد هی می خواست یجوری بهم نزدیک بشه و معذرت  ش 

 خواهی کنه ولی نزاشتم و هربار یجوری فرار کردم.

 باالخره اومدیم تهران. 

 شنبه بود و من امروز با استاد صبوری کالس داشتم. 

پوفی کشیدم و وسایلم و برداشتم و رفتم پایین،از بابا و مامان خداحافظی  

 م رفتم... کردم و سمت ماشین

منتظر استاد نشسته بودیم که مثل همیشه با جذبه وارد شد و تمام مدت  

که درس می داد اخم هاش در هم بود و وقتی هم که هربار برمی گشت 



تا نگاهم کنه من نگاهم و ازش می دزدیدم و این عصبی ترش می  

 کرد...دیگه نتونست تحمل کنه و کالس و ده دقیقه زودتر تمام کرد. 

 م زود برم بیرون که استاد صدام زد:خواست

 خانم همتی شما بمونید باهاتون کار دارم.-

سره جام خشک شدم، نازیال از کنارم گذشت و لحظه اخر زیره گوشم 

 گفت:

 خدا شانس بده. -

 حرصم گرفت لگدی به پشت پاش زدم که با خنده گفت: 

 اخ پام،وحشی حیف این جیگر...-

 دویید بیرون. تا بلند شدم به هواش 

 کوله پشتیمو کوبیدم رو میز و نشستم. 

کالس که خالی شد استاد با اخم اومد جلوم ایستاد ولی نگاهش  

 نکردم،ولی صدای بم مردونش توی گوشم پیچید: 

چرا بهم فرصت نمی دی تا حرف بزنم؟! درسته من اون روز تند رفتم  -

 ولی چرا هر بار خواستم توضیح بدم نذاشـ..

معذرت می خوام وسط حرفتون می پرم،ولی االن به جایی که حاشیه -

 برید حرفتون و بزنید. 

هنوزم نگاهش نمی کردم و با حرفی که زدم کالفه تر شد کفس عمیقی  

کشید و خواست بره،ولی پشیمون شد روی صندلی جلوم نشست که سرم 

 و پایین انداختم و با انگشت هام بازی کردم..
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 اش قلبم لرزید: با صد

 نیایش...من..من معذرت می خوام،بگم غلط کردم کوتاه می یای؟ -

دیگه نتونستم طاقت بیارم و نگاهش کردم،چشم های خاکستریش وقتی با  

 چشم هام قفل شد برق زد.

 انگار همین نگاه کافی بود تا اخم هاش باز بشه.

 اب دهانم و قورت دادم و نگاهم و گرفتم: 

 کنم این کار رو نکنید.من منظورم این نبود که... استاد خواهش می -

انگار وقتی نگاهش کردم تو چشم هام خوند که بخشیدمش چون لحنش  

 شیطون شد و 

 لبخند کجی زد: 

 کدوم کار؟من که هنوز کاری نکردم. -

اخم کردم خواستم بلند بشم که اینبار دستم و گرفت..وای خدا..قبال یبار  

 رق داشت... بازوم و گرفته بود ولی این ف

مثل برق گرفته ها نگاهش کردم که دستش و کشید و به حالت تسلیم  

 گرفت باال..

 خیله خوب...دختر اروم باش. -

دیگه هیچوقت بهم دست نزنید...لطفا چهره خودتون رو پیشم خراب  -

 نکنید..نگذارید شمارو هم به چشم افرادی نگاه کنم که... 

فتم،رگ گردنش باد کرده بود و  عصبی بلند شد که ترسیده یه قدم عقب ر 

 صورتش قرمز بود. 

خیلی ترسیدم ولی راه خروج هم پشت سرش بود و نمی تونستم فرار  

 کنم. 



اونقدر اومد جلو و من رفتم عقب تا پشت به دیوار خورد صورتش رو  

جلو اورد..جوری که هرم نفس های داغش به پوست صورتم می خورد  

 لید شدش غرید:و اتیشم می زد،از الی دندون های ک

 جملت و کامل کن..به چه چشمی به من نگاه می کنی؟هوومم؟ -

محسوس اب دهانم و قورت دادم که نگاهش و از چشم هام اروم اورد  

 پایین و به لب هام دوخت،اروم و گرفته زمزمه کرد: 

چرا این لبای خوشگلت و همیشه قرمز می کنی تا هر کس و ناکسی  -

هیچ ارایشی نمی کنی و همین جوریشم  چشمش روی لبات باشه؟تو که

 خوشگلی..می خوای بهت نگاه کنن 
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 به درک که باور نکرده..  

کوله پشتیم و برداشتم و خواستم از کنارش رد بشم که بازوم و  

گرفت،سوالی نگاهش کردم که با لبخند محوی نگاهش توی صورتم  

 چرخید و در اخر به چشم هام زل زد و گفت:

 امروز بعد از ساعت کاریه شرکت منتظرم بمون باهات کار دارم. -

 چه کاری؟-

یادته قبل از سفر شمال بهت گفته بودم می خوام باهات صحبت کنم و  -

 تو نذاشتی؟ 

 سری تکون دادم که ادامه داد: 

تو سفر شمالم که قهر بودی نزاشتی حرف بزنم..پس امروز بمون که  -

 حرف بزنیم. 



ناچار سری تکون دادم،ازش خداحافظی کوتاهی کردم و از کنارش  

گذشتم که دستش بازوم و ول کرد،منم سریع از در کالس زدم بیرون و  

سر به زیر فقط تند می رفتم تا برسم تو ماشینم..حس می کردم همه االن  

می دونن من و استاد تو کالس تنها بودیم و االن دارن بد نگاهم می  

 کنن.. 

رکت،از روزی که رفتیم شمال برگشتیم رئیس ِسَمت من و مامان  رفتم ش 

و تغییر داد و االن کارمون خیلی سبک تر بود و یجورایی فقط نظارت  

 داشتیم بر کار ها و حقوقمون هم بیشتر شده بود.. 

امروز بعد ازساعت کاریه شرکت می رم و برای بابا یه ماشین خوب  

 می گیرم با پول پروژه دوبی. 

 ی زدم و رفتم سراغ کارم. لبخند

وقتی ساعت کاری تموم شد خواستم برم سوار ماشینم بشم و زود برم  

نمایشگاه ماشین که یادم افتاد به استاد قول دادم با اون باشم تا حرف 

 بزنه... 

پوفی کشیدم و تو پارکینک کنار ماشینم ایستادم،مامان اومد و با تعجب 

 گفت:

 خونه؟ نیایش..چیزی شده؟چرا نمی ری -

 کالفه گفتم: 

استاد گفت می خواد باهام حرف بزنه وقتی شمال بودیم بهتون گفته  -

 بودم. 

 مامان لبخندی زد و گفت: 

 باشه دخترم،کارت تموم شد زود بیا.-

چشمی گفتم که سوار شد و رفت،اون لبخندی که مامان به لب داشت و  

 درک نمی کردم.. 



 ه گفت: بیخیال،با اومدن استاد سوار ماشینم شدم ک

 من جلو حرکت می کنم دنبالم بیاید. -
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دنبااش رفتم تا جلوی در یه کافیشاب ایستاد..منم ماشین و متوقف کردم و  

 پیاده شدم. 

 با هم رفتیم داخل و گوشه ای نشستیم،که گارسون اومد سفارش بگیره:

 سالم..خوش اومدید..چی میل دارید؟! -

 و من گفتم هیچی ولی استاد اخمی کرد و گفت: هردو سالم کردیم 

 دوتا نسکافه با کیک شکالتی،ممنون. -

 گارسون چشمی گفت و رفت.

به دکوراسیون کافیشاب نگاه می کردم که سنگینی نگاهی رو حس کردم  

وقتی سرم و چرخوندم تا صاحبش رو پیدا کنم چشمام تو دوجفت تیله  

 خاکستری گره خورد.

 باال رفته بود،با خجالت سرم و زیر انداختم و گفتم: باز ضربان قلبم 

 استاد..نمی خواید حرف بزنید؟من امروز خیلی کار دارم. -

 استاد به خودش اومد و سری تکون داد و با سرفه کوتاهی شروع کرد: 

بله چشم االن شروع می کنم،خب من تک فرزندم و همونطور که قبال  -

دم و مدت کوتاهیه که برگشتیم و  گفتم المان زندگی می کردیم با خانوا

 البته اینم بخاطر پدرمه اومد که به اموال پدریش برسه..

سالمه و همونطور که می دونید استاد دانشگاهم..من چه تو المان و   30

چه تو ایران دختر های زیادی دیدم،یه سری با اشوه دل می برن یه  



ای استاد سری با زیرکی یه سری یا پولشون ولی،اون روز که به ج

مطیعی اومدم سره کالس و شما اومدید سره میزم و چشمم به چشم 

هاتون افتاد،سادگی و پاکی رو تو چشم هاتون دیدم که تو چشم های هیچ 

 دختری ندیدم..تنها چشم هاتون،رفتارتونم برام خاص بود. 

اصال نخواستید جلب توجه کنید و اتفاقا تا نگاه من بیشتر از چند ثانیه  

کشید سرخ می شدید و معذب..البته االن هم همین جوری  طول می 

 هستید.

در کل می خوام بگم که از اول رفتارتون...نگاهتون...چشم های  

 دریایبتون برام خاص بوده و ناب. 

 با این حرف هاش می خواست به کجا برسه اخمی کردم که سریع گفت: 

ا برداشت بدی نکنید من هیچوقت نگاهم به زیبایی و جسم شم-

 نبوده،فقط... 

با اومدن گارسون حرفش نصفه موند و منم نفس راحتی کشیدم کاش این  

 گارسونه کنارمون مینشست..از تصورش خندم گرفت.

 سفارس هامون و گذاشت و رفت.
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 سرم و با کیکم گرم کردم که نفس عمیقی کشید و گفت: 

اینه که بهم فرصت دیگه زیاد حاشیه نمی رم..من درخواستم از شما -

 بدید. 

 گنگ نگاهش کردم: 

 منظورتون و نمی فهمم؟!لطفا واضح تر حرف بزنید. -



 سرش و پایین انداخت دستاش و الی موهاش کشید و باز نگاهم کرد: 

می خوام که بهم فرصت بدید تا خودم و بهتون ثابت کنم..ثابت کنم که  -

 حسم،نگاهم،بهتون فرق می کنه و.. 

 با تعحب گفتم:

..شما چی از من می خواید؟..اینکه باهاتون دوست باشم تا...باورم شـ-

 نمی شه.

 سریع گفت:

نه نه...بخدا اشتباه برداشت کردید من چون می دونم نمیزارید بیام -

خاستگاری..خواستم که یه مدتی بیشتر باهم صحبت کنیم مثل االن ..تا  

شما یه فرصت اگر شمام از من خوشتون اومد بیام خاستگاری..م فقط از 

 خواستم.

 کالفه بودم...خیلی،دستی به صورتم کشیدم و گفتم: 

 نمی دونم استاد...واقعا نمی دونم. -

اشکال نداره اصال عجله ای ندارم فکر هاتون رو بکنید و بعد جواب  -

 بدید..اصال اگر می خواید به خانوادتون هم بگید. 

 . اون که حتما،من چیزی رو از خانوادم پنهون نمی کنم-

سری با لبخند تکون داد و چیزی نگفت منم لبخند کم رنگی زدم و اروم  

 شروع کردم به خوردن کیکم. 

بعد از اینکه از کافیشاپ بیرون اومدیم خداحافظی کوتاهی کردم و سوار  

 ماشینم شدم تا برم نمایشگاه ماشین.

جدید رفتم باال شهر و وقتی چشمم به یه نمایشگاه بزرگ با ماشین های 

 خورد با رضایت ماشین و پارک کردم و پیاده شدم. 



با وارد شدنم به نمایشگاه مرد مسنی اومد جلو و سالم کرد. منم جوابشو  

 دادم و گفتم: 

 اقا من یه ماشین جدید و خوب می خوام..و البته رنگشم مشکی باشه. -

 مرد با خوشرویی به ماشین شاستی بلندی اشاره کرد:

 این چطوره!؟ -

 دم نگاهی بهش کردم بنز مدل جدید شاستی بلند بود. دور ز

خیلی خوشم اومد،البته بابا لیاقتش خیلی بیشتر از ایناس ولی فعال برای  

 شروع همین هم خوبه. 
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رو به مرد گفتم که همین و می خوام اونم خوشحال شد و گفت که االن  

 فتم بدم. بیانه رو بدم تا بقیه پول رو وقتی ماشین و تحویل گر

چکی بهش دادم و تاریخشم برای فردا زدم،خوشحال از نمایشگاه بیرون  

بود    8و اومدم و سوار شدم و روندم سمت خونه،ساعت حول و هوش 

 که رسیدم.

در و با ریموت باز کردم و ماشین و توی پارکینگ پارک کردم و رفتم  

 باال. 

توی سالن  در و با کلید باز کردم و وارد شدم که بابا و مامان و

 دیدم،نشسته بودن چای و کیک می خوردن و فیلم می دیدن. 

سالم بلندی کردم که هردو برگشتن سمتم جوابم و دادن که مامان بلند شد 

 اومد سمتم: 



 دخترم چرا انقدر دیر کردی...نگرانت شدیم.-

 لبخند زدم گونش و بوسیدم و گفتم: 

باال لباسام و عوض  حاال براتون تعریف می کنم مامان جون فعال برم -

 کنم. 

 مامان با لبخند سری تکون داد و منم رفتم تو اتاقم...

***** 

 

جدی می گی مامان؟چه خوب من می خواستم ماشین و همین جوری  -

بهش بدم و البته می ترسیدم قبول نکنه یا ناراحت بشه ولی حاال که می  

 خب به بهونه کادوی تولد بهش می دیم..چطوره؟!  گین تولدشه

 مامان لبخندی زد و گفت: 

 عالیه..قربون دخترم برم که در همه حال به فکر خانوادش هست. -

 از لفظ خانواده ای که به کار برد خیلی خوشحال شدم. 

دیروز ماشینی که می خواستم برای بابا بخرم و پولش رو کامل پرداخت 

ولی همون روز مامان گفت که فردا تولد باباس و  کردم و تحویل گرفتم 

منم ماشین و بردم ته پارکینگ پشت راه پله پارک کردم و روش چادر  

 کشیدم تا بابا اون و نبینه و برای کادوی تولد بهش بدیم. 

با ذوق بعد از اینکه از شرکت برگشتیم با مامان رفتیم قنادی و سفارش 

عکس بابا رو دادیم وگفتیم که روی کیک  کیک دادیم که البته اینبار 

 بزنن. 

 همون عکسی که اون شب گرفتیم برای ورود بابا به خانوادمون. 

بعد از اینکه کارای تولد فردا رو کردیم با مامان بیرون اومدیم و توی  

مسیر خونه بودیم که یاده حرف امروز استاد افتادم که ازم سوال کرد  



گفتم که بازم وقت می خوام چون هنوز  جوابم راجب پیشنهادش چیه..منم  

 به مامان چیزی نگفته بودم. 

 اروم گفتم:

 اممم...مامان..یادته چند روز پیش گفتم که قرار مالقات با استاد دارم!؟ -

مامان سری تکون داد که کل ماجرا رو براش تعریف کردم که مامان به  

 فکر فرو رفت. 
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 : بعد از سکوتی نسبتا طوالنی گفت

دخترم..اقای صبوری ادم بدی نیست،نگاه هاش هم بهت حوری نیست -

که بگم برای هوس و هیزی این پیشنهاد و داده ولی..باز هم زندگیه  

خودته و اگر توام ازش خوشت می یاد این فرصت و بهش بده ولی اگه  

 یک درصد هم فکر می کنی قصد سوع استفاده داره یا... 

 نیست.   نه مامان استاد همچین ادمی-

 مامان با لبخند خاصی نگام کرد که خجالت کشیدم:

پس معلومه توام روی حرکاتش حساس بودی و دقیق..که انقدر  -

 شناختیش و با قاطعیت ازش دفاع می کنی.

 با شرم گفتم:

 نه..من..منظورم این بود که... -

اشکالی نداره دخترم..این پسر نه یکی دیگه..باالخره که باید راجب  -

 صمیم بگیری و ازدواج کنی. ایندت ت



مامان هنوز که چیزی نشده بعدم من فقط بخاطر اسرار های زیاده  -

اون..و اینکه استادم بود روم نشد مخالفت کنم..بخدا اگر شما بگید نه بی  

 برو برگرد می گم چشم... 

 نه مادر،از نظر من ایرادی نداره..فقط نیایش. -

 و باید به رانندگیم می دادم:  سوالی نیم نگاهی بهش انداختم چون حواسم

نمی خوای چیزی به بابات بگی راجب این قضیه؟! بنظرم با اونم  -

 درمیون بزار. 

راست می گفت هرچی نباشه االن پدرمه و اگر بعدا فهمه چیزی بهش  

 نگفتیم حس می کنه غریبس و ناراحت می شه..ولی روم نمی شه بگم:

 ه منـ... مامان..می شه شما با بابا صحبت کنید اخ-

 باشه دخترم..من باهاش صحبت می کنم.-

 لبخندی زدم و تشکر کردم که رسیدیم به خونه... 

اون شب مامان با بابا صحبت کرد و بابا اومد اتاقم و بهم گفت که  

مشکلی نداره و فقط مواظب خودم و قلبم باشم که اشتباهی و از سر  

م شرکت به استاد  احساس تصمیم نگیرم... فردای اون روز هم وقتی رفت

 گفتم که فقط یک ماه بهش وقت می دم. 

 اونم خیلی خوشحال شد و تشکر کرد.
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باالخره شب شد و وقت این رسید که مامان،بابا رو ببره بیرون تا من  

 خونه رو اماده کنم. 



خونه رو تزئین کردم و کیک و گذاشتم روی میز و دورش و شمع  

 بادکنک های رنگی پر کردم .گذاشتم و کل خونه رو با 

هم باد کردم و باالی   51رو فرو کردم تو کیک و بادکنک عدد  51شمع 

مبل نصبش کردم..رفتم باال لباسام و عوض کردم و با دوربینم اومدم  

 پایین،همه چیز اماده بود. 

 تک زنگ به مامان زدم که پیام داد:

 داریم میایم وروجک. -

موندم،وقتی که صدای پاهاشون رو شنیدم همه برق  خندیدم و منتظر 

هارو خاموش کردم و فقط شمع های روی میز و روشن کردم و رفتم  

 کناره کلید های برق ایستادم و وقتی اومدن داخل بابا گفت: 

 عه چرا انقدر خونه تاریکه؟مگه نیایش هنوز نیومده خونـ... -

ن خونه که پر از  حرفش با روشن شدن چراغ ها توسط من و بعدشم دید

 بادکنک بود نیمه تموم مونده.. 

فشفشه تو دستم و روشن کردم و رفتم جلوش دستم و تکون می دادم و با 

 خوشی می گفتم: 

 تــــولـــدت مبـــارک بــــابـــــایی...تولدت مبارک بابای خوبم. -

 موزیک تولد و پلی کردم و باهاش می خوندم.. 

 ند بغلم کرد و زیره گوشم گفت: بابا از شوک در اومد و با لبخ

 بازم غافلگیرم کردی کوچولوی شیطون..-

خندیدم و گونش و بوسیدم،مثل اینکه بابا نمی خواد باور کنه من بزرگ 

 شدم..البته کم از بچه ها ندارم با این حرکاتم.

 مامانم بغل کردم و زیره گوشش گفتم: 

 دمت جیز مامان جون پایه خودم.-



 مامان خندید و گفت:

 چاکریم.-

 با تعحب ازش جدا شدم و وقتی هم دیگه رو نگاه کردیم گفت: 

 کمال هم نشین با تو در منم اثر کرده.. -

 هردو خندیدیم و رو به مامان و بابا گفتم: 

 برید باال لباساتون و عوض کنید بیاید که مراسم و شروع کنیم.-

کردم   هردو با لبخند رفتن باال و منم رفتم یبار دیگه کادومو چک

..سوویچ ماشین و گذاشته بودم تو جعبه قرمز مخملی و البته دور  

 سوویچ و ربان قرمز هم بسته بودم. 

 جعبه رو گذاشتم کنار کیک که مامان و بابا اومدن پایین. 
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بابا با لبخند اومد و وقتی چشمش خورد به کیک و عکس خودس روی  

انداخت دور گردنم من و به  اون لبخندش پررنگ تر شد و دستش و  

 خودش فشرد و شقیقم و بوسید: 

 خیلی زحمت کشیدی که موطالییم..چجوری جبران کنم!؟ -

 لبخند زدم و حرف دلم و به زبون اوردم:

شما همین که باشید..سایتون باال سرم باشه برام از همه چیز تو این دنیا -

 با ارزش تره. 

 نیم و بوسید: بابا تو چشم هام نگاه کرد و خم شد پیشو 

 قربونت برم..تا وقتی نفس می کشم پیشتم..نوکرتم هستم. -



 تاج سری باباجووون. -

 مامان سرفه ای کرد و گفت: 

 هعی خدا نو که میاد به بازار کهنه می شه دل ازار. -

 من و بابا خندیدیم و گفتم: 

 شمام تاج سری نفیسه بانوووو. -

 باباهم گفت:

شمارو بگیرم..از شمام خیلی ممنونم بابت  من غلط بکنم بخوام جای -

 همه چیز و امشب.

 مامان گفت:

 اختیار دارید قصد جسارت نداشتم...خواهش می کنم وظیفه بود. -

 بابا لبخندی زد که گفتم: 

بنشینید که کیک وا رفت،منم دبگه طاقت ندارم و می خوام زودتر این  -

 بخورم.    گوگولیه خوشمزه رو

 مع هارو روشن کردم.با خنده نشستیم و من ش 

 بابا خواست فوت کنه که گفتم: 

 اول ارزو کن بعد فوت کن. -

چشم هاش و بیت و بعد از چند ثانیه باز کرد و شمع هارو فوت کرد من   

 و مامان براش دست زدیم. 

 بابا می شه بگی چی ارزو کردی.؟! -

 بابا با لبخند موهام و نوازش کرد و گفت: 

 متی تو مادرت بود.ارزوم شادی روح زهرا و سال-



 من و مامان لبخند زدیم و ازش تشکر کردیم.

 خب خب خب حاال نوبتی هم که باشه نوبت کادوعه... -
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 بابا گفت:

 دخترم این همه زحمت کشیدی دیگه کادو الزم نبود. -

 نخیر تولد بدون کادو نمی شه. -

 جعبه مخملی رو برداشتم و گرفتم جلوی بابا و گفتم:

 ساله بشی بابا جونم..این کادو ناقابله از طرف من و مامان. 120ایشاال -

بابا لبخندش پررنگ تر شد و جعبه رو گرفت و باز کرد با دیدن سوویچ  

 توش چشم هاش کمی باز تر شد از تعجب و گفت: 

 دخترم چیکار کردی..؟! -

 لبخند زدم: 

به خوشی سوار  کاری که قبال باید می کردم...مبارکتون باشه بابا جون-

 بشی.

 بابا دوباره بغلم کرد و کلی تشکر کرد و بعد هم رو به مامان تشکر کرد. 

بردمش پایین و ماشین و نشونش دادم که چشمش برقی زد و باز تشکر 

کرد رفتیم باال به ادامه جشن پرداختیم و بعد از خوردن کیک که بماند  

دیم..شاممون رو  چقدر سر و صورتمون رو با کیک کثیف کردیم و خندی

 هم خوردیم و خوابیدیم. 

 امروز با استاد صبوری کالس داشتم.. 



 تمام مدت تو کالس اخم کوچیکی داشت و با جدیت تمام درس می داد. 

 بعد از اینکه کالس تموم شد صدام کرد: 

 خانم همتی.. -

 بله استاد.-

 کالس که خالی شد اومد سمتم گفت:

م که پروژه سنگینی نیست که  کارت که تو شرکت سبک تر شده..االن-

کار داشته باشی تو شرکت..اگر اشکالی نداره بریم بیرون یه دوری  

 بزنیم،بعد بریم شرکت،پدرم در جریانه نگران نباش. 

نمی دونستم چی بگم..خودم بهش فرصت دادم حاال ..هرچی خدا 

 بخواد،قبول کردم . 

 با خوشحالی گفت: 

 خونتون با ماشین من بریم. بریم اول ماشینت و بزار -

به اجبار سری تکون دادم و باهم رفتیم بیرون که نگاه دانشجو ها و  

بعضی اساتید اذیتم می کرد..انگار وسط ارتکاب جرم دستگیر شدم و 

 حس یه مجرم و داشتم. 

 استاد فاصله اشو کمتر کرد و بامن قدم بر می داشت..

 از دره دانشگاه که بیرون زدیم گفت: 

 نقدر به خودت میلرزیدی دختر!؟ چرا ا-

 می ترسیدم این رابطه به جایی نرسه و اونوقت تو دانشگاه رسوا بشم..
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سوار ماشینم شدم و روندم سمت خونه وقتی ماشین و تو پارکینگ پارک  

کردم،خواستم بیام بیرون که دیدن ماشین بابا نیست..لبخندی زدم،پس بابا  

 امتحان کنه. رفته ماشین جدیدش و 

 از پارکینگ بیرون اومدم و سوار ماشین استاد شدم..

 دستش و برد سمت ضبط ماشین و اهنگ الیتی پلی کرد... 

 جلوی یه رستوران نگه داشت و گفت:

 اول ناهار بخوریم شکممون سیر بشه تا ببینیم بعدش کجا بریم. -

تاد لبخندی زدم و پیاده شدم،غذا رو با شوخی های گاه و بی گاه اس 

خوردیم،بعضی وقتا انقدر بامزه بود که دلم می خواست بلند بلند بخندم  

 ولی فقط به یه لبخند بزرگ بسنده می کردم..

 اونم از لبخند من غرق لذت می شد. 

مثل اینکه خیلی دوستم داره که این جوری زل می زنه بهم و با شوق  

 نگاهم می کنه. 

شتم ولی نمی دونم اسمش و  سرم و زیر انداختم..منم یه حس های بهش دا

باید چی بزارم...حس دوست داشتن؟عشق؟توجه؟...نمی دونم ولی این و  

می دونم که وقتی باهاشم و اینجوری بهم توجه می کنه خوشم می یاد و  

 ته دلم یه جوری می شه.

 وقتی صدام زد اول قلبم لرزید و بعد با تعجب نگاهش کردم:

 نیایش جان...-

 یچ مردی جز بابا اینجوری صدام نزده بود: هول شدم..تا حاال ه

 بـ..بله..استاد..-

 اخم کوچولویی کرد و گفت:

 می شه خواهش کنم با من راحت باشی!؟-



نمی تونستم کاره سختی بود من به این چیزا عادت نداشتم،حتی پیش  

 خودمم بهش می گم استاد اونوقت... 

 اسمم و بگو.می خوام اسمم و از زبون تو بشنوم. -

شدم باز ،کف دستام عرق کرده بود گوشه مانتوم و گرفتم تو دستم   هول

 فشار دادم: 

 من..ن..نمی تونم. -

 باشه عزیزم..اروم باش..هرچی دوست داری صدا کن.-

 لبخند خجولی زدم و سرم و پایین انداختم.

 که تک خنده مهربونی کرد و گفت: 

 سیم.. اگر دیگه چیزی نمی خوری بریم که به بقیه تفریحمون بر-

 سری تکون دادم و گفتم: 

 ممنونم بابت ناهار.-

 نوش جانت بانو. -

باز ته قلبم یه چیزی حس کردم که لحظه به لحظه داشت بزرگتر می  

 شد..
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بلند شدیم و استـ..نه کامران رفت صندوق حساب کنه..اره باید این  

 جوری بگم تا عادت کنم.. 

تعجب کردم از حرف خودم..چرا باید عادت کنم؟هوففف..یعنی این حسی  

 که دارم تجربه می کنم حس عشق یا دوست داشتنه؟! 

 با صداش از فور در اومدم:



 چیزی شده؟ -

 نـ..نه بریم. -

 سوارشدیم که گفت: 

 خب حاال کجا بریم؟! -

 شرکــ... -

م اونم گفت  نه دیگه نشد..شرکت و امروز بی خیال شو به بابا خبر داد-

 که امروز کارمون خیلی سبکه و نیازی نیست تو بری شرکت. 

 اخه زشته من تازه چن وقته میام شرکتتون و اگر بخوام از همین اول.. -

زشت اینه که روی حرف پسر رئیست و استادت حرف بزنی خانم -

 کوچولو. 

 با تعجب گفتم:

 من کجام کوچولوعه؟! -

 خندید و گفت: 

 یم.همه جات..خب کجا بر-

اخم ریزی کردم و بدون اینکه حواسم باشه نفس عمیقی کشیدم و حرف 

 دلم و زدم:

 بریم بام..من عاشق اونجام.-

 لبخندی زد و گفت:

 منم اتفاقا دوست دارم جای دنج و خوبیه.-

راه افتادیم ..توی مسیر حرفی بینمون رد و بدل نشد و فقط به موزیک  

 گوش دادیم. 



ای پارک کرد و رفتیم جلو و ایستادیم..و   وقتی رسیدیم ماشین و گوشه

باز هم کل شهر زیره پامون بود ولی باید بگم که شب های بام خیلی 

 قشنگ تر از روز هاشه..

 کامران سکوت و شکست و بی مقدمه پرسید:

می شه از خانوادت برام بگی؟از پدرت که یهو سرو کلش پیدا شد..البته  -

 دوست داری بگو. قصد توهین یا فضولی ندارم فقط اگر

سرم و زیر انداختم..یعنی االن باید همه چیز و براش بگم؟! کاش مامان 

 بود و می تونست راهنماییم کنه. 

نمی دونم چرا ولی حس می کنم این حقشه که بدونه..چون اون االن 

عاشق این دختری شده که خانواده داره ،شاید اگر از گذشتم بگم نظرش  

ا حسش قوی تر نشده و منم حسی بهش پیدا  برگرده..اره باید بگم ت

 نکردم..باید بگم. 
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 نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 می شه بنشینیم؟! -

 سری تکون داد و کمی اونور تر روی یه نیمکت نشستیم. 

 شروع کردم:

همه چیز و بهت می گم فقط باید قول بدی وسط حرف هام هیچ چیزی -

بپرسی و حتی اگر حست هم نسبت بهم  نگی و سواالت رو اخر سر ازم 

 عوض شد همین امروز و همین جا بهم بگی..

 با تعجب برگشت سمتم: 



 چرا باید حسم عوض بشه..مگه گذشتت...-

 هیشش...لطفا چیزی نپرس بزار بگم. -

سری تکون داد و تو سکوت نگام کرد که منم زل زدم به رو به روم و  

 شروع کردم.. 

من وقتی هنوز بدنیا نیومده بودم پدر بزرگ و مادر بزرگم و از دست -

 می دم...مادرم خیلی اذیت می شه و بی تابی می کنه. 

بعد از اینکه چهلم اون ها میگذره و مامان حالش بهتر می شه درست 

زمانی که مامانم برای زایمان بیمارستان می ره تا من بدنیا بیام به بابام 

نم با سرعت رانندگی می کرده و توی مسیر تصادف  خبر می دن و او

 می کنه و میمیره . 

کامران با تعجب نگاهم می کرد..چشم هام و بستم و باز کردم و ادامه  

 دادم:

همه اطرافیان مادرم بهش می گن که این اتفاقات بخاطر وجود منه..و  -

من رو نحس می دونستن..اونقدر گفتن که مادرم هم بهش باور میاره و  

روزم بوده به پرورشگاه می بره و می گه که من   3من و وقتی که فقط 

 و تو خیابون پیدا کرده... 

کامران دیگه چشم هاش داشت از حدقه می زد بیرون..ولی چون ازش  

 خواسته بودم حرف نزنه چیزی نمی گفت..

درست فکر می کنی من تو پرورشگاه بزرگ شدم ..ولی از همون  -

سالم بود از اینکه   10دم می فهمیدم و وقتی فقط بچگی بیشتر از سن خو

خانواده ندارم و بچه هایی رو می دیدم که خوشحال با خانواده هاشون 

خرید میرن..پارک میرن..مدرسه می رن عذاب می کشیدم...تا اینکه 

افسردگی گرفتم و مدام تو اتاقم به دیوار رو به روم زل می زدم و گریه  

 می کردم. 



 ران و با چشم های نم دار نگاهش کردم و گفتم: برگشتم سمت کام

نفیسه همتی که االن بهش می گم مامان،یه زمانی بچه دار نمی شده و  -

و اونم خیلی داغون می    وقتی شوهرش این و می فهمه ازش جدا می شه

شه و یه روز می یاد تو پرورشگاه و وقتی من و می بینه ازم خوشش  

من اون موقع چند ماهم بوده و از وقتی    میاد و سرپرستیم و قبول می کنه

 خودم رو شناختم اون و دیدم.. 

  18فقط چون شوهر نداشته و جدا شده من و بهش ندادن و گفتن تا وقتی 

 سالم بشه باید تو پرورشگاه سرپرستم باشه و خرجم رو تامین کنه... 
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 د.. سال تو پرورشگاه مون 18مامان هم چون عاشقم بود بخاطر من 

و اما ماجرای بابام..اونم نگهبان پرورشگاه بود،خیلی دوستش داشتم و  

اونم همیشه مواظبم بود..بیشتره توجهش برای این بود که وقتی جوون  

بوده،میره شمال برای درس خوندن و دانشگاه اونجا با دختری شمالی 

اشنا می شه و عاشقش میشه چشم های اون زن مثل من ابی بوده...زنش  

از یکی دو ماه در اثر سرطان می میره و بابام خیلی داغون می شه بعد 

و به زور خانوادش میاد تهران و بعد از یه مدت پدر و مادرشم فوت می  

شن و چون بابام کار نمی کرده پول هاش تموم می شه و مجبور می شه  

کار کنه چون همسرش و خودش عاشق بچه بودن میاد پرورشگاه و  

ه می خواد سرپرستیم و قبول کنه که می فهمه مامانم  وقتی من و می بین

زودتر این کارو کرده..حالش باز بد می شه فکر می کرد من و از اونجا 

سالگی تو پرورشگاه می مونم اونم   18می برن ولی وقتی فهمیده تا 

اونجا می مونه و نگهبان می شه فقط برای اینکه بتونه بیشتر کناره من  



نم هردو بیشتر عاشق من می شن تا روزی که به  باشه...با بزرگتر شد

 سن قانونی می رسم و با مامان میام خونش..

من تا اون روز مامان و به اسم خاله نفیسه صدا می کردم و بابا رو عمو  

محمد ولی وقتی که از زندگیشون برام گفتن و فهمیدم چقدر هردو دوستم  

محمد گفتم بابا و به  دارن تصمیم گرفتم خانواده تشکیل بدم و به عمو  

 خاله نفیسه گفتم مامان..

البته بابا رو دیر پیدا کردم..ولی زود از دستش نمی دم و تا وقتی نفس  

 می کشم با جون و دل عاشق هر دوتاشونم..

برگشتم سمت کامران که سرش پایین بود و با اخم تو فکر بود..بلخند  

 محوی زدم و گفتم:

 منه...البته خالصه گفتم تا خسته نشی.این تمام ماجرای زندگیه  -

 با صدای بمی گفت: 

 االن مادر واقعیت کجاست؟اصال چطور واقعیت و فهمیدی؟ -

 اهی کشیدم و گفتم: 

سالم می شه مدیر پرورشگاه نامه ای میده بهم که دست خط   15وقتی -

مادرم بوده و تمام این هارو توش نوشته بود و در اخر گفته بود که به  

االن سرطان داره...و اینکه اسمشم گفت)نیاز( ولی چیزی از   خاطر من

 فامیلیش یا اسم پدرم نگفته.. 

خواستم بگردم دنبالش و ازش معذرت خواهی کنم به خاطر وجود نحسم 

ولی با یه اسم که نمی تونم پیداش کنم..بعدم معلوم نیست تا االن زنده  

 بوده باشه یا نه... 

 گونم راه باز کرده بودن ادامه دادم:  با بغض و اشک هایی که حاال رو

ولی هر شب قبل از خواب دعا می کنم خدا و پدر مادرم من و  -

 ببخشن...بعد از هر نمازم دعا می کنم من و ببخشن .



دستام و گذاشتم رو صورتم و هق هق کردم که بعد از چند دقیقه نفسم  

 گرفت...

 لند شد و گفت: دنبال اسپریم تو کیفم می گشتم که کامران هراسون ب

 نیایش چیشد؟؟عزیزم اروم باش...نفس بکش..-

 اسپریم و در اوردم و چند پیس زدم و نفس عمیق کشیدم... 
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نگاه اشکیم با چشم های خاکستریش قفل شد...سردرگمی و تو چشم هاش 

 دیدم.

 سرم و زیر انداختم و گفتم: 

بدونید با چه کسی دارید وارد  من خوبم..از زندگیم براتون گفتم تا -

رابطه می شید،به شما حق دادم تا دیر نشده همه چیز و بدونید تا درست 

 تصمیم بگیرید...اقای صبوری من اون ادمی نیستم که شمـ... 

 بلند شد کنارم نشست و پرید وسط حرفم و با صدای گرفتش گفت: 

..من عاشق درسته تو همه چیز و گفتی ولی این چیزی رو تغییر نمی ده-

االن تو شدم نه گذشته ی تو..حتی اگر این حقیقت و بعد از ازدواجم می  

فهمیدم بازم برام مهم نبود..مهم خوشحالیه االن توعه که کنار خانوادت  

خوشحالی..مهم نیست خانواده از گوشت و پوست و استخوان هم باشن 

اده  مهم اون حس وابستگی و عشقه بینشونه که من این عشق بین خانو

 شمارو تو هیچ خانواده ای ندیدم...حتی خانواده خودم. 

دستای سردم و بین دست های گرم و بزرگش گرفت که مجبور شدم به  

 چشم های مهربونش نگاه کنم:



نیایش من عاشقتم..عاشق این پاکی و معصومیتت..عاشق این نگاه  -

 دریاییت.. 

می کردم این بار باز قلبم لرزید این بار اون حس ناب و که ته قلبم حس 

 با تمام قلبم حسش کردم... 

نمی دونم تحت تاثیر جو قرار گرفتم یا چیزه دیگه ولی می دونم که  

 زدم بهش:   حرف دلم و

 منم دوستت دارم. -

نگاهمون تو هم قفل شد نگاهش کمی رنگ تعجب گرفت ولی چشماش 

رو  برقی زد و دست راستم و اورد باال و عمیق بوسید که باز دلم زیر و 

 شد..

با لبخند نگاهش کردم که بی هوا بغلم کرد و من و بین بازو های مردونه  

 و قویش نگهداشت.. 

نفس عمیقی کشیدم و عطر محشرش رو به ریه هام فرستادم و حبسش 

کردم دلم نمی خواست رهاش کنم ولی وقتی به سرفه افتادم نفس مو رها 

 کردم.

 گرفت:سریع ازم جدا شد و نگران صورتم و قاب 

 چیزیم نیست فقط من جون اسم دارم گاهی اوقات اینجوری می شم.-

 هنوز نگران بود ولی با محبت صورتم و نوازش کرد.. 

 و نشون می داد.  6تقریبا غروب شده بود به ساعتم نگاه کردم که ساعت 

وای چقدر طول کشید االن مامانم یک ساعته رفته خونه و من هنوز  -

 سونید خونه؟ اینجام..می شه من و بر
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 لبخند زد و گفت:

 چرا نشه؟فقط می شه من و جمع نبندی؟قرار شد باهم راحت باشیم. -

 با اینکه سختم بود ولی مرگ یبار شیونم یبار گفتم:   لبخندی زدم و

 باشه..کامران. -

خواست قدم اول و برداره که با صدام سره جاش خشکش زد و برگشت 

 با تعجب گفت: 

 االن چـ..چی گفتی؟!  تــ...تو-

 با خحالت سرم و پایین انداختم و گفتم: 

 خب..مگه نگفتی باهات راحت باشم ..منم اسمتو صدا کردم.-

وقتی نگاهش کردم دیگه چشم هاش برق نداشت ستاره بارون بود با  

 لبخند بزرگی اومد سمتم بغلم کرد و زیره گوشم نجوا کرد: 

ینجوری اسمم و صدا بزنی من  قربون صدا کردنت برم من...تا وقتی ا-

 دنیارو برات زیرو رو می کنم. 

گونه هام رنگ گرفت و ازش جدا شدم که دستم و ول نکرد و باهم سمت  

 ماشین رفتیم در و برام باز کرد و وقتی نشستم خودشم نشست. 

تا خونه با خودم فکر میکردم که چطور این قضیه رو به مامان و بابا 

 بگم..

ین حس خواستن از سمت کامران نیست و دو  بگم که حاال فقط ا

 طرفست. 

***** 



یک ماهی از رابطه من و کامران می گذشت و من هرروز بیشتر از  

 دیروز می خواستمش تا روزی که با خانوادش اومدن خاستگاری.. 

بابا و مامان دوری من براشون سخت بود و این و از چشم هاشون می 

 خوندم.

سالی عقد باشیم و بعد از عروسیمونم تو همین  برای همین قرار شد یک 

 ساختمون فقط طبقه پایینش جایی که بابا ساکن بود زندگی کنیم. 

خوشحال بودم از این بابت..مهریم به خواست خودم و به نیت چهارده  

 شاخه گل رز. 100تا سکه تمام بهار بود و  14معصوم 

شدن و برق   هم خانواده خودم و هم خانواده کامران خیلی خوشحال

 تحسین و افتخار رو تو چشم هاشون می دیدم.

مادر کامران هم زن خوبی بود و من و مثل دختر نداشتش دوست 

 داشت...

 قرار عقد رو گذاشتیم برای اخر هفته. 

هر روز کامران می اومد دنبالم تا باهم بریم خرید حلقه و لباس و بقیه  

 چیز ها.

امروز قرار بود عقد کنیم و من از صبح  اخره هفته خیلی زود اومد و  

 زیره دست ارایشگرم.. 

 بهش گفته بودم مو و ارایشم رو بشدت ساده درست کنه.
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وقتی کارم تموم شد بلند شدم جلوی ایینه ایستادم و خودم و دیدم..باورم  

 نمی شد.



خط  با اینکه ارایشم کم بود ولی چون تاحاال ارایش نکرده بودم االن با 

چشم و ریمل چشمام گیرا تر شده بود.. موهام و فقط فر کرده بود ..رژ  

لب به درخواست خودم برام نزدن و تنها برق لب برام زدن چون لبام 

 خودش سرخ بود..کامران یوقتایی سفید برفی صدام می زد.

چون مراسم عقد بود و قرار بود یک سال بعد عروسی کنیم ..لباس  

وی سفید که روش سنگدوزی قشنگی داشت  عروس نپوشیدم و مانت 

 پوشیدم با شلوار و شال سفید. 

 روی مانتو و شالم شکوفه های صورتی داشت..

به نظر خودم خیلی گوگولی شده بودم..لبخندی زدم که صدای خانم  

 ارایشگر و پشت سرم شنیدم: 

خیلی خوشگل شدی عزیزم از اولم خوشگل بودی ولی االن زیبا تر  -

 ش ندزدنت. شدی..مواظب با

نه کامران حواسش بهم هست..قبال خیلی هوام و داشت چه برسه به -

 االن که دارم زنش می شم..

 خانمه خندید و گفت:

 اقا داماد منتظرته عزیزم. -

 با استرس لبخندی زدم و سر به زیر راه افتادم.

وقتی جلوی در رسیدم سرم و بلند کردم که چشمام به خاکستری چشم  

همیشه براق تر و جذاب تر بود ..کت و شلوار مشکی   هاش خورد که از

با پیراهن سفیدش هم خیلی بهش می اومد و فیت تنش بود و عضله هاش  

 رو به نمایش میگذاشت.. 

 دلم ضعف رفت از دیدنش. 

وای چقدر بی حیا شدم، با لبخند لبم و گاز گرفتم که کامران اروم اومد  

 جلو و تو یه قدمیم ایستاد..



من بلندتر بود سرم و بلند کردم و به چشم هاش نگاه کردم   چون قدش از

،سرش داشت نزدیک می شد و منم نمی تونستم کاری کنم..انگار با  

 نگاهش جادوم می کرد. 

 با صدای زن ارایشگر سریع کامران و هل دادم و برگشتم سمتش: 

 عروس خانم؟مبایلت و جا گذاشتی.. -

رفتم سمتش که زیره گوشم   با لبخند و گونه هایی که سرخ شده بودن

 گفت...
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 خوشبخت بشید دخترم.خیلی به هم میاین.-

تشکری کردم و با کامران خواستم از در ارایشگاه خارج بشم که اخم 

 ریزی کرد و دستم و کشید سوالی نگاهش کردم که گفت:

 موهات و بده داخل سرتم پایین بنداز سریع سوار ماشین شو.. -

خواست و انجام دادم ولی دلم گرفت..به جایی که ازم تعریف  کاری که 

 کنه که خوشگل شدم یا نه تشر می زنه. 

خواست دستم و بگیره که سریع رفتم و جلوی در ماشین ایستادم در و  

 باز کرد و نشستم. 

خودشم سوار شد دست گل و سمتم گرفت بدون اینکه نگاهش کنم  

 د..خواستم گل و بگیرم که دستش و عقب کشی

 منم حرصی دستم و روی پام کوبیدم که پام درد گرفت. 



حرکت نمی کرد و حرفی هم نمی زد،داشتم خود خوری می کردم و  

دستم و مشت کرده بودم و ناخون هام و کف دستم فرو می کردم ،که  

دست مردونه و گرمش رو روی دستم حس کردم.خواستم دستم و بکشم 

 دستش نگهداشت. ولی نذاشت و محکم مشتم و توی 

 روم و سمت پنجره کردم و گرفته زمزمه کردم:

 نمی خوای ماشین و روشن کنی؟دیر شد منتظرمونن. -

 بدون جواب دادن به حرفم دستم و کشید که پرت شدم تو بغلش. 

 دستام و روی سینه اش گذاشتم و خواستم جدا بشم که محکم نگهم داشت:

 گم راه بیوفت. چیکار داری می کنی کامران..ولم کن...می-

 با صدای بمش زیره گوشم نجوا کرد:

 خیلی خوشگل شدی نیایشم. -

وقتی این حرف و زد دست از تقال برداشتم..نه تقال کم بود حتی نفس هم  

 نکشیدم..تو دلم کیلو کیلو قند اب می کردن.

انگشت اشارش و گذاشت زیر چونم و سرم و بلند کرد که از فاصله  

 تو هم گره خورد.خیلی نزدیکی نگاهمون 

چشم هاش می خندید..سرش و نزدیک اورد و کنار ابروم و بوسید اروم  

 اما عمیق.. 

وقتی لبش و جدا کرد پیشونیش و همون جا گذاشت و باز زیر گوشم  

 نجوا کرد: 

 نیایش من عاشق تو نیستم... -

 قلبم فرو ریخت..ولی با ادامه حرفش اروم شدم..: 



تایشی..از روزی که فهمیدم بهت عالقه  من تورو می پرستم..تو قابل س -

دارم شدی نفسم.جونم.االن که تو دستای منی حس می کنم یه بار سنگین  

 بهم سپرده شده..می ترسم نتونم اونطور که شایستته خوشبختت کنم. 
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سرم و اروم تکون دادم که پیشونیش و جدا کرد و نگاهم کرد..این بار 

ونش و بوسیدم و مثل خودش اروم زمزمه  من پیش قدم شدم و زیره چ

 کردم:

من تو زندگیم سختی زیاد کشیدم.. وقتی مامان نفیسه و بابا محمد  -

سرپرستم شدن خوشبختیم و کنار اونا دیدم..با اونا حس خوشحالی داشتم  

ولی وقتی با تو اشنا شدم حس امنیت و خوشبختیه کامل رو دارم حس  

پیشم همیشه همین طور لبخند به لب   می کنم..کامران تو همین که باشی

داشته باشی برای من کافیه..خوشبختی از این باال تر که لبخند و  

 خوشحالیه عزیزام و ببینم!؟ 

کامران باز چشم هاش چلچراغ شد..نزدیکم شد می دونستم می خواد چی 

کار کنه اما تردید داشت..نگاهش تو چشم هام در گردش بود انگار 

د که وقتی سرم و تکون دادم دیگه درنگ نکرد و  منتظر تایید من بو

 فاصله لبامون رو پر کرد..

این حالی که االن داشتم برام تازگی داشت و عحیب به دلم نشسته بود  

چی از این بهتر که توسط عشقت بوسیده بشی اونم بوسه ای از سره  

 عشق نه هوس.. 



وقتی از هم جدا شدیم هردو تشنه ی هم بودیم..ولی االن وقتش نبود با  

گونه های سرخ سرم و زیر انداختم که کامران روی موهام و بوسید و  

 داد و راه افتاد. دست گل و دستم 

وقتی سره سفره عقد نشستم و قران و دستم گرفتم.بوسیدمش و از خدا  

م و مهربون و خوشبخت خواستم کمکم کنه تا بتونم این مرده محک 

 کنم..بتونم همسر خوبی براش باشم.

ختبه عقد خونده شد و بعد از اینکه دفعه سوم زیر لفظی رو گرفتم که یه  

جعبه سرویس طال بود...همه منتظر جواب من بودن که نگاهی به مامان 

 و بابا انداختم و گفتم: 

 ــه. با اجازه پدر و مادره عزیزم و بزرگتر های جمع...بـــلـ -

هنه دست زدن و بعد از بله گفتن کامران و امضا کردن عقدنامه..سیل  

تبریک ها سمتمون روان شد و مامان و بابا من و محکم بغل می گرفتن  

 و مامان اشک می ریخت.

منم داشت گریم می گرفت ولی خودم و کنترل کردم و مامان و اروم  

 کردم.

امانم سری تکون داد و  بابا هم اروم زیره گوش مامان چیزی گفت که م

 اشک هاش و پاک کرد... 
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رفتم کنار کامران نشستم که دستم و گرفت..نگاهش کردم و بی قراری و  

از چشم هاش خوندم،نگاهش مدام روی اجزای صورتم در گردش بود و  

 گاهی روی لب هام متوقف می شد و اب دهانش و قورت می داد. 



یز می خندیدم که شیطون و با حرص زیره  منم به این همه کم طاقتیش ر

 گوشم گفت: 

 هممم..بخند..بخند عروس خانم که شب موقع خنده منم می رسه. -

 با ترس نگاهش کردم و گفتم:

 تو که جدی نمی گی نه؟! -

 انقدر مظلوم گفتم که زیره گوشم گفت:

انقدر اون لبای المصبتو کج و راست نکن..کاری نکن همین جا وسط  -

 کاری کنم ابروی دوتامون بره هااا. جمع یه 

 هینی کشیدم و ازش جدا شدم سر به زیر مثل یه دختر خوب نشستم. 

 که خندید و دستم و اورد باال بوسید. 

منم لبخندی زدم و بلند شدیم که بریم خونه ی ما چون برای شام اونجا  

 همه دعوت بودن... 

 وقتی رسیدیم مامان بهم گفت: 

اال استراحت کنید هنوز خیلی تا شب دخترم با شوهرت برید ب-

 مونده..موقع شام صداتون می زنم. 

من کمی ترسیدم ولی کامران با نیش باز تشکر کرد و دستم و گرفت  

 کشید سمت پله ها. 

اب دهانم و بزور قورت دادم و باهاش رفتم،به اتاقم اشاره کردم و رفتیم  

 تو،وقتی وارد شدیم کامران در و بست و قفل کرد.

 رس و رنگی پریده نگاهش کردم که اومد جلو دستام و گرفت:با ت

چجوری می گی وقتی با منی حس امنیت داری ولی رفتارت عکس -

 حرف هاته!؟



اگر به من اعتماد داری پس چرا می ترسی خوشگلم؟من هیچوقت کاری  

 بر خالف میل تو نمی کنم..االنم بیا بریم یکم بخوابیم. 

دشم کت و پیراهنش و در اورد که  دستم و گرفت برد سمت تخت خو

 چرخیدم تا نبینمش ولی گرمای حضورش و پشت سرم حس می کردم. 

 دستام یخ کرده بود و کمی بدنم می لرزید..دست خودم نبود.... 
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 کامران از پشت بغلم کرد و اروم گفت:

 چرا داری میلرزی عروسک!؟ بخدا کاریت ندارم چرا باور نمی کنی!؟ -

 برگشتم ولی نگاهش نکردم: 

من نمی ترسم به توام اعتماد دارم کامران ولی..ولی اینکه اینجوری  -

 جلوم ...چجوری بگم بدون لباسی...من..من عادت ندارم به این چیزا.. 

می دونم خانمم نبایدم عادت داشته باشی ولی از االن به بعد عادت می  -

 کنی. 

 فت براش. از لفظ خانممی که به کار برد دلم قش ر

با دستاش صورتم و قاب گرفت و وقتی نگاهش کردم سرش و نزدیک  

کرد پیشونیم و بوسید و بعد شالم و از سرم برداشت و خواست دکمه  

 های مانتوم و باز کنه ولی پشیمون شد چون نگاه متعجب من و دید: 

 عشقم من روم و بر می گردونم توام راحت برو لباست و عوض کن. -

درک و شعورش زدم و تشکر کردم که با لبخند چرخید و   لبخندی به این

 پشت به من ایستاد.



 منم لباسم و سریع با تیشرت و شلوار ازادی عوض کردم. 

وقتی کارم تموم شد گفتم که برگرده..وقتی برگشت با دیدنم لبخندش  

پررنگ تر شد دستم و گرفت و سمت تخت رفت..تختم تک نفره بود  

 ون جا شدیم روش.. ولی چون بزرگ بود دوتام

کامران من و بغل کرد و با نوازش دست هاش برای اولین بار شیرین  

 ترین خواب زندگیمو کناره عشقم تجربه کردم..

وقتی بیدار شدم جا نداشتم تکون بخورم و یه چیزی روم سنگینی می  

کرد،چشمام و باز کردم و برگشتم که صورت کامران و نزدیک خودم  

 ه بود و مثل بچه ها اروم و ناز خوابیده بود.. دیدم که پلکاش و بست

 کامل چرخیدم سمتش که نگاهم به بدن عضله ای و سفتش خورد.. 

دستم و اروم روی سینش کشیدم و بعد روی بازو هاش دستم و دورش  

حلقه کردم و نگاهی به صورتش انداختم که دیدم بیدار شده و خمار داره  

 نگاهم می کنه.. 

 لبخند هولی زدم:

 مم...چیزه..بیدار شدی..؟!..ببخشید..مـ.. ا-

تو یه حرکت من و خوابوند وخودش اومد روم همون جور که با موهام 

بازی می کرد و چشم هاش قفل چشم هام بودسرش و پایین اورد و با 

 صدای گرفته گفت:

چی و ببخشم نیایش؟اینکه وقتی شوهرت خواب بود داشتی بدنش و نگاه  -

 می کردی!؟ 
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صورتم سرخ شد و دیگه به چشم هاش نگاه نکردم ولی مجبورم کرد  

 نگاهش کنم،صورتش و نزدیک تر اوردو تو گوشم پچ زد: 

نیایش این بدن تماما برای توعه...و اما این بدن ظریف و شکننده ای که  -

من روشمم برای منه..پس دیگه نیاز نیست از من خجالت بکشی یا برای  

 گاه کردی معذرت خواهی کنی.اینکه بهم ن

تو حال خودم نبودم حرف هاش اروم و اما محکم توی گوشم به بهترین 

شکل ممکن گفته می شد و من چشم هام از حرارت تنش و صدای  

 گرمش هر دقیقه خمار تر می شد..

وقتی الله گوشم و بوسید سرش و بلند کرد و نگاهش که به چشم های  

پیروزی زد و لبام و شکارکرد تو خلسه شیرینی بودیم  خمارم افتاد لبخند 

 که با صدای در اتاق هردو به خودمون اومدیم: 

بچه ها بیدارید؟بیاین پایین خانواده اقای صبوری هم اومدن می خوایم  -

 شام بخوریم.

 اتاق تقریبا نیمه تاریک بود...وای متوجه گذر زمان نشدیم. 

با بزور با صدای لرزونی   کامران سرش و تو گردنم فرو کرد و من 

 گفتم: 

 داریم میایم مامان...-

دیگه نتونستم چیزی بگم چون کامران پوست گردنم و توی دهنش کشیده  

 بود و میک میزد.. 

نتونستم تحمل کنم و اه کوچیکی از دهنم در رفت که کامران همونجا تو  

 گردنم لب زد: 

م پاستیل  جووون..قربون خانوم خوشمزم برم من..نیایش گردنت طع-

 میده دلم می خواد بخورمت.. 

 چشم هام گرد شد و بزور زدمش کنار و بلند شدم.. 



 وای کامران تورو خدا مامان اینا پایین منتظرن. -

 خندید و روی تخت خودش و انداخت و دستاش و گذاشت زیره سرش. 

 هول شده بودم شالم و برداشتم سرم کردم و رو به کامران گفتم: 

 بلند شو دیگه.. -

حرفم و قطع کردم چون صورتش قرمز شده بود و معلوم بود خیلی داره  

 به خودش فشار میاره نخنده. 

 با تعجب گفتم:

 نترکی..به چی می خندی!؟ -

 کامران دستش و اورد باال چرخوند و گفت:

 یه دور بزن خودت و تو ایینه ببین.. -

داشت در  همین که برگشتم خودم و تو ایینه قدی میز ایینم دیدم چشم هام

می اومد از تعجب از تو ایینه یه نگاه به کامران کردم و هردو زدیم  

 زیره خنده نشستم رو زمین و های های می خندیدم.. 

با تیشرت و شلوار گل گلی که یه طرف تیشرت تو شلوارم بود و با اون  

ارایشی که از سره عقد داشتم و خوابیدم ریملم ریخته بود و در کل یه  

 بود...  چیز افتضاحی
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بعد از اینکه با کامران کلی خندیدیم لباس پوشیدیم و منم ارایشم و پاک  

کردم و تونیک تقریبا بلندی با شلوار پوشیدم و خواستم شالم و بردارم که  

 کامران مانع شد: 

عزیزم نیاز نیست انقدر خودت و بپوشونی من که داداش ندارم بابامم  -

 که بهت محرمه.. 

چار سری تکون دادم و موهام و ازاد دورم گذاشتم ،کامران هم که  به نا

 اینجا لباس نداشت همون لباس سفیدش رو پوشید و باهم رفتیم پایین. 

پدر و مادرم با دیدنمون یه حسرتی ته چشم هاشون موج می زد 

مخصوصا بابا، که دلم و می سوزوند حق دارن دیر من و پیدا کردن و  

 دست دادن.. انگار زودم از 

هرچند من همیشه پیششونم ولی انگار با ازدواجم ازشون چند قدم دور  

 شدم.

 دلم گرفت.

پدر و مادر کامران برعکس با یه شوق خاصی من و کامران و می  

 دیدن و مادرش مدام قربون صدقمون می رفت. 

بعد از شام من و مامان و مادر کامران تو اشپز خونه بودیم و داشتیم و  

هارو می شستیم و خشک می کردیم که با سوال یهوییه مادره  ظرف 

 کامران من و مامان چشم هامون چهار تا شد..

می گم دخترم..تو چرا همیشه رژ قرمز می زنی..اونطور که من پسرم  -

 و میشناسم خیلی غیرتیه و خوشش نمیاد کـ.. 

 مامان پرید وسط حرفش و محکم گفت:

نکرده..امروزم چون عقدش بود کمی   دختره من تا امروز هیچ ارایشی-

ارایشش کردن،درضمن نیایشم از وقتی بدنیا اومد لب هاش سرخ بود و  

 موهاش طالیی بود.. 



 سوال دیگه ای دارید؟! 

مامان جدی و محکم حرف هاش رو می گفت و سرد تو چشم های مامان 

کامران زل زده بود..انگار اونم از این برخورد یهویی و تنده مامان  

ب کرد..ولی من دلیلش و می دونستم اونم این بود که مامان دوست  تعج

نداره کسی جز خودش من و دخترم صدا کنه و اینکه من االن  

 عروسشونم و من و ازشون جدا کرده نفرت داره ازش.. 

مامانم و مادره کامران زل زده بودن تو چشم های هم و منم با استرس  

ن که  تا دیر نشده و دعوا نکردنگاهشون می کردم..خواستم حرفی بزنم  

 صدای کانران از پشتم اومد:

 امم..ببخشید چیزی شده!؟ -

 سریع برگشتم سمتش،مثل فرشته نجات رسیده بود.. 

 رفتم جلو با لبخند، هول هولکی گفتم: 

وای کامران چه خوب موقع اومدی مامان می خواست میوه رو بده من  -

 خودت اومدی..  ببرم گفتم سنگینه بیام تورو صدا بزنم که 

بهونه ای که اورده بودم خیلی ضایع بود،چون ظرف میوه هم کوچیک  

 بود و هم سبک. 

کامران یه نگاه به ظرف میوه کرد و خواست حرفی بزنه که با چشم و  

ابرو به مامانش و مامانم اشاره کردم که رو به روی هم جبهه گرفته  

 بودن که سریع گرفت:

 ی؟بابا کارتون داشت.اها..مامان می شه با من بیا-

 مادرش با اخم برگشت رو به کامران و گفت:

 اومدم پسرم. -

 به منم اصال نگاه نکرد. 



 

  ❧84͞#پارت

 

 کامران و مادرش که بیرون رفتن رو به مامان گفتم: 

 وای مامان جون چرا اینجوری کردی حرف بـ.. -

مامان با غیض برگشت نگاهم کرد که حرف تو دهنم ماسید و الل شدم 

 تاحاال این جوری ندیده بودمش حتی زمانی که یکی مزاحمم شده بود: 

نیایش هیچ می فهمی چی داری می گی؟! این زن رسما داشت بهت  -

 توهین می کرد. 

با زبون بی زبونی داشت می گفت که پسرش از تو خیلی سره و  

 چجوری تورو انتخاب کرده..واقعا کنایه تو حرف هاش رو نفهمیدی؟! 

 پوزخندی زد و ادامه داد: 

چه سوال مسخره ای کردم..معلومه، نبایدم بفهمی باالخره هرچی باشه -

 مااااادررر شوهرته. 

 بعدم بشقاب میوه خوری هارو برداشت و رفت تو سالن.

دهنم باز مونده بود..تاحاال مامان و اینجوری ندیده بودم...یعنی باور کنم  

 که برای من داره؟  که همش بخاطره یه حسودی و دلتنگیه

لبخند زدم و شونه ام و باال انداختم..اشکال نداره به مرور زمان که  

 مامان و بابا ببینن من همش پیششونم با این قضیه کنار میان.

رفتم تو پذیرایی بابا محمد و اقای کیومرث خیلی جدی باهم صحبت می  

  کردن و مامان رو مبل تکی نشسته بود و با حرص میوه پوست می

گرفت و مامان کامران هم با اخم سرش تو گوشیش بود و کامران بدبختم  



نگاهش تو جمع می چرخید و نگران نگاه می کرد به مادرهامون با 

 اومدن من لبخند زد.. 

چوت رو مبل دونفره نشسته بود منم رفتم کنارش جا گرفتم که دستم و  

ه  گرفت تو دستش لبخندی بهش زدم و صورتم و چرخوندم که نگا

 عصبی و نگرانش رو به دست هامون دیدم..

چرا مامان این جوری شده بود قبل از ازدواج ما که راضی بود و هم از  

خانواده کامران و هم از خودش خوشش می اومد..البته باباهم یه جوری  

 شده بود. 

 ای بابا اینا فکر می کنن من قراره بمیرم؟

 خوبه قراره زیره گوششون باشم.

 کالفه ای کشیدم که کامران زیره گوشم گفت:پوف 

تو نگران چیزی نباش همه چیز و به دست زمان بسپر حل می شه -

 عزیزم.

با همین یه جمله انگار ارامش بهم تزریق کرد که با لبخندم ازش تشکر 

کردم و یه سیب برداشتم و پوستش گرفتم و خورد کردم و با کامران  

 خوردیم.

 عجیب بود. بابای کامران هم امشب 

 کال امشب همه عجیب بودن نمی دونم قضیه چی بود... 
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اونشب خانواده صبوری به خونشون رفتن،کامران دوست داشت بمونه  

ولی وقتی با اخم مامان و بابا مواجه شد خودش حساب کار دستش اومد  

 و پدرش هم دستش و گرفت و با خنده گفت:



 صبر کنی. پسرم چقدر هولی..تا عروسی باید -

صورتم سرخ شد و سرم و زیر انداختم که بابام بغلم کرد و کامران و  

 باباش هم خندیدن و رفتن. 

رفتیم با مامان و بابا نشستیم تو پذیرایی،حاال که موقعیتش پیش اومده  

 باید بپرسم ازشون که چیشده،برای همین رو به بابا گفتم: 

 بابا..می شه یه سوال بپرسم!؟ -

 لومه که می شه بپرس..گوشم با توعه.جونم بابا،مع-

 مامان هم منتظر نگاهم کرد که رو به هردوشون گفتم: 

 چیزی شده که من ازش بی خبرم!؟ -

 مامان رنگش پرید تت خواست چیزی بگه بابا مانع شد و گفت: 

نه دخترم چی می خوای بشه..اگر بخاطر سردی رفتار من و مادرت با -

یش اومده.. باید بگم که چیزی نیست  خانواده شوهرت این سوال برات پ

 و فقط ما نگرانیم و البته اینکه دلتنگت می شیم همین. 

 با لبخند بلند شدم رفتم کنارشون دستشون و گرفتم بوسیدم و گفتم: 

اخه این چه حرفیه که می زنید من صد بار گفتم اوال که کنار گوشتونم  -

و قول می دم هر دقیقه پیشتون باشم دوم اینکه فکر می کنید من دلم  

براتون تنگ نمی شه!؟ شما دو نفر کل زندگیه منید..قبال هم گفتم خانوادم  

یه طرف کل دنیا یه طرف..فقط االن یکی به خانوادمون اضافه شده و 

 اونم کامرانه. 

 مامان و بابا لبخندشون کم رنگ شد و به هم نگاه کردن.. 

 یعنی تا این حد از کامران بیزارن!؟چرا مگه اون چیکارشون کرده!؟  

***** 



اون شبم گذشت و االن تقریبا یک سال از عقد من و کامران گذشته و  

امران  مامان و بابا هنوز با خانواده کامران برخورد خوبی ندارن و با ک

 هم زیاد گرم نمی گیرن و تو خودشونن. 

منم دیگه پیگیر نشدم چون دلیلشون و قبال گفتن ولی فکر نمی کردم حتی  

 بعد از گذشت یک سال هنوزم با هم بد باشن... 

هر چه قدر رابطه خانواده هامون بد بود در عوض رابطه من و کامران  

عروسیمون بودیم   روز به روز بهتر و گرم تر می شد و دنبال کار های

 که تو یک روز زندگیم سباه شد..
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یک روز صبح که کامران اومد دنبالم تا بریم لباس عروس بخریم خیلی  

ذوق داشتم و کل پاساژ هارو زیر و رو کردیم و باالخره یه لباس ساده و  

 شیک گیر اوردیم. 

م خوشش  وقتی لباس و پوشیدم چشم های کامران برق زد.فهمیدم که اون

 اومده. 

پول لباس و حساب کرد و وقتی کت و شلوار خودشم خریدیم خواستیم  

 بریم رستوران رو به روی پاساژ تا ناهار بخوریم. 

از خیابون که رد می شدیم ماشینی نمی اومد ولی وقتی چشمم به ماشین 

سیاهی خورد که اونجا پارک بود و بعد با سرعت سمت ما اومد جیغ  

دیدن ماشین من و پرت کرد سمت پیاده رو....ندیدم   زدم و کانران با

چیشد ولی صدای برخورد ماشین با کامران و بعد صدای فریادش که  

 اسم من و صدا می زد تو سرم اکو می شد.

 و در اخر هم صدای جیغ الستیک های ماشین اومد و از اونجا دور شد..



از چند دقیقه که  دستام و گرفته بودم به سرم و چشمهام و بسته بودم بعد  

صدای همهمه ایجاد شد و صدای زنی که کنارم بود و تند تند حالم و می  

پرسید به خودم اومدم و چشم هام و باز کرد که دیدم جمعیتی یه جا جمع 

شدن...نمی خواستم باور کنم که اون ماشینه لعنتی به کامران  

 زده....نه..نه این اتفاق نیوفتاده مطمئنم..اره.

د شدم و جمعیت و کنار زدم یه خانمی کنارم بود و دستم و  لرزون بلن

 گرفت بود مدام می گفت:

خانم بشین حالت خوب نیست ولی پسش زدم و رفتم جلوتر وقتی رسیدم -

اونجا و کامران و با چشم های بسته روی زمین دیدم که دوره سرش  

رو   خون ریخته بود..همون نیمه جونی هم که تو پاهام بود رفت و افتادم

 زمان کناره کامران. 

 دستای لرزونم و بردم جلو و دستش و گرفتم..

اشکم نمی اومد هنوز تو شک بودم و فقط با چشم های باز کامران و  

 نگاه می کردم فقط با صدایی که از ته چاه در می اومد تونستم بگم:

 کـ..کامران. -

دارم و چرا این   چند نفری هی سوال می پرسیدن که چه نسبتی باهاش

 جوری شد .چند نفرم هی می گفتن زنگ بزنید امبوالنس و... 

که باالخره صدای امبوالنس اومد و وقتی دکتر رسید باالسره کامران   

 من هم چنان فقط خنثی چشمم به کامران بود و نگاهش می کردم. 
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دا  دکتر و بقیه کامران و گذاشتن رو برانکارد و دستش از دستم ج

شد..ولی هنوز عکس العملی نشون نمی دادم انگار تو کما بودم..که  

ماشین پلیس هم رسید یکی از دکتر ها کنارم نشست و میزد رد گونم و  

 میپرسید حالم چطوره که همون خانمه جواب داد: 

دکتر از همون موقع تصادف تا حاال یک کلمه هم حرف نزده و تو  -

 شوکه.

 دکتر رو به بقیه گفت: 

 بیاید کمک کنید این خانمم ببریم دچار شوک شده و فکش قفل کرده. -

 نمی فهمیدم چی میگن.. 

دو نفر اومدن و فکم و به زور باز کردن و چند تا سیلی محکم زدن بهم  

 تازه چشمم دکتر و دید که بهم گفت:

 گریه کن..گریه کن دختر زودباش. -

ن اشک هام روون وقی بردنم تو امبوالنس با دیدن بدن بی جون کامرا

شد و دستم و پیش بردم و دستش و گرفتم و بوسیدم دکتری که کنارم بود  

 پرسید:

 نصبتتون با بیمار چیه!؟ -

 بزور از الی لب های خشکیدم گفتم:

شـ..شوهرمه..توروخدا نجاتش بدینننن..ما هنوز عروسی  -

 نکردیمممم...توروخداااا.. 

 پیچید.  جیغ زدم و باالخره صدای هق هقم توی ماشین

 دلم داشت اتیش می گرفت.

وقتی رسیدیم دوتا پرستار با تخت جلوی در منتظر بودن انگار از قبل  

 هاهنگ شده بود.. 



سریع کامران و رو تخت خوابوندن و بردن داخل منم پشت سرشون با 

قدم های لرزون می دوییدم و وقتی وارد اتاق عمل بردنش و اجازه  

 انو افتادم و صدای هق هقم بلند شد..ندادن وارد بشم همون پشت رو ز

 پرستاری کنارم نشست و بازوم و گرفت و بلندم کرد: 

اروم باش عزیزم توکلت به خدا باشه..بیا بریم فرم بیمار و پر کن پول  -

 و واریز کن تا عملش کنیم. 

سیع رفتم پذیرش و کار های الزم و کردم و خواستم برم باز جلوی در  

رفت و افتادم رو زمین و فقط لحظه اخر صدای  اتاق عمل که سرم گیج 

 پرستار و شنیدم که داد زد عه قش کرد.. و بعد سیاهی مطلق... 
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 وقتی بهوش اومدم سرم خیلی درد می کرد و بدنمم کمی درد می کرد.. 

چشم هام و بزور باز کردم و به اتاقی که داخلش بودم نگاه کردم و وقتی  

 مغزم به کار افتاد...تصادف..کامران..بیمارستان..سرم و تو دستم دیدم  

وای نه سریع بلند شدم که سرم تیر کشید اخی گفتم ولی اهمیت نداشت 

باید می رفتم تا بفهمم شوهرم تو چه وضعیتیه..سرم و از دستم کندم که  

پوستم پاره شد و دستم خون اومد ولی بازم اهمیتی ندادم و رفتم سمت در  

 رفت ولی خودم و به در رسوندم بازش کردم. سرم هنوز گیح می 

وقتی رفتم بیرون مامان و بابا رو دیدم ولی به نگاه متعجبشون اهمیتی  

ندادم و اروم راه افتادم سمت راه رو تا برم جلوی در اتاق عمل و ببینم  

 کامرانم تو چه حاله.. 

 اون بخاطر من اینجوری شد..لعنت به من و نحس بودنم. 



ال یادم نبود که نحسم و...رنگم پرید و روی زانوم  وای گفتم نحس اص

افتادم روی زمین و وقتی مامان و بابا نشستن کنارم روی زمین جیغ  

 زدم و گفتم: 

همش تغصیره منههههه...مامااانم راست می گفت من نحسممم وجودم  -

 ناپاکه و نحسیه من دامن همه رو می گیره..

ن..کامران نههه..شوهرمممم  خدااااا چرااا ...این کارو با من نکننن

نه..خواهش می کنمممم..خدا جون من و بگیر و راحتم کن تا کی باید  

 تاوان این نحسی من و بقیه پس بدن. 

 چرا تمومش نمی کنی لعنتییی... 

با دستم تو سر و صورتم می کوبیدم و مامان با گریه و هق هق سعی  

داشت مهارم کنع ولی نمی تونست بابا با بغض محکم بغلم کرد..تقال  

 کردم ولی نتونستم کاری کنم بابا زیره گوشم گفت:

هیششش..اروم باش دخترم..اینجا بیمارستانه..شوهرتم حالش خوبه  -

 اروم باش تا ببرمت پیشش. 

روم تر شدم ولی هنوز هق هق می کردم و صدام از زور جیغ  کمی ا

 هایی که زده بودم بشدت گرفته بود و زمزمه کردم:

 بابا من و ببر پیش کامران..خواهش می کنم. -

 بابا با ناراحتی سرش و تکون داد و بلندم کرد و مامان هم بلند شد.... 
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مکان داشت سقوط کنم..وقتی  بابا زیره بغلم و گرفته بود جون هر عان ا

 چشمش به دست پر از خونم افتاد با اخم گفت:



اول می ری تو رو تخت می خوابی تا دستت و پانسمان کنن بعد  -

 میبرمت پیش کامران. 

 خواستم مخالفت کنم که با جدیت ادامه داد:

 تو اتاق و بخواب.    نیایش..کاری نکن هیچوقت نزارم که ببینیش..برو-

م داخل و رو تخت نشستم و فقط اشک هام بود که تند و  به ناچار رفت

 پشت سره هم صورتم و خیس می کردن.

پرستار با وسایلش اومد و بعد از ضد عفونی دستم اون و پانسمان کرد و  

 یه ارام بخش بهم زد و سرمم و به اون یکی دستم وصل کرد و رفت.

 دوباره خوابم برد ... 

**** 

 بود و سرمم تموم شده بود..   وقتی بهوش اومدم حالم بهتر

با کمک بابا و مامان رفتم تا در اتاقی که کامران حضور داشت و وقتی  

 رسیدم جلوی در مادر و پدرش و دیدم که نشسته بودن.. 

 مادرش گریه می کرد و پدرش با اخم و نگرانی قدم می زد.

اب دهانم و قورت دادم و نزدیک تر رفتم وقتی رسیدم چشم مادر و 

 بهم خورد مادرش با نفرت نگاهم کرد و بلند شد اومد سمتم:پدرش 

اومدی چیو ببینی هااااا؟ اینکه پسرم و انداختی رو تخت -

 بیمارستااان!؟اررررهه!؟ 

نزدیک بود بیوفتم که باز بابا نگهم داشت و مامان تا خواست چیزی  

 بهش بگه اقای صبوری اومد و بازوی زنش و گرفت:

و نمی بینی!؟شنیدی که مردم به پلیس چی  زن چی میگی مگه حالش -

 گفتن..عروسمون هیچ تغصیری نداره و اون ماشین از عمد زده بهشون. 

 با تعجب نگاهش کردم که زنش و برد و نشستن روی صندلی. 



 رو به بابا گفتم: 

 بابا..کامران کجاست اینا چی میگن؟! -

 بابا من و نشوند رو صندلی و گفت: 

بودی عمل کامران خوب بوده و لخته های   دخترم تو دو روز بیهوش-

 خون و از سرش بیرون اوردن ولی االن...

اب دهانم و قورت دادم و سوالی نگاهش کردم که با نفس عمیقی ادامه  

 داد:

تو کماس و تشخیص دکتر مرگ مغزیه..البته اگر تا یک هفته دیگه -

 بهشو نیاد ممکنه که.. 

 این کارو با من نکن . گوشام و گرفتم...نه نه نه خدااا نه 

 من باید کامران و ببینم اره باید ببینم. 

 رو به بابا با جون کندن گفتم: 

 ا..االن ک..کجاس!؟ -

 به اتاق رو به رو اشاره کرد. 

 خواستم برم که دستم و گرفت و گفت: 

 ممنوع المالقاته..دکترش اجازه نمی ده. -

 تکون داد و گفت: با التماس نگاه اشکیمو دوختم به چشم هاش که سری 

 پوففف..خیله خب دخترم اروم باش تا برم با دکتر صحبت کنم. -
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دقیقه ببینمش   5وقتی دکتر اومد با کلی التماس و خواهش اجازه داد برم 

ولی گفت که گریه و زاری باال سره بیمار ممنوعه چون تو کماست و 

و جونش به  حرف هامون و می شنوه و ممکنه عکس العمل نشون بده 

 خطر بیوفته. 

خودم و کنترل کردم و بعد از اینکه لباس مخصوص پوشیدم رفتم  

 داخل... 

نزدیک تختش شدم و وقتی چشمم به صورت رنگ پریده و سره باند  

پیچیش افتاد دلم گرفت..داخل دهنش تو تا شلنگ رد کرده بودن ،خدایا  

ول می دادم  همش تقصیره منه اگر به جایی که جیغ می زدم کامران و ه 

 االن من ردی این تخت بودم نه اووون. 

 تو دلم این هارو می گفتم و فریاد می زدم و اروم اروم اشک می ریختم. 

 رفتم جلوتر دستش و توی دست های سردم گرفتم و نوازش کردم. 

 خم شدم ماسکم و دادم پایید و دستش و بوسیدم..ایستادم و ماسکم و زدم . 

 گرفته و لرزونی لب زدم: اروم کناره سرش با صدای  

کامران...خواهش می کنم من و تنها نذار..من جز تو کسی و  -

 ندارم.برگرد. 

این و که گفتم دیگه نتونستم خودم و کنترل کنم و گریم شدت گرفت برای  

 همین بیرون اومدم. 

رو زمین نشستم و سرم و گذاشتم   ICUلباس هارو در اوردم و کنار در 

.به حال کامران ..به حال پدر و مادرم..به حال  رو زانوهام و زار زدم.

 پدر بزرگ و مادر بزرگم..خدایا چرا این نحسی من تمومی نداره. 

چرا باید من به این درد دچار بشم...خدایا چرا نحسیم دامن خودم و نمی  

 گیره؟چرا یه مریضی العالج نمی گیرم و نمیمیرمممم.. 



.چرا با اذیت کردن عزیزام  خدایا داری تقاص کدوم گناه و ازم میگیری.

داری مجازاتم می کنی...بسم نبود؟از وقتی خودم و شناختم زندگیم گریه  

 بوده و سراسر غم...

با صصدای بابای کامران سرم و بلند کردم و از پشت پرده ای از اشک  

 صورت گرفته و ناراحتش و دیدم: 

خودت و  اروم باش بابا جان..کامران پسر قوییه..اون بهوش میاد ..-

 اذیت نکن تقصیر تو نیست بزودی مجرم پیدا می شه.

 سرم و تکون دادم که روی موهام و بوسید و بلندم کرد. 

 مامان و بابا نشسته بودن و گرفته و ناراحت نگاهم می کردن.

 وقتی روی صندلی نشستم بابای کامران گفت:

دخترم از اداره پلیس اومدن تا ازت سواالتی راجب تصادف -

 بپرسن..االن اگر حالتـ... 

نه نه..بگید باید کجا برم..می خوام بدونم اون شخص کی بوده و چرا  -

 این کارو کرده. 

بابا سری تکون داد و بعد از اینکه به مامان و بابا گفتم اینجا منتظر  

باشن برمی گردم با بابای کامران رفتیم پایین و سوار ماشین شدیم رفتیم  

 اداره... 
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وقتی رسیدیم به اداره رفتیم تو دفتر رئیس و بعد از معرفی ازم خواست  

 بشینم قضیه رو با جزئیات براشون توضیح بدم: 



خب من و کامران اون روز بعد از اینکه از پاساژ زدیم بیرون خواستیم  -

بریم اون سمت خیابون تا ناهار بخوریم وقتی داشتیم از خیابون رد نی  

ود ولی چند تا ماشین کنار خیابون پارک بودن و تو  شدیم هیچ ماشینی نب

یکی از اون ماشینا یه مرد که عینک دودی روی چشم هاش بود نشسته 

بود و نگاهش سمت ما بود..مشکوک بودم بهش دقیقا زمانی که به وسط  

خیابون رسیدیم با سرعت ماشین و روشن کرد و اومد سمت ما من دقتی  

م وقتی کامران متوحه ماشین این صحنه رو دیدم فقط جیغ زد

شد...مـ..من و پرت کرد سمت پیاده رو..بـ..بعدش من چیزی ندیدم و فقط  

صدای فریاد کامران و شـ..شنیدم که اسمم و صدا زد و بعدم صدای  

 الستیک های ماشین که از اونجا دور شد..

 گریم باز شدت گرفت و دستم و روی صورتم گذاشتم و هق هق کردم. 

 ان اومد کنارم نشست و بغلم کرد.بابای کامر

بعد از اینکه یه لیوان اب خوردم و کمی اروم شدم سرهنگ برگشت و  

 بهم گفت: 

چند نفری که اون اطراف بودن هم این صحنه رو دیدن و بر این  -

باورند که این تصادف اتفاقی نبوده و از عمد اتفاق افتاده چون ماشین هم  

 دا کنیم.. پالکی نداشته تا بتونیم ردش و پی

 ولی ما تمام تالشمون و می کنیم تا بتونیم ردی ازش پیدا کنیم. 

امیدوارم همسرتونم زودتر بهبود پیدا کنن..ممنونم که با این حال بدتون  

 تا اینجا اومدید. 

سری تکون دادم و بعد از خداحافظی با بابای کامران از اداره بیرون  

 زدیم.

راهش عوض شد که نگاهش کردم و  فکر کردم می ریم بیمارستان ولی 

 بی جون لب زدم:



 بابا دارید کجا می رید!؟بریم بیمارستان می خوام پیش کامران باشـ.. -

 بابا اخمی کرد و پرید وسط حرفم:

دخترم رنگ به رو نداری..رفتن تو به بیمارستان کمکی به کامران  -

ی ریم  نمی کنه..میبرمت االن خونتون دوش بگیر غذا بخور بعد باهم م

بیمارستان.نگران نباش پدر و مادرت بیمارستانن و اگر خبری بشه به ما 

 می دن.

 به ناچار قبول کردم چاره ای نداشتم. 
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وقتی رسیدیم در خوته رو باز کردم، بابا که تو راه غذا گرفته بود رفت 

 تو اشپز خونه و گفت که زود برم ناهار بخورم.

سری تکون دادم و رفتم سمت اتاقم..وقتی وارد شدم یاده خاطراتم با 

کانران افتادم که هرروز می اومد اینجا و تو اتاقم با هم کتاب می  

 خوندیم..شیطونی می کردیم..می خوابیدیم..

دوباره بغض گلوم و گرفت و اشک هام پشت سره هم ریختن روی 

 صورتم. 

ه و مرور خاطرات نیست باید  رفتم جلوتر سمت کمدم االن وقت گری

 زود برم حمام و بعد برم بیمارستان.

مانتو و شلواری بیرون اوردم و رفتم سمت حمام بعد از یه دوش  

مختصر بیرون اومدم و لباس پوشیدم لحظه اخر وقتی خودم و تو ایینه  

دیدم تعجب کردم..زیره چشم هام گود افتاده بود و چشم هام بشدت قرمز  



ود جوری که فقط کمی الی پلک هام باز بود.صورتمم  و متورم شده ب 

 زرد بود. 

ولی اهمیت ندادم و شالم و گذاشتم روی موهای نمناکم و بعد از برداشتن 

 کیفم رفتم پایین. 

 بابا نشسته بود روی صندلی میز ناهار خوری و منتظر من بود.. 

بود   رفتم جلو و وقتی من و دید تو این حال و لباسامم که سرتا پا مشکی

 تعجب کرد و گفت:

 دخترم خوبی!؟بیا بشین ناهار بخوریم. -

رفتم جلو و کنارش نشستم..بزور چند قاشق خوردم و با زور اب لقنه  

 هام و قورت می دادم چون انقدر بغضم بزرگ بود راه گلوم و بسته بود. 

بعد از اینکه بابا غذاش و تموم کرد بلند شدیم که بریم بیمارستان..بابا 

 ذام و اورد و گفت که اگر گرسنم شد بخورم.بزور غ

 بین راه برای مامان و بابامم غذا گرفتیم و رفتیم بیمارستان.

وقتی از بابای کامران پرسیدم که مادر کامران کجاست گفت که 

 خواهرش اومده دنبالش و اون و برده خونه.

و بابا  دیگه سوالی نپرسیدم تا رسیدیم و رفتیم کنار اتاق کامران که مامان

 رو دیدم.. 

 بلند شدن اومدن سمتم و مامان گفت:

دخترم رنگ به رو نداری اقای صبوری گفتن که خونه رفتین..چرا  -

 نخوابیدی یکم تا حالت بهتر بشه!؟ 

مامان من خوبم همین جا می مونم شما و بابا خسته شدین برید خونه  -

 استراحت کنید. 

 مات و بابای کامران گفت: مامان خواست مخالفت کنه که بابا رو به ما



 شما برید من و دخترم اینجا هستیم و اگر خبری شد بهتون میگیم. -

من تو دلم     اونا رفتن و من و بابا نشستیم و به در اتاق کامران زل زدیم

خدارو صدا می زدم و دعا می کردم تا خوبش کنه. اون گناهی نداره که  

می کردم تا باهاش با منه نحس ازدواج کرده..کاش هیچوقت قبول ن 

 ازدواج کنم. 
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یک ماهی گذشته بود و هنوز کامران بهوش نیونده بود..دکترا می گفتن 

 برگشتش فقط نیاز به یک معجزه داره.. 

 ولی من هنوز باور داشتم که کامران بر می گرده. 

دیگه پرستار ها مارو می شناختن،بابای کامران و مامان هرروز می  

ادر شوهرمم که یه وقتایی می اومد به کامران سر می  رفتن شرکت..م

 زد که من نباشم.

ولی من هرروز از صبح تا غروب بیمارستان می موندم و امروز وقت  

 مالقاته و می تونم برم پیش کامران. 

وقتی رسیدم به پذیرش خانم پرستار با دیدنم لبخندی زد که منم متقابال  

 سالم کردم اونم با مهربونی جوابم و داد که پرسیدم: لبخند زدم و

 با اجازتون امروز که وقت مالقات هست می خوام برم پیش شوهرم؟! -

دقیقه وقت داری با  10برو عزیزه دلم راهم که بلدی فقط یادت نره -

 هم هماهنگ کن.  icuپرستاره بخش 

 سری تکون دادم و راه افتادم طبقه باال. 



وقتی رسیدم لباس مخصوص پوشیدم و رفتم داخل..مثل این یک ماه  

روی صندلی کنارش نشستم و بعد از اینکه پیشونیش رو بوسیدم دستش  

 و گرفتم: 

سالم عشق بی وفای من خوبی؟! می دونی چقدر دلتنگ نگاه  -

خاکستریتم؟چقدر دلتنگ صدای بم مردونتم؟ چرا این جوری شد 

 کامران؟.. 

اهی کشیدم و نشستم روی صندلی با بغض قران کوچیکی که همون  

روز اول گذاشته بودم کنار بالشش رو برداشتم و سوره ای خوندم..بعد  

 هام صورتم و خیس می کردن زمزمه کردم:از اون همونجور که اشک 

 )روزی،جایی،زمانی، -

 اگر عاشق شدی

 فقط خوب باش

 خوب بودن قشنگ ترین 

 حس دنیاست،

 فقط درد دارد...( 

کامران تو خوب بودی خیلیی خوب..االنم هستی،مطمئنم االن داری می  

شنوی و حس می کنی که ناراحتم تمام این یک ماه و حس کردی،ولی  

 نمیای؟ چرا بهوش 

 دلیلش و من می دونم.. 
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با هق هق دستش و گرفتم و سرم و بلند کردم رو به سقف ولی چشم هام 

 و بستم و گفتم: 

خدایا به بزرگی و عظمتت قسمت می دم..من از بَدِو تولد ادم نحس و  -

بدی بودم..خواهش می کنم همین یکبار من و ببین..خواهشم و بشنو..من  

ام که شوهرم و به زندگی برگردونی بعدش قسم می فقط ازت می خو

خورم..با اینکه برام سخته ولی از زندگیش می رم بیرون..قـ..قول می  

 دم.

بعد از تموم شدن حرفم خواستم دست کامران و رها کنم که لرزش دست  

 بزرگش رو تو دستام حس کردم.. 

 قلبم ایستاد..اب دهانم و قورت دادم و به دستش نگاه کردم.. 

دکتر قبال گفته بود که شخصی که تو کماست ممکنه پلکش بپره یا  

انگشتش تکون بخوره..قبال هم این حالت به کامران دست داده  

بود..ولی..ولی قسم می خورم این بار فرق داشت دستس تو دستم کامل  

 لرزید.. 

خواستم پرستار و صدا کنم که دیدم دکتر همراه دو پرستار اومدن  

 داخل.. 

 به من گفت:دکتر رو  

عالئم حیاتیش باالرفته..شما که اینجا بودین چیزی حس نکردین؟! مثل  -

 تـ.. 

 نزاشتم ادامه بده و تند گفتم: 

چـ..چرا اومدم االن صداتون کنم که خودتون اومدید..دستش تکون  -

 خورد..بخدا تکون خورد. 

 دکتر گفت: 



بهوش    اروم باشید خانم همتی می دونم..فکر نمی کردم دیگه همسرتون-

 بیان ولی انگار دعاهای شما و مادرشون باالخره جواب داد و برگشت.

اگر همین جوری عالعم حیاتیش باال بره خیلی زود بهوش میاد و  

 منتقلش می کنیم به بخش. 

از خوشحالی دلم می خواست جیغ بکشم..دستم و از روی ماسک روی  

دهنم گذاشتم و اشک شوق ریختم که یکی از پرستار ها اومد جلو و  

 تبریک گفت که بغلش کردم و تشکر کردم و گفتم: 

 من برم به خانوادم خبر بدم. -

 دکتر لبخندی زد و سر تکون داد. 

اتاق بیرون اومدم دوییدم تو محوطه  نگاهی دیگه به کامران انداختم و از 

بیمارستان و اول به بابا زنگ زدم و گفتم به مامان خبر بده بعد هم زنگ  

 زدم به پدر شوهرم. 

 که تعحب کرده بودن و گفتن که خودشون و میرسونن... 
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نشسته بودم روی نیمکت های تو محوطه بیمارستان و با استرس با پام  

سر به زیر مبایلم و ت دستم فشار می دادم که با  ضرب گرفته بودم و

صدای اشنایی سر بلند کردم که دیدم بابا و مامان و پدر و مادر کامران  

 دارن بدو میان سمتم.. 

 سریع بلند شدم و با لبختد بزرگی رو بهشون گفتم: 

 سالم...بیاید بریم باال کامران داره خوب می شه..-

 رو به بابا ادامه دادم: 



بابا..انقدر باهاش صحبت کردم و با کمک دعاهای مامان و  دیدی -

 مادرشوهرم باالخره کامران برگشت. 

 همه با لبخند بهم زل زده بودن حتی مادر شوهرم.

همه با هم سریع رفتیم باال و از پرستار بخش پرسیدم دکتر کجاست که 

 گفت تو دفترشه..همه رفتیم سمت اتاق دکتر تا از حالش با خبر بشیم.. 

 وقتی وارد شدیم دکتر با لبخند شروع کرد:

من از این مورد ها دیده بودم که بیمار و وقتی ازش قطع امید کردیم  -

برگرده ولی خیلی کم پیش میاد..خب خدارو شکر که اقا کامران شما هم 

 برگشت و خدا به جوونی خودش و همسرش رحم کرد.

 سرم و پایین انداختم که دکتر ادامه داد: 

ی خواستم بهتون خبر بدم بیاید که اگر رضایت می دید  امروز م-

اعضای بدنش رو اهدا کنیم چون عالئم حیاتیش روز به روز کاهش پیدا  

 می کرد ولی امروز انگار یه شوک باعث شد تا برگرده.. 

 و به نظر من این رو مدیون خانم همتی هستید که امروز اینجا بودن. 

ا دکمه مانتوم بازی می کردم.ولی همه برگشتن سمتم سرم پایین بود و ب

 سرم و بلند کردم و گفتم: 

اقای دکتر شما لطف دارید ولی درواقع من کاری نکردم،اول خدا و بعد  -

هم این شمایید که شب و روز زحمت می کشید و بعدم دعا های مادر 

شوهرم و مادرم بود که خدا بهمون نگاه کرد و به جوونی همسرم رحم 

 کرد. 

 مرم مدیون همتونم. من تا اخر ع

 همه باز لبخند زدن و مادر شوهرم دستم و گرفت و گفت: 

 قربونت برم دخترم..من و ببخش بابت روز اول و اون برخوردـ... -



 وضعیت خوبی نبودید..   نه مامان اشکالی نداره می دونم شمام تو-

وقتی به چشم هاش نگاه کردم یه غم سنگین و حسرتی توی چشم هاش 

 که دلیلش رو نمی دونستم....موج می زد  
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 دکتر گفت: 

خب فکر کنم تا یکی دو روز اینده بهوش میان و وقتی منتقل بشن به  -

 بخش می تونید بیاید و ببینیدش.و بازم خوشحالم که به زندگی برگشت. 

تشکری کردیم و رفتیم از پشت شیشه کامران و دیدیم..بعد از دو هفته که  

امید کرده بود از برگشت کامران روی پلک هاش چسب زده دکتر قطع 

بودن ولی االن اون هارو برداشتن و باند سرشم باز کردن و به جای  

اون لوله های داخل دهانش فقط ماسک اکسیژن روی بینی و دهانش  

 بود. 

با لبخند دستم و روی شیشه کشیدم و صورتش و نوازش کردم و بعد هنه  

 رفتیم بیرون. 

ابای کامران دو جعبه شیرینی خریدن و دادن به پرستار ها و یه  بابا و ب

 جعبه هام برای خودمون خریدن. 

 بابا رو به بابای کامران گفت:

 امشب شام بیاید منزل ما خوشحال می شیم..-

بابای کامران گفت نه و مزاحم نمی شیم ولی با اسرار من و بابا قبول  

 کردن.



واب راحت شب خانواده ی کامران  رسیدیم خونه و بعد از یه دوش و خ

اومدن و دور هم با خوشحالی بعد از یک سال و یک ماه باالخره با هم  

 خوب رفتار کردیم و شیرینی و چای خوردیم.

چند دقیقه ای سکوت بود که دیدم مادر شوهرم با ناراحتی چیزی زیره  

گوش همسرش گفت و اونم اخنی کرد و سر تکون داد بعد سرش و بلند  

 .هر دوشون به من نگاه می کردن و غم عمیقی تو چشم هاشون بود.کرد.

 یه لحظه ترسیدم یعنی چیشده!؟ 

 بابای کامران گفت: 

 دخترم ما باید یه چیزی و خیلی وقت پیش می گفتم ولی نتونستیم کـ... -

 بابا با اخم و صدای محکم از الی دندون هاش غرید:

صبوررری...درسته!؟ االن دخترم بابت برگشت گذشته ها گذشته اقای -

شوهرش بعد از یک ماه خوشحاله و نمی خوام این خوشی رو کسی با 

 مضخرفاتش ازش بگیره.. 

 بابای کامران هم اخم کرد و محکم گفت: 

جناب حسینی..من قبال اشتباه کردم ولی االن نیایش مثل دخترمه و اگر  -

یست..درضمن یادتون نره که  بیشتر از شما دوسش نداشته باشم کمتر ن 

 من از شما به نیایـ... 

 بابا بلند شد و رفت جلوی بابای کامران و داد زد: 

 ساکت شووو مردک عوضیییی..تو هیچ می فهمی چه غلطی کردی!؟؟ -
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انگشتش رو تهدید امیز جلوی صورت بابای کامران تکون داد ولی  

 درش:منظورش هم به بابای کامران بود و هم ما

خوب گوشاتون و باز کنید ببینید چی بهتون می گم...به والی علی اگر  -

بخواید یک باره دیگه این بحث و پیش بکشید ..یا بخواید ارامش و  

خوشحالی دخترم و ازش بگیرید،چشم هام و روی فامیل بودنمون می  

 بندم و کاری و که نباید می کنم.. 

دختر خط قرمز منه و هرچیزی  قبال هم بهتون هشدار داده بودم که این 

 که باعث ازارش بشه رو از بین می برم. 

بابا با چشم های قرمز زل زده بود تو چشم های بابای کامران و اونم زل  

 زده بود تو چشم های بابا و با خشم نگاهش می کرد ... 

نمی دونستم قضیه چیه ولی بلند شدم دست بابا رو گرفتم که برگشت با  

 کرد..ولی وقتی بهش لبخند زدم و گفتم: اخم نگاهم 

بابا اروم باشید االن فشارتون می ره باال..چیشده که اتقدر عصبی -

شدین..امروز مثال دوره هم جمع شدیم تا جشن بکیریم برگشت کامران و  

 نه اینکه دعوا کنیم. 

بابا کمی اخم هاش باز شد و برگشت سمتم روی موهام و بوسید و دستم 

 زرگش گرفت و گفت:و بین دستای ب

چیزی نیست بابا جان..قربون چشم های دریاییت برم که برق  -

 خوشحالی بعد از چند وقت باز اومده توش.

بابا داشت بحث و می پیچوند و واقعا هم موفق شد باز چشم هام برق زد 

و لبخندم پررنگ شد..اینکه کامران برگرده برام خیلی خوب بود. فکر 

شق و وابسته شده باشم به کامران ولی این دوری  نمی کردم تا این حد عا

 کاری کرد تا بی تاب تر و عاشق تر بشم.

 پدر و مادر کامران دیگه نموندن و باز با غم به من نگاه کردن و رفتن. 



 خدایا این غم چیه!؟ چرا بابا اینجوری برخورد کرد..

 با هزار تا فکر و خیال شب بخیر گفتم و رفتم سمت اتاقم.

شیدم روی تختم،یک ساعتی بود که هی قلط می زدم ولی خوابم  دراز ک

 نمیبرد.. 

نشستم روی تختم و اباژور های کنار تختم و روشن کرد و قران  

کوچیکم و از روی پاتختی برداشتم و بازش کردم باز همون کاغذ قدیمی  

و ارام بخش..درش اوردم و خوندم بعد از اون سوره ای از قران و  

ز الی قران گذاشتم ، بستمش و بعد از اینکه بوسیدمش  خوندم و کاغذ با

 گذاشتم سره جاش..

و نیم و نشون میداد بلند شدم  1به ساعت گوشیم نگاه کردم که ساعت 

رفتم تو سرویس اتاقم و وضو گرفتم اومدم بیرون سجادم و پهن کردم و  

اول نماز شکر خوندم برای برگشت کامران و بعد هم نماز شب خوندم 

از درد و دل با خدا و ارامشی که گرفتم بلند شدم و رفتم روی تختم  وبعد  

 که زود خوابم برد.. 
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**** 

یک هفته ای از اون روز گذشته بود کامران هم به بخش منتقل شده بود  

و دیگه دستگاه زیادی بهش وصل نبود و فقط بخاطر یه سری سر گیجه 

دیگه بمونه و بعد   و سردردی که داشت دکتر گفت دو سه روز

 مرخصه..

امروز بعد از اینکه صبحانم و خوردم سریع لباس پوشیدم و سوویچم و  

 برداشتم از بابا خداحافظی کردم..مامان هم که رفته بود شرکت. 



جلوی گل فروشی نگه داشتم و یه دسته گل رز قرمز و خوش بو خریدم  

ای دیگه  و با خوشحالی رفتم سمت بیمارستان..امروز برعکس روز ه

خیلی خوشحال بودم و مانتوی زرد پوشیده بودم با شلوار لی تنگ و  

 کتونی و شال سفید. 

 خیلی خوب شده بودم. 

دلم می خواست لباس های شاد بپوشم تا کامران با دیدنم روحیش عوض  

 بشه.

 رسیدم به بخش و رو به پرستاره همیشگی گفتم: 

 سالم ستاره جووونه خودم حال شماا.. -

نیایش خانم گل..ممنون خوبم از احوال پرسی های شما. خودت به به  -

 چطوری همسر نمونه.. 

 از لفظ همسر نمونه خندم گرفت که گفت: 

اینجا دیگه همه از ماجرای تو و شوهرت خبر دارن و لقب همسر  -

 نمونه رو بهت دادن به خاطر صبر و تحملت. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

باز میام پیشت االن مزاحمتم نمی   عزیزم من برم به کامران سر بزنم-

 شم کار داری..

 ستاره خندید و با لحن شیطونی یه نگاه به سر تا پام انداخت و گفت: 

اره اره من که کار دارم و توام می خوای مزاحمم نشی...اره می دونم  -

 تو اصال بی قرار نیستی شوهرت و ببینی..

 داد:با خنده زدم به بازوش که خندید و ادامه  



واال خب عزیزم حرف حق تلخه..راحت بهم بگو مزاحم نشو پرچونه  -

بزار برم پیش شوهرم..هر چند تو چیزی هم نگی اون تیپت و برق  

 چشمات و بی قراریه توشون داد میزنه.. 

 باخجالت گفتم:

خیله خب بابا غلط کردم..هربار باید هی اینارو به روم بیاری؟خب  -

 هر کنی می فهمی من چی میگم. شوهرمه دوستش دارم توام شو
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 با حالت با نمکی دستاش و گرفت رو به اسمون و گفت:

 هعی خدا از دهنت بشنوه.. -

همون موقع دکتر صدر که یه دکتر جوون و جذاب بود صداش کرد و  

 بیمارا رسیدگی کنه..   گفت که به یکی از

 وقتی رفت گفتم: 

 ی هم فرستاد سمتت.. خدا چه زودمراد دلت و داد..چه جیگر -

 با هم زدیم زیره خنده که صدای یکی از جا پروندم.

سریع برگشتم که کامران و پشت سرم با لباس بیرون حاظر و اماده  

 دیدم.

 با تعجب رفتم نزدیک و گفتم: 

 سالم عزیزم..خوبی؟چرا اماده ای کجا!؟-

 اخم هاش تو هم بود و فکش قفل بود.. 

 پوزخند از الی دندوناش غرید: اب دهانم و قورت دادم که با 



 مثل اینکه از اینجا خوشت اومده و دوست داری من اینجا بمونم!؟ -

 هول شده خواستم چیزی بگم که سریع گفت:

الزم نیست چیزی رو انکار کنی..خودم با چشمام دیدم تا اون دکتره رو  -

 دیدی چجوری نیشت باز شد..ماشاال با همه هم که رفیق شدی. 

ی بهم بر خورده بود ولی بحث و عوض کردم و با غم توی با اینکه خیل

 نگاهم زل زدم به چشم هاش واروم گفتم: 

 به جای سالم واحوال پرسی اینا چیه می گی؟بعدم جوابم و ندادیا چـ..-

 با صدای شخصی نگاهم به پشت سره کامران افتاد: 

 چون پسرم امروز مرخص شده و داریم می بریمش خونه. -

 بود که این حرف و می زد..با تعجب گفتم:مادره کامران  

 ولی دکترش گفت دو سه روز دیگه اینحا باید بمونه که؟.. -

 این بار پدرش جواب داد: 

 کامران خسته شده بود گفت که خودش تو خونه استراحت می کنه. -

با بغض برگشتم سمت کامران و خواستم بگم که خبر نداشتم وگرنه  

 نگاهم قتی به اخم های درهمش افتاد خفه شدم..زودتر می اومدم که 

 یه نگاهی به سر تا پام انداخت و با اخم و سرد گفت:

 ما داریم می ریم خونه اگر می یای بیا...-

حرفی نزدم و نگاهش کردم که با قدم های محکم دور شد و مادرش هم 

با اخم کم رنگی پشت سره پسرش رفت ولی پدرش لبخند کم رنگی زد و  

 گفت:

بیا بریم دخترم..ناراحت نشو کامران بخاطر محیط بیمارستان  -

 کالفه..درست می شه. 



سر به زیر فقط باشه ای گفتم..به دسته گل تو دستم نگاه کردم ..حتی  

 دست گلم ازم نگرفت..
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 دلم خیلی شکسته بود. 

 سرسری با ستاره خداحافظی کردم که اونم ناراحت گفت: 

تغصیر منه انقدر زرمفت زدم یادم رفت بهت بگم  نیایش ببخشید -

 شوهرت امروز مرخص می شه..

 با لبخند گفتم: 

ایرادی نداره..شمارت و دارم بعدا باهم حرف می زنیم عزیزم  -

 خداحافظ. 

 اونم خداحافظی کردم و با بابا رفتیم بیرون.

فکر کردم کامران با من میاد ولی با اومدن پدرش سریع نشست تو  

 منم رو به پدرش گفتم: ماشین و 

من دیگه مزاحم نمی شم با اجازه می رم خونه..فقط این دست گل و بدید  -

 به کامران از طرف.. 

 پدرش لبخند ناراحتی زد و گفت: 

 مزاحم چیه دخترم بیا بریم خونه دست گلم خودتـ... -

استراحت کنه بهتره    نه بابا جون مزاحم نمی شم..کامران هم امروز و-

 هتر بود خبر بدید بیام ببینمش. فردا اگر ب 



پدرش ناچار سری تکون داد و منم بابغض نگاه دیگه ای به کامران  

 انداختم که داشت از ایینه مارو نگاه می کرد..

بعدم رفتم سمت ماشینم وقتی نشستم دیگه اشک هام دست خودم نبود و  

 دونه دونه ریخت روی گونه ها.. 

***** 

 ""کامران"" 

 

دونستم نیایش خبر نداره از اینکه دارم مرخص می شم و از دستش  می 

ناراحت نبودم ولی وقتی از اتاق بیرون اومدم و دیدم داره جلوی اون  

 دکتره جوون بلند می خنده اونم با اون مانتو و لباسش...

عصبی شدم...لبخند و ذوق تو چشم هاش و دیدم ولی زدم تو  

م خیلی دلخور شد و خجالت کشید ذوقش..وقتی اونجوری جوابش و داد

ولی به حدی عصبی بودم که نتونستم خودم و کنترل کنم..حتی دست گل  

 خوشگلشم ازش نگرفتم..

وقتی کنار ماشین بودم..سر به زیر با بابا اومد بیرون چون هنوز دلخور  

بودم نشستم تو ماشین..می دونستم دارم زیاده روی می کنم..حتی نذاشتم  

خب به خاطر کالفگی از بیمارستان و خستگی و درد و  توضیح بده ولی 

همه این ها باعث شد با دیدن وضع نیایش جرقه بزنه و همه چیز و سره 

 اون خراب کنم.. 
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وقتی با بابا حرف می زد از ایینه دیدمش که چقدر ناراحت با بابا 

  صحبت کرد و بعدم با دست های لرزون دسته گل و داد بهش و لحظه

اخر که بهم نگاه کرد برق اشک و تو چشم هاش دیدم..همون نگاه برام  

کافی بود تا اتیش بگیرم..تا قلبم بایسته..خودم لعنت کردم و خواستم پیاده  

 بشم برم دنبالش که دیدم بابا و مامان نشستن..

بابا در ماشین و کوبید برگشت سمتم گل و انداخت روی پام و خیلی  

 عصبی غرید: 

ارا چی بود کامران...مگه بچه ای تووو!؟ می دونی این دختر  این رفت-

تو این یک ناه و خورده ای که تو تو کما بودی چی کشید!؟ یه پاش  

بیمارستان بود و یه پاش خونه..روز های اول نه می خوابید نه غذا می  

از یک ماه خندید و خوشحال بود و تو این جوری    خورد..امروز بعد

 ؟ ازش استقبال کردی! 

 من این جوری بزرگت کردم!؟  

دستام روی پام مشت کرده بود و فشار میدادم..نگاهم به دسته گل روی  

 پام بود ولی فکرم پیش چشم های ناراحت و اشکی نیایش بود... 

قلبم با حرف های بابا بیشتر فشرده شد..تو این یک ماه چی کشیده بود نو  

 عروس من؟ 

 گرفت.. عذاب وجدان داشت جونم و می 

 بابا که دید جوابی نمیدم راه افتاد..بین راه با صدای گرفته ای گفتم:

 برید سمت خونه اقای حسینی می خوام برم پیش زنم. -

 بابا پوزخندی زد و گفت: 

زنت!؟همونی که چند دقیقه پیش با بی رحمی تمام جلوی همه خوردش  -

 کردی!؟قلب مهربون و پاکش و شکستی!؟



گفته بودم هااان!؟نگفته بودم از گذشتش!؟نگفته  کامران من به تو چی 

 بودم این دختر عذاب زیاد وشیده و اگر واقعا دوستش داری بـ... 

 مامان پرید وسط حرفش و گفت:

بسه توام دیگه..چقدر می خوای به خاطره اون دختره پررو پسرمون و  -

اذیت کنی؟تازه از بیمارستان مرخص شده حاال کاری بکن هنوز پامون  

 یده به خونه باز برگردیم بیمارستان. نرس 

 بابا عصبی غرید: 

ساکت شو زهرا تا کاری که تاحاال نکردم و بکنم..خودتم خوب می  -

دونی که ما به اون دختر بدهکاریم..اونوقت تو هر بار با زبون تند و  

تیزت و اون نگاهت بهش نیش می زنی..بخدا یکبار دیگه بفهمم اذیتش  

 ونم... کردی دیگه ساکت نمی م
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 مامان با تعجب گفت: 

 خوشم باشههه...مثال می خوای چیکار بکنی!؟مثل اینـ... -

 پریدم وسط بحثشون و گفتم: 

 بابا بزن کنار.-

 بابا با اخم خواس چیزی بگه که جدی گفتم:

 بزن کنار من باید برم پیش نیایش..شمام به بحث تکراریتون ادامه بدید. -

 پیاده شدم.. بابا زد کنار و  



راه زیادی نبود تا خونه نیایش..دستام و کردم تو جیب شلوارم و راه  

 افتادم.

چجوری باید از دلش در بیارم!؟فکر نمی کنم من و به این زودیا 

 ببخشه.بد دلش و شکستم.

 دل کوچولو و پاک عشقم و شکستم..غرورش و جلوی بقیه خورد کردم. 

 رده میشد. هرچی فکر می کردم بهش بیشتر قلبم فش 

رسیدم حلوی در خونشون می دونم که االن مادرش خونه نیست ولی 

 ممکنه باباش خونه باشه.

زنگ و زدم که بعد از چند دقیقه صدای لرزون و گرفته نیایش توی  

 ایفون پیچید: 

 کیه!؟ -

ایفونشون تصویری بود ولی از عمد کنار ایستادم..قلبم به درد اومد از  

 شنیدن صداش. 

ف بزنم فقط کمی جلو رفتم و وقتی جلوی تصویر قرار نتونستم حر

گرفتم با دیدنم دیگه چیزی نگفت مطمئنم تعجب کرده..ولی در و زد و  

 رفتم داخل.

پاهام کشش نداشت برم داخل..با چه رویی اومدم اینجا اونم درست  

 زمانی که چند دقیقه پیشش بدترین رفتار و باهاش کردم .. 

 ه بود چون نیایش اومد بیرون. خواستم برگردم ولی دیر شد

 اصال نمی تونستم نگاهش کنم. 

 سر به زیر رفتم جلو که اروم با صدای گرفته ای زمزمه کرد:

 چرا با این حالت اومدی اینجا..بیا داخل استراحت کن..سره پا نایست. -



هر لحظه بیشتر دلم می گرفت با اینکه دلش و شکستم ولی به فکرم  

 ه این کار و کردم..اصال من مردم!؟ بود..من چجور مردی ام ک

 سر به زیر با صدای گرفته گفتم: 

 پدرت خونه ست!؟ -

 نه..بیرون کار داشت از صبح رفته..تنهام.-

از جلوی در رفت کنار و اومدم داخل هنوز نتونستم به چشم هاش نگاه 

 کنم..چون می دونم چی انتظارم و می کشه..

نشستم که خواست بره تو اشپزخونه ولی  رفتم داخل و رو مبل دو نفره 

 گفتم: 

 نیایش...بیا بشین کارت دارم. -

با قدم های لرزون اومد و خواست رو به روم بشینه ولی با دست به 

کنارم اشاره کردم که با ترس اومد کنارم..فکر می کرد می خوام تنبیهش  

 کنم... 
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باالخره سرم و بلند کردم و نگاهش کردم..ولی این بار سره اون پایین  

 بود.  

خوب نگاهش کردم..زیره چشم هاش گود افتاده بود و الغر تر شده  

بود..انگار تازه داشتم می دیدمش..یک ماه ای حالش بوده و مدام گریه  

 کرده اونوقت منه خر دقیقا همون روزی که خوشحال بود... 

رد و چشم هام به دریای چشم هاش گره خورد،که حاال با  سرش و بلند ک

دیدن رد اشک روی پوست سفیدش و قرمزی چشم هاش فهمیدم گریه  

 کرده... 



دیگه طاقت نیاوردم و دست هام و از هم باز کردم که با بغض خودش و  

 پرت کرد تو بغلم و هق هق کرد و زار زد..

 که فقط من و ببخشه.من چیکار کردم با این دختر..خدایا امیدوارم 

خودمم بغض سنگینی داشتم و چون نمی خواستم گریه کنم مطمئنم چشم 

هام قرمز شده..رگ پیشونیم باد کرده بود و سرم درد می کرد..ولی با 

صدای هق هق نیایش دلم اتیش گرفت و قطره اشکم از گوشه چشمم  

عنیق   چکید و سره نیایش و به سینم فشردم و بعد از اینه روی موهاش و

 بوسیدم و بو کشیدم زیر گوشش گرفته زمزنه کردم: 

 هیشش...اروم باش عشقم..اروم نفسم. -

سرش و بلند کرد و نگاه اشکیش و به چشم هام دوخت و گرفته زمزمه  

 کرد:

 مـ..من..ب..بخدا امروز... -

نذاشتم ادامه بده سریع اشک هاش و پاک کردم و با دستام صورتش و  

 قاب گرفتم و گفتم: 

هش فکر نکن خب!؟فقط من و ببخش نیایش..من خیلی بی انصافی  ب-

 کردم.

خواست حرفی بزنه که کل صورتش و بوسیدم مخصوصا چشم های  

نازش و رد اشک هاش روی صورتش و در اخرم لب های سرد و 

 خیسش و که طعم شوری اشک و داشت.

 عمیق و پر از دلتنگی لب هاش و می بوسیدم و اونم همراهی می کرد. 

 وقتی نفس کم اوردیم از هم جدا شدیم.. 

 دیگه گریه نمی کرد ولی هنوز نگاهش طوفانی و اشکی بود. 



نیایشم..دیگه هیچوقت گریه نکن خب!؟هر وقت خواستی قلب من و  -

 اتیش بزنی اشک بریز.. 

 با ناراحتی گفت: 

کامران من دلم نمی خواد اذیتت کنم ولی امروز..امروز من..بخدا خبر  -

 تو... نداشتم که  
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هیشش می دونم خبر نداشتی..بخاطر اون عصبی نشدم..به خاطر این -

که وقتی اومدم بیرون و تورو دیدم که جلوی اون دکتره داری قهقه می  

زنی و اون مانتوی کوتاه و روشن تنت بود ،نتونستم خودم و کنترل  

 کنم... 

پرستار اونجا  کامران بخدا خنده ی ما بخاطر حرف ستاره بود همون  -

که تو این یک ماه باهاش دوست شده بودم..من حتی اون دکتره رو تو  

این یک ماه ندیده بودم چون دکتره بخشی نیست که تو بستری بودی.فقط  

یکی دو بار از زبون ستاره شنیدم فامیلیش و...درست زمانی که خواستم  

که دکتر  بیام پیشت خودت پشتم در اومدی..اون لباسمم بخاطر این بود  

 گفته بود لباس شاد بپوشیم تا روحیه بگیری و زودتر خوب بشی..

 سرش و انداخت پایین و ادامه داد: 

چون تو این یک ماه من لباسام مشکی بوده و دکتر بیشتر روی من  -

 تاکید می کرد که لباس مشکی و در بیارم..

با عشق به حرف هاش گوش می دادم که چقدر صادقانه مظلوم مثل  

بچه ای که کار خطایی کرده و حاال داره پشیمون به باباش جواب   دختر



پس میده..چقدر دلم برای صورت ماهش و صدای نازش و اما خرمن 

 موهای طالیی و خوش بوی تنگ شده بود..

سرش و بلند کرد و وقتی لبخندم و دید یکم صورتش باز تر شد و لبخند  

 زد که با دلتنگی زمزمه کردم: 

 تنگ شده بود عشق مو طالییه من...  خیلی دلم برات-

گونه هاش سرخ شد و سرش و پایین انداخت ، خم شدم و گونش و گاز  

 گرفتم که صدای خنده و جیغش بلند شد.

خوابوندمش روی مبل و به چشم های هم زل زده بودیم و انگار داشتیم  

 با چشم هامون حرف می زدیم..

هردومون باال رفت..تا خواستم لب  سرم و نزدیک تر بردم که تپش قلب 

 هاش و شکار کنم صدای در اومد و پشت سرش صدای باباش. 

 نیایش من و سریع کنار زد و هردو بلند شدیم..

پدرش وقتی از راه روی کوچیک داخل اومد هنوز مارو ندیده بود که  

 نیایش گفت: 

 سالم بابا جون.-

یدن من بیشتر پدرش با تعجب و کمی ترس برگشت سمت نیایش و با د

 تعجب کرد. 

منم اروم سالمی کردم که جلو اومد و با لبخند کم رنگی جواب  

 هردومون و داد و رو به نیایش گفت: 

 نمی دونستم امروز شوهرت مرخص می شه.. -
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 جای نیایش من جواب دادم: 

نیایش هم خبر نداشت..دیگه از بیمارستان خسته شده بودم و زودتر  -

 خص کردم. خودم و مر

 پدرش برگشت سمتم و گفت: 

هممم..که این طور..حاال چرا ایستادید بنشینید من برم براتون چای -

 بیارم.

 نیایش سریع گفت:

نه بابا جون کامران باید استراحت کنه..شما بنشینید من براتون چای -

 بیارم ..کامران هم بره تو اتاق من استراحت کنه.

 پدرش گفت: 

چای نمی خورم می رم تو اتاقم شمام راحت باشید   باشه پس دخترم منم-

 برید استراحت کنید. 

نیایش با لبخند و خجالت سرش و پایین انداخت که دلم می خواست 

 قورتش بدم وقتی اینحوری خجالت می کشید..

پدرش که رفت سریع رفتم سمتش و یه دستم و پشت کمرش گذاشتم و  

ر کاه بلندش کردم...سبک  دست دیگم و زیر زانوهاش انداختم و مثل پ

 بود سبک تر شده بود. 

جیغ کوتاهی کشید و گردنم و گرفتم..سرش توی گردنم بود و وقتی تند  

نفس می کشید هرم داغ نفس هاش می خورد به گردنم و حالم و دگرگون  

 می کرد. 

وای کامران چیکار می کنی؟تو هنوز حالت خوب نشده..تورو خدا من  -

 بهت فشار میاد.  و بزار زمین..من سنگینم



 با خنده گفتم:

تو همون موقع هم سبک بودی چه برسه به این مدت که الغر ترم  -

شدی..ولی من می دونم چجوری بره کوچولوم و چاق کنم و بعدم  

 بخورمش. 

با تعحب نگاهم کرد ،با دیدن قیافه با نمکش خندیدم که با مشت های 

 ظریفش زد به سینم و گفت: 

 ..من بره ام!؟ خیلی بدجنسی کامران-

رسیدیم به در اتاق و چون باز بود با پا باز کردم و وقتی گذاشتمش روی  

 تخت روش خم شدم و موهاش و کنار زدم و گفتم: 

اره تو بره ای...یه بره ناز و خوردنی که فقط یکم الغر شده ولی اقا -

 گرگه بلده چجوری چاقت کنه..

همونجور که گاز می گرفتم با  این و گفتم و حمله کردم سمت گردنش و  

دستام قلقلکش دادم که ریسه رفت و دل منم از این خنده های نازش  

 ضعف رفت...
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 وای کامران تـ....تورو..خدا...وای..ای..دلم..غ..غلط..کردم... -

و نیایش و   ولش کردم و بغلش کردم چرخیدم رو تخت خودم و انداختم

اوردم روی خودم که موهاش ریخت روی صورتم و نفس عمیقی  

 کرد.  کشیدم،نیایشم با لبخند بزرگی نگاهم



سرش و اوردم پایین و باز به عاشقانه ای دیگه دعوتش کردم و بعد از 

اینکه خسته شدیم بلند شدم لباسم و در اوردم و بعد نیایشم و تو بغلم 

 رد:که تو گردنم زمزنه ک  گرفتم

کامران..زمانی که تو تو بیمارستان بودی..من هر بار که به خونه می  -

اومد و رو این تخت می خوابیدم یاده خاطراتمون می افتادم...مخصوصا 

 که تختم بوی تن تو رو گرفته بود.. 

 با بغض ادامه داد: 

کامران من خیلی ترسیدم که از دستت بدم..اگر بالیی سره تو می اومد  -

 خودم و نمی بخشیدم. من هیچوقت 

 پیشونیش و بوسیدم و گفتم: 

اروم باش عزیزدلم...دیگه گریه نکن االن که خوبم و کنارتم..قول می  -

 دم دیگه هیچوقت همچین اتفاقی نیوفته. 

خودش و بیشتر بهم فشرد و بعد از اینکه زیره چونم و بوسید سرشو تو  

رق لذت شدم و با  سینم پنهان کرد و منم از این حرکات ساده و دلبرش غ

 نفس کشیدن عطر موهای طالییش به خواب رفتم...

***** 

 

 ""نیایش"" 

 

وقتی بیدار شدم خودم و تو حصار دست های قوی َمردَم دیدم و غرق  

 لذت شدم..از اینکه دوباره باهم روی این تخت خوابیدیم... 

 اینکه االن کنارمه و سالمه...همین برام کافیه.



با لبخند اروم زیر گلوشو بوسیدم که تکونی خورد   خودم و کشیدم باال و

 ولی چشم هاش و باز نکرد...

 

 

  ❧107#پارت

 

چند دقیقه گذشته بود..دستم و گذاشته بودم روی صورتش و ریش های 

باز کردن چشم هاش   کمی بلند و نامرتبش و نوازش می کردم که با

 نگاهم و غافلگیر کرد.

 خت و لبخند کمرنگی زد.چشم های خمار از خوابش و بهم دو

حاال که دیدم بیدار شده خواستم بلند شم که دستش دور کمرم محکم شد و 

 با صدای گرفته گفت:

 کجا؟ -

خیلی وقته بیدار شدم فقط تکون نخوردم تا تو بد خواب نشی..برم پایین  -

 ناهار حاضر کنم...

..حاال بگیر  الزم نکرده دست به چیزی بزنی..ناهار می ریم بیرون -

 بخواب چند دقیقه دیگه بلند می شیم. 

دوباره من و انداخت رو تخت..تقالمی کردم خودم و ازاد کنم کنه خندید  

 و گفت: 

 وول نزن خانم کوچولوم نمی تونی از دست من فرار کنی.. -

یه هو راه حلی به ذهنم رسید ولی تا خواستم عملیش کنم کامران سرش و  

 تکون داد و گفت: 



موطالیی دیگه گولتو نمی خورم قبال اینجوری خرم کردی ولی    نچ نچ-

 دیگه کور خوندی. 

دیگه داشتم از حرص می ترکیدم و کامرانم بهش می خندید که مثل این  

گاوای وحشی یهو حمله کردم یمت بازوش و یه گاز گنده ازش گرفتم که  

 صدای فریادش بلند شد... 

و دستگیره رو  تا دستش شل شد سریع دوییدم سمت در اتاق 

گرفتم...کامرانم رو تخت نشسته بود و بازوش و می مالید،وقتی سرش و  

 بلند کرد براش اول پشت چشم نازک کردم و گفتم: 

ها ها اینم از یه راه فرار جدید...تو هنوز من و نشناختی جناب  -

 صبوری. 

 کامران سری تهدید امیز تکون داد و گفت:

 یه شیطوونـ.. توام هنوز من و نشناختی موطالی -

به اخر حرفش که رسید رو تخت نیم خیز شد تا بیاد دنبالم ولی جیغی  

 کشیدم و از اتاق پریدم بیرون.. 

 خندیدم و صدای خنده کامران هم از تو اتاق می اومد.. 

از پله ها رفتم پایین مامان اومده بود و تو اشپز خونه بود بابا هم اخبار 

 از پشت مامان و بغل کردم:   نگاه می کرد.رفتم تو اشپز خونه و

 .سالاااام بر بهترین و خوشگل ترین مامان دنیا.-

 سالم بر دختره یکی یدونه و خل و دیوونه خودم..-

 

  ❧108پارت#

 



 

اخم کردم و با غر غرو ازش جدا شدم که برگشت و خندید گونم و بوسید  

 و گفت: 

 شوخی کردم موطالیی... -

 کرد و ادامه داد:با چشم به طبقه باال اشاره 

چشمت روشن عروس خانم..شنیدم از صبح با شوهرتون خلوت  -

 کردین.. 

 گونه هام سرخ شد ولی شیطون گفتم: 

به به می بینم که جاسوس جدید پیدا کردی؟! قبال من برات جاسوسی -

 می کزدم حاال بابا!؟ 

مامان سرش و پایین انداخت و ریز خندید تعجب کردم ولی با صدای بابا  

 کنار گوشم که گفت: 

 که حاال من جاسوسم اره؟! -

جیغی زدم و فرار کردم تو پزیرایی و بابا هم دنبالم می کرد تا اخر سر 

خسته شدم و از اون بدتر نفسم گرفت و نشستم روی مبل که بابا هول  

کرد و دویید از تو کابینت اسپریم و اورد و چند پیس برام زد نفسم جا 

 اومد. 

 مام زل زد و گفت: با نگرانی تو چش 

 خوبی دختر؟ ببخشید. -

خوبم بابا جون نگران نباشید..عه چی و ببخشم اینکه بهتون گفتم  -

 جاسوس!؟

 بابا خندید و قلقلکم داد و گفت: 

 ای پدر سوخته من و اذیت می کنی؟ -



همین جور می خندیدم که صدای پا اومد و هر دو برگشتیم که دیدم  

 مرتب اومد پایین. کامران با همون لباس های صبحش 

با لبخند به مامان سالم کرد و بعد اومد سمت ما به بابا هم سالم کرد و 

باباهم جوابشو داد د منم از این فرصت استفاده کردم و از زیره دستش  

فرار کردم و دوییدم پشت کامران و با خنده برای بابا زبون در اوردم که  

 های ریز شده گفت:کامران من و از پشتش بیرون اورد و با چشم 

چند دقیقه پیش یه پیشی با موهای طالیی و دندون های تیزش من و گاز  -

 گرفت و فرار کرد..تو ندیدیش!؟ می خوام برم حسابش و برسم..

 تازه یاده کاری که کردم افتادم. 

لبامو غنچه کردم و دستامم از پشت به هم گره زدم و یه حالت متفکر و  

 تم: مظلوم به خودم گرفتم و گف

اوخی چه ناز موهاشم که طالیی بوده..نه ندیدمش...حاال ولش کن  -

 اشکال نداره البد پیشی بدبخت و اذیتش کردی که گازت گرفته دیگه... 
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 کامران کمرم و گرفت من و به خودش چسبوند و گفت: 

 عه!؟ ولش کنم و اشکال نداره!؟تازه گرفتمش. -

ولم کنه که با سرفه الکی بابا هردو   خواستم خودم و براش لوس کنم تا

 برگشتیم سمتش.که با لبخند نگاهمون می کرد.

وای اصال حواسم نبود که جلوی باباییم..سرم و پایین انداختم و از  

 کامران فاصله گرفتم که مامان از اشپزخونه اومد بیرون و گفت: 

 باز چه اتیشی سوزوندی موطالیی!؟ -



 کمرم و گفتم: باز شیطون شدم دستم و زدم به  

 یادم باشه برم ثبت احوالی جایی اسمم و تو شناسنامه عوض کنم.. -

 همه با تعجب نگاهم کردن که ادامه دادم:

اخه انقدری که شما به من موطالیی می گین،نیایش نمی گین..منم  -

کارتون و راحت می کنم اسمم و می کنم مو طالیی دیگه سختتون 

 نباشه..نظرتون چیه!؟ 

 تاشون اول متعجب نگاهم کردن و بعد زدن زیره خنده.. سه 

 منم تخص پام و کوبیدم زمین و گفتم:

اصال همین فردا می رم موهام و رنگ می کنم تا دیگه بهم نگین مو  -

 طالیی.. 

با اینکه شوخی کردم ولی هرسه خندشون قطع شد و کامران چشماش و  

 سمتم گفت: ریز کردو همون جور که یواش یواش می اومد 

 تو همچین کاری بکن اونوقت ببین من چه بالیی به سره تو میارم..-

 منم اروم اروم عق می رفتم و با لبخند شیطانی گفتم: 

 مثال می خوای چیکار کنی اقا گرگه.. -

لبخند یوری زد و تا خیز برداشت که بگیرتم در رفتم و با جیغ رفتم  

 پشت مامان..

امران هم جلوی مامان ایستاده بود و با  بابا و مامان می خندیدن و ک

 نگاهش برام خط و نشون می کشید منم زبون درازی می کردم... 

باالخره بعد از کلی شوخی و خنده خواستیم بریم بیرون ناهار بخوریم که  

 مامان نزاشت و گفت ناهار درست کرده بعد از ناهار کامران گفت: 

رم ارایشگاه مو و ریشم عشقم من می رم خونه یه دوش می گیرم و می-

 و میزنم و بعد میام دنبالت تا بریم بیرون بگردیم..خب؟! 



 لبخندی زدم و گفتم: 

چشم مرد من..هرچی شما امر کنی..فقط اینکه ماشین نداری پیاده هم  -

 اجازه نمی دم بری تا در خونه می رسونمت.

خواست مخالفت کنه که سریع رفتم باال لباس پوشیدم و سوویچم و  

اشتم و بعد از خداحافظی کامران با مامان و بابا با هم رفتیم سمت  برد

 پارکینگ. 

سوار شدیم و وقتی رسیدیم جلوی در خونشون کامران برگشت سمتم و  

 گفت:

 راستی نیایش..بابت دسته گل خوشگلی هم که برام گرفته بودی ممنونم. -

دارم تا  دادمش به بابا تا بزاره توی اتاقم..می خوام خشکش کنم و نگه 

 هروقت دیدمش به یادت باشم.

تکون دادم خواست پیاده بشه که یاده یه    با لبخند نگاهش کردم و سرم و

 چیزی افتادم..
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 دستش و گرفتم که برگشت و سوالی نگاهم کرد که گفتم:

 وایسا یه چیزی و جا گذاشتی.. -

ماشین و باز نشست سره جاش و متفکر نگاهم کرد که با لبخند داشبورد 

کردم و حلقش و اوردم بیرون . دست چپش و گرفتم تو دستم و حلقه رو  

 دستش کردم و اروم زمزمه کردم: 

همون روز که بردنت بیمارستان بعد از عمل حلقه و ساعت و مبایل و  -

 لباسات و دادن بهم.. 



ساعتت خورد شده بود و مبایلتم صفحه روش شکسته بود که عوض  

ه خونی بود شستم..گوشی و لباسات و دادم به پدرت  کردم و لباساتم ک

 ولی حلقت و نگهداشتم تا برگردی و خودم دستت کنم. 

کانران با نگاه عمیق و عاشقش نگاهم می کرد و منم مسخ اون دوتا  

 گوی خاکستری بودم که زمزمه کرد: 

هرروز..هرساعت..هر دقیقه..هر ثانیه که میگذره بیشتر عاشقت می -

 شم.

ررنگ تر شد که خم شد و گونم و نرم بوسید و بعد همونجارو  لبخندم پ

 اروم گاز گرفت. 

 که خندیدم و گفتم: 

 اخر تالفی کردی؟ گازم گرفتی خیالت راحت شد؟!-

 خندید و گفت: 

این که تالفی نبود وروجک فقط ابراز عالقه بود..تالفی اصلی و  -

 گذاشتم برای شب عروسی.

شد و بعد مثل لبو سرخ شدم که بلتد  با شنیدن این حرف چشمام گرد 

 خندید و گفت: 

ببین خودت مقصریا اونوقت می گی چرا گازم می گیری وقتی لپات -

 اینجوری سرخ می شه دلم میخواد قورتت بدم گاز که جیزی نیست.

 خندیدم و گفتم: 

هیچی حاال...تا همین جا وسط خیابون مارو تیکه پاره نکنی ول کن  -

گرگه..برو زودتر کاراتو بکن تا شب نشده بریم دور دور و  نیستیا اقا 

 بقیه خرید های عروسیمون..یادت که نرفته..

 سریع گفت:



اره اره...راست می گی..مگه میشه من روزی و که یک سال براش  -

 لحظه شماری کردم و یادم بره بانو!؟ 

لبخندم عمیق تر شد خم شدم گونش و محکم بوسید و اونم بعد از  

 فظی کوتاهی پیاده شد. خداحا

منم تو راه برگشت به خونه بودم که ماشینی از کوچه با سرعت بیرون  

 اومد و پیچید جلوم.. 

 جیغ زدم و محکم زدم روی ترمز... 
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چشمام و که باز کردم دیدم ماشین رو به رومه و مردی هم داخل  

از ترس    ماشینه..خودمم خداروشکر کمربند داشتم و چیزیم نشده فقط

 نفس نفس می زدم و کمی از اسپریم زدم حالم بهتر شد... 

وقتی چشمم باز به مرد و ماشینش افتاد..حس کزدم چقدر اشناس..داشتم  

فکر می کردم کجا دیدمش که صدای جیغ الستیک و صدای فریاد 

دردناک کامران توی سرم پیچید و یادم اومد این همون مردیه که اون  

 فرار کزد.  روز زد به کامران و

قلبم داشت می اومد تو دهنم..وای نکنه حاال می خواد بالیی هم سره من  

بیاره..اصال مگه ما چیکارش کردیم که اینجوری مثل قاتال قصد جون  

 مارو کرده..وای گفتم قاتل. 

داشتم سکته می کردم دستای لرزونم و سمت سوویچ بردم و خواستم  

ز ماشین پیاده شد..تیپش سراسر  ماشین و روشن کنم ولی نمی شد..مرده ا 

مشکی بود و هنوز عینک دودیش روی صورتش بود..هیکل درشت و  

 ورزیده ای داشت..



دیگه رسما داشتم سکته می کردم که ماشین روشن شد..مرده قدم هاش و 

تند کرد و وقتی کنارم رسید خواست در ماشین و باز کنه که جیغی زدم  

 قب زدم و پام و گذاشتم روی گاز..و ماشین و قفل کردم..سریع دنده ع

 مرده چند قدمی دنبالم دویید ولی وقتی ازش دور شدم ایستاد. 

 منم سریع فرمون و چرخوندم و گاز دادم رفتم سمت خونه.

ماشین و پارک کردم و با قدم های سست و در حالی که کل بدنم می  

و بابا  لرزید از ترس رفتم در خونه رو باز کردم و داخل شدم که مامان 

با دیدنم رنگشون پرید و دوییدن سمتم..نمی تونستم حرف بزنم خیلی  

 ترسیده بودم .. 

بابا تند و اروم میزد روی گونم و رو به مامان می گفت ترسیده برو اب  

 قند بیار. 

مامان هم با ترس دویید تو اشپز خونه بابا بغلم کرد و نشیت روی مبل و  

 فت:من و تو آغوشش فشرد و زیره گوشم گ

هیشش..دخترم اروم باش..هرچی بود تموم شد االن تو بغل بابایی..اروم -

 باش بگو ببینم کی تا ابن حد ترسوندت. 

مامان اومد و با کمک بابا دهنم و باز کردن و کمی اب قند و که توش  

طال انداخته بود و به خوردم دادن و تو بغل بابا یکم اروم شدم و بعد از 

 وون شد و رو به بابا گفتم: چند دقیقه اشک هام ر

 بابا خودش بود... -
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 باابا و مامان متعجب گفتن: 



 کی خودش بود؟تو مگه با کامران نبودی..-

کل ماجرارو تعریف کردم که بابا دست هاش مشت شد و با اخم غلیظی  

 گفت:

اذیت کنه.دخترم دیگه    پیداش می کنم...هرکی هست می خواد شما رو-

 جایی نرو یا بامن یا با شوهرت بیرون میری.. تنها 

رو به مامان ادامه داد شما هم همین طور از فردا خودم میبرمتون  

شرکت و برتون می گردونم..فعال تا زمانی که اون شخص و پیدا کنیم  

 حق ندارید تنهایی چه با ماشین چه پیاده تا سره کوچه برید.. 

م که مبایلم زنگ خورد..کامران من و مامان تند و با ترس سر تکون دادی 

 بود. 

 تماس و وصل کردم که صدای ارومش بهم ارامش داد: 

 سالم خانومم..اماده ای؟دارم میام دنبالت.-

با یاد اوری اون روز خرید و اون تصادف بعدم امروز و این اتفاق با 

 تته پته گفتم: 

د..توام  اممم..چ..چیزه کامران..بنظرم االن خیلی زوده بخوایم بریم خری-

 باید استراحت کنی.. 

 چیشده نیایش...چرا صدات می لرزه؟ -

 وای خدایا پیچوندن این مرد چقدر سخته..

هیچی بابا عزیزم..تو حساس شدی من خوبم فقط یکم خستم..می خوام  -

 بخوابم. 

 خندید و گفت: 

بخوابی؟خوبه کل روز و خواب بودیمااا..میشه بگی چیشده که یهو   -

 برگشت!؟نبایش قرار بود هیچ چیزه پنهانی بینمون نباشه.نظرت 



 پوفی کردم و گفتم; 

 پشت تلفن نمی تونم بگم بیا خونمون برات تعریف کنم. -

 سرریع باشه ای گفت و قطع کرد..وقتی رسید با دیدنش چشمام برق زد.. 

لباس جدید و موهای مرتب و ته ریش همیشگیش و داشت و دلم برای  

 اب شد.این همه جذابیت  

وقتی نشست کنارم پرسید چیشده که بابا شروع کرد و از ماجرای اون  

روز تصادفمون گفت که پلیسا گفتن این یه تصادف اتفاقی نبوده و عمدی  

 بوده تا امروز و اینکه باز سرو کله اون مرد پیدا شده. 

کامران هرلحظه عصبی تر می شد و من این و از مشت شدن دستاش و 

 ردن و پیشونیش می فهمیدم...رگ باد کرده گ
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 با اخم و عصبانیت غرید: 

 حروم زاده... -

 برگشت سمتم و با همون اخم گفت:

 دست که بهت نزد نیایش؟؟ -

 سریع دستش و گرفتم و سعی کردم ارومش کنم: 

نه عزیزدلم..اصال نتونست کاری کنه سریع دنده عقب گرفتم و فرار  -

 کردم.

همون طور که بابات گفت دیگه حق نداری تنهایی  خوب کاری کردی -

جایی بری..از فردا هم دوتا محافظ می زارم جلوی در خونتون که اگر  



خدایی نکرده خواست نزدیک خونتون بشه محافظا مواظب باشن و خبر  

 بدن.

 با ترس گفتم:

 یـ.ـیعنی مـ..ممکنه..تـ..تو..خونمونم بیاد!؟ وای نه..خدایا..-

 وم بود و من ترسیده بودم:حاال کامران ار

اروم باش نفسم..من فقط برای احتیاط این و گفتم..وگرنه غلط می کنه  -

 این ورا بیاد.

 دست کامران و گرفتم و گفتم:

کامران تورو خدا شبا پیشم بمون من می ترسم تنها تو اتاقم -

 توو...من و خفه کنه تو خواب چی..   بمونم...اگه..اگه یوقت بیا

 کرد و غرید:   کامران اخمی

گوه خورده...یه تار مو از سرت کم بشه دودمانش و به باد می  -

 دم..خودم از امشب پیشت می مونم تو نترس.

 از استرسی زدم و چسبیدم بهش...   لبخند پر

بابا و مامان خیلی نگران بودن..کامران اون روز و کال از پیش من  

کی جلوی در با تکون نخورد،فقط زنگ زد و دوتا محافظ فرستادن..ی

 ماشین ایستاده بود و بعدی سره خیابون. 

 با این که همه چیز مرتب بود ولی هنوز مثل بید به خودم می لرزیدم... 

شب که شد موقع شام هیچکس نتونست چیزی بخوره و همه تو فکر 

 بودن و با غذا بازی می کردن.

خدایا چرا تموم نمی شه..چرا من مستحق این همه تنش و عذاب و  

 بدبختی ام. 



قاشقم و تو دستم فشار می دادم و نگاهم به بشقابم بود که قطره اشکی از  

 گوشه چشمم چکید..

اره همه این مصیبت ها تقصیر منه..من دارم جون بقیه رو هم به خطر  

 می ندازم. 

فردا می رم بیرون..همون جایی که با اون مرد تصادف کردم..باید بفهمم  

 چی می خواد.

بزرگیه ولی اگر جونمم از دست بدم می ارزه به این   می دونم ریسک

همه تنش و اینکه جون عزیزام باز به خطر بی افته..از اون گذشته ما  

 که تا اخر عمر نمی تونیم اینجوری با ترس و محافظ زندگی کنیم.. 

 

  ❧114پارت#

 

بعد از شام هنه رفتن استراحت کنن و من و کامران هم رفتیم و  

 خوابیدیم..به مادرش پیام داد که امشب اینجا می مونه. 

خوابید کنارم و از پشت من و در اغوش گرفت..خدایا چیکار کنم!؟اگر  

نرم جون عزیزام در خطره اگر برم ممکنه جون خودم و از دست  

 بدم..ای خدا راهی بزار جلوی پام.

صب 5با فکر کردن به فردا به خواب رفتم و انقدر استرس داشتم ساعت 

 بیدار شدم. 

 اروم جوری که کامران بیدار نشه از کنارش بلند شدم.

 با استرس زیاد لباس پوشیدم.. و رفتم پایین.

 سکوت بود و خلوت.



امیدوارم بابا و مامان بیدار نباشن چون هردوشون خیلی سحر خیز 

 بودن. 

استرس رسیدم به پذیرایی که اونجام کسی نبود رو نوک پا دویدم  با 

سمت راه رویی که به در خروجی ختم می شه کفشام و برداشتم و همین  

 که در و باز کرد صدای بابا رو شنیدم که گفت:

 کسی اونجاس!؟ -

 با ترس دوییدم بیرون و در و بستم.. 

نم شدم وقتی داشتم  سریع رفتم تو پارکینگ در و باز کردم و سوار ماشی

خارج می شدم بابا رو تو پارکینگ دیدم که با تعجب اسمم و صدا می  

زد..از در با سرعت بیرون زدم که چند قدمی و دنبالم دویید و بعد  

 ایستاد. 

 محافظا خواب بودن مثل اینکه دیشب تا صبح بیدار بودن بدبختا..

که اون روز  سریع وارد خیابون اصلی شدم و رفتم سمت اون خیابونی  

با اون مرد رو به رو شدم.وقتی رسیدم خیابون خیلی خلوت بود..کنار 

 خیابون پارک کردم و 

 در ماشین و قفل کردم . با استرس تو ماشین نشسته بودم. 

اسپری اسمم و در اوردم و بعد از این که چند پیس زدم اون و توی دستم  

 فشردم . 

بابا همه رو خبر کرده و   هنوز هوا کمی تاریک بود ..مطمئنن تا االن

 دارن دنبالم می گردن..ولی من هرطور شده باید با اون مرد حرف بزنم. 

و نیم بود..پوففف خدا من چقدر خرم اخه  6به ساعتم نگاه کردم ساعت 

 صبح بیرون می یاد. 6کدوم قاتلی ساعت 

 خواستم ماشین و روشن کنم که یکی زد به شیشه سمت شاگرد... 



که چشمم خورد به همون مرد..با همون تیپ مشکی و با ترس برگشتم 

 عینک دودی. 

خواستم باز فرار کنم ولی یاده قولی که به خودم دادم افتادم..دستم روی  

سوویچ رفته بود ولی اون مرد سریع دستاش و به حالت تسلیم باال اورد  

 و اشاره ورد شیشه رو بدم پایین. 

 و صداش توی ماشین پیچید:  خیلی کم شیشه رو دادم پایین که نزدیک شد

 نیایش...من کاری با تو ندارم..من..من یکی از اقوام تو هستم.  -

من باید باهات حرف بزنم نیایش..به تو خیلی دروغ گفتن..خواستم چند  

بار بهت نزدیک شم ولی نشد اون پسره عوضی نذاشت. منم مجبور شدم 

می کنم بزار    بزنم بهش باور کن جون تو برای ما خیلی مهمه..خواهش

 برات توضیح بدم. 

 با تعجب و ترس نگاهش می کردم و با تته پته زمزمه کردم: 

 مـ..من..ا..اقوامی ن..ندارم...چون.. اصال..خ..خانواده ای ندارم. -

 عینکش و برداشت و چشمم به چشم های ابیش افتاد زمزمه کرد: 

چرا داری نیایش تو من و داری...من پسر خالتم..پسر خاله  -

قعیت..خواهش می کنم بزار واقعیت و بهت بگم.نگاه کن به چشم وا

 هامون.

 صدای ترمز ماشین از پشت اومد از تو ایینه دیدم که ماشین کامرانه.. 

 پسره عینکش و زد و گفت:

نیایش در و باز کن بزار سوار شدم..دختر عجله کن مگه نمی خوای  -

 واقعیت و بدونییییی. 

 ماشین و زدم و اونم پرید باال.. نمی دونم چیشد که در 



سریع پام و گذاشتم روی گاز که صدای فریاد کامران و لحظه اخر  

 شنیدم:

 نیایششش نهههههه.. -

اب دهنم و قورت دادم وای من چیکار کردم..با کسی که نمیشناسمش و  

 قصد جون شوهرم و داشت دارم کجا می رم.

داشتم و با ترس و لرز  از اون مکان دور شده بودیم تو کوچه خلوتی نگه

 گفتم: 

 تـ...تو..ک..کی هستی..ا..از جون..من..چ..چی می خوای!؟ -

 برگشت سمتم و باز عینکش و برداشت: 

اروم باش بخدا همه چیز و بهت می گم فقط باید اروم باشی..من می  -

 دونم تو مشکل اسم داری..پس نفس عمیق بکش و اروم باش.. 
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 باورم نمی شه حتی از مریضی اسم منم با خبره.. وای خدای من  

سرم و با ترس تکون دادم..چند پیس از اسپریم زدم و وقتی نفسم جا اومد  

 راه افتادم سمت بام..تنها جایی که االن بهش احتیاج داشتم اونجا بود. 

وقتی رسیدیم با هم پیاده شدیم روی نیم کتی نشستیم ولی چون هوا داشت  

نم اول صبح بود و سرد بود دستام و بغل کردم که اون  سرد می شد و اال



پسره غریبه پالتوی مشکیش و در اورد و انداخت دورم..و دوباره کنارم 

 نشست. 

 کمی گرم شدم و عطر خوش بوش توی بینیم پیچید.. 

 نفس عمیقی کشیدم که همزمان صداش توی گوشم پیچید: 

 از کجا شروع کنم!؟ از تو یا خودم!؟ -

قط هرکاری می کنی زودتر چون اگر شوهرم پیدامون کنه  نمی دونم ف-

 قلم پای جفتمون و می شکنه. 

 نمی دونم چرا ولی عصبی شد و غرید: 

گوه خورده..هیچ غلطی نمی تونه بکنه..بخدا اگر یک باره دیگه پاپیچم  -

بشه این بار جوری می زنم که هیچ دکتری نتونه خوبش کنه و یک  

 راست بره اون دنیا.. 

 برگشتم سمتش و فریاد زم: با ترس

تو بیخود می کنیییی...تو کی هستی که بخوای شوهرم و تهدید کنی و  -

بکشی..عوضیی تویی کثافط..من و باش که حرفات و باور کردم..تو یه  

 قاتلی..

 خواستم بلند شم که دستم و گرفت:

 بشین من هنوز حرفام و نزدم.-

 .نمی خوام بشنوم..ولم کن شوهرم نگران می شه-

 پوزختد زد: 

هه اون موقع که اومد دنبالت با من فرار کردی به فکر نگرانیش  -

 نبودی!؟ 

 با چشم های از حدقه زده بیرون نگاهش کردم و با بغض گفتم: 



 من با کسی فرار نکردم..فکر می کردم قراره حقیقت و بشنوم ولیـ.. -

 بگم.نشستم و گفتم:االنم چیزی تقییر نکرده..بشین و اروم باش تا -

 فقط سریع تر شروع کن. -

 سری تکون داد و به رو به رو خیره شد:

همون طور که گفتم من پسر خاله ی تو هستم..مادر تو اسمش نیاز بود  -

و مادر من نازنین..خونشون شیراز بود..مادر هامون با هم دوقلو بودن  

ها می شه  و وقتی مادره تو عاشق می شه و ازدواج می کنه مادر من تن

چون به خواهر دوقلوش خیلی وابستس مادرت با یه مرد تهرانی ازدواج  

 می کنه و با اون می ره.. 
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مادره منم همون سال با پسر همسایشون ازدواج می کنه و همونجا  

 زندگی می کنه... 

 خب این تا اینجا زندگی مادر هامون بود..

بام بدنیا میام...خاله نیاز می یاد من بعد از چند ماه ازدواج مامان و با

دیدن مادرم و بهش تبریک می گه..اونطور که مادرم گفت مثل اینکه  

سال دوا و درمون   5خاله نیاز مشکل داشته و باردار نمی شده..بعد از 

 باالخره خاله باردار می شه و اون بچه ای که به وجود میاد تو بودی.. 

بزرگ تو شیراز که خونشون کمی  بعد از چند وقت بابا بزرگ و مامان 

با ما فاصله داشت در اثر گاز گرفتگی می میرن اونم بخاطر این که  

مادر بزرگم الزایمر داشته و یادش می ره زیر گاز و خاموش کنه..این  

 فقط یک اتفاق بود. 



 مامانم و خاله نیاز خیلی غصه می خوردن و من شاهد بودم.. 

ی برگشت و مامان و خاله با این  ماه همه چیز به حالت عاد  9بعد از 

 مسئله کنار اومده بودن. 

مادرت چون تنها بود و ماه اخر بارداریش بود یک هفته ای بود که نا 

رفته بودیم تهران و اونجا زندگی می کردیم.. زمانی که خاله دردش  

گرفت و موقع زایمان بود شوهرش نبود و شرکت بود..من و مامان به  

وندیمش بیمارستان وقتی رسیدیم مامانم به بابات  خاله کمک کردیم و رس 

 زنگ زد و گفت که خودش و برسونه. 

چند بار به بابات زنگ زدیم که دیدیم یه خانمی جواب داد و وقتی   

پرسیدیم که پدرت کجاست خانمه گفت تصادف کردن و االنم  

 بیمارستانن. 

 سالم شده بود..  6من اون موقع 

 شوکه بود..پدر خودمم رفته بود ماموریت و نبود. مامان گریه می کرد و 

مامان نمی دونست بره بیمارستانی که شوهر خواهرش اونجاست یا 

 بمونه پیش خواهرش. 

من که این حال مامان و دیدم سریع گفتم که شما بمونید اینجا و من می  

 رم بیمارستان ببینم حال عمو چطوره. 

به اون بیمارستات و وقتی   دوییدم بیرون و با تاکسی خودم و رسوندم

رسیدم از پرستار ها سوال کردم اول جوابم و ندادن و گفتن برو بیرون 

محیط بیمارستان برای بچه خوب نیست..خیلی بهم برخورد و به دروغ  

 گفتم بابام و اوردن اینجا و کلی دلیل اوردم تا من و بردن باال .. 

 وقتی پشت در رسیدم دیدم یه مردی تو اتاقه.. 



قتی پرستاره رفت..اروم الی در و باز کردم و پشت پرده قایم شدم که و

صدای اون مرد و شنیدم رو به بابات می گفت داداش من نمی خواستم  

 اینجوری بشه ولی شد... 
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تو از من بزرگتر بودی و همیشه چیز های خوب برای تو بوده...بعد از  

مرگ بابا همه بیشتر اموال به تو رسید و این من و اذیت می کنه..برای  

همین محبور شدم این بالرو سرت بیارم..االنم مجبورم بکشمت چون من  

 تمام اموال بابا رو می خوام.. 

برادر پدرته..خواستم برم جلو  وقتی مکالنه بینشون و شنیدم فهمیدم که 

ولی ترسیوم منم بکشه..دستگاه هارو ازش جدا کرد و قلب عمو ایست 

 کرد..

ترسیده دوییدم بیرون و بدون اینکه جلب توجه کنم رفتم که همون  

پرستار گفت پدرت و دیدی..ولی من با ترس گفتم نه اون پدر من نبود  

 اشتباه کردم. 

والی بمرسه که پرستاری صداش  زنه مشکوک نگام کرد و خواست س 

زد و گفت یکی از بیمارا ایست قلبی کرده ...با رفتن پرستار منم دوییدم  

 بیرون. 

 خیلی ترسیده بودم،فکر می کردم اگر عمو بمیره میندازن گردن من.. 

با ترس رفتم بیمارستانی که مامان و خاله بودن و وقتی رسیدم مادرم با  

گفت چیشده پسرم چرا رنگت پریده..عمو    دیدنم اومد سمتم و بغلم کرد و

 رو دیدی؟ 



سرم و تند تکون دادم و دروغ دوم و به مادرم گفتم: اره مامان وقتی  

 رسیدم اونجا عمو تموم کرده بود. 

 مامان روی زانو افتاد و بعد از اینکه گفت چی...قش کرد...

خاله بعد از زایمانش بهوش اومد و سراغ شوهرش و می گرفت..مامان  

 مدام گریه می کرد برای این بدبختی خواهرش.  هم

 و اما منی که حقیقت و می دونستم و مخفیش کردم. 

نمی تونستیم به خاله چیزی بگیم همین طور قدم می زدیم که تورو  

اوردن خاله بهت شیر داد و وقتی بردنت عموت و زن عمون  

  اومدن..همون مردی که جون پدرت و گرفت اومد بیمارستان تا به زن

 داداشش تبریک بگه.. 

با دیدن اون مرد رنگم پرید..ولی اون خونسرد اومد دستی روی موهام 

 کشید و به مادرم گفت خبر دارید که برادر تصادف کرده؟ 

 مادرمم گفت ما اره ولی نیاز هنوز چیزی نمی دونه. 

عموت سرش و تکون داد و گفت خودم می گم..رفت داخل و بعد از چند  

 اله از تو اتاق اومد.. دقیقه صدای جیغ خ

هممون به اضافه پرستار ها رفتم داخل که دیدیم خاله همونجور که تو  

 سر و صورتش می زنه جیغ می کشید و گریه می کرد... 

من و مادرمم پا به پای خاله اشک می ریختیم..و اما تو که خیلی کوچولو  

ومت  بودی از صدای جیغ مادرت به گریه افتاده بودی من سعی داشتم ار 

 کنم که پرستار اومد تورو برد و به خاله هم ارام بخش زدن.. 

اصال اوضاع خوبی نبود..از یه طرف مرگ عمو و از طرفی دیگه حال 

 خراب خاله..

 داشتم دیوونه می شدم...
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بعد از دو سه روز خاله دیگه تحمل نکرد بیمارستان بمونه و اومد  

 پاش خونه.   بیرون..یه پاش قبرستون بود و یه

به تو هم بزور شیر می داد و فقط می خواست تنها باشه...مادرم تمام  

 کارهای تورو می کرد و منم باهات بازی می کردم تا اروم باشی.

 تو از همون بچگی خیلی خوشگل بودی.. 

فقط روز اول مادرت بهت شیر داد و از اون به بعد دیگه شیر خشکی  

 یرش خشک شده بود.. شدی چون بخاطر حال خراب مادرت ش 

مادرم نمی دونست چیکار کنه..ست تنها بود.که بابام از ماموریت  

 برگشت.

 وقتی بابا اومد و این اوضاع و دید خیلی شوکه شد..

مراسم ختم پدرت و برادره قاتلش گرفت..بابا مرخصی گرفته بود و می  

زن  موند خونه و با کمک من کارهای تورو انجام می دادیم تا وقتی که 

 عموت وعموت به خونمون اومدن.. 

زن عموت رفت تو اتاق و بعد از یک ساعت وقتی بیرون اومد و رفتن  

 از فردای اون روز اخالق مادرت صد درجه عوض شد.

دیگه حتی به تو نگاه هم نمی کرد...تا روز سوم که اومد تو پذیرایی و  

اتفاق ها  گفت که تورو نمی خواد..تو نحسی و باعث همه این  

شدی..مادرم خیلی سعی کرد باهاش حرف بزنه..می گفت که بعد از چند  

سال بچه دار شده و یادگاره شوهرشه ولی خاله تصمیمش و گرفته  

 بود..می گفت وقتی خودش نیست یادگارشم نمی خوام. 



من خیلی گریه می کردم و تورو مثل خواهرم دوست داشتم..دلم نمی  

ر تو نیست تو گناهکار باشی...باید به همه  خوایت بخاطر کاری که تقصی

 می گفتم مسبب مرگ عمو تو نبودی و برادرش بوده ولی نتونستم...

وقتی تورو بردن..مادرمم خیلی از دست خاله عصبی و ناراحت شد و  

ما رفتیم شیراز خونه خودمون و خاله هام برادر شوهرش و زنش اومدن  

 بردنش. 

 و گوشه گیری.. کاره من و مادرم شده بود گریه 

من خودم و مقصر تمام اتفاقات می دونستم..اگر می گفتم همون روز  

 االن اوضاع این نبود.. 

باورم نمی شد این پسره غریبه چی داشت می گفت...اشکام خیلی وقت  

بود صورتم و خیس کرده بودن و ناباور بهش زل زده بود..پس..پس  

 ل؟ پدرم و برادرش کشت!؟اخه چرااا..فقط بخاطر پو

 پسره غریبه برگشت سمتم و ادامه داد: 

 پدرت اسمش کیارش بود..کیارش صبوری.-

تعحبم بیشتر شد...صدای پسره تو سرم می پیچید..کیارش  

 صبوری...صبوری..صبوری... 
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 ناباور و گرفته زمزمه کردم: ا...اسم بـ..برادرش چـ...چی بود؟! 

 ید:پسره چشم هاش سرخ بود و با عصبانیت غر

 کیومرث صبوری...پدر شوهره عزیزت.-



نه..نه..دروغه..لبام مثل ماهی باز و بسته می شد ولی صدایی ازش  

 بیرون نمی اومد..نمی تونستم نفس بکشم..

بلند شدم که سرم گیج رفت دستم و روی سرم گذاشتم که چشمام سیاهی 

رفت و افتادم..ولی لحظه اخر صدای نگران پسره غریبه رو شنیدم و  

 بعد سیاهی مطلق... 

 

****** 

 وقتی بیدار شدم تو اتاق نا اشنایی بودم...سرم خیلی درد می کرد. 

دستم و اوردم باال که درد گرفت سرم و بلند کردم که دیدم سرم به دستم  

 وصله. 

نشستم روی تخت..هنوز سرم گیج می رفت..اینجا کجا بود..تو همین  

ه یادم افتاد فکر ها بودم که همون پسر اومد داخل..تاز

 چیشده..پدرم..پدرشوهرم که قاتل پدرمه...وای نه. 

 پسر با اب قند و چند تا قرص اومد کنارم نشست و گفت:

 خوبی نیایش!؟ -

 سریع گفتم: 

می خوام بقیه داستان و بشنوم..هرچیزی که مربوط به پدر و مادرم می  -

 شه.

 نیایش االن حالت خوب نیست بخواب بهتر شـ..-

 داد زدم:

بیست و سه سال صبر کردم تا یه روز حقیقت و بدونممم..چرا نمیفهمی  -

لعنتیییی..می خوام بدونمممم حتی اگر بعد از شنیدن حرفات بمیرمم بران  

 مهم نیست فقط می خوام بدونم. 



 پسره اخمی کرد و گفت: 

بسه..خیله خب هرچی بخوای می گم منتهی اول باید این داروهارو  -

 چی بخوای می گم..بخوری بعد از اون هر

یکم به چشم های ابیش زل زدم و سرتکون دادم..بعد از خوردن اب قند  

 و دارو ها اروم تر شدم..

 زمزمه کردم: 

 اینحا کجاست!؟-

 خونه ی من. -

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: 

 من خودم پزشکم و نیازی نبود ببرمت بیمارستان.-

 تعجبم بشتر شد بهش نمی خورد پزشک باشه. 
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 خب االن این چیزا مهم نیست سری تکون دادم و اروم گفتم: 

 خب بگو می خوام همه چیز و بدونم.. -

 همه چیز و راحب مدرت گفتم..چی می خوای بدونی؟ -

از مادرم بگو..بعد از اینکه ترکش کردین چه بالیی سرش اومد..تو  -

که برای من فرستاده بود نوشته بود که سرطان  اون نامه ای 

 داره..درسته!؟ 

 سری تکون داد و گفت: 



مادرت از قبل بدنیا اومدن تو سرطان داشت ولی کسی خبر نداشت..تا  -

عموت زنگ زد و گفت   سالم بود... یه روز 15چند سال بعد وقتی من 

 که حالش خوب نیست. 

نتونستم دیگه ادامه بدم و   وقتی رفتیم بیمارستان و تو اون حال دیدمش

همه رو بیرون کردم و به خاله گفتم همه چیز و...از اون روز  

تصادف..خاله فقط اشک می ریخت و بزور گفت که پیدات کنم و ازت  

حاللیت بگیرم..بخاطر این بدبختیا..مادرت هق هق می کرد و می گفت  

ش قاتل  شوهرم و دخترم و ازم گرفتن برای پول..اونوقت من سال ها پی

عشقم و مسبب جدایی بچم و یادگاره شوهرم زندگی کردم...انقدر بی  

 تابی کرد تا یهو حالش بد شد و دکترا ریختن داخل. 

ترسیده بودم..خاله داشت از دست می رفت وقتی دکترا بزور شوک  

برش گردوندن دیگه نزاشتن بریم داخل و دکتر گفت زیاد زنده نمی  

 مونه.. 

و عموتم وقتی این و شنید یه نگاه غمگین به در  مامان هق هق می کرد 

 اتاق خاله انداخت و گفت که باید بره شرکت کار داره... 

 خون خونم و می خورد.. 

 دلم می خواست گردن کلفتش و بشکنم.

 رفتم پشت شیشه که خاله اشاره کرد برم داخل.. 

اروم رفتم داخل و دستش و گرفتم که با بغض ماسک اکسیژن و  

روی بینی و دهانش و گفت:برو دخترم و پیدا کن   برداشت از

نیمااا...خواهش می کنم پیداش کن. حداقل االن که دارم می میرم می  

خوام برای باره اخر ببینمش..من در حق اون بچه بد کردم..اون تنها  

 یادگاره شوهرم و ثمره عشقمون بود..چطور تونستم این کارو بکن.. 

 ادامه بده...باز به هق هق افتاد و نتونست 



با شنیدن حرف های این پسر دیگه انگار تو این دنیا نبودم...دلم می 

خواست بمیرم..خدایا اون مردی که من فکر نی کردم مهربون ترین و  

بهتری ادم دنیاست چطور تونست این کارو با خانوادم کنه..وای خدا  

 دارم دیوونه می شم.

ی دیدم که  نفسم گرفته بود و هیچ صدایی نمی شنیدم..فقط اون پسر و م

داره می زنه تو صورتم و نگران هی یه چیزایی می گفت ولی نمی  

 شنیدم..

با سیلی محکمی که تو صورتم زد به خودم اومدم و هق هق کردم که  

اسپری اسمم و گذاشت بین لبام و چند پیس زد و بعدم سرم و تو بغلش  

 گرفت و زیره گوشم مدام می گفت: 

 یش.. هییسسـ.اروم باش..اروم باش نیا-
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 مشت های لرزونم و میزد تو سینه ستبرش و ناله می کردم: 

 چرا انقدر من بدبختمممم...جرا باید این همه اتفاق برای من بیوفتههه... -

با یاد اوری چیزی سریع ازش جدا شدم و زل زدم به چشم هاش و با  

 ترس همونجور که اشک هام پشت سره هم گونم و خیس می کرد گفتم: 

 مـ...مامانم.. -

فهمید می خوام چی بگم سرش و پایین انداخت..دستاش و مشت کرد  

..می فهمیدم خیلی داره به خودش فشار میاره تا گریه نکنه و عذاب  

 زیادی داره می کشه با این حال زمزمه کرد:



دو ماه بعد از اینکه بهم گفت پیدات کنم..مرد..هرچی گشتم پیدات  -

رو گشتم..حتی از عموت پرسیدم ولی ادرس و  نکردم..همه پرورشگاه ها

 نداد بهم و وقتی داد و بیداد راه انداختم و تهدیدش کردم بیرونم کردن... 

سرش و بلند کرد و به چشم هام نگاه کرد...ترسیدم ازش ولی دلمم براش  

کباب شد چون از چشم های قرمزش یه قطره اشک چکید و لرزون  

 غرید:

مام لحظات تنهایب تو رو...تمام عذاب های خاله نیایش بخدا قسم انتقام ت-

 رو...و مرگ پدرت و ازشون پس می گیرم..

اشک روی صورتش و محکم پاک کرد ..کل بدنش از خشم می لرزید  

 رگ پیشونی و گردنش داشت می ترکید.. 

 ترسیدم با گریه نزدیکش شدم دستاش و گرفتم و گفتم: 

 اروم باش...داری خودت و نابود می کنی.-

برگشت چشم هاش و دوخت به چشم هام..کمی اروم تر شده بود دستام و  

 تو دستش گرفت و با صدای بم و گرفته ای زمزمه کرد: 

اسمم نیماس..دیگه نمی زارم کسی اذیتت کنه..حاال که واقعیت و  -

فهمیدی بازم حاضری با اون خانواده در ارتباط باشی!؟حاال دلیل اینکه  

 فطرت و بکشم و فهمیدی!؟ می خواستم پسره اون پست 

 سرم و زیر انداختم و بعد بلند کردم و مثل خودش اروم گفتم:

 نیما...چرا وقتی فهمیدی عموم بابام و کشته به مادرم نگفتی؟ -

 دستاش و کالفه توی موهاش کشید و گفت:

چون هم ترسیده بودم و هم اینکه اگر می گفتم مادرت می خواست انتقام -

نوقت بنظرت کسی که به برادرش رحم نکرد به زن بابات و بگیره و او

برادرش رحم می کنه!؟ از اون گذشته حتی نقشه فرستادن تو به  

پرورشگاهم زیره سره اونا بوده تا وارثی نمونه برای اموال پدرت..از 



سرطان مادرتم خبر داشتن و برای همین تورو دور کردن تا بعد از  

..یه چیز دیگه هم هست که  مرگ مادرت همه اموال برسه به خودشون

 نگفتم بهت.. 

 سوالی نگاهش کردم که ادامه داد:

عموت چون با پدرت نا تنی بود در اصل هیچی از اموال به اون نمی  -

 رسید..

تعجب کردم..وای خدا فکر همه چیز و کردن...باورم نمی شه اون مرد  

مهربون توی ذهنم االن به دیو بی رحمی تبدیل شده که قاتل پدر و  

 مادرم...
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ارنج دستام و روی زانو هام گذاشتم و سرم و بین دستام گرفتم...داشتم  

 دیوونه می شدم..نمی دونستم چی کار کنم...

 نیما اروم دستش و دور مچ دستم پیچید که نگاهش کردم:  

نیایش..تو دیگه تنها نیستی...چند سال دنبالت گشتم تا پیدات کردم وقتی  -

کنار اون زن و مرد خوشبختی نخواستم خوشیت و بهم بزنم ولی  دیدم 

وقتی فهمیدم داری با پسر قاتل بابات عروسی می کنی و خرید عروسی 

 رفتین دیگه طاقت نیاوردم... 

 لبخند مهربون و کمرنگی بهش زدم و گفتم:

ممنونم نیما...از اینکه همه چیز و بهم گفتی..فقط اینکه مادر پدرت  -

 کجان!؟ 

 دی زد و گفت:لبخن



مامان بابام دیگه بعد از فوت خاله نتونستن اینجا بمونن هممون رفتیم -

ترکیه و منم درسم و اونجا ادامه دادم و دکتر شدم.. ولی نتونستم اونجا  

 بمونم و برگشتم تا یادگار خالم و پیدا کنم..

 سرم و پایین انداختم و گفتم:

 رفتیم!؟ چشم های هردوی ما ابیه...به مادر هامون -

 لبخندی زد که روی گونش چال افتاد چشمام برق زد که گفت:

اره مادرامون چشم هاشون ابیه..فقط من چال گونه دارم و تو نداری  -

 اونم برای اینه که من پدرم چال گونه داشت..

 لبخند زدم و گفتم: 

 من عاشق چال گونه ام.. -

دم با خجالت انگشتم و کردم تو گونش که وقتی نگاهش و خیره خودم دی

 فاصله گرفتم که خودش فهمید خجالت کشیدم بحث و عوض کرد: 

 نیایش دوست داری عکس پدر مادرت و ببینی!؟ -

 باز بغض کردم و گفتم: 

 وای اره..تورو خدا بهم نشون بده. -

 لبخند زد و گفت:

 باشه دختر صبر کن االن. -

د و  رفت صندوقچه ای و اورد و در ش و باز کرد..عکس قدیمی در اور

 داد دستم.

 وقتی عکس سیاه سفید و دیدم قلبم فرو ریخت..

تو عکس مادر و پدرم کناره هم بودن و می خندیدن..چقدر شبیه مادرم  

 بودم. 



 اشکم چکید و ریخت روی عکس..
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بعد از اینکه استراحت کردم و بیدار شدم لباسام و مرتب کردم و رو به  

 نیما گفتم: 

 نیما...می شه من این عکس و پیش خودم نگه دارم؟ -

 لبخندی زد و گفت:

معلومه که می شه..اصال من این عکس و اون دوتا وسیله رو نگهداشتم  -

 تا روزی که پیدات کردم بدمش بهت. 

 خدایا این پسر چقدر مهربونه...واقعا مثل برادر نداشتم بود.. 

 گذاشتم.   با لبخند تشکری کردم و عکس و توی کیف پولم

وقتی از اتاق خارج شدیم و از پله ها پایین رفتیم دیدم چقدر خونه  

 بزرگی داره.. 

از خونه که خارج شدیم رو به رومون باغ بزرگی بود که کفش سنگ  

 فرش بود.. 

 دو تا ماشین جلوی در پارک بود..هردو هم خیلی گرون قیمت بود.. 

 رو به نیما گفتم: 

 شینام برای توعه!؟ اینجا خونه ی خودته و این ما-

 خنده مردونه ای کرد و گونه هاش چال افتاد چشمام برق زد که گفت:



اینجا و خیلی از جاهای دیگه برای منه..ناسالمتی مزشک این  -

مملکتمااا..ولی خب این دوتا ماشین برای پدر و مادرمه..اینحا چون از 

 همه بزرگتره وقتی مامان اینا میان ایران اینجا می مونن. 

 و پرسید:    انی گفتماه

 پس ماشین خودت چی!؟ -

 باز خندید و گفت: 

امروز که تعقیبت کردم و پیاده شدم تا باهات حرف بزنم وقت نشد برم -

 سمت ماشینم و با تو اومدم یادت نیست؟ 

 خندیدم و گفتم: 

وای اره...ببخشید..حاال بعد از اینکه رفتیم سره خاک میریم ماشینتم  -

 برمیداریم. 

خاصی نگاهم کرد و باهم سوار یوی از اون ماشینا شدیم که  با لبخند 

 فراری دو در بود. 

 خیلی ناز بود. 

 وقتی رسیدیم به قبرستون با هم پیاده شدیم و نیما جلو رفت و منم پشتش.. 

جلوی یه قبر نشست..وقتی رفتم جلوتر دیدم روی سنگ نوشته)نیاز  

 امجد( 

 رو زانوهام افتادم و هق هق کردم... 

مگین بلند شد و رفت کنار ایستاد تا راحت باشم و من ممنونش  نیما غ

 بودم از این درک و شعور باالش... 

 با دستم چنگ می زدم به قبر و زجه می زدم:

 مامااان...من اومدمممم..دخترت اومد مامان...نیایشت اومد مامانی.. -



 هق هقم احازه نداد ادامه بدم. 

سرم و گذاشتم روی قبر و زار زدم..جوری که دل خودمم به حال خودم  

سوخت..به خاطر این هنه بدبختی...خدایا چرا االن باید بفهمم...االن که  

مادرم نیست..االن که قاتل بابام پدر شوهرمه...االن که پسر عموم،پسره  

 قاتل بابام شوهرمه.. 

 ه سختی رو ندارم. خدایا بسه من دیگه طاقت ندارم...تحمل این هم
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بعد از اینکه اروم شدم فاتحه ای خوندم و سنگ قبر مامان و بوسیدم و  

 اروم زمزمه کردم: 

 بازم میام پیشت مامان...دوست دارم. -

بلند شدم و با نیما کمی عقب تر رفتیم که سنگ قبر بابام و دیدم)کیارش  

 صبوری( 

شک و دلی که پر بود از نفرت  باز گریه رو از سر گرفتم و این بار با ا 

 غریدم:

انتقام خون پاکت و می گیریم بابااا...خونی که به ناحق ریخته شد...بابا  -

منننن...دخترتتتت...تقاص کارهایی که با تو و مادرم کردن و از اون بی  

 شرفا پس می گیرم.. 

 قبر بابارم بوسیدم و بلند شدم.

نشستم چشمم به لباسام خوردکه چقدر با نیما رفتیم سمت ماشین و وقتی  

 خاکی ان..

 با ناراحتی رو به نیما گفتم: 

 وای نیما..ماشینت کثیفـ.. -



 نذاشت ادامه بدم و گفت: 

 فدای یه تار موت.. -

با خجالت سرم و زیر انداختم و از شیشه کنار به بیرون خیره بودم و به  

 این فکر می کردم که از این به بعد زندگیم چی می شه.. 

نیما دست برد ضبط و روشن کرد که اهنگ )دروغه از مازیار 

 فالحی(پیچید تو ماشینو اشک های منم باز روون شدن:

 

 همه می گن که تو رفتی... 

 همه می گن که تو نیستی... 

 همه می گن که دوباره... 

 دل تنگم و شکستی...

 دروغـــههه... 

 

 چجوری دلت می اومد... 

 من و این جوری ببینی.. 

 اره ها چه نزدیک.. با ست

 من و تو دوری ببینی.. 

 همه گفتن که تو رفتی... 

 ولی گفتم که دروغه...

 

 همه می گن که عجیبه... 



 اگه منتظر بمونم... 

 همه حرف هاشون دروغه..

 تا ابد اینجا می مونم... 

 بی تو و اسمت عزیزم.. 

 اینجا خیلی سوت و کوره... 

 ولی خب عیبی نداره... 

 صبوره... دل من خیلی  

 صــــبـــوره..... 

 

 همه می گن که تو رفتی... 

 همه می گن که تو نیستی.. 

 همه می گن که دوباره... 

 دل تنگم و شکستی...

 

 همه می گن که عجیبه... 

 اگه منتظر بمونم... 

 همه حرف هاشون دروغه..

 تا ابد اینجا می مونم... 

 بی تو و اسمت عزیزم.. 

 اینجا خیلی سوت و کوره... 

 خب عیبی نداره... ولی 



 دل من خیلی صبوره... 

 صــــبـــوره..... 

 

 چجوری دلت می اومد... 

 من و این جوری ببینی.. 

 با ستاره ها چه نزدیک.. 

 من و تو دوری ببینی.. 

 

 همه گفتن که تو رفتی... 

 ولی گفتم که دروغه...

 همه می گن که تو نیستی.. 

 همه می گن که تو مردی... 

 رو... همه می گن که تنت 

 به فرشته ها سپردی... 

 دروغـــههه... 
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 بعد از اتمام اهنگ نیما با صدای گرفته ای گفت:

این اهنگ و شب و روز گوش دادم و دنبالت گشتم...نیایش من هیچوقت  -

 دست از تالش برنداشتم و تا پیدات کردم...ولی خیلی دیر پیدات کردم. 



 ونیش باز باد کرد. دستاش دور فرمون سفت شد و رگ پیش 

 دستم و روی دستش گذاشتم و گفتم: 

اروم باش نیما...هنوزم دیر نشده..من خانوادم و از دست دادم ولی تو  -

 هنوز هستی...مادر و پدرت هستن.

من شمارو دارم...راستی من اون دو نفری که بزرگم کردن و دارم مثل  

 مدر و مادرم دوسشون دارم. 

 از اینکه تمسخر انیز باشه غم انگیز بود: نیما پوزخندی زد که بیشتر  

 خجالت نکش بگو که شوهرتم داری.... -

 با یاد اوری کامران دلم لرزید..یعنی باید چیکار کنم..عشقم و ترک کنم!؟ 

 ولی وقتی یاده کارهای پدر و مادرش افتادم تو دلم به خودم تشر زدم:

دن حاال با دوتا  کدوم عشق دختره ساده..اون خانواده زندگیت و نابود کر-

 حرف عاشقاته می خوای هر بشی!؟ 

 اخم کرد و گفتم: 

راجب اون بعدا تصمیم می گیرم..من هنوز نتونستم این ماجرارو هضم  -

 کنم..دیگه واقعا ذهنم گنجایش موضوع جدید و نداره. 

 نیما سری تکون داد و کنار ماشینش که صبح پارک کرده بود نگهداشت.

کامران و بابا که هنوز اونجا بودن اونم با پلیس قلبم اومد تو  ولی با دیدن  

 دهنم..

 نیما با دیدن کانران باز چشم هاش سرخ شد و دستاش مشت..

 سریع پیاده شد و رفت جلوی ماشینش ایستاد..

 منم پیاده شدم و رفتم کنارش که کامران و بابا اومدن سمتمون.. 



 تا بکوبه تو دهن نیما ولی  کامران عصبی نعره زد و مشتش و اورد باال

نیما دستش و تو هوا گرفت و با چشم های سرخ و رگ باد کرده  

اش..دست کامران و فشار داد و خواست مشت خودش و تو صورت  

 کامران بزنه که جیغ زدم گفتم: 

 نیمااا خواهش می کنممم... -

دستش و اورد پایین که اخم های کامران بیشتر جمع شد و نیما از الی  

 ون های کلید شدش غرید: دند

 اگر هنوز دستت سالمه و خوردش نکردم به خاطر نیایشه... -

 کانران باز داغ کرد و داد زد: 

 اسم زنه منو به زبون کثیفتت نیاااار عوضی....-
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بابا جلوی کامران و گرفت و نیما هم باز بدنش رفت روی ویبره از خشم 

زیاد ..ترسیدم چون صورتش به کبودی می زد رفتم جلو و که دستش و  

 گذاشت روی قلبش.. 

 حیغ زدم و گفتم: 

 نیماااا...نیماا توروخدا یه چیزی بگوو چیشدییی... -

 نیما خم شد و گفت: 

 ق..قرصام..ن..نیایش. -

شتم یه قوطی بود در اوردم و یکی از قرص هارو زیر  تو حیبش و گ

 زبونش گذاشتم که رفته رفته بهتر شد... 



کمرش و ماساژ می دادم که اون یکی دستم محکم کشیده شد و بلندم  

 کرد...پلیس اومد جلو و رو به نیما گفت:

 شما به جرم ادم ربایی بازداشتید. -

ستم باز کشیده  ناباور نگاهشون می کردم خواستم برم جلو که د

کامران و دیدم دستم و گرفته بود و تو صورتم فریاد    شد..برگشتم که

 زد:

تو گوه خوردی با یه مردی غریبه انقددددررر صمیمی شدی که اسم -

 کوچیکش و صدا می زنی... 

جا خوردم...این کامران نبود...نه..اون هیچوقت با من اینجوری حرف 

 نمی زد.. 

 خودم اومدم: با صدای فریاد نیما به 

به والی علی...اگر یک بار دیگه به اون دختر توهین کنی گردنت و  -

 میشکنممم خودم خون کثیفت و می ریزم حروم زاده.. 

 پلیس ها نیما رو گرفته بودن..مثل یه ببر زخمی شده بود.. 

کانرلن تا خواست بره سمتش بابا گرفتش و دیگه کاسه صبرم لبریز شد  

 جیغ زدم و گفتم: 

 بسهههه..کامران تو حق نداری دیگه با من اینحوری حرف بزنی.. -

 کانران پوزخند زد و گفت:

 هرطور بخوام حرف می زنم...یادت که نرفته زنمی؟ -

این کامران حدید رو به روم و نمیشناختم...حلقم و در اوردم و حلوی  

پرت کردم تو صورتش و با اینکه سختم بود    چشم های ناباور همه

 قورت دادم و گفتم: بغضم و 

 منتظر دادخواست طالق باش جناب صبوری..-



 تمام نفرتم و جمع کردم ریختم تو چشمام و زل زدم بهش و ادامه دادم: 

به باباتم بگو منتظرم باشه...دیر نیست روزی که تقاص تمام گند  -

 کاریاش و پس بده و سرش بره باالی دار...

 ت نگاهم می کرد...رنگ کامران پرید و بابا با چشم های درش 
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 برگشتم رو به اون پلیسی که دستبند زده بود به دستای نیما گفتم: 

جناب سروان ایشون یکی از اقوام من هستن و من به میل خودم با  -

 ایشون رفتم..هیچ ادم ربایی صورت نگرفته.

 پلیسه گفت: 

 در هر صورت همه باید بیاید اداره. -

 اینکه به کامران نگاه کنم رو به بابا گفتم: سری تکون دادم و بدون 

 بابا..بیاید بریم اداره بعد از اون باید با شما و مامان صحبت کنم.-

خواست سوار ماشینش    بابا سری تکون داد اومد جلو دستم و گرفت و

 بشم ولی من با نیما رفتم و بابا هم با ماشینش پشت سرمون اومد... 

ه توضیح دادم نیمارو ازاد کردن و هرسه بعد از اینکه برای رئیس ادار 

 اومدیم.    باهم بیرون

 کامران جلوی راهم اومد و گفت: 

 نیایش بزار توضـ... -



همین یک کلمه کافی بود تا بفهمم اونم از ماجرا خبر داشته..جون اگر  

خبر نداشت تعجب می کرد که باباش باید تقاص چی و پس بده...توام  

 ه من به تو داشتم. بازیم دادی..حیف اون عشقی ک

 پوزخند زدم و گفتم: 

دیگه تموم شد جناب صبوری...دیگه هیچوقت نمی خوام چشمم به تو یا  -

 خانوادت بیوفته تا روزه دادگاه. 

 از کنارش رد شدم. 

با بابا و و نیما سوار ماشین شدیم و رفتیم همون مکانی که ماشین هامون  

 بود. 

 نیما سوویچ ماشینش و داد و گفت:

 نیایش اگر حالت خوبه و می تونی رانندگی کنی تو با ماشین من بیا..-

 لبخندی زدم و گفتم: 

 من خوبم نیما..باشه من با ماشینت میام. -

 اونم لبخندی زد و تشکر کرد. 

 خوده نیما هم سوار فراری شد و پشت سره بابا رفتیم خونمون.. 

 نیما گفت:

 چرا اومدیم اینجا؟ -

 ن و بابام توضیح بدی همه چیز و .. چون که قراره به ماما-

 سری تکون داد و باهم وارد خونه شدیم. 

 مامان با دیدن بابا نگران اومد جلو گفت:

 چیشد؟دخترم و پیدا کردینـ... -



چشمش که به من افتاد اول تعحب کرد و بعد با لبخند و بغض اومد سمتم  

 که منم رفتم جلو و هم دیگه رو بغل کردیم..

 خودش فشرد و گفت:مامان من و به 

وای نیایشمم.. تو که مارو دق دادی دختر..نمی دونی چی کشیدم تو  -

نبودت..انقدر بهت وابسته شدم که حتی فکر به اینکه چند روز ازم دور  

 بمونی هم برام مثل مرگ می مونه. 

 با لبخند ازش جدا شدم و گفتم:

 اروم باش مامان جون..منم خیلی به شما و بابا وابستم. -

 گشتم سمت در و گفتم: بر

 نیما بیا داخل..چرا ببرونی؟ -

 نیما یا هللا ی گفت و داخل شد.. 

 مامان با تعجب گفت: 

 معرفی نمی کنی؟ -

 نیما سالمی کرد و محکم گفت: 

 بنده نیما رادفر هستم..پسر خاله نیایش جان... -
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 فتم: مامان و بابا هردو تعجب کردن..ولی من دست مامان و گرفتم و گ

مامان همین جا جلوی در می خواین باهم حرف بزنین..بریم تو سالن  -

 بنشینیم براتون توضیح می دیم. 



مامان با ترس اب دهانش و قورت داد و نگاهی با نگرانی بهم  

انداخت..می دونم دلیل ترس و این نگاهش چیه...چون فکر می کنه حاال  

که نیما اومده من ولشون می کنم و میرم پیش خانوادم.با اطمینان پلک  

 زدم که تا حدودی خیالش راحت شد.

به روشون روی مبل دو  بابا و مامان روی مبل تکی نشستن و نیما هم رو

 نفره نشست.

منم رفتم اول تو اتاقم لباسای خاکیم و عوض کردم و اومدم پایین از تو  

تا لیوان شربت درست کردم و بردم پیششون و بعد از   4اشپز خونه 

 تعارف،نشستم کنار نیما البته با فاصله..

 رو به نیما گفتم: 

 خب تا حاال چیارو گفتی براشون؟ -

 لبخندی زد و گفت:نیما 

هنوز هیچی منتظر بودم تو بیای.. فعال از خودم براشون گفتم که  -

 پزشکم و کجا درس خوندم و زندگی کردم.

 سری تکون دادم و گفتم: 

 اهوم خوبه.. -

 برگشتم سمت مامان و بابا و گفتم: 

 لطفا چیز هایی که تعریف می کنه رو خوب گوش کنید..و اروم باشید.-

 سترس و ترس نگام می کرد.مامان با کمی ا

 که رو به نیما گفتم: 

 خب نیما جان شروع کن. -



نیما کمی از شربت و نوشید و شروع کرد...از بچگی خودش گفت و  

اینکه مادر هامون ازدواج می کنن تا.....تصادف اون روز کامران و  

 نصبت من با خانواده صبوری و.... 

یمارستان از نیما می خواد  وقتی به اونجای داستان رسید که مامانم تو ب

 که من و پیدا کنه و بعدم میمیره... 

مامان گریه می کرد و بابا و سر به زیر با اخم و ناراحتی نگاهش به  

 پارکت زیر پاش بود. 

 منم با شنیدن دوباره ی داستان تلخ زندگیم اشک می ریختم. 

ولی نمی دونم چرا وقتی از ماجرای فامیل بودن من و کامران گفتیم  

 مامان و بابا تعحب نکردن...
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 شما از چیزی که خبر نداشتین نه؟! -

بابا و مامان به هم نگاهی کردن و مامان خواست حرفی بزنه که بابا  

 مانع شد و گفت: 

دیگه نمی خوام چیزی رو از دخترم مخفی کنم..خودت بهش بگو  -

 ماجرای شرکت و...

 رنگم پرید..چی و از من مخفی کردن؟ 

 امان اب دهانش و قورت داد و گفت:م

دخترم یادته اون روزی رو پروژه های سنگین دوبی و امریکا کار می  -

 کردیم؟! 



وقتی اقای صبوری گفت که هر پروژه میلیارد ها پولشه شک 

کردم...خب من کم تو شرکت ها کار نکردم و از این جور پروژه ها 

یه خورده زیاده از رئیس  انجام ندادم..باالخره از روی تجربه گفتم که 

پرسیدم که اخمی کرد و گفت شرکت ما فرق داره و ما کارمون عالیه و  

 بابت پول زیاد می گیریم و... 

ولی بازم باور نکردم..اون روزی که شیخ های عرب اومدن به شرکت  

چون من قبال دیده بودمشون تو پروژه های دیگه تو شرکت قبلیم می  

ازشون راجب پول این کار پرسیدم که گفت در  شناختنم..رفتم و مخفیانه  

 میلیارد... 3میلیارد بدن..ولی رئیس گفته بود   1کل قراره 

ذهنم درگیر بود..فکر می کردم چون دوتا زن تنهاییم می خواد بهمون  

صدقه بده و برای همین رفتم سراغ رئیس دقیقا همون زمانی که کامران  

فتم و گفتم که چرا انقدر مبلغ  تو دفتر تو بود و باهات حرف می زد.. ر

باالیی رو می خواد به تو بده..اخمی کرد و گفت پاتو داری از گلیمت  

دراز تر می کنی...بده خواستم یه کمکی به دوتا زن جوون و تنها  

بکنم؟..عصبی شدم بهش گفتم ما از این شرکت می ریم و نیاز به صدقه  

 کسی نداریم. 

ه گفت این پول صدقه نیست و سهم  ولی تا دستم و گذاشتم روی دستگیر

 نیایش از این زندگیه... 

 تعجب کردم گفتم کدوم سهم..؟ 

تو گذشته بهت بد کرده و پدرت وقتی میمیره سهمش    که گفت عموته و

 و باال می کشه و االن هم داره سهمت و خورد خورد بهت پس می ده.. 

ه  اعصابم خورد بود..از طرفی حرف های این مرد و از طرفی دیگ

 کامران که هر روز داشت به تو نزدیک تر می شد..



راستی اینم بگم که کامران از همه چیز خبر داشته و اون روز تو  

دانشگاه هم از قصد اومده سره کالستون تا کمی از تو تعریف کنه و  

 بکشونت به شرکت تا بتونه ایتجوری پولت و پس بده... 
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دم...وای خدا پس یعنی از اول با نقشه  با تعجب به مامان نگاه می کر

 وارد زندگی من شدن؟! 

 رو به مامان گفتم: 

 مامان شما چرا چیزی به من نگفتین؟ -

 مامان غمگین گفت: 

پدرت و در جریان گذاشتم..خواستیم بهت بگیم ولی هربار یه اتفاقی می -

 افتاد و نمی شد..

اون شب هم که خودشون خواستن بهت بگن و پدرت باهاشون دعوا کرد  

برای این بود که تو از برگشت کامران خوشحال بودی و نمی خواست 

 ناراحت بشی باز.

 رو به هردوشون گفتم: 

پس شما برای همین با این وصلت مخالف بودین؟ولی کاش قبل از  -

 عقد...

 بابا سریع گفت:

تو کنار کامران اینقدر خوشحالی و عشق توی  دخترم بخدا وقتی دیدیم  -

چشم هات و دیدیم دلمون نیومد که ناراحتت کنیم..بخدا همش برای  

 خودت بود. 



سرم و پایین انداختم که قطره اشکم چکید..من حقم بود که بدونم..اگر می  

دونستم باهاش ازدواج نمی کردم که حاال مهر طالق بخوره تو  

مامان و بابا حق می دادم من خیلی کامران  شناسنامم..ولی از طرفی به  

 و دوست داشتم و مدام از کامران و خانوادش دفاع می کردم.. 

نمی دونستم چیکار کنم...زندگیم شده بود مثل پازلی که داره کم کم کامل  

 می شه و دست بعضیا رو می شه.

 هیچوقت ماه پشت ابر نمی مونه. 

ز حقیقت ماجرا خبر نداشتن که  از دست مامان و بابا دلگیر نبودم اونا ا

اون عوضی پدرم و کشته و مسبب رفتن من به پرورشگاه هم اونا  

بودن..هه حاال که خودشون کیف و حالشون و کردن و پیر شدن...حاال  

که زندگی نوجوونی و جوونی من و تباه کردن حاال اومدن حاللیت  

 بگیرن. 

به بعد اون روی   عمرا..دیگه اون دختره مهربون و ساده مرد..از این

 نیایش و می بینن...همشون. 

دیگه حتی حاضر نیستم کامرانم ببینم..همون موقع که نیما تعریف کرد  

از خانوادش گفتم خب کامرانم بچه بوده و مثل من بازیچه دست 

بزرگترها شده..ولی وقتی فهمیدم با پدرش هم دست بوده دیگه عشقش و  

 قامم تا بسوزه. تو سینم کشتم و انداختم تو اتیش انت

االن دیگه جز حس نفرت و انتقام هیچ حسی نصبت به اون خانواده  

 ندارم..حتی برام ننگه که بخوام بهش لقب عمو بودن و بدن...

کسی که به برادرش،هم خونِش،به بچه برادرش به ناموس برادرش رحم  

 نکرد...دیگه اون ادم نیست حیوونه. 

 برخورد کنم... منم بلدم چطور با حیوونا 
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اون شب به اسرار من نیما خونمون موند و مامان و بابا هم خیلی  

 خوشحال شدن چون نیما واقعا ادم خوبی بود. 

کسی که سال ها دنبالش می گشتم ولی کامران نصیبم شد..از همون  

چیزهایی که بدم می اومد سرم اومد...اینکه شوهرم بازیم داده..اینکه پدر  

م قاتل بابامه..اینکه مادر شوهرم باعث شده از خانوادم دور بمونم  شوهر

و پرورشگاه بزرگ بشم..اینکه از کسی که عاشقش بودم باید جدا بشم و  

از اون بدتر مهر طالق و بیوه بودنه که به شناسنامه و پیشونیم می  

 خوره از فردا... 

بیمارستانی فردای اون روز سره میزه صبحانه نیما پیشنهاد داد برم و  

 که توش کار می کنه رو ببینم. 

 مامان و بابا هم استقبال کردن که منم قبول کردم. 

 رفتم باال که لباس بپوشم..نیما صدام کرد: 

 نیایش.. -

 جانم نیما. -

 لبخندی زد و گفت:

بعد از اینکه از بیمارستان برگشتیم میریم همه باهم رستوران مهمون  -

 یم.. من تا راجب تصمیمت هم حرف بزن

 تصمیمم؟! -

 اینکه می خوای از پسره قاتل بابات جدا بشی..-

از عمد می گفت قاتل بابات تا من رو تصمیمم ُمِصر باشم و یادم نره که  

 اسم کی توی شناسناممه. 



 سرم و انداختم پایین و اروم تکون دادم و گفتم: 

 باشه..من میرم باال لباس بپوشم. -

 م نگاهم می کردن. سری تکون داد و مامان و بابا با غ

حقیقتم همین بود..زندگی من از بچگی پر از اتفاق های یهویی و خبر  

 های ناگوار بوده. 

 ولی تمومش می کنم،دیگه هممون رسیدیم اخر بازی..

حاال حق به حق دار می رسه..قاتل بابام سال ها شاد بوده و خورده و  

ای کاری که  خوابیده و من هر روز و شبم و عذاب کشیدم و زجه زدم بر

 نکردم...برای گناهی که بقیه کردن و گردن من انداختن. 

 ولی دیگه تموم شد. 

حاال که حقیقت برمال شده از این به بعد من شادم و اون ها هستن که باید  

 به عذاب این دنیا و اون دنیاشون فکر کنن.

فقط دلم برای کامران می سوزه..این عشق عمرش خیلی کم بود..ولی  

 های اون و نشنیدم. من حرف 

 شاید اونم دلیلی برای همکاری با خانوادش داشته..نمی دونم...
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کل روز و با نیما گشتیم و خندیدیم..بیمارستانشون خیلی بزرگ و مجهز  

بود هنه به نیما اقای دکتر میگفتن و یکی دوتا از همکار هاش فکر 

شدم و نیما هول زده  کردن من همسرشم و تبریک گفتن که من سرخ 

 بحث و عوض می کرد. 



ولی با این حال خیلی خوش گذشت برای ناهار نیما گفت میبرمت یه  

رستوران خوب،وقتی تو جاده بودیم یه حدس هایی زده بودم ولی وقتی  

 جلوی همون رستوران نگهداشت رنگم پرید.

اب دهنم و قورت دادم و برگشتم سمت نیما و خواستم حرفی بزنم،ولی  

 ذاشت و مهربون گفت: ن

اروم باش نیایش..من می دونم این همون رستورانیه که کامران از تو  -

 خاستگاری کرد..همون که همیشه باهم میرفتین.. 

 تعجبم بیشتر شد:

 ت..تو م..می دونی و من و اوردی اینجا!؟؟ که جی بشه نیما می خوایـ.. -

عشق هم ایمان  می خوام اگر قراره فراموشش کنی از همینجایی که به -

 اوردین حاال دل بکنی و همینجا همه چیز و تموم کنی. 

 صداش و برده بود باال منم عصبی شدم و تو صورتش داد زدم: 

چیمیگی تووو..هااا!؟هیچ میفهمی؟ من هنوز با هیچ چیز کنار  -

نیومدم..تو یکی دو روز زندگیم نابود شد..من و کامران تا دیروز دنبال  

یممم میفهمییییی؟! حاال می خوای یه شبه  کارای عروسیمون بود 

فراموشش کنم!؟ اونم کسی و که می پرستیدمش!؟ کسی که هنوز  

 شوهرمههه و منـ... 

 نتونستم ادامه بدم. 

چشم های دریاییه نیما طوفانی بود ولی پشت اون همه عصبانیت  

 دلخوری و نا امیدی و دیدم. 

رار بود فقط راجب ولی باید میفهمید این کارش اشتباه بود..امروز ق

 کارای طالقم حرف بزنیم ولی نه تو رستورانی که.. 

 هق هقم بلند شد و تو فضای ماشین پیچید.



نیما چنگی به موهاش زد و بعد محکم چند بار کوبید رو فرمون و داد  

 زد:

که نه خودت نه خانوادت یه روز خدش    لعنت بهتتتت لعنتتتت بهتتتت-

فطاااا..زندگیشون و به اتیش می کشم..به  برای این دختر نذاشتیت...کثا

روح خاله نیاز و عمو تقاص تک تک اشک هایی که تو این سال ها 

ریختی و ازشون پس میگیرم..تقاص دق کردن خالم تک و تنها تو  

 بیمااارستاان و پس میگیرممم.. 

ماشین و روشن کرد همونجور که داد میزد و نفرین می کرد پاش و  

 میداد و از الی ماشین ها با سرعت رد میشد.. روی پدال گاز فشار 

هق هقم بند اومده بود ولی اشکام میریخت..از ترس به صندلی چسبیده  

 بود. 

اسپری اسممو در اوردم و زدم بعد از چند نفس عمیق با ترس به بازوی  

 نیما چنگ زدم:

 نـ..نیما..توروخدا نگهدار.. -

اه میگفت به کامران و  ولی انگار نمیشنید فقد گاز میداد و بد و بیر

 خانوادش. 
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دیگه داشتم سکته می کردم یه کامیون از جلومون اومد ولی انگار نیما  

اون و نمیدید و داشت با سرعت سمتش می رفت..کامیون چند بار چراغ  

 داد و مدام بوق میزد. 

 با جیغ دستام و روی سرم گذاشتم و داد زدم:

 نیمااااااا... -



تکون شدیدی خورد و ضربه ای که به سرم خورد داشتم  و بعد ماشین 

 بیهوش میشدم که صدای داد نیما رو شنیدم:

 نیایشششش..-

من و بغل گرفت ولی اون ضربه ای که به سرم خورد باعث شد گیج 

 بشم و بعد سیاهی مطلق. 

***** 

 "نـیـما" 

عشق و    اصال نمیفهمیدم کجام و دارم چیکار می کنم..فقط می دونم وقتی

دلتنگی تو چشمای نیایش و به اون حروم زاده دیدم دیگه نتونستم خودم و  

 کنترل کنم. 

با سرعت می روندم هیچ صدایی نمیشنیدم فقط صورت نیایش و میدیدم  

 ندادم.  که کنارمه و به بازوم چنگ زده یه چیزایی میگه ولی اهمیتی

ولی وقتی با جیغ اسممو صدا زد به خودم اومدم و وقتی نگاهش کردم  

 دیدم با دستاش صورتش و پوشونده. 

سرم و برگردوندم که کامیون و دیدم که داره بوق میزنه و چراغ میده و  

 فاصلش باهامون خیلی کمه. 

با ترس فرمون و چرخوندم سمت راست که ماشین چند دور چرخید و  

 کرد..در اخر چپ 

وقتی دیدم سره نیایش خورد به شیشه و چشماش بسته شد فرمون و ول  

 کردم و بقلش کردم تا سرش به جایی دیگه نخوره. 

ولی وقتی ماشین خورد به کوه و ایستاد سرم با شدت خورد به شیشه و  

سرم بدجور تیر کشید و بعد بی حال شدم ولی دستام شل نشد و نیایش و  

 ظه اخر فقط زیر لب میگفتم نیایش.. تو بغلم نگهداشتم و لح



چون سمت لواسان رفته بودیم و خارج از شهر بودیم دور و برمون کوه  

 بود و تک و توک ماشین رد میشد. 

**** 
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 کامران" "

 انقدر عصبی بودم تو اتاق بابا فقط قدم میزدم.یهو ایستادم و گفتم: 

ار بود نیایش و گول  بابا من دارم دیوونه می شم..درسته که فقط قر-

بزنیم بیاد تا اموالش و بهش برگردونیم ولی عاشقش شدم..بابا بخدا نمی  

دونی اون روز وقتی تمام ماجرای زندگیش و با مظلومیت تعریف کرد  

 چه حالی شدم. 

به خودم قول دادم تا اخر عمر حمایتش کنم و کاری کنم اب تو دلش  

و بهم زد..اون فکر کرده  تکون نخوره..ولی اون پسره عوضی همه چیز 

با این کار داره به نیایش کمک می کنه ولی نمی دونه که داره نابودش  

 می کنه. 

نه من اجازه نمی دم زنم و ازم بگیرن..تا وقتی اسمش تو شناسنامه منه  

 باید کنار من باشه.باید به حرفام گوش کنه.

و رفتم  بابا خواست حرف بزنه که با قدم های بلند از اتاق خارج شدم

 سمت پارکینگ. 

 باید باهاش حرف می زدم..من بدون نیایش نمی تونم زندگی کنم. 

رفتم جلوی در خونشون و تا پیاده شدم زنگ بزنم پدرش سراسیمه از در  

 اومد بیرون و پشت سرش هم مادرش رنگ هر دوشون پریده بود. 

 ترسیدم رو به پدرش گفتم:



 چیشده؟نیایش کجاست؟-

 با دست و پای لرزون گفت:مادرش اومد جلو و 

 د..دیگه حق ندا..ری دخترم و ببینی. -

 باز عصبی شدم و از الی دندون های کلید شدم گفتم:

خانم محترم یادتون که نرفته من هنوز شوهر نیایشم..االنم تا نبینمش  -

 هیچ جا نمی رم.

 یه نگاهی به هم دیگه کردن و پدرش گفت:

 خونه نیست اومد زنگ میزنم بـ... ما باید بریم جایی نیایش هم -

 پریدم وسط حرفش:

 یعنی چی که نیستتت؟ با اون حروم زاده رفته ارهههه؟ -

 باباش اومد جلو بازوم و گرفت:

اوال صداتو برای ما باال نبر پسر جون..دوما نیایش دیگه بزرگ شده و  -

خودش تصمیم می گیره با کی بره و با کی نره.االنم دیرمون شده خدا  

 دار. نگه

 از عصبانیت داشتم به خودم میلرزیدم.. 

دستام و مشت کرده بودم و انقدر فشار دادم کم مونده بود انگشتام خورد 

 بشه.

 اینا زبون خوش حالیشون نیست. 
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کنجکاو شدم برم دنبالشون..یه حسی بهم می گفت چیزی رو از من  

 مخفی می کنن. 

 با فاصله دنبال ماشینشون رفتم. برای همین پامو گذاشتم رو گاز و  

 جلوی بیمارستان نگه داشت. 

حس ترس..نگرانی..آشوب..حتی عصبانیت تو وجودم موج می زد و  

 نمی تونستم خودم و کنترل کنم،دستام لرزش خفیفی داشت.

پیاده شدم و دنبالشون رفتم که چیزی به پذیرش گفتن و دوییدن انتهای  

 راه رو. 

ایی که دیدم جلوی دره اتاق عمل ایستادن و دارن منم دنبالشون رفتم تا ج

 با دکتر صحبت می کنن. 

نمی دونم دکتر چی گفت که مادره نیایش پاهاش سست شد و با زانو 

 نشست کف زمین.  

پدرش هم سعی داشت بلندش کنه که از حال رفت و دکتر چند تا پرستار  

 و صدا زد. 

 رفتم جلو.   دیگه طاقت نیاوردم و

 دیدنم چشماش درشت شد و گفت:پدر نیایش با 

 کامران تو اینجا چیکار می کنی؟ -

 اهمیتی بهش ندادم و رو به دکتر گفتم: 

 بیماره تو اتاق عمل اسمش چیه؟ -

 دکتر نگاهی به پدره نیایش کرد و گفت:

 ایشون باشـ..-

 پریدم وسط حرفش:



 دکتر گفتم اون بیماری که تو اون اتاق لعنتیهههه کیهههه؟! -

 به جای دکتر پدره نیایش به حرف اومد و گفت: این بار 

 نیایش تصادف کرده و االنم دارن عملش می کنن. -

 قلبم برای چند لحظه از حرکت ایستاد..نه نه این امکان نداشت.

 نیایش من..زنه من...وای خدااا 

سرم و گرفتم و نشستم روی صندلی های توی سالن..خدایا این چه  

 د. مصیبتی بود که به سرمون اوم

خیلی فشار روم بود حس می کردم سرم از عصبانیت و ناراحتی داره  

 منفجر می شه.

 سر بلند کردم و رو به پدرش با صدای گرفته ای گفتم: 

کجا این اتفاق افتاده؟اصال مگه نگفتین با اون لنده هور بوده؟شما که می -

 دونستین حالش خوب نیست چرا گذاشتین بره بیرووونن؟ 
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 رم اروم باش صورتت به کبودی میزنه..پس -

 زدم رو سینش و انگشتم و اوردم باال و گفتم:

به خدا اگر بالیی سره نیایش بیاد زندگی و براتون جهنم می  -

 کنم...دودمان اون پسره حروم زاده رو بر باد میدم. 

من پدرم نیستم باهاتون صحبتم کردم..گفتم من با خانواده لعنتیم فرق  

 صوصا االن که زن گرفتم،ولی شما چیکار کردین؟ دارمممم..مخ



ازم دورش کردین تشویقش کردین ازم جدا بشه و با اون پسره  

 بگرده..در صورتی که نیایش هنوز زنه منهههه... 

خالصه میگم برات جناب اقای حسینی خوب گوشاتون و باز کنید هم  

الیی به  شما و هم اون پسر و بقیه اگر یه تار مو از سره زنم کم بشه ب

 سر همتون میارم که روزی صد بار ارزوی مرگ کنید. 

همون جور که می رفتم سمت در خروجی برگشتم و با انگشت به در  

 اتاق اشاره کردم و رو به پدرش بلند گفتم:

 فقط دعا کنید زنم سالم از این در بیرون بیاد... -

ز پرستار با قدم های بلند داشتم سمت در می رفتم که یادم افتاد بپرسم ا

 که چه اتفاقی افتاده و اون حرومزاده کجاست؟

همونجور که از خشم میلرزیدم و سرم داغ کرده بود جلوی یه پرستار و 

 گرفتم و غریدم: 

 اون حروم زاده ای که با زنم تصادف کرده کجاست!؟-

 پرستاره یه قدم عقب رفت: 

 اقا شما حالـ..-

 کجاااااست!؟؟ خفه شو فقط بگو اون بی شرف -

همچین داد زدم که دو تا پرستاره دیگه اومدن و تذکر دادن ولی گوش  

 ندادم و تزدیک تر شدم که تا خواستم حرفی بزنم گفت:

اقا..اروم باشین..همسرتون و با یه اقایی اوردن اینجا ولی مثل اینکه  -

اون کامیونی که باهاشون تصادف کردن ترسیده و فرار کرده حاال شمام 

 مـ...  اگر

بسه..من دنبال راننده کامیون نیستم اونی که تو ماشین کناره زنم  -

 بوده.اون کجاست!؟



ایشون اسیب بدی به سرشون وارد شد و چون وضعشون وخیم تر بود  -

حین جراحی تو اتاق عمل رفتن تو کما و االنم وضعیتشون همون  

 صـ... جوریه..حاال اگر می خواید بیشتر بدونید با دکترشون 

 نذاشتم حرفش تموم بشه و از کنارش رد شدم.

در ماشین و باز کردم و وقتی نشستم محکم تر بستمش و چند بار کوبیدم  

 روی فرمون... 

 نه کافی نیست..نه نه نههههه..اون باید بمیره..کما براش کافی نیست. 

 بخدا اگر نیایش چیزیش بشه خودم نفسش و میبرم.... 
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 ماه بعد( 5)

***** 

 "نیایش" 

 

می خوام پلکام و باز کنم ولی نمی تونم..هرچی تالش میکنم نمیشه انگار  

 به پلکام وزنه وصل کردن. 

احساس کردم یکی کنارمه که حدسم به یقین تبدیل شد زمانی که دست 

 سردم و بین دستای گرمش گرفت..

 نمی دونستم کیه حتی نمی تونستم حرف بزنم یا حرکت کنم. 

 ون شخص به خودم اومدم:با صدای ا 



نیایشم..قربون اون چشمای دریایت بشم من..می دونی چند وقته منتظرم  -

تا چشماتون ببینم؟میدونی چقدر دلم تنگه صدای نازته؟ اخ که دلم داره  

 پرپر میشه برای اون لبات که باز مثل سابق بخندی برام لبخند بزنی... 

دم نمی اومد که این مرد  صداش مردونه بود..نمی دونم کی بود هیچی یا

کیه و داره چی می گه ولی دلم براش سوخت حتما یا داداشمه یا یه  

شخص نزدیکیه بهم که اینجوری با بغض و دلتنگی حرف میزنه..اصال  

 من چرا نمیتونم تکون بخورم؟من کجام؟

 با صدای اون شخص باز حواسم جمع شد به حرفای اون:

ماه شد..زمان کمی  5طاقت ندارم   عشقم..توروخدا بیدار شو..من دیگه-

نیستااا..می دونی من تو این دو ماه چی کشیدم؟خیلی نامردی نیایش مگه  

قرار نبود تا همیشه بام باشیم؟مگه قرار نبود از این به بعد فقط خوش  

بگذرونیم و بخندیم..چشمات و باز کن من و ببین...ببین من اون کامرانه  

یپ و قیافه رو دارم؟پاشو ببین تو این  سابقم؟ببین هنوزم همون ابهت و ت 

 سال پیر شدم. 100ماه اندازه 5

 بخدا اگر دکتر نمی گفت که وضعیتت داره بهتر میشه میمردم.

 امروز دیگه کم اوردم..ولی دکتر گفت سطح هوشیاریت داره میره باال. 

 خواهش میکنم بیدارشو..بیدارشو نیایش. 

یایشه؟گفت اسمش  این مرد چی میگفت؟من شوهر دارم؟ اسمم ن

 کامرانه؟واای یعنی ممکنه بچه هم داشته باشیم؟ 

سر درد بدی داشتم و دیگه نتونستم به چیزی فکر کنم فقط داشتم تالش  

 می کردم پلکام و از هم جدا کنم. 

صدای در اتاق اومد و بعد یه مرد و زن داخل شدن که وقتی شنیدم گفت  

 شدن. دکتر بفرمایید فهمیدم دکتر و پرستار وارد 



دکتر اومد باالسرم و معاینم کردن و دکتر ناباور رو به همون مردی ک 

 فهمیدم اسمش کامرانه گفت:

 اقای صبوری خانومتون حالشون خیلی بهتر شده و تقریبا بهوش هستند. -

 رو به من ادامه داد: 

خانم همتی؟نیایش خانوم؟ صدای من و میشنوین؟ اگر صدای من و  -

 پلکتون با انگشت دست بهم یه عالمت کوچیک بدید. میشنوین یا با 
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 بعد از چند دقیقه باالخره تونستم بزور پلکم و یکم فشار بدم.

 که دکتر گفت:

خوبه عزیزم زیاد به خودت فشار نیار..چیزی نیست تا فردا همه چیز  -

خوب میشه هم چشماتو باز میکنی هم صحبت میکنی..شوهرتم پیشته  

چشماتو باز کن که خیلی تو این مدت بی تابی کرده هااا حسابی فقط زود 

 مدیونش شدی. 

بعد از حرفش خندید و صدای خوشحال کامرانم اومد که کلی تشکر کرد 

 و دکتر رفت. 

کامران اومد نزدیک تختم و خم شد پشت پلکام و پیشونیم و عمیق بوسید  

 و کنار گوشم گفت:

اخرین اتفاق بده زندگیمون باشه   نیایشم زود خوب میشی.قول میدم این-

به جون خودت که تمام زندگیمی قول میدم از این به بعد فقط لبخند رو  

لبت بیارم...تمام زندگیمون شادی و خوشی باشه..نمیزارم اب تو دلت  

 تکون بخوره. 



هنوز نمی دونستم اطرافم چی میگذره ولی نمی دونم چرا از اینکه این  

عاشقانه کنار گوشم نجوا می کرد خیلی به   مرد من و بوسید و اینجوری

دلم نشست و خواستم لبخند بزنم که نتونستم انگار عضالت بدنم ِسر شده 

 بود. 

 وقتی کامران ساکت شد منم خوابم برد. 

****** 

 "کامران" 

 

از فردای اون روز نیایشم تونست عالوه بر چشمای نازش بدنشم تکون  

کسی و نشناخت،اولش نگران شدم بده...البته حافظش و از دست داده و 

 ولی دکترش میگفت که موقته و کم کم همه چیز مثل سابق میشه.. 

 باالخره یک هفته شد و امروز نیایش مرخص میشد.

جلوی در خونه اقای حسینی تو ماشین منتظر بودم تا یه دست لباس  

 برای نیایش بردارن و بیان تا بریم بیمارستان.

روشن کردم و پامو رو گاز فشار دادم و وقتی اومدن سریع ماشین و 

سریع از کنارشون گذشتم و اونام پشت سرم اومدن و مدام چراغ میداد  

از پشت ولی سرعتم و بیشتر کردم و جلوی در بیمارستان زدم رو 

 ترمز. 

پیاده شدم و از سره خیابون یه دسته گل بزرگ گرفتم و دوییدم جلو در 

 اومدن. بیمارستان که دیدم پدر و مادرشم 

 مادرش اومد جلو و گفت: 

 پسر اروم تر اگر باز تو تصادف می کردی چی؟ -

 سر تکون دادم و گفتم: 



 من چیزیم نمیشه..چرا ایستادین بیایید بریم داخل زنم منتظره. -

 پدر و مادرش نگاهی به هم کردن و سری تکون دادن. 

انقدر تو    منم جلوتر از اونا رفتم دیگه کل بیمارستان و تقریبا حفظ بودم

 ماه اومدم و رفتم.  6...5این 

 سریع رفتم سمت در اتاقش و بازش کردم که...
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 با جای خالی نیایش روبه رو شدم...خشکم زد.

یعنی چی که نیست،رفتم جلوتر دسته گل و پرت کردم یه گوشه و رفتم  

 اون طرف تخت و نگاه کردم میترسیدم افتاده باشه..ولی نبود. 

 دوییدم سمت سرویس بهداشتی اتاق یه تقه کوچیک زدم و گفتم:

 نیایش...عزیزم اون تویی!؟ -

 جوابی نشنیدم در و محکم باز کردم که بازم نبود. 

 پدر و مادرش با لبخند اومدن تو که داد زدم:

 نیسسستتتتت...نیایشممم نیستتتت. -

 پدر و مادرش با چشمای از حدقه در اومده گفتن: 

 نیست.. یعنی چی که-

 پدرش و زدم کنار و دوییدم تو سالن که پدرشم اومد. 

 رفتم جلوی پذیرش و تقریبا داد زدم: 

 زنم کووو؟کجا بردینش؟مگه قرار نبود امروز مرخص بشه!؟ -

 پرستاره که دیگه میشناخت من و گفت:



 ماه شما یبار مثل ادم برخورد کنید؟!   5اقای صبوری شد تو این -

این به من گفت حیوون؟ حس می کردم دود داره  دیگه صبرم لبریز شد 

از سرم بلند میشه..دختره یکم نگاهم کرد اب دهنشو قورت داد و  

 خواست چیزی بگه که گفتم:

 تو االن چه زری زدی!؟ -

 تا خواستم خیز بردارم گردنش و بگیرم و بشکنم دستم و یکی گرفت 

 م و با جذبه گفت:برگشتم ببینم کیه که دیدم پدر نیایشه با اخم های در ه

 بیا بریم پیش دکترش پسر...این بنده خدا از کجا بدونه!؟ -

سری تکون دادم و یه نگاه بده دیگه به زنه انداختم و دنبال پدر نیایش  

 رفتم.

 رفتم پیش دکترش که گفت اطالع داره چیشده.

 تعجب کردیم نشستیم که شروع کرد... 

 و شوهر خاله نیایش هستن. یه خانم و اقایی اومدند و گفتند که خاله  -

اول سراغ پسرشون رو گرفتن و بعد از اینکه از وضعیت ایشون  

براشون گفتیم از حال دختر شما پرسیدند که گفتم ایشون امروز مرخص 

 هستند.

گفتن که اجازه بدیم اون و با خودشون ببرن ولی من گفتم که شما حتما 

یم مرخصش کنیم. ولی  تو راه هستید و بدون اجازه پدر و همسرش نمیتون 

وقتی با خود نیایش صحبت کردن و اون خودش خواست که با خالش  

بره ولی ایشون یه شماره همراه به من دادن که وقتی شما اومدید بدم  

 بهتون که باهاشون تماس بگیرید.. 
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 سریع خم شدم و شماره و از دکتر گرفتم و گفتم: 

دکتر درسته خوده نیایش خواسته بره ولی شما حق نداشتید بزارید اون  -

با یه زن غریبه بره نیایش جز من و خانوادش هیچکس و نداره..حتی  

 اون پسره بی همه چیزم هیچکس نیایش نیستتتت.. 

 از عصبانیت کاغذ و تو دستم فشار میدادم که دکتر گفت:

خواستم این اجازه رو   جناب صبوری شما درست می فرمایید من نمی-

بدم ولی رفتن پیش رئیس بیمارستان و چون اشناهم داشتن دیگه نشد 

 کاریش کرد... 

دستم و الی موهام کشیدم و سریع بلند شدم با یه خداحافظی کوتاه بیرون  

 اومدم و سریع از بیمارستان خارج شدم. 

که   تو محوطه ایستادم تا اقای حسینی و همسرشم بیان...سریع شماره ای

 دکتر داد و گرفتم و بعد از دوتا بوق صدای مردی توی گوشم پیچید:

 بله بفرمایید؟ -

 ادرس بده دارم میام دنبال زنم. -

 چند لحظه ای سکوت کرد و بعد ادامه داد:

 شما؟! -

 دندون هام و روی هم فشار داد و غریدم: 

مردک عوضی یا همین االن ادرس میدی یا پیدات میکنم و دمار از  -

ارت در میارم..به چه حقی زن منو با خودت برداشتی بردی  روزگ

 هااااان؟؟تو کی هستی عوضییی؟ 

هی اقا مودب باش..زن شما االن پیش خالشه و نمیخاد شما رو  -

 ببینه..بهتره دسـ.. 



 نزاشتم ادامه بده و داد زدم جوری که حنجرم سوخت: 

الی علی داغ  کثااااافت حروم زاده یا ادرس و میدی زنم و ببرم یا به و-

دقیقه وقت  5اون پسره بی ناموست و به دل خودت و زنت میزارم...فقد 

داری ادرس و به همین شماره پیامک کنی وگرنه هرچی دیدی از چشم  

 خودت دیدی عوضی.. 

 تا خواست حرف بزنه گوشی و قطع کردم.

پام و بلند کردم و محکم به تیکه سنگی که جلوم بود ضربه زدم و دستام  

 موهام کشیدم.  و الی

 لعنتی زیر لب گفتم که مادره نیایش اومد جلو با اخم کمرنگی گفت: 

چیشد؟دخترم و کجا برداشتن بردن؟مگه این دختر پدر مادر نداره که  -

 هرکی از راه میرسه براش تعیین تکلیف میکنه؟! 

 برگشتم سمتش و تا خواستم حرف بزنم صدای پیامک گوشیم بلند شد.. 

یبم در اوردم که دیدم همون شماره ادرس و  سریع گوشی و از ج

 فرستاده.
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 پوزخندی زدم و رو به پدر و مادر نیایش گفتم: 

 بریم ادرس و گرفتم.. -

 سری تکون دادن ، سوار ماشینشون شدن و دنبالم اومدن. 



با سرعت می روندم فقط میخواستم زودتر برسم تا باز چرت و پرت تو  

باز از من متنفر بشه...تازه داشت با من رابطش  گوش نیایش نخونن 

 خوب میشد.

ادرسش برای باال شهر بود و اطراف لواسان جلوی یه خونه ویالیی  

 بزرگ نگهداشتم.

 ماشین پدر نیایشم پشت سرم ایستاد و هردو پیاده شدن. 

 پدرش پرسید: 

 همینجاس؟! -

بعد از    سری تکون دادم و با اخم های درهم رفتم جلو و زنگ و زدم که

 چند ثانیه در باز شد و باهم وارد شدیم. 

از سنگ فرش های تو باغ گذشتیم و رفتیم جلوی در ورودی سفید رنگ  

که مردی میان سال با مو و ریش جوگندمی با پیپی که گوشه لبش بود و  

 خوش تیپ اومد بیرون. 

 سالم بلندی گفت که پدر نیایش با همون جذبه و اخم سالم کرد و گفت: 

 رم اینجاست؟!دخت-

مرد نگاهی به سر تا پای پدر نیایش انداخت و دود پیپش و بیرون  

 فرستاد: 

 تا اونجایی که خبر دارم پدره نیایش بدست برادر خودش کشته شد... -

 رو کرد به مادر نیایش و گفت: 

 و مادرشم بخاطر سرطان مرد..-

 رو کرد به من و گفت: 

 تو چی؟پسره قاتل باباش که شدی همسرش..-



از عصبانیت رو به انفجار بودم خواستم برم سمتش و گردن کلفتش و  

بشکنم که پدر نیایش دستم و گرفت و اونم حسابی عصبی بود رو بهم  

 غرید:

 صبور باش پسر... -

چشمم خورد به مادر نیایش که سرش پایین بود و قطره اشکی از  

 چشمش چکید..

لی برای نیایش  هرکی ندونه من خیلی خوب میدونم که این دونفر خی

زحمت کشیدن مخصوصا این زن که از بچگی پیش نیایش بوده و  

 بزرگش کرده اونوقت این مرد چی میگفتتتت؟؟ 
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 با حرص برگشتم رو به اون مرد و دو قدم رفتم جلو گفتم: 

 تو چی میدونی از اون دختر و زندگیش؟؟ -

درشون میرفتن  زمانی که همه بچه های هم سن و سال نیایش با پدر ما

مدرسه شما کجا بودین..زمانی که مریض میشد کجا بودین؟زمانی که  

 خورد زمین کجا بودین دستش و بگیرین و بلندش کنین؟؟ 

میدونم مسبب همه اینا پدر و مادر منن..اصال منم مقصرم...منم ادم بد و  

الشی..ولی هیچوقت بخاطر یه خون فامیلی که تو رگای اون دختر هست 

ا خالشه توروی این پدرو مادر نایست و نگو که شما پدر و  ک زن شم

 مادر اون دختر نیستین.. 

به وهلل که من حاضر بودم پدر و مادرم میمردن ولی این ننگ و که  

 هرروز ببینمشون و لقب پدر و مادرم و یدک میکشن روشون نبود. 



خانوادم  حاضر بودم این مرد و زن که از هر غریبه ای غریبه ترن 

 باشن ولی اونایی که هم خونمن.... 

از عصبانیت و فشار عصبی و ناراحتی چشمام تار میدید و رگ پیشونیم  

 متورم بود.. 

نتونستم ادامه بدم که اگر میشد پدر و مادرم و میکشتم تا من و با اون  

 یوی نکنن.. 

 سرم و بلند کردم و با صدای بم و گرفته زمزمه کردم: 

نیایش و ببینم و برم. اون دختر دیگه بزرگ شده و هر  فقط اومده بودم  -

تصمیمی بگیره من قبول میکنم. میدونم االن باز همه چیزو بهش گفتین و  

نمیخواد من و ببینه ولی فقط بهش بگید من و با خانوادم قیاس نکنه...من  

نیایش و بخاطر خودش خواستم نه بخاطر ترحم و اینکه خانوادم بهش  

اگر نیایش از منم جدا بشه ولی اگه یروز بشنوم کسی  بدی کردن...حتی 

 اشکش و در اورده یا ناراحتش کرده دودمانش و به باد میدم. 

 این حرف اخرم بود.خوشبختی و خوشحالی اون برای من کافیه.

سرم و انداختم پایین و چند قدمی رفتم که با صدای کسی که چند ماه  

 بم لرزید و قدم هام سست شد. منتظر بودم تا اسممو از زبونش بشنوم قل 

اب دهانم و قورت دادم و برگشتم که دیدم اومده جلوی در و با چشم های  

 بارونی نگاهم میکنه.. 
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دوتا پله پایین اومد که ناخوداگاه دستام و باز کردم که اونم بی قرار 

محکم دویید از پله ها پایین که منم چند قدم جلو رفتم و رسیدیم به هم  

چسبید بهم که دستام و پیچیدم دورش،روی موهاش و بوسیدم و نفس  

 عمیق کشیدم و زیره گوشش گفتم:

نیایشم..هیششش..اروم عزیز دلم..من اینجام..اومدم تا عشقم و ببرم ولی  -

 انگار تو... 

 نذاشت ادامه بدم و پرید وسط حرفم:

تو بودم. کامران    نـ..نه نه کامران..منم نمی خواستم با خالم بیام منتظر-

 من دوستت دارم..خیلی دوستت دارم. 

 قلبم ایستاد..تحمل این همه خوشی و نداشت.

سرش و از روی سینم بلند کردم و به چشم های دریایی و طوفانیش نگاه  

 کردم و گفتم:

 تـ..تو چی گفتی!؟ -

گفتم عاشقتم کامران..حتی اون روز تصادفم به نیما میخواستم بگم که  -

 زت جدا شم ولی اون عصبی شد و کـ... نمیتونم ا

نذاشتم دیگه حرف بزنه بقیش مهم نبود همین که گفت عاشقمه برام کافی 

بود نمیخواستم با فکر کردن به اون عوضی اوقاتمون تلخ بشه..بیقرار  

لبام و روی لبای قلوه ای و قرمزش گذاشتم و عمیق بوسیدم که اول  

رد..بهترین حس دنیارو داشتم  نیایش تو شوک بود ولی بعدش همراهیم ک

بعد از چند ماه طعم شیرین لبای نیایش ابی بود رو اتیش خشم و 

ناراحتیم.. نمیدونم چقدر گذشت که با سرفه مصلحتی کسی کنارمون از 

 هم جدا شدیم.

 پدر نیایش بود که با لبخند ولی اخم مصنوعی رو بهمون گفت: 



..فقد شوهرت و دیدی؟به این  نیایش خانوم..دختر بابا ماهم اینجاییماااا-

 زودی فراموش شدیم؟ 

نیایش با خجالت و گونه های سرخ از بغلم جدا شد و دویید تو بغل پدرش  

 و گونشو محکم بوسید و گفت: 

 اوممم..قربونتون برم من..شما تاج سرین..-

بعدم دویید سمت مادرش که با اشک شوق نگاهش میکرد هردو  

 می شدن.همدیگرو بغل کرده بودن و جدا ن 

برای مادر نیایش احترام زیادی قائل بودم همیشه..چون تو این دور و  

زمونه مردم به هم خون خودشون رحم نمیکنن ولی این زن با جون و  

 دل نیایش و بزرگ کرد هیچی براش کم نگذاشت.

یه زن تقریبا مسن و خوش پوش اما بشدت زیبا که شباهت زیادی به  

ار همون مرد باهم جلومون اومدن و  نیایش داشت بیرون اومد و کن

 همون زن رو بهمون سالم کرد و گفت:

 نیایش خاله تو هنوز حالت خوب نشده برو تو استراحت کن. -

 نیایش خواست حرفی بزنه که بجاش گفتم:

نیاز نیست..جای نیایش پیش خانوادشه،درضمن ما یکی دو روز دیگه  -

 کارهامون.مراسم عروسیمونه میخوایم بریم دنبال 

مرد و زن چشماشون درشت شد از تعجب همون زن که ادعا میکرد  

 خاله نیایشه رنگش پرید و با تته پته گفت:

ت..تو م..میخای با این ع..رعروسی کنی؟؟ ولی نیایش نیما  -

 هنوز..درضمن تو گفتی که.. 

با اوردن اسم اون عوضی خونم ب جوش اومد..دو قدم رفتم جلو که  

رفت و خودش رو به خالش چشم و ابرویی اومد که کمی  نیایش دستم و گ

 شک کردم ولی گفت:



خاله جان شما و همسرتون به عروسی من بیاید خوشحال میشم..نیما هم -

 که هنوز وضعیتش مشخص نیست...شرمنده. 

نیایش خیلی عوض شده بود نه به اون که اصال نمی خواست من و ببینه  

روسی کنه و حتی اون پسره تو  نه به این که االن میخواد با من ع

 عروسیش نباشه.. 

 عجیب بود اما خیلی دلچسب بود که شده بود همون نیایش سابق. 
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***** 

 نیایش" "

 

 بابا در و باز کرد و دستش و گذاشت پشتم و لبخند زد بهم: 

 به خونه خودت خوش اومدی دختره نازم.-

 گار ناحاال هوا نبود. لبخندی زدم رفتم داخل و نفس عمیقی کشیدم..ان

 این خونه،این خانواده،باعث حیات من بودن...

همه چیز مثل سابق بود و عطر خوش قرمه سبزی کل خونه رو برداشته  

 بود و گرسنم شده بود. 

مامان و بابا رفتن تو اتاقاشون تا لباساشون و عوض کنن منم خواستم  

 برم اتاقم که یادم افتاد کامران کجاست.

 برگشتم باهاش سینه به سینه شدم. همین 

 تو چشماش زل زدم که برق میزد یه برق شیطنت. 



چشمامو ریز کردم که چشماش خندید انگار داشتیم با چشمامون باهم  

 حرف میزدیم. 

 لبخندی زد و دستم و کشید. 

بیا بریم این لباسارو از تنت دربیار دوش بگیر که این بوی قرمه سبزی  

 دیوونمون کرد. 

 بهش گفتم و باهم رفتیم تو اتاقم.شکمویی 

کامران خودش و انداخت رو تختم و منم یه دست لباس راحتی برداشتم و  

 رفتم سمت حمام.

یه دوش گرفتم و تو رخت کن لباس پوشیدم اومدم بیرون دیدم کامران  

 ارنج دستش و گذاشته رو چشماش و خوابیده. 

عضالت خوش فرم َمردی که یه  پیرهنشم در اورده بود..زل زده بودم به  

روز تمام دنیام بود ولی یه شبه بهم ریخت..و اصال حواسم نبود که  

 دستش و برداشته و متوجه نگاه خیرم شده.

 تموم شد؟! -

 با گیجی یهو گفتم: 

 چی؟! -

لبخندی ب این گیجیم زد و خواست چیزی بگه که برای اینکه جمعش  

 کنم گفتم: 

ی اره دیگ فقد چون موهام بلنده طول  اها چقدر من خنگم حموم و میگ-

 میکشه بریم اول ناهار بخوریم بعد مهوهام و خشک میکنم. 

لپام سرخ شد و لبخند خجولی زدم و خواستم زود از اتاق برم بیرون که  

سریع بلند شد و با دوقدم رسید بهم و مچ دستم و گرفت و با ضرب برم  



گذاشتم که با دودستش   گردوند که افتادم تو بغلش و دستام و روی سینش

 کمرم و سفت گرفت و من و چسبوند به خودش..چقدر بدنش داغ بود... 
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 با صدای بمی تو چند سانتی صورتم نجوا کرد: 

 من منظورم به حمام کردنت نبود که... -

اب دهنم و قورت دادم و باهمون چهره سرخ از خجالت لبخند دندون  

 نمایی زدم و گفتم: 

خب..فک کنم..چیزه..نمیدونم..اه من االن گرسنمه تمام فکرم امممم...-

پیش اون قرمه سبزیه عزیزمه که داره صدام میزنه تا برم طعم خوشش  

 و بچشم.

لبخند کج و جذابی زد که دلم ضعف رفت براش.فاصله اش و باهام کمتر  

 کرد و اروم تر لب زد: 

مه سبزی به  ولی یه چیزی هست که خیلی منتظر بودم بهش برسم و قر-

پاش نمیرسه و االن داره منو صدا میکنه تا طعم شیرینش و بچشم 

 میدونی چیه؟ 

 مثل خنگا سرم و تکون دادم و گفتم: 

 نوچ. -

چشماش و دوخت به لبام و سرش نزدیک تر شد که تازه دوهزاریم افتاد 

منظورش چیه تا خواستم حرف بزنم لبای گرمش و روی لبام حس 

 کردم.

 ه بسته شد و همراهیش کردم.چشمام ناخوداگا



تا جایی که نفس کم اوردیم و جدا شدیم،چشمای طوسی خوش رنگش  

خمار شده بود ولی خواستم اذیتش کنم تا دوباره خواست نزدیک بشه 

 انگشتم و روی لبش گذاشتم که سوالی به چشم هام نگاه کرد گفتم:

ما نریم غذا   مامان و بابام پایین منتظرن درست نیست دیر بریم پایین تا-

 نمیخورن بریم باز میایم بقیش و.... 

 با این حرف جلو دهنم و با دستم گرفتم و جیغ خفه ای کشیدم. 

 که کامران باز شیطون شد و گفت:

 اووو..اتوی جدید..جملت و کامل کن..بدو.-

 جیغی کشیدم و گفتم: 

 عهههه...کامراااان اذیت نکن دیگه بوست نمیکنمااا.. -

اویزون کردم که با سرخوشی بغلم کرد و چرخوندم تو اتاق که با لبامو  

 خنده جیغی کشیدم که سرعتش بیشتر شد:

 کامرااان..وای سرم گیج رفت دیوونه... -

 گذاشتم زمین و از لب پایینم گاز محکمی گرفت و بعد مکیدش و گفت: 

 اخیششش...شیطونه خنگ چقد دلم برات تنگ شده بود... -

 دلتنگی زیاد ادامه داد:جدی شد و با 

نیایش فکر اینکه ازم جدا بشی هم منو به جنون میرسونه..باور کن من  -

 مثل خانوادم.. 

 نذاشتم ادامه بده و کوتاه لبش و بوسیدم و گفتم: 

می دونم کامران اگر قبل تصادفم زود قضاوت کردم برای این بود که  -

یگفت تو اینجوری  یهو همه چیز و شنید شوکه بودم ته قلبم یه صدایی م

 نیستی ولی نمیتونستم باور کنم.. 
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 لبخند زد و گفت:

 گذشته مهم نیست االن مهمه که کنارمی..عشق چشم ابی من.-

 با لبخند سرم و زیر انداختم. 

 کامران روی موهام و بوسید و رفت تا تیشرتش و تنش کنه. 

ه کامران باز دستم منم موهام و جمع کردم و خواستم از در بیام بیرون ک

 و گرفت..

 با لبخند برگشتم که دیدم اخم هاش کمی تو همه تعجب کردم و پرسیدم :

 چیزی شده؟! -

 به چشم هام نگاه کرد و زمزمه کرد:

 تو مجردی!؟ -

 با تعجب گفتم:

 چیی؟! حالت خوبه کامران؟ -

 اخماش یکم بیشتر رفت توهم دست چپم و اورد باال و گفت:

 ندارن؟حلقت کو!؟ مگه متاهال حلقه -

رنگم پرید نگاهم به دست خودش افتاد که حلقش دستش بود ولی انگار  

 فرق داشت.

 اب دهنم و قورت دادم و یهو یاده اون روز افتادم و گفتم: 



اوممم..خب..چیزه من که اون روز دعوامون شد حلقمو در اوردم و  -

 دادم بهت یادت نیست؟! 

 تمام مدت سرم زیر بود. 

از جیب شلوارش در اورد و یه حلقه خوشگل دستم    یه جعبه کوچیک

 کرد که روش تک نگین الماس داشت.

 چشمام برق زد،سرم و بلند کردم و پرسیدم:

 کامران..حلقه خودمـ... -

حلقه ای که من دستت کردم و دراوردی و همون روز هردو رو  -

انداختم تو فاضالب،نیایش یک بار برای همیشه میگم بهت..حق نداری  

 حلقت و به هیچ وجه از دستت در بیاری. 

 هروقت من مردم اونوقت در بیار.

 اخم کردم و گفتم:

 این چه حرفیه..خب اون موقعـ.. -

با من بحث نکن حتی دعوامونم شد تو حق نداری دست به حلقت  -

 بزنی.فهمیدی؟! 

 یکم به مرد مغرورم نگاه کردم و گونش و بوسیدم و گفتم:

 بریم؟! ُمردم از گرسنگیییی. چشم ارباب حاال -

 چشماش برقی زد و گفت:

 حاال من شکموام یا تو فنچول. -

نوک بینیم و بوسید و دوتایی اومدیم بیرون و تند رفتیم پایین که مامان و  

 بابا روبه روی هم دور میز نهار خوری نشسته بودن. 

 اوه اوه خیلی وقته فکر کنم منتظرن.



 دوییدم و گفتم:

 بخشید مامانی بابایی..حمام من یکم طول کشید. وای توروخدا ب-

مامان با چشم های ریز شده خندید و گفت معلومه لباتو زیادی کیسه 

 کشیدی.

 با تعجب گفتم:

 وااا..مگه ادم لباشو کیسه میکشه مادره من؟ -

بابا و کامران از خنده قرمز شده بودن..ماملن خنده ریزی کرد و در  

 گوشم گفت: 

 رمزه معلومه که... دختره خنگ لبات ق-

 نذاشتم ادامه بده و سریع ازش جدا شدم و بلند گفتم: 

 هییینن..ماماااااننن... -

همه خندیدن و منم با حرص و خجالت کامران و نگاه کردم که بوسی از  

 دور فرستاد و بی صدا لب زد: 

 زنمی..هرجا برسم لباتو میخورم.-

یدم و با ولع  چشمام و گرد کردم و یه پررو گفتم و سریع غذا کش 

 خوردم..

 دست پخت مامانم تک بود. 
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ناهارمون که تموم شد بابا و کامران رفتن جلوی تلوزیون معلوم بود که  

هنوز مامان و بابا از کامران ناراحتن به خاطر دروغش و خانوادش و  

 نگرانم بودن ولی منم میدونستم دارم چیکار میکنم. 

کردیم و بعد از شستن ظرفا با سینی چای به با مامان سفره و جمع 

 پزیرایی رفتیم. 

بابا و کامران خیلی خشک و حدی در حال صحبت بودن که با اومدن ما  

 ساکت شدن. 

 هنه سکوت کرده بودیم که بابا بی هوا پرسید:

 دخترم..-

 جانم بابا.-

جانت سالمت بابا جان،کامران میخواد هرچه زودتر عروسی -

 بدونم تو راضی؟   بگیرید،میخواستم

 لبخندی زدم و گفتم: 

 بله بابا من موافقم. -

بابا نگران بود و مشکوک نگاهم و از چشماش گرفتم..انگار تردید  

 داشت که دارم حقیقت و میگم.. 

مامان دستم و گرفت که نگاهش کردم..صورت مهتابی و قشنگش و از  

 نظر گذروندم و بلخندم عمیق تر شد. 

ز این زن و مردی که شده بودن تمام زندگیم  دلم نمیخواست یک لحظه ا

 جدا بشم ولی حیف که نمیشد.

 سرم و زیر انداختم و دست مامان و بوسیدم و گفتم: 

من راضی ام به این عروسی و میخوام هرچه زودتر بریم سره خونه  -

 زندگیمون. 



 کامران چشماش برقی زد و لبخند محوی کنج لبش نشست.

ان و بابا که با نگرانی و تردید نگاهم نگاه ازش گرفتم و رو به مام

 میکردن گفتم:

نگران نباشید.من دیگه بزرگ شدم،بعدم راه دوری نمیرم تو همین  -

 ساختمونم. 

بابا به ناچار سری تکون داد و با اخم کمرنگی سرش و زیر انداخت و  

 گفت:

 میرم تو اتاقم استراحن کنم ببخشید. -

 بلند شد و رفت. 

 فشرد و کنار ابرومو بوسید و گفت: مامانم دستم و 

 امیدوارم از راهی که انتخاب کردی پشیمون نشی. -

دلم هری ریخت ولی چهرم و حفظ کردم و با لبخند پلکی زدم و تشکر 

 کردم.

 که اونم پا شد و رفت تو اتاقش. 
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 کامران با اخم اومد کنارم نشست که متعجب شدم: 

 چرا اخمات تو همه؟ -

خانوادت چرا انقدر با من مخالفن و مشکوکن ب من..انگار دارن  -

 دخترشون و دست یه قاتل خوناشام میدن. 

 خنده بلندی کردم که تخص گفت: 



به چی میخندی تو..مگه نگاهشون و ندیدی انگار میخام تورو به  -

 اسیری ببرم. 

 تمام مدت با زهر خندی نگاهش میکردم که یهو شیطون گفت: 

ولش کن دیدی تا بابات پاشد رفت مادرتم دنبالش  حاال اون و  -

 رفت..بنظرم لباس بپوش بریم بیرون مزاحمشون نباشیم. 

 خیلی خنثی گفتم: 

مزاحم چی شون نباشیم.رفتن تو اتاقاشون خوابیدن.امروز با این همه  -

 اتفاق معلومه خسته میشن.

 کامران که ضایع شده بود گفت: 

ادرت سرپرستیت و قبول کرد با پدرت اتاقاشون؟مگه نگفتی بعد اینکه م-

 ازدواج کرد.. 

 خسته گفتم:

 نه مامان و بابام ازدواج نکردن. -

 تعجب کرد و گفت:

 عجب...-

 سری تکون دادم:

زنگ بزن به گوشیم   5خب من میرم استراحت کنم غروب ساعت -

 بیدارم کن که بریم برای اخرین خریدا.. 

 یادمه قبال لباس عروس خریدیم. 

 ی خورده خرید مونده.. فقد یه سر

کامران از اینکه غیره مستقیم داشتم بیرونش میکردم یکم جا خورد ولی  

 گفت:



 باشه منم برم یکم کار دارم توام استراحت کن.-

سری تکون دادم و با لبخند بلند شدم که مچ دستم و گرفت برگشتم که یه  

 لنگه ابروش و انداخت باال و گفت: 

 یادت رفت..-

 خسته گفتم:

 یو یادم رفت؟! چ-

 بوس خداحافظی.-

خندیدم و خم شدم گونش و ببوسم که سرش و چرخوند و لباش و گذاشت  

 رو لبام و در اخر گازی از لب پایینم گرفت که اخی زمزمه کردم.

 وقتی جدا شدیم گفت: 

اون گاز تنبیهت بود که وقتی میگم بوسم کن فقد و فقد مقصدت لبام -

 باشه نه حای دیگه.

 لبخند ردم و گفتم: 

 چشم. -

 وقتی رفت صورت خندونم جاش و به صورت سرد و خنثی داد. 

 بی رمق رفتم باال و رو تختم خودم و پرت کردم.

 بوی عطر کامران روی بالشم احازه نمیداد تا فکر کنم. 

 پوفی کشیدم و چشمام و بستم تا بخوابم... 
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میکشید رو اعصابم سرم و برم زیره بالشم  با صدای زنگ مبایلم که خط 

که صدا قطع شد داشت باز خوابم میبرد که زنگ زد، با غر غر گوشیم  

 و برداشتم و بدون نگاه کردن به اسمش دکمه اتصال و زدم:

چیهه؟یه ادم چقد میتونه گاو و رو مخ باشه؟وقتی جواب نمیدم یعنی  -

 خوابم یعنی خبر مرگم کار دارم زنگ نزن اه.. 

اجازه ندادن حتی طدف حرف بزنه گوشی و قطع کردم و پرت کردم  

 زمین. 

 سرم و رو بالش کوبیدم ولی دیگه خوابم نمیبرد. 

غروب بود و من هنوز خواب   7چرخیدم و نگاهم به ساعت افتاد.ساعت  

 بودم. 

 با کامران افتادم. 5یاده قرارم ساعت 

م تند  مثل جن زده ها رو تخت نشستم که موهان ریخت تو صورت

زدمشون کنار و پریدم رو گوشیم رمز گوشیمو زدم که اِرور داد..لعنتی  

 االن وقت مسخره بازی نیست بازشو.

تماس از دست رفته از  35باالخره باز شد تند رفتم تو تماس ها که دیدم 

 تا پیام.  20کامران داستم با 

دی  زده)دارم میام دنبالت عشقم(،بع 5رفتم تو پیام ها که دیدم ساعت 

)جلوی در خونم نمیخاد زیاد به خودت برسی بیا بدو. ساعت  5:10

)نیایش کجایی عزیزم چرا زنگ میزنم جواب نمیدی..زنگ خونه  5:30

 هم میزنم جواب نمیدی( 

)نیایششششش..کجایی تو دختررررر به پدر مادرت زنگ زدم  6ساعت

گفتن که رفتن خارج از شهر و نیستن تو کجایی ک نه خونه ای نه  

 شیت و جواب میدی؟( گو

 )نیایش به والی علی دستم بهت برسه...جواب بده لعنتی.( 6:30ساعت



اخرین پیامشم این بود:)دارم میرم کلید ساز بیارم در و باز کنه..باالخره  

که برمیگردی خونه اونوقت بالیی به سرت بیارم تا بفهمی شوهرت و  

 بی خبر نزاری و ول نچرخی(

گرد شد چی میگه این دیوونه نیاد قفل درو  با دیدن پیام اخرش چشمام 

 بشکنه.

سریع زنگ زدم بهش ولی جرعت حرف زدن نداشتم اونم حرف نمیزد  

 و فقد صدای نفس های بلند و عصبیش و میشنیدم. 

 اب دهنم و قورت دادم و با صدای اروم و مظلومی گفتم:

 کامـ... -

 حرفم و قطع کرد و داد زد: 

بار زنگ زدن    60بودی که بعد از دختره ی خیره سر مگه ُمرده -

جواب میدی و فشم میدی و میگی خواب بودم...من و گول میزنی؟!کحا 

 بودی؟هاااا؟رفته بودی دیدن اون حروم زاده؟ارررههه؟ 

 چشمام تا اخرین حد باز شده بود نمیدونستم چی بگم...
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 تا خواستم لب باز کنم با لحن ترسناکی گفت:

 باز میکنی االن یا د و میشکنم میام تو حسابت و میرسم..یا در و -

دهنم بسته شد و زبونم قفل کرد که صدای بوق ممتد تو گوشم پیچید و  

 همین شد ترسی تو دلم. 

 ولی میدونستم اگر در و باز نکنم بیاد تو روزگارم و سیاه میکنه. 

 سریع رفتم پایین درو زدم. 



ونستم چیکار کنم از یه طرف با قیافه اشفته جلوی در بودم و نمید

دستشویی داشتم و مثانم داشت میترکید از یه طرف استرس بالیی که  

 کامران میخواست سرم بیاره.. 

زنگ در واحد که به صدا در اومد تو جام پریدم و دستمو رو قلبم  

گذاشتم..از چشمی در نگاه کروم که صورت غضبناک کامران و دیدم و  

 استانه صبرم برای ریختن لبریز شد. بیشتر ترسیدم و 

 خودم و سفت کردم و پاهام و ضربدری گذاشتم و در و ارون باز کردم. 

وقتی در و باز کردم کامران و با ژست مخصوصش دیدم که یه دستاش  

 و تو جیب شلوارش فرو برده بود و رو صورتش اخم بود. 

 وقتی چشم هامون به هم گره خورد کمی از اخماش باز شد.

 تم کنار و اومد داخل. رف

سرم و پایین انداختم که در و اروم بست و یه قدم بهم نزدیک شد و رو  

 به روم ایستاد.

 حس میکردم این ارامش قبل از طوفانه.

 با صدای بم و مردونش گفت:

 سرتو بگیر باال. -

 با ترس و لرز سرم و بلند کردم که گفت: 

 نیایشـ... -

 پریدم وسط حرفش و گفتم: 

بخدا خواب بودم..به ارواح خاک مادرم خواب بودم هیچ جا کامران  -

نرفتم اگرم صدای تماسات و نشنیدم چون غرق خواب بودم خودت که  

میدونی من تازه از بیمارستان مرخص شدم درضمن داروهایی که بعد  

از ناهار خوردم خواب اور و مسکن بودن چون سرم هنوز درد میکرد  



قتی هم زنگ زدی نگاه نکردم ببینم کیه  برای همون نتونستم بیدارشم..و

فقط جواب دادم تا بگم هرکی پشت خطه زنگ نزنه چون سردرد گرفتم 

 باز.

تمام مدت تند تند حرف هام و میگفتم و از خجالت به صورتش نگاه نمی  

کردم و به یقه لباسش و اون زنجیره نقره ای تو گردنش خیره  

بلند کردم که دیدم اخماش از بودم..وقتی دیدم چیزی نمیگه سرم و اروم 

 بین رفته و جاش یه لبخند کم رنگ رو لباشه. 

 با حرص مشتی به بازوش زدم و گفتم:

خیالت راحت شد...اون پیام چی بود دادی تا نرز سکته رفتم روانی...با -

 این تماس اخرتم که دیگه رسما داشتم فاتحمو میخوندم. 

 و زیره گوشم نجوا کرد:  لبخندش پررنگ تر شد و بغلم کرد فشارم داد

وروجکه شیطون کم زبون بریز..کاری نکن قبل عروسی کارتو  -

بسازمااا...قربونت برم همون موقع که در و باز کردی فهمیدم خواب  

 بودی فقط خواستم یکم اذیتت کنم. 

باز فشارم داد که حیغ زدم کامران فکر کرد از حرص جیغ زدم ولی  

 دلیل من چیز دیگه بود. 
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 با دادگفتم: 

 کامراااان....ایی توروخدا ولم کن فشارم نده..ریخت لعنتی. -

با چشم های گرد شده ولم کرد که دستم و زیره شکمم گذاشتم و پاهام و  

 ضربدی کردم و خم شدم. 



 که نگران نزدیک شد و گفت:

 نیایش چیشده؟چی ریخت؟! -

بریزه،حاال تو این هم خندم گرفته بود هم میترسیدم تکون بخورم و 

هیری ویری نمیدونستم این و چجوری به کامران بگم که بهم نخند و من  

 و بدتر به خنده نندازه. 

 رو زمین نشستم و با کمی خنده گقتم: 

 کامران من و ببر باال،فقط اروم بلندم کن که به شکمم فشار نیاد.-

 کامران باز با چشای درشت نگام کرد و گفت:

 گی؟مگه حامله ای که به شکمتـ.. نیایش چـ..چی می-

رنگش پرید و منم از حرفی که زد چشمام گرد شد این چی میگفت دیگ  

 نتونستم و حیغ زدم گفتم: 

کامرااااااننن حامله چیه از هوا و در و دیوار حامله شدم؟! جیش  -

دارمممم لعنتی ریختتت نمیتونم تکون بخورم من و ببر باال برم  

 دستشویی.

ثانیه    30اج درحال تجزیه و تحلیل حرفم بود که بعد از کامران هاج و و 

یهو زد زیره خنده و منم پوکر نگاهش میکردم که بعد از چند دیقه  

اشکاش که حاصل خنده بیش از حدش بود و پاک کرد و اومد گونم  

 محکم بوس کرد حوری که استخون فکم درد گرفت.

 ایشی کردم و گفتم: 

مالیم کردم برو عقب ببینم میگم   ایییی کامران چیکار میکنی توف-

 ریختتت تو بوسم میکنی میخندی؟ 

 باز خندش گرفت ولی لبش و گاز گرفت و گفت: 

 ببخشید عشقم بیا بغلم بریم سرپات کنم جیش کن. -



جیغی زدم که باز زد زیره خنده و بغلم کرد و رفت سمت سرویس تو  

 اتاقم.

 گفتم: اروم گذاشتم زمین و به لباسش نگاه کرد که 

 نترس پس نزدم . -

خندید که سریع در و بستم و رفتم نشستم و شلوارکم و کشیدم پایین و  

 باالخره سبک شدم.

 با خودم گفتم: 

خدایا دمت گرم اگر دستشویی نبود چیکار میکردیم؟داشتم  -

شویی که دلم میخواست  میترکیدماا..انقد خوشحال بودم از بودن دست

 بوسش کنم. 

بلند شدم و یدونه زدم پشت کله ام و بعد از شستن  ولی با حالت جندشی

 دست و صورتم رفتم بیرون. 

کامران رو تختم دراز کشیده بود و دستاش و گذاشته بود زیره سرش و  

لبخند داشت با دیدنم باز داشت میخندید که وقتی بهش چشم غره رفتم 

 لباش و جمع کرد و دستاش و به عنوان تسلیم باال برد. 

لت چند دقیقه پیشمون اون لحظه ای که با ناله میگفتم جیشم خودمم از حا

 ریخت خندیدم که کامرانم بامن خندید و بغلم کرد.. 
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با کامران نشسته بودیم رو تخت و اون منو بغلش گرفته بود و موهام و  

 نوازش می کرد. 



چیکار منم عطر تنش و نفس می کشیدم و به این فکر میکردم که باید 

 کنم!؟ 

 چی در انتظارمه... 

 

 "دانای کل" 

نیایش ترس داشت از اینده ی نامعلومش..حافظش و هنوز به طور کامل   

بدست نیاورده بود که خالش بردش خونشون و تا کامران برسه سرسری  

 همه چیز و بهش گفتن. 

نازنین:خاله جون تو با نیما بودی میخواستی از پسر قاتل بابات جدا بشی  

 یدونم چیشده تصادف میکنین. که نم 

نیایش:خاله شما چی میگید من تا دو روز پیش اسم خودمم یادم نمی اومد  

 من تازه مرخص شدم سرم درد میکنه اینا چیه که دارید به من میگید؟! 

یعنی چی که بابای کامران پدرم و کشته؟! پس اون مردی که هرروز  

 بیمارستان میاد کیه!؟ 

ش علی نگاه کرد که اینبار اون اومد جلو و  نازنین درمونده به همسر

گفت:نازنین این چه کاریه اخه زن..بچه تازه مرخص شده حالش خوب 

نیست حاال اینارو نباید بهش میگفتی باید زمان میدادی بهش تا خودش  

 یادش بیاد. 

نازنین نگاهی دیگه به نیایش که سرش و بین دستاش گرفته بود کرد که  

گفت:خاله کامران شوهرمه هنوز دقیق یادم  نیایش با صدای ضعیفی  

نیست قبال چه اتفاقایی افتاده ولی این و میدونم که تو این چند ماه بیماری 

من یک روز و یک ساعتم تنهام نگذاشته و در همه حال غمخوادم بوده  

 این انصاف نیست که تنهاش بزارم و بهش پشت کنم. 



تا همه چیز یادم بیاد و  اگر ادم بدی باشه بازم باید بهم فرصت بدید 

 بشناسمش شاید عوض شده باشه.
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نازنین و همسرش دیگه نتونستن چیزی به عزیز دردونه خواهرش بگن  

که مظلوم ترین و زیبا ترین دختر این شهر بود و بدترین اتفاق ها براش  

 افتاد.

د  با اومدن کارمران و اون حرف ها نیایش دلش بیشتر برای َمردش لرزی

و نتونست تحمل کنه و گفت که میخواد باهاش ازدواج کنه ولی بعدش  

تردید داشت،تردید برای این که ممکنه عجوالنه تصمیم گرفته باشه شاید  

کامران بعد از ازدواج رفتارش عوض بشه و مهر طالق بخوره تو  

 شناسنامش و یه درد به دردای روح و جسمش اضافه بشه....

 

 "نیایش" 

 

شت و انقدر دست دست کردم تا کامران متوجه تردیدم شد چند روزی گذ

و برای اخر هفته همه چیز و ردیف کرد تا زودتر جشن عروسی برپا 

بشه از اون بدتر نیما هم حالش بهتر شده بود و دکتر گفته بود که تا چند  

 هفته آینده بهتر میشه و مرخص میشه.

وره افتاده بود به جونم  نمیدونستم باید چیکار کنم این شک و تردید مثل خ

 و داشت منو دیوونه می کرد. 



نمی دونستم چی درسته چی غلط،دیگه نتونستم تحمل کنم و رفتم از اتاقم  

بیرون و به سمت اتاق کاره بابا رفتم در زدم و بعد از چند ثانیه صدای  

 محکم اما مهربونه بابا لبخندی رو لبم اورد:

 جانم؟ -

 باباجون اجازه هست!؟ -

نیومد تعجب کردم و خواستم برگردم که دیدم در باز شد و بابا با  صدایی  

 مهربونی گفت:

 معلومه که اجازه هست عزیزه دل بابا..بیا تو قربونت برم. -

لبخندم پررنگ ترشد و اومدم داخل که بابا روی موهام و عمیق بوسید و  

 گفت:

کوچولوی ما یاده باباش  بیا بشین ببینم..حتما اتفاق مهمی افتاده که دختر -

 افتاده. 

 عهههه..بابا جون بدجنس نباشید دیگه من که همیشه مزاحمتونم. -

 بابا خندید و گفت:

دختر کوچولوی خوشگل و مظلومی مثل تو مگه میتونه مزاحمتم ایجاد  -

 کنه نفس بابا!؟ 

 تخص گفتم: 

 باباااا..انقد نگو کوچولو خیره سرم دارم عروسی میکنما. -

 نگ بابا کمی کم رنگ شد و از چشمام دور نموند. لبخنده پرر

 اب دهنم و قورت دادم و ادامه دادم:

 اووممم...بابا جون من ازتون کمک می خوام.-

 سریع سرش و تکون داد و گفت: 



 سراپا گوشم عزیزم. -

 دستام و تو هم گره زدم و چشمام و به فرش اتاق دوختم: 

ی از برگشت حافظم راستش بابا من تردید دارم..چون زمان زیاد-

نگذشته و هنوز کمی از خاطرات قدیمیمم و یادم نمیاد و...خوب..چطور  

بگم..من از آینده میترسم،میترسم کامران هم با این خوبیاش دل من و  

 برده باشه ولی راه پدرش و بره..شاید کامران آدم نکشه ولی همین کـ... 

 بابا پرید وسط حرفم و گفت:

 .. دخترم به من نگاه کن.-
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سدم و اروم اوردم باال و به چشمای صاف و صادق بابا نگاه کردم که  

 گفت:

دروغ چرا من و مادرتم از همین میترسیدیم ولی وقتی دیدیم رابطه ات  -

با کامران باز خوب شده و اون روز تو خونه خالت گفتی که بزودی  

 عروسی میکنین هممون جا خوردیم.

موضوع باهات صحبت کنم ولی وقتی این همه  می خواستم راجب این 

عالقه پاک و خالص تو به کامران و دیدم..وقتی اون بی قراری و  

نگرانی های کامران و که وقتی تو بیمارستان بودی دیدم دلم نیومد شک  

 و تردید و تو دلت بندازم با حرف هام. 

از خدا خواستم کمکت کنه تا درست تصمیم بگیری..نیایش خودت خوب  

ی دونی بعده خدا تمام وجودم،عشقمو..همه چیزم زنم بود که پرپر شد م



بعد از اون وقتی تورو دیدم روح اون و درون تو دیدم اون پاکی و  

معصومیت و صاف و سادگی توری رفتارو گفتارت خیلی شبیهه اون  

 بود. 

برای همین باز جون گرفتم..وجودت مثل آفتاب تن سرد و بی جونم و  

د و خدا اینبار مسئولیت سنگین تری رو دوشم باز گرما بخشی

 گذاشت..دیگه همسر نبودم اینبار باید پدر خوبی میبودم.. 

اینارو گفتم که بدونی تو هر تصمیمی بگیری حتی شده جونم و وسط  

میزارم ولی نمیزارم کسی بهت نگاه بد بندازه..شده اون سره دنیا  

 باشه.میبرمت نمیزارم کسی که آزارت میده جلوی چشمت 

 بهت قول میدم که تمام سعیمو بکنم که جای خالی پدرت و پر کنـ... 

با بغض سنگینی که داشت خفه ام می کرد پریدم بغلش و نذاشتم ادامه  

 بده و با هق هق گفتم: 

بسه بسه بیههه...مگه پدر بودن به خون و فامیلیه؟! بخدا که هیچ  -

زندگی که من کنار شما دختری نیست که ارامش و اسایش و شیرینیه 

 داشتم و تجربه کرده باشه.

شما و مامان خیلیییی خیلیی خیلییی زیاد به گردن من حق دارید تورو  

خدا با لین حرفاتون دیگه بیشتر از این من و مدیون و خجالت زده نکنید  

 باباجونم. 

 ازوقتی پیداتون کردم افتخارم این بود که قبول کنید بهتون بگم بابا.. 

دستای قوی و مردونش و دورم پیچید و منو محکم تر به خودش  بابا 

 فشار داد و زیره گوشم گفت: 

نبینم دریایه چشم هات طوفانی بشه موطالییه بابا،که اون روز روزه  -

 مرگ منه. 



منم اروم و گرفته خدانکنه ای گفتم و بعد از چند دقیقه که هردو اروم  

 شدیم جدا شدیم که بابا گفت: 

میمی که بگیری من و مادرت بهش احترام میزاریم و  دخترم هر تص-

 این و بدون که تا تهش باهاتیم. 

لبخنده دیگه ای زدم و با ارامشی که از وجود بابا گرفتم از اتاقش خارج 

 شدم و به اتاق خودم رفتم و روی تخت دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم.
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بعد از شستن دست و صورتم   صبح با صدای االرم گوشیم بیدار شدم و

پایین رفتم که مامان و بابا مثل همیشه سحر خیز دوره میز نشسته بودن  

 و صبحانه میخوردن. 

وقتی نشستم بوی نون تازه و داغ سنگک توی بینیم پیچید و حس خوبی  

 بهم داد که بابا لبخندی زد و گفت: 

 مثل همیشه بوی نون که به مشامت رسید مارو یادت رفت.-

 یدم و با خجالت گفتم: خند

ببخشید چون تازه بیدار شدم یکم گیج میزنم..صبح زیباتون بخیر  -

 بهترین پدر دنیا. 

 و برگشتم سمت مامان و دستش که روی میز بود برداشتم و بوسیدم: 

 صبح شمام بخیر نفیسه بانوووو... -

 یه چشمکم زدم که مامان خندید و گفت: 

 ع کن.بزار بیدار بشی بعد شیطونیت و شرو -



 مگه عالن خواب بودم؟! -

 مامان سری تکون داد و گفت:

 وای باز شروع کرد بخور دختر صبحانتو بخور. -

خندیدم و شروع کردم به خوردن که گوشیم زنگ خورد،با دیدن اسم  

 کامران تماس و وصل کردم: 

 سالم.-

 سالم نیایشم،صبحت بخیر. -

 صبح بخیر. -

 خوبی؟! -

 ممنون تو خوبی؟! -

عزیزم.میخواستم بگم که یک ساعت دیگه میام دنبالت بریم بیرون  اره -

 میخوام ببرمت امروز خوش بگذرونیم. 

 نه ممنون کامران من امروز کار دارم. -

 انگار فکرش و نمی کرد که درخواستش و رد کنم که مشکوک پرسید:

 چه کاری!؟ -

 . اممم..می خوام یه سر برم خونه خالم کارت عروسی هم براشون ببرم-

 خب عزیزم با هم میریم.. -

نه نمی خوام باز با دیدنت بهت تیکه بندازن یا ناراحتت کنن خودم میرم  -

 برگشتم زنگ میزنم بیا دنبالم بریم بیرون خوبه؟ 

 باشه می خوای حداقل تا خونه خـ.. -

 پریدم وسط حرفش و گفتم: 



 نه نه نیاز نیست با ماشین خودم میرم. -

 بود از این همه مخالفت من سریع گفت:  کامران که حسابی کالفه شده

باشه پس رسیدی خونه زنگ بزن که بیام.مواظب خودت باش.روز  -

 خوش.

 باشه.توام همین طور.خداحافظ.-

بعد از قطع کردن تماس نگاهی به مامان و بابا انداختم که داشتن نگاهم  

 میکردن بابا گفت: 

 می خوای بری خونه ی خالت!؟ -

خوام برم مالقات نیما بعد از اون میرم یه سری به  فعال نه بابا جون می -

خاله میزنم و کارت دعوتم بهشون میدم..به کامران نگفتم چون خودتون  

 میدونید خوشش نمیاد از نیما... 
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 بابا سری تکون داد و گفت:

 متوجه ام دخترم پس اگر می خوای بری برسونمت؟! -

 نمی دم. نه بابا جونم خودم میرم زحمت  -

 بابا لبخندی زد و گفت: 

 زحمتی که نیست عزیزم ولی هرجور راحتی.-

لبخند زدم و با یه با اجازه از کنار میز بلند شدم و رفتم باال تا لباس  

 عوض کنم. 



از کمدم یه مانتوی زرد با شال و کتونی سفید و شلوار لی،عطر  

رم تموم  همیشگیمم به خودم زدم و با یه ارایش کم رنگ و دخترونه کا

 شد.

سوویچ و گوشیم و برداشتم و انداختم تو کیف دستی کوچیکم از اتاقم 

 رفتم بیرون. 

پایین که رسیدم رفتم تو اشپز خونه گونه مامان و بوسیدم و خداحافظی 

 کزدم که یه نگاه به سر تا پام کرد و گفت:

 ماشاهللا شدی همون دختر کوچولوی خوشگل و شیطون قدیم. -

اومدم بیرون و از بابا هم خداحافظی کردم و بعد از سوار  خندیدیم و  

 شدن ماشینم از در پارکینگ زدم بیرون. 

وقتی رسیدم به بیمارستان جلوی در توقف کردم و رفتم داخل که ستاره  

با دیدنم چشماش برقی زد و دویید سمتم منم خندیدم و بغلش کردم که  

 گقت:

اااا..خیلی دلم برات تنگ شده  خوش اومدی عزیزدلممم..تو کجا اینجا کج-

 بود نیایش. 

فدات عزیزم..اومدم هم به مریضمون سر بزنم هم به تو..دل منم تنگ  -

 شده بود برات. 

 از هم جدا شدیم که گفتم:

ستاره؟میشه یه پارتی بازی کنی من برم نیما رو ببینم؟!میدونم االن  -

راستی  بیام.. 3وقت مالقات نیست ولی من وقتم پره نمیتونم ساعت 

 عزیزم..

 کارت لروسی و از کیفم بیرون اوروم و گرفتم سمت ستاره و ادامه دادم:

 اینم کارت عروسیم توام دعوتی حتما بیایاااا.. -



 چشماش برقی زد و گفت:

 واااییی باورم نمیشه داری عروس میشی نیایش.. -

سریع کارت و ازم گرفت و بازش کرد و نمیدونم چی دید که یهو رنگش  

 پرید. 

 رفتم جلو دستش و گرفتم و گفتم: 

 چیشد ستاره؟-

 اب دهنش و قورت داد و گفت:

اممم..تو میخوای با کامران صبوری عروسی کنی؟!همون که یه مدت  -

اینحا بستری بود و بعدم که تو تصادف کردی اون هرروز میومد اینجا 

 قشقرق به پا میکرد؟! 

 خندیدم و گفتم: 

قط عروسیمون عقب افتاده بود که  اره همون..خیلی وقته عقد کردم ف-

 اخر هفته قراره عروسی بگیریم. 

ستاره یکم نگاهم کرد،نمی دونم چرا تو عمق چشم هاش غم سنگینی و  

 دیدم که دلم و لرزوند. 

 چیشده ستاره؟! -

 سریع خودش و جمع و جور کرد و گفت:

 هیچی عزیزم میخواستی نیما رو ببینی؟!-

 سری تکون دادم که گفت: 

 م از دکترش اجازه بگیریم. بیا بری-

باهم سمت دفتر دکتر رفتیم تمام طول مسیر فکرم درگیر حالت های 

 ستاره بود..نمیدونم چرا اینجوری شده بود.



دقیقه بهم اجازه داد و از وضعیت نیما ازش   5دکتر با اسراره ستاره فقط 

پرسیدم که گفت سطح هوشیاریش داره میره باال و داره بهتر میشه روز  

 روز..از این خبر خوب خوشحال شدم و رفتم سمت اتاق نیما. به

 کنار تختش ایستادم و اروم گفتم: 

سالم نیما..منم نیایش..دختر خالت،می دونم وقتی بیدار شی از اتفاقاتی  -

که افتاده اصال خوشحال نمیشی ولی..نیما من نمیتونم..امیدوارم من و  

 ببخشی.

بلند شی تا برات یه زن خوب  امیدوارم هرچی زودتر از روی تخت 

بگیریم..بچه هاتون و ببینم..نیما تو لیاقتت خیلی بیشتر از این حرف  

 هاست. 

از روزی که فهمیدم پسر خالمی به چشم یه حامی،پشتیبان،یکی که پای  

 درد و دلم میشینه،یکی که من و میفهمه و در اخرم یه برادر نگاه کردم.. 

اینکه تو این وضعیت ببینمش برام   اشکام روی گونه هام میریخت..تحمل

 سخت بود.
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دستش و گرفتم و یه نگاه به دره شیشه ای کردم که دیدم کسی نیست  

 سریع ماسکم و کشیدم پایین و پشت دستش و بوسیدم و ادامه دادم: 

 نیما زود خوب شو..همه منتظرتیم. -

 تکون داد. خواستم دستش و ول کنم که یک لحظه حس کردم دستش و  

 برای چند ثانیه قلبم از تپش ایستاد سریع برگشتم سمتش و دستش و گفتم:



 ن..نیماااا...صدای من و میشنوی!؟ تو د..دستت و ت..تکون دادی!؟؟ -

 ولی دیگه هیچ حرکتی نکرد. 

نا امید دستش و اروم و رها کردم و روی تخت گذاشتم و با فکر به این  

 که توهم زدم اومدم بیرون. 

تاره خداحافظی کردم و از بیمارستانم سریع خارج شدم هوای از س 

بیمارستان زیادی خفه بود و داشت حالم و بد می کرد.. رفتم سوار  

 ماشینم شدم و به سمت خونه ی خاله رفتم.

 زنگ زدم که کسی جواب نداد.. 

 باغبونشون و توی باغ دیدم برای همین داد زدم:

 اقاااا..حاج اقااا.. -

ند کرد و میچرخوند که سریع همراه با صدام دستمم تو  مرد سرش و بل 

 هوا تکون دادم: 

 این طرف...اقااا..سمت در. -

 برگشت و با دیدنم قیچی دستش و گذاشت و اومد جلوی در: 

 بله دخترم؟ -

 سالم حاج اقا..اینجا خونه ی خالمه چند روز پیش هم اومدم. -

 سالم..بله بله یادمه بفرما داخل. -

 شکری کردم و رفتم داخل.لبخندی زدم و ت

 خونه توی سکوت کامل بود ولی یه صدایی از یکی اتاقا می اومد. 

رفتم سمت اتاق که حدس میزدم اتاق کار باشه..پشت در ایستادم و با  

 لبخند خواستم در بزنم که صدای عمو بلند شد)شوهره خاله نازنین( 



عمو:نازنین میگم نهههه..چی میخوای بری به دختره بگی؟! میخوای  

بگی با کامران پسره قاتل بابات،کسی که دوستش داری ازدواج نکن و  

بیا با پسر ما که رو تخت بیمارستان افتاده و معلوم نیست کی بلند بشه  

 ازدواج کن؟! 

دختر  خاله نازنین:نه عزیزم من که این حرف و نمیزنم میگم یعنی اون 

کم از دست اون خانواده نکشیده..نمی خوام اذیت بشه جیگر گوشه  

 خواهرم یادته روزه اخر قسممون داد پیداش کنیم. 

با هق هق ادامه داد:نمی خوام به سرنوشت مادرش دچار بشه،کامران  

 پسر خوبیه ولی هرچی باشه زیر دسته اون پدر و مادر بزرگ شده...

المه این دونفر گوش میدادم و لبخندم روی  با بهت و ناباوری داشتم به مک

صورتم ماسید و دستمم رو هوا خشک شد که اینبار صدای عمو محکم و  

 کوبنده اومد:

عمو:نازنین تمومش کن..اون دختر االن دیگه تنها نیست پدر داره..مادر  

داره..االنم دل به یه پسر بسته و اخره هفته هم داره عروسی میکنه  

 .میفهمی؟!ما خیلی دیر پیداش کردیم..خیلی دیر. نیازی به ما نداره

خاله اینبار با گریه نالید:نگوو اینجوری علی منروح نیاز و تو وجود  

پاکه نیایش میبینم..نیایش با دختره نداشتم فرقی نداره من میخوام که تا ابد  

 پیش خودمون باشه نه اینکــ.... 

زنینننن اون  عمو مرید وسط حرفش و فریاد زد:تمومششش کننننن نا

دختری که داری با گریه ازش یاد میکنی همونی بود که مارو به دوتا  

غریبه و پسره قاتل باباش فروخت..همون دختری که توروی تو ایستاد و  

گفت که میخواد با پسره قاتل باباش ازدواججج کنهههه میفهمییی  

 ایناروووو!؟ برای این تصمیما خیلی دیرههه خیلییی.. 

ادامه داد:درضمن بنظرم مادرش حق داشت اون دختر    پوزخندی زد و

واقعا نحسه..از وقتی با کامران عقد کرد اون تصادف کرد و بعدم که با 



پسرمون اشنا شد دیدی چه اتفاقی افتاد..پسره دست گلمون روی تخت 

 بیمارستان بی جون افتاده.... 

سوت  با شنیدن این حرف ها اونم از زبون شوهر خالم داغون شدم گوشم

کشید قلبم از تپش ایستاد،دیگه نشنیدم که خاله سرش داد زد،دیگه نشنیدم  

که چیشد..انگار تو این دنیا نبودم پاهام میلرزید و تحمل وزنم و  

نداشت..دستم و به دیوار گرفتم نیوفتم که همون دقیقه در باز شد و اول  

دیدن من تو  شوهر خالم با قیافه برافروخته و بعد خاله اومدن بیرون و با 

 این وضعیت هردو رنگشون پرید و متعجب نگاهم کردن..
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تمام توانم و جمع کردم و بعد از نگاه سرد و بی روحی که نصار 

صورت متعجب خاله و شوهرش کردم پشتم و بهشون کردم و خواستم 

 برم که خاله با صدای لرزنی لب زد: 

 نیایش... -

تم و به عالمت سکوت باال اوردم و که  همونجور که پشتم بهش بود دس 

 ادامه نداد. 

با دستای سرد و لرزونم زیپ کیفم و باز کردم و کارت عروسیم و روی  

میزه وسط پذیراییشون گذاشتم و دیگه نتونستم تحمل کنم و سریع از 

 خونه بیرون زدم. 

از در کهورفتم بیرون اشک هام راه خودشون و باز کردن و یکی پس  

دیگری روی صورتم میریختن..دوییدم سمت در که صدای باغبون به  از 

 گوشم رسید:



 خوبی دخترم!؟ -

اهمیتی ندادم و دوییدم از در حیاطم بیرون رفتم و سوار ماشینم  

شدم..دستم و روی سینم گذاشتم و هق هق کردم..نفس کم اورده بودم  

 شد. اسپری اسمم و برداشتم زدم و بعد از یه نفس عمیق حالم بهتر

برگشتم کیفم و بزارم رو صندلی کنارم که چشمم خورد به خونه خاله که  

دیدم خاله هراسون داره به سمت دره حیاط میدوعه..نمیخواستم باهاش  

 حرف بزنم..چیز هایی که باید میشنیدم و شنیدم.

ماشینم و روشن کردم و با سرعت پام و روی گاز گذاشتم که حیغ  

 و راه افتاد. الستیک های ماشین دراومد  

گریه میکردم و چشم هام تار میدید...یاده حرف های عمو افتادم قلبم 

فشرده شد و برای هزارمین بار خورد شد)اون دختر نحسه..پسره دست 

گلمون بخاطر اون روی تخت بیمارستانه،بعد از عقد با کامرانم تصادف  

 کردـ...( 

 . صداش مثل پتک تو سرم کوبیده میشد و داشتم میترکیدم

نمیدونم کی و چطور فقط میدونم که تا به خودم اومدم دیدم جای 

همیشگیمم از ماشین پیاده شدم و رفتم روی نیمکتی که همیشه  

 مینشستم،نشستم و هق هق کردم... 

یهو دیوونه شدم و جیغ زدممم چند نفری که اون اطراف بودن برگشتن و  

و در اخر فریاد با تعجب نگاهم می کردن ولی توجه نکردم..جیغ میزدم 

 زدم:

خداااااا...چرا تموم نمیشه این بدبختیاااا..چرا تمومش نمیکنی؟!چرا نباید  -

نه خودم نه اطرافیانم یه نفس راحت بکشن؟ چرا من مستحق این همه  

عذابم ..به کجاااااای این دنیا برمیخوره اگه منم یه روز خوش تو زندگیم  

 ببینممم... 



گلوم میسوخت و حس میکردم تارای صوتیم پاره  انقدر جیغ زده بودم  

 شده..

 دستم و روی گلوم گذاشتم، روی زانوهام افتادم و هق هق کردم. 

نفسم دیگه باال نمی اومد بلند شدم رفتم سمت ماشین اون اسپری لعنتیم و  

برداشتم و وقتی راه نفسم باز شد باز اشکام سرازیر شدن خواستم دره 

 مبایلم بلند شد..ماشین و ببندم که صدای  

میخواستم اهمیت ندم ولی فکر کردم شاید مامان باشه و نگرانم بشه 

برای همین از کیفم بیرون اوردمش و با دیدن اسم کامران پوفی  

 کشیدم...اینو دیگه کجای دلم بزارم. 
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نمیخواستم جواب بدم ولی میدونستم از اینکه جوابشو ندم نه تنها خسته 

هی زنگ میزنه بلکه وقتی پیدامم کنه تا چند ساعت میخواد   نمیشه و

بازخواستم کنه که کجا بودم و چیشده برای همین تماس و وصل کردم کا  

 صدای نگران و مردونش توی گوشم پیچید:

نیایش...کجایی تو؟!میدونی چند بار زنگ زدم؟!چند دقیقه پیش اومدم  -

بود و با گریه گفت   جلوی در خونه خالت و پرسیدم کجایی حالش بد

نمیدونه کجایی و از خونه زدی بیرون...کجا رفتی تو؟!نمیگی نگران  

 میشم؟ 

قلبم از این همه محبت و نگرانیش لرزید و اشکم از گوشه چشمم چکید  

ولی می خواستم تنها باشم من باید فکر می کردم باید به یه نتیجه  

د از زندگی عزیزانم  میرسیدم که باید چیکار کنم اگر واقعا من نحسم بای



برم تا سالم باشن...من فکر می کردم که این نحس بودن من همش الکیه  

و این و خانواده کامران به خانوادم گفتن که فقط من نباشم ولی مثل اینکه 

 حقیقت چیزه دیگست...با صدای کامران به خودم اومدم: 

 نیایش؟!عشقم خوبی؟چرا چیزی نمیگی عزیزم توروخدا بگو کجایی-

 نیایش دادم دیوونه میشم...

 با صدای خیلی گرفته ای گفتم:  

 ک..کامران..م..من..خوبم..االن میخوام ت..تنها باشم. -

صدای ترمز و جیغ الستیک های ماشینش و از پشت تلفن شنیدم که داد  

 زد:

نیایش توروخداااا بگو چیشده؟ کجایی عزیزه دلم؟! چرا انقدر صدات  -

میکنم بگو کجایی؟چه اتفاقی افتاده اخه؟ تو که  گرفته؟نیایش دارم سکته 

 صبح حالت خوب بود... 

چشمام و بستم و اروم باز کردم،قلبم میگفت بگو بیاد پیشت تا ارومت  

کنه..مغزم میگفت نه االن وقتش نیست و در اخر قلبم پیروز شد چون 

 اروم و گرفته لب زدم: 

 بیا جای همیشگیمون. -

همیشگیمون کجاست..و بعد بدون حرفی میدونستم که خوب میدونه جای 

 قطع کردم.

نمی تونستم روی پاهام بایستم برای همین تو ماشینم نشستم و فرمون و  

تو دستام گرفتم و سرم و روی دستام گذاشتم و به زندگی سرشار از 

بدبختی و سیاهی و نحسی خودم فکر کردم..به خانواده کوچیکم فکر  

حمد..که چقدر زجر کشیدن و دیگه دوست کردم...به مامان نفیسه...بابا م

 نداشتم بخاطر من بالیی سرشون بیاد 



پس باید فاصله میگرفتم..باید میرفتم تا این شومی و بدبختی من عزیزانم  

 و گرفتار نکنه... 

با تقه ای که به پنجره ماشین خورد سرم و بلند کردم و از الی پلک های 

ران و اشفته کامران و  نیمه بازم بیرون و نگاه کردم که صورت نگ

تشخیص دادم در و باز کردم و سریع سوار شد و بازوهام و توی دستش  

گرفتم و با رنگی پریده زل زد به صورتم همه کارهاش با خشونت بود و  

میلرزید معلوم بود حسابی نگرانش کردم..هیچکدوم حرفی نمیزدیم و  

 فقط به هم نگاه میکردیم. 

حتی کتکم بزنه ولی وقتی حالمو     بزنه و میفهمیدم که میخواست سرم داد

دید نتونست کاری کنه و فقط محکم بغلم کرد و سرم و به سینش فشار 

دادم که تپش نا منظم قلبش من و ترسوند خیلی بلند بود و صداش و  

 حرکتش و حس می کردم انگار میخواست سینش و بشکافه... 
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حال خودم و فراموش کردم..دردام و فراموش کردم...تصمیمم و  

فراموش کردم..سرم و بلند کردم و یکم ازش فاصله گرفتم و ناباور از  

پشت حاله ای از اشک نگاهش کردم و دست سردم و روی سینش 

 گذاشتم و گرفته زمزمه کردم: 

 ک..کامران...چ..چرا قلبت انقدر نامنظم میزنه؟! -

قرمز شده بود و صورتش هم قرمز و رگ گردن و پیشونیش  چشم هاش 

 باد کرده بود و این حالتش من و خیلی ترسوند.



اب دهانم و قورت دادم و نزدیکش شدم و با دستام صورت مردونش و  

 قاب گرفتم و با انگشت شصتم ته ریشش و لمس کردم و لب زدم:

واهش می  توروخدا اینجوری نکن با خودت..من چیزیم نیست بخدا،خ-

کنم درکم کن حالم خوب نبود و نفهمیدم چیشد که اصال سر از اینجا در 

اوردم و تو حال خودم نبودم که بخوام زنگ بزنم و یادم رفته بود که  

 بهت زنگ بزنم..خواهش میکنم اروم باش..

سرم و پایین انداختم نمیتونستم به چشم های زالل و مهربونش نگاه کنم  

این ناراحتیا و اتفاق هایی که برای عزیزام  از شرمندگی چون همه 

 میوفته مقصر منم و این و کامران نمیدونه...

 درمونده لب زدم: 

کامران..باور کن من دوستت دارم..باورت دارم..تو همون ارزویی  -

بودی که همیشه از بچگی می کردم تا خدا بهم بده..خانوادت و گذشتم تا  

برام مهم نیست..مهم تویی که از  اونجایی که مربوط به تو میشه اصال 

هر مردی مرد تری برای دختر بی کس و بدبختی مثل من..ولی یه  

چیزایی هست که تو نمیدونی البته هیچکس نمیدونه و شاید یه روز به  

همتون گفتم..فقط..میخوام که هر اتفاقی افتاد تو من و ببخشی و 

 هیچوقتتتته هیچوقتتت به عشقم شک نکنی..

م که روی صورتش بود و با دست داغش گرفت و کف  یکی از دستا

دستم و بوسه عمیقی زد که غرق لذت شدم و اروم شدم ولی با حرفی که 

زد چند تا حس تو وجودم شکل گرفت و من و به شک انداخت و پام و  

 لرزوند برا عملی کردن نقشم: 

نیایش..من همیشه حتی وقتی که استادت بودم و با نقشه وارد زندگیت  -

م هروقت نگاهت میکردم شرمنده بودم و هرشب تا صبح خواب به  شد

چشم هام نمی اومد مخصوصا اون روز که همین جا همه چیز و از  

گذشتت برام تعریف کردی از سختی ها و ناارومیات که گفتی من اون  



روز زدم به سیم اخر و دلم میخواست از یه طرف تورو تو خوشبختی  

ات بشه و از یه طرف دلم می خواست  غرق کنم تا جبران اون اتفاق

که یه زمانی الگوی من بود و با دستای خودم   خانوادمو...پدرمو

بکشم..همش به تو و خانوادت فکر می کردم تویی که حتی تو این سن  

مظلوم ترین و روراست ترین دختری هستی که وقتی میبینمت و توی  

...میترسم حتی  چشمات خیره میشم پاکی و معصومیتت دلم و میلررزونه

 زره ای دلت و بشکنم یا برای لحظه ای از دستت بدم..
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نیایش خواهش می کنم بزار خودم و بهت ثابت کنم بعد از عروسیمون  -

میبرمت هرجایی که بخوای حتی از این کشور میبرمت با خانوادت  

میبرمت جایی که دوست داری شده کره ماه میبرمت که فقط لحظه ای  

 د از روی لبات کنار نره.. لبخن

دلیل این قلب نا ارومم اون اشکای معصوم توعه که دلم و اتیش  

میزنه..جیگرم و میسوزونه هر اشکی که میریزی انگار اسیدی میشه 

 روی پوست و گوشت و استخونم... 

به چشم های به رنگ شبش زل زدم که مردمک چشم هاش لرزید و دل  

که نتونست طاقت بیاره بغلم کرد و سرم   منم لرزید و چشم هام باز پر شد

 و به سینش فشرد و با صدای بمش با حرص گفت:

 اشک نریز لعنتی.. -

 بجایی که تمومش کنم بدتر شدت اشک هام بیشتر شد.

فقط خدا میدونست من این مرد و چقدر دوست دارم...داشتم دیوونه می  

طرف  شدم..از یه طرف نمیخواستم ازش جدا بشه حتی یک لحظه از  



خالم مثل ناقوس مرگ تو گوشم میپیچید    دیگه حرف های خاله و شوهر

 و بهم یاد اوری میکرد که من نحسم و باید از بقیه دور باشم...

 با فکر کردن به این چیزا اشک هام بیشتر میشد.

 کامران سرمو بلند کرد و با اخم گفت: 

 مگه نگفتم گریه نکن؟ -

 گرفته ناخوداگاه لب زدم:   صورتش و بخاطر اشک هام تار میدیدم

 من و می بری قبرستون؟! -

 اخم هاش از هم باز شد و با تعجب گفت: 

 قبرستون؟ -

 سرم و پایین انداختم و ادامه دادم: 

 می خوام با پدر و مادرم کمی درد و دل کنم.لطفا..-

 چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت: 

 نمیزارم پاتو اونجا بزاری. باشه عزیزم..فقط خودت و اذیت کنی دیگه -

 سری تکون ددم که گفت: 

 پیاده شو این طرف بشین من رانندگی می کنم. -

 نگاهش کردم و گفتم: 

 پس ماشیـ... -

 پارکش کردم این کنار بعدا یکی و میفرستم بیان ببرنش. -

سری تکون دادم و پیاده شدم.سرم گیج میرفت و چشم هام باز نمی شد  

 انقدر گریه کرده بودم.. 
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 وقتی رسیدیم بهشت زهرا کامران ماشین و نگهداشت و باهم پیاده شدیم.. 

رفتیم سره خاک مادر و پدرم که پیش هم بودن کاغذ دسته گل و از  

دورش باز کردم و گذاشتم زمین..اب و از کامران گرفتم و قبرشون و  

قطره  شستم..گل هارو یکی یکی برداشتم و پرپر کردم با هر پرک گل یه 

اشک از چشمم می چکید و تو دلم با مامان و بابا حرف میزدم و ازشون 

میخواستم کمکم کنن..سره دوراهی گیر کرده بودم و نمی دونستم باید  

 چیکار کنم.

کامران که دید دلم خیلی گرفته و حتما میخوام درد و دل کنم و جلوی  

همون پدرم و  اون سختمه بلد از فاتحه ای که فرستاد قبر عموش یا 

 بوسید و زیر لب گفت: 

عمو شرمندم بابت خودت...همسرت...و دخترت ولی قول میدم جبران  -

 کنم. 

 لبخندی به روش پاشیدم که بلند شد ایستاد و گفت: 

 نیایش من میرم رو اون سکو منتظرت میشینم. -

سری تکون دادم و با رفتنش زیر لب با مامان و بابا درد و دل کردم و  

 کردم..انقدر که دیگه جون نداشتم.کلی گریه 

هوا داشت تاریک میشد و با اینکه سبک شده بودم و اروم شده بودم   

ولی هنوز سره دوراهی بودم...کاش میتونستم بجای قبر پدر و مادرم با  

خودشون حرف بزنم ..کاش میتونستم به مامان نفیسه بگم حداقل درد و  

 دل کنم ازش کمک بخوام راهنماییم کنه.. 

ولی میدونم که گفتنش فایده ای نداره چون مامان باز حرف های قدیم و 

 میزنه که من نحس نیستم و همش الکیه و...



 دست کامران روی شونم نشست که نگاهش کردم. 

 لبخند کمرنگی زد و اروم لب زد:

بلند شو عزیزم هوا تاریک شده مادرتم چند بار زنگ زد گفتم پیش منی  -

 خالت نگرانشون کرده.. ولی نگرانتن فکر کنم

 وای به مامانم نگفته باشن..

 با کمک کامران بلند شدم و رفتیم تو ماشین.

میترسیدم خاله اینا اومده باشن خونمون و من نمی خواستم با اونا چشم 

تو چشم بشم چون همش میخوان دروغ بگن و دلیل بیارن که از رو  

 عصبانیت این حرف و زدن ولی حقیقت این نیست...

سرم و به شیشه ماشین چسبوندم که کامران دست سردم و تو دست های 

 گرم و مردونش گرفت و ارامش گرفتم. 

 داشت میرفت خونه که با صدای گرفته لب زدم:

کامران..میشه امشب منو ببری خونه ی خودت؟! سرو وضعم مناسب -

نیست مامان اینا نگران میشن حوصله توضیح دادن و نصیحت شدنم 

 ندارم. 

 کامران خواست بهونه بیاره که گفتم: 

اگر منو نمیبری خونت جلوی هتلی مسافر خونه ای جایی نگهدار یه  -

 مقدار پول دارم که یه امشـ... 

دستش ناخود آگاه مشت شد و دست منم داشت میون انگشت های قویش  

 له میشد. 

 اخم غلیظی کرد و گفت:

شی تنها بری هتل مگه تو کس  منه بی غیرت مگه اینکه مرده باشم تو پا-

 و کار نداری هاا؟! بار اخرت بود از این حرفا زدیاااا..



 سری تکون دادم که گفتم: 

 پس منو میبری خونت کامران جونم؟ -

برگشت تو چشمام نگاه کرد که هرچی التماس داشتم ریختم تو چشمام و 

 در اخرم پوفی کشید و گفت:

 لعنت به چشمات..-

 چیزی گفتی؟! -

میبرمت خونم امشب و ولی جواب خانوادت با خودت چون االن نه..-

 میخوان بیان منو خفه کنن که چرا قبل عروسی بردمت خونم. 

 خنده بی جون و ارومی کردم و گفتم: 

 چشم رسیدیم زنگ میزنم. -

برگشت سمتم و با دیدن لبخندم اخماش باز شد و سریع خم شد نوک بینیم  

 و بوسید و گفت: 

 جوری بخندی هرجا بخوای میبرمت.  اگه همیشه همین-

لبخندم کمرنگ شد و غم عالم تو دلم سرازیر شد...نمیدونه که چه نقشه 

 ای دادم. 

 اهی کشیدم و دیگه چیزی نگفتم تا رسیدیم.
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چشمام و بستم حداقل تا برسیم فکرم و ازاد کنم و کمی استراحت بدم به  

 ذهنم.



صدای کامران چشمام و باز کردم و دیدم  نمی دونم چقدر گذشت که با 

 که رسیدیم. 

 نیایش اگه نمیتونی راه بری خسته ای بغلت کـ.. -

 نه بابا خودم میام توام به اندازه من خسته ای.-

دستم و گرفت و پیادم کرد رفتیم سمت خونه بزرگ و ویالییه کامران  

ن جای خوبی بود برای زندگی ولی مامان اسرار داشت همونجا تو او

 ساختمون زندگی کنیم که نزدیکش باشیم. 

 در و باز کرد و به داخل هدایتم کرد. 

 کفشام و در اوردم گذاشتم تو جا کفشی خواستم برم که کامران گفت: 

 مانتو و شالتم همینحا در بیار اویزون کن.-

سری تکون دادم و مانتو و شالم و در اوردم سرم خیلی درد میکرد 

 موهامم باز کردم و دستی توش کشیدم. 

موهای بلند و طالییم روی بازوهای لختم و گرفته بود ولی با این حال 

کامران از پشت نزدیک شد و سرش و از روی موهام تو گردنم فرو  

 کرد و گفت: 

 عطر تنت و موهات مستم میکنه.. -

 بخند غمگینی زدم ولی با لحن شیطونی گفتم: ل

حاال فعال مست نشو هنوز تا عروسی مونده منم خسته ام نمیتونم سرپا  -

 باشم اتاقم کجـ...

داشتم حرف میزدم که کامران دست انداخت زیر پاهامو بی هوا بغلم  

 کرد.

 جیغی کشیدم که گفت: 



اهای خوشگل و خودم اتاقت و نشون میدم مگه من مردم که تو با این پ-

 خستت راه بری. 

 لبخند زدم و دستامو و دور گردنش محکم تر کردم. 

از پله های سنگی باال رفت و به سمت اتاق انتهاب راه رو رفت و در و  

 با پاش باز کرد و من و روی تخت گذاشت..

 نگاهم که به اتاق افتاد چشمام برق زد. 

کامل بود و رنگش  خیلی قشنگ بود یه تخت دو نفره تمام وسایل اتاق  

 سفید و طالیی بود و همه تمیز و نو بود معلومه که تازه خریده. 

 از مبل و بقیه وسایل خونه که پایین دیدم هم فهمیدم. 

لبخندم پررنگ تر شد که کامران خم شد روم و با صدای گرفته ای  

 گفت:

 هوممم..خانومم پسندید؟ -

رفت که صدای جیغ  گونه هام.رنگ گرفت ،خندید و گونه راستم و گاز گ

 منو خنده کامران باهم قاطی شد.

 دستم و گذاشتم رو لپم و تخص گفتم: 

 ایش لپ نازنینمو هم سوراخ کردی هم تفی شد.. -

 شیطون نگام کرد و گفت: 

 جای دیگه اگر تفی بشه اشکال نداره؟ -

تا خواستم بگم چی..گرمی لباش و حس کردم و به یکباره ضربان قلبم  

 از ارامش زیاد چشمام بسته شد.رفت رو هزار ولی 

اونم ادامه داد و وقتی من تازه به خودم اومدم و همراهی کردم سرش و  

عقب کشید و زل زد به چشمای خمارم و باز برق شیطنت و تو چشماش  

 دیدم که لب زد: 



لپت تفی بشه بدت میاد ولی از اینکه کل دهن و لبت تفی بشه لذت  -

 خوای.میبری؟! خب کلک از اول بگو چی 

پشت بند حرفش چشمکی زد و تا اخم کردم و خواستم اعتراض کنم باز 

 لبامو شکار کرد و اجازه نداد. 

اینبار دیگه ول نکرد و منم همراهیش کردم تا وقتی که دیگه نفس کم 

 اوردیم... 
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 دست کامران لباسم و لمس کرد که سریع پسش زد و روی تخت نشستم. 

ناگهانیم کامران شوکه فقط نگاهم میکرد ولی من  از این حرکت  

نمیتونستم..میدونم که شوهرمه و هیچ مانعی نیست و چن روز دیگه هم  

عروسیمون بود ولی من از تصمیمم مطمئن نبودم و نمی خواستم همه  

 چیزم و از دست بدم و بعد برم.. 

 تم. حداقل پاکیمو باید حفظ می کردم..این ته نامردی بود ولی نمی تونس 

کامران بلند شد تو اتاق قدم زد و موهاش و چنگ زد و اومد کنار تخت 

 نشست و گرفته و کمی عصبی گفت:

نیایش از چی میترسی؟ما دوست نیستیم که زن و شوهریم..عروسی یه  -

 جشنه فقط چه امشب چه دو شب دیگه باالخره که... 

تم..درضمن یادت نره  بسه کامران همون موقع که رسیدیمم گفتم که خس -

من برای عشق و حال خونت نیومدم،اومدم که تنها باشم و استراحت کنم  

چون حوصله سکال و جواب نداشتم حاال تو داری منو به خرف 

 میگیری؟! 

جا خورد تاحاال اینجوری تند و بد باهاش حرف نزده بودم..رسما قلبش و  

 شکستم..قلب شوهرمو..عشقمو..زندگیمو..



 خوشحال نبود،شیطون نبود،غم داشت.چشماش دیگه 

 بلند شد سرشو تکو داد و لب زد: 

 شب بخیر.-

 رفت سمت در که طاقت نیاوردم و گفتم:

 کجا میری؟ببخشید مـ... -

اشکال نداره..میرم تو یه اتاق دیگه بخوابم راحت باشی..کاری داشتی -

 صدام بزن اتاق بغلی ام. 

حرفاش دیگه صبر نکرد و  پشتش به من بود و حرف میزد بعد از اتمام 

 سریع از اتاق زد بیرون. 

 خودم و پرت کردم رو تخت و سرم و چند بار کوبیدم رو بالشت..

لعنت به منننن..لعنت به منه نحسه عوضی که فقط باعث ناراحتی و  

 بدبختیه همه ام.. 

اشکام باز راه خودشون و باز کردن و چشمام و بستم و برای هزارمین  

 ال شومم لعنت فرستادم..بار به بخت و اقب

 اخه خدا چرا من؟! 

دلم برای چادر نمازم و اون قران کوچیکی که مامان بهم داده بود با اون  

 متنه قشنگ خیلی تنگ شده بود. 

به پهلو چرخیدم و پاهام و تو شکمم جمع کردم حوصله نداشتم پتو بکشم 

 رو خودم.

 انقدر گریه کردم تا خوابم برد... 

بود و کی بود که بین خواب و بیداری خیلی سردم  نمیدونم ساعت چند

بود که حس کردم یکی پتوی گرمی کشید روم و بعد از بوسیدن پیشونیم  

 رفت و ازم دور شد.



دلم میخواست بگم بمونه ولی خیلی خوابم میومد و حال نداشتم حتی  

 چشمام و باز کنم. 
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 صبح با ساعت گوشیم بیدار شدم.. 

هامو باز کردم اصال باز نمیشد..دلیلشم گریه های به سختی چشم 

 دیروزه. 

پاشدم رفتم سمت سرویس اتاق و وقتی خودم و تو ایینه دیدم ترسیدم  

 انگار چشمام و زنبور زده بود. 

 اب سرد پاشیدم به صورتم که کمی از پفش خوابید. 

اماده می  از در رفتم بیرون و از پله ها پایین رفتم. باید می رفتم صبحانه 

 کردم کامرانم البد بـ... 

 وقتی رسیدم به اشپز خونه و کامران و پشت میز دیدم تعجب کردم. 

رفتم جلو پشتش به من بود میز مفصلی چیده بود،وای نون سنگک تازه  

 ام گرفته بود. 

 سالم ارومی کردم و رو به روش نشستم. 

 روم نمیشد به صورتش نگاه کنم با کاری که دیشب کردم.. 

 ب سالمم رو معمولی داد. جوا

 یه تیکه نون با دستای لرزون برداشتم و یه تیکه کندم و خوردم. 

به میز زل زده بودم و تو فکر بودم،اینکه چیکار کنم باالخره فردا شب  

 عروسیه و من هنوز نمیدونستم باید چیکار کنم.. 



با صدای کامران به خودم اومدم و یهو نگاهم تو چشم های بی حسش  

 ورد. گره خ

 چرا از دیروز انقدر تو فکری؟!  -

 از این سرد بودنش قلبم لرزید..یعنی از دیشب ناراحته؟! 

اب دهنم و قورت دادم و سرم زیر انداختم و چیزی نگفتم که صداش بلند  

 شد و شونه هام پرید. 

مگه با تو نیستممم..دیروز رفتی بیمارستان مالقات اون عوضی،برای  -

کردی اره؟!برای اون بی قراری که حتی دیشب تو  همین انقدر گریه  

 خلوتمون من و پسـ... 

نتونست ادامه بده..میفهمیدم برای یه مرد سخته که عشقش زنش پسش  

 بزنه،ولی چاره ای نداشتم.. 

 از رو صندلی بلند شد و چنگ زد به موهای خوش حالتش.

عصبی خواست از اشپز خونه بره بیرون که با صدای ضعیف و  

 ی صداش زدم و سست شدن قدم هاش و با چشم دیدم..بغضدار

 من این مرد و دارم داغون میکنم..خدا نهههه. 

 برنگشت فقط ایستاد. 

از پشت میز بلند شدم و رفتم از پشت بغلش کردم و دستام و محکم 

 دورش پیچیدم. 

 چند ثانیه حبس شدن نفس تو سینش و حس کردم.. 

حتی تو بغل مامان و بابا هم ارامشی که از وجودش میگرفتم و هیچ جا 

 نداشتم. 

اشکام باز سر خوردم رو گونم و با خیس شدن پیراهنش دستام و باز  

کرد و برگشت سمتم چشماش قرمز بود و طاقت نداشتم نگاهش کنم و  



سرم و پایین انداختم ولی دستش و اورد باال چونم و لمس کرد و نرم 

 صورتم و باال اورد.. 

به چشم های خاکستری و جذابش خیره شدم    از پشت حاله ای از اشک

..مردمک چشم هاش میلرزید و نگاهش مدام بین دو چشمم در رفت و  

 امد بود..انگار داشت تو چشم هام دنبال جواب سواالش میگشت.

 لب زد:

نیایش چی باعث شده از دیروز انقدر تغیر کنی؟!چرا انقدر بی  -

خوابیدم..فکر اینکه از  قراری؟! چرا با من سردی؟نیایش من از دیشب ن

دستت بدم داره دیوونم میکنه،وقتی مادرت گفت میری بیمارستان و بعد  

 خونه خالت شوکه شدم..
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 گرفته ادامه داد: 

 نیایش نکن این کارو با من..نکن لعنتی.. -

 خواست بره که دستش و گرفتم و زل زدم تو چشم هاش:

اون سر زدم همین..دلیل این گریه  کامران چی میگی..من فقط رفتم به  -

 هام اون نیست. 

کامران خیلی بی انصافی اگر فکر کنی بخاطر نیما من تورو نادیده  

 میگیرم..تو قلب من فقط جای توعه تا ابد...

 سرم و انداختم پایین و گفتم:

حتی اگر جدا از هم باشیم ..ولی دل من همیشه همه جا با توعه. دیروزم  -

 به عشق و حس بینمون شک نکن..بهت گفتم هیچوقت 

 بیقرار بازوهام و گرفت و با حرص زمزمه کرد: 



پس چته لعنتیییی...چرا حرف نمیزنی...چرا دیشب پسم زدی..نگو -

 بخاطر عروسیه که باور نمیکنم. 

 چی میگفتم..حرفی نداشتم لب زدم: 

به موقع همه چیز و بهت میگم..االن وقتش نیست.بزار یکم با خودم  -

 ام. کنار بی

 پوفی کشید و ازم فاصله گرفت. 

دور خودش چرخید و در اخر با سرعت از اشپز خونه خارج شد و بعدم  

 نشون از رفتنش بود.   صدای کوبیده شدن در سالن

 پلکام و با درد روی هم گذاشتم و همونجا روی زانو هام افتادم.

 خدایا تورو به بزرگیت قسم یه راهی جلوی پام بزار. 

انوادم اسیب ببینن و تا اخر عمر پشیمون باشم و با من نمی خوام خ

 حسرت و پشیمونی نگاهشون کنم. 

ولی اگر برم با غم دوریشون چیکار کنم؟با قلبی که از کامران میشکنم 

چیکار کنم؟! کامران زیادی بهم وابسته شده و اگر برم خورد 

 میشه..نابود میشه... 

 اشت بند می اومد. روی سینم مشت شد..نفس د  هق هق کردم و دستم

به سختی خودم و کشوندم تو پذیرایی و کیفم و چنگ زدم دیگه داشتم  

خفه می شدم که اسپریمو پیدا کردم و با دستای لرزون و بی جون چند  

 پیس زدم تا کمی نفسم باال اومد. 

همونحا خوابیدم و اشک هام همین جور یکی پس از دیگری روی گونم  

 ش گوله اتیشی بود روی قلبم. رد مینداختن و انگار هر دون 
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حالم که بهتر شد بلند شدم و بعد از پوشیدن لباسام از خونه کامران زدم  

 بیرون. 

 باید میرفتم خونه و با مامان صحبت می کردم..

پا تند کردم و رفتم سره خیابون ایستادم و برای اولین تاکس دست تکون 

بعد از دادن ادرس سرم و به شیشه  دادم که ایستاد سریع سوار شدم و 

 چسبوندم و باز برای این همه بدبختی و بخت شومم اشک ریختم.. 

 وقتی رسیدم کرایه و حساب کردم و پیاده شدم.

رفتم جلو در و با کلید باز کردم نگاهی تو پارکینگ انداختم هم ماشین  

 بابا بود هم مامان پس خونه ان و این یعنی نگرانیه صد در صد.. 

از پله ها باال رفتم و جلوی در ورودی ایستادم نفس عمیقی کشیدم و    

 لبخند به لب در و باز کردم و وارد شدم.

 خونه توی سکوت بدی فرو رفته بود. 

رفتم جلوتر و وقتی سرم و سمت سالن برگردوندم همونجور مثل مجرم  

 ها ایستادم و فقط نگاهشون کردم.. 

 سینه.. تهدید امیز نگاهم میکردن. مامان و بابا روی کاناپه دست به 

لبخند مسخره ای زدم و کانل برگشتم سمتشون و رفتم جلو و روی مبل  

 نشستم.

 مامان نگاهش رنگ نگرانی گرفت و پرسید:

کجایی تو از دیروز؟؟نمیگی ما اینجا سکته میکنیم دختر!؟چرا لباسات  -

 انقدر خاکیه؟ 

زه و باد کرده که  صورتت چرا انقد رنگ پریدس ..تازه چشماتم قرم

 نشون میده گریه کردی. ماشینت کو چرا با تاکسی اومدی!؟ 



 دقیقه وقت داری تعریف کنی.  5حاال دلیل همشو میخوام 

 خندم گرفته بود: 

اوال که سالم مامان خانوم..بزار برسم بعد بازجویی و شروع کن من  -

 خستـ...

 تا خواستم بهونه بیارم بابا پرید وسط حرفم: 

لیمون نیست تا تعریف نکنی هیچ جا نمیری..زودباش شروع  خستگی حا-

 کن ببینم. 

 لبخندی به روی بابا زدم و چشمی گفتم که اخم هاش باز شد. 

دیروز یاده مامان و بابام افتادم و رفتم سره خاک برای همین انقدر  -

 خاکی شدم چون دلم گرفته بود گریه کردم و این بال سرم اومد.. 

کنم زنگ زدم کامران اومد و من ازش خواستم من  حال نداشتم رانندگی  

و ببره خونش چون می دونستم بیام قراره بازجویی بشم مثل االن برای  

همین اصال جونی نداشتم که حرف بزنم برای همین خواهش کردم از  

 کامران و دیشب و اونجا بودم.. 

با تاکسی اومدم چون کامران ماشینش و همونجا گذاشت و با ماشین من  

ومد ،صبح هم دیرش شده بود من خواب بودم از خونه زده بود بیرون  ا

 و با ماشین من رفته بود.. 

 غروبم ماشینم و میاره.. 

 همین. 

مامان و بابا مشکوک نگاهم میکردن مامان خواست حرفی بزنه که بابا 

 سریع گفت:

اهم..خب دخترم تو میتونی بری اتاقت. برای شام بیدارت میکنیم برو  -

 راحت کن. خوب است



حرف مامان تو دهنش ماسیده بود برگشت و با اخم بابا رو دید که بابا 

 اطمینان بخش چشم هاش و باز و بسته کرد..نمیدونم قضیه چی بود. 

 سریع گونه بابا و بعد مامان و بوسیدم و رفتم سمت اتاقم..

 اول باید دوش میگرفتم پس سمت حمام رفتم...

س گشاد و راحت پوشیدم و خزیدم زیر حمام کردنم که تموم شد یه لبا

 پتوم و نفهمیدم کی و چطور خوابم برد. 
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وقتی بیدار شدم موقع شام بود سره میز هیچکس حرفی نمیزد مامان و  

 بابا عمیق تو فکر بودن. 

منم حرفی نزدم و بعد از تموم شدن شامم تشکر کردم و بلند شدم 

قدم برداشتم و وقتی رسیدم   هیچکس حرفی نزد منم اروم سمت اتاقم

روی تخت خودم و انداختم و به فردایی فکر کردم که شبه عروسیم بود  

ولی مثل عزا بود برام..نه برای اینکه شوهرم و دوست ندارم..فقط برای  

 اینکه میترسم از اینده از بالیی که قراره سره بقیه بیاد.

نمازم..خیلی دلم براشون تنگ شده  بلند شدم رفتم سمت سجاده و چادر 

 بود و به ارامش نیاز داشتم. 

سجادمو پهن کردم و اون قران کوچیکمم گذاشتم کنارش خواستم چادر 

 سر کنم یادم افتاد وضو ندارم. 

رفتم سمت سرویس بهداشتی اتاقم و بعد از اینکه وضو گرفتم اومدم و  

عمیق بوسیدم و نفس  چادرم و سرم کردم بعد از خوندن نمازم مهر و 

عمیق کشیدم که عطر خوش گل محمدی که توی سجادم خشک شده 

 بودن بینیم و پر کرد.. 



 لبخندی زدم و سرم و بلند کردم. 

قرانم و برداشتم و باز کردم که چشمم باز به اون کاغذ خورد و یاده  

گذشته افتادم..بغض گلوم و چنگ زد کاغذ و بیردن کشیدم و متن روش  

 و خوندم... 

 گفتم خدایاچگونه آغازکنم؟؟؟ 

 گفت به نام من 

 گفتم خدایاچگونه آرام گیرم؟؟؟ 

 گفت به یادمن 

 گفتم خدایاخیلی تنهایم؟؟؟ 

 گفت تنهاترازمن؟ 

 گفتم خدایاهیچ کسی کنارم نمانده؟؟؟ 

 گفت به جزمن 

 گفتم خدایاازبعضی هادلگیرم 

 گفت حتی ازمن؟ 

 گفتم خدایاقلبم خالیست

 گفت پرکن ازعشق من 

 دست نیازدارم گفتم 

 گفت بگیردست من 

 گفتم بااین همه مشکل چه کنم؟؟؟ 

 گفت توکل کن به من 

 گفتم احساس میکنم خیلی ازت دورم 



 گفت نه،نزدیکترین به تو ،من 

 گفتم برای ارزوهایم چه کنم؟؟؟ 

 گفت تالش و به امیدمن 

 گفتم خدایاچرا اینقدر میگویی من؟؟؟ 

 گفت چون من ازتوهستم وتوازمن.. 
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 اشکام ریختن و با درد چشم هامو بستم..خدایا خودت کمکم کن. 

کاغذ و الی قران گذاشتم و بعد از خوندن چند سوره از قران اروم تر  

 شدم.

باز چند رکعت نماز خوندم و در اخر وقتی سجادم و جمع کردم چشمم به 

 و نیم بود و من متوجه گذر زمان نشده بودم.  2ساعت خورد ساعت 

 خسته رفتم رو تختم و خوابم برد. 

 صبح با صدای مامان بیدار شدم..

نیایش..دخترم..بلند شو وقت ارایشگاه گرفتم باید بریم..مثال امشب  -

 عروسیته هااا گرفتی راحت خوابیدی پاشو ببینم تنبل خانوم. 

 وقتی مامان گفت عروسی سیخ تو جام نشستم و گفتم: 

 وای امشب؟؟! -

 مامان متعجب گفت :

 وا اره دیگه خوابیاااا..بلند شو برو دوش بگیر بریم ارایشگاه دیر میشه. -

 سری تکون دادم و مامان رفت بیرون. 



 پوفی کشیدم و خودم و پرت کردم رو تخت.

 امشب عروسیه من هنوز هیچ غلطی نکردم...

دیگه واقعا نمی دونستم باید چیکار کنم خودم و سپردم به خدا..دیگه  

 بیاد.   هرچی میخواد پیش

 بلند شدم رفتم حموم و بعد از یه دوش مختصر بیرون اومدم. 

موهام و خشک کردم و باالترین نقطه سرم موهام و بستم..چشمام کشیده  

تر شده بود و موهای بلندم هنوز تا کمرم میرسید و روی شونه هام افتاده  

 بود. 

ن  لبخند کمرنگی زدم و تاپ و دامن مشکی عروسکی پوشیدم و رفتم پایی

 تا صبحانه بخورم. 

سرم پایین بود و به دست هام نگاه میکردم که چه دنگ الکی روشون  

 بزنم که با صدای بم و مردونه ای خشکم زد..

جلوی دره اشپز خونه رسیده بودم سرم و اروم باال اورم و چشمام تو  

چشمای کامران قفل شد..چشماش غم داشت و دلگیر بود ولی با دیدن  

شماش برقی زد و لبخند تلخی زد که با ناراحتی سرم و  موهام و لباسم چ

 پایین انداختم و سالمی زیر لب کردم و رفتم نشستم پشت میز. 

مامان و بابا رو نگاه نکردم و فقط بزور چند لقمه صبحانه خوردم..تمام  

موت سنگینی نگاه همشون و حس می کردم خیلی سعی کردم تا تونستم  

 .واقعا نمیتونستم تو چشماشون نگاه کنم.... نیم نگاهی ام بهشون نندارم.
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بلند شدم و همون جور سر به زیر تشکری کردم و خواستم برم که  

 مامان صدام زد. 

 برگشتم ولی نگاهش نکردم. 

دخترم کامران امروز اومد هم تورو ببینه هم مارو برسونه ارایشگاه  -

 ت حرف بزنه..اسرار کردم نیاد ولی گفت که باید بیاد و باها

سرم و بلند کردم و باالخره چشمم به نگاه غمگین و گیج سه تاشون و  

 دیدم که کامران به حرف اومد و گفت: 

 میشه بریم باال صحبت کنیم؟! -

نگاهش کردم و سرم و اروم تکون دادم و با یه با اجازه از مامان و بابا 

 فاصله گرفتم.

 بود..پله هارو باال رفتم و کامرانم پشت سرم 

 چرا باز اومده بود..می خواست چی بگه یعنی؟! 

رسیدم اتاقم رفتم روی تخت سر به زیر نشستم و با لبه ی دامنم ور  

مبرفتم که کنارم نشست و عطر تلخ همیشگیش توی بینیم پیچید و ارامش  

 و باز به سلوالی بدنم تزریق کرد.. 

 اروم گفت: 

 چرا به خانوادت دروغ گفتی!؟ -

 از حرکت ایستاد.. جا خوردم قلبم

ولی ظاهرمو حفظ کردم،این از کجا فهمیده بود اخه یعنی مامان اینا  

 فهمیدن بهش خبر دادن... 

 تو بکر بودم یهو صداش اومد و من و بسشتر ترسوند:

اره پدرت زنگ زد گفت امروز بیام قبل عروسی تکلیف و روشن -

 کنیم..بشینیم حرف بزنیم. 



 هممون فکر می کنیم که دیگه... چون اخیرا خیلی مشکوک شدی و 

سکوت کرد و سکوتش عذاب اور ترین سکوت دنیا بود..که ادامه داد و  

 تمام تنم یخ بست با حرفی که زد:

من و نمیخوای و این چند وقتم خوب بهم فهموندی..تو من و نمی خوای  -

 و فقط برای اینکه..

ون پریدم وسط حرفش جیغ زدم و نشستم زمین جلوی پاهاش..ولی ا 

اصال به من نگاه نمی کرد،اخم کرده بود و چشماش سرخ و رگ 

 پیشونیش بیرون زده بود. 

 دستم و گذاشتم رو پاش و با جیغ جیغ گفتم:

 چند بار باید بگم که دوست دارم.. -

دستم و از دو پاش برداشتم مشت کردم و چند بار محکم کوبیدم رو قفسه 

 سینم و جیغ زدم: 

سینه فقط یه قلب هست و اونم فقط به عشق تو  چند بار بگمممم تو این -

 میتپه.. 

لعنتی تو شوهرمیییی..مگه دوست پسرمی که راحت نظرمو عوض کنم  

 و بگم نمیخوامت؟! 
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 چشمای سرخش و دوخت به چشمام و سرد و خشک گفت: 

آآ...ایست کن..خوبه باالخره حرف دلت و زدی..پس چون اسمم تو  -

زوری تحملم می کنی اره؟! یا میترسی مهر طالق  شناسنامته داری 

 بخوره تو شناسنامت و.. 



چشمام از حدقه داشت میزد بیرون این چی میگه برای خودش؟! اصالاا  

 نمی فهمه من چی میگم.. 

 بلند شدم دوره خودم چرخیدم پوزخند زدم.. پوزخندم تبدیل به قهقه شد.. 

ش کردم که دیدم سرد  برگشتم نگاه   دوره خودم میچرخیدم و میخندیدم

 زل زده بهم. 

دو قدم نزدیکش شدم و دستی به موهام کشیدم که از تو صورتم برن  

 کنار..

عشقم و کنار گذاشتم..عالقمو کنار گذاشتم..چشم دلم و کال بستم تا این  

حرفایی که می خوام بزنم و نه ببینه و نه بشنوه چون خودمم باورش  

ندارم ولی با نهایت وقاحت زل زدم تو چشماش و همونطور که از  

عصبانیت میلرزیدم خم شدم سمتش صورتم کمی از صورتش فاصله  

 های پاک و خاکستریش گفتم:داشت..خیره به چشم 

اره..تو راست می گی..من دیگه نمی خوامت..ازت بدم میاد..از وقتی  -

که فهمیدم کی هستی و خانوادت چیکار با خانوادم کردن..از وقتی که با  

دروغ وارد زندیگم شدی و فریبم دادی با احساساتم بازی کردی...از 

 همون زمان ازت..ازت متنفرررر شدم..فهمیدی؟! 

 یخواستی اینارو بشنوی اره!؟ م

اون کوه غرور و یخ چشم هاش به یکباره خورد شد..خاکستریه چشم  

هاش سیاه شد..تیکه تیکه شدن قلبش و از تو چشم های خوش رنگش 

دیدم..حاله اشک و تو چشم هاش دیدم..صدای خورد شدن قلب خودمم  

چیزی تو  شنیدم با اینکه دده احساساتم و بسته بودم ولی خورد شدم یه 

وجودم فریاد میزد و میگفت داری زررر میزنی عوضی تو  

عاشقشی..ولی تو لیاقتش و نداری..عشق پاک مردی که جز تو هیچکس  

و نمیبینه..مردی که بخاطر تو دل خانوادش و دل همه مردم و میشکنه تا 



تو بخندی ولی تو دلش و شکستی غرورش و له کردی..تو یه کلمه  

 نابودش کردی.. 

حس فریاد زد با این کاره تو اون مرد دیگه عاشق نمیشه..دیگه  همون 

اعتماد نمی کنه...نمی دونم چقدر گذشت که دست مردونش و اورد باال و  

 گذاشت تخت سینم و پرتم کرد کنار و بلند شد..

 چنگ زد تو موهاش انگار میخواست از ریشه درشون بیاره.. 

 عصبی هی تو موهاش چنگ میزد.. 

ارایشم همه رو ریخت زمین عطری که همیشه میزدم و  رفت سمت میز 

خوده کامران عاشقش بود و برداشت و کوبید تو اینه که صدای بدی  

داد..من شکه بدون اینکه صدایی بدم بدون اینکه پلک بزنم نگاهش 

 میکردم و اشکام همین طور بی مهابا صورتم و خیس می کردن.. 

ن و بابا با رنگی پریده اومدن  یهو دره اتاق طاق به طاق باز شد و ماما 

 تو اتاق و با ترس زل زده بودن به من و کمران. 

ولی کامران بی توجه به اونا مشتش و کوبی به ایینه شکسته و خیس از  

 عطر..

 دستش برید و خون ازش میریخت..

به هق هق افتادم و بلند شدم برم دستش و بگیرم که با دست سالمش 

 ه حس کردم پرده گوشم پاره شد..سیلی محکم کوبید تو گوشم ک

 بابا اومد جلو بازوش و گرفت که فریاد زد:

خیلییی بد کردی نیایش..بد کردی در حقممم..من خاطر توعه عوضی  -

از خانوادم گذشتم..گفتم کاره اونا ربطی به من نداره..قسم خوردم برات 

 جبران کنم کثافط ولی تو لیاقت نداشتی.. 
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 رو پس زد و داد زد:دست بابا 

دخترت به من میگه منو نمیخواد ..از من متنفرهههه...دست زخمیش و  -

 کوبی به دیوار و برگشت سمتم و داد زد: 

خدا لعنتت کنه نیایش..شب عروسی باید به من بگیییی اینارو عوضی؟!  -

حداقل برای حفظ ابروی پدر و مادرت..برای دل منه سگ مصب یه  

و که خوب بلدی خرم می کردی تا یه شب حداقل امشب حرفی نمیزدی..ت 

کنارت خوش باشم..از وقتی باهات اشنا شدم یه روز خوش برام نذاشتی  

 عوضـ... 

با سیلی که بابا تو گوشش خوابوند حرفش نصفه موند و برگشت سمت 

 بابا.

بابا رگ گردنش باد کرده بود و تو صورت کانران براق شد و با صدای  

 رسایی گفت:

عدی که دستت رو دختره من بلند بشه یا اینجوری جلوی ما  دفعه ب-

بخوای بهش توهین کنی و حرفهایی که الیق خودت و خانوادته رو به  

میکنم که تو تاریخ بنویسن..به در   دختر من نصبت بدی کاری باهات

 اتاق اشاره کرد و گفت: 

حرف دخترم حرفه ماست..وقتی نمی خوادت اجباری در کار  -

 از این خونه بیروننن تا فردا احضاریه طالق بیاد دستت.  نیست..گمشو

 کانران پوزخندی زد و یه نگاه به من و بعد به بابا کرد و گفت: 



فکر کردی به این راحتیه جناب محمد حسینی؟! فکر کردی من طالقش  -

 می دم؟! 

فکر کردی بری دادگاه به نفع شما تموم میشه؟! پس هنوز من و  

 نشناختی..

 به من و با نگاهی که ازش نفرت میبارید ادامه داد: برگشت رو 

می خواستم مثل یه ملکه بیای خونم..هرروزت و با لبخند و خنده  -

بگذرونی ولی نشون دادی لیاقت نداری..کاری باهات می کنم نیایش که  

روزی صد بار ارزوی مرگ بکنی..ارزوی لباس عروسی..ارزوی  

 رم دختره ی بدبخته.. دیدن نور خورشید و به دله سیاهت میزا 

دیگه هیچی نمیشنیدم..کامران نمی دونست که با حرف هاش خوردم کرد 

صد تیکه ام کرد و عشق تو چشم هام و ندید و فقط حرفایی که به دروغ  

به زبون اوردم و شنید..چرااا؟!خدایا یعنی همه این ها بخاطر نحسیه  

 منه؟! 

و نمیدیدم که داره حواله  صدای جیغ مامان و نمیشنیدم..مشت و لگد بابا ر

ی بدن و صورت کامران می کنه..فقط اون دوتا چشم خاکستری کامران 

جلو چشمم بود که سراسر نفرت بود و صداش که با نفرت گفت ارزوی  

 لباس سفید عروسی و نور خورشید و به دلم میزاره... 

 

  ❧173پارت#

 

ن بابا رو باالی  با صدایی از اطرافم یهو از بلند شدم و جیغ زدم که ماما

سره خودم دیدم دست مامان لیوان اب بود و نگران باال سرم ایستاده  

 بودن.. 



تمام بدنم عرق کرده بود و نفس نفس میزدم داشتم خفه میشدم بابا اسپری  

 اسمم و اورد و چند پیس برام زد و اروم گفت:

 چیزی نیست بابا اروم باش عزیزم..اروم فقط خواب دیدی. -

رو صورتم رون بود..با هق هق به اتاق تمیز و مرتبم نگاه  اشکام هنوز 

 کردم باورم نمیشد که خواب بوده باشه..رو به مامان گفتم: 

 مامان..کامران رفت اره؟! مامان کامران از من متنفر شد اره؟!  -

 برگشتم سمت بابا و دستش و گرفتم:

ن عاشق بابا چرا زدیش..تغصیره من بود..بابا بگو که نکشتیش..بابا م-

 کامرانم الکی گفتم که نمیخوامش ولی اون باور نکرد و... 

مامان سریع لیوان و گذاشت رو پا تختی و نشست کنارم محکم بغلم کرد  

 و گفت: 

 5نیایش..اروم باش دخترم..کابوس دیدی عزیزه دلم..ساعت -

صبحه،کامران اصال اینجا نیومده که بخواد اتفاقی بیوفته..این چه خوابی  

ه تو دیدی اخه دختره نازم..اروم که شدی بخواب ،صبح باید پاشیم بوده ک

 بریم ارایشگاه امشب عروسیته یکی یدونم..اروم باش مادر چیزی نیست.

نفس عمیقی کشیدم و تو دلم خدارو هزاران بار شکر کردم که همش یه  

 کابوس بوده.. 

دستی به  بعد از چند دقیقه از آغوشه دلگرم کننده مامان بیرون اومدم که 

 موهام کشید و صورتم و بوسید و اروم گفت:

بخواب قربون اون چشمای دریاییت برم..بخواب مو طالییه  -

 شه دخترم!؟ مامان..هرچی نیاز داشتی صدا کن منو مادر، بیدارم با

 بابا تک خنده ای کرد و گفت: 



دختره بابا چقدر کوچولو و لوس شده جدیدا...هرچی بزرگتر میشی  -

 وچولو تر میشی که شیطون. لوس تر و ک 

کشید و هم خودش خندید و هم     بعدم نوک بینیم و با دو انگشتش گرفت

مامان..منم لبخندی زدم و ببخشیدی گفتم که اونام روی سرم و بوسیدن و  

 بیرون رفتن. 

منم چون یکی دوساعت بود تازه خوابیده بودم دوباره خوابم برد و صبح  

وقتی برگشتم رفتم سمت کمدم همون  خودم بیدار شدم و رفتم حموم و  

تاپ و دامنی که تو خوابم بود و دیدم و ترسیدم که بپوشمش و همون  

اتفاقات تکرار بشه.. همین اب دهنم و قورت دادم صلواتی فرستادم یه  

 هودی و شلوار پوشیدم و موهامم نبستم تا خشک بشه.

رفتم تو  رفتم پایین ولی خبری از کامران نبود..نفس عمیقی کشیدم و 

اشپز خونه و سالمی کردم که بابا و مامان با خوشی جوابم و دادن و بعد  

 خوردن صبحانه با مامان راهی ارایشگاه شدیم...
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ارایشگر طبق خواسته خودم زیاد با موهام ور نرفت و فقط بهشون  

حالت داد چون گفتم میخوام موهام باز باشه..بیشتر ارایش صورتم زمان  

 برد.

 بعد از چند ساعت باالخره زنه رضایت داد تا دست از سرم برداره. 

بلند شدم از روی صندلی کمر و گردنم خشک شده بود،برگشتم که مامان  

و توی اون لباس شب ابی نفتی دیدم که حسابی بهش میومد و زیر نور  

چراغ های ارایشگاه برقم میزد..مدل موهاش،ارایشش،لباسش همه و  

 رین شکل روش نشسته بود و صد برابر زیباتر شده بود. همه به بهت



مامانم زل زده بود به من و براندازم میکرد و تو چشم هاش اول برق زد  

 و بعد اشک نشست.

 اومد نزدیکم و بغلم کرد و زیر گوشم گفت:

باورم نمیشه تو همون دختر کوچولوی منی..همون دختر کوچولویی که  -

 س شدن داره و االن... یه روز بهم میگفت ارزوی عرو

اگه ادامه میداد حتما گریه میکرد و زحمات ارایشگر و به هدر میداد  

 برای همین سریع ازش جدا شدم و گفتم: 

مامان خانوم گریه و بغض نداریما هم ارایش من خراب میشه هم  -

شما..بخدا دیگه طاقت ندارم برم رو اون صندلی بشینم تا باز از اول  

 ارایشم کنه. 

 دت رحم نمی کنی به کمر دختر کوچولوت رحم کن.. به خو

 بعد چشمام و ریز کردم و رفتم تو قالب شیطنتم و ادامه دادم:

اصال وایسا ببینم شما چرا از عروس خوشگل تر شدی؟! میترسم  -

 امشب کامران بحایی که من و ببره شما رو ببره خونه و... 

 مامان خندید و زد به بازوم و گفت: 

 دختره بی حیا ولت کنم تا شب می خوای حرف بزنی اره؟! بسه -

ولی جدی مامان خیلی خوشگل شدی امشب از پیشم جم نخکر میترسم -

 بدزدنت. 

 مامان پشت چشمی نازک کرد و گفت: 

 نترس بابات حواسش بهمـ.. -

 یهو حرفش و خورد و هول شد.. 

 منم چشمام گرد شده بود گفتم: 



ست؟!عهههه؟ که اینطور بلههه حواسش  بله بله؟؟! بابام حواسش بهت ه-

به شما نباشه به کی باشه اخه مادر به این خوشگلی و گذاشتم کنارش تو  

 خونه دیگـ.. 

مامان گونه هاش سرخ شد و تا خواست باز بزنه چند قدم رفتم عقب و 

 خندیدم که ارایشگر اومد و با خنده گفت: 

 اد نیومده. عروس خانومه شیطون بیا لباس عروست و بپوش تا دام-

 برگشتم سمتش و سری تکون دادم و رفتم که صدای مامان و شنیدم: 

 خدا خیرت بده اگه نمیبردیش سکته میداد من و.. -

ریز خندیدم و رفتم سمت اتاق و با کمک ارایشگر لباس عروسه زیبا و  

البته سنگینم و پوشیدم ارایشگر زیپ لباسم و بست و بعد از اینکه همه  

 خی دورم زد و گفت:چیز و چک کرد چر

فوق العاده شدی دختر..نه یه چیزی بیشتر از فوق العاده مثل فرشته ها -

 شدی..این همه زیبایی زمینی نیست.

 خندیدم و گفتم: 

 خجالتم ندید دیگه همش کاره خوده شماست من ممنونم بابـ... -

نه این چه حرفیه دختر من اصال کاری نکردم ماشاال انقدر خودت  -

 نیاز نداری به چیزی. خوشگلی که 

تشکری کردم و رفتم بیرون که دیدم مامان و بقیه دستیار های ارایشگر 

 محو من شدن..یعنی انقدر تغییر کردم؟! 
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رفتم جلوتر و جلوی ایینه قدی ایستادم و وقتی چرخیدم و خودم و توی  

 ایینه دیدم باورم نمیشد..واقعا ععالی شده بودم. 



باز دورم بود ولی حالت دار و خوشگل ...تاج بزرگ و  موهام ساده و 

خوشگلی روی سرم بود و لباسمم که محشر بود و در اخرم یه جفت  

کفش سفید که بند های بلندش دوره پاهی خوش تراش و سبیدم پیچیده  

 بود. 

لباس عروسم زیاد پف نداشت و مدلش اینجوری بود که جلوش تا کمی  

 ی پشتش بلند بود و روی زمین کشیده میشد. بود ول  پایین تر از زانوهام

 لبخندی تو ایینه به خودم زدم که همون لحظه دختری اومد و بلند گفت:

 داماد اومددد.. -

سریع چرخیدم که مامان شنلم و برداشت و اومد نزدیکم و کمک کرد تنم 

 کنم. 

وقتی پوشیدمش کاله شنل و روی سرم گذاشتم و تا پایین اوردم که  

 م نباشه.صورتم معلو

 مامان اروم گونه امو بوسید و گفت: 

خوشبخت بشی دخترم..هم تو و هم کامران لیاقت یه زندگی شاد و پر  -

 از خوشی و خوشبختی رو دارید. 

لبخند تلخی به این دعای از ته دل مادرم زدم و تو دلم گفتم شما چی می 

کنم    دونی که من با کنار کامران موندن دارم عمر و زندگیش و تباه می

 و این هیچیش خوشبختی و شادی نیست...

اهی کشیدم و با مامان رفتیم سمت در که باز شد و صدای ِکل کشیدن  

دخترای تو ارایشگاه اومد و من نمی دیدم چیزی و تا وقتی که کامران  

نزدیکم شد و یه جفت کفش مقابل چشمام قرار گرفت و بعد همون عطر  

 کردم..خوش بوش و ارامش حضورش باز احساس 

حتما االن دل تو دلش نیست صورتم و ببینه و من با بدجنسی تموم  

 صورتم و مخفی کرده بودم زیره شنل. 



طاقت نیاورد اومد نزدیک تر و دست گل خوشگلی که تازه دیدمش و  

دستم داد و بعدش اروم دستش و اورد باال و گذاشت لبه های کاله شنل و  

م سرم و بلند کردم و نگاهمون  از روی صورتم کنارش زد و هم زمان من

 به هم گره خورد.. 

 چشمای خاکستریش از همیشه روشن تر و براق تر بود. 

توی اون کت و شلوار مشکی خیلی جذاب تر شده بود و موهاشم خیلی 

خوش حالت بودن..خوب که همدیگه رو برانداز کردیم مامان با خنده  

 نزدیک شد و گفت:

ببینین باید بریم اتلیه و بعدم باغ برای  بسه حاال وقت هست هم دیگه رو -

 گرفتن عکس..

هردو با لبخند سری تکون دادیم و سر بلند کردم به کامران نگاه کنم که  

همون لحظه با یک قدم فاصله بینمون رو پر کرد و لبای داغش و روی  

باز صدای جیغ و کل کشیدن بقیه بلند شد و     لبام گذاشت و نرم بوسید که

قلبم  من از خجالت گونه هام داغ شد ولی کامران انگار تو این دنیا نبود..

لرزید..خدایا من این مرد و چجوری ترک کنم و برم..اصال می تونم  

 طاقت بیارم؟! 

ازم جدا شد که نفس عمیقی کشیدم و سرم و پایین انداختم همه فکر کردن  

به خاطر اینه که خجالت کشیدم..هیچکس نمی دونست که درد من  

و روز  چیه..کاش خجالت می کشیدم فقط..کاش میتونستم مثل بقیه دخترا ت

عروسیم به هیچی فکر نکنم و خوشحال باشم و لذت ببرم از این شب 

 رویایی کنار شوهرم ولی حیف.. 

کاله شنلم و کامران گذاشت روی سرم و باز از روی شنل روی سرم و  

 بوسید و بعد دستم و گرفت و رفتیم سمت در.

باز همه دست زدن و تبریک گفتن و باالخره از در رفتیم بیرون فیلم  

ردار فیلم می گرفت لحظه به لحظه..کامران در ماشین و باز کرد و  ب



کمک کرد بنشینم و بعد در عقب و باز کزد و کمک مامان کرد و بعد از  

 اینکه اونم نشست در و بست و خودشم سوار شد.

یه اهنک شاد پلی کرد و دستم و گرفت تو دستش و گذاشت رو پاش مدام  

گاهی پشت دستم و میبوسید و باعث  پشت دستم و نوازش می کزد و گه 

میشد لحظه به لحظه اروم تر بشم و در اخر فقط لبخند بزنم و به امشب  

 قکر کنم و از شبمون لذت ببرم.. 

سعی کردم با این حرف روانشناسا خودم و اروم کنم که میگن تو لحظه  

زندگی کنین و نه حسرت گذشته رو بخورین و نه ترس از ایینده داشته  

 مه چیز و به خدا بسپارین درست میشه..باشین ه

ولی نمی دونستم که چه اتفاقاتی پیش رومه و خوشی االنم قراره زهر  

 مارم بشه..
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به سالن که رسیدیم کامران پیاده شد و سریع اومد سمت من و در و باز  

 کرد و کمکم کرد که پیاده بشم.

شلوار خوش دوخت طوسی پیاده که شدم یکم سرم و گرفتم باال که کت 

مقابلم قرار گرفت و فهمیدم که بابامه چون باهم این کت و شلوار و  

خریدیم لبخند عمیقی زدم که بابا اومد جلو و از روی شنل پیشونیم و  

 بوسید و کنار گوشم نجوایی کرد که دلم و قرص کرد:

خیلی دوست دارم کوچولوی مو طالییه من.تا همیشه پشتت هستم حتی  -

 ر تصمیمت اشتباه باشه. اگ

سرم و نمیتونستم بیارم باال تا صورت ماهش و ببینم...یا نمیتونستم جلوی  

 این همه مرد محکم بغلش کنم و ببوسمش. 



 سری تکون دادم و فقط دستش و گرفتم و منم اروم گفتم:

بابایی منم عاشقتم تا اخره عمرم هرجا برم با هرکسی که باشم فکرم تا  -

 مامانه این و مطمئن باشین.  ابد پیش شما و

بابا برای تایید حرف هام دستم و فشار داد و بعدم پشت دستم و بوسید و  

 رفت کنار.

عمو یا همون بابای کامران اومد جلومو اونم اروم روی موهام و بوسید  

 و گفت: 

 خوشبخت بشین عزیزانم. -

 هیچ واکنشی نشون ندادم و فقط اروم تشکر کوتاهی کردم. 

 شکر کرد و دستمو گرفت و راه افتادیم سمت سالن.کامرانم ت

وارده یه سالن بزرگ شدیم که از همون اول که وارد شدیم صدای اهنگ  

 و جیغ و سوت بلند شد. 

وقتی در بسته شد مامان شنلم و در اورد و با بقیه سالم علیک کردیم و  

 تشکر کردیم بابت تبریکاشون و رفتیم نشستیم تو جایگاهمون. 

طرابی تو وجودم بود که نمیدونستم علتش چیه ولی همش ته  یه حس اض 

 دلم حس میکردم قراره یه اتفاقی بیوفته. 

تو فکر بودم تا وقتی که دیت گرمه کامران رو دست سردم قرار گرفت  

 و با نگرانی زمزمه کرد:

 چیشده عزیزم چرا انقدر پریشونی؟  -

براقش..دلم   فقط نگاهش کردم ..به مردم...به جذابیتش..به چشم های

 لرزید از اینکه این مرده جذاب شوهرمه. 

تاخواستم لبخند بزنم با یاد آوری اینکه هیچوقت من و کامران قرار  

نیست دیگه پیش هم باشیم و من بزودی باید زندگیم و ترک کنم و برم  



اشکم ریخت که کامران کامل چدخید سمتم و صورتم و قاب گرفت و 

 ف رفت واسه ابروهاش..:اینبار اخم کرد و من دلم ضع

نیایش چته؟ اگر بخاطر دیروز و دیشبه اشکال نداره..معذرت میخام -

 ناراحتت کردم و تنهات گذاشتم.قول میدم تکرار نشه خب؟  

وای خدا کامران فکر میکرد بخاطر سرد بودنه دیروزشه که حالم  

 اینطوریه. 

نیم و  چون نمیتونستم حقیقت و بگم سرم و اروم تکون دادم که پیشو 

 بوسید و گفت: 

قربون دل کوچولوت برم..بیا بریم یکم برقصیم از این حال و هوا در  -

بیای نگاه کن به سالن همه بخاطر عروسی ما اومدن اونوقت ما از همه  

 ناراحت تریم. 

لبخندی زدم و باخودم گفتم حداقل اگر قراره برم بزار با خاطره خوش  

 ازش جدا شم.

و نور هارو کم کردن و اهنگ ارومی پخش شد بلند شدیم که همه نشستن 

و دست کامران پشتم قدار گرفت و منم دستام و دور گردنش حلقه کردم  

 و به چشم های براقش زل زدم و همراه کامران اروم تکون میخوردم... 

شام باز هم بقیه رقصیدن و شادی کردن تا همه چیز خوب بود و بعد از 

م بلند شدن تا برن اومدن و بازم  شد و همه کم ک 11وقتی که ساعت 

بهمون تبریک گفتن و وقتی ستاره رو دیدم که اومد سمتمون خوشحال 

شدم لبخندی زدم که بغلم کرد و تبریک گفت و ما هم تشکر کردیم زیر  

 گوشش گفتم:

 خوشحالم که اومدی.. -

 لبخند تلخی زد و نیم نگاهی به کامران انداخت و گونم و بوسید و گفت: 

 وظیفم بود بیام عزیزم امیدوارم خوشبخت بشی.-



این رفتار های ستاره رو نمیفهمیدم چرا وقتی کامران و کنارم میدید  

غمگین میشد شاید اونم فهمیده من نحسم و برای کامران ناراحته که گیره  

 من افتاده. 

 تو فکر بودم که دست کامران پشتم قرار گرفت و گفت:

.بیا بریم عزیزم همه رفتن بیرون تو  ملکه من به چی فکر میکنه.-

 ماشیناشون منتظرن تا دنبال ماشین عروس بیان. 

سری تکون دادم و راه افتادم و به در که تزدیک شدم مامان کمکم کرد  

کردم و راه افتادیم دست تو دست کامران بیرون..پسرای    باز شنلم و تنم

خوشحال جوون بیرون فشفشه روشن کزده بودن و سوت میزدن و همه 

بودن ولی من استرسم هی داشت بیشتر میشد و میترسیدم امشب 

چجوری باید کامران و راضی کنم دست بهم نزنه..مطمئنن اینبار راحت 

نمیگذشت و دلیل میخواست و من اونوقت چی میگفتم؟ خدایا خودت 

 کمک کن. 
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قط پاهاشون تو همین فکرا بودم که دیدم دو نفر حلومون ایستادن و من ف

و می دیدم یه کفش زنونه و بعدی مردونه با صدای زن به خودم لرزیدم  

 و دلم میخاست بزنمشون:

سالم ببخشید نتونستیم تو مراسمتون شرکت کنیم..امیدوارم خوشبخت  -

 بشید.

 خاله اومد و بغلم کرد و زیر گوشم اروم پچ زد:



کرده مدام اسم  نیما امروز از بهوش اومد و از وقتی چشم هاش و باز -

تورو میاره..نیایش حرف های شوهرم و نشنیده بگیر اون عصبی بود  

 نفهمید چی گفت.. 

 نذاشتم ادامه بده و بلند گفتم: 

ممنون که خودتون و رسوندین و بابت تبریکتونم ممنون با اجازه و  -

دست کامران و محکم تر گرفتم و راه افتادم سمت ماشین که کامران در  

 مک کرد بنشینم. و باز کرد و ک

 در و بست و اومد خودشم نشست و چیزی نگفت.

ماشین و روشن کرد و منم کاله شنلم و دادم عقب و به بیرون خیره شدم  

که خاله و شوهرش و دیدم با غم به ماشین عروس زل زدن خاله اشک  

 از چشم هاش میریخت.

ل  ماشین که راه افتاد لحظه اخر دیدم که خاله تو بغل شوخرش از حا

 رفت.. 

نگران شدم و تا خواستم حرفی بزنم یادم افتاده که باعث و بانی این حال  

بد من اونا هستن بیخیال سره جام نشستم که کامران دستم و گرفت و  

 نوازش کرد: 

 خالت چی میگفت زیر گوشت؟ باز داشت از من بد میگفت؟  -

 پوزخند زد و ادامه داد: 

 بهت تا تورو هوایی کنه؟؟  یا داشت خبره زنده شدن پسرش و میداد -

 با چشم های گشاد شده برگشتم سمتش که ادامه داد: 

اونحوری نگا نکن خودم خبر دارم که اون عوضی بهوش اومده ولی  -

 حق نداری به دیدنش بری نیایش. 

 از بهت در اومدم و گفتم: 



کامران منظورت از اینکه هوایی میشی چی بود؟ مگه من و نیما  -

 باهمـ... 

 دامه بدم و غرید: نذاشتم ا

اسمت و کنار اسم اون بی شرف نزار نیایش نزار امشبمون خراب بشه  -

.. 

 مشتش و کوبی رو فرمون و زیر لی گفت:

 اون عوضی خودشم نباشه فکرش باید همیشه برینه به حال خوبمون. -

تو دلم پوزخند زدم..هه حال خوب..اره تو حالت خوبه ولی من چی دارم  

 میترکم و نمیتونم هیچی بگم. از درون 

سکوت کردم چون دیگه واقعا نمیدونستم چیکار کنم و فقط تو دلم اسم  

 خدا رو صدا میزدم. 
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انقدر کامران عصبی بود که هرچی ماشین پشتمون بود و جا گذاشت و  

با سرعت رفت تو یه جاده قدیمی و تاریک که هیچکی تو اون جاده نبود  

توجه دورم شدم و ترسیدم برگشتم به کامران چیزی بگم  جز ما..تازه م

 که قبل من گفت: 

 خونه نمیریم. -

 با ترس گفتم:

 ی..یعنی..چی کامران..پ..پس کجا داریم.میریم.؟؟ -

 برگشت نیم نگاهی بهم انداخت و موزخند زد و گفت: 



جوری ترسیدی انگار دزدیدمت..نترس قراره بریم شمال هم حال و  -

 میشه هم یجورایی ماه عسلمون میشه.هوات عوض  

سری تکون داد و برگشتم و تکیه دادم به صندلیم که کانران صندلیم و  

 خوابوند و دستم و نوازش کرد و اروم گفت:

سعی کن یکم بخوابی عزیزم امروز خیلی خسته شدی رسیدیم بیدارت  -

 میکنم. 

 چیزی نگفتم و فقط چشم هام و بستم و خوابم برد... 

گردن و کمرم بیدار شدم و تو جام تکونی خوردم که دردم بیشتر  از درده 

 شد چون بدنم خشک شده بود. 

 چشم هام و باز کردم که صورت کامران و غرق خواب دیدم کنارم..

بر کردم دیدم تو ماشینیم و کامرانم صندلیش و     نگاهی به دور و

 خوابونده و خوابیده. 

بود و بوی عطرش تو بینیم  کتش و در اورده بود و روی تنم انداخته  

 پیچید. 

لبخند کم رنگی زدم و به اطراف نگاه کردم که دیدم ماشین تو ساحل رو 

 به دریا ایستاده و هوا هم روشنه. 

با دیدنه دریا ذوق کردم و خواستم پیاده شم که دیدم هنوز لباس عروس  

 تنمه و خوب نیست اینجوری برم بیرون. 

 برگشتم سمت کامران و گفتم: 

 ران..پاشو عزیزم صبح شده چرا ما کنار ساحلیم؟ کام-

کامران ناله ای کرد و چشم هاش و باز کرد و وقتی من و دید لبخند زد  

و دستم و کشید که نزدیک شدم و دستش و گذاشت پشت گردنم و عمیق  

 بوسید و گفت: 



 هوممم..اخیش خستیگم در رفت..صبح دریاییت بخیر بانو. -

 لبخند شیرینی زدم و گفتم: 

صبح دریایی شماهم بخیر اقا بلند شو ببینم ما کجاییم دارم کالفه میشم  -

 تو این لباس. 

 خندید بلند شد صندلیش و درست کرد و گفت:

ویال یکم باالتره میتونستم دیشب ببرمت تو ویال ولی گفتم یه شب و  -

کنار دریا بخوابیم و چون میدونستم دریا رو دوست داری خواستم وقتی  

 شدی سوپرایز بشی. بیدار 

 لبخندم پررنگ تر شد و گفتم: 

 وای اره من عاشق دریام..ابیه دریا بهم ارامش میده. -

 کامران زل زد تو چشم هام و اروم زمزمه کرد: 

 پس حاال فهمیدی وقتی میگم چشم هاتو ازم دریغ نکن دلیلم چیه؟! -

 گیج بهش نگاه کردم که با دستش صورتم و نوازش کرد و گفت: 

ای ابیه تو از هر دریای بزرگ تر و خوش رنگ تر و ارامش  چشم ه-

 بخش تره... 

تازه متوجه منظورش شدم من دریا رو منبع ارامش میدونستم و کامران  

 چشم های منو...

 دلم گرفت بعد از من به کجا میخواست نگاه کنه و ارامش بگیره؟! 

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

نیم بیایم کنار ساحل خب بریم ویال دوش بگیریم لباس عوض ک-

 صبحونخ بخوریم نظرت چیه؟! 

 خوشحال شدم و سریع گفتم:



 عالیه.. -
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******* 

وقتی رسیدیم ویال رفتیم حمام و دوش گرفتیم و من از دست اون لباس  

راحت شدم و یه هودی مشکی پوشیدم با شلوار ست مشکیش. کامران  

ون ..ویالی بزرگی بود و  هم ست لباس من و پوشید و باهم رفتیم بیر

 حیاط ویال خودش یه جنگل بود. 

قدم زنان رفتیم سمت ساحل که حاال یکم شلوغ شده بود و رفتیم یه قسمت  

خلوت و زیر چتر روی دوتا صندلی نشستیم و کامران صبحونه مفصلی  

سفارش داد و من غرق شده بودم تو دریا و فکر میکردم. با اومدن  

سفارشامون شروع کردم به خوردن و گاهی کامران حرف میزد و  

هم بلند شدیم بازم قدم زدیم کنار ساحل و چند تا  میخندیدیم و در اخر 

صدف و سنگ خوشگل از کنار ساحل جمع کردم و تو جیب هودیم  

 گذاشتم. 

ظهر شده بود و هوا داشت گرم میشد که برگشتیم ویال نشستم روی مبل  

 های چرم تو سالن و کامرانم کنارم روی مبل خودش و رها کرد و گفت: 

بحانه خوردن کناره دریا..کال همه چیز  اخیش چقدر خوبه قدم زدن ص-

 کناره تو عالیه. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 به منم خوش گذشت ممنون کامران. -

 گونم و بوسید و گفت:



 خب خانم خانما ناهار چی میل دارن؟ -

 دستم و گذاشتم رو چونم و ادای فکر کردن و در اوردم و در اخر گفتم: 

 اوووممم...جوجه کامران پز میخام.-

 ران بلند خندید و گفت:کام

 جوجه کامران که تویی نفسممم یعنی تورو کباب کنم برا ناهار؟ -

 خندیدم و زدم به بازوش و گفتم: 

بدجنس..پاشو برو دنبال سور و سات ناهار که دوساعت فقط وقت  -

 داری.

چشمی گفت و قبل اینکه پاشه بره گونم و گاز گرفت که جیغی زدم و با 

 ماساژ دادم.دستم گونم و 

کامران دوباره ختدید و دویید رفت سمت پله ها تا بره اتاقش لباس  

 عوض کنه. 

وقتی اومد پایین لباسش و با یه دست لباس بیرونی عوض کرده بود و  

موهای نازشم توی صورتش و روی پیشونیش ریخته بود خواست با 

 دستش کنار بزنش که یهو ناخواسته بلند گفتم: 

 نهههه -

 سیده دستش تو هوا خشک شد و برگشت سمت من و گفت: کامران تر

 چی نه؟؟چیشده؟ -

خندم گرفت بلند شدم رفتم جلوشو و یه اخم الکی کردم و دستمو زدم به  

 کمرم و گفتم: 

 به به خوشگل کری؟ میری جوجه بگیری یا عروس؟؟ -



کامران بلند خندید و من و محکم به خودش چسبوند و تو صورتم زمزمه  

 کرد:

که دیشب گرفتم..البته عروس نبود..ملکه بود..فرشته بود..    عروس و-

وقتی یه حوری بهشتی تو خونم مثل پروانه میچرخه دیگه چه نیازی  

 هست به مگسای تو خیابون؟ 

 خندم گرفت و از طرف دیگه کلی ذوق کردم و تو دلم قند اب میکردم. 

موهاش خوش حالتش وقتی رو پیشونیش بود و اینجوری چشماش و  

ر میکرد و ازم تعریف میکرد دلم میخواست زمان ثابت بمونه و من  خما

 ساعت ها..روزها و سال ها فقط نگاهش کنم... 

کامران وقتی نگاه خیرمو به خودش دید نوک بینیمو گاز گرفت که به  

 خودم اومدم و مشت زدم رو سینش که خندید و گفت: 

 برای چی پسره مردم و دید میزنی؟ -

 اخمی کردم و گفتم: 

خوشم باشه پسره مردم؟؟ پسره مردم زن داره و زنشم دوست داره  -

 قورتش بدهـ... 

یهو انگار فهمیدم چی گفتم که ساکت شدم و کامران پقی زد زیره خنده و  

 منو فشار داد به خودش: 

نیایش بس کن تا پسره مردم قید جوجه نزده و تورو قورت نداده فنچ  -

 کوچولو. 

 خندیدم که گفت: 

 وقع چرا یهو گفتی نه؟؟ راستی اون م-



چون موهات وقای اینطوری میریزه رو پیشونیت خیلی بهت میاد و  -

جذاب میشی ولی االن که فکر میکنم میبینم حاال که میخای بری بیرون  

 بزن کنار موهات و نمیخام کسی بجز من این منظره زیبارو تماشا کنه..  

خوش رنگ و  و ته خرفم اخمی کردم و دستام و فرو کردم تو موهای 

حالتش و دادمشون عقب و متب کردم و بعدم یقه لباسش و مرتب کردم و  

 رفتم عقب و یه نگاهی به تیپش انداختم و پا کوبیدم زمین:

 اه نمیخام..چرا انقد لباساش بهش میاااد..اصال خودمم باهاش میرم. -

داشتم با خودم حرف میزدم و حواسمم نبود که تمام مدت کامران زل   

 من.  زده به

وقتی نگاهم به صورتش افتاد تازه انگار یادم افتاد جلوش وایسادم و دارم  

 غر میزنم. 

کامران چشماش ستاره بارون بود و با یه لبخند زیبا داشت نگاهم میکرد  

که حس کردم تمام صورتم از خجالت سدخ شد سرم و انداختم پایین و  

اینکه بهم نگاه کنه  خواستم از کنارش رد بشم که دستم و گرفت و بدون 

 اروم کنار گوشم لب زد: 

 تو ماشین منتظرتم ملکه موطالییه من.. -

 همین و گفت و از کنارم رد شد.
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یعنی همه حرف هام و شنید و فهمید دارم حسودی میکنم..اینکه دلم  

 میخاد باهاش برم تا همه بفهمن زن داره تا نگاهش نکنن. 

یدونه تو سره خودم کوبیدم از بی حواسیم ولی بعدش خوشحال شدم که 

 قراره برم و کامرانم خوشحاله از اینکه انقد روش حساسم. 



سریع رفتم باال یه لباس ست لباس کامران پوشیدم و ارایشم نکردم لبام  

که خودش همیشه سرخه مژه هامم بلند و فره پس نیازی نیست به ارایش  

شتم و دوییدم سمت در کفشم و پوشیدم و رفتم سمت باغ  سریع کیفمو بردا

که دیدم کامران دست به سینه تکیه داده به در ماشین و عینک دودی زده  

 به چشماش و داره نگاهم میکنه.. 

هنوز خجتلت میکشیدم از کاری که کردم و حرفای بچگانه ای که زدم 

ستم و گرفت و  برای همین سرم و انداختم پایین و رفتم نزدیک که اومد د

 در و برام باز کرد تا بنشینم. 

وقتی نشستم در و بست و خودشم نشست پشت فرمون و دستم و طبق  

 عادتش گرفت تو دستش و گذاشت رو پاش.

 لبخندی زدم که بی حرف راه افتاد و رفت بیرون. 

دقیقه ای تو جاده بودیم تا باالخره به بازار رسیدیم..پیاده شدیم و   10

 فروشی و گفتیم خوردش کنه و برای کباب میخوایم.  رفتیم تو مرغ

بعد از اون یه بسته ذغال خریدیم و از مغازه کناریش کلی چیبس و پفک  

و لواشک و همه چی به انتخاب من خریدیم...بعد از اون وقتی ماهی  

 های تازه رو دیدم دست کامران و وشیدم و گفتم: 

ماهی کبابی بخوریم من  کامران میشه دوتا ماهی هم بگیریم برای شام -

 خیلی دوست دارم.. 

 خودم و مظلوم کردم که خندید و گفت:

کم تر دلبری کن..تو لب تر کنی هرچی بخوای فراهم میشه دیگه چرا  -

 لباتو اویزون میکنی. 

 خندیدم و گفتم: 

عه پس چرا زودتر نگفتی خب بعد از ماهی بریم کلی چیز دیگه ام  -

 بگیریم. 



 ید و گفت: کامرانم کم نیاورد خند

 چشممم..شما امر کن کل بازار و برات میخرم بانو. -

 لبخند خجولی زدم و ممنونی زیر لب گفتم.

بعد از اینکه چند تا ماهی توپول و تازه خریدیم رفتیم سمت مغازه صنایع  

 دستی که با دیدن وسایالش دلم میخاست جیغ بزنم. 

زش  ثانیه مکث میکردم کامران میخندید ا 5هرچیزی که روش 

برمیداشت و میزاشت رو میز فروشنده و منم با ذوق بقیه چیزارو نگاه  

میکردم ..بعد از کلی خرید باالخره رفتیم سمت ماشین و کل صندوق  

عقب ماشین و صندلی های پشت همه پر بود و تازه پالستیک تنقالت  

 عزیزمم رو پام بود و لواشک میخوردم که کامران یهو از دستم کشید. 

 رگشتم سمتش که دیدم اخم کرده:با تعحب ب

این برای االن نیست..معدت خالیه اذیت میشی.بعد از ناهار اینارو  -

 بخور.

لبامو باز اویزون کردم و ادای گربه شرک و در اوردم و با صدای  

 نازکی گفتم: 

کاااامییی...اذیت نکن دیگه توروخدا نگا کن لواشکم اخراش بود همون -

 ورم باشه؟قول میدم.. یدونه رو بخورم دبگه نمیخ
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کامران اصال نگاهم نمیکرد چون میدونست نگاهم کنه تسلیم میشه ولی 

منم از رو نرفتم انقد به نیم رخش زل زدم تا اخری کم اورد و پوف 

 کالفه ای کشید: 



باشه باشه بیا بگیر بخور انقد زل نزن به من حواسم پرت میشه تصادف  -

اخریشه ها ببینم یکی دیگه باز کردی میخوری همرو از  میکنیم.ولی 

 ماشین پرت میکنم بیرون. 

خندیدم سریع چشمی گفتم و همونحور که لواشکمو از دستش میگرفتم  

گونشم بوسیدم و نشستم سره جام و با لذت ادامه لواشک ترش و عزیزم  

ه  و نوش جان کردم که رسیدیم و با کمک هم وسایل و بردیم تو ویال البت

من فقط همون پالستیک خوراکیا دستم بود و با کاله حصیری که از 

 مغازه خریدم. 

تا کامران تو اشپز خونه درگیر وسایل بود تا جا بده تو یخچال و فریزر 

منم پریدم تو اتاقم یه تاپ نازک لیمویی رنگ با یه دامن کوتاه که تا 

ریختم دورم  رونم بود و رنگ رنگی بود و پوشیدم و موهامم باز کردم 

و کاله حصیریم و گذاشتم روی سرم رفتم جلوی ایینه یکم سایه طالیی  

زدم پشت چشمم که به چشم های ابیم و موهای طالییم خیلی میومد..به  

لبامم برق لب زدم..صندل های پاشنه بلندمم پوشیدم که بندای بلتدی 

 داشت و دوره مچ پاهای لختم بستمش و از پشت پاپیون زدم. 

ده بودم. تاچرخیدم که از در برم بیرون دیدم باز شد و اول  عالی ش 

 صدای کامران و بعد خودش توی چهارچوب در قرار گرفت:

 نیایش میگم جوجه رو تو مواد خوابوندم فقد فلفلش یکم زیـ... -

با دیدن من تو اون لباس حرفش و خورد و از پایین تا باال نگاهم کرد و  

ون اینکه نگاه ازم بگیره اومد جلوم و تو  بعد اب دهانش و قورت داد و بد 

یک قدمیم ایستاد..چون کفشم پاشنش بلند بود فقط یکم سرم و کج کردم و  

 دیدمش که چجوری زل زده به بدنم و از چشم هاش شیفتگی میباره. 

 لبخند پسر کشی زدم و با ناز گفتم: 

 هی اقا پسر چرا دختر مردم و دید میزنی ؟؟ -



ش و به خودش برگردونده بودم خندش گرفت از اینکه حرف صبح خود

و انگار تازه به خودش اومد محکم بغلم کرد و بعد اروم زیر گوشم با 

 صدای بمش گفت: 

 دختره مردم زنه خودم دلم میخاد قورتش بدم شما مشکی داری؟! -

 تابی به گردنم دادم و با ناز گفتم:

قورتش بده لطفا اقا خانومتون فعال گرسنشه اول اونو سیر کن بعد -

 گرگه. 

 هردو از اینکه اقا گرگه خطابش کردم خندیدیم.. 

کامرانم لباسش و عوض کرد و یه شلوارک مشکی و یه رکابی سفید   

 پوشید خواستیم بریم بیرون که دستم و گرفت و گفت:

 همونجور که دوست داری حالتش بده.. -

 گیج گفتم: 

 چی و؟؟ -

 اشت و گفت: دستم و برد باال و روی موهاش گذ 

همونی رو که صبح به همش ریختی تا کسی نبینش حاال که خودمونیم  -

 اونجوری که دوست داری درستش کن. 

کلی ذوق کردم و سریع با لبخند موهاش و اوردم پایین و کامرانم یکم  

 چشم هاش و خمار کرد و زل زده بود بهم.

 وقتی این صحنه رو دیدم دلم میخواست از خوشی جیغ بزنم.

ی بجاش لباش و محکم بوسیدم و خواستم عقب بکشم که نذاشتم و  ول

دستش و گذاشت پشت سرم و بوسمون و طوالنی کرد بعد از چند دقیقه  

جدا شدیم و هردو با رضایت و لبخند به لب رفتیم پایین و با کمک هم  

 وسایل و بردیم تو باغ که گفتم:



مینم که نمیشه  وای کامران حاال منقل نداریم چی؟! رو سنگای کف ز-

 ذغال گذاشت.

 کامران قهقه بلندی زد و گفت: 

اخ اخ من فدای اون مغز فندوقیت..یعنی تو فکر کردی اگر تو باغ  -

 کباب پز نداشتیم من یادم میرفت از بازار منقل بگیرم؟؟ 

برگشتم سمت راست و با دیدن کباب پز لبخند ضایع ای زدم و سرم و 

 خازوندم و گفتم: 

 میگی.. اها راست -

و قربون صدقه    و سریع دوییدم اون سمت که از پشت صدای خنده

 کامران و شنیدم. 
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وقتی بهم رسید دیگه به روم نیاورد و جدی مشغول کارش شد و منم بعد  

دقیقه حوصلم سر رفت باغ بزرگی بود و کنار کباب پز یه   10از 

قرار شد همونجا  االچیق خوشگل و بزرگ بود که وسطش یه میز بود و 

 ناهار بخوریم.

 اون سمت باغ و نگاه کردم که چشمم خورد به یه تاب سفید و بزرگ. 

حس کردم چشام از ذوق داره میزنه بیرون بدون توجه به کامران دوییدم  

 اون سمت که صداش و از پشت شنیدم: 

 کجا میری؟؟ یواش ندو میخوری زمین عه...-

د بخورم زمین که خودم و کنترل  همونم شد پام پیچ خورد و نزدیک بو

 کردم و وایسادم که کامران خودش و رسوند و دستمو گرفت:

 چرا یهو جنی میشی میدویی دختر نزدیک بود بخوری زمین. -



 خندیدم و گفتم: 

 چیزیم نشد... -

 لب برچیدم و ادامه دادم: 

کاااامیییی خیلی بدی چرا نگفتی تو حیاط ویال تاب داری خب حوصلم  -

 ه ساعته اونجا مثل مترسک وایسادم.سر رفت ی

 خندید و گفت: 

اهاااا تاب و دیدی پس ذوق کردی..بیا جوجه ها اماده شدن بخورم بعد  -

 ناهار میریم اونور سوار شو تا خوده صبح تابت میدم خوبه؟؟ 

اخ جونی گفتم و خواستم باز بدو بدو برم سمت کباب پز که کامران دستم  

 و گرفتم گفت: 

ا..شده مثل میگ میگ تا یه چیز میشنوه و میبینه امادس  نگا نگا خدای-

 بدو بدو کنه. 

هردو خندیدیم و رفتیم تو االچیق جوجمون و خوردیم فقط خیلی تند شده  

 بود که البته من با این قضیه مشکلی نداشتم..عاشق غذاهای تند بودم. 

برداشتیم و من  بعد از اون با کانران رفتیم سمت تاب و برگای روش و 

 سریع خودم و انداختم روش و با ذوق گفتم:

 بدو کامران برو پشت تابم بده. -

خندید و رفت پشت و تابم میداد منم با دستام زنجیر کناره تاب و گرفتم و  

چشمام و بستم و پاهامم اوردم باال..از بچگی وقتی با مامان نفیسه میرفتم  

 میکردم دارم پرواز میکنم. پارک تابم میداد چشمام و میبستم و حس  

حس خوبی داشتم...انقدر خوب که به خواب رفتم..حس کردم کامران  

 ولی حال نداشتم چشمامو باز کنم. بغلم کرد و داره راه میره 



با فرورفتن تو یه جای نرم لبخند زدم که کامران لبخندمو بوسید و محکم 

 بغلم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد: 

 خوب بخوابی نفسم.. -

 دیگه چیزی نفهمدیم و به خواب رفتم... 
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با حس نفس تنگی از خواب بیدار شدم و اولین چیزی که دیدم صورت  

غرق خواب کامران بود که جلوی موهاش بهم ریخته بود و مثل بچه ها 

 مظلوم خوابیده بود. 

دستش و انداخته بود دورم و با یکی از از پاهاش پاهامو قفل کرده بود  

 برای همین حس نفس تنگی داشتم. 

 ولی وقتی صورت مردونه و جذاب کامران و دیدم همه چیز یادم رفت.

دستم و گذاشتم روی ته ریشش و نوازش کردم..چشمام روی تمام اجزای  

صورتش با دقت میچرخید انگار میخواستم چهره مردم و خوب بخاطر  

 بسپارم تا وقتی نیستم... 

رکش کنم یه چیزی ته دلم فرو ریخت و اشک تو  با یاد اوری اینکه باید ت

 چشم هام جمع شد و دیگه نتونستم صورت بی نقص شوهرم و ببینم. 

انگار کامران نگاه سنگینم و حس کرد که الی پلکاشو خمار باز کرد و  

خواست لبخند بزنه که با دیدن اشک تو چشم هام لبخندش پر کشید و  

خواست دقیق ببینه که صورتم و  چشم هاش و چند بار باز و بسته کرد و  

فرو کردم تو گردنش و هق زدم که دستش و دورم پیچید و نگران با 

 صدای گرفته ای لب زد: 



 نیایش..چیشده عزیزم؟؟  -

جوابی بهش ندادم حتی دلم برای این صدای گرفته بعد از خوابشم تنگ  

میشد..این اغوش گرمش..این حس امنیت با اون بودن..اصال از وقتی  

 دیم شمال به کل یادم رفته بود که قراره برم. اوم

من چطور میتونستم هرروز بدون نگاه کردن به این چشم ا روزم و شب  

 کنم چطوری شب بخوابم وقتی اغوشش و ندارم.. 

هق میزدم و اصال حواسم نبود که کامران بلند شده نشسته و منم تو  

 بغلشم اروم ولی با نگرانی گفت: 

 ی عزیزم؟چیزی اذیتت کرده؟؟ کابوس دیدی؟ نیایش چرا حرف نمیزن-

تند تند موهام و نوازش می کرد و پیشونیم و میبوسید ولی من همچنان  

 سرم تو گردنش بود و گریه می کردم.

بعد از چند دقیقه طوالنی باالخره سرم و بلند کردم و نگاهش کردم چشم 

ل زد  های طوسیش دیگه براق نبود و انگار یکم دلخور بود و بی تاب ز

 تو چشمام و صورتم و قاب گرفت:

نمیخوای بگی چیشده هنوز بیدار نشدی گریه میکنی؟؟ از اینکه بیدار  -

 نیایش باور کن منـ.. شدی دیدی بغلت کردم ناراحت شدی اره؟؟ 

 نذاشتم ادامه بده با تعجب اشکام و پاک کردم و گفتم: 

یلی خوشحال چـ..چیمیگی کامران..من اتفاقا از اینکه تو بغلت بودم خ-

 بودم فقط... 

سرم و انداختم پایین دلم نمیخواست وقتی دروغ میگم تو چشم هاش نگاه  

کنم چون حس میکردم وقتی به چشم هام نگاه میکنه ذهنم و میخونه و تا 

 عمق وجودمو میبینه. 

 ادامه دادم: 



 من..من..فقط..دلم برای مامان و بابام تنگ شده همین.. -
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 ثانیه دوباره محکم بغلم کرد و زیر گوشم گفت:   بعد از چند

الهی قربون دل کوچولوت برم من..میریم هروقت که دلت بخواد  -

 برمیگردیم تهران و میتونی مامان باباتو ببینی. 

 یا اصال میخوای گوشیت و بیارم با ویدیو کال صحبت کنی و ببینیشون؟! 

خرینب ار  با غم نگاهش کردم اینم خوب حرفی بود حداقل برای ا

میتونستم خانوادمو ببینم ..ولی من دلم طاقت نمیاورد.باید حتما میرفتم  

 تهران. 

 برای همین لب زدم: 

 میشه..فردا صبح بریم تهران؟ اینجوری دلتنگیم برطرف نمیشه.-

 کامران لبخند خوشگلی زد و گونم و نرم بوسید گفت: 

خانوم کوچولوم  چرا نمیشه نفسم..همین فردا صبح راه میوفتیم تا دل -

 تنگ تر از این نشده ،گشادش کنیم. 

با این حرفش دوتایی خندیدیم و بلند شدیم رفتیم برای شام ماهی کباب  

 کردیم و خوردیم. 

با کمک کامران وسایل و جمع کردیم و منم ظرف هارو توی سینی چیدم  

و تو فکر بودم همین برگشتم با دیدن کامران پشت سرم ترسیدم تکونی  

ه یه قاشق از سینی افتاد هردوخم شدیم برش داریم که گوشه خوردم ک

تیز سینی خورد تو صورت کامران و پایین ابروش درست کنار چشمش  

 خط افتاد و اخی گفت. 



هینی کشیدم و سینی و گذاشتم رو میز و صورت کامران و گرفتم ببینم  

 چیشد ولی اون دستش و گذاشت رو چشم راستش و با لبخند گفت:

شده عزیزم یه خط کوچولو افتاده تو سینی و ببر تو اشپز خونه  چیزی ن-

 منم میرم یه چسب زخم بزنم روش بیام. 

خواستم برم ولی با دیدن خونی که از الی انگشتش روی صورتش رد  

 مینداخت رنگم پرید..مگه چقدر زخم شده بود. 

با ترس سریع دست کامران و پس زدم و با دیدن زخم کنار چشمش 

ید و قطره اشک بزرگی از چشمم چکید و نا باور دستم و رو  دستام لرز

 دهنم گذاشتم و گفتم:

 ک..کامران م..من واقعا متاسفم..م..-

نتونستم حرف بزنم و دویدم سمت پله ها و به صدا زدن های کامران  

توجه نکردم و رفتم تو اتاق در و بستم و پشت در سر خوردم سرم و رو  

 لند شد.زانوهام گذاشتم و هق هقم ب

تو دلم فریاد میزدم)بازم بهش اسیب زدی...لعنتیه نحس ازش دور  

 بموووون..ازش دور بمون داری اذیتش میکنی..( 

باورم نمیشد کنار چشم کامران قشنگ شکافته بود تا کناره ابروش یعنی  

انقدر گوشه اون سینی لعنتی تیز بود؟ یا بخاطر نحسی منه که این بال  

 سرش اومد.... 
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مطمئن شدم که باید کامران و ترک کنم فقط باید کاری کنم تا ازم متنفر  

 بشه و بتونه نبودم و تحمل کنه.. 



ولی اخه چطور ناراحتش کنم بخاطر خودش که نبودم و طاقت 

بیاره..چجوری بهش بفهمونم رفتن بخاطر خودشه..وای خدایا مغزم داره  

 منفجر میشه. 

 ن و از پشت در شنیدم و دلم لرزید: بعد از چند دقیقه صدای کامرا

نیایشم..خانوم موطالییه من..چیزی نشد که دورت بگردم یه زخم  -

کوجیک بود فقط تازه توام از قصد نزدی که حواست پرت شد و البته بی  

احتیاطی خودمم بود تو اصال ندیدی من خم شدم و در اصل من خوردم  

 به سینی تو. 

 بعد با خنده اضافه کرد: 

اشو بیا بریم تو صحنه جرم افسر بیاد کروکی بکشه ببینه حق با  اصال پ-

خانومه خوشگله منه..عزیزم بخدا چیزی نیست میشه بری کنار بیام تو  

 اتاق حرف بزنیم.. 

 اروم رفتم کنار تا بیاد تو ببینم صورتش و ببینم چع غلطی کردم .. 

بینم  در و باز کرد و اومد تو اتاق برق و روشن کرد و من نتونستم ب

شاهکارمو چون چسب زخم زده بود ولی معلوم بود باالی ابرو و زیر  

 چشمش باد کرده بود و حدس میزدم فردا کبود هم بشه..

 با دیدن صورت ماهش بغضم باز بیخ گلوم چسبید و چشمام پرشد..

 کامران اومد نزدیکم بغلم کرد و گفت: 

شده که..اتفاقه  اخه تو چرا امروز انقدر دل نازک شدی عزیزدلم چیزی ن-

دیگه ممکن بود اون سینی دست من باشه و این بال سره تو بیاد که البته  

 خدارو شکر میکنم این اتفاق نیوفتاد. 

 اخمی کردم و با بغض گفتم: 



چیمیگی دیوونه..کاش میخورد تو صورت من..میدونی اگر یکم اونور  -

تر بود االن یه چشمت و از دست میدادی؟؟ اونوقت من چیکار 

 یکردم!؟ من متاسفم کامران بخدا نمیدونم چیشـ..م

هیشش عزیزم اشکالی تداره فدای سرت..انقدر این المصبارو نریز  -

 بیخودی..مگه شمشیر خوردم که اینجوری گریه میکنی. 

یکم دیگه حرف زدیم و بعد از اینکه اروم شوم کامران دستم و گرفت و  

رفت ظرف پفک و چیبس و  رفتیم تو پذیرایی من و نشوند رو مبل و  

پفیال و.....همرو اورد و میز و پر کرد و دراخرم لولشکم و داد دستم و  

 گفت:

از خودت پذیرایی کن ملکه تا من برم یه فیلم خوب بزارم ببینیم از این  -

 حال دربیای.

سری تکون دادم و اونم رفت یه فیلم طنز و عاشقانه گذاشت که توی فیلم  

 بود و مدام یه بالیی سره پسره میاورد.  دختره دست و پا چلفتی

 من و کامرانم میخندیدیم اروم زمزمه کرد:

دیدی این چیزا طبیعیه؟ تازه تو فقط یه کوچولو زخمیم کردی اون مدام  -

 یه دست گل به اب میده. 

 اخمی کردم و با تخصی گفتم:

نخیرم..اون فیلمه برای خندوندن مخاطب این کارو میکنن دست و پا -

 چلفتی اصلی منم که دائم یه گندی میزنم تازه من نـ.. 

سریع ساکت شدم واااییی خدای من نزدیک بود بگم نحسم و خودم و لو  

بدم و اونوقت کامران خیلی عصبی میشد از این که باز این صفت و به  

خودم نسبت دادم..این صفتی بود که خانوادش روم گذاشتن و کامران از  

 د. شنیدنش خیلی عصبی میش 

 چرا یهو ساکت شدی؟ -



 امم هیچی بیا پفک بخور. -

تا خواست حرفی بزنه یه پفک برداشتم گذاشتم تو دهنش که تعجب کرد 

 و منم خندیدم و اونم به خنده افتاد. 
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فردا صبح راه افتادیم سمت تهران توراه فقط برای ناهار ایستادیم و بعدم  

یدیم جلوی در خونه برگشتم سمت  باز راه افتادیم چند ساعت بعدش رس 

 کامران: 

 نمیای بالـ... -

 نذاشت ادامه بدم خم شد گوشه لبم و بوسی و مهربون گفت:

نه برو با خانوادت باش یه امروز و راحت باش میدونم میخوای  -

 صحبت کنی من نباشم بهتره عزیزم خودمم باید برم شرکت یه سر بزنم. 

عمیقی زدم و پریدم گونش و محکم به این درک باال و مهربونیش لبخند 

 بوسیدم و با یه خداحافظی پریدم از ماشین.

 در و باز کردم رفتم داخل که صدای الستیکای ماشین کامران و شنیدم. 

 خب پیش به سوی غافلگیریه مامان و باباا..

رفتم حلوی در واحدمون و زنگ و زدم که حواب ندادن دوباره خواستم  

هره خوابالویی در و باز کرد و تا من و دید چشم با چ  زنگ بزنم که بابا

 هاش درشت شد و با صدای گرفته گفت: 

 نیایش..دخترم تویی؟ -

 لبخند پررنگی زدم و خودم و پرت کردم تو بغلش:



 بلهههه بابایی وای چقد دلم براتون تنگ شده بوووددد. -

بابا من و کشید داخل و در و بست و اونم محکم بغلم کرد و بعد روی  

 موهام و بوسید و گفت:

 دل منم برات تنگ بود کوچولویه موطالیی.-

 از بغل بابا اومدم بیرون و گفتم: 

 مامان خونه نیست؟ -

 نه عزیزم مامانت رفته بیرون. -

 سری تکون دادم و بابا دستمو گرفت نشوند روی مبل و نگران گفت:

 ببینم چیزی شده ؟؟ چرا تنهایی؟ شوهرت کو؟ -

خوشم اومد اینکه کامران دیگه ماله منه ولی اینکه قراره  از لفظ شوهر 

 ترکش کنم...هوففف. 

 چشمام و دوختم به حلقه دستم و تو انگشتم تکونش دادم و گفتم: 

اون رفت یه سر به شرکت بزنه و گفت امروز و با شما باشم چون دید -

 دلم براتون تنگ شده. 

 بابا سرم و بلند کرد و گفت:

 اذیتت کرده؟هووم؟ -

نه نه اصال بابا کامران خیلی خوبه تازه من دیشب حواسم نبود سینی  -

 دستمه خورد تو صورتش..اگر قرار باشه کسی اعتراض کنه اونه. 

 خندیدم و بابا هم لبخندی زد و گفت: 

 پس گربه رو دم حجله کشتی؟ -

 خندیدم و گفتم: 

 دقیقا باالخره باید بدونه دنیا دست کیه. -



 چشمام و اروم گفت: بابا با لبخند زل زد تو

دخترم من حرفاتو باور دارم کامرانم پسره خوبیه و با خانوادش فرق  -

داره اینو همه میدونن چون ثابت کرده تو این چند ماه قبل  

عروسیتون...ولی..نیایش تو عمق چشمات یه غم بزرگه..نمیدونم دلیلش  

با چیه عزیزم ولی ازت میخوام که مثل همیشه تو این چند سالی که  

مادرت همه چیزو در میون میذاشتی بهش بگی اگر مشکلی هست..شاید 

 نتونی به من بگی ولیـ.. 

بابا جون من با شماهم به اندازه مامان راحتم..هیچوقت خودتون و از ما -

جدا نکنید من و مامان و شما باهم ما هستیم. یه خانواده ایم.خب؟ وقتی  

 خانواده ندارم.. اینجوری میگید مثل بچگیم حس میکنم هنوز 

 اشک تو چشمام جمع شد که بابا بین دو ابروم و بوسید گفت:

نگاش کن دخخره گنده رو چقدر لوس شده..معلومه کامران زیادی تو  -

 این دو روز لوست کرده و بهت رسیده. 

 تلخ خندیدم و گفتم:

اره کامران واقعا یه مرده..یه مرد واقعی که هر دختری ارزوش و داره  -

 دوسش دارم ولی..  منم خیلی

ولی چی دخترم؟ بگو بهم هرچی شده قول میدم هرچی شده باشه کمکت  -

 کنم عزیزم. 
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دل و زدم به دریا مامان یکم احساساتیه ولی بابا همیشه با هرمسائلی  

منطقی برخورد میکنه و همین باعث میشه باهاش راحت باشم پس 

 شروع کردم:



 یچی به هیچکس نگی..بابا قول بده از حرفامون ه-

 بابا نگران سری تکون داد که اب دهنمو قورت دادم و گفتم:

بابا من..اون روز که قرار بود برم خونه خاله یادته؟ اون روز  -

باغبونشون در و باز کرد ولی تو پذیرایی کسی نبود و صداشون از یه  

اتاق میومد رفتم اون سمت که دیدم دارن دعوا میکنن یعنی خاله و  

 شوهرش...

 مکثی کردم که بابا دستم و نوازش کرد و منم ادامه دادم:

ون گفتش که م..من نحسم..بخاطره اینه که کامران  شوهرش گفت..ا -

نزدیک عروسیمون..تصادف کرد و بعدم که با ن..نیما بودم اونم افتاد  

 رو تخت بیمارستان...

 دیگه هق هق امان نداد تا حرف بزنم. 

 بابا سرم و فشار داد به سینش و اروم کنار گوشم گفت:

ن دیگه میدونم دلیل  هیسسس اروم باش عزیزم..فهمیدم چیشده..حتی اال-

دوری تو و غم تو نگاهت به ما و کامران و بقیه برای چیه..ولی دخترم  

اینطور نیست..نمیخام نصیحتت کنم یا حرف های تکراری بزنم ولی 

واقعا یه همچین چیزی وجود نداره و اینکه همه اون چیزا یه اتفاق بوده  

ش گفت  و درضمن تصادف کامران تقصیره نیما بود شنیدی که خود

میخواست بزنه به اون و بکشش..و تصادف خوده نیما هم بخاطر دعوای  

تو ماشینش با تو بوده و اینکه حواسش نبوده..پس بازم به تو ربطی  

نداره..دیدی عزیزم هیچ کدوم ربطی به تو نداشته..اینا همش یه مشت  

طرز تفکر غلطه که از قدیم تو گوشت خوندن مثل مربی های  

ی همون خانم ساجدی..هربار که شنیدم این حرف و  پرورشگاه یا حت

 راجبت میزدن باهاشون برخورد میکردم..

 هیچکس نیست که تو این دنیا نحس باشه..همه بنده خدا هستن. 



خانواده خالت که شاهده همه چیز بودن..از اونا بعیده همچین حرفی 

بزنن ولی توام بزرگ شدی عزیزم هر حرفی که صحت نداره رو زود  

ر نکن به خودتم هیچوقت تلقین نکن و تکرارش نکن تو ذهنت چون  باو

اونوقت میشه ملکه ذهنت و هر اتفاقی دور و برت بیوفته فکر میکنی  

 بخاطر خودته ولی اینطور نیست.

با شنیدن حرف های بابا یکم اروم گرفتم..اون راست میگفت اینا همش  

ن تا مال و اموال  یه مشت دروغ بود که خانواده عمو سره زبونا انداخت

مارو باال بکشن...ولی چرا شوهره خاله این حرف و زد..شاید یه چیزی  

 هست که ما ازش بیخبریم..نمیدونم. 

بابایی قبول دارم حرف هاتون و ولی میشه بهم کمک کنید یه مدت برم -

جایی تنها که هیچکس نباشه؟ من نیاز دارم که فکر کنم..اونم تنها یجا که  

دونه امروز اومدم ببینمتون تا برم خودم ولی حاال که به  هیچکس جام و ن

 شما گفتم سبک ترم و راحت تر میتونم فکر کنم. 

 بابام اشک هام و پاک کرد و گفت: 

باشه عزیزم من برای خوشحالی و ارامش تو هرکاری میکنم ولی کجا -

 میخوای بری!؟ 

 میخوام برم خارج از کشور..امریکا. -

 شد و گفت: بابا دستش رو صورتم خشک

 دخترم تنهایی تو غربت اونم یه دختر..فکر خوبی نیست. -

 بابا لطفا..من نیاز دارم به این سفر تنهایی..خواهش میکنم درکم کنید. -

 بابا کمی فکر کرد و گفت:

 دخترم نمیشه تنها بری با شوهـ.. -

 نه نه بابا..نمیخوام کامران پیشم باشه.-



 راهی نیست و باید حتما تنها برم... بابا پوفی کشید و انگار فهمید که 

 پس چند وقتی صبر کن.. -

 نه بابا من میخکام زود برم مثال فردا یا پس فردا.. -

 بابا تعحب کرد و لی ناچار گفت:

برو لب تابمو از اتاق کارم بیار تا ببینم میتونم برات بلیت رزرو کنم به  -

 این زودی یا نه.. 

 کار بابا..سریع بلند شدم و رفتم تو اتاق  

 

  ❧188پارت#

 

بزور تونستیم یه بلیت گیر بیاریم تقریبا پر شده بود ولی یه نفر لغو کرده  

بود و من جای اون و گرفتم و وقتی خیالمون راحت شد ساعت پروازمم  

 صبح پس فردا بود.  6ساعت 

 به بابا گفتم به هیچکس نگه. 

شد و وقتس با اونم  مامان نیم ساعت بعد اومد خونه و با دیدن من شوکه 

کلی ابراز دلتنگی کردیم رفتیم سه تایی تو اشپز خونه با کمک و  

 شیطونی شام و درست کردیم خوردیم و کلی خندیدیم.. 

******* 

از خواب بیدار شدم لباس پوشیدم   5باالخره روز پرواز رسید و ساعت 

و چمدونمم دور از چشم مامان بسته بودم از تو کمد برداشتم و برای  

بلیتم و شناسنامه و تمام مدارکم هم یه کوله پشتی برداشتم و همرو ریختم  

 توش و انداختم روی دوشم.



یه تیپ سر تا ما سیاه زده بودم و کاله نقاب داره مشکیمم سرم گذاشتم و  

 چمدونم و بلند کردم که چرخش رو زمین کشیده نشه و صدا بده. 

یین با دیدن بابا نزدیک بود  از پله ها اروم رفتم پایین و وقتی رسیدم پا

 جیغ بزنم از ترس که سریع جلو دهنم و گرفت و زمزمه کرد:

 هیسسس میخوای مامانت و بیدار کنی؟ -

اروم سری تکون دادم و دستش و برداشت لبخند کوچیکی زدم و بابا رو  

 بوسیدم و ا بغض گفتم: 

 مواڟب خودتون و مامان باشید. -

 دم: سرم و انداختم پایین و ادامه دا

 مواظب کامرانم باشید تو نبودم بیتابی نکنه...-

بابا لبخند مهربونی زد و روی موهام و بوسید و عمیق نفس کشید و  

 گفت:

تو بیشتر مواطب خودت باش عزیزدلم من هنوزم نگرانم بابت تنهاییت  -

تو کشور غریب..خیالت از بابت اینجا راحت باشه حواسم به همه چیز 

ولی زیاد زنگ نزن که کسی شک نکنه منم  هست..رسیدی زنگ بزن 

بهت زنگ نمیزنم هروقت خواستی زنگ بزنی قبلش پیام بده که اگر  

موقعیت جور بود زنگ بزنی چون مطمئنن وقتی بری از فردا کامران  

 دائم میاد اینجا و اگر زنگ بزنی شک میکنه و... 

ن ردم سریع چشمی گفتم و با خداحافظی رفتم سمت در و بابا از زیر قرا

کرد و منم با کلی دلتنگی و بغض سنگین تو گلوم از در خارج شدم و 

 اسنپی که گرفته بودم جلوی در منتظرم بود.

رفتم سوار شدم و وقتی حرکت کرد دیدم که بابا پشتم اب ریخت و دست 

 تکون داد. 

 دیگه ریختن اشک هام دست خودم نبود..تا فرودگاه گریه کردم.  



ترل کردم چون باید با خودم کنار میومدم و سعی  بعد از اون خودم و کن 

 میکردم قوی باشم تا برگردم... 

وقتی چمدونم و تحویل دادم و همه کارهام جفت و جور شد رفتم تو 

 هواپیما و دنبال صندلیم میگشتم که خانم مهمانداری مهربون گفت: 

 عزیزم میتونم کمکتون کنم؟ -

 لبختدی زدم و گفتم : 

 لیم کجاست؟؟بله میشه بگین صند -

 زن مهربون حواب داد: 

 حتما عزیزم. -

 کاغذ دستم و نگاه کرد و با دست اشاره کرد و گفت:

 ردیف سمت راست کنار اون اقا که کاله کشیده روی صورتش. -

 سری تکون دادم:

 متشکرم. -
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رفتم همونجا و روی صندلیم نشستم و به مرد کناریم نگاه کردم که سیاه  

بود اینو از دستش فهمیدم که تیشرت تنش بود چون صورتش و  پوست 

 پوشونده بود و خوابیده بود فکر کنم. 

نفس عمیقی کشیدم و هدفونم و گذاشتم رو گوشم..باالخره دارم میرم از  

این شهر و کشور..باورم نمیشه..کامران وقتی امروز بیاد و ببینه نیستم  

شه ترکش کردم؟؟نکنه  چیزکار میکنه؟ ممکنه شک کنه که برای همی

 فکر کنه بهش خیانت کردم..وای نه. 



 چشم هام و بستم و سعی کردم منم بخوابم و به چیزی قکر نکنم. 

 نفهمیدم کی خوابم برد .... 

حس کردم کسی داره تکونم میده چشم هام و باز کردم که دیدم همون  

 مردیه که کنارم بود. 

چشم های ریز سره کچل و  حاال صورتش و میدیدم لبای کلفت و تیره و 

 در عوض ریش سیبیل... هیکل درشتی ام داشت.

 نگاهش کردم داشت چیزی میگفت ولی من صداشو نمیشنیدم. 

سرم تکون دادم کع انگار کالفه شده بود هدفونم وبرداشت و به اینگلیسی  

 شروع کرد حرف زدن:

خانم محترم هدفون و بردار خب تا بشنوی چی میگم...وقت ناهاره  -

 ذات و من گرفتم پاشو بخور. غ

 به اینگلیسی جوابش و دادم: 

 اوه..ببخشید اقا متوجه نشدم.ممنون برای نگهداشتن غذام. -

 لبخندی زدم که انگار اونم اروم شد که گفت:

 ایرانی هستی؟یه قیافت و مدل حرف زدنت نمیخوره امریکایی باشی...-

 بله ایرانی هستم..شما کجایی هستید؟ -

 گفت:لبخندی زد و  

خیلی    من برای توریستم و اومده بودم ایران و جاهای دیدنیش و دیدم-

لذت بردم هم از غذاهای محلی و هم از مکان ها...تو چی میای امریکا 

 برای تقریح؟ 

 اهی کشیدم و گفتم: 

 بله. -



 من جیمز هستم و شما خانم زیبا؟؟ -

 لبخند کم رنگی زدم و گفتم: 

 خوشبختم جیمز منم نیایشم.-

 گیج نگاهم کرد و تکرار کرد: یکم 

 نیَائیش.. -

 از چیزی که گفت بلند خندیدم و گفتم: 

 نه نیا..یش..نیایش. -

 بخش بخش بهش گفتم اونم خندید و گفت :

 چه جالب اسم قشنگی داری خانم زیبا.-

 لبخندی زدم و گفتم : 

 اسم توام قشنگه.-

نزدیم و یکم غذام و بهم داد و منم خوردم بعد از اون دیگه باهم حرف 

مجله خوندیم تا شب شد و بعد از چند ساعت خسنه کننده باالخره  

 رسیدیم..
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از هواپیما که پیاده شدیم با تعجب دور و بر و نگاه کردم افتاب تو  

اسمون بود ولی من خیلی خوابم میومد...بعد از چند ثانیه فهمیوم که  

اینجا هنوز روزه ولی فکر   ساعت اینجا با ایران فرق داره برای همینه

 کنم ایران االن دم دمای غروبه و نزدیک شبه



خیلی خسته بودم هم بخاطر زمان طوالنی نشستن و هم اینکه صبح طود  

 بیدار شدم. 

خواستم برم سمت ماشین هایی که اونجا بود تا خودم و به هتل برسونم  

 ی بود. که جیمز دستم و گرفت و یکم معذب شدم ولی اینجا یه چیز عاد

 ناخواسته یکم اخم کردم که سریع دستم و ول کرد و گفت: 

اوه متاسفم..اصال حواسم نبود تو ایران این چیزا رو بد میدونن..فقط  -

خواستم بگم اگر بخوای میتونی تا وقتی امریکایی و تو اپارتمان من  

باشی و منم هرروز میبرمت و میگردونمت مثل کاری که ایرانی های 

با من کردن و خیلی بهم خوش گذشت میخوام با کمک کردن مهمان نواز  

 به تو این لطف هموطنات و جبران کنم. 

لبخندی به مهربونیش زدم ولی من نمیتونستم تو امارتمان تنها با یه پسر 

 غریب باشم.

 مثل اینکه فهمید چون سریع گفت: 

طبقه و هرکدوم تک   50اوه..عزیزم تو خونه من نه..من اپارتمانم -

 دی هستن و بزرگ. واح

خودم طبقه اخر زندگی میکنم و دقیقا طبقه پایین خونه خودم خالیه ولی 

 بقیه طبقه ها مستاجر داره. 

میتونی بجای هتل بیای اونجا بمونی چون هتل های اینجا قیمتش گرونه  

 مخصوصا اگر بفهمن توریست هستی قیمت و میبرن باال تر. 

 و گفتم:   خندیدم

نیستم و توام نصف قیمت هتل و ازم میگیری.. بزن  پس اگر مزاحم -

بریم که من زیاد پول ندارم هم پول هتل بدم هم سوقاتی بخرم برای 

 خانوادم. 

 جیمز هم خندید و دست و پا شکسته به فارسی گفت:



 بزن بریم..عوضی. -

 با تعجب خندیدم و گفتم: 

 تو فارسی حرف زدی؟-

 اونم شونه ای باال انداخت و خندید گفت: 

اره مدتی که ایران بودم یه دوست پیدا کردم اونم چند تا کلمه و جمله  -

یادم داد وقتی میخواستیم بریم بیرون این جمله رو بهم گفت ولی وقتی  

 گفتم معنیش و بگو بهم نگفت.

 خندیدم و گفتم: 

 چیز بدی نیست ولی کلمه اخرش یکم بده.-

 جیمز یکم گیج شد و گفت: 

 یعنی چی؟ -

 گفتم : خندیدم و 

هیچی بیا بریم بعدا برات میگم..اینجوری مهمون نوازی میکنی من -

 خستم.

 اوه ..راست میگی عزیزم ببخشید. بریم ماشین منتظرمونه. -

برگشتم و با دیدن لیموزین بزرگ و مشکی رنگش که دوتا بادیگارد 

حلوی در منتظرش بودن چشمام درشت تر شد.پس وضعش توپه که هم  

 هم این ماشینشه و بادیگارد و رانتده ام داره.  اپارتمان داره و

سعی کردم طبیعی برخورد کنم تا نفهمه چقد از دیدن ماشینش تعحب  

 کردم.

از یه طرفم تردید داشتم که باهاش برم من اون و زیاد نمیشناختم اگر  

مثل این فیلما و رمانا خالفکار باشه چی؟؟ قدمام سست شد ولی جیمز 

د به ماشین که اول من سوار بشم و گفت  خیلی جنتلمن اشاره کر



چمدونامون و بادیگاردش بزاره صندوق به قیافه ساده و نوع حرف  

 زدنش نمیخوره ادم بدی باشه..
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دل و زدم به دریا و سوار شدم من که بدبخت بودم ..پوزخندی زدم و تو  

بزودی  دلم گفتم )من که نحس هستم اگر جیمز ادم بدی بود حتما نحسیم 

 میگرفتش و بدبخت میشد( 

وقتی نشستیم ماشین حرکت کرد و من و جیمز رو به روی هم نشسته 

بودیم..داشت نوشیدنی میخورد و بهم گفت تعارف نکنم و هرچی خواستم  

 بخورم.

سری تکون دادم که گوشیش و گرفت دستش و منم تو این مدت تونستم  

دیگه خیلی سیاه نبود و  نگاهش کنم پوستش مثل سیاه پوستای   باز دقیق

 تقریبا قهوه ای بود. 

چشمم که به بدن ورزیده اش افتاد یاده کامرانم افتادم..اهی کشیدم و  

 اشک تو چشم هام جمع شد..مرد من از این هیکلش درشت تر بود. 

با حلقه تو دستم بازی کردم و مدام نگاهش میکردم وقتی اشکم روی 

حلقمو بوسیدم که اشک دومم   گونم لغزید دستم و اوردم باال و روی

 صورتم و خیس کرد. 

 جیمز دستش و گذاشت روی پام و ناراحت و گنگ گفت: 

 چیزی شده؟ چرا حلقت و میبوسی؟ -

 اون این چیزارو نمیفهمید اروم فقط لب زدم:



دلم برای شوهرم تنگ شد..ما تازه عروسی کردیم ولی اون بخاطر  -

 من االن دلتنگشم.و   کارش نتونست تو این سفر همراهم باشه

 لبخند پررنگی زد و گفت: 

تبریک میگم عزیزم..چقدر خوبه که انقدر به شوهرت عالقه داری و -

 متعهدی.ولی نباید تنها میومدی صبر میکردی با همسرت میومدی. 

لبخند تلخی زدم..اون که واقعیت و نمیدونست..کامران حتی اگر  

اسم و ول میکرد و  خانوادشم میمردن ولی من میگفتم بریم جایی مر

برای خوشحالیه من باهام میومد و من و میبرد هرجایی که بخوام...حس  

میکنم بهش نامردی کردم ما قول داده بودیم تا ابد باهم باشیم کامران قول  

داد خوشحالم کنه و کرد تو این مدت که شمال بودیم هرکاری کرد خم به  

خوابیدیم نه بحث رابطه رو  ابرو نیارم حتی با اینکه شبا پیش هم بودیم و 

پیش کشید نه کاری خالف میلم کرد...حتما تا االن فهمیده من نیستم و  

دیوونه شده..البد داره فکر میکنه دلیل رفتن یهویی و بدون خبرم چی 

 میتونه باشه.

اشک دیگه ای چکید که جیمز ناراحت بهم زل زد ولی دیگه چیزی  

 نگفت.

 وت کنم. فهمید که میخوام یکم باخودم خل

تا رسیدن به اپارتمانش گوشیم و در اوردم و سیم کارت جدیدمو انداختم  

تمام برنامه هامم دیلیت اکانت کرده بودم و هیچی تو گوشیم نداشتم و خط  

ایرانمم عوض کردم. بعد از اون رفتم تو گالریم و عکسایی که از سفر 

ستم کنترل کنم  شمالمون باهم گرفتیم و نگاه کردم ..اشکام و دیگه نمیتون

 پشت سره هم صورتم و خیس میکردن.

نفسم داشت میگرفت باز اسپریمو در اوردم و زدم که دیدم جیمز خم شده 

 سمتم و نگران داره نگاهم میکنه و یه لیوان اب ریخت و داد دستم. 



از چشم هاش ترحم و دلسوزی میبارید و من اینو نمیخواستم برای همین  

 کردم.لبخندی زدم و تشکر 

 اونم لبخند تلخی زد و اروم زمزمه کرد: 

خیلی صورتت معصوم و مظلومه..وقتی گریه میکنی دل سنگ هم  -

 برات اب میشه..لطفا گریه نکن نیایش. 

از اینکه اسمم و اخر جملش گفت و البته درستم اینبار تلفظ کرد تعجب  

 کردم ولی لبخندی زدم و سرم و تکون دادم....
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دقیقه بعد که تو سکوت گذشت رسیدیم.. بادیگاردش در و   10حدود 

برامون باز کرد و جیمز اول پیاده شد و کنار ایستاد تا منم پیاده  

شم..وقتی تو فرودگاه گفتم خوشم نمیاد دست بهم بزنه و تو ماشینم فهمید  

شوهر دارم دیگه دستش و سمتم دراز نکرد و منم خوشحال بودم از این  

 قضیه.

رم و گرفتم باال به برج بزرگ رو به روم خیره شدم خیلی زیبا و  س 

 مجلل بود. 

 جیمز کنارم ایستاد و گفت: 

 بیا بریم ببینم داخلم میپسندی؟ -

پس شیفتگی و تو چشمام دید لبخندی زدم و خواستم حرکت کنم که یاده  

 چمدونم افتادم انگار خودش فهمید که سریع گفت: 

 میارن بیا بریم.   نگران نباش چمدون هامون و-

 سری تکون دادم و باهاش هم قدم شدم.



وارد البی شدیم واقعا هم زیبا بود تم طالیی و قهوه ای بود و یه طرف   

 شیشه ای و ایینه ای بودن و خیلی زیبا طراحی شده بود.   دیوار و کانتر

 فضای گرمی رو ایجاد کرده بود. 

 جیمز یکم نگاهم کرد و گفت: 

 ن میده که خوشت اومده بریم پس قسمت بعد. خب بازم قیافت نشو-

خندید و راه افتاد سمت دو خانمی که پشت کانتر بودن و کلید اتاقامون و  

گرفت و هردو به احترامش بلند شدن و از دیدن رئیسشون خوشحال 

 بودن.. 

 بعد از گرفتن کلید ها با سر بهم اشاره کرد که بریم سمت اسانسور.

ود با راه افتادنش اهنگ ارومی شروع  اسانسورشم بزرگ و خوشگل ب

 شد.

 جیمز با لبخند گفت: 

 امیدوارم از دیدن اتاقتم خوشحال بشی.-

ستاره ام انقد   5حتما همینطوره..همه چیز تا االن که عالی بوده هتل -

 زیبا و تمیز نیست. 

 جیمز خندید و گفت: 

ولش  تازه اینجا اجارشم خیلی کمه یعنی خودم کم میگیرم چون نیاز به پ-

طبقه اول خانواده هایی نشستن که بی خانمان بودن    20ندارم...درضمن 

و من تهت پوشش گرفتمشون و تو محل کارمم بهشون کار دادم. کرایه  

 ام ازشون نمیگیرم. 

چشام از تعحب گرد شد..خدای من این مرد واقعا عالی بود ..تو ایران  

ش بگیرن تو  خیلی کم پیش میاد این کارو بکنن تازه اگرم تهت پوش 

 ساختمونی ک خودشون زندگی میکنن نمیارنشون.
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جیمز این کارت خیلی عالیه..یعنی چطوری بگم..تو یکی از بهترین  -

 ادمایی هستی که تو عمرم دیدم. 

یکی مثل جیمز دست خانواده ای غریبه و میگیره میاره تو خونش و  

پناهشون میده و اونوقت یکی ام مثل عموی من داداش خودش و میکشه  

روزه هم رحم نمیکنه..زندگی مارو اون از هم   3و به زن مریض و بچه 

پاشوند..اگر پدرمو نمیکشت شاید زتده میموند و با عمل خوب میشد و  

 ذاب نمیکشید و منم ..... مادرمم انقد ع

 هوففف.

با تکون خوردن دست جیمز جلوی صورتم از فکر در اومدم و نگاهش  

 کردم:

 چیزی شده؟ -

 باز که تو رفتی تو فکر بیا بریم رسیدی به واحدت. -

اهانی گفتم و پیاده شدم که حلوی در فهوه ای ایستاد که روش به التین  

 49نوشته بود 

 حسگر در گرفت و بعد در باز شد.جیمز یه کارت جلوی 

 کارت و داد دستم و بعد در و باز کرد و اشاره کرد برم داخل. 

رفتم داخل و وقتی کلید برق هارو روی دیوار کنار در دیدم همرو زدم و  

 با دیدن خونه حس کردم قلبم ایستاد.



وای این عالی بووود.کف تماما سنگ مرمر بود و طرح خیلی زیبایی  

تا اتاق داشت نرده های کنار   2پله میخورد و میرفت باال  داشت و دوتا

 پله هم سنگی و زیبا بود. 

در ها قهوه ای و طالیی بودن و چرخید سمت اشپز خونه و اونجا هم 

همه چیز تکمیل و عالی بود کابینت های سفید و طالیی و لوازم اشپز  

 خونه همه سفید بود . 

تماما شیشه بود و کل شهر زیر  از همه زیبا تر دیوار پزیرایی بود که 

پات بود یه تراس جلوش بود و یه صندلی چوبی و یه نیز کوجیک هم  

 اونحا بود. 

نرده تراس هم شیشه ای بود که راحت بیرون و ببینی و لذت  

 ببری..غروب افتاب زیبا ترین صحنه ای بود که دیدم . 

تی  دو دست مبل داشت و یه دست راحتی قهوه ای سوخته و بعدی سلطن

 بود و کرم طالیی... 

 از خوشحالی دلم میخواست حیغ بکشمم. 

 برگشتم سمت جیمز که دیدم با لبختد نگاهم میکنه. 

جیمز من نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم اینجا فوق العااادس..خیلی  -

 خیلی متشکرم. 

 ماه و بگو من فعال یک ماه میمونم و بـ...   1فقط لطفا هزینه 

 نذاشت ادامه بدم و گفت: 

 دبگه نشداااا...تو اینجا مهمون منی. مگه مهمون به میزبان پول میده. -

 شرمنده و قدر دان نگاهش کردم و لب زدم:

 اخه نمیشه که من میتونم هزینش و بدم انقدری پولـ.. -

 باز پرید تو حرفم و گف:



با پولت برای خانوادت و شوهرت سوقاتی بخر و ببر فکر کن من  -

رف نکن بزار راحت باشیم اینجا خونه خودته تا  برادرتم لطفا باهام تعا

هروقت...تاکید میکنم نیایش تا هروقت که تو خاک امریکا بودی اینجا 

 میمونی حق نداری بری هتلی جایی.فهمیدی؟؟ 

 وع کردم به درست کردنلبخندی زدم و گفتم:

 چشم برادر.-

جیمز هم لبخندی زد و گفت میشه امشب برای شام دستپخت تورو  

 ؟ بخورم

 خندیدم و گفتم: 

 چرا که نه چی میل دارین ارباب؟ -

 خندید و گفت: 

 نفرمایید بانو..اگر زحمتی نیست غذایه...-

 یکم فکر کرد و بعد انگار یادش نیومد با خنده گفتم: 

 بزار کمکت کنم آبگوشت؟ -

 اونم خوشمزه بود ولی نه اون نه.. -

 باقاال قاتق؟ -

 باتعجب گفت; 

 چییی؟؟؟ -

 گفتم: خندیدم و 

 یه غذای ایرانی و محلی. -

 گیج سرش و خاروند و گفت: 



نه اینم نبود. اشپزشون گفت این غذای مورد عالقه تمام ایرانی هاست -

 مخصوصا مردهای شکمو. 

 باز خندیدم و گفتم: 

 اهااا قرمه سبزی. -

 سریف بشکنی زد و گفت: 

 ارهههه...خودشه.-

 تمون بپیچه. باشه یه قرمه سبزی برات بپزم عطرش تو کل ساخ-

 چشم هاش برق زد و تشکر کرد.

پس تا تو بری اتاقت و دوش بگیری و استراحت کنی منم شام و درست -

 میکنم. 

 لبختد زد و گفت:

 قول میدم جبران کنم نیایش..ممنونم. -

 با تعجب گفتم:

چیمیگی جیمز مت همین االنشم کلییی به تو بدهکارم ایشاال باز میای  -

 میکنم... ایران و جبران 

بعد از کلی حرف زدن باالخره جیمز رفت و منم چمدونم که کنار در 

بود و برداشتم و رفتم سمت اولین اتاق که تم سفید و طوسی داشت و  

 تختشم دونفره بود. 

در کمد و باز کردم و باز کردم و لباسام و چیدم توش و یه دست لباس  

ال نازکم سرم کردم و  راحتی ولی کامال پوشیده در اوردم و پوشیدم یه ش 

رفتم بیرون خواستم برم سمت اشپز خونه که زنگ در به صدا در  

 اومد... 
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 از چشمی در نگاه کردم که دیدم یکی از کارکنان ساختمونه. 

در و باز کردم که دیدم دستش کلی مالستیک خوراکیه و یه نفر دیگه از  

 پالستیکه.اسانسور پیاده شد و دستای اونم کلی 

خانم ..اقا فرمودن چون اینجا کسی زندگی نمیکرده هیچ مواد غذایی  -

 نیست و براتون چیزهایی که الزم دارید بیارم.

سری تکون دادم که اومدن داخل و گذاشتن همرو تو اشپز خونه موقع  

 رفتن یکیشون گفت: 

رو بگیرید مستقیم به اشپز   12اگر بازهم چیزی الزم داشتید داخلی -

 نه وصل میشید و هرچی امر کنید براتون میاریم. خو

 تشکری کردم که یه کاغذ داد دستم و رفت بیرون. 

 کاغذ و باز کردم و با خوندن جمله ها لبخند رو لبم اومد:

)مواد الزم قرمه سبزی و وقتی ایران بودم از اشپز اونجا گرفتم و  

زم اگر  هرچیزی برای قرمه سبزی الزم بود سفارش دادم بخرن ولی با

 چیزی کم بود شماره ای که گفت و بگیر و بگو برات بیارن.جیمز.( 

کاغذ و گذاشتم روی اپن و رفتم تو اشپز خونه و دست به کار شدم 

خورشتم و که بار گذاشتم نشستم روی صندلی و شروع کردم به ساالد 

 شیرازی درست کردن.

و بعد دوتا   بعد از اون بقیه مواد غذایی و جا دادم تو یخچال و فریزر

 بشقاب و قاشق چنگال اماده کردم با ظرف برای برنج و خورشت.

 رفتم برنجمم دم کردم و در خوشت و که برداشتم عطرش دیوونم کرد. 

 یکم ازش چشیدم طعمشم عالی شده بود. 



زیر گاز و کم کردم و وقتی همه چیز تکمیل بود رفتم تو پذیرایی و  

 نشستم روی مبل  

هوس کردم زنگ بزنم به بابا ولی اول محض  گوشیم و برداشتم و 

 احتیاط پیام دادم. 

سالم جناب حسینی،مظفری هستم لطفا باهام تماس بگیرید کار واجبی  -

 دارم.

 پیام و ارسال کردم رفت. 

 خندم گرفت از متن پیامم مطهری کی بود بابا حتما گیج میشه. 

ه  خندیدم و اومدم بیرون و باز رفتم تو گالریم و عکسامو نگا

کردم..عکسای مامان و بابا و در اخرم روی عکس کامران موندم و باز 

 داشتم بغض میکردم که باز صدای در بلند شد و تند تند زنگ میزد.

 ترسیدم یعنی کی بود باز... 

از چشمی نگاه کردم که جیمز و دیدم در و باز کردم که سریع اومد  

 داخل و نفس عمیقی کشید و چشم هاش و بست.

ای...نیایش این بو عالیه..حاضرم تمام عمرم و بدم ولی همین  وای..و-

 االن طعم این غذای لذیذ و بچشم.

 خندیدم و گفتم: 

 علیک سالم اقا.-

 خندید و پشت سرش و خاروند و گفت: 

وای اخه نمیدونی که از در اسانسور خارج شدم این بو دیوونم کرد تو  -

 کل طبقه پیچیده. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 بیا بریم شام و بخوریم تا تلف نشدی.-



 خندید و دنبالم اومد. 

برنح و کشیدم تو بشقاب و جلوش گذاشتم و بعد تو ظرف دیگه خورشت 

 کشیدم و بعد برای خودمم برنج و رفتم سره میز. 

 دوتا کاسه ساالد رو هم گذاشتم که چشم هاش برق زد د گفت: 

 وای...از اینا. -

 خندیدم و گفتم: 

 میگن ساالد شیرازی.بهش -

سری تکون داد و دیگه حرفی نزد و دو لپی شروع کرد به خورد و  

 اولین قاشق و که خورد چشم اش و بست و اومیییی گفت.

 لبخند زدم که چشم هاش و باز کرد و گفت:

فوق العادس..یادم باشه بعد از شام عکس شوهرت و ببینم.حتما خیلی  -

 ت عالیه. توپول و چاق شده از بس که دستپخت

 بلند خندیدم و گفتم: 

 اتفاقا شوهرم خیلی هیکلش عالیه از توام عالی تر.-

 عه جدی..چطور ممکنه با این دستپخت. -

 لبخند تلخی زدم و گفتم:

چون ما تازه ازدواج کردیم و هنوز قسمت نشده براش شام بپزم.تو  -

 اولین نفری که برات شام پختم. 

 تعحب کرد ولی چیزی نگفت. 
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اشتهام کور شده بود ولی چند لقمه خوردم جیمز ناراحت نشه.بعد از شام 

ظرف هارو جمع کردم و رفتیم تو پذیرایی...گوشیم و برداشتم که عکس  

 کامران و نشونش بدم. 

رفتم کنارش با فاصله نشستم و عکس تکی کامران و تو لباس دامادی 

 اوردم و نشونش دادم که با دقت نگاهش کرد و گفت: 

 واو چه شوهر جذابی داری..خیلی به هم میاید. -

 لبخندی زدم و تشکر کردم.

 که گفت: 

 اسمش چیه؟ -

 کامران. -

 سری تکون داد که اینبار من پرسیدم: 

 تو چی خانواد ات کجان؟ زن و بچه نداری؟-

ازدواج که هنوز نکردم ولی مادرم وقتی خیلی کوچیک بودم مرد و   -

شدم با رضایت من ازدواج کرد و االن  پدرمم بعد از اینکه من بزرگ 

 زندگی خودش و داره ولی به هم سر میزنیم رابطمون خوبه. 

 همسرش هم خانم خوبیه و یه داداش کوچولو ام دارم ازشون. 

 لبخندی زدم و گفتم: 

متاسفم بابت مادرت ولی خوشحالم که خانواده خوبی داری هنوزم اینوه  -

 خوبیه. پدرت هست و اون خانم هم ادم 

 تشکری کرد و گفت: 

 توچی؟ پدر مادرت زنده ان؟ خواهر یا برادر داری؟   -

 اهی کشیدم..االن چی میگفتم بهش...قسمت از واقعیت و بهش گفتم: 



من وقتی بدنیا اومدم پدرم تصادف کرد و مرد و مادرمم بعد از چند  -

وقت سرطان گرفت و مرد..و..وچون کسی و نداشتم من و گذاشتن 

ه ولی اونجا یه خانم خیلی مهربون مربیم بود و همون  پرورشگا

سالگیم من و از اونجا بیرون اورد   18سرپرستیم و قبول کرد و بعد از 

و توخوته خودش زنگی کردم و بعدم یه مرد خیلی مهربون که نگهبان  

پرورشگاه بود من دوسش داشتم بازنشست شد و چون خونه ای نداشت 

ن...یه پدر و مادر ناتنی دارم ولی  اوردیمش خونه خودمون و اال

هردوشون و خیلی دوست دارم..هرکاری میکنن تا من بخندم و شاد 

 باشم.

و شوهرمم که تو دانشگاه استادم بود و ازدواج کردیم و االنم در خدمت  

 شمام.

 لبخند تلخی زد و گفت: 

سرگذشت غمگینی بود ولی اینکه هنوز کسانی رو داری که دوستت  -

 دوستشون داری خوبه.  دارن و توام

 عکس مامان و بابا رو هم نشونش دادم که لبختد زد و گفت:

 معلومه از چهره هاشکن ادم های خوبی هستند خدا بهشون سالمتی بده. -

 از دعای خیری که کرد تسکر کردم و گفتم:

همچنین به خانواده و خوده تو که انقدر ادم خوبی هستین مثل شما  -

 میشه جیمز باور کن قدر خودتون و بدونید. خیلی کم پیدا  

لبخندی زد و بلند شد که بره گفتم بمونه چایی یا قهوه درست کنم ولی  

 رفت و گفت هردو خسته ایم فردا میبینمت و بعد رفت. 

گوشیم و برداشتم و رفتم اتاقم و روتخت دراز کشیدم و گوشیمو نگاه  

ش کردم که دیدم همون  کردم که دیدم پیام دارم از بابا با هیجان باز

 دقیقه بعدش جواب داده بوده نوشته:  10ساعتی که پیام دادم 



 صبحه اقای محترم. 5شما؟؟ساعت -

خندیدم و زنگ زدم بهش چهار ساعت گذشته حتما االن بیداره و کامرانم  

 نیست و مامانم که سره کاره. 

 بعد از چند بوق بردلشت و خوابالو گفت: 

 بله؟ -

 مع شد: اشک تو چشم هام ج

 سـ..سالم بابایی جونم. -

 چند ثانیه صدایی نیومد و بعد یهو گفت: 

سالم قربونت برم من..خوبی بابا؟؟چیزی شده عزیزم چرا گریه  -

 میکنی؟ 
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 چ..چیزی نیست بابا..خوبم..شما خوبین؟ -

 خوبیم عزیزدلم..صبر کن ببینم اقای مظفری ام تویی اره شیطون!؟ -

 خندم گرفت:بین گریه 

بله خودمم فقط حواسم نبود ساعت اینجا با ایران فرق داره گفتم شاید  -

کامران یا مامان پیشتون باشن این پیام و دادم که هم شمارم و داشته  

 .باشین هم کسی شک نکنه اسمم و به همین اسم اقای مظفری سیو کنید 

 بابا خندید و باشه ای گفت. 

 ر از اونجا..از مامان..کامران.. بابا دلم براتون تنگ شده چخب-

 بابا نفس عمیقی کشید و گفت: 



کامران ظهر اومد و گفت از صبح هرچی زنگ میزنه گوشیت  -

 خاموشه.

مادرتم وقتی صبح بیدارشد دید نیستی نگران شد گفتم یه مدت با دوستات  

رفتی سفر ولی معلوم بود شک کرده.به کامرانم همین و گفتم که اون  

د عصبی شد کل خونه رو زیر و رو کرد و بعد گفت  اصال باور نکر

شما از اولم با ازدواج ما مخالف بودین و خودتون از قصد فرستادینش  

بره یا یجا قایمش کردین و اون دلش برای شما تنگ بود اوردمش مگه  

میشه ول کنه بره سفر ما تازه از سفر برگشتیم بعدم گفت تو هیچ دوستی  

ادرتم شکش بیشتر شد که دارم دروغ میگم  نداری و اینارو که گفت م

ولی به پشتیبانی من گفت اون دوستش و شما نمیشناسین وقتی بچه بود  

تو پرورشگاه باهاش بزرگ شده و وقتی اومد در خونمون باهم رفتن که  

یکم بیشتر باهم باشن.کامران ولی بازم زیر بار نرفت گفت چرا به من یه  

شهر رفتن میخوام برم دنبالش....خالصه با  پیام نداده خبر بده اصال کدوم 

کلی دعوا و تهدید رفت و گفت من همه جارو میگردم شده خاک این 

 شهر و کشور و الک میکنم زنم و پیدا میکنم.

دخترم..بنظرم تا دیر نشده برگرد این پسر دیوانس یه کاری دست 

  خودش میده اگر بفهمه تنها رفتی خارج از کشیو روانی میشه..برگرد

 دخترم به این مضخرفاتم گوش نده. 

تمام مدتی که بابا از کامران میگفت من اشک میریختم و تو ذهنم تصور  

میکردم مرد مغرورم و..االن که من نیستم کی میخواد ارومش کنه تا 

 سردرد نکنه از حرص زیاد..گفت اگر یه روز نببنمت دق میکنم... 

تم سره خط اگرم برنگردم  خدایا چیکار کنم اگر برگردم باز انگار برگش 

 این قلب بی تابمو چیکار کنم..نمیتونم تحمل کنم عشقم پرپر بشه.

خدایا خودت به هردو مون صبر بده من واقعا به این تنهایی احتیاج دارم  

 تا با خودم کنار بیام.



 اهی کشیدم و گفتم: 

ببخشید بابا بد موقع زنگ زدم بخوابین باز بعدا موقعیت جور شد یا  -

 زنگ بزنید یا من. شما 

باشه عزیزم..پس برنمیگردی..ایرادی نداره من تاجایی که بتونم  -

کامران و اردم میکنم تا برگردی فقط امیدوارم زودتر با خودت کنار  

 بیای و این افکار منفی و از خودت دور کنی. 

 شبت بخیر موطالییه بابا. 

 شب شمام بخیر بابا جون.-

 گفت:   بابا خندید

صبحه اینجا ما  9یود ولی االن ساعت  5یام دادی ساعت اون موقع پ  -

صبحانمونم خوردیم و مامانت رفت بیرون و منم تو اتاق بودم داشت باز 

 خوابم میبرد زنگ زدی. 

غروبه من زود شام خوردم و چون  7اها ببخشید بخوابید اینحا ساعت -

 خستم اومدم بخوابم.خوابمم بهم خورده تا عادت کنم طول میکشه.

 دقیقه باالخره خداحافظی کردیم و منم خوابیدم..  5بعد از 
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 فردا صبح با صدای زنگ در واحدم بیدار شدم. 

 کالفه نشستم رو تخت و غریدم: 

 اه..کیه اول صبح هی زنگ میزنهههه.. -

همونجور با موهای ژولیده و یه پاچه شلوار باال و چشم بسته رفتم در و  

 گفتم: باز کردم و به فارسی 



 صبح شد تو اومدی اینجا.  7کامران باز ساعت -

صدایی که نشنیدم الی پلکام و باز کردم که دیدم جیمز دست به سینه و با 

 لبخند نگاهم میکنه.. 

 یهو چشمام باز شد. به دور و برم نگاه کردم..وای فکر کردم خونمونم. 

 سریع به اینگلیسی گفتم: 

 میزنم فکر کردم خونمونم تو ایران. اوه ببخشید جیمز من یکم گیج  -

 جیمز با لبخند گفت: 

مشکلی نیست چرا برو سرو وضعت و درست کن بریم پایین صبحانه  -

 بخور تا ببرمت امروز گردش. 

 یه نگاه به خودم کردم که دیدم شال سرم نیست و پاچه شلوارمم باالست. 

 نیدم: یهو هینی کشیدم در و بستم که صدای خنده جیمز و از پشت در ش 

 دختر چته..من میرم پایین تو البی منتظرتم زود بیا.-

دوییدم سمت دستشویی و تو راهم هی به خودم فهش میدادم بابت این گیج  

 بازیم.

رفتم تو اتاقم یه لباس بافت مشکی استین بلند پوشیدم با شلوار چرم  

مشکیم که جذب تنم بود موهای بلندمم باالی سرم دم اسبی بستم که چشم 

 مو یکم گربه ای کرد . ها

کاله نقابی مشکی سرم گذاشتم و یکم ریمل و کرم ضد افتاب و یکمم  

 برق لب به لبام زدم و جلوی اینه خودم و نگاه کردم. 

موهام کامل از پشت معلوم بود چون بلند بود زیر کاله نمیرفت..لباسمم 

زیادی تنگ بود..شنل کرم رنگ بافتم و روش پوشیدم که خیلی بهتر  

..کالهمو در اوردم و موهام و همونجور که دم اسبی بود گوجه ایش  شد



کردم و کامال جمع شد بعد یه کاله بافت کرم رنگ شل و بزگ گذاشتم  

 روی سرم و کفشامم با نیم بوت های کرم رنگم عوض کردم... 

 حاال عالی بود پوشیده و مناسب.

در رفتم لبخندی زدم و بعد از برداشتن کیف دستیم و گوشی و کارت 

 بیرون. 

 سوار اسانسور شدم و رفتم طبقه اول. 

وقتی رسیدم جیمز و دیدم که روی مبل های البی نشسته و گوشیش  

 دستشه.

 رفتم سمتش و گفتم: 

 سالم..من اماده ام. -

 سرش و بلند کرد و نگاهم کرد و لبخندی زد. و سرش و تکون داد. 

 خب بریم اون سمت اون صبحانه بخوریم بعد بریم. -

 یمز من مزاحمت نمیشم همین اطراف دور میـ... ج-

 هیسس..راه بیوفت.-

بعد از خوردن صبحانه رفتیم بیرون فکر میکردم باز همون لیموزین  

منتظرمونه ولی برخالف فکری که داشتم سوار المبورگینی مشکی دو  

 دری شد..از تمیزی برق میزد و چشم های منم برق زد. خوشگل بود. 

اینکه امروز گردش دونفرس و خودش رانندگی    رفتم سوار شدم..مثل

 میکنه. 
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خیابون های کالیفورنیا خیلی زیبا بود و با جیمز اول رفتیم سمت یه  

منطقه که ابشار زیبایی داشت و مثل بهشت بود...ایستادم و جیمز با 

گوشیم ازم عکس گرفت و... بعد از کلی گردش رفتیم ناهار خوردیم و  

 دوباره تا 

غروب کلی دور زدیم و من از دیدنشون واقعا دلم میخواست جیغ بکشم  

 خیلی خوب بود..فقط کاش کامران و مامان باباهم بودن. 

 تو ماشین بودیم که جیمز گفت:

خورشید داره غروب میکنه نیبرمت یه کافیشاپ ساحلی که این اطراف  -

 بخوریم و بعد بریم خونه. هست هم غروب افتاب و ببینی هم یه چیزی 

 لبخندی زدم و تایید کردم. 

وقتی رسیدیم هردو پیاده شدیم و رفتیم سمت یه میز و صندلی چوبی که  

 نزدیک ساحل بود..با دیدن خورشید که داره غروب میکنه دلم گرفت..

 چی میخوری؟ -

 قهوه و کیک لطفا. -

 سری تکون داد و سفارش داد و برگشت سمتم:

 گوشیت و بده. -

 با تعجب گفتم :

 چی؟-

 میگم گوشیت و بده ازت عکس بگیرم منظره قشنگیه. -

 گوشیم و دادم بهش که گفت: 

 لبخند بزن. -

 لبخند کم رنگی زدم که عکسم و نشونم داد.



 واقعا منظره زیبایی بود... 

 نمیدونم چیشد یهو به جیمز گفتم: 

دارم از  جیمز بیا یه عکسم دوتایی بگیریم به خانوادم نشون بدم وقتی -

 خوبیات براشون تعریف میکنم. 

 لبخندی زد و گفت:

 باعث افتخاره بانو. -

گوشی و گرفت و یدونه سلفی گرفت و چون ادا در میاورد منم خندم  

گرفت و تو همه عکسامون خندیدم و گوشی و داد به یکی و گفت از دور  

 یه عکس ازمون بگیره که دریا و خورشیدم معلوم باشه.

 نگ شد جیمز بی منظور گفت:عکسمون خیلی قش 

میشه عکس و برای منم بفرستی میخوام یادگاری نگهدارم . خیلی زیبا  -

 شد عکسمون.

شک داشتم که بفرستم چون اگر کامران اینجا بود و این حرف و میشنید  

 قطعا االن جیمز زنده نبود. 

 خندم گرفت حاال اون از کجا میخواد بفهمه.

. حاال با چی بفرستم سریع نتم و روشن  باشه ای گفتم و شمارش و گرفتم

 برنامه تلگرام و نصب کردم و براش فرستادم.  کردم و

 یه عکس هم از منظره این که امروز گرفتم گذاشتم پروفایلم. 

جیمز هم اسم خودش و گذاشته بود پروفایلش ولی تا خواستم از تلگرام  

و  بیام بیرون دیدم عکسش و عوض کرد و همین عکسی که گرفتیم  

 گذاشت با این تفاوت که من تو عکس نبودم و برش زده بود. 

 سرم و بلند کردم که دیدم داره نگاهم میکنه:



چیه فکر کردی میخوام عکست و پخش کنم؟ من این مدت هرچند  -

کوتاهیی که ایران بودم خیلی از رسم و رسومات و نمیدونم شما چی 

دختری تا وقتی ازدواج نکرده  بهش میگید....ولی درکل فهمیدم که هیچ  

با پسری حرف نمیزنه یا دست نمیده و حتی عکسم براش  

نمیفرسته..اومم خب این بنظرم چیز خوبیه شاید یه سریا تو همون کشور  

این قوانین و رعایت نکنن و بنظرشون مسخره بیاد ولی بنظر من  

 جالبه...

من هرجا از نظر من هر دین و کشوری قوانین جالب خودش و داره و 

میرم به اون قوانین پایبندم. مروز میخواستم بگم باهم عکس بگیریم ولی  

حس کردم شاید ناراحت بشی ولی خوشحالم که از خواهر ایرانی خودم  

 یه عکس یادگاری دارم. 

لبخندی به حرف های زیبای جیمز زدم..خیلی ادم با درک و فهمیده ای  

 بود: 

 کایی دارم.منم خوشحالم که حاال یه برادر امری-

 خندید و گفت: 

من خیلی از کشور ها سفر کردم و تو هر کشور با یکی دوست شدم و -

باهاش عکس انداختم..باهرکدومشونم خاطرات زیادی دارم..من دوست 

دارم تا وقتی زنده ام دنیارو خوب ببینم ..بگردم و با ادم ها اشنا بشم با  

 ببرم.  اداب و رسومشون..اخالق هاشون..غذاهاشون و لذت

 خیلی خوبه ولی مگه سره کار نمیری؟ -

من یه بیمارستان بزرگ دارم که البته مال پدرم بود تا زمانی که  -

تخصصم و گرفتم و بابا بیمارستان و زد به نامم و تو همونجا مشغولم  

از کشور های مختلف    ولی چون دکترهای خوبی اینجا استخدام کردم

شتر همون مسئولیت مدیریت و دارم  زیاد نیازی به خودم نمیشه و من بی

 مگر اینکه یه عمل حساس باشه تا خودم برم.



 تعجب کردم اصال بهش نمیخورد دکتر باشه.

 جیمز تو پزشکی؟؟ -

 خندید و گفت: 

 بهم نمیخوره؟؟حدس بزن چه رشته ای خوندم.-

 با تعجب گفتم:

 البد دکترای مغز و اعصاب داری اره؟؟..-

 خندید و گفت: 

 پایین تر..قلب و عروق خوندم. نه یکم  -

 اهانی گفتم. 
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 بعد خوردن قهوه و کیکمون بلند شدیم و رفتیم سمت خونه. 

 وقتی رسیدیم جیمز گفت:

 بیا پایین شام بخوریم.  10ساعت -

باشه ای گفتم و پیاده شدیم باهم تو اسانسور رفتیم و اول من پیاده شدم و  

 بعدم اون رفت باال. 

ود ولی خسته شدم رفتم حموم دوش گرفتم و افتادم رو تخت  روز خوبی ب 

 خوابیدم. 

 

********* 



 )کــامــران( 

 

امروز روزه دومی بود که نیایش و ندیدم و دارم دیوونه میشم یعنی کجا 

 رفته؟ داره چیکار میکنه؟  

مطمئنم پدرش یه چیزی و از ما مخفی میکنه حتی مادرشم وقتی فهمید  

 رفته سفر تعجب کرد...

 یهو ایستادم و از فکری که به سرم زد قلبم ایستاد.. 

ه سراغش سرم داغ کرد از  نکنه اون پسر خاله ی کثافطش باز اومد 

 فکرش.

فقط برو دعا کن نیایش مضخرفاتتون واقعی باشه و تو پیش دوستت  

مسافرت باشی..غیر این باشه بالیی سرت میارم که دیگه بی خبر حتی  

 دست شویی ام نری.. 

 مگه اینکه دستم بهت نرسع.

******* 

 

 )نــیــایــش( 

 

ی ندارم.خودت برو منم  جیمز من از بیمارستان بدم میاد خاطرات خوب-

روز اینجاهارو شناختم گم نمیشم میرم یه دوری میزنم بیرون   3بعد از 

 برمیگردم توام برو به کارت برس. 

نیایش من ازت درخواست نکردم..با من میای بعدم باهم میریم..تنها کجا  -

 پاشی بری تازشم امروز میخوام ببرمت یه جای جدید و خاص. 



است منو ببره وقتی ازش پرسیدم خندید و  یهو فضول شدم کجا میخو 

 گفت:

 شرطش اینه که باهام بیای خواهر من لج نکن.-

 دقیقه دیگه پایینم. 10لعنت برشیطون باشه میام -

 خندید و قطع کرد.

 ای کوفت اینم دیگه نقطه ضعف مارو فهمیده.. 

وقتی رفتم پایین دیدمش که تیپش مثل همیشه نبود کت و شلوار مشکی  

دکمه باالی لباس باز بود و گردنبند نقرش   3بود با لباس سفید که پوشیده  

 خودنمایی میکرد. 

 ناخوداگاه با دیدنش یاد کامران افتادم دلم گرفت.

بی حرف از کنارش گذشتم و سوار شدم انگار تعجب کرد چون بعد از 

 چند دقیقه اونم سوار شد..ولی چیزی نگفت و راه افتاد..

عا هم کار بدی کردم مگه رانندمه که بهش محل  فکر کنم ناراحت شد واق

 ندادم. 

 جیمز..منـ.. -

 نذاشت ادامه بدم و اروم لب زد:

روز شناختمت  3یاده کامران افتادی و باز دلت گرفت..دیگه بعد از -

هرچیزی میبینی یادش میوفتی..فقط نمیفهمم چرا اونم نمیاد؟یعنی انقدر  

یعنی نمیدونه تو اینجا داری  کارش مهمه که کارش و به تو ترجیه داده؟

پرپر میزنی؟ اصال چرا بهت زنگ نمیزنه؟هربار تعریف کردی گفتی  

 فقط با پدرت در ارتباطی چرا؟؟ 

این سواال هر روز ذهن من و درگیر میکنه..ببینم نکنه اون دوستت  

 نداره و تـ... 



 همونجور که گریه میکردم بریده بریده گفتم:

 بیشتر از من.. نه..نه..اون عاشقمه حتی -

 سرم و انداختم پایین و ادامه دادم: 

انقدر منه احمق و دوست داره که حاضره بخاطر خوشحال کردن من -

 خانوادش و بکشه هرکاری میکنه ولـ.. 

با ترمز یهوییه جیمز جیغی زدم و نزدیک بود برم تو شیشه جلو که با 

 دست نگهم داشت.

 ر نگاهم میکنه.. با تعجب نگاهش کردم که دیدم اونم همونجو

 ناباور لب زد: 

 خانوادش و بکشه؟؟ ببینم نکنه تو همچین تقاضایی ازش کردی؟ -

نه دیوونه کامران پسر عموی منه با اینکه خانوادش بد کردن در حق  -

من و خانوادم ولی من هیجوقت از کامران نخواستم بین من و خانوادش  

به روش  قرار بگیره من خودم ازشون انتقام میگیرم...اونم  

 خودم..کامران کامال بی تقصیره تو این ماجرا فقط عاشق شده مثل من... 

 جیمز گیج تر شد:

 انتقام؟؟مگه چیکار کردن باهات؟ -

 اهی کشیدم و گفتم: 

حاال وقتش نیست جریانش مفصله شب که برگشتیم برات تعریف  -

 میکنم. 
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ن داد و ماشین و  چند ثانیه نگاهم کرد و گیج بود هنوز ولی سری تکو

 راه انداخت. 

ولی معلوم بود عمیق تو فکره..چند بار تا بیمارستان نزدیک بود  

 تصادف کنیم. 

وقتی رسیدیم به ساختمون بزرگ رو به روم خیره شدم معلومه  

 بیمارستانشم خیلی شیک و تمیزه از بیرون که اینطور نشون میده. 

میشد و می اومد جلو  با هم وارد شدیم هرکی جیمز و میدید سریع بلند 

 سالم و احوال پرسی می کرد. 

رسیدیم به اتاقش در و باز کرد و داخل رفتیم من نشستم روی صندلی  

جیمز هم رفت سمت جا لباسی و کتش و در اورد و روپوش پزشکیش و  

 پوشید و یه روپوشم گرفت جلوی من و با لبخند گفت: 

 بدم هم بیمارم و ببینم. بپوش بریم یه دور بزنیم هم بیمارستان و نشونت  -

 سری تکون دادم و پالتوم و در اوردم و بجاش روپوش و پوشیدم. 

 هی دختر..چقدر بهت میاد.-

 لبخند کوچیکی زدم و باهم رفتیم بیرون. 

 هرکی من و کنار جیمز میدید تعجب میکرد...

تا ظهر انقدر منو باال و پایین کرد که هم حالت تهوع گرفته بودم و هم  

.همینجوریشم بیمارستان حالم و بد میکرد انگار اومدیم موزه  سر گیجه.

هی میگه بیا اینجارو ببین اونجارو ببین یه چهار دیواری که یه مشت  

 مریض توشه دیگه دیدن داره؟؟؟ 

 پووففف. 

نشسته بودم رو صندلی و عصبی با حال خراب منتظر بودم اقا بره یه  

 ین وسط. اب میوه ای چیزی بیاره من بخورم غش نکنم ا 



 بعد از چند دقیقه اومد: 

بیا عزیزم..ببخشید خیلی خستت کردم امروز.اینو بخور بعد لباس  -

 عوض کنیم میریم. 

 چشم غده ای بهش رفتم و به فارسی گفتم:

 چه عجب عالیجناب رضایت دادن بریم بیرون از این خراب شده. -

 جیمز نفهمید چی گفتم برای همین خندید و گفت: 

 دادی؟؟ فش -

 خندم گرفت:

 نه داشتم برات دعای خیر میکردم. -

هر دو خندیدیم. جیمز واقعا اخالقش خیلی خوب بود..صبور و  

مهربون.دقیقا برعکس کامران که سره هرچیز کوچیکی سریع رگ 

 گردنش باد میکنه. 

 هعی بازم گفتم کامران..اصال نمیشه من یه ساعت به این فکر نکنم. 

جیمز که دید باز دارم میرم تو هپروت خواست چیزی بگه که پرستار   

خانمی نزدیک شد و خیلی متین و خانم بدون اشوه و حرکت خاصی 

 گفت:

ببخشید اقای دکتر مزاحمتون شدم.ولی اخیرا یه پزشک جدید اومدن و  -

مدارکشون چک شده و دکتر جک تاییدشون کردن)دکتر جک رفیق  

یجورایی اون تصمیم میگیره و رئیس اونه( ولی  جیمزه که وقتی نیست 

گفتن حاال که امروز اومدید خودتون ببینیدش و راجبش نظر بدید..دوست 

 دارن تو بیمارستان ما مشغول به کار بشن.

 جیمز کمی فکر کرد و گفت: 

 باشه..پیجش کنید بیاد اتاقم.-



 پرستار چشمی گفت و دور شد.

شدم که با خده دستاشو به حالت چشمام و ریز کردم و به جیمز خیره 

 تسلیم باال برد و گفت:

اوه..باور کن زیاد طول نمیکشه وقتی جک تاییدش کرده یعنی فقط من  -

 باید ببینمش و اجازش و صادر کنم. چون به جیمز اعتماد دارم. 

 سری به معنای باشه تکون دادم و باهم بلند شدیم و رفتیم سمت اتاقش. 

که تو اتاقش و اب در اوردم و داشتم  من رفتم سمت یخچال کوچی

 میریختم تو لیوان که تقه ای به در خورد و با اجازه جیمز وارد شد.

 من پشتم به در بود و طرف و نمیدیدم.  

اومد داخل سالمی کرد و فکر کنم رفت نشست روی صندلی جلوی میز  

 جیمز.

کردم   صداش برام اشنا بود بیخیال اب و خوردم و بعدم اب میوه امو باز

و بعد کیکم همین که برگشتم برم بنشینم روی صندلی با چیزی که دیدم  

پاهام چسبید به زمین و دستام شروع کرد به لرزیدن و در اخر هم کیک  

 و ای میوه از دستم افتاد زمین.... 
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 قدرت تکلمم و از دست داده بودم...باورم نمیشد اون و اینجا ببینم. 

کنارم و تکونم میداد ولی من صداش و نمیشنیدم و فقط   جیمز سریع اومد

چشمام روی اون زوم بود.انگار اونم خشکش زده بود ولی با دیدن  

نزدیکی جیمز بهم نگاهش و بین ما رد و بدل کرد و در اخر با صدای  

 گرفته ای زمزمه کرد: 



 تو اینجا چیکار میکنی نیایش؟این مرد و از کجا میشناسی؟ -

 خودم اومدم به جیمز نگاه کردم و گفتم: انگار تازه به

 خوبم جیمز.. -

 نگران و نامطمئن نگاهم کرد که پلکی زدم ازم فاصله گرفت و گفت: 

بیا بشین تا امروز کار دستمون ندادی اخری حالت بد میشه مجبور  -

 میشم بستریت کنم. 

اب دهنم و بزور قورت دادم و با قدم های لرزون رفتم جلوی نیما  

 نشستم.

اصال باورم نمیشد مردی که میخواست تو بیمارستان جیمز کار کنه نیما 

 باشه..اون مگه االن نباید ایران باشه..مگه تازه مرخص نشده بود؟ 

با استرس نگاهش کردم که اخم هاش تو هم بود و داشت سر تا پام و 

نگاه میکرد و در اخرم نگاهش تو چشمام قفل شد..تحمل نگاهش و  

 سرم و انداختم پایین و بزور به فارسی لب زدم: نداشتم 

 تو اینجا چی..چیکار میکنی نیما...تو مگه تازه از بیمارستان مرخـ... -

 با عصبانیت پرید تو حرفم و غرید: 

هه اره مرخص شدم..چیه تو و شوهر عزیزت توقع داشتین بمیرم؟ مگه  -

مد و داشتم  این تو نبودی که بهم گفتی مثل داداشتم؟چرا وقتی بهوش او 

بال بال میزدم ببینمت نیومدی؟ انقدر هول بودی که تا دیدی من رفتم تو  

کما سریع عروسی گرفتی و وقتی مامانم بهت خبر داد نیمای بخت 

 برگشته میخواد ببینتت رفتی ماه عسل؟؟ 

این تیکه اخر و با حرص و بلند گفت که ترسیده نگاهش کردم..چشم 

ردن و پیشونیش زده بود  های ابیش سرخ شده بود و رگ گ

 بیرون...واقعا ترسناک شده بود. 



دستام روی پام بشدت میلرزید و نفهمیدم کی اشکام روی صورتم  

 ریختن.

 نگاهش که به اشکام خورد پوزخند تلخی زد و گفت:

 مهم نیست دیگه...نگاهش قفل حلقه تو دستم شد و باز با پوزخند گفت: -

 عروس دوماد از همـ.. شوهره عزیزت کجاس؟؟ خوبیت نداره  -

 جیمز پرید تو حرفش که هردو برگشتیم نگاهش کردیم:

میشه اینگلیسی حرف بزنید منم بفهمم چی میگید..شما اقای محترم  -

اومدی راجب استخدامی صحبت کنی یا با خواهر بنده گپ و گفت کنی؟؟  

 از کجا نیایش و میشناسی که با دیدنت رنگش پرید؟ 

ریک خندید و رو به من با همون لحن نیما عصبی تر شد و هیست

 ترسناک گفت:

خواهرششش؟؟تورو گفت؟؟ چند وقته اومدی که انقدر باهاش اوکی  -

 شدی؟ حاال رابطه اتونم در حد خواهر برادریه یا با همـ.. 

با شنیدن حرف اخرش قلبم شکست جوری که فکر کنم صدای شکستنش  

ساکت شد ولی دیگه و هم خودش شنید هم جیمز چون یهو وسط حرفش 

 حرفش و زده بود. 

همونجور که زل زده بودم تو چشمش پلک نمیزدم یه قطره اشک گنده  

از چشمم لغزید روی گونم و در اخر چکید روی همون انگشتی که حلقه  

 توش بود. 

انگار نیما تمام عصبانیتش دود شد و رفت هوا با چشم هاش داشت ازم 

دمش از امروز دیگه اونم میذاشتم  معذرت خواهی میکرد ولی دیگه نمیدی

 کنار..



فکر کردم با پیدا کردن خاله و پسر خالم حاال یکی و دارم ولی هم خاله 

و شوهرش ثابت کردن از من بدشون میاد هم امروز نیما با حرفی که 

 زد.

دیگه رسیدم به ته خط..خدایا چرا..چرا هم خونای من باید انقدر پست و  

که هفت پشت غریبس حتی ایرانی هم نیست   بی رحم باشن اونوقت جیمز

انقدر منو درک میکرد.. مامان نفیسه و بابا محمد و کامران...اونام  

دوستم داشتن ولی همش حس ترحمه مثل االن که نیما حرف دلشو زد 

انگ هرزگی زد منی که حتی با شوهر خودمم نخوابیدم چه برسه  

 ه پشیمونه. به....حاال برای اینکه دل یه بچه یتیم و شکست

وقتی نیما این فکر و راجبم میکنه حتما تا االن کامران دیگه ازم نا امید  

 شده و فکرای بدتری کرده.. 

نمیدونم چیشد ولی حس کردم نمیتونم نفس بکشم بغضم انقدر بزرگ بود  

 که راه گلوم و بسته بود... 

 

  ❧202پارت#

 

 زره اکسیژن... دهنم مثل ماهی باز و بسته میشد ولی دریغ از یه 

نیما و جیمز و میدیدم که با رنگ پریده هی میزنن تو صورتم و تکونم  

 میدن. 

نیما یهو بازوی جیمز و گرفت و یه چیزی بهش گفت و سریع جیمز  

و نیما اسپری اسمم و به لبام نزدیک کرد و چند پیس    رفت کیفم و اورد

 زد 

ریه هام وارد  ولی هنوز نمیتونستم درست نفش بکشم یکم اکسیژن به 

 شد.



نیما پشت سره هم اسپری و تکون میداد و میزد تو دهنم و ازم میخواست 

 نفس بکشم. 

یه سیلی دیگه نیما تو صورتم زد که بغضم ترکید و هق هقم بلند شد و  

 راه تنفسیم باز شد.

 نمیدونستم نفس بکشم یا گریه کنم. 

م که  گلوم میسوخت..هق هق میکردم و از تنگی نفس خس خس میکرد

نیما منو کشید تو بغلش و پشتم و نوازش میکرد و تند تند زیرگوشم  

 میگفت:

غلط کردم...غلط کردم نیایش..به اون خدایی که میپرستی حرف دلم -

نبود نمیدونم چیشد که گفتم..بخدا من ازت فقط دلخور بودم وگرنه تو  

جون منی..من تورو میشناسم..تو فرشته پاک و معصوم خودمی  

..اروم باش..عزیزم توروخدا گریه نکن..تورو ارواح خاک عزیزدلم

 خاله نیاز گریه نکن نیایش اروم باش نفس بکش.. 

اسم مامانم و که اورد اروم شدم..حرف نیما شاید فقط برای دلخوریش  

بوده باشه دلیلش اصال برام مهم نیست مهم اینه که با اون حرف منو  

وریش شکننده  شکست...منی که از غم دوریه شوهرم همینج

شدم..همینجوریش دارم عذاب میکشم از این نحسی..از این زندگی..از  

این بی کسی..از این غربت..دوری مامان و بابا..مرگ پدر مادر 

واقعیم..من هنوز خیلی مسائل برام گنگه هنوز باورم نمیشه من تو این  

د ساله درد دارم..درد روحی خیلی بدتر از در 100اندازه یه ادمه   سن

 جسم. 

دستای لرزونم و گذاشتم روی سینه نیما و هولش دادم اونم مقاومت نکرد 

 و عقب کشید..من باید قوی باشم با ضعیف بودن چیزی حل نمیشه. 

اشکام و پاک کردم و دستام و مشت کردم تا از لرزیدنشون جلوگیری  

 کنم. 



 نفس عمیقی کشیدم و بدون نگاه کردن به نیما بلند شدم. 

رمون بود و نگران و گنگ نگاهم میکرد تو چشم هاش دیدم جیمز باال س 

 که پر از سواله. 

نتونستم لبخند نزنم تو همین سه روز انقدر ازش ارامش گرفته بودم که  

وقتی نگاهش میکردم انگار منبع ارامشم و میدیدم لبخند کم رنگ و تلخ  

 تر از زهری بهش زدم و با صدای گرفته و لرزون گفتم: 

 نو ببری خونه؟ جیمز میشه م-

 اره عزیزم حتما بیا پالتو تو بپوش بریم. -

نیما خواست حرف بزنه که سرد با نفرت نگاهم و دوختم به چشم هاش 

 که دهنش باز موند و نتونست حرفی بزنه.

رفتم سمت جا لباسی و با کمک جیمز پالتومو تنم کردم و بدون اینکه  

ن و پشت سرمم نگاه  حتی نیم نگاهی به نیما بندازم از در زدم بیرو

 نکردم فقط تند قدم بر میداشتم که رسیدم به اسانسور.

دکمش و زدم و منتظر شدم حس کردم کسی کنارم ایستاد از بوی  

 عطرش فهمیدم کیه:

 نیایـ... -

نزاشتم حرفش کامل شه و سریع راهم و کج کردم و از پله ها تند تند  

 ا زدن اسمم. رفتم پایین صدای پاهاش و میشنیدم و همینطور صد

ولی به هیچکدوم اهمیتی ندادم و وقتی رسیدم به پارکینگ دیدم که جیمز  

از اسانسور خارج شد و باهم رفتیم سمت ماشینش خواستم سوار شم که  

بازوم از پشت کشیده شد و افتادم تو بغل نیما دیگه تحمل نکردم با مشت  

 زدم تو سینش و جیغ زدم: 

ا..اون از عموم که خانوادم و ازم  دست از سرم برداریننننن لعنتی-

گرفت..اون از پدر و مادرت که بهم گفتن نحس با اینکه میدونستن همه  



این ها یه مشت مضخرفاته که عموم تو دهن همه انداخته..اینم از تو که  

امروز بهم انگ هرزگی زدی...من چرا دارم نفس میکشم نیما؟؟من کی  

م تا نحسیم دامن عزیزام و نگیره  و دارم؟ میدونی چرا اینجاااامم؟؟ اومد

دامن پدر مادرم و.. عشقمو..شوهرمو نفسمو جونمو ول کردم اومدم تو  

غربت فقط بخاطر حرف خانواده عموم و خانواده توعه لعنتی..حالم از  

ادما بهم میخوره که فقط بلدن زخم زبون بزنن..دل بشکنن مگه من چقدر  

 ظرفیت دارم هاااان؟؟ 

اشی کشیدم از حرص و عصبانیت که حس کردم  جیغ بلند و گوش خر

 تارای صوتیم پاره شد. 

نیما خشک شده نگاهم میگرد چشماش قرمز بود و اشک میریخت من  

 چرا اشک هاش و ندیدم. 

دلم یکم سوخت ولی چرا کسی دلش برای من نمیسوزه؟ هرکی میرسه 

 میزنه و میره.. 

اه افتاد برگشتم و سوار ماشین شدم وقتی جیمز هم نشست سریع ر

دیگه پشت سرمم نگاه نکردم فقط هق هق میکردم تا برسیم به    و

 خونه.... 
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رسیدیم خونه پیاده شدم و با اسانسور رفتیم باال تمام مدت جیمز سکوت 

کرده بود وقتی در خونه رو باز کردم با اینکه حالم بد بود و میخواستم  

 بودبرگشتم که به جیمز بگم: تنها باشم ولی دور از ادب 

 جیمز بیا داخـ.. -



دیدم در اسانسور بسته بود و جیمز هم نبود..فکر کنم فهمید که میخوام  

 تنها باشم.

 از این همه در ک شعورش اشکام ریخت.

 رفتم داخل و در و بستم پشت در سر خوردم نشستم....

کا گوش میدادم  یاده اهنگی افتادم که وقتی سوار هواپیما شدم که بیام امری

 و گریه میکردم: 

 

 میکشم پر به جایی که شاید دیگه برنگردم..

 خونه دریا شد از بس تو تنهاییام گریه کردم..

 توی آیینه دیدم یه مو حتی روی سرم نیست..

 عشق پروازم اما توانی تو بال و پرم نیست..

 میرم از دست دردا خـــداحـــافــظ.. 

 ـــظ.. وقتشه دیگه فردا خـــداحــاف

 خداحـافظ....خداحـافظ..

 زندگی آرزوهامو تقدیم افسانه ها کرد.. 

 میره اونی که بارید و شب گریه ی بی صدا کرد.. 

 میکنم حس نگاه سنگین این ادمارو.. 

 خنده ی تلخشون و نفهمیدن درد مارو..

 میرم از دست دردا خـــداحـــافــظ.. 

 وقتشه دیگه فردا خـــداحــافـــظ.. 

 ....خداحـافظ..خداحـافظ



 

 )احمد سلو_خداحافظ(  

 

گوشیم و در اوردم و اهنگش و پلی کردم و رفتم تو گالریم و عکس های 

خانوادیگمو عکسای کامران و همرو می دیدم و هق هق می کردم..دست 

راستم گوشی بود و با دست چپم مشت میزدم روی سینم و از خدا  

 میخواستم تمومش کنه..دیگه توان نداشتم. 

من به درد این دنیا نمیخورم...چرا خدا دلش برام نمیسوخت..مگه من  

 بندش نبودم..خدایا من و ببر پیش خودتتتتت..خواهش می کنم... 

یهو حس کردم قلبم فشرده شد..از دردش نتونستم نفس بکشم..نمیتونستم  

نفس بکشم..بین اشک و درد لبخند تلخی زدم فکر کنم باالخره خدا منو  

 دید..

عسه سینم انقدر زیاد شد که چشمم سیاهی رفت و گوشی از دستم درد ق

افتاد و فقط لحظه اخر چشمم به عکس کامران افتاد قطره اشکی از 

 چشمم چکید و بعد هم سیاهی مطلق.... 

******** 

 

 )کـــامـــران( 

 

 اقا مادرتون اومـ.. -

رو تخت نیم خیز شدم و عصبی جوری سرش فریاد زدم که جیغی زد و  

 قدم عقب رفت:  چند



مگه بهت نگفتم نمیخوام هیچ خری و ببینمممم؟؟؟هاااا؟توام برای من  -

کالنتر شدی زنیکه جنده؟؟ گمشو برو بهش بگو از همون راهی که  

اومده برگرده خودتم بعدش تن لشت و میبری بیرون از خونم دیگه ام  

 این ورا نبینمتتتتت....خرفهم شددددی؟؟ 

 در و بست. زنه با گریه رفت بیرون و 

خودم و روی تخت انداختم و باز مثل مرده متحرک به دیوار رو به روم  

خیره شدم که عکس دلبرکم روش بود...تمام دیوار و با عکساش پر 

کردم حتی روی تختمم عکسشو دارم....کارم شده هرشب کلی قرص  

خواب خوردن و نگاه کردن به عکسش... انقدر میبینم صورت نازش و  

م هاش زل میزنم تا خوابم ببره چه شبایی که تا صبح به  تو دریای چش 

 چشم هاش نگاه کردم و پلک روی هم نذاشتم.
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چرا اینکارو با من کردی نیایش؟؟چرا تنهام گذاشتی لعنتی تو که دیدی  

نمیتونم یه ساعتم دوریتو تحمل کنمممم...صدام میلرزید و بغضم داشت  

سال بزاری و بری؟ کجا رفتی بی معرفت؟  میترکید..چطور تونستی یه 

چرا گناه پدر مادرم و پای من نوشتی؟؟ لعنتی من که گفتم بخاطرت دور 

 همه دنیاااارو خط میکشم چرا رفتی؟؟ 

 اشکام از گوشه چشم هام هم زمان پایین ریختن و ال به الی موهام رفتن. 

دم دعوا  تو این یک سالی که نیایش و ندیدم همه چیز عوض شد..با خانوا

کردم بعد از اینکه یک ماه از نیایش خبری نشد رفتم شرکت ..دیوونه  

شده بودم رفتم تو اتاق بابام و بی هوا شروع کردم به کتک زدنش..اگر  

االن نیایش حال و روزش این بود بخاطر اون بود اگر من و ول کرد  

 رفت بخاطر اون بود..اون بود که باباشو کشت داداش خودشووو... 



ی من از بچگی بابام برام الگو بود ولی نمیدونستم الگوم یه شیطان  لعنت

صفته..من و با لقمه حروم بزرگ کرد با مااااال یتیمممم..اون نونی که  

من میخوردم حق نیایشم بود که گوشه پرورشگاه اشک میریخت از بی  

 کسیش.. 

اون روز انقدر بابارو زدم کسی هم جرعت نداشت بیاد داخل فقط  

م چیشد یهو چند تا مامور ریختن تو اتاق و من و از بابا جدا نفهمید

 کردن..

 بابا افتاده بود رو زمین و با سر و صورت خونی به خودش میپیچید. 

 نعره میزدم..اگر نمی اومدن قطعا اون روز میکشتمش. 

بابا رو بردن بیمارستان منم بردن بازداشتگاه ولی بعد از چند ساعت 

 رت رضایت داده و گفنه شکایتی نداره. ازادم کردن و گفتن پد

دیگه از اون روز به بعد نه پدرم و دیدم نه مادرم..وقتی میدیدمشون دلم  

میخواست با ماشین از روشون رد بشم...اینا بخاطر عشقم به نیایش نبود  

اینا بخاطر کاری بود که با زندگی نیایش و خانوادش کردن..اونا یکی لز  

دختر و حروم کردن...از وقتی که من  بهترین سال های عمر اون 

دیدمش مدام گریه میکرد و از بچگیش میگفت..مادرشم وقتی تعریف می  

کرد میگفت بچگیش همش با گریه و فکر و خیال اینکه پدر مادرش چرا 

 ولش کردن گذشته.. 

اشکام میریختن..یعنی دلیل رها کردن منم همین بوده؟؟ شاید وقتی من و  

 وفتاده و نمیتونسته تحمل کنه. میدیده یاده پدرم می

اهی کشیدم و دستم و روی چشم هام کشیدم و فقط از خدا خواستم هرجا 

 هست سالم باشه و یک باره دیگه بتونم ببینمش. 

دقیقه دیدن  1دلم انقدر براش تنگ شده بود که اگر میگفتن در ازای 

نیایش جونتو بده دو دستی تقدیمشون میکردم که ففط یک بار دیگه  

 بینمش. ب



مثل این یک سال که هرروز میرفتم خونه پدر مادر نیایش تا اگر خبری   

شده ازشکن بگیرم بلند شدم با همون لباس سیاهی که تنم بود سویچمو  

 برداشتم و زدم بیرون. 

تو ماشینم چشمم به حلقم افتاد تو این یک سال حتی برای لحظه ای از  

 زنم برمیگرده.. دستم درش نیاوردم هنوزم امیدوار بودم که 

رسیدم به خونه پدرش پیاده شدم و خواستم زنگ بزنم که در باز شد و  

مادر نیایش اومد بیرون اونم حال روز خوشی نداشت زیر چشم هاش 

گود افتاده بود و صورتش بی فروغ بود...سرد نگاهم کرد حتی نفرت و 

ته نگاهش میخوندم..اون فکر می کرد نیایش بخاطر منه که فرار کرده و  

 گرده. دیگه برنمی
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سرم و انداختم پایین که کلید واحدشون و گذاشت کف دستم و با صدای  

 گرفته ای گفت: 

 پدرش خونس. -

 و از کنارم رد شد و رفت.

 در باز بود رفتم داخل و با کلید در و باز کردم.

پذیرایی خالی بود رفتم از پله ها باال با دیدن در اتاق نیایش پاهام لرزید  

 مهمون گلوم شد.. و باز بغض

رفتم سمت در و بازش کردم و داخل شدم..هنوزم بعد از یک سال حس 

میکردم عطرش و تو اتاقش..چشم هام و بستم و روزای عقدمون یادم 

اومد که تو این اتاق باهم چقدر خوشحال بودیم..اشک از چشمم چکید  

 نمیتونستم تحنل کنم اومدم بیروم و نفس عمیقی کشیدم. 



 ومد فکر کنم پدرش حموم بود .صدای اب می

این مرد خیلی مرموز بود یادمه چند ماه پیش یهو غیبش زد و بعدم که  

برگشت حال و روز خوبی نداشت..هنوزم حس میکنم یه چیزی میدونه  

ولی نمیگه..ناخود اگاه رفتم سمت اتاق کارش در و باز کردم و داخل  

 شدم.

کارش که عکس نیایش تو  نگاه کلی به اتاق انداختم و رفتم سمت میز 

قاب روی میزش بود در حالی که لبخند قشنگی زده بود و دستش  

 دورگردن باباش حلقه بود. 

 کلی کاغذ روی میزش بود.. 

دو تا کشو میزش داشت اولی باز بود و بازم پره کاغذ بود ولی دومی  

قفل بود..کنجکاو شدم درش و باز کنم ولی کلید نداشت..حتما باید  

 اشه.همینجاها ب

کل میز و بهم زدم عصبی شدم خواستم برم بیرون که چشمم خورد به  

قاب عکس نیایش خدس زدم کلید شاید پشت اون قاب باشه وقتی 

 برداشتمش با دیدن کلید پشت قاب لبخندی زدم.

سدیع در کشو رو باز کردم و با عکسی که تو کشو بود دیدم خشکم زد 

واستم برش دارم که صدای  به معنای واقعی کلمه سنگکوب کردم...خ

 پدرش مانع شد: 

 تو اونحا چه غلطی میکنییییی؟ با اجازه کی وارد اتاق من شدی..-

******* 

 

 )دانـــای کــل( 

 



نیایش اون سره دنیا با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و این سره دنیا  

 کامران بی تاب یکبار بغل کردن و دیدن چشم های زیبای معشوقش..

 گناه بزرگترها شدن..هردو قربانی 

نیایش بعد از اون روز که از بیمارستان میاد خونه ایست قلبی میکنه و  

اگر اون روز جیمز نگران نیایش نمیشد و کارگری و نمیفرستاد تا از  

 حال اون با خبر بشه ممکن بود نیایش بمیره. 

جیمز اون و به بیمارستان خودشون میرسونه و نیما با دیدن بدن بی  

یش پشیمون میشه از گفته هاش...از اینکه به نیایش اعتماد جون نیا

داشت ولی بهش تهمت زد...از اینکه با اون حال تنهاش گذاشت اگر  

 نیایش چیزیش میشد اون خودش و نمیبخشید....

نیایش روی تخت بود و بهش شوک میزدن تا دوباره چشم هاش و باز 

چون اون کسی که روی تخت کنه..دوباره نفس بکشه نیما دکتر بود ولی 

بود نیایش بود عزیز تر از جانش نتونست تحمل کنه برای همین نذاشتن  

بره تو اتاق ولی از پشت در میدید که جسم نیمه جون نیایش روی تخت  

بلند میشه و دوباره کوبیده میشه رو تخت و انقد عمل احبا رو انجام دادن 

گاه اکسیژن و بقیه چیز تا قلبش دوباره زد ولی خیلی ضعیف سریع دست

هارو بهش وصل کردن و نیما که صورتش از گریه خیس بود خم شد و 

سجده شکر بجا اورد و بعد بلند شد و رفت تو اتاق که جیمز با صورتی  

رنگ پریده و خیس عرق برگشت سمتش و با نفرت بازوشو گرفت و  

 بیرونش کرد و غرید: 

اتاق نیایش و مسموم کنی   گمشو از اینجا نمیخوام با نفس نجست هوای-

و باز جونش و بگیری...اگر چند دقیقه دیر تر رسیده بود میمرد میفهمی  

اینو؟؟ قبل از اینکه تو سر و کلت پیدا شه حالش داشت بهتر میشد  

میخواستم ببرمش پیش مشاور تا بهتر بشه و برگرده پیش خانوادش ولی  

که ادعا میکنی   توعه لعنتی همه چیز و بهم ریختی...توعه بی غیرت

نیایش دختر خالته و مثل خواهرته دیدم که امروز با حرفات خوردش  



کردی نیایش اگرم بهوش بیاد دیگه اون ادم سابق نمیشه اون دختر درد  

زیاد داشت فقط نیاز داشت یکی درکش کنه پای درد و دلش بشینه تا  

خودش و خالی کنه و سبک بشه ولی تو امروز ضربه اخر و زدی..  

ن همون ساعتی که تو اتاق بود مرد دیدم که روح از تنش رفت..اون  او

االن یه جسم بی جونه روی اون تخت که قلبش ضربان داره همین..اون 

 زنده نیست فهمیدیی؟ 

حاال گمشو بزار اگر بهوش اومد بگم همه اتفاقات یه کابوس بوده و تو  

دش نیاد  و دعا کن وقتی بهوش اومد چیزی یا  خواب سکته کرده..برو

هرچند ضربه ای به سرش نخورده ولی دعا کن معجره بشه و همه چیز  

 و فراموش کنه. 

نیما خشک شده فقد به جیمز نگاه میکرد و نمیتونست حرف بزنه..مسبب  

 این حال نیایش اون بود اره..اشکی از چشمش چکید رو به جیمز گفت: 

گور میشم فقط  قول بده مراقبش باشی تا پدرش بیاد منم میرم گم و -

شمارم و میدم بهت خواهش میکنم اگر بهوش اومد بهم بگو فقط میخوام  

 بدونم که سالمه همین. 

جیمز پوزخندی زد از این همه پرروییه نیما..وقتی نیایش از بی وفاییه  

وفامیلش و از تنهاییش میگفت جیمز باور نمیکرد ولی وقتی نیمارو دید  

همش حقیقت بوده حتی چیزی  دیگه باورش شد حرف های اون دختر 

فراتر از حقیقت و حاال با پوست و گوشت و استخونش دردی که این  

 چند سال اون دختر از بی کسی و تنهایی کشیده رو حس میکرد. 

و افسوس خورد به حال دور و بریاش با کاری که با این دختر مظلوم  

 موطالیی کردن.به راستی چطور دلشون اومد. 

 برای همیشه رفت  نیما شمارش و داد و
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جیمز بعد از دو روز گوشی نیایش و برداشت و زنگ زد به پدرش و  

ازش خواست که بیاد امریکا پدر نیایش که اینگلیسی دست و پا شکسته  

میفهمید با شنیدن اسم نیایش رنگش پرید و گفت که خودش و میرسونه با 

 اولین پرواز... 

پدرش فرستاده بوده و کل ماحرای   نیایش عکس خودش و جیمز و برای

اون و برای پددش گفته بود که پدرش خبالش راحت باشه که تنها 

نیست..برای همین پدرش از شنیدن صدای جیمز تعجب نکرد. ولی  

داشت دق میکرد نمیدونست چیشده که دخترک مو طالییش رو تخت  

 بیمارستان بود هراسون رفت بلیت گرفت برای فردا.. 

دخترکش را دید حالش خراب شد جیمز به دوستش که   وقتی رسید و

فارسی بلد بود گفت بیاد و حرف های اون و برای پدر نیایش ترجمه کنه  

وقتی پدرش همه ماحرای نیما و اتفاقات اخیر و فهمید دیوونه شد و دلش  

برلی دخترش پرپر شد چقدر این بچه تو زندگیش زجر کشید..همه بهش  

یبه.. ولی از جیمز ممنون بود که هواشو داشته و  بد کردن از فامیل تا غر

 به موقع رسوندش به بیمارستان. 

پدر نیایش دو روز موند و بعد برگشت نمیتونیت زیاد بمونه چون  

کتمران هرروز میرفت خونه اونا و شک میکرد از نبود اون و همین  

طور مادر نیایش اگر میفهمید دخترش به این حال و روز افتاده قطعا دق  

 می کرد. 

پدرش فردای اون دوز راهی شد ولی کلی سفارش کرد به جبمز اگر 

 خبری شد زنگ بزنه بهش. جیمز هم قول داد هرچی شد خبرش کنه. 

 پدرش قلبش و پیش دخترکش گذاشت و با دلی خون برگشت ایران...



******** 

 

 )نـــیـــایـــش( 

 

ر شد برام ولی  بعد از اینکه بهوش اومدم جیمز و دیدم و همه چیز مرو 

جیمز سعی داشت کاری کنه ناراحت نشم چون گفت حالم خوب نیست با  

 حرفی که زد چشمام گرد شد: 

پددت اینجا بود نیایش..اومد و گفت که مواظبت باشم گفت وقتی بیدار  -

 شدی بهش زنگ بزنی. 

 دستگاه اکسیژن و برداشتم و گرفته زمزمه کردم: 

 بـ..بابام..اینحا ب..بود؟ -

 عزیزم..یه چیزی ام برات اورد که بدم بهت. اره --

از روی میز کنارم چیزی اورد که با دیدنش اشک تو چشم هام جمع 

 شد...

 این همون قران خودمه که مامان بهم داده بود.. 

ازش گرفتم و بازش کردم و با دین اون کاغذ اشکم غلتید و روی بالشتم  

 چکید.

 جیمز قران و از دستم گرفت و با اخم گفت:

اگر قرار باشه گریه و ناراحتی کنی نمیزارم به بابات زنگ بزنیا.حدی -

 میگم نیایش برات خوب نیست لطفا مراعات کن.

سری تکون دادم که قران و ازم گرفت و کتار بالشتم گذاشت و با گوشی 

 شماره ای گرفت و داد دستم... 



دارم دق میکنم  سالم جیمیز...چیشده..بگو که دخترم بیدار شده..بگو من -

 اینجا. 

 بـ..بابایی.. -

جان دل بابااا...عمر بابااا...نفس بابا..خوبی قربون نفسات بشم؟؟؟  -

چیشدی عمر بابا؟ قرار نبود بری اونور حالت بدتر بشه؟ چیکار کردی  

 بود خودت عسل بابا؟ 

بغض کردم ولی با دیدن اخم های درهم جیمز بغضم و قورت دادم و  

 بزور گفتم:

 م بابا..شما خوبینـ..مامان..خوبه؟؟کـ..کامرانـ.. خـ..وب-

اره اره بابا جون اروم باش ما هممون خوبیم توام زود خوب شو برگرد  -

 عنر بابا دیگه طاقت دوریت و نداریم مادرت بیتابته . 

قطره اشکی از چشمم چکید و نفسمم تنگ شد به سرفه افتادم که جیمز 

وی دهنم گذاشت و زیر لب  سریع گوشی و گرفت و ماسک اکسیژن و ر

 هی غر میزد با بابا صحبت کرد و بعدم زود قطع کرد و رفت بیرون. 

ماه که بهتر شدم و کالفه بودم از بیمارستان خواستم که برم    4بعد از 

 خونه روز ترخیص از پرستار شنیدم که ایست قلبی کرده بودم...

 دلم برای تنهایی و مظلومیت خودم کباب شد.

جیمز برام دوتا پرستار گرفته بود اونام نمیزاشتن دست به سیاه  تو خونه 

 و سفید بزنم و فقط تو دست شویی و حمام باهام نمیومدن. 

نباید به قلبم فشار می اوردم و زیاد راه میرفتم..باید استراحت 

 میکردم.جیمز گفت اگر گوش نکنم برم میگردونه به بیمارستان. 

به همین منوال گذشت که یه روز یه خانم  منم گوش میدادم چند ماه دیگه 

زیبایی اومد و گفت اسمش کاترین و از طرف جیمز اومده ..مشاوره و  

 میخواد کمکم کنه. 



هفته اول مخالف بودم و زیاد حرف نمیزدم باهاش ولی انقد دختر  

خونگرم و مهربونی بود زود باهاش جور شدم و بعد از اینکه همه چیز  

از اون روز به بعد همیشه بهم میگفت که باید   از زندگیم و براش گفتم

به حرف بقیه گوش نکنم چون اون مضخرفات    کنار بیام با زندگیم و

زاده ذهن مریض اوناس و تو دنیای حقیقی هیچ اهمیتی نداشت..و اینکه  

همه مشکل دارن تو زندگی یکی کم و یکی زیاد ولی اینکه شوهرم و  

و خانوادم و دارم خیلی خوبه و باید به   دارم که منتظرمه و من تنها نیستم

 اونا فکر کنم.... 

 هرروز روحیم بهتر میشد.

بار تکرار کنم)من   3هرروز کاترین قبل رفتنش از پیشم بهم میگفت که 

زندگی میکنم برای خودم..برای عزیزانم و به خرافات و گذشته هم فکر 

 نمیکنم..( 

ه ذهنم شده بود و گاهی  این جمله رو هرروز تکرار میکردم و کم کم ملک

 بار این جمله رو میگفتم.  20وقتا روزی 

یک سال گذشت و من حالم خیلی خوب شده بود هرروز با بابا حرف 

میزدم و اونم میگفت که همه چیز رو به راهه و کامرانم حالش بهتره و  

 فقط بیقراره ببینتم. 

 ولی کسی چی میدونست که چه اتفاقی قراره بیوفته....... 
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باالخره امروز روزی بود که قرار بود برگردم به ایران بعد از یک  

 سال دوری و دلتنگی. 



حال روحیم بهتر بود ولی هنوز الغر و ضعیف بودم و زیر چشم هامم 

 گود رفته بود چون زیاد غذا نمیخوردم.

جیمز گفت که باهام میاد ایران و رفت امروز برای خانوادم سوقاتی 

 و نبرد گفت خسته میشی و به قلبت فشار میاد . خرید و من

گفتم برای کامران و خودم دوتا پالک بگیره که قلب نصفه باشه و نصفه  

من اول اسم اون روش هک شده باشه و روی نصفحه اون اول اسم من  

بگیره با یه باکس زیبا میخوام دفترچه خاطراتمم بزارم تو اون باکس تا  

یک سال و نوشته بودم تا روزی که برگشتم    بدم بخونه تمام روزای این

 و اون دفترچه رو خوند دفترچه رو بسوزونیم و از اول شروع کنیم. 

 جیمز لبخندی زد و تایید کرد حرفمو. 

وقتی برگشت با دیدن سوقاتیا شرمنده شدم ولی جیمز به روی خودش  

 نیاورد و وسایلم و جمع کردیم از خونه زدیم بیرون. 

 اینجا تنگ میشد. دلم برای  

 جیمز با خنده گفت:

نگهش میدارم برات همینجوری که دفعه بعد با شوهرت بیای تو خونه  -

 خودت...

 با قدردانی و شدمندگی نگاهش کردم و گفتم:

 جیمز من اگر داداش داشتم به تو حسودیش میشد. -

 با گتگی گفت: 

 یعنی چی؟ -

ام داشتم به   چون من تورو خیلی دوست دارم حتی اگر برادر خونی-

اندازه تو دوسش نداشتم اینو مطمئنم..تو برام خیلی عزیزی. هیچوقت  



محبتاتو فراموش نمیکنم درضمن اینم بگم حق نداری تا یک سال 

 برگردی اینجا 

باید ایران پیشم بمونی.. هرروز برات قرمه سبزی بپزم تا یکم از  

 محبتات و جبران کنم خندید و گفت:

ا وقتی ببینم دیگه به من احتیاجی نداری پیشت  یک سال که نه ولی ت-

میمونم.. قرمه سبزی ام باید برام بپزی خیلی وقته درست نکردی هوس  

 کردم.

باهم رفتیم بیرون و سوار همون لیموزین شدیم که باهاش یک سال پیش  

 اومدم اینجا.

 رفتیم فرودگاه و تو راه همش جیمز شوخی میکرد و منو میخندوند. 

بودیم که یکی صدام کرد و با تعجب ایستادم و تا برگشتم  تو فرودگاه  

 کاترین و دیدم که میدویید سمتم و اسممو صدا میزد. 

با لبخند چند قدم سمتش رفتم و وقتی بهم رسید همو بغل کردیم زیر  

 گوشم با نفس نفس گفت: 

 بی معرفت بدون خداحافظی داشتی میرفتی؟؟ -

 با ناراحتی به خودم فشردمش و گفتم: 

باور کن طاقت نداشتم ببینمت و برای بار اخر خداحافظی کنم -

 باهات...همین االنم دیگه دلم نمیخواد برم.

 کاترین با بغض خندید و گفت:

 دلم برات تنگ میشه عزیزم..قول بده بیای بهم سر بزنی.. -

دل من بیشتر..کاترین من هیچوقتتتته هیچوقت محبتات و فراموش  -

منو سرپا کردی وگرنه من االن هنوز تو اون خونه  نمیکنم..تو بودی که 



روی تخت افتاده بودم..تو فول بده که بیای ایران تا بتونم جبران کنم  

 برات. 

 میام قول میدم..اینجا یکم کار دارم با نامزدم میام حتما دیدنت. -

 صدایی تو سالن پیچید پرواز مارو اعالم کرد.

 کاترین و بوسیدم و گفتم:

 د بریم مراقب خودت باش عزیزم..دوست دارم خیلی. ما دیگه بای-

 منم دوست دارم..مواظب خودت و قلب مهربونت باش عزیزم.. -

از هم جدا شدیم سخت بود ولی دل کندیم و رفتیم لحظه اخر دیدم که  

دست تکون داد ودیگه ندیدمش جیمز چمدون هامون رو تحویل داد و  

ال گذشته کنار هم نشستیم و  و باز هم مثل س   رفتیم سوار هواپیما شدیم

 جیمز با شوخی گفت:

خانم محترم لطفا وقتی میخوابی هدفون رو گوشت نزار که من گلوم و  -

 پاره نکنم هی صدات کنم و تو نفهمی. 

 خندیدم از یاد اوری اون روز و چشمی گفتم کع اونم خندید. 

ایران..خاک  ساعته خسته کننده باالخره رسیدیم به خاک  10بعد از 

 وطنم.. 

 وقتی پیاده شدیم جیمز گفت: 

 باورم نمیشه باز اومدم ایران. -

 خندیدم و گفتم:حاال حاالهام موندگاری...

 به تاکسی سبز رنگی اشاره کردم و گفتم: 

 بفرمایید قربان لیموزین ما امادس. -

 قهقه ای زد و گفت: 



 از دست تو... -
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گفتیم و خندیدیم من از استرس داشتم    سوار تاکسی شدیم و تو راه کلی 

میمردم و همش با حلقه تو دستم ور میرفتم و تو انگشتم میچرخوندمش  

دل تو دلم نبود کامران و ببینم بعد از یک سال برگشتم که بمونم برای  

همیشه...یعنی قبولم میکنه؟؟اره بابا ون عاشقمه منم اگر مجبور نبودم  

 با فکر کانران زندگی کردم..  ترکش نمیکردم..منم اونجا هرروز

 جیمز مدام باهام حرف میزد و شوخی می کرد تا توی فکر نرم. 

وقتی به خونمون نزدیک شدیم ضربان قلبم اون قدر رفت باال که نزدیک  

بود سکته کنم درد خقپفیفی تو سینم پیچید دستم و اروم گذاشتم رو سینم  

وقت نفهمه..چون اگر  جیمز حواسش بهم نبود سریع دستم و انداختم که ی

میفهمید من خانوادمو ندیده دارم اینجوری میکنم ببینم بدتر میشه 

 نمیذاشت ببینمشون. 

دستای لرزون و سردم و پیچیدم تو هم و چند تا نفس عمیق کشیدم که  

 راننده گفت: 

 رسیدیم خانم.-

چشم هام و باز کردم و کرایه رو حساب کردم پیاده شدیم و راننده  

 و در اورد و رفت.  چمدون هامون

 جیمز دوتا چمدون رو برداشت و خواستم کمکش کنم که نذاشت.. 

صدای توقف ملشین و شنیدم.. همین که برگشتم با دیدن کامران نفس تو  

 سینم حبس شد.



تو ماشینش بود و زیاد معلوم نبود ولی مگه من میتونستم ماشینش و  

ای پرپشتش و  تشخیص ندم..مگه میتونم اون چشم های گیرا و ابروه

 نشناسم...ولی چرا انقدر اخم کرده بود؟ 

ضربان قلبم رفته بود رو هزار..دوتا نفس عمیق کشیدم وقتی ریلکس تر   

 شدم یه قدم به جلو برداشتم که کامران از ماشین پیاده شد. 

اخم هاش بشدت توهم بود و فکش قفل شده بود..با قدم های محکم اومد  

ستاد..الغر شده بود مرد چهارشونه  سمتم و جلوم تو یک قدمیم ای

من..سرم و گرفتم باال با دیدن چند تا چین و چروک گوشه چشمش و  

 جلوی موهاش که کمی سفید شده بود خون تو رگام یخ بست...

 دهنم برای گفتن حرفی باز شد ولی صدایی بیرون نیومد. 

به  به هم زل زده بودیم و انگار تو این عالم نبودیم که با صدای جیمز 

 خودمون اومدیم:

 عزیزم معرفی نمیکنی؟؟ -

 برگشتم سمت کامران و با لرز لب زدم:

 ایـ..ایشون..شـ...-

نذاشت حرفم تکمیل بشه و با صدای گرفته از الی دندون های کلید  

 شدش غرید:

 پسر عموشم. -

جیمز تعجب کرد..ولی من بیشتر از اون..قطعا جیمز کامران و شناخته  

بود چون عکسش و نشونش داده بودم نمیدونم چرا این سوال و پرسید  

ولی سوال اصلی اینجا بود که چرا کامران خودش و پسر عموم معرفی  

 کرد؟؟ 



چرا...اشک تو چشم هام جمع شد ضربان قلبم اونقدر باال بود که فکر 

اش و هر دوشون شنیدن نا خوداگاه چشمم به دست چپش کنم صد 

 خورد..با دیدن انگشت خالیش قلبم دیگه نزد...ضربانش قطع شد.. 

 چشمم به دستش بود که حیمز نگران اومد حلو تکونم داد: 

 نیایش..اروم باش لعنتی..نیایشششش..-

اهمیتی ندادم...کامران که فهمید به دستش نگاه میکنم دستش و مشت کرد  

 و رفت سوار ماشینش شد. 

 دور زد و با سرعت از کوچه خارج شد..

 روی زانوهام افتادم.

جیمز منو نگهداشت و زنگ زد به کسی و بعد تند تند صدام میکرد  

 ..حتی از کیفمم اسپریمو در اورد زد ولی من نفس نمیکشیدم... 

 در باز شد و بابا دویید بیرون و پشت سرشم جیغ مامان...

ودن و دیدم که جیمز داره یه چیزایی میگه ولی من  هردو جلوم ب 

نمیشنیدم و به خیابون زل زده بودم درست جایی که چند دقیقه پیش  

 ماشین کامران اونجا بود... 
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با سیلی که تو گوشم خورد به خودم اومدم ..نگاه لرزونم چرخید اول  

مامانم شکسته  روی جیمز نگران و بعد بابا و در اخر هم مامان...چقدر

 شده بود.. 

 اشک صورت نازش و خیس کرده بود. 

 یک قطره اشک گنده از چشم راستم چکید و بعد لرزون لب زدم: 



 بود و نبودم دردسره... -

 مامان محکم بغلم کرد و با هق هق زیر گوشم گفت:

این چه حرفیه دختره روانی...کجا بودی تو؟؟ میدونی من چی کشیدم؟  -

 سر چیه؟تو جیگر گوشمی درد

 بابا اروم گفت: 

 دخخرم بلند شید بیای بریم تو خونه..زشته تو خیابون..مهمون هم داریم. -

 تازه یاده جیمز افتادم. 

مامان ازم جدا شد و به جیمز سالم کرد..اونم چون یکم فارسی بلد بود و  

 منم بهش این مدت یاد داده بودم لبخندی زد و در جواب مامان گفت: 

 ..مادر..نیایش..هست؟؟ سالم..خانم..شما-

 مامان تعجب کرد ولی در جوابش گفت: 

 بله من مادرشم..بفرمتیید داخل..خوش اومدید. -

 بلند شدیم من و مامان رفتیم داخل..بابا و جیمز هم چمدون هارو اوردن. 

رفتم داخل..یاده اخرین روز افتادم که از این خونه رفتم..دوباره بغض  

 گلوم و گرفت و اشکام روون شد.

 نشستم روی مبل و بقبه هم نشستن. 

 یهو هق هقم بلند شد و دستم و گرفتم جلو صورتم.. 

 مامان کنارم نشست و منو تو بغلش گرفت و با گریه گفت:

 دخترم چرا با ما این کارو کردی؟؟کجا رفتی تو؟چرا به ما خبر ندادی؟ -

 بابا جدی و گرفته زمزمه کرد: 

 من خبر داشتم. -



 صورتم برداشتم که صورت مات مامان و دیدم. دستم و از جلوی 

 ناباور لب زد: 

 ت..تو خبر دا..داشتی و اونوقت... -

 دست مامان و گرفتم و گفتم: 

من ازش خواستم به هیچکس نگه..مامان من احتیاج داشتم یه مدت با -

خودم خلوت کنم..داشتم دیوونه میشدم من نمیتونستم با گذشتم با اینده نا 

کنار بیام..با حرف هایی که پشت سرم بود..هرطرف میرفتم همه  معلومم  

بهم میگفتن تو نحسی..مامان من داشتم عذاب میکشیدم. اگر به شما  

میگفتم نمیذاشتی برم..بابا هم راضی نیود ولی من باید میرفتم اگر 

میموندم با فکر و خیالی که داشتم زندگی و هم برای خودم و کامران 

 رای شما... جهنم میکردم هم ب

 مامان دلخور نگاهم کرد و گفت:

حتی اگر مخالفتم میکردم...حتی اگر زندانیتم میکردم تو حق نداشتی  -

چیز به این مهمی و ازم مخفی کنی فهمیدی؟؟من مادرتم نیایش نکنه  

 یادت رفته؟ من نباید بدونم دخترم یک سال کجا بوده؟ 

که نذاشت و بلند شد    شرمنده بودم خیلی زیاد خواستم مامان و بغل کنم

 رفت سمت اتاقش.

 خواستم برم دنبالش که بابا گفت: 

بزار تنها باشه..حق داره و مطمئنم االن از من بیشتر از تو دلخوره..من  -

بیتابیش و میدیم و دم نزدم چند بار قسمم داد اگر میدونم و خبری دارم  

 بهش بگم ولی نگفتم چون به دخترم قول داده بودم. 

 ختم پایین و گفتم:سرم و اندا

 بابا..کامران..اون و جلوی در دیدم ولی...-



 بابا اهی کشید و گفت: 

یک ماه پیش اومد اینجا من حمام بودم و مادرت و حلوی در دیده  -

 بوده..مادرت رفته بود در باز بود و اومده بود داخل.. 

من که اومدم بیرون دیدم کسی تو اتاق کارمه با دیدن کامران اول  

و بعد سرش داد زدم که اینجا چیگار میکنه ولی اون اهمیت نداد   ترسیدم

 وقتی رفتم جلو دیدم کار از کار گذشته. 

 با ترس رو به بابا گفتم:

 یعنی چی بابا...چیشده؟ -

 یادته اون عکسهایی که برام میفرستادی و؟؟  -

 سری تکون دادم که بابا گفت:

زم گذاشته بودم و  من دو سه تاش و چاپ کردم و توی دومین کشوی می-

قفلش کرده بودم کلیدشم گذاشته بودم پشت قاب عکست رو میزم ولی  

 مثل اینکه پیدا کرده بود و تا من رسیدم عکسارو دیده بود... 

 با ترس اب دهنم و قورت دادم و گفتم:

 کـ..کدوم..ع..عکسارو ..چ..چاپ کرده بو..دین؟؟؟ -

 بابا سرش و انداخت پایین و گفت: 

هایی که روز اول فرستاده بودی..هم خودت هم عکسی که با عکس -

 جیمز بودی... 

دنیا دور سرم چرخید..پس کامران عکس من و جیمز و دیده بود و وقتی  

 امروزم اون و کنار دید فکر کرده.... 

 وای خدااا نه..چرا تا میام یه چیز و درست کنم بدتر گند میزنم؟ 

 با من هیچ سنمی نداره؟ حاال چطوری باید بهش ثابت کنم جیمز 
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 بابا گرفته ادامه داد: 

بعد از اون روز هرکاری کردم براش توضیح بدم نذاشت و دیگه تا  -

 یک هفته اینجا نیومد.. 

ولی دو روز پیش اومد و تهدیدم کرد اگر جات و بهش نگم همه چیز و  

 به مادرت میگه.. 

وقت حالت بهتر شد  منم چون با جیمز در ارتباط بودم بهش گفتم هر

بیارت ایران چون دیگه نمستونستم بیشتر از این پنهون کاری کنم دیگه  

 کامرانم داشت همه چیز و میفهمید.. 

 برای همین گفتم :

 چند روز دیگه برمیگردی خونه.. -

 تاخواستم راجب جیمز و اون عکس بگم بهش نذاشت و گفت...

 بابا ساکت شد و حرف نزد..

 دهنمو قورت دادم و گفتم: با ترس اب 

 چی گفت؟؟ -

بابا بلند شد بره که دستش و گرفتم ..نگاهم که کرد با دیدن چشم های 

 سرخش تعجب کردم...

 گرفته غرید: 

 چیز مهمی نگفت مهم نیست.-

 بلند شدم روبه روی بابا ایستادم و گفتم: 

 لطفا بابا..میخوام بدونم. -



 بابا صداش و برد باال و با اخم داد زد:

چی و میخوای بدونی؟اینکه گفت وقتی برگشتی بهت بگم طالقت -

داده؟؟اینکه رفته دادگاه و گفته زنم گذاشته رفته و طالقت داده؟؟ اینکه 

گفت دیگه حتی نمیخواد دور و بر خونش ببینتت؟؟ اینکه قراره با یکی  

 دیگه ازدواج کنه ؟؟؟اینارو میخواستی بشنوی؟ 

م ولی خودم و کنترل کردم..چشمام داشت دوقدم عقب رفتم داشتم میوفتاد

سیاهی میرفت ولی من چشمام و گشاد کردم..قلبم نمیزد..دستم و روی  

سینم گذاشتم ولی حسش نکردم..جاش خالی بود انگار.خاطراتم با  

کامران مثل فیلم مدام جلو چشمم رد میشد..نگاه امروزش که پر از نفرت  

ود براق نبودـ..به سیاهی  بود..خاکستری چشم هاش دیگه مثل سابق نب 

 میزد.. 

من چیکار کردم با مرد مغرورم..اون..اون منو طالق داده بود...دیگه  

 شوهرم نبود. 

چشم هام بسته شد و افتادم زمین سرم با چیز سفتی برخورد کرد و درد  

 بدی پیچید توسرم و بعد از هوش رفتم... 

******* 

 

 )کــامـــران( 

 

میروندم و دستم انقد فرمون و فشرده بود به  با اخرین سرعت ماشین و 

 سفیدی میزد.. 

مدام قیافه نیایش و اون مرد سیاه پوست جلو چشمم بود...اون عکسا و 

 امروزم که باهم از تاکسی پیاده شدن و لبختد میزدن. 

 پس حقیقت داشت همش.. 



بس یود هرچی این مدت خودم و اذیت کردم..من این سره دنیا   دیگه

ز جون میدادم تو این یه سال یه روز خوش نداشتم شبا بزور  داشتم هررو

قرص خواب و با دیدن عکسش خوابیدم و اون اونور داشته عشق و حال 

میکرده...از فکر اینکه با اون مرد تو یه خونه بوده و...فریادی زدم که  

 حس کروم چهار ستون ماشین لرزید. 

 میزدم.   ماشین و زدم کنار و روی فرمون میکوبیدم و نعره

 نگاهی به بیرون کردم..هوا داشت تاریک میشد و بارون گرفته بود. 

 از ماشین پیاده شدم و تلو تلو خوران شروع کردم راه رفتن.. 

  1من باید فراموشش کنم..اره..اون وقتی زن من بود پاشو کج گذاشت و 

سال تمام با یه مرد دیگه بوده...لبختد زدناش..چشم های ابیش مدام میومد  

 لوی صورتم..ج

چقدر الغر شده بود..چشم های ابیش بی فروغ بود و دلتنگی ازش  

 میبارید. 

وقنی گفتم پسر عموشم ضربان قلبش اوندر رفت باال که ترسیدم تاحاال  

اینطوری نشده بود ولی عکس العملی نشون ندادم چون دیگه شوهرش  

طالق    منبودم وقتی به دادگاه عکسارو نشون دادم و گفتم ترکم کرده حک

 و دادن و غیابی طالقش دادم.. 

 وقتی چشمش به انگشت بدون حلقم افتاد خشکش زد.. 

میخواستم بغلش کنم حداقل برای اخرین بار ولی وقتی اون مرد و  

کنارش دیدم که نگرانش بود و مدام صداش میکرد نتونستم دیگه بمونم و  

 از اونجا دور شدم.

نگاه خیسش ولی...نه من باید  بعد از یک سال دیدمش دلم لرزید برای 

بزارمش کنار کسی و که بدون دلیل شوهرش و یک سال ول میکنه میره  

 و بعد از یک سال با یه پسر برمیگرده.. 



 حیف اون روزایی که براش پرپر زدم.. 

فکر کنم تا االن باباش براش همه چیز و تعریف کرده...اون پسر کی  

 بود.. 

 حداقل اینو باید میفهمیدم.. 

ه تصمیم ناگهانی برگشتم و دیدم از ماشینم کمی دور شدم دوییدم  طی ی

 سمتش. 

 بارون تمام لباس هامو خیس کرده بود و اب از موهام چکه میکرد.

نشستم و گاز دادم سمت خونه پدرش..حقم بود بدونم اون کیه تا راحت  

 تر فراموشش کنم. 

ر  وقتی رسیدم از تعجب چشم هام چهار تا شد..امبوالنس جلوی د

 خونشون چیکار میکنه. 

ضربان قلبم رفت باال...از ماشین پیاده شدم و رفتم جلو که دیدم یکی  

 روی تخت خوابونده بودن و از در می اوردن بیرون...

 یه نفر روی صورتش ماسک اکسیژن گذاشته بود. 

پدرش و اون پسره اومدن بیرون همش منتظر بودم نیایشم بیاد بیرون و  

مادرش باشه...نامردیه ولی دلم میخواست اون    اون کسی که رو تخته

 نیایش نباشه و مادرش باشه..

ولی وقتی مادرش و دیدم که زجه میزد و پدرش چشم هاش سرخ بود و 

نگران بود پاهام قفل کرد..اون..اون نیایش من بود..اون دختره موطالییه  

 من بود روی اون تخت بی جون؟؟ 

 

  ❧211پارت#

 



ازشون فاصله داشتم نیایش و گذاشتن توی امبوالنس و اون  دو سه متری 

 پسر همراه نیایش رفت ولی پدر و مادرش دوییدن سمت پارکینگ. 

 خواستم حرفی بزنم یاحداقل قدم بردارم ولی نتونستم. 

پدرش یک لحظه برگشت و با دیدن من خون جلوی چشم هاشو گرفت  

ش به سرعت اومد  سوییچ و داد به مادر نیایش و چیزی بهش گفت خود

سمتم و تا رسید بهم مشت محکمی تو صورتم زد که افتادم زمین و به  

 خودم اومدم. 

از چشم هاش خون میبارید..نگاهش کردم که لگدی تو صورتم زد و  

 فریاد زد: 

اومدی چی و ببینی کثااافط هااا؟؟ اومدی پرپر زدنش و به چشمت  -

چرا این کارو باهاش   ببینییییی؟؟ تو که میدونستی چقدر دوستت داره

 کردی؟؟  

نمیدونم چرا پوزخند زدم و خون تو دهنم و تف کردم بلند شدم و زل زدم  

 تو چشم هاش و گفتم: 

من کم دوستش داشتم؟؟ بابام و تا سر حد مرگ زدم بخاطر رفتن -

نیایش..بخاطر اون قید همرو زدم..صد بار گفتم من و مثل خانوادم نبینه  

ا عروسی کرده بودیم دو روز تازه از ماه  ولی اون چیکار کرد؟؟ م

 عسلمون گذشته بود که فرار کرد رفت..

دیدین که من هرروز تو این یک سال میومدم دنبالش هنوزم عاشقش 

 بودم ولی اون عکسای لعنتی و که دیدم اتیش گرفتم... 

 فریاد زدم و ادامه دادم:

و هرروز  میفهمی وقتی ببینی زنتتتت..ناموست یک سال ولت کنه و ت-

بمیری و زنده شی برای یه لحظه دیدنش و وقتی ام ببینیش کنار یه پسر  



دیگه خوش و خرمه یعنی چی؟؟ تو بودی چیکار میکردی؟؟فقط چون  

 دخترته هوادارشی؟؟ دست کردم تو موام و گفتم: 

موهام و ببیننننن...بیا بریم اتاقمو ببین همون خونه ای که قرار بود با  -

شروع کنیم...یک سال تنها با عکساش سر کردم تا  نیایش زندگیمون و

برگرده..فکر اینکه کجاس و چرا ترکم کرده مثل خوره داشت منو  

میکشت بعد اونوقت اون با یکی دیگه اون سره دنیا داشته عشق و حال  

میکرده..اون خونه رو با تمام وسایل نو اتیش زدم..همه عکساشو بعدم 

العملم این بود..برو خداروشکر کن  دخترت و طالق دادم. بهترین عکس 

ولش کردم به این راحتی..اگر میخواستم ازش انتقام بگیرم طالقش  

 نمیدادم عذابش میدادم هرروز..

 دستم و کوبیدم رو سینم و گفتم: 

ولی این المصب دیگه نمیکشهههه..میفهمی؟؟ االنم اومدم فقط یه کلمه  -

 ازش بپرسم که اون پسر کیه؟ 

 ی زد و سرش و از تاسف تکون داد و گفت: پدرش پوزخند تلخ-

خیلی دیره برای پرسیدن این سوال...خیلی دیر..اون روزی که فهمیدی  -

میخواستم توضیح بدم نذاشتی حتی امروز که خودش اومد با اینکه 

طالقش داده بودی ولی حداقل وایمیستادی نقش بازی میکردی و ازش  

 میپرسیدی بعد ترکش میکردی. 

همه چیز تموم شد برو و براتم مهم نباشه اون پسر  ولی دیگه دیره

 کیه..فکر کن یه دوست که قراره در اینده دامادم بشه. 

 نه این امکان نداشت..

اونش برام مهم نیست دیگه کارای نیایش به من مربوط نیست فقط -

 میخوام بدونم وقتی ایران نبود با اون پسر رابطه داشته؟؟ 

 اخت و برگشت سمتم:باباش نگاه ترسناکی بهم اند 



حیف االن وقت ندارم باید برم بیمارستان..وگرنه دندونات و تو دهنت  -

خورد میکردم...تو چی فکر کردی راجب دختر من هاااان؟؟ اون هنوز  

حلقه تورو از دستش در نیاورده بعد تو میگی با اون پسر رابطه  

 داشتع؟؟؟ 

چشممون بهت  برو کامران..یجوری برو که دیگه نه من نه خانوادم 

نیوفته چون این اخرین اخطار بود..دفعه بعد قسم میخورم ببینمت خودم  

 میکشمت. 
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 داشت میرفت ولی لحظه اخر نمیدونم چیشد این حرف و زدم:

حالش چرا بد شد؟؟چرا بردینش بیمارستان؟؟یعنی انقدر تعجب کرد از  -

م مثل احمقا با اینکه زالقش دادم؟؟ نکنه فکر میکرد برمیگرده و من

 آغوش باز میرم استقبالش؟ 

دقیقه بود وه   10باباش خواست برگرده سمتم ولی نگاهی به ساعت کرد 

رفته بودن فقط یه نگاه ترسناک بهم انداخت و دویید سمت پارکینگ و  

 ماشینش و برداشت و رفت..

 مادر نیایش همون موقع که ما حرف میزدیم رفت.

منم برگشتم سمت ماشینم..سرم و گذاشتم رو فرمون..خدایا معادالتم همه  

بهم ریخته..چرا انقدر همه چیز عجیبه..رفتار های نیایش..اگر دوستم  

داره چرا رفت..اگر دوستم نداره پس چرا از شنیدن طالق دادنش به این  

 حال افتاده بود؟ 

و روشن کردم و  سرم و بلند کردم..باید میفهمیدم حالش چطوره ماشین 

 راه افتادم سمت بیمارستان.

 وقتی رسیدم از پذیرش پرسیدم: 



 ببخشید خانم یه سوال داشتم. -

 زنه اول با تعجب نگاهم کرد:

 اقا حالتونـ.. -

 خوبم سوالم و جواب میدید یا از کسی دیگه بپرسم؟؟ -

 بله بفرمایید. -

 بیماری به اسم نیایش همتی اوردن اینجا؟-

 کنید.....بله تقریبا نیم ساعت پیش اوردنش. چند لحظه صبر -

 میشه بدونم حالشون چطوره؟ -

تحت مراقبت هستن ولی اگر   ICUگویا ایست قلبی کردن و االن هم تو -

 بخواین بیشت بدونید باید بادکـ.... 

دیگه چیزی نشنیدم و اومدم بیرون...حرف های زنه تو گوشم 

 قلبی کردن...(  میپیچید:)بله ایست قلبی کزدن.....بله ایست

دنیا دور سرم میچرخید..نیایش من ایست قلبی کرده بود..اون قلب  

خوشگلش دیگه از هیجان نمیتپید..اون چشم های نازش االن بسته  

 بود...وای نه..من چیکار کردم باهاش.

دل و زدم به دریا با همون صورت خونی رفتم داخل باید میفهمیدم چرا  

 اینجوری شده.. 

سوال میپرسیدم که ای سی یو کجاست و همشون بعد از  از پرستار ها 

 کلی تعجب و سواالی مضخرف جایی که نیایش بود و نشونم دادن. 

صدای زجه های مادرش تو راه رو میپیچید پدرشم حال بهتری نداشت 

 از اون پسر خبری نبود.. 

 تصمیم گرفتم تا منو ندیدن برم پیش دکترش.



قتی وارد شدم اون پسر و رو به  رفتم سمت اتاق دکتر و در زدم و و

 روی دکتر دیدم... 

عصبی شدم هردو با دیدن صورتم تعجب کردن..اخم هام اونقدر تو هم  

بود که حس میکردم پیشونیم درد میکنه از صبح..نزدیک رفتم و رو به  

 دکتر گرفته نالیدم: 

 اومدم راجب حال نیایش همتی بپرسم؟؟حالش چطوره؟ -

عد به اون پسر کرد....پسره سری تکون داد که  دکتر یه نگاهی به من و ب

 دکتر رو بهم گفت:

متاسفانه حالش اصال خوب نیست چون باره دومه که دچار ایست قلبی  -

 میشه..اوضاع قلبش خوب نیست و... 

 رنگم پرید: 

 وچی دکتر..؟؟حرف بزن .. -

 رفتن تو کما.. -

 افتادم روی صندلی رو به روی اون پسر..

 اینگلیسی رو به پسره گقتم: به 

 چه بالیی سره نیایشم اوردی که دفعه دومه ایست قلبی کرده... -

 پسره سری از تاسف تکون داد و گفت:

این سوال و من باید از تو بپرسم...بیا بریم بیرون همه چیز و برات  -

تعریف میکنم...اوه راستی من فقط کسی بودم که به نیایش خونه داد تا 

تو کشور غریب..و اینکه من پزشک معالجش بودم   اواره نباشه

همین..ولی تو با قضاوت بی جا اون دختر و به این حال و روز  

 انداختی.. 

 داشتم دیوونه میشدم...یعنی چی..نه این پسر داره دروغ میگه.. 



 بلند شد و با اخم بهم اشاره کرد و گفت:

ه راه بیوفت اگر میخوای بدونی تو این یک سال به اون دختر چی گذشت-

 دنبالم. 

 شدم و باهم از اتاق خارج شدیم.   با پاهای لرزون بلند

 رفتیم بیرون از بیمارستان و خواست تاکسی بگیره که گفتم: 

 ماشین دارم.اومد بی حرف سوار شد و گفت:-

 راه بیوفت برو خونه نیایش میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. -

 کلید باز کرد و رفتیم باال.. بی حرف راه افتادم وقتی رسیدیم در و با 

 چمدون هاشون هنوز جلوی در بود. 

پسره رفت سمت چمدون نیایش میشناختم چمدونش و درش و باز کرد و  

بعد از گشتن یه جعبه بیرون اورد و گذاشت روی پاهام و رو به روم  

 روی مبل نشست و با اخم گفت: 

 بازش کن. -

 نگاهم و دوختم به جعبه قرمز مشکی رو پام.

ی جون بازش کردم که دیدم کلی کاغذ رنگی و شکالت توشه که روی  ب

اون ها یه دفترچه هست و کنارش یه جعبه کوچیک تر اون و باز کردم  

و با دیدن دوتا پالک که از یه قلب بود ولی نصفه و اول اسم هردومون  

 روش هک شده بود قلبم لرزید. 

 دفترچه رو برداشتم و گفتم: 

 این چیه؟ -

 و گفت: پوزخندی زد

 خاطرات یک سال نیایش.. -



 خاطراتش؟ -

 سری تکون داد و گفت: 

اره ولی قبل از اینکه بازش کنی باید برات از خودم و این مدت  -

 خالصه بگم..

 منتظر نگاهش کردم که شروع کرد:

 

 )جــیــمــز( 

 

من و نیایش تو هواپیما باهم اشنا شدیم..من اومده بودم ایران برای  -

گردش و تو راه برگشت به امریکا با نیایش اشنا شدم..وقتی پیاده شدیم  

اون جایی و نداشت و حدس میزدم پول کمی همراهشه..گفتم بیاد خونه  

من اول ناراحت شد ولی من گفتم که یه اپارتمان دارم و یه واحدش خالیه  

 اونم با کلی اسرار قبول کرد. 

وقتی اوند خونه رو دید خوشش اومد..من وضع مالیم خوبه و تو  

اپارتمانم که نیایش بهش میگفت برج طبقه اخر خودم زندگی میکردم و  

 کلی ادم بی خانمان و تحت پوشش قرار داده بودم. 
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ه  درضمن من جیمز هستم و دکتر هستم...قلب و عروق خوندم و ی

 بیمارستان دارم. 

نیایش هرروز حالش بدتر میشد..مدام تو فکر بود و گریه می  

کرد..هربار به یه بهونه میبردمش بیرون ..ولی حتی یک بارم نشد که  

بهش دست بزنم یا حتی موهاش و ببینم..اینم بگم که همون روز اول تو  



و  ماشین بهم گفت شوهر داره و خیلی دوستش داره و اگر قراره بیاد  

خونم زندگی کنه نباید مزاحمش بشم. ازش پرسیدم شوهرت کجاست که 

 گفت کار داره و نتونسته باهام بیاد.. 

منم از اول قصدم مزاحمت نبود وقتی بعد از دو سه روز بهم اعتماد کرد  

 میرفتیم بیرون.. 

یه شب شام درست کرد و برای تشکر منو دعوت کرد تا باهم شام  

یدم چرا تنهاست و از خانوادش بگه ..که به  بخوریم..اون شب ازش پرس 

گریه افتاد و همه چیز و تعریف کرد از تنهاییش و یتیم بودنش..خالصه  

دلیل اینجا اومدنش و پرسیدم که گفت من زندگیم و دوست دارم شوهرم  

و خانوادم و ولی مثل اینکه خالش وقتی با شوهرش حرف میزده از  

اون وقتی این حرف و میشنوه   دهنش در میره و میگه نیایش نحسه و

داغون میشه...باور میکنه که این حرف ها الکی نیست و واقعیت  

داره..اون برای اینکه به شما اسیبی نزته ازتون دور شد..میدیدم که  

هربار ازت حرف میزنه به حلقه تو دستش زل میزنه و گریه  

 میکنه...حتی گاهی وقتا روی حلقشو میبوسید.

دیرم گفتم اونم همین قدر دوستت داره؟ که اون   من این عشقش و که

جواب داده اره حتی بیشتر...گفت شوهرم منو انقدر دوست داره که  

بخاطرم خانوادش و حتی میکشه..باورم نمیشد ولی انقدر با هیجان و 

عشق ازت تعریف میکرد که دلم برای این مظلومیت و تنهاییش اتیش  

این دختر و از عشقش جدا  میگرفت اینکه بخاطر یه سری خرافات 

کردن دلم و اتیش میزد..تصمیم گرفتم حالش و خوب کنم و اول یکم  

ببرمش گردش و وقتی بهتر شد با دوستم که مشاوره صحبت کنم تا 

 باهاش حرف بزنه و درمانش کنه و برش گردونم پیش تو و خانوادش. 

تم  پدرش گفت که تو عکس منو نیایش و باهم دیدی..اون روز ازش خواس 

یادگاری باهام عکس بگیره..اون بهم میگفت داداش و منم از همون  

اولین باری که دیدمش بجز چشم خواهری هیچ جور دیگه نگاهش  



نکردم مخصوصا وقتی که فهمیوم شوهر داره و چقدر ددستش داره..فقط  

 سعی کردم کمکش کنم تا خوب شه و برگرده.

نش بدم یه پسری به اسم  ولی یه روز وقتی بردمش که بیمارستانم و نشو

 نیما رادفر اومده بود تا استخدام بشه تو بیمارستانم..

وقتی نیایش و اون تو اتاقم هم دیگه رو دیدن تعجب کردن و کلی باهم  

بحث کردن و من از تو حرف هاشوت فقط فهمیدم که حتما یکی از  

اقوامشه چون نیایش گریه میکرد و سعی میکرد چیزی و توضیح بده  

ولی اون گوش نمیداد و اخر سر هم دعواشون شد و نیایش با حال  براش  

 خراب گفت که ببرمش خونه.. 

وقتی رسوندمش خونه فهمیدم میخواد تنها باشه..ولی نتونستم طاقت بیارم  

و بعد از چند دقیقه یکی از خدمه هارو فرستادم بره اتاقش به هوای تمیز  

هرچی زنگ میزنه   کاری ببینه خالش چطوره وقتی زنگ زد بهم گفت

جواب نمیده ترسیدم دوییدم پایین و در و با کلید یدک باز کردم ولی فقط  

الی در باز شد بزور خودم و رد کردم و با دیدن بدن بی حونش که پشت  

در افتاده بود ترسیده زنگ زدم امبوالنس...قلبش ضربان نداشت و  

 نبضشم بشدت کند بود.. 

اوردم و گذاشتم تو دهنش تا دکتر   قرص زیر زبونی رفتم از اتاقم در

رسید و بردنش بیمارستان خودم..یه مدت تو کما بود و وقتی بهوش اومد  

با یاد اوری همه چیز خواست گریه کنه که نذاشتم و گفتم پدرش زنگ  

 زده و اگر میخواد با پدرش حرف بزنه باید اروم باشه...

اده بود که بره به  خبر داشتم که فقط با پدرش در ارتباطه..پدرش قول د 

 این سفر و وقتی با خودش کنار اومد برگرده..

پدرش وقتی اون روز عکسمون و دید منو شناخته بود وقتی نیایش  

بیهوش بود چند باری زنگ زد و من جواب دادم و وقتی از حالش گفتم  



اومد امریکا و بهش سر زد ولی نتونست زیاد بمونه چون شما شک 

 به من و رفت..میکزدین نیایش و سپرد 
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منم قول دادم که مواظبشم وقتی بهوش اومد زنگ زدم به پدرش و وقتی  

نیایش باز باهاش حرف زد از تو خبر گرفت که حالت خوبه یا نه  

نمیدونم چی گفت که باز گریه کرد...میفهمیدم که چقدر  

دلتنگتونه...دوست داشت وقتی بهوش میاد خانوادش و ببینه تورو  

 ارش ببینه ولی راهی بود که خودش انتخاب کرده بود. کن

بعد از یه مدت مرخص شد ولی کلی دارو داشت و قرار بود تا یک سال  

نه زیاد راه بره نه چیز سنگین بلند کنه اضطراب و استرس هم براش  

سم بود.. منم برای اینکه حواسش و پرت کنم تا به شما فکر کنه و غصه  

شناس بود تماس گرفتم تا هرروز تو خونه  بخوره با دوستم که روان

باهاش صحبت کنه ..اوایل باهاش خوب نبود و باهاش حرف نمیزد ولی  

کم کم باهم دوست شدن..مشاورش یه خانم بود به اسم کاترین..حتی  

امروز هم که خواستیم برگردیم نیایش از کاترین قول گرفت بیاد ایران تا 

کمک کرد و انقدر با نیایش  زحماتش و جبران کنه...کاترین خیلی 

صحبت کرد تا اون مضخرفات و از ذهنش دور انداخت و شد یه ادم  

 جدید..

بعد از چند ماه گفت که برگردیم ایران...دقیقا چند روز پیشش پدرش  

زنگ زده بود و گفته بود شوهرش خبر داره نیایش خارجه و باید زودتر  

تقبال کردم و گفت میخواد  برگرده وقتی دیدم نیایش پیشنهاد داد سریع اس 

براتون سواقاتی بخره..ولی خیلی نگران بود که تو پسش بزنی ...ولی  

همش میگفت حق داره هر عکس العملی نشون بده من نباید ترکش  



میکردم..مدام خودش و مقصر میدونست..گفتم خودم میرم براشون 

  میحرم سوقاتی برای قلبت خوب نیست زیاد راه بری و جای شلوغ بری

اونم گفت هرچی میخوای بخر ولی برای شوهرم دوتا پالک بخر که اول  

اسم هامون باشه..یه دفترچه داد دستم و گفت این تمام خاطرات تلخ منه  

 تو این مدت.. 

حرف بعدیش که خیلی مهم بود این بود که گفت میخوام این دفترچه رو  

هاش شروع  بدم به کامران و وقتی اون و خوند اتیشش بزنم و از اول با

 کنم یه زندگی جدید... 

تا وقتی برسیم به ایران خیلی استرس داشت و من نگران قلبش بودم  

چون از صبحش مدام استرس داشت و استرسم براش سم بود منم مدام  

سعی میکردم باهاش شوخی کنم تا فکر نکنه به چیزی..فکر میکردم  

 وقتی تو اون و ببینی و وقتی بغلت کنه اروم میشه.. 

تی اومدیم من توروشناختم چون عکست و دیده بودم ولی پرسیدم تو  وق

کی هستی چون میخواستم ببینم چی میگی وقتی گفتی پسر عموشی فقط 

 و وقتی دیدم که دستت حلفه نیست گیج شدم..

نیایش نباید ناراحت میشد وقتی تو اون و رها کردی و رفتی همونجا 

اد که بزور قرص و گذاشتم  افتاد و باز داشت بهش حمله قلب دست مید

زیر زبونش و از اسپری اسمش براش زدم ولی نفس نمیکشید تا وقنی  

که زدم تو گوشش و خانوادش و دید بهتر شد ولی وقتی اومد داخل  

مادرش وقتی فهمید پدرش همه چیز و میدونست از نیایش دلخور شد و 

م گفت رفت..نیایش از تو پرسید اینکه چرا اینجوری رفتار کرد پدرش 

طالقش دادی وقتی این حرف و شنید باالخره ایست قلب کرد دوباره و  

افتاد زمین تا به خودمون بیایم بگیریمش افتاد زمین و سرش خورد به  

 زمین.... 

این تمام چیزی بود که تو این یک سال به نیایش گذشت..ولی توعه  

نی  لعنتی بدون اینکه بیای باهاش حرف بزنی یا حداقل با من حرف بز



قضاوت کردی...اون دختر بزور سره پا شد و با قلب مریض برگشت تا 

دوباره از اول زندیگ و شروع کنه ولی هم مادرش هم تو بهش پشت 

کردید..قلب ضعیفش تحمل این درد سنگین و دوباره نداشت و االنم تو  

کماست ولی یه چیزی و دکتر بهت نگفت اینکه اون قلب دیگه برای  

باید فکر یه قلب جدید باشید براش..اگر پیوند نخوره  نیایش نمیتپه و  

جونش و از دست میده االنم با کلی دستگاه زندس...همه این ها بخاطر  

توعه..حاال چه حرفی برای دفاع از خودت داری بزنی؟؟ منتظرم  

بشنوم..من ادم بی منطقی نیستم میدونم توام دوستش داشتی و تو این  

ای سفیدت معلومه ولی قضاوتت همه  مدت توام عذاب کشیدی از موه

چیز و خراب کرد...نیایش همیشه میگفت کامران منو خیلی دوست داره  

عشقی که من بهش دارم کمتر از اونه ولی حاال امروز دیدم که تو حتی  

به خاطر عشقی که بهش داشتی حتی احازه ندادی از خودش دفاع  

زه میدادی حرف بزنه و  کنه..حتی اگر با من رابطه هم داشته بود باید اجا

 از خودش دفاع کنه... 
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 کــامــران( )

 

تمام مدت سرم پایین بود و از شنیدن چیزایی که به عشقم گذشته داشتم به  

جنون میرسیدم..نفهمیدم که اشک هام روی صورتم ریختن..فقط میدونم  

کردم..خودم با  هر قطره اشکم مثل اسید صورتم و میسوزوند..حماقت 

دستای خودم عشقم و کشتم..نیایش من قلب کوجولوش مریض بود  

چطور تونستم طالقش بدم..خدایا من چیکار کردم با زندگیم..چرا نذاشتم  

 از خودش دفاع کنه؟ 



سرم و که بلند کردم جیمز نگاهش به صورتم خورد تعحب کرد ولی باز 

 داد.. اخم هاش و در هم کرد و سری از تاسف تکون 

 گرفته گفتم: 

االن تنها کاری که میتونم برای جبران بکنم اینه که قلبم و اهدا کنم.. با  -

دکترش صحبت کن بگو من قلبم و اهدا میکنم..امشب این دفترچه رو  

 میخونم و فردا صبح میام بیمارستان. 

 جیمز پوزخندی زد و گفت: 

زندس بخاطر  حتی االنم داری اشتباه میکنی چون اون دختر اگر هنوزم-

وجود توعه..فکر کردی اگر یک درصد بشه و تو قلبت و بدی بهش اون  

بهوش بیاد و بفهمه قلب تو توی سینشه زنده میمونه؟؟ اون به عشق تو  

زندس.فقط کاش اینو میفهمیدی و قدرش و میدونستی..فقط بشین دعا کن  

 یه قلب براش پیدا بشه همین.... 

 بلند شد و رفت. 

انداختم و برواشتمش دفترچه رو گذاشتم توش و درش و   نگاهی به جعبه 

بستم برداشتمش و از خونه زرم بیرون و رفتم سمت خونه ای که خریده  

بودم یک سال پیش و همرو اتیش زدم لوازمش و ولی مهم نیست رفتم  

داخل همه چیز سوخته بود..رفتم تو اتاق و نشستم روی زمین و عکس  

 یدم... های سوخته خودم و نیایش و د

چیشد که بهت شک کردم نفس کامران...چیشد که اینطوری شد عشق  

 موطالییه من..چرا اینکارو کردی با دوتامون؟  

جعبه رو باز کردم و دفترچه رو در اوردم قبل از اینکه بخونمش پالکی  

که اول اسم نیایش روش برو و برداشتم و ذنجیر تو گردنم و در اوردنم  

 باز به گردنم بستم...حاال بهتر شد.   و پالک و انداختم توش و



روی پالک و بوسیدم..اون یکی قلب و باید نگهدارم وقتی بهوش اومد و  

 منو بخشید خودش گردنش بندازه. 

حاال دفترچه رو باز کردم و شروع کردم به خوندن..با هرجمله ای که  

میخوندم حس میکردم تمام لحظات اونجا پیشش بودم..درداش و حس  

کایی که ریخته بود و میفهمیدم و حاال وقتی ماجرا رو از  میکردم..اش 

نگاه خود نیایش خونده بودم انگار دردم بیشتر شده بود...اشکام میریخت  

و دلم مرگ میخواست..من و خانوادم زندگی این دختر و سیاه کرده  

بودیم..خدایا دیگه فرصت جبران دارم؟؟من قول داده بودم هیچوقت  

ال رو تخت بیمارستانه و منتظره قلب براش پیدا  ناراحتش نکنم ولی حا

بشه تا زنده بمونه فقط...البته از لحاظ جسمی..فکر نکنم دیگه روح  

شکننده عروسکم درست بشه...این دختر خیلی تخریب شده و دوباره  

 درست شده... 

یادمه جیمز تو حرف هاش گفت دلیل رفتن نیایش این یک سال بخاطر  

زده..نیایش چیزی از این موضوع   حرفی بوده که خالش بهش

نگفت..حتی راجب نیما هم چیزی نگفته..اگر دستم به این پسره حروم 

زاده برسه گردنش و خورد میکنم چطور جرعت کرده کاری با 

عروسک من بکنه که سکته کنه...اون خانواده عوضیش باعث جدایی ما 

شدن وگرنه نیایش من و بخشیده بود گذشته رو داشت فراموش  

میکرد...داشت به زندگی برمیگشت ولی نذاشتن..ای خدا چرا نیایش هر 

 ضربه ای خورد از خودی خورد؟؟؟ 

یه پسر امریکایی اون و به زندگی برگردوند تمام مدت حواسش بهش  

بوده تا خوب بشه به من برگرده ولی منه خر همه چیز و بهم  

هده  ریختم...پدر و مادرش که هفت پشت غریبن سرپرستیش و به ع 

گرفتن تا مواظبش باشن از هرکسی بیشتر هواش و دارن و دوسش دارن  

همیشه سعی کردن خم به ابرو نیاره ولی حاال با حماقت من همه دارن 

 عذاب میکشن.. 



کار درست چیه؟؟اینکه بمونم و دوباره عشقمو پس بگیرم یا برم و نیایش  

ن بهوش بیاد  و تنها بزارم تا زندگی کنه..اصال با چه رویی بمونم..او

حتی اگر منم ببخشه من نمیتونم نگاهش کنم از شرمندگی من اون و با  

بی رحمی طالق دادم عشقش و کشتم قلبش شکست و خورد شد و از کار 

افتاد...مگه یه تیکه گوشت چقدر توان داره که هربار انقدر عذاب و  

 تحمل کنه... 

به من نه به   نیایش بچه ی درد بود..بچه ی رنج کشیده..خدایا اون و

خانوادش برگردون قول میدم وقتی بهوش اومد هرکاری گفت بکنم حتی  

 اگر گفت خودمو بکشم دریغ نمیکنم..فقط حالش و خوب کن... 
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روی سرامیک های سرد خونه دراز کشیدم و گوشیم و در اوردم به  

 عکسای عروسک مظلومم زل زدم...به چشم های ابی نازش...

باز به عکس های عشقم زل زدم و حسرت     ردم واهنگی پلی ک

خوردم..حسرت از دست دادنش..حسرت چشم هاش که زندگیم  

 بود...حسرت خرمن طالیی موهاش...

 

 زیبای دلم... 

 بی تابت شدم..

 دل دادم به تو... 

 بی خوابت شدم.. 

 تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره با یه حس ناب..

 من مثل فرشته ها بخواب... با فکر تو بیدارم ای عشق 



 چشماتو ببند و خواب عشقتو ببین.. 

 تو بهترین خیال رو زمین.. 

 میخوام بگم دوست دارم همین... 

 تو رویا بخند و پر بزن تو اسمون... 

 صدام بزن یه لحظه در میون... 

 همیشه پای عشق من بمون... 

 باز یادم بیار احساساتتو..

 تو گوشم بخون میشم واسه تو... 

 عشق و زنده کردی تو قلبم با یه حس ناب...تو 

 با فکر تو بیدارم ای عشق من مثل فرشته ها بخواب... 

 چشماتو ببند و خواب عشقتو ببین.. 

 تو بهترین خیال رو زمین.. 

 میخوام بگم دوست دارم همین... 

 تو رویا بخند و پر بزن تو اسمون... 

 صدام بزن یه لحظه در میون... 

 بمون... همیشه پای عشق من 

 

 )راغب_اهنگ_رویا( 
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تا صبح پلک روی هم نگذاشتم نگاه کردم به عکس های دلبرم و اشک   

 ریختم...

 کی گفته مردا نمیتونن گریه کنن؟؟  

شکستن دل معشوق درد کمی نیست..جیمز راست میگفت من ادعای  

عاشقی میکردم..من لیاقت نیایش و ندارم..لیاقت عشق پاکش و  

اون واقعا عاشق بود که رفت تا خودشو بسازه و برگزده به  ندارم..

 زندگی... 

حلقشو این مدت درنیاورده بود..اونوقت من در اوردم و طالقش  

دادم..اون هرشب با فکر من میخوابید و من تو ذهن مریضم به فکر این  

 بودم که االن کنار کیه.. 

 انقدر فکر کردم تا صبح که حس میکردم مغزم درد میکنه. 

 از روی زمین یلند شدم بدنم کوفته بود و دید میکرد. 

رفتم سرویس تو اتاق و صورتم و تو ایینه دیدم خون روی صورتم  

 خشک شده بود چشم هامم سرخ بود و کمی متورم بود. 

اخم هام هنوز تو هم بود..ولی اینبار از دست خودم..این اخم ها تا وقتی  

 نیایش بیدار نمیشد باز نمیشدن.

صورتم و شستم کنار لبم زخم بود و پای چشمم کبود بود بخاطر ضرب  

 دست پدر نیایش.. 

چشمم به پالک تو گردنم خورد دلم لرزید..دوباره روی پالک و بوسیدمو  

 رفتم تو اتاق. 

لباسم و عوض کردم و تو اینه نگاه کردم خودم و موهام ریخته بود روی  

اگر االن نیایشم اینحا بود  پیشونیم و چشمام از بی خوابی خمار بود..

سریع موهام و میزد باال و میگفت کسی حق نداره این صحنه رو  

ببینه..لبخند کوچیکی از خاطرات ماه عسلمون زدم و موهام و باالیی 



زدم.نیایش نیست ولی من بخاطد حرف اون همیشه موهام و باال میزنم تا  

شتم و به هیچ  کسی اون حالت صورتم و نبینه همیشه ام بیرون اخم دا

 دختری نگاه نمیکردم ..حتی وقتی طالقش دادم... 

 با یاد اوری طالق دستام مشت شد دلم میخواست خودم و بزنم. 

از خونه زدم بیرون و راه افتادم سمت بیمارستان باید با جیمز و دکتر  

نیایش حرف میزدم ببینم حالش چطوره قطعا اگر پدر نیایش من و میدید  

 پس بهتره جلوی چشمشون نباشم..باز کتک میخوردم  

وقتی رسیدم رفتم پذیرش و گفتم جیمز و پیج کنه وقتی اومد با دیدن من  

همونجور که اخم هاش درهم بود اومد جلومو نگاهی به صورتم و چشم 

های سرخم کرد و بعد چشمش خورد به پالک تو گردنم خیلی جلوی  

 خودش و گرفت پوزخند نزنه سری تکون داد و گفت: 

 اری داشتی با من؟ ک-

 با اخم سرم وانداختم پایین و بعد نگاهش کردم:

 میخوام بدونم وضعیت نیایش چطوره؟ -

مثل قبل گفتم که تا قلبش پیوند نـ..وسط حرفش دستام و کردم تو موهام -

 و لعنتی زیر لب گفتم و برگشتم سمتش و بی قرار گفتم: 

چیز اوکی بود   توروخدا باهاشون صحبت کن من ازمایش بدم اگر همه-

من قلبم و اهدا کنم..خواهش میکنم جیمز من تا وقنی با نیایش بودم همش  

عذاب کشید خانوادم بچگیش و گرفتن و من جوونیش..خواهش میکنم  

نزار جوون مرگ شه اون دختر تمام زندیگ منه...من حماقت 

کردم..نیایش میدونه من عصبی میشم هیچی حالیم نیست کاری میکنم دو  

بعد پشیمون میشم..ادم عصبی هستم کال دست خودم نیست.لطفا   دقیقه

باهاشون صحبت کن قبول کنن..این کمترین کاریه که میتونم برای قلب  

 شکسته عشقم بکنم..



 جیمز ناراحت بهم زل زد و گفت:

بازم که داری اشتباه میکنی...من میدونم تو ادم عصبی هستی نیایش  -

میکرد یادمه یبار گفت تو خیلی اروم و    هربار منو میدید منو با تو قیاس

صبوری ولی کامران همیشه عصبی و تخصه..و اینم گفت که عاشق 

 همون عصبی بودن و غیرتی بودنته.. 

لباس توی تن من میدید میگفت کامرانم از این کت شلوار داره..دیگه این  

اخریا چیزی نمیگفت با نگاه غمگینش میفهمیدم..تو تنها مرد زندگیش  

که انقدر درگیر حرکات و همه چیزت بود..اون تو رو حفظ   بودی

بود..حتی االنم مطمئنم اگر بیدار بشه باط اونه که میخواد ازت حاللیت  

بگیره چون فکر میکنه اگر طالقش دادی بازم مصببش اونه...اون تو  

دنیا هراتفاقی براش بیوفته خودش و مقصر میدونه..چون دختر ساده و  

 مظلومیه.. 

امران نه اینجا نه هرجای این کره خاکی بری این کارو نمیکنن که  ببین ک

ادمی زنده رو بیان قلبش و پیوند بزنن حتی اون هایی که مرگ مغزی  

هم شدن باز اگر دکتر ها حتما قطع امید کنن ازشون عملش میکنن..بعدم  

اگر نیایش بیدار شه تورونبینه دق میکنه..اون دختر اگر االن با دستگاهم 

 س به خاطر وجود تو و خانواده کوچیکشه.. زند

اینارو دیشبم بهت گفتم اگر یادت باشه..پس سعی کن بجای فکر کردن به 

این مضخرفات براش دعا کنی..ما درخواست دادیم همه جا و االن  

 نیایش تو اولیته هرجا خبری بشه بهمون میگن. 

تی روی  سری تکون دادم و با شونه های خمیده خواستم برم که جیمز دس 

 شونم زد و مهربون گفت: 

غصه نخور مرد..هم تو عذاب کشیدی این مدت هم نیایش..اینم یه اتفاق  -

بود..تو حقیقت و نمیدونستی و چون خیلی فشار روت بود اون کارو  

 کردی ولی من مطمئنم نیایش بیدار بشه بعد از یه مدت تورو میبخشه.



رس..از چشمات پس سعی کن تا اون روز سرپا بمونی..به خودت ب

معلومه تمام دیشب و درگیر بودی..البته دیشب نه از گودی زیر  

ساله همینه اوضاعت..درست میشه..بهت قول   1چشمهات معلومه 

میدم...تو اشتباه کردی و ممکنه هرکسی اشتباه کنه مهم اینه درس  

بگیری از اشتباهت و دیگه هرگز تکرارش نکنی..شمارت و بهم بده  

 گ میزنم..  خبری شد بهت زن
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فقط جلوی چشم خانوادش نیا چون حالشون خوب نیست ممکنه یه وقت  

 چیزی بگن ناراحت بشی.

 هروقت کار داشتی بیا به من بگو. 

با قدردانی و شرمندگی نگاهی به جیمز کردم و بغلش کردم..اغوشش 

 بوی برادری میداد..بوی امنیت..بوی مهربونی خالص. 

ازت ممنونم..من خاطرات نیایش و خوندم خیلی ازت  جیمز خیلی  -

تعریف کرده بود و حاال میبینم اونا تعریف نبودن حقیقت یودن..تو واقعا  

یه مردی..خوشحالم که نیایش این مدت پیش تو بوده.امیدوارم بتونم  

 برات جبران کنم. 

 جیمز لبخندی زد و گفت: 

نداره منم اندازه شما ناراحتم وظیفه بوده..نیایشم مثل خواهرم هیچ فرقی -

 واقعا حس میکنم یکی از اعضای خانوادم رو تخت بیمارستانه.

دقیقه نیایش و   5جیمز میشه اخر شب وقنی کسی نیست من بیام فقط -

ببینم؟؟ خاهش میکنم با دکترش صحبت کن من تا بهوش بیاد دق  

 دقیقه ببینمش دلم اروم بگیره. 5میکنم..فقط 



 و گفت: جیمز رفت توفکر 

زیاد حرف من و گوش نمیدن    صحبت میکنم با دکترش اینجا ایرانه-

اگر امریکا بودیم تو بیمارستان خودم پارتی بازی میکردم میبردمت ولی  

خب اینجا نمیدونم قبول میکنن یا نه..در هر صورت صحبت میکنم بهت  

 خبر میدم. 

 لبخندی زدم و بعد از تشکر شمارم و دادم و رفتم بیرون. 

تم شرکت بابا از وقتی که تو شرکت کتکش زدم دیگه شرکت نیومد و  رف

 من راحت بودم که ارروز نمیبینمش. 

  12از شرکت داشتم برمیگشتم که جیمز پیام داد برای اخر شب ساعت 

 میرن خونه.  11بیا خانوادش ساعت 

لبخندی زدم و کلی تشکر کردم ازش و با لبخند رفتم خونه ولی اونحا 

 میخورد. دیگه بدردم ن 

لباسامو برداشتم و رفتم بنگاه یه خونه بزرگ باال شهر خریدم که مبله  

 بود و کامل.. 

درسته پول هنگفتی بابتش دادم ولی میارزید دلم میخواد بعد ازینکه  

 نیایشم بلند شد بیارمش اینجاـ. 

 یه خونه بزرگ که مثل کاخ بود و حیاطش پر از درخت و گل بود. 

 اد. حتما از اینجا خوشش می

لوازمم و چیدم تو اتاق خواب و رفتم عکاسی باز تمام عکسهایی که از 

نیایش داشتم و چاپ کردم و چند تارم زدم روی شاستی و بزرگ زدم به 

 دبوار اتاقمون. 

 شب بود. 10یه چیزی درست کردم خوردم ساعت 

 نمیشد ساعت.. 12پوفی کشیدم چرا 



شتم و عکسای دلبرم و نگاه  نشستم تلوزیون دیدم و بعد باز گوشیم و بردا

 کردم..

 12انقدر غرق نگاهش تو عکس بودم که حواسم نبود ساعت 

 شده..شماره جیمز رو صفحه اومد. 

 سریع تماس و وصل کردم: 

 کجایی تو پسر..بیا خانوادش رفتن. -

اومدم اومدم ببخشید انقدر درگیر عکسای نیایش بودم که زمان از دستم  -

 در رفت. 

 پشت گوشی حس کردم: لبخند جیمز و از  

 باشه...منتظرم زود بیا. -

 سریع خداحافظی کردم و دوییدم سمت در..

 داشتم پرواز میکردم که فقط برسم به عشقم.

 نفهمیدم چطور رسیدم بیمارستان.

 جیمز و از دور دیدم دوییدم پیشش که با لبخند گفت: 

ه  دقیق وقت داری زیاد باهاش صحبت نکن یا حرف ناراحت کنند  5فقط -

نزن چون تو کما رفته حرف هاتو میشنوه و ممکنه عکس العمل بدی  

نشون بده..اینو جدی میگم حواستو جم کن..هر حرکت اشتبا ممکنه باعث  

 مرگش بشه.

 اب دهنمو قورت دادم و گفتم: 

 باشه اصال حرف نمیزنم فقط نگاهش میکنم.-

 دلبرکم. رفتیم تو یه اتاق و لباس مخصوص پوشیدم و رفتم تو اتاق 



وقتی پرده رو زدم کنار از دیدن اون همه دم و دستگاه که بهش وصل  

 بود و بدن ضعیفش دلم مبخواست خدا همونجا جونم و بگیره.. 

 لرزون قدم برداشتم و نزدیکش شدم. 

 چشم هاش بسته بود و چسب روش بود و تو بینیش و دهنش لوله بود. 

گرفتم و روی حلقش و که  دست های الغر و سردش و بین دست هام 

 هنوز دستش بود بوسیدم و پشت دستش و نوازش کردم. 

به صورت رنگ پریدش نگاه کردم...لب های سرخش حاال به سفیدی 

 میزد و صورتش از همیشه مهتابی تر بود.

نتونستم طاقت بیارم و دستش و روی تخت رها کردم و فقط گرفته با  

 بغض لب زدم:

 ن.... منو ببخش عشق موطالیی م-

روی پیشونیش و بوسیدم و قران کوچیکش و کنار سرش دیدم و از خدا  

 خواستم بهم برگردونش از اتاق زدم بیرون.

 جیمز پشت در بود با دیدن چشم های سرخم اخمی کرد و گفت: 

اون حتما حضورت و حس کرده ناراحت باشی به اونم انتقال میدی و  -

باش تا اونم حالش زودتر   حالش بدتر میشه..اون دلش با توعه تو خوش

 خوب بشه..متوجه شدی؟؟ 

 سری تکون دادم و گفتم: 

 ممنونم جیمز..جبران میکنم. -

 زد رو شونم و گفت:

 برو استراحت کن فردا نیا خبری شد بهت زنگ میزنم. -

 بعد از خداحافظی از بیمارستان خارج شدم.
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 یم.. سه ماه از بیهوشی نیایش میگذره و ما هنوز منتظر 

هر هفته یک بار میرم و شبا نیایش و میبینم دیگه بعد از اون روز  

 هربار که میرم پیشش فقط حرف های امیدوار کننده میزنم.. 

دوست و مشاورشم که همون دختر امریکایی کاترین بود اومده بود  

ایران و خیلی بی تابی میکرد و اونم گاهی میرفت تو اتاقش و باهاش 

 حرف میزد.

زده بودم بیرون و توراه خونه بودم که گوشیم زنگ خورد با   از شرکت

فکر اینکه جیمزه سریع گوشیم و نگاه کردم ولی دیدم مادرمه..اخم  

 وحشتناکی کردم و رد تماس دادم باز زنگ زد.

 وقتی دید جواب نمیدم پیام داد نمیخواستم ببینم ولی نگاه کردم نوشته بود: 

سون بابات تصادف کرده اوردیمش  کامران مادر توروخدا خودت و بر-

 بیمارستان. 

 برام مهم نبود ولی یکم نگران شده بودم.. 

 پیام دادم: 

 ادرس و بفرست.-

 چند دقیقه بعد ادرس و فرستاد و رفتم سمت بیمارستان نزدیک خونمون.. 

 مامانم با دیدنم اشکاش بیشتر شد و خواست بغلم کنه ولی نذاشتم. 

 سرد گفتم:

 کرد؟ چطوری تصادف  -



چند وقت بود نه غذا میخورد نه میخوابید..عذاب وجدان داشت بخاطر  -

 کاری که با نیایش کرد..بخاطر اینکه زندگی پسرش جهنم شد. 

 یروز دیدم نشسته و داره چیزی مینویسه.

 اومد و کاغذ و داد دستم و گفت وقتی مردم بده به کامران. 

..زنگ زدن گفتن  امروز از صبح زد بیرون پیاده بود دلم شور میزد

 تصادف کرده. 

 خب حاال چطوره؟ -

 با هق هق گفت:

 رفته تو کما...مرگ مغزی شده . -

 تعجب کردم..عجب پس باالخره داره تقاص پس میده.. 

 سری تکون دادم و خواستم برم بیرون از بیمارستان که دستم و گرفت:

 پسرم توروخدا بمون..من تنهام..-

 گفتم:برگشتم سمتش پوزخندی زدم و 

 خبر داری نیایش برگشته؟؟ -

 باتعجب گفت: 

 برگشته؟؟بعد از یه سال؟ -

 اره..میدونی االن کجاس؟ -

 یعنی چی کجاس مگه خونه نیست؟ -

 پورخند تلخی زدم و گفتم:

ایست قلبی کرده اونم دوبار االنم دکترا میگن دیگه قلبش کار نمیکنه و  -

ومی که زندگیش و  اگر پیوند نزنن میمیره...میفهمی؟؟همون دختر مظل 

جهنم کردین پدر مادرش و کشتین حاالم خودش داره میمیره...خوشحال  



باشین ..برو به شوهرت این خبر و بده حتما خیلی زود از کما در میاد و  

 سرپا میشه دوتایی جشن بگیرین. 

مامان تو چشم هاش اشک جمع شد نگاهش رنگ پشیمونی و حسرت و  

 غم بزرگی یود. 
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 دیگه هیچکدوم فایده نداشت...  ولی

 سری از تاسف تکون دادم و گفتم:

 امیدوارم شوهرت خوب بشه.خدانگهدار.-

زدم بیرون..هه واسه من نامه هم نوشته بعد مرگش بخونم..البد میخاد  

حاللیت بگیره..چقدر ادما کثیف شدن تا جوونن هر غلطی دلشون میخاد 

 میوفته حاللیت بگیرن..میکنن وقتی پیر میشن یادشون 

 عصبی سوار ماشینم شدم و راه افتادم سمت خونم....

یک ماه دیگه گذشت و بازم خبری نشد و هنوز حال نیایش همونجور  

 بود..دیگه طاقت نداشتم.یعنی یه قلب نیست تو این دنیا.

 گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره جیمز سریع تماس و وصل کردم: 

 الو..کامران. -

 یشده؟توروخدا یه خبر خوب بده..جیمز چ-

 خندید و گفت: 

مژده بده که خدا جواب دعاهامون و داد...امروز صبح خبر دادن یه  -

بیمار مرگ مغزی از یه بیمارستان دیگه انتقال دادن که اعضای بدنش  



اهدا بشه...ازمایشات الزم و ازش گرفتن و خداروشکر همه چیز اوکی  

 بود و فردا نیایش عمل میشه. 

یدونستم از خوشحالی چی بگم و چیکار کنم..فقط تونستم خداروشکر نم

 کنم. 

 گوشی و قطع کردم ...باید فردا میرفتم بیمارستان.

رفتم بیمارستان تا خانوادش نیومدن برم نیایش و   5فردا صبح ساعت 

 قبل عمل ببینم. 

 یکم باهاش حرف زدم و اومدم بیرون. 

مار مرگ مغزی چیه و خانوادش  رفتم پذیرش و پرسیدم ببینم اسم این بی 

 کی هستن برم تشکر کنم .. 

 ببخشید خانم یه سوال داشتم. -

 بفرمایید. -

میخواستم بدونم بیمار مرگ مغزی که اوردن دیروز به این بیمارستان -

قراره قلبش اهدا بشه به خانم بنده نیایش همتی میشه بدونم اسم و  

 فامیلیشون چی هست و اینکه همران داشـ...

ز جملم کامل نشده بود که با صدای شخصی پشت سرم با تعجب  هنو

 بزگشتم سمتش:

 من همراه اون بیمارم... -

 مادرم اینجا چیکار میکرد؟؟ 

اون قلب پدرته که قراره اهدا بشه..قراره بره تو سینه برادر زادش  -

بتپه..قلب همون ادمی که زندگیش و ازش گرفت حاال قراره با تپیدن  

 براش جبران کنه. توی سینش 

 عصبانی بودم..فریاد زدم:



تو چی فکر کردی پیش خودتتت هاااان؟؟فکر کردی میزارم قلب کثیف  -

 و سیاه اون عوضی بره تو سینه اون دختره پاک و معصوم؟؟ 

میخواین اینجوری وادارش کنین تا ببخشتون؟؟خوب گوشاتو باز کن  

ه تو گلوم  نیایشم ببخشتون من نمیبخشم...بخاطر لقمه حرومی ک

ریختین...بخاطر مال یتیمی که اون اشک میریخت برای داشتنش و شما 

کیف میکردین و هرروز این مهمونی اون مهمونی میرفتین...بخاطر  

روزش بود که   3کشتن پدرش..بخاطر دق دادن مادرش..اون بچه فقط 

از مادرش جداش کردین عوضیا بس نبود که حاال اومدین قلب کثیف و  

متون و که برای اون مرد هم بزور میتپید بزارین تو سینه  پر از حرو

 نیایشم؟؟  

شده خودم امروز قلبم و از سینم در میارم ولی نمیزارم قلب اون عوضی  

 بره تو سینه نیایش.این حرف اول و اخرم بود. 

 جیمز دستش و گذاشت رو شونم و ناراحت گفت:

ولی قلب مادرتو   اروم باش اون مادرته...نفهمیدم چی گفتی به فارسی-

 نشکن هرچقدرم بد باشه بازم مادرته.

 عصبی بود خیلی زیاد. 

 پدر و مادر نیایش از دور داشتن نگاهم میکردن.

 سرم و شرمنده پایین انداختم نمیتونستم تو روشون نگاه کنم.

 به جیمز گفتم: 

ببین اون قلبی که قداره اهدا بشه به نیایش قلب پدره عوضیه منه همونی  -

پدر مادر نیایش و کشت زندگیش و سیاه کرد..خواهش میکنم نزار  که 

پیوند بزنن من شده کل دنیارو میگردم یه قلب برای نیایش پیدا میکنم  

 فقط نزار قلب سیاه اون مرد بره تو سینه نیایش... 

 جیمز ناراحت گفت: 



پسر اروم باش..شاید خواست خدا بوده که این مرد با این کارش کمی  -

 ... جبران کنه

بعدم دیگه نمیشه کاریش کرد نیم ساعت پیش نیایش و بردن اتاق عمل و  

 دارن عمل پیوند و انحام میدن.
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انگار یه سطل اب سرد روی سرم خالی کردن...چنگ زدم تو موهام و  

 دور خودم چرخیدم..

 مادرم نشسته بود روی زمین و زجه میزد.

ندادم جینز خواست کمکش کنه  کمی دلم براش سوخت ولی اهمیتی بهش  

 که مادر نیایش از دور اومد و زیر بغلش و گرفت و گفت: 

 اروم باش بیا بریم اونجا بشین. -

 پدرش نزدیکم شد و سرد گفت:

با مادرت درست رفتار کن..هرکاری ام کرده باشه بازم مادرته اینو  -

بفهم..اون االن کم فشار روش نیست شوهرش و دارن قلبش و از سینش  

 در میارن بازم تو طلبکاری؟

 با خشم زل زدم تو چشم هاش و غریدم:

اون قلب سیاه و پر از کثافط و باید خودم از سینش در میاوردم و  -

 مینداختم جلوی سگ...فهمیدی؟؟ 

 سری از تاسف تکون داد و گفت: 



نمیشناسمت کامران..تو خیلی عوض شدی..خیلی بی رحم و کینه ای  -

 بش حرف میزنی پدرته. شدی..اونی که داری راج

 پوزخند تلخی زدم و گفتم:

از زیر بته به عمل میومدم خیلی بهتر بود تا اینکه هر بار نیایش منو  -

میدید با یاداوری کار خانوادم زجر میکشید...همیشه ارزو میکردم کاش  

 منم پرورشگاهی بودم...

 داشتن همچین خانواده ای برای من ننگه ننگ... 

مع شد و برای اینکه کسی نبینه سرم و انداختم  اشک توی چشم هام ج

 پایین و ازشون دور شدم..

داشتم از بیمارستان خارج میشدم که دستی روی شونم نشست برگشتم  

 دیدم پدر نیایشه غم بود ته چشم هاش:

پسر درسته که توام اشتباه زیاد داشتی ولی کمم عذاب  -

 تموم بشه؟؟ نکشیدی..نمیخوای بمونی بیمارستان تا عمل نیایش  

 با ناراحتی گفتم: 

با چه رویی بمونم؟ من گند زدم؟بنظرتون اون من و میبخشه؟میترسم -

 منو ببینه و باز ناراحت بشه طوریش بشه.

 لبخند کم رنگی زد و گفت: 

خبر دارم این مدت میرفتی تو اتاق نیایش و باهاش حرف میزدی اگر  -

از اینکه تو میرفتی  قرار بود ناراحت بشه این مدت حالش بد میشد 

دیدنش چون دکترش میگه صداهارو مشنوه و حس میکنه کسایی که  

 میرن پیشش. 

درضمن نیایش بخاطر عشقی که به تو داشت به این حال و روز  

افتاد..دخترم و میشناستم اون دل بزرگی داره میبخشت..مهم نیست قلب  



اون دل بزرگ و مهربونش و به تو داده..و    کی تو سینش باشه مهم اینه

 االنم به این امید زندس. 

 بمون و بهش ثابت کن که هنوزم مثل سابق عاشقشی. 

 ن خودش و مقصر میدونه نه تورو..اون اال
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 سرم و انداختم پایین که دستم و گرفت و برد سمت بیمارستان.

 هممون یک ساعتی میشه که پشت در اتاق عمل منتظریم. 

جیمز رفته بود داخل و کمک دکترا میکرد چون اون خودش یکی از  

 بهترن پزشک های امریکا بود. 

ت های خونی اومد بیرون که هممون  ساعت جیمز با دس  4بعد از 

 دوییدیم سمتش.. 

 چیشد؟؟حالش چطوره؟ -

 بعدم ماسکش و داد پایین و گفت:    جیمز دستکش هاش و در اورد و

 خداروشکر عمل موفقیت امیز بود. -

  10اینو گفت و رفت هممون خوشحال خدارو شکر کردیم که بعد از 

بیرون صورت ماهش  دقیقه نیایش و با تخت و کلی دم و دستگاه اوردن 

 هنوز رنگ پریده بود. 

بردنش باز تو ای سی یو جیمز لباس هاش و عوض کرده بود اومد و  

 رفت تو اتاق بعد از چک کردنش اومد بیرون و با لبخند گفت: 

خب خداروشکر قلب و پس نزد و تا اینجا خوب پیش رفته..یک هفته تو  -

 اریمش بخش. ای سی یو میمونه و وقتی بهتر شد و بهوش اومد می



 در گوشم گفت:

درضمن جناب..خانومتون دیشب بهوش اومد ولی بهت نگفتیم که نیای -

 اینحا باز ببینت یوقت قبل عمل اتفاقی براش بیوفته. 

 ضربانم رفت رو هزار با لبخند و شادی گفتم: 

 وای خداروشکر..-

 لبخندی زد و رفت. 

ز به روز بهتر  یک هفته دیگه هم مثل برق و باد گذشت و حال نیایش رو

 میشد.

 اورده بودنش بخش. 

پدرم و بقیه اعضای بدنشم اهدا کردن به بیمارای دیگه و بعدم جنازش و  

 تحویل دادن و دفنش کردیم.

مادرم افسردگی شدید گرفته بود و نه چیزی میخورد نه میخوابید نه  

حرف میزد..برای همین بردیمش اسایشگاه و اونجا بزور قرص و دارو  

 نش و غذا بهش میدن.میخوابون

 این از عاقبت کسی که مال یتیم و بخوره..

امروز حسابی به خودم رسیدم و موهامو ریختم روی پیشونیم و رفتم  

 بیمارستان...خبر دادن که نیایش بهوش اومده و میخواد منو ببینه. 

 از خوشحالی داشتم سکته میکردم..

هارو طی کردم دل تو  دسته گل و شیرینی خریدم و رفتم داخل تند پله 

 دلم نبود زودتر ببینمش. 

پشت در اتاقش که رسیدم پدر و مادرش و جیمز و دیدم لبخندی یهشون  

 زدم و رفتم داخل. 

 صورتش رو به دیوار بود. 



اروم رفتم جلو و گل و شیرینی و گذاشتم کنارش و رفتم نزدیک تر  

 سرش و چرخوند و با دیدنم چشم هاش پرشد.. 

 برای غرق شدن تو دریای چشم هاش.. دلم لک زده بود  

 لبخندی زدم و گفتم: 

 میدونی چقدر دلم تنگه چشمات بود؟  -

اشک از گوشه چشمش چکید که با سر انگشتم پاکش کردم و با اخم  

 گفتم: 

نبینم گریه کنیا..ناراحتی برات خوب نیست..فقط نیایش منو ببخش که  -

 ت میذاشتم. زود قضاوت کردم..من نباید بهت شک میکردم و تنها

 من نتونستم خوشحالت کنم. 

 صدای اروم و نازش تو گوشم پیچید:

 تـ..تومنو طالق دادی؟ -

 سرم و انداختم پایین و دستش و گرفتم بوسیدم و همونجا لب زدم;

 غلط کردم.. -

 با تعجب و غم گفت: 

 من نباید ترکت میکردم..کامران..من دوست دارم..تو از من متنفری؟ -

نیایش من عاشقتم اگر اون کار احمقانه رو کردم از روی  چی میگی -

عصبانیت و خریت بود..خواهش میکنم فراموشس کن..من دفترچتو  

 خوندم..

ماهه که تو    5پالک و از توی یقه لباسم در اوردم و گفتم االنم نزدیک به 

 گردنمه. 



فقط تو زودتر خوب شو قول میدم همه چیز بشه اون چیزی که تو  

 ول شروع میکنیم. میخای از ا
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میون اشک لبخند مهربون و نازی زد دیگه طاقت نداشتم یه نگاه به در  

انداختم وقتی مطمئن شدم کسی نیست سرم و بردم جلو و لبخندشو  

بوسیدم..اخه که بعد از مدت ها باز طعم شیرینش و حس کردم..من  

نگاهش   چطور یک سال تحمل کردم دوریش و چشمام و خمار کردم و

 کردم که چشماش برقی زد ولی یهو اخم کرد و روش و برگردوند. 

 تعجب کردم: 

 عزیزم چیشده؟ -

-...... 

 نیایش...خانومی.. -

-.... 

 ای بابا چیشد یهو؟ -

 با اخم برگشت سمتم و گفت:

مگه نگفتم وقتی میری بیرون موهات و نریز رو پیشونیت؟تیپم که  -

 زدیـ... 

ساکت شدو اخم هاش باز شد ولی بجاش   یهوخواست ادامه بده ولی 

 اشک تو چشم هاش جمع شد روش و کرد سمت دیوار و گفت: 

 لطفا به مامانم بگو بیاد خودتم برو.. -



تازه میخواستم ذوق کنم از این حسودیش و دلیل این کارم و بگم که باز  

 قاطی کرد.

 رفتم اون سمت تخت و با اخم گفتم: 

.فکر اینکه از این به بعد بدون من تا  کجا برم تازه پیدات کردم.-

دستشوییم بری از سرت بیرون کن..بگو ببینم چیشد یهو دوباره چشات  

 بارونی شد؟ 

لب باز کرد بهونه بیاره که خم شدم روش و جدی زل زدم تو چشم  

 هاش:

 میدونی که اگر حقیقت و نگی از چشمات میفهمم پس بگو چیشد؟ -

 د:همون جور که میخ چشمام بود لب ز

 تو دیگه شوهرم نیستی که بخوام حساس باشم روت یا همین طور تو... -

 اخمام شدید رفت توهم دوباره عقد میکنیم این که دیگه غصـ... 

 با صدای محکمی گفت:

 نه.. -

 حس کردم یه چیزی تو وجودم فرو ریخت..اون گفت نه؟ 

 گیج نگاهش کردم:

 یعنی چی که نه؟ -

وی زود قضاوتم کردی و طالقم  تو بدون اینکه حرف های منو بشن -

دادی..حداقل صبر نکردی برگردم شاید من اونور مرده بودم و یکی 

همه عکسا و اینارو فتوشاپ کرده بوده و همش دروغ بوده...این یعنی  

 تو به من اعتماد نداری..

 خواستم حرف بزنم که نذاشت و جدی ادامه داد: 



و تا وقتی که اخالقت و درست نکردی نمیخوام ببینمت...تو باید این -

عصبی بودنت عجول بودنت تصمیم های غلطط تو عصبانیت همرو باید  

ترک کنی..دفعه بعدی دیگه درکار نیست..فرصت زیاد دادم بهت  

کامران..حتی خودم و ازت گرفتم که هم من عوض بشم هم تو ولی تو  

نت همونه...ادم کینه ای و خشنی هستی و  فقط ظاهرت عوض شده باط 

این اصال خوب نیست.این طالق اتفاقا به نفعمونه که بازم از هم دور  

بمونیم تا تو با خودت کنار بیای..من یک سال دور بودم و خودم و  

ساختم..بقیش بستگی به تو داره اگر من و زندگی ایندتو دوست داری  

ر بخوای میتونم به کاترین  برو خوب فکر کن و اخالفتو عوض کن..اگ

مشاورم تو امریکا بگم بیاد و کمکت کنه. تو حرف هاتو زدی منم حرف 

 هامو زدم حاال برو. 

 نمیدونستم چی بگم ولی اگر نیایش اینو میخواست خودم و تغییر میدادم. 
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یک هفته بعد از اون روز جیمز زنگ زد و گفت نیایش یا کاترین حرف  

 ز و میدونه و میخواد باهات حرف بزنه و کمکت کنه.. زده و همه چی

با کمک کاترین تونستم خشمم و کنترل کنم و کمتر عکس العمل نشون  

 بدم..

یک ماه بعد نیایش مرخص شد ولی تا چند وقت استراحت مطلق بود و  

 باید داروهاش و به موقع میخورد تا کم کم بهتر بشه...

نیایش همون طبقه ای که قبال پدر نیایش بود  جیمز هم طبقه پایین خونه 

 زندگی میکرد و هرروز میرفت و نیایش و معاینه میکردم. 



کاترین راضی بود از    باالخره بعد از چند ماه هم نیایش بهتر بود هم

اینکه من واقعا تغییر کردم امروز قرار بود باهم بریم خونه نیایش و  

 باز عقد کنیم. باهاش حرف بزنیم تا باالخره راضی بشه 

حلقم هنوز دستم بود و نیایشم حلقش هنوز دستش بود ما مال همیم اینو  

 همه میدونن فقط اسمی االن زنم نیست که اونم بزودی اوکی میشه. 

در زدیم و وارد اتاق نیایش شدیم رو تختش نشسته بود و اروم با کف  

 دستش دورانی روی سینش میکشید و ماساژ میداد.

 و کاترین روی صندلی میز ارایشش..  من کنارش نشستم

شاخه گل رز سرخ و گذاشتم روی پاهاش که لبخند کوچیکی زد و تشکر  

 کرد.

 کاترین:خب خب عزیزدلم حالت چطوره؟؟ 

نیایش:خوبم کاترین..خیلی ممنونم که این مدت و موندی اینجا..من مثال  

رتون  میخواستم زحمات تو و جیمز و جبران کنم ولی بازم تو ایران سربا

 شدم..شرمندم واقعا.

 کاترین اخمی کرد و گفت:ما کاری نکردیم وظیفمون و انجام دادیم. 

کاترین نگاهی به من کرد و گفت:اومم نیایش میخواستم راجب اقا 

 کامران بهت بگم.. 

نیایش جدی سری تکون داد که کاترین ادامه داد:با کمک هم تونستیم  

 باالخره خشمش و مهار کنیم.. 

 نده ادامه داد:االن دیگه اگر بزنیشم بهت لبخند میزنه. بعد با خ 

نیایشم شیطون خندید و گفت:قبال هم همین طور بود دستش رو من بلند  

 نمیشد ولی تا دلت بخواد بقیه ادما ضرب شصت اقا رو نوش جان کردن.



خندیدم و گفتم:بله من پیش شما گردنم از مو باریک تره ولی امان از  

 دست تو.

 مت کاترین و گفتم: رو کردم س 

اخ اخ نگفتم بهت ماه عسل بودیم با سینی زد پای چشمم تا چند ماه کبود  -

شده بود همه تو شرکت میخندیدن بهم میگفتن چیکار کردی زنت کتکت  

 زده.

سه تایی خندیدیم که کاترین بعد از یکم گپ و گفت دیگه پاشد رفت و من 

 و عروسکم تنها شدیم... 

این..حاال دیگه چه بهونه ای داری برای عقب  خب عروسک..اینم از -

 انداختن عقدمون؟ داریم پیر میشیما من میخوام زودتر بابا بشم. 

چشم هاش از تعجب در اومد و بعد گونه هاش سرخ شد سرش و انداخت  

 پایین و با اعتراض دستش و زد به بازوم.

 خندیدم و بغلش کردم که اهم اهمی کرد و گفت:

 ماعی رو حفظ کن ما هنوز نامحرمیم. لطفا فاصله ی اجت -

 چشمهامو ریز کردم که دیدم ریز ریز داره میخنده. 

باشه نیایش خانوم..فعال بتازون باالخره که باز میشی عروسک خودم  -

 اونوقت میدونم باهات چیکار کنم.

 نیایش یه ابروش و انداخت باال و گفت: 

یث سابقی؟ مثال  خوشم باشه..کاترین کجاست ببینه توباز همون ادم خب -

 میخای چیکار کنی کتکم بزنی؟ 

 لبخندی زدم و گفتم میخوای نشونت بدم یه نمونه کوجیکش و؟ 

سری با تردید تکون داد که خم شدم روی صورتش و گوشه لبش و  

 بوسیدم و همونجا لب زدم:



اخه مگه من دلم میاد دست روی صورت ماهت بلند کنم..بانوی  -

 موطالییه من. 

 خجالت انداخت پایین و صورتش لبو شد. سرش و با 

 گونش و نرم بوسیدم و فاصله گرفتم. 

 بلند شدم و گفتم: 

عزیزم استراحت کن منم با پدرت صحبت میکنم برای اخر هفته بریم  -

محضر یا اگر نتونستی عاقد میاریم خونه..هرجور که تو راحت باشی و 

 بهت فشار نیاد

 لبخند خجولی زد و اروم گفت:

 برای من فرقی نداره.با تو هرجا باشم ارومم.. -

چشمام برقی زد و میخواستم باز برم سمتش گازش بگیرم وقتی شیرین  

 زبونی میکرد میخواستم فقط گازش بگیرم.

 جلوی خودم وگرفتم و اومدم بیرون از اتاقش.

با مدرش صحبت کردم و بعد از کلی قول و قرار و اینور اونور قبول  

 ی راحتی نیایش عاقد بیاریم خونه... کرد و گفت برا

اخر هفته خیلی زود اومد و امروز با کاترین رفته بودیم بازار تا یه لباس  

 خوشگل برای خانم نازم بخریم واسه عقد بپوشه. 

سفره عقدم لوازمش و خریده بودم و مادر نیایش و یکی دو نفر دیگه که  

 تزئینات بلد بودن اومدن و مشغول چیدن بودن. 

 شم از صبح دارو خورده بود گیج خواب بود. نیای

تا ظهر تو پاساژ بودیم و باالخره یه مانتوی سفید با شکوفه های  

صورتی و شلوار شیری و شال شیری براش خریدیم با یه تاج گل وقتی  

 تو این لباس تصورش کردم چشمام برق زد.



 سر راه غذا خریدیم و برگشتیم خونه. 

 مادر نیایش گفت: 

ار شد و گفت میخواد ببینت..خواستم برم باال که گفت صبر  نیایش بید-

 عاقد میاد. 3کن غذاهاتونم ببر همونجا باهم بخورین ساعت

غذاهارو بردم باال و وارد اتاقش شدم نشسته بود رو تخت من و که دید  

 اخم هاش کمی باز شد و گفت: 

عقد  کجا بودی تو از صبح؟ پوسیدم تو این اتاق مگه امروز قرار نیست -

 کنیم تو انقدر خونسرد رفتی پی کارت..

سالم عزیزم..منم خوبم از احوال پرسی های شما..حال شما چطوره -

 بانو. 

 چپکی نگاهم کرد و گفت: 

 جواب منو بده. -
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 باشه ای گفتم و خم شدم گونش و بوسیدم و گفتم: 

تعریف   اینم از جواب خب بیا ناهار بخوریم که خیلی گرسنمه بعد ناهار-

 میکنم. 

 برای نیایش سوپ گذاشتم با جیگر و گوشت و کمی برنج بدون روغن. 

 خودمم چلو گوشت میخوردم. 

بعد از ناهار رفتم در اتاق و باز کردم و کیسه های خرید و اوردم داخل  

 و گذاشتم کنار نبایش و گفتم:



 3ساعت از صبح رفته بودم دنبال لباس شما خانم خانما..پاشو بپوش که -

 عاقد میاد.

 با تعجب گفت: 

 عاقد میاد؟؟ مگه قرار نیست بریم محضر؟-

سری به معنای نه تکون دادم که حس کردم ناراحت شد حدس میزدم 

 برای چی ولی بهش نگفتم سوپرایز بشه..

 رفتم بیرون تا لباسش و عوض کنه.خودمم رفتم کت شلوارم و پوشیدم. 

لباس تو تنش دلم لرزید..مثل   وقتی صدام کرد رفتم داخل و با دیدن

 حوری های بهشتی شده بود. 

 رفتم نزدیک و یکم شالش و مرتب کردم و روی پیشونیش و بوسیدم: 

 عالی مثل همیشه.-

 لبخندی زد و گفت:

 توام همین طور فقط یکم سرت و خم کن.-

دستاش و کرد تو موهام و چند دقیقه ای درگیر بود و وقتی راضی شد  

 پررنگی زد و گفت وایی چه دختر کش شدی.لبخند 

 بلند خندیدم که خجالت کشید طبق معمول فکرش و بلند گفته بود. 

 برای اینکه حواسش و پرت کنم خجالت نکشه گفتم:

 راستی عزیزم حلقتو در بیار سرعقد دستمون کنیم. -

 با خنده شیطونی گفت: 

 دستتو بده من حلقتو دربیارم.. -

مو در اوردیم..ملت حلقه دست هم میکنن ما حلقه  هردو خندیدیم و حلقه ه

 از دست هم درمیاریم. 



رفتیم باهم پایین و نیایش وقتی خونه رو تزئین شده دید و سفره عقد و  

 دید ذوق کرد... 

 

 )نــیــایـــش( 

 

رفتیم نشستم تو جایگاهمون و عاقد اومد و من و کامران به هم محرم  

 شدیم.

دیگه کردیم و هردو از خنده سرخ دوباره حلقه هامون و دست هم 

 بودیم.. 

 عاقد تعجب کرده بود. 

********* 
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با مرور خاطراتم لبخندی اومد روی لبم...مامان و بابا باهم ازدواج  

کردن و کاترین و جیمز هم باهم ازدواج کردن و دوتا بچه داشتن یکی  

تش به جیمز  سیاه پوست و بعدی سفید مثل خود کاترین ولی حالت صور

 رفته بود. 

منم وقتی فهمیدم عموم قلبشو بهم اهدا کرده و زنعمو هم رفته اسایشگاه 

 ناراحت شدم و هردوشون و بخشیدم. 

خاله و شوهر خاله هم ازم باز عذر خواهی کردن و حاللیت گرفتن و  

 رفتن کانادا. 

از نیما هم خبری نبود..جیمز میگفت وقتی دیده امریکا من حالم بد میشه  

 میره. 



فقط دو سال پیش یه نامه فرستاد و گفته بود حاللش کنم اونم ازدواج  

 کرده بود با یه دختر خارجی و زندگیش و داشت.

نیما و خانوادشم بخشیدم...چون قرار بود به کل گذشته رو فراموش کنیم  

سازیم با لگدی که کوچولوهام یه شکمم زدن دستی رو شکمم و اینده رو ب

گذاشتم..خودمم ماه های اخر حاملگیم بود و کامران اخالقش خیلی بهتر  

سال زندیگ کردیم هرروز   5از قلب شده بود و خیلی هوامو داشت

 خوشحال تر از دیروز.. 

دردی طیر دلم پیچسد که اخی گفتم و زنگ باالی تختم و زدم پرستارم  

 ویید باال و گفت: د

 جانم خانم..-

با درد بدی که حس کردم جیغی زدم که زنه بیچاره کوبید تو سرش و  

 دویید بیرون سمت تلفن. 

بعد از چند دقیقه اومد من جیغ میزدم و میپیچیدم به خودم اشکام همین  

جور صورتم و خیس میکردنم پرستارم تند تند مانتو و شالی گذاشت 

ق به طاق باز شد و کامران با رنگی پریده اومد  روی سرم که یهو در طا

سمتم و تند تند اشکام و پاک کرد و بغلم کرد و دویید سمت پله ها من  

گردن کامران و چسبیده بودم و جیغ میزدم..حس میکردم با هر جیغ  

دردناکم پاهای کامران میلرزه..برای همین لبم و گاز گرفتم و سعی کردم 

 ساکت باشم تا نترسه.

نشوند رو صندلی جلو و صندلی و خوابوند و خودشم سریع سوار   منو

شد و گاز داد رفت سمت بیمارستانی که نزدیک بود و توراه زنگ زد  

 به دکترم تا همه چیز و اوکی کنن.. 

حس کردم شکمم داره پاره میشه دیگ نتونستم تحمل کنم جیغ فرا بنفش  

صدقم   کشیدم و دست کامران و چنگ زدم که تند تند قربون



میرفت..نمیدونم چیشد یهو ساعد دست کامران و گاز گرفتم و جیغم و  

 خفه کردم..

 دستام سرد و لرزون بود. 

 از سرو صورتم عرق میریخت..

نگاهی به دست کامران کردم که دیدم جای دندونام مونده و یه جاهاییشم 

 زخم شده و خون میاد.

نیاورد و گفت هروقت  شمنده و با درد نگاهش کردم که دیدم خم به ابرو

دردت اومد گاز بگیر االن میرسیم این خیابون و رد کنیم تموم  

 عزیزم..اروم باش. 
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 برخالف حرفش جای گازم و بوسیدم و با درد لب زدم:

 ببخشید. -

لبخندی زد و ماشین و نگهداشت و سریع میاده شد باز بغلم کرد و جلوی  

بوند اروم روش و بردنم یک راست  در برانکارد منتظر بود من و خوا

 سمت اتاق عمل. 

 دست کامران و گرفته بودم و اشک میریختم.

 کامران من میترسم..-

 هیششش هیچی نمیشه من اینجا پشت در منتظرتم. -

 سری تکون دادم که در بسته شد... 

 

 )کــامــران( 



 

پشت در فقط خودم و فحش میدادم که چرا حاملش کردم...لعنت به من 

 اگر یه تار مو از سرش کم بشه خودم و اینبار اتیش میزدم.

یکی دو ساعت بود که مدام صدای جیغ های دردناک نیایش بلند میشد و  

 من هربار خواستم برم داخل ولی پدر و مادر نیایش نذاشتن نگهم داشتن. 

 مادرش تند تند دعا میکرد و هممون منتظر بودیم که دکتر اومد بیرون.. 

 زنم چطوره؟؟ دکتر -

 تبریک میگم صاحب یه دختر و یه پسر خوشگل و سالم شدید..-

 اصال حواسم به حرفای دکتر نبود عصبی دوباره گفتم:

 اقا میگم زنم جطوره؟؟حالش خوبه؟صداش نمیاد.-

 دکتر خندید و گفت: 

اروم باش جوون مادر کوچولوهام حالش خوبه بچه هاشم دید فقط االن  -

ه چند دقیقه دیگه هم بچه ها هم خانومتون و میاریم بیهوشه که اونم طبعی

 تو بخش. 

نفس عمیقی کشیدم و خداروشکر کردم..تازه یاده حرف دکتر افتادم..یه  

 دختر و یه پسر از نیایش..من پدر شدم. 

برگشتم سمت بابای نیایش و مادرش هردو با خوشحال میخندیدن و بهم  

 نگاه کردن. 

نی خریدم و به همه تعارف کردم و  هردو بهم تبریک گفتن رفتم شیری 

بعدم که اومدم نیایش بهوش اومده بود رفتم سریع تو با دیدنم لبخند خسته  

 ای زد و صورتش هنوز رنگ پریده بود.

نزدیکش شدم گونش و بوسیدم که پرستار اومد مامان و باباشو بیردن  

 کرد و بعدم بچه هارو اوردن که با دیدنشون هردو چشمامون برق زد... 



 دوتا کوجولوی خوردنی. 

پرستار دخترم و گذاشتدبغل نیایش و کمکش کرد لباسش و بزنه باال به  

 بچه شیر بده.. 

منم پسرمو بغل کردم و به صورت سرخ و کوجولوش نگاه کردم یکم  

چشم هاش و باز کرد و من تشخیص دادم که چشم هاش ابیه و به مادرش  

 رفته.

 : با ذوق نگاهی به نیایش کردم و گفتم

 نیایش هوو اومد سرت..چشمای پسرم ابیه.-

 نیایش بی رمغ خندید و پرستارم از لبخندی زد و رفت بیرون. 

 یه هوو هم برا تو اوردم چون چشمای دخترم طوسیه. -

 اخمام و نمایشی کشیدم تو هم و گفتم: 

بیا زحمت بکش بچه درست کن اخرشم هوو بشه رو سرت..میخوای  -

در و راحت به زندگیمون بدون هوو ادامه  دوتاشون و شب بزاریم پشت 

 بدیم؟ 

 نیایش خندید و گفت: 

ای کامران..االن وقت مسخره بازی نیست میخندم جای بخیه هام درد -

میگیره..وای خدا ازت نگذره کامران من هرکی و تو این زندگی حالل  

 کنم تورو حالل نمیکنم..داشتم میمردم از درد.

 لبخند مهربونی زدم و گفت: 

 شرمندم ولی به دردش نمی ارزید نگاه کن این دوتا فرشته رو.. من -

انگار حرف هاش یادش رفت زل زد به صورت دخترکمون و گونه  

 کوجولوش و بوسید و گقت: 



چرا میارزید اگر بازم برگردیم به عقب درد و تحمل میکنم تا این دوتا  -

 جیگر و داشته باشم..
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باشم اگر این دوتا رو بخوای جایگزین من بکنی  نیایش از االن گفته -

 شیرت و حاللشون نمیکنم. 

 اول یکم نگاهم کرد و بعد دوتایی زدیم زیر خنده. 

 دخترکم و ازش گرفتم و پسرم و دادم بغلش تا شیر بده. 

 راستی اسم ندارن کوچولوهامون. -

بنطرم حاال که چشمای پسرمون به من رفته اسمش به اسم من شبیه  -

 باشه و اسم دخترمون شبیه اسم تو. 

 فکر خوبیه..خب این شازده پسر و چی صدا کنیم؟ -

 نیکان چطوره؟؟ -

 عالی.-

 و گل دخترمون؟؟ -

 کمند.. -

 قشنگه اسمشون به هم میاد..نیکان و کمند.

یه عکس چهارتایی تو بیمارستان گرفتیم و این بود آغاز زندگی جدید  

 چهار نفره ما... 

 

 پـــایــــان.
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 جیــمز 

 

 

 

 



 

 نــیــمــا 

 

 

 

 

 

 



 

 مــحمــد 

 

 

 

 

 

 



 

 نــفـــیــســه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نـــیـــاز&نـــازنـــیـــن 

 بودن.  دوقلو که نیایش ی خاله و مادر

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کـــامـــران



 

 نــــیـــایـــش 


