
 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

1  

 

 

دو نیمه ی سیب)جلد نام کتاب : 

 دوم(

 ناشناسنويسنده:

 

 » رمان سرا «

 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

2  

 

 

چه شب وحشتناكي ...انگار همه چيزمرتب تکرار ميشد ... تکرار مي شد .. متوجه نميشدم كجام .. صد بار از خواب 

... خدايا چي  11...دوباره خوابيدم ...گيج بودم .. ساعت  11رياداي بابا...ساعت پريدم ...صداي جيغاي مامان .. ف

شده.. خوابم ، بيدارم...توان بلند شدن نداشتم .. دقيق تر شدم .. دوباره صداي مامان بود .. با ناله داشت نيما رو صدا 

مااااااااا .. درو باز كن مامان .. نيمااااااااا .. عزيز مامان درو باز كن مي كرد .. نيما .. نيماااااااا .. نيماااااااااا .. نيما جااااان .. ني

 تا منو نکشتي .. نيما .. نيماااااااا ..

ساعت  11بود .. 11آره مامانبود .. نيما تو اتاقش بود از ديشب تا حاال .. ساعت ديواري اتاقو نگاه كردم دوباره 

شدم رفتم بيرون .. مامانو ديدم كه دم اتاق نيما نشسته و با گريه داره  خوابيده بودم .. با بي حوصلگي از خواب پا

 التماس مي كنه كهنيما درو باز كنه .. با ناراحتي گفتم چي شده مامان باز ؟

 تا منو ديد با عجله گفت ندا بيا تو بهش بگوو جواب منو كه نميده ..

اين زن بيچاره رو اذيت نکن .. باباباز كن اين در المصبو بابا با حرص رفتم سمتاتاق نيما و در زدم گفتم نيما اينقدر 

 رفته بيرون .. نيست .. تا كي ميخواي ادامه بدي؟ باز كن كشتي منو به خدا .. بي انصاف باز كن درو..

 بي اختيار با گريه شروع كردم به گفتن

 بي انصاف يادت رفت حرفامونو ؟

 مگه قرار نبود من ديگه گريه نکنم ؟

 ببين چقدر باعث گريه من شدي از ديشب تا حاال

 مگه قول ندادي بري اونجا و از اين همه فکر و خيال در بياي

 تا كي نيما ؟ تا كي ميخواي بشيني اينجا و غصه بخوري ؟

 به خاطر ندايي درو باز كن .. مگه منو دوست نداري نيما .. ترو خدا درو بازكن .. چقدر بهت التماس كنيم ؟

ما اصال جوابنمي داد .. خسته شدم .. هر چي رفتم و اومدم در زدم هيچ فايده اي نداشت .. مامان انقدر گريه كرده ني

 بود كه چشماش پف كرده بود .. 

شده بود .. دو ساعت بود كه ما داشتيم به نيما التماسميکرديم كه در اتاقشو باز كنه  1باز رفتم سمتاتاق نيما .. ساعت 

يداد .. ديگه دلشوره گرفته بودم .. مامان هم حالش بدتر از من بود .. رفتم دم در اتاقش و با ولي گوش نم

التماااااسازش خواستم درو باز كنه .. گوش نمي داد هيچ صدايي از اتاق نمي اومد .. داشتم از دلشوره مي مردم .. 

پيچيده بود .. نيما نيما ميکردم و اشک  ديگه حرصم گرفته بود با عصبانيت مشت ميزدم بهدر .. فريادم تو خونه

ميريختم .. باتمام توانم به در لگد و مشت ميزدم .. بازززززززز كن اين در لعنتيونيماااااااااااا .. بي انصاف باز كن .. 

 كشتي منو باز كن .. دارم ميميرم ازدلشوره چجوري دلت مياد ؟ ...

هيچ كنترلي روي اعصاب و كارام نداشتم عينهديوونه ها خودمو ميزدم مامان هم اومدكنارم مشت ميزد به در .. ديگه 

به در و با تمام وجودم فرياد ميزدم كه نيما درو بازكن .. فقط دلم ميخواست در كه باز بشه نيما رو سالم ببينم .. 

ت باز شد و خورد به داشتم ديونهميشدم. دنيا دور سرم مي چرخيد. با مامان با مشت و لگد به در ميزديم كه در با شد

ديوار ودوباره برگشت .. منو مامان جفتمون پرت شديم عقب .. هيچ كدوممون جرئت اينکه وارد اتاق بشيم نداشتيم 

... يه نگاهي به هم كرديم و با ترس رفتيم جلو .. سرموبرگردوندم و تخت نيما رو نگاه كردم .. نيما خوابيده بود .. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

3  

 

روع به لرزيدن كرد .. مامان تا نيما رو ديد پريد باال سرش .. نيما نيما ميکرد .. نيما چقدر آورم بود .. تمام تنم ش

 جوون پاشو مامان .. پاشو عزيزم ... 

الل شده بودم .. جرئت جلو اومدنو نداشتم .. تکيه دادم به در و زل زدم به نيما .. چرا نيماتکون نمي خورد خدا ؟ چرا 

 ا اين همه سرو صدايما بيدار نشده ؟ نيما ..انقدر آروم خوابيده ؟ يعني ب

يه دفعه نگامافتاد به جعبه قرصاي آرامبخش بابا كه كنار تخت نيما بود .. دنيا دور سرمچرخيد .. دستمو زدم به سرم 

 و گفت واييييييي مامااااااااااااان .. ببين چهخاكييييييي به سرمون شد .. اي خداااااااااااااااااااااا

 ا سرعت برگشت سمت منمامان ب

 چي شده ؟ چي شده ؟ -

 جعبه قرصارو نشونش دادم و با دهن باز گفتم مامان اين چيههههههههههه ؟

مامان فقط تا ميتونست جيغ زد .. داشت خفه ميشد .. باز رفت سراغ نيما بلندش ميکرد و ميزدش به تخت كه بلند شه 

 نيما ..

 اي خدااااااااااا نيما مو بيدار كن .. اي خداااااا نيماي منو ازم نگير ..

صدام در نمياومد الل شده بودم و فقط نگاه مي كردم .. مامان به قدري جيغ زد و خودشو زدكه غش كرد .. افتاد يه 

گوشه صداش در نمي اومد .. خيره شدم به نيما .. باورم نمي شد .. برام قابل هضم نبود .. بازم يه عکس العمل غير 

 بيني از نيما ديدم ...قابل پيش

 

باعجله رفتم سمتتلفن زنگ زدم اورژانس . اپراتوري كه گوشي رو برداشته بود ازم پرسيد موردچيه ؟ نمي تونستم 

بگم . جرات گفتنش رو نداشتم . نمي خواستم قبول كنم . يهبار ديگه پرسيد خانوم حالتون خوبه ؟ موردتون چيه ؟ 

يفي گفتم نمي دونم . فکر مي كنم خودكشي ... با بدبختي آدرسو دادم والتماس گلوم خشک شده بود . باصداي ضع

كردم كه بيان زودتر .. تا بيان رفتم باال سر نيما .. مونده بودم كهبايد چي كار كنم .. گريه نمي كردم .. فقط نگاش 

عبه قرصا رو برداشتم .. ميکردم .. خيره شده بودم بهچشماش كه خيلي راحت بسته بودشون .. بي اختيار رفتم ج

نگاش كردم .. واييييييييييييييييييييييي خدايااااااااااااااا .. هيچينمونده بود توش .. اين پر بود .. نيما هيچيشو باقي 

نذاشته بود .. يه بارديگه با تالش احمقانه اي سعي كردم بيدارش كنم . زدم تو صورتش . صورتش سردبود . تکيه 

شامو بستم .. جوني برام نمونده بود ... يهنگاه به مامان كردم و يه نگاه به نيما .. تواني براي دادم به ديوار و چ

 نجاتشون نداشتم

توي سکوت خونهغرق بودم كه صداي زنگ در اومد .. با تمام بي توانيم رفتم درو باز كردم .. اوژانس بود زود اومدن 

دم بهاتاق نيما .. با تعجب يه نگاه به نيما و يه نگاه به مامان كردن تو خونه با همون سرو وضع آشفته راهنماييشون كر

 .. رفتنسراغ نيما .. يکيشون از من پرسيد چي شده ؟

 گفتم نمي دونم . هرچي صداش مي كنيم بيدار نمي شه .

 كي متوجه شدين ؟ -

 رو بشکنيم .واال يه دوساعتي صداش مي كرديم در اتاقو باز نمي كرد . آخرش مجبور شديم د -

 مي دونين چي خورده ؟ -
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جعبة قرص روبهشون نشون دادم . يه نگاهي به جعبه كرد و يه نگاه به همکارش . بعد از توكيفش يه گوشي بيرون 

 آورد و شروع به معابنه نيما كرد .

ق ولو شدم رو زمين .. دختري كههمراهشون بود منو كشوند از اتاق بيرون .. بي اراده شده بودم ... همون جادم در اتا

برام آب قند آورد . و بهزور داد بخورم .. ازم پرسيد چه نسبتي باهاشون دارين ؟ با ناله جوابشوميدادم .. جوني برام 

 نمونده بود ..

بعد از چنددقيقه در اتاق باز شد .. سرمو بلند كردم و به قيافه دو تا آقايي كه اومدنبيرون خيره شدم .. دهنم باز 

 ه بود سرم به ديوار بود و منتظر بودمببينم چي ميگن ...موند

به قدري قيافههاشون ناله بود كه ترجيح دادم هيچي نپرسم .. به زور خودمو كشوندم تو اتاق .. مامان سرم بهش وصل 

 بود .. ولي نيما ....................

 نيما كو؟

كشيده شده بود .. همون جا پاي تختنشستم .. گريه ام نمي رو تخت نيما رونگاه كردم .. مالفه سفيدي روي صورتش 

گرفت .. داشتم ديوونه ميشدم .. ميخواستم داد بزنمولي صدام در نمي اومد .. الل شده بودم .. دختره اومد بغلم كرد 

 .. پشت سرهم ميگفت متاسفم متاسفم .. ..

 متاسفي ؟ برا چي ؟ چي شد اصال ؟

 چرا نمي تونم حرف بزنم ؟

 خدا ميخوام دااااااااااااااااد بزنم .. خدااااااااااااااااااااااا ااااا كمکم كن ..

 نيماي من كو ؟

 چرا نيما رفته زير مالفه ؟

 چرا نيما نيومده پيشم حالمو بپرسه ؟ خدا نيماي منو كجا بردي ؟

 چرا نيما تکون نميخوره ؟

 نکنه چيزيش شده ؟

 ووخدا نيماي من كوووووووووووووو

با عجله برگشتمسمت دكتره ... اومدم داد بزنم سرش ولي صدام در نمي اومد .. بلند شدم رفتمسمتش هولش دادم 

به ديوار شروع كردم به زدنش .. بيچاره هيچي نميگفت فقطشونه هاي منو محکم گرفته بود و نگام ميکرد .. ولش 

گفت متاسفم از دست من كاري بر نمياد . خيلي دير كردم و با نفرت نگاشکردم .. وسايلشو برداشت و به آورمي 

 خبردار شديد

 با بهت نگاش كردم..

 دختره انگار دلش برام سوخت برگشت سمتم گفت كسيو داري بهش زنگ بزنيم ؟

فقط نگاش كردم .. با بهت .. باورش امکان نداشت .. نيما .. نيماي من . عشق من .. تمامزندگي من .. دل خوشي من .. 

 ني تموم شد ؟ مگه ميشه ؟ اي خدا منو تنهاتراز هميشه كردي ؟يع

دختره ديد نميتونم حرف بزنم .. رفت تلفنو برداشت آورد پيشم گفت بگير اگه كسيو داري بهشخبر بديم .. فقط 

نمي نگاش ميکردم .. دو تا كشيده زد تو گوشم پريدم عقب .. تلفنو ازش گرفتم.. شماره بابا رو به زور گرفتم .. 
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تونستم حرف بزنم .. ازش بدم مي اومد .. صدامم در نمي اومد .. گوشيو دادم دست دختره ... بهآرومي شروع كرد 

 برا بابا توضيح دادن .. ولو شدم گوشه خونه و خيره به دراتاق نيما ..

 زي حس نکردمسرم گيج ميرفت .. هيچ صدايي نميشنيدم ديگه ..شل شدم دنيا برام تير ه و تار شد و ديگه چي

... 

وقتي چشمامو بازكردم خونه شلوغ بود .. صداي فرياد بابا تو خونه پيچيده بود .. مامان جلويمن افتاده بود و جيغ ميزد 

.. بلند شدم . نگاش كردم .. بي اختيار رفتم سمتاتاق نيما .. سرمي كه به دستم بود كشيده شد و در اومد .. روي دستم 

ي نکردم .. مريم خانوم همسايمون اومد طرفم زير بغلمو گرفت وبرد سر جام نشوندم .. باز پر ازخون شد .. توجه

بلند شدم به زور خودمو ازش جدا كردم و رفتم سمتاتاق نيما .. بابا اون تو بود افتاده بود روي صورت نيما و زار زار 

نيما تکوننميخورد .. همه داشتن گريه  گريهميکرد .. فرياد ميکشيد و خودشو لعنت ميکرد .. خيره شدم بهشون ..

 ميکردن ..كاش ميشد منم داد ميزدم و مثه هميشهخودمو خالي ميکردم .. ولي نميتونستم ..

بابام تا منوديد با گريه داد زد نداااااا بيا ببين داداشي تو .. ببين چه باليي سرشآوردم .. ببين چقدر آروم خوابيده .. من 

انقدر عذابشدادم تا اين كارو كرد ؟ به كي بگم بابا ؟ به كي بگم ؟ فقط نگاش كردم .. تمام  به كي بگم ؟ به كي بگم

خونمون پر از همسايه ها شده بود .. صداي جيغ آشنايي از توي هال اومد .. رفتم بيرون .. مامان جون بود .. داشت 

ما نيما ميکرد .. منو كه ديد اومد جلوبغلم كرد مثه بيد ميلرزيد .. چادرش از سرشافتاده بود و دنبال نيما ميگشت و ني

و زار ميزد و سراغ نيما رو ميگرفت .. از آغوشش اومدم بيرون وبردمش تو اتاق نيما .. بيچاره تاب نياورد انقدر زار 

زد و خودشو زد كه همهبا هم بردنش بيرون .. پشت سرش دايي ممد اومد .. به قدري گيج بود كه به منمچيزي 

راست رفت اتاق نيما .. دم در خشکش زد .. همونجا وايساد .. نريمان همراهش بود نذاشت بياد تو ..  نگفت يه

سپردش دست من ولي من حواسم اصال بهشنبود ... نريمان رفت تو با بهت به تخت نيما خيره شده بود .. دايي 

.. صدايآمبوالنس پيچيد تو حياط .. جيغ داشتخفه ميشد از گريه .. رفت بابا رو بغل كرد و زار زار گريه ميکردن .

 2مامان در اومد .. اي خدااااا نيماي مو كجاميخوان ببرن ؟ خداياااااااااا .. فقط جيغ ميزد .. حال هيچ كس خووب نبود .. 

 تا مرد لباس فرم پوشيده با برانکارد اومدن تو خونه و راهنمايي شدن بهسمت اتاق نيما .. خيلي سريع برگشتن بيرون

و نيما رو بردن .. مامان پريداون وسط و قسمشون داد كه نبرنش ولي دايي ممد همراهشون رفت بيرون و نذاشتمامان 

مانع كارشون بشه .. من اون وسط عين ماتم زده ها نگاشون ميکردم . هيچحرفي نمي تونستم بزنم .. الل الل شده 

 نه . نذاره ببرنش ... ولي صدام در نمي اومدبودم .. دلم مي خواست به نيما التماسکنم پاشه تمومش ك

 مريم خانوم باز اومد سمت من

 ندا جوون .. عزيزم ؟ چرا اينطوري شدي ؟ حالت خووبه ؟ يه چيزي بگوو .. گريه كن .. -

اب برام آوردپاشيد تو صورتم ، زد تو گوشم ولي من هيچي نگفتم .. دستمال آورد خون رودستمو پاک كرد .. رفتم 

 ال دايي تو حياط به آمبوالنس و جنازه نيما خيرهشده بودم .. ولو شدم تو حياط و خيره شدم به آسمون ..دنب

 خدايا چقدر ازت متنفرم ...

 ديوونه شده بودم "اين صحنه ها هي تکرار مي شد... از شب تا صبح ديگه واقعا

 براي چنديمن بار از خواب بيدار پريدم جيغ زدم نيما .. نيما

ما مرده نيماي من مرده، گيج بودم، هراسون بودم ، نمي تونستم از جام بلند شم خدايا چه جوري ادامه بدم نگام ني

 باشه  11بود ؛ اما .. بايد  0:18رفت سمت ساعت. ساعت 
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 شروع كردم جيغ زدن. يکدفعه مامان پريد تو اتاقم، چي شده ندا، بس كنيد، اون از داداشت اينم از تو

ود چرا نيما! اون كه ديگه نيست كه كاري بکنه ، مغزم از كار افتاده بود از داغ بهترين كسم از مرگ نيمه چم شده ب

دومم... شروع كردم به موهام و كشيدن ، مامان بيچاره هاج و واج نيگام مي كرد . به طرفم اومد : ندا بس كن ديوونه 

 .. شدي تو رو خدا ..... فقط جيغ مي زدم نيما ... نيما ..

مامان در حالي كه زار زده بود گفت خدايا چيکار كنم، اين چه بالييه سرم مي ياري يکيشون جوابمو نمي ده يکيشون 

خودشو مي زنه خدايا منو بکش راحتم كن. شاخکام تکون خورد، جواب نمي ده .. االن چه وقته ؟ من كجام؟ ساعت 

اومد، من ديشب تا حاال خواب بودم... همه اونا خواب بوده، آره چنده ؟ ساعت . كور شده بودم نمي ديدم .يدفعه يادم 

اينا خواب بوده . ساعتو نگاه  "قرص خوردم و بعدشم از خدا خواستم كمکم كنه و خوابيدم ديگه هيجا نرفتم .. واقعا

 بيدار مي شدم... 11بود ... اما من هر بار ساعت  9كردم ساعت 

 ما جان تو رو خدا.. درو باز كن مامان.دوباره صداي مامان اومد نيما .. ني

قرص خورده. نيماي من داره جون مي ده... رسيدم به در "مثل برق از جام بلند شدم مامان نيما جواب نمي ده حتما

 اتاقش با مشت و لگد شروع كردم به در زدن در باز نمي شد. تو همون حال روم و كردم طرف مادرم :

داره مي ميره، مامانم شروع كرد به جيغ زدن و دويد طرف تلفن ..بيچاره نمي فهميد  مامان زنگ بزن اورژانس نيما

 چيکار كنه ..

الو اورژانس تو رو خدا پسرم داره ميميره. نمي فهميد چي داره ميگه من فقط خودمو ميزدم به در. دستام درد گرفته 

ما افتاده بود رو تخت، پريدم تو اتاق دنبال بود، شروع كردم لگد زدن كه يکدفعه در باز شد همون صحنه بود، ني

قوطي قرص مي گشتم. مطمئن بودم همينجا بود،يه لحظه نگام افتاد به صورت نيما مثل گچ شده بود. اومدم دست 

مرده. نه مگه اون مي تونه منو تنها بذاره مگه خدا منو بيکس رها مي كنه. قوطي  "بزنم به صورتش ..اااما نکنه واقعا

دم دويدم بيرون داد زدم مامان.. مامان.. چي شد ، چرا كسي نيومد ..نيما از اين قرصا خورده. مامان يه داد قرص و دي

 كوچيک زد و بيهوش شد . صداي زنگ مي اومد نمي فهميدم آيفون كجاست .... آيفوفنو برداشتم :كيه؟

. ولي االن وقت اين حرفا نبود نيما داشت خانوم حکيمي شما زنگ زده بوديد اورژانس كليد و فشار دادم، رمق نداشتم

 ميميرد، تمام قدرتم و جمع كردم تو پاهام دويدم به طرف حياط

آقا ... خانوم به دادم برسيد ...تو رو خدا داداشم قرص خورده تو رو خدا نزارين بميره... از اينور.. عجله كنيد ، اون 

رد بيرون واي دوباره داره تکرار ميشه، برا چندمين بار آقا سريع ساكشو گذاشت روي زمين. گوشي و وسايلشو آو

ديگه طاقت ندارم خدايا كمکم كن .... اون لحظات هر ثانيه برام قد هزار سال گذشت، ...واي نيما چطور تونستي 

 "،دلت اومد... نيگام به لب و دهن اون آقا بود، خانمي كه همراهش بود دست منو گرفت و نشوندم رو زمين احتماال

متوجه شده بود كه االن كله پا ميشم. لباي آقاهه تکون خورد قلبش مي زنه! با اون قرصايي كه اون خورده بعيد ه... 

 قوطي پر بود خانوم ... چن تا خورده... انگار خودشم اين انتظار و نداشت.

يعني نيما هنوز نمرده ...آقاهه نمي دونم آقا فکر كنم زياد خورده ، تو رو خدا يه كاري بکنيد... شروع كردم به گريه. 

 با سرعت بيشتري شروع كرد به معاينه خانم هم يادداشت ميکرد نبض ضعيف ، چشما فالن ، تنفس .... 

 از منم چند تا سوال پرسيد اما من هيچي نمي فهميدم، فقط يادمه مرتب تکرار مي كردم از اينا خورده زياد خورده ....

. مامان كجاست با صداي گرفتم به اون خانم گفتم، مامانم بيهوش شده با تعجب پرسيد يکدفعه يادم اومد.. مامانم.

كجاست با دست اشاره كردم، اونجا... خانومه هم رفت سراغ مامانم هيجا رو نمي ديدم جز صورت نيما... يکدفعه 
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بيمارستان ....انگار چند بار صدام  صداي داد آقاهه رو شنيدم خانوم با شمام داره دير ميشه ميگم يکي بايد با بيمار بياد

 كرده بود.

نمي تونستم جواب بدم اشاره كردم به خودم . اون هم چش غره اي به من رفت و گفت خانوووووم محترم شماخودت 

 بدتري يکي بايد همرات باشه . به زورجواب دادم هيچيم نيست به خدا، من مي يام . بلند شدم .. دوباره نيگام كرد ...

يه  "ين قيافه كجاااااااا، يه جوري نيگام كرد كه فهميدم دلش به حالم سوخت، با لحن آرومتري گفت پس لطفابا ا

 چيزي بپوشيد اينجوري كسي تو بيمارستان راتون نميده 

 

 هيچي نگفتم دويدم طرف اتاقم مانتو مو پوشيدم يه روسري هم انداختم رو سرم . اي واي خدايا مامانم ... موبايلم و

برداشتم... نيما رو گذاشته بودن رو برانکارد ... داشتن اونو از اتاق ميبردن بيرون... دستام مي لرزيد، چشام هيجا رو 

نمي ديديدن، نمي تونستم شماره بگيرم ...بعضي وقتا تو خواب اينطوري مي شدم، مي خواستم شماره بگيرم اما نمي 

تا حاال هيچوقت به اين روز نيفتاده بودم، نبايد به بابا زنگ بزنم .. نبايد تونستم، داد بزنم اما نمي شد اما تو بيداري 

تا بوق كه خورد دايي ممد گوشي رو  1همه چي مثل تو خواب باشه... به هر بدبختي بود شماره دائي رو گرفتم 

 برداشت ، تازه يادم اومده بود كه ميشه گريه كرد، دايي بيچاره هي الو الو مي كرد

لو ... ندا دايي، مامانت چيزيش شده ندا .. ندا همينطور كه پشت سر اون آقاها مي رفتم با گريه گفتم دايي نيما ، الو... ا

 دايي مامان .. نمي تونستم حرف بزنم بريده بريده گفتم دائي بيا اينجا زوددددد خيلي زوددددد .. 

ميشد ، گريه هاي من ، آمپول ، سواالي تکراري در  خوب يادم نمي ياد چي شد، بيمارستان ، سواالي تکراري كه از من

و ديواراي سفيد، آدماي سفيد پوش ، از حال رفتن ، و دوباره تکرار خواب .... تکرار مرگ نيما .. تکرار خاكسپاري ... 

 تکرارو تکرار ... نه خواب بودم نه بيدار ... نه زنده بودم ، نه مرده

مي دونم بگم از مرگنيما ميگذشت .. از زنده بودن نيما مي گذشت ... آخه نيما روز از اون اتفاق لعنتي مي گذشت ن7

روز بيهوش بود دكتر مي گفت رفته تو كما من هنوز هيچ حرفي نزده بودم .. ديگه جون تو دست و پام  7تو اين 

فيلم خاكسپاري نمونده بود . تا چشم رو هم مي ذاشتم تکرار مي شد تکرار ميشد، از خواب مي ترسيدم... همون 

همون گريه هاي من همون فکراي من ...نيما رو به خاک سپردن .. نيماي منو .. زندگي منو كردن زير خروارها خاک 

و رهاش كردن .. حاال اينخونه شده ماتم كده .. صدايي جز ناله و جيغ و گريه توش نمياد .. شبا نميخوابيم .. خوابمون 

ميکنه .. و من هم خودمو .. كه چرا اينطوري كردم زندگيمونو ؟ چرانسنجيده حرفي نميبره .. بابا دائم خودشو لعنت 

 زدم كه باعث از همپاشيده شدن زندگيمون شدم ؟

دوباره بيدار مي شدم .. دوباره نيما تو بيمارستان بود... خيره مي شدم به سقف ، سفيد سفيد بود ... برعکس قلب من 

كرده بودم، براش عذاداري كرده بودم ، لباس سياهامو پوشيده بودم ... خدايا ديگه  بار نيما رو خاكش 188...تا حاال 

منم تو كما بودم،  "بسه ... بسمه ...ديگه طاقت ندارم كاش مي مردم ديگه بسه تاوان همه گناهام و كشيدم بسه .... كال

منم چشامو باز نکنم ، روحم منتظر بود كه منتها فرقم اين بود كه چشام بازمونده بود ...منتظر بودم كه اگه مرد ديگه 

 بمونه يا بره...اينونه فقط خودم بلکه همه كسايي كه منو با اون حالم ميدين باور داشتن .

 مادر و پدرم مي دونستن يا هر دو يا هيچکدوم.

د رفت. من تو اين هفت اونروز، مثل هر روز خانم دكتر اومده بود به نيما سر بزنه ... مثل هميشه نا اميد اومد، ناامي

روز پامو از بيمارستان بيرون نذاشته بودم تا يکي مي اومد منو ببره جيغ و دادي راه مي نداختم كه نگو ..پرستارا 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

8  

 

سريع مي يومندن و با اخم و تخم ياد آوري مي كردن : اينجا بيمارستانهههه... مامان ، بابا ، دايي و هر كس ديگه اي 

رد. البته يه جورايي هم اصرار نمي كردن، خيالشون راحت بود كه اگه باليي سرم اومد اونجا هم كه بود منو ول مي ك

سريعتر مي تونن مداوام كنن. از ترس اينکه بيهوش نشم و نبرنم خونه يکم غذا مي خوردم . هيچکس نمي دونه 

ف داره به اين زندگي ... وقتي ببيني تمام هستيت داره جون ميده چه حالي ميشي. مردن شر ICUپشت شيشه اتاق 

نيما همه چيز من بود، نيمه من بود ...اينقدر نيما رو نگاه مي كردم تا حس پاهام تموم مي شد و دوباره ولو مي شدم رو 

زمين يا رو صندلي. اين چند روز هيچي نگفته بودم احساس مي كردم زبونم چفت شده، اي كاش ميمردم ...رفتم 

به خاطر حرف "يده بود ، دوباره اشکام حمله كردن...آخه چرا نيمااااا يعني واقعاپشت شيشه . نيما ساكت خواب

نسنجيده من .... كاش هيچوقت بهت نگفته بودم ...خدايا من چقدر بدبختم... نيما تو كه مي گفتي منو تنها نمي ذاري، 

نشده ... نيما من بدون تو ميمرم،  ماه 2تو كه مي گفتي ناراحتيمو نمي توني ببيني، به اين زودي جا زدي پسر، هنوز 

خودمو مي كشم... هيچکس حال منو نمي فهمه ، همه فکر مي كنن تو فقط برادرمي ، اما توكه مي دوني ، پس چشمات 

 و باز كن... چقدر شما مردا بي رحمين ، چقدر خودخواهين ،اون از شهروز اينم از تو ...

 

منو دوست داشت.. اون بود كه مي گفت نمي تونه اشکام و ببينه  ". واقعايعني نيما يه لحظه هم به من فکر نکرد ..

 ....دلم آتيش گرفت سر قضيه شهروز نيما اومد كمکم اما حاال به كي بگم ...

با دلم همه استخونام مي سوخت، نمي دونم چي شد كه يه دفعه قفل زبونم باز شد، با خودم گفتم : ))عجب دردي به 

ين جمله رو تو دلم هزار بار تکرار كرده بودم .... و حاال به زبونم اومد ... ناله زدم ، ديگه صدام در دل دارم خدايا(( ا

مي يومد...نيما تو بگو، بگو به كي بگم ...همينجور اشکام مثل سيل مي ريختن رو صورتم با نيماي نيمه جون درد و دل 

 مي كردم، ديگه طاقتم داشت تموم مي شد ...

بود خانم دكتر اومد براي چک نيما .اما اينبار نگرانيش بيشتر شده بود، نمي دونم چي شده بود.. پشت طرفاي غروب 

سر خانوم دكتر دويدم... صدام گرفته بود، به زور صداش كردم خانوم دكتر.. خانوم دكتر... روشو برگردوند لبخندي 

به داداشت نگاه مي كني، چي ميخواي از جونش  زد و گفت: به به خواهر باوفاي ما چطورن، تو خسته نميشي اينقدر

،خوب ميشه عزيزم، اينو با يه غمي گفت ...مطمئن بودم برا دلداري من اين حرف و مي زنه ، زدم زير گريه گفتم، 

خانوم دكتر خداكنه ...دو باره لبخند زد و گفت عزيييييزم، اگه ميگي خدا كنه پس مطمئن باش خدا كمکت مي كنه ، 

ومي گفتم خانم دكتر من هر روز شما رووووو... اما امروز وقتي داداشمو معاينه كردين اخم كردين چرا؟ با لحن آر

خواست از زير جواب سوالم در بره گفت: من كارم زياده بايد برم . دستاشو گرفتم گفتم التماستون مي كنم راستشو 

اش از ته دل دعا كني... نذار دير بشه، گريه و بگين؛ سرشو انداخت پائين يه نفس عميقي كشيد: عزيزم مي خوام بر

زاري كاري و درست نمي كنه پس قوي باش و دعا كن ، از خدا بخواه ، از ته دل، راستش بخواي اگه مريض بيشتر از 

روز تو اين حالت بمونه امکان بهبودش خيلي كمه ، يعني مغز آسيباي جدي ميبينه كه شايد قابل جبران نباشه  18

وز تموم شد اما هيچي ...فشاري به دستام داد و گفت اينو گفتم كه بدوني و براش دعا كني به جاي نشستن و ر 7،االن 

 گريه كردن براش دعا كن از خدا عمر دوبارش و طلب كن 

مامانت مي گفت تو نجاتش دادي ، مي گفت وقتي از خواب بيدار شدي مي دونستي داداشت قرص خورده، مامانت 

ساعت ديرتر شده بود امروز هفت  2ب بهت الهام شده بوده از بس به هم وابسته هستيد ، اگه فقط مي گفت تو خوا

اون بود، خدائي كه تا اينجا كمک كرده از اينجا به بعدشم اگه ازش بخواي تنهات نميذاره ، خدا دلل هيچکس و 
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چند روز براي اولين بار فکرم به كار افتاده  نميشکنه ...اينو گفت و رفت.... رفت... و من موندم و هزار فکر بعد از اين

بود.. در واقع اين چند روز گذشته من فقط عزاداري مي كردم براي نيماي زنده ....خاطرات گذشته صف كشيده بودن 

ياد اولين روزي كه نماز خوندم و نيما برام شکالت جايزه خريد .. ياد روزايي كه با مادر جون ميرفتيم امامزاده و نيما 

به من مي گفت اينجا هر چي بگي خدا گوش ميده.... چقدر من دور بودم از اون روزا .. تو اون چند لحظه يه حالي 

 شده بودم انگار حرفاي خانم دكتر يه حس تازه به من داده بود...

اون  ".. اصالبيدار مي شدم چي 11ياد خوابم افتادم .. آره خانم دكتر راست ميگه اگه من اونروز مثل تو خواب ساعت 

به اين موضوع فکر نکرده  "خواب بود، رؤيا بود، هشدار بود....يه چيزي مثل پتک خورد تو سرم، من اصال” واقعا

بودم، يعني خدا تنهام نذاشته، يعني منو دوست داره .. نمي تونستم فکرم و متمركز كنم اما بايد فکر مي كردم من تو 

يه جوري اين قضيه رو حل كنه از ته دل ...اونشبم به خدا التماس كردم و  اين مدت بارها از خدا خواسته بودم كه

خوابيدم ... اما من كه آدم خوبي نبودم .. با شهروز دوست شده بودم ، از برادرم بوسه عشق گرفتم ...با گفتن اون 

تو كه مي دوني هوس نيست...  حرفا به نيما اونو داغون كردم ، دوباره گريه افتادم ...خدايا عشق نيما يه عشق واقعيه ،

اما راستي من چقدرپست بودم ، بوسه عشق اونم با برادرم اين چه عشقيه... نيما مي گفت از وقتي خودشو شناخته اين 

عشق باهاش بوده و لي به من هيچي نگفته بود اون خودشو سالها كنترل كرده بود، اما من چي ... من نتونستم دووم 

تن دادم، با اين فکر دوباره اشکام جاري شد.... خدايا من گناه كردم نيما بايد جريمه بشه ، اونکه بيارم و نيما رو به كش

اينهمه وقت خودشو كنترل كرده...كم كم هوا داشت تاريک ميشد و صداي اذان مؤذن زاده... هر وقت اين صدا رو 

د و باهم اذان و گوش مي داديم ... شايد ميشنيدم حالم دگرگون ميشد، نيما چقدر دوست داشت ، كاش االن كنارم بو

 نيما هم داره ميشنوه آخه اون هنوز زندهست ، هنوز نمرده... آره ... آره پس هنوز اميدي هست ..

از جام بلند شدم نمي دونم كجا فقط شروع كردم به راه رفتن تا ته راهرو ،از در رفتم بيرون . بعد از يک هفته از اون 

رون، نميدونم كجا بودم... به كجا مي رفتم... يه دفعه ديدم جلوي نمازخونه بيمارستانم، من راهروي لعنتي زدم بي

اينجا چي كار ميکردم.. ضمير پنهانم مي دونست داره منو كجا مي بره ..روبروي در ولو شدم رو زمين و شروع كردم 

ناهکارم ... اما تو ببخش... نااميدم با خداي خودم صحبت كردن ... خدايااااا من خيلي بدم.. خيلي پستم .. من گ

نکن...خدايا مي دونم مهربوني، مي دونم بخشنده اي،... خداياااا از چي بگم تو كه همه چيو مي دوني ، من نمي خواستم 

اينجوري بشه ... ديگه داشتم ناله مي كردم ...چند تا از پرسنالي بيمارستان از نمازخونه اومدن بيرون، يکيشون اومد 

نو گفت همراه مريضي... با سر اشاره كردم بله ..گفت: عزيزيم چيزيت شده . به آرومي گفتم: نه ...مي طرف م

خواستم نماز بخونم. با دستاش منو از رو زمين بلند كرد و تا در نمازخونه بردم. رفتم تو، ديدم طرف مردا يه روحاني 

م همراه مريضي چيزي بود آخه خلوت كرده بود، بي اونم اومده برا دعا، اون "نشسته داره قرآن مي خونه ، حتما

اختيار رفتم طرفش،.. اون مي تونه كمکم كنه... نشستم رو زمين .. سالم كردم ، روشو برگردون و جوابموداد ...بدون 

هيچ حاشيه رفتني رفتم سر اصل مطلب گفتم: حاج آقا مي خوام توبه كنم ..يعني ... زيونم نمي چرخيد ...يعنبي از 

رام پشيمونم..يعني مي خوام ديگه بد نباشم ،... صداي گريم بلند شد...آخه حاج آقا يکي به خاطر گناهاي من افتاده كا

گوشه بيمارستان ... معلوم بود حالم و مي فهمه چرخيد طرف من و با وقار خاصي گفت دخترم همين كه اومدي اينجا 

خطاكاره. اما براي قبول توبه، بايد مصمم باشي كه ديگه اون و داري حرف از توبه ميزني اين خودش عين توبه بنده 

گناه تکرار نشه و ..خيلي توضيح داد ... حرفاش براي هميشه تو ذهنم موند...وقتي حرفاش تموم شد گفتم: حاج آقا 
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ده اي خدا به من رحم مي كنه... با بغضي كه ته صداش بود گفت: دخترم خدا ارحم الراحمينه، خدا رحم ميکنه بر بن

 كه بهش پناه مي بره ، از رحمتش نااميد نشو كه نااميدي ، گناه بزرگيه..

از چي عزيزم، من كه كاره اي نيستم اين كارا كار خداست .. دخترم از اوني تشکر كن كه بهت كمک كرد، اگه دست 

 من بود كه روز اولي خوبش كرده بودم .

ودي جوابمو دادي، پس چرا من احمق اينهمه وقت از تو غافل بودم خداي من... چه حالي بودم .. يعني تو به اين ز

...خدايا يه عمر ممنونتم .... از حاال به بعدم كمکم كن ... تنهام نذار... ديگه مطمئن بودم به خاطر گناه من بود كه نيما 

ب گناه(، نيما پاک بود هيچوقت به اون روز افتاده ... ياد اين نوشته افتادم )هيچ باليي بر سر آدمي نمي آيد مگر به سب

نخواست به من نزديک بشه، هيچوقت دست از پا خطا نکرد...حتي وقتي حرف شهروز شد چند بار به من گفت 

انتخااااب با خودته، نگفت تنهام نذار، نگفت عاشقمه، شايدم هيچوقت نمي گفت ... من آلودش كردم ، داغونش كردم 

 ،خدا منو بخشيد، هم گناهم و هم جون نيمامو.، نتونستم خودمو كنترل كنم... اما

يه پرستار از تو اتاق اومد بيرون ،لبخند ميزد، انگار همه از اين اتفاق خوشحال بودن ، وقتي رسيد كنارم، وايساد و 

گفت : خدا رو شکر كن كه جون عزيزتو بهش برگردوند، ما از اين اتفاقا زياد ديديم، ولي تو خيلي خوش شانسي 

يچيش به دنيا نبود. رفتم پشت شيشه ، براي آخرين بار نيما رو نگاه كنم ... پرستار اجازه داد برا يه لحظه برم ،اون ه

داخل ... كنار تختش بودم، اما بهش دست نزدم، با اينکه خدا مي دونه سرا پا نياز بودم ....عهدم با خدا .... خدايا من تا 

دلم و آروم مي كني...  "شه ، همين كافيه... تو كه اينقدر رئوفي، پس حتماقيامت به قولم وفادارم... نيما نفس مي ك

... نيما تنها يه چشمه خيلي كوچيک از هنرته ... نه اينکه با اكراه اين حرفا رو بزنم نه دلم آروم بود، تا حاال  "حتما

تاش پر جاي سوزن ،لباش هيچوقت اينقدر مصمم نبودم. از پشت شيشه دوباره نگاش كردم رنگش باز شده بود، دس

سياه سياه، موهاش كه سر زده بودن.... و چقدر زيبا بود ... چقدر خواستني بود .... دستاش تکون مي خورد ، گاهي 

هم زير لب يه چيزي مي گفت.... خدايا كمکم كن .. تا اذان صبح رو پام وايسادم و نگاش كردم صداي اذان مي يومد 

هم از همونجايي كه خدا دعام و پذيرفت ازش تشکر كنم و براي ادامه راه ازش كمک بايد برم ...هم نماز بخونم و

 بخوام ... برا ادامه دادن .

پلکاي نيما تکون مي خورد ...چشماي نيما داشت باز مي شد ...خدايا برررررم ، يا وايسم ... خدايا اين نيماي منه ... 

ي رفت .. قلبم اونجا بود كنار شيشه روحم اونجا بود،... چشام جايي رو ديگه نبايد وايسام... راه افتادم، پاهام جلو نم

از نيما گذشتم،از اولم مال من نبود،  "نمي ديد ولي من رفتم ،...از پشت شيشه رفتم ... از كنار نيما رفتم ...من واقعا

به مامانم زنگ زدم مامان بيچاره فقط داشتم اشتباهمو جبران مي كردم... قبل از اينکه برم تو نمازخونه، از بيمارستان 

 با اولين زنگ گوشي رو برداشت ..

 :الو سالم برا پسرم اتفاقي افتاده، دخترم غش كرده ... 

 : سالم ماماني منم ندا ،خوبيم، پسرتم خوبه ، مامان فکر ميکرد داره خواب ميبينه با صداي لرزون گفت 

 ر.: ندا تو حرف مي زني چي شده من خوابم يا بيدا

ساعت ديگه ميبرن تو بخش، من مي خوام بيام  1يا  2: بله مامان حرف مي زنم ، معجزه شده ، باور كن ، داداشو تا 

 خونه ديگه نوبت شماست،شما يا يکي ديگه بياد بيمارستان خوب نيست نيما تنها بمونه ، 

 نکنه نيما مرده تو هم ديوونه شدي ،  مامان گريه افتاده بود: ندا خوبي از ديروز تا حاال چه اتفاقي افتاده ،

 : نه مامان زود بيا وقتي نيما بيدار ميشه يکي بايد كنارش باشه.
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 : اآلن اومدم اومددددم خداحافظ

 من ديگه منتظر نموندم، رفتم نمازمو خوندم و ....

رو من باز كرد ...من  نيماي من ديگه زنده بود ، برعکس اون چيزايي كه تو اون خواب ديدم، خدا دراي رحمتشو

 دوباره متولد شدم، دوباره به زندگي اميدوار شدم.. وچقدر زيبا بود دل به او سپردن...

 

روزا پشت سر هم مي گذشت... من ديگه ميرفتم دانشگاه، اما هيچي نمي فهميدم، از درس از كالس.. يلدا خيلي 

، چه جوري ميشه ديگه نيما رو نبينم . چقدر سخت بود،  نگرانم بود ولي من هيچي بهش نگفتم... بايد فکري مي كردم

نيما به گفته مامان و بقيه خيلي بهتر بود، البته از نظر جسمي، مثل اينکه اوضاع روحيش بد جوري به هم ريخته بود. به 

نيما  گفته مامان يه روانشناس هر روز باهاش صحبت ميکرد ، مامان مرتب اصرار داشت كه بدونه چرا من نميرم به

سر بزنم؟؟؟ چرا باهاش صحبت نمي كنم؟؟؟ و هزار تا چراي ديگه ... منم هر بار يه كولي بازي در مي آوردم، داد 

 ميزدم كسي كه خودشو بکشه و مامان و اذيت كنه لياقت نداره.... ديگه داداش من نيست ... 

ا اگه اون بياد من ميرم خونه مامان جون گفته يه روزم زدم به سيم آخرو گفتم مامان تو اين خونه يا جاي منه يا نيم

 باشم.

مامان هم با عصبانيت تمام گفت :غلط كردي ، فهميدي چي گفتم ... اگه جلوي بابات بگي ، دهنتو گل ميگيره، 

 ميشناسيش كه چقدر غيرتيه... نداااا تو ديگه بس كن

 رفتم تو اتاقمو درو محکم بستم ،برا اولين قدم خوب بود.

شکالت راحتتر از چيزي كه من فکر مي كردم حل شد، نيما با مامان و بابا قهر كرده بود، يعني با دنيا قهر كرده اما م

با بابا ، فقط با دايي حرف ميزد. مامان در اين مورد زياد با من حرف نمي زد،از منم كمک نمي حواست  "بود. مخصوصا

نم بود، هر چي باشه اوالدشون بودم، مامان خوب مي فهميد چون مي دونست منم حال خوشي ندارم، بيچاره نگران م

منم حالم بهتر از نيما نيست ولي خودشو ميزد به اون راه . وگرنه اون كسي نبود كه منو به حال خودم ول كنه و ازم 

نيما  نخواد برم سراغ نيماي عزيزش. مي ترسيد به هم بريزم... آخه نيما خاطرش هميشه از من عزيزتر بود حتي خود

هم اينو مي فهميد، ولي هميشه مي خواست منو قانع كنه كه اشتباه مي كنم، خيلي دوستم داشت، نمي تونست 

 ناراحتيمو ببينه.

اونروز دايي ممد اومد خونه ما، با مامان بابا حرف زد، منم همه حرفاشون و شنيدم، يعني از عمد جلوي من مي گفتن 

ميگه ديگه پاشو تو اين خونه نمي ذاره، ميگه اگه مجبورش كنيد دوباره همون كارو كه بشنوم. دايي گفت ببينيد: نيما 

مي كنه. من نمي دونم بينتون چي گذشته اون ميگه تحقير شده ، غرورش له شده ، باباش مي خواسته مثل يه لنگ 

ه باال ، به نظر من كفش بندازتش بيرون ... ببخشيد نمي خوام بيشتر بحث و باز كنم.. خالصه بگم اون روش اومد

بذارين راحت باشه ، دكتر روانپزشک هم همين نظرو داره، ميگه: بذارين از اون محيطي كه بوده دور باشه و گرنه 

زبونم الل دوباره ممکنه، بزنه به سرش.... بابا وسط حرفش پريد و گفت خوب ممد آقا ،حرفاي شما درست ما چي 

كرد و گفت البته اون ميگه هيچکي حق اينکه بهش سر بزنه رو نداره حتي كار كنيم ؟؟؟ دايي يکم خودشو جابه جا 

ندا... آخه ميگه ندا هم مقصره، گوشام تيز شده بودن ... نکنه نيما چيزي گفته باشه ...اي خدا ... حالت تهوع داشتم،.. 

لحظه خيالم راحت شد ، اما مي اما دايي حرفاشو ادامه داد: نيما ميگه ندا اونشب بهش گفته حق با باباشه ...براي يه 

دونستم نيما دروغ گفته، اون از بچگي هر وقت من يه كاري مي كردم گردن مي گرفت، اآلنم چون ديده بود من 
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نرفتم با اون حالش خواسته بود كار منو توجيه كنه و هيچکس به من شک نکنه ،نيما تو چقدر هوامو داري ، ممنون 

دايي دوباره مي اومد ... آره ميگه اگه قول بديم هيچکس نمي ياد سراغش يه چند داداشي ...به خودم اومدم صداي 

روزي ميره خونه خانوم جون، تا بهتر بشه، مي دونين كه عوارض اون قرصا كم نيست... البته بعدشم ميگه مي خواد 

، مي خواد همه رو بره سر كارش تو عسلويه، باباش به خاطر اين كار اون و فنا كرده ،ميگه ازش هيچي نمونده

فراموش كنه ...منم هرچي باهاش حرف مي زنم فايده نداره بدتر عصباني ميشه ، اين براي اون مساويه با تشنج ،نمي 

بيخيال اين حرفا ...بذارين  "خوام دخالت كنم يا طرفشو بگيرم اما از شما بعيده كه نيمايي كه با اون زحمت ..... اصال

 راحت باشه.

اخته بود پايين و به خودش فحش ميداد، مامانم غرغر مي زد ..بعد از چند دقيقه مامان گفت: پس بابا سرشو اند

داداش اگه دكترشم موافقه كه ديگه حرفي نيست .. من برم چمدونشو ببندم مثل اينکه چاره اي نيست نه آقا، بابا هم 

ه هيچي از اين خونه نمي خواد، هيچي . خودش كار با اشاره سر تائيد كرد. اما دايي با دسپاچگي گفت: نه نه.. نيما ميگ

 ميکنه همه چي مي خره، تا باباش منم نذاره سرش... استغفراهلل..

بابا با ناراحتي گفت هر چي نيما بگه، حقم داره من نابودش كردم. شيطون اومده بود تو جلدم، نيما هست و نيست منه 

 و نبينه.، هر چي اون بگه... رفت تو اتاقش كه كسي اشکاش

دوباره اشک... اشک ...نمي دونم اين اشکاي من چي مي خواستن از جونشون كه اينجوري خودشون و نابود مي 

كردن.دايي داشت مي رفت، برگشت رو به من كرد: ندا ببخش دايي مي دونم برات سخته نبينيش، اما ندا فهيميدي 

 اون با من شرط كرده، منم بهش قول دادم .كه چي گفتم به كلت نزنه بلند شي بياي خونه مادر جون ، 

نمي خواد  "نمي دونم اين فکر از كجا اومد تو كلم با گريه گفتم دايي فکر كردي مي يام ... كور خونده ، اونکه اصال

منو ببينه... اون روز صبح وقتي به هوش اومد تا من و ديد روشو برگردوند، بعد اينهمه مکافات كه براش كشيده بودم 

قم اين نبود. من فکر كردم فقط با من قهره اين بود كه گفتم سراغش نرم شايد خوب شه، نمي دونستم با همه ، ح

قهره به خيال خودم به مامان نگفتم كه غصش نشه، پسريه نفهم ...ديگه بلند بلند گريه مي كردم ...مامان وقتي من و 

 با اين حال ديد ،اومد من و بغل كرد ...

فکر مي كردم تو مي خواي با من لج كني و انتقام نيما رو از من بگيري.. منو مامان اونروز تو بغل هم  ندا منو بگو كه

 يه دل سير گريه كرديم .. دايي كم كم داشت ميرفت... رو كرد به منو گفت: نمي خواستم ناراحتت كنم... 

چقدر سخته رنج دوري ، اگه فقط عشقم بود دوباره خدا به كمکم اومده بود به خير گذشت، ولي فقط خود خدا ميدونه 

 مي تونستم يه جوري حلش كنم و اگه فقط برادرم بود شايد مي رفتم با عشقم و خودم تسکين مي دادم ... خدايا...

توي خونه راه ميرفتم ،همه جاي اين خوبه باعث زنده شدن خاطرات نيما بود، نگاه ميکردم ، اينجا نشستيم ، اينجا غذا 

روز ..آره هفت روز بود كه نيما از  7اينجا خنديديم... اشکي نبود كه از چشمام نريخته باشه تو اين  خورديم،

بيمارستان مرخص شده بود و رفته بود خونه مادر جان، تا وقتي تو بيمارستان بود بهتر بودم، دلتنگ نمي شدم ، اما 

هم كلي خاطره داشتيم، اونجايي كه شادترين روزاي االن اون تو خونه بهترين بابابزرگ دنياست. اونجايي كه ما با

زندگيمون و گذرونده بوديم... يعني نيما االن به چي فکر مي كنه... يعني نيما االن چي مي خوره... هر چي زمان بيشتر 

مي گذشت، دلتنگي منم بيشتر ميشد... تو اون لحظات دلتنگي فقط خدا بود و خدا، روزي يک ميليون بار صداش مي 

ردم و ازش كمک مي خواستم ياد حرف اون روحاني ميافتادم كه مي گفت توبه كردن راحته اما تکرار نکردن اون ك

 گناه سخته، راست مي گفت ...اما من مي تونستم بايد بتونم فقط به خاطر نيما.
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ا از دوريم چه زجري مي دونستم كه اگه با نيما حرف بزنم بهتر ميشه، بر مي گرده ،مثل روز برام روشن بود كه نيم

 ميکشه ، و خوب مي دونستم اصرار براي رفتنش به عسلويه به خاطر لجبازي با منه...

عمه مهوش يه روز اومده بود خونه ما، مثل هميشه با تکبر تمام يه نگاهي به من كرد ، زياد محلش نذاشتم، يه سالم 

 نداشتم ، ولي صداشونو واضح مي شنيدم احوالپرسي ساده و رفتم تو اتاقم، درو هم بستم حوصله اونو 

: داداش تا حاال هيچي نگفتم، ولي اومدم حجت و گردنت طي كنم، نيما مي خواسته خودشو بکشه، اين شوخي نيست، 

چراشم هيشکي نمي دونه ، البته خودتون مي دونين ... اما داداش ، معلومه تا آدم به اينجاش نرسه كه دست به اين 

ين فقط حرف من نيست، حرف داداش ممدم هم هست، اگه نمي توني تمومش كن ...سربسته گفتم . و كار نمي زنه . ا

ادامه داد : فکر نکني نيما بي كس و كاره يا اگه چيزيش بشه ما به راحتي ازت مي گذريم. بزيند .. بکشيد ... بعدم 

كرده بياد خونه ما ، بزارين حرف دلشو  بفرستينش خونه مادر بزرگش ، كه گندش درنياد... حاال هم اگه جات و تنگ

به ما بگه ، چرا خونه مادر بزرگش، مگه بي كسه... مگه عمه نداره، عمو نداره ...عمه خيلي حرف زد ، خيلي چيزاي 

ديگه هم گفت كه من گوش ندادم، حرفاش همه كنايه بود، من زياد سر در نمي آوردم ، هميشه از اين چرت و پرتا 

 نشستم پشت كامپيوترم و يه آهنگ استاد بنان گذاشتم برا خودم ..  مي گفت ... رفتم

 شد خزان گلشن آشنايي 

 بازم آتش به جان زد جدايي 

... 

چه معجزه اي بود تو صداي استاد ، آهنگ كه تموم شد ، رفتم دراز كشيدم رو تخت... صداي عمع هنوز مي يومد... 

ا مي دونه برا نيما چيکار مي كردن ، آرزوش بود نيما باهاشون حرف تا دختر قرتي داشت ، اونا خد 2عمه مهوش 

بزنه و باهاشون قاطي بشه ، اما نيما هيچوقت تحويلشون نمي گرفت، اونا هم از لج نيما چپ و راست گير مي دادن به 

منم ... چه  من ، همه مي دونستن اگه سر به سر نيما بذارن ، كم مي يارن ، اينم مي دونستن كه نقطه ضعف نيما

 روزايي داشتيم ما.. 

من قبل از كنکورم ، چون همش مي خوردم و مينشستم سر درسام يکم چاق شده بودم ، درست همون وقتي بود كه 

نيما تازه از سربازي برگشته بود و زيبايي اندام كار مي كرد، يه شب خونه عمه مهوش اينا دعوت بوديم ، فاميالشون 

ي خواستن به فاميال پزشون و بدن، منم اونروز يه لباس بلند چين دار پوشيدم، ... آخه من از خارج اومده بودن، م

دوست نداشتم تو مهمونيا لباساي تنگ و كوتاه يا باز بپوشم ، البته من وقتي همراه بابا يا نيما بودم اجازه داشتم ، هر 

خودم خوشم نمي يومد... نيماهم تيپ اسپرت طور مي خواستم بپوشم و آرايش كنم ، ولي به خاطر تعصب بابا نبود 

زده بود، سمانه و ستاره از بدو ورود ما برا نيما پشت چشم نازک مي كردن ، اخه پسر عموهاشون از اونور آب اومده 

بودن، اينطوري مي خواستن پوز نيما رو بزنن، ولي نيما انگار نه انگار نه باهاشون قاطي شد ، نه باهاشون رقصيد، اونا 

كه زورشون به نيما نرسيد اومدن سراغ من، براي شربت و شيريني دعوت شديم، منم كه عاشق شيريني خامه اي  هم

بودم، رفتم دو تا برداشتم ، از قضا نيما هم شيريني خامه اي برداشته بود ، اون زياد اهل شيريني نبود ، اومد كنار من 

همه جوونا دور هم جمع شده  "دنيا شيريني آوردم،... تقريباو شيرينش و داد به من ،بلند گفت برا بهترين آبجيه 

بوديم... سمانه بلند زد زير خنده و گفت: عزيزم ، همينا رو مي خوري، كه هيکلت اينه ، تو آينه يه نگاهي به خودت 

اشاره  بنداز، حيف نيست ، همينجور پيش بره ديگه هيچکي نمي ياد سراغتا، آخه پسراي حاال مانکن مي پسندن ، يه

دلش  "كرد به خودش،با خنده ادامه داد: نيما شيرينيا رو ميده تو بخوري ، خودش ميره پرورش اندام، عجيبه ، حتما
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مي خواد بعدا جلوي زنش نتوني سر بلند كني، عزيزززززم نيما از سياستش مي خواد تو رو چاق كنه، ... صداي خنده 

. جلوي همه تحقير شدم، بغض اومده بود تو گلوم ، ولي نمي خواستم هاي سمانه وستاره هنوز تو گوشم زنگ مي زنه..

جلوي جمع گريه كنم... فقط خيره شده به نيما... نيما از حرص قرمز شده بود، آب به زور دهنشو قورت داد، يکم از 

نه كه به اين شربتشو خوردو رو كرد به سمانه: سمانه خانوم شما از كي تا حاال شدين زبون پسرا ، واهلل اگه به م

استخونا كه اسم خودشونو مي ذارن مانکن نگاهم نمي كنم ، اگرم يه وقتي خداي نکرده خواستم زن بگيرم اولين 

شرطم اينه كه بايد هيکلش بشه عين ندا ... شماهم بهتره بري از اين پودراي چاقي بخوري كه رو دست عمه نموني ، 

ن زير خنده ... ولي من نه شيرينيم و خوردم ، نه خنديدم ، نه بابت ندا من خودم حواسم هست ، همه يکصدا زد

رقصيدم ،حالم بدجوري گرفته شده بود ، من سرم به كار خودم بود ، دق نيمارو سر من درآوردن، تو راه برگشتم 

هاي سرم گذاشتم رو شونه نيما و حسابي گريه كردم، نيما هيچي نگفت ، در عوض مامان خيلي غرغر زد ، از اين ادا

وقتي مي ديد نيما غصه مي خوره ... از فرداي اون روز نيما نرفت پرورش اندام،  "من خوشش نمي يومد ، مخصوصا

 ولش كن ...  "اون بخاطر من از ورزش كناره گرفت... اصال

د زد زير بابا هم از عمه زياد خوشش نمي يومد و به حرفاش اهميت نمي داد ، ولي اونروز وقتي عمه رفت بابا بلند بلن

گريه، خيلي گريه كرد، نمي دونم چي گفته بودكه بابا رو اونطور سوزونده بود، مامان بيچاره هم دائم مي گفت آقا 

نکن اين كار و سکته ميکني، حاال اون يه چيزي گفت ، مي خواستم بيام بيرون و بابا رو دلداري بدم اما راستش از اون 

 م يه جورايي باهاش قهر بودم . شب نمي خواستم ديگه با بابا روبرو بش

از مامان شنيدم كه نيما فردا ميره عسلويه، آره نيما ميرفت و نيمه منو با خودش مي برد. برام خيلي عجيب بود كه 

نيما تو اين مدت هيچ سراغي از من نگرفته ، البته كار منو راحت كرده بود ... نيما از همه وسايلش فقط لپ تابشو با 

دايي هم گفته بود چون خودم خريدم ... حتي گوشيشو نبرد حتي نخواست برا خداحافظي سراغ ما بياد خودش برد به 

 ، البته برا من نعمت بود اما مامان و بابا..

مي دونستم كه نيما بامن لج كرده، حقم داشت، اون توقع داشت من تنهاش نذارم ، مي دونم وقتي ميديد همه ميرن 

شد ولي همه اينا به خاطر خودش بود. اي كاش نيما يه روز بفهمه من خالصانه دوستش  ديدنش جز من چه حالي مي

 تو …وداشتم به پاش مي سوختم .... من ديگه دل و دماغ نداشتم ، نه آهنگ گوش مي دادم، نه تفريح مي رفتم 

 يه منم پرسيدن، يم و حالم همه بودن، بامعرفت دانشگاه هاي بچه يومدم، مي آروم رفتم مي آروم هم دانشگاه

 بيا ندا گفت مي مرتب يلدا … گفتم مي بايد ،چي نداشت فايده اما كرد پيله بار چند يلدا … گفتم مي بهشون دروغي

م فالن جا، ندا بيا فالن كارو بکنيم ، روحيت عوض ميشه ها، اما من فقط مي گفتم نه . تنها شده بودم ، نه تو خونه بري

 كه عشقش خاطر، امنيت ، آرامش داشت، چيز همه اون باشه، شاد داشت حق يلدا…بند مي شدم نه تو دانشگاه 

... از اين فکر خودمو كشيدم بيرون ، ديگه امتحانا داشت  من اما... بيرون رفت مي پويا با روز هر اون… بود كنارش

ودم مونده بودم .. كسي شروع مي شد، خدا كنه هيچکس به روز من نيفته، نه راه پس داشتم نه راه پيش ، تو كار خ

 مطمئن ، بودم شده عوض من ، بود گذشته قرن 2 اندازه سال اول ماه دو اين. …كه فرق بين عشق و برادرشو ندونه، 

بودم ديگه هيچوقت عاشق نمي شم، ديگه هيچوقت نمي خندم ، اونروز يلدا دوباره شروع كرد به گله و شکايت از من 

 اين …و كرد اونور و گفت: دروغگو ، تو هميشه مي گفتي ما دو تا مثل خواهريم، وقتي ديد من هيچي نمي گم روش

اختبار بغضم تركيد ، يلداي بيچاره هاج و واج نيگام  بي …خواهر گفت من به يکي مدتها از بعد ، زد آتيشم حرفش

 يه براش گريه با مدت يه بعد. …مي كرد، نمي خواست اشکم و در بياره، با دستام اشاره كردم چيزيم نيست 
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 يلدا دستاي و هام ريه تو دادم هوا يکم ، نشد اما بگم بهت خواستم مي رفته، نيمام شدم تنها خيلي يلدا:  گفتم چيزايي

 يلدا بدن همه..  كرده خودكشي نيما يلدا رفته هميشه برا … داشت دوستم "و گرفتم ، اون فقط نيگام مي كرد واقعار

 يلدا نه:  گفتم زود ، شدم هول ، بيچاره يومد نمي در نفسش ، مرده نما كرد فکر ظهلح يه برا لرزيدن به كرد شروع

ر نکنم ديگه برگرده ، دارم ميميرم يلدا، سرم و گذاشتم رو پاهاش فک عسلويه، رفته و كرده قهر ما با ، خدا به نمرده

 يلدا بعد به اون از. باشم داغون نقدراي نميشد باورش …و زار زار گريه كردم ، متوجه ميشدم اونم داره گريه مي كنه

ا مي كرد. يه شبم اد رو خواهري حق خالصه خونه رسوندن مي منو پويا با كالس، تو ، دانشگاه تو داشت و هوام بيشتر

 خودش سر باليي يه دوباره ترسم ،مي من جاي تو يلدا آخه: …بهم زنگ زد : ندا دوباره داشتي گريه مي كردي 

 بار يه پيش سال چند هم پويا … نيومد دلم ولي ، نگم هيچکس به بودم داده قول ، بگم بهت رازي يه ندا:  … بياره

خودش برام تعريف كرد: يلدا چي ميگي!!! آخه چرا؟؟؟ : نپرس ، نمي تونم  آشنائيمون اوايل همون كرده، و كار اين

رده ، ديگه هم تا آخر عمرش اين كار و بگم ،جون ندا راست مي گم ، اما خودش ميگه بعد اون ماجرا خودشو پيدا ك

نمي كنه ،تو رو خدا بهش نگييا اين يه رازه، بهت گفتم خيالت راحت باشه ، پويا ميگه تجربيه وحشتناكيه ، فکر 

تکرارش آدم و وادار ميکنه زندگي كنه ، مطمئن باش نيما ديگه اين كارو نميکنه ، برعکس برمي گرده راهشو پيدا 

دا خيلي آرومم كردي : قول داديا خداحافظرفتم توهال نشستم رو مبل ،همه جاي اين خونه پر بود از ميکنه.: ممنون يل

خاطرات نيما...ميز اشپزخونهمنو ياد شامي انداخت كه براش درست كرده بودم روز سيزده بدر .. اتاق خودمپر بود از 

رمو نگاه مي كردم ... ياد اين مي افتادم كه تک تک خاطرات نيما .. كشتي كه براي عيدي بهم داده بود.. كامپيوت

چقدر بهم چيز ياد داد .. چقدر كار تو مغازه با امير رو دوست داشت .. ياد تلفناي شبم مي افتادم .. نيما كي مياي شام 

 ؟

اسه من .. ياد ياد پاركيافتادم كه رفتيم .. ياد عکسا .. ياد مهموني يلدا .. ياد تولد خودم .. يادكالنتري كه رفته بود و

شهرووز .. شهرووز ..شهروووز .. شهروزبا ما چي كار كردي ؟ يعني آه شهرووز ما رو گرفتار كرد ؟ياد 

فينگيليگفتنش .. ياد رسوندن من تا دانشگاه .. ياد آغوشش .. ياد اولين بوسه عشقمون .. ياد نفساش . ياد موهاش .. 

ياد لبخندش .. ياد اشکش .. ياد داد و فريادش .. ياد سر بدون موش .. ياد گرماي بدنش .. ياد تمام مهربووني هاش .. 

ياد سسهاي ساالدش .. ياد شب سال تحويل .. ياد تک تک خاطراتي كه با نيما داشتم ..خدايا چرا برديش؟ چرا 

كرده  اينطوري كردي با من ؟ كم ديده بودم ازت ؟ اين عشق زجر آورم نديديبهم ؟ چرا ؟ مگه نيماي من چي كار

بود ؟ تو اگه ميخواستي ميتونستيجلوشو بگيري مانع اين كارش بشي ولي نخواستي .. خواستي منو عذاب بدي .. 

خداااااااااااااااا واي خداااااااااااااا... به خودم اومدم دوباره داشتم چي مي گفتم ، دست خودم نبود ياد نيما منو ديوونه مي 

ستم با خداي خودم خلوت كردم از حرفاي چند لحظه پيشم پشيمون بودم كرد رفتم وضو گرفتم و سر سجادم نش

چقدر اين لحظات برام شيرين بود... اونروز قرآنم و برداشتم، نذر كردم ختم قرآن بزارم تا خدا خودش همه چيزو 

ده شدم ، طبق روال بيدار شدم ، سريع آما 18/7ختم به خير كنه و آرامش رو به خونوادم برگردونه ...صبح ساعت 

مامان يه لقمه برام گرفت، از دستش گرفتم، بوسيدمش و با عجله راه افتادم به سمت دانشگاه.چند قدم تا در دانشگاه 

فاصله داشتم ...چي مي ديدم... باورم نمي شد... ماشين شهروز بود، اون اينجا چيکار ميکنه ، بايد مي ترسيدم ، بايد 

تو بدنم كارشو درست انجام نمي داد ... بره گمشه ، انقدر بدبختي دارم كه اون نگران مي شدم... اما ديگه هيچ حسي 

توش گمه ... شهروز و ديدمم ، كنار ماشين ايستاده بود... چقدر شهروز برام غريبه بود، انگار نه انگار كه اون يه روز 

كه من با شهروز تجربه كرده عشق من بوده ... چقدر فاصله بين عشق واقعي و عشقاي زودگذر وجود داره ، اوني 
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بودم ، يه خاطره تلخ بود نه يه عشق واقعي و يا يه رابطه عميق، همش تحقير ، همش تهمت ، هر وقت ياد شهروز مي 

افتم از خودم خجالت مي كشم ، اون يک سال و نيم با من دوست بود دو سه بار منو برد خونش كه به اصطالح باهم 

ه ندادم ، پاشو از گليمش درازتر كنه ، ولي همين كه رفتم ، همين كه به اعتماد مامان و بابام تنها باشيم ، البته من اجاز

خيانت كردم ، اگه يه اتفاقي افتاده بود ،....آخخخ كه چقدر من بد بودم ... با خودم گفتم اآلن صدام ميکنه ، اونوقت 

ديدم داره با يکي از بچه هاي دانشگاه خوش و بش  منم مي زنم تو دهنش، بهش بد و بيراه ميگم ...اما با كمال تعجب

حق من  "ميکنه، يکي از دختراي ترم آخري. نه ناراحت شدم نه خوشحال، فقط به حال خودم تاسف خوردم ، واقعا

هيمن كثافت بود، نه نيما ، تازه اگه نيما به دادم نرسيده بود، من هنوز اسير اون بودم، نيما تو چقدر خوب و فهميده 

پز دوست دخترشو به من بده... سرم و باال گرفتم ، چرا بايد ازش قايم  "...فکر كنم ازعمد اومده بود اونجا كه مثالاي 

مي شدم ... اونم منو مي ديد ، خودمم باورم نمي شد يه روز جلوي شهروز قد علم كنم ، آخه از اول بدجوري زهر 

عشق نبود يه هوس  "در مقابل نيما اندازه سر سوزنم نبود، اصال چشم ازم گرفته بود، از شهروز بيزار بودم ، عشق اون

زود گذر يه دوستيه احمقانه از رو احساس ... خون تو رگم جوش آورده بود، همه بدنم داغ شد، ياد اونروز توي 

تم برم كالنتري افتادم اين پسره نيماي منو زده بود ، صورت نيما قرمز شده بود، گردنشم زخم بود... كاش مي تونس

سراغشو يه مشت بزنم تو صورتش ... اون ارزش اينم نداشت .... وارد حياط دانشگاه شدم ،حتي بدون اينکه پلک 

بزنم يا محلش بزارم ، باورم نميشد ، تازه چند وقته با من به هم زده رفته بود سراغ يکي ديگه، ...اما نيماي من با اون 

رها شاهد بودم دختراي دانشگاهشون بهش زنگ ميزدن ، نامه مي نوشتن، همه كشته و مرده اي كه داشت ... خودم با

حيف نيما نبود، دوباره دلم گرفت ،  "دختراي فاميل ، دوستاي خودم .... اما اون... اون چي... مگه من چي داشتم ،واقعا

كه نيما با همه  از خودم بدم مي يومد .هرچي روزا بيشتر ميگذشت من داغون تر مي شدم يعني بيشتر مي فهميدم

فرق داشته، مي فهميدم نيما منو به خاطر خودم مي خواست و نه به خاطر خودش...يلدا قول داده بود تو امتحانا كمکم 

كنه از همه جزوه هاش برام كپي گرفته بود.بعضي وقتا هم مي اومد خونمون و بهم درس ياد مي داد ، اما مغز من قفل 

كرد ،مامان هم هر وقت ميديدش سفارش من و بهش مي كرد و كلي تشکر ... بيچاره كمکم مي  "شده بود ، اون واقعا

مامانم موهاي سفيدش هر روز بيشتر مي شد، خيلي وقت بود دستي به سر و روش نکشيده بود.هر وقت از حال نيما 

در آپارتمانش رو  مي پرسيدم، مامان يه آآآآآه از ته دلش مي كشيد، مامان ميگفت اونجا باهيشکي حرف نمي زنه ،

هيچکس باز نميکنه، تلفن جواب نمي ده ، خالصه پشت كرده به دنيا. حالشو از آقاي منوچهري مي پرسيدن ، آقاي 

منوچهري ميگفت حالش بهتره، همش سرش به كارش گرمه، بابا هر روز زنگ مي زد و از منوچهري سراغشو مي 

بود.مامان ميگفت ندا تو به فکر خودت باش نيما بر ميگرده، بزار ماه از دكتر براش دارو گرفته  1گيرفت. دايي برا 

دردمون يکي باشه .نيما بعد اون ماجرا مريض شده بود من خودم يه بار رفتم سراغ خانم دكترش، دكتر گفت تا يه 

يد مدت ممکنه روزي چند بار از هوش بره ، مشکل بينايي هم كه پيدا كرده ، حافظش كم ميشه ولي اگه كمکش كن

همه اينا رفع ميشه. اما كو كمک، دلم خون بود.البته منوچهري به بابا گفته بود مشکل نيما از نظر جسمي حله و اين به 

من قوت قلب مي داد.اونروز هوا خيلي گرم بود اومدم خونه و رفتم دوش بگيرم . از حموم اومدم بيرون داشتم 

ه نديده بودم ، چقدر الغر و زشت شده بودم، انگار ده سال موهامو خشک مي كردم ، خيلي وقت بود خودمو تو آين

پيرتر شده بودم ،...اما موهام با طراوت و بشاش بودن دست كشيدم تو موهام يه حالي شدم ... گرم شدم ، يعني 

بهتره بگم آتيش گرفتم ، جاي دستاي نيما ، جاي بوسه هاي نيما ، چقدر نيما موهاي منو دوست داشت، هميشه براي 

اينکه كوتاهشون نکنم به من التماس مي كرد، مي گفت ندايي حيف نيست ... هينجور داشتم با موهام بازي مي كردم 
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كه يه صحنه اي اومد جلوي چشام .... من داشتم موهامو مي كشيدم و نيما نيما مي كردم ... به خودم اومدم خدايا من 

م ، فراموشش مي كنم.با گريه رفتم مانتو و روسريم پوشيدم ، تا ببخش .. ببخش .. نيما رو ازم نگير هر چي دارم مي د

رسيدم تو هال مامان و صدا كردم ، مامان... ماااااماااان... مادرم از تو آشپزخونه پريد بيرون ، تا منو با اون حال ديد 

اين خونه ... گريم بيشتر هول كرد، اومد طرفم ، دستام و گرفت: چته ، چيه نداااا ، تو رو خدا دارم دق مرگ ميشم تو 

شد ، داد زدم ، :موهام اذيتم ميکنه ، ميخوام نباشن ، مامان اگه بگي نه اينقدر گريه ميکنم تا بميرم. مامان بيچاره ء من 

فکر مي كرد، حاال من چمه . با دستش زد پشت سرمو گفت هر غلطي مي خواي بکن . ديوونه، ترسيدم ... دخترهء 

ن رفت به طرف آشپزخونه... منم با سرعت هر چه تمامتر دويدم ..انگار يکي مي خواست منو خل و چل ... غرغر زنا

بگيره، من نبايد نيما رو حس مي كردم ، اينجوري فراموش كردنش محال بود، سرعتم و بيشتر كردم، رسيدم دم در 

وتاه كنم ببخشيد خيلي هم عجله خونه مريم خانم اينا . زنگ درو زدم .: كيه: منم مريم خانوم ندا اومدم موهامو ك

دارم.در باز شد رفتم تو نشستم رو صندلي. مريم خانم هم اومد بعد از احوالپرسي گفت::ندا مامانت خوبه ، برا 

كوتاهي اومدي ،توكه اينهمه موهات و دوست داشتي حيفت نمي ياد )با خودم گفتم نيما موهامو دوست داشت من 

همش ميريزه، االن هم كه هوا گرم شده بايد برم دانشگاه عرق مي كنه چرب ميشه اهميتي نمي دادم(: مريم خانوم 

تو رو خدا عجله دارمبا تعجب نيگام كرد : عجله داري ، جايي مي خواي بري ، حاالچه مدلي .. چقدر مي خواي كوتاه 

بافتش بعد از ته زد، بهم  بشهبا دستام اشاره كردم و باالي گوشم و نشون دادمحيفش اومد موهام و بريزه دور ، اول

گفت موهات و مي خواي يا بزنم تو آرايشگاهبا لبخند گفتم پيشکش خانوم . سرم سبک شده بود ، تو آينه خودمو 

ديدم ، هيچي از اون نداي چند وقت پيشتر نمونده بود ... اين يعني شرايط توبه يکي يکي پذيرفته شده ،)صداي اون 

گر از اون مال يا فعل حرام گوشت يا مالي انباشته شده بايد ...(ديگه تو بدنم هيچ روحاني تو گوشم زنگ مي خورد ا

يادگاري از نيما نبود، چشمام گود افتاده بود ، لپام آب شده بود، موهامم كه ديگه نبود، .. ولي دلم چي ، اونو چيکار 

مي خوندم: مثل مردن مي مونه دل  كنم ،چقدر سخت بود.. خداحافظي كردم و به طرف خونه راه افتادم .. زير لبم

بريدن .. مثل مردن مي مونه دل بريدن ... آره من داشتم جون مي كندم ... وقتي رسيدم خونه و روسريم و در آوردم 

مامانم يه چش غره اي به من رفت و گفت: همه اين كولي بازيا برا اين بود ، ندا مگه دستم بهت نرسه، مي بيني من و 

م سوء استفاده كن. هر كاري دوست داري ميکني، هر ادايي بلدي از خودت دربيار، نوبت منم مي شه بابات حال نداري

مادر... الهي من بميرم راحت بشيد... با دلخوري گفتم ماااااماااان. اما اون خيلي عصباني بود، منم ديگه هيچي نگفتم ، تا 

راحت خوابيدم .صبح كه نمازم و خوندم، با خودم قول دادم شبم از ترس بابا از اتاق بيرون نيومدم.. ولي اونشب خيلي 

كه تمام چيزايي كه منو به ياد نيما مي ندازه از دور و اطرافم دور كنم ... اما گذاشتم برا بعد امتحانات ، چون اگه 

ي كردم ميرفتم سراغشون، مغزم هنگ مي كرد، پس ميفتادم ،برا پاک كردن يا دور انداختنشون بايد اول پيداشون م

، مي ديدمشون، مگه ميشه من يادگاريياشو ببينم ، عکسشو ببينم ، فيلمشو ببينم وغش نکنم ... اونهمه خاطره ، سي 

سالم  11دي، عکس، تابلو ... ولي برا قدم اول دست كردم گردبندم و از گردنم در آوردم، ...آآآآآخي اينو نيما وقتي 

صاحب اين اسم ازت نگهداري كنه، رو اون پالک قشنگ نوشته شده بود)) بود بهم داد و گفت هميشه گردنت باشه تا 

روز ديگه امتحاناتم شروع ميشد رفتم دانشگاه ... يلدا رو پيدا كردم ،  1اهلل(( . اونو گذاشتم تو كشو درشم بستم .

اومد كنارمون... تک  قرار بود كپي جزوه ها رو كامل برام بياره ، داشتيم حرف مي زديم كه يکي از پسر مثبتاي كالس

سرفه اي كرد، يعني من اينجام ... خدايا اين ديگه چيکار داره... :سالم، ببخشيد خانوم حکيمي ميشه چند لحظه 

تصنعي  "مزاحمتون بشم ،حوصله نداشتم ولي بي ادبي بود جواب ندم ،پاشدم رفتم يکم نزديکتر و با يه لبخند كامال
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دم دخالت نيست، انگار برا شما مشکلي پيش اومده، من از بچه ها جوياي حالتون گفتم بله بفرمائيد: خانم حکيمي قص

شدم ولي هر كسي يه چيري مي گه، در واقع هيچکس درست نمي دونه.: درسته آقاي حسيني ، ولي مشکل خانوادگيه 

ه من من افتاده بود: مي حل ميشه، از اينکه به فکرم هستيد ممنون، برام خيلي ارزشمنده ، حاال كاري داشتين: بله ...ب

خواستم خواهش كنم اگه كاري از دست من بر مي ياد بگين ،من قصور نمي كنم شما جاي خواهرمن هستيد.... تمام 

دنيا خراب شد رو سرم ، خواهر، ولي من فقط يه داداش دارم ،مي خواستم داد بزنم و اينو بلند بگم.... ولي خودمو 

ر مي شدم ، اون بيچاره چيزي نگفته بود..منظوري نداشت ... به زحمتخودمو بيخيال داشتم منفج "كنترل كردم.. واقعا

نشون دادم: ممنون گفتم كه حل ميشه با من كاري ندارين. : چرا مي خواستم ...مي خواستم بگم ، خانوم حکيمي 

شهروز آدمه من ناراحت نشيد، فقط مي خوام بدونم سر قضيه شهروز كه نيست .داغ كرده بودم ، مگه فضولي ، 

... چطور فکر كردين مشکل اونه ، من خيلي وقته راهم با اون جدا كردم  "بخاطرش به اين حال بيفتم .: نه .. نه اصال

تو، : خيالم راحت شد، اون لياقت شما رو نداره ، باور كنيد بدون هيچ منظوري صادقانه دارم مي گم ، قصد رنجوندن 

مي شناسم ، خيلي مرد ساالر و بد بينن .... اااا ... ببخشين جسارت كردم ، مدتها شما رو ندارم، من خونوادشو خوب 

بود تو گلوم گير كرده بود.: بازم از لطفتون ممنونم ، چرا برنجم برعکس خوشحال شدم، ببخشيد من حالم خوب 

شما لياقتتون  نيست ، اگه كاري ندارين مرخص بشم.:خيالم راحت شد ، خوشحالم كه نسنجيده تصميم نگرفتيد،

بهتون مي رسونم متوجه شدم اين همه حرفي نبود كه  "بيشتر از ايناست، راستي تو امتحانا، رو منم حساب كنيد حتما

مي خواست بزنه.تشکر كردم و برگشتم پيش يلدا، يلدا لبخندي زد و گفت :ندا گفتم اگه شهروزو ول كني خيلي 

حوصله  "ه توئه . بهش يه چش غره اي رفتم و گفتم يلدا من اصالبهترا آرزوت و دارن، اون خيلي وقته هواسش ب

ندارم تو هم وقت گير آوردي. تازه اونم از جريان شهروز خبر داشت ، اومده بود بگه زنش نشم ،نمي دونست 

داداشيم خيلي زودتر از اون اقدام كرده، ندا تو هم بس كن يکم دركم كن... فهيميدم ناراحتش كردم، دست خودم 

ود...برا اينکه از اون حال بيارمش بيرون گفتم : راستي يلدا بهت نگفتم شهروز اومده بود اينجا ، اونم كه فضوليش نب

گل كرده بود دوباره خنديد خوب .. خوب .. چي گفت ... بگو ندا ... منم براش تعريف كردم.امتحانا شروع شده بود 

دست هم داده بودن كه به من كمک كنن از در و ديوار جواب من هيچي بلد نبودم ، ولي انگار همکالسيام دست به 

سواال مي يومد، منم مدام ازشون تشکر مي كردم، از ته دلم آرزو مي كردم هيچکدومشون به روز من گرفتار 

ز نشن.....اما امتحان و دانشگاه چه فايده، وقتي دلت داغدار باشه بهترين خوشيها برات عزابه... راه رفت و برگشتم و ا

دانشگاه به خونه عوض كرده بودم ، نمي خواستم از اون پارک رد شم و دوباره نيما بياد جلوي روم ... هرجا حرف 

نيما مي شد خودمو مي كشيدم كنار، ديگه كم كم بايد از ته دل فراموش مي كردم ، البته خودمو، چون نيما جزئي از 

ده متحرک .. اينقدر نحيف شده بودم كه تا رو پام بلند مي شدم من بود... نيما كه فراموش نميشد... شده بودم يه مر

سرم گيج مي رفت و تو سرم تير مي كشيد، همش حالت تهوع داشتم ، معدم ضعيف شده بود، مامان بيچاره مدام بهم 

ره ، مرد مي رسيد ولي چه فايده ... يه بار داشت به بابا مي گفت : نمي خواي ندا رو ببريم يه دكتر داره از دست مي

نگي بهت نگفتم.... دكتر چه فايده داشت، مگه برا درد عشق درمانيم وجود داره....بابا هم در جوابش گفت: خدا كنه 

مي مرد شک نکن. انگار جونشون به هم وصله ،يه وقت مي  "بد بدتر نشه ، خانوم اگه نيما مرده بود ، ندا هم حتما

دو تاشون هستن مريضي خوب ميشه. بابا درست مي گفت اگه نيما مرده گيرم از دكتر، خدا رو شکر كه بچه هام هر 

بود منم يا مي مردم يا خودمو مي كشتم به هر حال زندگي نمي كردم .... ولي خدايا بازم شکرت.... اونا هيچي نمي 

... دونن فکر مي كنن نيما فقط داداشمه نمي دونن اون روح منم هست، عشق منم هست، نيمه گمشده منم هست 
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خدايا آخه مگه ميشه خواهر و برادرم عاشق هم بشن، اين سؤال و هزار بار از خودم پرسيده بودم .... تا حاال زياد 

داستان هوسبازي شنيده بودم از خواهر و برادر... اما عشق! آخه هر كه از دل سر در مياره ميگه عشق واقعي يه حس 

ذبه، اگه گناهه چرا يه ذره كم نميشه، چرا فراموش نميشه خدايا خدائيه پس آخه خدايا اگه عشق من هوسه، اگه كا

كجا  "كمکم كن ، چرا هر روز تازه تر ميشه ،....نمي تونم فکر اآلن نيما داره چيکار ميکنه ، به چي فکر ميکنه ، اصال

اه بردم به رحمتش هست ، يعني نيما منو فراموش كرده ، نکنه دوباره... اين فکرا منو ديوونه مي كرد... دوباره پن

...دوباره دعا كردم .. چقدر حاال راحت بودم با خداي خودم .. همه اون بدبختيام يه طرف اين آرامش بعد از دعا هم 

يه طرف... داشتم قرآن مي خوندم ، رسيده بودم به سوره يوسف ؛ چقدر نيما داستان يوسف و ذليخاه رو دوست 

بابام يه كتاب قديمي يوسف و ذليخا داشت ، زد به سرم كه برم يه بار ديگه داشت ، مثالش از عشق ذليخاه بودم ... 

بخونمش ، .... واي كه چه حالي شدم ... دو بار تا حاال اين كتاب و خونده بودم اما خوندن داريم تا خوندن .... با هر ناله 

يده ، تازه مي فهميدم چرا خدا اونقدر ذليخا منم ناليدم ... باهر اشکش ، اشک ريختم ، تازه مي فهميدم ذليخاه چي كش

بهش لطف كرده و پاداش داده ، يوسف فقط حق ذليخاه بود و بس ... ولي خدا مزد منو زودتر داد، اول جون دوباره 

نيما رو داد بعد درد فراق ... خوشبحال ذليخا ، من حتي اگه آواره تر و پيرتر از اونم مي شدم ، نيما هيچوقت نمي 

بشه ... آآآآه ذليخاه خوش بحالت ...ديوونه شده بودم به همه حسودي مي كردم ، اول يلدا، حاال هم تونست همسرم 

تقصير خودته كه نيما رو اينقدر خوب آفريدي ...آآآآآآه...هر وقت دلتنگ مي  "كه ذليخاه...... خدايا چي ميشد، اصال

ي بخشه..با هر بدبختي بود امتحانا تموم شد من شدم زرت و پرت مي كردم ولي مطمئن بودم خدا اون لحظه ها منو م

موندم و اتاقو خاطرات و قولم .... پاكسازي اطراف از اونهمه عشق... وقتي عکساشو تو كامپيوتر حذف مي كردم وقتي 

فيلماش و پاک ميکردم ، اين تکه هاي وجود من بود كه مي رفت تو سطل آشغال و فنا مي شد... وقتي اون كشتي رو 

و كيسه زباله ، وقتي سي دي هاشو شکستم ... چقدر گريه ... چقدر ناله ... خدايا كجايي ... خداااايااااا .... هر كردم ت

چي بيشتر سعي مي كردم چيزايي رو كه بهم داده يا ازشون خاطره اونو دارم ، بريزم دور تو دلم بيشتر نقشش حک 

ري دلم و بندازم دور... چجوري از دستش خالص بشم....خدايا ميشد... انگار دلم باهام لج مي كرد.....خدايا چه جو

دلم با تو تو بندازش دور ... بعضي وقتا هم گير مي دادم كه چرا عاشقش شدم؟؟؟ چرا و چرا ؟؟؟ ... گله مي كردم از 

بد  "م واقعاخدا ... ديوونگي حاشا نداره.روزي چند بار مي رفتم تو دستشويي و هر چي خورده بودم مي آوردم باال حال

بود مامان تنها نشسته بود، رفتم پيشش دستاشو گرفتم چقدر صورتش تو اين مدت پير شده بود. غصه نيما ، غصه 

من... خيلي باهاش حرف زدم دلداريش دادم .. بهش گفتم فکر كن نيما رفته سربازي .. يادته ، چقدر گريه كردي 

همش به فکر خودم بودم... انگار عمرم داشت تموم مي شد ،مي ..... نمي تونستم مامان و تو اون حال ول كنم ، 

خواستم مامان ازم راضي باشه ، به مامان گفتم : نيمايي خوب ميشه بر مي گرده، قول مي دم ديگه بي قراري نکم ، تو 

چقدر تو  هم بخند مامان، ميگذره .... خالصه كلي آرومش كردم ، مامان دست آخر سرم و بوسيد و گفت نداااا مامان:

بزرگ شدي چقدر حرفات به دلم نشست آرومم كردي ، ندا مامان به فکر خودتم باش، تو هنوز اول راهي ، خوب 

نيست به خاطر برادرت اينهمه خودتو عذاب بدي ، هنوز غصه هات مونده مامان ، هنوز بايد ازدواج كني ... اگه بدوني 

ميشي مثل من، ... مامان مي خواست يه چيزي بگه اما نمي  چقدر تو زندگيت بايد كوتاه بياي ... تازه آخرشم

تونست... يه غم عميقي تو چشاش بود... خدائيش مامان بساز بود، بابا هم خيلي خاطرشو مي خواست ، اما نمي دونم 

علت چرا هر چند يه بار بحثشون مي شد ، هيچوقت ته حرفشونو نمي فهميدم ، دعوا و داد و بيداد مي كردن ، اما من 

شروع دعوا رو نمي فهميدم... اينم جالب بود كه هيچوقت جلوي نيما دعوا راه نمي نداختن ، ... مامانم به بابا مي گفت 
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از اول بايد مي دونستم منو دوست نداري و نيما رو به من ترجيح ميدي ، بابا مي گفت اگه دوست نداشتم كه تن به 

ميشه هم من مي رفتم وسط و همه چي بود خراب مي شد رو سر من خواستت نمي دادم .....چقدر كشش مي دادن، ه

... باعث همه بدبختييا مي شدم من ... نيما كه مي يومد ، آروم مي شدن... مامان و بابا نيما رو دوست نداشتن ، مي 

د ، مي پرستيدنش ... شبم كه مي شد من مي رفتم پيش نيما و باهاش درد دل مي كردم ، نيما همش دلداريم مي دا

گفت عوض فحشايي كه خوردم ، به اون بد و بيراه بگم ، آخرشم مي پرسيد نداااااا دعواشون سر چي بود ، منم شونه 

هامو مي نداختم باال .... اون روزم كه شهروز بهم بد و بيراه گفت، شبش تو خونه مون همين برنامه رو داشتيم... 

نمي شد و نيما هيچي از شهروز نمي فهميد و پشت سرش اينهمه  آآآآخ كه اي كاش اونشب مامان و بابا دعواشون

اتفاق بد نمي افتاد... به خدا حاضر بودم شهروز هر روز شکنجم كنه اما نيمارو ازم نگيرن .......مامان اومد تو اتاقم : 

سرو سامون ندا مامان اينقدر نماز مي خوني و دعا ميکني از خدا بخواه حالتو بهتر كنه و زندگيمون دوباره 

بگيره.مامانم متوجه شده بود كه من چقدر عوض شدم، مي فهميد دارم آب ميشم ...ولي اااااگه مي دونست عامل بي 

سرو ساماني و بدبختيش من بودم، نمي دونم چيکارم مي كرد... خدااااياااا چي بگم ... سرمو تکون دادم و بغض داشت 

ساعت مي خوابيدم، دراز مي كشيدم، اما خوابم باچشام قهر  4تا  1زي خفم مي كرد.خوابم خيلي كم شده بود شايد رو

كرده بود، تو خوابم كه همش كابوش مي ديدم... يلدا دائم بهم زنگ مي زد و كلي مي گفت و مي خنديد منم الکي 

ود صبح بود و من ديگه خوابم نمي يومد ، چقدر خوب ب 6باهاش مي خنديدم ، خوش بحالش چقدر خوشبخته.ساعت 

روزايي كه تا لنگ ظهر مي خوابيدم و نيما مي يومد بيدارم ميکرد... ندا پاشو ، چقدر مي خوابي ، بيا صبحونه بخور ، 

دانشگات دير نشه ..... دست كردم تو موهامو كشيدمشون، حرصم مي يومد، چرا من به هر چي فکر مي كنم ختم 

تهوع داشتم .. از جام بلند شدم رفتم دستشويي ،وضو هم ميشه به اون .. خسته شدم... چيکار كنم دوباره حالت 

گرفتم ، نمازمو كه خوندم تصميم گرفتم بعد از مدتها برم يه سري به مادر جان بزنم آخه مامان مي گفت خيلي 

سراغم و مي گيره شايد اونجا آرومتر بشم . رفتم دم در اتاق مامان چند ضربه زدم، مامان .. مامان .. صداي مامان 

ومد: چيه صبح اول صبحي .. جواب دادم: من دارم ميرم خونه مادر جان تا شبم مي مونم خداحافظ ...اونم با صداي ا

گرفتش گفت: چه عجب ، مواظب خودت باش ، سالم برسون ، بگو من حالم خوب نبود، يه چيزي نگي دل اين پيره 

كه من از خونه زدم بيرون.تو راه چند بار پشيمون زنو بلرزوني ، گريه زاري راه نندازي ، همينجوري داشت مي گفت 

شدم خواستم برگردم، صحنه هاي اون خواب دوباره جلوي چشام بود ، مثل پرده سينما هزار بار تا حاال اين صحنه ها 

رو با خودم دوره كرده بودم ،جيغاي مادر جون دستاي لرزونش، چشام يه لحظه سياهي رفت اما خودم و كنترل كردم 

ين نخورم . چقدر تو اون صحنه ها مادر جون خودشو زد و گريه كرد ، خدايا شکرت كه از اون همه مصيبت كه زم

نجاتم دادي، حاال اگه زجرييم هست فقط مال منه، تازه اونم شيرينه به خاطر اينکه نيماي من يه جايي تو اين دنيا داره 

به اين فکر مي كردم كه اگه نيما به سرش بزنه برگرده ،  نفس ميکشه،... به راهم ادامه دادم ، ديشب خوابم نمي برد

من بايد كجا برم ... ياد خونه مادر جون افتادم ، اخه اگر اونم مي يومد من بايد مي رفتم، همينجوري شد كه به سرم 

بگيره  زد به مادر بزرگم يه سري بزنم شايد چند وقت ديگه برا زندگي بيام اينجا .. ديگه هيچي نمي تونست جلومو

....بعدشم نمي دونم شايد ازدواج كنم البته اينبار بدون هيچ عشقي يه فکرايي هم كرده بودم يه پسره همسايه 

داشتيم اسمش سهيل بود ، اساسي چند بار مامانش اومده بود برا خواستگاري بابا هم با قاطعيت جوابشون كرده بود، 

زنيد... يلدا هم بهم گفته بود اين يارو حسينيه همش با چشاش حرفشو ن "بهشون گفته بود تا درسش تموم نشه اصال

دنبال منه ... شبا كه خوابم نمي برد هزار فکر مي كردم ... البته از صد تا يکيشون هم فايده نداشت ، حاال كو تا اين 
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نگي ، دوباره حرفا...تو همين فکرا بودم كه رسيدم سر كوچه مامان جون ، آخ دوباره اون حس لعنتي ، دوباره دلت

 نيماااا اي خدا لعنتت كنه، هم خودتو هم عشقتو هم ...كه اين بال رو سرم آوردين ، زندگيمو به باد دادي نيمااا . 

 "ادامه دارد ... تا منو ديد زد زير گريه، سالم ندايي .. كجايي، معلومه، الهي بميرم چقدر الغر شدي ، الهي بميرم .. اصال

دلش تنگ شده بود آخه مامان جون دو تا بچه بيشتر نداشت ، سه تا نوه هم داشت بچه  نمي زاشت من جواب بدم

دايي ممد كه كوچيک بود مي مونديم من و نيما... آخ دوباره نيما، اون همه جا بود .... دو زانو زدم و كنارش نشستم ، 

يميره ، نميگي تنها اميدم به داشت هق هق گريه مي كرد : مادر جون نميگي يه مادر بزرگ پيري دارم، داره م

شماست، كي چشمتون زد مادر ، چشم بد به سنگ بخوره ايشااهلل ... مادر يخورده هم شانس بچه منه اون از اول 

زندگيش ، اينم از حاال...گفتم شماها بزرگ ميشين ديگه هيچ غمي نداره نگو اول غصه خوردنشه ... چقدر باباي 

اقبت نداره ... دلش خيلي پر بود ،منم هيچي نمي گفتم بذار اون بگه من گريه خدابيامرزش بهش گفت، اين كار ع

كنم، نگاش افتاد به اشکاي من، دستاشو آورد جلو، دستاش مثل هميشه گرم بود اما مثل تو خواب اينقدر نمي لرزيد، 

ال و روز افتاده بود، انگار دستاشو كشيد رو صورتم ، اشکامو پاک كرد، عين جوونياي مامانتي ، اونم يه بار به اين ح

همين ديروز بود....با دلخوري گفت عزيز دلم ناراحتت كردم ... الهي بميرم مادر، دلم داره مي تركه، تو كه از مامانتم 

بدتري ،... ندا چي شده تو بهم بگو ، من مي فهمم دارين دروغ مي گين يه اتفاق اساسي افتاده ، چرا نيما خودشو 

ر از اين حرفاست، پاي يکي وسطه من مي فهمم ، نوه هاموخوب مي شناسيم...... حرفشو قطع كشت ، اون عاقل ت

كردم... مامان جون دايي ممد ول كن اين حرفا رو، من غش مي كنم ميفتم رو دستتا ، بذار يه روز راحت باشيم .. 

م چه حالي بود،.. هي بهش گفتم دوباره اشکاش ريختن رو صورتش : مثل نيما كه از حال ميرفت ، الهي من بميرم بچ

بمون گوش نکرد، نمي دوني چه حالي داشت بچم.. كاش اين روزا رو نمي ديدم... حاال مادر ازش خبر داري ...با بغض 

گفتم ، خوبه .. خوبه... پا شد رفت طرف آشپزخونه : ندا نگي يه بار رفتم خونه پير زن خون به دلم كرد ، ولي خيلي 

بي رحمي ...نيما همش تو خواب تو رو صدا ميزد، تو بيداري همش نگاش به در بود اما تو يه بار بي معرفتي ، خيلي 

نيومدي ديدنش ، حاال اون بچه يه چيزي گفت ، مامان و بابات هر روز زنگ مي زدن ،صد بار اومدن دم در خونه اما 

م ، نمي دونم از كجا ، ولي مي فهميد ... تو ... بهش دروغ مي گفتم كه تو هم باهاشون بودي ، مي فهميد دروغ مي گ

ديگه صداي گريم بلند شد، دست خودم نبود، نيماي من منتظرم بوده .... نيماي من ... خدايا تاوان اين عشق چقدر 

سنگينه ... خدايا كمکم كن... اي كاش نيومده بودم اينجا.مامان جون از آشپزخونه اومد بيرون نگام كرد، خيلي غصش 

م نشست با صداي آروم گفت دلم برات كبابه ... مادر نمي دونم تو دلت چي مي گذره اما هر چي هست ، شد ، كنار

ديگه هيچي از نداي من جا نگذاشته. توقع نداشت اونجوري زار بزنم، فکر مي كرد، مثل هميشه جواب تو آستينمه 

جه شد، چقدر داغونم دلش به حال و روزم ،اينار و كه ميگه منم زبون درازي ميکنم و جواب مي دم . ولي وقتي متو

سوخته بود ... حاال طرف منو گرفته بود ... به نيما گفتم چرا اون بال رو سر خودش آورده، بهش گفتم چرا فکر 

حرفمردمو نکرده ، گفتم نيما تو الگوي ندا هستي پس فردا اونم اين كارو بکنه خوبه .... بعدم دوباره زد زير گريه و 

مادر ، چي بگم خدا خودش درست كنه . موندم تو حکمتش ... موندم ... دوباره رفت تو آشپزخونه ،با  گفت چي بگم

دو تا چايي برگشت و نشست . سرم و گذاشتم رو پاهاش چادر سفيدشم كشيدم رو صورتم ، چه بوي خوبي ، آرومم 

ده بود، خوب كردي اومدي، دلم مي كرد. مامان جون دست كشيد رو سرم و گفت : آخي چقدر دلم برا گلم تنگ ش

روشن شد ، ... با بغض گفتم مامااااان ،چرا ديگه من و نمي بري اون امامزاده؟؟؟؟؟ با تعجب پرسيد كجا؟ كدوم 

امامزاده؟ : اون امامزادهه بود ،يادته با نيما مي رفتيم اونجا تو دعا مي كردي ، وقتي من و نيما شيطوني مي كرديم هي 
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ن بده ، خدا عاقبت به خيرتون كنه ،همش تقصير شما ست كه ما رو نبردي اونجا ، حرفاي دلمون ميگفتي خدا عقلتو

پر شد اين جوري سر رفت.هيچي نگفت ، يکم گذشت سرم و بلند كرد و گفت : ندا ، دلت گرفته مادر ، بغض كردم : 

كنيم ، مثل برق از جام پريدم. آره چه جورم گرفته . زل زد تو چشام و گفت مي خواي ببرمت امامزاده دو تايي دعا 

...آره مامان جون بريم ...تو رو خدا بريم ، به آرومي نگام كردو گفت پس تا تو چائيتو مي خوري من هم آماده مي 

شم ، هم به مادرت زنگ مي زنم كه نگرانمون نشه . نشستم چائيمو خوردم ،چه طعمي داشت اين چايي ماماني ، 

فقط چايي مامان جون مزش يه چيز ديگست، انگار اون چايي درست رفت تو مغزم به  هميشه نيما مي گفت چايي

جاي معدم ، آخه سرم داغ شد و دردشم خيلي بهترشد. يه نيم ساعتي طول كشيد تا مادر جون برگشت ، آماده شده 

ل من بود كه خودشو جمع و بود .... آخي بيچاره پير شده بود نمي تونست مثل اونوقتا راه بره ، حاال هم فقط به خاطرد

جور مي كرد . :ندا مادر نشستي پاشو زنگ زدم آژانس... به خودم اومدم، زود جلوي روش بلند شدم و رفتم به طرف 

در اتاق كفشام و پوشيدم ، سريع رفتم طرف كوچه كه اگه آژانس اومد من باشم . مادر جون بعد از كلي آخ و ناله و 

رد طرف من و گفت ندا مامان پير شي، اين درو قفل كن و كليد و داد به من ، بيزحمت مکافات رسيد دم در ، روشو ك

اين كيف منم دست تو باشه من نمي تونم... نفسش در نمي يومد، نگاش كردم و گفتم ماماني اگه سختته نريم راش 

د، اگه تو بخواي من تا اونور خيلي دوره .. بهم لبخند زد و گفت : حاال نوه من بعد از اين همه وقت دلش يه هوسي كر

دنيام مي برمت هيچيمم نمي شه.... مي خواست حرفش و ادامه بده كه ماشين اومد، رفتيم سوار شديم. تو راه هيچ 

حرفي نزدم ، همش مي خواستم زود برسيم ... برسيم همونجايي كه نيما مي گفت هر چي بگيم خدا گوش ميکنه ... 

ن فکرا بودم كه راننده گفت حاج خانووووم رسيديم ، التماس دعا ... من كه هواس آخ چقدر دلم گرفته ... تو همي

نداشتم ، ماماني پول آژانس و حساب كرد. دست ماماني رو گرفتم و رفتيم اونور خيابون ، رسيديم جلوي در امامزاده 

يرفتم ، با خودم حرف مي زدم ، .. يه در سبز ... ديگه دست ماماني رو ول كرده بودم ، حالم دست خودم نبود ، فقط م

شايدم گريه مي كردم ، يدفعه اون ضريح و ديدم ، ...بدتر شدم ، حالم دگرگون شد ... شروع كردم به جيغ زدن ... 

داد زدن ... خودم وزدن، نمي فهميدم چم شده بود ، چند تا خانومي كه داشتن زيارت مي كردن ، اومدن طرف من ، 

بود كنارم ، ولي تواني كه منو نگه داره نداشت، نمي دونم چقدر داد زدم و گريه كردم و چي ماماني هم بيچاره رسيده 

گفتم ... فقط يادمه وقتي به خودم اومدم رو پاي ماماني افتاده بودم يه چادر سفيد هم روم بود، فکر كنم از حال رفته 

مي خوند... خودمو تکون دادم... نمي بودم، به صورت ماماني نگاه كردم خيس بود ، پر غصه بود، داشت قرآن 

نفهميدم چي شد، گفتم اآلن مادر جون شروع مي كنه سرم غرغر زدن ... اما  "خواستم اينجوري بشه ... به خدا اصال

نه... تا ديد دارم ميشينم يه لبخند كمرنگ اومد رو لبش ، : عزيزم بهتر شدي ، الهي ماماني برات بميره تو اينهمه غضه 

لت پر بود، مادر جون، آخه دل تو هنوز خيلي كوچيکه يه دفعه مي تركه ، اينهمه غصه از كجا اومد سراغ تو داشتي و د

... :ماماني دلم پر خونه ، كاش مي تركيد... خنده از رو لباش رفت و به جاش اشک نشست تو چشاش ... ديگه بهتر 

دم ... و باز از خدا خواستم بهم صبر بده و منو شده بودم ، پا شدم رفتم وضو گرفتم ، نماز خوندم... قرآن خون

ببخشه... يه چيزي يادم اومد من امروز صبح كه داشتم مي اومدم اون گردبندي كه نيما بهم داده بود و گذاشتم تو 

كيفم تا يه جايي بندازمش... اما خدا رو ميبيني همه كارش رو حکمته منو كشوند اينجا كه گردنبند و پس خودش بدم 

تم كنار ضريح ، مثل بقيه چند بار ضريح و بوسيدم ،بعد دستم و كردم تو كيفم ، اين آخرين چيزي بود كه از نيما ، رف

برام مونده بود، آوردم بيرون و انداختم تو ضريح ... واااااي... به اون زنجير و پالک كه داشت مي رفت پائين نگاه 

ي داشت از جلوي چشام مي رفت ، انگار نمي خواست ازم كردم ، چه رقصي ميکرد جلوي چشام ،با يه حركت خاص
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جدا بشه، با اينکه جون نداشت ، اما انگار مي فهميد، التماسم مي كرد.... سرم گيج رفت....آخرين يادگار نيما از جلوي 

بهم صبر  چشام رفت ...انگار پاهام سست شده بود، همونجا نشستم ، خدايا ديگه هيچي ندارم ، ببين دستام خاليه ....

بده، نيمام و سپردم دست خودت ، خوشبختش كن ، از غم نجاتش بده ... اون وقتا كه هنوز آقا جون زنده بود ، هر 

چند وقت يه بار ماماني و بابا جون، من و نيما رو مي آوردن اينجا ، چقدر ما شيطوني مي كرديم، چقدر با نيما اين و رو 

رگ مرد ، بازم ماماني ما رو مي آورد، ديگه بزرگتر شده بوديم ، حرف مي زديم اونور دو دو مي كرديم، وقتي بابا بز

... راه مي رفتيم ... دعا مي خونديم ... نيما اعتقادش بيشتر از من بود.... راستي چي شد اون ايمانش به خداد... ني 

نيمايي كه مي گفت خدا همه  دونم چي شد كه نيما دست به اون كار زد، نيما يي كه هميشه من و نصيحت مي كرد...

جا هست و به ما كمک ميکنه .... يعني چرا اينقدر نسنجيده دست به اون عمل وحشتناک زد... چي چشاش و اينقدر 

حاضر بود بميره اما از من جدا نشه... هر وقت به اين فکر مي كردم كه چطور ميشه يه  "كور كرده بود.يعني نيما واقعا

عاشق هم بشن ديوونه مي شدم ، آخه خدايا ميگن عشق از بهترين نعمتهاي توئه ... پس چرا خواهر و برادر اينجوري 

من عاشق اون شدم؟؟؟؟. از اين فکرا خود مو كشوندم بيرون.نماز ظهر و خونديم و بعد با مامان جون رفتيم رستوران 

حرف و باز كرد : از اولي كه من به  غذا بخوريم ، خيلي وقت طول كشيد تا غذا آماده بشه، تو اين فاصله ماماني سر

به  "دنيا اومدم... مي گفت اينقدر تپل بودم كه چشام پيدا نبوده ، برام گفت كه نيما مثل پروانه دورم مي چرخيده، اصال

من حسودي نمي كرده، يه وقتايي بهم شير خشک ميداده... تعريف كرد كه چطوري بزرگتر كه شده بودم نيما براي 

يه حامي ، اگه كسي من و اذيت مي كرده فقط با نيما طرف بوده، برام گفت ... از خيلي چيزا ولي از من شده بوده 

بزرگيامون با يه بغضي صحبت مي كرد ، يعني از وقتي ما بزرگ شده بوديم هر وقت مامان جون مي ديد ما چقدر 

غضش ... غذا رو آوردن من طبق روال اين باهم جوريم يه بغضي مي يومد تو گلوش ، اونروز از هميشه بدتر بود اون ب

چند وقت دو سه تا قاشق بيشتر نتونستم بخورم، ماماني هم چند بار اصرار كرد اما فايده اي نداشت ، از گلوم پايين 

نمي رفت...ماماني هم زياد نخورد :ندااااا دلم خون ميشه شما دو تا بچه رو كه مي بينم، اون از نيما، اينم از تو ، ببين 

روزگار چه كارا كه سر آدم نمي ياره.... ديگه بايد بر مي گشتيم يه ماشين دربست گرفتيم ، چقدر شونه هام سبکتر 

شده بود... چقدر دلم آروم گرفته بود... يه چرتي زدم ، چشام و كه باز كردم سر كوچه ماماني بوديم، كمکش كردم 

باهم خورديم.موقع خداحافظي ماماني چند بار منو بوسيد بهم  از ماشين پياده بشه ، بعدم باهم رفتيم تو ، يه چايي

گفت خدا مراد دلت و بده ، از پله ها كه مي يومدم پائين صداش مي يومد كه مي گفت به مامانت نگي امامزاده چي 

يه  شدا، بچم طاقت نداره ، به من سر بزنياااا...اونشب برعکس شباي پيش خيلي راحت بودم زيادم فکر نکردم، فقط

خواب عجيبي ديدم ... نيما مي يومد طرفم يه دفعه ميشد عمو حسن ... دوباره باهم مي يومدن طرفم .. بلند شدم 

اونروز پنج شنبه بود بابا كسالت داشت سر كار نرفته بود، يعني حالي براش نمونده بود ديگه.تلويزيون روشنبود و 

د چقدر نيما دوسشداشت .. ظهر بود .. .. مامان كه تو اينيه صداي اذون موذن زاده اردبيلي توي خونه پخش شده بو

سال انگار پير شده بود .. من فقط غصه مي خوردم .. هيچ كاري نکرده بودم تو اين چند وقت .. رفتم سمت  18مدت 

ري چرا اتاق بابا .. بابا دو باره داشت گريه مي كرد ، آخه كسي نيست بگه پدر من تو كه اينقدر بچه هاتو دوست دا

مراعاتشون و نمي كني . مثل اينکه منوچهري خبراي بدي به بابا داده بود كه بابا دوباره اينجوري عذا گرفته بود 

...صداي ناله اش قطع نميشد دلم براش سووخت ..خواستم برم تو و دلداريش بدم ولي آخه با چه تواني ؟ جوني براي 

ش و تکيه دادم به ديوار .. سرمو خمکردم و تو رو نگاه كردم .. بابا قاب اينکارانداشتم .. بي اختيار نشستم كنار اتاق

عکس عمو رو گرفته بود جلوي صورتش وزار زار گريه ميکرد .. با تعجب نگاش كردم و خيره شدم بهش .. صداش 
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؟رووم چي بگم بت  -و خووبميشنيدم .. داشت عذر خواهي ميکرد .. از كي ؟ براي چي ؟ خووب دقت كردم ..ميگفت

سياه .. خودم مقصرم .. نتونستم .. چي بگم بت كه روم سياهه پيش تو وخدا .. چي بگم بت كه چيزي برا گفتن ندارم 

.. اي خدا كاري كن ببخشتم ..ببخش منو حسن .. ببخش كه نتونستم از امانتيت درست نگهداري كنم .. ببخش منو 

وشام كر شد .. چشام سياهي رفت .. سرم گيج ميرفت .. داشتم حسن .. بعدم زار زار گريه كرد و افتاد رو عکس ..گ

منفجر ميشدم از فشار .. خفه شدم .. خدايا بابا چي ميگه ؟ امانتي عمو حسن ؟ يعني چي ؟يه لحظه تماماين پازل و 

عمو حسن  كنار هم چيده شده توي ذهنم ديدم .. نيما .. بچه عمو حسن .. تويتصادف زنده مونده .. نيما .. شباهتش به

.. نيما .. عشق من .. نيماپسر عموي من!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .با تمام وجودم فرياد زدم نيمــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــااشکام سرازير شدنديوونه شده بودم، خودمو مي زدم .. بابا از اتاق دويد بيرون ، چي 

. ندا ...ندا... برا يه مدت هيچي نفهميدم وقتي به خودم اومدم مامان و بابا باالي سرم بودن و داشتن گريه مي شد ندا .

كردن ، نمي دونستم كجام... مامان .. مامان ... مامان دستم و گرفت و گفت چيه عزيزم ، چت شده ، انگار دنيا رو 

من كجام ، نيما كجاست ... يکدفعه يادم اومد كه چي شده و  گذاشته بودن رو شونه هام ، سرم سنگين بود ... مامان

من چي شنيدم ،اومدم شروع كنم به سرو صدا كه يادم افتاددددد... عهدم با خدا ... توبم ... خدايا حاال تکليف من چيه 

ال ديگه جيغ مي ، هر چي مامان و بابا حرف مي زدن نمي فهميدم ... بايد چيکار كنم ... از كي بپرسم .... كجابرم حا

زدم ... چيکار كنم...كجا برم... از كي بپرسم ... خدايا چيکار كنم .. اي خداااااادكتر اومد باال سرم ، همون خانم دكتر 

بود كه مي يومد باال سر نيما ، دست كشيد رو پيشونيم : بهتري دخترم ، : خوبم .. بعد روشو كرد طرف مامان و بابا ،با 

مقصريد ، يکيشون  "تا بچه رو دارين ، من نمي دونم چيکار مي كنين با اين جوونا ،حتما 2تشر گفت خوبه همين 

خودشو مي كشه ، يکيشون مثل جنازه مي مونه رو دستتون... خوب مادر من ، پدر من ، بشينيد باهاشون حرف بزنيد، 

ت به خدا حرف نمي زنن خانوم ببينيد دردشون چيه ... مامان بيچاره با دسپاچگي پريد وسط حرف خانم دكترو گف

دكتر ما خودمونم مونديم .. ..حاال چيزيش كه نيست بمونه، يا ببريمش خونه ... خانم دكتر سري تکون داد و گفت : 

سرم و دارو بنا نيست كاري رو درست كنه، اين دختر خانوم عصبيه.... ضعف اعصاب داره.. شوک بهش وارد شده يا 

وو نمي خواد خانوم ، دلشو بدست بيارين ، بعدم برگشت يه چشمک به من زد و رفت ، يه چيزي مثل اينا .. داروو

معنيش و نفهميدم ، اما هر چي بود ، يعني ما مي فهميم...رفتيم خونه ، شب شده بود ... مگه خواب مي رفتم ، حاال 

بابا،اون عالقش به نيما ، معني حرفاي عمه مهوش و مي فهميدم، اون بغض چندين ساله مادر جون ، اون گريه هاي 

اون دعواها ، اون خوابي كه نيما و عمو هي جاشون عوض مي شد، .... و اين عشق ... و اين عشق ... حاال مي فهمم چيه 

... حاال مي فهمم از كجاست .. حاال... اما چه فايده من كه نيما رو بخشيدم به خدا ... قلبم داشت منفجر مي شد، ... 

بودم كه ديگه مغزم كار نمي كرد ...اما ديگه بدنم سست نبود ، جون تازه اي گرفته بودم .. بالخره  اينقدر فکر كرده

معنييه اون عشق و فهميده بودم ... اين يعني انرژيه مطلق....بالخره به نتيجه رسيدم، مي رم پيش استادمون هر چي 

، معاون دانشگاه بود، دكتراي الهيات داشت ،  اون گفت، رو حرفش، حرف نمي زنم... استاد معارف و اخالقمون بود

پيش نماز دانشگاه هم بود، بچه ها هميشه از خوبيش مي گفتن ، مشکل خيلي ياشونم حل كرده بود، بالخره اون 

بيشتر از من از اين مسائل سر در مي آورد .. تصميم خودمو گرفته بودم... قبل از اينکه از خونه برم بيرون به خودم 

دا ... قولت يادت نره، نيما هنوز متعلق به تو نيست.نفهميدم چطور رسيدم به دانشگاه، دم در اتاق استاد بودم گفتم : ن

... در زدم ... قلبم از تو حلقم داشت مي يومد بيرون ... يعني چي ميشه خداياااا ... بله بفرمائيد... رفتم داخل درم 

تم: نه استاد .. نه ... من باهاتون كار دارم ، كارم واجبه ، خصوصيه... يه بستم... اشاره كرد كه در باز باشه ، ولي من گف
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اخمي كرد و گفت: خانوم حکيمي در باز باشه ... ولي من گوش ندادم درو محکم بستم و رفتم تا كنار ميزش.... هنوز 

و اشاره كرد بشينم... حرفي نزده بودم كه اشکام سرازير شدن ، دستام شروع كردن به لرزيدن ... يکم نيگام كرد 

رفت برام يه ليوان آب از رو ميز آورد و با يه لحن آروم گفت: دخترم منظوري نداشتم ، اينجا محيط يه جوريه كه 

بايد سعي بشه حرفي ، حديثي درست نشه، متوجهي .. حاال من سرا پا گوشم ... با ناله گفتم استاد كمکم مي كنيد، تو 

دم... :خانوم حکيمي من اگه بتونم كوتاهي نمي كنم ، مثل بچه اي كه كتک خورده : استا رو خدا، من گيرم ... من مون

قول دادينا، قول... سرشو تکون داد..وقتي به خودم اومدم، ديدم استاد هم داره با من گريه مي كنه.... من همه چيزو 

ميم مي گرفت ... آره روزگار من سنگم به اون گفتم ، حتي اون بوسه عشقو ، بايد مي فهميد من گناه كردم و بعد تص

آب مي كرد ، ولي گريه استاد بيشتر به خاطر اون چيزايي بود كه من در باره لطف خدا و خوب شدن نيما تعريف 

كرده بودم... اون به معجزه اعتقاد داشت و اين باعث مي شد احساساتش بيشتراز كساي ديگه بر انگيخته بشه 

مي شد، ولي استاد فقط به يه نقطه اي خيره شده بود.... هيچي نمي گفت ، حتي پلکم نمي ...حرفام كم كم داشت تموم 

زد.... يعني ..چي؟؟؟ .. يعني من بايد برا هميشه از نيمام ، از وجودم دست بکشم ، چرا استاد حرف نمي زنه ، صداي 

كردم ... خدايا هر چي تو بگي...  قلبم و مي شنيدم.... تو اون لحظات چقدر وجود خدا رو حس ميکردم... لمسش مي

 "دقيقه طول كشيد تا استاد زبون باز كرد : ببيييينيييد خانوم حکيمي ... صداش كامال 18من تسليمم..... تسليم..شايد 

مي لرزيد ... من در حدي نيستم كه ... يعني اجازه ندارم در اين موارد راي بدم... گريم گرفت، دوباره گريه و 

اينکه كمکتون نکنم ... ببنننيد ما تو محله قديميمون يه پير روحاني داريم، اون عارفه ، مورد قبول اهل گريه.... :نه 

دله، بزارين با اون صالح و مصلحت كنم ...من التماس كردم : استاد همين اآلن ، دير ميشه .. شايدم دير شده .. نيما 

ر صد منم... يه فکر كوتاهي كرد زير لب گفت: در كار هيچي نمي دونه اگه خودشو بکشه اينبار ديگه قاتلش صد د

خير حاجت هيچ استخاره نيست، بعدم تلفن اتاقش و برداشت و از رئيس دانشگاه اجازه مرخصي گرفت.به من اشاره 

كرد پشت سرش برم، رفتيم نشستيم تو ماشين ، از چند تا خيابون گذشتيم ، رسيديم به يه محله قديمي ، چند تا 

كوچه و بالخره رسيديم. استاد رفت دم در يه خونه قديمي ، در زد، يکم گذشت يه صدايي اومد بفرمائيد كوچه پس 

داخل... استاد خنديد و به من گفت : در خونه مال هميشه بازه منتها اون بايد اجازه ورود بده، خيليها مي يان اما مال 

حکيمي شما اجازه ورود گرفتين، اين يعني مال مي تونه جوابشونو نمي ده ...خانوم  "ميگه يه وقت ديگه ، يا اصال

مشکلتو حل كنه ... نفس راحتي كشيدم و باهم رفتيم داخل؛ يه اتاق قديمي ، يه پير مرد كه صورتش عين ماه روشن 

بود ، وقتي وارد شديم بهمون لبخند زد و سالم كرد، اشاره كرد بشينيم ... من فقط سالم كردم ... بقيه رو استاد 

مختصر و مفيد گفت ... از تعجب داشتم شاخ در مي آوردم ، مال با گريه منو نيگاه مي كرد... بعد از يه مدتم رفت 

وايساد دو ركعت نماز خوند و قرآن و برداشت باز كرد ،بعد دوباره اومد پيش ما... رو كرد به استاد و گفت : احمد 

و اومدي ، تعبيير شد ... تعبير شد... خدا بعضي بنده هاشو مي ديشب يه خواب خوبي ديدم ، دنبال تعبيرش بودم كه ت

كنه آينه رحمتش تا هر كه اهل دله بتونه نور رحمتشو ببينه ، در رحمتش به رو همه بازه ...اين دختريکي از همون 

گفت :  آينه هاست ، من دارم نور رحمت خدا رو تو صورتش مي بينم ... بلند شد اومد نزديک من نشست و بي مقدمه

خدا توبه تو رو قبول كرد و بهت مژده مسيحا رو داد، برات استخاره كردم سوره مريم آمد، به فال نيک بگير دخترم 

.... خدا رو فراموش نکن، از گناه پرهيز كن ، زياد سوره والعصر رو بخون، و برو دنبالش اون نيمه دوم توئه ... سختي 

... مبارزه كن دخترم ... نذار دير بشه ...از خدا غافل نشو تا اونم به موقع به زياد داره ولي به شيريني وصال مي ارزه

ياريت بياد...از توانگشت كوچيکش يه انگشتر ياقوت در آورد و داد به من : دستت باشه يهت آرامش ميده و دوباره 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

2 6  

 

شارت داند و تو يه شروع كرد به گريه ....همين طور كه داشت بلند مي شد گفت : آنکس است اهل بشارت كه ا

خوشحال مي شم بتونم كمک كنم ، كارتشو  "اشاره اي .... ادامه دارد ... اگه كاري داشتين اين شماره تماس منه واقعا

داد به من... من بازم هيچي نگفتم ، بهت زده شده بودم ،فقط پياده شدم و با سر خداحافظي كردم ...آخه چي بگم .. 

نکنه دارم خواب مي بينم... درو باز كردم .بابا جلو در منتظر من بود: معلومه تا حاال من كجا و حضرت مريم كجا... 

كدوم گوري بودي... سرم و انداختم زير و رفتم تو اتاق ولو شدم رو تخت ، فکر كردم .. فکر ... فکر.. چطور نيما رو 

م موضوع رو بهش بگه كه منوچهري زير پيدا كنم ، تلفن كه جواب نمي ده ، اگرم بخوام به منوچهري زنگ بزنم بخوا

آبم و مي زنه ، تازه نيما باور نمي كنه ... خودم بايد برم پيشش ... زنگ زدم دفتر هواپيمايي، گفت برا يکشنبه 

جاي خالي داريم ...شب بود ، تاريک بود، تنهايي بود..... تو اون لحظات من يکي يکي حرفاي مال رو تجزيه  "هامعموال

م... يعني نيما مال منه.... ختم قرآنم امشب تموم شد، نذر كردم يکي ديگه بذارم تا خدا كمکم كنه و تحليل كرد

زودتر به نيما برسم...ديگه نيما حق من بود... مي دونين هميشه اون چيزي كه خيلي مي خواي وقتي بهت ميدن تا يه 

م همش يه خواب بودو من اآلن از خواب بيدار به مغزم اطمينان نداشتم ...شايد "مدت باورش نمي كني ...من واقعا

ميشدم... تو اين مدت همه چي از خودم ديده بودم ، گاهي وقتا خوابم ، بيداري بود و گاهي وقتا تو بيداريم خواب مي 

ديدم...وقت نماز صبح بود رفتم سراغ سجاده ، نمازم و كه خوندم ، به خودم اومدم .. دختر چرا نشستي ، پاشو .... 

و... قوي باش ... حضرت مريم رنج كشيد، مفتي مفتي كه مسيحا رو بهت نمي دن ، شايد دير بشه...خيلي سخت پاش

بود ، از كجا بايد شروع كنم ، چطوري به مامان و بابا بگم ... چطوري برم ... اي خدااااا به دادم برس ... نکنه نيما 

قت ترديد نبود...من تصميم خودم و گرفته بودم كه بجنگم ، اينطوري كه من فکر مي كنم دوستم نداشته باشه، حاال و

با هر كه مي خواد نيما رو از من بگيره... نيما ديگه حق منه ، نه حق هيچکس ديگه ... بايد از جايي شروع مي كردم ... 

داي بابا امروز جمعه بود بابا ميرفت بهشت زهرا سر خاک عمو،مامان حال نداشت پس نمي رفت... منتظر موندم ، ص

مي يومد كه خداحافظي كرد و رفت ... حاال مامان تنها بود.رفتم تو آشپزخونه ، مامان سرشو آورد باال ، سالمي كردم 

... دست و پام و گم كرده بودم .. اما زود خودم و جمع و جور كردم و با صداي بلند گفتم: مامان من مي خوام برم 

پرت ميگي.: مامان جدي مي گم يکشنبه شب عسلويه پرواز داره ، يا پيش نيما.: ندا صبحي پا شدي كه چرت و 

ميفرستينم يا خودم ميرممامان چشاش گرد شده بود ، بيچاره فکر مي كرد ديوونه شدم، از بس تو اين مدت چيزاي 

لم خوب عجيب و غريب ديده بود ، مونده بود دعوام كنه ، يا نازم كنه...تشخيص نمي داد من دارم جدي مي گم يا حا

نيست.: نيما اينجا بود نمي خواست ريختتو ببينه، باهات حرف نزد تو هم محلش نذاشتي حاال تو يهو بر سرت زده 

بري اونجا، برو برو بخواب ، راحتم بزار .اما من بازم وايسادم جلو روشو همون حرفا رو تکرار كردم، اما مامان كم 

جمعه بود و من تا يکشنبه شب وقت داشتم، نمي خواستم فرصت محلي مي كرد... ديدم اينجوري نميشه ، امروز 

بيشتر از اين از دستم بره،...آخه باباي من يه اخالقي داشت كه اگه مي زاشتيش تو فشار و منگنه يهو راضي مي شد، 

دم گفتم : نيرو گرفته بودم ، از عشق نيما همه وجودم گرم بود و پر انرژي، با خو "بعدم زود پشيمون ميشد ... واقعا

من نبايد كوتاه بيام...مامان و بابا امکان نداره همينجوري راضي بشن ، ولي من مصمم بودم.رفتم كنار مامان داد زدم 

مامان چرا نمي فهمي نييييماااا منوووووو مي خواااااد ، اگه نرم پيشش دوباره خودشو ميکشه ها ، شايد اينبار ما اينقدرا 

ان صدا شو برد باال : ندا نزار اون روم بياد باال ، مگه تو كي هستي ، برو گمشو از جلوي هم خوش شانس نباشيم... مام

چشام ، اون برادرته ، تو رو مي خواد يعني چي ، ميفهمي داري چي ميگي .... ترسيدم .. خيلي تنها بودم... ولي هر چه 

نيما به خاطر من خودشو كشت ...مي  "، اصال بادا باد...داد زدم نه مامان جان نيما فقط داداشم نيست ، عشقمم هست
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فهههههمي... اينو كه گفتم مامان پريد طرفم ، موهامو گرفت ، بعدم با اون ناخناي بلندش افتاد بجونم مي خواست 

مي فهمي چي ميگي ... آدم با داداش  "خفم كنه ... با جيغ و داد مي گفت نداااا مي كشمت ... مييييي كشمت... اصال

اون كارا ... خودمو از زير دست و پاش كشيدم بيرون و با فرياد گفتم .. با داداش نه ولي با پسر عمو بله ...  خودش از

مامان اون پسر عمومه ، خودم از بابا شنيدم ... اون حق منه ... مامان دوباره اومد طرف من... اينقدر منو زد كه خسته 

د... بعد از چند لحظه گفت: كي بهت گفت ندا ، خيلي وقته فهميدي ... شد و ولو شد رو زمين ...زار و زار گريه مي كر

نيما مي دونه ....اگه بابات بفهمه هم منو ميکشه هم تو رو .. اون از اولم به من خر گفت نبايد بچه دار بشم ... من 

نه ... ندا ، مامان كوتاه خواستم ... اون مي دونست ... حق با اون بود ، جون به جونتون كنن ، غريضا كار خودشو مي ك

بيا ... حاال ديگه مامان به التماس افتاده بود.. اما من واسه كوتاه بيام، جواب دادم : نه نيما نمي دونه اگه مي دونست 

اون بال رو سر خودش نمي آورد ، اگه مي دونست به جاي من اآلن اون بود كه من و از شما مي خواست ... چرا 

ن تو رو خدا كمکم كن ، نيما از دستتون ميره ها، زدم زير گريه... چند بار از مامان شنيده بودم گولمون زدين ... ماما

كه بابا يه بچه بيشتر نمي خواسته نگو كه اون به جز نيما كسي رو نمي خواسته ، اما حاال ديگه نيما مال من بود.صداي 

آدم عاشق چه نيرويي داره )نيما  "نمي ترسيدم.. واقعادر اومد .. بابا بود... مامان داشت از حال مي رفت...ولي من 

راستي راستي ،كوهو مي ذارم رو دوشم زخم خنجر روي دوشم، ميگيرم ماه و نشونه ، هو مي يام خونه به خونه... اگه 

دي چشمات بگن آره .. هيچکدوم كاري نداره .... اما آيا اون چشاي بي فروغ به من مي گفت آره... نيما كاش اآلن بو

و ميگفتي آره(بابا وقتي اومد تو چشاش قرمز بود، اينروزا از دوري نيما و حرف خواهر برادراي خودش ، و بيشتر از 

همه شرمندگيش پيش عمو حسن همش داشت ناله مي كرد، ولي گريش بيشتر از ترس تکرار كار نيما بود ، دلش 

گردن من پر خون بود ... هول شد ... چي شده ، چي  آروم نداشت.... با تعجب به من و مامان نگاه كرد ، صورت و

شده .... صداي مامان دراومد، ببين دخترت چي ميگه ... من بهش نگفتم ... از خودت شنيده ....منو ببخش ، تو 

ميگفتي بچه نمي خواي ، مي گفتي دختر نمي خواي ... منو ببخش...بابا با دهن نيمه باز به مامان گفت: چي ميگه؟؟؟ ... 

ندا دوباره خل شدي.. به خدا ديگه داري كاسه صبرم و لبريز ميکني ... يه روز ميري موهات و كوتاه مي كني ... صبح 

تو حرف حسابت چيه.... داد زدم مي خوام برم پيش نيما،  "ميري شب مي ياي... حاال هم كه .... اومد طرف من :اصال

گام ميکرد، خوب اينکه بد نيست يه مدت صبر كن نيما بهتر شد ميخوام برم پيش نيماي خودم... بابا هاج و واج ني

باهم ميريم. دوباره صدامو بردم باال خودم مي خوام برم تنهايي .. ميفهمين .. تنهايي ... اون فقط من و مي خواد، منو 

 "ينکه در بعضي موارد واقعامي خوااااااد ...بابا ميفهمي... به صورت بابام نيگا نمي كردم ... آخه بابا بود و غيرتش ، با ا

روشنفکربود اما در مورد ناموس كوتا نمي اومد، برا همينم هميشه يا خودش مواظبم بود يا به نيما سفارش مي كرد 

با دوستام  "مواظبم باشه ، سر قضيه شهروزم من به پشت گرميه نيما مي زدم بيرون ، يه جوري به نيما مي گفتم مثال

مان و بابا چيزي مي پرسيدن جواب ميداد : با دوستاش رفته بيرون ، ميشناسمشون، خودم قرار دارم، اونم اگه ما

بردمش و از اين حرفا.... اما بابا چه مي دونست تو دل من برا نيماي اون چه غوغاييه و آخرشم از نيما رو دست مي 

بابا گفت حرف دهنتو بفهم احمق....ولي  خوره......يکدفعه بابام اومد جلو يه مشت زد تو دهنم ... دهنم شد پر خون ...

من كوتاه نمي اومدم ... دستم و گرفتم جلوي دهنم و گفتم : نيما مال منه اگرم نذارين برم خودمو مي كشم يه نامه 

هم ميدم به نيماكه اونم خودشو بکشه... اونوقت خودت بايد جواب عمو حسن مرده و خواهر برادراي زندتو بدي ... 

بسمه يا مي رم يا جنازمو از اين خونه مي بري بيرون ...بايد تهديد مي كردم بابا از هر چي بگذره از هر چي كشيدم 

نيما نمي گذره..... بابا تازه دو زاليش افتاده بود كه من از قضيه نيما بو بردم ،دوباره افتاد به جونم ... خالصه تا عصر 
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و اتاقم و درمم بست. تلوزيون داشت دعاي غروب جمعه رو كتک كاري بود و تهديد.آخر سرم بابا منو پرت كرد ت

پخش مي كرد، نشستم و گوش دادم ، آروم شدم، راستس راستي با ياد خداد دلها آروم مي گيرن. يکم فکر كردم و 

رفتم سراغ شناسنامم، يه مقدار پولي كه داشتم و چند تيکه طالهامم گذاشتم تو كيفم... زير تخت قايمشون كردم ، 

يمو گرفته بودم اگه نزارن برم فرار مي كنم ، به هر قيمتي شده من يکشنبه شب بايد مي رفتم... اگه از طرف نيما تصم

خيالم راحت بود، اينقدر خودموو به آب و آتيش نمي زدم ... من وقت نداشتم ، از نيما بي خبر بودم، نيما موبايلشو 

داد، مي تونستم ايميل بزنم اما اون بعد از اين همه مدت با اون حالي نبرده بود... به گفته ديگران تلفنم كه جواب نمي 

اين حرفا رو باور نمي كرد .. ، نيما حال خوشي نداشت، دكتر مي گفت ممکنه با يه تلنگور بشکنه...  "كه داشت مطمئنا

.... وسطاي شب بود...  بايد مي رفتم ، به جر اين راهي نبود ، بايد پيشش باشم و اين حرفا رو از زبون خودم بشنوه

هيچ صدايي نمي يومد.. دوباره دست به كار شدم ، شروع كردم به داد و بيداد ... بزارين برم ... اگه نرم نيما مي ميره 

... مامان تو رو خدا بهم رحم كن ... بابا .. بابااااا تو رو خدا اگه نذارين برم هيچي نمي خورم تا بميرم ، به همه ميگم 

مي شي رسواي همه ... همه ميفهمن بين منو نيما يه چيزي بوده ...هي مي زدم به درو التماس مي كردم ، ...اونوقت 

مال گفت آخرش وصاله... پس من نمي ميرم ... اونا منو نمي كشن ولي مال اينم گفت كه "بايد عاصيشون مي كردم... 

واب عمو حسن و ديدم كه با دستاش به نيما اشاره مي اونقدر در زدم تا از هوش رفتم... دوباره خ "نزارم دير بشه....

كنه... از خواب پريدم رفتم سراغ در .... دوباره جيغ و داد.. در باز شد و اينبار بابا با تسمه افتاد به جونم چه فحشايي 

دلم به حال به من مي داد ، دختره هرزه ، بي همه چي ، بمير راحت شيم از اين ننگي كه بار آوردي... خسته شد ... 

خودم مي سوخت هم كتک مي خوردم ، هم هر چي فحش تو دنيابود نثارم ميشد .. نيما كجاييييي.....نمي دونم چطور 

بود كه هر چي بيشتر كتک مي خوردم كمتر درد و احساس مي كردم .... بابا از پا افتاد .. رفت نشست رو زمين ، به 

مي رفت نمي تونستم فرار كنم ، يه فکري زد به سرم... يعني راه ديگه اي مامانم گفت در منو ببنده.اگه بابا بيرون ن

نبود ...شايد حال نيما اونقدرا هم بد نباشه ، نيما دوستاي زيادي داشت ، يادمه وقتي پيش ما بود هر روز كلي ايميل 

راغ كامپوترم ... چي بنويسم براش مي اومد ... بد نبود يه امتحاني مي كردم، شايد اين راحتتر از رفتن باشه، رفتم س

... ياد يه شعر افتادم ، شبي كه فرداش نيما مي رفت سربازي اين شعرو براش خوندم...: نداااااا يعني ميشه ، ما دو 

تاهم بعدها دلمون با ديگرون باشه و همديگه رو فراموش كنيم: نيما خر نشو ، مگه خواهر و برادرم از هم جدا ميشن 

ام ، چه بخواي چه نخواي ، اما تو قول بده اگه ازدواج كردي بازم هوامو داشته باشي، من خيلي ، من هميشه بند تو

روت حساب مي كنم.اونشب به چشماي نيما خيره شدم ، يه غم عميقي تو چشاش بود ... هيچوقت اون نگاه رو 

قلبمو آتيش زد.تصميم گرفتم فراموش نکردم... و تا چند وقت پيشتر معني اون غمو نفهميده بودم ... ياد نگاهش 

بدون هيچ مقدمه اي فقط اون شعرو براش بنويسم، شايد جوابمو بده: بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم همه 

تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم شدم آن عاشق ديوانه كه بودم در 

باغ صد خاطره خنديد عطر صد خاطره پيچيد يادم آمد كه شبي با هم از آن كوچه  نهانخانه جانم گل ياد تو درخشيد

گذشتيم. .پر گشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيم ساعتي بر لب آن جوي نشستيم تو همه راز جهان ريخته در 

فروريخته چشمان سياهت من همه محو تماشاي نگاهت آسمان صاف و شب آرام بخت خندان و زمان رام خوشه ماه 

در آب. .شاخه ها دست برآورده به مهتاب شب و صحرا و گل وسنگ همه دل داده به آواي شباهنگ يادم آيد تو به 

من گفتي از اين عشق حذركن. .لحظه اي چند بر اين آب نظر كن آب آينه عشق گذران است تو كه امروز نگاهت به 

راموش كني چندي از اين شهر سفر كن با تو گفتم حذر از نگاهي نگران است باش فردا كه دلت با دگران است تا ف
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عشق ندانم سفر از پيش تو هرگز نتوانم روز اول كه دل من به تمناي تو پر زد چون كبو تر لب بام تو نشستم .تو به 

 من سنگ زدي من نه رميدم نه گسستم باز گفتم كه تو صيادي و من آهوي دشتم تا به دام تو در افتم همه جا گشتم

و گشتم حذر از عشق ندانم . سفر از پيش تو هرگز نتوانم نتوانم اشکي از شاخه فرو ريخت مرغ شب ناله تلخي زد و 

بگريخت اشک در چشم تو لرزيد ماه بر عشق تو خنديد يادم آيد كه دگر از تو جوابي نشنيدم .پاي در دامن اندوه 

دگر هم نگرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم نکني كشيدم نگسستم نرميدم رفت در ظلمت غم . آن شب و شبهاي 

دگر از آن كوچه گذر هم بي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم خدايا يعني ميشه من و نيما دوباره باهم از 

كوچه ها بگذريم....ديگه ظهر شده بود، ولي از نيما هيچ جوابي نيومد ، اين يعني اون هرگز جواب نمي ده... پاشدم ، 

فتم سراغ در، شروع كردم به مشت كوبيدن...بابا درو باز كرد..: حرف حسابت چيه ، تا دو روز پيشتر الل شده ر

بودي، چي شد يه دفعه ياد نيما افتادي: شما حق نداشتي از ما مخفي كنيد ، تا دو روز پيشتر نمي دونستم ، حاال كه مي 

ست، به خدا بابا اگه نذاري برم تا آخر عمرت پشيمون دونم ، پس چرا از عشق نيما بترسم؟؟؟ همش تقصير شما

ميشيچشاي بابا قرمز قرمز بود ... با مشت زد تو دهنم ، مزه خونو ته حلقم حس كردم... مي خواستم يه چيزي بگم 

. بابا اما نتونستم...بابا از اتاق رفت بيرون.. زير لب به عالم و آدم فحش مي داد... بيچاره مونده بود تو كار خودش ..

راضي ميشد، من و نيما براش مهم بوديم.صداي مامان مي يومد: سکته مي كني ، زمينگير ميشي ، گيرم كه حرف تو 

درست، اول بذار ثابت بشه ، هر كاري خواستي بکن.صداي داد بابا اومد كه مي گفت:: خانوم ... من فکرام و كردم اين 

ح با من مي ياين اونجايي كه بهت گفتم ، اگه خطايي ازشون سر زده بايد تو اتاق بمونه،درشم قفل ميکني ، فردا صب

بود ، كه مي يام خونه سر اينو مي برم بعدم بليط مي گيرم ميرم اونجا سر اونم مي يارم باهم خاكشون مي كنم.. 

گل به  دختره پررو هي عق مي زنه، غش ميکنه ، من ساده رو كه فکر مي كرم بچم غصه ما رو مي خوره ، نگو دسته

آب داده ... فکر كردي من خرم؟؟؟ نمي فهمم؟؟ ديدين داره گندش در مي ياد، نقشه كشيدين.... صداش در نمي 

اومد...: به جز تو خانوم هيچکس ديگه نمي تونه اينقدر خوب نقشه بکشه... آخه يکدفعه اين خترديوونه خواب بين 

دارم ... با نعره گفت: اگه بفهمم كي بهش گفته .. خفش  شده... من كي بهش گفتم ، غلط كردم... من به همتون شک

مي كنم ...حتي اگه تو باشي خانوم ...رو كرد به مامان :اما اگه به گفته تو اتفاقي نيفتاده باشه ، و فقط يه محبت پاک 

رتش .... باشه ، من همه حرفارو به جون مي خرم ... بليط مي گيرم برا اين خاک برسر بره پيش همون داداش بي غي

ديگه هم پشت سرشون و هم نيگاه نمي كنن.. : باشه ، باشه هر چي تو بگي ، ديگه اينقدر حرص نخور، ندا هم قبول 

داره.بابا داد زد: ندااااا به خدا مي كشمت اگه....صدام و بردم باال: چرا؟ مگه چيکار كردم؟؟... دوسش دارم .. بابا به 

ابم اون نيما رو از من مي خواد... با اين حرف بابا عقب نشيني كرد ... خدا عمو حسن خودش همش مي ياد تو خو

ديگه هيچي نگفت، اومد سراغ من .. منو هل داد تو اتاق درم و قفل كرد... من داد زدم :مرده و قولش .. من هر جا 

. فکر كنم بابا دوباره مي بگيد مي يام، هر كارم بگيد مي كنم ، اگه بزنين زير قولتون ، منم آبروريزي راه مي ندازم..

خواست بياد سراغ من كه مامان اونجوري داشت التماسش مي كرد...چند ساعتي گذشت .. بابا برنگشته بود، صداي 

مامانو شنيدم ، از پشت در صدام كرد... ندايي مامان .. جواب بده ... من باباتو راضي مي كنم ، باليي سر خودت 

يما به خاطر تو اونکار و كرد، تو مطمئني نيما جدا از خواهري دوست داره .. ندا تو رو نياري... حاال راستي ، راستي ن

خدا از كي فهميدي ، با مادر حرف بزن... اميدوار شدم ... جوابشودادم : ماماني ، نيما مي گفت من و از خيلي وقت 

قبل عيد فهميدم ، نيما ديگه پيش دوست داشته ، دست خودمون نبود ، مامان من خيلي سعي كردم اما نشد، من 

تحمل نداشت ، فکر مي كرد با اين عشق داره منو بدبخت مي كنه ... ماماني من اونجوري كه بابا ميگه نيستم ... : گريه 
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نکن عزيزم ، من ديگه طاقت ندارم ، راضيش ميکنم ، قول ميدم ، به خاطر تو ، به خاطر نيما .... ندااااا راستش همش 

ي دوني نداااا برات تعريف نکرده بودم: بابات عاشق من شده بود ، اونروزا رو مي گم ، چند بار اومد تقصير منه ، م

خواستگاريم تا بابا جون قبول كرد... وقتي عمو حسن تو تصادف مرد ما يک سالي ميشد كه نامزد بوديم، بابات عاشق 

ن ، بعد از يه مدت برامون پيغام فرستاد كه چون حسن بود، رابطشون مثل تو و نيما بود، بابات ديگه نيومد سراغ م

مي خواد پسر برادرش در به در نشه حاضره از من جدا بشه يا اينکه من بايد تعهد بدم بچه دار نشم و نيما بشه تنها 

تم فرزند ما، منم مثل امروز تو اونقدر گريه كردم تا باباجون و راضي كردم قبول كنه ، ندا من باباتو خيلي دوست داش

و دارم، ولي بعد از پنج، شيش سال اينقدر اصرار كردم تا بابات راضي شد ، من بچه دار بشم... ندا تقصير منه ... بابات 

مي دونست، شايد اين اتفاق بيفته ... ولي ندايي من نمي زارم تو يا نيما از دستم در برين به هر قيمتي شده بابات و 

ن دارم، مامان تو سر به سر بابات نذار ، من فردا راهيت مي كنم.اونشبم هر طور راضي مي كنم ، من به بچه هام اطمينا

بود گذشت بابا اجازه داد من فقط برا وضو گرفتن و دستشوئي رفتن بيام بيرون ، مامان هم برام غذا آورد ولي من 

دقيقه  28ي نکن... حدود نخوردم...صبح يکشنبه همه آماده سوار ماشين شديم ، من پرسيدم :كجا مي ريم؟؟؟ : فضول

كه رفتيم بابام نگه داشت، تابلوي بزرگ پزشک قانوني به چشام خورد،: مامان اينجا كجاست ؟؟؟ برا چي اينجا؟؟؟ ... 

چقدر من ساده بودم هنوز تا اونوقت نفهميده بودم بابام چرا مي گفت سرم و مي بره ؟؟ چرا عق مي زنم؟؟ مامان چرا 

ن داره... ياد حرف مال افتادم شروع كردم به سوره والعصر خوندن ... آخ كه آدما هميشه هي مي گفت به من اطمينا

در خسران به سر مي برن اگه.... ديگه هيچي نگفتم .. اونجا من شده بودم قاطي يه مشت دختر فراري و ... نوبتمون 

پشت شيشه عينک يه چش غره رفت به من فرار نکنم ، دكتر معاينه كرد ، از  "شد بابا دم در وايساده بود كه مثال

مامان و بابا بعدشم گفت : دخترتون سالمه ، همين كارا رو مي كنين كه ... بعدم يه چيزي نوشت و مهرزد، كاغذ و 

سالمه، بفرمائيد. ولي بابا ول كن نبود، باورش نمي شد هيچي  "انداخت جلوي مامان و گفت : خانوم دخترت كامال

ن آزمايشگاه ... تا حاال تو عمرم اينقدر تحقير نشده بودم ، اين بزرگترين توهين به من بود، نباشه، منو به زور برد

ولي به خاطر نيما از اين بدترم تحمل مي كردم.. ديگه داشت گريم مي گرفت اما جلوي خودمو گرفتم .. تا جواب 

اين شرط راضي شد... ندا خيلي سخته  آزمايش بياد اونجا نشستيم .. مامان آروم بهم گفت :ببخشيد ، بابات فقط با

باور كنيم كه تو و نيما و عاشقي....بابا ناي راه رفتن نداشت، دلش نمي خواست به خاطر يه گناه ناكرده اون بالها رو 

خوشحال بود، حاال مطمئن شده بود نيما بهش رو  "سر من بياره ، همه حساباش غلط از آب دراومده بود ... اما قلبا

شب برام بليط گرفت... من هيچي  0..بابا رفت تو دفتر آژانس هوايي و با كلي خواهش و تمنا برا ساعت دست نزده.

نگفتم، مي ترسيدم پشيمون بشه ... رسيديم خونه مامان آروم بهم گفت: بابا به خاطر نيما اين كارو ميکنه، مثل اينکه 

، بابات مي ترسه نيما يه كاري دست خودش بده ...  خواب عمو حسن و ديده كه مدام احوال نيما رو ازش مي پرسيده

ندا بابات خيلي براش سنگينه تو رو بفرسته همش مي ترسم از غصه دق كنه ... دستاي مامانو گرفتم و گفتم: مامان 

تو ديدي بابا به نيما بگه  "درست ميشه بزار من برم ، اگه نيما خوب بشه يه جوري بابا رو راضي ميکنه ، اصال

بود من ساكم و آماده كرده بودم ، البته فقط دو سه دست لباس و يه مانتو  1لحظات به كندي مي گذشت ساعت نه...

و چادر نمازم و برداشته بودم، نمي خواستم بابا گير بده ... از ترس اينکه بابام پشيمون بشه زود آژانس گرفتم كه 

ونست دل ازم بکنه ، تا دم در همراهم اومد ، يکم پول بهم داد ، برم ... مامان بيچاره نه مي تونست با من بياد ، نه مي ت

آدرس كامل نيما ، شماره تلفن محل زندگيش و موبايل آقاي منوچهري هم نوشته بود وبهم داد ...:نداااا منوچهري به 

لش كن، زنگ بابا گفته نيما در هيچکس و باز نمي كنه، تلفونم جواب نميده اگه ديدي محلت نذاشت و راهت نداد، و
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بزن به منوچهري برات يه هتلي چيزي رديف كنه ...با دكتر نيما كه حرف زدم مي گفت شوک عصبي برا نيما هم 

خوبه و هم بد ، ديگه بابات تنها اميدش برا نيما رفتن توئه ... ندا مامان سفارش نکنم ، ما نيما رو از تو مي خوايما، يه 

جاي خوبي برا يه دختر تنها نيست .. با عجله مامان و بوسيدم و با آژانس جوري درستش كن، منوچهري گفته اونجا 

رفتم فرودگاه.. چقدركند مي گذشت، همش مي ترسيدم بابا برسه و منو برگردونه ... ياد حرف مال افتادم شروع 

م شد ، اولين كردم به سوره والعصر خوندن ... آخ كه انسان هميشه در خسران به سر مي بره... شماره پرواز اعال

نفري كه رفت تو هواپيما من بودم... پس چرا اين لعنتي راه نمي افته... خلبان خوش آمد گفت و بالخره راه افتاد... 

حالم داشت به هم مي خورد .. پسري كه كنار من نشسته بود كمکم كرد بلند شدم و رفتم آب زدم به دست و صورتم 

به خاطر  "مي كردم همه آدماي درست و حسابي بودن ، بيچاره ها اينا هم حتما، پسر خوبي بود، تو هواپيما كه نيگاه 

كار مجبور بودن از عزيزاشون دور بشن، رفتم نشستم رو صندليم ... پسري كه كنارم بود خيلي مي خواست سر 

چي مي تونه يه حرف و باز كنه ، ازم پرسيد: ميري پيش نامزدت ، با پوزخند گفتم شما از كجا فهميدين.. آخه ديگه 

دختر جوونو بکشونه تو اين جهنم... بعدشم يکم حرف زد ولي من گوش نمي دادم، روشو كرد طرف منو گفت 

تصادف كردين ... باخنده گفتم نه خودمو زدم كه بزارن بيام اينجا، آهي كشيد و گفت يعني ميشه نسترن منم يه روز 

يادم نبود كه صورتم زخمه و بدنم كبود.. غذا  "زدت ... اصالدلش برام تنگ بشه و بياد پيشم .. خوش به حال نام

آوردن ولي من لب نزدم ... دلشوره داشتم، نکنه نيما منو نخواد، نکنه ... شک كرده بودم ، به خودم ، به نيما ... نمي 

 دونم با چه دلي ره افتادم ... خدايا كمکم كن...

با اين قيافه تصادفي كه تو داري ، همراه من بيا اگه پرسيدن  "صوصاينجا بعضي وقتا به خانوماي مجرد گير مي دن مخ

بگو كار آموز فالن شركتم ، منم تائيد مي كنم ،آخه اينجا محيط مردونست اگه آزادي بدن بد ميشه.ولي اتفاقي نيفتاد، 

تشکر كردم و  اون پسر برام يه ماشين گرفت ،به راننده سفارش كرد كه من و دقيق برسونه به همون آدرس، ازش

بهش گفتم اميدوارم نسترن قدرتو بدونه ، خوشحال شد و با سر تشکر كرد و رفت.رسيديم به دم در مجتمع .. پول 

راننده رو حساب كردم وپياده شدم...رفتم دم در نگهباني .. زدم به شيشه ، يه آقايي اومد جلو گفت :بفرمائيد 

ه راهنمائيم كنيد :خانوم اول بگيد با كي كار دارين و كي هستين ميش 22پالک  1:ببخشيد آقا مي خوام برم بلوک 

:ببخشيد با آقاي حکيمي ... نيما حکيمي ... تو شركت .... من خواهرشم ... پشت سرش يه پسر جوون با يه لهجه 

قشنگي گفت : آقا رحمت همون پسر خله كه با خودشم قهره، آقاي منوچهري زنگ زد گفت مهمون داره... :خوب 

يمردي زودتر مي گفتي ... بيااين خانوم و راهنمائي كن.... باشه : خانوم مگه اين پسره كس و كارم داره...اون بلوكه م

رو ميبيني ، ها همون يکي ، ميري طرف راست اولين بلوک طبقه اول..را افتادم يادم رفت تشکركنم... بارون گرفته 

پيدا كردم ، مثل ديوونه ها اول خوب درو بو كردم ، آره بوي نيماي بود ، تو اون هواي گرم و نمناک ... آپارتمان و 

منو مي داد... دست گذاشتم روزنگ ، هيچکس جواب نداد...قلبم داشت از جا كنده ميشد... رفتم عقب وايسادم و 

باز نمي  نگاه كردم ، چراغاي خونه خاموش بود... نکنه نباشه ... خيس خيس شده بودم ... مامان گفته بود نيما در

هست نمي خواد درو باز كنه... اينم گفت كه منوچهري به نيما نمي گه تو ميري اونجا ممکنه نيما  "كنه... پس حتما

زياد خوشش نياد و ديوونه بازي در بياره، حاال ديگه همه ازعکس العمالي نيما مي ترسيدن.... نيما بايد بفهمه من 

همه فکرام با شک و ترديد بود، اگه ... شايد ... اما من نيومده بودم كه شک  پشت درم ، شايد اگه بفهمه در و باز كنه،

كنم ،كاري به اين حرفا نداشتم ... چيکار كنم .. چطوري بهش بگم من اومدم...زير اين بارون...كاري دستم بر نمي 

زدم، فايده ايي نداشت... در  اومد... برم ... بمونم... بشينم تا صبح كه داره ميره سر كار منو ببينه... دوباره در
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مرده....  "زدم.....دلم هري ريخت ، نکنه فهميده منم و نمي خواد رام نده.. نکنه واقعا باهام قهر باشه .. نکنه اصال

دوويدم طرف در و با مشت شروع كردم به در زدن ... داد زدم نيماااا، نيما داداشي ... ولي بازم در باز نشد...خسته 

کرم كار نمي كرد...داد زدم: نيمائييييي درو باز كن... منم ندا .. نيما خيس شدم ... تنهايي مي ترسم شده بودم ، ف

...نيما مي دونم خونه اي ...نيما خيلي نامردي... هيچ خبري نشد...رفتم عقبتر ...نااميد شدم...اماااا يه دفعه در باز 

يومد.... آخخخخخ چه خوب ... نيماي من ...همه جا تاريک بود  شد.... پاهام بيحس شدن ، نيما بود ... نفسم باال نمي

فقط سايشو مي ديدم... واااي خدايا اون زندهست من مي تونم دوباره ببينمش ، مي تونم لمسش كنم .....اگه بفهمه كه 

من .. حتي فکرشم من دختر عموشم ديگه تنهام نمي ذاره... خدايا شکرتامااااا نيما داد زد... بد و بيراه گفت...نيماي 

نمي كردم نيما يه روزي با من اينطوري رفتار كنه .:اينجا چيکار ميکني، بعد از اين همه وقت اومدي اينجا چيکار ... 

دنبال چي هستي .. برو گمشو ... نمي خوام ببينمت ...اومدي ببيني چيکار كردي بامن... اينهمه وقت منو عذاب دادي... 

ي خوام حتي اسمتم بشنوم...نيما مرده ... داداشت مرده... برو پيش همونايي كه منو كشتن حاال اومدي چي بگي ... نم

... من هيچکس و ندارم ... از همتون متنفرم ... نمييييي خوامت، اينو بفهم ...حاال هم گمشو برو از راهي كه اومدي... 

نقشه كشيده بودم ...تاريک بود ... سرد  يخ كردم ... افتادم رو زمين ... باورم نمي شد... چقدر برا اين لحظه

بود...صورت نيما رو نمي تونستم ببينم ...زدم زير گريه... بلند بلند گريه كردم... اين حق من نبود... از نيما توقع 

نداشتم... با خودم گفتم :چرا زود قضاوت مي كني نيما؟؟... تو چه مي دوني چه به روزم آوردي؟؟ ... كجا برم ... 

برم... با كدوم پا برم ... از كدوم راه برم...هر كس به طريقي دل ما مي شکند بيگانه جدا دوست جدا مي  چطوري

شکندبيگانه اگر مي شکند حرفي نيست از دوست بپرسيد چرا مي شکندزار زار گريه مي كردم ... چقدر خسته بودم 

حرفاي نيما آتيشم زد، مي خواستم بر گردم، چقدر بايد ... اينقدر مامان و بابا به من بد و بيراه گفتن دلم نسوخت ولي 

تحقير مي شدم... زير اون بارون ... حرفاي نيما...دلم خيلي شکسته بود ...يه لحظه زنگ صداي مال اومد تو گوشم.. 

د داد زدم : مژده مسيحا... والعصر و واي از اين خسران آدمي.... بلند شدم رو پام وايسادم ... نبايد كوتاه بيام ... بلن

دلم مي خواست بيام، حاال كه زنده اي، كو تا بميري... داداش من زنده ست، دارم صداشو مي شنوم ... اينهمه راه و 

نيومدم كه برگردم ... توهم اينو بفهم ... اآلنم اگه رام ندي ، شروع مي كنم به داد زدن ، وقتي همه ريختن تو محوطه 

منو تو خونش را بده ... اونوقت مطمئن ميشم كه مردي ...نمي دونم من اين همه يکي باغيرت تر از تو پيدا ميشه 

جون و از كجا آورده بودم ، چند روز بود نه هيچي خورده بودم ، نه خوابيده بودم ، كتکم كه ديگه نگو...نيما اومد 

من اون دستاي سردم  طرف من، دستم و گرفت ، ساكمم برداشت، كشون كشون بردم تو ، دستاش سرد بود ،ولي برا

خيلي ارزش داشت ...همه جا تاريک بود ، با يه صدايي كه انگار از ته چاه مي ياد گفت: ميري تو اتاق صداتم در نمي 

آد ، فردا هم راهتو ميکشي ميري... من و پرت كرد تو اتاق .. سرم خورد به يه چيزي، نفهميدم تخت بود ، ميز بود... 

سرم و از زمين بلند كردم همه جا روشن شده بود.... :من كجام.. چقدر سرم درد مي كرد ولي از حال رفتم... وقتي 

...تازه يادم اومد... موبايلم داشت خودشو مي كشت ... برداشتم مامانم بود ، به زور احوالپرسي كردم، دروغکي گفتم 

اين نگران بشه ، زودم خداحافظي كه نيما خوبه ولي من هنوز بهش نگفتم و از اين حرفا ، نمي خواستم بيشتراز 

رفته بيرون، اگه بود من حسش مي كردم ...  "كردم..رفتم پشت در نيما رو صدا كردم چند بار اما جوابي نيومد حتما

يه مدت نشستم صداي در خونه اومد ، دوباره بلند شدم شروع كردم به صدا زدن : نيما .. نيمايي.. جواب ندي ، مي 

دي .. نميگي چرا اومدم ، اومدم كه بمونم .. نيما ديگه الزم نيست از عشقمون بترسي ، من مال تو... ميرما... جوابمو نمي

اينو كه گفتم در باز شد ... نيما پريد تو، ديوونه شده بود نمي فهميد چيکار مي كنه ، شايد مي خواست منو بزنه... اما 
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... نمي ررررم... :بابا و مامان چه جوري ولت كردن بياي اينجا نه، دستمو گرفت :پاشو برو بيييييرون ... :نمي رم نيما 

اون باباي خوش غيرت كه اگه مي خواستي بري مهموني صد تا شرط مي ذاشت ولت كرد بياي اينجا كه چي بشه... 

نيما عوض شده بود... لحن حرف زدنش ، رفتارش ...تنهايي داغونش كرده بود...بهش حق مي دادم، ولي منم 

نداشتم سرش داد زدم : نميرم، ولم كن... تو حقمي ... مال مني .. مامان و بابا كه سهله از اون گنده تراشم  تقصيري

نمي تونن تو رو از من بگيرن ... نيما ولم نمي كرد منو به زور با خودش مي برد.....: نيما تو به حرفاي من گوش كن ... 

خودش مي برد...مي خواست از خونه بيرونم كنه ... يه لحظه از دستاش نيما بذار بگم ... اما اون منو مي كشوند و با 

فرار كردم رفتم تو اتاق و درم بستم ... پشت در راحتتر مي شد باهاش حرف زد، وحشي شده بود، اومد پشت در ... 

ي نيما اومد:ببين قلبم داشت وايميستاد ... زورم بهش نمي رسيد .... خدايا آرومش كن ....با مشت مي زد به در... صدا

خانووووم تو هيچ نسبتي با من نداري، من هيچکس و ندارم ... از نظر من همه مردن...اگه هم يه وقت يه چيزي بهت 

گفتم، ميخواستم ببينم چقدر ظرفيت داري،مي خواستم امتحانت كنم احمق... تو برا من مردي ، همه چي براي من 

، مي خوام كسي رو دوست بدارم كه ارزش داشته باشه...اينو خوب تو  تموم شده، مي خوام زندگيمو از نو بسازم

گوشات فرو كن، تو براي من بي ارزشي، مي فهمي.... اشکام ريختن بيرون صداي گريم بلند شد، بلند بلند گريه مي 

اينقدر بد بشي  كردم... دلم شکست ...:دروغ ميگي نيما... ديوونه شدي ....تو رو خدا بگو دورغ ميگي .. تو نمي توني

...ولي نيما من هر چي گفتم راست بود، حرف دلم بود ... نيما كاش نگفته بودم، خيلي بي معرفتي ، از روزي كه گفتم 

ساعت آب خوش از گلوم پايين بره .. نيما چطور دلت اومد... گريه امانم و بريده بود.... نيما اگه تو دلت  24نذاشتي 

ات تنگ شده ..داشتم دق مي كردم ، دلم تاب نداشت... نفسم بريده بود... سوره سنگ شده ... دل من به خدا بر

والعصر و خوندم ... يه چيزي مي خواستم كه آرومم كنه... پشت در نشستم ، يکي از آهنگاي كه رو موبايلم بود 

 بي آرزو عاشق شدم ،آوردم ... بايد آروم مي شدم ديدي كه رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم ديدي كه من با اين دل

با آن همه آزادگي بر زلف او عاشق شدم عاشق شدم اي واي اگر صياد منغافل شود از ياد من قدرم نداند فرياد اگر از 

كوي خود وز رشته ي گيسوي خودبازم رهاند ديدي كه رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم ديدي كه من با اين دلبي 

زلف او عاشق شدم عاشق شدماي واي اگر صياد من غافل شود از ياد من قدرم آرزو عاشق شدم با آن همه آزادگي بر 

نداند فرياد اگر از كوي خودوز رشته ي گيسوي خود بازم رهاند ديدي كه رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلمدر پيش 

دارد فتادم به بي دردان چرا فرياد بي حاصل كنم گر شکوه اي دارم ز دل با يار صاحبدل كنمواي ز دردي كه درمان ن

راهي كه پايان ندارد از گل شنيدم بوي او مستانه رفتم سوي اوتا چون غبار كوي او در كوي جان منزل كند واي ز 

دردي كه درمان ندارد فتادم به راهي كه پايان نداردديدي كه رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم ديدي كه در گرداب 

چون امواج دريا شد دلم افتادم و سرگشته چون امواج دريا شد غم از فتنه ي گردون رهي افتادم و سرگشته 

 دلمديدي كه رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم ديدي كه رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم 

نيما ميترسي اسممو صدا كني، من ندااا هستم، از اينکه عاشق پسر عمومم نمي ترسم... به مامان و بابا هم گفتم ،به 

بابا اجازه دادن بيام ... من خودمو نمي كشم واي ميسم و حقم و مي گيرم...نيماااااا باور كن راست  همين خاطر مامان و

مي گم .. نيماييييييي من دوست دارم، حتي اگه تو ديگه دوستم نداشته باشي ... اگه اينهمه وقت تنهات گذاشتم دليل 

ي گم ... به خدا نيما ديگه جوني برام نمونده ...بزار داشت .. تو حرفام و گوش كن....اگه اذيتم نکني همه چيو بهت م

: خوب اگه باور نمي كني زنگ بزن از مامان بپرس .. يا از بابا ... با دائي كه --بيام پيشت .... نيما هيچي نمي گفت 

يزي بگو ، : نيما يه چ--قهر نيستي از اون بپرس .... نيما هيچي نمي گفت ... اعصابم خورد شده بود دوباره داد زدم
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من دروغ نمي گم... غلط كردي منو از خونت بکني بيرون...نمي دونم چه حالي داشت ولي مطمئن بودم حرفاي من و 

باور نکرده بود چون هيچي نگفت...خدايا چه جوري بگم كه باور كنه؟؟ ..... يه نيم ساعتي گذشت در اتاق باز شد ،من 

يما ظرف غدا رو گذاشت جلوي روم و رفت ، بدون هيچ احساسي، بدون نشسته بودم، سرمم گذاشته بودم رو زانوم، ن

: نيماااا --هيچ نگاهي...باورم نمي شد، نيما شده بود مثل كوه يخ... با بغض از پشت سر نگاش كردم...باورم نميشد.. 

کث كرد و رفت، من چند روزه هيچي نخوردم ، االنم نمي خوام ببرش، آدم مرده كه غذا نمي خوره ...اون يه لحظه م

داشت در اتاق و قفل مي كرد ... شايد فکر مي كرد من ديوونه شدم و اون حرفا الکيه.... واي نکنه دوباره بره بيرون .. 

نبايد وقت و از دست مي دادم ،پريدم و در و هل دادم عقب .. نمي دونستم دارم چيکار مي كنم ... اينطرف و اونطرف 

: --... تو يه چشم به هم زدن چاقو رو پيدا كردم گذاشتم رو دستم .. نيما دنبالم اومد...دويدم ... آشپزخونه ... چاقو

: پس بيا زنگ بزن به --نيما خودمو مي كشم ، اگه بياي جلو خودمو مي كشم ... به لکنت افتاده بود... خوب .. خوب...

ش كن، اگه بهت دروغ گفته بودم، جون نيما مامان از اون بپرس ببين راست مي گم يا نه ، اگه راست بود به حرفام گو

همين اآلن مي رم....ديگه برا هميشه ميرم ، قول ميدم اذيتت نکنم ... نيما رفت عقبتر، دلش نمي خواست با مامان 

حرف بزنه، فکر مي كرد من همون ندايي هستم كه يه قطره خون ببينه پس ميفته، فکر مي كرد ول مي كنم و اينا 

: هر كاري مي خواي بکن --مامان آشتي كنه... اما من عوض شده بودم ...اون حتي سرشم باال نکرد ،نقشه ست كه با 

: نشونت مي دم... توكه ميگي من مردم ... حاال مي ميرم ... داغم و مي --... اون چي فکر ميکرد ، .... با حرص داد زدم 

: باشه ... --م خون پاشيد رو زمين ... نيما هول شد ... ذارم رو دلت... اونوقت برو خودتو بکش ... چاقو رو فشار داد

: تلفن كجاست ... به كي --: برو عقب، تا ده مي شمارم --باشه، هر چي تو بگي ... نکن ديوونه ، چاقو رو بده به من

است نيما.. : موبايلم اونج--زنگ بزنم ... چيکار كنم... آخيييي نيما هنوز منو دوست داره، ديگه خيالم يکم راحت شد،

: الو مامان ... خوبم ...اينو فرستادين اينجا كه چي --تا ده مي شمارم .. شروع كردم به شمارش ... صداي نيما اومد

بشه ... ندا رو واسطه كردين ، بياد يه مشت دروغ بگه .....اين امکان نداره ، مي فهميد چي ميگين ... محاله باور كنم 

فقط صداي گريه و زاريش مي يومد ...ولي يه لحظه نزديک بود گوشي از دست نيما ...نمي دونم مامان چي مي گفت 

بيفته كه نيما رو سينش گوشيو گرفت ... فهميدم جا خورده ... آره نيما داشت ولو ميشد رو زمين، تلفنو قطع كرد، تا 

نداختم زيرو رفتم تو اتاق...يعني بازم حاال فکر مي كرد همه اينا يه نقشه ست ... گفت: ندا تو اتاق ، زوووود.... سرم و ا

باور نکرد ...ديگه بايد چيکار مي كردم،جون تو دست و پام نبود، دستم و محکم گرفته بودم خون نياد، نيما حتي 

نيومد ببينه چيزيم شده يا نه...اومدم پاشم، كه صداي زنگ موبايلم بلند شد، نمي خواستم گوشي و جواب بدم .. 

: بله --: الو سالم خانوم حکيمي بنده موسوي هستم آآآ ... استادتون --:الو--، اما جواب دادم  شمارش ناشناس بود

: ببخشيد، شمارتونو از دانشگاه گرفتم، قصدم مزاحمت نبود ، مي خواستم --بله .. سالم استاد، با من كاري داشتين

اد شما لطف دارين، مزاحمت چيه ، نمي : است--جوياي احوال بشم و در ضمن اگر كمکي الزم دارين، خدمت برسم.

: تعارف نمي كنم ، خوشحال ميشم كاري انجام بدم ... آآآ فقط يه --دونم چطور تشکر كنم، فکرشم نمي كردم .

چيزي ، خواستم بگم از برادرتون توقع نداشته باشين خيلي راحت اين مسئله رو بپذيرن ، دخترم زمان الزمه تا بعضي 

چون مستقيم با اين مسئله درگير بودين باورش براتون آسونه ، اما با اون حالي كه از برادرتون  مسائل حل بشن ، شما

وصف مي كردين بهش فرصت بدين... توكل كن دخترم ، اگرم ديدي الزمه من با خوانواده يا برادرتون صحبت كنم 

مزاحم  ": بازم ممنونم ، حتما--حافظبهم خبر بدين شماره من روي گوشيتون افتاده... مزاحم وقتتون نمي شم ، خدا

ميشم استاد ، خداحافظآخي بالخره يکي تو اين دنيا پيدا شد كه بهم دلداري بده و نگرانم باشه.. با حرفاي استاد بهتر 
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ديدم به نيما يه فرصت بدم تا يکم با خودش خلوت كنه،... حق با استادم بود... قر آن و از تو كيفم در آودم مشغول 

شدم... تا صبح نيما نيومد تو اتاق،هيچي نگفت ، ولي بيدار بود، راه مي رفت ، آه مي كشيد ،..منم بيدار بودم خوندنش 

، ...دم دماي صبح بود ...حالت تهوع داشتم دويدم بيرون ، رفتم سراغ دستشويي ... نيما از جاش تکون نخورد... 

امان از اين خسران "گلوم مي سوخت.. ضعف داشتم ... نتونستم جلوي خودمو بگيرم ...دوباره زدم زير گريه ... 

... دست و صورتم و شستم ...سرمو انداختم زير كه برم تو اتاقم ... نيما حاال وايساده بود، از كنارش رد شدم "آدمي

 مثل يه تيکه سنگ شده بود ... اما من برگشتم ... زورم گرفت هيچي بهش نگم .. دستاشو گرفتم و تکونش دادم ...

:نيما... نيما نيگام كن ... ببين ، تو چشام نيگا كن .. نيماااا من به خاطر تو كتک خوردم ، به خاطر تو تحقير --داد زدم 

شدم ، به خاطر تو از خونه زدم بيرون ..انصاف داشته باش ...نيگام كن نيماااا ... خيلي بي رحمي... راستي راستي زمونه 

دم دلتنگيه كه ديگه دلي جا نمي ذاره، .... همه جاي بدنم درد مي كرد .. دوباره داد اينقدر آدما رو عوض ميکنه ، شاي

: نيما اگه نيگام كني خيلي چيزا رو مي فهمي... تکونش مي دادم .... نيما يه تيکه سنگ شده بود...ديگه نا اميد --زدم

تو خواب، ولي جون داشت ... هيچي  شدم ، اومدم برم كه نيما دستام و فشار داد.... دستاش سرد سرد بود ، عين

نگفت ... يواش سرشو آورد باال ونيگام كرد، گرم شدم... جون گرفتم .. دردام تموم شد ...دستاش سرد بود ولي جون 

داشت ... نگاهش سنگين بود، ولي بود ...ديگه هيچي نمي خواستم ... دنيا رو بهم پس دادن ... زندگيمو بهم پس 

به من لبخند مي زد ...فقط با يه نگاه ... همه غصه ها از دلم رفت.... همه خستگيام تموم شد  دادن ... عشق دوباره

...نيما به من نگاه كرد ... طاقت اون نگاه غمگينو نداشتم ....يواش سرم و گذاشتم رو سينش ... قلبش با چه سرعتي 

... بدنش مي لرزيد ، نمي تونست خودشو نگه نيماي منه ....نيماي من زنده ست.. "ميزد ...اي خدا يعني اين واقعا

داره،... ترسيدم از حال بره، ازش فاصله گرفتم ... اي كاش مي شد تا آخر عمر همونجا مي موندم ... نيما هيچ عکس 

العملي نشون نداد ... ولي اون لحظه همون يه نگاه هم كافي بود، تا به همه چيز دلببندم و ياس و تو وجودم 

حالت تهوع ، معدم درد گرفته بود... هيچي نخورده بودم ... دوباره رفتم تودستشويي ، يکدفعه گرم بکشم.دوباره 

شدم نيما اومده بود كنارم ، نه هيچي گفت ، نه هيچ كاري كرد ... اما همين حضورش يعني همه چيز.از دسشويي 

اد منو بزنه .. آخه به چه جرمي ... دستم و اومدم بيرون ... نيما دستشو آورد باال ... نمي دونم چرا فکر كردم ميخو

گرفتم جلوي صورتمو رومو برگردوندم... از بس تو اين چند روز بهم بد گذشته بود ديگه فرق بين بد و خوب نمي 

 :نداااا--فهميدم... نمي دونستم نيما منظورش چيه ... اگه بزنه ، بر ميگردم ، ديگه بسه...اماااا.... نيما به حرف اومد... 

فکر كردي ... نداااا كاش ميمردم، تو فکر كردي من اينقدر نامردم .. فکر كردي مي خوام بزنم... آخه چرا بزنمت؟؟؟ 

حرفشو ادامه نداد و در عوض بغضش تركيد...رومو برگردوندم نيما داشت گريه مي كرد... صداي نيماي من بود ... 

تو صورتش .. چقدر نيماي من شکسته شده بود، .. به آرومي  مي ترسيدم ، اما با دستام صورتشو گرفتم ....زل زدم

:نيما گريه نکن ... ببخش ديگه ... ببخش ...تو رو خدا ... نيگام كن... خيره شد به صورتم ... اما گريش --گفتم 

ببينم :ندا چي به سرت اومده... صورتت چي شده ... لبت چي شده ... چشات چي شده .... ندا چي رو --شديدتر شد... 

...نداااا تو رو خدا من طاقت ندارم... چرا اومدي؟؟؟ حيف تو نيست؟؟ ... اينا چيه تو ميگي ؟؟ چرا مامان ميگه از تو 

براش عزيزترم ... ندا اذيتم نکن ، بذار به حال خودم باشم ... هر چي فکر ميکنم عقلم به جايي قد نميده ...تو اينجايي 

ل و روزت ... ندا چيو نيگاه كنم، اين كه صورت نداي من نيست ... چت شده ...طاقت ، يه حرفايي ميزني ، اينم از حا

: تو كه اجازه نمي دي من همه چيزو بهت بگم ... نيما من --نيو وردم ...گريه افتادم ... صورتشو بين دستام فشار دادم 

يم ...آروم بگير، مي گم بهت ...نيماااا هيچوقت به تو دروغ نمي گم ...خيلي دوست دارم ، گريه نکن ، ديگه بايد بخند
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به خاطر تو مامان و بابا منو زدن ... فقط به خاطر تو .. اگه خواستي تو هم بزن خوووووب ،فقط گريه نکن.....بيرونمم 

نکن.... من اآلن هيچيم نيست ... نيما من مي دونم حرفات همش الکيه... تو منو دوست داري بهمم دروغ نگفته 

: ندا من باورم نميشه راستشو بگو، اينا چيه ميگي، پسر --اون آروم نميگرفت ...همينجور گريه ميکرد بودي...ولي

: نيما تو اينو قبول داري ... با --عمو ... من ... دستشو گرفتم و بردمش تو اتاق ، از تو كيفم قرآنم و آوردم بيرون... 

نيما به اين قرآن من و تو پسر عمو دختر عمو هستيم، تو  :--اشاره سر گفت آره ... دستم و گذاشتم رو قرآن ... 

پسر عمو حسني .. ما بيخود عاشق هم نشده بوديم ... نيما دل آدما فرق بين برادرو ديگري رو ميفهمه... سرعقلمون 

... نيما از اولم منو تو بايد مي فهميديم  "كاله گذاشتن اما با دالمون كه نمي تونستن بجنگن... تهش همينه... اصال

جاي شک نبود... ما عاشق هميم نه خواهر و برادر ، غريزه  "خودم از بابا شنيدم ، ولي من مثل تو شک نکردم ، اصال

آدما تشخيص ميده...ببين من رفتم مستقيم تو چش مامان و بابا نيگاه كردم و گفتم دوست دارم ...وقتي مامان و بابا 

ين روز انداختن ... حاال تو آروم باش همش و برات تعريف مي كنم ... ببين متوجه شدن اوضاع از چه قراره منو به ا

اونا نمي خواستن من بيام ، اگه بدوني چه كارا كردم ... اگه بفهمي ديگه منو نمي ندازي بيرون.. دلت مي سوزه...مي 

قت نيوورد.... دستام و : داداشي دوسم ندالي،...نيما ديگه طا--خواستم يه جوري آرومش كنم.... آروم نميشد... 

گرفت و منو بلند كرد .... آره خواب نمي ديدم ... اون داشت آروم منو بغل مي كرد ، داشت منو فشار مي داد ، اون 

منو مي خواست ، چقدر دلم برا آغوشش تنگ شده بود، گرماي نفسش مي خورد به صورتم و بهم جون مي داد، 

تامو انداختم دور گردنش و صورتمو گذاشتم رو لپش ... اون بلند بلند محکم منو به خودش فشار ميداد ، منم دس

گريه مي كرد .. طعم شور اشکاش .. نفساي گرمش ... فشار دستاش ... خداي من!!! اين لحظات چقدر شيرين بود... 

نده شدم.... بد : ندااااا اگه بدوني چي كشيدم... ندااا روزي صد بار مردم و ز--ديگه كم كم صداش و مي شنيدم ... 

كردم هم با خودم هم با تو... ندااا از فراقت آب شدم ... ندا از دوريت پير شدم....ندا كاش ميدونستي چي كشيدم... 

ساعتي شد كه ما تو بغل هم گريه مي  2نمي خواستم اينجوري بشه... ندااااا ببخش ... نمي خواستم عذابت بدم... يه 

: ندا خوب --بود ، اما هنوزم محکم منو چسبونده بود به خودش... به آرومي گفت كرديم ... ديگه نيما آروم شده 

كردي اومدي ...ندا خيلي دوست دارم خيلي.... دوستت دارم... باورم نميشه تو ميتوني بشي مال من... يعني خدا حرفام 

: نيما خدا --خودمو كشيدم عقب و شنيده و تو رو به من ميده... ندا من به جز تو از خدا هيچي نمي خوام... كم كم 

منو به تو داده ، من اينجام پيش تو ... فقط ما دو تائيم ...اما نيما نمي تونست اينهمه دلتنگي و يکجا فراموش كنه ... 

دوباره نيما و دلتنگي و اشک ...گشنم بود ، از ضعف بدنم درد گرفته بود... انگار يکي يکي حسام داشتن بيدار مي 

دوست نداشتم اونجوري زار و درمونده  "دوباره كز كرده بود يه گوشه و رفته بود تو فکر ،.. اصالشدن ، نيما 

: ندا بازم ممنونم .. تو زندگيو برام سوغاتي آوردي... --ببينمش... فهميد دارم نيگاش مي كنم ،يه لبخند كمرنگي زد

از جمعه تا حاال هيچي نخوردم ... نيما انگار منتظر  :نيما گشنمه--يکم ديگه صبر كردم ، گشنم بود... با التماس گفتم 

: نيماييييي زود برگرد، تنهام ، كلي حرف --پيشنهاد من بود، فوري از جاش بلند شد و گفت ميرم يه چيزي بگيرم ... 

دارم باهات، ... نيما حال خوشي نداشت بدون جواب رفت بيرون.. واي من چه بويي گرفته بودم، كثيف بودم ، از 

جمعه تاحاال نه رفته بودم حموم ، نه لباسام و عوض كرده بودم ، با اون بارونم كه ديگه شده بودم مرداب ... تصميم 

گرفتم برم يه دوش بگيرم، تا نيما برگرده... آبش يکم بو مي داد ... از حموم اومد بيرون ، با حوله نيما خودمو خشک 

حولشو بوسيدم... خدايا شکرت.... تا اومدم لباسامو پوشيدم نيما هم وارد كردم، بوي عطر تن نيما رو ميداد ، چند بار 

:رفتي حموم ..... ولي يکدفعه خشکش زد، نايلون --خونه شد ، زود اومدم بيرون... نيما وسطاي هال بود ، برگشت 
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نم ... وايسم... تا به غذا از دستش افتاد... ترسيدم ، چرا اينجوري نيگام ميکنه ...چشاش يه جوري شده بود.. فرار ك

: ندا موهات كو،نمي دونستي اونا رشته هاي --خودم اومدم نيما كنار من بود ، دستاش و گرفت دو طرف صورتم 

خودتي؟ .... بعدم با گريه دستام و  "جون من بودن؟؟... چيکارشون كردي؟... نداااا چي به سرت اومده؟.. ندا تو واقعا

دستات كبوده؟ ، چرا گردنت زخمه؟ .... نداااا من طاقت ندارم تو رو به اين حال ببينم  : ندا چرا--گرفت و ادامه داد 

...كاشکي مي مردم و تو رو اينجوري نمي ديدم... دوباره گريه... چقدر گريه كرد... نمي تونستم آرومش كنم ... كاش 

.. اونروز نيما فقط گريه مي كرد ... روسريم و در نمي آوردم ... نيما حالش بد بود،يکم غذا خورديم ،خيلي كم ..

:نيماااا اين كه همش شد گريه، من اومدم كه بخنديم ... من --چيکارش مي تونستم بکنم ...رفتم كنارش نشستم ....

: با اين حال و روز تو من بخندم... يا به حال خودم...نداااا به چي بخندم --هيچيم نيست ...نيما آهي كشيد و جواب داد

:ندا ببخش ... منو ببخش ... سرمو گذاشتم رو سينش، قلبش آرومتر --دلش يه آه كشيد ، يه آه سوزناک ... ...از ته

: نيما من تو رو بخشيدم كه اينجام،براش شعر مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد كه ز انفاس --شده بود.... 

. تو نتيجه صبر مني ...به جاي گريه باهام حرف : نيما تو مسيحاي مني ..--خوشش بوي كسي مي آيد... رو خوندم.... 

: --بزن ، من اندازه يه دنيا باهات حرف دارم... خسته شده بودم ،زبونم ديگه كار نمي كرد خوابم مي يومد، ...

نيمايييي باهام حرف بزن تا باصداي تو بخوابم ، يه خواب خوب ، يه خواب آروم ، كنارنيماي خودم ، مثل اونشب كه 

تي بري ، يادته نيما... من خيلي وقته نخوابيدم، از وقتي تو اون بال رو سر خودت آوردي ، بيداريم شد عذاب و ميخواس

خوابم شد كابوس ... نيما دستشو كشيد رو سرم و پشتشم يه آآآآه بلند ... عزيزززم من شب اولي چند بار بهت سر 

نيما خان فکر كنم بيهوش شدم ... با دستم زخم كنار ابروم  : خواب...نه--زدم خواب بودي.... اخمامو كشيدم تو هم...

و نشون دادم .... وقتي انداختيم تو اتاق اينجوري شد... ناخود آگاه جاي زخمه تير كشيد منم زمزمه كردم بيگانه اگر 

كردم...  ميشکند حرفي نيست، از دوست بپرسيد چرا مي شکند.... كاش اينو نگفته بودم ...از زبونم در رفت، خراب

اينبار خودشو ول كرد رو زمين و دوباره شروع كرد به گريه كردن.... كاري از دستم بر نمي يومد ، خسته بودم ،منم 

كنارش خوابيدم رو زمين و با صداي گريش به خواب رفتم.... يه خواب عميق.. بعد از مدتها كابوس نديدم ... جيغ 

زياد ميشد وقتي نيما داشت با تلفن حرف ميزد ، من گوشي رو بر مي داشتم نزدم ... فقط خوابيدم ... ادامه دارد ... 

وفضولي مي كردم، بعضي وقتا نيما مي فهميد ولي به روم نمي آورد، اگه يه دختر پشت گوشي بود، دلم يه جوري 

.... يواش گوشي رو ميشد و اونروز به هر بهانه اي كه شده ، داد و بيداد را مي نداختم و كلي نبما رو اذيت مي كردم 

برداشتم ، مامان بود : نيما بابات مداركتون و تائيد كرده بعدم با پست هوايي فرستاده پيش آقاي منوچهري ، نيما 

:مامان بچه بازي --نکنه رو حرف بابات نه بياري ، بيشتر از اين دلشو آتيش نزنيد ، اون اصرار داره عقد دائم باشه، 

چطوري به  "ندا هنوز آمادگيشو نداره.ما بايد در اين مورد باهم حرف بزنيم، اصال "، كالكه نيست ، ندا تازه رسيده 

: نيما بابات سختشه شما دو تا اينجوري پيش هم باشيد ، آخه جوونيد ، مادر ندا كه مي گفت تو گفتي يا --ندا بگم.

....همينم كه راضي شد ندا بياد خدايي اون يا هيچکس ، التماست مي كنم ، باباتم خيالش راحت ميشه ، ميشناسيش كه 

شد، آخه ديگه چه آمادگي مادر، اگه بدوني ندا چطور خودشو به آب و آتيش زد كه بياد ، حاال تو ميگي مي خواي 

فکر كني... ندا از خداشه ، خودم باهاش حرف مي زنم ..ذوق كردم ، يواش گوشيو گذاشتم و خودمو زدم به خواب ... 

فکر نمي كردم ... با خودم مي گفتم برا اين كارم يک ماهي جار و جنجال  "د من بشم زن نيما... اصاليعني بابا مي خوا

به پا ميشه ... قربون اين غيرت بابام برم كه به دادم رسيد... صداي نيما رو مي شنيدم ، بيچاره مونده بود چي بگه.. 

ساله ميشد، ولي در مورد من  29همچين زودم نبود امسال اون دنيا برا اون زير و رو شده بود .. البته برا نيما ازدواج 
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به اين زودي انتظار نداشت، بابا روش فشار بياره...نيما اومد كنار تخت ، آروم صدام كرد، يه بار دو بار... چقدر 

شنمه :گ--:ندا چته ...آرومتر ... --صداش قشنگ بود، چشا مو باز كردم و پريدم تو بغلش ، هول كرده بود.... 

:نمي يام!! ... پام درد مي كنه، تو اذيتم كردي، بغلم كن ... چشاش چه --:بيا بريم ناهارت يخ كرد... --داداشي ... 

:ندا چقدر سبک شدي ، الهي نيمات بميره... منو نشوند پشت ميز.. گشنم بود --برقي زد ... از رو تخت بلندم كرد... 

..نيما داشت مي خورد، دستامو گذاشتم زير چونم و نگاش كردم: چقدرعوض اما زياد نخوردم ، ترسيدم حالم بد بشه.

شده بود، صورتش سياه ، چشاش گود افتاده، كنار چشاش پر چين و چروک ، موهاشم كه نگو، يکي بود يکي نبود .. 

تو صورتش نبود،  هنوز كامل در نيومده بود ، چند تا از تاراي موشم سفيد شده بود ... هيچ نشوني از اون نيماي سابق

اما در عوض عطر تنش ، صداي قلبش، دستاي گرمش ... هنوز دست نخورده بود، همون نيماي سابق.بعد غذا نيما 

: ندا باورت ميشه من از بعد مريضيم يه بارم مزه غذارو نفهميده بودم ، اولين باره مي فهمم چي --گفت 

مي خوام باهات حرف بزنم.از اون گريه ها ديگه خبري نبود  : بريم تو هال--تا چايي ريخت  2خوردم...بعدشم رفت 

: ببين ندا مي خوام در --،چه زود تو دل نيما به جاي سنگ ، محبت لونه كرده بود.... لحن حرف زدن نيما جدي بود

مورد يه موضوع مهم باهات حرف بزنم ، من از ديشب خيلي فکر كردم ..اما هنوزم باورم نميشه همه اين حرفا 

ست باشه ... اومدن تو، خبراي تو ، راستش من دست از همه چيز كشيده بودم ، همه چي برام تموم شده بود ، ولي در

من كه مي دونستم ولي  "و ماجرا رو تعريف كرد"با اومدن تو ... ورق برگشت.... بگذريم ، مامان امروز زنگ زد 

مجبور نيستي به پاي من بشيني ، حتي حاال هم كه پسر  خودمو زدم به اون راه ... آخر سرم آهي كشيد و گفت ندا تو

عموتم حاضر نيستم به زور تصاحبت كنم ، من خودمم به يه فرصت نياز دارم...ااالبته نه اينکه فکر كني در مورد 

نمي دونم تو برا زندگي  "انتخاب تو مي خوام فکر كنم نه، مي خوام وضعيت روحي و جسميم بهتر بشه،... من اصال

دت فکري كردي يا نه؟؟؟... ندا خوب فکراتو بکن ، بابا عجله داره ولي من هيچ عجله اي ندارم، زندگي توئه هر آين

جور خواستي مي توني انتخابش كني ... بغض اومده بود تو گلوش ...حتي اگرم موافق نبودي من هيچ حرفي نمي زنم ، 

ته باشن...من برات ميشم همون داداش هميشگي ... اگه بگي براي تو از من بهتر زياده ، خيلييا آرزوشونه تو رو داش

نه تركت نمي كنم، خيالت راحت باشه.... ديگه همه چيز با خودته...چقدر نيما خوب بود، با اين همه عالقه، بازم مي 

. گفت هر چي تو بگي... ياد شهروز افتادم كه داد مي زد تو مال مني ، هنوز هيچي نشده احساس تملک مي كرد..

اونوقت نيمايي كه به خاطر من حاضر شد از جونش بگذره بازم ميگه هر چي من بگم ... خدايا يعني من لياقت نيما رو 

: نيما --دارم... برا نيما هم زن زياده... خودم مي دونم لب تر كنه ، كشته و مرده زياد داره...يکم خودمو جدي گرفتم 

ي تو اينونمي خواي؟؟؟.. يعني مي خواي منو داشته باشي ولي نمي خواي شريک بابا مي خواااااد؟؟.... تو چي؟؟؟ ... يعن

جواب مي دم... نيما جاش و عوض كرد ، اومد  "از من خواستگاري كني ...منم رسما "زندگيت باشم؟؟؟...تو بايد رسما

دگيم باشي، :نداااا نمي دونم چطور ازت بخوام شريک زن--نشست روبروم ... زل زد تو چشام، دستامو گرفت

هيچوقت بهش فکر نکرده بودم، با چه زبوني بگم كه يار زندگيم باشي، راستش من هيچوقت نمي تونستم به ازدواج 

چند سالي ميشه كه فکر ازدواج و از  "با تو فکر كنم، بهم حق بده ... از اين حرفا بلد نيستم ...تو خواهرم بودي ، اصال

تو من حاضر بودم يه عمر تنها باشم، حاال هم به نظر خودم تو لياقتت يکي سرم بيرون كرده بودم ..به خاطر عشق 

بهتر از منه ... ندااا من خيلي بدم... اذيتت كردم ...ولي دوست دارم ... خيلي دوستت دارم .. مي ترسم از دستت بدم 

دوست داشته باشه ... ندا  .... من خوشبختت مي كنم ... اينو مطمئن باش، هيچکس پيدا نميشه كه بيشتر از من تو رو

: قبولم مي كني ندا؟ ... ندا من يه عمريه --من با تمام وجود به تو نياز دارم......يکم مکث كرد، دستام و فشار داد... 
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كه در حسرت داشتنت سوختم و ساختم ، چه شبايي كه با فکرت خوابيدم و چه صبحايي كه به اميد ديدنت بيدار 

ستم مال من نميشي، تو چند قدم از من فاصله داشتي و اما از نظر من خيلي دور بودي ، هميشه شدم ، با اين كه مي دون

دلتنگت بودم ، مثل تو پيدا نميشه ... حاال ديگه مي توني مال من بشي ...نداااا خونه ازگل ندارم ولي چند تا كاخ از دل 

شريکم باشي ...مي خوام فقط مال من باشي...ااااگه با  برات مي سازم ، من دلم ميخواد تو بامن ازدواج كني ... مي خوام

: نداااا خيلي --من ازدواج كني، خوشبختت مي كنم، اينو قول مي دم... ندا من عاشقتم با تمام وجودم دستام و بوسيد 

نم ، بهت محتاجم...واي كه چشاش چه برقي ميداد، چقدر از دورييه اين چشا ناليدم ، مگه مي تونم بدون نيما سر ك

هرگز... هرگز...من فکرام كردم كه اومدم... مي خواستم راضي بشه من كنارش باشم... برا چند لحظه فقط نيگاش 

: من قبول مي كنم ... قول ميدم هميشه كنارت بمونم...حرفاي زيادي داشتم كه مي --كردم ....دستاشو فشار دادم ...

د فقط نگاش كردم و لبخند زدم... نيما خيلي ذوق زده بود... چشاش خواستم تو اون لحظه بزنم اما زبونم بند اومده بو

پر اشک بود...نيما منو كشوند طرف خودش ، دستاشو حلقه كرد دور كمرم ، منو فشار داد به خودش ، داغ 

شدم...آتيش گرفتم ، منم اونو به خودم فشار مي دادم ، سرمو بوسيد .. هزار بار منو بوسيد ...چقدر آغوشش گرم 

بود، بوي زندگي مي داد، بوي عشق مي داد، من در آغوش اون غرق شدم ... قلبم بعد از مدتها آروم گرفت...ديگه 

:به زندگي من خوش اومدي، خوشبختت مي كنم ... --روزاي بد تموم شده بودن... نيما دوباره من و بوسيد  "واقعا

يگه گرماي لباش و حس ميکردم ،داشت آتيشم مي زد قول مي دم .. قول ... دستاشو گذاشت پشت گردنم ... حاال د

: نيما قبل از اينکه ما ازدواج كنيم، بايد همه --اما يه لحظه....خودمو كشيدم عقبت ... بايد همه چيزو به نيما مي گفتم

مون از هم حرفامون و به هم بزنيم، ما بايد كينه ها رو از دالمون بيرون بريزيم ... پس خواهش ميکنم ... ما بايد دال

پاک بشه ... به حرفام گوش بده .. خيلي آروم دستاشو شل كرد... فهميد كه نمي خوام زياد بهش بچسبم ... يکم 

ناراحتش كرده بودم ... حالشو مي فهميدم ... اون نمي خواست از من جدا بشه... دستاشو گرفتم و كشومندش 

: براش گفتم از اون شب --رفاي زيادي تو دلم مونده بود كنارخودم،... بدون مقدمه شروع كردم به تعريف كردن، ح

و اون خواباي تکراري ، از صبح و اون همه نااميدي ... از بيمارستان، از خلوتم با خدا، از عهدم با خدا، از اونهمه گريه 

. حتي جريان ديدن ها، از دل بريدن و جون دادن ، از دل كندنم از دنيا...از تنهائيام ، نقطه به نقطه .. خط به خط .

شهروز.. حتي فکرام در مورد ازدواج با سهيل... امامزاده... مژده اون پير روحاني .. كتک خوردنام... نااميديام ... 

)راستش بعضي چيزا رو فاكتور گرفتم ، حرفاي بابارو پزشک قانوني ،تهمت به نيما ، نمي خواستم بيشتر از اين غرور 

-پاكترين بود(.... اومدنم به اينجا ... به اينجا كه رسيدم ، نيما دستشو گرفت جلوي دهنم  نيما رو بشکنم، نيما برا من

: ندا خواهش مي كنم از اينجاشو ديگه نگو، من بد كردم ... دست خودم نبود ...وقتي نيگاش كردم صورتش خيس -

ا هنوزم يه جورايي شک داشت كه بود ... خيس خيس ... مي دونستم خودشو مقصر مي دونه و گناهشم پذيرفته ...نيم

هوشياره يااز اثر اون قرصاي آرام بخش توهم زده... مي گفت تو اين مدت چند بار من و مامان و بابا رو ديده ، بعد 

فهميده خياله...همه جا ساكت بود.. نيما تو فکر ... صداي تلفن تو خونه پيچيد ، نيما رفت گوشيو برداشت، ديگه راه 

 9منوچهري بود ، به نيما گفته بود مدارک رسيده و بابا باهاش صحبت كرده اونم با عاقد برا فردا ساعت  افتاده بود ...

قرار گذاشته به نيما گفته بود از من گله نکنيد باباتون خيلي اصرار كرده منم بدون هماهنگي با شما اينکارو كردم ولي 

: ندا من چي بگم --وبت توئه .. .يه نگاه مظلومانه اي به من كرد :نيما بگوحاال ن--بازم با خودتونه و كلي حرف ديگه...

، تو اين همه حرف قشنگ داشتي ...همه گله هايي كه من داشتم از تو بيجا بود ولي تو هر چي گله كني حق داري ، 

ندا اونشب  :--من هيچ دليلي ندارم، جز خودخواهي... آآآه ... ندا خيلي سخت بود، يه نفس عميق كشيد و ادامه داد
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وقتي تو مغازه بهم گفتي دوستم داري و من تو رو بوسيدم اولش خوشحال شدم، انگار دنيا رو بهم دادن ... اما ندا شب 

كه شد ، تو دلم يه غوغايي به پا بود ، همش خودمو سرزنش مي كردم ، آخه تو خواهرم بودي ، چه عشق بي معنايي، 

؟؟... اون حرفا .. اون بوسه عشق ... داشتم ديوونه مي شدم اگه ادامه پيدا چرا من از تو نخواستم بري سراغ زندگيت

مي كرد و دستم در مي رفت...، ندا، من برادرت بودم نمي تونستم خوشبختت كنم ، نمي تونستم باهات همراه بشم، 

خودم نبود، مجنون  هيچ كاري نمي تونستم بکنم، زجر مي كشيدم... از اونروز ديوونه شدم ، رواني شدم، دست "اصال

شدم .. مجنون تو ندا... با خودم فکر مي كردم بيام اينجا خوب مي شم ، اما بدتر شدم... هر شب خواباي پريشون ... 

خواب تو رو كه داري با يکي مي خندي ، يه بار با شهروز ، يه بار سعيد پسر عمه مهري...خواب تو رو كه داري گريه 

اينکه پير شدي و جوونيتو از من مي خواي ... نمي دوني بهم چي مي گذشت ، تصميم مي كني و دليلش منم .. خواب 

گرفتم برگردمو اين ماجرا رو تمومش كنم ، مي خواستم باهات حرف بزنم كه يه جوري تمومش كنيم .... اما دلم كه 

ت ، برا اولين بار منو شکسته بود ، بابا اونشب غرورمم شکست ، ديدي كه ندا هر چي تونست بهم گفت، هر چي تونس

زد، اونم به خاطر ترک اين كار لعنتي... وقتي ديدم داره تو رو هل ميده و من نمي تونم ازت حمايت كنم ، از خودم 

بدم اومد .. آخه اين چه عاشقيه كه حتي نمي تونه عشقشو به زبون بياره ، حرفاي بابا تير خالص من بود، وقتي همه 

من شروع شد ، يواش اومدم دم در اتاقت اما تو خواب بودي ... چقدر داغون بودم ،تو  خوابيدن ، تازه اول مصيبت

حيف بودي به پاي من بسوزي ... هيچي نمي فهميدم ، يه جنون آني بود ..رفتم سراغ قرصاي بابا همشو خوردم... تازه 

ر تو چه باليي مي ياد، نبايد چند دقيقه گذشته بود كه پشيمون شدم ، دلم برات تنگ شد ، چطو ازت دل بکنم ، س

تنهات مي ذاشتم ... نکنه خودتو بکشي ، نکنه ديوونه بشي ... نکنه بدبخت بشي و هيچکس نباشه حمايتت كنه ...دلم 

برا مامانم سوخت ، خواستم صدات بزنم ، صدام در نمي يومد، به زور موبايلم و ورداشتم كه بهت زنگ بزنم ،بفهمي 

كرخ شده بود، گوشيم از دستم سر خورد و افتاد زير تخت ، نتونستم پيداش كنم ، مي خواستم كارت دارم، اما دستام 

پا شم اما نمي شد،قرصا خيلي زود زمين گيرم كردن،... چشام نمي ديد ... فقط تو اون دقايق از خدا خواستم بهت 

در سخته، پشيموني اما هيچ كاري كمک كنه و تنهات نگذاره... ندا دعا كن هيچکس به اين روز نيفته نمي دوني چق

نمي توني بکني ، فکرت كار مي كنه ، اما جسمت از كار مي يفته....ديگه هيچي نفهميدم فقط شکنجه مي شدم ، درد 

داشتم ، رگام كشيده مي شد ، وحشتناک بود.. نميشه توضيح بدم، خيلي بد بود... رو هوا و زمين بودم ، پرتم مي 

ه بعد از اونهمه رنج و عذاب يدفعه يه نور اومد طرفم ، آروم گرفتم ... يکي صدام مي زد ... كردن باال، ... تا اينک

صداي تو بود ندا .. چشام و باز كردم ، نور خورد تو چشام ، نور اذيتم مي كرد .... دوباره هيچي نفهميدم ، اينبار كه 

واستم صدات كنم ، اما نتونستم .... تو بيمارستان چشام و باز كردم فقط يه سايه ديدم كه رفت ، فهميدم تويي ، مي خ

همش چشام به در بود ، صدات بود ، بوي تنت بود، اما تو نبودي... فکر كردم باهام قهري ،يه چند روز بشه مي ياي 

آشتي ... اما نيومدي ... بهت حق مي دادم ، وقتي دايي برام تعريف كرد كه تو اون يه هفته چه حالي داشتي، تصميم 

گرفتم ديگه باعث عذابت نشم ، بهترين موقعيت بود ، حاال كه نمي خواستي منو ببيني ، بايد همراهيت مي كردم ... 

بايد تموم مي شد ...ندا اون قرصا داغونم كرد ، دستام مي لرزيد، چشام خوب نمي ديد ، اما به هر مکافاتي بود خودمو 

خوابي و ترس از فکر تو، يه مشت قرص آرام بخش مي خوردمو از رسوندم اينجا، روزا كار مي كردم شبا هم از بي 

هوش مي رفتم، من دست از دنيا شسته بودم...از ترس اينکه فکرت بياد سراغم مشت مشت قرص مي خوردم ، با 

هيچکس حرف نمي زدم ، حتي با خودمم قهر بودم... قصه من هيچي نداره...تا اينکه تو اومدي...اونهمه سعي من برا 

اموشي و داغون كردن خودم با شنيدن يه صداي تو تموم شد... تصميم گرفته بودم اگه يه وقت ديدمت خودم و فر
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بزنم به نديدن... هر روزم برا خودم تکرار مي كردم ... اما نتونستم خودمو كنترل كنم ... صدات منو كشوند پشت 

زيد ... صداي تو دلم و لرزوند ... مي خواستم بري ... اما اگرم در...در و باز كردم ... تو زير بارون بودي ... ندااا دلم لر

مي رفتي برا من همه چيز تموم ميشد... فکر مي كردم فراموشت كردم ... ولي همش خيال بود ، تو هيچوقت برا من 

ه از عشقت تموم نمي شدي ....وجود تو ... صداي تو ، بيدارم كرد از هر چي خواب بود... از هر چي غم بود... دوبار

ترسيدم ... ديگه نمي خواستم اون خاطرات بد تکرار بشه... واسه همين اون حرفا رو زدم ...ندائييييي .. باورم نميشه 

اون روزاي بد تموم شدن... خواهشم اينه كه تو از من دلخور نباشي، من خيلي زجر كشيدم، جبران مي كنم ... همه 

من بيدارم ، يا دارم خواب مي بينم ، اينهمه خوشبختي از  ":حاال واقعا--حرفايي كه اونشب زدم دروغ محض بود... 

كجا اومد سراغ من...لپشو گرفتم و محکم فشار دادم ، صورتش استخوني شده بود... هيچي نگفت ، محکمتر فشار 

الم مي كرد و دادم ، يه آخ كوچولو گفت... بلند خنديدمو گفتم پس خواب نيستي... هميشه وقتي لپشو مي كشيدم دنب

من و قلقلک ميداد، منم مي خنديدم اينقدر ادامه مي داد تا جيغ من در مي يومد و به التماس مي افتادم ، اما نيما خيلي 

عوض شده بود ، دل و دماغ نداشت ... حقم داشت ، تو اين مدت عالوه بر تنهائي و بدبختي اين قرصاي لعنتي هيچي 

شت طرف من : نداااا برا فردا اگه مشکلي داري بگو من نمي خوام تو به خاطر دل بابا براش جا نذاشته بود... نيما برگ

يه عمر گرفتار بشي ... كي باورش ميشه تو بشي قسمت منخودمو چسبوندم بهش و گفتم: اما من دلم مي خوام به 

ح بود ، باهم يه چيزي خاطر دل تو گرفتار بشم ،هر چه زودتر بهتر.. نيما من انتخابمو كردم. ديگه نزديکاي صب

خورديم . من خوابيدم ولي نيما بيدار موند ، مي گفت به زور اين قرصا اينقدر خوابيدم كه از حاال به بعد مي خوام 

:ندا پاشو ... پاشو ... دير ميشه ، زود از جام بلند --بود 18/0همش بيدار باشم و هوشيار.نيما صدام كرد ، ساعت 

:كجااااا .. --.. مانتوم و زود پوشيدم .... داشتم مي رفتتم دم در كه نيما جلوم و گرفت  شدم ، دست و صورتم و شستم

چقدر هولي من گفتم حاال بايد كلي ناز بکشم تا خانوم راضي بشه بياد زنم شه .. اما انگار ... بعدم خنديد و زود بغلم 

كني ...نيما رنگ و رو نداشت، اونم مثل من دلش شور : ندااا اگه بگي بله ديگه گفتيا، نمي خواي بيشتر فکر --كرد .....

: نهههههه ... نمي --مي زد.. يعني ميشه امروزم تموم بشه...حرفاي نيما اعصابمو به هم مي ريخت... زود جواب دادم 

ور :هر ج--خوام فکر كنم ، فکرام و كردم كه اينجام ، نيما ديگه داري اذيتم ميکني ، نيما موهامو ناز كرد و گفت:

راحتي، پس بيا صبحونه بخور جون داشته باشي ، حوصله غش و ضعف ندارم ...نيما رو پاهاش بند نبود، كاش زود 

تموم بشه، اي خدا كمک كن همه چي خوب پيش بره..دم در محضر من چادر نمازمو انداختم سرم، بدون هيچ 

يما شروع كنه ... محضر دار مدارک و از صحبتي پشت سر آقاي منوچهري رفتم تو ... راستش مي ترسيدم دوباره ن

منوچهري گرفت ، منوچهري مختصر شرح حال ما روبراش توضيح داد ، اونم شروع كرد به كنترل مدارک با 

شناسنامه ... آخه تو شناسنامه اسم پدر و مادر هر دوي ما يکي بود ، ما تو شناسنامه هنوز خواهر و برادر 

ي منوچهري و گفت رضايتنامه پدر ... دلم هري ريخت... اما منوچهري سريع از تو بوديم....محضردار رو كرد به آقا

مشکلي  "كيفش يه كاغذ در آورد و داد به اون... خيالم راحت شد... محضر دار مدارک و جمع و جور كرد، حتما

هري هم جواب نبوده...چقدر لحظات كند مي گذشت... محضردار رو كرد به منوچهري و گفت : شاهد دارين ، منوچ

تا از بچه هاي شركت بيان ، تا شما مقدمات و آماده كنين اونا هم رسيدن، بدنم سرد شده بود ... يعني  2داد: گفتم 

همه چي داشت به اين خوبي تموم ميشد، چقدر دلشوره داشتم ، پس چرا نيما چيزي نميگه... دستام يخ كرده  "واقعا

.. به به ... اون از من بدتر بود، عرق كرده بود و دستاشو به هم فشار مي داد، چه بود... زير چشمي به نيما نيگاه كردم..

استرس شيريني ، ... لبخند زدم و دوباره سوره والعصر... مسيحاي من كنارم بود .... محضر دار با اشاره دست تعارف 
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شاهدم اومدن.با ديدن اون اتاق دلم هري كرد بريم تو اتاق بغل... اتاق عقد اونجا بود ، تا بلند شديم بريم اون دو تا 

ريخت... محضردار رو كرد به نيما و گفت : ببخشيد شاداماد نفرمودن مهريه چيه ... نيما رو كرد به من ... منم با لبخند 

:بنويسيد ، پشيمون --گفتم : حاج آقا يه جلد قرآن ... :خانوم با رضايت كامله ، بنويسم ، بعدها پشيمون نشين.. 

منيما مي خواست يه چيزي بگه اما حالش بدتر از اوني بود كه صداش در بياد..منوچهري پيشنهاد داد با دو تا نميش

گوشي شماره مامان و بابا رو بگيريم كه اونا هم تو اون لحظه مقدس شاهد عقد عزيزاشون باشن ، من قبول كردم ، 

لحظات يه حسي داشتم ،دلشوره ،ترس از شروع يه زندگيه  اما نيما با اكراه و فقط به خاطر من قبول كرد، ... تو اون

ما خوشبخت مي شيم.... لحظه اي كه صيغه عقد  "تازه ... اشکام مي ريختن رو صورتم ، دستام مي لرزيد، خدايا واقعا

شديم ما.. و جاري مي كنن خيلي مقدسه، تا يه آدم تجربه نکنه ، نمي فهمه ،دلم يه حالي بود ، من .. نيما ... ديگه مي 

چه حس غريبي داشتم .. كاش مامان و بابا بودن .. كاش مامان جون بود... الاقل كاش يلدا بود ...اي كاش همه بودن 

... عاقد شروع كرد به مقدمه چيني ...بابا و مامانم از پشت تلفن رضايت خودشونو اعالم كردن ... عاقد، دعا خوند و 

: عروس خانوم وكيلم ... يه لحظه با اون چشماي خيسم به نيما نيگاه كردم كه حرف زد ،تا رسيد به اين جمله معروف 

كنارم نشسته بود ، طفلک چه حالي بود ... اآلن از حا ل مي رفت ... نخواستم بيشتر از اين انتظار بکشه ... دوشيزه 

ي گفت مباركه .. مباركه ... عاقد از خانوم وكيلم :.... بلند گفتم بله .... راحت شدم ... صداي مامان اومد كه با گريه م

نيما هم بله رو گرفت .. تو صداي نيما شادي و اميد موج مي زد ... اما من گريه مي كردم ... دستام موقع امضاء مي 

لرزيد ، يه وقتايي هم برا اينکه ببينم كجا رو بايد امضاء كنم مجبور مي شدم اشکام و پاک كنم .. حال غريبي داشتم.. 

يحس بود ... آتيش گرفته بودم .. يه چيزي تو دلمو چنگ ميزد...ترس از آينده ، ترس از زندگيه مشترک ، بدنم ب

مسئوليت ، چه بار سنگيني ،...نمي تونستم جلوي اشکام و بگيرم... يکي از همکاراي نيما كه شاهد بود، با خنده گفت : 

تره بعدم رو كرد به منو باخنده گفت : آخه خانوم اين ما فکر كرديم نيما از عشق مجنون شده ، نگو ليلي حالش بد

آدمه كه شما به خاطرش گريه مي كنين ... اما راست مي گين گريه داره آدم بشه زن اين...همه خنديدن به جز من، 

مي خواست جوو عوض كنه.... از نيما خواستم اتاق و خلوت كنن تا نماز بخونم... همه زود رفتن بيرون وقتي نيما 

است بره دستشو گرفتم ،نيما رو بوسيدم بهش گفتم : نيما تولد دوبارت مبارک...همه سعيم و مي كنم كه خو

خوشبخت بشيم ... ولي اون فقط لبخند زد... نماز خوندم و برا همه دعا كردم... دعا كردم كه همه طعم واقعييه عشق و 

... دعا كردم من و نيما خوشبخت بشيم ... از بچشن ، دعا كردم خدا كمک كنه كه هيچکس عشق و به هوس نفروشه

ته دل برا همه دعا كردم ...همه اونايي كه منو رنجونده بودن و بخشيدم همه رو... شهروز، مامان و بابام و ... نمي شد 

زندگيم زياد معطل كنم ، همه منتظر من بودن... نيما اومد دنبالم ، زل زده بود تو چشام: ندا از هميشه زيباتر شدي، به 

خوش اومدي ، خوشبختت مي كنم، ديدي من و تو شديم ما ... خيلي خوشحالم .. خيليازمحضر اومديم بيرون 

منوچهري و اون دو تا خداحافظي كردن و سوار ماشين شدن ، منوچهري سرشو از ماشين آورد بيرون و گفت : 

سبي به كار، دست تنهامون نذار...يکم كه از روز مرخصي برا ازدواج داري برو خوش باش ، ديگه بايد بچ 1شادوماد 

محضر دور شديم ، من چادرمم در آوردم و گذاشتم تو كيف، سرم پايي بود.... چه صدايي بود؟؟ قلبم از جا كنده شد، 

 صداي جيغ نيما .. نيما مثل بچه ها باال و پائين مي پريد و جيغ مي زد .. هوهو مي كرد... مي خواستم جلوشو بگيرم ، اما

راستش حيفم اومد ... نيما تند تند اينو رو اونور مي رفت و هوهو مي كرد، پشت سر همم داد مي زد خدايا شکرت ، 

منم با خنده همراهيش مي كردم ... همه رهگذرا به ما نيگاه مي كردن...نيماخيلي خوشحال بود، ديوونه شده بودنهار 

ي غروب رسيديم خونه ... من فکر مي كردم نيما از بس تقال ساندويچ خورديم، يکمم برا خونه خريد كرديم و طرفا
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كرده ، اآلن برسه خونه ولو ميشه .. نگو تازه اول شنگوليش بود... باال پايين مي پريد ...هي منو مي بوسيد و آواز مي 

داشتم و نمي خوند .. هر چي بلد بود ... من خسته بودم .. جسمي نه، يه چيزيم بود ...اون حسي كه از بعد از عقد 

شناختم يکم گيج بودم ، دلم گرفته بود... ميخواستم نيما كنارم بشينه و منو نوازش كنه ، مي خواستم با دستاش 

صورتم و لمس كنه ، انگار تا حاال هيچوقت به من دست نزده بود، گرماي وجودشو مي خواستم ،لباي داغشو... بهش 

و كنار خودم ميخواستم با تمام وجود... چقدر تنها بودم .. اما روم نشد نياز داشتم ، احتياج به آرامش داشتم ...اون

چيزي بهش بگم .. اون منو مي بوسيد اما نه اونجوري كه دلم مي خواست ... رفتم نشستم رو كاناپه ...واااي اون كه 

ن شلوغش كنن و بر ديوونه شده بود ... هيچوقت نفهميدم ، چرا آقايون موقع عصبانيت و خوشحالي دوست دار "اصال

عکس زنا دوست دارن آروم باشن و گريه كنن.برا اولين بار تو اون چند روز من صداي زنگ خونه رو شنيدم.. نيما با 

 2تعجب به من نيگاه كرد... يعني كيه ندا... منم شونه هامو انداختم باال ... سريع رفت سراغ در، همکاراي نيما بودن ، 

د عقد ما اومده بودن با يکي ديگه ، با يه جعبه شيريني .. هموني كه صبح شوخي مي كرد ، تايي كه صبح به عنوان شاه

يه چايي مهمونمون كنيد،  "سريع خودشونو انداخت تو خونه و با شوخي گفت: صبح كه به ما شيريني ندادين اقال

شدم از اينکه اونا به ياد ما  شيريني رو خودمون آورديم ، منم با روي باز رفتم به اسقبالشون يه جورايي خوشحال

بودن ، هم اينکه نيما مجبوره بس كنه، بعد ازخوش آمدگويي رفتم براشون چايي درست كنم، حداقل مشغول شدم، 

اونا يه چند ساعتي مهمونمون بودن ، بچه هاي شادي بودن، نيما عيد كه اومده بود خونه از اونا برام گفته بود ، اما اين 

با همه اونا به هم زده بود ، اونا هم مثل من از اينکه نيما بهتر شده بود خيلي خيلي خوشحال بودن سري كه اومده بود 

...نيما براشون شام گرفت، بعد شام ده دقيقه اي بودن و ديگه خداحافظي..بازم همون حس دلتنگي اومد سراغ من ، 

من بود ، مي خواستم صداش كنم ولي روم  چرا نيما نمي فهميد ، اون داشت ميز و جمع و جور مي كرد ، پشتش به

: ندا تو منو صدا زدي، تا اينو گفت ، نتونستم جلوي --نمي شد... يکدفعه نيما روش و برگردوند طرف من و گفت

خودمو بگيرم و زدم زير گريه .. نيما سريع اومد كنارم ، تو يه چشم به هم زدن منو بلند كرد و گذاشت رو پاهاش .. 

شم محکم كمرمو چسبيد ....عين يه بچه كوچولو ... منم همينطور كه گريه ميکردم دستامو انداختم دور با دو تا دستا

: نيما من دلشوره دارم، پيشم بمون ... نيما تنهام نذاري ، دلم ميلرزه نيمايي، من مي ترسم ، من تنهام... --گردنش،..

:چرا بدنت داره مي لرزه --محکم چسبوند به خودش ... يه جورييم نيما ، دلم ميلرزه، دست خودم نيست ...نيما منو

ندا؟؟ ... منو ببخش ، تقصير منه كه شلوغش كردم، يادم نبود تو وقتي ذوق زده ميشي آرامش مي خواي ... ببخش، از 

بس ذوق كرده بودم فقط مي خواستم خودمو خالي كنم ،نگو دل كوچيک تو هراسون بوده... ندا از اين به بعد از 

نترس ، فکر هيچي رو نکن ، حاال ديگه تو مال مني ، ما دو تا ديگه تنها نيستيم ، ديگه من مي تونم جلوي هر  هيچي

كسي وايسم و بگم ندا عشقمه ، جونمه ، درد و غمات ديگه مال منه ، نترس عزيزم ، آروم باش، بهم اطمينان داشته 

گوشم حرف ميزد، نيما از عشق و زندگي مي گفت ،حركت باش ، من عاشقتم، ....نيما منو نوازش ميکرد و آروم در 

دستاش رو بدنم غوغا مي كرد ، نمي دونم از كجا مي فهميد اآلن كدوم قسمت بدن من به نوازش دستاش احتياج 

داره، ماهرانه منو مي بوسيد ...چه حس خوبي بود .. كم كم آروم شدم... اينقدر آروم و با احساس در گوشم حرف مي 

:ندا تو هم يه چيزي بگو .. --ونهمه دلتنگي و ترس جاشو داد به امنيت و آرامش... ديگه آروم شده بودم...زد كه ا

باهام حرف بزن .... بگو دوستم داري ... خودتو خالي كن ... اگه حرف بزني آروم ميشي... شروع كردم به زمزمه 

تر از پيرهنباور كنم يا نه هرم نفسهاتوايثار تن سوزه  كردن : خوابم يا بيدارم تو با مني با منهمراه و همسايه نزديک

نجيب دستاتوخوابم يا بيدارم لمس تنت خواب نيستاين روشني از توست بگو از آفتاب نيستبگو كه بيدارم بگو كه 
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ب از تو رويا نيستبگو كه بعد از اين جدايي با ما نيستاگه اين فقط يه خوابه تا ابد بذار بخوابمبذار آفتاب شم و تو خوا

چشم تو بتابمبذار اون پرنده باشم كه با تن زخمي اسيرهعاشق مرگه كه شايد توي دست تو بميرهخوابم يا بيدارم اي 

اومده از خوابآغوشتو وا كن قلب منو درياببراي خواب من اي بهترين تعبيربا من مدارا كن اي عشق دامنگيرمن بي 

ونماي مثل من عاشق همتاي من محجوببمون ، بمون با من اي بهترين تو اندوه سرد زمستونمپرنده اي زخمي اسير بار

اي خوب پلکام سنگين شدن ...برا اولين بار تو آغوش گرم نيما با صداي الالئيش به خواب رفتم، يه آغوش امن كه 

رين تنها برا من آفريده شده بود و هيچکس نمي تونست تصاحبش كنه ، من تو آغوش بهترين يار زندگيم ، بزرگت

حاميم ، بهترين داداش دنيا، بهترين دوست و همدمم ... و اآلن ديگه شريک زندگيم و همسرم به يه خواب عميق 

: ندا ، امروز روز منه ، بايد هر كاري ميگم گوش بدي... بهش لبخند زدم، --رفتم .....نيما بعد از صبحونه به من گفت:

.. وقتي چشممو باز كردم همونجا بودم ، چقدر گرم و راحت بود، نيما :خوب ندا پس پاشو بريم تو اتاق.--يعني باشه...

:بيدار شدي ندا... چقدر آروم خوابيدي ، --خواب نبود با دستاش موهاي منو نوازش مي كرد، يه تکون خوردم .... 

و همين طور حتي يه تکون كوچيکم نخوردي ، كاش مي شد تا ابد تو بغلم نگهت دارم ... سرمو از رو سينش برداشتم 

: نه ... من زياد خوابيدم ، خيلي زياد ... كنار تو بايد بيدار باشم ، --: نيما تو نخوابيدي؟؟؟..--كه نگاش مي كردم 

حيف نيست، اينهمه انتظاركشيدم ، حاال كه به آرزوم رسيدم بخوابم ... محاله خوابم ببره... ندا من سالها هر شب مي 

دم، چقدر آرزو داشتم مي تونستم با صداي نفسات بخوابم... نداااا من به آرزوم يومدم و تو خواب تماشات مي كر

رسيدم ، مي خوام بيدار باشم... در كنارت مي خوام بيدار باشم...دستمو گرفت ، منم فوري بلند شدم و رفتيم تو اتاق ، 

نيما هزار تا فايل باز كرده بود و تو :ندا بيا نيگاه كن ، --نيما لپ تاپشو از زير تخت آورد بيرون، روش پر خاک بود 

: من وقتي از بيمارستان --: نيما يعني چه؟؟؟ ... --همشونم نوشته بود: گرم ياد آوري يا نه تو را من چشم بر راهم...

اومدم خونه مامان جون ، فقط چشمم به در بود كه تو بياي، هر بار ايميالتو مرور مي كردم يا عکساتو مي ديدم يدونه 

واست باز مي كردم ... اما از وقتي اومدم اينجا ديگه نااميد شدم ، تصميم گرفتم ديگه خاطراتمو مرور نکنم ... ندا  فايل

روز هزار باردل بيچاره من هواتو كرده بود ، اگه ادامه مي دادم اآلن كامپيوترم هنگ كرده بود ... زد زير  18يعني تو 

د باشي و فقط برام بخندي، يه جشن دو نفره از صبح تا شب ، منم با سر : ندا من مي خوام تو امروز شا--خنده... 

موافقتم و اعالم كردم... نيما يه آهنگ شاد انتخاب كرد و بعدم گفت ندا برام مي رقصي... بوسيدمشو از جام بلند 

ي خنديد... يه شدم، هر چي نيما بخواد... براش رقصيدم .. چند بار.. واي، چشاش بعد اينهمه مدت داشت به من م

تا حاال هيچي نديده، خوشحال بود برام دست مي زد، صوت مي زد  "جوري نيگام مي كرد انگار تا حاال منو نديده ،اصال

: واي نه نيما من از --... ديگه خسته شده بودم ، رفتم كنارش بشينم ، نذاشت بشينم ... حاال بايد دو تايي برقصيم.... 

كشيد و شروع كرد به رقصيدن.... از اينکه مي ديدم شاده و داره مي رقصه جون گرفتم... يه پا افتادم ... ولي اون منو

لحظه ياد اون خواب و اون دستاي سرد، نه ديگه نبايد فکرشو بکنم ... تنم لرزيد ... محکم بغلش كردم و با آهنگ 

وص رقص تانگوئه رو گذاشت... همراه شدم ... آهنگ كه تموم شد، نيما رفت سراغ لپ تاپ ... يه آهنگ كه مخص

واي خدا محشر بود...من تو آغوش نيما مي رقصيدم و اون دائم با لباي گرمش منو مي بوسيد ، چنان محکم بغلم 

كرده بود كه نمي تونستم تکون بخورم ، با يه دستش منو فشار مي داد و با اون دستش موهامو نوازش مي كرد... چه 

ت نيما به من يه حس تازه مي داد كه خوب نمي شناختمش...ديگه هر دو تامون از حس غريبي داشتم ... حركات دس

: ندا خيلي بدنم ضعيف شده ، يادته اگه صبح تا شبم مي --پا افتاديم ... نيما همينطور كه نفس نفس مي زد گفت 

ار از خونه زديم بيرون ، بعد از ظهر آماده شديم و برا نه 2رقصيدم خسته نمي شدم ... عالي بود ندا ، ممنون.ساعت 
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بعد از نهار يه گشتي تو خيابونا زديم ، نيما منو برد چند جا رو بهم نشون داد ، رفتيم كنار دريا قدم زديم... بعدم 

رفتيم يه مغازه لباس فروشي ...، نيما با اصراريه لباس صورتي برام گرفت ، من از رنگاي تند بيشتر خوشم مي يومد، 

، يه لباس كوتاه و چين دار ... يه شام مختصرم خورديم و برگشتيم به خونه..نيما با يه احساس حتي نرفتم پرو كنم

خاصي به من نيگاه مي كرد ، از من خواهش كرد كه اون لباسو براش بپوشم... لباسه خيلي كوتاه بود ، من تا حاال 

دم بيرون نيما چيکار كرد... ندا چه خشکل شدي، جلوي نيما از اين لباسا نپوشيده بودم...واااي كه وقتي از تو اتاق اوم

چه بهت مي ياد، ماه شدي ، واي خدايا تو چقدر نازشدي، ازهميشه بهتر شدي، تو محشري، ندا حيف بود از دستم مي 

رفتي... ندا آرزوم بود مال من بشي ...اومد طرف من ، حرف زدنش با ديشب فرق داشت، منو كشوند طرف خودش ، 

شت گردنمو لباشو محکم گذاشت رو لبام ... محکم بوسيد.. محکمتر... يه بوسه عشق ... يه بوسه دستاشو برد پ

واقعي... يه عشق واقعي ... ،.. چقدر سبک شده بودم ...منم اونو بوسيدم ، محکم به خودم فشارش دادم و دوباره اونو 

يد تا رسيد به گوشم... خيلي آروم گفت: ندا بوسيدم ، نيما هم مثل من داشت مي سوخت ،داغ داغ بود... صورتمو بوس

خيلي مي خوامت، ....اون حس غريب دوباره اومده بود سراغ من ...حركت لباش تو دلم آشوب به پا ميکرد... اين 

ابراز عشق ديگه از نوع شب شراب نبود تا بامداد خمارش ريشمو بسوزونه... من تو آغوش شريک زندگيم بودم ... 

به نيما و اجازه دادم اون سرمست بشه از شراب عشق... روح و جسم ما به هم گره خورد و ما من خودمو سپردم 

اونشب ازدواجمون و از صميم قلب جشن گرفتيم....صبح با صداي نيما از خواب بيدار شدم...: ندا ، نداي من .. بيدار 

ير كشيد تو كمرم و يه آخي گفتم .. نيما با نميشي ، دلم برات تنگ شده، چشمامو باز كردم، اومدم يه غلطي بزنم ... ت

دسپاچگي گفت: ندا چيزيت شده، ،.. از خجالت صورتم گرم شده بود ، مطمئن بودم اآلن صورتم قرمز شده .. زود پا 

شدم نشستم، نيما هم نشست كنارم و شروع كرد به نوازش كردن موهام... سرمو گذاشتم رو سينش و ريز ريز 

:ندا لپات گل انداخته ، خانوم كوچولوي من رو --ستاش گرفت و رو زانوهاش نشت روبروم ... خنديدم... سرمو با د

ماهو كم كرده از خوشکلي ...ندا من چقدر خوشبختم كه بهترين لحظات عمرم و با تو و در كنار تو تجربه مي كنم ... 

ن برق مي زد ، ديگه از اون چشاي كم اولين تجربه عشقم.. سرمو آوردم باال ... چشماي نيما عين ستاره هاي آسمو

فروغ و نگاهاي غمگين هيچ اثري تو چشاش نبود... نيما منو بغل كرد و بوسيد بعدم ازم خواست بريم براي خوردن 

صبحونه... نيما يه صبحونه مفصل برام آماده كرده بود، منونشوند رو پاهاش ، خودش برام لقمه ميگرفت و مي داد 

هر لقمه چند تا بوسه هم نثارم ميکرد... خوشحال بودم نيما گفت اولين تجربش با من بوده ... ولي  بخورم ، البته هر با

من با شهروز، البته ما هم برنامه اونجوري نداشتيم ولي همينم آزارم مي داد، مطمئن بودم تو زندگيه نيما همينم 

ا ... دلم مي خواست به نيما بگم ، ...روم نمي شد، نبوده، البته شادي و رقص و تفريح همه جوره فراهم بوده ... اي خد

يه روز ميگم رفتم خونه شهروز، نمي خوام هي چيزي رو از نيما پنهون كنم....روزاي خوب به سرعت برق  "ولي حتما

، و باد گذشتن ، ديگه نيما بايد ميرفت سر كار، اونشب از فکر اينکه من خواب باشم و نيما بره سر كار خوابم نمي برد

.. نيما هم خيلي دير خوابيد... صبح زود از خواب بيدار شدم ، نمازمو خوندم و برا نيما صبحونه آماده كردم، بعدم 

رفتم نيما رو از خواب بيدار كنم كه ديدم نيما كنار تخت نشسته... حالشو مي فهميدم ، دلش نمي يومد منو تنها بزاره ، 

ه خورد ، بعدم كلي به من سفارش كرد ، هزار بار منو بوسيد و رفت.... حاال ولي چاره اي نبود ، دو سه تا لقمه صبحون

من تو اين خونه بدون نيما چيکار كنم، نه دوستي ، نه آشنايي، وسيله درست و حسابي هم نبود كه بتونم با آشپزي و 

م، مامان بود ، خيلي گردگيري خودمو مشغول كنم... رفتم رو تخت خوابيدم ،... با صداي تلفن از خواب بيدار شد

گريه و زاري كرد، دلش برامون تنگ شده بود، مي گفت حقش نيست اينطوري تنهاش بزاريم ، ازم خواست زود بر 
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گردم، مامان اينم گفت كه حال بابا خوب نيست و مرتب اونو ميذاره تو فشار تا همينطور كه منو فرستاده برم 

تو چند روزي كه مرخصي  "بود، خيلي حوصلم سر رفته بود، ...احتماال بود اما نيما هنوز نيومده 4گردونه...ساعت 

نيما اومد، نهارم گرفته بود ، باهم نهار خورديم و اون سير تا  1بوده كاراش حسابي قاطي شده... نزديکاي ساعت 

شتردلم برات تنگ :بي--: ندا حوصلت سر رفته نه؟؟؟... --پيازاتفاقات اونروز و برام تعريف كرد،... بعدم ازم پرسيد

:به اين زودي ، ندا تو با اين دل كوچيکت چطورمي خواي بري از پيشم، من چطور دوريت و تحمل كنم --شده بود، 

... گوشام شروع كردن به صوت زدن... چي؟؟؟ برگردم؟؟ ، كجا برم؟؟ ، نيومدم كه برگردم!!!.... با بغض گفتم: نيما 

گيج شده بودم، دستامو گرفتم جلوي صورتم و بلند بلند شروع كردم به گريه  "من هيجا نمي رم گفته باشم .. واقعا

كجا برم، چطوري برگردم خونه بابا ، براي چي بايد  "كردن، ...نيما چش شده بود ، من نمي خواستم برگردم ، اصال

التماس كنم ديگه  برم... نيما منو بغل كرد ،ازم خواست آروم باشم و به حرفاش گوش بدم ،... خوب مي دونست اگه

طاقت نمي ياره ،اين بود كه بلند شد رفت تو هال... سعي كردم خودمو آروم كنم، نبايد اينقدر احساساتي باشم، بايد 

به حرفاي نيمام گوش مي دادم، منم رفتم تو هال و نشستم پيش نيما. ادامه دارد ... تواينجا هيچکسو نمي شناسي، 

ام تو تنها بموني ، امکانات اينجا محدوده، عسلويه محل كاره ... ببين ،من مجبورم نمي خو "تنهايي، من اصال "واقعا

بمونم ، بايد كار كنم، من در قبالت مسئولم ...اما تو مجبور نيستي بموني ، تو برگرد تهران پيش خانوادمون ، كاراتو 

اشي ، تو حقت خيلي بيشتر از سر و سامون بده، من دوست ندارم از صبح تا شب تو اين چارديواري منتظر من ب

ايناست ، من اينقدر خودخواه نيستم كه بخوام به خاطر خودم تو رو اينجا نگه دارم، من ميخوام تو هر روز شادتر و 

سرزنده تر از ديروز باشي ... واقع بين باش ، اينجا برا ت هيچي نداره، من خوب روحياتت رو مي شناسم ،اينجا دووم 

خاطر من تحمل كني، ولي تا كي ... ندا من قول مي دم دنبال يه كار ديگه باشم، اگه يه كار خوب نمي ياري، شايد به 

تو تهران پيدا شد، بر ميگردم ، ... من فکرامو كردم ، ما بايد فرصت داشته باشيم تا بتونيم خودمونو جمع و جور كنيم، 

چيزي پيدا شد كه برمي گردم ، اگر نشد اونوقت  از حاال فقط يکسال به من فرصت بده ، اگه خدا خواست و يه كاري

مي شينيم يه تصميم اساسي مي گيريم.... تو بايد پيشرفت كني .. عشق ما بايد شکوفا بشه ، نه اينکه محدودت كنه... 

ببين مسائل ديگه اي هم هست، .. من دوست دارم جايي زندگي كني كه راحت باشي ، با كسائي باشي كه دوستشون 

خوام از زندگيت راضي باشي .... دير يا زود از اينجا خسته ميشي، افسرده ميشي ، من نمي تونم زياد پيشت  داري، مي

از هم جدا  "باشم، نذار چند وقت ديگه با يه تجربه تلخ برگردي ،خواهش مي كنم اجازه بده با خاطره خوش موقتا

مل كنيم،... خوب فکر كن ، اگه اآلن بري مامان و بابا بشيم و به اميد تکرار لحظاتي كه باهم داشتيم رنج دوري رو تح

ذوق مي كنن ، از دانشگاه عقب نيفتادي ، اجازه ندادي اطرافيان هر طوري مي خوان در موردت قضاوت كنن، و در 

مورد من ، مي دوني كه اگه بفهمن اومدي اينجا بموني چي ميشه ، خودشون هر چي دوست داشتن ، مي بافن و مي 

.ختم كالم اينکه اگه زود برگردي هيچ فرصتي از دستت نرفته، اما اگه زمان بگذره ديگه جبران بعضي از دوزن...

مسائل برات سخته .... تازه مسائل ماديم هست ، ببين من از محل كار تو مغازه يه پس اندازي دارم ، حقوق چند ماه 

ان وسيله بخريم ... منم چون دلواپستم نمي تونم اضافه اينجامم هست ، اگه بخواي بموني بايد با اين پول، برا آپارتم

كاري وايسم، حقوقمم همش ميشه خرج خونه ،اينطوري تا مدتها بايد درجا بزنيم... آآآآه .... اما اگه خيالم از بابتت 

اينطوري راحت باشه ، هم مي تونم اضافه وايسم ، هم اينکه كاراي يکي دو تا از اين شركتاي كوچيک و راه بندازم ، 

مي تونم تو يه سالي كه فرصت دارم، حسابي كار كنم و يه پس انداز خوبي برا خودم دست و پا كنم، تازه اگه بتونم 

يکي دو تا از بچه ها رو مي يارم پيش خودم اينجوري منوچهري بابت كرايه خونه هم از حقوقم كم نمي كنه، ... ندا تو 
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يت رو تحمل كنم، اگه راحت و شاد باشي ، دوريت و يه جوري تحمل مي رو خدا خوب فکر كن، من نمي تونم ناراحت

كنم..... فکر جدايي داغونم ميکنه ... اما ما بايد پيشرفت كنيم ، بايد به همه بفهمونيم عاقالنه تصميم مي گيريم ...نبايد 

من همش عذاب وجدان با احساسمون تصميم بگيريم، دوري سخته ،ولي چاره اي نيست، بايد تحمل كنيم... نخواه 

: ببخش ، يادته من با عجله بابا موافق نبودم و زمان مي خواستم، به خاطر همين چيزا بود ديگه، اما --داشته باشم .... 

ترسيدم اگه معطل كنم از دستم بري، من ديگه طاقت نمي يووردم ، حاال كه تو رو دارم حاضرم هر سختي رو تحمل 

دم همه تالش خودمو بکنم تا يه زندگيه راحتو برات فراهم كنم ... ندا حاال ديگه تو  كنم ... بهم فرصت بده قول مي

مال مني و نيمه وجود من ديگه از دستم نمي ره... كابوس از دست دادنت ديگه نيست ...به خاطرخوشبختيت تالش 

ساب شده حرف ميزد ، به ميکنم ، با تمام وجودم تالش مي كنم ...نيما خيلي حرف زد، همشم منطقي بود، هميشه ح

همين خاطرم حرفش تو خونه رو زمين نمي موند ، دوستاشم برا مشورت روش حساب مي كردن ، ... اما عشق و 

منطق دو واژه جدا از همه ...من احساساتي بودم، عقلم تو دلم بود ، براي همينم جلوي نيما كم مي يووردم و درست 

ت كنه، بيشتر مي خواست من تو اون حال نبينمش ... غم از سر و روش مي تصميم نمي گرفتم... اون رفت كه استراح

باريد، نمي خواست من برم، يه جورايي بين دو راهي گير افتاده بود، يه طرف دل خودش يه طرفم من .... آروم 

ست ، يه چيزاي نشستم همونجا و رفتم تو فکر... نيما راست مي گفت ، ... عالوه بر اونايي كه نيما مي گفت و مي دون

ديگه اي هم بود، حرفاي مامان كه ميگفت بابات داره دق ميکنه و نمي دونه جواب فاميل و چي بده ، مامان كه تنها 

بايد  "شده بود و بابا سرزنشش مي كرد، اگه يه باليي سر بابا مي يومد؟ بابا هم گناه داشت، درسام... دوستام ... واقعا

دم بابا قضيه رو يه جوري سر و سامون بده، بايد بار خاطر نيما نباشم، بايد برا پيشرفت مي رفتم ...بايد اجازه مي دا

زندگيم تالش مي كردم ... خيلي فکر كردم... من بايد تالش كنم ، اما چه جوري؟؟؟ من كه هيچ كاري بلد نيستم؟؟ 

خورديم، وقت خوابم پشتم و كردم تحمل سختي هم ديگه نگو، مدركم كه ندارم برم سر كار...من و نيما اونشب شام ن

به نيما و خوابيدم ... چقدر دلم مي خواست نيما رو بغل كنم و باهاش حرف بزنم... اينقدر فکراي جور واجور اومدن 

تو سرم تا بالخره خوابم برد، صبح وقتي پا شدم ، نيما رفته بود .. بازم دلم گرفت ، رفتم دست و صورتمو شستم ، نيما 

گذاشته بود، بازم غصه خوردم، چطوري ول كنم برم ... يکم گريه كردم، چه فايده؟؟ اي كاش ميشد صبحونه برام 

باهم برميگشتيم، اما به قول نيما تا كي ميشد ادامه داد بالخره بايد مستقل مي شديم.به مامانم زنگ زدم... با اولين 

زدي ، ... مامان كلي ذوق كرده بود، باورش  بوق گوشيو برداشت: الو سالم مامان: ندا توئي مادر خوب كردي زنگ

نميشد من برگردم پيشش... كلي دعام كرد، خوشحال شد عاقالنه تصميم گرفتم، ))البته فکراي عاقالنه هميشه مال 

نيماست...((خداحافظي كردم، گوشيو گذاشتم... تصميم گرفتم به نيما زنگ بزنم ... يه كم سختم بود ولي خوب...بايد 

هش اعالم مي كردم ،نيما موبايل همراش نبود ...از رو گوشيم شماره محل كارشو پيدا كردم و گرفتم، چند تصميممو ب

:سالم گلم !!! باورم نميشه ندا توئي ، خوبي ... اتفاقي --:الو نيما سالم منم--:الو--تا بوق و منشي و بالخره وصل شد:

:ندا اين --ي؟؟؟، يعني انقدر عجله داشتي كه از پيشم بري..:خوبم، چرا بيدارم نکرد--كه نيفتاده، كي بيدار شدي..

حرفو نزن، دلم نيومد از خواب بيدارت كنم ، شب خيلي دير خوابيدي، كاش مي تونستم همين اآلن بيام پيشت ، دلم 

: الهي بميرم ، تو با اين دل كوچيکت چطور مي خواي من از پيشت --برات تنگ شده ... هنوزم باهام قهري

: من فکرامو كردم ، هر چي تو بگي ، --؟نيما جا خورد از صداش معلوم بود : حاال ديگه اداي منو در مي ياريبرم؟؟

برام بليط بگير، برمي گردم پيش مامان وبابا ولي بايد سر قوالت باشي، من ميرم دنبال كارام ولي بعد يک سال اگه 

بحثي... مي شناسيم كه حرف حساب سرم نميشهنيما  كارات رديف نشد ، من مي يام همينجا برا زندگي بدون هيچ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

4 8  

 

:به اميد ديدار ، مي --:ممنون كه به حرفام فکر كردي، قول مي دم ،ممنون كه بازم همراهيم كردي--يکم مکث كرد:

:چشم...باي بايگوشيو قطع كردم، بغض اومد تو گلوم، چطوري بايد دل --بوسمت ، زود بيا خونه، نهار خوشمزه بگير

و ميرفتم... خدايا بازم قسمت من جدائي شد... خيلي گريه كردم ، مي دونستم اآلن تو دل نيما هم چه خبره ،  مي كندم

به جاي اونم گريه مي كردم... به همه جاي خونه سر زدم ، همه جاش پر بود از خاطرات قشنگمون ... تقويم روميزي 

حاال هر روز كه نيما به  """"دوستت دارم... منتظرتم ""نيما رو برداشتم ... رو همه صفحاتش تا آخر سال نوشتم 

تقويمش نيگاه مي كنه به ياد من ميفته، كي باورش ميشد من و نيما اينطور دلباخته هم بشيم؟؟؟ با ازدواج عالقه من 

و  به نيما رنگ و بوي ديگه اي به خودش گرفته بود، ما حاال در قبال هم مسئول بوديم ، اون ديگه همه هستيم بود

شريک هميشگي زندگيم، نبايد اينقدر بيقرار باشم، بايد كمکش كنم، اگه نيما يکم وضعيت ماليش بهتر بود امکان 

نداشت تنهام بذاره... رو تخت دراز كشيدم ،تا اومدم فکر كنم خوابم برد.با صداي نيما بيدار شدم، : خانومي 

بايد قيافه منو تحمل كنه ... ار تو اتاق اومدم بيرون... نيما با كجايي؟؟؟آآآآآه... چقدر ژوليده بودم؟؟ بيچاره نيما كه 

: ساعت خواب خانومم...زود بيا نهارت سرد ميشه... بدون شستن دست و صورتم فوري رفتم سراغ --لبخند گفت

د... غذا، گشنم بود، نيما چشم ازم بر نمي داشت، طرفاي عصر نيما ازم خواست بريم پياده روي، منم كه از خدام بو

اون دلش گرفته بود، تو راه بليط برگشت به تهران و بهم داد، برا فردا شب بود ... چه زود...كاش برا چند روز ديگه 

بود... نبايد گله مي كردم، خيلي نيما گرفته بود ،هيچي نمي گفت ، فقط پشت سر هم آه مي كشيد. اونشب شب 

حرف زديم، نيما از همه چيز حرف ميزد اال سر زدن به من،  آخري بود كه مي تونستيم پيش هم باشيم... باهم كلي

حرصم گرفته بود، اونيکه وقتي زنگ مي زدم مغازه مثل برق مي يومد خونه و تحمل يک ساعت دوريم براش سخت 

ابش بود ... اي واااي ... اي واااي...از نيما خواستم زود بياد تهران بهم سر بزنه،اما اون سرشو انداخت زير، يعني جو

: --منفيه ... خيلي اصرار كردم... يدفعه نيماي صبور من از كوره در رفت، باورم نمي شد اون سر من داد بکشه، ... 

بس كن ندا، كجا بيام... تو اون خونه ... امکان نداره، من برا اونا مردم ندا مي فهمي، از همشون م ت ن ف رم ... اونا 

ن و تو حتي اگه عاشق همم نمي شديم ، يه انتخاب بوديم برا هم، اونا با حق نداشتن تو رو از من مخفي كنن... م

خودخواهي مي خواستن حتي حق انتخابمو ازم بگيرن، ندا فکرشو بکن اگه تو ازدواج مي كردي، اگه من ازدواج مي 

ابا از ذهنم پاک كردم ، بعد مي فهميدم تو دختر عموم بودي ، واااي برا من اين كابوس تموم نميييييشه... حرفاي ب

نميشه... در حقم ظلم كردن، اونا منو از دست دادن ، من به خاطر اونا خودمو كشتم ، من برا اونا تموم شدم .. ندا اونا 

حق نداشتن، من هيچوقت بابا رو نمي بخشم، تو ميگي بابا به خاطر من حاضر شده از مامان جدا بشه، عذر بدتر از 

اين موضوعم بابا رو نمي بخشم ، اون زن بيچاره اين همه وقت چي مي كشيد، وقتي فکر مي گناه و ميبيني، ... به خاطر 

كرد بابا منو بيشتر از اون دوست داره؟؟؟ فقط به خاطر همين مامان حسابش از همه جداست ، من به مامان مديونم، 

فداي من كرد و منو فداي اين كار و بابا چطور دلش اومد با ما اين كارو بکنه... من ديگه بابا ندارم، اون همه رو 

رودروايسي با رفيقش... ندا من وقتي مي يام اونجا كه بتونم يه خونه بگيرم و تو رو ببرم پيش خودم ، من خونه 

هيچکس نمي رم ، به جز مامان همشون در حق من نامردي كردن، من به هيچکس بدي نکردم و دروغ نگفتم، به 

ور تونستن حقيقت به اين بزرگي رو از من پنهان كنن؟؟؟ حتي دائي ... حتي مادر همشون محبت كردم ... اونا چط

جون ... همشون نامردن ، همشون خودخواهن نمي خوام هيچکدومشونو ببينم، ... من مستحق اينهمه بدبختي نبودم ... 

ز همه بريده بود ترسيده ا "اونا خيلي بيرحم بودن... با من بد كردن.. صداش مي لرزيد، خيس عرق بود، اون واقعا

بودم ، از طرز فکر نيما، از فکر جدائي ....برا خودم فکر مي كردم نيما همه رو بخشيده و راحت بهم سر مي زنه.... 
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حداقل يکسال دوري ، معني حرفاي نيما اين بود... نيما با من اين كارو نکن ،اگه مي دونستم تصميم نيما اينه به اين 

كه قرباني من بودم، نه بابا و  "برگردم، چاره چي بود؟؟؟ چيکار مي توستم انجام بدم؟؟؟ فعالراحتي حاضر نمي شدم 

نه هيچکس ديگه .... نبايد شک به دلم راه مي دادم ، بايد مي رفتم، من بايد خودموبه همه نشون مي دادم ... بايد 

حق با نيما بود ، اونا نبايد تا اين حد  ثابت مي كردم ديگه اون دختر لوس و دست و پا چلفتي نيستم، يه جوارايي

پنهانکاري مي كردن، تازه اگه من اتفاقي نشنيده بودم، بنا نبود اونا صداشو در بيارن و تا حاال جفتمون نابود شده 

بوديم... نيما از رفتارش خيلي ناراحت بود!! دست خودش نبود، ولي من حقو صد در صد به اون مي دادم ... نبايد 

:نيما --كردم ... صبر نکردم نيما بياد و ازم معذرت خواهي كنه ...رفتم كنارشو سرمو گذاشتم رو شونش، اصرارمي 

هر جور تو راحتي... نيماااا هنوزم دوشم دالي...نيما با چشماي گريون منو در آغوش گرفت.... عين شبي كه برا اولين 

دن، با اين تفاوت كه اينبار ما از اينکه كنار هم باشيم و تکرار مي ش "بار مي خواست بياد عسلويه.. اون خاطرات عينا

: از همه بيشتر ، از هميشه بيشتر... ندا خدا ميدونه دوريت برام --تو بغل هم گريه كنيم از كسي باكي نداشتيم، 

ري چقدر سخته، قول بده مواظب خودت باشي، زود زود بهم زنگ بزن ... هر روز برام ايميل بفرست... شبا تنها ن

بيرون... راستي رسيدي تهران يه حساب برا خودت باز كن ، نمي خوام از بابا پول بگيري ، خودم برات پول ميفرستم، 

اگرم يه وقت بيشتر خواستي فقط به خودم بگو، هر جور باشه رديف ميکنم، نکنه با شخصي جايي بري ، يا با بابا برو يا 

ت حرف بزنه بغض داشت خفش مي كرد... موبايلم و دادم به نيما كه بتونم با آژانس، ندا سفارش نکنما.......نمي تونس

باهاش تماس بگيرم، قرار شد وقتي رسيدم خونه موبايل اونو بردارم ، سند ازدواج و شناسنامشو هم داد به من ، 

چرا در مورد  : نيما--شناسنامش بايد اصالح ميشد...كلي با هم حرف زديم و سفارش كرديم و از هم قول گرفتيم...

: --: من يه دونه مادر دارم ، يه دونه بابا هم داشتم ، ديگه از كي بپرسم؟--مادر و پدرت چيزي نمي پرسي؟؟

خوشحالم نيما ، مامان و بابا نگران بودن، نگران اينکه نکنه تو اونا رو به مادر پدري قبول نداشته باشي ... دوست 

:مامان ميگه ، عمو حسن قيافه و رفتارش عين --نکرد ، منم شروع كردم داري برات تعريف كنم؟؟؟... اون مخالفتي

به خودش نمي يومده، تنها كسي كه همراهيش كرده، بابا بوده... بابا يک  "تو بوده... عاشق يه دختري ميشه كه اصال

ري مامان، اون دلباخته بار رفته خواستگا 0ماه بعد از عروسيه عمومامان و عقد ميکنه، راستي نيما تو مي دونستي بابا 

: از كجا اينارو فهميدي --مامان شده، عمه مهوش هم از همون وقت كينه مامانو به دل گرفته ...نيما زد زير خنده ، 

: مامان برام تعريف كرد، نمي خواست جلوم كم بياره ، تازه بهم گفت خدا كنه نيما مثل بابا زود عاشقي از --ندا؟؟؟

وزي گفت. تازه وقتي بابا براش پيغام فرستاده مي خواد ازش جدا بشه بابا جون جواب ميده سرش نپره، اينو با يه س

فقط طالق ، اما مامان خودشو به آب و آتيش مي زنه تا دل باباجون به رحم مي ياد و اجازه ميده برن سر خونه 

فتم : عمو يه عاشق واقعي بوده ، زندگيشون ، ولي خودمونيم نيما ما حق بابا رو گذاشتيم كف دستش، ....داشتم مي گ

اونا خيلي زود بچه دار مي شن، ولي زنعمو زياد اهل زندگي نبوده، با عمه ها هم نمي ساخته و هر روز سر يه قضيه با 

يکي دعواش ميشده ، خالصه مثل مامان سازگار نبوده، چند بارم قهر مي كنه ولي عمو دوسش داشته و هر بار با هزار 

رفته دنبالش... رو تصادفم اون قهر ميکنه و از پيش عمو ميره ... عمو با بچش ميره زنعمو رو قربون صدقه مي 

برگردونه كه تصادف مي كنن... مامان ميگه بابا تو رو بغل كرده بوده و گريه مي كرده ،تا يک هفته هيچکس نتونسته 

ن با تو بوده، بابا هنوزم داغداره عمو حسنه، از تو رو از اون جدا كنه.. مامان مي گفت رابطه عمو با بابا مثل رابطه م

وقتي تو اون كار و كردي بابا داغون شده ... نيما نمي خواست من ادامه بدم خنديد و گفت : ببينم نکنه پسر عمو 

:نداااائي من دوست ندارم از گذشته بدونم ، من هيچي كم نداشتم كه بخوام حسرت بخورم، يا آرزوي --بودن، 
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داشته باشم كه نداشتم، من از مادر و پدر هيچي كم نداشتم، اونا هواي منو بيشتر از تو داشتن، من بي چيزايي رو 

معرفت نيستم...اگه بابا رو نبخشيدم به خاطر اينه كه كابوس از دست دادن تو رو اون برام سوغاتي آورد، حقمون 

، يکم تنهايي برام خوبه ...ببين ندا من هنوزم  نبود اينقدر بدبختي بکشيم ... بهم فرصت بدين كه خودمو پيدا كنم

مريضم، دستامو نيگاه داره مي لرزه از بس قرص آرام بخش خوردم ، مغزم فلج شده ... ولي به خاطر تو سعي مي 

كنم فراموش كنم .. بهم فرصت بده، بذار خيالم از تو راحت باشه و بتونم خودمو جمع و جور كنم... از بابت امروز 

نمي تونم بي خيال همه چي بشم، بهم فرصت بده.. نيما غمگين بود ، به پهلو خوابيده بود  "خوام... واقعا معذرت مي

طرف من، تا صبح چشم روي هم نذاشت ، ...فکرجدايي برا هر دوي ما خيلي سخت بود... خوابم نمي برد ، بايد يه 

رفته بودم نيما رو سر فراز كنم ، ديگه نبايد اون كاري بکنم كه ارزش اين جدائي رو داشته باشه... باخودم تصميم گ

نداي لوس باشم ، بايد خودمو تغيير بدم.. خدايا كمکم كناز صبع تا ظهر گريه كردم هم برا خودم ، هم واسه نيما، نمي 

اما تونستم جلوي خودمو بگيرم ، ولي بعد از ظهر جلوي نيما فقط خنديدم، نيما هيچ حرفي نمي زد....وقت رفتن بود، 

جوني برا رفتن نبود، نيما خودش وسايل من و جمع كرد، برام ساندويچ درست كرده بود ، ... مي فهميدم تو دلش 

غوغاست اما به رو خودش نمي آورد، نمي خواست جلوي رفتنم و بگيره.. . روزگار چقدر زود عوض ميشه.. روزي كه 

ي كه قدم بردارم و نداشتم، ولي خدائيش دلم آروم بود، اون مي يومدم ، با چه دلهره و عجله اي ؟؟؟ .. ولي اآلن حال

چيزي رو كه مي خواستم به دست آورده بودم ، خدايا بازم شکرت ، من راضيم .. بايد محکم باشم حاال ديگه در قبال 

م زندگيم مسئولم ، زندگي كه خودم خواستم شروع كنم و با كسي كه خودم مي خواستم، بايد قوي باشم تا نيما ه

آرومتر باشه ... يه نفس عميق حالموبهتر مي كنه ... بايد قوي باشم ... قوي.. وارد فرودگاه شديم، نيما رفت كارت 

پروازمو گرفت... خودمم باورم نميشد بتونم نيما رو ترک كنم، ... هر لحظه ممکن بود پس بيفتم ، خدا مي دونه 

اعالم شد و وقت وداع.... با دستام محکم بازوي نيما رو گرفته  چطوري خودمو سر پا نگه داشته بودم... شماره پرواز

--بودم، نمي خواستم برم، خدايا يعني نميشه بمونم؟؟...چاره اي نبود ،... محکم نيما رو بغل كردمو بوسيدمش..

ين :مواظب خودت باش نيما، قول بده به خودت برسي، قول بده اينبار كه ديدمت سر حال باشي، مي خوام موهات ع

پارسال بلند باشه ... نمي تونستم حرف بزنم با بغض گفتم :نيما خيلي دوست دارم ، خيلي ، به خدا ميسپارمت.نيما 

هميشه خوددار تر از من بود ولي اونروز گريه ميکرد، دستشو گذاشته بود رو قلبشو گريه مي كرد، اينقدر شديد كه 

دبختي بود ازش جدا شدم، ديگه پشت سرمم نيگاه نکردم ، اگه نمي تونست حرف بزنه، فقط گريه مي كرد... با هر ب

يه بار ديگه با اون حال مي ديدمش امکان نداشت بتونم برگردم، آخرين نفري كه سوار هواپيما شد من بودم،وقتي 

كيفم  نشستم زدم زير گريه، دلم گرفته بود ، دل كندن از نيما آسون نبود، شناسنامه و سند ازدواجمون تو كيفم بود،

و محکم بغل كردم، انگار سند مالکيت نيما بهم قوت قلب مي داد... تو آسمون بودم، شايد نزديکتر به خدا ،دور شده 

 18بودم از نيمه خودم ، پس بايد محکم باشم و به جاي اونم تالش كنم، تصميم گرفتم برم برا ثبت نام ترم تابستونه، 

كردم نيمه اول تموم مي شد..بايد دوشا دوش نيما تالش كنم ، خدايا كمکم واحد ديگه باقي مونده بود، اگه تالش مي 

كنوارد سالن فرودگاه شدم، هيچکس نيومده بود دنبالم، دلم گرفت، اين يعني هيچکس تو شهر خودمم منتظر من 

فراوون بود،  نيست...آآه ، بازم اشکال نداره... فوري رفتم طرف فروشگاه يه كارت تلفن خريدم ، تلفن كارتي هم كه

: سالم گلم من هنوز تو فرودگاهم، منتظر --: سالم نيما زنگ زدم بگم رسيدم-: الو--شماره موبايل خودمو گرفتم :

: نيما برو خونه شام بخور و بخواب، امشب ديگه من نيستم اذيتت كنم ، برو راحت --بودم خبرم كني برگردم

ن تو بخوابم، كاش بودي، من موندم چطوري برگردم به اون خونه ، :آآآآآه ... ندا بد نشو ، من چطوري بدو--بخواب
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: باشه ندا، --:خواهش ميکنم بس كن ، خودت پيشنهاد دادي برگردم ، حاال خون به دلم مي كني--پاهام جون نداره

اد تو : زنگ ميزنم بابا بي--ناراحت نشو، شب منتظر تماست مي مونم ،مواظب خودت باش، راستي كسي اومده دنبالت 

دوست ندارم صدات اينجوري باشه، اگه بخواي از اين كارا بکني بر ميگردم، ديگه  "فکري به حال خودت بکن، اصال

: --بهم زنگ بزن ، نمي خوابم ، منتظرم  ": سعي مي كنم ، رفتي خونه حتما--هم هيچوقت به حرفت گوش نميدم

، اگه مي خواستن خودشون مي يومدن، با خودم فکر كردم : بايالکي گفتم به بابا زنگ ميزنم--خداحافظ "باشه حتما

برم خونه مادر جون ... اما نه ولش كن، مامانم گناه داره ، ديگه نبايد يه دختر لوس باشم، ... آژانس گرفتم، نيما 

 راست مي گفت من اونجا غريبم ، اينجا همه چيز برام آشناست ، دلم مي خواست به همه سالم كنم، نمي دونم چرا

الکي شاد بودم؟؟رسيدم به خونه، كليد خونه رو نداشتم ، بايد زنگ مي زدم، ... نکنه بابا رام نده، كاش برنگشته 

بودم... دلشوره داشتم...زنگ و فشار دادم،.. صداي مامان اومد: كيه:منم مامان، باز كندر باز شد، خوشحال شدم ، رفتم 

انگار صد سال ازشون دور بودم... مامان در هال و باز كرد و از تو پله هاي تو... حياط خونمون، باغچمون ، در و ديوارا، 

: الهي قربونت برم ، دلم برات يه ذره شده بود، حاال بگم دختر گلم يا عروس --حياط به سرعت اومد طرف من،

مان اشاره كرد به هال، انتظار اين حرفا رو از مامان نداشتم، آروم پرسيدم: بابا كجاست؟؟؟ ما "گلمنيشم باز شد ، اصال

: بعد از ظهر تا حاال يه روزنامه گرفته دستش ، منتظرته ولي به رو خودش نمي ياره، ببخش --بعدم آهسته گفت:

نيومديم دنبالت، راستش ترسيدم پشيمون بشي و نياي ، اونوقت بابات تو فرودگاه آبروريزي مي كرد ، باور نمي 

: --: هاااااا مي ياد ..مي ياد.. اما نه به اين زودي--بدي. نيما نمي يومد كردم عاقل شده باشي و به حرف من گوش

: حدس بزن --: چه بوي خوبي؟--چطور راضي شد تو برگردي؟ قول بده همه چيز و برام تعريف كني، همشو ناقال ...

دم باشه از اين به : مي دونستم دوست داري ، يا--شام چي داريم؟بو كشيدم... واااي مامان ، فسنجون درست كردي..

بعد آشپزي رو خوب يادت بدم ، نيما گناه داره، بچم سوء هاضمه مي گيره ... هر دو مون زديم زير خندهمن و نيما 

عاشق فسنجون مامان بوديم، جاي اون خاليه، كاش بود، اگه بود خونه رو مي ذاشت رو سرش از ذوق فسنجون... وارد 

يعني داشت روزنامه مي خوند، نبايد بي احترامي مي كردم، بلند سالم كردم... اما هال شدم، بابا رو مبل نشسته بود و 

--: بابا ببخشيد، من نمي خواستم شما رو اذيت كنم --بابا جواب نداد... رفتم جلو و دست بابا رو گرفتم و بوسيدم ... 

احوال منو نمي پرسه... بيخيال ، حاال كه : خوبه، سالم مي رسونهبابا هنوزم نيما رو به من ترجيح ميده، --: نيما بهتره

نيماي اون شش دانگ مال منهدلم مي خواست به نيما زنگ بزنم ، اما يه گوشي درست كنار بابا بود ، مي ترسيدم اگه 

متوجه بشه دارم با نيما صحبت مي كنم عصباني بشه، رفتم تو آشپزخونه پيش مامان، برام چايي ريخت و كلي قربون 

ز اومدنم پشيمون نبودم ، اين خونه بدون ما خيلي سوت و كور بود، كلي با مامان حرف زديم، مامان ميز صدقم رفت، ا

و چيد، مامان زير لب گفت: جاي نيما خالي برامون سس ساالد درست كنه، جوابي ندادم ، چيزي برا گفتن نداشتم؟ ... 

شب  18:18اب، بايد به نيما زنگ مي زدم ساعت در كنار هم شامو خورديم ، ظرفا رو شستم ، اونا رفتن براي خو

بود، خواستم از تلفن خونه زنگ بزنم ، اما نه نيما حساس شده بود، از فکر اتاق نيما سرم داغ ميشد، اتاق اون پر 

كابوس بود، قلبم به سرعت مي تپيد ، آهسته رفتم سراغ در اتاقش، اين همون دري بود كه باز نمي شد ، نيما رو با 

ارد از اين در آوردن بيرون، چه خاطره شکننده اي ، چطور برم تو اتاق؟؟؟ از دست تو نيما ، با خودم گفتم برانک

سريع مي رم گوشيو بر مي دارمو برمي گردم، وارد اتاق شدم، زود رفتم سراغ ميز، ... روي ميز، زير ميز... پيداش 

بود؟؟ ... هاااا يادم اومد نيما برام تعريف كرد كه تو نمي كردم، اشکام تند تند مي ريختن ، دست خودم نبود، كجا 

 بود افتاده "آخرين لحظات گوشي از دستش سر خورده بود ... پس بايد دور و ور تختشو نيگاه كنم، اينور نبود، حتما
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 همونجا آهان ، كردم بررسي رو ديوار و تخت بين خوب …روتخت نيما جون نيمه بدن واي ، تخت رو اونور،رفتم

 يکي اآلن كردم مي فکر بودم، ترسيده ،خيلي برداشتم گوشيو... كنم سکته بود نزديک وحشت از د،بو

ما ...حاال شارژر كجاست ؟؟ يه دفعه همه جا روشن شد، از ترس ني تخت رو ريختن مي اشکام …دستموميگيره

بال چيزي مي گردي؟؟ چرا : ندا دن--دستامو گرفتم جلو صورتم، نزديک بود جيغ بزنم كه صداي مامانو شنيدم، 

: چيزيم نيست مامان از اين --: چرا گريه مي كني؟؟--چراغو روشن نکردي؟؟مامان با تعجب به من نيگاه مي كرد...

: من اتاقو مرتب كردم ، هر چي بود گذاشتم تو كشو ميز، ببين اونجا --اتاق مي ترسم ...دنبال موبايل نيما بودم

مان يادت رفته نيما اينجا اون بال رو سر خودش آورد، رو اين تخت.. گريم شديدتر : ما--نيست، از چي مي ترسي؟؟ 

: عزيزم فراموشش كن، من به ياد خاطرات خوب اين اتاق هر --شده بود، مامان اومد نزديک ، منو بغل كرد و گفت:

ل باشي كه به خير روز مي يام و اينجا رو تميز مي كنم، به اميد روزي هستم كه صاحبش برگرده، بايد خوشحا

گذشت، اين اتاق بوي نيما رو ميده !!! خوب بو كن.حق با مامان بود، خدايا شکرت .. خدايا شکرتمامان رفت بيرون 

ترسناک نبود، نفس  "...شارژر تو كشو ميز بود، به اتاق يه نگاهي انداختم ، تمييز و مرتب بود مثل هميشه، اصال

يما .... چراغ اتاقو خاموش كردم و رفتم به اتاق خودم،مامان اتاق منو هم مرتب عميقي كشيدم، وجودم پر شد از بوي ن

كرده بود، نشستم روي صندلي راحتيه اتاقم ... گذاشتم موبايل يکم شارژ بشه و بعد روشنش كردم، ده تا تماس بي 

: سالم ، --؟؟ ببخشيد سالم: معلومه كجايي--پاسخ از طرف ندا... زود شماره رو گرفتم، با بوق اول صداي نيما اومد

دنبال گوشيت بودم، فرموده بودين از تلفن خونه زنگ نزنم، خيلي از اون اتاق خاطرات بدي داشتم راستش از اتاقت 

: --: خوبم ، تو خوبي برو بخواب صبح بايد بري سر كار--: چي ميگي؟ حالت خوبه ندا، نگران شدم--مي ترسيدم، 

: --: نيما خيلي دوست دارم، شب تو هم به خير عزيزم، خداحافظ--، شبت به خيربخون "ايميلتو جواب دادم حتما

بايسريع رفتم سراغ كامپيوترمايميلمو باز كردمسالم به نداي خودمامروز بعد از مدتها رفتم سراغ ايميالم براي اينکه 

ون وقت مي خواستم جواب بدم خاطرات تو رو مرور كنم، متوجه شدم قبل از اينکه بياي برام ايميل زده بودي اگه هم

اينطوري مي نوشتم: سفر كردم كه از يادم بري ديدم نميشه ... آخ عشق يه عاشق با نديدن كم نميشه غم دور از تو 

موندن يه بي بال و پرم كرد ... نرفت از ياد من عشق سفر عاشقترم كرد هنوز پيش مرگتم من. بميرم تا نميري ... 

من نگيري دلم از ابر و بارون بجز اسم تو نشنيد ... تو مهتاب شبونه فقط چشمام تورو ديد خوشم با حاطراتت اينو از 

نشو با من غريبه مثل نا مهربونها ... بال گردون چشمات زمين و آسمانها مي خوام برگردم اما مي ترسم ..... بگي 

ذاري تورو ديدم تو بارون. دل ِ دريا تو حرفي نداري. بگي عشقي نمونده مي ترسم بري تنهام بذاري ..... بري تنهام ب

بودي ... تو موج سبز ِ سبزه تن ِ صحرا تو بودي مگه ميشه نديدت تو مهتاب ِ شبونه ... مگه ميشه نخوندت تو شعر ِ 

عاشونه مي خوام برگردم اما مي ترسم ... بگي حرفي نداري ؛ بگي عشقي نمونده بري تنهام بذاري ؛ بري .... هنوزم 

م من بميرم تا نميري ... خوشم با خاطراتت ... اينو از من نگيرين به خدا مي سپارمتبراش نوشتم:آن سفر پيش مرگت

 كرده كه صد قافله دل همره اوست هر كجا هست خدايا به سالمت دارشمواظب خودت باش ، شب خوش

 : سالم ندا -

 از صداش معلوم بود خواب بوده

 صبحه، نمي خواي بري سر كار 7: سالم خوبي، خوابيدي ، ساعت --

 : سرم درد ميکنه، هنوز دو ساعته خوابيدم، ندا من بدون تو نمي تونم ...--
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: نيمااااا حالت خوب نيست، خودت خواستي ، خواهش مي كنم اذيت نکن هر وقت خواستي بر مي گردم، منم حالم --

 بهتر از تو نيست

ن با تو بد كردم، تو حتي از اتاق منم وحشت داري...خيلي دلم برات : چرا ديشب گفتي از اتاقم مي ترسي؟؟ ندا م--

 تنگ شده، ميگي چيکار كنم.

: ببين من از تکرار خاطرات مي ترسم ، اما به خاطر تو رفتم تو اتاقت، يعني از ترسم گذشتم، نيما من فقط به خاطر --

يده؟؟... نمي فهمم تو حرف حسابت چيه، بالخره راحتيه تو برگشتم اگه قرار باشه اينجوري خودتو داغون كني چه فا

كه چي ؟؟؟ صبحي پا شدم برم ثبت نام ترم تابستونه اما حاال ديگه انگيزه ندارم ، نميرم ... سرم درد ميکنه ، مي 

 خوابم ، ... اينو مي خواي

برگشتم و حاال اون  نيما هيچي نمي گفت ، فقط صداي نفسش از اونور مي يومد، عصبي بودم ، من فقط به خاطر اون

 منو عذاب ميده ، 

 : نيما چرا جواب نميدي؟؟؟--

: چي بگم؟؟ دست خودم نيست به خدا، ندا من نمي تونم بدون تو زندگي كنم ، به خدا دست خودم نيست،... خوب --

كار.. يه امروز  تو برو دانشگاه ، سرم داره منفجر ميشه، امروز استراحت مي كنم ، قول ميدم از فردا سر وقت برم سر

 ... سعي مي كنم با خودم كنار بيام، بيخبرم نذار

: باشه، استراحت كن، من تا يکساعت ديگه ميرم دانشگاه، ببينم اوضاع از چه قراره؟؟ برگشتم باهات تماس مي --

 گيرم، خيلي دوست دارم ديوونه..

 : منم ندا ببخش اذيتت مي كنم دست خودم نيست، خداحافظ--

 حافظ عزيز راه دور: خدا--

مونده بودم تو كارخودمون، شايد اگه بيشتر مي موندم بهتر بود، اما آخرش چي؟؟؟ كالفه بودم، .. به هر زوري بود از 

سر جام بلند شدم و از اتاق رفتم بيرون ، مامان صبحونه رو آماده كرده بود، خودشم مشغول خوردن بود، تا منو ديد 

 يه لبخند زد:

 پا شدي؟؟ گفتم حاال حاالها خوابي، : چه زود --

 : بايد برم دانشگاه برا ثبت نام ترم تابستونه، --

مي خواستم پيش مامان از نيما گله كنم، اما جلوي خودمو گرفتم، هنوز نيومده نبايد اون بيچاره رو عذاب مي دادم، 

 ترجيح دادم هيچي نگم... بيچاره نيما با كي در دل كنه...

تا لقمه خوردم ، نيما بد جوري حالم و گرفته بود، مامان مي خواست بره خونه مادر جون ، قرار شد يه  به زور دو سه

قسمت از راه رو باهم بريم و تو راه باهم يکم حرف بزنيم، مامان چون يه مدت از من دور بود انگار يه جورايي مي 

 خواست بيشتر باهم باشيم، زود آماده شدم...

رو بهم داد و گفت: مي رفتي مسافرت خونه جا گذاشته بودي... من از عمد كليد و جا گذاشته بودم ، مامان كليد خونه 

قبل اينکه برم بابا گفت پشت سرتو نيگاه نکن، حدس نمي زدم ديگه برگردم.... كليد و از مامان گرفتم و راه افتاديم، 

..... 

تونه رو گرفتم، شرايط الزم براي ثبت نام ترم رو نداشتم، وارد دانشگاه شدم، مستقيم رفتم آموزش برنامه ترم تابس

واحد مي گرفتم مي تونستم ترم بعد درسمو تموم كنم، رفتم سراغ استاد موسوي، از  6كلي ايندر و اوندر زدم ، اگر 
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نم ديدنم تعجب كرد، احوال نيما رو پرسيد، تمام ماجرا رو براش تعريف كردم، بهم تبريک گفت و شيريني ازدواجو

 امضاي برگه ثبت نامم بود، احوال مال رو پرسيدم و ازشون خواستم اگه بشه بريم خدمت اون پير روحاني.

آخيييي آخرش تموم شد، بالخره ثبت نام كردم، بايد تا فردا شهريه رو مي ريختم به حساب، نه روم ميشد به بابا بگم 

زودي برگردم خونه، يه پيام برا نيما فرستادم ، جواب نداد ، نه نيما، .... نزديکاي ظهر بود، دلم نمي خواست به اين 

هنوز خوابه، خيلي وقت بود از يلدا خبر نداشتم ، البته بيشتر از صد تا پيام داده بود اما من نتونسته بودم جواب  "حتما

 بدم، به مقصد خونه يلدا راه افتادم... 

 .. ببخشيد منم ندا، يلدا خونست،زنگ خونه رو فشار دادم، مامان يلدا جواب داد، كيه.

... بله بفرمائيد تو،... ودر باز شد، چند دقيقه گذشت يلدا اومد دم در، انگار تازه از خواب بيدار شده بود، تا منو ديد يه 

 اخمي كرد و گفت:

 تو : سالم ، كجايي؟؟؟ چند بار زنگ زدم خونه نبودي، جواب پيامامم كه نمي دي، چي شده ؟؟ حاال بيا --

 : سالم ، دلم برات تنگ شده بود ، برات تعريف مي كنم ، پويا چطوره؟؟--

 : خوبه ، نفس ميکشه، حاال بيا تو --

كلي باهم حرف زديم، اون آدم مطمئني بود، ميشد باهاش درد دل كرد، احوال نيما رو پرسيد، سرمو انداختم پايين ، 

 مي گفتم؟ دستمو فشار داد و گفت: نيما كه چيزيش نيست؟؟ دلم مي خواست يکي بدونه، اما چطوري بايد بهش 

نههههه نه، ... اما نپرس ميگم بهت ، حاال نمي تونم، اومدم پيشت حال و هوام عوض بشه، يلدا هم خيلي خوشحالم  --:

 هم ناراحت ، راستي از پويا چه خبر؟

 دعوتت مي كنم "كنيم، حتمااعالم  "اونم خوبه ، تا چند وقت ديگه قراره نامزديمونو رسما --:

 راستي يلدا ترم تابستونه ثبت نام كردم، حاال ديگه مي تونم تا بهمن ماه درسمو تموم كنم --:

 بارک اهلل ، تو كه برات مهم نبود كي تموم بشه حاال چي شده؟ --:

يلي دوست و آشنا داره ، مي ولي حاال برام خيلي مهمه ، راستي يلدا يه خواهش ازت دارم، يادمه مي گفتي پويا خ --:

توني ازش بخواي سفارش كنه اگه كاري چيزي هست برا نيما رديف كنه، البته عجله اي نيست، فقط ازش بخواه 

 حواسش باشه.

 بهش ميگم ندا، تازه چند تا فاميالشون هم شركت دارن ، خيالت راحت "حتما --:

بود، ترجيح دادم باهاش تماس نگيرم، شايد خواب باشه ، شايدم با تا بعد از ظهر پيش يلدا موندم، از نيما هيچ خبري ن

خودش خلوت كرده، عصر اونروز يه سررسيد برداشتم و همه كارايي كه بايد انجام ميشد و توش يادداشت كردم، 

يه بزنم بايد هدفامو مشخص مي كردم، تا بتونم برا زندگيم مفيد باشم، اول ليسانس ، تصميم گرفته بودم چند تا اعالم

تو دانشگاه كه اگه بچه ها كار تايپ داشتن براشون انجام بدم، بايد دنبال كار برا نيما هم باشم، وام ازدواج دانشجويي 

 مهمتر همه از نگو، كه بود كار اينقدر. …، براي اصالح شناسنامه نيما هم بايد برم دادگاه، تو بانکم حساب باز كنم 

 به بودم گرفته تصميم كشيد، طول ساعتي 2 يه كارام ليست نوشتن خالصه ميگشتم، وقت نيمه كار دنبال بايد خودمم

خواست من مثل هميشه راحت و بي دغدغه زندگي كنم ،  مي اون كرد، مي مخالفت همش با دونم مي نگم، هيچي نيما

 ولي من بايد تالش مي كردم براي عشقم ، براي زندگيم....
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نيما زنگ زد از حالت حرف زدنش معلوم بود كه بهتره، برام تعريف كرد كه كلي بعد از ظهر بود كه  6ساعت حدود 

فکر كرده ، و حاال دوباره مي خواد يه زندگي جديد رو شروع كنه، نيما آروم حرف مي زد ، صداش آرام بخش بود 

 مثل هميشه، خداوند خودش داشت زندگي ما رو سر و سامون مي داد.

حسابي مشغول بودم، هم به درسام مي رسيدم و هم گه گداري كاراي تايپيم رو انجام  كالسا شروع شده بود ، و من

مي دام، حسابي سرم تو حساب و كتاب بود، پوالمو پس انداز مي كردم ، بابا هم پول ثبت نام دانشگاه رو بهم داده 

واريز كرده بود، تا يک ماه  بود و هم مثل هميشه پول تو جيبي از يادش نميرفت، نيما هم يه مقدار پول به حسابم

ديگه وام ازدواج دانشجويي هم رديف بود، يه روز هم با استاد موسوي رفتيم خونه مال، مال شيريني تعارف كرد و بهم 

گفت دخترم سختي دل آدما رو نرم ميکنه، از سختيها شکايت نکن و خودتو بسپار دست خدا، خودش درست ميکنه، 

از بنده هاش چي قرار داده كه اينقدر كالمشون نافذه ، از اونروز دلم خيلي آرومتر شد نمي دونم خدا در وجود بعضي 
… 

موضوع نيما رو فهميده بود، از دلتنگيام براش مي گفتم و اون هميشه  "يلدا مرتب باهام تماس مي گرفت، ديگه تقريبا

جلوي مامان و بابا خم به ابروم نمي  "دلداريم مي داد، هر چند هميشه وانمود مي كردم كه هيچيم نيست ، مخصوصا

يوووردم ولي خدا مي دونه كه چقدر دلتنگ نيما بودم و چطور نيمه وجودم و ترک كردم ، هميشه صحنه گريه نيما 

جلوي چشمام بود، هر روز وقتي از جلوي پارک نزديک خونمون رد ميشدم بي اختيار گريه مي كردم ، بابا همش با 

لبته حقم داشت ، هر بار مي رفت خونه اقوامش و يا سر خاک عمو حسن كلي حرف ياوه از كنايه صحبت مي كرد ، ا

فاميالش مي شنيد و وقتي مي يومد خونه سر من خالي مي كرد، تازه هنوز هيچکس از ماجراي ازدواج من و نيما خبر 

 فکرا اين اينقدر. …ه بگه و يادار نبود، هميشه از آخر اين قصه مي ترسيدم، نمي دونم بابا چطوري مي خواست به هم

تو  رفتم مي گرفت مي دلم خيلي كه وقتا بعضي شدم، مي الغرتر روز هر بودم، فراري ازش همش كه داد مي آزارم

ماشين نيما ، ياد اون خاطراتي كه باهم مي رفتيم دانشگاه، نيما مي شد بخاري ، يعني ميشه دوباره ما كنار هم زندگي 

و ماشين نشسته بودم و داشتم گريه مي كردم، بابا از در و باز كرد و من و با اون حال ديد، زير كنيم، يه بارم وقتي ت

لب يه چيزي گفت كه نشنيدم ، عصرم ماشين و برداشت و برد ، نمي دونم كجا، شايدم فروخته بود، ... اين حرفا رو 

رستادم و يا باهاش حرف مي زدم كلي تعريف نمي شد به نيما گفت، اون بدتر از من نگران ميشد، هر بار ايميل مي ف

مي كردم كه همه چيز خوبه و بابا هر روز احوالشو مي پرسه، خدا منو ببخشه ، ولي قصدم خير بود، البته نيما با مامان 

در حد چند كلمه اي صحبت مي كرد ولي رابطش با بابا قطع بود، خيلي مي ترسيدم از عاقبت كار، شايد اگه نيما كنارم 

د اينقدر استرس نداشتم ولي انگار قسمت من اين بود كه تنها وايسم و همه حرفا و سختيها رو به جون بخرم ، بو

 ارزش عشق من خيلي بيشتر از اينا بود، پس بايد اين مرحله هم پشت سر بذارم.

و همه جاي خونه يه روز رفتم خونه مادر جون به تالفي دفعه قبل كه خيلي عذابش دادم كل خونش و ريختم بيرون 

رو براش مرتب كردم، حوض وسط حياط و هم شستم ، به ياد روزايي كه با نيما لب اين حوض همديگه رو خيس مي 

 …كرديم، آرزو كردم اي كاش دوباره خاطرات تکرار بشه ، و من نيماي خودمو خندون كنار اين حوض داشته باشم 

 كوتاه خيلي من ولي پرسيد رو نيما حال هم بار چند خوبه، من حال ديد مي اينکه از بود خوشحال "قلبا جون مادر

 د.كر مي سياه و روزگارم بابا اونوقت كنه شک ترسيدم مي ، خوبه: دادم جواب

امتحانات شروع شده بود، اونروز صبح دير از خواب بيدار شدم، و با چه عجله اي خودمو رسوندم دانشگاه ، از پله ها 

حواسم به اطراف نبود ،  "رو شکر در سالن باز بود و هنوز برگه ها رو توزيع نکرده بودن، اصالتند تند رفتم باال خدا 
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يه دفعه يکي از پشت سر منو صدا كرد، همينکه رومو برگردوندم سر جام ميخکوب شدم، آقاي حسيني بود، 

 همکالسيم:

 بله بفرمائيد --:

 يده بودمتونسالم خانوم حکيمي امتحان داريد، تو دانشگاه ند --:

 واحد دارم، خيلي عجله دارم 6ببببله،  --:

 ببخشيد ، من يه عرضي داشتم،چون عجله داريد مزاحمتون نميشم ولي بعد از امتحان همينجا منتظرتون هستم. --:

ر امتحانمو خراب كردم، همش به اين فک "مونده بودم چي بگم؟ داشت ديرم ميشد، به ناچار موافقت كردم، ولي واقعا

مي كردم كه آقاي حسيني يا به قول من و بچه هاي ديگه بچه مثبت كالس با من چيکار داره ، يه جوري برگه رو پر 

كردم و تحويل دادم ، با زانو هاي لرزون از جلسه اومدم بيرون، اي واي حسيني به ديوار تکيه داده بود و منتظر من 

 اه مي دادم، خوب اونم يه آدمه مثل من ، ولي بامن چيکار داره ؟بود، يک آن به خودم اومدم، نبايد سستي به خودم ر

 

راستش من مي يومدم زود مي رفتم ، )بايد يه جوري حرف مي زدم كه بفهمه ازدواج كردم..( كم و بيش كه مي 

م اوضاع دونين مشکل خانوادگي داشتيم، خدا رو شکر از وقتي پسر عموم پيشنهاد ازدواج با من و به بابام داده ، يک

بهتر شده، نمي دونم چه جوري بگم، تنها برادرم قهر كرده رفته عسلويه ، بابام خيلي تنها شده بود، مادرمم مريض ، 

اين بود كه اوضاع خونه مون خيلي به هم ريخته بود ولي با اين اتفاق يه مقدار اوضاع بهتر شده اينه كه زياد تو 

لبته آقاي حسيني من دوست ندارم هيچکس از اين موضوعات خبر دار بشه، دانشگاه نمي موندم زود مي رفتم خونه ، ا

چون چند بار احوال پرسيديد خواستم خيالتون راحت بشه، در مورد شهروز هم حرفاي شما خيلي به من كمک كرد 

 …هيچوقت فراموش نمي كنم

صورتم گر گرفته بود، نمي خواستم تند تند حرف مي زدم، قلبم بهم اطمينان مي داد كه حسيني به من عالقه داره، 

ميون هوا و زمين نگهش دارم، بايد تکليف خودشو مي فهميد، يه لحظه به صورتش نيگاه كردم، مات و مبهوت بهم 

نيگاه مي كرد ، تو چشماش پر اشک بود، انتظار شنيدن اين حرفا رو نداشت، حال منم زياد خوب نبود، طاقت نداشتم 

 ، خودم و زدم به اون راه و ادامه دادم: ناراحتيه يه نفر و ببينم

 آقاي حسيني راستي من كار تايپ هم انجام ميدم اگه تو دوستان موردي بود، من در خدمتم --

 

اون جوابي نداد با دست خداحافظي كرد و دور شد، اينم از امروز من، حالم گرفته شد، تقصير من نبود، آخه من چي 

 …از اونايي كه به صورت دخترا نيگاه نمي كرد ، نماز اول وقتش ترک نميشد و  داشتم ؟ حسيني خيلي خوب بود،

ه موضوع من و شهروزم مي دونست، حتي باور اينکه ك "مخصوصا خدا، به دونم نمي بود اومده خوشش من از چطور

 ..اون از من خوشش بياد برام سخت بود ، كم كم راه افتادم بايد زود ميرفتم خونه كلي تايپ داشتم

همين كه نشستم تو ايستگاه اتوبوس زدم زير گريه دست خودم نبود، نه اينکه خيلي از حسيني خوشم بياد نه، دلم 

اومده بود دنبالم، دم در دانشگاه ... همه مسير تا  "گرفته بود، اگه نيما اينجا بود تو اين گرما من اينجا نبودم حتما

ي متوجه نشه رفتم پارک نزديک خونمون دست و صورتمو شستم و خونه رو گريه كردم، براي اينکه تو خونه كس

چند دقيقه اي روي نيمکت نشستم همونجايي كه هميشه من و نيما باهم مي يومديم و كلي ميگفتيم ميخنديديم، اگه 

 بيشتر مي موندم دوباره گريم شروع مي شد اين بود كه سريع بلند شدم..

 نمي خواستم ذهنش مشغول بشه....  "تم ، نمي دونم چرا؟ ولي اصالاز ماجراي اون روز به نيما هيچي نگف
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ترم تابستونه تموم شد و دوباره ثبت نام ترم جديد كه ميشد ترم آخرمن، هيچوقت تو زندگيم اينقدر جدي به درس 

موم ميشه يه آدم ديگه شده بودم، مي دونستم هر خطاي من به ضرر نيما هم ت "و زندگي فکر نمي كردم اما حاال كال

اين بود كه همه كارامو با وسواس بيشتري پيگيري مي كردم، رفتارم تو خونه كه ديگه نگو، هر چي هم بابا بدخلقي 

ساعت بقيه روز يا درس مي  6تا  1مي كرد من خودم مي زدم به نفهمي، ديگه زياد نمي خوابيم شايد در كل روز 

قتا تو كار خونه به مامان هم كمک مي كردم، خالصه شده بودم يه خوندم و يا كاراي تايپ رو انجام مي دادم بعضي و

دختر سر به راه، يعني درستشو بگم عشق منو سر به راه كرده بود.... نيما هوامو داشت مرتب حالم و مي پرسيد، 

چي هم حرفاش خستگي رو از تنم بيرون مي برد، بهم اميد مي داد، اون هميشه بلد بود چطوري من و آروم بکنه، هر 

 كه سختي مي كشيدم ارزش داشت، 

 مهر ماه تولد نيما بود ، امسال بايد كوالک مي كردم...

با يلدا رفتيم خريد، يه حلقه خيلي قشنگ خريدم، قيمتش باال بود ولي ارزششو داشت، يه خورده هم تنقالت خريدم 

 چند تا شکالت قلبي ، چند شاخه گل خشک شده ، فشفشه ، رمان و....

جعبه رنگي خيلي قشنگ هم درست كردم، نامه هم براش نوشتم .... صبح زود رفتم جعبه رو پست كردم اميدوار يه 

بودم درست روز تولدش برسه به دستش ، خدا كنه پست دير يا زود نفرسته... چند تا ايميل توپ هم براش آماده 

 كرده بودم كه شب تولدش براش بفرستم...

برام كار تايپ رديف مي كردن، يلدا و پويا هوامو داشتن، پويا آشنا زياد داشت هم برام كار خدا رو شکر بچه ها زياد 

جور مي كرد، هم اينکه دنبال يه كار درست و حسابي برا نيما بود، خالصه به قول سهراب سپهري روزگارم بد نيست، 

کس قصد نداشت پا پيش بگذاره ، نه زندگيم با برنامه پيش مي رفت، البته مشکالت سر جاي خودش بود، انگار هيچ

نيما، نه بابا ، نه مامان .... سعي مي كردم به اين قضايا كمتر فکر كنم ، آقاي حسيني هم اكثر واحدها رو با ما مي 

 گذروند، اونم اين ترم درسش تموم ميشد.

كالس  12تا  0رسيده ، ساعت صبح روز تولد نيما بود، من هر لحظه منتظر بودم نيما بهم زنگ بزنه و بگه هديه هام 

داشتم، وارد كالس كه شدم ديدم آقاي حسيني به چند تا از بچه ها مشغول صحبته، تا نيگاش به من افتاد از اونا جدا 

شد و اومد طرف من، بعد از احوالپرسي بهم گفت، باباش يه شركت ساختماني داره ، كار تايپ كمه و نقشه كشي زياد 

دوست دارم چند بار بريم شركت تا نقشه كشي رو بهم ياد بده، يا تو دانشگاه از طريق لپ  ، بهم پيشنهاد داد اگه

تاپش بهم آموزش بده، گفت هر طور من راحتم ، زياد معطل نکرد ، حرفاشو زود زد و رفت... اين قضيه رو به فال 

داش در نياد ، يلدا هم رسيد و نيک گرفتم اينم درست روز تولد نيما، موبايلم و گذاشتم رو ويبره كه سر كالس ص

سريع اومد نشست كنار من، بهم گفت پويا مي خواد زنگ بزنه تولد نيما رو بهش تبريک بگه، من قبول كردم ، به 

شرط اينکه هيچ حرفي راجع به من و كار نزنه ، مي خواستم با اينکار يه تلنگوري به نيما بخوره، شايد يادش بياد تو 

 ه...اين شهر خيليا رو دار

 صداي زنگ موبايل مخصوص نيما از موبايل بلند شد، فوري گوشي رو برداشتم: 6بالخره ساعت 

 : سالم تولدت مبارک نيما--

: سالم عزيزم، تو چيکار كردي ، اينهمه كادو ، چشام چهار تا شد، باورم نميشه، چرا اينقدر زحمت كشيدي؟؟ --

 سو ت و كوره ولي برعکسراستش من فکر مي كردم تولد امسال من خيلي 
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: مباركت باشه نيما قابل تو رو نداره، دلم مي خواست اآلن كنار هم بوديم و باهم جشن مي گرفتيم... بغضم گرفته --

 بود ديگه نتونستم هيچي بگم

وئه، : ندا منم خيلي دلم مي خواست اآلن كنارت باشم و اون چشماي قشنگتو ببينم ، بهترين هديه براي من لبخند ت--

خرابش نکن ، راستي بچه ها اينجا هم برام كيک خريدن، البته فکر مي كنم وقتي جعبه كادو تو رو از پست آوردن 

متوجه شدنا، جات خيلي خاليه ، به هر جا نيگاه ميکنم تو رو مي بينم ندا خيلي خيلي دلم برات تنگ شده و خيلي 

 خيلي دوست دارم

بخون ، آرزو  "دارم ، سهم كيک منم بخوريا، برات ايميل مي فرستم حتما: منممممممممممم خيلي دوسسسسست --

 مي كنم سال ديگه كنار هم جشن بگيريم

سال آينده كنار هميم، من جات و كنار خودم خالي ميکنم، ندا فقط به خاطر تو نفس مي كشم ، پس مواظب  ": حتما--

 نفس من باش. باي

 : به خدا مي سپارمت--

صبح به اتفاق يلدا رفتيم سر ميدوني كه قرار شده بود آقاي حسيني بياد دنبالمون، درست راس  0يکشنبه ساعت 

 ساعت اومد دنبالمون، حدود بيست دقيقه راه بود.

يه مجتمع تجاري خيلي بزرگ ، شركت در طبقه هشتم قرار داشت، از ديدن اون دفتر بزرگ و شيک حسابي جا 

م كرده بودم،داخل يه سالن بزرگ شديم، با مبلمان خيلي شيک، آقاي حسيني خورده بودم و دست و پامو حسابي گ

تعارف كرد بشينيم، و خودش با منشي صحبت كرد و رفت تو اتاق ، يلدا زد به پهلوي منو گفت: ندا اين بچه مثبت 

گفتم: منم خبر بهش نمي ياد اين دم و دستگاه مال پدرش باشه، يواش بهش  "مايه دار بوده ما نمي دونستيم، اصال

 نيومده بودم، كاش ميشد برگرديم.  "نداشتم، فکر كردم يه دفتر كوچيکه، كاش اصال

تازه از همه بدتر من به نيما هم هيچي نگفته بودم، تو همين فکرا بودم كه متوجه شدم آقاي حسيني از اتاق اومد 

 بيرون.

 با خودتونم يه صحبتي بکنن. ببخشيد طول كشيد بابا موافقت كردن ، فقط گفتن مي خوان --:

 وووولي آقاي حسيني من چي بگم. --:

من شرايط كاري شما رو توضيح دادم، فقط يادتون باشه گفتم يه كم نقشه كشي هم بلدين، نگران نباشين يک  --:

 هفته اي بهتون ياد ميدم، بياين بريم بابا منتظره،

ام بياد، ولي يلدا ابروهاشو انداخت باال، دنبال آقاي حسيني راه يه نگاهي به يلدا انداختم دلم مي خواست اونم باه

افتادم، وارد اتاق شدم، پدر آقاي حسيني يه مرد ميانسال بود. بسيارموقر و جا افتاده به نظرمي رسيد. تا ما رو ديد از 

 پشت ميزش بلند شد، من سالم كردم و اون سريع جواب منو داد و خوشامد گفت، 

همدانشگاهي علي باشيد، ايشون از شما خيلي تعريف مي كنن و از من خواستن كاراي متفرقه رو بسپارم شما بايد  --:

 به شما

ايشون لطف دارن، راستش من دوست دارم كار كنم و يه درآمدي داشته باشم، آقاي حسيني هم لطف كردن و  --:

 فرمودن تو شركت شما كارايي هست كه من توان انجامشو دارم.

حسنت، به نظر من همه جوونا بايد به دنبال كسب درآمد باشند، من از جوونايي مثل شما خيلي خوشم مي ياد و ا --:

تا اونجايي كه بتونم همراهيشون مي كنم، اميدوارم بتونيم باهم همکاري داشته باشيم، علي آقاي ما با جزئيات كار 
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ي جانبي بعضي پروژه ها رو به شما بسپرن، نرخ آشناست، ايشون مسئول كنترل پروژه ها هستن، ميتونن كارها

دستمزدها رو هم مي دونن، من با سپردن كار به شما موافقت مي كنم، اميدوارم شما هم كارها رو درست انجام بدين 

 هم اينکه خودتون راضي باشيد.

صور مي كردم، مدير بعد از خداحافظي از اتاق اومديم بيرون، يه نفس عميق كشيدم، برعکس اون چيزايي كه من ت

عامل يعني پدر آقاي حسيني مرد بسيار افتاده و در عين حال موقري بود، تو راه برگشت آقاي حسيني در مورد 

كارهاي تحويلي به من توضيحاتي داد، و قرار گذاشت از فردا بعد از تموم شدن كالس نقشه كشي رو هم بهم ياد بده، 

 اي شروع كار بايد مطالعه مي كردم.و البته دو تا كتاب هم بهم داد، كه بر

خوشحال بودم، چون اگر نقشه كشي هم ياد مي گرفتم كارم تخصصي تر ميشد، در آمد هم بيشتر، و از همه مهمتر به 

گفته اقاي حسيني در صورتي كه باباش از كارم راضي باشه مي تونستم بعد از تموم شدن دانشگاه تو شركت به 

ار بشم، نيازي هم نبود با افراد زيادي سر و كله بزنم ، آخه تايپ پايان نامه و جزوه هم صورت تمام وقت مشغول به ك

 وقت گير بود و هم درد سر داشت.

آذر ماه بود ، و هوا هر روز سردتر ميشد، هر وقت باد سردي به صورتم مي خورد ، ياد خاطرات پارسال مي افتادم، 

هروز دعوامون شد و همين وقتا بود كه نيما دستاي منو گرم مي كرد و همين وقتا بود كه من با ش "پارسال تقريبا

ميشد بخاريم، يادآوري اون خاطرات مغز استخونمو مي سوزوند، چقدر دلم مي خواست نيما اآلن اينجا بود، نيمايي كه 

مد سراغم، نکنه طاقت نداشت يک روز از من دور باشه حاال ماه هاست كه ازم دوره ، بعضي وقتا فکراي ناجور مي يو

عالقه نيما كم شده، نکنه..... سعي مي كردم خودمو آروم نشون بدم، اما تو دلم غوغايي به پا بود، وقتي يکي از اقوام 

مي يومد خونمون خودمو تو اتاقم حبس مي كردم، از نگاههاي بابا فرار مي كردم، بي قراريهاي مامان و مي ديدم ، 

مقصر اصلي من بودم، با تنها كسي كه درد دل مي كردم يلدا  "ته بود، يعني واقعادلتنگياي خودم، دلم بدجوري گرف

هر وقت صورت  "بود، مال بهم چند تا ذكر ياد داده بود كه دلم آروم بگيره هرشب مي خوندم، خيلي تاثير داشت اصال

 مال مي يومد جلوي چشمام آروم مي گرفتم .

ز خودش برام ايميل زده ، نفهميدم چطوري خودم و رسوندم به خونه، در نيما برام پيامک فرستاد كه چند تا عکس ا

حال رو كه باز كردم مامان داشت تلوزيون تماشا مي كرد، اينقدر هول بودم كه يادم رفت بايد سالم بکنم، دويدم به 

.. وااااي باورم نميشد نمي فهميدم كدوم كليدا رو بايد فشار بدم، بالخره فايل و باز كردم .. "طرف كامپيوترم ، اصال

نيما اينقدر عوض شده باشه، موهاش بلند شده بود، هيکلشم دوباره اومده بود رو فرم، خيلي خشکل شده بود، هر چي 

نيگاه مي كردم سير نميشدم، ... با جيغ و داد مامان و بابا رو صدا كردم، البته مدتها بود كه اينقدر صدام بلند نشده 

 يچاره ها حسابي جا خورده بودن و مثل برق گرفته ها پريدن تو اتاق من...بود، اين بود كه اون ب

يکم از خودم خجالت كشيدم، بابا بهم يه چشه غره اي رفت، مامانم كه انگار يکم ترسيده بود گفت: چيه مامان 

 چيزيت شده نيما چيزيش شده...

 ن چقدر خشکل شدهنه مامان چيزي نشده ، نيما عکساي جديدشو فرستاده ،بيا ببي --:

مامان خودشو چسبونده بود به مانيتور، از شوق چشماش داشت ميزد بيرون، بابا خودشو بيخيال نشون ميداد ولي 

دفعه اون عکسا رو تماشا 188معلوم بود باورش نميشه نيماي اون دوباره سرحال شده باشه ... تا شب فکر كنم 

يما يکم راحت شده بود، به قول شاعر رنگ رخساره خبر ميدهد از سر كردم ،بعد از ديدن اون عکسا خيالم از بابت ن

 ضمير، يکي از عکسا رو ريختم روي فالش تا فردا برم عکاسي و سايز بزرگشو ظاهر كنم.. 
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بعد از ظاهر شدن عکس يه گوشش نوشتم... بيقرارم، بده پناهم، كز موي تو آشفته ترم... و اونو زدم به ديوار اتاقم، 

وصف حال من بود، برعکس ظاهر آروم من تو دلم غوغا به پا بود، آينده مبهم من چيزي نبود كه بشه ازش  اين شعر

 فرار كرد...

اون روز باد سردي مي يومد، يلدا پافشاري كرد كه يه تيکه راه رو با اون و پويا برم، راستش زياد با پويا راحت نبودم، 

از بس با خودم درگير بودم ، سعي مي كردم از هركه نيما رو ميشناسه  مي ترسيدم يه سوال در مورد نيما بپرسه ،

دوري كنم دست خودم نبود، به هم مي ريختم، ديگه كم كم راضي شده بودم، وايساده بوديم تا پويا بياد، كه يکمرتبه 

تحويل دادم  بابت نقشه هاي ديروز كه "آقاي حسيني پيداش شد و منو صدا كرد، ذوق كردم ، به يلدا گفتم حتما

مشکلي پيش اومده تو برو كارم طول ميکشه ، يلدا هم با اخم و تخم قبول كرد، به سمت آقاي حسيني راه افتادم، چند 

تا مقوا و جزوه و ... تو دستش بود، معلوم بود كاراي منه، بعد از احوالپرسي بابت كاراي قبلي ازم تشکر كرد، ميگفت 

د ، گفت، بابت دستمزد كارتون ، بابا دوست دارن بعد انجام هر مرحله حساب و خيلي دقيق بوده، يه پاكتم بهم دا

افرادي كه كارشون پاره وقته، اگه كمه ببخشيد، در آينده كاراتون  "كتابا روشن بشه، در مورد همه ، مخصوصا

تولد امام زمان،  تخصصي تر ميشه و جبران مي كنم، راستي تا يادم نرفته، ما پنجشنبه تو خونمون جشن داريم، جشن

بياين ، بچه هاي دانشگاه هم مي يان ، بابا نذر دارن هر سال تولد امام زمان تو خونمون جشن ميگيرن ،  "حتما

 بفرمائيد اينم كارت دعوته آدرسم تو كارت هست ، خوشحال ميشم تشريف بيارين..

يا چه جور جشنيه؟ ترجيح دادم بهش ازش تشکر كردم و قول دادم اگه جور شد برم، نمي دونستم چه جائي هست؟ 

فکر نکنم و ببينم شرايط چه جوري ميشه، پاكت پول و باز كردم ، مبلغش اينقدرا هم كم نبود، خوشحال شدم ، چون 

 با اين نرخ دستمزد اگه بيشتر تالش مي كردم ماهيانه مبلغ قابل توجهي مي تونستم پس انداز كنم...

سر مي رفت، با نيما تلفني صحبت كردم حالش خوب بود، روز  "حوصله آدم واقعا خونه اكثر وقتا سوت و كور بود ،

تعطيلي براي من عذاب آور بود، از صبح پشت كامپيوتر بودم چشمام حسابي خسته شده بود، صداي مامان و شنيدم 

دوست نداشتم  "كه داشت به بابا مي گفت ساعت چند بايد بريم خونه مهوش، شاخکام تکون خورد، واي نه من اصال

برم اونجا و با دختراي ادا اطواري عمه مهوش روبرو بشم، داشتم يه بهانه اي رديف مي كردم كه يکدفعه ياد حرفاي 

حسيني افتادم جشن اونا هم امروز بود، سريع گوشيم و برداشتم و با نيما يه هماهنگي كردم كه برم به جشن يا نه، 

خيلي خوب درک مي كرد كه چرا من نمي خوام با اونا روبرو بشم، اين بود  بهش گفتم نمي خوام برم خونه عمه، اون

كه موافقت كرد، فقط سفارش كرد قبل از اينکه وارد بشم موقعيت و بسنجم كه چه جور مهموني هست و كلي از اين 

ي داشته باشن... حرفا... ولي من مطمئن بودم خانواده حسيني خيلي مقيد و متشرع بودن و بنا نيست مهمونياي آنچنان

سريع خودمو جمع و جور كردم، مانتوم پوشيدم تا قبل از اينکه مامان بياد براي رفتن صدام كنه، من آماده باشم و اون 

تو عمل انجام شده قرار بگيره... همينم شد، وقتي مامان اومد تو اتاق تعجب كرد كه من آماده شدم، با تعجب نيگام 

 ه ايندا مامان آماد --كردو گفت: 

: بله ، مي خواستم بيام اجازه بگيرم، آخه يکي از دوستام براي تولد امام زمان جشن گرفته، از اون مهمونيا نيست، يه 

 مراسم مذهبي هست .

مامان بدون هيچ صحبتي از اتاق رفت بيرون، مي دونستم خود مامان هم دوست نداره من جلوي چشم بابا و فاميال 

ميشنيدم كه داره با بابا صحبت مي كنه ، بابا مخالفت مي كرد، ولي بالخره صداي بابا رو  زياد آفتابي بشم، صداشو

شنيدم كه بلند گفت، خودم ميبرمش ببينم چه جور جائيه، تا تو اين خونه هست اختيارش دست منه... خوشحال شدم 
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ي بود، صدام در نيومد تا ، كارت دعوت و از تو كيفم آووردم بيرون، آدرسش سر راست بود، ولي مسيرش طوالن

 مامان اومد تو اتاق و اشاره كرد كه بريم، كارت و دادم به مامان ، در طول مسيرم هيچي نگفتم...

بالخره رسيديم، اوووو چه خبر بود، يه خونه خيلي بزرک ، دم در خونه چراغوني بود، كنار ديواراي خونه چند تا ميز 

ي هاي شربت و شيريني ، چند تا آقا هم جلوي ماشينا رو مي گرفتن و تعارف چيده شده كه روي اونها پر بود از سين

مي كردن، بابا دوزاليش افتاده بود كه مراسم مذهبيه و مشکلي نيست به همين خاطر ماشين و چند متر اونورتر نگه 

 داشت، گفت پياده شو، شب نشده برگرد ، دير نشه....

و دختراش خالص شدم، برام زياد مهم نبود اينجا خوش مي گذره يا نه،  پريدم پائين خوشحال بودم كه از شر عمه

وارد حياط شدم، يه حياط خيلي بزرگ ، پر گل و درخت و سبزه... همينطور هاج و واج به اطرافم نيگاه مي كردم، 

يلي بهتر باورم نميشد خونه حسيني اينقدر بزرگ و شيک باشه، مهموناي زيادي دعوت شده بودن، براي من شلوغي خ

بود چون هيچکس حواسش به من نبود ، بعد يه خورده فضولي ، پشت سر مهموناي ديگه راه افتادم، از پله ها رفتم 

باال، يه بالکون خيلي بزرگ كه چند رديف صندلي روش چيده شده بود، ترجيح دادم همونجا بشينم، همينطور كه 

تم ولي حوصله نداشتم برم جلو و باهاشون احوالپرسي كنم، نيگاه مي كردم، چند تا از بچه هاي دانشگاه رو شناخ

خودموزدم به نديدن، كم كم همه صندليها پر شده بود، چند نفر مرد و زن مامور پذيرايي بودن... صداي مداحي و 

 كف مهمونا از تو سالن مي يومد ، ولي من همونجا روي بالکن نشسته بودم ، با اينکه اونجا غريب بودم اما احساس

بدي نداشتم، فضاي اونجا سبک بود، راحت نفس مي كشيدم، كم كم هوا تاريک ميشد ،باد خنک پائيزي، عکس ماه 

روي آب اسخر و وزش باد كه باعث ميشد هر لحظه اين قاب عکس قشنگ به هم بخوره، مهمونا كه همه با لب 

تونسته بودم اينطوري با خودم خلوت خندون مي يومدن و مي رفتن، چراغا كه چشمک مي زدن ، چند وقت بود كه ن

كنم، يه محيط شاد و آروم كه هيچکس باهام كاري نداشت، از جام بلند شدم ، به نرده هاي بالکن تکيه كردم ، چمناي 

نمي  "حياط به طرز زيبايي تزئين شده بود چشمک چراغا هم يه زيبايي خاصي رو به درختا و چمنها مي داد، اصال

ي گذره، غرق در افکار خودم بودم كه با يه صدايي به خودم اومدم، رومو برگردوندم،حسيني فهميدم اطرافم چي م

 بود ، يه ليوان شربت هم تو دستش

 سالم خانم حکيمي چند بار صداتون كردم، انگار تو اين دنيا نبودين، منتظرتون بودم --:

 دارين.. سسسالم، ببخشيد ، مممممن خيلي وقته اومدم ، چه حياط خوشکلي --:

 البته نمي فهميدم بايد چي بگم هول شده بودم مي خواستم الکي يه چيزي گفته باشم

 بياين بريم تو سالن سرده، مراسم اونجاست، اآلن يه مداح درجه يک مي ياد كوالک ميکنه، خوشحالم كردين...  --:

ل، ليوان و از دستش گرفتم و دنبالش ليوان شربت و گرفت طرف من و با اشاره دست تعارف كرد كه باهم بريم داخ

راه افتادم، يه سالن خيلي بزرگ با سقفاي بلند، تو اون سالنم صندليهاي خيلي شيکي چيده شده بود ،آقاي حسيني اون 

جلوها يه جايي برام پيدا كرد و منم بعد از تشکر رفتم نشستم، خيلي شلوغ بود، با ورود مداح همه كف زدن و از 

ح شروع كرد به خوندن يه شعر در مورد حضرت امام زمان ... تموم كه شد همه كف مي زدن و از همون دم در مدا

زمين و آسمون نقل و شکالت مي ريخت رو سر مهمونا... من براي بار بود كه تو همچين مراسم باشکوهي شركت مي 

، آقايون كل مي زدن.... خالصه كردم، همه مهمونا متشخص و سنگين و رنگين بودن ، با اشاره مداح همه كف مي زدن

 غير قابل وصف بود، آخر سرم دعاي فرج خونده شد و از همه مهمونا دعوت شد براي پذيرايي برن به حياط ...
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بعد از مدتها من تو يه محيط شلوغ و پر سر و صدا قرار گرفته بودم ، اين بود كه با خودم فکر مي كردم حاال از سر 

ره و مي خورم زمين، نشستم تا كمي خلوت بشه ... اي كاش نيما هم بود اينو صد بار با جام بلند بشم سرم گيج مي

خودم تکرار كرده بودم... چند قدم برداشته بودم كه آقاي حسيني با يه نايلون كه چند تا ظرف غذاي يک بار مصرف 

ا عجله دارن و براي شام نمي مونن توش بود اومد طرفم و گفت خانوم حکيمي ، بفرمائيد ناقابله ، چون بعضي از مهمون

 ، اين بود كه فکر كرديم شامو بديم همه ببرن خونه هاشون، نايلون و گرفتم 

خواستم برم كه متوجه شدم آقاي حسيني اومد درست روبروم وايساد، يکم جا خورم ، تا اومدم چيزي بگم، اون 

 شروع كرد به حرف زدن

م نمي خواست بهتون بگم، ولي با خودم فکر كردم كه شايد گفتنش بهتر خانوم حکيمي يه چيزايي هست كه دل --:

باشه، اين كه من خيلي وقته به شما عالقه مندم ، و آرزوم اين بود كه يه روز باهاتون زير يه سقف زندگي كنم و البته 

تون به كار اين كه نشد، دليلش سهل انگاري من بود، شايد هم خودخواهي من ، شما هميشه ساده بودين و سر

خودتون بود تا اينکه سر و كله اون شهروز به درد نخور تو دانشگاه پيدا شد و خوب فهميد بره سراغ كي ، بارها 

خواستم باهاتون صحبت كنم ، ولي نتونستم يا نشد ... بگذريم، اينا مهمه ولي حرفي نيست كه مي خوام بهتون بگم، 

رفته بود، نمي خواستم كسي رو كه براش ارزش قائل بودم بدبخت خانوم حکيمي پارسال تو اين جشن خيلي دلم گ

بشه، شجاعت اينکه بيام باهاتون حرف بزنمم نداشتم، از صاحب اين جشن خواستم كمکتون كنه ، تا راه درست و 

 تشخيص بدين، از آقامون خواستم راه خير رو نشونت بده، اينبار بدون تعلق خاطر شما رو براي خودم نخواستم فقط

 ازش خواستم هواتو داشته باشه ، حتي اگه خير اين باشه كه قسمت من نشيد...

 

 يکم مکث كرد و بعد ادامه داد:

خانوم حکيمي خوشحالم كه امام زمان حاجتمو داد چون هم شر شهروز كم شده ، هم رفتار شما نشون از رضايت  --

ستيد من خيلي از اين بابت خوشحالم، اينا حرفايي بود كه قلبيتون داره ، شما بسيار اميدواريد دنبال كارو تحصيل ه

بايد به شما مي گفتم ، خيلي وقت بود رو دلم سنگيني مي كرد، مي خواستم بدونين چه كسي هواتونو داشت و مسير 

نمي  "زندگيتونو عوض كرد. براي يه لحظه نگاهم با نگاه اون گره خورد، صداقت و ميشد از تو نگاهش خوند، واقعا

 نمي دونستم خوشحال باشم يا ناراحت، خدايا چي بگم... "دونستم در جوابش چي بگم، اصال

تو اين مدت زندگي من دستخوش تغييرات زيادي بود و من نمي تونستم مسائل رو براي خودم خوب حالجي كنم ، 

ي كردم و اومدم بيرون و اوضاعم به هم ريخته بود، چي بايد جواب حسيني رو مي دادم نمي دونم ... چطور خداحافظ

يادم نمي ياد، چند تا آژانس توي كوچه بودن، به اولي كه رسيدم ، راننده در و باز كرد و گفت : خانوم بفرمائيد،  "اصال

منم سوار شدم، آدرسو بهش دادم، تو راه خيابونا رو درست نمي ديدم سعي داشتم گريه نکنم اما دست خودم نبود، 

مي خواستم چشمام قرمز بشن ، ممکن بود بابا و مامان علت و ازم بپرسن، دم در خونه مدام چشام خيس ميشد، ن

خواستم پول آژانس و حساب كنم كه راننده گفت: نه خانوم حاجي حسيني خودشون پول آژانس مهمونا رو حساب 

 ميکنن شما بفرمائيد...

ياد سر جاش و بعد وارد خونه شدم،وقتي وارد چند دقيقه تو كوچه وايسادم تا هواي خنک به صورتم بخوره و حالم ب

حال شدم، مامان و ديدم كه نشسته داره تلوزيون تماشا ميکنه، صداي در و كه شنيد سرشو چرخوند طرف من و با 

 تعجب پرسيد: اين چيه تو دستت ؟؟
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وني چه خبر بود، بابا سالم دادم و گفتم : تو جشن به همه شام مي دادن ، به من سفارشي چند تا دادن، مامان نمي د

 كجاست؟

 سعي مي كردم ذهن مامان و با اين حرفا منحرف كنم كه متوجه اوضاع و احوال من نشه

بابات دراز كشيده، مي دوني كه وقتي ميره خونه خواهر و برادرش به هم ميريزه راستي ندا، يه خبر جديد!!!! مي  -:

 ي الهامه...دونم خيلي تعجب مي كني، دو هفته ديگه جشن نامزد

 داشتم شاخ در مي اوودم آخه اون هنوز سني نداشت

 سال بيشتر نداره، حاال كيه؟ چيکاره هست؟ 10مامان اون كه هنوز  -:

واهلل من خوب نپرسيدم، ميگن خيلي خوبو خانواده داره، تو بانک كار ميکنه، نبودي الهام و ببيني چه افاده اي مي  -:

مي ترسم دير بشه بچم از دستم در بره، نمونه اون نيما، آخرش معلوم نشد، براي چي و  يومد، عمه هم به بابا گفت:

كي خودشو به اون روز انداخت ، و اآلن كجاست؟ خالصه ندا كلي از اين حرفا بار ما كردن، بابات هيچي نمي گفت 

ي بابات خيلي سنگينه، اگه نيما ولي رنگش شده بود مثل لبو حاال هم دراز كشيده گفت شامم نمي خواد ، اين حرفا برا

 برمي گشت اون بيچاره اينقدر نبايد ....

ديگه خودم حدس زدم اوضاع چطوري پيش رفته، دلم براي بابام سوخت، بيچاره رفته بود مهموني زهر مارش كرده 

نيما زنگ بزنم بودن، دلم خيلي گرفت، نايلونو گذاشتم رو ميزو رفتم تو اتاقم ، دستم نمي رفت طرف گوشيم كه به 

،شايد اگه اون برميگشت وضع ما اينطوري نبود، هوا تاريک شده بود، يه حالي بودم، حرفاي حسيني مدام تو گوشم 

زنگ مي زد، با خودم فکر مي كردم اينکه من با شهروز زدم به هم، اينکه متوجه عشقم به نيما شدم، واينکه واقعيت و 

 .... از اثرات دعاي اون بوده "فهميدم حتما

سرم درد مي كرد، تنهايي، غصه .... داشت منو از پا در مي آورد، تا كي مي تونستم اين وضعيت و تحمل كنم، هنگ 

كرده بودم، براي لحظاتي با خودم فکر مي كردم اي كاش حسيني زودتر اين حرفا رو زده بود، و من اآلن تو اين 

 وضعيت گير نيفتاده بودم، خداي من ...

مو باز كردم باد خنک خورد به صورتم، انگارمغزم به كار افتاد، به آسمون نيگاه كردم، ابري بود، گرفته پنجره اتاق

عين دل من ، ناخود آگاه اشکام ريختن رو صورتم ، خيلي گريه كردم، به اندازه يه دنيا اشک ريختم از فکرايي كه 

براي من نيما نمي شد، از روي بابام خجالت مي چند لحظه پيش اومده بود تو مغزم خجالت مي كشيدم، آخه هيچکس 

 كشيدم، چقدر به خاطر من بايد عذاب مي كشيد....

 آسمون هم داشت با من همراهي مي كرد و مي باريد، مي باريد ...

گريه دلم و سبک كرده بود، رو به آسمون دعا كردم، به خدا التماس كردم كه زندگيمونو سر و سامون بده، عهد 

امام زمان نيما رو به من و خانوادم برگردونه تا آخر عمرم روزاي تولد امام زمان و روزه بگيرم، آسمون  كردم اگه

 همينطور مي باريد و با دل من همنوايي مي كرد، اونشب يکي از شباي به ياد موندنيه زندگي من بود .

يزي بفهمه، خوب مي دونستم اونم تحت با نيما تماس نگرفتم ، يعني نمي تونستم باهاش حرف بزنم، نمي خواستم چ

برخورداي تلخ دوباره  "فشاره نبايد مجبورش مي كردم برگرده، اگه به زور يا از روي نگراني برمي گشت مطمئنا

پيش مي يومد، اما اگه دل خودش راضي ميشد برگرده ديگه جاي هيچ حرف و حديثي نبود، بهش ايميل زدم و براش 

 شده و شارژر رو گم كردم، خبر نامزدي الهام رو هم بهش دادم.... نوشتم شارژ موبايلم تموم 
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من تا صبح نخوابيدم، نماز صبح و كه خوندم ، خوابيدم ، چقدر خوب بود كه گريه هاي من به خاطر نيما بود نه كس 

 ديگه ، آخه اون ارزش اونا رو داشت....

ب پريدم، مامانم كنارم بود و به شدت تکونم مي داد، هاج و واج واي چه اتفاقي افتاده ، انگار زلزله اومده بود ، از خوا

 گفتم: مامان چي شده؟ من كجام؟ 

بار صدات  18بعد از ظهر هم گذشته ، بيشتر از  2مامان نفس عميقي كشيد و گفت : دختر نصف عمر شدم ساعت از 

زنگ زد گفت باهاش تماس بگير، بچم  كردم، خداي نکرده فکر كردم برات اتفاقي افتاده، طفلک نيما نگرانت شده،

 نگرانه پاشو از سر جات ديگه

 مامان ديشت خوابم نمي برد، به نيما مي گفتي خوابه، نمردم كه اگه زياد نگرانه پاشه بياد -سرم منگ بود، :

 به دلم نکنخدا نکنه بميري ندا، منم از همين ترسيدم مادر، پاشو با اين حرفات خون  -مامانم دستمو گرفت و گفت :

مامان بيچاره ديگه از ريسمون سياه و سفيد هم مي ترسيد، خدا بگم چيکارت كنه نيما، ببين همه ما رو چطوري 

 ترسوندي!!

 

هنوز گيج خواب بودم ولي گوشيم و برداشتم و با نيما تماس گرفتم، طفلک خيلي نگران شده بود، از ماجراي ديروز 

يومد نگرانش كنم، درست نمي دونم اگه حرفاي حسيني رو بهش مي گفتم چه  و ديشب هيچي بهش نگفتم، دلم نمي

عکس العملي نشون مي داد يا اگه از دلتنگييام چيزي بفهمه، آخه خيلي دوسش داشتم، چند بار تصميم گرفتم پيشش 

اطر اون زياد گله و شکايت كنم، ولي تا صداشو مي شنيدم دلم هري مي ريخت ، تحمل ناراحتيشو نداشتم، به همين خ

نگران من نبود، فکر نمي كرد اوضاع من و خانوادش در نبود اون اينطوري به هم ريخته باشه، شايدم كارم اشتباه بود، 

اما دست خودم نبود نمي تونستم اونجوري كه بايد و شايد حرف دلمو بهش بزنم، بيچاره با كلي مکافات قرصاي 

 اش تغيير كرده بود، حاال وقتش نبود بايد تحمل مي كردم...اعصابشو گذاشته بود كنار و يکم حال و هو

بعد از تلفن، مامان برا نهار صدام كرد، وقتي رفتم تو آشپزخونه بابا سر ميز نشسته بود، چشماش قرمز بود، مطمئن 

م بودم امروز صبح رفته سر خاک عو حسن و مامان بزرگ، تحمل اينکه تو چشماش نيگاه كنم رو نداشتم، نتونست

خوب غذا بخورم، حالم بد گرفته شد، چقدر دلم مي خواست با بابا حرف بزنم و اون باهام درد و دل بکنه، مي 

 دونستم دوري نيما خيلي آزارش ميده و از اون بدتر حرف و حديث اطرافيان و آينده من ...

 

د كرده بود، يه گروه چهار نفري من و سرم خيلي شلوغ بود موضوع پايان نامه رو انتخاب كرده بودم، و استاد هم تائي

آقاي حسيني و يلدا و يکي ديگه از پسراي كالس، خدائيش حسيني از همه بيشتر دل مي سوزوند، چون برا فوق 

ليسانس نمره پايان نامه براش خيلي مهم بود، درسامون زياد بود، كار پايان نامه و از همه بيشتر كاراي شركت كه هر 

ن بايد انجام مي دادم، چون هم به پولش احتياج داشتم و هم بايد خودمو نشون مي دادم تا بعدها روز بيشتر ميشد و م

اگه نيما اجازه داد بتونم بصورت ثابت تو اون شركت كار كنم، البته برا نيما هم دنبال كار بودم، برا چند تا شركت كه 

ارش كرده بود، يلدا و پويا خيلي مطمئن صحبت مي آگهي كار داده بودن مداركشو فرستاده بودم، پويا هم چند جا سف

كردن از اينکه نيما برمي گرده و كار جور ميشه و... ولي من هر چي مي گذشت نااميد تر ميشدم، هر وقت تو اتاقم 

بيکار ميشدم زل مي زدم به عکس نيما و خدا مي دونه تو دلم چي مي گذشت؟ وام دانشجوئيم جور شده بود، پواليي 

برام مي فرستاد هم پس انداز مي كردم، درآمد خودمم بود، اينا شده بودن تنها دلخوشي هاي من ، كه يه روز  كه نيما

اگه نيما برگرده و بتونيم باهم زندگي كنيم اين بشه سرمايه اوليه زندگيمون، البته حتم داشتم نيما هم با تمام توانش 
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شت ، ولي آيا برا زندگي ما همين كافي بود... بابام هنوزم دارشت كار ميکرد ، و اونم تو سرش همين فکرا رو دا

ناراضي بود، مامانم از غصه داشت آب ميشد، اي كاش مي تونستم اين حرفا رو به نيما بگم ، ولي اينو مطمئن بودم تو 

 ..اين موقعيت گفتن اين حرفا اوضاع رو بدتر ميکنه، پس بايد تحمل مي كردم، تا كي رو نمي دونم ، شايد ..

 

دلم نمي خواست برم، نه لباس مناسب  "اونروز بدجوري كالفه بودم، سه روز ديگه جشن نامزدي الهام بود، اصال

داشتم، نه حال و حوصله جواب پس دادن به اين و اون، از جام بلند شدم و موبايل نيما رو گرفتم، مي خواستم باهاش 

چه ذوقي مي كرديم برا رفتن، هميشه تو مهمونيا نيما آتيش بود، درد دل كنم، اگه نيما بود، خدا مي دونه دو تايي 

 چقدر شلوغي رو دوست داشت، اما بازي سرنوشت ...

چند تا زنگ خورد كه تماس برقرار شد پشت خط يه خانوم گوشي رو برداشت، فکر كردم اشتباه گرفتم، زود گوشي 

 م گوشي رو برداشت،رو قطع كردم و دوباره شماره رو گرفتم، دوباره همون خانو

 بله  --:

 سالم ببخشيد من با نيما كار دارم،  --:

 عصبي شده بودم، گوشي نيما دست يه خانوم ، اونجا تو عسلويه!!!!

 گوشي صداشون كنم --:

از پشت گوشي صداي خنده نيما رو تشخيص دادم، بلند بلند مي خنديد، چندشم شد، يعني اونجا چه خبره!!!!! اون كيه 

نيما رو اينطوري به وجد آورده؟؟؟؟؟ صداي دختره مي يومد كه چند بار نيما رو صدا زد، بالخره صداي نيما از  كه

 پشت گوشي اومد:

سالم گلم ، جات خاليه اينجا، حدس بزن كي اينجاست؟ يه دوست خيلي عزيز، يه كسي كه من خيلي دوستش  --:

 دارم..

 شناسم!!! نيما تو حالت خوبه، من كسي رو نمي --:

 فکركن  --:

قلبم به سرعت تمام مي تپيد، انگار داشت از تو قفسه سينم مي زد بيرون، گر گرفته بودم، گوشي رو قطع كردم، چند 

ثانيه بيشتر نگذشته بود كه صداي زنگ گوشيم بلند شد، نيما بود، سريع گوشيم و خاموش كردم ، مغزم كار نمي 

مچين مي گفت دوست عزيز... نمي فهميدم چي ميگم، قاطي كرده بودم، زدم زير كرد، چقدر نيما پررو شده بود، ه

گريه ، خدايا من تحمل ندارم اي كاش مي مردم، خيلي عصبي بودم، بيشتر از اون دختر، صداي خنده نيما ، من و بابا و 

با يکي ميگه و مي خنده، به مامان به خاطر اون زندگيمون سياه شده بود، خونه مثل خونه ارواح بود ، اونوقت شازده 

قول خودش يه دوست عزيز، تصميم خودمو گرفته بودم، نيما بايد ادب بشه، ديگه قرار نيست جواب تلفن و ميلشو 

بدم... نيما اونروز چند بار با خونه تماس گرفت، ولي من باهاش حرف نزدم، وقتي هم مامان علت و ازم پرسيد، با 

سوال نکنه، نگراني تو صورت مامان موج ميزد، ولي ترجيح مي داد زياد سر به سر من عصبانيت از مامان خواستم ازم 

نذاره، نمي خواست من از كوره در برم و بابا چيزي بفهمه، اين بود كه ترجيح مي داد اين قضيه سر بسته بمونه، دو 

بودماااااا ... ولي فکر و خيال،  روزي گذشت ، و فقط خدا اگاهه كه من چقدر گريه كردم و غصه خوردم، از نيما مطمئن

صداي خنده نيما، چهره بابام، تنهايي خودم، ... حق داشتم افسرده بشم، خودمو با درس و كار سرگرم مي كردم، ولي 
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هيچکدوم از اينا نمي تونست آرومم كنه، چشمام مرتب قرمز بود، و اين از ديد مادرم پنهون نبود، يلدا هم تو 

 م خوب نيست و گريه كردم ، خيلي هم پيله كرد ، اما من ازش خواستم بيخيال بشه.... دانشگاه فهميد كه حال

بعد از ظهر بود، كه صداي زنگ خونه به صدا دراومد، منم طبق روال هميشه تو اتاق پشت كامپيوترم  2ساعت 

و بعد با صداي بلند بابام نشسته بودم، انگار يکي دو نفروارد خونمون شدن، صداي مامان و ميشنيدم كه تعارف ميکنه 

و صدا كرد، بي تفاوت نشسته بودم، چون قرار نبود از اتاقم تکون بخورم، سرم به كار خودم بود كه مامان در اتاق و 

 باز كرد و با دسپاچگي گفت: ندا، بيا بيرون، زود، زشته امير اومده، شريک نيما، با خانومش اومدن

 ده بودكي امير؟؟؟ امير كه ازدواج نکر --:

 حاال بيا ، زشته ، تازه قبل از اينکه بيان اينجا رفته بودن عسلويه پيش نيما --:

 چي ميگي مامان ، پيش نيماااااا --:

آره مثل اينکه برادر خانوماش اونجا كار ميکنن ، ندا سوال پيچم نکن ، بيا بيرون خودت با اميرو خانومش صحبت  --:

 آماده كنمكن ، من برم وسائل پذيرايي رو 

 همين كه از سر جام بلند شدم، دلم هري ريخت پايين ، نکنه اونروز اينا اونجا بودن، واااااي چه گندي زدم من...

درست حدس زده بودم، امير بعد از ازدواجش تصميم مي گيره با خانومش برن به برادر خانوماش يه سري بزنه و 

هفته پيش يکي به من زنگ زد كه با نيما كار داشت، منم شماره خودمو كه  البته يه كم وسيله براي اونا ببرن،... البته

حاال دست نيما بود رو بهش دادم، امير مي گفت تا اومدم خودمو معرفي كنم شما قطع كردين، چشماي بابا برق ميزد، 

ه باورش شده بود كه از اينکه ميشنيد نيما حالش خوبه و با ديگران مثل قبل رابطه برقرار ميکنه خوشحال بود، ديگ

نيما هنوز وجود داره و شايد يه روز برگرده پيشش، خانوم امير خيلي ناز بود، بهم گفت: شما هموني بودين كه اونروز 

زنگ زدين به گوشي نيما خان، نمي دونين اين دو تا چه سر و صدايي راه انداخته بودن، هر چي صداشون كردم 

اب بدم، خيلي دلم مي خواست شما رو ببينم، نيما خيلي ازت تعريف مي نشنيدن، مجبور شدم گوشي رو خودم جو

كرد، به اميرم گفتم يه جوري در موردتون صحبت مي كرد كه انگار هيچکس و تو دنيا جز شما نداره، خيلي بيشتر از 

 يه خواهر دوستون داره ها،

ه بود، خيلي مواظب بودم، جلوي اونا اشکام نمي دونستم چي جواب بدم فقط بله و نه و لبخند، اشک تو چشام حلقه زد

 سرازير نشه، حال بدي داشتم، از خودم بدم مي يومد...

وقتي داشتن مي رفتن امير يه جعبه بزرگ به من داد و گفت: اينو نيما داد ، گفت يه بار انداختينش دور ولي اينبار 

 نگهش دار، پس خوب مواظبش باشين...

تو اتاق و در جعبه رو باز كردم.... واااااي خداي من يه كشتي بزرگ با كلي بادبان ريز و  بعد از خداحافظي سريع رفتم

نيما برام آورده بود و من مجبور شدم.... يه كارت پستال هم تو جعبه بود، كه  "درشت، درست مثل هموني كه قبال

 روش نوشته بود: گرم يادآوري يا نه تو را من چشم بر راهم...

 يس بود، چطوري مي تونستم به نيما زنگ بزنم، چي جوابشو مي دادم؟؟؟تمام صورتم خ

 سريع گوشيم و روشن كردم و شمارشو گرفتم، هر چه بادا باد

 با اولين زنگ تماس برقرار شد

ندا تو خجالت نميکشي ، دو روز يه بار مسخره بازي در مي ياري، هنوز فکر مي كني بچه اي، فکر نميکني من  --:

ل واپس ميشم، خيلي از دستت دلخورم، اونبار گفتي حالم خوب نبود خسته بودم، حاال چي؟؟؟ ندا چرااااا بدبخت د
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جواب نميدي؟ به خدا دارم ديوونه ميشم، اونجا رفتي، پيش پدر مادر و دوستات فراموش كردي من تنهام، من 

 مراعات نمي كني "بيکسم، اصال

 

حقم اين بود درسته زود قضاوت  "ي نمي گفتم فقط گريه مي كردم، واقعاخيلي حرفاي ديگه هم بارم كرد، من هيچ

كرده بودم ولي شايد اگه هر كس ديگه هم بود عکس العملش بهتر از اينا نبود، درست يادم نيست نيما چه حرفايي 

 يما بشنوم...زد ولي خيلي تند باهام حرف زد، خيليييييييي ، هيچوقت فکر نمي كردم يه روز اين حرفا رو از دهن ن

تا به خودم اومدم شب بود و تاريکي و تنهايي، نمازمو خوندم و خوابيدم، انگار نيما قهر كرده بود، چون هيچ خبري 

ازش نبود...خواب به چشمام نمي يومد، همينطور كه دراز كشيده بودم در اتاقم باز شد و مامان اومد داخل، يکم در 

د كه مي خواي چي بپوشي و ارايشگاه چيکار ميکني ولي بيشتر قصدش اين مورد جشن نامزدي الهام باهام حرف ز

 بود كه ببينه از نيما خبر دارم و كادوي اون چي بوده؟؟ 

برعکس هميشه با مامانم مفصل صحبت كردم، البته نگفتم بين من و نيما چي گذشته ولي در مورد خيلي چيزا و از 

 توجه گذشت زمان نمي شدم و فکر حرفاي نيما آزارم نمي داد...جمله مهموني باهم صحبت كرديم، اينطوري م

نصفه شب بود كه نيما بهم زنگ زد، صداش گرفته بود فهميدم گريه كرده، كاري كه از نيما بعيد بود  1:18ساعت 

و خوراک من، طاقت غصه نيما رو نداشتم... خيلي باهم حرف زديم ، ازش معذرت خواهي كردم، و براش توضيح 

م كه من زود قضاوت كردم و شکم بيجا بوده، در جوابم گفت كه خيلي گريه كرده از اين بابت كه من چرا بايد در داد

موردش اينطوري قضاوت كنم؟ و گفت شايد پشت سر عشق شکاكي هم باشه، خالصه اونشب همه كدورتا از بين 

 رفت.

به قول مال من مورد لطف خدا قرار گرفته بودم،  براي جشن من يه كت و شلوار مشکي گرفتم، آرايشگاهم كه نرفتم،

پس نبايد خالف احکامش عمل مي كردم... چند تا عکس از خودم گرفتم و سريع ميل زدم به نيما ... ولي اون 

 خوشحال نشد، فقط برام ميل زد كه ندا چقدر الغر شدي ، خيلي عوض شدي... 

و نديده بودم، واااي خدايا اگه بخوان سوال پيچم كنن يا منو دوره  دلهره داشتم، چندين ماه بود كه هيچکدوم از اقوام

كنن چيکار كنم؟؟؟ جلوي بابا خودم و آروم نشون مي دام انگار هيچ نگران نيستم، ولي دستام يخ كرده بود، تو بدنم 

باورم نميشد،  "مي لرزيد، خدا خدا مي كردم اونشب تموم بشه، بالخره رسيديم دم در خونه عمه و وارد شديم، اصال

عمه مهوش اومد جلو و من و بغل كرد و بوسيد پشت سرشم دختراش، نزديک بود پس بيفتم، شوكه شدم، عمه 

مهري كه ديگه نگو، هي مي رفت مي يومد، مي گفت ندا عمه خيلي خوش تيپ شدي، ماه شدي ، دلم برات تنگ شده 

بود بعد از مدتها ما حسابي خوش به حالمان شد ولي اين بود، نمي دونم شايدم دلشون به حالم سوخته بود ، هر چي 

 همه ماجرا نبود، انگار قسمت من شادي نبود و تو چند لحظه اوضاع عوض شد.

جشن خوب و مفصلي بود، منم كه سرمست از اونهمه تحويل گرفتن يه گوشه نشسته بودم، درد پا رو بهانه كرده 

دوست نداشتم ميون جمع  "روحيم عوض شده بود، اصال "انصافا بودم كه كسي براي رقصيدن بهم تعارف نکنه،

برقصم ، يه دفعه سر و كله آقا سعيد پيداش شد، به خودش خيلي رسيده بود، اومد كنار من، با يه ليوان مشروب، 

احوالپرسي كرد و دستشو آورد جلو ، چنان اخمي كردم كه فکر كنم هر چي خورده بود از سرش پريد، بلند شدم كه 

جامو عوض كنم، اومد جلوم وايساد و گفت: تو رو خدا ندا منظوري نداشتم ، يه امشبه رو اوقات تلخي نکن، خيلي 
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انتظار كشيدم تا موقعيت مناسب پيش بياد، باهات خيلي حرف دارم، بيا باهم خوش باشيم... از لهن حرف زدنش 

 حالم داشت بهم مي خورد.

نمي دونستم بايد چيکار كنم؟ منظورش چي  "و پام و گم كرده بودم ، واقعا مستقيم تو چشاي من ذل زده بود، دست

چسبيده بود به  "بود؟ ... كاش نيما بود، اي خدا بگم چيکارت كنه نيما كه هر چي ميکشم از دست تو ميکشم... تقريبا

جاي اين حرفا  من، يه خورده خودمو كشيدم عقب و بهش گفتم: سعيد من حال و روز خوبي ندارم، تو اين جمعم

 بيخيال شو. "نيست، دائيت و كه ميشناسي نذار مجلس به كام همه تلخ بشه، فعال

اينو گفتم و تو يه چشم به هم زدن خودمو رسوندم كنار بابا، اونجا روي يه صندلي نشستم ، منظور حرف سعيد چيزي 

. بدنم مي لرزيد، سرگيجه داشتم ، مي ترسيدم نبود جز خواستگاري ... پر رو، اگه نيما اينجا بود حالشو جا مي آورد..

انگار نه انگار كه من اومدم كنارش، خدائيش عمه اينا هيچي كم  "سعيد دوباره پيداش بشه، بابا گرم صحبت بود، اصال

نگذاشته بودن، هم پذيرائي عالي بود و هم بساط ساز و آواز و رقص نورو... فقط جاي نيماي من خالي بود كه با اون 

 ه ها و شيطونيياش مجلس و گرم كنه ،دائم منو بخندونه و همه حواسش به من باشه.خند

يکدفعه صداي كف زدنا زياد شد ، متوجه شدم كه الهام اومده، صداي جيغ و كف زدن يکريز مي يومد ، تا اينکه الهام 

نحيف و مردني چه افاده اي  خانوم وارد پذيرايي شدن، و شروع كردن به خوش آمدگويي، باورم نمي شد ، اون الهام

مي يومد، برا همه پشت چشم نازک مي كرد، وقتي رسيد به من باهام دست داد و گفت: فکر كنم نوبت بعدي برا تو 

 باشه ... يه لبخند معني داربهم زد، تو فکرش من به سعيد بله رو گفتم...

و هواي خنک يه ذره حالم جا بياد، خيلي سرد داشت به هم مي خورد، ترجيح دادم برم روي بالکن تا ت "حالم واقعا

بود ولي برا من خوب بود، تو تفکرات خودم غرق بودم كه يه دفعه احساس كردم يکي داره مي زنه رو شونم، رومو 

كه برگردوندم ... چشمتون روز بد نبينه ديدم سعيد با يه چهره خندون وايساده... تا اومدم حرفي بزنم ، سعيد دستاي 

و شروع كرد به حرف زدن: ندا به خدا من خاطرتو مي خوام، چرا هيچوقت نخواستي كنارم باشي، يا به  منو گرفت

حرفام گوش بدي، مي دونم نيما از من خوشش نمي ياد ولي اين دليل نميشه كه تو از من دوري كني، خيلي وقته مي 

.آخه بگو اشکال من چيه ؟؟ اين همه كم خوام در مورد احساسم باهات حرف بزنم، اما هميشه اون سد راهم بوده..

 محلي برا چيه ندا؟..

نمي دونستم بايد چيکار كنم؟ يا چي بگم؟ ...از همه بدم مي يومد از خودم، از نيما، از بابا ، از سعيد... اشکام جاري 

يد نيما هيچ وقت شده بودن، اگه بابا قضيه رو به همه ميگفت من نبايد اينطور عذاب بکشم... با جديت گفتم: آقا سع

براي آيندم هيچ تصميمي ندارم...  "از شما بدم نمي يومده، حتي اگرم اينطور باشه حساب من با اون جداست، من فعال

آهااان در ضمن نسبت به شما هم هيچ احساسي ندارم .. بعدم سعيد و زدم كنار و راه افتادم، دلم مي خواست جيغ 

م كه صدام در نياد و به سرعت رفتم داخل ، سريع رفتم پيش بابا و با لحن بزنم ، دستم و گذاشته بودم جلوي دهن

جدي گفتم : مي خوام برم خونه ، بابا چش غره اي به من رفت كه اگه در حالت معمولي بودم از ترس مي مردم ، ولي 

رم خونه اگه نمي تو اون موقعيت براي من هيچي مهم نبود ، دستام و مشت كردم و دوباره تکرار كردم: مي خوام ب

ياين با آژانس برم ... مامان متوجه شد اوضاع خرابه، سريع با التماس به بابا گفت: آقا تو رو خدا جلوي مردم آبرو 

ريزي نکنيد ، ندا حال خوشي نداره ، تو رو خدا .... بابا از حرص دندوناشو به هم فشار مي داد ، از جاش بلند شد و 

يه لحظه بياين...وقتي عمه مهري اومد ، بابا به آرومي بهش گفت آبجي من حالم زياد  صدا زد: مهري ، آبجي ، ميشه

خوب نيست ، اگه اجازه بدي مرخص ميشم ، مباركت باشه ... عمه مهري شروع كرد به تعارف.. اگه بري ناراحت 
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بقيه نگه تا كسي متوجه ميشم و من كه يه دختر بيشتر ندارم و از اين حرفا... ولي بابا ازش خواهش كرد هيچي به 

نشه و يه جور وانمود كرد كه قلبش درد ميکنه ، بعدم راه افتاد، ماهم پشت سرش راه افتاديم، عمه دلخور شده بود، 

متوجه  "پشت سر ما اومد تا دم در و گفت: ندا عمه الاقل تو مي موندي، همه برنامه هامون به هم ريخت... من كامال

قصد سعيد باخبر بودن، ولي از حرصم هيچي نگفتم، فقط عمه رو بوسيدم و تو يه چشم به هم منظور عمه بودم، اونا از 

 زدن سوار ماشين شدم.

يه كم كه از خونه عمه دور شديم بابا ماشين و نگه داشت، روشو برگردوند و شروع كرد به بد و بيراه گفتن به من، 

داشتم، ديگه بس بود، نا خود آگاه در ماشين و باز كردم نمي فهميد چي ميگه ، تحمل شنيدن اون حرفا رو ن "اصال

پريدم وسط خيابون شروع كرم به دويدن، به كجا و براي چي رو نمي دونستم، مي خواستم برم ، ديگه نباشم، بميرم، 

ديگه نمي تونستم ، يه ماشين با سرعت داشت بهم نزديک مي شد و من هيچ تالشي نمي كردم كه خودمو بکشم كنار، 

ه مرتبه يکي دستم و گرفت و پرتم كرد كنار خيابون، چشامو باز كرم بابا بود، با صداي بلند زدم زير گريه، راننده ي

اون ماشينم با صداي بلند يه چيزايي گفت و رفت، صداي مادرو مي شنيدم كه جيغ ميزد، ندا ، ندااا، بابا اومد كنارم ، 

ي كشوند، نمي خواستم همراهش برم ولي اون قويتر بود به زور من بدون هيچ حرفي بازوم و گرفت، منو با خودش م

 و با خودش مي كشوند طرف ماشين، من و انداخت رو صندلي عقب ، با تشر به مامان گفت بششششين بريم..

بدنم درد گرفته بود، تا خونه هيچ حرفي بين ما رد و بدل نشد ، صداي گريه مامان قطع نميشد ... دم در خونه از 

ماشين پياده شدم ، مي خواستم بازم فرار كنم، اما ديگه تو پاهام جوني نمونده بود، وارد اتاقم شدم، تا اومدم درو 

بلندي بهم گفت: نداااا  "ب، بابا چشماشو بست و با صداي نسبتاببندم بابا اومد پشت در، ترسيدم خودم و كشيدم عق

 توضيح بده ، بگو چي شده؟ واي به حالت اگه بيخودي بخواي آبروي منو جلوي فاميالم ببري، 

به من و من افتاده بودم ، جرات نداشتم تو صورتش نگاه كنم ولي اون وايساده بود و كوتاه نمي يومد، با صداي بلند 

 گريه، بايد خودم و خالي مي كردم ، قفل زبونم باز شد:زدم زير 

متوجه شدي سعيد به من  "بابا من ديگه خسته شدم ، انگار ديگه منو نمي بيني، من تا كي بايد بالتکليف باشم، اصال

ر به مشروب تعارف ميکنه ، اون از من خواستگاري كرد... اين يعني چي؟ .. اينا به كنارشما به چشم يه آدم گناهکا

من نيگاه مي كني ، به چه جرمي؟ آخه من چه گناهي كردم؟ چرا نمي ذاري حرف بزنم؟ چرا جواب سالممو نمي دي؟ 

به خدا از اين زندگي خسته شدم، يکي بگه گناه من چيه؟ بد كردم راستشو بهتون گفتم، بد كردم تک و تنها رفتم 

چشم.. گفتين عقد كنين گفتم چشم... باباااااا من خيلي  اونجا با نيما صحبت كردم، گفتين برو پزشک قانوني گفتم

تنهام، با كي حرف بزنم؟ مامان حالش خوش نيست، يه چيزي بگم غصه مي خوره ، مي ترسم با نيما درد دل كنم، 

اون ديگه نيماي گذشته نيست اعصابش داغونه، شما هم كه انگار شدم دشمن قسم خوردتون... چرا يکي كوتاه نمي 

با اگه با نيما حرف بزني كوتاه مي ياد.. منم آدمم ...با صداي آروم تکرار كردم: ديگه خسته شدم ، خسته... ياد، با

 كاش مي مردم و خالص ميشدم..

از اين اتفاق چند روز گذشت، رفتار بابا با من نرمتر شده بود، شايدم ازم ترسيده بود، جواب سالممو مي داد وقت 

 مي كرد، ولي حال و روز دل من داغون بود، بيرون رفتن ازم خداحافظي 

هوا هر روز سردتر ميشد، اونسال سرماي زمستون از هميشه بيشتر سوز داشت، اينقدر كه تا مغز استخون من نفوذ 

مي كرد، سر به زير شده بودم، از همه نااميد ، البته درسام خوب پيش مي رفت ، چون درس و كار باعث ميشد من 

 ر احساس كنم و خال تنهائيم تا حدودي پر بشه.گذشت زمان و كمت
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خوب يادمه شنبه بود، و من اونروز زودتر راهي دانشگاه شدم، تا طبق قرارم با آقاي حسيني در مورد پايانه نامه 

صحبت كنيم، همين كه از اتوبوس پياده شدم، ماشين شهروز و ديدم، برا يه لحظه سر جام ميخکوب شدم ، شهروز 

وايساده بود درست مثل اونوقتايي كه مي يومد و منتظرم بود... يه نفس عميق كشيدم و راه افتادم، اما كنار ماشين 

ترسيده بودم ، سريع از كنارش رد شدم، اون با صداي بلند صدام كرد: ندا، ندا وايسا كارت دارم .... قلبم  "واقعا

مه دادم ، دوباره صدام كرد: ندا وايسا، نذار اون روم داشت از جاش كنده ميشد، يعني با من چيکار داره؟ به راهم ادا

براي چي اومدي  "اگه اون روت باال بياد چيکار مي كني؟ ، اصال "باال بياد.. روم و برگردوندم و با جديت گفتم: مثال

 اينجا؟... چقدر ازش متنفر بودم

ي زدم مثل موش مي ترسيدي، بيا برو مثل سرت داد م "ابروشو انداخت باال و گفت : چي شده؟ زبون در آوردي ، قبال

 بچه آدم بشين تو ماشين ، باهات كار دارم

خر بودم، نمي فهميدم، فکر كردي كي  ": خفه شو شهروز ، خفه شو ، برو گمشو هر غلطي دلت مي خواد بکن، قبال

 هستي؟

 ش داد مي زدمراستي راستي شجاع شده بودم، منکه جرات نداشتم جلوي شهروز حرف بزنم ، اآلن سر

: نه ندا خانوم انگار حرف حساب حاليت نيست ....مي خواست حرفشو ادامه بده ولي انگار جا خورده بود، از پشت سر 

 يه صداي آشنا به گوشم خورد، : مزاحمن خانوم حکيمي

 صداي آقاي حسيني بود، به سرعت به طرفش برگشتم ، : بله ، بله ، نمي دونم از جونم چي مي خواد؟

 : اآلن زنگ مي زنم حراست دانشگاه ، ببينم چي مي خوان؟

 صداي شهروز مي لرزيد: منو مي ترسوني ، زنگ بزن

منم سريع جواب دادم: يادت نرفته كه اونروز تو كالنتري تعهد دادي... حسيني حاال ديگه دو شا دوش من ايستاده 

 بود و با موبايلش داشت شماره مي گرفت.

 ي شناختم اون يکدنده و كله شق بود،... ولي تا اسم كالنتري اومد جا زد، من شهروز و خوب م

 زود رفت طرف ماشينشو بلند گفت : به هم مي رسيم، تالفيشو سرت در مي يارم، حاال ميبيني

ترسيده بودم، نمي دونم اگه اون به دادم نمي رسيد چي ميشد؟ آقاي حسيني  "از آقاي حسيني تشکر كردم، واقعا

 يه ليوان آب آورد و خواست آروم باشم و فراموش كنم، بعدم بحث و عوض كرد.  برام

بعد از اون روز مزاحمت تلفني شهروز شروع شد، تا مامان يا بابا گوشي رو برمي داشتن قطع مي كرد، اون مي 

من.... اما آيا نيما  خواست با اين كار منو بترسونه خبر نداشت، كسي كه از همه ماجرا خبر داشت حاال شده بود شوهر

همه ماجرا رو مي دونست؟ نه اون نمي دونست من با شهروز مي رفتيم خونه اون و باهم خلوت مي كرديم، بين ما 

هيچ اتفاقي نيفتاده بود، اما كي باورش ميشد كه دو تا جوون ، تنها.... هر بار به اين موضوع فکر مي كردم مغزم صوت 

 ضوع رو از زبون خودم ميشنيد... مي گم بهش، ميگم...نيما مو "مي كشيد ، بايد حتما

حاال كه فکر مي كنم ، برام خيلي عجيبه كه اون روزا چطور نيما از من زياد سراغي نمي گرفت، بهترين روزاي زندگي 

من جلوي چشمام مي سوختن، دوري ، سردي مي ياره و يا بهتر بگم ديگه ازت چيزي باقي نمي گذاره كه دلگرم 

 باشي.
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تنها بودم و غمگين ، چند ماه بود نيما رو نديده بودم، مگه چقدر ميشد با تلفن حرف زد و يا ايميل فرستاد... بايد يکي 

كنارت باشه ، تو صورت احساستو بخونه ، باهات حرف بزنه ، با دستاش نوازشت كنه... نيما خوب منو مي شناخت، با 

مي دونست و اين موضوع بيشتر عذابم مي داد، من از اون خيلي توقع روحيه من آشنا بود، آستانه تحمل و من و 

داشتم ، دلم ازش گرفته بود ، با خودم فکر مي كردم چون نيما ديگه مطمئنه كه من متعلق به اونم تالشي نميکنه دل 

ي منو رها نمي منو به دست بياره، فضاي خونه برام سنگين بود، بعضي وقتا با يلدا مي رفتيم بيرون ولي اين دلتنگ

 كرد.... دلم مي خواست ازش مي پرسيدم :نيما چرا ازم دوري مي كني؟ 

 

اونروز زنگ زدم به نيما خيلي سرش شلوغ بود ، بهم گفت : قطع كن شب باهات تماس مي گيرم. زنگ زدم به يلدا 

سراغ كامپيوتر داشتم ايميالمو با پويا خلوت كرده بود، رفتم  "كه باهم بريم بيرون، اما گوشي رو جواب نداد، حتما

چک مي كردم، يه ايميل اومده بود از يه شخص ناشناس، اول فکر كردم كار شهروزه ،بازش كردم، متنش انگليسي 

 بود، به زور ترجمش كردم،

 

 سالم 

عاشق شد، سالم من به فرشته آرزوهايم، از آن هنگام كه ديدمت دل از همه بريدم، شنيده بودم با يک نگاه مي توان 

ولي باور نداشتم، اما حاال باورش كردم، با تمام وجود چون عاشقت شدم، عشقم را دست كم نگير و باورش كن تا 

 ببيني معجزه عشق را....

 

يعني كي مي تونست باشه؟ تو مغزم آدما رو دوره مي كردم: شهروز كه انگليسيش خيلي ضعيفه، سعيدم نيست، با 

ن كارا بهش نمي ياد، آقاي حسيني هم كه دور از جون... سهيل پسر همسايمون كه آدرس شناختي كه ازش دارم ، اي

يکي قصد شوخي داشته.. ترجيح دادم جوابشو ندم ، يه دفعه صفحه كوچيک چت باز  "ميل منو نداره... ولش كن حتما

 شد

 

 :سالم ، سالم جوابمو بده

 

 :سالم شما؟

 

اره ، چند وقت پيش تو مهموني عمو اينا ديدمت، نفهميدم چرا دلم لرزيد ، :من ساسانم، پسر عموي سمانه و ست

 "اهميت ندادم، چند روز پيش برا انجام بعضي كاراي ناتموم اومدم ايران، تو نامزدي الهام دوباره ديدمت، واقعا

احساسم برات نوشتم ولي  معركه اي ، از دور تماشات كردم ، چقدر زيبا و با وقار ، آدرس ميلتو از ستاره گرفتم، و از

 جوابمو ندادي

 

 : نشناختم، و تو جشن الهام سعادت نداشتم شما رو ببينم، شما خيلي بي پرده از عشق صحبت كردين

نبايد ادامه مي دادم ولي يه حسي قلقلکم مي داد، واي اگه ستاره و سمانه بفهمن از حسودي دق مي كنن، اونا برا 

تازه اون استراليا زندگي مي كرد، تا چند وقت ديگه مي رفت، آب از آب تکون نمي  ساسان هزار تا نقشه داشتن،

 خورد.
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: اووووووه ببخش ندا جان، يادت كه نرفته من سالها از ايران دور بودم و فرهنگ اينجا رو از ياد بردم، در ايران 

 چطور بايد به طرف گفت كه عاشقشي؟

 : بايد برم، خداحافظ

ميز اومده بود سراغم، با خودم فکر مي كردم، الزم نيست هيچکس بفهمه... يه مدت باهميم بعدم يه حس شيطنت آ

 ميگم نپسنديدم اونم كه بايد برگرده، همه چيز خود به خود تموم ميشه.... 

، انگار تا ظهر چند بار به اينباكسم سر زدم، چند تا ايميل فرستاده بود، همش ابراز عشق، كلمات داغي به كار مي برد

عشق من مجنونش كرده بود، شماره موبايلشو فرستاده بود و كلي خواهش و تمنا كه باهاش تماس بگيرم.... بايد 

خودمو از اين تنهايي نجات مي دادم، تا كي بايد همش غصه بخورم، شمارشو يادداشت كردم و با خودم گفتم تو اولين 

 فرصت بهش زنگ مي زنم...

 

، زياد حوصلشو نداشتم، يه احوالپرسيه ساده و بعد هم خوابو بهانه و قطع كردم، حاال كه اون شب نيما بهم زنگ زد 

منو تنها گذاشته و به ديدنم نمي ياد ، من چرا خودمواينقدر اذيت كنم؟ خوابم نمي برد كلي براي فردا نقشه كشيده 

 .بودم، ... استرش داشتم و بيشتر عذاب وجدان...كم كم پلکام سنگين شد..
 

وااااااي نمي دونم خواب بود، كابوس بود، مغزم داشت منفجر ميشد .... صداي مال رو ميشنيدم بهم نهيب ميزد، واي از 

خسران آدمي..... جلوي پام يه چاه پراز آتيش بود، ولي من بي اختيار داشتم مي رفتم طرفش،..... واي ... مامان جيغ 

نيماي من وسط آتيش بود... در تمام طول اين خواب يکي بهم لبخند مي زد.... چرا مي زد..... واااااي نه... نيمـــا ... 

تموم نميشد؟؟... مال بهم شاره مي كرد كه نرو جلو، مامان جيغ مي زد و منو مي كشيد عقب، اما چرا من نمي تونستم 

 ود، نيما ،نيماي من....وايسم ؟ به طرف اون آتيش كشونده مي شدم ، نيما داشت تو اون آتيش مي سوخت، مرده ب

يخ كردم، يعني چي شده، يکي تکونم مي داد، چشمامو باز كردم، مامان و بابا كنارم بودن، بابا محکم منو تکون مي 

داد، مامانم آب مي ريخت رو صورتم، خدايا ، بيدارم ، خوابم چي شده ؟ چيغ زدم نيمااااا، نيما سوخت، نيماي من 

و رو خدا، نيما داره مي سوزه... صداي مادر و مي شنيدم كه مي گفت: عزيزم خواب ديدي، مرده، خدايا نيمام، بابا ت

نيما هيچيش نيست... صورت بابا از اشک خيس بود، دلم براش سوخت، حالم خوب نبود داشتم مي سوختم، يعني 

با دستام و گرفته بود و همش يه خواب بود، اين چه خوابي بود؟ كي بهم لبخند مي زد؟ نمي تونستم آروم بگيرم ، با

مامان باهام حرف مي زد: ندا عزيزم، خودتو كشتي.. تمام بدنم مي لرزيد، نمي تونستم جلوي خودمو بگيرم، بلند 

بذار به نيما زنگ بزنم ، باهاش حرف بزن، آرومت  "گريه مي كردم... مامان رفت طرف گوشي تلفن و گفت : اصال

مامان شماره رو گرفت ، انگار دلواپس شده بود كه نکنه اتفاقي افتاده، بعد از چند ميکنه، با دست اشاره كردم نه، ولي 

لحظه صداي لرزون مادر و شنيدم: الو نيما سالم ببخش اينوقت شب بيدارت كردم، ندا كابوس ديده ، آروم نميشه 

زندهست، گوشي رو از  مادر ، باهاش حرف بزن، نگرانته بعد گوشي رو آورد نزديک صورت من، صداي نيما ... اون

 مامان گرفتم، با بغض گفتم : نيما خوبي ، خواب بودي

 : چيزي شده ندايي، مامان چي ميگه؟؟ نه من خواب نبودم 

 : نيما دلم برات تنگ شده، همش خواباي بد مي بينم ،دارم مي ميرم، و زدم زير گريه

 دنمادر يه اشاره اي به بابا كرد و هر دو باهم اتاق و ترک كر
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: آخه عزيزم من كه چيزيم نيست...اگه كمتر باهت تماس مي گيرم به خار اينه كه با من سرسنگيني، مي ترسم زياد 

 بهت پيله كنم ناراحت بشي، ندا ببين منم اينوقت شب بيدارم، از دلتنگي تو...

 همينطور با هق هق جواب دادم: نيما بيا پيشم، تو رو خدا، من تنهام...

شت منو آروم كنه ولي نمي تونست، من معني اون خواب و به وضوح فهميده بودم، من نيما رو از لطف اون سعي دا

نصف شبه ،  2خدا داشتم و اآلن داشتم دست به يه گناه نابخشودني مي زدم...خيانت... نيما ادامه داد: ندا ساعت 

 بخواب آروم ميشي بهت قول ميدم بيام پيشت ، حاال بخواب، 

حرفي تلفنو قطع كردم، نيما نمي خواست بفهمه من چمه، نيما من از تنهايي دارم كار دست خودم ميدم، بدون هيچ 

 بفهم ، اينو بفهم

گوشيم زنگ خورد، نيما بود، تصميم گرفتم ماجرا رو براش تعريف كنم، از اول تا آخرشو براش گفتم، اون مثل 

ا باهام قهر كنه، ولي نه، اون خيلي آروم به حرفام گوش هميشه شنونده خوبي بود، حدس مي زدم عصباني بشه و ي

كرد و حق و به من داد گفت: تقصير منه كه بيشتر حواسم به تو نيست، اگه منم جاي تو بودم و گير يه پسر بي عاطفه 

مي افتادم اوضام همين بود... اون همه تقصيرا به گردن گرفت و اينم بهم گفت كه مامان ماجراي سعيد و براش 

تعريف كرده و اينکه اون يه مرد خوشبخته كه طرفش اينقدر وفادار و جسوره ... اما حل كردن اين قضيه رو گذاشت 

 به عهده خودم.

 

فرداي اون روز از تلفن سركوچه مون به ساسان زنگ زدم، ازش معذرت خواستم، و گفتم واقعيت اينه كه پاي يکي 

تونستم به اون جواب مثبت بدم، البته اون خيلي ناراحت شد، ولي ازم ديگه در مي يونه و من هر چي فکر كردم، ن

 تشکر كرد كه زود جواب قطعي رو بهش دادم، و به بازيش نگرفتم.

 

نيما هم بهم زنگ زد، دلواپس بود، بهم گفت اگه زياد دلتنگيشو به زبون نمي ياره به خاطر اينه كه نمي خواد من 

ساعت كار ميکنه و نمي خواد من تو زندگيم از كسي كمتر  14باشه، گفت كه روزي ناراحت باشم و يا زياد مزاحمم 

باشم، بهم گفت كه هر روز تقويم روميزي رو نيگاه ميکنه و نوشته هاي منو مي بوسه، خيلي باهام حرف زد، خيلي 

ابا دق مي كرد... گفتم تا پيدا زياد ، حتي قبول كرد كه بياد تهران، ولي نه خونه بابا ... من قبول نکردم آخه اينجوري ب

 شدن يه كار خوب تحمل مي كنم و قول ميدم عاقل باشم.

 

كار رو تعطيل كرده بودم و چسبيده بودم به  "روزها به سرعت مي گذشت، فصل امتحانات نزديک ميشد، من تقريبا

گرفتن برنامه امتحانات، وقتي وارد درسام، البته حسيني هم گله اي نداشت.... روز آخر ترم بود و ما رفته بوديم برا 

كالس شدم، يلدا و چند تا بچه هاي كالس داشتن گريه مي كردن، پسرا هم دور هم وايساده بودن و صحبت مي 

 يه اتفاق بد افتاده بود، زود خودمورسوندم به يلدا،  "كردن، حتما

 :يلدا چي شده؟ اتفاقي افتاده؟

 ادف كرده : ندا ، اميدي ، آقاي اميدي ديروز تص

 جون از پاهام رفت بيرون، همون پسريکه هميشه كالسو مي ذاشت رو سرش، هميشه داشت با استادا چونه مي زد

 : يلدا چيزيش شده... مرده؟؟؟

 يلدا سرشو انداخت پائين، چشام سياهي رفت ... وااااي مرگ ، چه واژه سياهي
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 مي رم، تو چطور؟: ندا مراسم خاكسپاري امروزه همه بچه ها ميرن منم 

زبونم بند اومده بود با سر اشاره كردم بله، ولي اي كاش نمي رفتم، من و يلدا با ماشين حسيني رفتيم، بدنم يخ كرده 

بود، هر آن ممکن بود پس بيفتم، رسيديم بهشت زهرا، صداي جيغ مي يومد، قبرايي كه كنده شده بود ...آماده مرده 

، صداي جيغ، يلدا داشت تعريف مي كرد: يدونه پسر بوده، سه تا خواهرم داشته ، باباش جديد... پاهام باهام يار نبود

بستريه.... خوب نميشنيدم، سرم گيج مي رفت، صداي جيغ خواهراش كه اميد،  CCUديشب سکته كرده و حاال تو 

ار داشتن نيما رو مي اميد مي كردن، مادرش كه خودشو مي زد... گودااليي كه اطرافم بود... عين تو خواب ، انگ

آوردن، آره قبرش همين شکلي بود گذاشتنش تو همين گودال، به زور يلدا رو گرفتم، اون تا به من نگاه كرد، فهميد 

دارم از حال ميرم، دست و پاشو گم كرده بود، بچه ها از ما جلوتر بودن، ندا صدا زد: مهين...مهين، انگار كسي 

ند صدا زد، آقاي حسيني ، ندا حالش خوب نيست، برا چند لحظه هيچي نفهميدم، با صداشو نشنيد، اينبار با صداي بل

پاشيدن آب روي صورتم چشامو باز كردم، دست يلدا رو گرفتم و با زجه گفتم: يلدا بيا بريم، نيماي منو اينجا خاكش 

وب به خاطر دارم اينقدر زار و كردن، بيا بريم، من اينجا رو دوست ندارم، داداش اينا مرده ، ديگه بر نمي گرده.. خ

درمونده بودم، كه هر كس از اونجا رد ميشد يه نگاهي به من مي نداخت و تاسف مي خورد، درست مثل اينکه من 

صاحب عذا بودم، لباسام پر خاک بود، موهام زده بود بيرون.... بعدها يلدا تعريف كرد كه خيلي به سر و صورت 

 م.خودم ميزدم و نيما نيما مي كرد

يلدا به كمک آقاي حسيني منو بردن تو ماشين ، آقاي حسيني برام قندآب درست كرد ، يلدا كار واجب داشت، ولي 

مي خواست منو تا خونه همراهي كنه، آقاي حسيني بهش اطمينان داد مواظب من هست و بهتر كه شدم منو مي 

 رسونه خونه، يلدا هم همراه مهين رفت تا به كارش برسه.

بااليي از بهشت زهرا دور شد، چشمامو گذاشته بودم روي  "حسيني سريع ماشينو روشن كرد و با سرعت تقريباآقاي 

هم... متوجه شدم ماشين متوقف شد، چشمامو باز كردم كناريه پارک كوچيک بوديم، آقاي حسيني رفت و برام يه 

ز خوردن آبميوه حالم يکم بهتر شد، حسيني ليوان آبميوه گرفت، ازم خواست برم بيرون تا هوايي عوض كنم، بعد ا

هيچي نمي گفت، تو فکر بود... چه پسر خوب و جا افتاده اي بود،... نگاهشو به طرفم چرخوند: خانوم حکيمي هر 

وقت حالتون بهتر شد و صالح ديديد، من در خدمتم مي رسونمتون خونه، آبخوري اونجاست مي تونيد آبي به صورت 

تمييز كنيد، پدر و مادر با اين وضع شما رو ببينن دلواپس ميشن... پا شدم و به طرف آبخوري راه بزنيد و لباساتونو 

افتادم، اونم پشت سرم اومد، مقابل من ايستاده بود، دست و صورتم و خوب شستم و مشغول پاک كردن خاک از رو 

من آدم فضولي نيستم، ولي خواهش مي لباسام شدم ... حسيني ازم پرسيد: خانوم حکيمي نيما كيه؟؟؟ مي دونين كه 

 كنم بهم بگين

با اين سوال دوباره گريه اومد سراغم، آقاي حسيني با دسپاچگي گفت: نمي خواستم ناراحتتون كنم ، يلدا گفت 

 برادرتونه، ولي ... ولي...

 

چند وقت پيش نزديک بود از : برادرم بود، حاال عشقمه، همه وجودمه، همسرمه، ولي من بايد اونو از همه پنهون كنم، 

 دستش بدم، خودكشي كرد... ولي جون سالم به در برد، خاطره اون روزاي تلخ روح و جسمم و داغون كرده 

 با دهن نيمه باز نيگام مي كرد، منظورم و نفهميده بود
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اقات بيفته و من : آقاي حسيني يادتونه بهم گفتين براي خوشبختيم دعا كردين، خوب اين باعث شد كه يه سري اتف

بفهمم نيما پسرعمومه كه يه عمر همه از من و اون پنهون كرده بودن...خيلي تالشکردم از دستش ندم، براي پيدا 

كردنش رفتم عسلويه و باهم ازدواج كرديم، البته پدرم مخالف بود و مخالف هست، من چند ماهه نيما رو نديدم و 

 كابوس از دست دادنش هميشه با منه...

 

آقاي حسيني ديگه هيچي نگفت ، منو رسوند تا در خونه ، حتي خداحافظي هم نکرد. وقتي رسيدم تو خونه در اتاق 

مي خواست بشوره، نه ... خداي من اين همون مالفه اي  "نيما باز بود، مادر از اتاق نيما محلفه سفيدي اورد بيرون حتما

ورد، بدنم خيلي ضعيف شده بود، وقتي به هوش اومدم رو تخت بود كه كشيدن رو صورت نيما، دوباره حالم به هم خ

نيما بودم، بابا دستمو گرفته بود و آروم گريه مي كرد، :چي شده دخترم، چرا اين بال رو سر خودت مي ياري؟ ببين به 

قدر دلم چه روزي افتادي؟ بعد از مدتها بابا داشت با من حرف ميزد، سرمو بلند كردمو گذاشتم رو پاهاي بابام، چ

براي بابا تنگ شده بود، براي حرفاش، شوخيهاش، خنده هاش، اين مدت فقط اخم ديد ه بودم و بدخلقي ، گفتم : 

بابا كاش با نيما آشتي مي كردي، كاش از دلش در مي آوردي ، براي نيما نگرانم ، بابا سرم و بوسيد ، چند بار، و از 

ف كردم كه اون روز چه اتفاقي افتاده ... بابا تا نصفه شب راه مي اتاق رفت بيرون، شب سر ميز شام براشون تعري

 رفت و آه مي كشيد .

 

 

 اين روزها من گم شدم، گم شدم و ديگر كسي مرا پيدا نخواهد كرد 

 اين روزها شبيه تابلوهاي نقاشي شدم، 

 نقاشي هاي پيکاسو و فريادهاي گرونيکا... 

 يک آدم مانده از من و ديگر هيچ اين روزها خودم نيستم . مشتي از 

 اين روزها دلم جا ندارد 

 اين روزها زياد شب مي شود... 

 اين روزها شايد تکرار مي شوم.. 

 اين روزها كسي نمي گويد حالت چطور است....! 

 اين روزها با اينکه ماه گم شده اما ، شب ها تا صبح روشن است! 

 ! براي شعرهايم اسمي بگذار، يا رنگي

 مي داني؟!

 

 ادامه دارد ...

 

اتاق خودمو عوض كرم ، به بهانه اينکه اتاق نيما نورگيره، كوچ كردم به اتاق صاحب قلبم.امتحانات پايان ترمم تموم 

شد و من همه رو با نمره خوب پاس كردم، مونده بود پايان نامه كه اونم مشکل خاصي نداشت، با آقاي حسيني در 

صحبت كردم، قرار شد بعد از تحويل پايان نامه من برم شركت و كارم و شروع كنم، البته من هنوز با  مورد ادامه كار

نيما صحبت نکرده بودم، اما اگه قرار بود اون حاال حاالها اونجا بمونه منم بايد يه فکري مي كردم... براي تکميل پايان 

شگاه شلوغ... اونروز تولدم بود، از صبح منتظر بودم نيما بهم نامه مي رفتم دانشگاه ... ترم جديد شروع شده بود و دان
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زنگ بزنه و يا حداقل ممان و بابا يه چيزي بگن اما هچييييي ، با استاد راهنما قرار داشتم رفتم دانشگاه و يه چند 

دانشگاه گريه كردم،  ساعتي رو اونجا گذروندم، ....ياد پارسال ... ياد نيما برام تولد گرفت .... كلي تو راه برگشت از

انگار هيچکس يادش نيست كه من هستم... طبق روال با  "انگار هيچکس يادش نبود كه امروز روز تولد منه، اصال

كليد خودم در و باز كردم و رفتم داخل، مامان منتظرمن بود و اومد به استقبالم، منو در آغوش گرفت و گفت: عزيزم 

سته بود ، با اشاره مادر از جاش بلند شد، دست كرد تو جيبش و يه جعبه كوچيک تولدت مبارک ، بابا روي كاناپه نش

بيرون آورد و داد به من... مثل اينکه خيلي وقت بود منتظرم بودن، هم كلي هيجان زده بودم و هم خيلي خوشحال 

دم سريع در جعبه رو باز كردم، انتظار تولد و كادو نداشتم ... كيفم و ولو كردم همونجا و بابا رو بوسيدم بع "،آخه اصال

واي يه انگشتر خيلي خشکل بود... تعجبم وقتي بيشتر شد كه متوجه شدم ، اين حلقه نگين داره و شکل حلقه 

نامزديه... يک انگشتر طال سفيد با چند تا نگين درشت... مادر گفت: سليقه باباته، مي پسندي... دلم مي خواست از 

له جواب دادم : خيلي قشنگه، خيلي ... مامان گفت: دستت كن ببين اندازه ست،... تا خوشحالي جيغ بزنم ... با عج

اومدم حلقه رو دستم كنم ، مامان دستم و گرفت و گفت : دختر گلم اين حلقه رو بايد بندازي دست چپت، حلقه 

مام حلقه زده بود، چي مي نامزديه، بايد زودتر از اينا برات مي گرفتيم اما بابا صالح نمي دونست،.... اشک تو چش

شنيدم؟ يعني بابا از ته دل راضي شده؟ يعني برا بابا مهم نيست همه بدونن ما ازدواج كرديم... حلقه رو دستم كردم ، 

بعدم رفتم طرف بابا ،دستام و حلقه كردم دور گردن بابام و بوسيدمش ... هزار بار، بابا هم من و بوسيد و گفت: 

عقد پدر داماد كادو مي داده ، من كه اونموقع نبودم، اين باشه هم كادو عقد و هم تولد، هميشه رسم بوده كه سر 

 "اينطوري هر كس ببينه متوجه ميشه نامزد كردي، و نشون كرده اي ،ولي يه خواهش، اگه كسي پرسيد با كي؟ فعال

، يه جوري طفره برو،تا من يه جواب نده، بگو فقط حلقه رو آوردن برا نشون كردن، بايد تحقيق كنيم، قطعي نيست 

زمينه سازي بکنم... مامان گفت : بسه ديگه، مي خواين تا شب وايسين و حرف بزنين ،بشينيد ديگه ، تا شما در دي 

مي كنيد، منم برم چند تا چايي بريزم ، بيارم با كيک بخوريم، : واي مامان مگه كيکم گرفتيد، باورم نميشه.... بابا يکم 

: اي بي معرفت ، شده تا حاال ما تولد تو رو فراموش كنيم... ديگه هيچي نگفتم، بعد از مدتها خانواده اخم كرد و گفت

دور هم جمع شده بوديم، يه جمع صميمي ، باهم صحبت مي كرديم ، بدون هيچ تنشي، البته جاي نيما خيلي خالي بود، 

ي صحبت مي كرد نشونه هاي خوبي بود ... بابا مشغول اما همينکه بابا آروم گرفته بود و مامان بدون استرس از هر در

خوندن روزنامه شد ، مامان هم تلوزيون رو روشن كرد، من ميز رو جمع كردم و بعد از شستن ظروف برا خودم يه 

چايي ريختم و رفتم تو اتاق نيما، تو اون اتاق بيشتر آرامش داشتم....يادمه شباي امتحان و يا موقع كنکور كه من 

ر بودم شبا رو بيدار بمونم مي يومدم اتاق نيما، تا از تنهايي نترسم، اگرم يه وقت مي موندم تو اتاقم ، نيما مي مجبو

يومد پيشم و اونجا مي خوابيد، برام نصفه شب چايي مي آورد، اشکاالتم و رفع مي كرد، اين اتاق پر بود از بوي نيما، 

هميشه اوضاع آروم بود، گاهي پدرو مادر مشاجره مي كردن، ولي تو وقتي خاطرات گذشته رو مرور مي كنم، مي بينم 

خونه ما هيچوقت اختالف جدي پيش نيومده بود ، خاطرات گذشته ، بازيهاي كودكي، رفتنم به مدرسه، نوشتن مشق ، 

هميشه شاگرد كه البته بيشتر وقتا دور از چشم مامان نيما خان بايد زحمتشو مي كشيد ، گرفتن كارنامه و اينکه نيما 

اول بود و اين باعث افتخاربابام بود ، از طرف كار بابا هر سال بهش جايزه مي دادن و اون بيشتر وقتا جايزش و مي 

داد به من ... قبول شدن نيما تو كنکور كه مثل توپ تو فاميل صدا كرد و بابا به اين مناسبت يه جشن مفصل بر پا 

نشگاه شده بود، توجهش به من كم شد ، سرش شلوغ بود ، هر روز با بچه هاي كرد، يادم مي ياد اوايلي كه وارد دا

دانشگاه مي رفتن بيرون، يه روز اردو، يه روز كافي شاپ، يه روز مهموني، نيما جزو شاگرد اوالي دانشگاه بود، هم از 
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اد ،ولي نيما عوض شده لحاظ درس و هم از لحاظ خوشگذروني ... من اون موقع راهنمايي بودم ، حسودي مي كردم زي

بود اهميت نمي داد، چند بارم گير دادم همراهش برم بيرون، اون قبول نکرد و منم تا ميشد تو خونه داد و بيداد راه 

انداختم و گريه كردم ، مي دونستم جمعاشون هميشه مختلطه، ... خوب يادمه خيلي تو خونه احساس تنهايي مي 

ونه دوستام، نيما هيچوقت تو خونه نبود، صبح صبحونه نخورده مي رفت تا شب.. منم كردم ، بابا اجازه نمي داد برم خ

به اين وضعيت عادت كرده بودم، يادمه نيما تازه كامپيوتر خريده بود و چند تا بازي توپم نصب كرده بود كه  "تقريبا

شروع شده بود، جمعه بابا و  حسابي سرگرمم مي كرد...اما يه اتفاق !! فصل زمستون بود و امتحانات ثلث سوم من

مامان براي يه مهموني دعوت شده بودن كرج، من يه پا وايسادم كه امتحان دارم و نمي رم مهموني ، بابا از نيما 

از تنهايي مي ترسيدم تو  "خواست خونه بمونه تا من تنها نباشم، ولي نيما قبول نکرد ، منم لج كردم و با اينکه واقعا

كه يه ساعتي نگذشته بود كه پشيمون شدم ...تا بعد از ظهرردرسام و خوندم، همش منتظر بودم  خونه موندم، بماند

نيما برگرده ... هوا كم كم داشت تاريک ميشد، هيچکس نيومد تصميم گرفتم برم حموم ، اون وقتا برق زياد قطع 

..همينطور با سر و بدن خيس يه ميشد، زير دوش بودم كه برقا رفت، از ترس نزديک بود سکته كنم، چه غلطي كرم.

چيز پوشيدم و اومدم بيرون، خونه تاريک بود،مي ترسيدم، بلند بلند گريه مي كردم... همه چيز تو اون تاريکي 

وحشناک به نظر مي رسيد، كورما كورمال رفتم طرف مبل ، تا بشينم ، نمي دونم چي رو ميز بود كه افتاد زمين ، 

خونه ... هنوزم از يادآوري اونروز مو به تنم سيخ ميشه... در هال و باز كردم پريدم صداي وحشتناكي پيچيد تو كل 

تو حياط هوا خيلي سرد بود، رفتم رو پله هاي بالکن نشستم، بارون اومده بود ، زمين خيس ، هوا سرد ... زار زار گريه 

ز رفت و خوردم زمين ... پام درد گرفته مي كردم، تو خيالم يکي داشت نيگام ميکرد، خواستم برم تو كوچه كه پام لي

بود، با صداي بلند گريه مي كردم، مي ترسيدم برم تو خونه خيلي تاريک بود... يه يک ساعتي به همين وضع گذشت، 

تا اينکه صداي حركت كليد تو قفل حياط و شنيدم ، هنوز وسط حياط افتاده بودم ، با صداي گرفته داد زدم: بابايي ... 

اونا نبودم نيما بود ، بدون اينکه در و ببنده اومد طرف من ...يخ كرده بودم، خودم انداختم تو بغلش و ديگه  مامان ...

هيچي نفهميدم... وقتي به هوش اومدم روي كاناپه دراز كشيده بودم...اما همه استخونام درد مي كرد، نيما كنارم بود و 

آبجي؟ از چي ترسيدي؟ چرا خيس بودي ؟ سرم و گذاشتم رو  داشت موهام و نوازش مي كرد ، ازم پرسيد: چي شده

زانوي نيما و با هق هق جواب دادم: ح م وم بودم،ب ر قا رفت، يه ص دا يي اومد، نيما من خيلي ترسيدم كجا بودي؟ 

ماجرا  از صبح تا حاال تنها بودم؟ چرا ديگه پيشم نمي موني داداشي ؟ چرا دوستم نداري؟ نيما ارومم كرد... بعد اون

من يه هفته تمام نتونستم از تو رختخواب بيام بيرون، سرماخوردگي شديد، امتحانتو هم نتونستم بدم، و با گواهي 

پزشک به صورت انفرادي ازم گرفتن، ولي اين اتفاق اونقدرها هم بد نبود ، چون باعث شد نيما وقت بيشتري رو تو 

تنها بودم پيشم بمونه...وااااي يادش به خير، وارد دبيرستان كه شدم، خونه و با ما بگذرونه ، و تازه اگه يه وقت من 

نيما بعضي وقتا مي يومد دنبالم، همکالسييام بد جور چششون نيما رو گرفته بود و چپو راست به من محبت مي 

ب قبول كردن... جشن فارغ التحصيلي نيما، رفتن نيما به سربازي ، چقدر دلش مي خواست من دانشگاه يه رشته خو

بشم و وقتي تو كنکور سراسري قبول نشدم، ساعتها تو بغل نيما گريه كردم، بابا دلش نمي خواست منو بفرسته 

دانشگاه آزاد، ولي با وساطت و پافشاري نيما راضي شد... مرور خاطرات دلتنگي منو بيشتر مي كرد، تو حال و هواي 

يلدا بود، ازم خواست عصري باهاشون برم بيرون ، بليط يه  خودم بودم كه صداي زنگ موبايلم منو به خودم آورد،

كنسرت تاپ و گرفته بود... ترجيح مي دادم تو خونه بمونم ، مي خواستم با نيما حرف بزنم، نيما سرش شلوغ بود، 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

7 8  

 

 حوصله سر و صدا "كمتر با من تماس مي گرفت، البته خودم بهش گفتم هر وقت بيکار بود باهام تماس بگيره، اصال

 رو نداشتم ..... يلدا هم كه گييييير، بالخره قبول كردم، قرار شد يلدا و پويا بيان دنبالم. 

بهتر كه رفتم، خيلي خوش گذشت ، خواننده اي كه من هميشه عاشقش بودم... دلم از نيما گرفته بود، اون حتي تلفني 

بيرون تا باهم شام بخوريم، وقتي سر ميز هم به من تبريک نگفت، يعني اينقدر وقت نداشت... بعد كنسرت رفتيم 

كه كنسرت چسبيد، كاش در سال چند بار تولدت بود، تا نيما خان به اين بهونه  "نشستيم ، پويا با لبخند گفت: واقعا

برا ما هم بليط كنسرت بگيره....چي گفت؟ نيما... نيشم تا بنا گوش باز شده بود، درست ميشنيدم نيما برامون بليط 

ود، آره درسته فقط اون مي دونه كه من اين خواننده رو دوست دارم.... پويا گوشيش و آورد جلو، بفرمائيد گرفته ب

 اين هم نيما خان، گوشيو گرفتم: الو نيما سالم

 : سالم عزيزم تولدت مبارک، خوش گذشت.

 : خيييييلي ، جات خالي بود، شب بهت زنگ مي زنم برات تعريف مي كنم.

 : منتظرم 

وشيو قطع كردم ، جلوي پويا نمي تونستم راحت حرف بزنم، چشام پراشک بود، سعي كردم جلوي خودمو بگيرم، گ

يلدا رفت كه دستاشو بشوره، پويا روشو كرد طرف منو گفت: ندا، از يلدا شنيدم خيلي نگران نيما هستي، شايد نگراني 

ر تلخه كه فکر نمي كنم يه فرد عاقل حاضرباشه تکرارش تو بي مورد باشه يلدا بهت گفته كه منم... اين تجربه اينقد

كنه، البته هستن كسايي كه چند بار دست به اين عمل مي زنن، اما اونا يا بيماري روحي دارن، يا اينکه ديگه هيچ 

نجات انگيزه اي براي ادامه براشون نمونده، وضع امثال من و نيما فرق مي كنه ، ما دچار يه جنون آني شديم، و وقتي 

پيدا كرديم، اينقدر از كرده پشيمونيم كه ديگه هيچوقت حاضر به تکرار نيستيم، شايد بخواين علت خودكشي منو 

بدونينن... پدر من يه آدمه پولداره، اون منو مجبوركرد با يه دختر پولدار و البته از خود راضي نامزد كنم، اوايلش 

ن دختر با يه نفر ديگه رابطه داره كار برام سخت شد، هر چي به زياد سخت نبود، ولي بعد وقتي من فهميدم كه او

پدرم گفتم به خرجش نرفت، يه كالم ميگفت يا اون دختره و خانوادت ، يا هيچکدوم، يه بار وقتي اون دخترو تو 

ماشين با دوست پسرش ديدم، ديگه كنترل خودمو از دست دادم و رفتم همه قرصاي مادرم و خوردم، وحشتناک 

،...بعد ار اون ماجرا پدرم راضي شد نامزدي به هم بخوره، ولي شرط كرد كه بايد از لحاظ مالي روي اون حساب بود

عوض شد، پدرم با يلدا موافق نيست ولي از اونجايي  "نکنم، منم قبول كردم، از وقتي با يلدا آشنا شدم ، زندگيم واقعا

من اعمال كنه، من وقتي نجات پيدا كردم، تصميم گرفتم  كه من از لحاظ مالي مستقل هستم نمي تونه نظرشو رو

زندگيمو از نو بسازم و به خاطرديگران حق زندگي رو از خودم نگيرم، مطمئن باش نيما از من عاقلتره و راهش و 

درست انتخاب ميکنه ، قصدم نه دخالته و نه نصيحت باور كن، من با نيما حرف زدم مي دونم كه اون خيلي زندگيشو 

 ست داره و بنا نيست به اين سادگي از دستش بده...دو

: ممنون پويا، ولي بهم حق بده يکم نگران باشم، ...يلدا سر و كلش پيدا شد : به به خلوت كردين، چي به هم مي 

 گفتين؟ 

ثر اوقات فکرشو نمي كردم از خونواده پولداري باشه، اك"هر سه زديم زير خنده... پويا جوون سر به هوايي بود، اصال

سرقرارش با يلدا دير مي رسيد، ماشينش داغون بود و از همه باالتر افراط در خوشگذروني ... ولي انگار من هيچوقت 

اون روي سکه پويا رو نديده بودم،... يلدا دستاشو محکم زد روي ميز و گفت: حاال نوبت كادوي ما، از طرف من شام 

 برا.... نييييما... و از طرف پووووويا ...يه كار نون آب دار
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 از خوشحالي جيغ زدم : يلدااااا... چه كاري ؟ كجاست؟

: آرومتر ديوونه ، همه دارن نيگامون ميکنن، راستش شوهر خاله پويا يه شركت بزرگ كامپيوتري داره ، هم خريد و 

ر خالش رو ميبينه و فروش كامپيوتر ، هم نرم افزار و خالصه يه شركت توپ ، نيما چند روز پيش تو مهموني شوه

اتفاقي در مورد كار ازش پرس و جو ميکنه، اون ميگه كه يکي از مهندساي زبده سخت افزاريش و برا كار تو دفتر 

دبي فرستاده اونجا و دنبال يه آدم مطمئن و البته متخصص مي گرده، پويا هم نيما رو پيشنهاد كرده ، البته اين آقا يه 

فرمودن مدارک آقاي مهندس رو براشون ببريم و همچنين گواهي از شركتي كه نيما خورده مقرراتي تشريف دارن، 

 اونجا كار ميکنه تا بررسي كنن.

وا رفتم : يلدا چنان گفتي كار كه من گفتم نيما مي تونه از فردا مشغول بشه و اخمام و كردم تو هم...پويا پادر ميوني 

اله من مقرراتي هست، ولي منو خيلي قبول داره ، تازه نيما كه كرد و گفت: ندا تو هم مثل يلدا عجولي، شوهر خ

شرايطو داره، از دانشگاه دولتي كه مدرک گرفته، سوء پيشينه نداره، مورد تائيد يه آدم مطمئنه كه من باشم... تا اينو 

.. پويا هم كم گفت ندا جعبه دستمال كاغدي رو زد تو سر پويا و گفت: نمرديم و به آدم متشخص و مطمئن و ديديم.

نيووورد، با يه حركت سر يلدا رو گرفت تو دستاش و محکم بوسيدش، بعدم دستاي يلدا رو محکم گرفت ... به جاي 

يلدا من سرخ شدم... يلدا هم شروع كرد به دست و پا زدن و جيغ و داد، وااااي تو رستوران ...نه مثل اينکه اين دو تا 

زشته ، يه نيگايي به دو رو ورت بنداز... پويا كه حاال به نفس نفس افتاده بود با  دست ور دار نبودن ..: ندا تو روخدا

خنده گفت: آخه حيف بود جواب اين حمله رو نمي دادم.... يلدا گفت: حيف كه اينجا رستورانه ، مي كشمت پويا .. 

 وقتي تنها شديم باهات تسويه مي كنم، و ادامه داد : به به شااااام 

 ا پرسيد: ندا مدارک نيما رو كي بهم مي رسوني ؟ آقا بهرام گفت بايد مصاحبه هم بده، بعد شام پوي

جواب دادم: كپي همه مداركو دارم مي مونه گواهي سابقه كار تو اون شركت كه سعي مي كنم هر چه زودتر بگيرم، 

 را مصاحبه بياد، چيزي ندونه اگه مداركش مورد تائيد بود، خبرش مي كنيم ب "البته بهتره نيما فعال

پويا شونه هاشو زد باال و گفت هر طور راحتي ولي شما رو اين كار حساب كن، حتي اگرم يک در صد قبول نکرد ، 

خاله رو واسطه مي كنم ، مي دوني كه هيچ مردي نمي تونه روحرف زنش حرف بزنه، اگر از زندگيش سير نشده باشه 

 ع شد... چه حوصله اي داشتن اينا اينوقت شب؟و با اين حرف دوباره لوس بازيه يلدا شرو

تا رسيدم خونه زنگ زدم به نيما، طفلک منتظر بود... باهم كلي حرف زديم، ماجراي حلقه رو هم بهش گفتم، باورش 

 نميشد، هر دو آرزو كرديم سال ديگه تولد من در كنار هم باشيم، 

 تي، اآلن چي خوردي؟: نيما يادت مي ياد پارسال تولدم برام جوجه كباب گرف

اشتها نداشتم، دلم خيلي هواتو كرده، يادش به خير پارسال همچين وقتي داشتم عکسامونو مي  ": به خدا هيچي ، اصال

 ريختم رو كامپيوتر، امروز ده بار بيشتر اون عکسا رو نيگا كردم...

مضا كني، فردا از طريق پست هوايي برات مي : بگذريم... نيما راستي ، من مدارک وام ازدواجو از بانک گرفتم، بايد ا

 فرستم ، سريع امضاء كن و برش گردون، راستي يه گواهي اشتغال به كارم مي خوام

 : باشه ولي گواهي اشتغال برا چي؟

 : خوب نيما، بايد بدونن كار ميکني و مي توني قسط وام و بدي

 

 البته الکي مي گفتم ، گواهي رو مي خواستم برا پويا
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همش دعا مي كردم كار نيما جور بشه، مداركو پويا برده بود، تا حدودي آرامش به خونه برگشته بود، بابا ديگه 

عصبي نبود، البته اكثر وقتا تو خودش بود ولي اوضاعش روبراهتر شده بود، نمي دونم به چي فکر مي كرد؟ اما مطمئن 

عوض شده بود، به خودش مي رسيد، غذاي خوشمزه  "ش كامالبودم بي ارتباط به من و نيما نبود، مادرم كه روحي

درست مي كرد... تازگيا منم بهش كمک مي كردم تا به قول خودش آشپزي ياد بگيرم و برا بچش غذاهاي خوب 

 درست كنم. 

 

ه هام مدتي بود خيلي سرفه ميکردم، صدام بيشتر وقتا گرفته بود، آخرين باري كه رفتم دكتر نظرش اين بود كه سرف

 ريشه عصبي هم داره، چون داروي آنتي بيوتيک و آلرژي جواب نمي داد....

 

كار پايان نامه تموم شده بود و قرار بود ، استاد هر روز طبق برنامه ريزي نتيجه كارو اعالم كنه ، پايان نامه دو بخش 

و با اولين جلسه تائيد شد و اما  بود، كار گروهي و انفرادي ، كار گروهي ما به لطف آقاي حسيني بدون نقص بود

قسمت انفرادي يکم لنگ مي زد ، تو فرجه اي كه داشتم ايرادا رو با راهنمائيهاي استاد و كمک آقاي حسيني رفع 

كردم ، دوشنبه نوبت دفاعم بود، بعد از اتمام كالسا استاد اومد براي شنيدن نظرات و دادن نمره نهايي ، من آخرين 

يه بررسي و صحبت من پايان نامه امضاء شد، خوشحال بودم، اين يعني فارغ التحصيل شدن ، سريع  نفر بودم ، بعد از

به نيما زنگ زدم، اونم خيلي خوشحال شد، هوا كم كم داشت تاريک ميشد، زود از دانشگاه زدم بيرون، واي چه هواي 

يچکس نبود، از تاكسي كه هيچ... تکيه سردي!! برف سنگيني مي باريد، با سرعت حركت كردم، تو ايستگاه اتوبوس ه

دادم به ميله ايستگاه اتوبوس ، از سرما مي لرزيدم، اگه نيما بود امکان نداشت من اينجا يخ كنم، با اين فکر اشکم 

جاري شد، دست خودم نبود، هميشه با خودم فکر مي كردم وقتي فارع التحصيل بشم چه خبر ميشه؟ اما االن هيچ 

ود ، من و تنهايي ...سوار اتوبوس شدم واشک ريختم، پياده شدم واشک ريختم، اواخر بهمن بود، اآلن اتفاقي نيفتاده ب

يک سالي ميشه كه نيما براي كار رفته عسلويه، چه سال پر فراز و نشيبي بر من گذشته بود، چطور تونستم طاقت 

عيد و برم پيشش ، چطور مي تونستم مادر و پدرم  بيارم؟ ... تنها كار مثبتيي كه نيما انجام داد اين بود كه ازم خواست

 "با اين حال تنها بذارم و برم؟ نيما كي مي خواست دست از كينه توزي برداره؟ من بهش جواب رد دادم با اينکه قلبا

راغب بودم برم، حاال كه اوضاع خونه روبراه شده درست نيست من دوباره همه چيزو خراب كنم... همه اميدم به اين 

 د كه كار نيما جور بشه و اون مجبور بشه برگرده، يعني ميشه؟بو

 

انگار آسمون هم با من همدردي مي كرد، بد مي باريد،ازاتوبوس پياده شدم، تو خيابون هيچکس نبود، بارش سنگين 

ومد نيما مي برف و تاريکي مردم و كشونده بود تو خونه هاشون، نمي تونستم تند راه برم زمين لغزنده بود،... يادم ا

گفت: زمين پوشيده از برف و كه مي بينم، انگار جشن عروسيه ...يکدفعه يکي صدام زد، تا رومو برگردوندم، يه 

چيزي محکم خورد تو صورتم، سرم گيج رفت، يعني چي مي تونست باشه؟ خوردم زمين ، سرم و بلند كردم، واي 

اين خيابون خلوت ، نفسم بند اومد، حاال چيکار كنم؟ از كي كمک خداي من!!!! شهروز بود، اون اينجا چيکار ميکنه، تو 

 بخوام ؟ نمي تونم فرار كنم؟ 

 با تندي بهش گفتم: برا چي مي زني؟ برو گمشو
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: فکر كردي به همين راحتي دست از سرت بر مي دارم، به چه جراتي حلقه مي ندازي دستت ؟... اول برادرتو مي 

در دانشگاه لشکر كشي مي كني... اين مشت و زدم در جواب مشتي كه داداشت بهم  فرستي سراغ من... بعدم جلوي

 زد، هنوز كجاشو ديدي؟ باليي به سرت بيارم كه جلوي من واينسي..

 

خواستم فرار كنم كه اون پاشو گذاشت جلوي پام، محکم خوردم زمين ، ترسيده بودم، شهروز در حالت عادي خشن 

انيت ...دستمو گرفت، مي خواست به زور منو ببره تو ماشينش، من مقاومت مي كردم، داد بود واي برسه به وقت عصب

زدم: برو گمشو، ازت متنفرم، شهروز ولم كن، برو دنبال زندگيت ، تو كه با اون دختره ريختين رو هم، چيکار به من 

ي كشيد به سمت ماشين، با گريه داري، آبروريزي نکن من نامزد دارم ... زورم بهش نمي رسيد، اون منو به زور م

 ادامه دادم : كثافت بي شعور، از دستت شکايت مي كنم، ولم كن ديوونه ....

ولي انگار كر شده بود، انگا خيلي وقت بود مي خواست انتقام بگيره و دنبال من بود، به صداي خشني گفت: از اولم 

ارتباط داري، بايد ادب بشي ، باليي سرت مي يارم كه  مي دونستم تو هرزه اي، مي دونستم به جز من با ديگران هم

نامزدت ول كنه بره، خيلي وقته منتظر چنين فرصتي بودم، حاال كه گيرت آوردم ولت كنم بري ، چطور اون وقتا برام 

مي مردي؟ حاال ازم متنفري، بهتر از من گير آوردي، نشونت مي دم، آبروتو مي برم بعد مي رم سراغ زندگيم، ازت 

فيلمي بگيرم كه تا آخر عمر بترسي اسم شهروز و به زبون بياري ، هفته ديگه عروسيمه، حيفم اومد تا با تو تسويه 

نکردم برم دنبال زندگيم، نبايد دست خالي باشي، منو باش كه به تو رحم كردم، بايد اولين دفعه اي كه مي يومدي 

نکنم و برا هميشه غالم حلقه به گوشم باشي، برا خودت پيشم ، باليي به سرت مي آوردم كه التماسم كني تركت 

گفتي اين كه خره بزار سواري بگيرم ، چيزي نشده، اتفاقي نيفتاده ، يه دوستي ساده راحتم بهمش مي زنم، من بايد 

تالفي كنم، چند روزي كه پيش من باشي و گم و گور بشي، هم خانوادت مي فهمن هرزه اي و هم نامزدت ميره دنبال 

ارش، منم حقم و ازت گرفتم، ديگه بي حساب ميشيم، ديگه داداشتم جرات نمي كنه دست از پا خطا كنه چون ك

 اينبار مدرک جور مي كنم آبروتو مي برم...

 

: چه نقشه اي داري شهروز، ولم كن ، برو دنبال كارت، تو مريضي، بد دلي ، من هميشه بهت وفادار بودم، ولي تو 

 خودت بود، شهروووووز تو رو خدا خرابش كردي، تقصير

 

 كارياز دستم بر نمي يومد، يه لحظه از ته دل از خدا كمک خواستم، ازش خواستم بهم رحم كنه...

بدنم كرخ شده بود، شهروز خيلي قوي بود نميشد از دستش در برم، خدايا كمکم كن، كمکم كن، نزديک ماشين 

ومد خودشو كنترل كنه، من دستمو كشيدم و فرار ، صداي استارت ماشين بوديم، برا يه لحظه پاي شهروز سر خورد، ا

و شنيدم، با ماشين از پشت سر مي يومد دنبالم نزديک بود بزنه بهم كه صداي يه پير مرد منو كشوند به سمت پياده 

ي مي خواي؟ شماره رو ، دختر بيا تو پياده رو ، اآلن مي زنه بهت ، و با صداي بلند داد كشيد: از جون دختر مردم چ

 ماشينتو يادداشت كردم زنگ مي زنم به پليس، من اين دختر و مي شناسم، بي غيرت از خدا بي خبر...

 

ديگه هيچ صدايي نمي شنيدم، فقط فرار مي كردم، چند بار خوردم زمين، حس مي كردم شهروز پشت سرمه... 

يخ كرده بود و مي لرزيد، به زحمت كليد و چرخوندمو در و  بالخره رسيدم به خونه ، نمي تونستم در و باز كنم، دستام

باز كردم ، رفتم داخل در و هم محکم بستم، چشام هيج جا رو نمي ديد، از پله ها رفتم باال در هال و كه باز كردم ، 
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باز كردم، همه دنيا سياه شد.... صداي بابا رو ميشنيدم كه منو صدا مي زد ولي نمي تونستم جواب بدم... چشممو كه 

ديدم بابا منو بغل كرده و گريه مي كنه، تا ديد چشممو باز كردم گفت: ندا بابا چي شده؟ چته؟؟؟زنگ زدم اورژانس ، 

تکون نخور، اآلن ديگه مي رسن...مادرت نيست من نمي دونم چيکار كنم، دوباره از هوش رفتم، اينبار وقتي چشممو 

فرار من از دست شهروز شبه يه معجزه بود، از  "سرم وصل بود.... واقعاباز كردم، رو تخت بيمارستان بودم و بهم 

ساعت تو بيمارستان بستري بودم، خوشبختانه پاي من  40فکر اينکه منو با خودش مي برد مغزم سوت مي كشيد، 

راب بود، نشکسته بود و دكتر دستورداد پام رو آتل بندي كنن و يکي دو هفته اي استراحت كنم، البته حال جسميم خ

سرماخوردگي شديد، سردرد، سرفه .... سرفه...فکر كنم يه صد تا آمپول برام نوشته بود، يکي از دوستاي مامان 

پرستار بود، روزي دوبار براي تزريق آمپول مي يومد خونمون، اما اين داروها روي من تاثير نداشت ....بابا چند بار در 

ادم و گفتم: پام ليز رفته و افتادم تو جوي آب، بابام مي فهميد دروغ ميگم، مورد اون روز ازم پرسيد، من يک پا وايس

 آخه اگه بيفتي تو جوي آب، هم پات كبود ميشه هم صورتت... اما به هر حال كه زياد سربه سرم نمي گذاشت.

 

اينقدر گرفته بود قضيه رو از نيما پنهون كرديم، فقط مامان بهش گفت كه سرما خوردم و حال مساعدي ندارم، صدام 

كه به زور حرف مي زدم، هر بار نيما زنگ مي زد، به يه بهانه اي گوشي رو زود قطع مي كردم، آخه كافي بود چند تا 

كلمه حرف بزنم تا به سرفه بيفتم ، حاال مگه اين سرفه ها قطع ميشد، حالم بد بود و هر رو زبدتر هم ميشد، بدنم 

از سر جام بلند بشم سرم گيج مي رفت و چشام سياهي مي رفت، استخونام درد  ضعيف شده بود، همينکه مي خواستم

مي كرد، مامان به يلدا خبر داده بود، اون بهم سر مي زد، ماجراي شهروز و به اون گفتم، يلدا اصرار داشت نيما از 

تا چشمام و روي هم مي  حالم باخبر بشه، ولي من مخالفت مي كردم،.... دوري نيما ديگه توان و از من گرفته بود،

گذاشتم ، شهروز و مي ديدم كه بهم پوز خند مي زنه و مي خواد منو اذيت كنه.... هر شب با قرص ارام بخش به 

خواب مي رفتم و تا صبح چندين بار از خواب مي پريدم، كابوساي وحشتناک منو رها نمي كرد، كابوس از دست دادن 

س انتقام گرفتن شهروزاز من، روزگارم تيره و تار شده بود، بدنم ضعيف شده نيما، كابوس خيانت من به نيما، كابو

 بود،از بوي غذا حالم به هم مي خورد ....

 

بدنم عين يه كوره مي سوخت، مسکن و آرامبخش هم هيچ دردي رو دوا نمي كرد، ترس و نا اميدي همه وجودم و پر 

.. فقط وجود اون مي تونست حال منو عوض كنه، مادرم دائم كرده بود، احساس مي كردم پشتم خاليه، كاش نيما .

غصه مي خورد و بابام با ديدن من اشک تو چشاش جمع ميشد، يلدا دائم به نيما بد و بيراه مي گفت ... من هر روز 

شبا  حالم بدتر از ديروز بود، ديگه كم كم از بهبود خودم نااميد شده بودم، از بس سرفه مي كردم دائم عق مي زدم،

كابوس مي ديدم ... بابا تصميم گرفت منو تو بيمارستان بستري كنه ولي دكتر موافقت نکرد، دكتر معتقد بود مريضي 

من بيشتر جنبه روحي داره و به بابا تذكر مي داد، تو بيمارستان ما براي روح كاري نمي تونيم انجام بديم، باباي 

ت و حالم و مي پرسيد انگار وجود خارجي نداشت، فراموشم كرده بيچاره رنگ به روش نبود... نيما تماس مي گرف

 بي وفاست.. "بود... فراموش ... واقعا

 

حالم از روزاي ديگه بدتر بود ، از خدا طلب مرگ كردم، ديگه خسته شده بودم، آرامش روحي نداشتم ، تو بيداري 

بودم كه تنهام، ولي قدرتي نداشتم براي از دست  هم كابوس مي يومد سراغم، باور كرده بودم نيما نيست، باور كرده

دادن نيما عذاداري كنم ... شايدم نيما مدتهاست كه مرده و من اين اتفاقات و تو يه خواب طوالني ديدم، چون هر چي 
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يالش از زندگي ما رفته بود.. حاال خ "به اطراف نگاه مي كنم اثري از اون نيست، بله ديگه هيچ اميدي نيست ،نيما واقعا

تو خواب و بيداري مي يومد پيشم تا منو ببره پيش خودش، نا اميدي و تنهايي تنها چيزي بود كه برام مونده بود... 

اونشب يلدا اومد پيشم و مامان و بابا رفتن بيرون ، يعني كجا مي رفتن اين موقع شب؟ نفهميدم به خواب رفتم و يا 

سيم خنک مي يومد، عمو حسن و ديدم داشت مي يومد طرفم، بهم بيهوش شدم، بعد از مدتها بدنم خنک شد، يه ن

لبخند مي زد،نيما هم بود ولي نيما گريه مي كرد، رو كردم به نيما...: نيما من دارم مي يام پيش تو، پس چرا گريه مي 

نکنه منو نمي كني؟ ولي اون گريه مي كرد و سرشو تکون مي داد،.... چرا نيما گريه مي كنه؟ نکنه منو دوست نداره، 

مردم،  "خواد ... بدنم سرد شده ، نکنه من مردم؟؟؟ چرا هيچکس به جز عمو حسن كنارم نيست ...يعني من واقعا

يعني ديگه تموم شد... تنهايي... بيماري... نيما از دور بهم نگاه مي كرد ،چقدر سبک شده بودم، انگار تو ابرا قدم مي 

فاصله مي گرفتم، به عمو نگاه كردم، عموپس نيما كو؟ چرا نيما نمي ياد؟... من  زدم، ولي با هر قدم فرسنگها از نيما

 نمي خوام ازش جدا بشم...

 

 غروب مي كنم ولي نمي رسي به داد من

 

 طلوع هر بهانه اي ، دليل اعتماد من

 

 زبانه مي كشد تنم ، در آتش نگاه تو

 

 بيا دوباره قد بکش شبي در امتداد من

 

 يز مهربان ، كه كوره ي دو دست توبيا عز

 

 مگر بهم زند دمي ، ستون انجماد من

 

 بيا و بوسه ها بزن به گونه هاي داغ من

 

 كه در گناه عاشقي ، همين شود نماد من

 

 شب است بي تو بودنم ، بمان كنار من ، مرو

 

 كه عاشق طلوعم و تويي تو بامداد من

 

اون اتفاقي كه نبايد افتاده بود، ندا هم مثل من عاشق شده بود، خداي من اين امکان  ديگه كار از كار گذشته بود،

نداره، چطور اين حس لعنتي به سراغ اونم اومد، داشتم ديوونه ميشدم، اون لحظه اي كه نداي من بهم گفت كه فراي 

اين يعني چه؟ هر چي  ". واقعااز حس برادري دوستم داره، به خودم مي باليدم ، ولي واي به وقتي كه تنها شدم..

بيشتر فکر مي كردم كمتر نتيجه مي گرفتم، حالم دست خودم نبود، هر آن يه فکري مي كردم، از خونه برم... يه 

كاري كنم ندا از من بدش بياد... چيکار كنم خدايا؟؟ اين چه زندگيه؟ يه روز از لج ندا رفتم همه موهامو از ته زدم، 

گريه كرد، دلم خيلي براش سوخت ، اون تحمل غصه رو نداره، دستاشو بوسيدم ازش معذرت وقتي اومدم خونه ندا 
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خواهي كردم، اونسال عيد بهم زهر شد... وقتي مي يومدم كلي نقشه داشتم، تصميم داشتم با ندا كلي خوش بگذرونيم 

چطور ازش دل بکنم؟ ولي انگار همه چيز برعکس پيش رفت، ندا خيلي دلنازک بود، چطور از خودم برونمش؟ 

دوستش داشتم بيشتر از خودم، بيشتر از همه چيز تو دنيا، سيزده بدر ندا همراه مامان و بابا نرفت، خوب مي فهميدم 

مي خواد پيش من باشه، اون هميشه منو دوست داشت و بهم اعتماد داشت، اما عشق رنگ و روي دوستيها رو عوض 

كنترل ميکنه، عشق حجب و حيا رو مي بره... اون ساده بود، خيلي ساده، اي ميکنه، عشق آدما رو سركش و غير قابل 

كاش نرفته بودم سراغ شهروز، اگه ندا هنوز با شهروز سرگرم بود اونوقت اين اتفاق نمي افتاد، حاال ديگه وقتي بهش 

يومد، آخه اون  نزديک مي شدم، تعادلم از دستم خارج ميشد، مي خواستم بغلش كنم، ببوسمش، از خودم بدم مي

تو اون روزا از من بنده اي درمونده تر وجود نداشت، سعي مي كردم ندا رو نبينم ، چون همينکه  "خواهرم بود، واقعا

اونو مي ديدم، دلم هري مي ريخت پايين ، دست و پام مي لرزيد، همش مي ترسيدم يه كاري دست ندا بدم، اي خدا 

تا خودم و سرزنش مي كردم كه چقدر هوسبازم، ولي خدا مي دونه كه چرا اون اينقدر خواستني بود؟ بعضي وق

اينطوري نبود، من حتي به دختراي غريبه هم دست درازي نمي كردم، حرف مي زدم، مي خنديدم، مي رقصيدم، ولي 

منده از اون برنامه ها بيزار بودم، هيچوقت نخواستم تجربه كنم، ترجيح مي دادم وجدانم در مقابل شريک آيندم شر

نباشه، ولي چرا در مقابل ندا اينقدر عاجز بودم؟ وقتي ندا دست ميکشيد تو موهام ، همه بدنم كرخ ميشد، برا همينم 

رفتم از ته زدمشون، اي كاش ندا احساس منو مي فهميد ، اي كاش اينقدر ساده نبود و به اين راحتي نمي يومد كنار 

بهم نگاه مي كرد همه چيز تموم ميشد، مي خواستمش، دوستش من، مي خواستم سرش داد بزنم ، ولي همين كه 

داشتم، عاشقش بودم، اون يه فرشته بود... به هر مکافاتي بود برگشتم به عسلويه، به اين اميد كه جدايي عاشقي رو از 

دا داره سرم بندازه، خوب كه نشدم هيچ بدتر هم شدم، خواب و بيداري من شده بود عذاب، تا مي خوابيدم، ميديدم ن

گريه ميکنه... به پاي من پير شده ، نمي تونستم كار كنم، همش خراب كاري مي كردم، دستام مي لرزيد ... نکنه ندا 

به كسي چيزي بگه؟ نکنه اونم مثل من احساس گناه بکنه و يه باليي سر خودش بياره،البته در اين مورد ندا از من 

ز من فکر مي كرد، يه چيزايي رو درک نمي كرد... بايد برم پيشش و آرومتر بود، يعني به عواقب اين عشق كمتر ا

بهتره من برگردم و ازدواج كنم، فرقي نميکنه باكي؟ فقط ندا از من قطع اميد كنه ، هنوز  "مشکلو باهم حل كنيم، اصال

بيرونم مي كرد، چند روزي از اومدنم نگذشته بود كه تصميم گرفتم برگردم، يعني اگه بر نمي گشتم آقاي منوچهري 

داغون بودم، هيچوقت اينطوري به چکنم چکنم نيفتاده بودم، بايد برمي گشتم نمي تونستم بمونم، شايدم ندا رو 

راضي مي كردم ازدواج كنه، خواستگار داشت، اگه به بابا مي گفتم صالح در اينه كه ندا ازدواج كنه يک روزم صبرنمي 

 بايد تا ديوونه نشده بودم يه فکري مي كردم... كرد، به هر حال بايد سريع بر ميگشتم،

مي فهميد مشکل من جديه و زياد از برگشتنم ناراحت نمي شد.... امان از وقتي كه  "بابا منو خيلي دوست داشت، حتما

برگشتم خونه ، مامان رنگ از روش پريد، انگار ترسيده بود، با ناراحتي گفت: نيما اينجا چيکار مي كني؟ چرا 

ي؟ بابات بفهمه اينجا ولوا به پا ميکنه، اون با دوستاش خيلي رودروايسي داره ... اما وقتي خوب قيافه منو ديد برگشت

زد زير گريه، فهميد داغونم ولي بازم بهم التماس مي كرد برگردم، مي ترسيد... ولي من از بابا نمي ترسيدم و يا 

عريف كرده بود كه بابا با مامان دعوا ميکنه ولي من هيچوقت شايدم تا حاال ضرب شصت ازش نديده بودم، ندا زياد ت

نديده بودم، باورم نمي شد مامان اينقدر از بابا بترسه ، يه دفعه در باز شد و ندا اومد داخل، انگار جن ديده باشه ، سر 

ودم، من بايد اين جاش ميخکوب شد، : نيما چرا اومدي ؟ بابا مي كشتت، ترسيده بود... ولي من تصميم خودموگرفته ب

قضيه رو تموم مي كردم بعد برمي گشتم، چرا هيچکس نمي فهميد من چمه؟ هر چي ندا گفت من بيشتر داد زدم، ندا 
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بر نمي گشتم ... بالخره بابا اومد  "التماس مي كرد برم خونه مادر جون، ولي من مي خواستم اونجا بمونم و گرنه اصال

چي بد و بيراه تو زندگيش بلد شده بود به من گفت!!! اينقدر خورد شده بودم كه  و اون اتفاقي كه نبايد افتاد، هر

هيچي برام مهم نبود، جواب بابا رو ميدادم، هر چي به ذهنم مي رسيد مي گفتم حتي وقتي ديدم بابا منو مي زنه و 

واستم بميرم ، كاش بابا منو مي خ "كوتاه نمي ياد منم رو اون دست بلند كردم، خون جلوي چشمامو گرفته بود ، واقعا

مي كشت، از عمد مي زدم كه بابا منو بيشتر بزنه شايد جونم باال نياد... ولي نشد، از اونشب چيز زيادي به خاطر ندارم 

اعصابم به حدي به هم ريخته بود كه نمي فهميدم چي ميگم و يا چيکار ميکنم، بابا چندين بار به من گفت مايه ننگشم، 

گفت بي عرضه ام و....، هنوزم از يادآوري اون شب قلبم ميشکنه.... اوضاع داشت آروم ميشد، ندا اومد گفت سربارم، 

بابا رو ببره تو اتاقش كه بابا محکم زد تو دهنش، دوباره خونم به جوش اومدو دعوا شروع شد، حدود يک ساعتي 

گوشه اي افتاديم ، ندا و مامان رو حياط بودن.... گذشت ، ديگه نه من و نه بابا جوني برامون نمونده بود، هر كدوم يه 

ديگه از همشون بدم مي يومد، نمي خواستم هيچکدومو ببينم، به هر زحمتي بود بلند شدم و رفتم تو اتاقم درم قفل 

كردم، درمونده بودم ، خسته ، كتک خورده، از همه رونده ، نمي خواستم زنده باشم، نفسام آزارم مي داد ، رفتم رو 

ختم دراز كشيدم، مغزم كار نمي كرد، حاال كه كار به اينجا رسيده بود، بايد تموم ميشد، تو افکارم غرق بودم كه ت

صداي گوشيم و شنيدم ، ندا بود مطمئن بودم، گوشي رو از تو جيبم بيرون آوردم و خاموش كردم، مي دونستم ندا 

اشم و يا اون، ولي اون خيلي حيف بود، بايد زندگي مي كرد، همش تقصيراون بود.... يا من بايد نب "پيله ميکنه، اصال

عشق برا من نوشته اي روي آب بود، جايي نداشت، سرانجامي نداشت، بايد خودمو خالص مي كردم، ميرفتم يه جاي 

دور، گريم گرفته بود، اشکام بي وقفه مي ريختن رو صورتم، اگه اين عشق نسبت به هر كي ديگه بود، عشق برام 

د بهار زندگي اما اين عشق بي سرانجام منو به آخر خط رسونده بود، چه عاقبت غم انگيزي...رقصيدن با ندا، ميش

بوسيدنش ... فکر كردن به اين لحظات منو برد تا مرز جنون ... گلوم داشت مي سوخت، دهنم پر خون بود، نمي 

ام بلند شدم، بدنم كوفته بود، در و باز كردم، دونم ساعت چند بود ،همه جا ساكت ، معلوم بود همه خوابيدن، از ج

رفتم تو آشپزخونه يه ليوان آب خورم، چقدر از اين خونه متنفر بودم ، چشمم افتاد به جعبه قرصاي بابا، يه جرقه تو 

م و مغزم زد، من كه مي خوام برم، چه كاريه كه زجر بکشم وبميرم، بايد يه دفعه تموم بشه، اينطوري از بابا هم انتقام

مي گيرم، تصميم وحشتناكي بود ولي من بايد تمومش مي كردم،قوطي قرص رو برداشتم و رفتم به طرف اتاقم، در 

براي اينکه بخوابه قرص خورده، صورتشو خوب نمي ديدم،  "اتاق ندا باز بود، يه ليوان آب باالي سرش بود حتما

من نمي تونم از ندا متنفر باشم؟؟ چرا اينقدر دوستش  مکثي كردم ، هنوز نرفته دلم براش تنگ شده بود، خدايا چرا

دارم؟؟؟ چرا اين حس اومد سراغم؟؟؟ خدايا از دستت گله دارم، خيلي خسته ام، از زندگي از عشق، از چيزي كه 

نبايد مي يومد سراغم و اومد از گناهي كه كرده بودم، ووووولي ديگه بايد تموم ميشد، من تصميم خودمو گرفته 

. يعني ديگه من هيچوقت نمي تونم اين صورتو ببينم، ولللل كن ندا عادت ميکنه به نبود من ، اينجوري نبايد بودم...

دائم عذاب بکشه، اگه من نباشم ميره دنبال زندگيش برا اون بهتر از من زياده، اينطوري من فراموش ميشم...اين 

دم اون قرباني نداي من باشه....اگه بابا بفهمه علت برگشتم عشق بي سرانجام بايد يه قرباني داشته باشه، نبايد اجازه ب

 چي بوده ندا رو ميکشه... 

خيلي داغون بودم ، چرا هيچکس نپرسيد دردت چيه؟؟چرا هيچکس منو درک نکرد؟؟ چرا همه تنهام گذاشتن؟؟ 

وي تختم، زدم زير مني كه هيچوقت در حقشون بدي نکرده بودم ... قلبم شکسته بود، در و قفل كردم و نشستم ر

گريه ، چرا اينقدر تنهام؟؟ همه قرصا رو ريختم كف دستم و بدون هيچ تاملي همه رو خوردم و دراز كشيدم... اآلن 
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راحت ميشم، از اين دنيا، از اين عشق، از اين پدر قدر نشناس..... ندا خيلي دوستت دارم كاش بفهمي دعواي بابا 

آينده تو حاضر شدم عقب بکشم ، ندا بفهم من به خاطر خوشبختي تو خودم و بهونه بود، كاش بفهمي فقط به خاطر 

فنا كردم....حالت تهوع بهم دست داد ، خواستم يکي يو صدا بزنم ولي پشيمون شدم، من تصميم خودمو گرفته بودم، 

جون مي دادم... هر لحظه حالم بدتر ميشد، انگار يکي چنگ انداخته بود تو گلوم، همه بدنم كرخ شده بود، داشتم 

ندايي كجايي؟؟؟ بيا مي خوام برا آخرين بار چشمات و ببينم،..... خداااايا من نمي خوام بميرم، هنوز خيلي جوونم،.... 

يک آن پشيمون شدم... ندا گناه داره، اون منو دوست داره، نکنه اونم از من تقليد كنه، اون نمي تونه تحمل كنه، 

يي ... صدام در نمي يومد، خواستم گوشيمو بردارم و به ندا زنگ بزنم، شايد اون بفهمه مامان دق ميکنه، مادرجون، دا

 يه اتفاقي افتاده، اما نتونستم ، گوشي از دستم سر خورد و افتاد كنار تخت، سنگين شده بودم......

كشيده ميشد، صدام در وااااااي يعني من مردم، پس چرا راحت نيستم، همه جا تاريک بود، نمناک ، سرد، رگاي بدنم 

نمي يومد ، صداي جيغ مي شنيدم، كي بود؟ كور شده بودم، انگار استخونام شکسته بود، نمي تونستم حركت كنم... 

كيلويي گذاشته باشن روي سينه  188تشنمه، تو روخدا يکي بهم آب بده، سينم سنگين بود، انگار يه تخته سنک 

برسه... يه كابوس وحشتناک و تکراري ...چقدر مردن سخته!!! صداي جيغ ،  من، دارم يخ ميکنم، سردمه، يکي به دادم

صداي گريه، چرا تموم نميشه؟ خدايا نجاتم بده.... بس كنيد، من درد دارم، يکي به دادم برسه، بوي خون مي ياد، من 

شتن عذابم مي دادن، ديگه مي ترسم.... نمي تونستم داد بزنم، گلوم گرفته بود ... هر لحظه حالم بدتر ميشد، شايد دا

 تحمل نداشتم... بسمه، يکي به دادم برسه، خدايا ،، خدايااااااا...

اون لحظات اونقدر بد و وحشناكه كه قابل توصيف نيست، نميشه با كلمات شرح داد، عذاب كشيدن، پرسش و 

هم نيست! لحظه به لحظه ، ثانيه پاسخاي تموم نشدني، سرما .. سرما ...اينکه چه حالي داشتم و بهم چي گذشت قابل ف

 به ثانيه حالم بدتر ميشد، تنها بودم، خدايا راحتم كن، منو ببخش، غلط كردم، بد كردددم.... كمک ..كممممک...

)اآلن كه خاطراتم و مرور ميکنم با خودم فکر مي كنم اگه اونشب برا يه لحظه فکر كرده بودم، يا اينکه با يه نفرحرف 

از خونه زده بودم بيرون اين اتفاق نمي افتاد، جنون آني بود، نااميدي لحظه اي، هر وقت ياد اون  "الزده بودم، يا اص

نمي دونم اين  "لحظات مي افتم از خدا مي خوام به بنده هاش كمک كنه تا تنها نمونن و دست به اين عمل نزنن، اصال

 فکر از كجا به سرم زد، خدا به همه كمک كنه(

دن اون برزخ نااميد شده بودم، كه صدايي به گوشم خورد، يکي داشت خدا رو صدا ميزد، ازش كمک ديگه از تموم ش

مي خواست، آره درست ميشنيدم، يکي منو از خدا مي خواست...گرم شدم ،انگار مي تونستم حركت كنم، به سختي از 

ام و مي زد نمي تونستم خوب ببينم، جام تکون خوردم، صدا آشنا بود، خودم و كشوندم طرف صدا ، اما نور، نور چشم

 يک آن همه جا روشن شد، سريع چشمام وبه هم فشار دادم...

آروم شدم، بدنم داغ شد، مي تونستم انگشتام و تکون بدم، دوباره سعي كردم چشمام و باز كنم، يعني مي تونستم، به 

صاحب همون صدا بود.... گلوم گرفته بود...  "زور چشمام و باز كردم يه سايه ديدم ، خواستم صداش بزنم، اون حتما

 ندا مي دونم توئي ، تنهام نگذار من مي ترسم....

 اما مثل اينکه من تنها نبودم... من كجام؟ اينجا كجاست؟ يه خانوم اومد كنارم، لباس سفيد تنش بود...

 : به هوش اومدي، نترس اينجا بيمارستانه منم دكرتم، به خيرگذشت،به خير گذشت.

 نمي تونستم حرفي بزنم، گلوم مي سوخت، هيچي يادم نمي يومد، چي شده؟ چرا بيمارستان؟
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دكتر مشغول معاينه بود، به دست و پام ضربه ميزد، نور مي نداخت تو چشمم، بعد هم دستور داد يه آمپول بهم 

م باز شده، لبخندي زد و تزريق بشه، چشمام سنگين شدن، اينبار كه چشمام باز شد، يه زن و ديدم، تا ديد چشم

صورتش از اشک خيس شد، چرا گريه؟ آهههان يادم اومد، اين مامانه كه داره گريه ميکنه،... من اونشب... دعوا، 

خوردن قرص....يعني من مردم ولي اين مامانمه ...آره يادم اومد... پس من نمردم، زنده موندم، با يادآوري اون ماجرا 

شمام ، روم و از مادرم چرخوندم، و هر چي اون حرف زد جوابي ندادم، بعد از ظهر بابا و دلم گرفت ، اشک اومد تو چ

دايي اومدن بيمارستان، من بازم هيچي نگفتم ، يکي دو روز به همين روال گذشت، فاميال ي نزديک كم و بيش مي 

ين آدما بيزار بودم، كاش يومدن عيادت ولي به دستور پزشک نبايد زياد حرف ميزدن ، زود مي رفتن، چقدر از ا

همشون ميرفتن به درک ، احساس بدي داشتم، از دنيا رو گردون شده بودم...از خوردن بدم مي يومد، هر روز يه 

روانشناس مي يومد و منو ويزيت مي كرد ، باهام حرف ميزد ، حرفاش آرام بخش بود، كم كم با اون چند كلمه اي 

به اين كار زدم؟ بايد چي جواب مي دادم؟ بايد مي گفتم اصلش به خاطر حرف مي زدم، ازم مي پرسيد چرا دست 

عشق به خواهرم ولي هر بار گفتم به خاطر بابام... تصميم گرفتم چشمام و رو دنيا ببندم، خسته بودم، از همه آدما، از 

ن لحظات بدم فقط دلم برا همه چيز ، از همه، بيشتر از خودم ، از احساسم، چطور بايد ادامه مي دادم؟ ...حتي توي او

ندا تنگ شده بود، حتي يکبارم بهم سر نزد، ديگه اونم از دست دادم... بهتتتتركه همه چيز تموم بشه... اما اگه اون 

 اون ديگه منو دوست نداره. "مي يومد باهاش حرف مي زدم، سبک ميشدم... حتما

و خودم و به در و ديوار كوبيدن، ازشون بدم مي يومد،  يه روز كه خانواده اومدن به ديدنم، شروع كردم به داد زدن

 چرا راحتم نمي ذارن؟؟ پرستارا سريع اومدن و بهم يه آمپول آرام بخش تزريق كردن.

دكتر مالقات با منو ممنوع كرد تا يکي دو روزي با خودم خلوت كنم و بعد مرخصم كنه ... بعد از بيمارستان كجا برم؟ 

ست خودم نبود، يه لحظه خوب بودم، يه لحظه از هوش مي رفتم، عوارض اون قرصا بود و با اين حالم، تعادلم د

بيهوشي طوالني مدت...به روانپزشک گفتم دوست دارم دائيم و ببينم واون قول داد ترتيبشو بده، وقتي دائي اومد 

با يکي درد دل كنم ، اما كنار تختم و دستم و گرفت، بغضم تركيد، با صداي بلند گريه مي كردم، دلم مي خواست 

 بايد چي مي گفتم؟؟؟،  "واقعا

...مثل مردن مي مونه دل بريدن... بايد دل مي كندم از دنيايي كه توش بزرگ شده بودم، از آدمايي كه تمام دنياي من 

مي يود به  بودن، از ندا كه با عشقش ريشه منو سوزوند ، از تمام خاطرات ريز و درشت ، از دوستام ، كاش ندا يه بار

 ديدنم......

دائي هم گريه مي كرد، هي ازم مي پرسيد: نيما چي شد؟ چيکار كردي با خودت؟ تو خونه شما كه از اين حرفا نبود؟ 

 نيما چي تو دلته؟؟؟

:نمي دونم دايي، خيلي داغونم، كاش مرده بودم، كاش تموم شده بود، ديگه خسته شدم، كاااش.. بابام بهم گفت مايه 

سال  20، مگه من چيکار كردم دائي؟ اون ميگه من سربارم، ميگه من بي عرضه ام دائي اين درسته؟ بعد از ننگشم

منو گرفت به باد كتک ...دائي كاش مرده بودم، من فقط اون كار و دوست نداشتم، گناهم همين بود...دائي خيلي 

 شون بدم مي ياد، دائي پس خدا كجاست؟تحقيير شدم، ديگه هيچي ازم نمونده ، نمي خوام هيچکس و ببينم، از

 دائي با دستش جلوي دهنم و گرفت و گفت: دائي كفر نگو، فکر بقيه هم باش، 

 :كدوم بقيه ؟ من كه كسي رو ندارم؟ وقتي بابام با من اينطور رفتار كنه ديگه از بقيه چي انتظار داري؟ 
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ه؟ همه دعوا مي كنن تو دعوا هم كه حلوا پخش نميشه، :نيما اشتباه ميکني، حاال من نمي دونم سرچي دعواتون شد

نيما خواهر من داره دق ميکنه، تو اين چند روز ده سال پير شده، از ندا هيچي نمونده، يک هفته كه تو بيهوش بودي 

م يه اونم تو اين دنيا نبود، ديوونه شده بود، از بس خودشو زده تمام بدنش كبوده، تو اين دنيا نيست ، همه مي ترسي

 كاري بده دست خودش، نيما اونا دوستت دارن ...

خداااي من يعني ندا هنوزم دوستم داره، پس چرا نيومد به ديدنم؟... خوب متوجه شدم، ندا هم مثل من مي خواست 

تمومش كنه، مي خواست اين عشق كور و خاک كنه، فهميده بود بي ارزشترين و بي سر انجامترين چيز عشق منه ، 

 کش كنم....بايد كم

:دائي دكتر گفت فردا مرخصم ولي تا ده روز ديگه بايد تحت مراقبت باشم ، نمي تونم برم سر كار، من ديگه پام و 

نمي ذارم تو اون خونه، مي رم خونه مادر جون ، هر وقت بهتر شدم ميرم عسلويه سر كار، نمي خوام بابام ديگه اين 

م سر بزنه ، از اون خونه هيچي نمي خوام فقط بهشون بگو ازشون ننگ و داشته باشه، دوست ندارم هيچکس به

بيزارم، اگه بهم پيله كنن دوباره همين آش و همين كاسه ، بهشون بگو ازشون بدم مي ياد، بگو اونا نيما رو كشتن، 

 بگو راحتم بذارن....

فرار كني چي شده؟؟ پاي كسي در : هر چي تو بگي فقط يه سوال، دائي تو كه جوون نازک نارنجي نبودي كه از كار 

 ميونه ؟ اگه اينطوره من هر جوريه بابات و راضي ميکنم، من رديفش مي كنم.

 جوابي ندادم....با كالفگي گفت: آخه ديگه چي مي تونه باشه؟؟؟؟؟//

س ترجيح دادم جوابشو ندم، فقط گفتم: دائي هيچکس نبايد بياد به ديدنم حتي ندا، ديگه هيچي حل نميشه، پ

 خرابترش نکن.

چه روزاي سياهي!! همش مريضي ، همش قرص روزي چند بار به من حمله دست مي داد و از هوش مي رفتم ، بيچاره 

مادر جون، همش باالي سر من نشسته بود، دعا مي خوند و گريه مي كرد، هيچي ازم نمي پرسيد، باهام مدارا مي كرد، 

ه پر بود از خاطرات شيرين.... هر روز لب تاپم و چک مي كردم، از ندا چه قلب مهربوني داره اين پيرزن، اون خون

هيچ خبري نبود، نه زنگي ، نه خبري، از ندا با اون دل كوچيکش بعيد بود، ولي آدما زود عوض ميشن...ديگه تو اين 

داشته باشم وهم شهر هيچي نداشتم كه از دست بدم، هيچي ، بايد برم يه جاي دور، كجا بهتر از عسلويه كه هم جا 

كار، دوري و كار كمک ميکنه به اينکه همه چيز و فراموش كنم... دائي اصرار داشت چند وقتي بمونم ولي من برا 

 رفتن عجله داشتم، دقيق نمي دونستم آمادگي دارم براي كار و مسئوليت يا نه ولي بايد مي رفتم...

طراتم، از همه خوشيهام، از عشقم ، از خودم ....تو عسلويه با بالخره رفتم، كوچ كردم از همه دلبستگيام، از همه خا

منوچهري باهام مدارا مي كرد، يعني بهتر بگم، تحملم مي كرد. دائي براي سه ماه برام  "كسي آشنا نبودم، انصافا

ردرد قرص گرفته بود، روزي ده تا قرص مي خوردم تا ميزون باشم، اشتهام خوب بود ولي هر روز الغرتر ميشدم، س

 و فراموشي از عوارض واضح كما بود.

صبح مي رفتم سر كار، عصر از رستوران غذا مي گرفتم و مي يومدم خونه، غدام و مي خوردم، بعدم قرصام و مي 

خوابيم، اين قرصا باعث ميشد فراموش كنم، مغزم و فلج مي كرد و يه خواب سنگين رو برام به ارمغان مي آورد، از 

وحشت داشتم، گذشته رو به يادم مي آورد و همه چيزايي كه بهشون تعلق داشتم، و از همه  بيداري و هوشياري

بيشتر ندا رو، با هيچکس ارتباطي نداشتم، درو به روي هيچکس باز نمي كردم، تلفن و قطع كرده بودم، موبايلم كه 

البته از لحاظ كاري ازم شکايتي  نداشتم، لب تاپم و زير تخت قايم كرده بودم ، خالصه شده بودم يه مرده متحرک،
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نداشتن، سعي مي كردم تمام كارايي رو كه بايد انجام بدم و يادداشت كنم، تا فراموشم نشه، دقيقو به موقع به برنامه و 

سيستمها سر مي زدم و اشکاالتو بر طرف مي كردم، اين كار تنها اميدم بود، اگه از دستش مي دادم، ديگه نه پولي 

رپناهي، مي دونستم بابا به منوچهري زياد سفارش ميکنه و احوالمو مي پرسه ولي برام ذره اي اهميت داشتم و نه س

نداشت، من كه كارمو خوب انجام مي دادم، دليلي براي سفارش نبود. از همشون متنفر بودم، اين تنها چيزي بود كه 

 روزي هزار بار تکرارش مي كردم.

و جلوي ديگران ترسي نداشتم، چيزي نداشتم براي از دست دادن ، يه موقع ميشد ديگه از گريه كردن با صداي بلند 

وسط خيابون مي زدم زير گريه ... من تالش مي كردم برا فراموشي اما مگه امکان داره يه عمر زندگي رو فراموش 

ي سرم كوتاه، برعکس كرد، ديگه نيماي سابق نبودم، اگه يکي از آشناها منو تو خيابون مي ديد ، نمي شناخت، موها

موهاي صورتم اصالح نشده و نامرتب، قيافه الغر و به هم ريخته عين آدماي معتاد، البته معتادم بودم، اگه يادم مي 

رفت قرصام و بخورم دست و پام شروع مي كرد به لرزيدن ، عصبي ميشدم ، خواب نمي رفتم و يا اگرم يه چرتي مي 

 رصا چنان خواب آدم و سنگين ميکنه كه هيچي نمي فهمي ... زدم همش خواب مي ديدم، ولي اون ق

ديگه داشتم به اين وضعيت عادت مي كردم، چاره اي نداشتم، وقتي نه راه پس داري و نه راه پيش مي سازي ، چند 

نها بار به سرم زد برم تو دريا اينقدر برم جلو تا غرق بشم ولي مي ترسيدم تجربه يه بار خودكشي برام بس بود، ت

چيزي كه سبکم مي كرد اشک بود، به اندازه تمام عمرم تو اين چند وقت گريه كرده بودم، خدا رو صدا ميزدم روزي 

هزار بار، ازش توقع داشتم بهم كمک كنه، من اونقدرا هم آدم بدي نبودم، .. خدايا من نخواستم به ندا دست درازي 

ند ساله اين حس شده خوره مغزم، ولي دست از پا خطا نکرده كنم نمي دونم اين حس لعنتي از كجا اومد سراغم، چ

بودم، فقط يه اشتباه بايد جلوي ندا اعتراف نمي كردم ، گناهم فقط همين بود، خدااايا، كمکم كن فراموش كنم... البته 

 خدا كمک كرده بود كه تونسته بودم ادامه بدم، و عادت كنم به اين روزمرگي

 ادامه دارد ...

 

اب بيدار شدم، يه حس غريبي داشتم، نگراني ، دلهره، شايدم ترس ...بي اختيار سرم و بلند كردم و از پنجره از خو

آسمونو ديدم، آسمون هنوزم آبي بود، دلم لرزيد.... دلم براي خودم سوخت... نيما يدفعه چي شد؟ آخه چرا؟ يعني 

... نمي تونستم به اين تنهايي عادت كنم، هر روز دلتنگتر  خدا هنوزم اون باال نشسته، يعني هنوزم هوامو داره، آآآآآه

 مي شدم، آخه چرااا؟...

با خودم فکر مي كردم دوري كارمو راحتر ميکنه... مگه ميشه وجودت و از خودت پاک كني ، چيزي كه من از دلم 

 توقع داشتم فراموشي خودش بود ....

خوابيدم. صداي زنگ خونه منو از خواب بيدار كرد، بي اعتنا يه طبق روال رفتم سركارو برگشتم، قرصام و خوردم و 

غلطي زدم و چشمام و بستم، صداي زنگ قطع نميشد... يعني كي مي تونه باشه اينوقت شب ؟؟؟ خدايا چرا ول نميکنه 

منتظر برررره... زنگ و ول كرد و شروع كرد به در زدن... ولش كن ، اگه تا صبحم در مي زد فايده اي نداشت، من 

كسي نبودم ، چشمام و بستم... اما يه صدايي به گوشم خورد، يکي منو صدا مي زد، درسته خواب نبودم ... صداي ندا 

بود... خدايا من كه بيدارم.... درسته صداي اونه، اينجا چيکار ميکنه؟ اينوقت شب، گيج بودم، نکنه اثر قرصامه ، بهتره 

م شده بود؟ دستام مي لرزيد، ... ندا داشت منو صدا ميزد!!! ... نه ... نه من درو بخوابم... نتونستم بخوابم، نشستم ، چ

باز نمي كنم ، اينطوري همه چيز خراب ميشه... بعد اينهمه وقت... اومده اينجا چيکار؟ يعني چه اتفاقي افتاده؟ ... من 
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ه صدام كرد، پشت سر هم نيما نيما مي كرد، نه با اون كاري ندارم...انگار دوباره دارم خواب مي بينم .... اما اون دوبار

نبايد كوتاه بيام... نبايد برم سراغ در...خسته ميشه، بي خيال ميشه ميره... پس چرا نميره؟؟؟... ديگه صبرم تموم شد، 

ي من اينهمه بدبختي كشيدم تا فراموشش كنم ، حاال اومده كه چي؟ ... به هر دليلي كه اومده باي برگرده ، اون برا

من مرده... با عجله رفتم طرف در،در و باز كردم ...خودش بود... دختره بي فکر اومده اينجا چيکار؟؟ نمي فهميدم 

چي ميگم!! سرش داد زدم، بهش گفتم برو گمشو ، برگرد برو از راهي كه اومدي، نيما مرده، من هيچکس و ندارم، 

تم دوباره از اول شروع كنم، تازه چي رو بايد شروع مي اينا حرفاي دلم نبود، اما چاره اي نداشتم، دوست نداش

كردم؟؟ يه فيلم بي سرو ته... يه لحظه ديدمش اون زير بارون بود... چه بارون بي موقعي!... اون تنها بود... ندا از 

جون  تاريکي مي ترسه... اون داره گريه ميکنه... واي خداي من چم شد؟؟؟، چرا نمي تونم در و ببندم... زانوهام

نداشت، نمي تونستم برم... مي خواستم خوب نگاش كنم، نمي تونم ازش جدا بشم، من اونو مي خواستم... اين نداي 

منه، خواهرمه، دوستش دارم،... اينجا غريبه، اگه راهش ندم گريه ميکنه، امااااا آخرش كه چي؟؟؟ ندا تو رو خدا 

شته نيستم... كاش امشبو مي رفتي...اگه با اين وضع منو ببينه سکته برو...تو نبايد منو ببيني ، من ديگه اون نيماي گذ

بعد از اينهمه وقت  "ميکنه... دوباره داد زدم، برو گمشو، ... واااااي چي گفتم؟؟؟ اآلن ميره، ديگه بر نمي گرده، واقعا

. نکنه اونم ديوونه شده؟ چرا اومده؟؟؟... اون نرفت از جاش بلند شد و گفت نميره، وايميسه، تا يکي ببرتش خونه..

نکنه فرار كرده؟ يا شايدم فرستادتش برا آشتي؟ درسته اونو كردن واسطه، بابا كه اجازه نمي داد ندا تنهايي به يه 

مهموني بره، حاال چي شده؟ چقدر اين مرد ميتونه خودخواه باشه.... ندا تو رو خدا برو، من نمي تونم خودمو كنترل 

 رحم كن...كنه، بدبخت ميشي، بهم 

اون وايساده بود، زير بارون ، تنها ... نتونستم طاقت بيارم، سريع رفتم طرفش، دستشو گرفتم آوردمش تو و پرتش 

مثل هميشه قهر كرده، مثل  "كردم تو اتاق... بهش گفتم: فردا راهت و بکش برو، برو گمشو... صدايي نشنيدم، حتما

، پس اينهمه سختي هيچ فايده اي نداشت ... چقدر به ندا احتياج هميشه.... يعني من گذشته رو فراموش نکردم

 داشتم، از وقتي دستشو گرفتم، همه چيزعوض شد، بدنم دوباره گرم شده بود، انگار جون گرفته بودم....

واااي اين خونه چرا اينطوريه؟ پر از آشغال، ندا نبايد اينجا رو اينطوري ببينه، سريع شروع كرم به جمع و جور 

خوابه، رفتم جلوي آينه ، حالم از خودم بهم خورد، چقدر كثيف و چندش آور بودم، بايد برم  "كردن... اون حتما

حمام، يواش در اتاق و باز كردم، ندا خوابيده بود، تو تاريکي صورتش درست مشخص نبود، گرمي نفساشو حس مي 

ساعته باز بود، صابون  24رفتم از سوپري مجتمع كه كردم، صداي قلبشو مي شنيدم... دلم لرزيد...در و بستم، سريع 

ازش متنفر بودم پس اين كارا برا چي بود؟؟ ... چرا نمي خواستم نابوديم و  "و وسايل اصالح گرفتم....اگه واقعا

 ببينه؟؟؟ چرا تالش مي كردم غصه نخوره؟؟؟

يستم ، خداااايا من اونو دوستش دارم به چه هوا روشن شده بود، با خودم درگير بودم بايد از ندا متنفر باشم، ولي ن

زبوني بگم... خدايا كمکم كن .... گشنم بود رفتم يه چيزي بگيرم برا صبحونه، تو سوپري مرده يه جوري منو نيگاه 

 مي كرده انگار اولين باره منو ديده... همين كه وارد خونه شدم، صداي ندا رو شنيدم

 

 

، مي ميرما... جوابمو نميدي .. نميگي چرا اومدم ، اومدم كه بمونم .. نيما ديگه الزم نيست : نيما .. نيمايي.. جواب ندي 

 از عشقمون بترسي ، من مال تو... 
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اينو كه گفت داغ دلم تازه شد، خيلي احمقه، مي خواستم بکشمش ، بي شعور ، در و باز كردم پريدم تو اتاق از ترس 

 تمداشت پس مي افتاد دستشو گرفتم و گف

 :پاشو برو بيييييرون ... 

 :نمي رم نيما ... نمي ررررم... 

:بابا و مامان چه جوري ولت كردن بياي اينجا اون باباي خوش غيرت كه اگه مي خواستي بري مهموني صد تا شرط 

 مي ذاشت ولت كرد بياي اينجا كه چي بشه... 

 

مان و بابا كه سهله از اون گنده تراشم نمي تونن تو رو از من داد زد : نميرم، ولم كن... تو حقمي ... مال مني .. ما

 بگيرن ... 

 نيما وللللللم كن..... از دستم فرار كرد، اين فينگيلي چه زوري پيدا كرده بود

رفت تو اتاق تا اومدم برم دنبالش در و از پشت بست، صداي نفساش مي يومد خيلي ترسيده بود، خدايا كاش حالمو 

 . با مشت زدم به در و ادامه دادممي فهميد..

:ببين خانووووم تو هيچ نسبتي با من نداري، من هيچکس و ندارم ... از نظر من همه مردن...اگه هم يه وقت يه چيزي 

بهت گفتم، ميخواستم ببينم چقدر ظرفيت داري،مي خواستم امتحانت كنم احمق... تو برا من مردي ، همه چي براي 

ام زندگيمو از نو بسازم ، مي خوام كسي رو دوست بدارم كه ارزش داشته باشه...اينو خوب تو من تموم شده، مي خو

 گوشات فرو كن، تو براي من بي ارزشي، مي فهمي.... 

 صداي گريش بلند شد....، واااي نيما تو چيکار مي كني؟؟؟

وني اينقدر بد بشي ...ولي نيما من هر چي :دروغ ميگي نيما... ديوونه شدي ....تو رو خدا بگو دورغ ميگي .. تو نمي ت

گفتم راست بود، حرف دلم بود ... نيما كاش نگفته بودم، خيلي بي معرفتي ، از روزي كه گفتم نذاشتي يک روز آب 

 خوش از گلوم پايين بره .. نيما چطور دلت اومد... 

 گريه نمي گذاشت درست صحبت كنه.... نييييما تو دلت سنگ شده ... 

تونستم جلوي اشکام و بگيرم ، خيلي دوستش داشتم، چرااومد؟ چقدر دلم مي خواست خوب نيگاش كنم، نمي 

 ببوسمش....

 از پشت در صداي يه آهنگ مي يومد

 ديدي كه رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم....

ز جون من چي مي ندا كاش مي دونستي من رسواترم، كاش مي دونستي اندازه تمناي من چند برابر توئه... بگو ا

 خواي؟؟ مي فهمي چي ميگي؟؟ يعني چي نبايد از اين عشق بترسيم؟؟ شديد گريه مي كردم ...ندا چرا اومدي؟؟؟

 

 دلم نيومد ولش كنم، بايد براش يه چيزي مي بردم بخوره تو آشپزخونه بودم كه دوباره صداش بلند شد، 

 تيم.: نيما به حرفام گوش كن، من و تو خواهر برادر نيس

 از اين حرف خندم گرفته بود، اگه غريبه ايم پس چرا اومدي تو خونه من.

 اما حرفاش ادامه داشت: نيما ما دختر عمو پسر عمو هستيم، تو پسر عمو حسني...
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چقدر مغر اين دختر كوچيکه؟؟، عصبيم كرده بود، آخه نمي تونست يه حرفي بزنه كه من باور كنم، من پسر يکي 

چه حرفاي بي خودي، كي باورش ميشه؟؟ بابا جونش بود و من، از بچگي همه تو فاميل حسرت منو مي ديگه ام، 

خوردن ،خونوادم اينقدر هوامو داشتن كه همه بچه هاي فاميل و همکالسيهام حسوديشون ميشد...حاال اون مي خواد 

 ببينه كم محلي مي كنم مي ذاره ميره.... منو گول بزنه... ولش كن بذار هر چي مي خواد بگه؟؟ ... نبايد اذيتش كنم،

در و باز كردم ،صبحونشو گذاشتم تو اتاق، حتي نگاشم نکردم، اگه چشاش و مي ديم ديگه كارم تموم بود...همينکه 

 برگشتم، با صداي بغض آلودي گفت: نيما من يک هفته هيچي نخوردم، اآلنم نمي خوام.

و زود رفت بيرون ، فکر كنم حالش خوب نبود رفت تو دستشويي، خيلي عق خواستم برم بيرون ، ندا خودشو زد به من

زد، دلم براش سوخت، مي خواستم برم كنارش، ولي خودمو نگه داشتم،از دستشويي اومد بيرون داشت مي رفت تو 

ت نيگاش اتاقش... وووولي يکدفعه مثل بچه هاي فراري پريد تو هال ، نمي فهميدم مي خواد چيکار كنه، مات و مبهو

مي كردم... رفت تو آشپزخونه، يه چاقو برداشت، ...نبايد اهميت مي دادم، اون از اين شلوغ بازيا زياد بلده... گذاشت 

رو دستش... من مي شناختمش، اون ترسو بود و از خون مي ترسيد.... تکيه دادم به ديوار و بيخيال ايستادم... ولي نه 

خودمو ميکشم، زنگ بزن به مامان اون بهت بگه حرفاي من راسته ...زنگ بزن ،و انگار بازي جدي بود، داد زد نيما 

گرنه خودمو مي كشم... باور نکردم، ... اماااا وقتي خون و رو مچش ديدم ديگه نتونستم طاقت بيارم، دسپاچه شدم، 

 تهديدم كرد ...ندا چقدر عوض شده بود؟ واااي اون داشت چاقو رو فشار مي داد، خواستم برم جلو اما اون 

سعي كردم آرومش كنم، با آرومي گفتم: ندا خر نشو، خوب هر چي تو بگي، من حالم خوب نيست، حاال صبركن، 

 باهم صحبت مي كنيم...

 ولي اون دست بردار نبود، اآلن رگاي دستش قطع ميشد...

 منکه تلفن ندارم: ندا تو رو خدا ، اذيتم نکن، چيکار كنم؟ چي رو باور كنم؟ به كي زنگ بزنم،

مي شمارم ، نيما داغم و مي ذارم رو دلت، تا بفهمي  18اون اشاره كرد به گوشي موبايلش،بعدم با صداي بلند گفت: تا 

 اذيت كردن يعني چه...

 : گوشيو برداشتم وسريع شماره مامنو گرفتم، بدون سالم و احوالپرسي گفتم

 : اينو فرستادين اينجا كه چي بشه؟

ا صداي گرفته اي گفت: نيما مادر تو برام خيلي عزيزي من برات خيلي زحمت كشيدم، عين بچه خودم بهت مامان ب

 رسيدم، حتي از ندا هم بيشتر هواتو داشتم ،

چي داره ميگه؟؟؟ نمي فهمم، عين بچه خودش...يه لحظه گوشي از دستم افتاد و نيمه راه گوشي رو گرفتم، خدايا اينا 

 چي مي خوان؟ همشون دست به يکي كردن برا ديوونه كردن من.چي ميگن؟ از جونم 

ادامه حرفاي مامان و گوش نکردم، گوشيو قطع كردم ، ندا هيچي نگفت و راه افتاد بره اتاق كه دوباره حالش بد شد، 

قلبم نمي تونستم بهش بي توجه باشم، خيلي داغون بو، مي ترسيدم كار دست خودش بده،... از وقتي اومده ، آهنگ 

تغيير كرده ، رفتم كنارش ولي نتونستم كاري براش انجام بدم، نمي تونستم لمسش كنم...مي خواستم داد بزنم، ندا 

 اذيتم نکن، بزار به حال خودم باشم، من و تو متعلق به هم نيستيم پس تمومش كن... تمومش كن

با خودم فکر كردم اگه بياد طرفم پس مي مثل بچه هاي سر به زير داشت ميرفت طرف اتاق، اما يه دفعه برگشت، 

 افتم، زانوهام بي حس شده بود، اومد طرفم سرشو گذاشت رو سينم، نفسم به شماره افتاده بود
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: نيما راست ميگم بهم نيگاه كن، اگه نيگام كني مي فهمي دروغ نميگم، حرفامو باور كن، من فقط اومدم كه بگم عشق 

 ه جز تو هيچي نمي خوام، نيما باور كن كه ما مال هميم...ما پوچ نيست، من تو اين دنيا ب

قفسه سينم درد گرفته بود، حرفاشو باور نمي كردم ، قدرت نداشتم بزنمش كنار ، جرئت نداشتم تو صورتش نگاه 

كنم اگه برق چشماشو مي ديدم ديگه نمي تونستم ازش دل بکنم، دستام مي لرزيد.... اون پيش من بود، عزيزترين 

جود روي زمين براي من .... كاش از پيشم مي رفت، كاش اجازه مي داد به تنهايي خودم بسوزم... اون نرفت، مو

كنارم موند، خون و تو رگام به جريان انداخت... سرم و گرفتم باال و تو صورتش زل زدم، خداي من، چقدر تغيير 

هيچ  "بود، چشاش گود افتاده بود، اصالكرده بود، تمام صورتش كبود بود، چند جاي صورتش خراش برداشته 

شباهتي به نداي من نداشت، بغض كردم، تو اآلن فکر مي كردم اين من بودم كه فنا شدم، من بودم كه زجر 

كشيدم...اما واقعيت چيز ديگه اي بود، ما تو اين بازي باهم باختيم، باهم شکستيم ... وقتي اومد گفت به خاطر من 

اومده، اما با عقل جور درنمي ياد،... نکنه راست ميگه!!! نکنه راستي راستي به خاطر من به  كتک خورده، به خاطر من

 اين روز افتاده، نکنه.... ديگه نمي تونستم جلوي خودمو بگيرم، گفتم: خداااي من صورتت چي شده؟؟؟

و مي سوزوند، خواب عقلم كار نمي كرد، نمي تونستم تحمل كنم،تحمل گرماي بدنشو نداشتم، نفساي گرمش قلبم

نيستم اين نداي منه با ظاهري داغون ولي با همون عطر خاص، با همون گرما... التماسش كردم بهم فرصت بده، 

دستام مي لرزيد، سرم گيج مي رفت، اون قبول كرد، به بهانه غذا گرفتن رفتم بيرون ، داشتم خفه ميشدم، هواي 

از كردم، متوجه شدم ندا رفته حموم، بهم سالم كرد، روم و برگردوندم، بيرون حالم و بهتر كرد، وقتي در خونه رو ب

واااااي نه ، موهاي نداي من كو؟؟؟ دليل اينهمه تغيير و نمي فهمم ، به خيالم فقط من داغون شده بودم، فقط من پير 

موهات كو؟ چرا گردنت شده بودم، ندا كه از من بدتر بود... گردنش پر زخم بود، باورم نميشد، رفتم به طرفش :ندا 

زخمه؟ چرا بدنت كبوده؟؟ چه اتفاقي افتاده؟؟ تا رفتم طرفش دستاشو گرفت جلوي صورتش، ترسيد... ترسيد... ولي 

از چي؟ مگه من چيکارش داشتم؟ يعني من اينقدر بد شدم كه اون ازم بترسه؟؟ از خودم بدم اومد، نتونستم جلوي 

 اشکام و بگيرم،

 كرد منو آروم كنه... دلم گرفت ، دوباره اشک ...دوباره ناله...نداي بيچاره سعي مي 

نمي دونستم خوابم يا بيدار، رو هوام يا روي زمين، خدايااااا نجاتم بده، اي كاش ندا ميرفت، تو دلم غوغا بود، 

تو دلم خاطرات خوش گذشته به يادم مي يومد، هر چي سعي مي كردم از ندا متنفر باشم نميشد، تمناي خواستنش 

شعله ميکشيد، اون با من چيکار كرد؟ مثل يخي كه آب بشه، وا رفته بودم، نمي تونستم از خودم دورش كنم، آخه 

گناه اون چيه؟؟؟ به حرفاش اهميت نمي دادم، ولي يه جور وانمود مي كردم كه نفهمه ، شايد خسته بشه و برگرده، 

جورايي دو به شک شده بودم، اگه نقشه بابا بود پس چرا  ولي تو دلم آرزو مي كردم كه حرفاش درست باشه ، يه

يه چيزي بوده كه بابا نخواسته  "همه بدنش كبود ه؟؟ چرا دائي باهاش نيومد؟؟ چطور بابا اجازه داده بود بياد؟ حتما

نوز كسي سر از كارش در بياره؟ داشتم ديوونه ميشدم، شب شده بود اون كنارم بود و باهام حرف مي زد، ولي من ه

جرئت نمي كردم بهش دست بزنم، از خودم مي ترسيدم، ندااااا تو رو خدا برو... شب وقتي ندا خواب رفت از رو 

زمين بلندش كردم و بردم رو تخت خوابوندمش، چقدر سبک شده بود، دلم مي خواست بغلش كنم، ببوسمش ، 

تاريک بود، كنار تخت زانو زدم، مي خواستم  باهاش حرف بزنم ، اما آخرش كه چي؟؟ اون مال من نبود... اتاق نيمه

خوب تماشاش كنم، اين كه ديگه اشکالي نداشت، من از دوري اون جون سالم به در نمي بردم، دلم مي خواستش ... 

خيلي عوض شده بود، يعني بهتر بگم داغون شده بود...موهاشو از ته زده بود، حيف اون موها ، اون موهاي مشکي و 
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بارها دل منو پريشون كرده بود، هر وقت دلم مي گرفت دست مي كشيدم تو موهاش از ابريشم لطيف بلند بارها و 

چرا اومده؟؟؟ ترجيح دادم پيشش نمونم، رفتم  "تر بود ، اما حاال ديگه نبود...اين دختر با خودش چيکار كرده ، واقعا

ه مامان زنگ بزنم، شماره خونه يادم نمي يومد، تو هال و پريز تلفن و وصل كردم، علي رغم ميل باطنيم مجبور بودم ب

از رو گوشي ندا شماره رو پيدا كردم و... دو تا بوق خورد و مامان گوشي رو برداشت، بدون هيچ مقدمه اي گفتم: ندا 

اينجا چيکار ميکنه؟ اونو واسطه كردين كه چي؟ مامان من حال خوشي ندارما.. يه كاري دست خودم مي دم، گفته 

 ردا بهش زنگ بزن راضيش كن برگرده، وگرنه هر چي ديدي از چشم خودت ديديباشم، ف

 صداي گريه مامان و خوب ميشنيدم ولي اعتنايي نکردم

: مادر به خدا من خيلي التماسش كردم نياد، گفت خودشو ميکشه، بابات داره دق ميکنه، مادر جواب مردم و چي 

كن شايد راضيش كنم از خر شيطون بياد پائين ، نيما تو رو خدا اذيتش بديم، عمه هات منو ميکشن...حاال مادر صبر 

نکني ،دست روش بلند نکنيا، بابات خيلي كتکش زد، دستم بشکنه منم بچم و زدم، دلم داره مي تركه، ندا چطوره ؟ 

ر جون بهش اآلن كجاست؟؟ اون ديوونه شده، ميگه عاشق توئه ، حرف حساب نمي فهمه، بابات فکر ميکنه من يا ماد

 گفتيم ، اما به جون تو من هيچي نگفتم ، 

 

 گيج شده بودم، مامان كه دوباره همون حرفا رو تکرار ميکنه 

 

 : بس كن ديگه، فکر مي كني نمي دونم همه اينه نقشه باباست، يدفعه من شدم سر راهي...

نبايد افتاد، نمي دونم ندا زا كجا فهميد؟ : كدوم نقشه، كدوم راه، يه عمر با ترس زندگي كردم، آخرش اتفاقي كه 

 ميگه اتفاقي فهميده، از كجا نمي دونم؟؟؟... 

گوشيو محکم زدم زمين و از خونه زدم بيرون، تو هواي آزاد و دور از ندا فکرم بيشتر كار ميکرد، راه رفتم... راه 

س نکردم پدرو مادر ندارم، تو خونه رفتم... خاطراتم و مرور ميکردم، ولي هيچ جائيش خطا نداشت، من هيچوقت ح

سوگلي بودم، بيرون از خونه هم كسي حق نداشت بهم بگه باالي چشمم ابرو، بابا تير بارونش مي كرد....خيلي فکر 

كردم... وووولي ... درسته عمه مهوش هميشه ميگفت: مامان زرنگه، بهترينا رو براي خودش مي خواد، ميگفت مامان 

ه مي دونم مي خواي ازدواج كني اما نمي ذارن، آخه هيفشون مي ياد عمه، اينارو با چشم و شانس داره، ميگفت عم

ابرو جلوي من و مامان ميگفت و من هيچوقت منظورش و نفهميدم.... عمو ممد منو كه بغل مي كرد ميگفت بوي 

ن ....يه بار شنيدم مادر جون به حسن و مي دم..... دعواي مامان و بابا ... گريه هاي بابا سر خاک عمو حسن... آآآآها

مامان ميگه حيف اين دوتاست ، بذار تصميم بگيرن اين دوتا دلشون برا هم پر ميزنه، مرگ يه بار شيونم يه بار، 

مامان متوجه من نشده بود، رفت طرف مادر جونو با التماس گفت: مادر جون تو رو خدا، نذار زندگيم از هم بپاشه، 

پا ميشه، ارواح خاک آقا جون اگه چيزي بهشون بگي...... دعواي بابا و مامان دور از چشم  باباشون بفهمه خون به

 من... چطور تا حاال شک نکرده بودم!!!

تمام بدنم مي لرزيد، ديگه اين جدول تو ذهنم كامل شده بود، ريزو درشت حرفا به يادم مي يومد، وقتي با بابا مي 

رد، داداش نيگاش كن ازم راضي هستي ... خدااااي من ... بايد برگردم خونه، بايد رفتيم سر قبر عمو مدام تکرار مي ك

برم پيش ندا،نکنه رفته باشه... نبايد بزارم بره، اون مال منه ، خدا بهم پسش داد، بايد باور كنم، غريزه من مدتهاست 

خونه دور بودم خدايا نکنه ندا رفته  فهميده ندا مال منه، اون خواهرم نيست، عشق منه، نيمه گمشده منه... خيلي از

باشه، اونوقت شب هيچ وسيله اي نبود، بايد زود مي رفتم...همين كه رسيدم خونه صداي زنگ تلفونو شنيدم، يعني 
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كيه؟؟ تلفونو برداشتم، مادر خيلي ترسيده بود: كجايي مادر؟ با خودم فکر كردم براتون اتفاقي افتاده، نيما ازت يه 

 يگه هيچي..خواهش دارم، د

 : مامان ارواح خاک آقا جون، جون من راستشو بگو من پسر عمو حسنم

: نيما اگه اينطور نبود، ندا اآلن اونجا چيکار ميکنه؟؟ خودش و به اب و آتيش زد، الهي بميرم براش بابات پريروز به 

تو روي بابات وايساد و زور بردش پزشک قانوني، نيست كه اين مدت حالش خيلي بد بود همش عق ميزد، بعدم 

گفت نيما به خاطراون خودشو كشته چون نمي خواسته بدبختي منو ببينه، ديگه بابات مطمئن شدكه بين شما يه اتفاقي 

 افتاده... مادر بچم خيلي خفت كشيد تا بابات راضي شد، آخه ندا حرف حاليش نبود..

زه داد اينطوري قضاوت كنه؟ پس چرا ندا هيچي نگفت ، بدنم يخ كرد ، ندا، پزشک قانوني، چطور بابا به خودش اجا

 تالفيشو سرش در مي يارم:

: نيما چرا جواب نمي دي ، به خدا من مثل چشمام بهت اطمينان دارم، باباتم دست خودش نيست، مونده بود تو كار 

، ميگه صالح نيست ...  خودش، نيما بابات داره دق ميکنه، روي حرفش نه نيار ،مداركتون و فرستاده پيش منوچهري

 مادر نه اينکه بهت اطمينان نداشته باشه، نه... راست ميگه جوونيد، حرف و حديث مردمم هست،

 : منظورتونو نمي فهمم مامان

 : مادر نگو نه، عقد كنيد بعد هر وقت اوضاع رو به راه شد مراسم بگيريد.

مگه ميشه... ولي نبايد موقعيت و از  "شتم، اونم با ندا .. اصالپيشنهاد غير منتظره اي بود، ازدواج ... من آمادگي ندا

دست مي دادم، ندا فقط حق منه، اآلن كه بابا راضي شده و رضايتنامه با مدارک و فرستاده نبايد فس فس ميکردم، 

پيش  فردا معلوم نيست چه اتفاقي مي افته، مگه آرزوي من همين نبود؟؟ مگه به خاطر پوچي اين عشق تا حد مرگ

 نرفتم، با ازدواج ديگه عشق من كامل ميشه، نبايد اونا به عشقم شک كنن ...

 : ولي مامان من بايد با ندا صحبت كنم، شايد اون راضي نباشه، بچه بازي كه نيست.

: مادر ندا كه ميگفت يا تو يا هيچکس، ميگفت تو هم دوستش داري، ميگفت براش ميميري، اونکه كه گفت فکراشو 

، مي ياد پيشت كه باهات زندگي كنه ،... نکنه اون خيال برش داشته، نيما خون به دلم نکن، اگه يه نفر ديگه رو  كرده

 برا زندگي مي خواي رک و راست بهش بگو ، اون ديوونه شده ،و گر نه كه روم و ننداز زمين..

با كمال شجاعت جلوي اونا قد علم كرده  از اينکه اين حرفا رو از دهن مامان ميشنيدم به خودم مي باليدم نداي من

 عاشق من بود، و اين براي يه مرد يعني همه چيز... "بود و عشقش و خواسته بود، اون واقعا

 : مامان منم ندا رو دوست دارم ، به هيچکس ديگه حتي فکرم نکردم ، اما برا ازدواج بايد باهاش حرف بزنم 

مان با ندا صحبت ميکنم، مامان ندا همه زندگي منه، چطور مي تونم پسش مامان اصرار مي كرد: باشششششه باشه ما

 بزنم؟؟..

 

 

ندا مال منه ، دلم مي خواست بغلش كنم و تا آخر دنيا نگهش دارم  "رفتم كنار تخت، ندا خواب بود، يعني واقعا

شاش كنم بدون هيچ دلواپسي، ...صداش كردم، بايد زود بيدار بشه بايد اون چشماي قشنگشو ببينم بايد ساعتها تما

بدون هيچ شرمي، دلم برا نفساش تنگ شده ، برا لوس بازياش، برا عشوه گرياش ...اون ديگه مي تونست همراه 

زندگيم باشه.... بدون اينکه صداش كنم، چشماشو باز كرد، واااااي ، چشماش چه برقي داشت، دوستش داشتم از 

بود، زل زدم تو چشماش ، ضربان قلبم زياد شده بود، صورتم گر گرفته بود، يه اعماق قلب، از ته دل، برام عزيزترين 
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حس خاصي داشتم، بايد بغلش كنم وگرنه قلبم از تو سينه مي زنه بيرون... تمام اون سختيها به يه چشم به هم زدن 

ن، عشق من، اون و بغل از ذهنم پريد، دنياي من عوض شده بود، تو دنياي جديد ندا هم بود، نيمه گمشده من، نفس م

كردم و محکم فشارش دادم، كاري كه يه عمر حسرتش به دلم مونده بود، گرمي نفساش هوشيارم مي كرد از هر 

چي خوابه، بوي تنش بوي زندگي بود، اونم دستاش گره كرده بود دور كمرم، هر دو گريه مي كرديم، اون با صدا و 

من ارزش اشکاي اونو داشتم... نمي تونستم ازش جدا بشم،  "د، واقعامن بيصدا، دلم براي گريه هاشم تنگ شده بو

 مي بوسيدمش، چشماش بهم مي خنديد و تولد جديدمو بهم تبريک مي گفت....

 

ديگه همه چيز و باور كردم، خودم و ندا رو ، عشق حقيقي كه بين ما بود... زندگي اون روي خودشو به من نشون داد 

 درهاي جديد به روي آينده من باز كرد.و با دادن ندا به من، 

با ندا در مورد تصميم بابا صحبت كردم، ازش خواستگاري كردم، چيزي كه هرگز باور نمي كردم اتفاق بيفته، اون 

راضي بود، مي خواست در كنارم بمونه تا آخر عمر ، حاضر بود به خاطر من قيد همه كس و همه چيز و بزنه ،  "قلبا

 خوشبختي از كجا اومد سراغ من؟؟؟ شايدم پاداش صبر من بود در مقابل هوس؟؟؟ خدااايا اين همه

 

ساعتها باهم صحبت كرديم ، در مورد اتفاقاتي كه افتاده بود ، ندا از همه روزاي بدون من گفت، كه چقدر سختي 

ود، من در مورد اون كشيده، چطور منو از خدا پس گرفته، پيش كي رفته، وقتي تعريف مي كرد دلم يه حالي شده ب

چه فکرايي كردم ، چقدر اين ماجراها ندا رو عوض كرده بود... حرفاش و حركاتش بوي پختگي مي داد ، اون ديگه 

فينگيلي دو ماه پيش نبود، بانوي زندگي بود ...در مورد آينده صحبت كرديم، در مورد ازدواج .... با خودم عهد كردم 

ر سفره عقد من حال مساعدي نداشتم، جلوي همه اشک مي ريختم، همش مي جبران كنم همه كاستيها رو ....س

ترسيدم ندا پشيمون بشه، يا همه اينا يه خواب شيرين باشه و هر آن از خواب بپرم... ندا حالم و مي فهميد سريع بهم 

يرين ترين لحظه بله رو گفت، از ذوق زدگي سرم گيج مي رفت و همه بدنم مي لرزيد... اون لحظه با ارزشترين و ش

عمر من بود، لحظه يکي شدن، لحظه پايان دلتنگياي من، لحظه پيوند جاوداني عشقمون... خداي من يعني من 

بيدارم.... اين نداست، خواهر من، يعني ديگه هميشه پيشم مي مونه، يعني با يکي ديگه دواج نميکنه و بره، يعني مال 

. يه چيزايي تو زندگي اينقدر دست نيافتنيه كه وقتي به دستش مي ياري تا منه، خدايا من لياقت همراهي اونو دارم...

مدتها باورت نميشه اين مال توئه ، تکليف خودتو نمي توني روشن كني مخصوصا اگه يه دفعه اي به دستش بياري ، 

آيندش و  گيجي ، خوشحالي، دلهره داري ....بعد عقد بوسيدمش و بهش قول دادم خوشبختش كنم، بهش قول دادم

بسازم ، هميشه آرزوم بود يکي مثل ندا كنارم باشه، ولي باورش برام سخت بود كه اآلن خود ندا كنارمه... و لحظه 

باشکوه ما شدن با اون رقم خورد... داشتم منفجر ميشدم، مي خواستم ندا رو بغل كنم، داد بزنم و بگم دوستش دارم، 

ي كردم زود كارا تموم بشه و ما تنها بشيم، وقتي ندا از اتاق اومد بيرون ، اما جلوي اون آدما معذب بودم، خدا خدا م

نزديک بود از هوش برم...باورم نميشد، اون خيلي زيباتر از هميشه شده بود.... بعد از انجام كارها همه خداحافظي 

شروع كردم به باال و پايين كردن و رفتن، حاال من موندم و ندا، نمي تونستم خودم و كنترل كنم بايد تخليه ميشدم، 

پريدن و داد زدن ، مثل بچه هاي شيطون، ندا از تعجب داشت شاخ در مي آورد، حس مي كردم اگه جلوي خودم و 

بگيرم سکته مي كنم، قلبم گنجايش اينهمه خوشحالي رو نداشت، نهارم بيرون خورديم و رفتيم خونه، نمي دونم چرا 

خونه هم حسابي باال و پائين پريدم و آواز خوندم، بعد از ظهر دو، سه تا از همکارام نمي تونستم رو زمين بند بشم، تو 

اومدن اونجا و كنار هم بوديم، خيلي خوش گذشت، بعد از مدتها سبک شده بودم، نفسم آزاد شده بود، قلبم مرتب 
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بيان كنم ، از نظر من همچين مي زد، بدنم گرم بود، دستام نمي لرزيد.... هيچوقت نمي تونم اون لحظات و به خوبي 

لحظاتي اينقدر نابن كه كلمات نمي تونه بيانشون كنه... ندا آروم بود، بعد از رفتن مهمونا احساس كردم ندا منو صدا 

مي زنه، تا روم و بگردوندم طرف ندا ، ندا زد زيرگريه، دستپاچه شده بودم: ندا چرا گريه؟؟ چي شده؟؟ رفتم به 

صورتشو گرفتم بين دو تا دستام و سرش و گرفتم باال، چشماش پر از اشک بود، : ندا  طرفش، روبروش نشستم،

اذيت شدي من داد و بيداد راه انداختم، تو آرامش مي خواستي مگه نه؟ ببخشيد دست خودم نبود داشتم منفجر 

دل كوچيکت ندا، مگه من ميشدم: نيما من دلشوره دارم مي ترسم، نگرانم...: نگران چي هستي؟.... الهي بميرم براي 

هميشه هواتو نداشتم...من هميشه كنارتم، عاشقتم، نگران نباش... تا منو داري از هيچي نترس همه كارا رو بسپار به 

من.ندا رو نشوندم روي پاهام و محکم بغلش كردم، آروم آروم باهاش حرف مي زدم، ندا خيلي زود تو بغلم خواب 

... حس مي كردم اونم آروم گرفته ، تکون نخوردم تا اون راحت بخوابه،  رفت، گرمي نفساش و حس مي كردم،

....اون از يه حس جديد صحبت مي كرد، عجيب اينکه منم همين حس و داشتم، نمي تونم تعريفش كنم ولي حس 

سير خوبي بود، حس كامل شدن، حس پيدا شدن نيمه گمشدم و البته دلشوره آينده...اونشب تا صبح نخوابيدم بايد 

ندا رو مي ديدم، احتياج داشتم فکر كنم، زياد خوابيده بودم... زياد... غافل شده بودم از زندگيم، حاال ديگه وقت 

خواب نبود، ندا منو نجات داد، وقتي يادم مي يومد طفلک چقدر سختي كشيده از خودم خجالت ميکشيدم، وقتي به 

ادم مي يومد چه چيزايي بهش گفتم و باهاش چطوري رفتار اين فکر مي كردم كه بابا بهش تهمت زده ... وقتي ي

از مسئوليت زندگي واهمه نداشتم  "كردم... اونشب پر از انرژي مثبت بودم، با خودم خلوت كرده بودم، اصال

همينطور از كار زياد، بايد زندگيمو جوري مي ساختم كه ندا افتخار كنه شريک منه، بايد به مامان نشون مي دادم 

ندا برام ارزش داره، حاضر بودم به خاطر خوشبختيش هر كاري انجام بدم.... فردا بايد منو ندا جشن مي چقدر 

گرفتيم... هوا روشن شده بود كه ندا چشماش و باز كرد و بهم لبخند زد...صبحونه رو كه خورديم به ندا گفتم امروز 

هنگاي شاد و انتخاب كردم، گفتم ندا امروز بايد برام روز جشنه، باهم رفتيم لپ تابم و از زير تخت آورديم بيرون، آ

برقصي فقط براي من، به قشنگي هميشه، مي خوام اينبار بدون حسرت بهت نگاه كنم ....خالصه تا ظهر باهم خونديم 

و رقصيديم ، بعد از ظهر رفتيم بيرون نهار و خورديم، بعد من ندا رو بردم چند جاي شهرو نشونش دادم، البته 

يه بيشتر محل كار بود جاي ديدني و يا مركز خريد خاصي نداشت، به اصرار من ندا يه لباس خوشکلم خريد... عسلو

نمي دونم چرا از ديدن ندا سير نمي شدم، انگار صد سال ازش دور بودم،خواب به چشمام نمي يومد، مي ترسيدم 

پوشيده بود، ازش خواستم باهام برقصه .... بخوابم همه چيز تموم بشه... شب آهنگ ماليمي گذاشتم، لباسقشنگشو 

وااااي من تا حاال ندا رو اينقدر زيبا نديده بودم،اون باهام مي رقصيد و منو مي برد به آسمون... گرمي نفساش ديوونم 

مي كردم، عطر بدنش منو مي برد به يه عالم ديگه، همينطور كه آروم مي بوسيدمش بهش گفتم ندا خيلي مي خوامت 

مستقيم تو چشمام نگاه كرد، چشماش يه برق خاصي داشت، تا حاال برق نگاهشو نديده بودم، لباشو بوسيدم، نه ، اون 

يک بار بلکه هزار بار... بدون هيچ نگراني و تشويشي ندا رو در آغوش گرفتم و اون خودشو سپرد به من.....ما آغاز 

شونه هاي ضعف تو بدنم نبود، از هميشه محکمتر بودم، رندگيمونو جشن گرفتيم ...حالم هر روز بهتر ميشد، ديگه ن

حاال ديگه مسئولت يه زندگي رو دوشم بود، ندا نبايد هيچ كمبودي تو زندگيه با من احساس كنه، اون لياقتش خيلي 

 بيشتر از ايناست، بايد جلوي همه سر بلند باشه.چند روزي كه پيشم بود حتي برا يه لحظه نمي گذاشتم ازم دور بشه،

مثل پروانه دورش مي چرخيدم، بهترين خاطرات زندگيم با اون رقم خورد، اون حس زندگي رو در من زنده كرد، 

حس پويايي، حس مردانگي ...هواي زندگيم بهاري شده بود، ديگه گرماي هوا منو آزار نمي داد...اوايل كه اومده 
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ام صحبت كرده بود... البته بعد از اينکه اون اتفاق بودم اينجا آقاي منوچهري در مورد برنامه هاي كاري آينده باه

افتاد ديگه هيچ صحبتي در مورد پروژه هاي قبلي نشده بود... تصميم گرفتم باهاش صحبت كنم و در صورت تمايل 

اين پروژه رو استارت بزنم ، آقاي منوچهري چند تا شركت پيمانکاري داشت، تصميم گرفته بود، همه سيستمها رو به 

ماهه در نظر گرفته بود، كه به نظر  6 "شبکه ها رو تقويت كنه، البته براي اجرايي شدن اين كار يه زمان حدودا روز و

تا شركت ، كاراي روزانه خودم بود... ولي خوب بهم قول داد، عالوه بر حقوق و اضافه كاري به  7من زمان كمي بود، 

ه جلسه گذاشتيم و قرار شد عالوه بر من دو تا از همکارام ازاي پياده سازي سيستم هر شركت پول خوبي بهم بده،ي

كه يه فوق ديپلم برنامه نويسي و يه مهندس برق بودن تو اين پروژه با من همکاري داشته باشن. بايد فکر اساسي 

 براي زندگيم مي كردم، اين بود كه در قدم اول خودم و راضي كردم، هر طوري شده ندا رو برگردونم پيش مامان و

بابا، اينطوري خيالم از طرف اون راحت بود، آخه نميشد اون بيچاره از صبح تا شب تنها باشه ، اينطوري هم اون از 

همه كاراش عقب مي موند، هم من نمي تونستم كارم و به خوبي و در زمان مناسب تموم كنم، راه سختي پيش رومون 

بود هر سختي ارزش داشت .با ندا صحبت كردم، درباره  بود ولي من ذره اي واهمه نداشتم، حاال كه ندا مال من

موندنش، براش توضيح دادم كه بايد زياد كار كنم و اون تنها مي مونه ، براش گفتم بايد واقع بين باشيم... البته من 

ا موندن و بدتر از اون مطمئن نبودم مي تونم بدون اون اينجا دوام بيارم، ولي چاره ي نبود، بايد انتخاب مي كرديم، ي

خستگي و پشيموني، يا تحمل سختي و اميد آينده اي بهتر.اون بايد مي رفت، بايد به من اجازه مي داد كه خودمو جمع 

و جور كنم، بايد نشون مي دادم مرد زندگي هستم ،براي خودشم خيلي خوب بود، بايد مي رفت و اجازه نمي داد طرد 

و مي گفت نيما همسرمه و شما هم پدرم، بايد نشون مي داد دنبال هوس بشه، بايد مي رفت و جلوي بابا مي ايستاد 

نبوده، بلکه اومده مرد زندگيشو انتخاب كنه...وقت رفتن تو چشماش نگاه نکردم، خدايا چطور ازش دل بکنم، قلبم 

 باهام همراه نبود، ولي خودم و قانع كردم...اي به داد من رسيده تو روزهاي خود شکستن

ربوني تو شبهاي وحشت مناي تبلور حقيقت توي لحظههاي ترديدتو شب رو از من گرفتي تو من و دادي اي چراغ مه

به خورشيداگه باشي يا نباشي براي من تکيهگاهيبراي من كه غريبم تو رفيقي جونپناهيياور هميشه مؤمن تو برو سفر 

و جون گرفتهرگ خشک بودن من از تن سالمتغم من نخور كه دوريت براي من شده عادتناجي عاطفه من شعرم از ت

تو خون گرفتهاگه مديون تو باشم اگه از تو باشه جونمقدر اون لحظه نداره كه من رو دادي نشونموقتي شب، شب 

سفر بود توي كوچههاي وحشتوقتي همسايه كسي بود واسه بردنم به ظلمتوقتي هر ثانيه شب طپش هراس من 

من بودتو با دست مهربوني به تنم مرهم كشيديبرام از روشني گفتي پرده بودوقتي زخم خنجر دوست بهترين لباس 

شب رو دريديياور هميشه مؤمن تو برو سفر سالمتغم من نخور كه دوري براي من شده عادتاي طلوع اولين دوست 

رز اي رفيق آخر منبه سالمت سفرت خوش اي يگانه ياور منمقصدت هرجا كه باشه هر جاي دنيا كه باشياون ور م

شقايق پشت لحظهها كه باشيخاطرت باشه كه قلبت سپر بالي من بودتنها دست تو رفيق دست بيرياي من بودياور 

هميشه مؤمن تو برو سفر سالمتغم من نخور كه دوري براي من شده عادتروزهاي تنهايي من دوباره شروع شد، وقتي 

همون حسي كه باعث شد بار قبل برگردم، و  عشقم رفت دنيا رو سرم خراب شد، حس كردم بي اون نمي تونم...

اينطور زندگيم و از هم بپاشم، چطور بايد ادامه مي دادم؟؟ گريه هام تمومي نداشت...كاش ندا رو نفرستاده بودم، 

تنها موندم...به خودم نهيب زدم: نيما قوي باش، تحمل كن، شب هجران و به اميد صبح وصال بگذرون، تو در قبال 

قوي باش، قوي باش....دو تا بچه هاي گروه هم چند روز بعد از رفتن ندا اومدن تو آپارتمان من، اون مسئولي، 

اينطوري هم از تنهايي درمي يومدم و هم مي تونستيم وقتاي بيکاري در مورد اشکاالت كاريمون صحبت كنيم.ندا 
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م ميزد، ميگفت: مال گفته سختي مرتب بهم زنگ مي زد و منوبي خبر از خودش نمي گذاشت، فينگيلي چه حرفائي ه

ندا صد و هشتاد درجه تغيير كرده بود، يه جورايي بزرگتر شده بود، خدائيش با  "دل آدما رو نرم ميکنه... اصال

دلگرمي كه اون بهم مي داد، شرايط سخت كاري برام قابل تحمل ميشد ، البته بعضي وقتا بد قلقي مي كرد، كه مي 

ر حرفا و نگاه هاي اطرافيانه، مي دونستم براش سخته بدون من بمونه، اما چاره اي نبود، دونستم بيشتر به خاطر فشا

ندا خيلي رعايت حال منو مي كرد، حتي متوجه شده بودم مي ترسه من عصبي يا ناراحت بشم و دوباره خودكشي كنم، 

ودم كه اون بعضي از قضايا رو ازم متوجه ب "بارها بهش گفتم حالم خوبه و نگران تکرار اون قضيه نباشه، ولي كامال

پنهون ميکنه....من كم كم قرصام و گذاشتم كنارو با نيرويي كه عشق به من داده بودچند برابر قبل مي تونستم كار 

كنم و تصميم بگيرم، ولي تا اونا مي خواستن يه بار ديگه نيما رو باور كنن طول ميکشيد... روز تولدم بد جوري حالم 

ا ديروقت سر كار بودم، ندا حتي يه تبريک خشک و خالي هم به من نگفته بود ، ولي وقتي رسيدم خونه گرفته بود ، ت

...چي ميديدم .... باورم نميشد، ندا كلي كادو برام فرستاده بود، با يه حلقه خيلي قشنگ كه سريع دستم كردم ... يادم 

كرد، وقتي فهميدم ندا در مورد من چه فکري كرده،  نميره روزي كه امير با خانومش اومد اونجا و ندا باهام قهر

ناراحت شدم، اينقدر كه از خونه زدم بيرون و تا نصف شب راه رفتم و گريه كردم، من بايد چيکار كنم تا ندا اينقدر 

دادم  اذيت نشه و دوباره باورم كنه...مي فهميدم ندا يه كارايي ميکنه و مي خواد از من پنهون كنه ، ولي بهش گير نمي

مثل چشمام بهش اطمينان داشتم ، خدا رو شکر به درساشم مي رسيد، چند باري كه با مامان هم كالم شدم، ازش 

راضي بود، برعکس گذشته كه هميشه از دست كاراش مي ناليد ...نمي دونم چرا؟؟؟ ولي بعضي وقتا باهام سرسنگين 

د، از دستش خيلي عصبي ميشدم، ولي خودمو كنترل مي ميشد، جواب تلفونو درست نمي داد، برام ايميل نمي فرستا

كردم، مي دونستم داليلي براي خودش داره كه شايد دلش نخواد بهم بگه، به هر حال اينقدر دوستش داشتم، كه اگه 

خيلي بيشتر از اينا هم مي رنجوندم خم به ابروم نمي آورم، هر لحظه و هر ثانيه دلم براش پر ميزد، دلم مي خواست 

م تهران ولي اون ميگفت اگه بياي بايد بياي خونه خودمون، ولي من به هيچ قيمتي حاضر نبودم بر گردم اونجا و تو بر

چشم بابا نگاه كنم.اوايل از بابا خيلي متنفر بودم ، نه به خاطر دعواي اون شب...بلکه به خاطر يک عمر پنهانکاري، به 

خاب ندا... به خاطر كاري كه با ندا كرده بود... حتي يه لحظه نمي خاطر گرفتن حقي كه خدا بهم داده بود، حق انت

تونستم تصور كنم با اون رودرو بشم، حاال مامان و مي تونستم تحمل كنم... فکر اينکه بابا به خاطر من حاضر شده 

عله ور مي كرد، بود از مامان بگذره و ندا رو نداشته باشه نه تنها خوشحالم نمي كرد بلکه آتيش كينه رو تو دلم ش

آخه براي چي؟ اينقدر خودخواهي براي چي؟؟؟؟؟؟؟؟روزي كه ندا بهم گفت مي خواد بره نامزدي الهام خيلي 

خوشحال شدم، دلم مي خواست حال و هواش عوض بشه، عکساشو برا ميل زد، با يه كت و شلوار مشکي خيلي 

ا خيلي الغر شده بود... آخه چرا؟؟ ...اون كه نبايد رسمي، ندا هيچوقت اينطوري لباس نمي پوشيد، باورم نميشد، ند

جاش زيادم بد باشه...از اون عکسا فهميدم اونطور كه وانمود مي كرد اوضاع رو به راه نيست، دلم بد جوري به شور 

 وقتي ندا دوباره موبايلشو خاموش كرده بود و جوابمو نمي داد ، مجبور شدم زنگ بزنم خونه، "افتاده بود، مخصوصا

مامان دست و پا شکسته بهم رسوند كه اوضاع به هم ريخته ، ندا هم به زور گوشيو گرفت و هيچ توضيحي نداد، دلم 

مامان بهم گفت سعيد از ندا خواستگاري كرده و ندا هم زده به سيم  "مي خواست سرم و مي كوبيدم به ديوار... بعدا

ريخته بيرون... حرصم گرفته بود، اگه اين سعيد و ببينم يه  آخر، حتي با بابا هم دعوا كرده و هر چي تو دلش بوده

جوري حالشو مي گيرم كه نفهمه از كجا خورده...نصفه شبي كه مامان بهم زنگ زد و گفت ندا حالش خوب نيست، 

نزديک بود قلبم وايسه، صداش در نمي يومد، ندا پشت تلفن بلند بلند گريه مي كرد، آروم كردنش سخت بود، از 
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اهايي كه براش اتفاق افتاده بود برام تعريف كرد، اينکه ساسان بهش ايميل زده اونم جوابشو داده، گفت : ديگه ماجر

خسته شده، تنهام، تحملم تموم شده ...مدام تکرار مي كرد: نيما من خيلي تنهام ، دلم خيلي گرفته... خودمو آروم 

شي ، حالم خيلي بد شد... فشار زيادي رو تحمل مي كردم ، نشون دادم و بهش دلداري دادم ... بعد از قطع كردن گو

كارم زياد بود، دلتنگي ، تنهايي ، حاال ديگه نگران ندا هم بودم ...نکنه اتفاقي براش بيفته... خدايا...مجبور شدم دوباره 

م گرفتم... قرص آرام بخش بخورم، داشتم ديوونه مي شدم، دراز كشيدم و به ياد خاطرات خوش گذشته دوباره آرو

تمام خاطرات و گذشته ما باهم رقم خورده بود، مامان جون و بابا  "از وقتي خودم و شناختم ندا برام عزيز بود، تقريبا

بزرگ ما رو خيلي دوست داشتن، دائي محسن كه جونش بود و ما دوتا، عمه ها هواي من و خيلي بيشتر از ندا داشتن، 

ر مي دادن، تو بيشتر مجلسا تا چشم منو دور مي ديدن يه جوري بهمش مي دختراي عمه مهوش بد جوري به ندا گي

ريختن، حرصم مي گرفت كه ندا جوابشونو نمي داد، بميرم اونا حرص منو سر ندا خالي مي كردن، حالم از ستاره و 

ون ياد خواهراي سمانه بهم مي خورد، دختراي قرتي و بي قيد و بندي بودن ، پر ادعا اما تو خالي، هر وقت مي ديدمش

سيندرال مي افتادم ،جالبيش اين بود كه عمه هميشه به من مي رسوند كه اگه دختراشو مي خوام بايد عجله كنم، اااااي 

خدا، چقدر من اين دو تا رو كنف مي كردم... از آرايش كردنشون كه ديگه نگو، برعکس ندايي، كه زياد اهل اين 

صورتتونو با بوم نقاشي عوضي نگرفتين، ... الهام  "بارم بهشون گفتم : احياناچيزا نبود، اونا كوالک مي كردن، يه 

دخترعمه مهري بد نبود، يعني سرش به كار خودش بود، از سعيد دل خوشي نداشتم، رابطه ما خوب بود، اما از وقت 

بابا همه رو دعوت يه كار خوب پيدا كرد و يه كم جون گرفت، عوض شد، ... ..يادش به خير جشن فارغ التحصيليم 

كرده بود...ندا سر اينکه چه لباسي بپوشه و چه كفشي دو سه بار با مامان حرفشون شد، خدائيشم حق با ندا بود، 

مامان هنوزم مي خواست عين بچه ها بهش امر و نهي كنه، آخرشم با پا در ميوني من قضيه حل شد، ندا يه لباس آبي 

كروات قرمز، اون مهموني به همه خيلي خوش گذشت، ولي ندا زياد شارژ نبود، پوشيد ، منم پيرهن و شلوار سفيد با 

وقتي همه مهمونا رفتن ندا دو ساعت تو بغل من گريه كرد آخه چند روز بعدش بايد مي رفتم سر بازي، بابا و مامان 

زه كار مي كرديم، شبا از دست ندا عصبي شده بودن و دعواش كردن .... سالي كه ندا كنکور داشت من با امير تو مغا

به بهانه بي خوابي و كتاب خوندن مي رفتم پيشش ، براش چايي درست مي كردم، تا نترسه و خوابش نبره... خيلي 

تالش كرد اما دولتي هيجا قبول نشد، كارش افتاد به دانشگاه آزاد، خيلي دلم مي خواست دانشگاه دولتي قبول بشه تا 

لي نشد، خودشم جا خورده بود، نمي دونم چرا قبول نشد؟ همه اينا به كنار اينکه ندا رو اين سمانه و ستاره كم بشه و

هميشه باهام صادق بود و دوستم مي داشت... خاطرات گذشته آرومم مي كرد، نمي دونم چرا؟؟؟ ...حاال اينجا... من... 

ستي ، نه آشنايي ، ندا هم كه باهام تنهايي ، كي باورش ميشد!! مني كه هميشه دور ورم شلوغ بود... حاال ... نه دو

سرسنگين بود ... فقط يکي دو بار پويا بهم زنگ زد، اينم فکر كنم يلدا ازش خواسته بود...پام سست شده بود، دلم 

مي خواست مرخصي بگيرم و برا تولد ندا برم پيشش ، بد جوري با خودم درگير بودم، هر كاري كردم نتونستم خودم 

ي خواست روز تولدش خوشحالش كنم، اما نشد، از اينترنت بليط كنسرت براش گرفتم و به پويا و راضي كنم، دلم م

زنگ زدم تا زحمتشو بکشه... دلم بد گرفته بود، تا ديروقت سر كار بودم ، چشمام خسته شده بود، كمرم درد مي 

م فينگيل من خوش گذشت: كرد، گوشيم زنگ خورد نداي من بود.هنوز صداشو نشنيده جون گرفته بودم: الو سال

سالم جات خالي نيما ، نتوستم جلوي پويا و يلدا باهات حرف بزنمصداش خستگي رو ازم دور مي كرد، دستم و 

گذاشتم رو پيشونيم و سعي كردم صورت خشکلش جلوي روم مجسم بشه: آخ ندا چقدر دلم مي خواست اآلن پيشت 

بار عکساي پارسال و نگاه كردم: نييييما خيلي دوشت دالمدلم ضعف باشم، پارسال و يادت مي ياد، صبح تا حاال چند 
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رفت چند وقت بود ندا اينطوري باهام حرف نزده بود: فدااات بشم عزيزم، منم اندازه دنيا دوست دارم، قول ميدم 

استي نيما : ر "برات جبران كنم ، امسال و ببخش : نيما يعني سال ديگه و ساالي بعد كنار هميم مگه نه: آره حتما

امروز خيلي خوشحالم، بابا بهم يه حلقه خوشکل كادو داد، گفت بندازم دست چپم ، تا همه بفهمن يه خبرايي هست، 

هر كه پرسيد، يه جوري بپيچونمش، : راست ميگي ندا!!!!! : آره به خدا ، برام كيکم گرفته بودن، : خدا رو  "ولي فعال

همش از بابا تعريف ميکنه انگار مي خواد نظر منو بدونه يا اينکه دلم و نرم  شکر روز خوبي داشتي،....ندا چند وقتيه

كنه، البته تا حدود زيادي هم موفق بود... چيزي به عيد نمونده بود، ياد چهارشنبه سوري، عيد ، سفره هفت سين داغ 

ياد، عيد بود و مامان و بابا و امسال عيد چي ميشه؟ تا يادم مي  "دلمو تازه مي كرد، اشکم و در مي آورد يعني واقعا

داره يخ مي  "ندا، دلم هواشونوكرده بود، اينجا از سرماي زمستون خبري نبود، ولي ندا اونجا سردش بود، اآلن حتما

زنه، آخه ميگه اونجا برف زيادي اومده...خدا رو شکر كارا خيلي خوب پيش مي رفت آقاي منوچهري هم راضي بود، 

عد از اون ديگه مجبور نبودم فشار كاري زياد و تحمل كنم، وضع پس اندازم خوب بود، تو اين ديگه آخراي كار بود، ب

يک سال به اندازه پنج سالي كه تو مغازه كار كرده بودم حتي بيشتر درآمد داشتم، خيالم يه كم راحت شده بود، حتي 

زندگيمون تامينه، ندا هم درسش تمومه،  اگه سختمون باشه اينجا زندگي كنيم ، حداقل پول رهن خونه و مخارج اوليه

اگه برام كار جور نشه، ديگه بعد از عيد به ندا ميگم بياد پيشم باهم زندگي كنيم، بيشتر از اين نمي تونستم تحمل 

هشت ماه مي گذره، نمي دونم چطوري تحمل كردم، باورم نميشه،  "كنم، از اولم به ندا گفتم يک سال، اآلن تقريبا

ندا بود، هر وقت خسته و كالفه ميشدم به فينگيلي زنگ مي زدم، صداش از هر مسکني برام بهتر بود،  همش به خاطر

بعدم با خودم مي گفتم: فقط به خاطر ندا....چند وقت ميشه نداي من مريضه، صداش گرفته، همش سرفه ميکنه دلم 

دستم به كار نمي ره...يه روز پويا بهم زنگ  بد جوري شور مي زنه، تلفنم و زود قطع مي كنه، باهام آروم حرف ميزنه،

زدو موضوع كار تو شركت شوهر خالشو باهام در ميون گذاشت، بهم گفت ندا مداركو فرستاده و براي مصاحبه بايد 

هر چه زودتر برم، گفت كار خوبيه و ندا گفته تا قطعي نشده بهت نگم، حتي بهم گفت ندا به چند تا شركت ديگه هم 

اين مدت خيلي براي كار من اين در و اون در زده، آخر سرم بهم گفت ندا بدجور سرما خورده و اگه سر زده و تو

ميشه بهش سربزنم...خيلي خوشحال شده بودم، تا آخر هفته كارام سبک ميشه و مي تونم مرخصي بگيرم، امااااا 

كه داره امکان نداره برم پيشش...تعجب چطور به ندا بگم نمي رم خونه، بابا حتي به من يه زنگم نزده ، شماره منو 

كردم چرا ندا به من چيزي نگفته بود؟؟ يعني فکر مي كرد اگه جور نشه ناراحت ميشم، يا... نمي دونم...بهتر ديدم 

زياد بهش فکر نکنم به ندا هم چيزي نگفتم.اونروز از صبح دلم شور ميزد، هيچي نتونستم بخورم، تو راه شركت يلدا 

خيلي دلخور بود:الو بفرمائيد: آقا نيما حق دارين نشناسين ، يعني بهتر بگم شما كي رو ميشناسين؟: بهم زنگ زد، 

خوب نيستم، گذاشتي رفتي، پشت سرتم نگاه نميکني،  "ببخشيد يلدا خانوم، من شمارتونو نديدم، خوبين؟: نه اصال

نوقت تو...فهميدم داره گريه ميکنه ، گيج شده خيلي بي خيالي، نداي بيچاره روزي هزار بار ميميره و زنده ميشه، او

بودم، اون چي ميگفت؟ چه اتفاقي افتاده؟: يلدا خانوم آروم باشين تو رو خدا اتفاقي افتاده؟: يعني نمي دونين ندا 

مريضه، نمي دونين پاش شکسته، نمي دونين دو هفته نتونسته از تو رختخواب بياد بيرون،:ننننه؟؟؟ من روزي چند بار 

گ مي زنم به ندا فقط گفت سرما خورگي ساده ست: مي ترسه اعصابت به هم بريزه، از بس دوست داره، بيا بهش زن

سر بزن... دست از لج بازي بردار، به ندا نگي من چيزي بهت گفتما.. خواهش مي كنميلدا وسط حرفاش همش گريه 

چشه كه يلدا اينقدر بي قراري ميکنه؟ با دسپاچگي  مي كرد،بهش اطمينان دادم با اولين پرواز مي يام تهران،يعني ندا

به ندا زنگ زدم، صداش در نمي يومد، ولي همش ميگفت چيزيم نيست، سرما خوردم... ضعف كردم...سرم به شدت 
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درد گرفته بود، با دستام شقيقه هامو فشار مي دادم تا يه كم آروم بگيرم، كه دوباره صداي زنگ گوشيم بلند شد، به 

شي نگاه كردم، شماره موبايل بابا بود، تمام بدنم كرخ شده بود، هول شدم، يعني جواب بدم ، نکنه برا ندا صفحه گو

اتفاقي افتاده..: الو سالم: سالم....نيما جان بابا.. نمي خواي برگرديبغض گلوم و فشار مي داد به زور جلوي گريه 

قته بخشيدم، منتظرت بودم، يعني من لياقت نداشتم برا خودمو گرفتم: خوبين بابا، ببخشيد، مي يام..: من خيلي و

ازدواجت ازم اجازه بگيري.. يه اتفاقي افتاده... نبايد تا ابد كشش بديم...هيچي برا گفتن نداشتم سکوت كردم: نيما 

دوني،  بابا هر چي بوده تموم شده، من بد كردم، تاوانشم دادم، نبايد بگم چقدر برام عزيزي چون بهتر از هر كسي مي

اگه اينهمه وقت بهت زنگ نزدم يا نيومدم سراغت چون روم نميشد، يعني بهتر بگم فکر مي كردم ديگه به عنوان يه 

پدر قبولم نداري :ننننه... نه به خدا ...اينطور نيست بابا...من شايد دلخور باشم، ولي نمک نشناس و بيمعرفت نيستم، 

كمبود نکردم... ولي بابا من بايد واقعيت و مي دونستم، ندا حق من بود... به ندا هم گفتم هيچوقت تو زندگيم احساس 

فکر اينکه ندا رو ازم پنهون كردين ....: منم به همبن خاطر كوتاه اومدم و ندا رو فرستادم ، اونو دو دستي تقديمت 

راحت بشه، فکر حرف  دوستش داشتي، كارا رو رديف كردم كه خيالت از بابت اون "كردم، وقتي مطمئن شدم، واقعا

يه  "فاميل و در و همسايه رو نکردم، ديگه كاري از دستم بر نمي اومد.. يعني اينا كافي نيستدلم آروم نبود حتما

اتفاقيافتاده كه بابا زنگ زده بهم...: بابا ببخشيد...اتفاقي افتاده: اتفاق كه نه... ندا حالش زياد خوب نيست، دلم مي 

فامو باهات بزنم، اما فرصت نشد، اگه مي توني زودتر بيا، كدورتا رو بذار كنار، اگه مي خواي خواست بيام اونجا و حر

زندگي خوبي رو شروع كني اول بايد دلت صاف باشه، من معذرت مي خوام، هر كسي اشتباه ميکنه، خدا نخواست يه 

شته، خرابش نکن، بيا به ندا برس نذار عمر جلو تو شرمنده باشم به موقع به دادم رسيد، حاال كه همه چيز به خير گذ

ديربشه..: بابا اينطوري حرف نزنين من بايد معذرت بخوام، ندا حالش خييييلي بده: نه بابا ، خودتو ناراحت نکن فقط 

زود بيا بيشتر دلتنگه تا مريضبعداز قطع تلفن فوري با آقاي منوچهري تماس گرفتم، و ازش مرخصي گرفتم ازش 

برام بليط تهيه كنه، اون با كمال ميل با مرخصيم موافقت كرد و قول داد براي همين امشب تو پرواز  خواستم اگه ميشه

برام بليط بگيره، كارام و رديف كردم، به همکارام هم سپردم اگه مشکلي پيش اومد باهام هماهنگ كنن، بعد از ظهر 

تم ،وقت نداشتم... سريع ساكم و بستم و رفتم چند منوچهري برام بليط ليست انتظارگرفت... واااي برا ندا هيچي نگرف

يه اتفاقي افتاده، اول يلدا بعد بابا، ندا هم كه ديگه  "تا مغازه سر زدم، دل و دماغ نداشتم... زمان نمي گذشت، حتما

ه تماس نگرفته..دو ساعت قبل از پرواز فرودگاه بودم، بدون اختيار صورتم از اشک خيس بود، فکر اينکه نکنه ديگ

نتونم ندا رو ببينم عذابم ميداد ، نکنه راستي راستي يه باليي سرش اومده باشه، جرات نداشتم شماره ندا رو بگيرم... 

كنن،  okخداااايا خودت بهم رحم كن...لحظات به كندي مي گذشت، چند بار به گيشه بليط سر زدم تا بليطم و برام 

گرفت و مهر زد... اون چند ساعت اندازه يک سال برام طول فکر كنم ديگه خانومه دلش برام سوخت، بليطم و 

كشيد، وقتي تو فرودگاه مهر آباد از هواپيما اومدم پائين، يه نفس عميق كشيدم، ريه هام پر شد از هواي شهر خودم، 

، سريع خيلي وقت بود ازش دور بودم، جالب اينکه فکر نمي كردم حاال حاالها رنگ اين شهر و ببينم، دلم شور مي زد

خودم و رسوندم به سالن خروجي و منتظرشدم تا چمدونم از قسمت بار بياد، مسير فرودگاه تا خونه رو براي خودم 

ترسيم مي كردم، كه چطور برم، و از چه مسيري برم كه نزديکتر باشه، خدا كنه سريع وسيله گيرم بياد ... بالفاصله 

در خارج شدم، ديدم مامان و بابا با يه دسته گل بزرگ دويدن طرف  بعد از برداشتم چمدونم را افتادم، همين كه از

كار منوچهريه... جا خوردم...  "انتظارشو نداشتم، از كجا باخبر شده بودن!!! آهان حتما "من، صحنه اي كه اصال

سيد، و ميخکوب شده بودم روي زمين، نمي تونستم برم طرفشون، تا اومدم به خودم بيام مامان منو بغل كرد و بو
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بعدم بابا، بابا محکم منو تو بغلش فشار مي داد و گريه مي كرد، با دستام شونه هاي بابا رو گرفتم و گفتم : بسه بابا 

همه دارن نيگامون ميکنن، .. ولي بابا ول كن نبود، انگار مي ترسيد منو ول كنه از دستش در برم، گريه اون دو تا منو 

اشکام با اونا همراه شدم..تو راه اونا بهم اطمينان دادن كه ندا مشکل خاصي نداره و هم از خود بي خود كرد و منم با 

به گفته دكتر فقط مشکل روحي پيدا كرده، دلم آرومتر شده بود ، دلم مي خواست هر چه زودتر اونو ببينم، نفهميدم 

و اتاق نبود، اينور و اونورو چطوري رسيديم خونه، سريع در اتاق ندا رو باز كردم، چراغ و روشن كردم هيچکس ت

نگاه كردم، يعني ندا كجاست؟؟؟ روي ديوار يه پوستر بزرگ نصب شده بود، رفتم نزديک عکس من بود، گوشه اون 

عکس با خط ندا نوشته شده بود، بـــي قــرارم ، بـده قـــرارم كـــز موي تو آشفته تــــرم... ندا تو كه ميگفتي اوضاع 

شفته بودي؟؟؟صداي مامنو شنيدم كه ميگفت: نيما جان ندا تو اتاق تو خوابيده، تا اومدم در اتاق روبه راهه پس چرا آ

خودمو باز كنم، يکي در و باز كرد، يلدا بود، بدون سالم احوالپرسي گفت: بهش آرام بخش زدن خيلي طول كشيد 

شغول صحبت با مامان شد، رفتم كنار بخوابه، بهتره بذارين كمي استراحت كنه ... بعد سريع از كنارم رد شد و م

تخت، ندا خيلي آروم خوابيده بود، صورتش خيلي رنگ پريده و الغر شده بود، آروم دستمو گذاشتم روي قفسه 

 سينش، آره نفس ميکشيد... يه نفس عميق كشيدم ، ديگه از خدا هيچي نمي خواستم....... 

مو حسن منو بوسيد و بعد گفت: تو نبايد همراه من بياي، نيماي من ادامه دارد ...   نسيم خنکي به صورتم مي خورد، ع

تنهاست داره گريه ميکنه، ... عمووووو نيما ديگه نمي ياد، : نه نيما اونجاست اون اومده تا وقت داري برگرد، 

داي عمو برووووووووعمو منو هول مي داد طرف نيما، برگشتم و دستم درازكردم طرف نيما، نمي تونستم راه برم، ص

مي يومد زود باش برو برو.... با زانو خودمو مي كشوندم طرف نيما ، دوباره سنگين شدم، قفسه سينم درد گرفت ... 

بايد برم پيش نيما... نييييييما...نييييمااز خواب پريدم، چشمام سياهي رفت ، داشتم از هوش مي رفتم، كه يه صدايي 

اب مي بينم ... صداي نيما... بوي نيما.... آآآره حسش كردم، نيما بود كه شنيدم، يعني درست مي شنوم يا دوباره خو

دستاي منو محکم گرفته بود، ديگه هيچي نفهميدم....چشمام و باز كردم، نيما روي صندلي كنار تخت من نشسته بود، 

ا... چطور ممکنه... سرش و داده بود عقب و به سقف نگاه مي كرد، از هوشياري خودم مطمئن نبودم... نيما... اينج

ترجيح دادم حرفي نزنم، به آرومي اشک مي ريختم...ديگه مطمئن شدم كه بيدارم ... و نيما اينجا پيش منه، .. به 

صورتش خيره شدم، چشماش هيچ فرقي نکرده بود، پوستش حسابي تيره شده بود و موهاش بلند و آشفته بود، عين 

مي گفتم اگه برگرده چه ميکنم.... اما حاال كه اون برگشته و من حتي نمي  دل من، عين روزگار من... هميشه با خودم

تونم به راحتي از جام بلند بشم.. دلم مي خواست بپرم تو بغلش، رو شونه هاش گريه كنم، ازش گله كنم ... كاش 

تخت زانو زد، دستاشو حالم خوب بود، به زور خودم و تکون دادم ، نيما بالفاصله متوجه شد، از رو صندلي اومد كنار 

آورد جلو ودو طرف صورتمو محکم گرفت ، چند دقيقه اي بين ما سکوت برقرار بود.... : چي شده عزيزم؟؟؟ چرا 

هيچي نميگي؟؟؟ چرا نگفتي حالت خوب نيست گل من؟؟؟ يه چيزي بگو ، دلم برات يه ذره شده...صدام در نمي 

مي يومدي من مي مردم، باورم نميشه اينجايي، كي اومدي؟ حالم يومد با صداي گرفته و لرزون جواب دادم: اگه ن

خوب نيست نيما...نيما خم شد به طرف من دستاشو برد پشت گردنم و منومحکم بغل كرد، با اينکه تو تب داشتم مي 

 سوختم، اما گرماي بدن اون برام لذت بخش بود، اون منو مي بوسيد و بوسه هاش مرحمي بود براي درداي من، به

آرومي و با بغض باهام حرف مي زد: ندا چقدر داغي، الهي من بميرم كه باعث شدم تو عذاب بکشي، به خدا اگه مي 

گفتي حالت خوب نيست خيلي زودتر از اينا مي يومدم، كاش ميشد تا ابد تو بغلم نگهت دارم، ديگه طاقت دوريت و 

ديگه براي هميشه كنارتم نداي من، گريه نکن عزيزم، ندارم... خوب ميشي عزيزم، خودم مواظبتم، زود خوب ميشي، 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

1 1 4  

 

...گلوم گرفته بود، اشکام براي بيرون اومدن باهم مسابقه مي دادن، با صداي مامان نيما كمي از من فاصله گرفت ، 

جلوي لباسش خيس بود ، دوباره خم شد، چشما مو بوسيد و با انگشتاش اشکام و پاک كرد: ندا تو رو خدا گريه نکن، 

مامان صدام ميکنه آروم باش زود بر مي گردمنيما از اتاق رفت بيرون، صداي مامان مي شنيدم : نيما مادر بيا صبحونه 

بخور، برا ندا فرني درست كردم، بيدار شد بهش مي دم، آرامبخشي كه بهش زدن قويه، فکر نکنم به اين زودي 

خوب نيست، مامان دكتر چي ميگه؟: دكتر ميگه بدنش  "بيداربشه.: ميل ندارم مامان ، ندا بيدار شده، حالش اصال

خيلي ضعيف شده، البته تاكيد داره مشکلش بيشتر روحيه تا جسمي، آخه مادر ندا رو كه ميشناسي، همين كه تا حاال 

دووم آورد و دم نزد معجزه ست، من ميگفتم خيلي هنر كنه يکي دو هفته اينجا مي مونه، بيچاره نه ماهه سوخته و 

خته مادر ديگه رمقي براش نمونده... بيا يه چيزي بخور مادر، حاال كه تو اومدي خيالم راحت شد، اون با وجود تو سا

زود خوب ميشه.: مامان اون كه حالش خوب بود چي شد يه دفعه اي؟سرم گيج رفت، ياد اونروز و شهروز افتادم، 

ي ميگه؟: چي بگم مادر، يه مدتيه بيحاله، آروم مي يومد خدايا نکنه كسي بفهمه... گوشام و تيز كردم ببينم مامان چ

آروم مي رفت، تا اينکه حدود بيست روز پيشتر كه رفته بود برا كار پايان نامش... عصر بابات تو خونه تنها بوده، 

ادر يدفعه مي بينه ندا با پاي خوني و صورت كبود مي ياد خونه، اونروز برف شديدي مي يومد من رفته بودم خونه م

جون تو اون هوا نتونستم زود برگردم، همين كه ندا وارد هال ميشه از هوش ميره..:اااااا چي شده بود مامان چرا 

همون موقع به من نگفتين؟ چرا ازش نپرسيديم چي شده؟: ندا اصرار داشت تو نفهمي، ميگفت نگران ميشي، اعصابت 

ن ازش عکس گرفتن، دكترش گفت مسئله جدي نبوده، دو روز به هم مي ريزه، ميگه تصادف كرده، البته تو بيمارستا

بيمارستان بود، سرماي شديدي خورده بود، اما نمي دونم از اون روز چرا هر روز بدتر شد، البته پاش مشکلي نداره، 

ولي ريه هاش عفونيه، تبش قطع نميشه.. بگذريم انشاءاهلل خوب ميشه...دلم مي خواست تو اون لحظه مي تونستم 

رفته بودن تو  "ورت نيما رو ببينم، يعني باورش شده يه تصادف ساده بوده، ..صداهاشون ضعيف شده بود، حتماص

آشپزخونه، چند دقيقه بعد مامان و نيما اومدن تو اتاق..مامان با خنده گفت: ندا جون مادر اينم از نيما ديگه از جون ما 

مه داد: نيما بهش كمک كن فرنيشو بخوره ، چند روزه هيچي چي مي خواي .... بعد سيني رو گذاشت رو ميز و ادا

نخورده ...نيما سينيو برداشت و اومد كنا ر تخت نشست، با لبخند به من نگاه مي كرد: فينگييييلي نمي خواي از جات 

بلند بشي، باهام حرف بزني، دعوام كني....به زور نيم خيزشدم، ولي چشمام سياهي ميرفت، كمکم كرد بشينم 

خودشم پريد رو تخت و روبروم نشست سيني و گذاشت جلوم..چند روز بيشتر از اومدن نيما نگذشته بود، ولي حال ،

من از اين رو به اونرو شده بود، باورم نمي شد، انگار بين نيما و مامان و بابا هيچ اتفاقي نيفتاده بود، رفتارشون باهم 

رد ... اون خيلي بهم مي رسيد، داروهام و سروقت بهم مي داد، هر خيلي عادي بود ، شايد نيما رعايت حال منو مي ك

چي مامان درست مي كردم به زور به خوردم ميداد، تا ديروقت كنارم مينشست و باهام حرف ميزد، بعضي وقتا برا 

لي راحتتر خوردن غذا به زور مي بردم سرميز پيش مامان و بابا... آره خدا يه بار ديگه به من لطف كرد و مشکالت خي

از اونيکه من فکرشو بکنم داشت حل ميشد،... نيما برام گفت پويا بهش زنگ زده برا مصاحبه..نيما هر روز صبح كه از 

خواب بيدار ميشدم، كنارم نشسته بود، بهم كمک مي كرد تا پا شم و برم دست و صورتم و بشورم، موهام و برام 

را مصاحبه بايد بره شركت، مامان هم از نيما خواست سر راهش اونو شونه مي كرد، ...يه روز صبح نيما بهم گفت ب

بذاره فروشگاه تا خريداشو انجام بده، و برگشتنا بره دنبالش، باهم صبحونه خورديم و نيما و مامان رفتن بيرون، منم 

شدم و گوشيو  روي تخت دراز كشيدم، نزديکاي ظهر بود كه صداي زنگ تلفن منو از خواب بيدار كرد، به زور بلند

برداشتم: بله بفرمائيد: سالم ندا خانوم، شنيدم مريض بودي عمهعمه مهوش بود.. ولي چرا اينقدر عصباني: سالم عمه ، 
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آره سرماخورده بودم ، شما خوبين ، دختر عمه هاي من چطورن؟: حاال كه بايد خوب باشي، داداشم ديشب اومده بود 

ونستم از اولم نقشه مامانت چيه عمه، اونو خدا ميشناسه، حاال شما هم خوب اينجا، يه چيزايي ميگفت، من كه مي د

نمي فهمم: بايدم خودتو  "بلدي خودتو بزني به موش مردگي و نيماي ساده رو گول بزني : چي ميگين عمه؟ من اصال

منم اگه بعد از بزني به نفهمي خانوووووم، من حدس مي زدم نيما از دست شما اون بال رو سر خودش آورده باشه، 

سال مي فهميدم پدر مادرم يکي ديگه هست و حاال بايد به زور و براي اينکه زير دين نباشم تن به ازدواج بدم  29

خودمو ميکشتم... حاال به زور كه نشد، اينبار ندا خانوم خودشونو زد به موش مردگي كه دل نيما رو به دست بياره، 

ن: نه عمه اشتباه ميکنين: حرف نزن، زنگ زدم بهت بگم من اجازه نمي دم عمه شماها شيطونم درس مي دي "واقعا

حق نيما ضايع بشه، بعضي چيزا رو نخواستم به بابات بگم كه شر درست نشه، خانوم عشق و حالشو كرده، با هر كي 

ر خاله خواسته پريده، آخر سر مي خواي نيما رو بدبخت كني، فکر كردي هر كار ميکني هيچکس نمي فهمه، دخت

شهروز دوست ستاره ست، اون تو رو تو مهموني ديده و شناخته به ستاره گفته تو شب و روز با شهروز بودي، حاال 

اون كشيده كنار جورشو بايد نيما بکشه ، فکر نکني به همين راحتيه..با شنيدن اسم شهروز سرم گيج رفت، يک آن 

يما و مامان و ميشنيدم ولي نميتونستم جواب بدم، يکدفعه دنيا دور سرم چرخيد و ديگه هيچي نفهميدم...صداي ن

صورتم يخ كرد انگار آب پاشيدن به صورتم، وقتي به هوش اومدم نيما رو ديدم كه داشت گريه مي كرد، دستم و 

گذاشتم روي سرم چقدر درد مي كرد... من كه داشتم با تلفن صحبت مي كردم يه دفعه چي شد.... نيما ازم پرسيد: 

ده ندايِِييي؟ تو كه حالت خوب بود!!! چي سرت اومده ...: نيما من كه چيزيم نيست سرم گيج رفت...نيما بهم چي ش

كمک كرد تا از رو پاهام وايسم، واااي خداي من تلفن، سريع برگشتم .. نيما پيشدستي كرد و پرسيد: وقتي من و 

داشتي با تلفن صحبت مي كردي كه حالت بد شد، مامان اومديم، ديدديم افتادي اينجا تلفن بوق مي زد، انگار 

درسسسته...يه جوري مي پرسيد انگار بو برده ....سرم و انداختم پائين ، دستام يخ كرده بود، روبروم وايساد، دستاش 

و گرفت دو طرف صورتم و گفت: نيما به چشماي من نيگاه كن، با كي صحبت مي كردي؟انگار خودش فهميد حالم 

 "ام بدنم داشت مي لرزيد، به همين خاطر زير بغلم و گرفت و گفت: بريم رو تخت دراز بکش بعداخوب نيست، تم

راجع بهش صحبت مي كنيم...سرم سنگين بود، دوباره بدنم داغ شده بود، اين تنها موضوعي بود كه ازش مي 

ه بتونه نيما رو ازم بگيره.. اين ترسيدم، مالفه رو كشيده بودم رو صورتم و گريه مي كردم، نه اينکه ترسيده باشم عم

امکان نداشت چون ما عقد كرده بوديم ... از اين دلم مي سوخت كه نکنه به نيما يه چيزي بگه و نيما خورد بشه، آخه 

اينطوري كه عمه شلوغش مي كرد نبود... من شب و روز همراه شهروز بودم... من فقط سه بار باهاش رفته خونشون، 

م بينمون نيفتاده بود... من تصميم داشتم به نيما بگم، وقت نشد... تو همين فکرا بودم، كه احساس تازه هيچ اتفاقي ه

كردم يکي وارد اتاقم شد و در و از پشت بست، ... نيما بود، چرا در و بست؟ ... اومد گوشه تخت نشست، سريع مالفه 

ا يه لحن جدي بهم گفت: ندا مي دونم حالت رو از روي صورتم كشيد كنار، جرات نداشتم به صورتش نيگاه كنم، ب

برات توضيح ميدم: ببين من خر نيستم،  "خوب نيست و پاشو باهات كار دارم: مي خوام بخوابم تو رو خدا بعدا

ماجراي تصادف و بهت پيله نکردم، گفتم به وقتش بهم ميگي ، نداااا امروز كي بهت زنگ زد؟ چي باعث شد تو 

يه بار شيونم يه بار بايد حقيقت و به نيما مي گفتم تا كسي نتونه به خاطر گناه نکرده منو  اينقدر به هم بخوري؟مرگ

پيش نيما خراب كنه.. دستام مي لرزيد...: ببين نيما قول بده مثل هميشه حرفام و باور كني منطقي باشي من هيچوقت 

يما جاخورده بود..: ندا من مطمئنم تو راستشو بهم بهت ميگفتم ولي نشد..انگار ن "به تو دروغ نگفتم ... البته بايد قبال

ميگي ، تو هيچوقت به من دروغ نميگي...بغض گلوم و فشار مي داد...: نيمااااااا ماجراي دوستي منوشهروز و كه مي 
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م دوني.. ب ...ببين چطوري بگم، من با شهروز ... يعني نه شهروز با من ... من چند بار رفتم خونشون... چشمام و بست

يه نفس عميق كشيدم و تند تند ادامه دادم: ببين نيما خودت كه مي دوني وقتي دو تا جوون تو خيابون بگن و بخندن 

مرتب گشت و ارشاد و صد تا كوفت و زهر مار ديگه بهشون گير ميده، شهروزم مخ منو زد كه بريم خونه كه راحت 

و بابا هيچ اتفاق خاصي بين ما نيفتاده بود، ...جرات نداشتم باشيم منم رفتم،..ااااممما به جون خودت به جون مامان 

حاال خيلي عصباني شده .... شايدم باهام قهر كنه، چشمام و باز كردم و  "چشمام و باز كنم و به نيما نگاه كنم حتما

ا دستاي منو سريع دست نيما رو گرفتم و با صداي بلند زدم زير گريه..صورتشو نمي ديدم، يعني چه شکليه؟؟ ... نيم

خودمم ازت پرسيده بودم تو هم گفتي بينتون چيزي نبوده، همون  "فشار داد و گفت: خوب ادامه بده، ندا اينو كه قبال

وقتي كه مي خواستي باهاش به هم بزني، سرم و گرفتم باال : داداشي يعني برات مهم نيست باهاش تنها بودم..: مهم 

تو اون موقعيت تونستي خودتو كنترل كني... خوب ممکنه براي هر كسي پيش كه هست، ولي مهمتر اينه كه تو، حتي 

بياد ، كمتر كسي مي تونه منکر بشه كه تا حاال با دوست دخترش يا دوست پسرش خلوت نکرده ولي همين كه تو 

ود، خيلي پاک موندي مهمه ... يييعني مي خواي بگي شهروز زنگ زده بود ،تهديدت كنه: نه نيما راستش عمه مهوش ب

بهم بد و بيراه گفت، انگار بابا يه چيزايي در مورد ما بهشون گفته، گفت من بي لياقتم، تو رو گول زدم، ميگه تو به 

خاطر اينکه منو نگيري خودتو كشتي .... نمي دوني چه چيزايي بهم گفت، آخر سرم گفت به تو ميگه من با شهروز 

بگيره كه را به راه نبرنشون كميته ازشون تعهد بگيرن، حاال بذار بودم : غلط كرده، بره جلوي دختراي خودشو 

درستش مي كنمنيما از اتاق رفت بيرون و با موبايلش برگشت: نيما مي خواي چيکار كني ؟ تو رو خدا من مي ترسم 

گو شر درست بشه..: نترس مگه من چند بار برات شر درست كردم فينگيلي من.اون داشت مي خنديد، من احمق و ب

اينهمه حرص خوردم... نيما شماره عمه مهوشو گرفت و خيلي عادي شروع كرد به حرف زدن، موبايلم گذاشته بود 

رو فن كه منم بشنوم:سالم عمه: سالم نيماي عمه خوبي: خوبم عمه، شما چطورين ، شنيدم با من كاري داشتين: 

ين يه وجبي اومده چي در گوشت خونده؟ يه حرفي بود بايد مننننننن ... نه كي گفته؟: ندا گفت : من... بااا تو ، عمه ا

به خودش مي زدم...البته من بايد باهات مفصل صحبت كنم، اينا همش نقشست ، مي دونم تو هم راضي نيستي..: 

ببينين عمه، هر وقت خواستين مي يام اونجا باهم صحبت كنيم، ندا فقط بهم گفت شما در مورد شهروز،دوستم و 

چند تا سوال دارين، : اااا نيگاه اين دختره چقدر رو داره، ... هان چي گفتي؟ .. شهروز، دوست تو بوده، پس ميگم ازم 

بهت رو دست زده عمه، خواب بودي دزد برده.: عممممه منظورتون چيه، بذارين من خيلي واضح توضيح بدم، شهروز 

بت كنم، ندا هم شرط گذاشت چند جلسه اي دوست من بود، از ندا خوشش اومده بود، از من خواست با ندا صح

باهاش آشنا بشه، نظراتشو بدونه بعد جوا ب بده، من در جريان كل آشنائيشون بودم، ...: باريک اهلل به تو ، اين مادرو 

دختر كار خودشونو خوب بلدن، خامت كردن، حاال به باباتم بگم همين جواب و بهش ميدي، ميگي در جريان بودي 

خونه يه پسر غريبه..: نه عمه جان ميگم بابا بگين عمه بره جلوي ستاره و سمانه رو بگيره نرن خونه  خواهرت رفته

اين و اون، يادتون كه نرفته عمه ماجراي بهرام دوستمو كه اومدم اونجا براش تعهد بدم ديدم با ستاره خانوم بودن با 

نم ، ولي عمه خودتون ميدونين از اين حرفا زياده، منم اون وضع، يا اون پسره كه ... بگذريم ، نمي خوام گرو كشي ك

كه نگفتم ندا با همه فرق داره ، اونم يکي مثل بقيه، يکي مثل دختراي خودت، البته نميشه مقايسه كرد خدائيش...اين 

، راحت  مسائل ديگه بايد براي شما قابل هضم باشه ، البته من نميگم به بابا يا هر كي خودتون خواستين نگين، بگين

باشين... خالصه عمه جان بهتون بگم من تصميم خودمو گرفتم، ندا انتخاب اول و آخر منه ،به بابا هم گفتم يا ندا يا 

هيچکس، حاال هم اگه برگشتم به خاطر حال ندا بود و گرنه از حرفم بر نمي گردم، ندا براي من خيلي با ارزشه 
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حرفا به كنار.. تو از كجا اين قضيه رو فهميدي؟ داداش كه ميگفت  دوست ندارم كسي باهاش بد صحبت كنه... : اين

تا آخر عمر نبايد بو ببري كه پسرش نيستي... هاااا ديدن از تو بهتر گير نمي ياد...نيما فون گوشي رو قطع كرد، چون 

نم و خداي مي دونست ديگه عمه حسابي عصباني شده و ممکنه هر چيزي بگه ..: اينکه چطور فهميدم خودم مي دو

عمه شما مگه نمي خواي من  "سالمه عاقلم ، مي فهمم، بچه نيستم و احساساتي ، اصال 29خودم، ولي عمه من 

مي  "خوشبخت باشم با بابام صحبت كن، بگو زودتر رضايت بده....: به هر حال خوشحال شدم صداتونو شنيدم، حتما

ا ديگه شدن كاسه داغتر از آش يه چيزي هست بابا اينقدر يام حضوري باهم حرف مي زنيم، خداحافظ:اووووف ندا اين

هواي اينا رو داره، ازشون مي ترسه طفلک، داشت منفجر ميشد... با خنده ادامه داد: ندا ميگه تو منو خام كردي ، آخه 

نمي دونه به تو فينگيلي مي ياد از اين كارا بلد باشي...نيما منوكشوند طرف خودشو تو چشام زل زد و گفت : هيچکس 

من در به در اين چشا شدم، اونا نمي فهمن چقدر برام با ارزشي... بذار هر چي دلشون مي خواد بگن، من تو رو اندازه 

دنيا قبول دارم... هر چي بهتره ارزوني ديگران ...نيما مثل سابق سنجيده و درست تصميم گرفت، خوشحال بودم از 

وب منو مي شناسه، ضعفام و مي دونه ، منو باور داره، و همه با ارزشتر اينکه اينکه چنين تکيه گاهي دارم، يه نفر كه خ

عاشقمه...ما آدما بعضي از مسائل كوچيک و برا خودمون چنان پيچيده ميکنيم كه ميشه خوره اعصابمون، در حالي كه 

استرس باعث ميشد به  خوب نبود "خيلي ساده ميشه حلش كرد، مورد شهروزم از همونا بود...بعد از ظهر حالم اصال

اين موضوع رو فهميده بود، با حرفاش سعي داشت آرامشو بهم برگردونه، ساعت حدود  "هم بريزم، نيما هم كامال

شش بعد از ظهر بود كه بابا و نيما برا خريد از خونه رفتن بيرون، من روي كاناپه دراز كشيده بودم، مامان با دو چائي 

دا مامان صبح چي شد؟ چرا حالت بد شد؟ نيما وقتي تو رو ديد، نزديک بود سکته كنه، از آشپزخونه اومد بيرون، : ن

خيلي ترسيد... تلفن افتاده بود، داشتي با كسي صحبت مي كردي؟!!!: نمي دونم، سرم گيج رفت، واااي مامان من 

رار شده تو اين هفته نتيجه يادم رفت از نيما بپرسم، مصاحبه چي شد؟: خيالت راحت، نيما ميگفت خوب بوده، ق "اصال

رو بهش اعالم كنن ولي نيما مي گفت حله ..: خدا رو شکر، برنامه آشپزي تي وي شروع شد ،مامان عاشق آشپزي بود، 

ولي راستش من زياد حوصله آشپزخونه رو نداشتم،..... صداي بسته شدن در خونه به گوشم رسيد، به مامان نگاه 

كرد و گفت: به اين زودي برگشتن، كلي ليست بهشون داده بودم... مامان رفت به كردم، اونم با تعجب بهم نگاه 

طرف در هال كه يکدفعه بابا در و باز كرد و خيلي عصباني وارد شد..: نداااا .. ندا كجاست؟؟صداش از شدت خشم مي 

است؟ يدفعه چت لرزيد، يعني چي شده بود، مامان پريد جلوي بابا: چي شده؟ با ندا چيکار داري؟ نيما كج

شده؟؟؟؟؟؟؟همون لحظه نيما هم وارد شد: ابا شما خودتون و عصباني نکنين من باهاش حرف مي زنم، سرجام 

ميخکوب شده بودم، چه موضوعي بابا رو اينطوري عصباني كرده؟ بابا داد زد: ندااااا بيا اينجا ببينم، پاهام بي حس 

..بابا داد زد : ندا اونروز چه اتفاقي برات افتاد؟ كي دنبالت مي كرده؟ شده بود، به زور از جام بلند شدم و رفتم جلو

براي چي ؟ نداااا زود جواب بده و گرنه هر چي ديد از چش خودت ديدي...چشاي بابا قرمز بود، عين اونشب كه با 

م و شروع كردم نيما دعواش شد، بابا داشت مي يومد طرف من ، نکنه جلوي نيما منو بزنه، دستم و گرفتم رو صورت

به جيغ زدن، مامان بيچاره، خودشو انداخت جلوي من، نيما هم سريع بابا رو گرفت و گفت: بابا اجازه بدين، من خودم 

حلش مي كنم، باااااباااا برين بشينين، من قول مي دم تا شب همه چي معلوم بشه، نيما بابا رو به زور برد تو اتاقش، 

لم كن برم ادبش كنم، من بايد بدونم دخترم چيکار كرده...نيما سريع اومد طرفم، صداي فريادش مي يومد : نيما و

دست منو گرفت و برد تو اتاق ، مي خواستم از دستش در برم اما اون در و قفل كرد، عقب عقب رفتم تا خوردم به 

مي ترسم دوباره دعواتون ديوار: بابا چي ميگه؟ ...من هيچي نفهيمدم، تصادف كردم ، نيمااااا، تو رو خدا تو برو 
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بشه...گريه اجازه نمي داد حرف بزنم، ترسيده بودم، اگه مي فهميدن كار شهروزه و نيما مي رفت سراغش چي 

ميشد؟ اگه باهم درگير بشن... شهروز گفت اگه نيما بره سراغش داعش و مي ذاره رو دلم ...نيما اومد طرف من، 

تاده بود، زل زدم تو چشماش: نيمائئئئئي ، من مي ترسم، تو كه قول دادي خيلي عصباني بود، حاال درست روبروم ايس

اذيتم نکني، پس هيچي نپرس، تو رو خدا نيما من خيلي مي ترسم...نيما با همون چند كلمه نرم شد، سرمو بوسيد و 

: من و بابا رفته گفت: عزيزززم گريه نکن من كه نمي خوام اذيتت كنم، خودت بهم بگوبعد منو بغل كرد و ادامه داد

بوديم فروشگاه ، يه پيرمردي كه بابا رو خوب ميشناخت، اومد جلو احوالپرسي كرد، بعدم احوال تو رو پرسيد و 

گفت: چند وقت پيشتر يه ماشين دنبالت ميکرده، بعد راننده پياده شده مي خواسته تو رو به زور سوارماشين بکنه 

پائين... مي گفت: تا رفتم جلو ديدم دخترتون داره فرار ميکنه، اون آقاهه هم  ،اون از تو پنجره خونه مي بينه، مي ياد

ترسيد و سوار ماشين شد و رفت، ندا به من حق بده، اين يعني چي؟: دورغ ميگه، : ندا ما كه خر نيستيم، همه مي 

نيما نپرس، به خدا چيز دونيم تو تصادف نکردي، راستشو بگوخيلي ترسيده بودم، خودم محکم فشار دادم به نيما، : 

مهمي نبوده، تموم شد، ديگه تکرار نميشه، من نمي تونم بدون تو زندگي كنم: چه ربطي داره بامن؟...بگو چي 

قسم بخور هيچ كاري نمي كني ، به  "شده؟؟؟ جون داداشي، : باشه ميگم ، قسم بخور سر خود كاري نميکني، اصال

مي ميرم، خيلي دوسسسست دارم...نيما موهام ونوازش مي كرد تا آرومم كنه، جون مامان نيما يه باليي سرتو بياد من 

بعدم يه نفس بلند كشيد و با لحن آرومي گفت: هر جور راحتي، به جون خودت كه برام خيلي عزيزي كاري انجام 

در دانشگاه ،  نمي دم كه باعث نارحتي بشه: قول نيما: قول قول: نيما راستش اين چند وقت شهروز چند بار اومد دم

تحويلش نگرفتم، يک بارم اومد كه باهام حرف بزنه باهاش دعوا كردم و اون آقاي حسيني كه ازش  "من اصال

تعريف كرده بودم اومد جلو و تهديدش كرد، براي اون خيلي سنگين تموم شده بود كه هم از تو كتک بخوره، هم 

تقام بگيره، اونروز منواز دم در دانشگاه تعقيب كرده من ضايعش كنم به همين خاطر به قول خودش مي خواست ان

بود... تا تو اون خلوتي فرصت پيدا كرد و اومد سراغم، اون با مشت زد به صورتم، گفت جبران كتکي كه بهش زدي 

به  ،منم بهش بد و بيراه گفتم، اونم مي خواست به زور منو سوار ماشين كنه.... نيما اونو من مي شناسم، اگه بخواي سر

سرش بذاري كوتاه نمي ياد، روانيه، حلقه دست منو كه ديد آتيش گرفت، اون هنوز خيال ميکنه من بهش خيانت مي 

فکرش خرابه، فکر ميکنه من بازيش دادم... ميگفت مي خواد ازدواج كنه، اول اومده با من تسويه  "كردم ... اصال

باشو با دندون مي گرفت، معلوم بود اعصابش خورده: نيما قول داديا كنه... نيما قول داديا...نيما با مشت زد به ديوار، ل

من بهت اطمينان كردم، بذار اين قضيه همين جا تموم بشه، من از اين پسره مي ترسم، اون خيلي كينه داره...حالم 

تم دراز خوب نبود، نيما رفته بود تو اتاق خودش، تحمل استرس و نداشتم، يه قرص مسکن خوردم و روي تخ "اصال

كشيدم، نفهميدم كي پلکام سنگين شد و خواب رفتم؟ ... واااي نيما مرده بود، داشتن خاكش مي كردن، اينبار ديگه 

واقعي بود، مامان.... بابا... حاال من چيکار كنم.... اومدم از روي تخت بلند بشم، سرم گيج رفت و محکم خوردم زمين، 

به جيغ كشيدن و خودم زدن: مامان نيماي من مرده، حاال من چيکار كنم،  چشمام هيج جايي رو نمي ديد ، شرع كردم

مااااامااان ... چند تا هاله سياه و ديدم كه مي يان به طرفم، ... يکي محکم منو گرفت ، ديگه نتونستم موهام و بکشم و 

نفهميدم..... وقتي به هوش اومدم ، بزنم به صورتم، ... ولللم كن لعنتي... خدايا نيماااام كو؟ اون مرده،... ديگه هيچي 

بهم سرم وصل بود، فکر كنم تو اورژانس بودم، سرم به شدت درد مي كرد و نفسم باال نمي يومد، دوباره چشمام و 

بستم، اينبار كه چشممو باز كردم، نيما كنارم بود از بس گريه كرده بود صورتش ورم داشت و چشماش قرمز بود... 

ه زور گفتم: نيما من كجام ؟؟؟ چي شده؟؟: بهتري عزيزم، سرمت تموم بشه ميريم خونه... ناي حرف زدن نداشتم ب
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چت شده ندائي؟ اين چه حال و روزيه كه تو داري؟ خدا منو بکشه كه با تو....ديگه نتونست حرف بزنه گريه افتاد، 

شهروز و البته اصالح شده و دلم نمي يومد اشکاش و ببينم، قدرتي هم نداشتم كه جلوشو بگيرم...نيما ماجراي 

دست نگه دارن تا به موقع  "اونجوريکه خودش مي خواست براي بابا گفته بود، بعدم قانعش كرده بود كه فعال

خودش اقدام كنه، بابا خيلي مخالف بود ولي با اصرار نيما كوتاه اومد.اونشب اونا داشتن شام مي خوردن كه اون حمله 

نيما گفته بود كه از وقتي اون خودكشي كرده اين حالت زياد به من دست ميده، به قول به من دست ميده، مامان برا 

دائي ، همه چيز و نميشه جبران كرد، روزهاي بدي كه مي گذروني، كابوسهايي كه به ذهنت دعوت ميشه، خاطرات 

بريزه به  "تمت كالتلخ... ممکنه كمرنگ بشه، ولي تو گوشه ذهنت ميشينه، يه جرقه كافيه كه يادت بياد وسيس

هم...نيما فردا بايد برمي گشت عسلويه... از شركت شوهر خاله پويا بهش زنگ زدن، قرار شد از ابتداي سال مشغول 

به كار بشه، مرخصيش تموم شده بود، قرار شد برگرده با آقاي منوچهري صحبت كنه، وتا يه نفر مي ياد، باشه و كارا 

زي كه مي خواست بره ازم پرسيد: راستي ندا ماشين من كجاست؟ : نمي دونم بابا رو بهش بسپاره و زود برگرده، رو

از خونه برد بيرون به من نگفت كجا...: حاال ولش كن وقتي برگشتم ازش مي پرسم...چطور برگردم؟؟؟... ندا مواظب 

ربونت برم، خودت باشي، برگشتم بايد سرحال باشي: خيالت راحت، دختل خوبي ميشم، حلفاتم گوش ميدم: ق

اينطوري حرف مي زني ديوونه ميشم، ... ندا دلم خيلي برات تنگ ميشه: منم ... خدا كنه زود يکي پيدا بشه، 

كارا رو بسپارم به اون تا يکي پيدا  "برگردي...: از اين بابت مشکلي نيست، مسعود همکارم هست، مي تونم موقتا

بابا باهاش صحبت ميکنه ، حله...بابا به نيما قول داد تو اين مدت  بشه، خدا كنه گيج بازي در نياره، منوچهري هم كه

زمينه سازي كنه، تا وقتي نيما برگشت ، يه جشن كوچيک برا نامزديمون ترتيب بديم ، من باهاشون نرفتم فرودگاه ، 

به مريض داري  گريه زاري راه مي نداختم و اعصاب همه رو مي ريختم بهم... چند روزي كه اينجا بود، همش "مطمئنا

و ناراحتي گذشت، البته براي من بودن او يه نعمت بزرگ بود، كه برام سالمتي رو به ارمغان آورد، هنوز نرفته دلم 

براش تنگ شده بود، دلم مي خواست داد بزنم، نذارم بره، حالم بد بود، با تمام وجود اون و كم داشتم چطورتحمل 

ر از اوني كه فکرشو مي كرديم برگشت، وضعيت جسمي و روحي من خوب بود، كنم...   ادامه دارد ...   نيما زودت

اوضاع خونمون دوباره رو براه شده بود و من از اين بابت بارها خدا رو شکر كردم، چند روزي به عيد مونده بود ، 

رم، مي دونم از اونشب همه دورهم شام مي خورديم كه بابا ما رو غافل گير كرد:بچه ها من براتون فکراي خوبي دا

اتفاقاتي كه تو اين مدت برامون افتاده خسته شدين، ولي براي شروع يک زندگي دوست دارم تموم اين وقايع رو 

فراموش كنين .نيما زيرچشمي به من نيگاه كرد و يه چشمک بهم زد ... دلم ضعف رفت، خدايا .... نمي دونم نيما 

زد يا نه ،دفعه قبل كه اومد انقدر دلتنگي و حرف و حديث بود كه  متوجه ميشد با اين حركاتش چطور منو آتيش مي

همش درگير بوديم ولي اينباراز وقت اومدنش دائم شيطنت مي كرد...بابا ادامه داد: منو مادرتون تصميم گرفتيم شما 

ع و رو به چند روزي برين شمال،من كليد ويالي دوستمو گرفتم، برين استراحت كنين، خوش بگذرونيد، تا من اوضا

راه كنم، دلم مي خواد جشن نامزديتون و بذاريم برا شب چهارشنيه آخر سال، هم مراسم چهارشنبه سوري باشه، هم 

عکس العمل بعضيا از اين دعوت خوشايند نيست، وقتي خيالم از بابت شما راحت باشه،  "مراسم نامزدي، مطمئنا

بدين با كسي در اين مورد صحبتي نکنين، موبيالتون خاموش خودم اوضاع رو راست و ريست مي كنم، بايد بهم قول 

خواست در اين مورد باهاتون صحبت بکنه نتونه ، من شماره ويال رو دارم براي تماس... در  "باشه كه اگه يه نفر احيانا

د مورد عقدم هيچکس بجر ما چهار نفر نبايد چيزي بفهمه، يه مدت كه بگذره من ميگم باهم رفتيم محضر و عق

كرديم ... اميدوارم شما هم موافق باشين.راستش من از تصميم بابا خيلي غافلگير شده بودم، ترجيح دادم سکوت 
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كنم، نيما گفت: عاليه...چي از اين بهتر بابا، ...فقط ببخشيييييين ما با چي بريم؟ ماشين من كه نيست؟ بابا يه لبخندي 

ودي چند بار ديدم ندا ميره تو ماشين و گريه ميکنه، دلم آتيش مي زد:فکر اونشم كردم پسر گلم، راستش وقتي تو نب

گرفت، به همين خاطر ماشينو بردم بنگاه براي فروش، آخه معلوم نبود تو كي بهش احتياج داشته باشي ، فقط مي 

گي خواستم جلوي چشمم نباشه ، با پولش برات يه ماشين صفر كيلومتر ثبت نام كردم، ماشين سه روزه تو نماين

آماده تحويله، ديروز رفتم برا تسويه حساب ، اينم باشه كادوي من...از خوشحالي نزديک بود جيغ بزنم، زود رفتم 

بابا رو بغل كردم و بوسيدم بعدم مامانو، اگه مثل گذشته بود، نيما رو هم مي بوسيدم، اما تو اون موقعيت روم نشد، 

اي تي وي ، نيما اومد سراغ من و تو يه حركت منو كشوند طرف شام و كه خورديم بابا و مامان رفتن براي تماش

خودشو بوسيد، بعدم يه چشمک زد و رفت پيش بابا اينا، حرصم گرفته بود، مي خواستم مثل قبلنا دنبالش برم و تو 

نمي  سر و كله هم بزنيم، اما اون مي دونست من جلوي بابا خودداري مي كنم ....شبا نيما مي رفت اتاق خودش، آخه

خواست بابا دلگير بشه .چند روزي كه رفتيم شمال بهترين روزاي عمر من بود، بهترين و شيرين ترين... نيما حتي يه 

لحظه هم ازم دور نمي شد، البته خيلي سر به سرم مي ذاشت، ناراحت نمي شدم ولي لجم مي گرفت.... روزهاي طالئي 

لبخند از روي لباي نيما محو نمي شد ، دائم نوازشم مي كرد،  عمرم رقم مي خورد، روزايي كه تصورشم نمي كردم،

برام از آينده روشنمون صحبت مي كرد، از آرزوهاش، از خوشبختي كه نصيبش شده، از ععععششششق و عشق 

....روزي چند ساعت كنار ساحل قدم مي زديم و صحبت مي كرديم، هوا عالي بود، گاهي بارون مي يومد و ما زير 

مي شديم... من با اون كامل شده بودم، ديگه ازاينکه از احساساتم و ارزوهام با اون حرف بزنم خجالت  بارون خيس

نمي كشيدم، خيلي زود تو ذهنم از داداش تبديل شده بود به مرد زندگيم ، مرد روياهام ...از اينکه خدا به من همچين 

، ولي گاهي با خودم فکر مي كردم، اگه نيما با يه نفر تکيه گاه استواري داده بود ممنون بودم... شايد مسخره باشه

ازدواج مي كرد و مي خواست اينطور باهاش گرم برخورد كنه من چه عکس العملي نشون مي دادم ، از حسودي دق 

مي كردم ، شايييدم باهاش قطع رابطه مي كردم... درست نمي دونم ، ولي هر چي بود قرار نبود برا نيما اعصابي 

.. مامان نصيحتم كرده بود نبايد زياد به مردا رو بدي، اما دست خودم نبود، من تسليم نيما بودم، روزي هزار بذارم..

بار بهش مي گفتم خيلي دوستش دارم و بدون اون مي ميرم... لحظه به لحظه ي اون روزها تو ذهنم حک شده، و هر 

مجسم كنم، و عجيب اينکه اون خاطرات برام وقت بي حوصله و دلخورم، سعي مي كنم اون روزها رو تو ذهنم 

آرامشي وصف ناشدني رو به ارمغان مي ياره... بابا درست مي گفت، ما خسته بوديم از اينهمه جدائي، از اينهمه غصه... 

سفررويايي بود... نيماي من هيچوقت نتونستم حرف دلم و بهت بزنم، بهت بگم عشق تو پنجره جديدي رو به روي 

ز كرد، به آفريدگارم نزديکتر شدم ، اعتماد به نفسم و بهم برگردوند، احساس كردم مي تونم.. هستم.. زندگي من با

مفيدم.. اهميت دارم.. مي خواستم بهت بگم تموم وجودم تو رو طلب مي كنه و با تو جون مي گيره، وقتي منو در 

تن تو ناخوشيها رو به دست فراموشي آغوش مي گرفتي گرماي زندگي رو بهم هديه مي دادي، و من با بوي خوش 

مي سپردم، هر بار ميگفتي دوستم داري اميد رو در دلم مي كاشتي ، نگاه تو دلمو پر آشوب و روحم و آروم مي كرد 

... نيما تو عزيزتريني... من تمام وجودم باور داشتم منو فقط براي شخصيت خودم مي خواي و نه براي هيچ چيزديگه 

ک عمر زندگي انتخاب كردم، اميدوارم اليقت باشم، اميدوارم تو هم حس كني خوشبختي، اميدوارم ،من تو رو براي ي

براي هميشه باورم داشته باشي ... با تو عشق واقعي رو شناختم، همون عشقي كه تو رو وادار كرد به زندگيت خاتمه 

دگي كنم... نيييماي عزيز من عاشقانه با بدي تا من زندگي كنم، عشقي كه سالها تو دلت نگهش داشتي تا من راحت زن

تو خواهم ماند و بهترين زندگي رو برات خواهم ساخت.... خواسته هاي من خالصه در آرامش تو خواهد بود، من 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

1 1 1  

 

براي خوشبختي تو تالش خواهم كرد و لحظه اي احساس خستگي نخواهم كرد... تا ابد با من بمان ااااي عشق بي 

مسافرت برگشتيم دائي و مادر جون خونمون بودن، مادر جون از خوشحالي اشک مي ريخت، همتاي من... روزيکه از 

و دائي هم مدام با لبخند بهمون تبريک ميگفت... بابا ازمون خواست فکر تدارک جشن نباشيم و فقط به خودمون 

قه ... همه اينا به كنار، برسيم ، بايد براي جشن لباس مناسب تهيه مي كردم، از آرايشگاه وقت مي گرفتم، خريد حل

استرس من بيشتر به خاطر رو به رو شدن با اطرافيان بود... روز قبل از جشن نيما ازم خواست بريم سر خاک عمو 

حسن ... سرخاک نيما خيلي گريه كرد، به حدي كه شونه هاش مي لرزيد ، نمي دونم چرا؟ شايد دلش مي خواست 

ايدم... تنهاش گذاشتم تا با خودش خلوت كنه ، تحمل گريه نيما رو نداشتم، نيما باباشم باشه و اين روزا رو ببينه، ش

سر خاک زنعمو نرفت... مامان مي گفت : زنعمو خيلي عمو رو اذيت كرده آخرش هم اونو به كشتن داده... نيما 

تعريف كنه ، تا واقعيت رو مفصل در مورد اون دو تا با بابا حرف زده بود ، از بابا خواسته بود تمام جزئيات رو براش 

بدونه و نقطه ابهامي براش باقي نمونه... بعدم رفتيم امامزاده، همون امامزاده اي كه هميشه همراه مادر جون ميرفتيم، 

خيلي سرحال نبود، زياد حرف نمي زد، عين وقتي كه مي خواستيم عقد كنيم، وقتي رسيديم اونجا باهم رفتيم داخل 

ديم بيرون نشستيم تو حياط امامزاده..: ندا برام تعريف كردي اومدي اينجا و منو از خدا زيارت كرديم، بعد اوم

خواستي: آره اون روز يه حالي داشتما... خيلي گريه كردم، باورم نميشد تو مال من بشي، باورم نميشد يه روز باهم 

شد يه روز تو بشي مال من، شريک زندگيم،  اين يه معجزه بود،: درست ميگي، منم باورم نمي "بيايم اينجا ، نيما واقعا

همدمم، خدا خيلي مهربونه ، : نيما حالت خوب نيست: خوبم ... ندااااا يکم دلهره دارم، يا شايدم دلم گرفته ، شايد اگه 

م با يه نفر ديگه ازدواج مي كردم، اينقدر با خودم درگير نبودم، باورش برام سخته يه عمر بابا و مامان برام هيچي ك

نذاشتن، حاال اگه من ناخواسته برات كوتاهي كنم، و يا نتونم خوشبختت كنم، چي به سر او دو تا مي ياد؟... دقت 

كردي بابا تو اين مدت چقدر شکسته شده... مي دونم براش خيلي سخته ... فکر كن براي ما سخته فردا جلوي همه 

اش ... اينطوري بابا اينقدر دست تنها نبود..نيما بابا رو خيلي ظاهر بشيم، اونوقت اون ... كاااش عمو حسنم بود، ندا ك

دوست داشت، نمي تونست نگراني بابا رو تحمل كنه، تو اين قضيه مامان زياد درگير نبود، فوقش يه خورده حرفو 

ي حديث بود اينم تحمل مي كرد، ولي بابا داغون بود، حاال به خواهر برادراش چي گفته و چي شنيده هيچکس نم

دونست؟براي اينکه نيما رو از اين حال و هوا در بيارم گفتم :: من مطمئنم هيچکس بهتر از تو نمي تونه منو خوشبخت 

كنه، بابا خودشم خوب مي دونه، در مورد ديگرانم آخرش كه چي؟...همه بايد اين واقعيت و بپذيرن، نيما خدا رو 

حاضره بيشترازاينا هم حرف بشنوه ولي تو رو داشته باشه، شکر كه تو زنده اي و بابا جلوي همه سرفرازه، اون 

شکسته شدن بابا بيشتر به خاطر اتفاقيه كه براي تو افتاد و بعدشم كه دوريه تو ... تو نبودي ببيني بابا طفلک تو اين 

وقتي  مدت چقدر گريه كرد، عين مرغ تو قفس بال بال مي زد، شب تا صبح راه مي رفت و آه مي كشيد، خدائيش از

من اومدم عسلويه و خيالشاز بابت تو راحت شد، آرومتر گرفت، باور كن راست ميگم، اون هنوزم خودشو نبخشيده، 

چند بار به مامان گفته اگه بچم از دستم در مي رفت حاال بايد چيکار مي كردم... نيما وقتي اون بال رو سر خودت 

ابا سکته نکرد، حق داري نگرانش باشي ، چون حال و روز آوردي ، وقتي رفتي...آآآآآآآآه... خدا رحم كرد ب

راضيهنيما  "اونوقتشو نديدي ، حاال فکر ميکني حالش بده .... به همه ما خيلي سخت گذشت، .. مطمئن باش بابا قلبا

اون  دست منو گرفت و بوسيد ، بعدم ازتو جيبش يه جعبه خيلي قشنگ بيرون آورد: ندا قابل تو رو نداره اين در ازاي

گردنبندي كه انداختي تو ضريح، هميشه همراهت باشهيه گردبند خيلي زيبا كه روي اون نوشته شده بود ))اهلل((: 

وااااي خيلي قشنگه ...مرسييييي، حاال كه اينطور شد منم برات كادو دارما، مي خواستم بعد از مراسم بهت بدم...بعد از 
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رو ن و دادم بهش: اينم براي تو، نيما دفترچه رو گرفت و نگاه كرد تو كيفم دفترچه حساب پس اندازم و آوردم بي

...اخماشو كشيد تو هم و گفت: ندا تو اينهمه پولو از كجا آوردي.:دزديدددددم.... كااااار كردم آقا... كار... دلم نمي 

هم مي گفتم خسته  خواست بهت بگم، نگفتم تا غافلگير بشي، فکر كردي فقط خودت اونجا داري كار ميکني... وقتي

ام يا دلم گرفته، دلداريم مي دادي خوب عزيزم برو بيرون ... بخواب ... نمي دونستي بچه داره خودشو ميکشه پول 

در بياره... البته يه خوردشم وام ازدواج دانشجوئي هست، به اضافه پواليي كه خودت برام فرستادي... تازه وام 

ه... حاال ديدي منم خيلي بي عرضه نيستم... ديگه غششششه نخوليااا....به خدا ازدواجمون هم تا پايان فروردين رديف

در  "اين مدتي كه نبودي خيلي تالش كردم ، تازه از اين به بعدم مي تونم ادامه بدم، البته اگه تو موافق باشي، بعدا

بار آخرت باشه تو يه موردش مفصل صحبت مي كنيم: من از وقتي تو رو دارم هيچوقت غصه نمي خوردم، در ضمن 

جاي شلوغ اينطوري حرف مي زنيا ، يه وقت ديدي من نتونستم خودم كنترل كنم، فيلم صحنه دار درست شد براي 

امت.... فينگيلي من.... يعني مي رفتي شركتي چيزي؟: نه، بيشتر تو خونه كار مي كردم حاال يه روز مفصل برات 

بعد كار كنم مي ريم شركت با آقاي حسيني و باباشم آشنا ميشيم.: ببينم  تعريف مي كنم ، اگه اجازه بدي از اين به

اين حسيني هموني نيست كه گفتي با شهروزم دعواش شده ، كيييييه؟:همکالسيمه ، نيما حاال كه پرسيدي بذار 

تو اعصاب من  واقعيت و برات بگم ، راستش اوايل زياد از اون خوشم نمي يومد، از اون بچه مثبتا، تا وقتي سر قضيه

خيلي خورد بود، اون يه روز منو صدا زد و... ..... نيما نمي دونم تو چطوري برداشت ميکني؟ ولي من مطمئنم دعايي 

كه اون در حق من كرد باعث شد اتفاقي راز بين ما برمال بشه، و ما به هم برسيم... اون حاال براي من يه دوست قابل 

ه كردم به يه نقطه خيره شده بود و فکر مي كرد، : ندا ما كه آدماي خوبي نيستيم، اعتماده...وقتي به صورت نيما نگا

بايد با حسيني آشنا بشم ، دلم مي  "خدا اينقدر به ما لطف ميکنه... حاال ببين اونايي كه خوبن براشون چه ميکنه؟ حتما

ااااا... فقط يه چيز، من بهت صد در صد خواد ببينمش: واااي نيما ساعت و ديدي ، ديرشد كلي كار داريم بريم ...: ند

اطمينان دارم، مي دوني كه خيلي هم خاطرت برام عزيزه ...وووولي همين جا بهم قول بده هيچوقت بهم دروغ نگي، 

بهم قول بده باهام بموني، دلم و نشکني..دستاي نيما رو محکم گرفتمو بوسيدم: قول ميدم نيما، من از وقتي خودمو 

اي دلمو بهت گفتم چه دليلي داره از اين به بعد نگم، توهم قول بده تنهام نگذاري... فکراي بد شناختم همه حرف

نکني، مثل هميشه باهام مهربون باشي، كنارم باشي،... نيما ما خدا رو داريم، مامان و بابا رو داريم، همديگه رو داريم 

م لبخند زد، چشماش از هميشه زيباتر شده بود، ما در جاي نگراني نيست، حاال بخند... تو رو خدا بخندنيما به "اصال

اون مکان مقدس با هم عهد و پيمان بستيم كه در راه خوشبختي همديگه كوتاهي نکنيم.برا فردا هم كار زياد داشتيم 

هم استرس، همه مهمونا دعوت شده بودن... به جز اقوام درجه يک، چند تا از دوستاي درجه يک مامان و بابا و از 

رف منم يلدا و پويا... همه آشنا بودن ولي من نمي دونم چرا اينقدر از رو در رو شدن با اونا واهمه داشتم، بابا سعي ط

داشت سنگ تموم بذاره، از ظهر شروع كرده بوديم به جا به جا كردن وسايل و مرتب كردن خونه، مامان هميشه به 

يل اضافه از تو هال و پذيرايي جمع مي شد، جاي مبال عوض خونه مي رسيد، اما براي اين تعداد مهمون بايد وسا

ميشد... ساعت از يک شب گذشته بود، همه خسته بوديم، بابا گفت: ديگه بسه، فردا هم تا عصر وقت هست، مامان 

براي  اصرار داشت كاري براي فردا نمونه، بالخره بابايي پيروز شد، يه شام مختصر خورديم ، مامان و بابا رفتن تو اتاق

خواب، نيما هم شب به خيري گفت و رفت تو اتاقش، خوابم نمي برد، استرس داشتم، تحمل تنهايي رو نداشتم ،هر 

چه بادا باد، يواش از اتاقم رفتم بيرون و وارد اتاق نيما شدم، اون بدتر از من بود، نشسته بود رو تختش، تا منو ديد 

ي بره: يوااش عزيزم...منم بيخوابي زده به سرم، خوب كردي اشاره كرد برم كنارش بشينم : نيما خوابم نم
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اومدييواش گفتم: نيما از بابا مي ترسي بياي تو اتاق پيشم بخوابينيما منوكشوند طرف خودش: ترس چيه ، نمي خوام 

تو  خداي نکرده بابا دلگير بشه، اون هنوزم منو تو رو به چشم خواهر و برادر نگاه ميکنه، هواسش به رفتار منو

هست،....خدا كمک كنه زود ميريم خونه خودمون، اونوقت ببينم كي از كي مي ترسه....وشروع كرد به قلقلک دادن 

من..: ااا نيماااا نکن ... داد مي زنما.... نيماييي فکر ميکني فردا همه چيز خوب پيش بره، نکنه عمه ها چيزي بگن، 

نگرانم، البته نه ازبابت خودم، بيشتر به خاطر تو، اونا جلوي من  واااي سعيدم مي ياد..: نمي دونم ، خودمم يه كم

چيزي نميگن مي دونن دو برابر تحويل مي گيرن، اما در مورد تو و مامان قضيه فرق ميکنه: حرفاي اونا براي من مهم 

سم عمه به نيست، تازه همش مي چسبم به تو، تو قول بده عصباني نشي ، نکنه همه چيز و خراب كني...همش مي تر

مادرجون متلک بندازه، يا به بابا يه چيزي بگن،... نيما كاش تو انقد خوب نبودي كه اونا چشمشون دنبالت باشه... مي 

اين ستاره و سمانه همش  "ترسم ، از عصبانيت تو و بابا .... وگرنه اونا كه هميشه به من متلک مي پروندن، مخصوصا

لد نيستم ...حاال كه ديگه هيچي ...نيما لپ منو فشار داد و با خنده گفت: الهي من به من ميگن تپلم ،كوتاهم و آرايش ب

قربون تو برم، خودتم مي دوني اين حرفا الکيه... حاال من هيچي اگه تو بد بودي چرا سعيد ديوونت شده، چرا شهروز 

ديگه نگراني ندارم... از من خيالت ولت نمي كنه... اونا از حسوديشون اينار و ميگن... من از تو خيالم راحت باشه، 

راحت مي دوني بلدم چطور حرف بزنم كه نه سيخ بسوزه نه كباب...ندا فکر كن!!.... من و تو ... نامزد!!.... خودمم نمي 

تونم هضم كنم ، واي به حال ديگران...نمي خواستم ادامه بديم بيشتر دلشوره پيدا مي كرديم: نيما يادته پارسال 

ري نبودي، از صبح انقدر گريه كردم، وقتي مهمونا اومدن دلم گرفته بود، بهم زياد خوش نگذشت، باور چهارشنبه سو

نمي كردم سال ديگه هم كنارم باشي... هم شوشوي من .. بعد هم گردن نيما رو گرفتم و بوسيدمشنيما هم منو بوسيد 

چي ديدي از چش خودت ديد،... نييييگا كن  و گفت: اومدي اينجا شر نشو برام، يا بگيرآروم بخواب يا اينکه هر

چشاشوووووو: باشه نيما بذار پيشت بخوابم ، ديگه هيچي نميگم، تنهايي تا صبح خوابم نمي برهساعت سه بعداز ظهر 

و نشون مي داد، از حموم اومدم بيرون ، خونه آماده بود، من ديگه بايد مي رفتم آرايشگاه،نيما از حياط اومد تو هالو 

ندا زود باش آماده شو، دير ميشه، عجله كنسريع رفتم تو اتاق ، داشتم روسريم و سرم مي كردم، كه شنيدم گفت: 

بابا داره در مورد بساط مشروب با نيما صحبت ميکنه، حرصم گرفته بود، فوري نيما رو صدا زدم:نيمااا ، داداشي بيا 

: ندا چرا جلوي بابا بهم ميگي داداشي؟ بابا مسخرم كرد، كارت دارم نيما وقتي وارد اتاقم شد، لپاش گل انداخته بود

ااااا : حاال مگه چي شده... نيگا چه خجالتم كشيده... ببيييين يه چيزي ازت بخوام نه نميگي: مگه ميشه قبول نکنم 

نيم، ،هرچي بگي قبول: ببين نيما حرفاي مال رو كه بهت گفتم، اون گفت بايد به خاطر اين لطف خدا بهتر زندگي ك

جون من دور مشروب و خط بکش، من دوست ندارم تو ديگه از اين چيزا بخوري:همممين ، ما حاال گفتيم عروسمون 

ازمون چي مي خواد!!!! من كه بدون خوردنم از عشق تو مستم، ديگه چه كاريه، باشه خيالت راحت..لپم و كشيد و 

وقت ديگه، خوبه ... ببين خواسته تو برآورده شد، اماااا ادامه داد: چششششم خانومم ...نمي خورم، نه امروز نه هيچ

خواسته من مونده، چشمکي بهم زد و گفت: نبايد نه بياريا...نيما راس ساعت هشت اومد دنبالم، چقدر خوش تيپ 

شده بود، با اون كت و شلوار خيلي عوض شده بود، نزديک ماشين وايسادم تا خوب نگاش كنم: نيييما چه بهت مي 

چيکار كردي تو!!: وااااي ندا خيلي خوب شدي، از هميشه خوشکلتر شدي، خوشبحال من كه عشقم تا اين حد ياد، 

خوشکلو خانومه، اگه دست خودم بود تا ابد واي مي ستادم و نيگات مي كردم: راست ميگي، خوب شدم، ...تو رو 

خوب درستت كرده، بيا بريم بابا تو راه دو ديدم اعتماد به نفسم افتاد پائين: تو بدون آرايشم قشنگي ولي خدائيش 

بار بهم زنگ زد، مهمونا اومدن، بذار خودم در ماشين و برات باز كنم، نگي رمانتيک بازي بلد نيستم..دم در خونه 
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منو با خودش مي  "نفسم در نمي يومد، زانوهام قدرتشو از دست داده بود، نيما دستمو محکم گرفته بود، و تقريبا

ن كه وارد شديم صداي جيغو دست بلند شد، همه مهمونا به احترام ما از جاشون بلند شدن، ما هم شروع كشوند، همي

كرديم به خوش آمد گويي، باورم نمي شد، عمه ها و عمو خيلي گرم ما رو تحويل گرفتن، حتي ستاره و سمانه، الهام با 

ثل هميشه زياد خورده بود، دائي و زن دائي يک شوهرش اومده بود، سعيد كت و شلوار مشکي پوشيده بود و البته م

تيپي زده بودن كه نگو، مادر جون راه به راه قربون صدقه ما مي رفت .. مامان دو نفر و آورده بود براي پذيرايي، ولي 

رنگ به روش نبود، برعکس هميشه خيلي از لباس و آرايش من راضي بود و از سليقم تعريف كرد ، گروه اركست 

شروع كرد، همه سعي داشتن تو اون مهموني سنگ تموم بذارن، حسابي مي رقصيدن و مجلسو گرم مي  هم كارشو

كردن، يلداي بي معرفت نيومد، گفت چون مهموني خصوصيه روش نمي شه بياد... نيما در تمام مدت دست منو 

سط مهمونا دور ما جمع شدن و محکم گرفته بود و مواظب بود كسي نتونه تنها منو گيربياره، وقتي برا رقص رفتيم و

دست مي زدن، مجلس گرمي بود، خدا رو شکر هيچ اتفاق ناخوشايندي نيفتاد ... عمه مهوش انگار نه انگار كه با ما 

حرفش شده... نيما دور و ور مشروب نرفت و به قول خودش همينطوري هم كلش چنان گرم بود كه خسته نميشد، 

مراسم رد و بدل شدن حلقه ها با شکوه خاصي برگزار شد مامان بابا يه دستبند همه چيز خوب پيش رفت ... عالي...

انتظارشو  "خيلي قشنگ بهم كادو دادن، نيما هم كه سنگ تموم گذاشته بود، يه سرويس طالي زيبا.. البته من اصال

و انداخت دور نداشتم، خدائيش همشون برام سنگ تموم گذاشتن.... وقتي مي خواستيم عکس بگيريم، سعيد دستش

گردن من، مي خواستم خفش كنم ، نيما هم متوجه شده بود و زير لب بهم ميخنديد .. وقتي ستاره نيما رو بغل كرد و 

بوسيد من از شدت حسادت يک لگدي به پاي نيما زدم كه تا چند روز بعد جاش كبود شده بود، حقش بود... تو اون 

ست دادن روبوسي كردن، اما اين ستاره چنان نيما رو در آغوش گرفته مراسم چند تا دختر ديگه هم بودن، اومدن د

بود كه انگار دوست پسر چند سالشه ، البته نيما هم خيلي بدش نيومده بود ، به من يه چشمک زد منم تالفيشو سر 

ام گروه اركست فکرشم نمي كردم نامزدي ما به اين راحتي از طرف بقيه پذيرفته بشه، بعد از ش "نيما درآوردم...اصال

يه آهنگ ماليم و اجرا مي كرد براي پايان مراسم و رقص دونفره، من و نيما هم رفتيم وسط، چراغا رو كم نور بود، 

وقتي دستاي نيما رو گرفتم و سرمو گذاشتم روي سينش بغضم تركيد، ديگه باورم شده بود نيما مال منه ، بعد از اين 

ه رسيد بود، وقتي سرم و بردم باال تا نيما رو ببوسم متوجه شدم صورت اونم همه سختي و جدايي روزگار وصل از را

خيسه، ... آره اونم گريه مي كرد... نيما ممنون كه دوستم داري، ممنون كه ارزش اشکاتو دارم، ممنون كه كينه ها رو 

د....چه زود شش دور ريختي، ممنون كه روحرفت موندي و پشتمو خالي نکردي، ممنون كه همه حرفات راست بو

سال گذشت و اآلن كه خاطراتمو مرور ميکنم باورم نميشه اينقدر دور شده باشم از اون زمان، پنج ماه بعد از مراسم 

نامزديمون طي يه جشن مفصل به قول معروف راهي خونه بخت شدم، با موافقت نيما تو شركت باباي آقاي حسيني 

كردم، با تشويق نيما و راهنمائيهاي آقاي حسيني سال بعد فوق ليسانس مشغول به كار شدم، و باجديت كارم و شروع 

قبول شدم... البته آقاي حسيني همون سال با رتبه خيلي خوب قبول شد... اين خبر مثل توپ تو فاميل پيچيد ... كار و 

ه همين خاطر بعد بار نيما هم خيلي خوب بود، مدير عامل هم از كارش راضي بود و هم اينکه بهش اطمينان داشت ب

از گذشت يک سال پست نيما شد مدير بازرگاني ... ....ماجرا از اين قراربود كه شركت نيما قرار بود يه تعداد زياد 

كامپيوتر و موبايل وارد كنه، نيما هم شده بود مسئول كنترل كيفيت، بعد از رسيدن اولين محموله نيما رفت گمرک 

توجه ميشه مشخصات كاال با قرارداد مطابقت نداره، بعد از تماس با شخص ارسال براي تائيد كاال، بعد از بررسي م

كننده اون يه جورايي بهش مي فهمونه اگه صدات در نياد يه پورسانت عالي بهت ميدم، بعدم بهش ميگه با اين 
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و معامله فسخ مشخصاتم مشکلي پيش نمي ياد خيالت راحت، ولي نيما بالفاصله مدير عامل و در جريان مي گذاره 

ميشه، مدير عامل به نيما گفته بود اگه اين كاالها وارد و تو بازار داخلي پخش ميشد، امکان داشت شركت و به جرم 

وارد كردن كاالي تقلبي پلمپ كنن ، از اون به بعد رئيس شركت به نيما الطفات خاصي پيدا كرده بود، و براي انجام 

ودش مي برد، خوشبختانه نيما زبان انگليسيشم قوي بود و اينم تو پيشرفت اون و همراه خ "معامالت خارجي حتما

كارش تاثير بسزائي داشت...بعد از اتمام تحصيالتم و گرفتن مجوزهاي الزم كارم تو شركت خيلي خوب شد، چون 

ه، واين حق امضائم داشتم، آقاي حسيني دكتري قبول شد به همين دليل نمي تونست نقشه ها و مدارک و تائيد كن

زمينه اي شد براي اينکه كار من ارزش بيشتري پيدا كنه و من بتونم جا بندازم كه به صورت پاره وقت كار بکنم ولي 

حقوق كامل بگيرم، چند ساعتيم تو دانشگاه تدريس مي كردم، بعد از يه مدت تونستيم يه آپارتمان جمع و جور براي 

 يه آپارتمان شيک و قشنگ براي خودمون خريده بوديم ، خودمون بخريم ...اوضاع خوب پيش ميرفت، حاال

با بچه دار شدن موافق نبود، و اين تنها مشکل و دغدغه من بود،  "درآمدمون خوب بود....فقط يه موضوع نيما اصال

دليل خاصي نداشت فقط هر وقت حرف بچه مي يومد وسط اون اخم و تخم مي كرد و مي گفت: ندا حرفشو نزن، 

نم، من از اول زندگي بهت گفتم ، حرفشو نزن، ...ديگه صداي مامان و بابا هم دراومده بود، جالبم اين خواهش ميک

بود كه هيچکس به نيما هيچي نمي گفت، همه سرمن غر مي زدن، مادر جون كه كارش شده بود هفته اي يک بار به 

هستيم خودمون بچتو نگه مي داريم،  من زنگ بزنه و هي منو نصيحت بکنه، مامانم همش ميگفت: من و بابات كه

مامان بيچاره خيلي بهم كمک مي كرد ، هفته اي يکي دو روز از صبح مي يومد خونه ما و كل خونه رو برام زيرو رو 

ميکرد، نهارم برام آماده مي كرد، هفته اي دو روزم كه اونجا بوديم... تا اينکه طاقتم تموم شد و بهشون گفتم نيما 

يشه، فرداش مامان، بابا و دائي و مادر جون اومدن خونمون و كلي با نيما صحبت كردن، اما اون يک پا راضي نم "اصال

وايساد و گفت نه اآلن وقتش نيست... از نيما بعيد بود اينقدر يکدندگي كنه ولي هر چي بود ديگه اونا دست از سر من 

كالس گرفته بودم، كار تو شركتم خوب پيش مي برداشتن...وضعمون خوب بود من هفته اي دو روز دانشگاه آزاد 

رفت، آقاي حسيني كه حاال برامون يه دوست خوب و قابل اطمينان بود دكتري مي خوند ، ازدواج كرده بود و يه 

بد شانسي آورد، تو  "دختر خيلي خوشکل داشت به اسم نرگس... سمانه و ستاره ازدواج كرده بودن، البته ستاره واقعا

يه پسره گير افتاد و تو كالنتري مجبور شد به عقدش در بياد، البته بينشون يه چيزايي گذشته بود كه  يه پارتي با

نميشد انکار كرد، پسره جنون داشت اينقدر اين ستاره رو آزار داد و كتک زد كه اون مجبور شد درخواست طالق 

يمان صبر كنه ، با التماس عمه و ستاره دادگاه بده، مکافات اونجا بود كه ستاره باردار شد و مجبور بود تا زمان زا

موافقت كرد ستاره بره خونه مادرش و جدا از هم زندگي كنن ، ولي پسره دورادور زهرشو مي ريخت ... خوب يادمه 

وقتي مي خواستم بريم به ديدن ستاره نيما يه پالک خيلي بزرگ گرفته بود براي كادوي زايمان، يکم تعجب كردم 

خودم نيووردم، بابا هم طال گرفته بود، تعجب من وقتي بيشتر شد كه فهميدم اسم دخترشو گذاشته بود ولي به روي 

الدن و عمه با آب و تاب تعريف مي كرد كه اين اسمو از مدتها پيش در نظر داشتن و يه نفر كه براشون خيلي عزيزه 

براي اينکه اون خوشحال بشه اسم دخترشونو  و نمي تونه بچه دار بشه اين اسمو دوست داشته و اونا تصميم گرفتن

بذارن الدن، من سعي كردم خودمو بي تفاوت نشون بدم ، وقتي نيما و بابا اومدن تو اتاق ستاره ، عمه الدن و داد به 

نيما و نيما چندين بار دستاي اون كوچولو رو بوسيد، زير چشمي به مامان نگاه كردم متوجه شدم مثل لبو قرمز شده، 

ودم ميگفتم اآلن سکته ميکنه ولي مامانم مثل هميشه به روي خودش نيوورد، وقت برگشت به خونه هر دو تامون با خ

سر درد شده بوديم و هر كدوم سعي مي كرديم ديگري متوجه نشه اين موضوع اعصاب منو به هم ريخته بود و باعث 
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كرده بود شوهرش خوب بود، البته جوري كه عمه  شد ديگه به نيما مثل هميشه اعتماد نداشته باشم...سمانه ازدواج

تعريف مي كرد، من كه شک داشتم راست بگن ، چون سمانه هيچوقت رنگ به صورتش نبود... الهام يه پسر داشت و 

زندگي خوبي رو مي گذروند، سعيدم ازدواج كرده بود و يکي پسر و يکي دختر داشت، خانوم خوبي نصيبش شده بود 

وا بود و قدر نمي دونست به همين خاطرم چند بار خانومش قيدش و زده بود ولي باز به خاطر بچه ولي سعيد سر به ه

ها بر مي گشت و زندگي مي كرد البته عمه بي مهري و هوسبازي سعيد و از چشم من مي ديد ، مي گفت دل پسرشو 

دنبال بهانه مي گشتن ... يلدا و پويا  شکستم و به همين دليل سعيد با زندگي لج كرده، به قول بابا براي بديهاي اون

هم صاحب يه پسر شده بودن و از وقتي بچش به دنيا اومد درهاي رحمت به روش باز شد و پدر پويا يه خونه بزرگ 

براشون گرفت و سندشو زده بود به اسم پدرام پسرشون ، تازه هر روزم دعوتشون مي كرد و خالصه كلي بهشون 

دم كه بچه نداشتم، البته تعريف از خود نباشه زندگيمون از همشون بهتر بود، هم از لحاظ حال مي داد... فقط من بو

مالي و هم از لحاظ پيشرفت درسي و كاري ، تازه نيما باالتر از گل به من نمي گفت، هر روز عالقش به من و 

حرفا رو از عمه شنيده بودم ،  زندگيمون بيشتر ميشد ... ولي از وقتي بچه ستاره رو با اون اشتياق بغل كرد و اون

باهاش خيلي سرد برخورد مي كردم ، با خودم فکر مي كردم شايد علت اينکه نمي خواد من بچه دار بشم اينه كه ... 

از اين فکر همه بدنم گر مي گرفت، حتي يکي دو دفعه حمله عصبي بهم دست داد، عين وقتي كه نيما خودكشي كرده 

ر وقت خيلي رو اعصابم فشار مي يومد يا اينکه مريض ميشدم و تب مي كردم اين حالت بود، راستش از اون موقع ه

بهم دست مي داد، اين يادگاري عشق بود براي من، باورم نميشد اون عشق سوزان سرد بشه، نمي تونستم تو چشماي 

م بوي تنش عوض شده نيما نگاه كنم مي ترسيدم چيزي رو ببينم كه نبايد ببينم، بهش نزديک نمي شدم مي ترسيد

باشه، روحم بيمار شده بود ، شايدم زيادي بهش وابسته شده بودم، دائم به خودم سركوفت مي زدم ، كاش اينقدر 

زحمت نکشيده بودم... كاش اينقدر براي به دست آوردنش نمي جنگيدم... كاش تو زندگي اينقدر صبوري نمي 

به جايي مي رسيد كه لباساشو بو مي كردم كه بوي عطر زنونه نده، يا كردم... كاش اينقدر دوسش .... بعضي وقتا كارم 

موبايلشو چک مي كردم... داشتم ديوونه ميشدم، ناگفته نماند كه مامان هم دست كمي از من نداشت، بيچاره هزار 

نيما رو بگيره جور نذر و نياز كرده بود نيما راضي بشه بچه دار بشيم، از سوال پرسيدناش مي فهميدم مي خواد آمار 

اون بيچاره بيشتر از من نگران بود.نمي دونم چرا زندگي با آدما مهربون نيست؟ چرا ما بايد دائم بترسيم ؟ چرا دائم 

بايد بجنگيم؟ ... نيما مرتب ازم مي پرسيد كه چرا عوض شدم؟ چرا...چرا؟؟؟ از اين چراهاش حالم به هم مي خورد ، 

اب و روان... اون ترم عصرها هم كالس گرفتم و روزايي رو هم كه كالس حتي مي خواست منو ببره دكتر اعص

نداشتم تو شركت اضافه مي موندم ، حوصله خونه رو نداشتم، مني كه براي يک ساعت اضافه كاري شركت و مي 

ردن ريختم به هم حاال خيلي راحت مي موندم شركت، اين باعث تعجب همکارام شده بود ... نيما از اين همه كار ك

من راضي نبود، مدام غر مي زد و تحديد مي كرد كه اگه اينقدر كار كنم و از زندگيمون فاصله بگيرم اجازه نميده 

مهم نبود، فقط مي خواستم ازش دور باشم، در كنار او بودن عذابم مي داد، نمي  "ادامه بدم ،... براي من نظر اون اصال

ن نيست، يا كامل متعلق به من نيست، هر چه قدرم اون سعي مي كرد دونم چرا همش فکر مي كردم ديگه متعلق به م

اين فاصله رو كمتر كنه اوضاع بدتر ميشد، اون دائم باهام حرف مي زد، از سركار باهام تماس مي گرفت برام پيام مي 

همش فکر مي فرستاد، ولي من در جواب پيامش مي نوشتم اينو كي برات فرستاده؟؟ اون پيام و ... دست خودم نبود 

كردم ستاره باهاش در تماسه و اين پياماي قشنگم اون براش مي فرسته، آخه هر بار موبايلشو چک مي كردم پيامي 

كه براي من فرستاده بود تو اينباكس نبود فقط تو قسمت ارسال بود، منم مطمئن ميشدم كه پيام دريافتي رو پاک 
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شده و خزان تو راهه، داغون بودم... هر وقت نيما بهم نزديک كرده...فکر مي كردم روزهاي قشنگ زندگيم تموم 

ميشد و باهام صحبت مي كرد عصبي ميشدم، ديگه كارش به جايي رسيده بود براي اينکه شبا قهر نکنم و روي مبل 

 نخوابم بهم دست نزنه، بوسم نکنه باهام حرف نزنه... مي دونستم صبرش تموم ميشه و ميره با مامان و بابا صحبت

ميکنه ، اونوقت مامان به حسابش مي رسه و تکليف منم روشن ميشه.من شروع كرده بودم، من براي به دست 

به خودم نمي رسيدم، از عمد خونه رو  "آوردنش جنگيده بودم، براي تموم كردنش اون بايد پيش قدم ميشد... اصال

نميشد تو  "خونه رو سرو سامون نمي داد واقعابه هم مي ريختم، شام درست نمي كردم، اگه مامان بهم سر نمي زد و 

اون خونه زندگي كرد.هر سال جشن تولد منو نيما خيلي مفصل برپا ميشد، همه فاميلم دعوت ميشدن، اما امسال هيچ 

شركت موندم، مامان چند بار بهم زنگ زد و گله كرد كه چرا تولد  0خبري نبود، روز تولد نيما من از عمد تا ساعت 

چرا سر كارم؟ منم در جواب فقط گفتم حقشه...حقش همينه... مامان سر بسته بهم گفت اگه مشکلي هست نگرفتم؟ 

بايد زود حل بشه و نبايد ميدون بيفته دست بقيه، مي فهميد دارم جا خالي ميکنم مي دونست دلم از دست نيما 

د مي كردم كه پشيمون ميشدم، يه بار گرفته... هر وقت مي خواست از تو الک خودم بيام بيرون به يه چيزي برخور

عمه زنگ مي زد و ازش احوالپرسي مي كرد، وقتي نيما با اون حرف مي زد و شوخي مي كرد مي خواستم خفش كنم، 

يه بارم نيما از زبونش در رفت و گفت : ندا تازگيا الدن و ديدي چقدر خوشکل شده، ديگه داشتم ديوونه ميشدم ،دلم 

وز با خودم فکر كردم همه چيز و فراموش كنم ،براي نيما گل گرفتم و زودتر از روزاي ديگه خيلي گرفته بود.يه ر

اومدم خونه ، از پشت در خونه صداهايي به گوشم خورد، توجه نکردم ، با كليد خودم در و باز كردم و رفتم داخل، 

ره يه آرايشي كرده بود كه نگو، همه بدنم يخ كرد، عمه مهوش و همه مهري با شوهرو بچه هاشون اونجا بودن،ستا

نيما هم داشت بهشون چايي تعارف مي كرد، تا منو ديد خنديد و سالم كرد، گيج شده بودم، اينا اينجا چيکار مي 

كردن؟ من كه دعوتشون نکرده بودم؟ به زور باهاشون سالم و احوالپرسي كردم و به بهانه عوض كردن لباس رفتم 

من اومد..: ندا معلومه چته؟ زشته چرا جواب سالم ستاره رو ندادي؟ : خفه شو نيما، اينا تو اتاق... نيما هم پشت سر 

اينجا چيکار ميکنن... من نبايد بدونم چرا اينا اينجان: ندا به خدا منم نمي دونستم، تازه رسيده بودم خونه كه اينا 

و گرنه آبرومون مي رفت.: دروغ رسيدن ، شانس آوورديم مامان صبح اينجا بود وخونه رو مرتب كرده بود، 

نگگگگگو.. ميگگگگم اينا اينجا چيکار ميکن، برو بهشون بگو برن خونه...نيما درمونده بهم نگاه مي كرد بهم نزديک 

شد، دستشو گذاشت رو دهنم: ندا تو رو خدا آرومتر زشته، بذار برن هر چي خواستي بگو ، هر كاري خواستي بکن، 

ت زنگ زدم كه بهت بگم اينا اومدن گوشيت خاموش بود... به مامانم زنگ زدم، قرار شد زود به خدا چند بار به گوشي

بياد اينجادستشو زدم كنار و هولش دادم عقب، از شدت عصبانيت تمام بدنم مي لرزيد: نيما برو بيرون نمي خوام 

دستمو انداختم تو سطل زباله و ريختتو ببينم ... برو هيچي نميگم برو... بعدم به حسابت مي رسمجلوي روش گالي 

گفتم: من خر و بگو خواستم ...گريه افتادم، يعني تمام تصوراتم درست داره از آب درمي ياد، كنار تخت نشستم، نيما 

خواست بياد پيشم ولي با شنيدن صداي زنگ در خونه سريع رفت بيرون، صداي مامان و بابا روشنيدم داشتن 

دم يه خورده تو اتاق باشم تا آروم بگيرم بعد برم بيرون، از تو صحبتاشون فهميدم احوالپرسي مي كردن، ترجيح دا

اومدن براي تولد نيما، عمه ميگفت: ديديم يک هفته از تولد نيمام گذشت هيچ خبري نشد، تصميم گرفتيم با آبجي 

پوشيدم رفتم بيرون، مامان  سر زده بيام و غافلگيرتون كنيم، داداش ممدم ديگه بايد پيداش بشه.... يه لباس مناسب

و بابا اومدن جلو و منو بوسيدن، مامان دقيق مي فهميد من چه حالي دارم، فکر كنم به بابا هم يه چيزايي گفته بود ، 

چون بابا خيلي هوامو داشت و سعي مي كرد كنارم باشه، اونا براي نيما كادوهاي خوبي گرفته بودن، سعيد كروات 
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ز و شلوار گرون قيمت، ... ستاره عطرآورده بود، وقتي كادوشو باز كرد خواستم بلند جلو همه آورده بود، عمه ها بلو

بگم عطر جدايي مي ياره ها، ولي پشيمون شدم زشت بود جلو همه، ازته دل هنوزم دلم براي ستاره مي سوخت، هنوز 

سوزونم... چقدر من خر و احمق جاي شکنجه هاي شوهرش رو دستش بود... شايد من در اشتباه باشم، نکنه دلشو ب

نيما براش جبران ميکنه، بدون اينکه متوجه بشم صورتم از اشک خيس  "بودم، براي رقيبم دلسوزي مي كردم، حتما

شد، سريع رفتم تو آشپزخونه، از يه طرف احساس گناه مي كردم، كه چرا بدون اينکه مطمئن باشم اينطوري قضاوت 

خودم مي سوخت كه چرا بايد كارم به اينجا بکشه ... وقتي همه رفتن بدون اينکه خونه مي كنم، از يه طرفم دلم براي 

رو جمع و جور كنم رفتم تو اتاق خواب درم از پشت قفل كردم، نيما خيلي در زد و التماس كرد، در و به روش باز 

ين حس از كجا اومد سراغم؟ نمي كنم ، ولي فايده اي نداشت...تا نزديکاي صبح با صداي بلند گريه كردم، نمي دونم ا

دونم حسوديه... هشداره... حس ششمه... خدايا كمکم كن ، من زندگيمو دوست دارم، من نيما رو خيلي دوست دارم، 

نزديکاي صبح بود كه حالم خيلي بد شد، به زور در و باز كردم و از اتاق رفتم بيرون كه از هوش رفتم، وقتي به هوش 

م، فکر كنم دوباره خودمو زده بودم، آخه تمام بدنم درد مي كرد، نيما كنار تخت بود، چشماش اومدم تو اورژانس بود

قرمز شده بود، معلوم بود خيلي گريه كرده ولي هيچي نگفت، از اونروز ديگه سعي نمي كرد خيلي بهم نزديک بشه... 

نگاه ميکنه ، يا اينکه تو خونه دائم منو  بعضي شبا وقتي از خواب بيدار ميشدم، متوجه ميشدم نشسته باالي سرم و بهم

زير نظر داره.... روزهاي تلخي بود، مي ترسيدم بي پرده باهاش حرف بزنم و ازش توضيح بخوام، تحمل شنيدن 

انکار نمي كرد .... خداااااي من  "نداشتم، اگه قسمش مي دادم و اون اعتراف مي كرد كه يه چيزي بينشونه ... يا اصال

دگيم به اينجا رسيد؟ چرا بچه دار نشدم؟ اينهمه آدم ناخواسته باردار ميشن، چرا من نشدم؟...اونروز تولدم .... چرا زن

بود، از صبح بي حوصله بودم، براي نيما نوشتم بعد از كار ميرم پيش يلدا... رفتم پيش اون، دلم وا نشد هيچ، بدتر هم 

بچه شده همه چيزش وكلي گله ... وقتي رسيدم خونه چراغا شدم، يلدا كلي گريه كرد كه پويا مثل قبلنا نيست و 

خاموش بود، به محض اينکه در و باز كردم چراغا روشن شد، نيما برام يه جشن مختصر گرفته بود، فقط مامان و بابا 

غلش و رو دعوت كرده بود، مامان و بابا منو بوسيدن، نيما هم از حضور اونا سوء استفاده كرد و منو محکم گرفت تو ب

چند بار بوسيدم، باورم نميشد هنوزم اون آغوش برام اينقدر گرم باشه، تازه فهميدم چقدر دلم براش تنگ شده ، بي 

اراده بوسيدمش ، بهم لبخند زد ، يخ دلم آب شد، احساس كردم گرم شدم، جون گرفتم ... شب خوبي بود، نيما 

گ برام كادو گرفته بود با يه دسته گل بزرگ ... نيما خودش برامون غذا درست كرده بود، يه انگشتر خيلي قشن

گفت: چون من حوصله مهمون نداشتم زياد شلوغش نکرده ...از كاراي گذشتم پشيمون شدم، شايد من اشتباه كردم، 

اشتباه ميکنم، اونشب بعد از مدتها ما پيش هم بوديم باهم حرف زديم و پيش هم خوابيديم، ... داشتم  "آره حتما

 ي كردم همه چيز و فراموش كنم اما يه اتفاق همه چيز و خراب كرد.سعي م

خوب يادمه روز دوشنبه بود، من سر كار بودم ، نزديکاي ظهر بود كه عمه مهوش به من زنگ زد، و ازم دعوت كرد 

 عصر بريم خونشون 

 : عمه خبريه، 

بايد به شما هم زنگ بزنم و گرنه نمي ياد، راستش : مهمونيه ، همه مي يان چند روز پيش به نيما گفتم، ولي اون گفت 

عمه بهم بر خورد، زن و شوهر كه از اين حرفا ندارن، حاال من بايد به خاطريه مهموني هر دوي شما رو دعوت كنم... 

 ازتون دعوت مي كنم تشريف فرما بشين. "ولي حيفم اومد نباشين... ندا خانوم شخصا

 انگار مي خواد منو خفه كنه عمه با يه حرصي صحبت مي كرد كه
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 : چشم عمه زحمت مي ديم 

بعد از تلفن عمه دوباره به هم ريختم چرا نيما به من چيزي نگفت؟ من چطوري براي شب آماده بشم؟ نه لباس 

مناسب دارم، نه برنامه كاريم اجازه ميده زودتر برم خونه و يه دستي به سر و صورتم بکشم... اي لعنت به بخت بد 

 ..من.

به نيما زنگ زدم و كلي ازش گله كردم، نيما گفت: اگه بهت زنگ نمي زدن نمي رفتم، حاال هم كه ميگي مشکل داري 

 مي خواي نمي ريم... 

فرداش نيما بايد مي رفت ماموريت خارج از كشور،يه يک ماهي نبود، نخواستم قبل از رفتن دلگير باشه، رضايت دادم 

 بريم.

لي خسته بودم، نيما منتظرم بود، برام چايي ريخت و ازم خواست اگه دلم مي خواد بريم زود وقتي رسيدم خونه خي

آماده شم، اون گفت: مي دونم خسته اي و شلوغي رو دوست نداري ، به همين دليل مجبورت نمي كنم بياي هر طور 

 راحتي.

 : نيما چي گفتي؟ مجبور نيستم بيام، يعني تو مي ري؟

 ه منظورم اين نبود ، تو چرا بد برداشت ميکني!!..: نهههههه ...نهه

 : نيما ببين من حوصله شلوغي رو دارم مهموني رو دوست دارم، حوصله عمه هاي تو رو ندارم شير فهم شد.

 : خوب ... خودتو ناراحت نکن، اشتباه كردم، من ديگه هيچي نمي گم.

 : ميرم آماده شم

دامن ساده پوشيدم و رفتم نشستم روي مبل، ولي برعکس نيما خيلي خودشو حوصله آرايش و نداشتم، يه دست كتو 

مرتب كرده بود، وقتي كنارم نشست دلم يه حالي شد، بوي عطرش... همون عطريه كه ستاره بهش داده... يه آن 

نيما دلم نمي خواست همه چيز دوباره تکرار بشه،  "چشام سياهي رفت ولي هر طور بود جلوي خودمو گرفتم، اصال

دستمو گرفت و منو بلند كرد بعدم منو بوسيد و گفت: ندا خيلي دوست دارم، خوشحالم كه اعصابت آرومتره...راستي 

اين كت و دامن خيلي بهت مي ياد ، بارها بهت گفتم اينکه زياد خودتو رنگي نميکني و لباساي ژلف نمي پوشي باعث 

ش داشته باشم... يعني چطوري بگم حس نمي كنم دوست داري افتخار منه... سادگي تو باعث ميشه من احساس آرام

 ول كن، بريم داره دير ميشه... "در معرض ديد و توجه ديگران باشي...اصال

به زور يه لبخند بهش زدم ، بوي عطرش تا ته مغزم نفوذ كرده بود چطور مي تونست اون عطر و بزنه و از من تعريف 

ترل كردم. نيما اصرار كرد موهام و ببافم ميگفت اينطوري فکر مي كنم هنوز كنه؟ حرصم گرفته بود ولي خودمو كن

 همون ندا كوچولوي خوش خنده اي كه منو اندازه تمام دنياش دوست داره..

آخرين نفرايي بوديم كه به اونا ملحق شديم، عمه فاميالي "وقتي رسيديم خونه عمه همه جمع بودن و ما تقريبا

... باهم رفتيم داخل و با همه خيلي گرم احوالپرسي كرديم، من رفتم كنار مادرم روي مبل شوهرشم دعوت كرده بود 

نشستم ونيما رفت پيش عمو ممد، خيلي خسته و بي حوصله بودم، يه گوشه حال بساط اهنگ و رقص به پا بود ، عمه 

م پير نشدي و به همراه زنعمو و مهري رو كرد به منو گفت: عمه چرا نميري با بچه ها خوش بگذروني هنوز اينقدرا ه

همه مهوش زدن زير خنده، دوزاليم افتاد كه امروز اينا شمشير و از رو بستن، مامان بهم اشاره كرد كه از كنارشون 

برم ، اونم فهميد هوا پسه... با چشمام دنبال نيما مي گشتم تا برم كنارش...عجيبه اون دور و ور نبود!!! يعني كجا مي 

 !! نيما كه اخالق اينا رو مي دونه.. خوب مي دونه اونا چشم ديدن من و مامان و ندارن، پس كجاست؟؟ تونست باشه!
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خداااي من چي مي ديدم!!!! نيما با ستاره از تو اتاق اومدن بيرون، الدنم بغل نيما بود... خيلي جلوي خودمو گرفتم كه 

ه غير معمولي من شده بود، برگشت سمت نگاه من، اون نرم طرف نيما و محکم نزدم تو گوشش، مامان كه متوجه نگا

بدتر از من به هم ريخت، صداي قلبم و به وضوح ميشنيدم، حالم داشت به هم مي خورد... عمه متوجه نگاه غضبناک 

 من به نيما شده بود، با يه غروري روشو چرخوند طرف من و مامان و گفت:

نمي دونه زن و بچه يعني  "نمي دونم؟ يکي مثل اون حيوون كه اصالتو رو خدا ميبيني مهين جون، حکمت خدا چيه 

چي؟ اونوقت يکي گيرش مي ياد مثل دختر من و براش يه بچه مي ياره مثل دسته گل... هههههي ...يکي هم مثل نيما 

دن كه اينقدر خوب و آقاست، اونوقت يه زن زوري گيرش مي ياد و حسرت يه بچه به دلش مي مونه، ببين طفلک ال

 چطور تو بغل نيما آرومه...

انتظار شنيدن اين حرفا رو نداشتم ، اومدم يه چيزي بگم اما گلوم از خشکي مي سوخت، اينبار شوري اشکام و ته 

حلقم حس مي كردم ولي نمي تونستم گريه كنم، به زور جلوي بغضم و گرفتم، نفسم در نمي يومد .. من زن زوري 

اي بلند جوابشونو بدم و آبروشونو جلوي فاميل ببرم،اما همينکه به مامان نگاه كردم بودم... دلم مي خواست با صد

پشيمون شدم، مامان خيس عرق بود ... از طرف ديگه بابا هم ناراحتيه قلبي داشت، مي ترسيدم باليي سرشون بياد ... 

وز حرف عمه مهوش تموم نشده بود كه با خودم گفتم :نيما كه از دستم رفته ، من ديگه كيو دارم بجر اين دو تا... هن

عمه مهري ادامه داد: ندا جان هي بهت گفتم كمتر بخور، كمتر بخواب ، مگه نمي دوني آدمي كه چاق بشه باردار 

نميشه، آخه چقدر تن پروري عمه، به خدا نيما اگه تاحاال تحمل كرده به خاطر دينيه كه به بابات داره...اينا همين 

ميگه اگه چاق بشي يا اينکه به خودت نرسي و آرايش نکني مي فرستمت خونه بابات، آخه عمه  سعيد من به خانومش

حاال بچه دار شدن دست خداست، يه نيگا به خودت بنداز عين پيره زنا لباس مي پوشي، صورتت كه هميشه بي رنگ 

ونروزم كه براي تولد نيما اومديم و حاله، موهات و مثل بچه دبستانيا بافتي،نيماي بدبخت دلش به چي خوش باشه... ا

 همين ريختي بودي، فکر مي كرديم باز تو خونه به خودت مي رسي، عمه به خدا نيما خيلي خوبه...

دوباره عمه مهوش : ما هميشه مي گفتيم مهين اگه خوشکل نيست سياست داره، به خودش مي رسه، شوهرشو دلگرم 

به دخترت ياد مي دادي، حاال تو فاميل ميگن ندا خانوم استاد دانشگاهه، سر نگه مي داره، آخه زنداداش الاقل اينا رو 

كار ميره، واهلل اگه شوهر منم ازم حمايت كنه و ازم هيچ توقعي نداشته باشه و منو بذاره رو چشماش فوق ليسانس كه 

تو ريختيم به هم، خيلي هيچي، يه شبه پروفسور ميشم... چپ ميره راست مي ياد ندا... نگي اومدي خونه عمه اعصاب

وقت بود مي خواستم اين حرفا رو بهت بزنم، حاال اون مادر و پدر نداره، بي كس و كار كه نيست، ديگه خيلي تاقچه 

باال گذاشتي، اگه تو درس خون بودي از اول يه دانشگاه درست و حسابي قبول ميشدي... به جاي اينکه نيما با اون 

 يد به خاطر خانوم بره جون بکنه ...اييي داداش خدا بيامرزتت ...استعدادش ادامه تحصيل بده با

ديگه حرفاي عمه رو واضح نميشنيدم، صحنه اي كه نيما و ستاره دوشادوش از تو اتاق اومدن بيرون جلوي چشمام 

يه مي تکرار مي شد، هر آن ممکن بود پس بيفتم، بلند شدم رفتم طرف حياط ، مامانم پشت سرم اومد، اون داشت گر

كرد ولي من جلوي خودمو گرفتم، بهش گفتم: مامان بيخيال ، چيزي نشده، اگه به خاطر حال شما و بابا نبود حقشونو 

مي ذاشتم كف دستشون، مهموني امشب كه تموم بشه ديگه پشت گوششون و ديدن منو تو رو هم مي بنن، حاال من 

 هيچي ، خوب مزد زحمات تو و بابا رو دادن ...
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چند دقيقه بابا اومد دنبالمون ، از ديدن ما تعجب كرده بود، پرسيد چي شده مهين، چرا رنگ و روي بچم  بعد از

پريده؟ چرا گريه ميکني؟ مامان دستشو گذاشت نوک دماغش، اينقدر بغض كرده بود كه نمي تونست حرف بزنه.. : 

 ندا بابا چيزيت شده؟

 مي كنم برو ما اآلن مي يايم: بابا هيچي نپرس مامان شب بهت ميگه، خواهش 

باهم رفتيم داخل، ستاره و سمانه داشتن مي رقصيدن، سعيدم طبق معمول باهاشون تکون مي خورد، نيما خيلي آروم 

 "و بي خيال داشت به اونا نگاه مي كرد، ستاره يه لباس قرمز كوتاه پوشيده بود، آرايش زننده اي هم كرده بود، اصال

ند وقت پيش باشه كه از سايه خودشم مي ترسيد، سمانه كه كلش داغ بود داشت بندري مي بهش نمي يومد ستاره چ

رقصيد، حالم ازشون به هم مي خورد، نيما وقتي متوجه شد ما باهم اومديم داخل تعجب كرد، تازه متوجه شده بود كه 

ده بود يه اتفاقي افتاده ، برا همينم ما رفته بوديم بيرون، تا آخر مهموني نه هيچي گفتم و نه هيچي خوردم، نيما فهمي

زياد بهم گير نمي داد.... تمام مدت داشتم با خودم نقشه مي كشيدم كه امشب حالشو بگيرم و كار و يکسره كنم، 

 ديگه از اين بازي خسته شده بودم، بنا نبود به هر قيمتي ادامه بدم...

برم خونه ، مي گفت نيما كه صبح زود بايد بره، خوب تو  بالخره وقت رفتن رسيد، مامان اصرار داشت من همراه اونا

از حاال بيا اونجا، نمي خواست اوضاع خرابتر بشه، حدس مي زد اتفاقات نا خوش آيندي در پيشه، مي دونست حال 

خوشي ندارم، ولي من هيچ توجهي نکردم، در عقب ماشينمونو باز كردم و نشستم، نيما با تعجب گفت: چرا اونجا؟ ندا 

 شوخيت گرفته، بيا جلو زشته..

 چند متري كه از خونه عمه فاصله گرفتيم، داد زدم نيما وايسا...

 : چرا؟ چيزي شده؟

 : خفه شو حرف نزن ماشينو نگه دار، مي خوام پياده راه برم

 : اينوقت شب؟ اينجا؟ ندا بس كن ديگه

واستم خودمو پرت كنم بيرون، مغزم كار نمي همينطور كه باسرعت حركت مي كرديم در ماشينو باز كردم، مي خ

 كرد، داشتم منفجر ميشدم، 

 نيما داد زد: چيکار ميکني ديوونه و پاشو گذاشت رو ترمز...

از ماشين پياده شدم، تا خواستم راه بيفتم نيما اومد طرفم، با زوم و گرفت و محکم زد تو گوشم، تا به خودم بجنبم و 

تو گوشم و محکم پرتم كرد تو ماشين ، قفل مركزي ماشينو زد و راه افتاد ... نفسم تو حرفي بزنم يکي ديگه هم زد 

 سينه حبس شده بود، صدام در نمي اومد....

نيما با صداي بلند داد زد : بسه ندا، ديوونه بازي بسه، چقدر تحملت كنم، خسته شدم ، منم آدمم ، همش اخم و تخم ، 

بگو چته؟؟؟ چي شده؟؟؟  "ودتو بکشي اول بايد از رو جنازه من رد بشي....اصالهمش ديوونه بازي، اگه مي خواي خ

 چند ماه بدون بهانه باهام سر سنگين بودي، اين از كار امروزت...

به وضوح صداش مي لرزيد:بايد توضيح بدي... و گر نه نه من نه تو ... اگه منو نمي خواي، چرا خودتو اذيت مي 

 بشي... كني؟؟؟ بيا منو بکش راحت

 ديگه تحملم تموم شده بود، دستام و مشت كردم زدم بهش ....داد زدم

: تو غلط كردي خسته شدي، مگه من چيکارت كردم... منم خسته شدم، به اينجام رسيده ....حاال ديگه به خاطر اونا 

تو چقدر حرف شنيددددم، از  منو مي زنيييي،... حالييت مي كنم ....آره ازت بدم مي ياد، مي خ.ام بکشمت ....به خاطر
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خوشيام گذشتم، همش تحمل كردم... پا به پاي تو كار كردم.... ااااااي خدا ... خسته شدم، من خر بودم ... نديدم... 

نفهميدم ... اطمينان كردم... نيما چطور مي توني ... خيلي نامردي...نخواستي بچه دار بشم كه هر غلطي مي خواي بکني 

ري بگيرم... حيف من، حيييييف، تو لياقت اينهمه خوبي رو نداشتي.. دوباره با مشت زدم به شونه هااان، گفتي سوا

هاش: نگه دار، بذار برم...گوشام خيلي درازه...جلوي من عطر ستاره رو مي زني به خودت، مگه الدن بچه توئه كه 

هايي پشت سرشه، مثل من احمق كه بهت بغلش ميکني.... حيووني تو بغل تو آرووم ميگيره، نمي دونه چه بي قراري

برو از فردا آزادي برو دنبال زندگيت ، برو به جهنم... رفتي به اونا گفتي من زن زوريم، ديگه  "تکيه كردم.... اصال

نيييستم ديگههه زنت نيستم... برو دنبال اونا ، لياقتت همينه... اگه منم به خودم مي رسيدم و دنبال ناز كردن براي 

 بودم، حاال اينقدر برام سخت نبود، برات دارم آقا نيما، ببينم كدوم دلربا تريم... ديگران

 تا اينو گفتم حس كردم صورتم داغ شد، نيما دوباره محکم زد تو گوشم...

انقد داد زده بودم كه صدام در نمي يومد، گلوم خشک شده بود، تو پاركينگ نيما محکم دستمو گرفت و با خودش 

سيديم به واحدمون...وقتي وارد خونه شديم، دستمو كشيدم و از دم در گلدوني كه روي جا كفشي بود و كشوند تا ر

زدم زمين، مثل ديوونه ها هر چي دم دستم بود و مي زدم زمين، دستام زخم شده بود، گوشم درد مي كرد، مي 

واست من خودمو خالي كنم ، رفتم خواستم جيغ بکشم اما صدام در نمي يومد، نيما هيچي نمي گفت، اينطوري مي خ

سراغ كابينت ظرفا رو بر مي داشتم مي كوبوندم رو زمين، صورت نيما قرمز شده بود، هيچوقت منو تا اين حد عصبي 

نديده بود، ... ديگه جون نداشتم به زحمت خودم رسوندم به اتاق خواب درم قفل كردم، شايد اگه قرصي چيزي اونجا 

بشم، شب وحشتناكي بود، حتي وحشتناكتر از اون شبايي كه نيما بي هوش رو تخت بود مي خوردم تا راحت 

بيمارستان بود، اونموقع من اينقدر خورد نشده بودم، خيلي دوستش داشتم، همه زندگيم بود، اما حاال به بدترين وجه 

به صداي بلند گريه مي كردم : داشت ازم جدا ميشد، نيما با مشت مي كوبيد به در و التماسم ميکرد در و باز كنم ... 

 خدااايا منو بکش راحتم كن، خداااا... همه استخونام مي سوخت...

 

كاااش مي تونستم لحظه اي فراموشش كنم، فکر جدايي خردم مي كرد، به گذشته فکر مي كردم، ياد فينگيلي 

نيما پسر عمومه، ياد اون شبي كه گفتناش، ياد مهربونيياش، ياد خودكشيش به خاطر من، ياد اون روزي كه فهميدم 

بابا منو تو اتاق حبس كرد، ياد روزي كه رفتم عسلويه، ياد روزي كه براي نيما كار پيدا شد، ياد روزي كه شهروز 

اونجور من و داغون كرد، ياد شبايي كه براي درس خوندن بعد از اينکه نيما خوابش مي برد ، پاورچين مي رفتم تو 

راغ كم نور درس مي خوندم كه نيما بيدارنشه، ياد روزايي كه از خستگي نمي تونستم رو پاهام آشپزخونه و با يه چ

وايسم.... اين همه سختي براي هيچ.... حاال بعد جدايي چي ميشه؟ براي چي اينقدر سختي كشيدم؟ به آقاي حسيني 

عيد ... خدايا كمکم كن... ياد خاطراتي چي بگم؟ به يلدا... خنده هاي پيروزمندانه عمه ها رو چطوري تحمل كنم ... س

كه از اين اتاق داشتم ديوونم مي كرد، ياد روزي كه اسباب كشي كرديم و اومديم اينجا.... صداي قلبم و به وضوح 

 ميشنيدم، با هميشه فرق داشت، ... چقدر بدبخت بودم من....

 صداي نيما رو ميشنيدم كه با تلفن صحبت مي كرد، 

 ن خودش هيچي نيست، شما اشتباه مي كنين، از شما بعيده به خدا، چرا زودتر از اينا بهم نگفتين...: مامان به جو

. 
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: خوب مي فهميدم عوض شده من خر فکر مي كردم مريض شده، مامان فکر مي كردم به آرامش احتياج داره ، از 

 بايد كار به اينجا ميکشيد "شما توقع داشتم بهم ميگفتين ، حتما

. 

تو ماشين جا  "تو اتاقشه... ماااادر من در اتاق و بسته... جواب نميده، من نمي دونم خوبه يا بد، موبايلشم حتما :

 گذاشته ، اينجاها كه نيست

. 

. 

 : مامان بيا با ندا صحبت كن،دلم شور مي زنه...

. 
 

اين چه باليي بود اومد سرم، من خاک بر  : حاال من فردا چه خاكي بريزم تو سرم نميشه نرم، دلم آروم نيست، مامان

 سر چه مي دونستم كار به اينجا مي كشه

. 

 : مي خواي اآلن زنگ بزنم هر چي از دهنم بيرون مي ياد به عمه بگم.

. 

:به خدا تقصير من نيست، اون بايد زودتر بهم ميگفت ار كجا دلخوره، تو آرامش ميشد براش توضيح بدم...اآلن كه 

 ر حرفام گوش نميده...باورم نميشه اون اينقدر ازمن بدش بيادعصبانيه ب

. 

: خيالم راحت باشه، تو رو خدا مواظب ندا باشينا، من قول ميدم براتون توضيح بدم و جبران كنم... مامان من پسرتم 

نمي ياد... اي  چطور اين حرفا رو ميزني ، تو كه مي دوني من براي ندا مي ميرم ، مي دوني از اين عتيقه ها خوشم

 كااااش مرده بودم و امروز نرفته بوديم اونجا

. 

 كم كم چشام داشت گرم ميشد، كه نيما دوباره اومد پشت در، 

: ندااااا، نداااائي ، ببخشيد، بايد برات توضيح مي دادم، در و باز كن، غلط كردم، خواهش مي كنم بذار بيام پيشت... 

 ي...دستم بشکنه...ندااا جوابمونميد

 كاش حرف نمي زد، صداش عذابم مي داد

: فرشته كوچولو، به خدا اشتباه ميکني، چي بهت گفتن، تو چرا اينهمه حرف و تو دل كوچيکت نگه داشتي...چرا بهم 

 نگفتي؟ بايد مي يومدي جلوي همه ميزدي تو گوشم... ندااا تو رو خدا جوابمو بده....

مي خواي بهش زنگ بزنم و به  "جبورش كنم ازت معذرت خواهي كنه، اصالمي خواي همين اآلن بريم خونه عمه م

حسابش برسم، ... ندا تقصير خودتم هست، بايد باهام حرف مي زدي ، ال اقل همونجا بهم ميگفتي... من خر تو چه 

 فکري بودم و اونا... خيلي نامردن....

 ديگه داشت رو اعصابم راه مي رفت، ول نمي كرد بره



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – 2 یبنیمه ی سدو 

1 2 4  

 

حتم بذار، من ديگه خر نميشم، فقط بروووو...با گريه ادامه دادم:شما مگه وقت مي كنين بياين پيش من، آقا :برو را

كجا بودن كه بهشون بگم، رفته بودن درد دل كنن با عشقشون... خاک بر سرمن، ديدم عطر خانومو زدي، به خودت 

همه بايد مي رفتي تو اتاق... تو كه كار داشتي امشب جلوي  "رسيدي...نگو مي خواستي باهاش خلوت كني، حاال حتما

 منو نمي بردي... مي خواستي خردم كني ، مگه من چيکارت كردم كه بايد اينهمه حرف بشنوم...خيييلي نامردي... 

 نيما با مشت زد به در اتاقو داد زد

کتو بشکنم ... در و باز كن لعنتي : مزخرف نگو ...حقت بود زدم تو دهنت، اگه دستم بهت برسه دوباره مي زنم، بايد ف

 ... خيلي احمقي ... مي فهمي چي داري ميگي...

 

: ااااا ... ناراحت شدي، بهت برخورد ... غلط مي كني مي زني، مگه شهر هرته...نيما من ديگه كوتاه نمي يام، نمي تونم 

.. ديگه تموم شد... ميرم راحت باشي... نيما ادامه بدم ، ديگه خر نميشم، نذار اوضاع خرابتر بشه، فردا ميرم دادگاه .

 تو به من هيچ ديني نداري، چرا بايد تحملم كني... ولي اينو بدون هيچوقت نمي بخشمت...

 

: به همين راحتي ...برم گمشم... اين فکرا و از سرت بکن بيرون، تو مريضي ...من كوتا بيا نيستم... حرفاي جديد مي 

دادگاه...اگه دنيا رو زير و رو كني محاله بذارم از دستم بري، شده تا آخر عمر بداخالقي كني زني ،مگه بچه بازيه بري 

و اذيتم كني نمي ذارم بري... هر كاري مي خواي بکني،پيش من... تو خونه من... نه هيجاي ديگه ... حاال تو هر طور 

مگه زبون نداري ؟  "ميرم ... ميرم ...اصال مي خواي فکر كن... من هيچ كاري نکردم كه جواب پس بدم... انقدم نگو

چطور جواب منو دو برابر ميدي !! جواب اونا رو نميدي؟ اونا آبرو دارن من ندارم، چرا وايميسي هر چي مي خوان 

حقته، اگه نبود كه از حقت دفاع مي كردي... چطور مي توني به خاطر كار نکرده منو عذاب بدي؟  "بهت بگن... اصال

ي اونا مثل موش مي ترسي، تقصير منه كه بهت رو دادم، ... آخه خره اونا اگه منو دوست داشتن چطور اونوقت جلو

 دلشون مي يومد زندگيم و بهم بريزن...

نيما با التماس ادامه داد: ندا در و باز كن ...چرا همونجا به من بد و بيراه نگفتي؟ چرا اآلن نمي ياي بزني تو گوشم... 

 منو از سرت وا كني ...باشه، در و باز نکن، به همين خيال باش كه از دستم خالص بشي...دنبال بهانه اي 

همينطور كه گريه مي كردم گفتم: عمه تو رو دوست نداره دخترشو دوست داره، من به اونا چي بگم نيما، مگه حال و 

اشت سکته مي كرد... مگه نمي دوني روز بابا رو نمي بيني، دكتر ميگه استرس براش سمه، مگه حال مامان و نديدي د

من حريفشون نيستم تازه فهميدي من بي عرضم، اگه عرضه داشتم تو اينطوري سوارنميشدي ... تو زندگيت برات 

چي كم گذاشتم كه اونا ميگن بدبخت شدي، تو بهشون گفتي من زوريم، گفتي بچه دار نميشم، گفتي زيادي مي خورم 

وان به هر قيمتي ، برووووو... نيما من با همه نداريات ساختم، كجا بودن اونوقتي كه به و مي خوابم، اونا تو رو مي خ

خاطرتو با بابا جنگيدم، كجا بودن اونوقتي كه من در به در برات دنبال كار بودم.... نيماعاشقت بودم ... مي دوني چرا 

يددددددم... ترسيدم احساست باهات حرف نزدم چون جرات نکردم ، مي ترسيدم، از تو و احساست مي ترس

هميشگيت نسبت به من عشق نباشه عادت بوده باشه...ترسيدم چيزي بهم بگي كه طاقتشو ندارم، هموني كه ازش مي 

ترسيدم، هموني كه امروز ديدم...از وقتي كوچيک بودم جلوي اونا كم مي آوردم، نمي دونستي، حاال يه دفعه بايد 

اونا بجنگم ، چي شده نيما؟؟... هيچوقت با اونا گرم نمي گرفتي، ... تو خيلي بدي  زبون در بيارم... حاال بايد با

من به همه چيز شک دارم ، چرا الدن اينقدر پيش تو راحته،  "...هيچوقت باور نمي كردم بهم رو دست بزني... اصال

 يه چيزي هست...نکنه باباشي "حتما
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 ي ، به خدا اگه دستم بهت برسه...: ندا خيلي احمقي به همين راحتي تهمت مي زن

 گريه امانم و بريده بود نمي تونستم حرف بزنم، خستگي اين چند سال اومده بود سراغم، استخونام تير مي كشيد

 

: ندا تو رو خدا گريه نکن، در و باز كن بذار بيام پيشت، بذار باهم حرف بزنيم يه دندگي نکن.. خواهههههههش مي 

 كنم

 نگو برو فقط برو بذار تنها باشم : ديگه هيچي

اون التماس مي كرد ولي من ذره اي كوتاه نيومدم، تصميم خودمو گرفته بودم، نيما صبح زود بايد مي رفت فرودگاه 

يک ماه طول ميکشيد تا برگرده، فرصت خوبي بود، در نبود اون مي تونستم مراحل قانوني جدائي رو طي  "حدودا

زياد باهاش رو در رو نشم... تند تند با خودم نقشه ميکشيدم... اما مگه ميشه، مگه اون يه  كنم... وكيل مي گيرم كه

غريبه بود كه من راحت ازش جدا شم، مگه ميشه ما جدا از هم زندگي كنيم وقتي هر دو متعلق به يه خانواده هستيم، 

 .من چطوري بدون اون دوام بيارم، اينقدر گريه كردم تا خوابم برد.. "اصال

 اي كه بي تو خودمو تک و تنها ميبينم

 

 هر جا كه پا ميزارم تورو اونجا ميبينم

 

 يادمه چشماي تو پر درد و غصه بود

 

 قصهء غربت تو قد صدتا قصه بود 

 

 

 ياد تو هرجا كه هستم با منه داره عمره منو آتيش ميزنه

 

 تو برام خورشيد بودي توي اين دنياي سرد

 

 خيسمو دستاي تو پاک ميکردگونه هاي 

 

 حاال اون دستا كجاس اون دوتا دستاي خوب

 

 چرا بيصدا شده لب قصه هاي خوب

 

 من كه باور ندارم اون همه خاطره مرد

 

 عاشق آسمونا پشت يک پنجره مرد

 

 آسمون سنگي شده خدا انگار خوابيده

 

 انگار از اون باالها گريه هامو نديده
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 ا كه هستم با منه داره عمره منو آتيش ميزنياد تو هرج

 

 ادامه دارد ...

 

صبح با صداي زنگ خونه از خواب بيدار شدم، گيج بودم... چرا نرفتم سر كار؟ ...نيما كجاست؟... سريع رفتم طرف 

تم طرف آيفون، مامان در اتاق، چرا در اتاق قفله؟... تازه يادم افتاد، ديشب... اون دعوا... دلم گرفت، درو باز كردم رف

بود.. واي خدا مرگم بده من ديشب كل خونه رو ريختم به هم... به اطراف نگاه كردم... خونه مرتب بود... كار نيما 

بود، مي دونست مامان مي ياد، نخواسته بود متوجه بشه، سريع آيفونو زدم، تا مامان اومد باال در آپارتمان و براش باز 

كرده بود، خجالت مي كشيدم مامان با اين حال منو ببينه ولي چاره اي نبود... مامان تا منو  كردم... چشمام خيلي پف

ديد شروع كرد به غرغر كردن: چرا ديشب تا حاال گوشيت و جواب نمي دي، نيم ساعته پشت درم، نميگي نگران 

 ميشم، ... حاال زود باش آماده شو بابات پائين منتظره، 

 ين بود، حاال كجا با اين عجله؟ به بابا بگو بياد باال: مامان گوشيم تو ماش

: بريم خونه ما ديگه، نيما كه رفته ماموريت، باباتم كه خوشش نمي ياد تو تنها تو خونه باشي، زود باش مادر جونم 

 قراره بياد اونجا پير زن مي ياد پشت در مي مونه زشته،

 ظهر مي يام: مامان من حوصله ندارم ، شما برين من بعد از 

: آماده شو بريم، منو اذيت نکن، از ديشت تا حاال يکدقيقه هم نخوابيدم، حالم خوب نيست، باباتم نگرانه بيا بريم 

 پيش مابمون... خونتم كه مرتبه... "اونجا، عصر بر مي گرديم لباساتو مي بريم براي مدتي كه نيما نيست كال

جلوي آينه كه خودمو مرتب كنم، موبايلم جلوي آينه بود و روي اون يه  نتونستم جلوي اصرار مامان وايسم... رفتم

كاغذ كه مطمئن بودم از طرف نيماست ، گوشيم و برداشتم و كاغذ و مچاله كردم و انداختم رو زمين، دلم نمي 

، بابا تو ماشين خواست هيچي از نيما بشنوم يا بخونم، براي من همه چيز تموم شده بود... به اتفاق مامان رفتيم پائين

 منتظر ما بود، خيلي جلوي خودمو گرفتم كه جلوي بابا گريه نکنم.... 

سرم به شدت درد مي كرد، و به زور چشمام و باز نگه مي داشتم، بابا سر راه نون تازه برامون گرفت، وقتي رسيديم 

حونه رو ديدم حالم بد شد... واااي خونه، مامان بساط صبحونه رو آماده كرد، همين كه رفتم تو آشپزخونه و ميز صب

خداي من، رفتم تو دستشويي و آبي به صورتم زدم، ترجيح دادم برم تو اتاقم و رو تخت دراز بکشم ... بدجوري به 

هم ريخته بودم ، خدا خدا مي كردم مادر جون نياد و من و با اون حال ببينه،... مامان با يه ليوان آب قند اومد تو اتاق و 

ا مادر چي به سر خودت آوردي؟ چرا چشمات اينقدر قرمزه، دستات و ديدي پر خراشه، نخواستم جلوي گفت: ند

بابات چيزي بگم، اينقدر سخت نگير، البته من بهت حق ميدم ولي با دعوا و خود خوري چيزي درست نميشه...آآآآآه 

در موردش باهم صحبت مي  "ن ، بعدا... نمي دونم چيکاركنم... حاال ديگه به هيچي فکر نکن يه كم استراحت ك

 كنيم، راستي مادر جونم زنگ زد كه نمي ياد، گفت يکم ناخوشه بمونه خونه براش بهتره...

حوصله جواب پس دادنو نداشتم، نمي تونستم پلکام و ببندم، پلکام درد مي كرد، گلوم گرفته بود،  "خدا رو شکر اصال

وباره حالم بد شد، تا اومدم بلند شم، سرم گيج رفت و افتادم روي زمين، دلم مي خواست جيغ بزنم، گريه كنم ... د

مامان دست و پاشو گم كرده بود، بابا رو صدا زد و با كمک بابا منو بلند كردن مامان لباسامو عوض كرد و با كمک بابا 

ت مي داد و خودم و ميزدم، منو بردن اورژانس... البته اين كه فشارم مي افتاد و غش مي كردم يا حمله عصبي بهم دس

خيلي غير منتظره نبود، اينا يادگارايي بود كه نيما برام جا گذاشته بود، از زماني كه نيما رو تو اون حالت ديده بودم و 
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شوک بهم وارد شده بود و اتفاقاتي كه بعد از اون حادثه افتاد، باعث شده بود كه بالفاصله بعد از وارد شدن فشار به 

از دستم خارج بشه، حتي يه بار دكتر به نيما گفت مطمئني تو رفته بودي به كما ، آخه عوارضش من كنترلم 

گريبانگير خانومت شده.... دكتر اورژانس فشارم و كنترل كرد و دستور داد يه سرم بهم وصل كنن، تو دفترچه هم 

 تخصص نشون بدم ...يه سري تقويتي و آزمايشات متعدد برام نوشت و توصيه كرد آزمايش و به يه م

عصر با بابا رفتيم خونه ومن وسايل مورد نيازم و برداشتم، نيما چند بار بهم زنگ زد ، ولي بي فايده بود اگه هزار بارم 

زنگ مي زد من جواب نمي دادم، .. سر ميزشام بابا سر صحبتو باز كرد و گفت: ندا بابا حاال تصميمت چيه؟ با حرفايي 

 حقو به تو ميدم و هر تصميمي بگيري من پشتت وايميسم، نيما بايد تنبه بشه كه مامان بهم زده من

با اينکه بغض نمي گذاشت خوب حرف بزنم ولي بايد با يکي حرف مي زدم داشتم منفجر ميشدم: بابا يادته تو روت 

خوب پيدا بشه و برگرده... وايسادم و گفتم نيما، بابا يادته چقدر گريه كردم ...يادته چقدر نذر كردم تا براش يه كار 

من همه زندگيمو به پاش ريختم، همش كار كردم كه اون خسته نشه، ازخواسته هام گذشتم كه اون اذيت نشه، از 

شما باور مي كنين من نمي دونم چقدر پول به حساب  "دوستام گذشتم كه با اون باشم و اون تنها نباشه ، بابا اصال

و سپردم دست اون... من براي ادامه تحصيل تا نصفه شب درس مي خوندم ، تازه بانکيمه چون همه حساب و كتابم 

مي رفتم تو آشپزخونه كه نيما بيدار نشه، اونوقت عمه ميگه من خوردم و خوابيدم و نيما جور منو كشيده، به خدا من 

اشتم كه بايد هيچي براي نيما كم نذاشتم، براش هم خواهر بودم هم دوست هم همسر ازش بپرسين چي كم گذ

پشت سرم اينقدر حرف و حديث باشه؟... من يه بار مي خواستم برم باشگاه نيما گفت حيف نيست وقتي كه مي تونيم 

باهم باشيم تنهام بذاري، حاال عمه خانونم برگشته به من ميگه تو چون قيافه نداري نيما دلگرم نيست برا زندگي و 

 بچه دار شدن ...

گريه ادامه دادم: بابا ديدين ستاره اسم دخترشو گذاشت الدن، اون از كجا مي دونست نيما از ديگه بغضم تركيد، با 

 "چند سال پيشتر اين اسمو دوست داشته، يا عمه مي گفت نيگاه الدن چه آروم تو بغل نيما مي خوابه، پس حتما

ه بعضي وقتا دير مي ياد ، يه وقتايي چندين بار ديگه هم نيما بچه رو بغل كرده كه عمه اينطوري ميگه...نيما عوض شد

زنگ مي زنم سر كارنيست... بابا من ديگه بريدم، چند وقته دارم عذاب ميکشم، مامان كم و بيش خبر داره نمي 

خواستيم شما نگران بشين، اما حاال كه فهميدين و كار به اينجا كشيده ديگه نبايد ادامه پيدا كنه ... خستگي اين همه 

 نم، ديگه ازم هيچي نمونده...سال موند به ت

بابا هيچي نگفت و فقط گوش داد، اونشب تا صبح تو دستشويي بودم حالم اينقدر بد بود كه با صداي بلند گريه مي 

 كردم، با معده خالي اينقدر عق زده بودم كه تمام ماهيچه هاي شکمم درد گرفته بود.

اين باعث شد حال و هوام يکم عوض بشه، ميخواستم يه سر صبح رفتم سر كار ، شکر خدا حسابي سرم شلوغ بود و 

برم دادگاه براي درخواست طالق كه از بس كار داشتم موكول كردم به فردا... يک ماه فرصت داشتم ...مي دونستم 

نيما به مامان زنگ مي زنه و مي خواد كاراش و توجه كنه، اينم مطمئن بودم كه مامان اينقدر از دستش ناراحت و 

خوره كه محاله طرفشو بگيره، بعد از صحبتاي ديشب بابا خيالم از بابت اونم راحت شده بود.... با همه اين اوصاف دل

فقط خدا مي دونه تو دلم چه غوغايي بود، وقتي به دلم رجوع مي كردم مي ديدم حتي با وجود يه رقيب بازم نيما برام 

شخص ديگه اي به جز ستاره بود، مي جنگيدم، كوتاه نمي يومدم، خيلي عزيزه... من بدون اون هيچي نبودم... اگه هر

حتي اگه آخرشم موفق نمي شدم ازنيما جدا نمي شدم، ادامه مي دادم ... اما حاال اوضاع فرق مي كرد، نيما به بدترين 

ساي شکل ممکن غرورم و له كرده بود، درست من و به كسي فروخته بود كه يه عمر حسرتمو خورده بود ... تما
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پشت سرهم نيما باعث شد موبايلم و خاموش كنم، با خودم عهد كردم دلم و له كنم، يک بار به حرفش گوش دادم 

 بس بود، ...

بالخره رفتم و دادخواست طالق و تنظيم كردم... خيلي برام سخت بود، به مامان و بابا چيزي نگفتم، دلم براشون مي 

اد كنه... هيچوقت ازش نمي گذرم چون هستيم و به باد داد، دلم عين چيني سوخت ... ديگه آدم به كي مي تونه اعتم

شکسته بود ... نه خواب داشتم و نه خوراک ، ازبوي غذا حالم بد ميشد و تا چشمام گرم ميشد كابوس مي يومد 

با ستاره ها  سراغم، از ترس اينکه خوابم ببره يه پتو مي پيچيدم دور خودمو مي نشسم كنار پنجره، عين ديوونه ها

 درد و دل مي كردم ، با گريه آسمون تا صبح گريه مي كردم ، شده بودم يه مرده متحرک...

به اصرار مامان يه روز صبح قبل از كار رفتم آزمايشگاه تا آزمايشاتي كه دكتر اورژانس برام نوشته بود و انجام بدم، 

فته بود عسلويه هم همين حالتا رو داشتم.... مامان بدتر ولي خودم مي دونستم هيچيم نيست، خوب يادمه وقتي نيما ر

ازمن رنگ و رو پريده بود، بابا نقش بازي مي كرد ولي مرتب فشارش مي رفت باال، وقتي حال و روز اونا رو مي ديدم 

چي بدم، چه چه سرنوشتي در انتظار منه، نکنه باليي سراين دو تا بياد...جواب اطرافيان و  "استرسم بيشتر ميشد، واقعا

طوري با آقاي حسيني كار كنم، با دلم چيکار كنم، غرور له شدم...خداااايا...حتي فکر آينده هم آرامش و ازم مي 

گرفت، شبا تا صبح فکر مي كردم ... نيما مرتب با مامان صحبت مي كرد، به بابا هم زنگ مي زد و همه اين جريانات و 

 ما حق نمي دادن و تو جبهه من بودن...اونا به ني "انکار مي كرد، ولي انصافا

برم پيش دكتر، خودمم راضي بودم ديگه خسته شده بودم از اين  "مامان چند بار بهم زنگ زد كه عصر حتما

رفتم آزمايشگاه،جواب و گرفتم براي ساعت شش براي متخصص داخلي وقت گرفته بودم،  1وضعيت... ساعت 

بخشيد خانوم مشکلي كه نداشتم، خانومه از پشت عينک يه نگاهي بهم جواب آزمايشو گرفتم، ازمنشي پرسيدم:ب

 انداخت و گفت: نه ... پرسيدم : ميشه من با دكتر آزمايشگاه يه صحبتي بکنم

 :بفرمائيد، اتاق دست...چپ تابلو داره

 ه در چند ضربه زدمحوصله دكتر رفتن و نداشتم ، اگه مشکلي نبود دكتر مي خواستم چيکار، در اتاق دكتر باز بود، ب

 : بفرمائيد داخل

: سالم ببخشيد آقاي دكتر مي خواستم اگه ميشه به آزمايش من يه نگاهي بندازين، راهنمائي بفرمائيد، الزم هست 

 برم دكتر يا نه...

 دكتر برگه آزمايشو ازم گرفت، تمام صفحات و چک كرد و بعد با لبخند و تعجب پرسيد

 ما يا بهتر بگم آزمايش اصلي شما مربوط به چي بوده؟: مي دونين مشکل اصلي ش

 : بله آقاي دكتر، فشارم افتاده بود، وضع معدم به هم ريخته، سرم گيج ميره...

دكتر يه خنده كوتاهي كرد و گفت: خانوم يعني شما حدس نزده بودين دكتر براي چي شما رو فرستاده آزمايشگاه، 

با اين عالئم  "دارين....خودتون متوجه نشده بودين، چطورميشه؟؟ خانوما معموالشما به جز بارداري مشکل ديگه اي ن

 به اولين چيزي كه شک ميکنن بارداريه

 اشتباهي شده ، اين امکان نداره با گيجي گفتم: "واااي خداي من حتما

 يد برم...: چي گفتين؟ مطمئنين...بارداري ي ي... اين امکان نداره، من.. يعني ما... ببخشيد من با

برگه آزمايش و گرفتم و زدم بيرون، هميشه فکر مي كردم لحظه اي كه اين خبرو بشنوم بهترين لحظه زندگيمه، اما 

اون موقع از ناراحتي اشک مي ريختم، باورم نمي شد، نيما حتي از حرف بچه دار شدنم بدش مي يومد، يعني چي 
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نستم بايد خوشحال باشم يا ناراحت، بدنم بي حس شده بود ... اگه شده؟ حاال چيکار كنم؟ مغزم كار نمي كرد، نمي دو

 شوكه ميشه...خدايااا ... به شدت اشک مي ريختم "اون بفهمه حتما

 

يک آن تصميم گرفتم به خانوم يکي از همکاراي نيما كه دكتر زنان بود تماس بگيرم و برم پيشش، البته همکار كه 

رفته بوديم بيرون، شمارشو همون روز ازش گرفته بودم، ولي مطمئن نبودم منو نه، مشاور شركتشون، يه بار باهم 

خوب بشناسه و تحويلم بگيره، به هر حال بهترين فکري كه تو اون لحظه به مغزم خطور كرد همين بود، سريع 

ه منشي شمارشو پيدا كردم و تماس گرفتم، برعکس انتظارم خيلي تحويلم گرفت و آدرس مطبشو بهم داد و گفت ب

سفارش ميکنه بدون معطلي برم پيشش، منم سريع ماشين و روشن كردم و راه افتادم... اينقدر با خودم درگير بودم 

كه چند تا خيابون و اشتباه رفتم و حدود دو ساعت تو راه بودم، ولي خدا رو شکر تو مطب معطل نشدم و منشي با 

دن اولين مريض برم داخل، بعد از ورود به مطب بعد از يه شنيدن اسمم با لبخند ازم خواست بعد از بيرون اوم

 احوالپرسي آزمايش و دادم به خانوم دكتر، خانوم دكتر آزمايشات و نيگاه كرد و پرسيد

 : چند روزه پريودت عقب افتاده

 : را... راستش دقيق نمي دونم... فکر كنم ده روز شايدم دوارده روز، نمي دونم حواسم بهش نبوده

 انتظارنداشتي باردار بشي "ره بهت حق مي دم، چون چند بار اين موضوع تکرار شده، ديگه حتما: آ

 منظور دكتر و خوب نمي فهميدم، يعني چي تکرار شده بوده با تعجب بهش نگاه مي كردم

وره دارو مصرف چند د "قصد دارين بچه دار بشين شما بايد حتما ": ببينين ندا جان، من به آقا نيما گفتم اگه واقعا

 كنين...نيما خان مي گفت سيکل عادت ماهيانه شما مرتب نيست...ولي ما دكترا كه خدا نيستيم

 "متوجه منظورتون نميشم، يعني نيما هيچي به من نگفته بود...راستش نيما اصال ":ببخشيد خانوم دكتر من اصال

 دوست نداشت ما بچه دار بشيم...اون...

حکيمي، من قول داده بودم حرفي به شما نزنم ، راستش و بخواي چند وقت پيش نيما اومد پيش  : اشتباه ميکني خانوم

من براي مشاوره گفت شما يکم حساسين و نمي خواد متوجه بشين كه اون بچه مي خواد ، اون راهنمائي مي خواست 

نميشين، منم يه سري آزمايشات  و مشکلش هم اين بود كه چرا بعد از مدتي كه قصد بچه دار شدن دارين شما باردار

براي هر دوتون نوشتم، يکي دو روز بعدم اون جواب آزمايشات و برام آورد، نيما مشکلي نداشت ولي هورموناي بدن 

شما بد جور به هم ريخته بود، من به آقا نيما گفتم مشکل شما جديه و بايد براي بچه دار شدن دارو مصرف كنين ولي 

جواب داد: من دوست ندارم همسرم فکر كنه مريضه، آقا نيما فکر مي كرد اگه شما بفهمين اون با كمال خونسردي 

مشکل از شماست اوضاع بدتر ميشه ازم خواهش كرد بهتون چيزي نگم تا در يه فرصت مناسب باهاتون صحبت كنه 

لطف داشته ، تو علم پزشکي  و يا به بهانه بيماري ديگه اي داروها رو بگيره و شما مصرف كنين، ولي خدا خيلي بهتون

 اين يه معجره ست

گيج شده بودم، حرفاي خانوم دكتر منو شوكه كرده بود، خوب يادمه چند ماه پيش نيما به بهانه چک آپ منو برد 

آزمايشگاه، بعدم بهم گفت هيچيم نيست و سالمم، مونده بودم بخندم يا گريه كنم، يعني نيما اينهمه وقت به خاطر 

 گفت بچه نمي خواد ...اون فقط به خاطر حال من از خواستش گذشت...چي مي شنوم ...من به همه 

 

 : ولي نيما به من هيچي نگفت، همش مي گفت بچه نمي خواد
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: برو خدا رو شکر كن كه همسرت اينقدر خوبه، بعضي از مريضاي من التماس ميکنن شوهراشون نفهمن مشکل دارن 

ن... حاال تو از اونور پشت بوم افتادي...نيما خيلي دوست داره، يادمه شبي كه باهم چون اگه بفهمن طالقشون ميد

رفتيم بيرون اون همش حواسش به تو بود، من همون شب به شوهرم گفتم : اقاي حکيمي عاشق همسرشه و اونم 

 تائيد كرد، خدا رو شکر .. حاال اون مي دونه...

 .اينقدر گيج بودم كه نمي فهميدم چي ميگم.

 : نه خانوم دكتر ، خارج از كشوره، حاال چيکار كنم

 

: كار خاصي نبايد انجام بدي...مشکلي نداري، يه سري داروي تقويتي بهت مي دم، مواظب خودت باش، آرامش داشته 

باش، خوب استراحت كن، خوبم غذا بخور، من برات پرونده تشکيل ميدم، اگه اوضات خوب بود يک ماه ديگه بيا 

 اگه هم مشکلي بود سريع بيا .... راستي مي خواي سونو انجام بدي دقيق متوجه بشيم چند روزشهمطب 

 اشک تو چشام جمع شده بود و به جاي جواب دادن فقط به دكتر نگاه مي كردم، مثل ديوونه هاشده بودم...

 : بلند شو ... بلند شو برو رو اون تخت بخواب، اين ناز بچه رو ديد بزنم

ونستم از جام بلند شم، متوجه شد حالم خوب نيست، اومد دستم و گرفت و بهم كمک كرد، زل زده بودم به نمي ت

من دارم بچه دار ميشم... خانوم دكتر  "صفحه دستگاه سونو، با ورم نميشد ... خدايا يعني خواب مي بينم، يعني واقعا

 دستشو گذاشت رو مانيتور

 : نگاه كن، اين قلبشه ، 

روزه...  42ه مکث كرد و گفت : يعني قلبشونه، بذارخوب ببينم درسته دو قلو هستن، قلبشون تشکيل شده، يه خورد

 واااي چطور زودتر نمتوجه نشدي؟ سابقه دو قولو زايي داشتين

 : نه ، يعني نمي دونم، باورم نميشه

مه چيز مرتبه... تموم شد، بيا اينم ه":بايد خوشحال باشي عزيزم و مواظب خودتو ني ني هات باشي، خدا رو شکرفعال

 عکسش...

 اشک تو چشام حلقه زده بود، يعني من مادر دو تا بچه شده بودم ، يعني ....

 : خانووووم دكتر خيالم راحت باشه، مطمئنين دو تا هستن، حاال من چيکار كنم؟

اينقدر استرس داري، خدا رو شکر  : بله عزيزم دو تا قلب بود، ديدي كه خودت ...از چي خيالت راحت باشه، چرا

 خودت سالمي ، شوهر خوبيم كه داري، مواظبته ... وضع جسمانيتم كه خوبه...با كمي آرامش همه چيز درست ميشه...

مي خواستم بگم مطمئنين نيما بچه مي خواد، مي خواستم بپرسم مطمئنين من باردارم، اما ترسيدم اگه حرفي بزنم 

 فکر كنه ديوونه شدم..

 

از مطب اومدم بيرون چه باروني مي يومد، منم همراه آسمون گريه مي كردم، تندتر از آسمون اشک مي 

ريختم...نشستم روي لبه جدول خيابون، و با صداي بلند گريه كردم، خدايا من چيکار كردم، خدايا يعني همه 

چيه؟ ... چيکار كنم؟ درست نفهميدم چند چيزاييکه در مورد نيما فکر مي كردم اشتباه بود، اااااي خدا تکليف من 

وقت اونجا نشستم و گريه كردم، وقتي به خودم اومدم خيس خيس بودم ، تازه متوجه شدم هر كي از كنارم رد ميشه 

بهم نگاه ميکنه، جوني نداشتم كه از جام بلند شم، كاش نيما اآلن اينجا بود و من در آغوشش گريه مي كردم، اآلن 
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رفته بود ،چقدر دلم براش تنگ شده، من احمق به عشقش شک كردم... اونو از خودم روندم...با  روزه كه اون 11

 دستاي لرزون ازتو كيفم موبايلمو در آوردم و بي معطلي شماره نيما رو گرفتم، 

 : سالم نداي من خوبي گلم، چه عجب!!!!!!!

 نمي تونستم حرفي بزنم فقط گريه مي كردم

يه ميکني؟ الهي من بميرم كه اذيتت كردم... كجايي اآلن... جوابمو بده... ندا خواهش مي كنم، : فرشته من، چرا گر

 چيزي شده؟؟ ندا حرف بزن ... از دستم دلخوري مي دونم ، ببخشيد... حرفبزن تو رو خدا...

 :...نيمااااا... دلم برات تنگ شده، حالم خوب نيست

ن صدات برم كه اينقدر مي لرزه، قول ميدم زود برگردم، چيزيت كه : منم دلم براي تو تنگ شده عزيزم، قربو

نيست، مامان گفت حالت خوب نيست، بذار بيام مي برمت يه دكتر خوب، به خدا ديگه هيچوقت بي احتياطي نمي كنم 

فکر و نمي ذارم كسي اذيتت كنه، حاال اشکاتو پاک كن و حرف بزن... ندا خيلي باهات حرف دارم، اين مدت خيلي 

كردم...قول ميدم جبران كنم....از اين به بعد هر چي تو بگي...تازه تصميم گرفتم بچه داربشيم، اگرم مشکلي بود مي 

 ريم دكتر ميگيم بهمون دارو بده زودتر بچه دار بشيم و تو هم از تنهايي بياي بيرون ...

 : نيما منو ميبخشي

نوببخشي...گريه نکن ديگه، ندا كجايي؟صدات خوب نمي ياد...ندا :عزيزم تو كاري نکردي كه من ببخشمت، تو بايد م

 اتفاقي افتاده، مامان و بابا كجان؟...

: كنار خيابونم، زيربارون... نيما خيس شدم، سردمه...هيچکس نيست كمکم كنه از زمين بلد شم... مثل همون وقتي 

لي گريه كردم، اما اونشب تو بودي، منو بردي خونه كه اومدم عسلويه، اونوقتم بارون مي يومد يادته... اونروزم خي

 زيربارون نمونم...

: وااااي ندا چي ميگي؟؟؟ چرا كنار خيابون؟ با بابا حرفت شده، براشون اتفاقي افتاده...تو رو خدا درست حرف بزن 

 اآلن سکته مي كنم، 

 

 .: همه خوبن، همه خوبن... جز من...دلم بد جوري گرفته، تنهام نيما..

: گل من يکم تحمل كن زود مي يام، اآلن برو خونه ، استراحت كن، كنار خيابون واسه چي؟؟؟ غلط كردم...همه چي 

 درست ميشه، ديگه تنهات نمي ذارم... قول ميدم نذارم كسي ناراحتت كنه...

بره... تو...  با بغضادامه داد: ندا چرا رفتي زيربارون، سرما مي خوري عزيزم... مگه ميشه اونشب و يادم

بارون...ترسيدم سرما بخوري زود بردمت تو خونه... خدا تو رو براي من فرستاد تا زندگي رو بهم برگردوني... من 

خر با تو بد كردم...ولي مطمئنم اآلن هم همون اتفاق داره تکرار ميشه... تو... زير بارون ...بهم زنگ زدي و ميگي 

گي، يعني دوباره عاشقي....تو منو بخشيدي مگه نه... ندا تو همه زندگي مني... دلت برام تنگ شده، يعني دوباره زند

 ممنون كه بخشيديم، ممنون كه بهم زنگ زدي

 : دوست دارم از هميشه بيشتر، كاش اينجا بودي

 نمي تونستم حرف بزنم، صدام گرفته بود.. "اصال

دوست دارم عزيزم ...زود برو خونه، زود ديگه هيچي : ندا جان اآلن برو خونه، من باهات تماس مي گيرم... منم 

 نگو...بوس بوس.. باي
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 به زور سوار ماشين شدم و خودم رسوندم خونه، مامان وقتي منو با اون حال و روز ديد شوكه شد

 : ندا چرا خيسي؟ كجا بودي؟ اتفاقي افتاده... اين چه سر و وضعيه دختر...

دوش مي گيرم و لباسام و عوض ميکنم... راستي مامان ميشه شام برام سوپ درست  : چيزيم نيست مامان، اآلن ميرم

 كني، انگار يکم سر ماخوردم..

 عزيزم، چه عجب تو يه چيزي خواستي، مطمئني اتفاقي نيفتاده... ": حتما

خوابم  بعد از دوش گرفتن احساس خستگي مي كردم، ترجيح دادم يکم درازبکشم، همين كه سرم و گذاشتم زمين

 برد... با خودم تکرار مي كردم :حاال ديگه تنها نيستم، دارم مامان ميشدم ، بايد حواسم بيشتربه خودم باشه...

بعد از صحبت با نيما آروم شده بودم، هر چند هنوز سواالي زيادي تو ذهنم بود كه بي جواب مونده بودن و نيما بايد 

از كينه و كدورت پاک بشه، اما دلم گواهي مي داد كه نيما بيگناهه... به همشون جواب قانع كننده مي داد تا دلم 

تحول بزرگي تو زندگيم ايجاد شده بود، هنوز باور نداشتم مادر شدم، تو اين مدت به حدي درگير بودم كه حتي 

 لحظه اي به وضعيت خودم توجه نداشتم ...اونشب بعد از مدتها تونستم غذا بخورم و خوب بخوابم...

لم خيلي بهتر بود، البته حالت تهوع داشتم ولي چون دليلش و مي دونستم نگران نبودم... صبح زود با نيما تماس حا

گرفتم و براش تعريف كردم كه از كي تا حاال به خاطرش غصه خوردم و صدام در نيومده، بهش گفتم همه منو مامان 

كنه ... نيما به من حق مي داد و قول داد به محض  و تحقير كردن، بهش گفتم ازش انتظار نداشتم بهم بي توجهي

برگشتن علت همه كاراشو توضيح بده و اگه من قانع نشدم اون هيچ حرفي نزنه و هر چي من گفتم بپذيره... تو 

تماس بعدي بهش گفتم: نيما تا حاال هيچوقت در مورد بچه دار شدن تصميم جدي نگرفته بودم ولي براي ادامه 

چه مي خواد... بيشتر مي خواستم ببينم چي ميگه؟ و حرفاي خانوم دكتر تا چه حد درست بوده، اون زندگي من دلم ب

بعد از يه مکث بهم گفت: ندا ، بچه دارشدن كه همش دست ما نيست، از خدا بخواه بهمون يه بچه سالم بده، باشه من 

سن و ميگم، يا خواستي من تنها ميرم... ديگه حرفي ندارم، وقتي اومدم باهم مي ريم پيش خانوم دكتر، خانوم مح

راستش و بگم ندا...آزمايشي كه براي چک آپ ازت گرفته بودم يادته، وقتي به خانوم دكتر نشون دادم بهم گفت 

تيروئيدت مشکل داره، تو اول بايد قرصايي كه خانوم دكتر بهت ميده رو بخوري تا تيروئيدت كنترل بشه بعد هر 

حافظي كردم... بغض گلوم و گرفته بود، نيما هنوزم نمي خواست من بفهمم كه اشکال از من چي تو بگي... ازش خدا

 بوده و اون به خاطرمن حاضر شده قيد بچه رو بزنه و تازه جلوي همه هم خودشو خراب كنه... 

 

مرخصي گرفتم،  نيما كاراشو بکوب انجام داده بود و تاريخ برگشتشو انداخته بود جلو، من دو روز قبل از برگشتش

براي مرتب كردن خونه و خريد يه سري وسائل ... شبي كه از مهموني برگشتم هر چي تو خونه بود و شکستم، تازه 

روتختي و پرده ها هم بايد عوض ميشد، از مامان خواستم بهم كمک كنه... اون خيلي تعجب كرده بود نه به اون علم 

ه به اآلن، براش توضيح دادم كه نيما چي گفته و به مامان و بابا اطمينان شنگه اي كه بعد از رفتنش راه انداختم و ن

دادم، كه اگر توضيحات نيما قانع كننده نبود و ريگي به كفشش بود ديگه جاي هيچ تخفيفي براش نمي ذارم، اونا 

ي غم و غصه خيلي خوشحال شدن كه اين مسئله داره حل ميشه، درسته كه طرف من و گرفتن و حمايتم مي كردن ول

تو صورتاشون موج مي زد... خالصه كه اونا هم از نگراني اومدن بيرون و خوشحال در امر تعويض و جابجايي 

دكوراسيون خونه من و ياري مي كردن ... روز اول همه وقتمون به خريد كردن گذشت و روز دوم از كله سحر 
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نوشته بودو مچاله شده روي زمين پيدا كردم، اون كاغذ و اومديم خونه ما و كارمون و شروع كرديم... كاغذي كه نيما 

 برداشتم و شروع كردم به خوندن

نداي عزيزم ، نمي دوني تو اين چند ساعت چقدر خودمو سرزنش كردم. كاش بهم اجازه مي دادي تا در آغوشت 

يدا كني .خيلي دلم مي بگيرم، و باهات حرف بزنم، خيلي حرفهاست كه بايد بهت بزنم تا از اين سردرگمي نجات پ

خواست قبل از رفتن باهم باشيم ، كوتاهي از من بود كه وقتي از تو سردي ديدم ، سعي نکردم علت اصلي اين 

رفتارت و بفهمم، از نظر خودم درحقت لطف كردم و نخواستم اذيت بشي، ندا ما از هم دور شديم بدون اينکه خواسته 

من كاري انجام داده باشم، هر بار خواستم به تو نزديک بشم تو منو ازخودت  باشيم. تو از من متنفرشدي بدون اينکه

روندي و من دليل رفتاراي تو رو خستگي و افسردگي فرض كردم، خواستم مدتي با خودت خلوت كني ، بي خبر از 

تو ، از اطرافيان ، مي اينکه درون تو غوغايي به پا بود، من از تو و از زندگيم غافل شدم، تنها گناه من غفلت بود، از 

دوني بدي ما آدما همينه كه وقتي چيزي رو به دست آورديم با خودمون فکر ميکنيم ديگه كار تمومه غافل ازاينکه 

هر لحظه ممکنه اين خوشبختي ازدستمون بره و ما فرصتي براي جبران نداشته باشيم، من بايد برم، مواظب خودت 

تي منو ببخشي، با حرفاييکه مامان بهم زد، بهت حق ميدم باهام بدرفتاري كني ، باش، مي دونم نمي توني به همين راح

از نظرمن هرباليي به سرم بياري حقمه، فقط حرف از جدايي نزن، خواهش ميکنم بهم فرصت بده تا از خودم دفاع 

ه، واگه تونستي كنم، بعد هر طور خواستي قضاوت كن، من هر روز باهات تماس مي گيرم اگه خواستي بهم جواب بد

منو ببخشي بهم زنگ بزن، من بيصبرانه منتظرت مي مونم ، و ازت مي خوام منو ببخشي.. خيلي دوست دارم و لحظه 

اي نمي تونم بدون تو زندگي كنم.هيچوقت نمي توني ازم جدا بشي و يا تركم كني اين فکر و ازمغزت بيرون كن ولي 

 کنم.... عاشق خطاكار... نيماهر تنبه و يا شرطي كه داشته باشي قبول مي

 

 از خوندن اون نامه اشکام سرازير شد، نمي تونستم جلوي خودم و بگيرم، دلم براي نيما خيلي تنگ شده بود...

نيما كلي ذوق زده ميشه، كه اون خونه ويرونه حاال تبديل شده به يه خونه  "خونه شده بود مثل يه دسته گل، حتما

 براي اين تغيير و تحول كلي خرج روي دستم موند. شيک و تر و تميز، البته

نصفه شب بود، مامان و بابا مي خواستن بيان فرودگاه ولي من هر جور بود راضيشون كردم تنها  1ساعت پروار نيما 

برم و بعد از اينکه نيما يکم استراحت كرد، بريم پيششون، با كلي اصرار راضيشون كردم شب خونه خودم بخوابم ... 

راه افتادم به طرف فرودگاه، ديگه طاقتم تاب شده بود، عشقم داشت مي يومد، مدتها بود بدنم خشکيده  1عت سا

بود اما با اومدن اون من دوباره جون مي گرفتم، با اومدن اميد زندگيم، مرد من تا مدتي ديگه مي يومد پيشم ، ديگه 

بود كه نيما رو از  1:18"تاخير نداشته باشه... ساعت  هيچوقت نمي ذارم ازم دور بشه ...خدا خدا مي كردم پرواز

دور ديدم ... نيماي من مثل هميشه زيبا و سربلند... از ديدنش تمام وجودم به لرزه افتاده بود...قلبم داشت از تو سينم 

م به ميزد بيرون...خداي من ... براش دست تکون دادم، انگار سالهابود نديده بودمش، دلم مي خواست پرواز كن

طرفش ...حركت كردم اونم بدون توجه به اطرافش دستاشو بازكرده بود و دويد به طرف من، همين كه بهش رسيدم 

بدون پروا پريدم تو بغلش عين بچه اي كه مامانشو گم كرده و حاال مي بينتش، اونم منو محکم بغل كرد، مرتب منو 

ر مي كرد، خوابي كه داشت زندگيمونو از هم مي پاشيد... مي بوسيد، خرم نفساش وجودم و از يه خواب شيطاني بيدا

در آغوش اون فقط گريه مي كردم، انگار مي خواستم دلتنگيه اين مدت و يکجا خالي كنم، و با زبون بيزبوني بهش 

 بفهمونم كه چقدر دلتنگش بودم ...اون باهام حرف مي زد ولي من نمي تونستم چيزي بگم...
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فکرشو  "نيما دوباره منو بغل كرد و بوسيد، بعدم گفت:ندا خيلي لطف كردي اومدي اصال وقتي سوار ماشين شديم،

 نمي كردم بياي دنبالم،چطور مامان وبابا نيومدن

 : من ازشون خواستم نيان، مي خواستم باهم تنها باشيم

... كار خوبي كردي، اگه :اااا اينجوري ياست، ناز گل من مثل هميشه مهربون شده، يعني منو بخشيده و دوستم داره

مي يومدن بايد مي رفتيم خونه اونا، من مي خوام بريم خونه خوب ببينمت... دلم برات تنگ شده بايد تا صبح نگات 

 كنم...

 نيما ماشين و روشن كرد و عجله به سمت خونه حركت كرد

 تو اين فکر بودم كه چطوري قضيه پدر شدنشو بهش بگم...

 : نيماااااا

 اون نيما گفتنت ، جانم : فداي

 : مي خوام يه چيزي بگم روم نميشه... يعني نمي تونم بگم

: ندا به خدا بين من و اونا هيچي نبوده، حاال برات ميگم، بگذر از اين حرفا بگذريم، خيلي دلم برات تنگ شده ، اآلن 

 دلم نمي خواد در مورد هيچي جر خودمون حرف بزنم "اصال

 ني در مود خودمون نيست: تو از كجا مي دو

نمي دونستم چطور بهش بگم ...نمي تونستم تو چشاش نيگاه كنم، يه جوري  "با حالت قهر رومو برگردوندم، واقعا

 بودم...

 : معذرت مي خوام، ندا قهر نکن، ببخشيد.. ببخشيد ديگه حاال به من نگاه كن ، بخند و هر چي دلت مي خواد بگو

بهم لبخند زد، چشماش ميدرخشيد، اينطوري نمي تونستم بهش بگم... سرمو گذاشتم روي  صورتمو برگردوندم، نيما

 شونشو چشمام و بستم

 

: ندا چي شده؟ چرا حرف نمي زني، يعنب من اينقدر بدم كه تو باهام رو دروايسي داري... بگو چي مي خواستي 

 بگي؟... ...نگرانم بگو ديگه

 م بگم تو...: بذاربريم خونه ... نيما مي ترس

 نيما پاشو گذاشت رو ترمز... سرمنو گرفت بين دو تا دستاش، اشکاي منم كه دوباره سرازيربود

 : ندا تو چشمام نيگاه كن... اتفاقي افتاده؟ ... چيه كه تو نمي توني بگي؟.... ندا نيگام كن... تو رو خدا حرف بزن...

سالها وقتي تو چشماش نيگاه مي كردم دلم مي لرزيد و بدنم گر مي  به چشماي نيما زل زدم ، دلم لرزيد، هنوز بعد از

 گيرفت، تو چشماش نگراني موج مي زد، دلم نيومد بيشتر از اين انتظاربکشه

: نيما راستش مي خواستم زودتر از اينا بهت بگم ولي نشد، يعني خواستم كنارم باشي تا اين خبرو بهت بدم، نيماااا... 

 دي رااااستش تو پدر ش

 فکر كنم باورش نشد، چون همينطور با تعجب بهم نگاه مي كرد... چشاش زده بود بيرون ولي چيزي نمي گفت..

 

 : نيما ديدي گفتم مي ترسم بگم تو باور نکني

 چشماي نيما از ذوق گرد شده بود، محکم صورت منو فشار داد 

 چطور ممکنه؟: ندا چي ميگي تو؟ باورم نميشه ...بگو به جون مامان... 
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منو محکم چسبوند به خودش و سرم و بوسيد، هنوز هم گرماي بدنش آتيشم ميزد، عطر تنش از خود بي  "بعدا

 خودم مي كرد چقدر بهش احتياج داشتم، دوري از اون روحم و خسته كرده بود..

 : گلي من نمي تونم باور كنم، مي خوام داد بزنم، خيلي هيجان زده ام

 شدي مگه نه، چرا بهم نگفتي بچه دوست داري، چرا بهم نگفتي اشکال از من بود؟ : نيما خوشحال

 عمه خانوم،  ": مگه ميشه خوشحال نشم... چرند نگو كي گفته تو مشکل داشتي، حتما

: يه خبر ديگه هم دارم كه اونو ديگه بهت نمي گم، بايد اول ببينم چي سوغاتي برام آوردي اگه صرف كرد بهت 

 ميگم

 باشه، ولي مگه بهتر از اين، خبري هم هست.. ندا كي فهميدي؟ تو رو خدا دستم كه نمي ندازي :

روز پيش رفتم دكتر ، آخه بعد از رفتنت خيلي حالم بد بود، دو سه بار حالم بد شد، وقتي رفتيم اورژانس  18: حدود 

وانجام دادم ، تازه دكتر آزمايشگاه كلي  بايد آزمايش بدي، منم از همه جا بي خبر رفتم آزمايش "دكتر گفت حتما

 مسخرم كرد كه چطور نفهميدم، به هيچکس نگفتم، خواستم خودت بياي باهم به مامان و بابا بگيم

 نيما سريع راه افتاد با حداكثرسرعت رانندگي مي كرد.

 

 اون از ديدن خونه داشت شاخ در مي آورد

 ... واااااي عاليه: ندا چطور با اين حالت اين كارا رو كردي

بهش احتياج داشتم ، دستام و انداختم دور گردنش و بوسيدمش ، آروم تو گوشم زمزمه مي كرد... نداااي من، عشق 

 من ، همه زندگيم، برام عزيزي... دوست دارم... نيما بيشتراز هزار بار منو بوسيد...

ز اينکه سوغاتيام و بر انداز كردم، نشستم رو تخت و كلي برام سوغاتي آورده بود، لباس، كفش ، لوازم آرايش بعد ا

 گفتم نيما نمي خواي بدوني خبر دومم چي بود

: آهاااان حاال اگه صرف ميکنه بگو، ببين چقدر برات خريد كردم، به خدا دلو دماغ نداشتم، اعصابم به هم ريخته بود، 

 كارم زياد داشتم وگرنه برات سنگ تموم مي ذاشتم

واستي چي بياري!!! حاال نوبت كادوي منه، اول بگم اين كادو خيلي مي ارزه... دوم بگم بابت اين خبر بايد : ديگه مي خ

 چند ماهي آشپزي كني، همش نازم و بکشي، هرروز ببريم بيرون، برام قاقا ليلي بخري و...

 : نخواستيم بابا نخواستيم، اين كه خيلي سنگين از آب در مي ياد

 يگم، تازه خيلي هم خوابم مي ياد، روتختي هم خيلي خوشکله دستتون درد نکنه: خوب پس منم نم

: ببخشيد متوجه نشدم، آخه همه اين خونه تغييركرده من كلي بايد فکر كنم ببينم چي به چيه؟ ... ندا نخوابيا من مي 

 خوام امشب تا صبح بيدار بمونيم ... باشه، گور پدر ضرر... قبول، همه شرايط قبول

 كه من خوابم، حاال تا بيدارشم ببينم چي ميشه "شمام و بستم و گفتم فعالچ

 نيما اومد به طرف من و شروع كرد به قلقلک دادنم

 : حاال كي مي ذاره بخوابي ، من مي خوام خوب ببينمت، وقت براي خواب زياده، بلند شو بشين

 ووولم كن، واااي دلم... : نکن نيما ، دلم ضعف رفت.... ولم كن، يه چيزيم ميشه ها..

 : اااااا ببخشيد يادم نبود،... هواسم نبودمامان شدي، نبايد باهات ازاين شوخي خا بکنم...

 بالشت و زدم بهشو گفتم: بار آخرت باشه، بچم مي ترسه...
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قدر خوبه منو دستشو گذاشت رو شکمم و گفت: ندا راستي حسش ميکني ، يعني باورم بشه بابا شدم... بچه تو ندا ...چ

 تو ني ني داشته باشيم

 : نيما جان درست حرف بزن، بني ني هامون

 نيما گيج شده بود

: حاال كو تا بعديا بزار ببينيم با همين يکي چيکار مي كنيم، راستي از حاال بگم تو حق نداري اونو بيشتر از من دوست 

 داشته باشي..

 بيارم،  با لبخند گفتم: چيه؟ به من نمي ياد دو قلو

 با دهن باز بهم نگاه مي كرد

 

 ادامه دارد ...

 

 :نهههههههههه ، اينو ديگه دروغ ميگي

 

 : آآآآآآآره

اينبار چشماي نيما پراز اشک شده بود، اومد روي تخت پيش من، دستاشو حلقه كرد دور كمر من و چشماشو گذاشت 

عد از مدتها عاشقانه در كنارهم بوديم و از هم لذت مي روي هم، انگار مي خواست بچه هاشو حس كنه...اونشب ب

 برديم...

 

با صداي زنگ موبايل از خواب بيدار شديم، نيما گوشي رو جواب داد... بابا بود، نيما رو دعوا كرده بود كه چرا نرفتيم 

 اونجا، اونا براي صبحونه منتظرمون بودن،...

 صبحه، چطور اينهمه خوابيديم؟ 9ي شاكي شدن، ساعت : گلي آماده شو بريم خونه مامان اينا، خيل

همين كه از جام بلند شدم، دوباره سرگيجه و تهوع اومد سراغم، سريع رفتم تو دستشوي، نيما هم پشت سرم اومد، 

 هر چي با دست اشاره كردم بره بيرون، توجه نکرد، وقتي حالم بهتر شد لباساموب رام آورد تا عوض كنم .. 

ميدم مواظبت باشم، ببخش تو اين اوضاع تنهات گذاشتم، از حاال به بعد نمي ذارم آب تو دلت تکون بخوره،  : ندا قول

 به خاطر ندونم كاري چقدر اعصابتو بهم ريختم، بميرم الهي...ندا تو رو خدا منو ببخش ...

 

يست، بعد از خورن صبحونه و يه كه ميدين اختالفي مابينمون ن "مامان اينا ازديدن ما خيلي خوشحال شدن، مخصوصا

صحبت كوتاه، نيما رو كرد به مامان و گفت: مامان ببخشيد تو رو خدا من از اين اوضاعي كه پيش آوردم شرمنده ام، 

قبل از اينکه برم قول داده بودم برگشتي قانعتون كنم، نمي خوام كدورتي تو دلتون بمونه... ماجرا بر مي گرده به 

لين بار شوهر ستاره رو ديدم، البته عمه اينا به همه گفته بودن كه اون دو تا باهم نامزدن، من وقتي كه من براي او

شوهر ستاره رو از خيلي پيشتر يعني زمان دانشجوئيم مي شناختم، اونو تو چند تا مهموني ديده بودم، با مهران 

يد خوبي نسبت بهش نداشتن، اونجوري ثبات اخالقي نداشت و ديگران هم د "دوستم خيلي عالم يکي بود، اون اصال

كه ميگفتن رواني بود ... من تا اونو با ستاره ديدم شناختمش ولي اون به روي خودش نيوورد، حاال يا نشناخت و يا 

خودشو زد به اون راه، دو دل بودم كه موضوع و به عمه بگم يا نه، تا اينکه دل و زدم به دريا و تو يه فرصت مناسب 

به عمه و ماجرا رو براش تعريف كردم و آخر سرم بهش گفتم: عمه هنوز كه اتفاقي نيفتاده، نامزدن،  خودمو رسوندم
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به نظر من به همش بزنين بهتره، عمه كلي برام زار زد كه عمه به كسي نگو ولي كار از كار گذشته وقتي گرفتنشون 

ه خاطر سرپوش گذاشتن رو گندشون هر دو تاشون مست بودن و بينشون يه چيزايي بوده و ما مجبور شديم ب

عقدشون كنيم... ديگه بعد از ازدواج هم كه خودتون كم و بيش در جريانيد كه اون پسره و خانوادش چه باليي سر 

ستاره آوردن...گذشت تا حدود يک سال پيش كه عمه زنگ زد به من و گريه و زاري كه عمه ستاره خودكشي كرده 

ت تنهام، وقتي خودم و رسوندم بيمارستان اول از همه التماس كرد كه دلش نمي خواد و تو بيمارستانه بيا اينجا دس

هيچکس از اين ماجرا بويي ببره و منو قسم داد كه به كسي چيزي نگم، خالصه اين عمه ما همش گريه كرد و از 

م جايي ديگه بدبختياي دخترش تعريف كرد، وسط حرفاش بهم گفت ستاره عاشق من بوده و وقتي فهميده من دل

هست مسير زندگيشو عوض كرده، البته در اين مورد من سنگام و با عمه واكندم و خيلي رک و پوست كنده بهش 

گفتم ستاره از اول مشکل داشته و من هيچوقت بهش روي خوش نشون ندادم و درست نيست گناه كاراي اون به 

ا بهانه ست... خالصه عمه برام تعريف كرد كه چند گردن ديگري بيفته ، عمه خودشم تا حدودي قبول داشت كه اين

بار تا حاال رفتن دادگاه و نتيجه اي نداشته، ميگفت خود پسره و خانوادش يک كالم ميگن ستاره دختر خرابي بوده و 

از وقتي پسرشون مجبور شده با اون ازدواج كنه اعصابش به هم ريخته و اآلنم كاراي ستاره باعث ميشه پسرشون اونو 

ذيت كنه، خالصه بهتون بگم ستاره خانم گير بد كسايي افتاده بود، و عمه از من مي خواست از طريق دوستاي من كه ا

اونو مي شناختن ثابت كنه كه اون قبل از ازدواج مشکل داشته، منم وقتي وضع و حال ستاره رو ديدم دلم نيومد 

جه مي كردن كه از سايه خودشم مي ترسيد، اونا براي كمکشون نکنم... مامان باور نميکني يه جوري ستاره رو شکن

خودكشي ستاره هم يه پرونده درست كردن كه روانيه و تعادل روحي نداره، شکايت عمه اينا به هيجا نرسيد و طبق 

حکم دادگاه ستاره بايد برمي گشت سر خونه و زندگيش ، با عمه قرار گذاشتيم ستاره قضيه رو لو نده و با اونا چند 

تي بسازه تا ما مدرک يا شاهدي پيدا كنيم و ثابت بشه اون قبل از ازدواج مشکل داشته، از همون وقتم روابط من با وق

خانواده عمه زيادتر شد... مامان نه اينکه دلم راضي باشه چيزي رو از ندا پنهون كنم، از بس عمه منو قسم مي داد و 

اين قضايا رو  "خودشو ازبين مي بره ، به خاطرهمينم من ناچارا مي گفت ستاره اگه بفهمه كسي از زندگيش خبرداره

 از ندا پنهون كردم...

مامان چند تا چايي ريخت و گذاشت روي ميز و گفت: نيما مادر من همه حرفاي تو رو قبول دارم ولي هميشه بهتون 

بياره چيزي مي دونه ولي بچم اينقدر گفتم اول زندگي خودتون، اگه به ندا ميگفتي قرار نبود اون به روي عمه و ستاره 

عذاب نمي كشيد ، ندام از زماني كه رفتيم عيادت ستاره و عمه شروع كرد به طعنه زدن نصف شده، مي دوني اين 

 چند وقت چي كشيد، ...

 از ادامه حرفاي نيما مي ترسيدم يعني چه اتفاقاتي افتاده بود، نيما چاييش و خورد وادامه داد:

ا شماست من اشتباه كردم، تاوانشم دادم.... همراه با ندا منم عذاب كشيدم، هر كي ندونه شما مي دونين حق ب "كامال

 ندا همه زندگيه منه ، من سر اين قضيه هيچوقت خودمو نمي بخشم ، ولي اول اجازه بدين بقيه ماجرا رو تعريف كنم...

دم، مهران نامردي نکرد و قبول كرد تو دادگاه حاضر ستاره برگشت خونه و منم به هر زحمتي بود مهران و پيدا كر

بشه و شهادت بده كه اون مشکل رواني داشته و حتي آدرس دكتر معالجشم داد، يکي دو تا از دوستاي ديگه هم كه 

مي شناختنش حاضر شدن در صورت لزوم بهمون كمک كنن، من با شوهر عمه رفتيم پيش دكترش و گواهي ازش 

كارا رديف بود كه فهميديم ستاره بارداره و همه چي خراب شد، با كلي دوندگي تونستيم از  گرفتيم، خالصه همه

دادگاه مجوز بگيريم كه ستاره جدا از شوهرش زندگي كنه تا تکليف بچه روشن بشه، تو مدت بارداري خدا مي دونه 
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ژنتيک،چند روز قبل به دنيا  چقدر خانواده شوهر ستاره عمه و ستاره رو اذيت كردن، دو بار هم بردنش آزمايش

اومدن بچه ستاره رفته بود بيرون كه شوهرش اونو تعقيب مي كنه و ستاره رو مي بره خونه، اينقدر اذيتش كرده بود 

و بهش بد و بيراه گفته بود كه ستاره پاي برهنه و بدون روسري فرار ميکنه و شبش حالش بد ميشه و بچه زودتر از 

بح اونروز هم عمه با من تماس گرفت و براي طرح شکايت باهم رفتيم دادگاه ، چون ستاره موعد به دنيا مي ياد، ص

بايد پاي برگه رو امضاء مي كرد و دكترشم تائيد مي كرد كه زايمان زود رسبوده، من رفتم بيمارستان، ستاره و عمه 

ن مي گفت حاال اسمشو چي بذارم، يکريز اشک مي ريختن ... باور نمي كردم اينقدر بدجنس باشن، ستاره مرتب به م

حاال دست تنها چيکار كنم، وقتي دخترشو ديدم براي اينکه يکم از اون حالت درش بيارم بهش گفتم اگه دختر من 

بود اسمشو مي ذاشتم الدن، خيلي دخترت نازه، اينقدرم گريه نکن، هر كاري داشتي من هستم... براي همينم براي 

جبران براي تولد من  "اي همين با عمه و اينا در تماسم ، براي همين اونا براي مثالدخترش كادو خوبي گرفتم، بر

جشن گرفتن..براي اون مهموني هم عمه مي خواست حال و هواي ستاره عوض بشه چون دو روز قبلش كاراي دادگاه 

ره، اونروز تو مهموني تموم شد و ما تونستيم با مدارک و شواهد ثابت كنيم كه پدرش صالحيت نگهداري بچه رو ندا

هم ستاره منو صدا كرد كه برم و ازم تشکر كنه، وقتي رفتم شروع كرد به درد و دل، راستش دلم براش سوخت ، 

براي همينم نشستم و به حرفاش گوش كردم آخرشم به بهانه گريه الدن پا شدم و بچه رو آوردم بيرون... به خاطر 

م اعصابم به هم ريخته بود و به اطراف توجهي نداشتم، تو فکر بودم كه وضع و روحيه ندا و ماموريت طوالني مدت

متوجه شدم شما از حياط اومدين داخل، از حالت صورت ندا يه چيزايي دستگيرم شد ولي به خدا فکر مي كردم از بي 

جون ندا اگه توجهي من ناراحت شده آخه قبل مهموني گفت حوصله نداره و من قول داده بودم تنهاش نگذارم... به 

هيچ چيز ديگه اي بين ما بوده ، مامان شما كه منو خوب ميشناسين مي دونين هيچکس جرات نداره در مورد ندا 

تو اين مدت يکسال من يک كلمه در مورد زندگي شخصيمون با اونا حرفي نزدم... من اگرم  "حرفي بزنه، اصال

اجازه دادن با زندگيم بازي كنن، همين اآلنم من يه تارموي مشکلي داشته باشم به شما ميگم، اونا چطور به خودشون 

ندا رو با دنيا عوض نمي كنم... ولي خدائيش باور نمي كردم اينقدر بي معرفت و حسود باشن... اااا همتون منو به اين 

قبل از اينکه زودي فروختين، مامان، بابا من نمي خوام گله كنم ولي حداقل شما بايد از من طرفداري مي كردين و يا 

مشکل اينقدر حاد بشه به من يه ندايي مي دادين بفهمم ندا چشه... من از همه جا بيخبر ... حاال اين خانومو بگو من 

 نمي خوام ..  "اونشب به خودم رسيدم كه اون از رفتنم دلخور نشه، و شب خوبي رو داشته باشيم.... ولش كن اصال

 

ياد نکن، تو اگه مي خواستي كار به اينجا نکشه بايد يکي از ماها رو در جريان مي مادر جواب داد: نيما ديگه روتو ز

ذاشتي نه اينکه يکسال يواش بري يواش بياي، نداي بيچاره خيلي تحمل كرد، من مادرم مي فهمم ... بهش ميگم نيما 

مي گيري ، چيزي نميگه... اين كجاست، ميگه سر كار، ميگم زنگ بزن بياد، موبايلتو ميگيره ، ميگم چرا محل كارشو ن

يعني چي؟ يعني چند بار گفتي سر كاري ولي نبودي... بهش ميگم چرا بچه دار نميشي؟ ميگه نيما بچه دوست نداره، 

ميريم خونه عمه، الدنو مي چسبوني به خودت ولم نمي كني... به ندا نگاه مي كنم مي بينم چشماش پر اشکه و داره 

وسي بشقاب غذاتو به ستاره تعارف مي كني ، اونم با پررويي ازت ميگيره ، بعدم شما بهش تماشات ميکنه...رفتيم عر

ميگين نوش جانت بايد سهم الدنو هم بخوري، به ندا نيگاه مي كنم مي بينم بشقاب غذاشو دست نزده مي ذاره 

غر بشم، اخه فکر كنم نيما ميره...به ندا ميگم ندا چرا غذاي درست و حسابي درست نمي كني ميگه مامان مي خوام ال

از زن چاق زياد خوشش نمي ياد... بهت ميگم هواست به ندا هست ميگي، حالش خوب نيست بايد ببرمش 
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روانپزشک، ميگم مادر اگه بهش توجه كني خوب ميشه، لبخند مي زني... چطور ازت طرفداري كنم وقتي خودم دارم 

ي زني به اون راه... ببين نيما من هنوزم باورم نميشه تو اينقدر ساده مي بينم، هر چي هم بهت كنايه مي زنم، خودتو م

باشي و همه اينا تصورات ما باشه... از طرف باباتم كه با اين وضع قلبش من چيز زيادي بهش نمي گفتم تا اين مورد 

 آخر كه گند زدي به همه چيز...

سرشو انداخت پائين... دلم مي خواست اين بحث تموم اشکاي مامان جاري شد نتونست ادامه حرفاشو بزنه ، نيما هم 

مطمئن بودم كه نيما از روي دلسوزي خواسته غمي از روي دل اون برداره و اونا  "بشه، ديگه از نيما دلخور نبودم، قلبا

طبق معمول نمک خورده و نمک دون شکستن، برعکس مامان كه گريه مي كرد ، من لبخند مي زدم... يادم مي ياد 

يکه شهروز التماس مي كرد كه رضايت بديم ... يادم اومد روزي كه شهروز رو كرد به من و گفت اميدوارم يه روز

روز دلت بشکنه و اونوقت بفهمي دوست داشتن يعني چه؟ ... يادم اومد وقتي رضايت داديم رو كرد به نيماو گفت 

از طرف من بهش بگو اگه مي خواد ندا رو داشته حاال نامزدش دوسش داره و نيما گفت: خيلي زياد ... شهروز گفت :

باشه بايد خيلي حواسش باشه، اون اگه خر بشه همه چي رو مي ذاره زير پا... موقع رفتن وقتي از تو آئينه ماشين 

بهش نيگاه كردم داشت گريه مي كرد، يکهفته بعد عروسيش بود و نمي خواست بازداشتش همه چيز و خراب كنه 

منو مي خواست...آره همين نيمايي كه خيلي ادعاش ميشد آرزوي شهروز و برآورده كرد و ولي دلش همچنان 

يکسال منو خورد كرد، يکسال منو شکوند...هميشه وقتي كم مي آوردم ياد شهروز مي افتادم... فکر مي كردم ...به 

ر وجودم بچه هايي رشد مي كردن نقشه هاي عمه، به ساده دلي نيما، به آينده روشنم، چه خوشبختي باالتراز اين كه د

كه خون نيما تو رگاشون جريان داره و حاضر نيستن اشک و ناراحتيه كسي رو تحمل كنن و به كمکشون نرن...حتي 

 اگه به ضررشون تموم بشه

 

: مامان بس كن تو رو خدا، شما كه از ندا هم بيشتر سخت مي گيري، قول ميدم حواسمو بيشتر جمع كنم، هيچوقت 

نمي كردم تو دام بيفتم، قبول دارم كه زيادي به خودم مطمئن بودم ، قبول دارم به ندا بد كردم، خواهش مي كنم  فکر

 گريه نکن مامان، ندا منو بخشيده شما هم ببخشين... 

 بابا ساكت نشسته بود، و به مامان نگاه مي كرد، نمي دونم تو فکرش چي مي گذشت... بارها مامان از حرفا و كاراي

خواهر برادراي بابا گريه كرده بود، ولي اينبار شدت گريه هاي مامان بيشتر بود، ازاينکه منو مورد حمله قرار داده 

 بودن دلخور بود، از اينکه نزديک بود زندگيم از هم بپاشه...

 

ندا تمومش  با صداي نيما به خودم اومدم: مامان يه خبرخيلي خوب دارم براتون، خواهش مي كنم به خاطر وضعيت

 كنين...

مامان اشکاشو پاک كرد و گفت: خبرخوبم مگه هست، يه عمر خودم كشيدم حاال بچم... من به خاطر وضعيت ندا 

 گريه نکنم... كي براش اين اوضاع رو درست كرده...پاي چشماشو ببين گو افتاده...

 نيما با خنده گفت : خوب معلومه من ديگه، من اين وضعيت و درست كردم

 منتظر جايزه و دست و هورا هم هستي ": چه با افتخارم ميگه من، حتما

 نيما با خنده گفت: بله ديگه پس چي، خيلي هم دلش بخواد، 

 وااي حالم دوباره بد شد، زياد خورده بودم، دستم و گرفتم جلوي دهنم و رفتم طرف دستشويي...
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 اشه ندا، چرا بهم نگفتي، مبارک باشه....مامان منو بغل كرده بود و اشک مي ريخت ، مبارک ب

 

كينه واندوه خيلي زود جاشو با دوستي و عشق عوض كرد، تا عصر خونه مامان مونديم و بعد اومديم خونه، تا نيما يه 

دوشي بگيره چايي رو آماده كردم، وقتي اومد بيرون براش چايي ريختم و با كيک بردم تو اتاق كه باهم بخوريم، 

بود از اين كار و نکرده بودم، يعني دل و دماغشو نداشتم ، نيما وقتي منو سيني به دست ديد سريع اومد  خيلي وقت

سيني رو ازم گرفت و گفت: نه ندا نداشتيما، از اين به بعد تو فقط بايد استراحت كني، پذيرايي، شست و شو آشپزي 

 همه اينا بامن 

اگه بدونم تو براي كارام ارزش قائليو به  "كارا لذت مي برم، مخصوصا : نه ديگه نيما زيادي لوسم نکن، من از اين

 آرامش ميرسي، 

:نزن اين حرفارو خواهش مي كنم ، تو و هر كاري كه بکني براي من با ارزشه، ندا خواهش مي كنم فراموش كن، هر 

عذاب نمي كشم، وقتي اومدي  اتفاقي افتاده چه خوب و چه بد، گذشته..مي دونم خيلي بهت بد كردم، فکر نکن خودم

عسلويه و منو به زندگي برگردوندي به خودم قول دادم هيچوقت باعث عذابت نشم ، ولي نتونستم، اين چند روزي 

كه ازت دور بودم خيلي فکر كردم ، حق با توئه من كوتاهي كردم، ... ازت مي خوام يه بار ديگه بهم اطمينان كني و 

 ل ميدم بشم همون نيماي هميشگي...بديهام و فراموش كني ... قو

 دستم و بوسيد و نشست كنارم: ندا بهم فرصت بده،از ته دلت منو ببخش، جبران مي كنم

صورتشو بوسيدم: چطور مي تونم نبخشمت.. پيش مي ياد و با خنده ادامه دادم: حاال عمه هات بيراهم نمي گن... تپل 

 از شانسم نگو كه تو گيرم اومدي، واي واي... كه هستم، تنبلم كه هستم، خوشکل كه نيستم...

: ندا بد نشو ديگه، تو خودتم مي دوني چقدر خوشکل و خانومي...به خدا نمي دوني عمه چقدر گرفتاره، سمانه هم 

زياد بهتر از ستاره نيست وضعش، عمه يه جوري مي خواد خودشو خالي كنه ... حرفاي اونشبت همش تو گوشم زنگ 

احساس من عشق نبوده عادت بوده، تو اينطور فکر مي كني؟ ... به چشمام نگاه كن، سرم و بردم باال و مي زنه، گفتي 

تو چشماش خيره شدم: خوب نگاه كن، عشقو توشون مي بيني، التماسو مي بيني، من عاشقتم، عاشق صورتت، عاشق 

دگي، يعني آينده... باورم داشته باش، سيرتت، عاشق خنده هات، عاشق بد خلقيات، تو براي من يعني دنيا، يعني زن

قول ميدم پشيمون نشي، ندا تو خيلي زيبايي، ولي اينو بدون ظاهر هيچ نقشي تو خوشبختي آدما نداره، چيزيکه مهمه 

درون و انديشه آدماست، درون آدماست كه به اونا شخصيت ميده، به اونا بها ميده، و جايگاهشونو مشخص ميکنه.. 

ام نگذاري و به حرف هيچکس اعتماد نداشته باشي، هر چي خواستي بدوني تو چشام نگاه كن و از بهم قول بده تنه

 خودم بپرس، به شرفم قسم هيچوقت بهت دروغ نميگم، بهم اعتماد كن...

چشماي نيما پراز اشک بود، با دستام صورت نيما رو گرفتم و چشماشو بوسيدم، اونم منو محکم در آغوش گرفت، 

 نش جون گرفتم ...ازگرماي ت

 

خبر بارداري من مثل توپ تو فاميل صدا كرد، البته نيما ازم خواست كسي نفهمه دو قلو هستن، مامان خيلي بهم مي 

رسيد، مادر جون با اون حال و روزش هفته اي يکبار مي يومد خونم و منو راهنمايي مي كردو برام غذاهاي سنتي 

ديد مي گفت، ماشاءاهلل چقدر اين بچه درشته ... نيما مثل پروانه دورم مي  ميپخت تا جون بگيرم، هر بار منو مي

چرخيد، با همه اين رسيدگيها من حال و روز خوبي نداشتم، ويار ، كمر درد، سرگيجه، فشار عصبي قبل از بارداري 

دن كه با ما بيان سونو و كار خودشو كرده بود...اوايل شش ماهگي قرار بود بريم سونو، مامان و بابا از صبح اومده بو
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نوه خودشونو ببين، نيما دسپاچه بود نمي دونم، شايدم استرس داشت، همش به من مي گفت ندا نگران نباش، بچه 

هامون سالمن، مي دونم همسانن...ندا من دوست ندارم يه پسر يه دختر باشن... عصر همگي به اتفاق رفتيم دكتر، 

ي اجازه بده آقايون هم با ما بيان داخل، ولي چون دكتر آشنا بود قضيه حل شد، بگذريم كه كلي مشکل داشتيم تا منش

 رو تخت خوابيدم و چشمام و بستم.. دكتر شروع كرد به توضيح دادن:

 : خوب بذارببينم، آب دور بچه ها نرماله، جفتشون سالمه

 مامان با تعجب رو كرد به دكتر: ببخشيد خانوم دكتر، بچه ها

 مگه نمي دونستين دو قلو هستن : بله خانوم

 : نهههههه

: اين دختر بد بهتون نگفته، من بي گناهم، ببين اين قلب يکيشونه اينم دومي، خدا رو شکر هر دو سالمن حاال 

 مشخصه، دو تا پسر سالم و شيطون "جنسيت، اين يکي كه پسره، حاال بذار اونو ببينم، بله كامال

 

 

از خوشحالي گريه مي كرد، بابا هم لبخند مي زد...ولي نيماي من يکم كالفه بود.. مامان تو  چشمام و باز كردم، مامان

ماشين كلي غر زد كه چرا زودتر بهش نگفتيم، طفلک وقتي شکم گنده منو مي ديده غصه مي خورده كه نکنه يه 

ي گفتين... ولي نيما هيچي چيزيم باشه... بابا هم با شوخي گفت: من يه سيسموني بيشتر نمي خرم بايد زودتر م

نميگفت تو افکار خودش غرق بود، وقتي رسيديم خونه، نيما سردرد و بهانه كرد و رفت خوابيد، از دستش دلخور 

شدم، ترجيح دادم يه دوش آبگرم بگيرم تا حالم جا بياد، بعدم به حالت قهر رفتم رو تخت خوابيدم، پشتم و كردم 

بيدار شدم نيما كنارم نبود، خيلي گشنم بود به زور از جام پا شدم، خونه تاريک  طرفش، خيلي زود خوابم برد، وقتي

بود، چراغا رو روشن كردم و رفتم تو آشپزخونه، در يخچالو بازكردم ولي چيزي براي خوردن نبود، رفتم طرف تلفن 

 با دلخوري شماره نيما رو گرفتم،نيما با صداي گرفته جواب داد

 : الو سالم گلم

 ما كجايي؟ من گشنمه هيچي نداريم.. باهات قهرم: ني

 : برات شام گرفتم ، فکرنمي كردم به اين زودي بيدار شي، زود مي يام

 : خوب خداحافظ

 يه سيب برداشتم و با بي ميلي شروع كردم به خورن، ازرفتارنيما كالفه بودم...

 نيما جلو وايساده بود، چشماش قرمز بود...

 شدي؟: سالم كي بيدار 

مرخصي گرفتي اومدي خونه، اين از  18چت شد يه دفعه، اون از شوق و ذوقت كه از ساعت  ": تو كجا رفتي، اصال

 بيحالي و بد اخالقيت

: ندا رفته بودم بهشت زهرا، دلم گرفته بود، ببخشيد... تحمل اين همه خوشبختي رو ندارم، نمي دونم چرا خدا اينقدر 

 ا خودم خلوت مي كردم ... ببهم لطف داره ... بايد ب
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وا رفتم، چرا اونجا؟ ... يادم اومد روز قبل از نامزديمون هم نيما حالش گرفته بود رفتيم بهشت زهرا... شايد دوست 

داشت عمو حسن تو لحظات شاد زندگيش باشه... شايدم نمي تونست جلوي من اشک شوق بريزه و با پدرش راحت 

 تر بود..

 

*************** 

 11نيمه شبه... نيما در كنار مسيحا و ايليا به خواب عميقي فرو رفته، اونا اآلن  2اآلن كه دارم مي نويسم ساعت 

ماهشونه ، عصر بچه ها رو برديم حموم و بعدم نيما كلي باهاشون بازي كرد، بعد از شام هم سه تايي خوابيدن، من 

تصحيح مي كردم، روزهاي خوشي رو در كنارهم مي گذرونيم من  بايد به كارام مي رسيدم و برگه هاي دانشجوهام و

ماه به دنياي كاريم برگشتم، و بچه ها پيش مامان و بابا بودن، اونا هر روز نوه هاي گلشونو مي بردن خريد،  4بعد از 

ها مواظبت مي  پارک... و خالصه دنيايي داشتن باهم ديگه... نيما به عنوان پدر خيلي وظيفه شناسه و حدتوانش ازبچه

كنه، وضعيت شغليش عاليه و تو اون شركت سهامداره... وقتي به صورت نيما نيگاه مي كنم به آرامش مي رسم و 

 حس مي كنم زنده ام و بايد تالش كنم...

 

خدايا ازت ممنونم كه تا به اين لحظه تنهام نگذاشتي ، زندگيم پستي و بلندي داشت، ولي چيزايي رو كه به دست 

 دم ارزش سختي رو داشت...آور

 

 زندگي آتش گهي ديرينه پيداست

 گر بيفروزي رقص شعله اش 

 تا بيکران پيداست

 ورنه خاموش است 

 و خاموشي گناه ماست 

 

 

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 کنید مراجعه رمانسراخارجی به 


