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 در دوباره صحبت یک به نیازی و گرفته قرار خود احساسی کشمکش در نگار که درحالی: خالصه

 اش،خانواده از متفاوت آرزوهای با جوان دختری هستی، دارد، اشزندگی مرد با اشرابطه مورد

 اشزندگی مورد در که را تصمیمی و گذاردمی میدان به پا خودش، مختص اهداف و تخیاال با دختری

 و برسد اشخواسته به دارد سعی تمام، قدرت با که است هستی حال،. آوردمی زبان بر شجاعانه دارد،

 جاهمه در اشآوازه که مردی پیام، ورود با داستان سرانجام،. کند گذر زندگی جریان و تالطم بر

 زمین در عشق هایدانه که وقتیآن از امان و گیردمی خود به جدیدی روی و رنگ پیچیده،

 .شودمی کاشته شانزندگی

*** 

 :مقدمه

 کنم؟ تشبیه چه به را کشدفریادمی آن در نوید و دهدمی انگیزه که را برقت از پر زیبای هایچشم

 !شدند زدهتشگف و ایستادند حرکت از دیدنش با افراد که هاییچشم

 !بگو تو

 .ندارد آسمان از کم دست که هاییچشم

 من با کردی چه آمدنت با دیدم،می خودم دنیای ام،ستاره پر شب آسمان در را رویاهایم تمام که من

 و تالش مجذوب! نه ات،زیبایی مجذوب نه شدم؟ تو مجذوب و شکستم را باورهایم تمامی که

 !داشتیمی بر قدم طمانینه و محکم قدرنآ چطور که هدفت، برای اتانگیزه

 !بگو خودت

 هستی؟ که تو،

*** 

 بخشدمی زندگی که خدایی نام به

 

 "نگار"
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 هایگل اَنگیزدل رایحه با همراه خنک نسیمی. بود کرده گذر نیمه از شب و بود زمستان اَواخر

 موهای. کردمی معطر ش،خو بویآن با را مشامم و وزیدمی جاهمه در محمدی، گل و نرگس نسترن،

 باز رقص به ستاره پر شَبِ آسمان در و گرداندندمی باز و بردندمی اطراف به خود با را بلندم و زیبا

 و سر افکار در غرق. کردم شکر را خداوند بار هزارمین برای و نشاندم امهچهر بر لبخندی. بود داشته

 رقص درحال آسمان در که موهایی پی دیگر و بود دهبری جاهمه از کل به حواسم و بودم امنداشته ته

 بارها و بارها برای تا فشردم هم روی را چشمانم ناخودآگاه همسرم، جذاب و گیرا باصدای. نبود بودند،

 :شود رنگ پر و ثبت ذهنم در را خاصش و زیبا صدای

 !عزیزم -

 صدا بودم، عزیزمش که را نم گرما همین با بارها خواستمی دلم و بدهم نداشتم دوست را جوابش

 .شوم لذت غرق تکراربی من و کند

 من؟ زیبای کجایی! عزیزم خانوم -

 قلبم سوی به پیش را دستم. شود کنده جا از بود ممکن آن هر تپید؛می سرعت به امسینه درون قلبم

 «!نیست چیزی! آرام. باش آرام هیش،»  زدم نهیب قلبم به اما نه؛ که خودم به. بردم

 زدن درحال طورآن که دلم این مگر حال. دانمنمی! سال؟ پنج و چهل سال؟ چهل بود؟ سالم دچن

 .گذاشتنمی قطعاً کنم؟ فکر چیزی به گذاردمی است،

 !نبودم ایرسیده دوران به تازه دختر وجههیچ به بله؛. نبودم رسیده دوران به تازه هرحال در

 سوختن حال در آتش شعله از کمی دست کرد، احاطه را اطرافم و شد حلقه دورم که دستی گرمای

 در آهنگینش صدای بارسومین برای آن پشت و آمدم خودم به ناگهان. سوزاند را وجودم و نداشت

 :گفت جذابش صدای با و کرد ایخنده. آمد در صدا به گوشم

 ...اما کنی؛می فکر چیزی چه به دانمنمی -

 :گفتم و پریدم حرفش میان داشت نامحسوسی لرزش که آرام نیلح با. دهد ادامه را حرفش نگذاشتم

 ها؛ ندانم را دلیلش کهاین نه یعنی! دانمنمی را دلیلش اما دانم؛می خودم هرچند. دانینمی نگو؛! نه -

 من؟ گویممی چه آه، نه،
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 این و پریدند باال به اشمردانه صورت صورتآن در رنگش مشکی ابروهای بزنم حدس توانستممی

 !شد تبدیل یقین به تعجبش و خنده از مخروطی صدای با حدس

 نه؟ را دلیلش اما دانی؛می خودت شد، جالب -

 تفهمیم عنوان به سری تنها حرفش قبال در. بود سوزنده زیادی زیادی، مقدار تا دستانش گرمای

 :پرسید باز او و دادم تکان

 !عزیزم خانم. نه را دلیلش اما بوده؛ چه دانیمی خودت که کردیمی فکر چیزی چه به گوییمی -

 با لبانم میان از سرهم پشت خاصی چینش و نظم با کلمات. نشاندم لبانم بر ایکننده مسحور لبخند

 :کردندمی فرار خاصی ارامش

 جایش از خواهدمی دیدنت با قلبم هنوز سال همهاین گذشت بعد کهاین به. کنممی فکر تو به. تو به -

 زنی،می صدا "عزیزم" تحبیب کلمه با مرا که هربار کنممی فکر این به. بیاید تو پیش و شود کنده

 غرق بارها برای هم من و بزنی صدا مرا گرما همین با بارها تو که چرا دهم؛ را جوابت خواهدنمی دلم

 .شوم لذت و خوشی

 و کردم مکث اندکی، تنها اندکی،. میشد بیشتر میشد، خارج دهانم از که ایکلمه هر با دستانش حلقه

 :دادم ادامه اما بود؛ کنم؛سخت بیرون گرشحمایت همیشه و گرم دستان پی از را حواسم کردم سعی

 دوران به تازه دخترهای مثل درست سال و سن همهاین وجود با من که دانم،نمی را این دلیل حاال و -

 .هستیم قلبم و خودم چون بستم؟ جمع چرا دانیمی کنیم،می رفتار رسیده

 :گفت میزد، داد آن در سردیخون و آرامش که آرام لحنی با و کرد ایخنده

 .است عشق تنها کلمه آن و هست کلمه یک جوابش تنها که برایت بگویم من را دلیلیش بگذار-

 اصالً. باشد گویندمی که پایدار عشق همان نه، که یا عشق یمعجزه هم شاید دانم،نمی خب عشق؟

 :گرفت من از را زدن تخمین و کردن فکر بیشتر اجازه گیرایش صدای من؟ گویممی چه

 بله؟ عزیزم؟ خانوم باشد، پایدار عشق همان شاید این که کنیمی فکر این به -

 نبود راستی به. نبود هضم قابل اصالً. خواندمی مرا ذهن همیشه او. شدم زدهشگفت! نه که تعجب

 و داشت اعتقاد زیاد خیلی او اما نداشتم؛ اعتقاد عشق به گذشته در که بودم من این. من برای حداقل
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 هم من که بگویم باید البته. الغیر و هایشمعجزه به داشت؛ باور و ایمان عشق به خودش یگفته به

 را بحث که بود باراولین این مشترکمان ساله بیست زندگی در. شوم منکرش توانمنمی و بودم دیده

 جواب در. کشیدمی پیش را حرفش که بود او معموالً که چرا دادم؛می سوق عشق سوی به من مه آن

 .بگویم «بله» لرزانی صدای با توانستم تنها سوالش

 این در من پدر و مادر دوقلب بین فقط عشق ندارد؟ وجود نیست؟ عشق گفتیمی آیدمی یادت -

 ها؟ بس؟ و است شده زده پیوند بزرگ جهان

 :داد ادامه را حرفش او و بود اییلحظه مکث آن اما کرد؛ کثم کمی

 من؟ زیبای آیدمی یادت -

! نه است، محال بخش؟لذت و شیرین خاطره این هم، آن برود؟ خاطرم از میشد مگر آمد؟می یادم

 :گفتم مضاعف، انرژی کمی با باراین اما لحن؛ همان با دوباره و گرفت عمق لبانم روی بر لبخند

 .بله -

 :کرد زمزمه آرامی به

 گویی؟می چی حاال -

 :گفتم خودم خاص شیطنت با و زدم لبخندی

 .گویممی داری دوس تو چی هر -

 جان برایش که همیشگیش خاص شیطنت با هم او. کرد ترمحکم را دستانش حلقه. کرد ایخنده

 :گفت دادم،می

 نه؟ دیگر؟ است آخرت حرف -

 :گفتم شیطنت و ساختی تعجبی با کردم تر را لبانم

 .بود اولم حرف این! نه که، است معلوم! عزیزم آقای اوه،-

 محبتش همه این از لبخندی. شد بسته هم بر چشمانم اختیار،بی گرمایش، از من که شد ترنزدیک

 :کردم زمزمه ناخودآگاه. زدم
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 !دارم دوستت -

 :کرد زمزمه آرامی همان به

 !عزیزم خانوم هم من -

 داشت، که ریشیته با که اشمردانه درصورت رنگ ایقهوه زیبای چشمان به و برگشتم سمتش به

 را چشمانش. بود آوردنشان دست به آرزویم روزی کردم؛ نگاه کرد،می بود، کهآن از بیش را جذابیتش

 آرامی به و گرفت عمق لبخندم. دادم تکه اشپیشانی به را امپیشانی. بستم را چشمانم و بوسیدم

 .من به بختیخوش همهاین دادن از ممنونم! من خدای اوه. دادم بیرون را نفسم

!*** 

 "هستی"

 

 رشته؟ شد درس؟ شد هم ریاضی آخر است؟ قطح مگر رشته! من خدای وای

 درس، بدون مگر دانمنمی من. درس هم باز و درس درس،! اَه. کردم نگاه کالفگی با هایمکتاب به

 را مزخرف اطالعات مشت یک. زدممی غلت هایمبکتا درون دارم، یاد تا! هاَ کرد؟ زندگی تواننمی

 اصالً. کن حل فرمول کن، حل فرمول هی. کنندمی بخوان بخوان، هی هرسال اند؛ریخته کتاب درون

 درس خواهمنمی من اصالَ بگویم پدرم و مادر به میشد کاش ای. هستم آدم هم من اِنگار نه اِنگار

 :نالیدم بسته چشمانی با و گرفتم دستم دو بین را سرم! اَه! خواهمنمی. بخوانم

 !ببرند جا از را سرم تا بگویم دارم کم هم را همین -

 در بدون رسیدنم، با. دویدم مادرم و پدر اتاق رنگ قرمز در سمت به و کشیدم چشمانم روی دستی

 خجالت کمی هم، بغل و بالکن در هم آن دیدناش با. شدم وارد صدا و سر با همیشه، همانند زدن،

 طور به که هم من و بودند برگشته سمتم به صدایم با پدر و مادر. انداختم پایین را سرم و کشیدم

 پدر مهربان همیشه هایچشم به سرم، آوردن باال با زمانهم و زدم لبخندی شدنم، آب حال در مثال

 عکس به لبخند با. چرخاندم سری. دوختم چشم ودند،ب آمده اتاق در حاال که مادر، گرانهتوبیخ نگاه و

! اوه. انداختم باال خودم به مخصوص شیطنت با ابرویی شان،رنگ کرمی یدونفره تخت باالی عاشقانه
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 چشمان به و برگرداندم را سرم زمانهم مادر، مصلحتی یسرفه با. بودم ندیده را عکس یکی این

 :گفتم و مکرد تر را لبم. دوختم چشم پدر خندان

 .کندمی من خرج تنها را هایشپدرانه دانممی که پدری! عزیزم مادر پدر بر سالم خب؛ چیزه، -

 بودم، داده آن به را سرخ اتاق لقب که اتاق زیبای رنگ قرمز سقف همان آسمان، به رو کمی را دستانم

 :دادم ادامه کرمی رنگ سلطنتی لوستر به خیره و بردم

 !پدرم زیبای بر سالم من، یفرشته بر سالم! زمین روی یملکه تنها بر سالم آه، -

 :گفتم چرخیدم،می که درحالی بردم باالتر کمی را صدایم

 کسِ برای بخواهد اگر حتی هایشمادرانه که مادری! هستی مهربان و عزیز مادر، تنها بر سالم -

 .آیدنمی دلش ،کند خرج دیگری

 با ایستادم صاف بعد کمی. زدم لبخندی ام،سینه روی بر انمدست گذاشتن با زمانهم و شدم خم

 مشکی موهای که مادر داشتنیدوست و گرد صورت به خیره بود، خودم مخصوص تنها که لبخندی

 :گفتم آرام لبخندی با بود، پوشانده را اطرافش رنگش

 .سالم -

 از را سرخش ب*ل درمما حرکتم، این با که زدم چشمکی خندید،می چشمانش و لبان که پدر به

 بردم موهایم در را دستانم مادرم، پرخنده و گرانهتوبیخ صدای با. خندید و کرد جدا هایشدندان میان

 :دوختم اشداشتنی دوست یچهره به را نگاهم و

 ورود جا یک در خواهیمی که زمانی که ایمگفته تو به پدرت هم و من هم مرتبه هزار دختر! هستی -

 نه؟ یا ایمگفته. شوی وارد جاآن درون به شخص، اجازه با سپس و بزنی در موظفی کنی،

 این کهاین فکر از. دوختم چشم پدر، رنگ سوخته ایقهوه موهای به خاراندم،می را سرم که درحالی

 خاراندن از دست مادر، گرم باصدای. رفتم اشصدقه قربان مرتبه هزاران دلم در است، من پدر مرد،

 :آوردم بیرون بلندم موهای میان از را دستانم و اشتمبرد سرم

 کجایی؟... ها بودم تو با! هستی -

 :گفتم جدی کامالً لحنی با کردم،می قفل هم در را انگشتانم که زمانهم زدم؛ لبخندی
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 .کتابم سمت رفت فکرم منتها هستم، جاهمین دانید؟می! مادر آه،! من مادر آه،-

 :گفت سرزنش با مادر

 .است همین خاطر به هستی، خوانکتاب قدرآن هم تو که نه. شودنمی بهتر این از. بله -

 :گفتم انداختم، باال ابرویی

 حرف ایکلیشه همیشه شما چرا که کردممی فکر این به داشتم! هانداشتیم کنایه! من مادر آه، -

 !زنیدمی

 حالت به را دستم. برداشت خیز سمتم به مادر و رفت باال پدر خندهای که برداشتم عقب قدمی

 :بردم باال تسلیم

 دیگر بود گفتن من از ها؛ نیست خوب برایتان دویدن سن، این با. هستم تسلیم من! من مادر آه، -

 !دانید خود

 .ایستادم حرفبی پدر، دستوری صدای با

 !هستی -

 :گفتم بیرون به نفسم فرستادن با و کردم تر را لبانم

 ... .شما با کمی شود،می اگر خواستممی بخواهید، را شراست... را -

 :دادم ادامه و انداختم نگاهی دو هر به

 .کنم صحبت مادر، هم و پدر هم -

 :گفت پدر، به کوتاه نگاهی با و برد باال را دستانش مادر

 .داریم تریمهم صحبت پدرت و من که چرا کنی صبر کمی باید جان هستی فقط. باشد -

 :گفت و داد تکان مادر حرف تفهمیم به را سرش که کردم نگاهی پدر هب کنجکاو

 .گویدمی درست مادرت بله -

 :کند شروع مادرم تا بود کافی جمله همین
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 در تو و دادممی تدریس و کردممی آن در معلمی روزی که ایمدرسه همان از دیروز! جان هستی -

 او. رسیدمی نظر به ناراضی زیادی گویا و بود تمعلم. گرفتند تماس من با خوانی،می درس جاآن

 چندباری او حتی داده؛ اخطار تو به بوده ناراضی تو از که هایتدرس موضوع در چندباری که گفتمی

 .سازی مطلع را ما که بوده داده تو به نامه هم

 :کرد من به باری سرزنش و ناراحت نگاه

 که را معلمت هاینامه حتی نگفتی، چیزی ما به کهآن رب عالوه تو پیداست، که طورآن هم شواهد و -

 !آه. اینداده نشان هم بوده پدرت و من به مربوط

 :داد ادامه را مادرم حرف محکم و جدی لحنی با پدرم که کرد کوتاهی مکث

 که است این مانتصمیم خالصه،. ایمکرده مشورت هم معلمت با و کردیم فکر زیادی مادرت و من -

 !نخوانی دیگر نداری، دوست را خواندن درس تو اگر

 نشان واکنش سرعت به اش،بعدی حرف با اما زدم؛ زل او به کنجکاوی و خوشحالی با پدر، حرف این با

 .دادم

 درس من برای نه تو! نخوان ندارد، مشکلی هیچ بخوانی، درس خواهینمی تو که مادامی. بله -

 درس اگر تو حساب این با! مادرت نه و بسازی است قرار را من آینده نه. مادرت برای نه خوانیمی

 .شویمی بوده، مدرسه هایبهترین از روزی که مادری و من افتخار مایه تنها بخوانی

 فرو گونم بر اشکی پدر، بعدی حرف با گرفتم؛ هم روی را چشمانم. بود گرفته محکم را گلویم بغض،

 :ریخت

 .رودنمی مدرسه به خانم هستی دیگر که بده اطالع مدرسه به صبح، اول فردا! عزیزم خانوم -

 :گفتم آلوداشک چشمانی با کردم؛ باز فوری را چشمانم

 !نه -

 :دادم ادامه سپس و دادم تکان طرفین به را سرم بغض، همان با. برگشت سمتم به مادر و پدر سر

 ... .من... من. نروم مدرسه به خواهمنمی من! نه نه، -
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 :کردم پیدا جسارت کمی پدر، جدی ولی ربانمه صدای با

 .دخترم بگو! جان هستی -

 !بروم ادبیات رشته به دهید اجازه کنم،می رشته انتخاب امسال اگر که بگویم خواستممی من. بله -

 .شدم مواجه پدر سردخون همیشه و مادر متعجب نگاه با که گرفتم، باال را سرم

 !خوبی این به هم آن اضیری رشته! هستی؟ گوییمی چه: مادر

 :داد ادامه و کرد اشاره خودش به دست با

 .امبوده ریاضی رشته هم من! ببین را مادرت -

 :گفت ناراحت کشید؛ آهی

 ادبیات؟ آخر -

 :کرد سکوت پدرم، صدای با

 .شود تمام هستی هایصحبت تا کن صبر کمی! عزیزم -

 :گفتم مانگشتان کردن بازی با زمانهم کردم؛ تر را لبم

 .دارم دوست را نویسندگی. شوم نویسنده دارم دوست من. ادبیات! مادر. بله -

 :دادم ادامه هردوشان به خیره و گرفتم باال را سرم کردم؛ بسته و باز ایلحظه را چشمانم

 .بخوانم را درسم و شوم شما افتخار باعث رشته این در دهممی قول من... من -

 :گفت خودش خاص اقتدار با همیشه، چوهم. داد تکان سری پدر

 .دخترم باشد باشد، -

 :داد ادامه محکم و لبخند با کرد؛ ایستاده من به نگاهی

 .باشی موفق. عزیزم برو. داریم ایمان تو به مادرت و من -
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 سمتش به و ایستادم مادرم صدای با که بود نرسید گیرهدست به دستم هنوز کردم؛ گرد عقب

 :برگشتم

 .... اما -

 :گفت من به رو آرامش، پر و سردخون لحن با و چشمانش بستن با و گرفت را مادر دست پدر

 !عزیزم برو -

 نفس و دادم تکه در، پشت. رفتم خودم اتاق به و آمده بیرون سرخ اتاق از سرعت به و نایستادم دیگر

 را دستم. شد عالی این. بستم هم روی بر خوشحالی با را چشمانم. کردم فوت محکم را امشده حبس

 :کردم زمزمه گذاشتم، قلبم روی

 .توانیمی تو! هستی -

 "نگار"

 

 دستانش با. ایستاد رویمروبه. کشیدم بیرون امیر، همسرم، گرمِ همیشه دستان از را دستانم ناراحت،

 :گفت چشمانم به خیره گرفت باال کمی را سرم

 باش مطمئن و بدان اما خواهی؛می را اتیهست دخترت، تک صالح تو دانممی من! عزیزم خانوم -

 هم من دختر هستی. هستم پدرش هم من. دارم هم من داری، را او خوشبختی آرزوی تو که قدرهمان

 .هست

 :گفتم چشمانم، بستن با و فرستادم بیرون را نفسم

 .را کردنم مخالفت منظور. را من منظور فهمینمی تو! نه نه، -

 :دادم ادامه چشمانش به خیره کردم؛ باز را چشمانم ناامید،

 .فهمینمی و دانینمی تو نه؛ -

 :گفت آرامی صدای با و فشرد دستش در را دستم کمی
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 تو! عزیزم اما گذرد؛می چه ذهنت درون فهمممی و دانممی من. بفهمی خواهینمی که هستی تو این -

 بعید که نشود، هم خوبی نویسنده حتی هستی که باالفرض کنی؟می مقایسه هستی با را خودت داری

 انگیزه آن شوم، افتخارتان مایه تا کنممی را تالشم تمام گفت و زد زل چشمانم در که طورآن دانم؛می

 یا هستی، مادرش که تو که نیست قرار ولی تواند؛می حتماً او که داد اطمینان من به چشمانش، برق و

 را چیزی همان فرزندم، دخترم، که باشم داشته وقعت بودم، دانشگاه دکترهای بهترین از که من

 درونش که من آرزوهای همان. دارم را انتظارش من که شود چیزی همان. دارم دوست من که بخواند

 خاله، داشتن وجود با. او ولی او، سرپرست. هستیم هستی پدر و مادر تو و من. کند برآورده بینم،می

 باید، کهان از بهتر را دخترم من. هستیم داراییش تمام وت و من. غیره الی و مادربزرگ عمو،

 از را او توانیممی فقط ما. راهش انتخاب نه هستیم او خوب تربیت به موظف تو و من. شناسممی

 هدفی برای و تشخیص را صالحش. کنیم آگاه شود، ایجاد راهش در است ممکن که احتمالی خطرهای

 دارد، عمر تا او و کنیم پشیمانش خواندن درس از کهآن نه کنیم قتشوی را او است، کرده انتخابش که

 .بداند راهش سد را درس

 و خود بزرگی و عمق اما نبود؛ آبی که چشمانی. زدم زل او دریایی چشمان به. بود بریده را امانم اشک

 این که ادمد انجام درستی کار زندگیم کجای که بدانم خواهممی فقط. بود دریا بزرگی به فکرش، طرز

 از کمی کاش ای کنممی فکر هاوقت گاهی. بگو تو خدایا شد؟ من سهم قوی، اسطوره این مرد،

 .بخشیدیمی دیگران به هم را من بختیخوش

 :داد ادامه کرد،می پاک امگونه از را اشک قطرات که درحالی آورد جلو را دستانش

 آیا بروی؟ مدرسه به زود خیلی داشتی دوست داشتی، دوست را ریاضی رشته که تو خود همین -

 کرد؟ منصرف را تو پدرت گفت؟ تو به چیزی هم مادرت

 را فکرهایم چرا کردم؟می حرکت جلو به دنده یک گاهی چرا دادم؟می جوابی چه واقعاً گفتم؟می چه

 کردم؟می چه نداشتم، را مرد این اگر کردم؟نمی جمع درست

. دادم فشار هم روی را چشمانم و گرفتم آرام قلبش ضربان شنیدن با. داد تکه اشسینه به را سرم

 :گفت زد؛ سرم بر ایه**س**و**ب

 .نکن گریه دیگر! عزیزم خانوم! من نگارِ! من زیبای خانوم -
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 :کردم زمزمه و زدم اشک همهآن میان لبخندی. کند نگاه چشمانم به تا برد عقب کمی را سرم

 ... .بیشتر دوست هرچه از دارم دوستت. است خوشبختی خودِ خودِ همان کنارم در بودنت

 :دادم ادامه من و ریخت امگونه بر اشکی

 چقدر بودن، خانوم تو برای دانینمی. باشد میان در تو پای کافیست فقط مردان، تمامی میان از -

 .است نشیندل

 :زدم ب*ل چشمانش به خیره

 !من مردِ دارم دوستت عاشقانه -

*** 

 بعد چهارسال

 «کل دانای»

 

 

 .گذردمی هم پی از سرعت به مادرش و پدر هستی، زندگی از چهارسال

 پر روزهای شاد، روزهای. خوردمی ورق ما توسط و کندمی باز را جدیدی ایصفحه روز هر که زندگی

 این ایذره هستی، خانواده، دختر تک که گذرندمی هم از سریع قدرآن ساز،آینده روزهای تشویش،

 آینه بر را خود چهره وقتی که است شده خواندن و نوشتن در غرق قدرآن. کندنمی حس را گذشت

 هستی همان دختر این واقعاً است؟ حقیقت» گویدمی او و نشیندمی لبش بر اختیاربی لبخند بیند،می

 «است؟

 :دهدمی را خودش جواب و کندمی ایخنده و

 هستم آگاه که هدفم به رسیدن برای تربیش انگیزه با منتها امیهست. همان همانِ همانم، من. بله -

 .داشت خواهم پیش در را زیادی راه
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 هستی، کوچکی از که نوری پیام اسم به جوانی مرد آمده، پیش اتفاقات و حوادث تمامی درمیان

 او به دمنعالقه و او بستهدل شناخته،می است، بوده او دبیر روزی که مادرش توسط مرا داستان

. کندمی خاستگاری او از را فرزند و دختر تک و رودمی هستی پدر گاهپیش به او بعد، کمی. شودمی

 .نوری پیام. است ندیده حال به تا را او هستی که درصورتی

 و ندارد کسری کم که خالصه است؛ موقری جوان و دارنصب و اصل قیافه، خوش بلند، باال قد پسری

 و است باصداقت و تکلفبی بازیگوش، همهستی که جاییآن از. باشدمی انیجو دختر هر آرزوی

. تالشش هستی، انگیزه به شود؛می مندعالقه دخترک به پسرجوان، اما ندارد؛ هم زیبایی چندان

 به تنها. است مندعالقه نجوم رشته به و بیندمی آسمان در را خود تربیش دنیای او بدانید است جالب

 کوچکی از که او. کندمی اشاداره و گیردمی دست به را پدرش مدرسه فرزندی، حق کردن عااَد دلیل

 .بیندمی را آن مدرسه در هم باز شناخته،می را هستی

 !است گذر و است خوردن پیچ درحال زندگی چرخه

 "هستی"

 

 در را اىطرهپرمخا فرآیند خود، خالقانۀ قواى حفظ براى نویسنده، و است دشوارى کار نوشتن»

 از حاکى و اندشده نقل جهان نویسندگان ترینپرآوازه زبان از که جمالت این مرور با دارد؛ پیــش

 هاىمهارت تقویت به ترىبیش باانگیزه و شد گرمدل آموخت، توانمى هاست،آن تیزبین نگاه

 «.پرداخت نویسندگى

 :گفتم سرم، دادن تکان با زدم خندیلب. شدم خیره جمع در حاضرین به هایم،گفته پایان با

 .بود شیرین و جالب نوشتن، قدرت بر گشتمی بر که امروز، در ما کلی محبث خب -

 سرم، دادن تکان با و کرد باال را دستش نادیا. دوختم حاضرین به را نگاهم سوالی، و کردم مکثی

 :کرد صحبت به شروع و برخاست جا از. کردم صادر را اجازه

 کهآن از بیش من نظر در محبث این. بود جالبی و شیرین محبث نوشتن، قدرت محبث! ستاداُ بله، -

 .کردمی اِلقا را مضاعفی انرژی و انگیزه من، چوهم کار تازه هاینویسنده به باید،می

 :داد ادامه انداخت؛ گوشش پشت را اشمشکی رنگ فرفریِ موهای طنازی، با و زد لبخندی
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 .اُستاد شیدنبا خسته خالصه، -

 :کردم نگاه شاگردم به تحسین با

 !ممنونم. شما به احسنت! جان نادیا است درست. بله -

 :گفتم جمع، به نگاهی با و تر را لبم. نشست خود برجای تشکر، گفتن با و زد لبخندی نادیا

 هست؟ دیگری سوال. خب -

 :گفت مهربانانه لبخندی با دنش،ش بلند با زمانهم او و دادم تکان سری. کرد باال را دستش نهال

 ندارد؟ معنا بد تجربه هانویسنده برای چرا که است کرده مشغول را ذهنم که سوالی اُستاد. بله -

 :گفتم داریخویشتن و نفس عزت نهایت با

 .است آموزنده و مفید هرچیز او برای که زیرا ندارد معنی بد تجربه نویسنده، یک برای! عزیزم -

 :گفت عجیب یذوق با نهال

 !اُستاد تشکر. است همین. بله -

 :گفت تمام نزاکت با و کرد سالمی. شد وارد جوانی مرد بعد، کمی در، صدای با

 .دارند صحبتی دفتر، در شما با و آمدن تازگی به مدیر آقای پیداست، که طوراین! جوان استاد -

 :گفتم آرامانه لحنی با. دمدا تکان جوان، مرد گفته تفهمیم نشانه به سری تعجب، کمی با

 شما توانیدمی. ماندهباقی هایمگفته از کمی هم من. است نمانده زنگ تا چیزی. خب بسیار بله، -

 .آیممی خودم من ببرید، تشریف

 :گفتم مهربان و کردم نهال به رو سپس

 .کنممی خواهش! عزیزم. بله -

 :نوشتم خوانا خط با و رفتم تخته سمت به. نشست دوباره، تشکری با نهال

 بخشدمی زندگی که خدایی نام به»
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 را آن و کرده پیدا معانی، با و زیبا کامالً جمله سه شده، گفته تدریس این از! عزیزم آموزاندانش

 «هستم شما خدمت در من بعد جلسه بود سوالی هر. نویسیدمی قشنگ و خطخوش

 :دادم ادامه لبخندی با و برگشتم

 .نباشید خسته !من هایقشنگ -

 او با و رفتم کرد،می نگاهم تحسین با و بود ایستاده هنوز که جوانی مرد سمت به و برداشتم را کیفم

 .شدم قدم هم

 !است یابکم شما چوهم استادی: مردجوان

 :گفتم بیرون، به نفسم فرستادن با. بلند قدی با قیافهخوش جوان. برگردانم سمتش به را صورتم کمی

 .است شاگردانم به خدمت من وظیفه. نیست گوییدمی شما که هم طورآن نه، -

 :کرد جیبش درون را دستش

 .گفتم را حقیقت بنده درهرحال، -

 :گفتم ادب نهایت با و کردم مکثی. گرفتم دندان به را لبم

 !دارید لطف شما هرصورت در -

 در، به ایاشاره با و گرفت جلو کمی را دستش. نشد زده بینمان حرفی دفتر، به رسیدن تا دیگر

 :گفت دبانهٔ  مو

 .هستند ترمقدم هاخانوم -

 با. زد هم بر آرامی به را در و شد وارد او سپس و رفتم داخل به تشکری با و انداختم پایین را سرم

 :گفتم تعجب با خالی، اتاق دیدن

 !ندارند؟ حضور مدیر آقای -

 بر را دستانش. نشست آن روی بر و رفت دفتر میز سمت به محکم، هایقدم با و متین و زد لبخندی

 :گفت رفته باال ابروهایی با و زد گره هم بر میز روی
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 !چرا -

 :داد ادامه کرد، اشاره خودش به

 !جوان خانم هستم، مدیر من خود -

 :گفتم حرارت با دادم تکان طرفین به را سرم شگفتی با

 !دیرم آقای شما، دیدن از خوشحالم! من خدای اوه، -

 :گفت داد،می فشار را هایششقیقه که زمانهم کرد تر را لبش

 !خانوم متشکرم -

 در را دستانش مجدد. نشستم میز کنار صندلی روی بر او، اشاره با و دادم تکان تشکر معنی به سری

 :گفت میشد، خم جلو به میز روی کمی که درحالی و زد گره هم

 .مجموعه این مدیریت. هستم نوری پیام بنده -

 به خود با را آن پرده باد که آن رنگ آبی پنجره و نشسته پرونده از پر میزِ پشتِ. کرد مکث کمی

 :گفتم کنجکاو. بود کرده درست را جالبی تضاد قیمتش، گران تیپ و چهره و بود آورده در رقص

 و؟ -

 :پرسید سوالی رفت باال نرمی به راستش ابرو

 و؟ -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .نوری جناب باشید، مشغول هم دیگری حیطه در آیدمی نظر به -

 :گفت تعجب کمی با و زد زیبایی لبخند

 .دارم فعالیتی گاهیگه نجوم، رشته به عالقه دلیل به. بله! اوه -

 و شدم خیره داشت، قرار میز روی بر که کوچکی کاکتوس گلدان به. کردم اکتفا «خوبه» گفتن به

 :دادم ادامه سپس
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 .کنممی خواهش بفرمائید، خب. دارید امری من با رمودیدف -

 ایقهوه دارچرخ چرمی صندلی به را اشتکه. گرفتم باال را سرم ببینم، را العملش عکس کهآن برای

 :گفت و داد میز پشت

 .گویممی باشد،. بله -

. شد جلب بود، عکس دوقاب وجب پنج در که رنگ ایقهوه و گرد ساعت به خیره چشمانم. کرد مکث

 :داد ادامه مسحور لبخندی با. شوم خیره او به گیجی نشانه از لبخندی با شد باعث نگاهش سنگینی

 کنید؟می قبول غالمی به را من بدونم خواستممی -

 قیافه از هم او نه، که گمان بود؟ چه صحبت این معنی. کردممی نگاه رویمروبه جوان به منگ و گیج

 :داد ادامه گذار تاثیر لحنی و داد تکان لبخند با ریس که زد حدس گیجم

 جوان؟ خانم کنید،می ازدواج من با -

 که مدیری فهمیدم تازه من که حاال هم آن! مکان؟ این در! جا؟این! بود؟ خواستگاری یک این

 مگر اصالً! کرد؟می خواستگاری من از ورودش اول روز حال، است؟ این نشد، پیدا اشسرکله وقتهیچ

 با دوید صورتم به خون! بود؟ کرده را جسارتی چنین جرعتی کدام با! منطقی؟ کدام با آخر! میشد؟

 :گفتم عصبانیت حرارت

 !است منفی من جواب. خیر -

 .شدم ایستادن به مجبور صدایش با. رفتم در سمت به و شدم بلند جا از پرتعجبش چهره به توجهبی

 .خانم کنید صبر کنید، صبر کمی -

 به مردی او بگویم توانممی حاال. بود خیره من به سینه به دسته و ایستاده او حاال. برگشتم سمتش به

 !گستاخ بله. بود گستاخ معنا تمام

 :گفتم تمام عصبانیت با چشمانش، به خیره
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! گوید؟می چه دانیدمی! جوان آقای. دهید جواب را سوالم بله؟! گویید؟می چه که ایدمتوجه هیچ -

 توقع نکند! اید؟زده من به را حرف این منطقی کدام با آخر. طورهمین هم من و ایددیده مرا تازه ماش

 !بشنوید؟ گل شما و بگویم گل من ایدداشته

 :گفت سردخون و زد لبخندی. داد گوش هایمگفته به آرامش با

 من که بگویم باید اما اید؛یدهد مرا تازه شما که است درست. گویممی چه که دانممی و اممتوجه بله -

 مشکلی هیچ بگویم باید. ندارد مشکلی خب،. زنیدمی منطق از حرف. امدیده را شما بارها و بارها

 صحبت شما خود با باید که فرمودند هم هاآن کردم؛ صحبت عزیزتان مادر حتی و پدر با من! ندارد

 را این منطق. باشد بوده عصبانت همهآن به زنیا کنمنمی فکر. دادم شما به پیشنهاد تنها من. کنم

 نگفتم هم بنده حتی! گویدمی درس منطق بله. کنید ازدواج چگونه نشناخته، مرا شما که گویدمی

 شما حال. شناسممی شایدمی و بایدمی کهآن از بهتر را شما من! شوید من همسر فردا همین

 مرا کردید حس که زمانی و کنممی صبر من ویید،بگ شما که هروقت تا که بشناسید مرا خواهیدمی

 .کنید ابراز شدید، مندعالقه من چونهم اگر و شناسیدمی

 چشمانم به خیره. انداختمی امیر بابا خود، پدر یاد مرا تنها بود صدایش در که آرامشی و سردیخون

 با سوالم به و خواندمی او که انگاری شدمی ایجاد ذهنم در که سوالی هر با کرد،می صحبت و بود

 :گفتم شرمنده و گرفتم دندان به را لبم. دادمی پاسخ کاملی توضیح

 ... .ببخ مرا خواهممی شما از. است درست بله، -

 :گفت جذاب لبخندی با و برد باال را دستانش که بودم نکرده تمام را امگفته هنوز

 دادم،می نشان خود از را العملعکس همین بودم هم من اگر شاید. نیست عذرخواهی به نیاز! نه اوه، -

 :داد ادامه و کرد مکثی

 !زیبا خانم -

 .انداختم پایین را سرم امنسنجیده رفتار از پشیمان و خجالت با

*** 

 :گفتمی که سپردم گوش مادر هایحرف به ناراحت و گرفتم دستانم دو بین را سرم
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 پیش وقت خیلی از را نوری پیام آقای ان،جو این پدرت و من! من هستی عزیزم، دختر -

 تربیش را او تا داده وقت تو به او خودش هایگفته طبق. است نشده طوری هم حاال. شناختیممی

 مرد او جان، هستی. کندمی شرمنده مرا ایداده منفی جواب او به فوراً تو کهاین عزیزم ولی بشناسی؛

 تو دیگر. است عالی که هم اشمالی وضع. دار نصب و صلا و قیافه خوش بلند، قد. است خوبی خیلی

 .خواهیممی را صالحت ما کن باور عزیزم، خواهی؟می چه

 :گفتم و کردم بلند را سرم کالفگی با

 هست؟ اجازه. کنم استراحت کمی خواهممی دهید اجازه اگر. باشد جان، مامان باشد! بله -

 .بست را آن آرامی به و رفت در سمت به موهایم بر ایه**س**و**ب با و آمد سمتم به مادر

 خودنویسم صندلی، روی بر نشستن از پس و رفتم تحریرم میز سمت به. کردم فوت بیرون به را نفسم

 :نوشتم دفترم کاغذ روی بر و گرفتم دست در را

 است عشق خدا که امآموخته"

 ... .خداست تنها عشق و

 شوم،می ناامید وقتی که امآموخته

 عظمتش تمام با داخ

 شوم؛می امیدوار او رحمت به دوباره و کشدمی را انتظارم عاشقانه

 .است کار در صالحی حتماً نرسیدم امخواسته آنچه به تاکنون اگر که امآموخته

 است؛ دشوار زندگی که امآموخته

 و هستم ترسخت برابر صد او از من ولی

 "است گرفته نظر در را بهترش برایم خدا

. گذاشتم آن روی بر لبخندی با را سرم و گذاشته دفتر روی بر آرام انگشتانم میان از را خودنویسم

 و نوشتممی فقط بفهمم آنکهبی گرفتممی دست در را خودنویس وقتی همیشه زدم؛ لبخندی
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 مآرا دلم در و زدممی لبخندی خودم توسط شده نوشته چیز هر با آمدممی خود به وقتی و نوشتممی

 .شدم آرام زیادی که االن چونهم شدم؛می

  "بعد سال دو"

 

 

 را اتقیافه است، خوب گویممی. کنیمی اخم است بد گویممی بگویم، چه دانمنمی دیگر که من: نورا

 .باشم ساکت دهممی ترجیح بنابراین خب. کنیمی جمع

 :گفت و کرد زیبایی یخنده محدثه

 .دهممی را دارم چه هر من که باشی، ساکت دقیقه چند بتوانی اگر تو. است عالی! نه نه،. است خوب -

 محدثه نامزد یدرباره آمده پیش بحث به لبخند و کنجکاوی با حرفبی مادرم، و پدر سرخ اتاق در

 .بودم محدثه و نوا هایکلکل گرنظاره و سپردممی گوش

 :گفت زد لبخندی شیطنت با نورا

 !است عالی این. باشد دهی؟می بخواهم که را چه هر تو باشم ساکت من راگ که مطمئنی تو اوه، -

 و برگرداند سمتم به را سرش محدثه. کرد نگاه محدثه به سکوت در و بست را دهانش فرضی زیپ

 :گفت کنجکاوانه

 چیست؟ تو نظر جانم، هستی -

 .کردم تر را لبم

 مورد؟ چه در -

 .دیگر ارضعلی نامزدم، همین رفته؟ کجا حواست -

 :گفتم و شدم خیره رنگش مشکی چشمان به نفسم، فرستادن با. دادم تکان حرفش تفهمیم به سری
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 از قوی احتمال به و ایدشده آشنا هم با است هفته پنج تنها شما. ندارم خاصی نظر من خب، -

 مبگوی توانممی فقط ندارم، خاصی نظر. ایدشده آشنا هم خصوصیات دیگر و اخالقی خصوصیات

 .کنممی خوشبختی آرزوی برایتان

 :گفت حرارت با نورا

 .دارم را تو نظر برعکس کامالً من اما -

 :داد ادامه و کرد نگاهی محدثه به

 چه از تو که عجبم در واقعاً من. است تحملی قابلغیر مرد اَه. آیدنمی خوشم اصالً رضاعلی از. بله -

 خوش جوان او ندارد، انکار جای بله. اشخانواده یا فهقیا از حتماً. است آمده خوشت بشر این چیز

 کامالً مردی. داردبرنمی غرورش از دست هستی پیشش تو کهآن وجود با حتی او اما است؛ ایقیافه

 ماها کنممی فکر است شاهد خدا که داردبرمی قدم غرور با چنان. است راضی خود از و خودخواه

 او و مورچه حکم

 .دارد را آدم

 آمیزکیدٔ  تا هم من. داد ترجیح را سکوت بود شده گرفته و دلخور کمی نورا هایحرف از که حدثهم

 :گفتم بود، محدثه یگرفته حال سبب که نورا به رو

 !کنی قضاوت نباید پس شناسینمی درست را او که تو. دیگر است بس نورا، -

 .کرد اخمی بود، نشده ناراحت عنوان هیچ به حرفم از که نورا

 که نیست طبیعی. است من عزیز و خواهر تک او ،است من خواهر محدثه هستی؟ کنم بس را چی -

 شناسم؟نمی را او من گفته که ثانی در خواهم؟می را صالحش

 :داد ادامه و کرد اشاره خودش به افتخار با

 نه؟ شود،نمی باورت. شناسممی شناسد،می را او است هفته پنج که ایمحدثه از بهتر حتی را او من -

 صحبت من با او که است شاهد محدثه بودیم شانخانه در همگی که مهمانی در. ندارد مشکلی خب

 است، غرورت در عیبت و نقض گفتم وقتی هستم؛ گوییصریح و رک دختری که دانیمی. کرد

 :گفت و کرد غرولندی
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 .نه غرور اما است؛ بزرگ ضعف یک خواهیخود بله -

 :پرسیدم

 چرا؟ -

 :گفت شرمانهبی

 گستاخ مردک اَه. بیاید در زندگی در درستی روال و نظم به تواندمی غرور باشد، برتر نفر یک وقتی -

 .متکبر راضی خود از و

 به را دستم نورا، به نگاه بدون. بارید هایهای بغلم در بود گرفته اشگریه نورا، هایگفته از که محدثه

 :گفتم باعصبانت و گرفتم در سمت

 .بیرون هم حاال. نکن قضاوت گفتم -

 :گفتم مهربانانه و آرام و کشیدم محدثه سر بر را دستم نوازشگرانه

. است او آرزوی تو خوشبختی که دانیمی. ندارد منظوری خواهرت کن باور. عزیزم هیس هیس، -

 !باش آرام

 صورت با جالبی تضاد خش،سر چشمان. کرد نگاه چشمانم در گریان چشمان با و آورد باال را سرش

 و بردم جلو را دستم. نشست لبم بر لبخند اشقیافه از لجوجانه. بود کرده ایجاد ملوسش و رنگ سفید

 :گفتم کردم،می پاک آرام آرام، را هایشاشک که درحالی

 نه را، خودت نه خواهدت،نمی که کسی برای داشتن دوست اثبات ست،ایبیهوده اصرار چه گاهی -

 است فایدهبی هااین تمام! دانی؟می. کنیممی بیهوده تالش مانرابطه حفظ برای گاهی! را ستاحسا

 او عشق از لبریز تو وقتی است فایدهبی نیستی؛ تو که باشد داشته سر در را هوایی آدمت وقتی

 هنادید را هایتاشک و هادلتنگی تو، که شده غرق او در چنان و غریبه یک عشق در او و هستی

 که کنیمی پافشاری داشتنش دوست بر قدرآن و بکشی دست او از توانینمی حال این با اما گیرد؛می

 .کندمی میانی در پا برایت خداوند حتی دیگر

 :دادم ادامه دماغش رنگ قرمز نوک به خیره و زدم لبخندی
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. است خوبی مرد. امهدید را او هم من. دارد دوست را تو رضاعلی که دانیمی خوب خیلی تو ولی -

 او بودن قیافه خوش او، داری نصب و اصل شودمی باعث و دارد ایاندازه از بیش غرور که است درست

 .دیگران حرف نه مهمی تو. هستی تو مهم اما نیاید؛ کسی چشم به

 :گفتم مهربان و گرفتم دستم در را دستش

 ایذره نورا و من حرف ایآمده کنار غرورش با وت وقتی. کند آغاز را جدیدی زندگی تو با تواندمی او -

 عزیزم؟ ای،متوجه. ندارد اهمیت

 :گفت گریه از ناشی لحنی با کردمی حلقه کمرم دور را دستانش که درحالی. خزید آغوشم به

 .است کم خوبی، بگویم هم قدرچه هر -

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفسی

 .کنممی را شمتال تمام باشد! گوییمی درست بله، -

 .کرد درست را سرش شال و آمد بیرون بغلم از محدثه پیام، آهنگین صدای با

 شب، آسمان"

 او برای دارد هاحرف

 !او دل در نشیندمی که هاییحرف

 .است دلتنگ باراین شب آسمان

 !است ننگ یک نبودن، عاشق او برای

 بارد،می باراین شب آسمان

 !سعادت از یهایستاره و محبت از بارانی

 !را مانکمانی رنگین عشق تو، و من دل از چیندمی

 "شودمی نوروز برایش روز آن بیند؛می را خورشید که زمانی و شودمی هم روز شب، آسمان
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 در سمت به که همزمان کنانخنده و برد باال را دستانش محدثه. کردم نگاه همسرم به زیبایی لبخند با

 :گفت رفت،می

 .اجازه با ست،اضافی دیگر من حضور. آوردند تشریف خانم هستی همسر امیر آقا! به به -

 .خودش و بودم من سال دو این تربیش چونهم حال. شدم خیره پیام به در بستن صدای با و

 :کردم زمزمه چشمانش در خیره و ایستادم اشقدمی یک در و رفتم سمتش به

 مردی با چگونه دیدممی نوشتن در را دنیایم که من چطور نمدانمی. گذردمی طوراین چرا دانمنمی -

 حاال. زمین و آسمان درون دنیایی نه؟ مگر است جالب. شدم یکی دید،می آسمان در را دنیایش که

 کردم نگاه را تو زدم، لبخند و کردم نگاه را تو گرفتم، باال را سرم هاییروز چه که هست یادت آسمانم،

 و کردم دعا! کردم دراز سویت به را دستانم آید؟می یادت بستم؟ را انمچشم خدا شگفتی از و

 خیلی برایم که جستم را کسی تو میان در ولی بوسیدم؛ را خودت گاه شمردم، را هایتستاره گاهیگه

 است. تر نزدیک من به گردن رگ از او که دانممی حاال اما است؛ عزیز

. گرفتم آرامش هایشقلب تپش از. دادم تکیه هایشنهسی به را سرم من و گذاشت پشتم را دستش

 !من تنها بله بود، من برای جذاب و داشتنی دوست رعنا، مرد این

 مردان، تمامی از من سهم است؟ بوده همین من صالح اقتاد؟ اتفاق چطور حوادث این یهمه شد؟ چه

 رسید؟نمی نظر به زیاد کمی بود کرده باز رویم به را درش خدا که خوشبختی است؟ بوده نوری پیام

 من باید، آنکه از تر بیش بگویم توانممی فقط. من خدای آه بود؟ نکرده خودش شرمنده مرا زیادی

 .دارم دوست عاشقانه را تو چقدر که بدانی کاش ای. هستم کرمت بزرگی و تو ممنون

*** 

 

 خوشحالی با را نفسم. کردم اهنگ بود دستم در که را خود نویسندگی دکتری مدرک بار هزارمین برای

 این مناسبت به هم دور پیام و من مشترک خانه در رضاعلی و محدثه نورا، مادرم، و پدر. دادم بیرون

 فقط کنم فکر. کنم توصیفش توانستمنمی گونههیچ به داشتم که را شادی حس. بودند شده جمع خبر

 .کردندمی نگاهم تحسین و رضایت با همگی. داشت خبر امخوشحالی اندازه از که بود خدا

*** 
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 کردیم، را ماندشان تربیش درخواست پیام و من چه هر و کردن رفتن قصد و شدن بلند جا از همگی

 من، جز سالن در. رفتیم سالن به نورا و علیرضا همسرش محدثه، با خداحافظی از پس. بود نتیجهبی

 :گفت گوشم در و گرفت آغوشش در مرا پدرم. نبود دیگری کس مادرم و پدر و همسرم

 .دخترم دارم دوستت. شدی سرافرازیمان باعث که ممنونم و کنممی افتخار تو به من بابا، دختر -

 :گفتم بغلش در طورهمان گریان چشمانی با

 .بابایی دارم دوستت هم من -

 لحنی با و گرفت آغوشش در مرا و آمد سمتم به گریان چشمانی با مادر سپس و زد لبخندی

 :گفت مادرانه و ثیرگزارٔ  تا

 .کرد مقایسه دیگری کس با را کسهیچ نباید که گفتهمی درست پدرت بینم،می دارم که حاال -

 لرزان و گرفت آغوشش در را سرم ریخت، اشگونه روی بر لجوجانه اشک یقطره. گرفت فاصله کمی

 :داد ادامه

 !کردی سرافراز را ما تو. عزیزم رسیدی آرزویت و هدف به که خوشحالم شدت به -

 .رفت سمتش به و زد سرم بر دوباره ایه**س**و**ب مادر پدر، صدای با

 .عزیزم خانم یمانخانه برویم دیگر است بهتر -

 ایستاد پیام رویروبه لبخندی با پدر. داد تکان پدرم حرف تفهمیم عنوان به را سرش لبخندی با مادر

 :گفت و

 ... .و تدارکات بابت ممنون. رویممی دیگر ما -

 :داد ادامه من به نگاهی با و

 .فرزندم تک از حمایت -

 :گفت و گذاشت چشمانش از یکی روی را دستش پیام

 .امیر بابا بوده وظیفه -
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 :داد ادامه ادب و مهربانی نهایت با و ایستاده پیام همزمان و زد لبخندی پدر

 .همراهتان به خدا بروید اما یم؛شونمی سیر هرگز شما با دیدار از چند هر -

 "کل دانای"

 

 

 را خدا و نیامد چشمانشان به خواب صبح تا بود، شده افتخارشان باعث دخترشان کهآن از امیر و نگار

 راضی همسرش خوشحالی دیدن از پیام و بود خوشحال اشتازه موفقیت از هستی. کردندمی شکر

 تربیش را همه داد فرصت او به که است پیام ممنون کهآن از اش،عالقه از شب آن هستی بود؛

 هر. دادن ادامه را زندگیشان بختخوش هم رضاعلی و محدثه. کرد تشکر و خوشحالی ابراز بشناسد،

 و بود آلایده کامالً شوهری همسرش، برای ولی بود؛ چشم در بقیه دید در رضاعلی غرور هنوز چند

 .بود خوشحال و راضی خوشبختی این داشتن از محدثه

*** 

 گاهی و رسدمی کجا به سرانجام دانینمی گاهی. شود پیدا صالحت تا شودنمی که شودنمی گاهی بله،

 که داریم را ماشینی حکم ما و است خیابانی چونهم زندگی دانیمی. شودمی چه تو زندگی دانینمی

 هایخواسته و رویاها به آن بر دنکر گذر با ولی ندارد؛ کارمان به کاری کسهیچ کنیم توقف اگر

 سمت به و انتخاب راه درست راه کردن فکر کمی با است بهتر پس! شویممی ترنزدیک خودمان

 .کنیم پرواز آرزوهایمان

 

 .عصر دقیقه ۶:۲۸ ساعت در ۱۴۰۰/۶/۱۸: پایان

 : ترتیب به کتاب در اسامی تمامی معانی

 

 .چهره خوش دختر: نگار. ۱

 رانحکم و حاکم ه،پادشا: امیر. ۲
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 .زندگانی و وجود زندگی،: هستی. ۳

 فرستاده دیگر گروه به گروهی یا فرد از نشانه یا نوشته کالم شکل به که مطالبی وحی الهام،: پیام. ۴

 .شود

 .آواز خوش زن: نادیا. ۵

 .نورس چهدرخت یا درخت: نهال. ۶

 (گیردمی منشأ نور از) تابان درخشان،: نورا. ۷

 .سخن گوینده محدث، نثٔ  مو: محدثه. ۸

 مرکب ،(رضا و علی) مرکب، هاینام از ،(خشنود و مرتبه بلند) رضا و علی اسم دو ترکیب: رضاعلی .۹

 به رضا و مرتبه بلند معنای به علی رضا، امام هشتم امام نام و المومنین امیر حضرت اول امام نام از

 .است خشنود معنای

 :نویسنده سخن

 از. کردید اعتماد من به و کردید حمایتم کردید، تشویقم بودید، همراهم که شما تک تک از ممنونم

 ایذره که امیدوارم! ممنونم خیلی و ارزشمنده برام واقعاً دونستید همراهی قابل رو رمان این کهاین

 .باشه شده واقع پسنتدتون مورد

 !مهربونتون هاینگاه به تقدیم

 .یاحق

*** 

 :ندهنویس دیگر اثرات از

 .جنگل در مرواریدی داستان .۱

 !بودم غافل که خدایی از و یدلنوشته .۲

 .خطرناک اما شیرین؛ بالیی شیطون شعر .۳

https://romanik.ir/558/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%82%d9%84%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87/
https://romanik.ir/603/%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%ba%d8%a7%d9%81%d9%84-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%85-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%a7/
https://romanik.ir/710/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87/
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 .افکارم سرباالیی دلنوشته .۴

 (.افکارم سرباالیی دلنوشته دوم جلد) اذهان سرازیری دلنوشته .۵

 .غربت چاه دلنوشته .۶

 .دریچهبی آئورت پرطرفدار رمان .۷

 .کمان مه رمان .۸

 .مهر کیمیای دلنوشته .۹

 

 :آخر حرف

 "آغازها نوید"

 زمین روی هستی، این در. است کمین در احساس یرایحه از نسیمی عشق، برگ و شاخ الیبهال از

 .هستی زندگی دلیل تنها! تو آسمانی، سقف زیر خاکی،

 از بخوانم، هااسطوره از بگویم، هابودن از تا امآمده من اینک. کنیمی زنده را بودن لبخندت، و تو

 !کوه سنگی دل در احساس نهر جاری خون،بی هایگرگ و مظلوم آهوهای

 ... .هاپایان برای پایانی و لذت طعم با آغازی دهم،می آغازها از نوید من! آری

 تمامی برای و کنممی پراکنده هایواژه تک تک بر نوازش دست را وجودم هدیه اکنون، هم من

 .امسرویمی عشق آوای ها،عاشق

 !ایزمینه هر در ناب و جذاب نوشته هزاران با و زندگی هایهَدیه تمامی برای ایهِدیه

 

 .زادهقلی هدیه: نویسنده

 

 

https://romanik.ir/2919/%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://romanik.ir/3073/%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b0%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%82%d9%84%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%85/
https://romanik.ir/3104/%d8%af%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://romanik.ir/forums/threads/2601
https://romanik.ir/forums/threads/3229
https://romanik.ir/forums/threads/2961
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 دید فرمایید.برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک باز

این برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :های اجتماعیرمانیک در شبکه
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