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مقدمه
بسيار زيادشخصيت اصلي اين داستان، جواني جوياي نام با روياي داشتن ثروت 

به نام نويد است كه در تكاپوي زندگي و مشكالت پيرامون آن، به دختر زيبايي
در بخشـي از پـازل زنـدگي رويـايي به نام تيام بر مي خورد كه با حضور خود ، 

.نويد، نقش به سزايي ايفا مي كند
نويد فكر مي كرد كه با حضور در كنار اين دختر زيبا و خوش سـيما، بـه تمـام

سته هايش در اين روزها و سال هاي خاكسـتري خواهـد رسـيد؛ امـا نمـيخوا
دانست كه چه سرنوشتي در انتظارش است و چگونه تمام آمال و آرزوهايش در

نمي دانست كه كه ايـن رابطـه بـه بـدترين. چند ثانيه نقش بر آب خواهد شد 
تمـامشكل ممكن باعث نابودي همه ي خوشي ها ، مهرباني ها و پايـان يـافتن   

لذت هاي زندگيش خواهد شد و پس از خراب شـدن همـه آرمـان هـايش، بـه
.زندگي سرد و بي روح قبل از آشنايي اش باز خواهد گشت

نويسنده در اين كتاب عالوه بر نگـارش و بـه تصـوير كشـيدن اتفاقـاتي كـه در
تمامي دوران زندگي نويد رخ داده است؛ چگونه و به كجـا خـتم شـدن زنـدگي

 .چندين فصل به قلم تحرير درآورده است اش را در
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سخن آغازين
، سال هاست كه به دنيا اومدم ؛  اما نمي دونم براي چي به دنيا اومدم
اگـر بـه. هنوز نمي دونم چرا هستم و قرار است روي اين زمين چه كـار بكـنم   

هـاناصالً براي ايـن ج . دنيا نمي اومدم چه كسي جاي خالي مرا حس مي كرد 
. هستي چه فرقي مي كرد كه من باشم يا نباشم 

قطعـاً بعـد از. اين دنيا ِانقدر شلوغه كه هيچ كس متوجه نبودن من نمـي شـد   
مردنم هم هيچ اتفاقي نمي افتاد و همه چيز به خوبي سير طبيعـي خـودش رو

. طي مي كرد 
. باز صبح مي شه و خورشيد مثل هميشه طلوع مي كنه 

.و آسمانِ پر از ستاره خودش رو به زمين نشون مي ده باز شب مي شه
بهار و تابستان ميشه و پاييز و زمستان مياد و دنيا به واسـطه نبـود هـيچ كـس

.تعطيل نميشه
سپاس تو را اي جهان دار جان آفرين ، چون بار ديگر مصمم شدم تا بنويسـم و

. رزاني داشتي توان نگارش داستان تلخ و شيرين زندگي را به من حقير ا
مسلماً ، با گذشت زمان و با گذر از مشكالت و گرفتاري ها ، شادي ها و تلخـي
ها ، خاطراتي براي هر يك از ما انسان ها باقي مي مونه كه اگر توان نوشتن آنها
را داشته باشيم ، شايد بزرگ جلوه كنه و روزي با انـدكي ويـرايش ، آموزنـده و

.جاويدان بشه
از روزگار و زندگي خويش مي ناليم و هميشه خداي رحيم رو مورد همه ي ما ،

؟ اما ، هيچ وقت از خود نپرسـيدم ،!خطاب قرار مي ديم و از او سؤال مي كنيم
سهم ما تو اين بالها و دگرگوني ها و سرنوشت و طالع ، چيه ؟
نمـي دونـم آخـر. با اين تفاسير نمي دونم خوشبختي سهم من شد يا بدبختي 

فقـط اينـو مـي دونـم مـن مـي خـوام. زندگي قراره چه جوري تموم بشه  اين
زندگيمو با همه سختي ها و گرفتـاري هـا، خـودم بسـازمش تـا اگـه بشـه بـه

. خوشبختي برسم 
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،تفاقات جور وا جور كه برام افتادمن تو اين سال هاي خاكستري ، تو اين همه ا

....گشتم ، يه مونس يه يار تو اين همه غم و غصه و شادي دنبال يه دوست مي 
يري ناتمام از زنـدگي نويسـندهبه هر حال جداي همه گفته ها ، اين كتاب تصو

، پاره هاي زندگي او بودند كه با عشق و دردي عميق بـهكلمات نويسنده. است
.آناني كه دوستشان داشت تقديم كرد

بـر هـر نويسنده اي كه طول زندگيش را فداي عرضش كرد و زيستن را دليـل 
.قدمش قرار داد

االن كه دارم اين ماجرا رو براتون مي نويسم نمي دونم كار درستي مي كنم يـا
. موندم كه از كجا ، اين داستان زندگي رو شروع كنم . نه 

تنها چيزي كـه. نمي دونم از روزهاي آشنايي بنويسم يا از روزهاي جدايي بگم 
ر طوفان، دائم در تالطم بودم و مـيمي دونم اينه كه مثل كشتي گرفتار شده د

.خوام با نگارش اين كتاب مرهمي باشم بر روي دردهاي قلبم

نعمت اهللا باقروند –بنده خدا 





فصل اول

باران ريز ريز و آهسته روي شيشه اتاق فرود مـي آيـد و صـداي دل انگيـزي را
ت و از شنيدنشصدايي كه هميشه براي من دوست داشتني اس. ايجاد مي كند

خسته كه نه ولي با نشاط مي شوم ، باران بهاري از اوايل شب، شروع به باريدن
.كرده و بوي رطوبت و خاك همه جا را فرا گرفته است

به محض باز كردن پنجره و استشمام بوي رطوبت و خاك ، به ياد خاطراتم، بـا
اهـد كـه بـه بـالكنپسر كوچكم كنارم ايستاده و مي خو. باران همراه مي شوم 

همان طور كه پسـرم را بغـل مـي. ببرمش، تا او هم بتواند حياط را تماشا كند 
كردم، با خودم مي انديشم كه سال هاي عمر ما چطـور بسـان بـرق و بـاد مـي

گـاهي. گذرند و از خود جز تلي از خاطرات تلخ و شيرين به جاي نمي گذارنـد 
اد از دست رفته را مـي خـوريم و دماوقات با يادآوري آنها ، حسرت روزهاي ش

. نمي زنيم 
با صداي زيباي باران نگاهم در دور دست ها گم شد و خاطرات در ذهـنم جـان

  .......گرفت 
وقتي سايه دهشتناك جنگ بر كشور ما بسـتر گزيـد ، در سـالهاي اول جنـگ
تحميلي ناجوانمردانه عليه ايران توسط دشمن از خدا بي خبر بعثـي و عـامالن
زورگوي جهان بي عدل و داد؛ در روزهاي پر از خون و اشك؛ در بحبوبه جنـگ
و ستيز سياسي مملكت؛ در سومين بهار از پيروزي انقـالب شـكوهمند ايـران و

.، فرزندي پا به جهان هستي گذاشت1360دومين روز از دومين ماه بهار سال 
از محلـه هـايسحرگاه روز چهارشنبه به تـاريخ دوم ارديبهشـت مـاه در يكـي     

پسـري. جنوب تهران ، فرزند پسري پس از مرگ فرزند پسر ديگري متولد شد 
كه پس از غم از دست دادن نوزادي ، جايش را با هزار اميد و آرزو براي خانواده
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اش پر خواهد كرد و عنوان چهارمين فرزند از يك خانواده متدين و با ايمـان را  
دوستي كه با فقدان از دست دادن نـوزاد  خانواده پسر . نصيب خودش كرده بود

شور و نشاط را از دست رفتـه مـي    –كه شيرازه شادي را پاره كرده بود  -قبلي 
  .ديدند، با آمدن نوزاد پسري ديگر، حيات خود را به دست آوردند

اين خانواده ، بخش كوچكي از يك خاندان پر جمعيـت بـود، كـه بـا حاكميـت      
پدر بزرگ خـانواده اداره مـي شـد و  كليـه      مردسالري خودش و پرجذبه بودن

  .فرامين توسط او صادر، و توسط بقيه اعضاي خانواده  به اجرا درمي آمد
پدرم، پسر ارشد اين خانواده بود كه به تبع آن مسئوليت اجرائي تمام كارهـا را  

پدرم به جز صالح ديد پدر و مادرش حرفي نمـي زد و ازهمـه   . به عهده داشت 
  . اطاعت كنند و حق اعتراض رو به هيچ كس نمي داد مي خواست كه 

در خانواده مرسوم بود كه وقتي فرزندي به دنيا آمد، طبق رسم هاي آئيني اين 
خاندان ، پدر بزرگ كه مقام بزرگ خانداني را به دوش داشـت در حضـور تمـام    
اعضاء خانواده و فاميل ، مراسم نام گذاري را با آئين خاص خودش برگـزار مـي   

  . نامي بود كه براي اين نوزاد تازه متولد شده، انتخاب كردند نويدرد و ك
خانواده نويد به همراه خانواده شش عمو و سه عمه ي خود، دريـك سـاختمان   

. پدر بزرگ مرد خوش قلب و با ايماني بـود  . بزرگ سه طبقه زندگي مي كردند
ه حضـرت امـام   كه همه ساله با عشق ب) ع(مردي از جنس خادمين سيدالشهدا 

مراسم عزاداري، سينه زني ) ع(و برادر بزرگوارشان حضرت اباالفضل ) ع(حسين 
و قمه زني رو بر پا مي كرد و در اين راه ، خيل عظيمي از مردم و آشنايان با او 

  .همكاري و هم ياري مي كردند
درست مدتي پس از . خيلي زود نويد روزهاي خاكستري زندگيش را تجربه كرد

ود كه متوجه شدند مثل فرزند قبلي دچار بيماري گوارشي شـده و مـدام   تولد ب
نه تنها شير مادرش را قبول نمي كند بلكه هيچ نوع شير و غـذاي  . تب مي كند

اين مسئله خيلي زود آن شور و شادي حاكم شده . كمكي ديگري را نمي خورد
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ود هنگـامدر خانواده را تبديل به نگراني هاي گذشته كرد كه چه بسـا مـرگ ز  
.براي فرزند جديد تكرار شود

اما خداي رحمان و بسيار مهربان به فكر نويد كوچولو بود و يك حامي از جـان
. گذشته براي گذران اين روزهاي سخت و خاكستري در كنار او قـرار داده بـود   
. يك فرشته از نسل فرشته هاي زميني خود به نام مادر را نگهبان او كـرده بـود  

.ولين معلمش مادرش بود و اولين الگوي زندگيش پدر بزرگوارشدر واقع ا
مـادر نويـد هـم. خوشبختانه نويد مادر بسيار مهربان و رئوف و دلسوزي داشت 
مادر نويد عـروس. مثل خود او روزهاي بسيار سختي رو پشت سر مي گذاشت 

و اول خانواده بود و از قضا نسبت فاميلي خيلي نزديكي هم با شـوهرش داشـت  
ايـن قرابـت فـاميلي باعـث شـده بـود كـه كليـه. مادر شوهرش ، عمه او بـود  

مسئوليت هاي زندگي از جمله شستشو ، پخت و پز و حتي نگهـداري و بـزرگ
كردن چند برادر و خواهر شوهر كوچك ، در كنار چهـار فرزنـد خـودش رو بـر

عث آن شـدهعهده داشته باشد كه طبيعتاً خستگي هاي مادر بي نوايِ نويد ، با
.بود كه بي توجهي ناخواسته اي نسبت به نويد و ديگر فرزندانش داشته باشد

، مگر از يك زن كم سن و سال و دور از خانواده پدري كه مسئوليت مـادربودن
همسر بودن ، عروس اول خانواده بودن را بر عهده داشته و بـا اون همـه امـر و

مي شد و به تبع آن حمايت نكـردننهي هاي روزانه عمه اش كه برايش ديكته 
.شوهرش به واسطه احترام به مادر ، چه توقعي مي توان داشت

بود ، همچنان در ايران آشـوب و بحـران حـاكم 60آغازين روزهاي تيرماه سال 
،. بود  همه خانواده هاي ايراني روزها را با دلهره مي گذراندند و با صـداي آژيـر

از سويي جنگ در مرزهاي ايران و از سـوي. دندهمه منتظر مرگ عزيزانشان بو
ديگر وقايع پيش و پس در فصل گرم تابستان بـا بـوي خـون و صـداي بمـب و
اخبار در هم ريختگي سياست ، كشور را به سمت و سوي بروز مشكالت فراوان

. كشيده بود 
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من در بيمارستاني در تهران بستري بودم و نگرانيِ حال مـن در خـانواده بـاقي    
ود كه آيا سرنوشت فرزند تازه متولد چه خواهـد بـود ؟ آيـا نويـد بهبـود پيـدا       ب

خواهد كرد و به كانون گرم خانواده باز خواهد گشت و يـا بـه سرنوشـت فرزنـد     
قبلي دچار خواهد شد ؟ اين سئواالت و پرسش هايي بـود كـه در ذهـن اهـالي     

  . خانواده به خصوص مادر هميشه نگرانِ نويد بود
بود كه مادر بـزرگ مـن بـه جـاي مـادر عزيـزم در        60ير ماه سال شب هفتم ت

مثل هميشه نگراني از حمله هوايي بـر  . بيمارستان به عنوان همراه نزد من بود 
شب دو بمـب قـوي ، محـل     9حدود ساعت . شرايط جامعه و تهران حاكم بود 

مادربزرگم از شدت صداي . دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي را منفجر كرد 
انفجار و لرزشي كه به بيمارستان وارد كرده بود بيهوش شد، چون بيمارسـتاني  
كه من در آن بستري بودم نزديك محل حزب جمهوري بود و اين بيهوشي آغاز 

  . بيماري فشار خونش بود 
) ع(اون شب مادر بزرگم خوب شدن و بهبود حال من رو بـه آقـا امـام حسـين     

وب و از بيمارستان مرخص شـوم ، بعـد از   حواله داد و دخيل شد كه اگر من خ
اينكه بزرگ شدم و درك كردم كه به خاطر نذري كه برايم كرده بودنـد خـوب   
شدم ، به اون بيمارستاني كه در آن بستري بـودم بـروم و تمـامي مالفـه هـاي      

  . تختش رو عوض و بيمارستان را آب و جارو  كنم
بود كه بعـد از خـوب شـدن تـا      اما نذرهايش اينجا تموم نشد و نذر مهم تر اين

آخر عمرم ، ايام محرم و صفر رو سياه پوشيده و عزادار سرور و سـاالر شـهيدان   
انگـار خداونـد كـريم    . خيلي زود دعاها و نذرهاي مادر بزرگ جـواب داد  . باشم

  . منتظر دعا كردن بود تا اجابت كند
ي بايسـت بـه   دوراني كه مـ , سالهاي جنگ ، دوران كودكيمو خيلي ساده بلعيد 

  .ياد گيري و سرگرمي هاي كودكانه مي گذشت
مـن بـه همـراه پـدر و     . زمان سپري شد و موقع اداي نذر مادر بزرگم فرا رسيد 

احسـاس  . حس خاصي داشتم . پدربزرگ و مادر بزرگم راهي بيمارستان شديم 


