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 فصل اول  ·
 

ا شنیدن در حال کشیدن دستمال خیس بر روی پله های مرمرین راهرو بودم. هنوز پله آخر را تمیز نکرده بودم که ب

دم. صدای زنگ از جا پریدم. به در کوچه نگاه کردم. در همان هنگام قامت بلند پدر را پشت شیشه در منزل دی

رد و باعث ی انگشتر عقیق پدر که به شیشه می خورد روحم را آزصدای زنگ هنوز در گوشم بود که متعاقب آن صدا

ردم و خود شد دست و پایم را گم کنم و به جای اینکه برای باز کردن در بروم پله های زیرزمین را دو تا یکی طی ک

جام شده را پشت پرده ضخیمی که جلوی زیر زمین آویزان شده بود پنهان کنم. لحظه ای از این کار که ناخودآگاه ان

ند؛ درست بود تعجب کردم. به خود گفتم این چه کاری بود کردم اما افکارم مرا به گذشته برد تا عملم را توجیه ک

نهان مثل زمانی که با شنیدن چنین صدایی بر خود می لرزیدم و سعی می کردم تا حد امکان از دید پدر خود را پ

 .کنم

طاقت  اما طرز در زدن او می رساند که باز هم خسته و گرسنه است ونمی دانستم اکنون پدر عصبانی است یا نه، 

ی به منزل می آمد لحظه ای صبر کردن ندارد تا کسی خود را به آیفون برساند. این اولین بار نبود که پدر چنین عصبان

ا برایم دانم چر با وجود این نگرانی و دلشوره چنگ به وجودم انداخت. این حالت پدر خیلی تکرار شده بود اما نمی

ی عادی نمی شد. به یاد روزهایی افتادم که خواهرانم ازدواج نکرده بودند و با آمدن پدر خود را در گوشه و کنار

بایست موج  پنهان می کردند تا دور از چشم او خود را به سنگری امن برسانند. در این بین طفلی مادرم به تنهایی می

نقدر ادر می سوخت اما با شناختی که از روح صبور و آرام او داشتم می دانستم آخشم پدر را مهار کند. دلم برای م

ی به داد و هوارهای پدر را تحمل می کند تا خسته و آرام شود. شاید همین روح صبور و دل پر طاقت او چنین میدان

 .ار را در منزل خالی کندک پدر داده بود که فریاد خشم خستگی حاصل از

اال بروم اما با باز شود و پدر با قدمهایی سنگین پله ها را طی کند و باال برود. می خواستم پشت او ب صبر کردم تا در

کم زیرزمین خودم گفتم بهتر است کمی صبر کنم به همین خاطر آهسته و بدون کمترین صدا چفت زنگ زده اما مح

گاهی به دور از اتاقهای پر نور طبقه باال بود. ن را باز کردم و داخل شدم. زیرزمین نیمه تاریک، که فضای امن آن بهتر

ودند و از وقتی که و برم انداختم. زیر زمین به نسبت بزرگ منزل مملو از اسباب و اثاثیه هایی بود که قابل استفاده نب

امتی تی با قیادم می آمد همانجا روی هم انبار شده بودند گویی جای ثابتی برای خود یافته بودند. یک آبگرمکن نف

م چیده همچون پیرمردی چاق و زوار در رفته گوشه ای ایستاده بود، یک میز بزرگ پایه شکسته که آجرهای روی ه

دند و شده جای پایه شکسته اش را پر می کرد و خرت و پرت هایی از جنس آهن که معلوم نبود پیش از آن چه بو

رو خیلی چیزهای دیگر که مادر می گفت ممکنه م چرا ند اما هیچ وقت استفاده نشده بودند. نمی دانزی به کار بیای

قه همه آنها را مادر این وسایل غیرقابل استفاده را نگه داشته بود. با خودم فکر کردم اگر با من بود در عرض چند دقی

 .به دست خریدارانی که هر روز با وانتهای رنگ و رو رفته از دم در رد می شدند می سپردم

همان  به دبه های بزرگ ترشی و شور در گوشه ای افتاد. احساس کردم آب دهانم جمع شده و دردر این بین چشمم 

ه حال هوس خوردن به سرم زد. با اینکه می دانستم مادر تازه آنها را درست کرده و ممکن است هنوز آماده نشد



یدی به آن نگاه ر آن را باز کنم. با ناامباشند با این حال به سراغ یکی از دبه ها رفتم اما هر چه تالش کردم نتوانستم د

 .کردم و از خیر خوردن گذشتم، در عوض روی همان دبه نشستم

تم پدر صدایی از باال شنیده نمی شد اما جرأت خارج شدن از آنجا را نداشتم، یعنی دست کم تا زمانی که می دانس

ه ای برای ده بودم. به اطراف نگاه کردم تا وسیلمنزل است. زیرزمین مانند زندانی بود که خودم را در آنجا حبس کر

ی از جا بلند سرگرم شدن بیابم که چشمم به کارتنی افتاد که خیلی خوب می دانستم داخل آن چیست. با خوشحال

اخل آن را شدم و به سمت آن رفتم. روی کارتن پر از خاک بود. با احتیاط در آن را باز کردم و کیسه پالستیکی د

ننده اتاق . داخل کیسه پر از وسایل تزیین اتاق بود. آهی از سر حسرت کشیدم. وسایلی که تزیین کبیرون آوردم

های  خواهرم بود و مهمتر از آن هر سال روز تولدم اتاق پذیرایی منزلمان را می آراست. یکی یکی توپ« زیبا»عقد 

ه م و در همان حال با خود فکر می کردم چبراق و رنگین را از داخل پالستیک درمی آوردم و به آنها نگاه می کرد

رتن چشمم به چند کتاب افتاد و از بین آنها کا خوب می شد باز هم آن روزها تکرار می شدند. همان موقع ته

ر آخرین دفترچه ای نظرم را جلب کرد. دفتر را از بین کتابها بیرون کشیدم و آن را ورق زدم. دفترچه ای بود که د

ه نشده بود وست هدیه گرفته بودم و قرار بود دفتر خاطرات باشد اما تنها چیزی که در آن نوشتجشن تولدم از یک د

د خاطره بود. صفحه های اول و دوم آن خاطره ای بی مزه از کالس و مدرسه نوشته بودم که زنگ اول خانم فالن آم

کالس  پرسید بعد زنگ خورد و به درس خواندیم و بعد زنگ خورد و به حیاط رفتیم. زنگ دوم خانم فالن آمد درس

ه بود که به یاد رفتیم زنگ سوم هم معلم نداشتیم. باقی صفحه ها یا نقاشی شده بود و یا جمله هایی پرت نوشته شد

د به نداشتم مربوط به چه موضوعی بود. چند صفحه هم کنده شده بود. منظره غروب روی جلد دفترچه مرا با خو

ش آن شن تولدم افتادم و با اینکه چندین سال از آن موقع می گذشت اما خاطره خوگذشته برد. به یاد آخرین ج

 .ود. همانطور که به آن روز فکر می کردم یاد آن روز کم کم در ذهنم زنده شدبهنوز به خوبی در ذهنم 

ی ناهید به د. وقتآن روز، آخرین نفری را که بدرقه کردم ناهید، یکی از همکالسیهایم بود که خانه شان نزدیک ما بو

ریع همراه مادرش چند قدم از در دور شدند دیگر معطل نشدم تا در خم کوچه ناپدید شوند بی معطلی با قدمهای س

م. سینی چند پله منزل را دو تا یکی طی کردم تا خودم را به اتاق پذیرایی برسانم. جلوی در اتاق با زهرا روبرو شد

ا باال گرفت کثیف میوه و کیک بود. زهرا با دیدن من لبخندی زد و سینی ربزرگی دستش بود که داخل آن ظرفهای 

میام کمکت تا با من برخورد نکند. خودم را از جلوی او کنار کشیدم و برای اینکه حرفی زده باشم گفتم: آبجی، االن . 

وهایی اد بری سر کادزهرا همانطور که به طرف آشپزخانه می رفت گفت: نمی خواد. می دونم االن خیلی دلت می خو

 .که برات آوردن، برو کاریت ندارم

ریکش که از اینکه اینقدر خوب احساسم را فهمیده بود لبخند زدم و با قدرشناسی از پشت سر به اندام موزون و با

 .سینی بزرگ و سنگین را با چابکی حمل می کرد نگاه کردم

ه سقف و دیوار با دقت کاغذهای رنگینی را که برای تزیین ب وارد اتاق پذیرایی شدم. فریبا روی صندلی رفته بود و

رار می داد. زده بودیم باز می کرد و به دست زیبا که کنار صندلی ایستاده بود می داد. زیبا هم آنها را درون کارتن ق

ردم که به لحظه ای به دستان فریبا که با ظرافت در حال جدا کردن تزیینات اتاق بود نگاه کردم و با خود فکر ک

ای خاطر همین دقت و ظرافت کار اوست که این کاغذهای رنگین از چند سال پیش زینت اتاق پذیرایی در روزه

 .تولدم بوده است. با صدای زیبا به خودم آمدم

 دوستت رفت؟ -



 .آره -

 .خوب حاال بیا کمک کن زودتر اتاق رو جمع و جور کنیم -

ز بود انداختم و با بی میلی به طرف زیبا رفتم تا به او کمک کنمنگاهی به توده کادوهایی که روی می . 

وشه یک ساعت بعد اثری از شلوغی و ریخت و پاش در اتاق پذیرایی نبود. کادوهای من هم داخل سبدی در یک گ

ا دقت به قرار داشت. وقتی مطمئن شدم دیگر به کمک من احتیاجی نیست سر فرصت به سراغ سبد رفتم تا ب

ایی که به مناسبت روز تولدم گرفته بودم نگاهی بیاندازمکادوه . 

م را زهرا دوستانم هر کدام به فراخور حالشان کادویی آورده بودند. با وجودی که بیشترین زحمت برگزاری تولد

بود که  یدهکشیده بود و کیک تولدم را هم او خریده بود اما با این حال بلوز قرمز زیبایی هم به عنوان کادو برایم خر

رم رنگ دوست داشتنی ترین هدیه ام به شمار می رفت. فریبا هم که به تازگی خیاطی را شروع کرده بود دامن ک

میان افراد  دورچینی برایم دوخته بود. زیبا هم از پول تو جیبی خودش سنجاق مروارید قشنگی برایم خریده بود. از

ینطور برایم زیاد جای تعجب نداشت چون سالهای پیش هم هم خانواده فقط از سه خواهر هدیه گرفته بودم. البته

مده ایم و بود. پدر که مثل همیشه صبح می رفت و شب برمی گشت و شاید اصالً نمی دانست ما چه روزی به دنیا آ

. حتی چند سالمان است. مادر هم که همانقدر اجازه داده بود تا دوستانم را دعوت کنم خودش هدیه بزرگی بود

گری بزرگم فاطمه که حتی عروسی اش را خوب به خاطر نداشتم سالها پیش ازدواج کرده بود و در شهر دی خواهر

رگتر بود زندگی می کرد و سال به سال فقط در تعطیالت عید آنان را می دیدم. از تنها برادرم که چهار سال از من بز

دمهم نریخته بود خیلی متشکر بو هیچ توقعی نداشتم. همانقدر که با شیطنت پسرانه اش جشنم را به . 

فکر کردم  همانطور که به هدیه ها نگاه می کردم چشمم به جلد کتابچه ای افتاد. آن را برداشتم و نگاه کردم. ابتدا

لهای آلبوم عکس است اما وقتی آن را ورق زدم چشمم به صفحه های سفید با خطهای آبی و حاشیه ای مزین به گ

تر بود. می  ترچه خط دار به عنوان هدیه تولد! شاید اگر دفتر نقاشی بود برایم قابل قبولرنگارنگ افتاد. یک دف

یب و بی دانستم که نمی توانم از آن به عنوان دفتر نقاشی استفاده کنم. در آن لحظه فکر می کردم چه هدیه عج

فت: هنوز ل زده بودم لبخند زد و گمناسبتی. در همین موقع زهرا وارد اتاق شد و با دیدن من که متفکر به دفترچه ز

دا امتحان به کادوهایت نگاه می کنی؟ پاشو دختر تو کارای دیگه ای هم داری. اگه خوب یادم مونده باشه گفتی فر

 داری. درسته؟

 ...سرم را تکان دادم و گفتم: آره االن می رم اما

فت: اما چی؟از ادامه حرفم منصرف شدم. زهرا که گویی متوجه منظورم شده بود گ  

ردم. زهرا منتظر شانه هایم را باال انداختم و گفتم: هیچی، فقط داشتم به این دفترچه فکر می کردم. بعد به او نگاه ک

 .بود تا منظورم را واضح تر بیان کنم چون سرش را به یک طرف خم کرده بود و به من نگاه می کرد

بود نگاه می  و براق دفتر که منظره غروب دریا را به تصویر کشیدهچشم از او برداشتم و همانطور که به جلد مقوایی 

 کردم آهسته گفتم: این به چه درد می خورد؟

ه که زهرا به طرفم آمد و کنارم نشست، سپس سرش را خم کرد و گفت: خواهر کوچولوی خوشگل من باید بدون

 .دندون اسب پیشکشی رو هیچ وقت نمی شمارن



ت و نگاهی به ردم و گفتم: می دونم، اما این دفتر رو باید چکار کنم. زهرا دفتر را از دستم گرفبا خجالت به او نگاه ک

ت. می آن انداخت، سپس همانطور که محو تماشای منظره غروب روی جلد شده بود گفت: این یک دفتر خاطرات اس

 .تونی توی آن خاطرات خوبت را بنویسی

نویسم؟پرسیدم: خاطرات؟! مثالً چی رو باید ب  

رایت هر چی که به نظرت می رسه، خاطره ای شیرین، تلخ، خالصه هر چی که فکر می کنی روزی یادآوری آنها ب -

 .مهمه. این خاطره ها بعدها یادگاری می شه. وقتی بزرگتر شدی از خوندنشون احساس خوبی می کنی

را  را باید بنویسم که وقتی بعدها آن آن موقع حرف زهرا کمی نامفهوم بود چون فکر می کردم مثالً چه چیزی

افتاد که  خواندم لذت ببرم. خاطرات مدرسه که خیلی تکراری و خسته کننده بودند، در منزل هم اتفاق جالبی نمی

ا بخواهم از آن به عنوان خاطره یاد کنم. اگه بخوام چیزی بنویسم همش باید از اذیت های فرخ و داد و هوار باب

را نگاه کردم و گفتم: می تونم از تو هم بنویسم؟بنویسم. بعد به زه  

ان زندگی مامان زهرا لبخند زد و گفت: چرا که نه، تو می تونی از تمام کسانی که می شناسیشون بنویسی، مثالً داست

ی برای نوشته که بارها برامون تعریف کرده می تونه موضوع خوبی برای نوشتن باشه، تازه منم می تونم موضوع خوب

ی تو باشم. اتفاقاً اگه بخوای از من بنویسی مطمئن باش ورق کم میاریها . 

 لبخندی زدم و گفتم: زهرا تو تا به حال خاطراتت رو نوشتی؟

ویسم، زهرا پوزخندی زد و گفت: من تا به حال وقت نداشتم به خودم فکر کنم، شاید اگه می خواستم از خودم بن

. صدای زیبا خلوت من و زهرا را شکستمثنوی هفتاد من می شد. بعد سکوت کرد . 

 .زهرا، مامان می گه شام یادت نره، االن است که بابا برسه -

 .آهی از لبان بسته او بیرون آمد و بدون اینکه حرفی بزند از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت
 

* * * 

 

گذشته دل کندمبا صدای مادر که مرا به نام می خواند به خود آمدم و از رؤیاهای  . 

 «فرزانه کجایی؟»

بله، بله، اومدم. االن میام»با صدای بلند گفتم:  .» 

 .دفتر را کناری گذاشتم و با شتاب وسایل داخل کارتن را درونش گذاشتم و از زیرزمین خارج شدم

کجا بودی؟»مادر جلوی در هال منتظرم بود و با دیدنم پرسید:  » 

« رزمین یک کتاب پیدا کنممی خواستم از بین وسایل زی .» 

اتو بکن. منم می تا فرشته بلند نشده برو کار»مادر چیزی نپرسید اما نگاه پرسشگرانه ای به چهره ام انداخت و گفت: 

 «.خوام برم خونه خواهرت سری بزنم

حض فرو ت مسرم را تکان دادم و به طرف آشپزخانه رفتم، پدر در اتاقش بود و مشغول استراحت بود. خانه در سکو

رات کودکی ام رفته بود و می دانستم تا پدر منزل است نباید حریم این سکوت شکسته شود. شاید دیدن دفتر خاط

ته بودم برایم انگیزه ای شده بود تا بخواهم کاری را که آن زمان قدرت درکش را نداشتم تمام کنم. تصمیم گرف

 .بنویسم؛ از خودم و خاطراتم



را روی کاغذ  را از خود بی خود کرده بود با ذوقی کودکانه تصمیم گرفتم قصه زندگی امشوق نوشتن سرگذشتم م

 .بیاورم

دارد به  می خواهم بنویسم، از همه چیز و همه کس. زندگی ام بی شباهت به یک قصه نیست. قصه ای که قهرمانانی

ی قهرمانی هستم که از هفت خان زندگنام زهرا، فریبا، پیمان و مجید. نامم فرزانه است و در این داستان همان 

تم را بنویسم. می گذشته است. اکنون با تجربه های متفاوت از خاطرات تلخ و شیرین قلم به دست گرفته تا سرگذش

د اما اصراری نویسم تا آن را بخوانند؛ بر شادی ام بخندند و بر اندوهم بگریند و هر از گاهی از تجربه ام پند بگیرن

د. من نیز به این ن کسی ندارم زیرا زندگی تجربه ایست که هر کس باید به تنهایی آن را کسب کنبرای نصیحت کرد

ا نام خالق نتیجه رسیده ام که زندگی تکرار مکررات نیست و عشق به آن معنی متفاوت می دهد. زندگینامه ام را ب

دخود را با عشق به انسان فهمان یکتا آغاز می کنم که انسان را با آمیزه ای از عشق آفرید و مفهوم شناخت . 

 

 زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق

 زندگی یعنی لطافت گم شدن در نرمی عشق
 

 فصل دوم  ·
 

به  آخرین فرزند خانواده بودم و به اصطالح ته تغاری به حساب می آمدم. پیش از من چهار خواهر و یک برادر پا

ود زیرا اگر ایست تولدم را مدیون برادرم می بودم که چهار سال از خودم بزرگتر بعرصه گذاشته بودند. شاید می ب

بر تمام  مادر نمی خواست که دو پسر داشته باشد شاید هیچ وقت به دنیا نمی آمدم. اما از آنجا که اراده خداوند غالب

د. برای ل خواندن آن هستیخواسته هاست من به دنیا آمدم تا بوجود آورنده سرگذشتی باشم که هم اکنون مشغو

 .نوشتن داستان زندگی ام ابتدا از پدر و مادرم یاد می کنم و از آنان می نویسم

نجا بهایی پدربزرگم، یعنی پدر مادرم در یکی از روستاهای اراک زندگی می کرد. روستای کوچکی که اکثر مردمان آ

، از جمله دی هم مسلمان در بین آنان زندگی می کردندبوده و هستند. البته این شامل همه نمی شد زیرا تعداد معدو

ویی بسته پدربزرگم. او مردی با ایمان و متدین بود که با عشق و عالقه با مادربزرگم که از اقوامش بود پیوند زناش

گویی ن تولد بود. از عشق و تفاهم پدربزرگ و مادربزرگم که در بین فامیل الگو به شمار می رفت مادرم متولد شد. ای

ا در معجزه ای بود که از جانب خدا به کانون گرم و با محبت آنان رسیده بود زیرا پدربزرگ و مادربزرگم ساله

ن مهر و حسرت فرزند به سر برده بودند. تولد مادرم که از همان کودکی دختری زیبا و دوست داشتنی بود کانو

ر می شد. با بوبیت او نیز پیش پدر و مادرش بیشتمحبت آن دو را تکمیل کرد. هر چه سن مادر بیشتر می شد مح

تین اینکه پس از مادر خداوند دو دختر و یک پسر دیگر هم به پدربزرگ و مادربزرگ داد اما گویی محبت نخس

الهای فرزندشان چیز دیگری بود که قابل قیاس با هیچ چیز نبود. مادر در میان محبت بی دریغ پدر و مادرش س

که هنوز ی گذاشت و هرچه بر سنش افزوده می شد زیبایی اش چشمگیرتر می شد به طوریکودکی را پشت سر م

ده بود و این دوران کودکی را پشت سر نگذاشته بود سیل خواستگاران از دوست و آشنا به منزل پدربزرگم روانه ش

ت دخترش او دوست نداشبر نگرانی پدربزرگم که مردی متدین بود می افزود زیرا اغلب خویشان او بهایی بودند و 

واسته را به غیرمسلمان شوهر بدهد. با اینکه بارها با گفتن اینکه زهره هنوز بچه است و زود است شوهرش دهد خ

تی بارها بود خواستگاران را سر بدواند اما پافشاری بعضی از آشنایان او را هر روز نگران تر از روز پیش می کرد. ح



ز اقوام پدربزرگ ا به دالیلی نتوانسته بود این کار را انجام دهد. تا اینکه روزی یکی اتصمیم به مهاجرت گرفته بود ام

شت که در دهی دیگر زندگی می کرد برای دیدار از پدربزرگ و مادربزرگ به منزل آنان آمد. همین مهمانی سرنو

یکی از  به ده خود برای مادرم را رقم زد. آن زن که نسبت چندان نزدیکی هم با پدربزرگ نداشت پس از بازگشت

نکه نمی همسایه ها که او هم نسبت دوری با پدربزرگم داشت وصف زیبایی مادر و همچنین نگرانی پدربزرگ از ای

تی یک خواهد او را به بهایی شوهر بدهد را تعریف می کند. از قضا همسایه که پسری دم بخت داشت بدون اینکه ح

م شد. دواج او با پسرش می شود و همین خواسته باعث عزیمت او به ده پدربزرگبار هم مادر را دیده باشد خواهان از

س از چند بدون اینکه حتی به پسرش که بعدها پدر من شد حرفی در مورد این موضوع بزند و نظر او را جویا شود. پ

دواج راضی به از بار رفت و آمد مادرِ پدرم، عاقبت پدربزرگ تنها به حساب اینکه خانواده پدرم مسلمان بودند

ذاشته بود و پدر گ دخترش با پدرم شد. مادر در آن زمان تازه سیزده سالش تمام شده بود و پا به چهارده سال

 .مردی بیست و سه ساله بود که برخالف مادرم مردی قوی بنیه و درشت اندام بود

ادرش بود و به سن و وابستگی به پدر و م مادر بدون اینکه حتی پدر را ببیند مخالف این ازدواج بود و دلیلش هم کمی

ه بود، همین خاطر به جز بار اولی که مادرِ پدرم به عنوان مهمان اما در حقیقت برای دیدن او به منزل پدربزرگم آمد

زش هر بار که می فهمید قرار است او به منزلشان بیاید خود را پنهان می کرد و اصرار و التماس مادر و حتی سر

ی به ی توانست او را به خارج شدن از مخفیگاهش وادار کند. با تمام اینها مادرِ پدر هر بار با تحفه اپدرش هم نم

جه به دیدنش می آمد تا دل او را نرم کند. پدربزرگ برای اینکه دخترش را به فردی مسلمان شوهر دهد بدون تو

ن هم ر حالی بود که پدرم نیز به جز یک بار و آگریه و زاری او قرار عقد و عروسی را با مادرِ پدرم گذاشت و این د

. عاقبت پدر خیلی کوتاه مادر را ندیده بود و حتی با او کالمی هم صحبت نکرده بود، با این حال مادر را پسندیده بود

هو مادر در یک روز زمستانی در حالی که   ر کدام در اتاق جداگانه ای بودند و مادر در حال اشک ریختن بود به عقد

 .هم درآمدند

انند پس از مراسم عقد و عروسی که آن هم خیلی مختصر برگزار شد مادر پس از وداعی حزن انگیز در حالی که م

ه عزیز از دست داده ای می گریست به همراه کاروان عروس به ده پدرم که فاصله دوری با ده خودش داشت برد

 .شد

صطالح ه خبر و حرف و حدیث خیلی زود در آن می پیچید و به ادهی که پدر در آن زندگی می کرد ده کوچکی بود ک

ت را یک کالغ چهل کالغ می شد. مادرِ پدر خود بانی ازدواج مادرم با پسرش شده بود. اما از همان ابتدا ساز مخالف

ه از ک کوک کرده بود و هر روز به بهانه ای مادر را سرزنش و در نهایت به گریه می انداخت. در این بین پدر نیز

روس همان ابتدا مردی عصبی و خشن بود هیچ گونه حمایتی از مادر نمی کرد زیرا در گوش او خوانده بودند که ع

ار خانواده باید آبدیده و مطیع بار بیاید. عاقبت، ناسازگاریها و چزاندنهای مادر از یک طرف و مشکل بیکاری و فش

کند. او  سوی دیگر، پدر را شاکی کرده و او را وادار به ترک منزل میپدر که از او می خواستند آنان را تأمین کند از 

مادرم را که هنوز سنی نداشت در منزل مادرش رها کرده و برای پیدا کردن کار به تهران می رود و این درست 

 .زمانی بود که مادر فرزند اولش را باردار بود

ارگر بی ی زیادی بر مادر تحمیل شد. او مجبور بود چون کدر مدتی که پدر برای کار به تهران رفته بود سختی ها

جیره و مواجب فقط در ازای سیر شدن شکمش کارهای منزل و خرده فرمایشهای اهل خانه را انجام دهد. عالوه بر 



سی چیزی آن می بایست ساعتها پشت دار قالی می نشست و قالی می بافت بخصوص که در مورد بارداری اش به ک

 .نگفته بود

ر سالمتی اش تا زمانی که مادر شش ماهش تمام شده بود هنوز خبری از پدر نبود. او بدون اینکه حتی پیغامی مبنی ب

. مادر به خانواده بدهد همچنان در تهران ماندگار شده بود. در این مدت به خاطر بعد مسافت و همچنین غیبت پدر

 ستگی عمیقی به خانواده اش داشت این دوری سخت تر ازهم از دیدن خانواده اش محروم بود و برای او که واب

این  مشکالتش در منزل مادرِ پدر بود. با تمام شدن شش ماهگی مادر، پدر به ده برگشت. با وجودی که مادر در

در این  مدت حمایت و محبتی از جانب پدر ندیده بود اما بازگشت پدر نقطه امیدی در وجودش روشن کرد و او را که

اره کند. تجربه تر از پیش شده بود به این واداشت که سعی کند زندگی اش را متفاوت تر از گذشته اد مدت با

عی بخصوص که احساس مادر شدن امید به داشتن زندگی خوبی را در وجودش زنده می کرد. با این وجود تمام س

ر تهران نداشت و این موضوع او را د مادر برای بهبود روابطش با پدر بی اثر می ماند زیرا پدر تجربه کاری خوبی

ه در این بین بیش از پیش عصبی و بداخالق کرده بود به همین خاطر قدمی در بهبود این روابط برنمی داشت و البت

  .نقش مادربزرگ برای بد جلوه دادن مادر نزد پدر نیز بی تأثیر نبود

ه کاهش بود طبیعی بود که در این ماه ها فعالیت او رو باین درست زمانی بود که مادر پا به هفت ماهگی گذاشته بود. 

آماده می  و مثل گذشته کارایی الزم را نداشت و همین زمینه را برای شعله ور شدن آتش کینه بی دلیل مادربزرگ

ته بود. تا کرد و او با بهانه های واهی پدر را به جان مادر می انداخت، بطوریکه پدر بارها و بارها او را به باد کتک گرف

رگ اینکه روزی لگد پدر که بی هوا حواله مادر شده بود به شکم او برخورد کرد و باعث خونریزی و در نهایت م

 .جنین او شد

رد. از دست دادن فرزند اول منجر به بیماری شدید مادر شد و به همین دلیل تا مدتی آتش فتنه ها فروکش ک

ان را بگیرد جریان بودند از ترس اینکه مبادا مادر بمیرد و خونش گریبانشخانواده پدر و حتی خود او که مسبب این 

ف تا مدتی او را به حال خود رها کردند. با وجود این مادر پس از مرگ اولین فرزندش با داشتن تالم روحی و ضع

ین مرگ و ب حاصل از خونریزی شدید تا مدتها به حال طبیعی برنگشت و چون تکه استخوانی در گوشه ای از خانه

زندگی دست و پا می زد. پدر که خود را در وضعیت به وجود آمده مقصر می دید و عذاب وجدان دمی او را راحت 

یر نمی گذاشت برای اینکه هر لحظه شاهد ذره ذره آب شدن همسرش نباشد. منزل را ترک کرد و برای فرار از ز

که مبادا او  ت مادر خانواده پدر را نگران این موضوع می کندبار نگاه ستم کشیده او بار دیگر راهی تهران شد. وضعی

کرهیچ گاه سالمتیش را به دست نیاورد و از دست برود به همین دلیل به ف چاره ای برای حل این موضوع می افتند  

 .و آن اینکه تا وضعیت از این بدتر نشده او را به خانواده اش برگردانند

چکی وی زمین پر از برف بود عمویم که آن زمان جوانی دم بخت بود گاری کویک بعدازظهر سرد زمستانی که ر

مسرش کرایه می کند و مادر را که هنوز وضعیت خوبی نداشته با همان رختخوابی که به عنوان جهیزیه به منزل ه

رس از یا تآورده بود به اضافه بغچه ای لباس به ده پدربزرگ می برد. وقتی به ده می رسند عمویم از خجالت و 

اش را به  پدربزرگ، مادر را در منزل نمی رساند. مسافتی مانده به منزل پدری، مادر را از گاری پیاده می کند و بغچه

شنایی دستش می دهد تا چند متر باقی مانده را خودش به تنهایی طی کند و خود از ترس اینکه مبادا با اقوام و آ

نجا دور می ین ناجوانمردی اش بدهد سر اسب را برگردانده و با شتاب از آروبرو شود و مجبور باشد توضیحی برای ا



ه طاقت شود. مادر که هنوز با ضعف حاصل از خونریزی کنار نیامده بود، همچنین بر اثر سردی هوا و مشکل بودن را

 .نمی آورد و همانجا روی برف و یخ از حال می رود

رز انش است در آن برف و سرما یکی از آشنایان پدربزرگ به طاز آنجایی که خداوند همیشه مراقب حال بندگ

ود. معجزه آسایی برای انجام کاری از منزل خارج می شود که با پیکر کوچک و نحیف زنی روی برفها مواجه می ش

نکه ای وقتی جلو می رود و به زن نگاه می کند با وجود الغری و تغییر ظاهری فاحش مادر او را می شناسد اما از ترس

ند. مبادا مرده باشد به او دست نمی زند، در عوض خود را با شتاب به منزل پدربزرگ می رساند و او را خبر می ک

ه قدمی با پدربزرگ و مادربزرگ بر سرزنان و شیون کنان خود را با شتاب باالی سر دخترشان می رسانند و او را ک

  .مرگ فاصله نداشته به منزل می برند

د و به دنیا آمدن مادرتان برای من و پدرش معجزه ای بو»دربزرگ را در مورد مادرم خوب به یاد دارم. هنوز گفته ما

 «...زنده ماندنش در آن برف و بوران با آن وضعیت نیمه جان معجزه ای دیگر

ه در ا کحدود نه ماه طول کشید تا مادر قوای از دست رفته اش را به دست بیاورد و یک سال هم پس از آن وزنی ر

اینکه  این مدت از دست داده بود بدست بیاورد. در این مدت هیچگونه پیغام و مالقاتی از سوی خانواده پدرم برای

ست آورده ببینند مادر زنده است یا مرده به او نمی رسد. شاید هم دورادور فهمیده بودند که مادر سالمتی اش را به د

بار برای  شد. پس از بالیی که به سر مادر آمده بود پدربزرگ چندین است و شاید شرمساری مانع از دیدارشان می

بود و نه پیغامی  پدر پیغام فرستاده بود که بیاید و تکلیف دختر او را مشخص کند اما پدر در این مدت نه پاسخی داده

نند و از او می پیدا می کفرستاده بود تا اینکه به خواست پدربزرگ چند نفر از اقوام پدر به دنبال پدر رفته و او را 

 .خواهند تا به ده مادر بیاید و او را طالق دهد

یباتر و پدر وقتی برای طالق دادن مادر به ده می آید و او را می بیند که سالمتیش را به دست آورده و از گذشته ز

ار او زندگی کند، اما فش سرحال تر شده دوباره خواهان این می شود که مادر را با خود به دهشان برده و باز هم با

ودند اطرافیان و خشم پدربزگ که هنوز یادش نرفته بود خانواده پدر و خود او چه بالیی به سر دخترش آورده ب

 .باعث می شود که پدر در حضور اقوام طالقنامه مادر را امضا کند

ی کنند بار ی دهد تا پدربزرگ را راضهنوز پنج ماه از طالق پدر و مادر نگذشته بود که پدر به دوست و آشنا پیغام م

ادر می رسد دیگر با مادر پیوند زناشویی ببندد. این خواسته بارها و بارها از طریق دوست و آشنا به گوش خانواده م

این  اما پدربزرگ با تمام قوا مخالف وصلت مجدد دخترش با مردی بود که در بدترین شرایط او را رها کرده و در

نپرسیده بودمدت حالی از او  . 

ا و آن هم پدر وقتی دید که از طریق خانواده مادر نمی تواند او را به خانه اش برگرداند این بار از طریق فامیل و آشن

قه دارد و می مخفیانه پیغامهایش را به مادر می رساند که اشتباه کرده و قدر او را ندانسته و حاال فهمیده که به او عال

ستقلی کند. حتی سوگند خورده بود که زندگی اش را از خانواده اش جدا می کند و زندگی م خواهد گذشته را جبران

کم قلب  تشکلیل خواهد داد. پیغامهای پدر که در تمام آنها التماس و پشیمانی از کرده های گذشته موج می زد کم

رای مادر ین مدت از دوست و آشنا بمادر را که در طول زناشوی به او عالقه پیدا کرده بود نرم می کند. بخصوص در ا

ر از مادر خواستگارانی پیدا شده بود که اغلب بیوه مردان زن از دست داده ای بودند که فرزندانشان حتی بزرگت

عدی او بودند. به این ترتیب مادر برای بازگشت به زندگی اش ترغیب شده و از ترس اینکه مبادا ازدواج های ب

و بوجود بیاومشکالتی بس بزرگتر برای ا رد تمایل خود را برای ازدواج مجدد با پدر نشان می دهد. پدر بزرگ که  



شده و  مخالف صددرصد این موضوع بوده از مادر می خواهد حتی به او فکر هم نکند و برای اینکه مبادا دخترش خام

ن ابر سن او را داشته و همچنیبرای ازدواج مجدد با پدر اصرار ورزد ترتیب ازدواج او را با مردی می دهد که دو بر

وع مطلع شش بچه قد و نیم قد داشته و زنش هنگام زایمان هفتمین فرزندش درگذشته بود. وقتی مادر از این موض

ت یا غلط مادر بار می شود بی خبر به منزل یکی از اقوام رفته و برای پدر پیغام می فرستد که به دنبالش بیاید. درس

ر قولش ود و همراه او به منزلش می رود. اما پدر که گویی در این مدت متنبه شده بود سدیگر به پدر متوسل می ش

ی کردن باقی می ماند و برای مستقل زندگی کردن مادر را با خود به تهران می آورد. خانواده پدر با رفتن او و زندگ

قتی عزم پدردر تهران مخالف بودند و در این بین مادر را مقصر می دیدند به همین خاطر و را  برای رفتن به  

ک خود تهران جزم می بینند تمام وسایل زندگی مادر را از او می گیرند، حتی قالی هایی که خود مادر با سرمایه اند

 .بافته بود تا برای روز مبادایش باشد

ی که با خود اثاثیه ا مادر و پدر دست خالی و بدون هیچ پشتوانه ای راهی تهران شدند تا زندگی شان را بسازند. تمام

و هم  به تهران آورده بودند صندوقی بود که در آن چند دست لباس و ظرفی مسی که قرار بود هم قابلمه باشد

 .بشقاب

اله اش که در پدر به مادر پیشنهاد می کند تا هنگامی که کاری پیدا کند و بتواند منزلی اجاره کند موقت به منزل خ

و باشد و همچنین شهر بود بروند. مادر هم برای اینکه به پدر بفهماند می تواند پشتیبان ایکی از مناطق شلوغ پایین 

ه همسرش حسن نیتش را به او نشان بدهد موافقت می کند و با خود فکر می کند که هر چه باشد زندگی پیش خال

رده است که راهش کمین کبدتر از زندگی قبلی اش نمی تواند باشد غافل از اینکه خبر نداشته چه مشکالتی سر 

رش روزی چند بار آرزوی بهانه جویی های بی دلیل مادرِ پدر را کند بدون اینکه حتی بتواند در مورد آن با همس

ر صحرا صحبت کند. خالۀ پدر زنی تندخو و بدون محبت بود که هرچه مادر به او مهربانی می کرد مثل فریاد زدن د

ی به اله همسرش هیچ آسایشی نداشت. خاله پدر راهروی کوچکی برای زندگبه جایی نمی رسید. مادر در منزل خ

کانآنان داده بود که به جای در، پرده ای جلوی آن آویخته بود و ام هر گونه راحتی را از آنان سلب می کرد. بدتر  

به  آمدند که از همه اینکه دو خواهر پدرم در نزدیکی خاله شان زندگی می کردند وقت و بی وقت به منزل او می

بح خیلی زود اصطالح به خاله شان سر بزنند اما در حقیقت به زندگی برادرشان سرک می کشیدند. مادر می بایست ص

و  از خواب بیدار می شد و پس از دادن صبحانه پدر او را روانه کار می کرد. پس از آن مسئول تمیز کردن حیاط

وه بر آن ه بود و همچنین بافتن قالی که برای خودش نبود. عالشستن ظرفهایی بود که خود از آن استفاده نکرد

ین تحمل غرغرهای وقت و بی وقت خاله پدر که آن دو را مخل آسایش و باری اضافه در زندگی اش می دید و همچن

 ردخالت های خواهران پدر عرصه را بر مادر تنگ می کرد اما او تمام این سختی ها را تحمل می کرد و صدایش هم د

با خاله  نمی آمد. دلیل آن این بود که مبادا پدر فکر کند که او سرناسازگاری دارد و همانطور که با مادرش نساخت

 .اش هم نمی سازد

جرأت  پدر صبح زود می رفت و آخر شب برمی گشت و وقتی به منزل می آمد آنقدر خسته و ناراحت بود که مادر

ند. با وجود مادر روزها می شد که آن دو حتی چند کالم حرف با هم نمی زد نمی کرد کالمی با او صحبت کند. به گفته

می گذراند.  این مادر از زندگی ناراضی نبود و به امید اینکه روزی آن طور که دوست داشته باشد زندگی کند روزگار

 اولش را در هفت اما همیشه موضوعی بود که قلب و روحش را جریحه دار می کرد و آن اینکه از زمانی که فرزند

تواند ماهگی از دست داده بود تاکنون عالئم بارداری را مشاهده نکرده بود و از این می ترسید که مبادا هیچ گاه ن



می  فرزندی به دنیا بیاورد. در این بین زخم زبان های خاله و خواهران شوهرش بود که قلبش را بیش از پیش

ه خصوص که ید عیبی دارد که هنوز نتوانسته فرزندی به دنیا بیاورد. بسوزاند که چرا تاکنون بچه دار نشده و شا

ا مادر را به فکر انداخت که تا دیر نشده و هفهمیده بود پدر هم از داشتن بچه بدش نمی آید. این حرف و حدیث 

ر نند هخواهران شوهرش با نفوذی که روی برادرشان دارند و تا او را ترغیب به ترک همسرش و ازدواج مجدد نک

تری در چه زودتر برای به دنیا آوردن فرزندی اقدام کند تا هم زبان بدگویانش را کوتاه کند و هم دل گرمی بیش

ی بیاندیشد او زندگی اش بوجود بیاورد. کم تجربگی و بی کسی مادر و اینکه کسی نبود تا برای حل مشکل او چاره ا

 رأت نداشت از مشکلش با پدر صحبت کند زیرا آنقدر دررا هر روز افسرده تر و غمگین تر می کرد. مادر ج

ا در بدترین مشکالتش غرق بود که جایی برای دلتنگی های مادر نمی ماند. اما از آنجا که خداوند هیچ گاه بندگانش ر

نی شرایط تنها نمی گذارد در همسایگی آنان زن مؤمنه ای زندگی می کرد که گاهی در منزلش مجلس روضه خوا

با این  این برای مادر که نه سرگرمی داشت و نه دلخوشی بهترین غنیمت بود. در همین رفت و آمدها مادر داشت و

ار می آورد زن که همیشه از او به خوبی یاد می کرد صمیمی شد و در یک روز که غم سنگین بی کسی بر قلبش فش

تاد. نند مادری دلسوز به فکر چاره افمشکلش را با او در میان گذاشت. آن زن پس از شنیدن قصه تلخ مادر ما

ا مشکل اینجا پیشنهاد زن همسایه برای اینکه پیش پزشک بروند نقطه روشنی بود که در قلب مادر افروخته شد ام

هیه می بود که مادر برای رفتن پیش پزشک نه اجازه داشت و نه پول. پدر همیشه خودش وسایل ضروری منزل را ت

د به م سن و سال بود و هم زیبا از منزل خارج شود. وقتی زن همسایه از این موضع مطلع شکرد تا مبادا او که هم ک

ین مادر دلگرمی داد که او فرصتی برای خارج شدن از منزل پیدا می کند و نگران پول دکتر هم نباشد. روزی ا

ام از منزل رفتن به حم فرصت به بهترین وجه پیش آمد و آن زمانی بود که مادر مطابق هر هفته می بایست برای

 .خارج شود. خوشبختانه آن روز خاله مریض بود و مثل همیشه او را همراهی نکرد

شکل مادر را با مادر به اتفاق زن همسایه به مطب پزشکی رفتند که به گفته او دستش شفا بود. وقتی زن همسایه م

ه دار شود و ی ندارد و باز هم می تواند بچپزشک در میان گذاشت پزشک پس از معاینه دقیق به او گفت که مشکل

دارو  این تأخیر در بارداری به دلیل اضطراب و ترسی است که در عمق وجودش ریشه دوانده است. پزشک مقداری

 .برایش تجویز کرد که زن همسایه پول آن را پرداخت و عمری مادر را دعاگوی خودش کرد

اه الصانه مادر به درگاه خداوند کار خودش را کرد و پس از چند مخوشبختانه همان تجویز اول پزشک و دعاهای خ

اند و او را متوجه شد که حامله شده است. خبر حاملگی مادر برای اولین بار لبخند رضایت بر چهره خسته پدر نش

نجام زم به اکمی نرمتر از پیش کرد. به گفته مادر با وجودی که حتی حاملگی اش تغییری در کارهای سختی که مل

حس  دادنش بود به وجود نیاورده بود اما این دوران بهترین روزهای زندگیش به شمار می رفت. پدر هم که گویی

دهد با پدرانه اش سر باز کرده بود، برای اینکه محبت خود را نسبت به همسر و نوزادی که در راه داشت نشان ب

له کرد. با اینکه آن اتاق خیلی حقیر بود و هم فاص اجاره کردن اتاق کوچک اما تمیزی خوشحالی مادر را مضاعف

د زیادی از منزل خاله اش نداشت اما با وجود این آنجا برای مادر که تا آن لحظه آرامشی احساس نکرده بود مانن

 .بهشت بود. او چنان با شور و عالقه اتاق محقر را می رفت و می آراست که گویی در قصری زندگی می کند

بودند. در  خواهر بزرگم به دنیا آمد با وجودی که خیلی ضعیف و کوچک بود گویی دنیا را به مادر داده وقتی فاطمه،

شکالت مادر آن لحظه خود را از تمام تعلقات دنیا بی نیاز می دید اما متأسفانه خواهرم ناراحتی قلبی داشت و این بر م

ی تهیه ی خوب شده بود و توانسته بود برای مادر دار قالمی افزود. با به دنیا آمدن خواهرم وضع کاری پدر تا حدود



گهداری کند تا با هنری که داشت هم سرش گرم شود و هم کمکی برای خرج زندگی باشد. مادر تمام وقتش را به ن

مدن از خواهرم و مراقبت از او اختصاص داده بود و فقط در زمانی که خواهرم خواب بود و یا شبهایی که به انتظار آ

ولین قالیچه و در بود به بافتن قالی مشغول می شد اما با سرعت و مهارتی که در بافتن داشت خیلی زود توانست اپ

ش را به زن پس از آن دومین و سومین و به همین ترتیب قالیچه های زیادی ببافد. یکی از قالی های کوچک اما زیبای

ب و ی رفت هدیه داد. هنوز خواهرم فاطمه به خوبی از آهمسایه که در تمام این اوقات بهترین دوستش به شمار م

و قشنگ  گل درنیامده بود که خداوند زهرا را به پدر و مادرم بخشید. به دنیا آمدن زهرا که از همان ابتدا دختری تپل

ی د و روزبود خوشبختی مادر را تکمیل کرد. اما این خوشبختی دیری نپایید که دخالت های خواهران پدرم شروع ش

به منزل  از همان روزهایی که پدر دیر به منزل می آمد به اتفاق مادرِ پدر که برای دیدن دخترانش به تهران آمده بود

وری. مادرم آمده و بدون مقدمه سر حرف را باز کردند و به او گفتند که تو دخترزا هستی و به درد برادر ما نمی خ

ریم... این و ریشه اش را حفظ کند. ما می خواهیم برای برادرمان زن بگیبرادر ما احتیاج به زنی دارد که پسر بیاورد 

حرفهایی بود که وجود هر زنی را می لرزاند. مادر که آینده زندگی خود و بچه هایش را در خطر می دید برای 

به  ردنخستین بار اعتراض کرد و پاسخ آنان را داد و همین باعث شد تا توانست از خواهران شوهرش کتک بخو

ده طوری که موهای کنده شده از سرش را تا مدتها در بالشی حفظ کرد. خواهران پدرم که هنوز از آزار او سیر نش

ر این مدت بودند برای اینکه بیشتر زجرش بدهند دو خواهرم را به اضافه وسایلی که حاصل دسترنج پدر و مادرم د

ان می دود و می روند. مادر گریه کنان تا نیمه های راه به دنبالش بود مانند رادیو و چیزهای دیگر را برداشته و از آنجا

ر می به آنان التماس می کند که هر چه می خواهند ببرند در عوض فرزندانش را نبرند اما خواهران پدرم که تصو

کند،  اختیارکردند با جدا کردن بچه ها از او و بردن آن دو پدر نیز از مادر دل کنده و راضی می شود که زن دیگری 

ود او مانند زنی که برایش فرزند پسر به دنیا بیاورد. مادر که محل کار پدر را بلد نبود مجبور شد صبر کند تا خ

که پدر  همیشه پاسی از شب گذشته به منزل بیاید و تمام این مدت را با دیده ای گریان چشم به در می دوزد. شب

بر می شود در محل کار وجود داشته به منزل برمی گردد و از ماجرا باخ مانند همیشه خسته و عصبانی از مشکالتی که

برند او را بدون آنکه از مادر علت را بپرسد فقط به دلیل اینکه چرا زورش نرسیده که نگذارد خواهرانش بچه ها را ب

اه دو در به همربه شدت زیر مشت و لگد خود می گیرد و پس از آن از منزل خارج می شود. نیمه های شب بود که پ

ه بود خواهرم به منزل برمی گردد. با وجودی که جسم و روح مادر از ضربه هایی که خورده بود کوفته و آسیب دید

 اما با دیدن دو فرزند خردسالش تمام درد و غمش را فراموش می کند و آغوش پر مهرش را برای در بر کشیدن

مدت وضع  کسی در زندگی آنان دخالت نکرد. خوشبختانه در اینفرزندانش می گشاید. پس از این حادثه تا مدتها 

کوچکی در  مالی پدر رو به بهبود گذاشت و حاصل رنج و تالش شبانه روزی اش کم کم به بار نشست. عاقبت زمین

که  خارج شهر خریداری می کند و در آن کارخانه که چه عرض کنم کارگاه کوچک موزاییک سازی به راه می اندازد

ل کارش کارگر آن خودش بود و بس. سپس برای اینکه از مخارج دادن کرایه خانه خالص شود و همچنین به مح تنها

از زمینی  نزدیک شود و نگرانی از بابت خانواده اش نداشته باشد با ساختن چهار دیوار از خشت و گل در گوشه ای

 .که خریده بود مادر و خواهرانم را به آنجا برد
 

ا وجود ادر در منزلی که سقفی باالی آن نبود و همچنین در جایی پرت و دور از شهر قرار داشت و بمشکالت م  ·

. عالوه بر ناراحتی قلبی خواهر بزرگم آنقدر زیاد بود که هیچ گاه نخواهم توانست آن را به عظمت خودش وصف کنم



ه گفته ز همپایش کار می کرد با وجود این بآن اوایل کار پدر، یعنی زمانی که تنها کارگر کارخانه اش بود مادر نی

مادر بدی جا و دور بودن از شهر دست کم این حسن را داشت که از دخالت های اطرافیان و زخم زبانهای آنان 

رفت بزرگی خبری نبود. عاقبت تالش شبانه روزی پدر و گذشت و فداکاری مادر پس از یک سال و اندی باعث پیش

یت پدر کوچک او بزرگتر شد و چندین کارگر در آن مشغول به کار شدند. اما این از فعال در کار پدر شد و کارگاه

ران که اغلب کم نکرد و خود او کماکان مانند سابق و شاید بیشتر از کارگرانش کار می کرد. کم کم زیاد شدن کارگ

د بی جا و مکان بودند و در همان کارگاه می خوابیدند پدر را بر آن کر محل تازه ای برای سکونت اشت که به ف

انگاه خانواده اش بیفتد. نقل مکان به محل جدید که هم داخل شهر بود و امکان دسترسی به مغازه و دکتر و درم

ود که داشت مادر را بیش از اندازه خوشحال کرد. بخصوص که ناراحتی قلبی خواهرم شدت پیدا کرده بود و الزم ب

ند سابق تا ی که مادر را نگران می کرد دور بودن از پدر بود و اینکه او هنوز مانتحت مراقبت پزشک باشد. تنها چیز

ان رنجور و پاسی از شب گذشته کار می کرد و مادر می بایست تا بازگشت او با دو فرزند خردسالش که یکی از آن

 .مریض بود به انتظارش چشم به در بدوزد

انه سر زدن ا به زندگی مادر باز کرد. آنان نه مثل سابق اما باز به بهنقل مکان به شهر بار دیگر پای خواهرشوهرها ر

به فراموشی  به برادرشان به زندگی آنها سرک می کشید. مادر که در این مدت پخته تر از پیش شده بود کینه ها را

طرافیان پدر ند. اما اسپرده بود و با روی باز از آنان پذیرایی می کرد تا به این وسیله تداوم زندگی اش را تضمین ک

ه زندگی گویی قصد نداشتند آن دو را به حال خودشان بگذارند و از هر فرصت کوچک برای بدگویی و ضربه زدن ب

آن زمان  مادر استفاده می کردند و به بهانه های واهی و پوچ پدر را به جان مادر می انداختند. بعضی بهانه جویی های

یدم که برای رفع و حقیر بود که حتی من که تجربه زیادی در زندگی نداشتم می فهم پدر نسبت به مادر آنقدر بچگانه

آنان را  آنان فقط سرسوزنی گذشت الزم بود و ای کاش پدر هم آن را می فهمید. مادر هیچ گاه علت کینه بی دلیل

م نفهمید، شاید دلسوزی بی مورد اطرافیان به  نه ای عمیق از مادروجب دخالتهای بی دلیلشان می شد و یا شاید کی

پدر می  دل داشتند که هیچ گذشت و فداکاری جای آن را پر نمی کرد. به هر صورت هرچه بود با گوشه و کنایه به

سته فرزند رساندند که زنش را طالق بدهد و همسر دیگری اختیار کند و دلیلشان این بود که تا آن لحظه مادر نتوان

فیانش بسیار وجودی که اخالق پدر تند و گاهی غیرقابل تحمل بود و به حرفهای اطراپسری برایش به دنیا بیاورد. با 

 اهمیت می داد و بارها و بارها سر حرفهای پوچ آنان مادر را مورد ضرب و شتم قرار می داد و گذشته از آن خود هم

دا ، اما در این مورد خعاشق پسر بود و این را با محبت کردن و در آغوش گرفتن پسران خواهرانش نشان می داد

ت نخواست که باز مثل همیشه به حرف آنان گوش دهد و مادر را از خود براند، مطمئنم پدر نیز قلباً مادر را دوس

ر پنهانش میداشت و با وجودی که هیچ وقت به طور مستقیم به او ابراز محبت نکرده بود اما در اعماق قلب و ض

ی دانستتنها زن فداکار و دلسوز را مادرم م . 

انه شان به وقتی اطرافیان متوجه شدند که پدر قصد متارکه با مادر را ندارد این بار نصیحتهای به اصطالح دلسوز

ت خود را صورت زخم زبان و نیش و کنایه بروز کرد. شنیدن این صحبتها مادر را به فکر انداخت که بار دیگر بخ

فاطمه هنوز دچار ناراحتی بود مادر برای بار سوم باردار شد امتحان کند و با وجودی که زهرا سه سال داشت و . 

ت داده به دنیا آمدن فریبا کوهی از غصه و ترس را به قلب مادر سرازیر کرد. زیرا می ترسید فرصت خود را از دس

ی ضمیر -با وجود همه ضعف ها و مشکالت -باشد و این بار پدرم طالقش دهد. اما از آنجایی که در نهاد هر انسان



وسفندی قربانی پاک نهفته است پدرم از به دنیا آمدن فریبا نه تنها ناراحت نشد بلکه مثل دو خواهر دیگرم برایش گ

 .کرد و به مناسبت تولد او که مصادف بود با تأسیس کارخانه ای بزرگتر به اقوام ولیمه داد

ی هم به پسرها داشت پسر بشود شباهت زیادفریبا دختر شیرینی بود که شاید به دلیل اینکه مادرم خیلی دوست 

. همچنین داشت. به خاطر همین از همان ابتدا همیشه لباسهای پسرانه به او می پوشاند و مثل پسرها او را می گرداند

طوریکه بعدها اکثر اوقات پدر او را با خود بیرون می برد و حتی اسباب بازیهایی که برای او می خریدند پسرانه بود. ب

خواهم  او بزرگ شده بود و تصور می کرد پسر است که این خود داستان جالبی دارد که به موقع آن را تعریفکه 

 .کرد. زیرا این تصور در رشد شخصیت و همچنین زندگی او بی تأثیر نبود

دیگر از  یمچند سال پس از فریبا خواهر دیگرم زیبا متولد شد که تولد او تقریباً با آرامش توأم بود زیرا عمه ها

 دیگری موضوع دنبال به و بودند شده خسته سرش پشت کردن مگو بگو از پسردار شدن مادرم ناامید و همچنین

 کردن هورج ورجه برای را خانه که پدر زیبا تولد با. بود خوشبختی و آرامش نهایت مادر برای این و بودند افتاده

ا آن اخت انه ای تازه افتاد. خانه ای که از زمان تولد تاکنون بخ خرید فکر به دید می کوچک قد نیم و قد بچه چهار

با وجود  شده ام. پدر هم دیگر از داشتن پسر ناامید شده بود اما گویی این ناامیدی برای مادر مفهومی نداشت زیرا

دن آرزوی داشتن چهار دختر قد و نیم قد که هر کدام کوهی از مشکالت را بر سرش می ریختند به قصد برآورده کر

ه دنیا آمد که دیرینه پدر با پا گذاشتن زیبا به چهار سالگی برای بار پنجم باردار شد. این بار دیگر برادرم فرخ ب

گرهمراه با تولد او گویی پدر و مادرم نیز بار دی چنین متولد شدند. جشنی که پدر برای ششمین روز تولد فرخ و هم 

ر زیر انزده فامیل است و گاهی از آن یاد می شود. شاید این جشن آنقدنامگذاری او گرفت هنوز که هنوز است زب

ه بود مادر دندان مادر و پدر مزه کرده بود که برای تکرار آن و همچنین داشتن پسری دیگر، زمانی که فرخ پنج سال

 .برای ششمین بار و آخرین بار باردار شد و من که آخرین فرزند آنان بودم به دنیا آمدم

د و در حال متولد شدم که از مشکالت مالی پدر و زجر کشیدن مادر خبری نبود. کارگاه پدر بزرگتر شده بوزمانی 

سن  سوددهی بود. خانه مان در محلی خوب و وضع مالی مان قابل مقایسه با گذشته نبود. خواهر بزرگم فاطمه در

ن رسیده خواهران شوهرش به بهترین وجه ممک شانزده سالگی ازدواج کرده و به خانه بخت رفته بود. رابطه مادر با

ق نکرده بود بود و دیگر از آن دسیسه ها و فتنه ها خبری نبود. با تمام این تغییرات تنها چیزی که با گذشته فر

ار تند او را اخالق تند پدر و صبوری مادر بود. پدر همچنان خسته و عصبانی بود و مادر همچنان صبورتر از پیش رفت

ی ها و کرد. با وجود این از زمانی که پا به دنیای خاکی گذاشتم محبوب پدر شدم و او با تمام خستگتحمل می 

د را بداخالقی هایش مرا بیشتر از هر کس دیگر دوست داشت و این موجب خشم و حسادت برادرم می شد که خو

ب حاکم بی قید و شرط خانه می پنداشت و گاهی دور از چشم پدر بدون هیچ ی کتکم می زد. در چنین هانه ا

 .شرایطی سالهای رشد را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتم
 

 فصل سوم  ·
 

ودکی را به از کودکی ام چیز زیادی به خاطر ندارم، شاید اگر در هفت سالگی آن اتفاق برایم پیش نمی آمد سالهای ک

از آن  تأثیر چشمگیری داشت زیرا پسطور کامل فراموش کرده بودم اما آن حادثه گویی در رشد شخصیت من 

یز آن سال به کالس ذهنم نسبت به مسائل روشنتر و حساستر شد. تازه پا به هفت سالگی گذاشته بودم و قرار بود پای

ه دنیا اول بروم. با وجودی که از همان ابتدای کودکی عاشق درس و مدرسه بودم اما به خاطر اینکه نیمه دوم سال ب



یز بودم. تمام ل دیرتر به مدرسه رفتم. به خاطر دارم از شروع تابستان بی صبرانه منتظر آمدن پایآمده بودم یک سا

خریدهای مدرسه ام را انجام داده بودم و برای رسیدن ماه مهر روزشماری می کردم. اما آن حادثه... دومین ماه 

ه اتفاق ن زیادی برایمان رسیده بود و من بتابستان بود و آن روز یکی از روزهای گرم و داغ بود. از شهرستان مهما

ل من بود و همچنین تعدادی از بچه های فامیل در کوچه سا برادرم فرخ و دختر خواهر بزرگم که تقریباً هم سن و

شه برای مشغول بازی قایم موشک بودیم. با دیدن کامیون پدر که داخل کوچه شد بازی را فراموش کردم و مثل همی

ود که گاهی یون سمت پدر دویدم. پدر چندی پیش کامیون باری بزرگی برای کارخانه اش خریده بسوار شدن به کام

ن اوقات آن را به منزل می آورد. آن روز چون مهمان داشتیم پدر برای ناهار کمی زودتر به منزل آمد. دیدن کامیو

طه ای کارخانه می رفتم. در کارخانه محوهمیشه مرا به یاد کارخانه می انداخت زیرا گاهی اوقات با همان کامیون به 

دیگری ساخته  مانند باتالق بود که فکر می کنم محل ریختن خاک رس و یا چیزی شبیه به آن بود. شاید هم به منظور

روم جای بودند و به هر صورت هرچه بود برای من که دوست داشتم پایم را داخل آن فرو کنم و به تدریج پایین ب

ا می رفتم. همین خاطر هر وقت پایم به کارخانه می رسید بدون توجه به جای دیگر به سمت آنجلذت بخشی بود به 

بار چند پا به آنجا  پدر مرا که تا کمر در آن گودال فرو رفته بودم پیدا کرده بود و با خشم گفته بود که دیگر 

ید عاقبت دم نمی ماند. پدر که می ترسنگذارم اما هیچ وقت سفارش او، هر چقدر هم که با عصبانیت و خشم بود به یا

م برای در آن محوطه خفه شوم دیگر هیچ وقت مرا با خود به کارخانه نبرد و گریه و التماس و حتی قسم و قول من ه

نزل می اینکه دیگر طرف باتالق نمی روم اثری برای نرم شدن دلش نداشت. اما هر وقت با کامیون از کارخانه به م

دچه سوار کامیون می کرد. آن روز هم به محض دیدنم کامیون را نگه داشت و مرا تا منزل رسانآمد مرا از سر کو . 

ازی همان طور که گفتم آن روز مهمان زیادی داشتیم. من به اتفاق بچه های دیگر و برادر و دختر خواهرم مشغول ب

ناهار  انداخت. با خود فکر کردم پس از بودیم. دیدن کامیون پدر بار دیگر مرا به یاد کارخانه و محوطه گِل بازی

ه کارخانه می وقتی پدر خواست به کارخانه برگردد من نیز به طوری که او متوجه نشود سوار کامیون می شوم و با او ب

گانه ام از او روم. لحظه ای اندیشیدم اگر پدر بفهمد ممکن است کمی دعوایم کند اما مطمئن بودم به خاطر خواسته بچ

که اهم خورد. این محاسبات بچگانه بقدری در ذهنم دقیق بود که به محض خوردن ناهار و پیش از اینکتک نخو

د و هوا سفره جمع شود به طوری که کسی متوجه نشود از منزل خارج شدم. آن روز یکی از روزهای داغ تابستان بو

ی زد. به اثری نبود، حتی پرنده هم پر نمبه نهایت درجه گرمی رسیده بود. از رفت و آمد عابران در کوچه و خیابان 

چ سختی از رکاب کامیون باال رفتم و در فرورفتگی روی م. رخ نشستم و زانوانم را بغل کردم و منتظر آمدن پدر شد

 .در همان حال لبخندی بر لب داشتم و در ذهنم به فکر یک بازی لذت بخش در گل و الی کارخانه بودم

جای خود را  بودم که صدای باز شدن و متعاقب آن صدای بسته شدن در کامیون را شنیدم.در افکار بچه گانه ام غرق 

ر قلبم محکم کردم چون می دانستم تا چند دقیقه دیگر حرکت می کنیم. با روشن شدن کامیون شوق عجیبی د

 به حرکت کرد و احساس کردم و از همان لحظه خودم را برای یک بازی مفرح آماده کردم. کامیون آرام آرام شروع

و تازه  در همان حال ذوق و شوق بچگانه من کم کم تبدیل به ترس شد. با تکانهای آرام کامیون من هم می لغزیدم

م محکم نگه فهمیدم جایی نیست دستم را بگیرم تا نیفتم. با تمام تالش سعی می کردم خودم را در جایی که هست

جزم میان صدای ده است. فریاد کشیدم تا پدر را به کمک بطلبم اما فریاد عدارم اما ناامیدانه فهمیدم تمام تالشم بیهو

چ کوچه زیادتر وحشتناک و بلند کامیون گم شد. لغزش و لرزشم به من می فهماند که سرعت کامیون با گذشتن از پی

مر شده و این به مفهوم آن بود که فاصله ای تا مرگ ندارم. هراس از ن کوچک و گ مانند کابوسی وحشتناک بد



ر لرزان مرا تکان می داد. در یک لحظه کامیون از دست انداز سر خیابان رد شد و هنوز آن را نگذرانده بود که سُ

که درد را  خوردم. شاید ترسم از افتادن آنقدر زیاد بود که در نیمه راه بیهوش شدم و یا شاید معجزه ای اتفاق افتاد

عدها ر صورت از زمین خوردن و بیهوش شدنم چیزی به یاد ندارم اما بهمراه با ترس و وحشت تجربه نکنم. به ه

به راه  شنیدم که به محض زمین خوردن چرخ کامیون از روی شکمم رد می شود. پدر بدون اینکه متوجه حادثه شود

ه افتادن وده متوجخود ادامه داده و دور می شود. اما از اقبال بلند من یکی از همسایه ها که اتفاقاً سوار بر خودرویش ب

د. بعد به پدر من از کامیون می شود. به سرعت پشت پدر حرکت می کند و با بوق و اشاره به او می فهماند که بایست

اخبر می می گوید که بچه ای را زیر گرفته است. تا پدر هراسان کامیون را پارک کند و برگردد اهل منزل از حادثه ب

پ شوند.  نین و بیهوش زمین افتاده بودم هراسان مرا در بغل گرفته و به سمتدر به محض دیدن من که خو

ی خواهد که کامیونش دویده تا مرا به بیمارستان برساند که همان همسایه ای که متوجه افتادن من شده بود از پدر م

مرا در نظر  تسوار خودروی او شویم. ابتدا به نزدیکترین درمانگاه رفته اما پزشکان درمانگاه بدون اینکه وضعی

ی اعالم می کند بگیرند از پذیرفتنم خودداری می کنند. پس به بیمارستانی می روند که پزشک پس از معاینه سطح

ه مرد که امکانات برای جراحی اورژانس ندارند و باید مرا به بیمارستان مجهزتری انتقال بدهند. همان پزشک ب

نان و پدر گریان و ناالن مرا روی دست می گیرد و مادر بر سر ز همسایه می گوید که امکان زنده ماندم صفر است.

وضعیت مرا به  دعا بر لب به اتفاق مرد همسایه به بیمارستان هزار تختخوابی می روند. پزشکان بیمارستان با دیدن

م اتاق عمل می برند. عمل جراحی بیش از سه ساعت طول می کشد اما عاقبت از و رگ حتمی نجات پیدا می کنم 

 .چون طحالم به شدت آسیب دیده بود آن را از بدنم خارج می کنند

شاید  مدت زیادی در بیمارستان بودم و در این مدت تغییر فاحشی در رفتار و حتی طرز فکرم بوجود آمده بود.

ود زیرا احساس نزدیکی به مرگ باعث رشد قدرت تفکرم شده بود. این موضوع حتی باعث تعجب خودم هم شده ب

کردم  ش از آن بچه ای بودم که از شیطنتهایم مادر و خواهرانم به فغان می آمدند اما پس از تصادف احساس میپی

در خلوت  خیلی بزرگ شده ام. شبها به ستاره هایی که از پنجره بیمارستان به چشم می خوردند چشم می دوختم و

این راز و  در شرایطی که درد بی تابم می کردشب با خدا صحبت می کردم خاطرم نیست چه می گفتم اما هرچه بود 

اس وجود نیاز بهترین مسکن بود. به راستی چه روزهای خوبی بود، آن نزدیکی و خلوص؛ ای کاش همیشه این احس

 .داشت، نه فقط در شرایط ناامیدی و درد

ده و مادرم به دیدنم آمخاطره فراموش نشدنی ای که از دوران نقاهتم در بیمارستان دارم این بود که روزی پدر 

بود  بودند و برادرم را هم با خود آورده بودند. در دست برادرم عروسکی قشنگ با موهای مشکی و چشمان درشت

ات خریدم که با دیدن آن تمام وجودم پر از شادی شد بخصوص که مادر با لبخند گفت: فرزانه جون یک عروسک بر

درد شکم آزارم می داد اما تمام وجودم پر از شادی شد. به برادرم که مثل خودت خوشگل و نازه. با وجودی که 

ه از اشاره کردم که عروسک را به من بدهد. وقتی که عروسک را جلو آورد با لحنی که نشان از سادگی داشت و ن

 .بدجنسی گفت: البته این عروسک مثل قبالً توست نه مثل االنِت

زده شود و من که تا آن لحظه خودم را در آینه ندیده بودم بخواهم از همین حرف او باعث شد جرقه ای در وجودم 

ی وضعیت شکل و شمایلم آگاه شوم. آن روز هرچه اصرار کردم به بهانه های مختلف از دادن آینه به من خوددار

ختی بلند کردند. صبح روز بعد چشم پرستارها را دور دیدم و با وجودی که نمی بایست از جایم تکان می خوردم به س

فتاد با وحشت شدم تا خودم را در آینه کنار اتاق که باالی دستشویی بود ببینم. به محضی که چشمم به تصویرم ا



همچنین  جیغی کشیدم و از حال رفتم. صورتم زشت و سیاه و باد کرده بود و این به خاطر ضربه به سر و صورتم و

خواهم  . در آن لحظه فکر می کردم برای همیشه به آن شکلشدت جراحاتی بود که به طحال و کبدم وارد شده بود

یلی ماند و این موضوع برای من که همیشه تعریف و تمجید پدر و مادر و سایرین را از زیبایی ام شنیده بودم خ

ودم. هر چقدر اطرافیان و پزشک بسنگین و غیرقابل هضم بود. تا مدتها به خاطر این موضوع افسرده و غمگین 

ر می به من دلداری می دادند که این حالت پایدار نیست و بهبودی حاصل می شود اما در عالم بچگی فکمعالجم 

عاقبت  کردم از ترس اینکه من دق نکنم واقعیت را کتمان می کنند. کم کم عالمت بهبود در چهره ام پدیدار شد و

 .باور کردم که زیبایی ام را بدست خواهم آورد

ید و مارستان دوران حاکمیت برادرم در خانه رو به افول گذاشت و دوران حاکمیت بی قپس از مرخص شدن از بی

هر  شرط من آغاز شد. دیگر از بهانه های بی دلیل برادرم خبری نبود. خواهرانم مانند پروانه دورم می چرخیدند.

ا به کمک می کردند تچیز که می خواستم به سرعت برایم مهیا می شد و به محض گفتن یک آخ شش نفر دوره ام 

منطقی، صدای  بشتابند. همین حمایت ها مرا تبدیل به دختری لوس و ننر کرد که به محض کوچکترین مخالفت، حتی

اما  فریاد و گریه ام خانه را پر می کرد. با اینکه همان زمان هم می فهمیدم که رفتارم اشتباه و خودخواهانه است

کرد. کم  اینکه برای این رفتار توبیخ نمی شوم مرا به ادامه آن ترغیب میداشتن احساس قدرت و مطمئن بودن از 

ند کم رفتارم آنقدر غیرقابل تحمل شده بود که احساس می کردم از چشم خواهرانم که آن همه مرا دوست داشت

نظر کنم.  دیدافتاده ام. این احساس بیش از احساس عزیز و دردانه بودن برایم مهم بود و باعث شد تا در رفتارم تج

داشتم از  برای من تحمل هر چیز آسانتر از این بود که زهرا و فریبا که بیش از هر کس دیگر در زندگی دوستشان

ادر دستم آزرده خاطر و ناراحت باشند. بخصوص زهرا که تا چشم باز کردم او را مراقب و حامی ام دیده بودم زیرا م

ا برایم رستان بستری بود و این زهرا بود که از همان ابتدا نقش مادر رپس از بدنیا آوردن من مدت زیادی در بیما

 .ایفا کرد و تا بهبودی مادر و مرخص شدنش از بیمارستان مراقبم بود

ت به مسائل از آن زمان بود که شروع کردم به شناختن خود و اطرافیانم و همین مسئله باعث شد دید عمیق تری نسب

رم به و نشیب زیادی داشت که وجود خواهرانم در آن بی تأثیر نبود. از میان چهار خواهپیدا کنم. زندگی ام فراز 

م اما خاطراتم زهرا و فریبا بیش از هر کس دیگری عالقه داشتم البته نه اینکه خواهران دیگرم را دوست نداشته باش

ش از دو ام نسبت به آن دو بیبا وجود آن دو شکل می گرفت و پایه ریزی می شد. همین باعث شد که درصد عالقه 

 .تای دیگر باشد
 

     

 

 فصل چهارم  ·
 

 از خواهرم فاطمه خاطره زیادی ندارم زیرا زمانی که به دنیا آمدم او نامزد داشت و پس از ازدواج برای زندگی به

زرگتر ر اطرافیان و بهمدان رفت. وقتی بزرگتر شدم و تا حدودی اطرافیان را شناختم او را خاله صدا می زدم. تذک

. زیرا هم شدنم به من فهماند او نخستین فرزند خانواده و خواهرم می باشد. رابطه من و فاطمه هیچ گاه صمیمی نشد

ر بود. به غیر فاصله سنی ام با او خیلی زیاد بود و هم مکان زندگی او با ما خیلی دور بود و دیدارمان فقط سالی یک با

ی بار ا دیده و می شناختم همیشه رنجور و بیمار بود و این بیماری او را گوشت تلخ و عصباز آن تا حدودی که او ر



د از دید من آورده بود. حتی با زهرا که فاصله سنی اش کم بود جور نبود و با تمام اهل خانواده رفتاری غریبانه و شای

ن هیچ تالشی برای راحتی اطرافیاخصمانه داشت. به عکس او زهرا دختری خوشرو و خانواده دوست بود که از 

اطمه از زمین بود تا آسمان. با اینکه هر دو در شرایط سخت زندگی ف فروگذاری نمی کرد. فاصله اخالقی زهرا و

افیان قابل پدر و مادر بدنیا آمده بودند و هر دو محرومیت هایی متحمل شده بودند اما دیدشان نسبت به زندگی و اطر

 .مقایسه نبود

ند و بی پس از سالی که به اصرار و دعوت پدر و مادر به دیدارشان می آمد همیشه گله مند بود و با سخنان تفاطمه 

ی مالحظه اش پدر و مادر را می رنجاند. حتی گاهی می دیدم مادر را به گریه می اندازد. اما زهرا از مقابل هر مسئله ا

ه ه زهرا به خاطر سخت گیریهای پدر به این دلیل کهر چقدر بزرگ و حاد، خیلی راحت می گذشت. با وجودی ک

خواند اما برای من زمان نوجوانی اش پیش از انقالب بود از ادامه تحصیل بازمانده بود و نتوانسته بود بیشتر از سیکل ب

ی وشنویسکه تازه پا به کالس اول ابتدایی گذاشته بودم معلم دوم به شمار می رفت و هم او بود که باعث شد به خ

م خط عالقه مند شوم. خوب به خاطر دارم کالس اول ابتدایی به قدری بد خط بودم که حتی خودم هم نمی توانست

چ خودم را بخوانم و به همین خاطر معلم چندین بار مادر را خواسته بود. اما نه قربان صدقه مادر و نه خشم او، هی

ب کدام باعث نشد که خطم بهتر شود تا اینکه زهرا تی ری که به خرج داد باعث شد در خط پیشرفت کنم و حا تدبی

نها را تمام کنم و به آن عالقه پیدا کنم. تدبیر او این بود که مشقهایی را که بدون دقت و با عجله می نوشتم تا زودتر آ

ی شد. من مبرای بازی به کوچه بروم پاره می کرد. هر چقدر گریه و التماس می کردم تا این کار را نکند مؤثر واقع ن

همین خاطر  مجبور بودم هر طور شده تکلیف شبم را خوب بنویسم زیرا اگر نمی نوشتم معلم توبیخم می کرد. به

اند نظاره روزهای اول تا نیمه های شب مشغول نوشتن تکالیفم بودم و زهرا که در این مدت پا به پای من بیدار می م

م و خیلی موارد راهنمایی ام می کرد. او طرز درست دست گرفتن قلگر بود که این کار را با دقت انجام دهم و در 

ن عالقه همچنین طرز نوشتن حروف را به طور صحیح یادم داد. کم کم به طرز درست نوشتن عادت کردم و حتی به آ

م مند شدم. همین عالقه تأثیر مثبتی در زندگی آینده من داشت. هنوزم که هنوز است هر وقت قلم به دست م ی گیر

 .تا یکی از اشعار زیبای حافظ را به خط خوش بنویسم یاد زهرا و کاری که او برایم کرد می افتم

نجم ابتدایی مادر خیلی به مسائل دینی اهمیت می داد به همین خاطر فاطمه دختر محجبه و نجیبی بار آمده بود. او تا پ

را خیلی زیبا  ه اسالمی گذراند. به همین دلیل قرآنبیشتر درس نخواند با این حال تحصیالت ابتدایی اش را در مدرس

تی مهمان و سلیس می خواند و تحت تعالیم آن مدرسه به قدری در مسائل دینی غرق شده بود که به گفته مادر وق

می  مردی به منزل می آمد به هیچ وجه خود را نشان نمی داد. حتی در منزل با وجودی که نامحرمی نبود با روسری

شوهر داد.  م او را که هنوز شانزده سالش نشده بود به نخستین خواستگارش که پسرعموی خودش بودگشت. پدر

حتیاجی به پسرعموی پدرم دو برابر خواهرم سن داشت و با اینکه به جز نسبت فامیلی هیچ شناختی از او نداشت ا

 را پس از ازدواج به همدان برد. پدر کهتحقیق در مورد او ندید و خیلی راحت خواهرم را به او سپرد. او هم خواهرم 

 خیالش از جانب او راحت شده بود حتی یک بار هم به خودش زحمت نداد تا به همدان برود و از نزدیک وضعیت

د مرد خوبی نبود زندگی او را ببیند. به دلیل بی توجهی و بی تفاوتی پدر، همسر او که آنطور هم که پدر فکر کرده بو

التماس  بود سر خواهرم آورده بود. عاقبت پس از چند سال که از ازدواج او گذشته بود به اصرار وهر بالیی خواسته 

اطمه را به مادر، پدر حاضر شد برای دیدن فاطمه به همدان برود که به گفته مادر ای کاش هیچ وقت نرفته بودند و ف

ند و باری های ه می شناختند. او بر اثر بی بآن صورت نمی دیدند. فاطمه دیگر آن دختر محجبه و پاک فطرتی نبود ک



ور نمی کرد شوهر و خانواده اش تبدیل به زنی بی قید و بی پروا شده بود اگر مادر او را به دنیا نیاورده بود هرگز با

 .که دختر خودش باشد

دند. ابان عبور می کردر این دیدار پدر و مادر با فاطمه روبرو نشدند، فقط او را به همراه شوهرش دیدند که از خی

فته مادر فاطمه چنان لباس سبک و جلفی به تن داشت که هرگاه مادر از او یاد می کند آهی از سر درد می کشد. به گ

ته را او و پدر چنان از وضعیت ظاهری فاطمه حیرت می کنند که پدر همان لحظه سر ماشین را برمی گرداند و راه رف

رش المی صحبت نمی کند گویی عذاب وجدان به خاطر اینکه در مورد همسر دختباز می گردد. در بین راه نیز ک

ازگردد و تحقیق بیشتری نکرده بود آزارش می داد و ای کاش این درد آنقدر شدید بود که پدر را وادار می کرد تا ب

مدان پدر شت از هدست او را بگیرد و از منجالبی که آن زمان هنوز به شدت اکنون نبود نجاتش بدهد. پس از بازگ

ین بود که هیچ گاه نام فاطمه را نبرد و گویی هرگز دختری به آن نام نداشته است. اشتباه دوم پدر در مورد فاطمه هم

ا به محیط امن و ایمن خانواده برگرداند قیدش را زد. اما نمی ربه جای اینکه او را زیر چتر حمایت خود بگیرد و او 

یرد. او بمیرد برای همیشه نامش با او خواهد ماند و هرگز نمی تواند او را نادیده بگدانست که فاطمه اگر در قلب 

أن و مدتها بعد از آشنا و غریب شنیدیم که خواهرم معتاد شده است. این برای پدرم که پیش دوست و آشنا ش

فاطمه برود اما  نزلاعتباری داشت باعث سرشکستگی و خفت بود. پس از آن دیدار پدر هیچ وقت راضی نشد که به م

ک بار گاهی مادر برای دیدار او به همدان می رفت و بیشتر اوقات مرا هم با خود می برد. در تمام این دیدارها حتی ی

مان سنی خواهرم را خوشبخت و راضی ندیدم. یا مریض و بدبخت بود و یا سر و صورتش زخمی و کبود. با اینکه آن ز

از نمی ا شوهرش درگیری دارد. با وجود این هیچ گاه لب به شکایت از شوهرش بنداشتم اما خوب می فهمیدم که ب

ی پر کرد. گویی می دانست به جز خون کردن دل مادر چیزی حاصلش نمی شود. هنوز هم در تعجبم که چرا او زندگ

ناز  مادری  سکبتش را به بازگشت به منزل پدری ترجیح می داد. شاید احساس بکر و دست نخورده ای به نام ح

باعث ماندنش شده بود. اما چه حاصل که فرزندان بی گناه او در تمام مدت زندگی هر لحظه شاهد جدال پدر و 

 .مادرشان بودند

ا حتی قابله ای اما زهرا. وقتی به دنیا آمد پدر مثل همیشه سر کار بود و کسی نبود تا مادر را به بیمارستان ببرد و ی

تی کسی و تنهایی خودش او را به دنیا آورد و حتی بند ناف او را هم خودش برید. وقخبر کند. مادر در کمال بی 

ا با خود بزرگتر شد مادر که از همان ابتدا آرزوی داشتن پسر داشت او را شکل پسرها می گرداند. پدر هم گاهی او ر

ا پسر بودند و تان او بدون استثنبه کارخانه اش که آن زمان کارگاه کوچکی بود می برد. به گفته خود زهرا تمام دوس

ی بود که او محض نمونه حتی یک دوست دختر هم نداشت. حتی اسباب بازی های مورد عالقه او ماشین های پالستیک

ه بود بازی گاهی از دوستانش می گرفت. او حتی یک بار هم با عروسکی که مادر با پارچه و کاموا برای او درست کرد

ار کند. کار هر روزش شده بود به همراه پدر به کارخانه برود و مانند پادویی برای او ک نکرد. کمی که بزرگتر شد

پالبته خیلی هم خوب از پس کارهای سختی که  او  در به او واگذار می کرد بر می آمد. پدر هم گویی یادش رفته بود

 .دختر است و درست مانند یک پسر با او رفتار می کرد

و  در حومه تهران بود و اطراف آن باغ و خرابه و زمین خدا بود و به صورت کنونی ساخت کارگاه پدر در آن زمان

ا که ساخته سازی آنجا صورت نگرفته بود. پدر هر شب باید مسافت خانه تا کارگاه را طی می کرد و موزاییکهایی ر

لیلی د. یک شب بنا به دشده بود آب می داد تا سفت شوند. اکثر شب ها زهرا را با خود می برد تا کمکش کن

ورت که بود به نتوانست به کارگاه برود. دلیلش را نمی دانم، شاید بیمار بود و شاید هم دلیل دیگری داشت به هر ص



یادی زهرا اجازه داد تا به تنهایی برای آب دادن موزاییک ها به کارخانه برود. جالب بود که زهرا با وجودی که سن ز

له نداشت خوبی انجام داد و این پدر را بر آن داشت که بیشتر اوقات که خسته بود و حوص هم نداشت این کار را به

. هنوز هم زهرا را برای این کار بفرستد و او بدون ترس از چیزی به کارخانه می رفت و پس از اتمام کار برمی گشت

ک ه جرأتی راهی را که شاید برای یمایه تعجب است که پدر با چه فکری این اجازه را به زهرا می داد و زهرا با چ

ردن مرد هم خوفناک بود طی می کرد و به کارخانه می رفت. این جریان ادامه داشت تا اینکه روزی زهرا که از طی ک

ود و اگر این مسیر خسته شده بود به پدر نق می زند که راهش دور است و از رفت و آمد با پای پیاده خسته می ش

ود برای کار را انجام دهد بایستی پدر برای او یک موتور بخرد. شاید برای زهرا این بهانه ای بمی خواهد باز هم این 

را بیان کند  اینکه از زیر بار این مسئولیت فرار کند و هرگز در فکرش هم نمی گنجید به محض اینکه این خواسته

 .پدر به جای عصبانی شدن خواسته اش را برآورده کند

ه تا آن زمان دختری سیزده چهارده ساله بود موتور گازی خرید که با آن راحت تر مسافت خانپدر برای زهرا که 

م بود کارخانه را طی کند. خرید موتور همانطور که برای خود زهرا تعجب آور بود برای دوستانش هم غیرقابل هض

آنقدر  بود تعریف کردبه طوری که به گفته زهرا وقتی آن موضوع را برای تنها دوست دخترش که همکالسش 

 .متعجب شد که تا به همراه زهرا به خانه نیامد و موتور را ندید باورش نشد که زهرا به او راست می گوید

لب نظر زهرا با وجود رفتار پسرانه ای که داشت به دلیل جذابیت و زیبایی خواهان زیادی داشت اما او توجهی به ج

های زاحمت می کرد زیرا خود را یکی از آنان می دانست. در بین پسرپسرها نداشت و با جرأت و جسارت سلب م

ا چهره ای زیادی که سر راه مدرسه زهرا قرار می گرفتند تا او گوشه چشمی به آنان بیاندازد پسری بود الغر اندام ب

ا همیشه رزشت و نامتناسب و با اینکه سن زیادی نداشت موهای سرش ریخته بود. گویا خیلی هم خجالتی بود زی

را زیر می  گوشه ای می ایستاد و فقط با چشمانی درشت و مظلوم به زهرا خیره می شد و بعد بدون هیچ حرفی سرش

 .انداخت و دور می شد

ش می گذشت اما زهرا که نسبت به رفتار پرسش برانگیز او کنجکاو شده بود بدون اینکه توجهی به او کند از برابر

ر راهش باعث شده که این پسر خجالتی که چیزی هم برای جلب توجه ندارد مدام س پیش خود فکر می کرد چه چیز

رفتار  قرار بگیرد. وقتی پاسخی برای پرسش خود پیدا نکرد سعی کرد به آن فکر نکند اما حضور آن جوان و

 .مرموزش فکر او را سخت به خود مشغول کرده بود

من آن را  ودم زهرا داستان عشق ناکامش را برایم تعریف کرد وسالها بعد که به مرحله حساسی از زندگی رسیده ب

 :همانطور که او تعریف کرده می نویسم

ایم عادت دیدن آن جوان و اینکه او بدون کوچکترین صحبتی همیشه گوشه ای می ایستاد و مرا تماشا می کرد بر

درسه م و همیشه به محض خارج شدن از مشده بود. ابتدا دلم به حالش می سوخت اما کم کم به این نگاه عادت کرد

یست به به نقطه ای که او می ایستاد نگاه می کردم. شاید آن جوان که پس از یکی دو ماه هنوز نمی دانستم نامش چ

ی که آن این نکته پی برده بود زیرا روزی به محض خارج شدن از مدرسه به آن نقطه نگاه کردم اما او را ندیدم. حالت

ه با ناراحتی ست داد برایم چیز ناشناخته ای بود. گویی چیزی گم شده بود و سرجایش نبود. همانطور کلحظه به من د

شغول به خلئی که در روحم بوجود آمده بود فکر می کردم چشمم به آن جوان مرموز افتاد که در گوشه ای دیگر م

نکه کسی آن لحظه احساس کردم از ای تماشای من بود و انگار این بار لبخندی محو گوشه لبانش نقش بسته بود.

ما ته دلم از اینکه او گم نشده بود خوشحال ا دستم را خوانده ناراحت شدم. قیافه گرفتم و چشم از او برداشتم



که  بودم. فردای آن روز جوان را جای همیشگی دیدم اما این بار شاخه گل پژمرده ای دستش بود. دیدن شاخه گل

توجه  ی گل فروشی است حس تمسخر و دلسوزی را در من بوجود آورد. مثل همیشه بدونمعلوم بود ته مانده گلها

جربه به او راهم را ادامه دادم اما بعد احساس کردم تعقیبم می کند. برای نخستین بار در زندگی حس ترس را ت

ود پاهایم شل و قیبم بکردم. گویی احساس دختر بودن برای اولین بار در من شکفته شده بود و از اینکه کسی در تع

روار جلویش بی حس شده بودند. خیلی دوست داشتم مثل همیشه در چنین مواقعی برمی گشتم و با همان رفتار پس

ارد یک می ایستادم و چاقوی ضامن داری که همیشه ته جیبم بود بیرون می آوردم و به او می گفتم که اگر وجود د

ا کنم. اما جرأت و جسارت آن را در خود ندیدم. در عوض قدمهایم ر قدم دیگر دنبالم بیاید تا شکمش را سفره

انتندتر کردم و خود را به منزل رس ب زدم دم. پشت در بسته منزل از حرص پایم را به زمین کوبیدم و به خود نهی

د جوکه چی شد زهرا آن دل و ****. چیه کم آوردی، یعنی این پسره بی ریخت و کچل اینقدر ترسناک بود که و

یخت چون نداشتی سینه به سینه اش وایسی و یک چک جانانه حواله اش کنی. این فکر آب سردی روی آتش دلم ر

ر فراموشش کمی آرام شدم و با خود فکر کردم اگر فردا یک چنین اتفاقی افتاد چنان حالی از او بگیرم که تا آخر عم

کانی ودم یادم رفت و به محض خارج شدن از مدرسه به منشود. اما فردا تمام قول و قرارهایی که با خودم گذاشته ب

آن  که همیشه می ایستاد نگاه کردم. از دست خودم حرص می خوردم اما مثل اینکه چشمانم هرز شده بودند و جز

 .مکان نمی توانستم به جای دیگری نگاه کنم

قتی از ید و رفت. روز پس از آن وآن روز گذشت اما او تعقیبم نکرد و مثل همیشه پیش از رفتن من راهش را کش

ن به مدرسه بیرون آمدم او را ندیدم و هرچه به دور و بر نگاه کردم اثری از او نبود. باز هم آن حس لعنتی گم کرد

ر سراغم آمد. آن روز چون آدم منگی بیهوش و حواس بودم. فردای آن روز و تا یک هفته بعد خبری از او نشد. د

عد به ی مثل برزخ دست و پا می زدم. پس از یک هفته غیبت کم کم داشتم خود را متقاآن هفته من هم در حالت

قرار گرفتم.  فراموش کردنش می کردم که باز سر و کله اش پیدا شد. من نیز گویی گم کرده ام را یافته باشم آرام و

دن است. رو به سر ریز ش باز هم نگاه های بی حرف شروع شد و تا آنجا رسید که حس می کردم کاسه صبرم کم کم

ذاشته بود دوست داشتم کالمی از او بشنوم و دلیل نگاه هایش را بپرسم. شاید احساس او هم مثل من رو به فوران گ

ت زیرا در یک روز آفتابی زمستان که هوا سوز سردی داشت احساس کردم  عقیبم می کند. با وجودی که باز هم دلم

طرفش  این حس غلبه کنم. قدمهایم را کند کردم تا به من برسد و بعد بهمی خواست بگریزم اما توانستم بر 

ردم آنطور برگشتم. برخالف بار اولی که او را دیده بودم و به نظرم بیش از اندازه زشت رسیده بود اما احساس می ک

سور و بی یشه جهم که فکر کرده بودم نیست و قیافه اش زیاد هم توی ذوق نمی زند. با اینکه می خواستم مثل هم

شمانش باک چشم در چشمش بدوزم اما نگاهش آنقدر با احساس و عمیق بود که فکر کردم طاقت نمی آورم که به چ

ستم خیره شوم به خاطر همین سرم را به طرفی خم کردم و گفتم خوب چیه. چکار داری؟ شاید بیش از آن نتوان

بر خالف  ی نتوانستم جواب سالمش را بدهم. با صدایی کهکالمی بگویم چون با سالم او حرف در دهانم ماسید. حت

شما خیلی  چهره اش خیلی دلنشین بود گفت: زهرا خانم ببخشید مزاحمتون شدم اما می خواستم بهتون بگم که از

 ام.بی خوشم اومده و می خوام به خواستگاریتون

فهمیدم بعد از این ی قلبم آنقدر بلند بود که نبرای اولین بار قلبم ریخت و با صدای بلندی شروع به تپیدن کرد. صدا

د لحظه کالم دیگر چه گفت. او را دیدم که بعد از گفتن حرفش سرش را به زیر انداخت و از کنارم دور شد. تا چن

من از او  منگ و بی حس بودم اما کم کم خودم را پیدا کردم و همانطور که به طرف خانه می رفتم با خودم فکر کردم.



واهرم ازدواج ز نمی دانستم حتی نامش را. تنها چیزی که باعث شد به آن فکر کنم این بود که من هم مانند خهیچ چی

رم چه می می کنم و زندگی مستقلی تشکیل می دهم. جالب بود همان لحظه با خودم فکر کردم پس تکلیف موتو

لحظه یاد کارهایی که تا آن زمان انجام شود؟ وای موزاییک های بابا چی؟ کی شبها آنها را آب می دهد؟ و همان 

رین نداده بودم افتادم مثل پختن، ظرف شستن، دوختن درز و دورز لباس و بچه داری. این فکرها ناخوشایندت

رفته بودم مثل یک مرد کارهایم بر روی دوش گ چیزهایی بود که می توانستم به آنها فکر کنم زیرا از بچگی یاد

اد و آن ن تازه به خانه بخت رفته بود باشد. حتی یک فکر ناخوشایند دیگر هم آزارم می دمادر و خواهرم که آن زما

ت اینکه اگر شوهرم مثل پدرم باشد که سر مادرم داد و هوار راه می انداخت و گاهی هم او را به باد کتک می گرف

تن اشکهایم را در حال شس تکلیف چه خواهد بود. آیا من هم می بایست مثل مادرم تو سری بخورم و خفه شوم و

نوم. با به رخت چرکهای پدرم بریزم. البته این بدترین راه برای من بود که یاد گرفته بودم هیچ وقت حرف زور نش

امعه تو یاد آوردن صحنه های کتک خوردن مادرم زیر لب یه خود ناسزا گفتم که چرا پسر به دنیا نیامدم که تو ج

آن پسر را  ین افکار ناراحت کننده آنقدر خونم را به جوش آورده بود که اصل و نسبسری خور و بدبخت بار بیایم. ا

انه مان که هنوز نمی دانستم نامش چیست و از کجا آمده است زیر فحش گرفتم و با خود عهد کردم اگر کسی درِ خ

 .گار زد قلم پایش را بشکنمسترا به عنوان خوا

دم نامش نی اش رقم خورده وقتی آن جوان که تازه شب خواستگاری فهمیاما از آنجا که سرنوشت هر کی روی پیشا

ند یک جالل است به همراه پدر و مادرش به منزلمان آمد نه برخورد بدی کردم و نه قلم پای کسی را شکستم و مان

داری و یا دختر خوب و با خانواده با یک سینی چای به داخل اتاق رفتم. حتی در آن لحظه در حالتی بین خواب و بی

ته نه مثل او بهتر بگویم بین دختر بودن و پسر بودن گیر کرده بودم. از یک طرف دوست داشتم مثل خواهرم... الب

روم و با قیافه که حتی تا روز عروسی شوهرش را ندید. اما مثل کسانی که می شناختمشان با یک سینی چای به داخل ب

یزی اشت پایین بیاندازم و به مهمانان چای تعارف کنم و اگر از من چای محجوب و خجالتی سرم را تا آنجا که جا د

دیگر  پرسیدند با تته پته و لکنت جواب بدهم و نشان بدهم که سرم برای تو سری خوردن آماده است. از طرف

صبشیطان وسوسه ام می کرد سینی چای را مانند پدر که بعضی اوقات ع  انی می شد به طرفی پرت کنم و با کلفت

که  کردن صدا و عربده به آنها که برای خواستگاری از من آمده بودند بفهمانم که هنوز از مادر زاده نشده کسی

بخواهد توی سر زهرا که خودش یک پا مرد است بزند. نمی دانم چرا آن لحظه فکر می کردم شوهر کردن 

گاری انجام ده بود. به هر ترتیب خواستمساویست با کتک و زجر. شاید زندگی سخت مادر این حس را به من القا کر

 .شد

واده را می پدر جالل پیرمردی سفید مو بود که مغازه خوار و بار فروشی کوچکی داشت که از آن طریق زندگی دو خان

ود. چرخاند زیرا او دو همسر داشت. جالل تنها پسر او از زن اولش بود و غیر از او فرزند دیگری به دنیا نیاورده ب

یگری نمی وشی آنقدر زیر دل پدر جالل زده بود که بعد از اینکه فهمیده بود همسر اولش تک زاست و بچه دشاید خ

ت. پدر آورد زن دیگری اختیار کرده بود که از زن دومش شش کودک قد و نیم قد و البته شیطان و آتشپاره داش

واستگاری الل را بگیرد و همانقدر که برای خجالل همان شب خیلی سر بسته اعالم کرد که نمی تواند زیر بال و پر ج

کشد. مادرش پا پیش گذاشته خودش بزرگترین لطف به اوست و خودش باید به تنهایی گلیمش را از آب بیرون ب

ند هم زنی مریض احوال و مظلوم بود و احساس کردم چقدر پسرش شبیه اوست. در تمام مدتی که منزلمان بود

از او نشنیدم. خالصه آن شب فهمیدیم که جلکالمی به جز دستت درد نکند  ال خودش است و همان یک دست  



سرش زیر نور  لباسی که تنش است. در تمام این مدت جالل با سری به زیر افکنده دو زانو نشسته بود و فرق سفید

ه ب داد هجدالمپ توی ذوق می زد. نمی دانم چرا دلم به حالش سوخت. پدر از او پرسید چند سال دارد و وقتی جوا

عیت سال پدر کمی تعجب کرد زیرا به چهره سختی کشیده اش می خورد بیش از آن سن داشته باشد. پدر وض

ان سربازی اش را پرسید و او گفت هنوز یک سال وقت دارد. پدر مانده بود چه جوابی به او بدهد اما چهره اش نش

 .می داد از جالل خوشش نیامده است

بتهای آنان او را جواب کرد اما جالل و مادرش آنقدر رفتند و آمدند تا پدر قبول کرد پای صح آن شب پدر با گفتن نه

بازی برای بنشیند. عاقبت پس از صحبتهای زیاد قرار شد که جالل کار مناسبی پیدا کند و پس از گذراندن سر

ه بودیم اما به طور رسمی نامزد نشد خواستگاری رسمی به منزلمان بیاید. از آن روز به بعد با اینکه من و جالل هنوز

م و گاهی اوقات همدیگر را می دیدیم و با هم صحبت می کردیم. در این دیدارها کم کم با روح بزرگ او آشنا شد

رگو و فهمیدم زیر چهره ساکت و مظلوم او دنیایی از احساس و محبت نهفته است. کم کم این حس که همه مردها زو

ی که می د و با تمام وجود دریافتم که جالل مثل سایر مردها و یا دست کم مثل آنهایکتک زن هستند فراموشم ش

و وقتی جالل  شناختمشان نیست. هنوز مثل گذشته با موتور گازی ام برای آب دادن موزاییک ها به کارخانه می رفتم

آ این موضوع را فهمید از من خواست اجازه بدهم در این رفت و م کند. ابتدا لزومی برای مدهای شبانه همراهی ا

اهی دلم این کار نمی دیدم اما مثل این بود که از وقتی با او آشنا شده بودم احساسات دخترانه ام گل کرده بود و گ

از سایه  می خواست زیر چتر حمایت مردی قرار بگیرم. البته این حس باعث نمی شد مثل دختران لوسی که حتی

شیفته ام  ر کنم. شاید همین رفتار باعث می شد که جالل هر روز بیش از پیشخودشان در تاریکی می ترسند رفتا

 .شود و من این حس را با تمام وجود از چشمان تحسین گرش درک می کردم

و مثل شبهایی که من و جالل برای آب دادن موزاییک ها به کارخانه می رفتیم برایم خاطره انگیز و جاودانه است ا

تفاده از ل خودش بود؛ مردی شیفته و عاشق. شاید اگر هر مرد دیگری بود در صدد سوءاسهیچ کس نبود. فقط مث

اب نازیبایی دختری تنها در آن نقطه خلوت و تاریکی شب بود اما جالل مثل اسمش بلند و باشکوه بود و برخالف نق

ود که احساس یشگر دختری بکه بر چهره داشت، قلبی به جال و شکوه آینه در سینه اش می تپید. جالل حامی و ستا

ه در دخترانه اش را در خصلت و مرام پسرانه گم کرده بود. او مرا دوست داشت. عشق او خالص ترین چیزی بود ک

و موالنا می  زندگی ام دیده بودم. وقتی من و جالل سوار بر موتور به کارخانه می رفتیم او برایم اشعاری زیبا از حافظ

ا ه با صدای گرم و دلنشین او توأم شده بود کم کم عشق را در من زنده کرد. جالل رخواند. آن کالم جادویی ک

 .دوست داشتم و می دانستم در زندگی با او به خوشبختی می رسم

آن پس گاهی که  تا پیش از آشنایی با او به یاد نداشتم که از لباسی به غیر از بلوز و شلوار استفاده کرده باشم اما از

ر هیبت یک نزل نبود دامنی از بقچه لباسهای فاطمه برمی داشتم و یواشکی تنم می کردم تا خودم را دهیچ کس در م

م. موهای لختم زن ببینم. البته چون عادت نداشتم زیاد مطلوبم نبود ولی با خود فکر می کردم شاید کم کم عادت کن

د. بدون جالل سرم با روسری و چادر آشنا شرا که همیشه کوتاه و پسرانه می زدم کم کم بلند کردم و با تشویق 

ه به او داشتم اینکه خودم بفهمم جالل تعلیماتی برای بازگشت من به خویشتن آغاز کرده بود و با وجود عالقه ای ک

خواهم در این کار موفق بود. دیگر فراموش کردم مثل خروس جنگی به پسرهایی که مزاحمم می شوند بپرم و ب

ی که کُرکُری می یاد گرفتم مثل یک خانم رفتار کنم. تا پیش از آن با موتورم با بعضی از پسرهایرویشان را کم کنم. 



شده حتی و دادم می مسابقه بزرگراه در خواندند ب   ا جرزنی مسابقه را می بردم اما جالل آنقدر در گوشم خواند که

 .این کارها شایسته یک دختر خوب نیست تا از آن دست برداشتم

بمانم و یا  با جالل آشنا شدم سوم راهنمایی بودم و می دانستم پس از آن مدرسه در کار نیست و باید خانه سالی که

ه این طرف و برای کمک به پدر به کارخانه بروم. جالل پس از صحبتی که با پدر کرده بود روزها در پی یافتن کار ب

داد.  کرده یا نه و او با آهی سرد سرش را تکان می آن طرف می رفت و من هر شب از او می پرسیدم آیا کاری پیدا

داشت. اما  کم کم از اینکه مبادا او هیچ کاری پیدا نکند و پدر با این بهانه اجازه ندهد با او ازدواج کنم ترس برم می

 .او با چنان ایمان و اطمینانی می گفت که شاید فردا کاری پیدا کنم که من هم نگرانی فراموشم می شد

ا می تواند بت یک روز با خوشحالی گفت که کاری در یک تعمیرگاه پیدا کرده و با اینکه هنوز درآمدی ندارد امعاق

که قرار بود  به آینده امیدوار باشد. پیدا کردن کار جالل را با دو بستنی جشن گرفتیم و او برایم از آینده ای گفت

 .بسازد. این رؤیای شیرین از بستنی هم خوشمزه تر بود

ظرم می جالل هر روز از صبح زود سر کار می رفت و تا دیر وقت آنجا می ماند. شب طبق قرار همیشه سر خیابان منت

را تشویق  ایستاد تا با هم به کارخانه برویم و در بین راه برایم تعریف می کرد که روز را چطور گذرانده است. من او

دی برای . جالل از من قول گرفته بود تا زمانی که بتواند درآممی کردم تا با دلگرمی بیشتر به کارش ادامه دهد

و کسی را به گذراندن زندگی مشترکمان بدست بیاورد به او وفادار بمانم و من هم با میل و رغبت قسم خوردم به جز ا

ک عنوان همسر آینده ام نپذیرم. در این بین هر چه به پایان دوره مدرسه نزدیکتر می شدم از دور و نزدی

نخواهم  خواستگارانی پیدا می شدند که مرا کمی نگران می کردند اما چون آدم نترسی بودم می دانستم تا خودم

ز پدر کسی جرأت نخواهد کرد به منزلمان پا بگذارد. با خود می گفتم من مثل خواهرم فاطمه نیستم که یک رو

زدواج با فالن کس باشم. همیشه به خودم و سر ا صدایم بزند و بدون اینکه به چهره ام نگاه کند بگوید که آماده

 .نترسی که در بیان صحبتهایم داشتم می بالیدم
 

و افسرده بود.  شبی طبق معمول برای رسیدگی شبانه به کارخانه می رفتیم. جالل مثل همیشه نبود و خیلی دمغ  ·

ربازی د برای گرفتن دفترچه خدمت سفکر کردم کارش را از دست داده اما بعد خودش به حرف آمد و گفت که بای

من نسبت به  صبح فردا به پادگان مراجعه کند. این خبر ناراحت کننده ای نبود اما جالل می ترسید با رفتنش احساس

ام پذیرفته ام.  او تغییر کند. به او اطمینان دادم آنطور نیست و او را نه به عنوان دوست بلکه به عنوان شریک زندگی

د و بعد با شد جالل مادرش را به منزلمان بفرستد و انگشتری را به عنوان نشان نامزدی به دستم کنآن شب قرار 

 .خیال راحت به سربازی برود

را  طبق قرار، مادر او به منزلمان آمد و پس از چند بار رفت و آمد پدر حاضر شد تا به طور رسمی خواستگاری او

عه پیش نزلمان آمده بودند شب خاطره انگیزی برای من بود. برخالف دفبپذیرد. شبی که جالل و خانواده اش به م

چای را به  چادری سفید سرم بود و درست مثل یک خانم منتظر بودم تا صحبت پدر با آنان تمام شود و من سینی

 .داخل ببرم

رفته بود در نظر گ پدر شرط و شروط زیادی برای جالل گذاشت. او همه را پذیرفت. مهریه سنگینی که پدر برای من

ا نبود، پدر مایه تعجب مادرم بود و از گزیدن لبش فهمیدم که پدر به اصطالح در حال سنگ اندازیست. تازه این تنه

ی که آنجا بودند طلب شیربها داشت و خواستار این بود که زمینی پشت قباله من انداخته شود. حتی کودن ترین افراد



اس و تضرع واسته های غیرمعقول پدر را برآورده کند. اما جالل با چشمانی که التممی دانستند که جالل نمی تواند خ

ه با در آن موج می زد به پدر نگاه کرد و به او قول داد تمام خواسته های او را انجام دهد. چند بار پدر جالل را دیدم ک

اس سر به زیر انداخته بود که احسناراحتی این پا و آن پا می شود و به او چشم غره می رود. حتی مادرش چنان 

 .کردم می گرید. اما جالل مصمم بود به هر قیمتی شده رضایت پدر را برای ازدواج با من بدست بیاورد

گشتری عاقبت پس از کلی شرط و شروط پدر قبول کرد تا جالل از سربازی برگردد من و او نامزد شویم و مادر او ان

نه  ا این هم یک شرط داشت و اینکه نامزدی ما فقط اسمی باشد و در این مدتبه عنوان نامزدی دست من کند. ام

پس قرار عقدی در میان باشد و نه صیغه ای و عالوه بر آن در این بین جالل رفت و آمدی به منزلمان نداشته باشد. س

قدام کند. عروسی اشد هر وقت جالل توانست شروطی را که پذیرفته بود به مرحله عمل برساند برای بر پا کردن 

بماند. گفته  جالل این شرط را هم پذیرفت و به پدر گفت اگر خیال او راحت باشد می تواند تا فردای قیامت هم منتظر

ه خواسته اش برسد تا جالل برایم ناامید کننده بود زیرا من مثل او نمی توانستم در بالتکلیفی بمانم و برای اینکه پدر ب

نگ بیاندازد و خوبی می دانستم شرط و شروط پدر برای این است که به اصطالح جلوی جالل س قیامت منتظر بمانم. به

ت. همان لحظه مطمئن بودم هرگز قصد دادن دختر به او ندارد اما یسکامالً مشخص بود که او به این وصلت راضی ن

را  ن شرایطی نامعقول دل اوچیزی که نمی فهمیدم این بود که چرا رک و راست او را جواب نمی کرد و با گذاشت

خوش و امیدوار می کرد. به هر صورت آن شب مادر جالل انگشتری دست من کرد و فردای آن روز هم جالل با 

به  خیال خوش و راحت خود را به پادگان معرفی کرد. سه روز بعد مادرش کاسه آشی به عنوان آش پشت پای او

 .منزلمان آورد

سد. البته به پادگان نگذشته بود که خبر رسید قرار است از اراک برایمان مهمان بر هنوز یک هفته از رفتن جالل

مان بیاید آمدن مهمان چیز تازه ای نبود اما این بار دلم بدجوری به شور افتاده بود زیرا مهمانی که قرار بود به منزل

ست بود او در فصلی که می بای پسرعمه پدرم بود که سالی یک بار هم به ما سر نمی زد. اما اینکه چطور شده

آن اینکه  زمینهایش را شخم بزند می خواست به تهران بیاید خود مسئله ای بود. البته چیزهایی هم حدس می زدم و

القه مند ممکن است بخواهد درباره پسرش با پدر صحبت کند زیرا از چندی پیش احساس می کردم حمید به من ع

نه خدمتی رفتیم او نیز به بهانه های مختلف به منزل پدربزرگ می آمد و از هیچ گواست زیرا هر بار که به اراک می 

انداخت که  برای پدر فروگذاری نمی کرد. گاهی که کسی متوجه نبود چنان نگاه های شیفته و عاشقانه ای به من می

دیدوست داشتم همانجا خفه اش کنم. البته حمید پسر بدی نبو ود اما میل بهتر و آقاتر بو نسبت به پسرهای دیگر فا 

درم می آمد به همان دلیل که دوست نداشتم کسی بر من مسلط شود از این نگاه ها چندشم می شد. شاید پسرعمه پ

 .تا مرا برای پسرش خواستگاری کند

ر اتاق ا دعاقبت روزی که قرار بود پسرعمه پدر به منزلمان بیاید رسید. او تنها آمده بود. طبق معمول پدر ناهار ر

ه هنگام پذیرایی به اتفاق او صرف کرد و ما بچه ها به همراه مادر در آشپزخانه غذا خوردیم بنابراین حرف هایی را ک

دن به صرف غذا بین او و پدر رد و بدل شد نشنیدیم اما می دانستم دیر با زود متوجه می شویم که نیت او از آم

نیم. سعی ما می بایست تا زمانی که پدر خودش حرف بزند صبر کمنزلمان چیست. کنجکاوی کالفه ام کرده بود ا

ود؟ آن هم کردم افکار ناخوشایند را دور کنم و کمی خوشبین باشم زیرا از کجا معلوم که او برای خواستگاری آمده ب

م و تبه تنهایی! شاید می خواست از پدر پول قرض کند و شاید کار دیگری داشت. غیر از آن من دیگر نامزد داش



ده و من نامزد انگشتر نامزدی جالل در دستم بود پس اگر نیت او خواستگاری هم بود پدر به او می گفت که دیر رسی

 .کرده ام. البته امیدوار بودم چنین باشد

وز پدر فردای آن روز طبق معمول به مدرسه رفتم. وقتی از مدرسه برگشتم اوضاع منزل عادی بود و معلوم بود هن

و خیالم  رده و از جریان آمدن پسرعمه اش چیزی به مادر نگفته است. کم کم دلشوره ام را فراموش کردملب باز نک

ه سراغ راحت شد زیرا اگر قرار بود خواستگاری صورت گرفته باشد مادر می فهمید. مطابق هر شب پس از شام ب

رانش از آن پس ن کار نیست و یکی از کارگموتور رفتم تا به کارخانه بروم که پدر صدایم کرد و گفت احتیاجی به ای

این کار را انجام خواهد داد. نمی دانم چرا اما دلم فرو ریخت. شاید آن لحظه احساس کردم دیگر برای پدر بی 

اط مصرف شده ام و در آن لحظه حال کارگری را داشتم که صاحبکارش اخراجش کرده باشد. مدتی هاج و واج در حی

دن کیه دادم. در همان حال به فکر دلیل این کار پدر بودم. می دانستم هرچه هست با آمایستادم و به موتور ت

رم دورم کرد. زیر لب ناسزایی حواله کاپسرعمه پدرم بی ارتباط نیست. صدای مادر که مرا به نام می خواند از اف

 م به منزل رفتم. اما ای کاشحمید و پدر و جد و آبادش کردم و در حالی که دندانهایم را از خشم به هم می فشرد

بود  پسرعمه پدرم مرا برای حمید خواستگاری کرده بود و ای کاش هر چیز دیگری بود غیر از آن چیزی که قرار

 .اتفاق بیفتد

ا تُن تُن تریاک و پسرعمه پدرم برادری داشت که در کار مواد مخدر بود و از قاچاقچیانی بود که نه با کیلو کیلو بلکه ب

و دو دختر  روکار داشت. عاقبت او را دستگیر و محکوم به اعدام می کنند. زن او بچه هایش را که یک پسرحشیش س

دختر  بودند به دست برادرشوهرش که همین پسرعمه پدرم بود می سپارد و خودش شوهر می کند. عموی آنان دو

کمک  خود نگه می دارد که به اصطالح برادرش را در سن خیلی کم شوهر داده و پسر او را که نامش امیر بود پیش

لغی پول از دستش باشد. امیر که ذاتی خراب و پر شر و شور داشته تن به کار نمی دهد و روزی پس از برداشتن مب

چ خانه عمویش فرار می کند و به تهران می رود. پس از یکی دو ماه وقتی که پولهایش ته می کشد بدون هی

و هر بار یا با ته و سربار او می شود. عمویش چند بار برایش کاری پیدا می کند اما اشرمساری به خانه عمویش بازگش

از صاحبکارش کتک کاری راه می اندازد و یا با کش رفتن مبلغی پول آنجا اخراج می شود. اکنون پسرعمه پدرم  

 !آمده بود تا مرا نه برای حمید بلکه برای امیر خواستگاری کند

ی دذات و خالف است و تن به کار نمی دهد و به خوبی می دانست که جریان خواستگارپدر می دانست امیر ب

ا از پسرعمه اش از من به خاطر این است که امیر را از سر خودش باز کند و چون پدرم وضع مالی خوبی داشت او ر

در همه چیز را رگتر بود. پسر سفره خودش بلند کرده و سر سفره پدر بنشاند. عالوه بر آن امیر پانزده سال از من بز

و باید زن درباره امیر می دانست اما با این حال فردای شبی که نگذاشت به کارخانه بروم صدایم کرد و گفت: زهرا ت

بیان کرد  امیر بشی. هنوز کالمش که با تحکم و دستور همراه بود به خاطرم مانده است. آنقدر این حرف را بی مقدمه

یر بدم نمی خوام، من از ام»ز او در وجودم بود ریخت و با نگاهی جسورانه به چشمانش گفتم: که همان ذره ترسی که ا

انداخت  پدر که فکر نمی کرد جوابش را آن طور بدهم نگاهی خشمناک به من« میاد. زن هر کسی بشم بهتر از اونه.

حظهکه اگر هر وقت دیگر بود از ترس تب می کردم اما آن ل را که از خودش به ارث برده  تمام جرأت و جسارتی 

 .بودم در وجودم زنده دیدم

قط به جرم چه روزهای سختی بود. طفلی مادر چقدر سختی کشید. کلمه نه را من می گفتم کتکش را مادر می خورد ف

 ...آنکه دخترش را سر به راه و خانم تربیت نکرده است



یر می لی بچه بودم و با بی خیالی در عوالم کودکی سزهرا درست می گفت. با وجودی که شاید زمان ازدواج او خی

رخ کردم اما از دعواها و درگیری های خانه و کتکهایی که پدر به زهرا و مادرم می زد و از بدخلقی او که حتی من و ف

قدر را هم تحویل نمی گرفت می فهمیدم که حرفی برخالف میلش در خانه زده شده است. آن روزها مادر بیچاره چ

هماهنگ و پدر التماس می کرد که این کار را نکند. شاید او بهتر از هر کس دیگری می دانست که امیر وصله نابه 

 .ناجوری در زندگی دخترش است و نمی تواند او را خوشبخت کند

آمد  با وجودی که زهرا خیلی جرأت و جسارت داشت و از امیر به شدت متنفر بود، اما نمی دانم چه موضوعی پیش

 ه ناگهان قبول کرد همسر امیر شود! این موضوع همچون راز نگشوده ای باقی ماند و هر وقت از زهرا درباره آنک

ی شد بقدری پرسیدم پاسخی نشنیدم. شاید تهدید و فشاری که از جانب پدر برای قبول این پیشنهاد به زهرا وارد م

آن را به  جالل را از دستش بیرون بیاورد و توسط مادرم زیاد بود که او را وادار به این کار کرد و پذیرفت انگشتر

 .مادرش بازگرداند

حنه ای وقتی جالل از این موضوع آگاه شد به منزلمان آمد و مانند مادر فرزند از دست داده ای گریست. توصیف ص

ودم آن یق بودند که گویی خکه او به منزلمان آمده بود را بارها و بارها از زهرا شنیده ام و این شنیده ها به قدری دق

 .را دیده بودم

اگرد شبی که جالل در خانه مان آمده بود تا به پدر التماس کند که زهرا را به کس دیگری شوهر ندهد زهرا در پ

همان  طبقه دوم بود و صدای او را که با هق هق گریه و التماس با پدر صحبت می کرد می شنید. آن شب جالل با

ازی ر منزلمان آمده بود و با وجود پریشان حالی اش ظاهرش نیز توی ذوق می زد. لباس سربلباس سربازی به د

دانم پدر  مندرس به تنش زار می زد و موهای کم پشتش را هم تراشیده بود و با گردنی کج زار زار می گریست. نمی

کاری  دخترش در گروی چطور این صحنه رقت انگیز را تحمل کرده بود. شاید آن لحظه فکر می کرد خوشبختی

نند. حتی است که انجام می دهد. پس از آن خانواده جالل نه یک بار بلکه چند بار به منزلمان آمدند تا پدر را راضی ک

اسخ پدر پدر جالل برای بدست آوردن رضایت پدر حاضر شده بود نیمی از مغازه را پشت قباله زهرا بیاندازد اما پ

 .همان بود

ار است از اقوام مادر که نزدیکی منزل عموی پدرم ساکن بود و از دور و نزدیک شنیده بود که قردر این بین یکی 

د هم خورده زهرا را برای امیر بگیرند به مادر اطالع می دهد که امیر معتاد است و برای اثبات این گفته حتی سوگن

أمل کند. و از او خواست تا روشن شدن موضوع ت بود. مادر بر سر زنان و التماس کنان این موضوع را به پدر اطالع داد

را گوش اما پدر به عوض اینکه حرف او را گوش کند و تحقیق الزم را به عمل بیاورد به مادر افترا زد که به حرف زه

یم و کرده و با این حرف می خواهد او را از تصمیمی که گرفته منصرف کند. پس از آن کسان دیگری هم مستق

گران گوش پدر زمزمه کردند که امیر معتاد است اما گویی پدر مسخ شده بود و حرف و نظر دیغیرمستقیم به 

 .برایش اهمیت نداشت

ا ازدواج با وقتی زهرا پافشاری پدر برای ازدواجش با امیر را دید و از طرفی فهمید امیر معتاد است سر لج افتاد و ب

سته امیر موافقت او فقط از روی لجبازی بوده و با اینکه می دان امیر موافقت کرد. بعدها زهرا برایم تعریف کرد که

سر امیر مردی نیست که بتواند او را خوشبخت کند اما برای دور شدن از پدر و محیط پر تشنج خانه حاضر شده هم

 .شود غافل از اینکه این لجبازی به بدبختی خودش منتهی می شود نه چیز دیگر



سی زهرا ی وارد نیروی زمینی ارتش شده و خود را به شیراز منتقل می کند. عقد و عرواز طرفی امیر با کمک آشنای

 مثل فاطمه در یک روز بود. بعد از عقد زهرا به طور موقت به منزل خاله امیر می رود تا به همراه همسرش برای

 .زندگی به شیراز برود

از بروند پدر بود به فرودگاه می روند تا با هواپیما به شیرزمانی که زهرا و امیر که دو یا سه روز از ازدواجشان گذشته 

معنی آن  هنگام بدرقه و بوسیدن امیر می گوید: این دختر را می بری، دیگه هم برنمی گردونی. این حرف که شاید

در ند و این بوده که سعی کنید تا آخر عمر با هم بمانید از طرف پدر به حدی بد ادا می شود که قلب زهرا می شک

پا به پای  تمام طول مسافرت می گرید. شاید زهرا آن لحظه به یاد آن بود که با بدنی ظریف و کوچک اما توانی زیاد

 .پدر کار می کرده اما زحماتش هیچ گاه به حساب نیامده و شاید هم به یاد جالل و عشق ناکامش می گریست

ش برای ادر و بقیه به تهران بیاید و به قول خودش اگر دلبعد از ازدواج زهرا یک سال طول کشید تا او برای دیدن م

ز آن مادر و خواهرانش پر نمی کشید به خاطر حرف پدر دلش نمی خواست هیچ وقت دیگر به تهران پا بگذارد. ا

ال زمان به بعد را به خاطر دارم زیرا دیگر بزرگ شده بودم و همه چیز را به خوبی درک می کردم. پس از یک س

. پدر با خشم به باری که زهرا به اتفاق امیر به تهران آمد طوری که امیر نفهمد به پدر گفت که او معتاد استنخستین 

ه که او پاسخ داد اگر چنین بود آزمایش قبل از ازدواج نشان می داد. زهرا قسم می خورد که امیر خودش به او گفت

و را قبول زمایش چیزی نشان نداده است. اما پدر حرف اقبل از آزمایش یک هفته هرویین نکشیده و به همین دلیل آ

ار که زهرا نکرد و با پرخاش به او گفت که سر زندگی اش برگردد و با هر شرایطی که هست زندگی کند. دومین ب

ن طور که سرم را روی زانویش گذاشته بودم و او با هما به منزلمان آمد خبردار شدیم باردار است. به خاطر دارم

د و با او هایش موهایم را شانه می کرد برای مادر تعریف کرد که امیر هر شب دوستی را با خود به خانه می آورپنجه 

ازمانی مشغول کشیدن هرویین می شود حتی بعضی شب ها تا صبح به منزل نمی آید و او مجبور است در خانه س

ه تنهایی و با وهم و خیال سر کندبزرگ و بی در و پیکری که برای زندگی به او داده بودند تا صبح ب . 

ه منزلمان پا باز هم مثل دفعۀ قبل زهرا با نصیحت های مادر و پرخاش پدر به شیراز برگشت و این بار تا یک سال ب

نزلمان آمده. نگذاشت. روزی از مدرسه برگشتم و با دیدن کفشهای زنانه ناآشنایی با خود فکر کردم چه کسی به م

 دیدن زهرا آنقدر ذوق زده شدم که بدون سالم خود را در آغوشش رها کردم. پس از اینکه وقتی داخل رفتم با

تازه یک  صورتش را غرق بوسه کردم تازه به خاطر آوردم که به مادر و او سالم کنم. بچه زهرا که پسری قشنگ بود

تازه آن  ر و تکیده شده بود.ساله شده بود اما زهرا مثل همیشه سرحال نبود در مدتی که ندیده بودمش خیلی الغ

دس وقت بود که فهمیدم زهرا خودش به تنهایی به تهران آمده و در این مسافرت امیر او را همراهی نکرده است. ح

د که زدم اختالفی بین او و امیر پیش آمده که موجب شده خودش به تنهایی به تهران بیاید. همان شب معلوم ش

 .حدسم درست از آب درآمده است

بت می هرا همان شب در اتاق پدر به کمد تکیه داده بود و از بالهایی که امیر در این مدت به سرش آورده بود صحز

ه رادیوی اتاقش ور کرد. پدر به پشتی بزرگ و قرمز رنگی که باالی اتاق قرار داشت تکیه زده بود و با پیچ گوشتی ب

 شده بود که من و فرخ خودمان را جمع و جور کردیم ومی رفت. در همان حال چهره اش چنان خشمگین و ترسناک 

رد خیره از اتاقش بیرون رفتیم. من از الی در اتاق سرک کشیده بودم و به زهرا که با شهامت با پدر صحبت می ک

ت می شده بودم. در همان حال با خود فکر می کردم که با وجود عصبانیت پدر، زهرا چه شهامتی دارد اینطور صحب

مام کردن تمام مدتی که زهرا حرف می زد پدر صامت و خشمگین با پیچ گوشی بازی می کرد. زهرا پس از ت کند. در



یر زندگی ببین بابا، این بار آمدم آخرین حرفهایم را بزنم. من دیگه نمی تونم با ام»صحبتهایش به پدر گفت: 

 «...کنم

رش را دزدید. ت کرد. خوشبختانه زهرا خیلی زود سهنوز حرفش تمام نشده بود که پدر پیچ گوشتی را به طرفش پر

حشت و پیچ گوشتی چنان به کمد فرو رفت که موجب شکستن قسمتی از درِ آن شد. در آن لحظه تمام وجودم را و

از جا  ترس گرفته بود. بدون شک اگر آن ضربه به سر یا صورت زهرا خورده بود موجب نابودی اش می شد. زهرا

ی رفت با ه پدر از جا بلند شود از در اتاق بیرون رفت و همانطور که با گریه از پله ها پایین مپرید و پیش از اینک

ردم. بابا تو کمر منو بدبخت کردین، بیچاره کردین اما دیگه نمی تونید مجبورم کنید به اون خونه برگ»فریاد گفت: 

گیرممنو شکوندی، منم کمر تورو می شکونم. می رم اما خودم طالقم رو می  .» 

می  این حرف برای پدر خیلی گران تمام شد و فکر می کنم کینه زهرا را از همان لحظه به دل گرفت زیرا مرتب

 .گفت دختره بی چشم و رو تو روی من می گه کمرتو می شکونم

از  رد وزهرا بدون توجه به التماس های مادر که از او می خواست آن وقت شب از خانه خارج نشود بچه اش را بغل ک

 .منزل خارج شد

ا اینکه آن شب رهرا به منزل عمه ام می رود و صبح روز بعد راهی شیراز می شود. تا چند وقت از او خبری نداشتیم ت

د با قیافه شبی به منزلمان تلفن زد و گفت که می خوام با بابا حرف بزنم. پدر که هنوز حرف او یادش نرفته بو

ا خوبی و خوشی با د او چه می گوید. زهرا به پدر گفت که با امیر آشتی کرده و االن بعصبانی گوشی را گرفت تا ببین

او زندگی می کند. خودش هم چادری شده و نماز می خواند. اخمهای پدر باز شد و با رضایت از زهرا خداحافظی 

 .کرد

تهران می آیندپس از تلفن زهرا، پدر رو به مادر کرد و گفت که زهرا و امیر چند روز دیگر به  . 

ه بود. بعد از سه روز وقتی زهرا به تهران آمد چادر عربی به سر داشت که او را خیلی زیبا و دوست داشتنی کرد

ستم او چهره اش شاد و خندان بود و از آن تکیدگی و ناراحتی دفعه قبل خبری نبود. خنده زهرا برای من که می دان

د تظاهر باشد کمی مشکوک و غیرعادی بود. زهرا حال عجیبی داشت. شای هیچ وقت نمی تواند امیر را دوست داشته

 .به بی خیالی می کرد و شاید به امیر و کارهایش عادت کرده بود

اد داده و او با آن شب زهرا برای مادر تعریف کرد که با پیرزنی آشنا شده که خیلی هنرمند است و به او کنف بافی ی

ر یزهای دیگر و فروش آنها خرج خود و پسرش را درمی آورد. همچنین برای مادبافتن آویز و زنبیل و خیلی چ

نها و بی کس بود زنبیل قشنگی بافته بود تا به او نشان بدهد چقدر در این کار تبحر دارد. زهرا از آن پیرزن که زنی ت

ار شد الوه بر آن قرخیلی تعریف کرد و گفت که به تشویق آن پیرزن چادر به سر می کند و نماز می خواند. ع

 .کارهای هنری دیگری مثل گلسازی و خیاطی را هم به او یاد بدهد. او از این بابت خیلی خوشحال بود

و گفت که  پس از چند روز زهرا به شیراز بازگشت و تا مدتها خبری از او نداشتیم تا اینکه روزی به منزل تلفن زد

  .قرار است به بوشهر منتقل شوند

س از آن پدر و مادرم برای سر زدن به او عازم بوشهر شدند و من و فرخ را هم با خود بردندچند ماه پ . 

بهترین  خوشحالی رفتن به بوشهر و شوق دیدن زهرا و پسرش برایم آن قدر زیاد بود که حد نداشت. آن مسافرت

ه خوش آن مسافرت را سفری بود که در تمام طول عمرم انجام داده بودم و هنوز پس از گذشت سالها خاطر

گری فراموش نکرده ام. زهرا در منزلی سازمانی و بزرگ زندگی می کرد که سه اتاق بزرگ داشت و چون کار آرایش



شتری می یاد گرفته بود یکی از اتاقهایش را آرایشگاه کرده بود. به گفته خودش گاهی از در و همسایه برایش م

الزم  شخص بود در این کار هم مانند سایر کارهای دیگر استعداد و تواناییآمد. او موهای من و فرخ را کوتاه کرد. م

 .را دارد

د آنجا نزدیک منزل آنان باغی وسیع با درختان نخل قرار داشت که من و فرخ و پسر زهرا که سه یا چهار ساله بو

زار خرید کرد. روزی که می بازی می کردیم. روز بعد همراه زهرا به کنار دریا رفتیم و او برای من و فرخ از با

 .خواستیم به تهران برگردیم با تمام وجود غمگین بودم و دلم می خواست هیچ گاه به تهران بازنگردیم

از سالها  کم کم اعتیاد امیر به حدی شد که از ارتش اخراج شد. آنان مجبور شدند خانه سازمانی را ترک کنند. پس

نه ای اجاره پدری اش را که منزلی کوچک بود فروخت و در نزدیکی منزل ما خادوری به تهران بازگشتند. امیر ارثیه 

ه شده کردند. زهرا از اینکه نزدیک مادر ساکن شده خیلی خوشحال بود زیرا فکر می کرد امیر به خاطر پدر هم ک

کار درست و  نسعی می کند اعتیادش را ترک کند اما برخالف تصورش نه تنها امیر اعتیادش را ترک نکرد بلکه چو

 حسابی هم نداشت رو به خرید و فروش مواد آورد. زهرا که این وضعیت را دید مخفیانه امیر را لو داد و مأموران

ز طبقه پایین انتظامی او را گرفتند. در مدتی که امیر زندان بود پدر برای اینکه کمکی به زهرا کرده باشد قسمتی ا

این  کار شود و خرج خود و فرزندش را دربیاورد. زهرا به خاطر مهارتی که در خانه را آرایشگاه کرد تا او مسغول به

درآمد خوبی داشته باشد. آن روزها بهترین روزهای  وکار داشت خیلی زود توانست مشتریان زیادی جلب کند 

وزها ته آن رزندگی زهرا بود زیرا از نظر مالی مستقل شده بود و هم از دست امیر و کارهایش حرص نمی خورد. الب

 .مصادف بود با عروسی فریبا و کامران که شرح زندگی پر فراز و نشیب او را خواهم نوشت

اسم پدر با ازدواج فریبا و کامران هم مخالف بود اما برنامه ای پیش آمد که او مجبور شد موافقت کند. برای مر

سته می که از کار و مشغله ای که داست خیلی خ عروسی فریبا و تهیه جهیزیه او زهرا از جان مایه گذاشت. با وجودی

ند و از هر شد اما با روحیه ای شاد و لبی خندان به کمک مادر می شتافت تا جهیزیه ای آبرومند برای فریبا تهیه ک

ن روزها بهترین فرصتی برای انتقال تجربیات تلخ و شیرینش برای فریبا صحبت می کرد و او را راهنمایی می کرد. آ

فریبا و  یی است که به یاد دارم زیرا همه شاد و خوشحال بودند. البته خوشحالی دو نفر بیش از همه بود، یکیروزها

تن امیر دیگری زهرا، فریبا به خاطر اینکه قرار بود با مرد مورد عالقه اش ازدواج کند و زهرا به خاطر اینکه زندان رف

د. زهرا شاد حظات بدبختی و غمش بیش از شادی اش بود رها شوبهانه ای بود برای اینکه او از زندگی نکبتی که ل

برای  بود زیرا اگر امیر محکوم می شد او می توانست خیلی راحت و بدون دردسر طالقش را بگیرد. اما هنوز اقدامی

د، همچنین شاین کار انجام نداده بود که امیر از زندان آزاد شد. دلیل آزادی او این بود که بار اولش بود دستگیر می 

ود. در زمان دستگیری موادی با خود نداشت. جرم او فقط اعتیاد بود که در مدت زندان مجبور به ترک آن شده ب

سبت وقتی امیر از زندان بیرون آمد نمی دانم از کجا فهمید که خواهرم او را لو داده است و این باعث شد رفتارش ن

ی کرد جود این چون اعتیادش راترک کرده بود زهرا راضی بود و فکر مبه او خیلی بد و ناجوانمردانه تر شود. با و

یال بود و امیر پس از این مدت متنبه شده و زندگی او و پسرش را تأمین می کند. اما افسوس که این فقط خواب و خ

هدید از زهرا امیر به محض آزاد شدن رویه گذشته را در پیش گرفت و حتی از قبل هم بدتر شد و این بار با کتک و ت

ا از شر دیوی که با او تبرای تهیه موادش پول طلب می کرد. زهرا که دیگر راه به جایی نداشت پناه به پدر آورد 

باید اسمی زندگی می کرد نجات دهد. اما پدر طالق را گناه کبیره می دانست و به زهرا گفت که تحت هیچ شرایطی ن

ه امیر این تنگ دید تصمیم گرفت خودش برای این کار اقدام کند. زمانی ک از طالق بیاورد. زهرا که عرصه را به خود



م آلوده موضوع را فهمید سعی کرد از طریقی او را منصرف کند. تنها راهی که به فکرش رسید این بود که زهرا را ه

ی نقشه ای از شد. امیر طبه مواد کند تا به این طریق فکر جدایی را از سرش بیاندازد و متأسفانه در این کار هم موفق 

یمان شده و پیش تعیین شده روزی به منزل آمد و در حالی که مثل یک بچه زار زار می گریست به زهرا گفت که پش

ر مواد می خواهد ترک کند و زندگی خوبی برای او و پسرش درست کند اما هر چقدر سعی می کند نمی تواند از ش

ظه ای زی کرد که زهرا با اینکه می دانست او هفت خط روزگار است اما لحخالص شود. امیر آنقدر نقشش را خوب با

ه دامی که شک کرد نکند به راستی پشیمان شده باشد و بخواهد به راه راست بیاید. همین یک لحظه غفلت او را ب

یادش را تواند اعتامیر برایش پهن کرده بود انداخت. زهرا به امیر گفت هر کاری که الزم باشد انجام می دهد تا او ب

ر بار وسوسه ترک کند و راه های مختلفی رابه او پیشنهاد کرد اما امیر با گریه و زاری گفت که خیلی سعی کرده اما ه

ی. اگر شده و به طرف مواد کشیده شده است. زهرا که از بی ارادگی او خشمناک شده بود گفت که تو مرد نیست

چون معتاد  وانستی این لعنتی را کنار بگذاری. امیر در پاسخ او می گویدبودی و یک ذره غیرت و همت داشتی می ت

ور نیستی این حرف را می زنی. اگر مثل من آلوده بودی دیگر دم از مردی و مردانگی نمی زدی. این حرف به غر

اد می شوم عتزهرا که یک عمر با غروری مردانه بزرگ شده بود برمی خورد و به او می گوید برای اینکه ثابت کنم م

 .و بعد ترک می کنم تا به تو نشان بدهم چیزی از یک مرد کم ندارم

کند شروع  زهرا از سر یکدندگی و لجبازی و برای اینکه به امیر نشان دهد که می تواند معتاد شود و بعد آن را ترک

ای حفظ آبروی پیشنهاد خودش برمی کند به کشیدن موادی که امیر به او داده بود و متأسفانه آنقدر آلوده شد که به 

ا خبر چندین و چند ساله پدر مجبور می شوند از آن محل به جای دورتری نقل مکان کنند. هیچ کس از اعتیاد زهر

های او  نداشت. زیرا دیر به دیر به منزلمان می آمد و هر بار که می آمد خیلی زود می رفت. دیگر از گله و شکایت

ر می رسید که آن دو در زندگی به تفاهم رسیده اندخبری نبود و اینطور به نظ . 

ند که با کم کم خیال پدر و مادر از بابت او راحت شده بود و فکر می کردند سر امیر به سنگ خورده، اما خبر نداشت

ر داشتیم. دست خود موجبات نابودی فرزندشان را فراهم کرده اند. با پیش آمدن جریان فریبا دیگر کمتر از او خب

یسمزیرا فریبا خانواده را درگیر مسئله ای تازه کرده بود که پیش از ذکر آن باید در مورد شخصیتش بنو . 

 

 

 فصل پنجم  ·
 

شبیه  فریبا سومین خواهرم و پس از زهرا به دنیا آمده بود. پدر خیلی دوستش داشت چون بچه سوم بود و خیلی

اه به ابعاد که عکسش را با بلوز و شلوار پیش بند دار و موهای کوتپسرها بود. شدت عالقه پدر به او به حدی بود 

د فریبا تا بزرگ قاب کرده و در اتاقش نصب کرده بود. جالب اینجا بود به حدی در این کار افراط کرده بودند که خو

انه ثبت ترزمانی که می خواست به کالس اول برود فکر می کرد پسر است. وقتی متوجه شد او را در مدرسه ای دخ

اشم. خیلی نام کرده اند با گریه و زاری نمی خواست پا به آنجا بگذارد و مرتب می گفت من پسرم، نمی خوام دختر ب

کرد و خلق  طول کشید تا او قبول کند دختر است اما طبق الگویی که داشت و آن زهرا بود خصلت پسرانه در او رشد

ر و شاید از او هم افراطی تر، زیرا برخالف زهرا از حمایت شدید پد و خوی مردانه پیدا کرد و شد چیزی مثل زهرا

خت بودم از فریبا چیز زیادی به خاطر ندارم اما پس از ا برخوردار بود. تا قبل از ازدواج زهرا چون بیشتر با او

طه تنگاتنگی بین رابازدواج زهرا گرایش من به سوی فریبا بیشتر شد و او نیز با روی باز مرا پذیرفت و به این ترتیب 



اشت این من و او بوجود آمد. از اخالق و رفتار او همین قدر بگویم که قدرت مطلق خانه بود و با عشقی که پدر به او د

می مقام تثبیت می شد. من هم که مورد توجه و عالقه اش بودم به طبع از حمایت او برخوردار می شدم و کسی ن

ز و خوش قلب کند. فریبا با وجودی که به ظاهر قلدر و خشن بود اما خیلی دلسو توانست با وجود او به من سختگیری

رفت. او هر  بود. او نیز مانند دیگر خواهرانم تا سوم راهنمایی بیستر درس نخوانده بود و پس از آن به کالس خیاطی

نها در این رفت و آمدها تروز راه دوری را پیاده طی می کرد زیرا مسیر رفت و آمد تاکسی و اتوبوس نبود و چون 

قریباً با ما ت بود مرا هم به همراه خود می برد. و بعد از مدتی در کالس خیاطی با دختری دوست شد که راه او نیز

یبا با مریم یکی بود این موجب صمیمی تر شدن روابط فریبا با آن دختر شد که نامش مریم بود. پس از اینکه فر

او می  کالس خیاطی می برد اما من که به او عادت کرده بودم با التماس و گریه ازدوست شد کمتر مرا با خود به 

ج به کمک خواستم مرا هم با خود ببرد. روزی در بین راه مریم به فریبا گفت که برای تهیه جهیزیه خواهرش احتیا

ا دهد. مریم از فریبا خواست ت دارد تا مقداری از کارهای خیاطی اش را از جمله دوختن پرده و رویه لحافها، او انجام

ه مادر گفت و به منزل آنان برود و چرخ خیاطی اش را هم با خود ببرد. بعداز اینکه به خانه برگشتیم فریبا جریان را ب

ا از او خواست تا اجازه دهد به منزل مریم برود. مادر مخالفت کرد اما فریبا با اصرار و خواهش از او می خواست ت

ذیتش ر این میان پدر منزل بود و صدای فریبا را شنید و به مادر گفت: بزار بره، چکارش داری، چرا ااجازه بدهد. د

 .می کنی

الش راه با موافقت پدر، مادر دیگر حرفی نزد و فریبا آماده شد و چرخش را برداشت تا برود. من هم طبق معمول دنب

از او خواست تا مرا همراه خود ببردافتادم اما فریبا زیاد موافق نبود مرا ببرد اما مادر  . 

ه به این طریق وقتی به منزل مریم رسیدیم خانواده او ما را خیلی تحویل گرفتند. بعد متوجه شدم دوستش می خواست

ه فریبا می فریبا را به خانواده و همچنین برادرش نشان بدهد. با وجودی که خیلی بچه بودم اماحرفهایی را که مریم ب

لی راحت مو به خاطر دارم. شاید آنها نیز مرا خیلی بچه و کم عقل تصور کرده بودند زیرا در حضورم خیگفت مو به 

ی شدم، با صحبت می کردند. من هم برای اینکه نشان دهد که در عالم خود سیر می کنم مشغول بازی با تکه پارچه ا

: من یک د. شنیدم که مریم به فریبا گفتاین حال تمام حواسم پیش حرفهایی بود که بین آن دو رد و بدل می ش

و تو جبهه برادر دارم اونقدر خوش تیپ و خوشگله که نگو. قدش بلنده. خیلی هم آقاست. تازه تمام دوران سربازیش

 ...بوده. اونقدر مؤمنه نمازش ترک نمی شه

ت. دیدم او واکنش او چیسمریم از محسنات برادرش تعریف می کرد و من زیر چشمی به فریبا نگاه کردم تا ببینم 

ه پارچه سرش را زیر انداخته و با حالتی که نشان می داد زیاد مایل نیست این حرفها را بشنود مشغول کوک زدن ب

 .بود

فتم تو زن مریم پس از اینکه کلی از برادرش تعریف کرد رو به فریبا کرد و گفت: حاال با تمام این چیزایی که گ

 برادر من می شی؟

هم از شنیدن این حرف تکان خوردم اما برای اینکه لو نروم خیلی زود خودم را مشغول بازی کردم حتی من . 

نیم. می ترسم صدای فریبا را شنیدم که گفت: وای نه مریم جون. قرار نیست از این حرفها بزنی. بهتره کارمون رو بک

کند.  ی کند تا مریم کمی حواسش را جمعشب بشه و هنوز چیزی ندوخته باشیم. و متوجه شدم که به من اشاره م

 .همین باعث شد مریم سکوت کند

 .در فرصتی دیگر مریم خیلی آهسته به فریبا گفت: تو حاال داداش منو ببین، شاید خوشت اومد



شم را باز فهمیدم فریبا به خاطر حضور من سر و ته حرف را به هم آورد. در تمام مدتی که آنجا بودیم هر چقدر گو

به  کردم حرف دیگری از برادر مریم به میان نیامد و آن دو مشغول دوخت و دوز شدند. زمانی که کار خیاطی تیز

 .پایان رسید مریم رفت تا برایمان چای بیاورد و ما هم آماده شدیم تا پس از صرف چای به منزل برگردیم

ه پسری که یااهلل وارد اتاق شد. با حیرت بکمی بعد مریم با سینی چای به اتاق آمد و پشت سر او جوانی با گفتن 

نگاه می  پشت سر مریم وارد اتاق شد نگاه کردم. بی معطلی سرم به طرف فریبا چرخید. آن دو مات و مبهوت به هم

ریبا با برادر کردند. پس از لحظه ای لبانشان به لبخند باز شد و شروع به سالم و احوالپرسی کردند. طرز صحبت ف

ز قبل فهمیدم نامش محمود است خیلی صمیمی و گرم بود به طوری که لحظه ای تصور کردم آن دو امریم که بعد 

برادر او تا سر  همدیگر را می شناسند. پس از صرف چای به همراه فریبا به خانه برگشتیم. البته این در حالی بود که

 .خیابان خودمان چرخ خیاطی را برای فریبا حمل کرد

ز س درستی نداشت و مرتب به یک جا خیره می شد. مادر عقیده داشت او از کار دوخت و دوآن شب فریبا، حوا

 .خسته شده است اما من می دانستم پرتی حواس او با برادر مریم بی ربط نیست

ریم به از فردای آن روز روابط صمیمی تری بین مریم و فریبا برقرار شد و این روابط به رفت و آمدهای مکرر او و م

اهی هم به انه همدیگر منجر شد. البته بیشتر فریبا به خانه مریم می رفت و اکثر اوقات مرا هم با خود می برد. گخ

د. یک بهانه ای از بردن من امتناع می ورزید. با وجود سختگیری مادر، فریبا هر روز او را به گونه ای راضی می کر

انه برش یگر به بهانه گرفتن اشکاالت خیاطی، روز دیگر به بهروز به هوای دوخت رویه لحافهای خواهر مریم، روز د

شت. به این لباس و خالصه بدون اینکه مادر شکی درباره این موضوع ببرد فریبا مرتب به منزل مریم رفت و آمد دا

واده ما نترتیب روزها و هفته ها و ماه ها از آشنایی او با محمود گذشت تا اینکه عروسی خواهر مریم پیش آمد. او خا

میم بود که را هم دعوت کرد که فقط من و فریبا به عروسی رفتیم. فریبا چنان با افراد خانواده مریم خودمانی و صمی

رگویی عضوی از آن خانواده به شمار می   فت. حتی خاطرم هست زمانی که نوبت عکس گرفتن اقوام با عروس و

ی فریبا و طرف عروس و داماد بایستند و عکس بگیرند. دوستداماد رسید مریم ترتیبی داد که محمود و فریبا دو 

اماد محمود به حدی رسیده بود که من نیز با اینکه هنوز حرفی در مورد ازدواج آن دو پیش نیامده بود محمود را د

 .خودمان می دانستم

هم ترک  ل مریم نمازشمحمود پسر بدی به نظر نمی رسید. ظاهر تمیز و مرتبی داشت و اهل سیگار هم نبود و به قو

ت برای نمی شد. مهمتر از همه به جبهه رفته بود که این امتیاز برجسته ای برای او به حساب می آمد و می توانس

ی فریبا خانواده ما که تأکید زیادی روی دین و ایمان داشتند خیلی مطلوب باشد. اما مهمتر از آن عشق و شیفتگ

و چون در جریان  فکر و ساکت ساخته بود. فریبا دختری حساس و نکته بین بودنسبت به او بود که از او موجودی مت

ل زندگی فاطمه و زهرا قرار داشت همیشه می گفت همسر آینده اش باید مردی مؤمن و خانواده دوست باشد و اه

ناخت و هم می ش هیچ زد و بندی نباشد. ایمان و نجابت محمود امتیاز او به شمار می رفت به خصوص که خانواده او را

اغب به وصلت می دید که آدمهایی مثل خودمان هستند با همان افکار و عقاید. این نکته بسیار مهمی بود که فریبا را ر

 .ادر از موضوع محمود خبر نداشتندمبا محمود می کرد. البته این در حالی بود که هنوز پدر و 

رد ذشت روزی مادر محمود به خانه ما آمد تا با مادرم در موعاقبت پس از چند ماه که از دوستی محمود و فریبا گ

د و فریبا خواستگاری از فریبا صحبت کند و تازه آن وقت بود که تمام خانواده به جز پدرم از جریان دوستی محمو

ز ر پدر بویی اباخبر شدند. مادر پس از فهمیدن موضوع به شدت مخالفت کرد. مرتب به فریبا گوشزد می کرد که اگ



یبا را از این ماجرا ببرد خیلی بد می شود. اما فریبا به مادر گفت که یا محمود و یا هیچ کس. مادر برای اینکه فر

ون رفتن ازدواج با محمود منصرف کند دیگر اجازه نداد به کالس خیاطی برود. فریبا که دیگر بهانه ای برای بیر

مسئول رساندن نامه ها به او بودم که گاهی فرخ هم مرا نداشت برای محمود نامه می نوشت و در این میان من 

 .همراهی می کرد و با دوچرخه اش به منزل مریم می رساند

سعی می  فریبا سفارش کرده بود نامه را به جز محمود به کس دیگری ندهم و من که خیلی فریبا را دوست داشتم

تا محمود  با را به محمود می رساندم آنقدر می ایستادمکردم چنان که او می خواست عمل کنم. پس از اینکه نامه فری

ی کرد پاسخ نامه را نوشته و به من بدهد تا آن را برای فریبا ببرم. وقتی فریبا نامه محمود را از من دریافت م

م را خوشحال می شد و با بوسه و جایزه مرا مورد لطف خود قرار می داد و همین تشویق برای من کافی بود تا کار

مقایسه با  وب انجام بدهم. از طرفی محمود را خیلی دوست داشتم زیرا نسبت به من و فرخ خیلی مهربان بود و قابلخ

 .شوهران زهرا و فاطمه نبود

یبا را عاقبت رفت و آمدهای مکرر مادرِ محمود باعث شد تا مادرم جریان خواستگاری را به پدر بگوید. پدر که فر

قیق نمی خواست او را به هر کسی شوهر بدهد چیزی نگفت اما پس از اینکه تحخیلی دوست داشت و همچنین 

د با اینکه خود مفصلی درباره محمود و خانواده اش کرد با این کار مخالفت ورزید. نتیجه تحقیق این بود که می گفتن

هن و ی بی چاک و دمحمود پسر بدی نیست اما خانواده خوبی ندارد. پدرش دو زنه و گویی معتاد است و مادرش زن

ول بد زبان است که هر روز به بهانه ای با همسایه ها دعوا و کتک کاری راه می اندازد. اما فریبا این حرفها را قب

ی گفت نداشت و حتی قسم می خورد کسانی که این حرفها را زده اند با خانواده محمود دشمنی داشته اند. فریبا م

یق ت و او خانواده محمود را خوب می شناسد. اما پدر به کسی که برای تحقتمام این حرفها بی پایه و اساس اس

ه هر حال هم پدر و هم مادر مخالف ب فرستاده بود اطمینان داشت و می دانست کارش را خوب انجام داده است.

صبح پس  این وصلت بودند و این مخالفت به حدی رسید که فریبا حق نداشت از منزل خارج شود. تا اینکه یک روز

رود و از از رفتن پدر به کارخانه در حالی که زیبا و فرخ هم به مدرسه رفته بودند مادر گفت می خواهد به حمام ب

 .فریبا خواست تا ناهار را آماده کند. فریبا با روی باز خواسته مادر را پذیرفت

د. کم از فکر محمود خارج می شو آن روز فریبا سرحال تر از همیشه بود و مادر خیالش راحت شده بود که او کم

دوست  پس از رفتن مادر من هم مشغول بازی شدم. صدای فریبا را شنیدم که از پشت در خطاب به مادر گفت آیا

فریبا  دارد سرش حنا بگذارد. گویا مادر موافقت کرده بود و فریبا برای رنگ کردن موهای او داخل حمام شد. شتاب

دیدم او  آمد به حدی بود که توجه مرا به خود جلب کرد. همانطور که مشغول بازی بودمپس از اینکه از حمام بیرون 

داد،  از طبقه باالی کمد دیواری ساک بزرگی برداشت و بعد از بهم زدن بغچه لباسهایش آنها را درون ساک جای

: آبجی کجا، عمول گفتمسپس چادرش را به سرش کشید و خواست از منزل بیرون برود که از جا بلند شدم و مطابق م

 .منم میام

همیدیفریبا با عجله به طرفم برگشت و با صدایی آهسته اما محکم گفت: هیس. بنشین بازیتو بکن. ف . 

صحبت می  از آنجا که این بی مهری هیچ گاه شامل حال من نشده بود و برای نخستین بار بود که او با من به این لحن

انستم چه جایم نشستم. بغض عجیبی گلویم را گرفته بود و در همان حال نمی دکرد بدون اینکه حرفی بزنم سر 

مین کاری انجام داده ام که مشمول این بی مهری شده ام. فریبا لحظه ای درنگ کرد سپس برگشت و ساکش را ز



کوچولوم  ل وگذاشت. به طرفم آمد. خم شد و بوسه ای به صورتم نشاند و با لحن مهربانی گفت: قربون آبجی خوشگ

 برم. بشین، منم زود برمی گردم، باشه؟

رسیدم: می نفس عمیقی کشیدم و خیالم راحت شد اما نتوانستم حس کنجکاویم را ارضا نکنم. با صدایی آرام از او پ

 خوای بری خونه مریم اینا؟

ز منزل خارج داشت و افریبا لحظه ای نگاهم کرد و سرش را تکان داد و بدون اینکه کالمی دیگر بگوید ساکش را بر

 .شد

عجیبی به  لحظاتی خیره به در بسته منزل نگاه کردم. با تمام کودکی احساس ترس و دلهره عجیبی کردم. احساس

قی وجودم را من می گفت فریبا برای همیشه رفته است و از اینکه او را چنین ناگهانی از دست داده باشم وحشت عمی

، فریبا م و با شتاب خود را پشت در حمام رساندم و با فریاد گفتم: مامان، مامانفرا گرفت. ناگهان از جا بلند شد

 .رفت

ی کشتشصدای ترسان مادر را شنیدم که گفت: خاک بر سرم شد. فرزانه بدو برو بگو فریبا بیا وگرنه بابا م . 

ل مریم را بدوم و چون راه منز همین کلمه کافی بود تا من مانند تیری که از چله کمان در رفته باشد از خانه بیرون

شت. به محض بلد بودم دوان دوان به آن سمت رفتم. از پیچ کوچه که رد شدم فریبا را دیدم که با شتاب قدم برمی دا

اینکه ناامید  دیدن او نامش را فریاد زدم. با اینکه می دانستم صدایم را می شنود برنگشت تا مرا ببیند. من هم بدون

ا فکر می م او را به زبان می آوردم و در همان حال به دنبالش می دویدم. نفسم به شماره افتاده بود امشوم با فریاد نا

م کردم اگر لحظه ای تعلل کنم او را از دست خواهم داد. وقتی سر کوچه منزل محمود رسیدم از صحنه ای که دید

مود که در آن بین مریم و مادرش و همچنین محمانند میخ درجا ایستادم. جلوی در خانه آنان عده زیادی جمع بودند 

صورت  را شناختم. در دست زنی منقلی اسپند بود که دود غلیظی از آن به آسمان می رفت. مادر محمود جلو رفت و

ب فریبا را بوسید. محمود هم کت و شلواری و واج  ه رنگ طوسی به تن داشت و با لبخند به فریبا نگاه می کرد. هاج

اخل شود به خود نگاه کردم و در این فکر بودم چه باید بکنم. وقتی فریبا از پله جلو خانه باال رفت تا دبه این صحنه 

رون آمدم و با قدمهایی نااستوار نزدیک شدم. زمانی به در خانه رسیدم که همه به جز محمود داخل شده بودند. از د

ود. از سر فهمیدم که این نقشه از پیش طراحی شده بخانه صدای هلهله و دست به گوش می رسید و من با تمام خامی 

یت به من ناامیدی با صدای بلند نام فریبا را به زبان آوردم و در همان حال چشمم به محمود افتاد که با اخم و عصبان

 .نگاه می کرد. هنوز حرفم تمام نشده بود که گفت: برو ببینم. بدو برو گمشو. و داخل رفت و در را بست

ده بود ی بد لحظه ای ایستادم. از همان لحظه از محمود متنفر شدم. با وجود فریادی که محمود به سرم کشیبا حال

سته و دیگر جرأت نزدیک شدن به در خانه را نداشتم چه رسد به اینکه در بزنم و فریبا را بخواهم. با دلی شک

م و تمام ادر با شدت شروع به گریه کردچشمانی که اشک آن را پر کرده بود به خانه برگشتم. به محض دیدن م

 .ماجرا را گفتم

که  مادر به یکی از اقوام نزدیک زنگ زد و ماجرا را برای او تعریف کرد و از او خواست تا به کارخانه برود و طوری

  .پدر ناراحت نشود ماجرا را به او بگوید

نکه مالحظه قوم و ر داده بود به منزل بازگشت. با ایساعتی بعد پدر با چشمانی خون گرفته به همراه کسی که به او خب

پدر  خویشش را می کرد شروع کرد سر مادر داد و فریاد راه انداختن. باز جای شکرش باقی بود، زیرا اگر آشنای

حث، همراه او نبود معلوم نبود چه بر سر مادر بیچاره و از همه جا بی خبر می آمد. خالصه پس از کلی دعوا و جر و ب



د و خودش او را با و سه نفر از نزدیکان پدر به منزل محمود رفتند و به فریبا پیغام پدر را رساندند تا به منزل برگردد

 .سالم و صلوات به منزل محمود بفرستد

مان به منزل به این بهانه چند ساعت بعد فریبا را به منزل بازگرداندند. زمانی که فریبا به همراه یکی از آشنایان

شت پدر منزل نبود و معلوم نبود کجا رفته استبازگ . 

د که موضوع فریبا به خانه برگشت. مادر او را شماتت کرد اما نه چنان که باید می کرد. همین خیال فریبا را راحت کر

 .به خیر و خوشی گذشته است

ته بود. در ی به خواب رفبه خاطرم هست عصر همان روز که پدر به منزل بازگشت، فریبا در اتاق کوچکمان از خستگ

گ افتاد لحظه ای دست پدر شلنگی بود که داخلش سیمان ریخته بود تا سفت شود. وقتی چشم من و دیگران به شیلن

ن یک کالم مانند کسانی که قبض روح شده باشند خشکمان زد. حتی رنگ مادر به وضوح پریده بود اما جرأت گفت

بر دفاع از او به  ه را برای تنبیه فریبا آورده است و اگر کسی کالمی مبنیهم نداشت. همه می دانستیم پدر این وسیل

جه می زدم زبان بیاورد در این تنبیه شریک خواهد شد. تمام وجودم را ترس فرا گرفته بود و از درون برای فریبا ض

ی در خانه زد. رغضب گشتو از خدا می خواستم وسیله ای فراهم کند که پدر از تنبیه او صرف نظر کند. پدر مانند می

طر دارم به همه می دانستیم دنبال فریبا می گردد. صدا از دیوار درمی آمد اما از ما صدایی شنیده نمی شد. حتی به خا

حخاطر اینکه نفسم صدایی نداشته باشد آن را در سینه  ید بس کرده بودم. پدر در اتاق کوچک را باز کرد و فریبا را د

ربه ای به ما اشاره کرد تا از اتاق خارج شویم و به طبقه پایین برویم مبادا در این میان ض که خوابیده است. مادر

و فرخ را به  نصیبمان شود. خودش با تنی لرزان از جا برخاست تا خود را سپر بالی فریبا کند. در حالی که زیبا، من

ن صدایی مد. تا پاگرد اول پله ها رفتم و چوطرف در هدایت می کرد گوشم به اتاق بود اما صدایی از آن بیرون نمی آ

اخل اتاق شدم. به گوشم نرسید راه رفته را بازگشتم. صدای زیبا را شنیدم که مرا به نام می خواند اما من بدون توجه د

ا به مادر هنوز صدایی نمی آمد و این به آن معنا بود که پدر هنوز ضربه ای به فریبا نزده است. با کنجکاوی خود ر

ما لحنی ساندم که ترسان جلوی در اتاق ایستاده بود. دیدم پدر روی فریبا خم شده و او را از خواب بیدار می کرد. ار

اده است. نفس که برای بیدار کردن او به کار برده بود به هیچ وجه خصمانه نبود. مثل این بود که هیچ اتفاقی نیفت

ی که قرار بود به فریبا این بار هم به کمکش آمده و او را از کتک راحتی کشیدم و با خود فکر کردم عشق و عالقه پدر

زند پدر بخورد نجات داده است اما هنوز تصورم کامل نشده بود که فریبا چشمانش را باز کرد و تا خواست حرفی ب

شیدن و جیغ کشیلنگ را باال برد و روی بدن او فرود آورد. لرزه ای تمام بدنم را گرفت و ناخودآگاه شروع کردم به 

هایی که از دست  گریه کردن. پدر با بی رحمی تمام فریبا را به باد کتک گرفته بود و مادر با التماس و با وجود ضربه

نین پدر می خورد می خواست نگذارد ضربه های پدر بدن فریبا را خونین و زخمی کند. صدای التماس مادر و همچ

ود که ینانه پدر گم می شد. چنان صحنه دهشتناکی بوجود آورده بگریه و جیغ فریبا در میان فریادهای خشمگ

 .نفهمیدم چه وقت زیبا مرا بغل زد و از در اتاق بیرون برد

دن فریبا همراه زیبا و فرخ روی راه پله ها نشسته بودیم و می گریستیم. درد حاصل از ضربه هایی را که پدر به ب

می بزندریبا را دوست داشتم و توقع نداشتم پدر او را با چنین بی رحفرود می آورد با تمام وجود حس می کردم. ف . 

د. هر نمی دانم چه مدت به آن حال بودیم که صدای باز شدن در هال و متعاقب آن صدای پای پدر به گوشمان رسی

بیرون فرار  هسه مانند گوسفندانی که گرگ به آنها زده باشد به گوشه ای دویدیم. فرخ که در کوچه را باز کرد و ب

کردم.  کرد. زیبا به طرف زیرزمین دوید، من هم با شتاب خود را پشت اثاثیه ای که در راه پله قرار داشت پنهان



رون آمدیم خوشبختانه پدر مرا ندید و با قدمهایی خشمگین و محکم از در منزل بیرون رفت. ما از پناهگاه هایمان بی

ریان و ر فریبا آمده است. زمانی که به اتاق رسیدیم مادر را دیدم که گو هر سه باال رفتیم تا بفهمیم چه به س

ین بود دردکشان روی سر فریبا خم شده و او را صدا می کند. فریبا بیهوش و زخمی در حالی که سر و دستش خون

 .چون مرده ای افتاده بود

ان کردیمردیم و سر و دست او را پانسمبه کمک یکی از همسایه ها که با مادر صمیمی بود فریبا را به درمانگاه ب . 

با پدر  از فردای آن روز فریبا خودش را در اتاق حبس کرد و با وجودی که تمام بدنش آسیب دیده بود راه لجبازی

 .را در پیش گرفت. مادر با خواهش و التماس از او می خواست در را باز کند تا ظرف غذایی به او بدهد

جدان شده نش بود و فریبا. از وقتی او را به آن صورت زده بود مانند کسی که دچار عذاب وهمانطور که گفتم پدر جا

بد و عزیز او باشد پکر و افسرده بود. پدر انتظار داشت فریبا از او معذرت خواهی کند تا او را ببخشد و باز گل سر س

ج روز از آن اداشته بود پس از گذشت پنباشد. اما گویا عشق محمود فراتر از احساس محبت پدر بود که فریبا را و

 .حادثه هنوز خود را به پدر نشان ندهد

کند.  آن طور که بعدها فهمیدم پدر جریان فریبا را برای یکی از دوستانش تعریف می کند و با او مشورت می

مخالفت  آن دو دوستش هم به پدر توصیه می کند اگر فریبا و محمود همدیگر را دوست دارند بهتر است با ازدواج

ه نکند. بعدازظهر همان روز پدر زودتر از معمول به منزل آمد و برخالف همیشه چهره اش باز و سرحال بود و سر ب

رخ گفت سر من و فرخ گذاشت و خندید. رفتار پدر برای همه ما عجیب بود، علت آن را نمی دانستیم. زمانی که به ف

د این تعجب به اوج خود رسیدبرود فریبا را صدا کند تا با او صحبت کن . 

 .فرخ با تردید به پدر نگاه کرد. پدر بار دیگر به او گفت به خواهرت بگو بیاید کارش دارم

 مادرم با صدایی آرام گفت: حاجی چکارش داری؟

 پدر بودن اینکه از این سؤال و جوابها عصبانی شود لبخند زد و گفت: می خوام ببینم چی می گه؟

که می دونی حرفش چیه حاجی خودت - . 

ست هم آره می دونم، اما می خوام ببینم اگه هنوز سر حرفشه پیغام بدم پسره هم بیاد دستشون رو بزارم تو د -

 .برن پی زندگیشون. اما قبلش با فریبا کار دارم

فتم: فریبا گ حرف پدر برای همه مایه حیرت بود. فرخ همچنان مات ایستاده بود که من به طرف اتاق دویدم و به

 .آبجی بدو بیا. بابا می خواد تو رو بده به محمود

 فریبا با تعجب به من گفت: راست می گی؟

 .آره بخدا خودش گفت -

ا پیش پدر برد. فریبا با خوشحالی نفس عمیقی کشید و به فکر فرو رفت. چند دقیقه بعد مادر به دنبالش آمد و او ر

د و دست و نه جالب جا نمانم به دنبالشان روان شدم. فریبا در حالی که می لنگیمن هم برای اینکه از دیدن این صح

 .سرش هنوز باندپیچی بود و زیر چشمش هم کبود بود، سر به زیر وارد هال شد و آرام به پدر سالم کرد

در نشستلوی پپدر با شفقت و دلسوزی نگاهی به او انداخت و جوابش را داد. فریبا جلو رفت و با فاصله دو زانو ج . 

تا شرط با تو پدر لحظه ای مکث کرد و بعد با صدایی مهربان رو به او کرد و گفت: پیغام می دم پسره بیاد. اما من چند

ود، هیز بود، دارم. سپس لحظه ای دیگر مکث کرد تا فریبا آماده شنیدن شود و ادامه داد: اگر رفتی، معتاد بود، دزد ب



ت خواستی دیگه حق نداری پاتو تو این خونه بزاری و بیایی بگی من اینو نمی خوام. خود نساخت و یا هر کاره ای بود

 .خودتم باید تا آخرش بسوزی و بسازی. حاال با این شرط هنوزم می خوای زن اون پسره بشی

 .فریبا لحظه ای ساکت ماند و بعد با صدایی آرام گفت: آره بابا قبول دارم

ده گفت: حرف را از فریبا نداشت کمی جا خورد و در حالی که احساس کردم کمی دلگیر شپدر که انتظار شنیدن این 

زد و از این  خوب گوش کن، بعد از اینکه به خونه او رفتی حق نداری بیایی بگی امروز باهاش دعوام شد، امروز کتکم

 .حرفها

کنم یام پیشتون ازش شکایتصدای فریبا کمی رساتر شد و گفت: چشم بابا. قول مردونه میدم هیچ وقت ن . 

ر کرد تا به پدر که حرف دیگری برای گفتن نداشت و از طرفی نمی خواست حرفی را که زده نادیده بگیرد رو به ماد

حبت کردن همان آشنایی که فریبا را از خانه محمود آورده بود بگوید تا به خانواده آنان خبر بدهد می توانند برای ص

عروسی بیاینددر مورد مراسم عقد و  .  

هنوز از  گویا عجله محمود از فریبا هم بیشتر بود زیرا بی درنگ پیغام دادند همان شب به منزلمان خواهند آمد. من

ود اما چون فریبا محمود متنفر بودم و دوست نداشتم با فریبا ازدواج کند و به طبع این خبر برای من زیاد خوشایند نب

یست سعی می کردم با این موضوع کنار بیایماو را دوست داشت من هم می با . 

آن شب چند مرد و دو زن از طرف خانواده محمود به خانه مان آمدند. به خاطر دارم ما در اتاقی بودیم که رو به 

همراه او از  کوچه بود. فریبا چراغ اتاق را خاموش کرد تا از بیرون دید نداشته باشد. من که همه جا کنار فریبا بودم

ی رنگ محمود پنجره به کوچه چشم دوخته بودیم و منتظر بودیم تا سر و کله آنان پبدا شود. وقتی خودروی آب پشت

لبش جلوی در ایستاد و عده ای از آن پیاده شدند فریبا خود را کنار کشید و با حالتی ذوق زده دستش را روی ق

زنم که فریبا با بیایند کم مانده بود پرده را کنار ب گذاشت. من هم برای اینکه ببینم چه کسانی قرار است به منزلمان

شود. تمام  یک حرکت مرا از جلوی پنجره کنار کشید و با صدای آرامی گفت اگر کسی ما را ببیند خیلی زشت می

ودرو کسانی که با او آمده بودند با تعارف مادر داخل خانه شدند. فقط محمود مانده بود که پس از پارک کردن خ

شد. دسته گلی در دستش بود. همان موقع که می پیاده  خ د واست در خودرو را ببندد فریبا را دیدم که پرده را کنار ز

 .و در حالی که با انگشت به شیشه می زد آهسته گفت: محمود، محمود

با لبخند برای او  متوجه نشدم از صدای ضربه به شیشه بود یا محمود ناخودآگاه به باال نگاه کرد، اما وقتی فریبا را دید

 .دست تکان داد و وارد خانه شد

خارج شد جالب اینجا بود که فریبا با همان ظاهر پریشان و زخمی سینی چای را برایشان برد و با اشاره مادر از اتاق . 

و حث کنند مهریه ای که پدر برای او در نظر گرفته بود خیلی سنگین بود اما محمود نگذاشت دیگران در مورد آن ب

ر اعالم کرد قبول دارد. همچنین پدر از او خواست تا جدا از خانواده اش زندگی کند. محمود آن را هم پذیرفت. پد

تمام  چند شرط دیگر را هم عنوان کرد که محمود با گفتن چَشم آنها را هم پذیرفت. پدر که دید محمود با رغبت

شتری به م کرد. عاقبت پس از خوردن شیرینی، انگشروطش را پذیرفت با گفتن مبارک است رضایت خود را اعال

مزدی و عقد دست باد کرده فریبا کردند و آن دو به طور رسمی نامزد شدند اما مانند دیگر خواهرانم فاصله ای بین نا

وسی و عروسی شان نبود. تصور می کنم به محض اینکه جواب آزمایشاتشان را گرفتند پدر با خرج خودش عر

رانش نداد. گرفت و چنان جهیزیه ای به او داد که نه پیش از آن و نه پس از آن به هیچ کدام از دختمفصلی برایشان 



بفریبا که خودش خیاطی بلد بود هر چیز را که الزم بود و دوست داشت با  ت ه کار گرفتن سلیقۀ بی نقصی که داش

 .برای خودش دوخت

که  ره کرد و آن دو زندگی مشترکشان را آغاز کردند. پدرمحمود طبق قولی که به پدر داده بود منزلی مجزا اجا

ت. هر وقت فریبا را چون جان دوست داشت دیگر به او هیچ نگفت و نشان داد که از ته قلب با این وصلت موافق اس

د و محمود و فریبا به خانه مان می آمدند خیلی به محمود عزت و احترام می گذاشت. آن دو زوج خوشبختی بودن

ستید. به حدی خوبی داشتند. دلیلش هم این بود که عاشق همدیگر بودند، بخصوص فریبا که محمود را می پر زندگی

ر بار هم او را دوست داشت که کسی حتی جرأت انتقاد از او را نداشت زیرا با واکنش صریح فریبا روبرو می شد. ه

ی می شدیم. رفتار آن دو نسبت به هم غرق در شگفتکه من و مادر برای سر زدن به او به منزلشان می رفتیم از نحوه 

؛ چیزی که محمود مردی بود که با عشق و عالقه نسبت به فریبا رفتار می کرد و در کارهای خانه به او کمک می کرد

متا آن لحظه از مردی ندیده بودم. حتی به خاطر دارم یک بار وقتی  م ن و مادر سرزده به منزل فریبا رفتیم او را دیدی

شب  که مشغول شستن ظرفها و فریبا هم مشغول پختن غذا بود. حتی مادر هم از کار محمود حیرت کرده بود. آن

وح وقتی مادر از کار محمود برای پدر تعریف کرد چهره پدر را دیدم که غرق در رضایت و خشنودیست و به وض

تالف ه خواهر دیگرم زهرا با همسرش اخاحساس کردم خیالش از بابت فریبا راحت شده است و این در حالی بود ک

 .داشت و هر روز خبرهایی از درگیری او و شوهرش به گوشمان می رسید

یر و پس از چند ماه که فریبا به خانه بخت رفته بود روزی به همراه شوهرش به خانه مان آمدند. محمود سر به ز

ه با محمود ی گذاشت. چهره فریبا نشان نمی داد کناراحت بود اما فریبا مثل گذشته می خندید و سر به سر بقیه م

یبا حرفش شده باشد اما چهره محمود چیز دیگری می گفت. شب، وقتی پدر به منزل آمد پس از صرف شام فر

ل پدر شروع کرد با پدر صحبت کردن. به او گفت که برای صرفه جویی و جمع کردن پولشان می خواهد به منز

ه خالص انداز کنند تا بعدها بتوانند خانه ای بخرند و هم از اجاره نشینی و دادن کرایمحمود برود تا هم پولی پس 

ا گفت که شوند. پدر با وجودی که چهره اش نشان می داد زیاد از این خبر خوشش نیامده اما چیزی نگفت و به فریب

حمود به نگ و تمیزی که مهر کاری که صالح زندگی اش است انجام بدهد. به این ترتیب فریبا از آپارتمان قش

کان کرد. سفارش پدر برای زندگی با فریبا اجاره کرده بود به دو اتاق تنگ و تو در توی منزل پدرشوهرش نقل م

 .خانه ای که قابل مقایسه با جای قبلی نبود
 

ار آنها را یوخانه پدرشوهر فریبا ساختمانی قدیمی و نشست کرده بود که عالوه بر اتاقهای کوچکی که رنگ د  ·

ر گوشه دیگر نمی شد تشخیص داد توالت کثیف و بدبویی در یک گوشه حیاط و آشپزخانه سیاه و دود گرفته ای د

 حیاط داشت. غیر از آن مادرشوهر او به همراه خواهرشوهرش که همان مریم دوست فریبا بود و برادرشوهرش که

ر فریبا تنها ندگی می کردند. با تمام بدی های منزل پدرشوهآن زمان تازه به خدمت سربازی رفته بود در طبقه باال ز

می  می شد یک حسن برای آن قائل شد و آن اینکه نزدیک منزل خودمان بود و من هر وقت دلم برای فریبا تنگ

 .شد می توانستم به دیدنش بروم

ه با رویی رفتم. او مثل همیش روزی مطابق معمول پس از کسب اجازه از مادر به تنهایی برای دیدن فریبا به منزلش

ه گوشه حیاط باز از من استقبال کرد و برایم چای و تنقالت آورد. در مدتی که فریبا برای آوردن چای به آشپزخانه ک

گ و رو رفته به قرار داشت رفته بود به اطراف نگاه کردم و برای آن همه سلیقه ای که برای تزئین اتاقهای کثیف و رن



ود سوس خوردم. تمام اتاقها از اسباب و اثاثیه ای که او به عنوان جهیزیه به خانه محمود برده بخرج داده بود اف

ین است که انباشته بود به حدی که فقط در یک اتاقش جا برای نشستن وجود داشت. با خود فکر کردم به خاطر هم

همین  مان از آنان پذیرایی می کند. درمادر وقتی قرار است مهمانی برای فریبا بیاید مانع می شود و در منزل خود

خبرهایی  فکر بودم که فریبا با سینی چای و ظرفی میوه وارد شد و از من حال مادر و بقیه را پرسید. در حال تعریف

. با وحشت به بودم که در منزل اتفاق افتاده بود که ناگهان با صدای جیغ و فریاد تکان خوردم و رشته کالمم قطع شد

ند شوم که ه کردم. نگاه فریبا نگران بود اما مشخص بود مانند من وحشت نکرده است. خواستم از جا بلفریبا نگا

ا از اتاق خارج شود. فریبا در حالی که عصبی شده بود به من گفت که بنشینم و چایم را بنوشم، سپس از جا بلند شد ت

جیبی از و بیرون نروم. صداهای وحشتناک و عپیش از خارج شدن به طرفم برگشت و به من گفت که همانجا بمانم 

ند. خیلی دلم بیرون به گوشم می رسید و باعث می شد که مرتب از جا بپرم. حس کنجکاوی کم مانده بود دیوانه ام ک

ایم بمانم جرأت می خواست از اتاق خارج شوم تا ببینم صدای جیغ و فریاد از کیست اما چون فریبا گفته بود که سرج

ت: محمود جان دستور او سرپیچی کنم. صدای جیغ بلندتر می شد و صدای التماس فریبا که مرتب می گف نداشتم از

از  تو رو خدا، محمود، محمود... مرا به حد اعالی کنجکاوی رساند. فریبا محمود را صدا می کرد اما فقط صدای خنده

دای جیغ بلندتر می شد. چند لحظه بعد صاو می شنیدم. در عوض صدای جیغ زنانه ای به گوش می رسید که مرتب 

آن صدای  فریبا هم بلند شد که می گفت محمود، نکن، بیا منو بزن، تو رو خدا این کار رو نکن، محمود... پشت سر

ود به دیگری شنیدم که با داد و فریاد نفرین می کرد. صدای نفرین و التماس و جیغ و خنده در هم ادغام شده ب

گر شده از الی در اقت بیاورم و بدون اینکه به عاقبت کارم بیاندیشم به طرف در اتاق رفتم تا اطوری که نتوانستم ط

وهر فریبا را نگاهی به بیرون بیاندازم. در اتاق را که باز کردم با صحنه وحشتناک و عجیبی رو به رو شدم. محمود ش

س با ی پلکان به طرف پایین قل می داد، سپدیدم که مریم خواهرش را درون کیسه ای انداخته بود و او را از باال

را تکرار  مشت و لگد به جانش می افتاد و پس از لحظه ای او را کشان کشان به طرف باالی پله ها می برد تا کارش

ماکند و در همان لحظه بدون صدا می خندید.  مود در محمود را باالی پله ها می دیدم که به سینه اش می کوبید و مح

چ کدامشان می کرد. فریبا هم پایین پله ها با جیغ و فریاد به او التماس می کرد تا این کار را نکند اما هیرا نفرین 

 .جرأت نزدیک شدن به محمود را نداشتند

ی شود. ترس و وحشت تمام وجودم را فرا گرفته بود و نمی دانستم مریم چه جرمی مرتکب شده که چنین مجازات م

ی که به ده مانند این بود که از روی تفریح و شوخی این کار را انجام می دهد اما مشت و لگدریسه رفتن محمود از خن

 .بدن مریم می زد فکر تفریح و شوخی را احمقانه ترین تصور نشان می داد

ه باال پس از مدتی کشمکش عاقبت محمود از کارش خسته شد و مریم را رها کرد و در حالی که می خندید به طبق

در همان حال گفت: خوب برای امروز بسهرفت و  . 

ال مریم فریبا به کمک مادرشوهرش، مریم را که کبود و بی حال شده بود از کیسه بیرون آوردند. پس از اینکه ح

یش چون کیسه کمی جا آمد بلند شد و به اتفاق مادرش به طبقه باال رفت. به طوری که انگار نه انگار تا چند دقیقه پ

محمود اسیر بود بوکسی در دست . 

واهرش را پس از رفتن آن دو من که هنوز در بهت و ناباوری بودم از فریبا پرسیدم چه اتفاقی افتاده و چرا محمود خ

چنین  آنطور کتک می زد. فریبا نفس عمیقی کشید و گفت که چیز مهمی نیست. در هر خانواده ای ممکن است

نجکاوی راحتم نمی د باعث شد دیگر در مورد این مسئله چیزی نپرسم اما کاتفاقهایی بیفتد. پاسخی که فریبا به من دا



د از فریبا گذاشت. با رفتن به منزل، اتفاقی که در خانه فریبا دیده بودم از خاطرم محو شد تا اینکه چند وقت بع

ت می دهد لتی دسحرفهایی شنیدم که کنجکاوی آن روز مرا ارضا کرد. فریبا به مادر گفت که تازگیها به محمود حا

انند توپ از که باعث می شود مریم را توی کیسه ای بیندازد و پس از اینکه با مشت و لگد به جانش می افتد او را م

ی کنیم پله ها می غلتاند و دوباره کتکش می زند و چند بار این کار را تکرار می کند. هر چقدر هم جیغ و التماس م

ش را می پرسیم میولش نمی کند. وقتی از او علت کار گ  جبهه که بودم یک دفعه چند ساعتی اسیر شدم. »وید: 

ادند عراقی ها با من و چند تا از بچه ها این کار رو کردند. هر چند خیلی زود نیروهای کمکی رسیدند و ما رو نجات د

ه چون برای مریم هم خوباما همون چند ساعت رُسِمونو کشیدن. حاال می خوام ببینم اونا چه حالی می کردن. تازه این 

مه رو مامان نمی دونی با این کارش کلی اعصاب ه« بدن رنجورش آبدیده می شه و از این الغر مردنی بودن درمیاد.

 .به هم می ریزه

وضوع را البته رابطه محمود با فریبا خوب بود و او را دوست داشت. از این موضوع چند ماه گذشت و من کم کم این م

نی بود. با پردم. چند وقت بعد شنیدم که فریبا باردار است و بازتاب این موضوع در خانواده ام دیدبه فراموشی س

یگری اینکه پیش از او دو خواهر دیگرم بچه دار شده بودند اما فرزند فریبا که خودش هم محبوب پدر بود چیز د

ندین ماه و در خفا به او رسیدگی کند. چبود. پدر به مادر سفارش کرده بود که خیلی هوای فریبا را داشته باشد 

ادر برای گذشت و فریبا پا به شش ماهگی گذاشت. یک شب محمود و فریبا سرزده به خانه مان آمدند و آن شب م

ورد. شام ماکارونی پخته بود. همین که سفره را پهن کردیم و همه دور آن جمع شدیم مادر دیس غذا را سر سفره آ

ز به دنبال او یم که دستش را جلوی دهانش گرفت و با شتاب از اتاق بیرون رفت. فریبا نیناگهان متوجه محمود شد

یبا ماند و پس از شام فرخ او را به منزلش فر بیرون رفت. آن شب محمود شام نخورده منزلمان را ترک کرد اما

فریبا مشغول  اد. اما زمانی کهرساند. پدر هیچ چیز از فریبا نپرسید و حتی به رفتن ناگهانی محمود واکنش نشان ند

ازه های شستن ظرفهای شام بود مادر موضوع را از او پرسید. فریبا گفت محمود تعریف کرده جبهه که بوده جن

ارونی سربازهای عراقی پس از مدتی به کرم می افتادند و منظره چندش آوری به وجود می آوردند. حاال هر وقت ماک

ن صحنه پیش رویش ظاهر می شودمی بینم احساس چندش آوری از آ . 

اکنش های کم کم پی می بردیم که اتفاقات جبهه روی محمود تأثیر زیادی گذاشته است به طوری که گاهی اوقات و

مان زمان عصبی شدیدی از خود نشان می داد. اینطور که بعدها فهمیدم یک بار هم موج انفجار او را گرفته بود و از ه

ست اما نی می شد. دانستن همین موضوع به ما فهماند که فریبا در زندگی اش دچار مشکل اگاهی دچار حالتهای روا

کرد  چون خیلی تودار و صبور بود کالمی بازگو نمی کرد. او به حدی محمود را دوست داشت که کسی جرأت نمی

لی از ند. فریبا خیعیب او را پیش رویش بگوید غیر از آن هیچ گاه اجازه نمی داد کسی در زندگی اش دخالت ک

فتیم زندگی اش دفاع می کرد و دوست نداشت شیرینی های زندگی اش را از دست بدهد. هر وقت به منزلش می ر

وهرش از تمیزی برق می زد. همیشه بهترین غذا را می پخت و بهترین لباس را می پوشید. با وجود اینکه مادرش

و بد بگوید. در عوض پدرشوهرشخیلی اذیتش می کرد اما هیچ گاه نشنیدیم که از ا ای او جان می داد و همیشه بر 

 .می گفت فریبا را حتی از فرزندانش بیشتر دوست دارد

ندیده  در این احوال فرزند اول او که پسری زیبا و درشت بود به دنیا آمد. هیچ گاه پدر را چنین خوشحال و مهربان

ر رختخواب دی برای ورود او قربانی کرد و در تمام مدتی که دبودم. وقتی فریبا از بیمارستان مرخص شد او گوسفن

را اجرا  خوابیده بود خیلی به او رسیدگی کرد. من از بودن فریبا در کنارم خوشحال بودم و از جان و دل فرمانهایش



که چرا  کرد می کردم اما خواهر بزرگم فاطمه که تاکنون چنین محبتی از پدر ندیده بود پیش مادر گله و شکایت می

ته من از این زمان او چنین و چنان نکردند. البته حق داشت زیرا پدر آشکارا بین فریبا و بقیه فرق می گذاشت. الب

نگین و تبعیض به هیچ وجه ناراحت نمی شدم زیرا خودم نیز شامل مهر او می شدم اما این رفتار برای فاطمه کمی س

ایت کند در هرا نشنیدم که بخواهد در مورد محبت پدر نسبت به فریبا شکدور از انتظار بود. با این حال هیچگاه از ز

 .ه دخترانش بودهم صورتی که پدر نسبت به زهرا بی مهرتر از

به شهادت  هنوز پسر فریبا یک سالش نشده بود که یک روز شنیدیم بهترین دوست محمود که نامش سعید بود

لی بدتر اد در منزل فریبا دیده بودم. پس از آن اتفاق حال محمود خیرسیده است. من سعید را می شناختم و او را زی

آخرین باری  از پیش شد. همیشه عکس دوستش در دستش بود و با حسرت به آن نگاه می کرد. فریبا تعریف کرد

دکی در کو که سعید به مرخصی آمده بود او و محمود برایش به خواستگاری رفته بودند. زیرا سعید پدر و مادرش را

البته زیاد  از دست داده بود. فریبا می گفت دختری که او انتخاب کرده بود دختری زیبا از خانواده ای مرفه بود که

از ازدواج  هم در بند حجاب و دین و ایمان نبود اما چون سعید عاشقش شده بود به محمود و فریبا گفته بود که پس

حمود به به راه بیاورد. عاقبت پس از چند بار رفت و آمد فریبا و مسعی خواهد کرد آن دختر را که نامش مژگان بود 

رد منزل آنان، خانواده مژگان راضی به وصلت آن دو شدند و پس از و بدل کردن حلقه نامزدی سعید و مژگان  

امد و ی نینامزد شدند. قرار بود بار دیگر که سعید مرخصی آمد مراسم عقدشان برگزار شود اما او هیچ گاه به مرخص

شدت  در جبهه شهید شد. این در حالی بود که سه ماه به خاتمه جنگ مانده بود. شهادت سعید در روحیه محمود به

 .تأثیر گذاشت و او را به سمت افسردگی سوق داد

ازگشت اما پس گذراندن ناراحتی ناشی از شهید شدن سعید، محمود به کار سابقش که سیم کشی ساختمان بود ب

ریبا این باعث شد نتواند کارش را درست انجام دهد. به همین خاطر از کار بیکار و خانه نشین شد. فآشفتگی اش 

خاطر  موضوع را از همه مخفی نگه داشت و چنان زندگی می کرد که گویی خوشبخت ترین زن روی زمین است. به

م چنین زندگی کنمدارم همه حسرت چنین زندگی ای را می خوردند. حتی خودم آن زمان آرزو می کرد . 

اه در فریبا چون خودش اصرار به ازدواج با محمود داشت پیه همه چیز را به تنش مالیده بود و قصد داشت هیچ گ

لشان را تخلیه برابر زندگی سر خم نکند. بک روز از فریبا شنیدیم که پدر محمود خانه اش را فروخته و آنان باید منز

ند تا زمانی زندگی او قرار داشت از او خواست به طبقه پایین خانه ما نقلِ مکان ک کنند. پدر که کم و بیش در جریان

 .که بتواند خانه مناسبی برای سکونتش پیدا کند

نین وضعیتی فریبا به خانه پدری آمد و خیال پدر از بابت او تاحدی راحت شد. فریبا در کنارش بود و می دانست با چ

دند زیرا با ود بهتر شد و سر کار برگشت. روزهای خوش فریبا بار دیگر آغاز شسختی نمی کشد. کم کم روحیه محم

 .محبوبیتی که نزد پدر داشت بار دیگر بر اوضاع خانه مسلط شد

دش در آن زمان من کالس اول راهنمایی درس می خواندم و همانجا بود که فریبا بار دیگر باردار شد و دومین فرزن

ود به دنیا آوردرا که دختری سفید و زیبا ب . 

با به در همان موقع پدر زمینی در نزدیکی دهکده المپیک خریداری کرد و شروع کرد به ساختن آن. یک روز فری

گه این پول رو پدر گفت: بابا من و محمود مقداری پول جمع کردیم، البته زیاد نیست اما شاید بشه با اون کاری کرد. ا

کنی؟بهت بدم مرا در این خانه شریک می   

 .پدر گفت: بله شریکت می کنم. دو دانگ مال تو و چهار دانگ مال من



د می با اینکه پول فریبا و محمود آنقدر نبود که ارزش دو دانگ خانه را داشته باشد اما چون مورد عالقه پدر بو

تر از طبقه که کمی کوچک خواست کمکی به او کرده باشد. دو دانگ از خانه را به نام فریبا کرد و طبقه باالی آنجا را

 .اول بود زودتر تکمیل کرد تا او اسباب و اثاثیه اش را به آنجا ببرد

ل مکان فریبا حاضر نبود از محلی که به آن عادت کرده بود به جایی که آن زمان محل پرت و دورافتاده ای بود نق

رد که چه ین موضوع را به او تفهیم ککند. پدر که می خواست فریبا در منزل خودش زندگی کند با تحکم و قهر ا

او را از  بخواهد و چه نخواهد باید به جایی برود که او می گوید. شاید پدر می خواست با این کار به او خوبی کند و

ه می نشستن در زیرزمین کوچک منزل خودمان نجات دهد اما ای کاش به جای این خوبی به احساس فریبا هم توج

خانه  و دوست ندارد از محلی که یک عمر در آن زندگی کرده دور شود، حتی به قیمت صاحبکرد و می فهمید که ا

 .شدن خودش

ماس می کرد که به هر ترتیبی که بود فریبا با گریه و زاری، در حالی که حتی تا آخرین ثانیه های حرکت به پدر الت

د. نان اجاره کند، اثاثیه اش را به خانه جدید براجازه بدهد خانه را اجاره دهد و اگر شده حتی دو اتاق در نزدیک آ

کمیل طبقه اول اگر از حق نگذریم خانه زیبا و خوبی بود. اصرار پدر به فریبا به این جهت بود که قصد داشت پس از ت

نجا آن خانه، منزل خودمان را هم به آنجا منتقل کند اما هر چقدر به مادر اصرار و تحکم کرد که برای زندگی به آ

ه دهدبروند مادر که عمری به این خانه و محله عادت کرده بود نپذیرفت. پدر مجبور شد طبقه اول آن خانه را اجار . 

ه کار پدر صدای شوهر خواهرانم را درآورد و هر کدام به نوعی اعتراض کردند و این اعتراض را توسط خواهرانم ب

ریبا به ا مستقیم به گوش پدر برساند. پس از رفتن فگوش مادر رساندند. اما کسی جرأت نداشت این اعتراض ر

م نمی منزل جدید ما دیگر خبری از کارهای او نداشتیم زیرا فاصله خانه او با ما خیلی زیاد بود و ما ماهی یک بار ه

اد و ه می افتتوانستیم به خانه او برویم. در عوض فریبا هفته ای سه روز به خانه مان می آمد. صبح زود ساعت شش را

او برای  ساعت هفت می رسید. وفتی از خواب بیدار می شدم می دیدم پله ها را از باال تا پایین دستمال کشیده و

روی دوشش  گرفتن کوپن های خواربار به فروشگاه رفته است. گاهی با زنبیل سنگین برنج و روغن که آن را بر

نزلش ماده می کرد به مادر می گفت اگر کاری ندارد به محمل می کرد به خانه بازمی گشت. پس از اینکه ناهار را آ

هار به منزلش برگردد، می گفت دلش نمی آید نا برگردد. هر چقدر مادر به او اصرار می کرد که پس از صرف

 .محمود به خانه بیاید و او منزل نباشد

خوبی  نکه دختر محبوبش زندگیفریبا هرگاه به منزلمان می آمد از خوبی های محمود تعریف می کرد و پدر از ای

خانه ای  دارد راضی بود. چندی بعد یکی از اقوام پدر که خیلی هم مورد اعتماد و اطمینان او بود نزدیک منزل فریبا

وضوع بیش خرید. چون همسر حاج حسین تقریباً همسن و سال فریبا بود خیلی زود توانست با او اخت شود که این م

ریبا وشحال کرد زیرا هم حاج حسین را دوست داشت و هم خیالش از بابت تنها نبودن فاز هر چیز دیگر پدر را خ

سی راحت شده بود. این در حالی بود که هیچ کس یادی از زهرا نمی کرد و اگر او سال تا سال به خانه ما نمی آمد ک

روز به  ش ببرد. چهره زیبای زهرانمی پرسید چرا. اما من گاهی به مادر فشار می آوردم که مرا برای دیدن او به منزل

همیدم پچ روز بیشتر تحلیل می رفت و پای چشمان و لبهایش مانند آدمهای مریض به کبودی می زد. آنجا بود که ف

جودپچ های زیبا درست است و زهرا معتاد شده است. من با و  سن کمی که داشتم متعجب بودم که چرا پدر و مادر 

و تالش او  شوند تا به دادش برسند. شاید متوجه می شدند و آن را به حساب کوشش متوجه تغییرات ظاهری او نمی



د، به هر برای گذران زندگی می گذاشتند و یا شاید هم می فهمیدند اما ترجیح می دادند چیزی به رویشان نیاورن

 .صورت کسی نمی توانست و یا نمی خواست برای زهرا کاری بکند

وزها تعریف کردبعدها زهرا برایم از آن ر : 

اد را به من آنقدر آلوده مواد شده بودم که با وجودی که از امیر متنفر بودم اما برای اینکه زودتر به خانه بیاید و مو

ودم برساند لحظه شماری می کردم. پیش از رسیدنش بساط دود کردن را فراهم می کردم و در همان موقع به حال خ

ی فرستادم. در اری من و امیر بود اشک می ریختم و به باعث و بانی این کار لعنت مو بچه بی گناهی که شاهد کثافتک

ی کاری از همان زمان هم می دانستم که خودم مقصر بودم که با نیرنگ شیطانی مثل امیر به دام افتاده ام اما به راست

م با زغال منقل خانه دو نشئه هستی دستم ساخته نبود جز اینکه بسوزم و بسازم. چند بار تصمیم گرفتم در حالی که هر

صمیم می را به آتش بکشم تا دنیا را از شر فسادمان راحت کنم اما هر بار دلم به خاطر پسرم می تپید و با خود ت

می شدم  گرفتم هر طور شده به خاطر او ترک کنم. چند بار تا مرحله درد هم پیش رفتم اما به محض اینکه بی تاب

م شده مواد را به امیر با کتک و زور ه وردم می داد. اعتیادی که نمی توانستم ترکش کنم از یک طرف و عذاب خ

وجدان به خاطر پسرم از طرف دیگر روحم را چنان آزرده و غمگین کرده بود که گاهی به مرگ فکر می کردم. 

ا اینکه م می شد تدرست در لحظه ای که می خواستم تصمیم جدی در این باره بگیرم نگاه بی گناه پسرم سد راه

ته و او را لو می روزی تصمیمم را گرفتم و به امیر گفتم که اگر باز هم بخواهد مانع ترک اعتیادم شود به کالنتری رف

ید و به دهم. امیر که خیالش از جانب من راحت بود و فکر می کرد این حرفها فقط یک تهدید تو خالی است می خند

امیر دلم را  ن دفعه چون تو با منی توی زندون زیاد بهم سخت نمی گذره. حرفمسخره می گفت: فکر بدی نیست، ای

الت به آتش می کشاند اما اگر حتی اعدامم هم می کردند بهتر از این زندگی بود که روزی چند بار از شرم و خج

ه به جزم کردم کبمیرم و زنده شوم. عاقبت دل به دریا زدم و یک روز صبح که حالم بهتر از همیشه بود عزمم را 

م. در این کالنتری بروم. نگاهی به امیر که چون خرسی در خواب خرناسه می کشید انداختم و نفس عمیقی کشید

ا ساعتی حین چشمم به پسرم افتاد که با مظلومیت تمام چشمان معصومش را بسته و در خواب بود. می دانستم ت

حنه زشت را پهن می کند و پسرم با نگاهی نگران به این صدیگر امیر از خواب بلند می شود و بساط همیشگی اش 

فتم چشم می دوزد. نام خدا را بر زبان آوردم و از او مدد خواستم و از در خانه بیرون زدم. چند بار تا دم در کالنتری ر

کالنتری بدون ه اما ترسیدم داخل شوم. از این می ترسیدم که قیافه ام چنان تابلو شده باشد که به محض پا گذاشتن ب

فکر کردم. کم  اینکه بتوانم حرفی بزنم حکم جلبم صادر شود. مدتی روی صندلی پارک روبروی کالنتری نشستم و

طان وسوسه ام کم احساس می کردم به مواد احتیاج پیدا کرده ام و همین بود که دلم را بیشتر به آتش می کشاند. شی

نکرده خودم را به می کرد که تا دیر نشده و امیر بساط را جمع  خ  انه برسانم تا چون سگی تکه ای استخوان جلویم

بیاندازد و مرا از حالت خماری که کم کم وجودم را می گرفت نجات بدهد. اما اراده ای که از خود سراغ داشتم در 

رف مواد مص بحرانی ترین لحظه ها به دادم رسید و نهیب زد که این بار حتی اگر از خماری تلف شوم به خودم اجازه

فن را نخواهم داد. با حالی زار به طرف منزل راه افتادم و سر خیابان وارد یک باجه تلفن عمومی شدم و شماره تل

دار شده بود و کالنتری را گرفتم و نام امیر و نشانی خانه را دادم. سپس به سرعت به خانه رفتم. امیر تازه از خواب بی

ستم و در ته بود. به ظاهر نشان دادم که در حال آماده کردن بساط صبحانه ههنوز فرصت پهن کردن بساطش را نیاف

ود با همان فرصتی که او برای شستن دست و صورتش به دستشویی رفت پسرم را که تازه از خواب بیدار شده ب

گیر شوم. ستلباس بغل کردم. می خواستم از خانه خارج شود اما می ترسیدم با حالی که دارم خیلی زود لو رفته و د



آلودم را  می دانستم فرصتی برای ساختن ظاهر خود ندارم. تنها کاری که کردم این بود که در حالی که پسر خواب

سرم نیز با در آغوش داشتم از نردبان باال رفتم و خودم را به پشت بام رساندم. صدای قلبم به حدی شدید بود که پ

یه هم خودش را به من چسبانده بود. خودم را پشت کولر همسا وجود کوچکی فهمیده بود خیلی ترسیده ام. او

ود رساندم و پشت آن پناه گرفتم. سرمای هوا در وجودم رخنه کرده بود و دندانهایم به هم می خورد. چادر را دور خ

؟ پس و فرزندم پیچاندم و در همان حال با خدا راز دل گفتم. صدای امیر را می شنیدم که می گفت زهرا کدوم گوری

م که با چاییت چی شد؟ صدای امیر میان ضربه هایی که به در می خورد گم شد. چند لحظه بعد صدای امیر را شنید

در دل دعا  التماس با کسی صحبت می کرد. صداهایی نامفهوم به گوشم می رسید و در همان حال چشمانم را بستم و

چه ام و چون گنجشک باران خورده ای می لرزیدیم. طفلی بکردم که مأموران مرا آنجا پیدا نکنند. من و پسرم هر د

قدر به آن از سرما و من از ترس. ترس از اینکه مبادا مرا هم دستگیر کنند و پسرم بی سرپرست بماند. نمی دانم چ

دش را حال بودم اما وقتی به خود آمدم که متوجه شدم پاهایم از سرما بی حس شده اند. طفلکم از سرما به حدی خو

گوش  به من چسبانده بود و صدایش در نیامده بود که احساس می کردم قفسه سینه ام درد گرفته است. خوب

ر گوش کردم، صدایی نیامد. نمی دانستم در خانه چه خبر است اما مثل این بود که مأموران خانه را ترک کرده اند. د

و چادر  صدات درنیاد. بعد او را از خود جدا کردنپسرم آهسته گفتم همین جا بنشین، االن مامان میاد. مواظب باش 

. خانه در را دورش پیچاندم و آهسته بدون اینکه صدایی کنم خود را به لبه بام خانه رساندم و به حیاط نگاه کردم

کردم و با  سکوت کامل و درِ حیاط بسته بود. مطمئن شدم مأموران امیر را با خود برده اند. برگشتم و پسرم را بغل

پ حتیاط از نردبانا ودند اما ایین رفتم اما هنوز می ترسیدم که مبادا با امیر روبرو شوم. خوشبختانه امیر را برده ب

م و بعد زغال منقلی که او برای بساطش آماده کرده بود هنوز گداخته بود. منقل را به حیاط بردم و رویش آب ریخت

ط به کشیدن ده کرد. سپس به اتاق برگشتم و هر چیزی را که مربوبا لگد آن را قُر کردم تا نشود دیگر از آن استفا

 .آن مواد شیطانی بود از بین بردم و خانه را از لوث وجودشان پاک کردم

کشید. گاهی  دو هفته و شاید بیشتر طول کشید تا توانستم ترک کنم. دو هفته ای که برایم بیش از دو قرن طول

گریه و زاری و زدن خودم می افتادم و آنقدر خودم را می زدم تا از حال می چنان از خود بی خود می شدم که به 

تناک و رفتم. در چنین مواقعی سعی می کردم پسرم را برای بازی به کوچه بفرستم تا شاهد این صحنه های وحش

ت مثل نیسزشت نباشد. به هر ترتیبی که بود خودم را ترک دادم و روزی که احساس کردم اثری از مواد در بدنم 

 .این بود که تازه از مادر متولد شده بودم

که از امیر پس از ترک و سالمتی کامل نشستم و برای آینده ام تصمیم گرفتم. با خود حساب کردم که پس از آن

اری با من طالق گرفتم زندگی خوبی برای خود و پسرم درست خواهم کرد اما افسوس، مثل اینکه زمانه سر ناسازگ

و آزاد  چیز خیلی خوب پیش می رفت زیرا امیر پس از اینکه مدتی در زندان بود بار دیگر ترک کرد داشت. همه

ا اینکه مرا در شد. این بار بدون اینکه به خانه برگردد تقاضای طالق کرد. وقتی احضاریه دادگاه به در منزل پدر آمد ب

نکه پدر میر نکرد و من خیلی راحت از او جدا شدم. با ایاین کار مقصر می دید اما دیگر اصراری برای ادامه زندگی با ا

ر است و نه شرایط سختی برای بازگشت به خانه اش برایم گذاشته بود اما خوشحال بودم که دیگر نه موادی در کا

ه زجری و نه داد و فریادی که موجب ترس و رنجش پسرم شود. اما این فقط خواب و خیال بود. زندگی من در خان

رست مثل زندگی در شکنجه گاه بود. پدر دست به رویمپدری د از نمی کرد اما حرفهایش دلم را به آتش می در 

برای  کشاند. او خودش امیر را برای ازدواج با من انتخاب کرده بود و با وجودی که می دانست امیر وصله مناسبی



آبروی  ان آن باشد مرا مسبب ریختندامادی او نیست اما به عوض اینکه به اشتباهاتش پی برده و درصدد جبر

. به چندین و چند ساله اش می دانست و متوقع بود من هم مانند خواهر بزرگم تا خرخره در لجن باشم اما دم نزنم

دگی با همین خاطر با من چون موجودی سربار و ننگ خانواده رفتار می کرد. البته اینها در مقابل زجرهایی که در زن

هایم یچ بود. درست چهار هفته پس از طالقم متوجه شدم باردارم و این دردی بود که به دردامیر کشیده بودم ه

ی ام افزود. می دانستم پدر این ننگ را نخواهد پذیرفت و مرا مجبور به رجوع خواهد کرد. به همین خاطر از حاملگ

ختی دیده و پدر می گذشت. آنقدر س حرفی نزدم تا در فرصتی مناسب چاره ای بیاندیشم. دو ماه از بازگشتم به خانه

ازجر کشیده بودم که  ار حساس می کردم از چاله به چاه افتاده ام. پدر اجازه نمی داد مثل گذشته در آرایشگاه ک

الفطره کنم و درآمد مستقلی داشته باشم. رفت و آمدهایم چنان تحت نظر بود که خودم هم باور کرده بودم جانی ب

سربار بودن  دن دست به کار ناشایستی خواهم زد. نداشتن استقالل مالی و همچنین احساسهستم و به محض تنها بو

که شرط و به قدری برایم کشنده بود که به محضی که امیر برای برگرداندن من دست به دامن اقوام شد بدون این

ه زندگی ای که برای بازگشت بشروطی بگذارم و یا تقاضای نامعقولی از او داشته باشم با تکان دادن سر موافقتم را 

 .هر لحظه آرزوی رهایی از آن را داشتم نشان دادم
 

که در  زهرا به امیر رجوع کرد و پدر که آبروی از دست رفته اش را بازیافته بود اجازه داد تا دوباره در آرایشگاهی

ا از دادن یشگاه بود زندگی کند تیکی از اتاقهای زیرزمین منزل درست کرده بود کار کند و در اتاقی که مجاور آرا

ت نظر اجاره خالص شوند. پدر این کارها را به خاطر این کرد که هم کمکی به زندگی آنان کرده باشد و هم امیر تح

وش نبود. باشد. این فکر پدر به ظاهر درست از آب درآمد زیرا اعتیاد امیر کمتر شده بود و دیگر در کار خرید و فر

ده بود تر دیگر مخاطره نمی کرد اما چون کاری پیدا نمی کرد صبح تا شب در خانه بود و ش یعنی به کالم درست

ا سربار زهرا و قوز باال قوز. زهرا از صبح تا شب کار می کرد تا زندگی خود و فرزندانش و همچنین شوهرش ر

ن از زهرا به بهانه ای مبلغی کالبچرخاند اما در عوض توقع امیر روز به روز از او بیشتر می شد به طوری که هر روز 

داشت زیرا اگر امتناع می کرد داد و فریاد امیر به آسمان می نمی گرفت. زهرا هم چاره ای جز دادن پول به امیر 

عی می رفت و زهرا می ترسید که آبروی پدر جلوی در و همسایه ها برود و او مجبور شود از خانه پدر بلند شود و س

که  این مدت امیر هم ظاهر خوبی پیدا کرده بود و سر و وضع درستی به هم زده بود و زهرا کرد کوتاه بیاید. در

اما از  دلش خوش بود شوهرش ترک اعتیاد کرده و دست کم ظاهرش را حفظ می کند اعتراضی به این کار نداشت

تازه آن  ش مواد گرفته اند.آنجا که هیچ گاه ماه پشت ابر نمی ماند روزی خبر رسید که امیر را به جرم خرید و فرو

کرده  موقع بود که زهرا فهمید امیر حتی از گذشته هم معتادتر بوده اما در خانه و جلوی چشم او چیزی مصرف نمی

گوید برای است. رفتن امیر به زندان برای چندمین بار باعث شد زهرا بار دیگر بدون اینکه حتی به پدر چیزی ب

ه کسی چیزی در یم گرفته بود سرپرستی دو فرزندش را به عهده بگیرد و بدون اینکگرفتن طالق اقدام کند. او تصم

 .مورد طالقش بداند به زندگی اش ادامه بدهد

شد. به  زهرا توانست بار دیگر طالقش را بگیرد و این بار خیلی راحت تر از آنچه فکرش را می کرد این کار انجام

 یک در رکا این. کرد موافقت بود شده خسته زهرا با زندگی از که هم محض اینکه درخواست طالق به امیر رسید او

 محض به زیرا دنکشی طولی موضوع این ماندن مخفی البته. شد انجام ببرد جریان این از بویی کسی اینکه بدون و روز



ه آن ج کرد و تازازدوا ساوه های ده از یکی از ساله چهل دختری با و برگشت اراک به شد آزاد زندان از امیر اینکه

 .وقت بود که همه فهمیدند امیر موقعی که زندان بود به خواست زهرا او را طالق داده است

رارت دختری که امیر بعد از زهرا برای ازدواج انتخاب کرده بود دختر خانه مانده ای بود که آبا و اجدادش همه به ش

دو در  . غیر از آن همسر تازه امیر دو برادر داشت که هرمعروف بودند و اعتیاد یکی از ساده ترین کارهایشان بود

ین بود کار خرید و فروش مواد بودند و از این نظر امیر تأمین بود. از جمله چیزهایی که از دوست و آشنا شنیدیم ا

از  صیمهریه ای که برای همسر تازۀ امیر تعیین کرده بودند آن قدر سنگین بود که او غیر از مرگ راهی برای خال

ن زمان آن زن نداشت. با تمام اینها پس از ازدواج امیر موقعیت زهرا حتی از دفعه پیش هم بدتر شد و پسرش که آ

ست امیر ده، دوازده سال بیشتر نداشت به درخواست پدرش برای زندگی با او به ده رفت. با وجودی که زهرا می دان

ود. پس از مدتی ما برای نگه داشتن او دستش به جایی بند نبپسرش را برای این خواسته که پادویی منزلش را کند ا

چه یک امیر به او پیغام داد که یا دخترش را هم به او بدهد و یا پسرش را هم قبول کند و گفته بود که اگر هر دو ب

که د جا باشند بهتر است. زهرا که آن زمان نه پشتوانه مالی داشت و نه از حمایت کسی برخوردار بود راضی ش

شت سرپرستی دخترش را هم به پدرش واگذار کند زیرا خودش به طور کامل از چشم پدر افتاده بود. او حق ندا

هیچ  زمانی که پدر منزل است جلوی چشم او بیاید و می بایست خود را گوشه ای دور از چشم او نگه می داشت. در

انست که ره بنشیند. پدر طالق را آنقدر بد می دموقعیتی، حتی زمانی که مهمان داشتیم زهرا اجازه نداشت سر سف

داشت  جایی برای بخشیدن زهرا وجود نداشت. با این حال زهرا راضی بود و کالمی اعتراض نمی کرد. او روحیه خوبی

حس  و سعی می کرد مطابق میل پدر رفتار کند و هرگز جلوی چشم او ظاهر نمی شد اما پدر که حضور او را در خانه

ی روز به بهانه ای سر و صدا راه می انداخت و او را باعث و بانی بدبختی و سرشکستگی خودش م می کرد هر

 .دانست

ساب در این زمان رابطه من و زهرا درست مثل گذشته و حتی بهتر شده بود او در هر حال مشاور خوبی برایم به ح

ر خواهرانم تالش می کرد تا زندگی من و دیگمی آمد. زهرا از تجارب تلخ گذشته اش صحبت می کرد و با تمام توان 

 .مانند خودش نشود
 

ز آن پدر از زمانی که فهمید زهرا از امیر جدا شده در آرایشگاه را بست و آنجا را انباری کرد تا زهرا نتواند ا  ·

رای کار به ب استفاده کند. زهرا که دوست نداشت عالوه بر خفت کشیدن سربار پدر باشد دور از چشم او و مخفیانه

اجرا نبرد. یک تولیدی لباس می رفت. مادر که در مورد او کاری از دستش برنمی آمد فقط مواظب بود پدر بویی از م

دی آن زمان چهارده پانزده سال داشتم و خوب به خاطر دارم زمانی که زهرا می خواست از خانه خارج شود تا به تولی

 ون رفتن زهرا پدر سر نرسد. زهرا با چادر و مقنعه ای مشکی آرام ومحل کارش برود مواظب بودم تا موقع بیر

ان می آهسته از در اتاقش که در آن زمان زیرزمین خانه بود بیرون می آمد و نگاهی به من می انداخت و سرش را تک

ه ای برایم د بوسداد. مفهوم آن این بود که خبری نیست؟ با سر به او اشاره می کردم که می تواند برود و او با لبخن

ود. زندگی می فرستاد و به سرعت از خانه بیرون می رفت. دلم خیلی برایش می سوخت اما کاری از دستم ساخته نب

و ایده  زهرا ما را آنقدر درگیر کرده بود که این بار از حال فریبا غافل شده بودیم و به خیال اینکه او زندگی خوب

نکه پدر و ی نداشتیم، اما غافل از اینکه بیماری محمود عود کرده و فریبا برای ایآلی را می گذراند از بابت او نگران

فی نزندمادر نگران نشوند و او نیز مشکلی تازه بر مشکالت آنان اضافه نکند سعی می کرد در این مورد هیچ حر . 



بود اما  با وجودی که خستههر روز بعدازظهر زهرا از سرِ کار برمی گشت و من برای دیدنش به زیر زمین می رفتم. 

اخل ضبط روحیه خیلی خوبی داشت. لباسهایش را عوض می کرد و دستی به سر و صورتش می کشید و بعد نواری د

می کرد. البته  قراضه ای که تنها یادگاری از زندگی مشترکش بود می گذاشت و با روشن کردن سیگار با من صحبت

کمی آرام می  ود. وقتی از او خواستم سیگارش را ترک کند گفت با این کاراین عادت زشت را به تازگی پیدا کرده ب

 .شود و پک زدن به سیگار برایش حکم بی خیالی دارد

اینکه  یک روز که مثل همیشه برای دیدن زهرا به زیرزمین رفتم برخالف هر روز او را کسل و افسرده دیدم. بدون

ه زیرا ده بود و به فکر فرو رفته بود. فکر کردم سرما خوردنواری داخل ضبط گذاشته باشد گوشه ای کز کر

ند. کار او چشمانش قرمز بودند و مرتب با دستمال به بینی اش فشار می آورد اما خیلی زود متوجه شدم گریه می ک

یچ بیاید. هآنقدر برایم تعجب آور بود که فکر کردم چه اتفاقی می تواند افتاده باشد که باعث شده اشک زهرا در

انش گره وقت، حتی در بدترین شرایط ندیده بودم او بگرید. کنارش رفتم و دستم را روی دستانش که دور زانو

ون هیچ کرده بود گذاشتم و از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده است که او را چنین پریشان حال کرده است. زهرا بد

نتظره بود است. دیدن جالل همانقدر برای زهرا غیرمطفره ای گفت وقتی از سر کار برمی گشته با جالل روبرو شده 

ی افتد بدون مالحظه مردم کوچه و م که دیدن زهرا برای او غیرقابل باور. زهرا می گفت وقتی چشم جالل به او

از او  خیابان نامش را با صدای بلند به زبان می آورد و این نشان می دهد که پس از گذشت دوازده سال هنوز مهری

اشته استبه دل د . 

ند. جالل زهرا و جالل پس از این دیدار نمی توانند بی تفاوت از کنار هم رد شوند و برای صحبت با هم همگام می شو

ت اما با به زهرا می گوید که ازدواج کرده و دو فرزند دارد و به تازگی تعمیرگاهی مستقل برای خودش باز کرده اس

ند. نش درست کرده همیشه کمبود او را در زندگی اش احساس می کوجودی که زندگی خوبی برای زن و فرزندا

 زهرا چیزی در مورد طالقش به جالل نمی گوید و ترجیح می دهد او هم فکر کند که زندگی خوبی دارد و راضی

 .است. پس از ساعتی زهرا و جالل از هم خداحافظی کرده و جدا می شوند

اج ردم و از اتاق بیرون رفتم. شاید آن زمان زهرا به دلداری کسی احتیبا صدای مادر زهرا را به حال خودش رها ک

فسوس می داشت تا بار غم دلش را سبک کند اما من در سنی نبودم که بتوانم او را درک کنم و از این بابت خیلی ا

و را تنها نمی ش اخورم. ای کاش آن روزها بیشتر با او بودم تا او بتواند با صحبت بار غمش را کمی سبک کند. ای کا

اش گذاشتم تا احساس کند همانطور که خودش غمخوار دیگران است دیگران هم می توانند غم او را بخورند. ای ک

سر باز  کنارش می نشستم تا او سرش را روی شانه هایم بگذارد و دل سیر بگرید تا عقدۀ چندین و چند ساله اش

دند زیر بال ی که او را به جرم خواستن زندگی سالم از خود رانده بوکند. ای کاش آنقدر بزرگ بودم که به جای کسان

 ...و پر خود بگیرم و حمایتش کنم. ای کاش، ای کاش

دا شده چند روز پس از آن زهرا گفت که بار دیگر جالل را دیده و این بار جالل به او گفته که می داند از همسرش ج

ید ول می دهد که زندگی خوبی برایش فراهم می کند. زهرا به جالل می گوو از او می خواهد تا با او ازدواج کند و ق

و باشد که می داند و اطمینان دارد که او می تواند خوشبختش کند اما اگر تمام خوشبختی دنیا در گرو ازدواج با ا

ت با هد گذاشدوست ندارد در ویرانه زندگی همسر او برای خود آشیانه ای بسازد. جالل سوگند می خورد که نخوا

ار ازدواج او و زهرا زندگی همسر و دو فرزندش به مخاطره بیفتد اما حرف زهرا همان نه بود. آن روز جالل چندین ب



یگر او به زهرا پیشنهاد ازدواج می کند و زهرا که می ترسیده باعث به هم خوردن زندگی جالل شود سعی می کند د

همچنین محل کارش را عوض می کند را نبیند. به همین خاطر مسیر رفت و آمد و . 

واند سر زهرا به کار خودش گرم بود و همیشه این امید را داشت که روزی آنقدر وضع مالی اش روبراه شود که بت

الوه بر حضانت فرزندانش را به عهده بگیرد. او گاهی برای دیدن فرزندانش به منزل امیر می رفت و با درآمدش ع

وزی من ش و لباس می خرید برای همسر امیر هم پارچه یا چیزی به عنوان هدیه می برد. راینکه برای بچه هایش کف

ن روز و خواهرانم او را برای این کار سرزنش کردیم. حرفی که او در پاسخ ما گفت هیچ گاه فراموشم نخواهد شد. آ

ا به دست ر هستند. باید دل او رزهرا با لبخندی که تداعی کنندۀ هزاران معنی بود گفت: بچه هایم زیر دست زن امی

 .بیاوردم تا او هم به بچه هایم زیاد سخت نگیرد

زندگی  زهرا مثل همیشه بردبار بود اما حرف و حدیث مردم از خدا بی خبر که در زندگیشان کاری به جز کنکاش در

و  ند. هر بار که حرفدیگران ندارند رهایش نمی کرد. این آدمها حتی از نزدیکترین قوم و خویشان خودمان بود

فسردگی حدیث تازه ای پشت سر او ردیف می شد که گاهی به گوش خودش می رسید او را به فکر می برد و باعث ا

از راز درونش  اش می شد. اما این افسردگی را در پس لبخندی که همیشه به لبانش بود پنهان می کرد تا مبادا کسی

ه نرم می تی در شادترین لحظه های زندگی اش با غم سنگینی دست و پنجخبردار شود. اما من می دانستم که او ح

 .کند

شد اما اکثر  پس از گذشت یک سال که از طالق او و امیر گذشته بود پای خواستگاران غریبه و آشنا به منزلمان باز

چه باز که با وجود زن و بآنان مردانی زن دار بودند که از خیلی قبل خواهان زهرا بودند و این خواسته به قدری بود 

نمی تواند  هم نمی توانستند از او چشم بپوشند. اما زهرا که می دانست با پا گذاشتن به حریم زندگی زن دیگری

د کرد خوشبخت زندگی کند به شدت مخالفت می کرد. یکی از خواستگاران او که خیلی هم به منزلمان آمد و ش

وانسته بود خوب و عالی داشت اما به گفته خودش هیچ کس در زندگی نت حمید پسرعموی امیر بود که اکنون زندگی

مید جای زهرا را برایش بگیرد. اکنون با خواهش و التماس از پدر می خواست که با ازدواج او و زهرا موافقت کند. ح

ماند. اما نهان ببرای زهرا پیغام داده بود که از این موضوع حتی همسرش هم خبر دارد و الزم نیست چیزی از کسی پ

مع زهرا پدر حمید را باعث و بانی بدبختی خود می دانست و  تقد بود که اگر او با آمدنش به تهران زیر پای پدر

رت نمی نشست و او را برای ازدواج با امیر خام نمی کرد اکنون در کنار جالل زندگی خوب و سالمی داشت و حس

 .دوری از فرزندانش را به دل نداشت

و  با ازدواج زهرا و حمید موافق بود وقتی دید زهرا مخالف است باز هم مثل همیشه داد و فریاد راه انداختپدر که 

ای اینکه او زندگی را برای زهرا سخت تر از پیش کرد تا مثل همیشه کارش را پیش ببرد. خوب به خاطر دارم پدر بر

آب و غذا  الح آبروی از دست رفته اش را بازگرداند، دادنرا وادار به ازدواج با یکی از خواستگارهایش کند تا به اصط

ذاشتن سطل به او را غذغن کرده بود. مادر دور از چشم او مخفیانه بشقابی غذا زیر لباسش پنهان می کرد و به بهانه گ

ی اینکه او براآشغال در کوچه غذا را برای او به زیر زمین می برد. آن زمان رفتار پدر با زهرا شقی و ستمگرانه بود و 

رقابل را باز دیگر مطابق میلش شوهر دهد راهی خطا را در پیش گرفته بود. با وجود این زهرا مانند تکه آهنی غی

ر انعطاف بود و همین باعث می شد پدر سخت تر و سخت تر شود. تا حدی که کاسه صبر زهرا لبریز شد و د

ارجموقعیتی با برداشتن ساک لباسش از خانه خ ه ای تن زهرا از منزل، بدون اینکه به کسی اطالع بدهد کینشد. رف 

 .عمیق در قلب پدر نشاند و آتش خشمی را که می رفت تا خاموش شود شعله ور کرد



ضاع و پدر به تمام افراد خانواده اعالم کرد که دختری به نام زهرا ندارد و کسی حق ندارد نامی از او ببرد. در این او

واهرم زیبا اوضاع را تا حدودی عادی کرد. مادر که امیدوار بود زهرا به خاطر عروسی خواهرم احوال عقد و عروسی خ

است. زیبا به خانه برگردد به محض به صدا درآمدن زنگ در خانه تکان می خورد و زیر لب می گفت: خودشه، زهر

 .اما از زهرا تا مدتها خبری نشد

گوش به  کردن او دست به دامن کالنتریها شود با چشمانی منتظر مادر که از ترس پدر جرأت نمی کرد برای پیدا

ح سر کار می زنگ بود تا بلکه از او خبری برسد. پدر که گویی هیچ گاه دختری به این نام نداشته مثل همیشه صب

شن او رفت و شب برمی گشت. هیچ کس جرأت نداشت نامی از زهرا ببرد زیرا در این صورت با چهره غضبناک و خ

وبرو می شد و چه بسا ممکن بود خودش هم طرد شودر . 

میر آمده چهار ماه از رفتن زهرا گذشته بود که روزی امیر به در منزلمان آمد. وقتی فرخ با هیجان به مادر گفت که ا

از  همه مان از تعجب خشکمان زد. بعد از ظهر یک روز پاییزی بود و در آن وقت پدر سرکار بود. مادر در حالی که

او با  جا بلند می شد و چادرش را به سرش می کشید، زیر لب او را نفرین می کرد. می دانستم مادر مخالف ازدواج

ه مادر به زهرا بود و برای اینکه این ازدواج سر نگیرد بارها و بارها از پدر کتک خورده بود و این را هم می دانستم ک

شد. وقتی مادر ل پدر بود و مادر نمی توانست نسبت به او بی تفاوت باشدت از امیر متنفر بود. اما به هر حال او فامی

 .رفت که ببیند او چه می خواهد ما از پشت پنجره سرک می کشیدیم تا شوهر سابق زهرا را ببینیم

 امیری که به در خانه مان آمده بود با امیری که سابق بر آن شوهر زهرا بود زمین تا آسمان فرق کرده بود.

زگارش یش کهنه و کفشش زوار در رفته بود. موهای سرش جوگندمی و خطوط صورتش نشان از سختی رولباسها

یدن او داشت. معلوم بود که همسر دومش تا حدی تقاص زهرا را از او گرفته است. کنار امیر دختر زهرا بود که با د

رآورده ببینم که طولی نکشید آرزویم بذوق زده شدم و آرزو کردم ای کاش به دنبال مادر می رفتم تا دختر او را 

لقه شد. چند دقیقه بعد مادر در حالی که دست دختر او را در دست داشت از پله ها باال آمد. اشک در چشمان مادر ح

قایسه با بسته بود و زیر لب با خود حرف می زد. نازنین، دختر زهرا با وجودی که در تهران زندگی می کرد اما قابل م

ورتش آثار زخم که پیش زهرا زندگی می کرد نبود. دستهای کوچکش کبره بسته و کثیف بودند و در ص آن نازنینی

ش زار می زد. مادر با کراهت صورت حیفو خراش دیده می شد. بدتر از همه لباسهایش بود که به تن الغر و ن

ن فرستاد. اما به امیر و همسرش نفریکثیف نازنین را بوسید و در حالی که او را به طرف حمام می برد تا تمیزش کند 

ه بود و اینکه امیر با پررویی تمام به در منزلمان آمده بود به خاطر این بود که مدتی زهرا به بچه هایش سر نزد

رده بود. به نازنین به شدت بی تاب شده بود و بهانه مادرش را می گرفت و همین عرصه را به امیر و همسرش تنگ ک

ار همسر امیر او مجبور شده بود نازنین را به منزلمان بیاوردهمین دلیل به اصر . 

 آن شب مادر با التماس و خواهش جریان آمدن امیر را تعریف کرد و از پدر خواست اجازه بدهد دختر او را پیش

نازنین که  خود نگه دارند. لحن مادر به حدی غمگین بود که پدر برای اولین بار چیزی نگفت و این به آن معنی بود

گریه و زاری راه  می تواند پیشمان بماند. اما نازنین دختری ناسازگار و بدقلق شده بود و مرتب با کوچکترین بهانه ای

ر او را می انداخت و مادرش را می خواست. ما هم برای اینکه گریه او باعث عصبانیت پدر نشود سعی می کردیم س

 .به نحوی گرم کنیم

تم ابتدا ماهی نگذشته بود که روزی زنگ در منزل به صدا درآمد. وقتی برای باز کردن در رفاز آمدن دختر زهرا یک 

از تعجب خشکم زد و بعد از گذشت چند لحظه خودم را در آغوش زهرا رها کردم. زهرا با همان لبخند زیبای 



ه بود وارد دنم انداختهمیشگی سرم را از آغوشش بیرون کشید و صورتم را بوسید و در حالی که دستش را دور گر

ش افتاد منزل شد. زهرا برای آمدن به خانه ساعتی را انتخاب کرده بود که پدر نباشد. وقتی چشم نازنین به مادر

 چنان جیغی زد و چنان با شتاب خودش را در آغوشش انداخت که چیزی نمانده بود زهرا و او هر دو از پله سقوط

بان چسبیده بود و با دست دیگرش دخترش را در آغوش داشت مرتب قر کنند. زهرا که با یک دست نرده ها را

این  صدقه نازنین می رفت. نازنین با گریه از او گله می کرد که در این مدت چرا به دیدن او نیامده است. دیدن

م صحنه به قدری رقت انگیز بود که وقتی به خودم آمدم صورتم از اشک خیس شده بود. ضش ادر با دیدن زهرا بغ

رفی نمی ترکید و در حالی که می گریست او را برای رفتن بی خبر شماتت کرد. زهرا سرش را زیر انداخته بود و ح

اقی اجاره زد تا مادر خوب عقده دلش را خالی کند. زهرا به مادر گفت که پس از رفتنش به یک مسافرخانه رفته و ات

ن خانه به او د. اما هر جا که می رفته چون شوهر نداشته از دادکرده تا بتواند سر فرصت اتاقی برای اقامتش پیدا کن

وچکی در خودداری می کردند تا اینکه به کمک یکی از دوستانش که در تولیدی با او همکار بوده توانسته اتاق ک

ازی محله هاشمی برای خود اجاره کند. از آن پس دو نوبت کار می کرده تا عالوه بر اجاره منزلش بتواند پس اند

ت بماند، فقط تهیه کند و بتواند به خانه بهتری نقل مکان کند همچنین وسایلی برای زندگی بخرد. زهرا قصد نداش

اینکه نرود  آمده بود تا مادر و بقیه را ببیند و برود اما حضور نازنین و بی تابی اش و همچنین التماس های مادر برای

 .باعث شد بماند

ا گرد موضوع چگونه برخورد کرد و با وجودی که قسم خورده بود اگر زهرا را دید سرش ر به خاطر ندارم پدر با این

ه کم تا گرد ببرد چطور شد که از این کار صرف نظر کرد اما خوب به خاطر دارم همان شب پدر به اتفاق برادرم ک

انه را ای وحشتناکش خکم جا پای او می گذاشت زهرا را به باد کتک گرفتند و بدون مالحظه دخترش که جیغ ه

دیگر در  گرفته بود او را تا می خورد زدند به طوری که تا چند روز قادر به تکان خوردن نبود. به هر صورت زهرا بار

 .اتاقی که پیش از آن متعلق به خودش بود ساکن شد

 بول کرد زهرا مانندچند ماه از این ماجرا گذشت. در این مدت مادر آنقدر خواهش و التماس کرد تا اینکه پدر ق

وطی را که سابق به کار آرایشگری بپردازد با این شرط که پایش را از در خانه بیرون نگذارد. زهرا تمام شرط و شر

لی از اتفاقات پدر برایش گذاشته بود قبول کرد. در این بین فرخ نگهبان مخصوص او شده بود و هر شب شرح مفص

اه او را خیلی دوست داشت و از درآمدش برای او خرج می کرد. هنوز یکی دو مخانه را به گوش پدر می رساند. زهرا 

د. البته در این از باز کردن آرایشگاه نگذشته بود که کار زهرا حسابی گرفت و مشتریانش روز به روز بیشتر شدن

کرد گویی  واج او نمیبین خواستگارانی نیز پیدا می شدند که زهرا ندیده ردشان می کرد. پدر هم دیگر اصرار به ازد

ه و الغر اندام می ترسید بار دیگر اتفاق قبل تکرار شود. در میان خواستگارانی که زهرا داشت پسری بود سیاه چرد

ه او محل که چندین بار جلوی زهرا را گرفته بود و با اصرار خواسته بود که با او همکالم شود اما زهرا بدون اینکه ب

هر بار با  ه بود. پسر که گویی دست بردار نبود بارها و بارها سر راه او سبز شده بود وبگذارد راهش را تغییر داد

سی او را خواهش و التماس از او خواسته بود که اجازه بدهد چند کالم با او صحبت کند. اما زهرا از ترس اینکه مبادا ک

دواج کرده می گوید که دختر خانه نیست و ازدر این حال ببیند و باز هم حرف و حدیث تازه ای برایش دربیاید به او 

و در حال حاضر پسر و دختر بزرگی دارد و می خواهد که دست از سرش بردارد. جوان که باور نکرده بود زهرا 

یچ راست بگوید از او خواست تا اجازه بدهد برای خواستگاری از او پا پیش بگذارد. زهرا که دید آن جوان به ه

ت کند و ت برای اینکه او را از سر خود باز کند به او می گوید تا در این مورد با پدر صحبعنوان دست بردار نیس



است به  مطمئن بود که پدر با این کار موافقت نمی کند. جوان که نشان می داد حسابی شیدا و شیفته زهرا شده

وید که تکرار می کند و به او می گ کارخانه پدر می رود و با او صحبت می کند. پدر همان صحبت های زهرا را برای او

به  زهرا وصله مناسب او نیست و از او می خواهد به دنبال کس دیگری باشد. اما او از رو که نرفت هیچ از آن پس

آمده بود  جای سبز شدن سر راه زهرا مستقیم به در خانه مان می آمد تا با پدر و مادر صحبت کند. از بس به در خانه

ر که کم او را می شناختند و تا او را می دیدند به مادر می گفتند که خواستگار زهرا را دیده اند. مادهمسایه ها دیگر 

ه بدهد کم از کار جوان کالفه شده بود از ترس اینکه مبادا باز هم برای زهرا حرفی ساخته شود از پدر خواست اجاز

وز که پدر هم خودش از این ماجرا خسته شده بود. یک ر جوان با خانواده اش به خانه مان بیایند تا او را محک بزنند.

ند و جوان باز هم به در خانه آمده بود تا حرفهای التماس آمیزش را مبنی بر اینکه می تواند زهرا را خوشبخت ک

 غالمی ازدواج اول او و حتی داشتن بچه نیز تأثیری در عشق و عالقه اش به زهرا ندارد و از پدر می خواست که حلقه

واستگاری بر گردن او بیاندازد. پدر که از این جوان سمج تر ندیده بود به او گفت که می تواند با خانواده اش به خ

بری زهرا بیاید. آن شب جوان که اصرار داشت دست پدر را ببوسد با خوشحالی آنجا را ترک کرد. چند روز از او خ

ه حرفهای ن و زهرا روی پله های راهرو نشسته بودیم و مخفیانه بنبود تا اینکه باز هم به در خانه مان آمد. آن شب م

ا نگاه آنان گوش می دادیم. وقتی جوان برای پدر قسم خورد که نه معتاد است و نه حتی سیگار می کشد به زهر

در حال خت کردم تا واکنش او را ببینم. زهرا با چهرۀ بی تفاوتی به نقطه ای خیره شده بود و این نشان می داد که س

ریه فکر کردن است. با اینکه جوان را نمی دیدم اما حس می کردم سرش را به طرفی خم کرده و چیزی نمانده گ

و کند. زیرا با لحن التماس آمیزی سخن می گفت. او به پدر گفت که جز خدا کس کاری ندارد و اگر پدر قبول کند  

ا در وری که به او گفت چند روزی وقت الزم است تخدا ضامنش شود. این کالم در پدر تأثیر زیادی گذاشت بط

حرفهای  موردش تحقیق کند. به زهرا نگاه کردم. در عالم خودش بود. با آرنج به بازویش زدم و به او اشاره کردم که

ه اتاق او پدر تمام شده و تا سر نرسیده بهتر است آنجا را ترک کنیم. زهرا با رخوت از جا بلند شد و به اتفاق ب

تیمرف . 

م نظرش آن شب برای خواب به اتاق او که هنوز در زیرزمین بود رفتم و زمانی که کنارش دراز کشیدم از او پرسید

اما نمی  در مورد آن جوان چیست. زهرا آهی کشید و گفت: فرزانه جون، از من کوچکتره. شاید این کار درست نباشه

ان می داد که باشه خوبیش اینه که معتاد نیست. این کالم او نشدونم چکار کنم. شاید هم بچه بدی نباشه اما هر چی 

ی گرفت راضی شده تا با او ازدواج کند. با وجودی که می بایست از سرانجام گرفتن او خوشحال می شدم اما دلم خیل

م زیبا و هچون اگر زهرا ازدواج می کرد از پیشم می رفت و رفتن او بعنی تنها شدن من. هم فریبا ازدواج کرده بود 

هرا آن به خانه بخت رفته بود. لحظه ای از خودخواهی خود بدم آمد زیرا برای اینکه تنها نباشم آرزو کرده بودم ز

ن بودجوان را قبول نکند. چه بسا ممکن بود با ازدواج با او خوشبخت شود و خوشبختی او بزرگترین آرزوی م . 

اید شد که آیا میلی به ازدواج دارد یا نه. زهرا به مادر گفت که شچند روز بعد پدر توسط مادر نظر زهرا را جویا 

آورد و نتیجه  خوشبختی گم شده اش را این بار پیدا کند. پدر توسط یکی از آشنایانش در مورد جوان تحقیق به عمل

یق، پدر تحق بد نبود. همسایه های آن جوان گفته بودند که بچه بدی نیست و سرش به کار خودش گرم است. پس از

کار  به جوان اجازه داد که تک و تنها برای خواستگاری زهرا به منزلمان بیاید. ما فهمیده بودیم که جوان کس و

گی خواهرم را درستی ندارد اما نمی دانستیم که عالوه بر آن نه مسکن درستی دارد و نه شغل حسابی که بتواند زند

ا هم زهرا به آن شب جوان با حلقه ای که بعد فهمیدیم پول خرید آن ر تأمین کند. و بدبختانه این را بعدها فهمیدیم.



ر اینکه او داده به منزلمان آمد. بدون یک جعبه شیرینی و حتی یک شاخه گل. پدر با وجود چهره ناراضی اش به خاط

نجوان گفته بود خدا ضامنش می شود چیزی نگفت و با  دهد از وجود بیت اینکه اگر مردِ زندگی بود به او فرصت ابر

امش اکبر بود به با قبول پنج سکه به نام پنج تن به عنوان مهریه قبول کرد بدون هیچ تشریفاتی زهرا و آن جوان که ن

اه رفتند. عقد هم دربیایند. همان شب قرار عقد گذاشته شد. فردای آن روز با گرفتن برگه ای از محضر به آزمایشگ

داشت و نشان می داد که به هیچ نوع موادی اعتیاد ندارد. زهرا که در این جواب آزمایش حاکی از سالم بودن او 

صحبت  مدت روحیه بهتری پیدا کرده بود برای آینده اش نقشه های زیادی داشت و از این نقشه ها برای من خیلی

با آرامش  رشکرده بود. او می خواست زندگی خوبی داشته باشد و مانند خیلی از زنانی که می شناخت در کنار شوه

وه بر تمام زندگی کند. او با شور و عالقه شروع کرده بود به نوشتن دستور غذاهایی که بلد نبود و می خواست عال

اهنرهایی که داشت آشپز نمونه ای باشد. مادر مخفیانه وسایلی نو و مستعمل برای او تهیه می کرد تا او ر رای ب 

ت هزار را بدون اینکه به کسی چیزی بگوید مبلغ کالنی، حدود شصزندگی جدید آماده کند. روز پیش از عقد زه

د تا به این تومان، که پول زیادی بود به اکبر داد تا عالوه بر خرید لباس برای خودش مقداری هم در جیب داشته باش

 .طریق اعتماد به نفس داشته باشد و از پس خرج و مخارج محضر و شام به خانواده اش بربیاید

حضر بروند و بعد زهرا آماده شد و منتظر ماند تا اکبر به منزلمان بیاید تا به اتفاق پدر و شوهر خواهرم به م صبح روز

خصات و نام عقد کنند. اما این انتظار هیچ گاه سرنیامد و اکبر طوری ناپدید شد که گویی هیچ گاه کسی به این مش

د و باز هم می غرید و همه را به باد فحش و ناسزا گرفته بو هرگز در دنیا وجود نداشت. پدرم چون ببر تیر خورده ای

 .مثل همیشه مادرم را مقصر می خواند

زهرا در اتاق کوچک و تاریکش در زیر زمین زانوی غم بغل زده بود و در افکار دور و درازی غوطه می خورد. هیچ 

ه او داده زهرا اقرار کرد که مبلغی پول بکس نمی دانست چرا اکبر اینقدر ناگهانی و بی خبر غیبش زده اما وقتی 

 .دلیل آن مشخص شد

اهای باز هم مصیبت شروع شد و مثل همیشه این مصیبت سر زهرا فرود آمد. سرزنش های مادر از یک طرف، ناسز

نه  پدر و کتک های او از طرف دیگر مرا هم که از این جریان دور بودم به ستوه آورد. اما زهرا نه اعتراضی می کرد و

به اکبر اعتماد  از خود دفاعی می کرد. شاید قبول داشت که تقصیر او بوده و با وجود تجربه تلخ گذشته بدون شناخت

 .کرده است

ار کشیده بود هیچ کس فکر نمی کرد که اکبر با این شیوه بخواهد کالهبرداری کند حتی پدر که اکنون خودش را کن

ای پدر درباره بر می زد فریب خورده بود. غیر از آن تکلیف تحقیقی که آشنبا صحبتهای اکبر که دم از خدا و پیغم

د رفت و به جوان کرده بود چه می شد. وقتی آشنای پدر به سراغ چند نفری که از آنان درباره اکبر تحقیق کرده بو

وده و چون امر خیر ب آنان اعتراض کرد که چرا در مورد او دروغ گفته اند آنان با ابراز شرمندگی پاسخ داده بودند

فتیم ثواب دنیا و آخرت در آن بود نخواستیم سنگ اندازی کنیم. هر چی بود یک جوون عاطل و باطل بود ما هم گ

 ...شاید با گرفتن زن عاقبت به خیر بشه

 .بعدها معلوم شد اکبر فقط در مورد یک چیز درست می گفته و آن اینکه کس و کاری ندارد

 ضاع زهرا خرابتر از پیش شد و یه ذره اعتمادی هم که پدر به عقل و درایت او داشت از بینپس از این ماجرا او

فحش و  رفت. با اینکه پول حاصل دسترنج خود زهرا بود اما هر شب بساط دعوا و مرافه در خانه به پا بود و پدر با

د. زهرا گیرد او را از خانه بیرون خواهد کرناسزا او را تهدید می کرد که اگر اکبر را پیدا نکند و پول را از او پس ن



اشت و برای حل مشکل دست به دامن مادر شد. مادر او را پیش یکی از آشنایان پدر که پیش او خیلی اجر و قرب د

ا بگذرد پدر روی حرف او نه نمی آورد فرستاد تا با گفتن مشکل او را واسطه قرار دهد تا پدر از خیر و شر این ماجر

زدیکی یاید. این شخص حاج حسین یکی از پسر عموهای ناتنی پدرم بود که در آن زمان در تهران و در نو کوتاه ب

ا با او منزل خواهرم فریبا زندگی می کرد. همان روز زهرا به بهانه سر زدن به فریبا به خانه او می رود و مشکلش ر

ف در میان می گذارد. حاج حسین که همسر و یک یدن حرفهای زهرا به او قول می دهد رزند داشت پس از شن

ل فریبا مشکلش را حل کند. زهرا با خوشحالی از خانه او خارج شده و به منزل فریبا می رود. ساعتی از ورود او به منز

وید که دنبال او نگذشته بود که حاج حسین به خانه فریبا می آید و پس از سالم و احوالپرسی با فریبا به زهرا می گ

پیش فریبا  ه اتفاق به منزلمان بیاید و در مورد مشکل زهرا با پدر صحبت کند. زهرا که قصد داشت آن شبآمده تا ب

د. در بماند با عجله چادرش را سر می کند و به همراه حاج حسین که آن زمان وانتی داشت به طرف منزل راه می افت

دواجش با گوید که از خیلی پیش، حتی پیش از ازبین راه حاج حسین سر صحبت را با زهرا باز می کند و به او می 

ی دهد امیر به او عالقه داشته و اینک از او می خواهد که قبول کند تا همسرش شود. به او می گوید که قول مردانه م

سی که او ک زندگی خوبی را برایش فراهم کند به طوری که همه حسرت آن را بخورند. زهرا که باورش نمی شد از

بدون هیچ  ا می کرد چنین سخنانی بشنود هاج و واج به او نگاه می کند و به محض اینکه به خانه می رسندرا عمو صد

 .صحبت و یا تشکری از خودروی او خارج شده و در آن را محکم به هم می کوبد

را د. زهحاج حسین پس از رساندن زهرا به منزل، بدون اینکه به خانه بیاید برای دیدن پدر به کارخانه می رو

گران یکراست پیش مادر می رود و با ناراحتی بدون کم و کاست تمام ماجرا را تعریف می کند. مادر که همیشه ن

ز حاج حسین. هم زندگی زهرا بود بدون اینکه درست فکر کند و یا به عاقبت کار بیاندیشد به او می گوید کی بهتر ا

رش لش را تأمین کند. زهرا به مادر اعتراض می کند که همسآقاست هم آنقدر پول دارد که زندگی تو و همسر او

چی؟ او که تا چند روز پیش به خانه مان رفت و آمد می کرد، جواب او را چه می دهید؟ مادر از روی ناچاری پاسخ 

ه رد بمی دهد مگر ما به حاج حسین اصرار کردیم که تو را بگیرد. اصالً اگر مرد بخواهد می تواند چند تا زن بگی

ه رو می زنه شرطی که زندگیشان را تأمین کند. تازه تو کی می خوای به فکر خودت باشی؟ هر بار یکی در این خون

رامی گی زن داره، پسرخونه ست، پیره، خیلی جوونه، پس کی می خوای س  نجام بگیری تا من بتونم نفس راحتی

 .بکشم، بخدا غصه تو پیرم کرد

ش کند. فرو رفت. شاید به این فکر می کرد که یک بار دیگر بخت خود را آزمای پس از حرفهای مادر زهرا به فکر

گذاشته  آن شب حاج حسین شام خانه ما بود و گویی با پدر در این باره صحبت کرده بود. همان شب قول و قرار عقد

درم هم ی پشد. و تنها صحبتی که مطرح نشد موضوع زن حاج حسین بود، در صورتی که زن حاج حسین دختردای

 .بود

ه عقد آن شب حاج حسین شنگول و قبراق منزلمان را ترک کرد و چند روز بعد در همان محضری که قرار بود زهرا ب

 اکبر دربیاید به عقد حاج حسین درآمد. خوب به خاطر دارم چیزی به عید نمانده بود و همه در حال و هوای عید

ختصری هرا منزلی در حوالی میدان جمهوری گرفت و اسباب و اثاثیه مبودند. حاج حسین به قولش وفا کرد و برای ز

سین تهیه کرد تا بعدها سر فرصت وسایل منزل او را تکمیل کند. درست بعدازظهر روزی که زهرا به عقد حاج ح

دم که گ بودرآمد به دنبال او آمد تا او را برای خرید به بازار ببرد و من و فرخ را هم با خود برد. دیگر آنقدر بزر

آن لحظه  بفهمم عالقۀ حاج حسین به زهرا واقعی است. او چنان با محبت برای زهرا خرید می کرد که نظیرش را تا به



 ندیده بودم. آن روز زهرا به اندازه تمام روزهای عمرش شاد و سرحال بود. در این خرید من و فرخ هم بی نصیب

ار شدیم که بعدنماندیم و هر کدام صاحب یک جفت کفش و یک شلو ورد شماتت مادر و همچنین پدر قرار م 

 .گرفتیم که چرا مثل ندیده ها رفتار کرده ایم و باعث شده ایم که حاج حسین برایمان خرید کند

را چشیده  پس از یک ماه که زهرا همسر حاج حسین شده بود تازه داشتیم باور می کردیم که عاقبت طعم خوشبختی

که  ج حسین عاشق زهرا بود و بی دریغ به او محبت می کرد. آنقدر زهرا را دوست داشتاست زیرا به راستی حا

جوری به  خودش پیشنهاد کرده بود زهرا نازنین را که تا آن موقع منزل ما بود پیش خودش نگه دارد. به گفته زهرا

ی بریده شده ف زهرا با بدبختنازنین محبت می کرد که گویی دختر خودش است. اما از آنجا که به گفته مادر بند نا

 .بود این خوشبختی بیش از یک ماه و نیم دوام نیاورد

شد و  هنوز مدتی از زندگی مشترک زهرا و حاج حسین نگذشته بود که نفهمیدیم از کجا همسر او از ماجرا باخبر

ان بیل . آن دو هم با همبدون اینکه به روی حاج حسین بیاورد به اراک رفت و جریان را به دو برادر قلچماقش گفت

ن منکر همه و کلنگی که مشغول کار بودند خودشان را به تهران رساندند. حاج حسین را طوری می زنند که از بیخ و ب

روی  چیز حتی به دنیا آمدن خودش می شود. زمانی که قرار شد برای امضای طالق نامه زهرا بیاید از خجالت دیدن

ش حاضر نشد با او روبرو شود و با دادن وکالت حکم طالق را امضا کردزهرا و یا تهدید برادران همسر . 

ر کشنده این ضربه برای زهرا که تازه طعم زندگی را می چشید و رنگ خوشبختی را می دید بیش از هر ضربه دیگ

ین ترک سبود و روح شکست ناپذیر او را خرد کرد. دوباره شروع کرد به کشیدن سیگار. کاری که به خواست حاج ح

 .کرده بود. خیلی منزوی و فکور شده بود و گاهی با خود صحبت می کرد

م. شبی مثل آن سال من اول دبیرستان درس می خواندم و نشان داده بودم که می توانم سنگ صبور خوبی برایش باش

د و با قیافه بو همیشه برای پر کردن تنهایی او به زیرزمین رفتم. مثل همیشه در حال گوش دادن موسیقی غمگینی

بش *** و قشنگی نشسته بود و در همان حال با ولع به سیگاری که میان انگشتانش بود پک می زد. موهای چون ش

ه با دیدنش روی شانه هایش پراکنده بود. در این حالت به یک مجسمه زیبای هنری شبیه شده بود، مجسمه زیبایی ک

ه بلورین ه می شد. اما کسی جز خدا از درون شکسته آن مجسمشوق زندگی، عشق و دوست داشتن در انسان شکفت

شیدم. خبر نداشت. کنارش نشستم و دستم را به عادت همیشه روی موهای *** و نرمش که به نرمی پر قو بود ک

ه اش زهرا چشمان خمارش را به طرفم برگرداند و با لحن مردانه ای که تضاد دلنشینی با ظرافت و قشنگی چهر

می دونی چیه فرزان، توبه، دیگه غلط کنم اسم شوهر و ازدواج رو بیارم. قر داشت گفت: ن خدا برم. خلقت من بو

  .انگار اشتباه بود. شاید می بایست مرد می شدم چون مثل اینکه شوهر به من نمی سازه

زند و برای واج را بکالم زهرا که نیمی به شوخی و نیمی به جدی ادا شده بود نشان می داد که تصمیم گرفته قید ازد

 .همیشه مجرد باقی بماند
 

 

 فصل ششم  ·
 

تند. از پس از طالق زهرا و حاج حسین که موجب به هم خوردن میانه او با پدرم شد منزلشان را فروختند و از آنجا رف

گر فریبا تنها دی طرفی مستأجر طبقه پایین فریبا، که زن و شوهر خوبی بودند خانه ای خریدند و از آنجا رفتند. بار

ه شد و از پدر خواست اجازه دهد او هم خانه را اجاره داده به جایی نزدیکتر به ما نقل مکان کند. این زمانی بود ک



اشد بار دیگر به فریبا فرزند سومش را دو ماهه باردار بود. اما پدر خواسته او را قبول نکرد و برای اینکه فریبا تنها نب

د زن و شوهر اد به امید اینکه فریبا با مستأجر جدید هم مانند قبلی خو بگیرد. مستأجران جدیسرعت خانه را اجاره د

اراحت به جوانی بودند که دو فرزند داشتند. هنوز چند ماه از آمدن آنان نگذشته بود که یک روز فریبا آشفته و ن

انستیم اما دن پدر علت ناراحتی او را نمی دمنزلمان آمد. صبر کرد تا پدر برای ناهار به منزل بیاید. تا پیش از رسی

وعوقتی پدر آمد او شر فت: بابا کرد به صحبت کردن و از مستأجر جدید شکایت کرد. به خاطر دارم فریبا به پدر گ 

 .این زنی که تازه اومده زن خوبی نیست. داره باعث به هم خوردن زندگی من میشه

نشده بود.  مانی که خودش را شناخته بود تاکنون نماز و روزه اش ترکفریبا خودش زن محجبه و متعصبی بود و از ز

صالً هم حیا عالوه بر آن خیلی غیرت و تعصب داشت. پدر از او پرسید که چه شده و او گفت: بابا این زن بی حجابه، ا

ا همش بده، امسرش نمی شه. هر روز با یک بلوز آستین کوتاه و دامن، بدون جوراب میاد توی حیاط که گالرو آب 

 .چشمش باالست

فقط به  پدر خندید و گفت: خوب این چه اشکالی داره، می ترسی شوهرت رو از دستت دربیاره. نترس بابا. محمود

 .چشم تو خوشگل و محبوب میاد

ین بار د و اپدر موضوع را نشنیده گرفت و آن روز فریبا را روانه خانه اش کرد. یک ماه بعد فریبا باز به خانه مان آم

غ شده و هر پیش از آمدن پدر به مادر گفت که می ترسد زندگی اش از هم بپاشد زیرا محمود با شوهر نیره خیلی ایا

تی کند و بعد روز پس از اینکه از سر کار برمی گردد اول می رود طبقه پایین که مثالً با فریدون شوهر نیره چاق سالم

دم و بش فقط به خاطر نزدیک شدن به نیره زن اوست. آن روز متوجه ش باال می آید. اما او می داند که این خوش

ود و صورتش هم قیافه فریبا مانند زمانی که دو فرزند دیگرش را باردار بود خیلی تغییر کرده است. چشمانش پف آل

است به او کمی لک آورده بود. با خود فکر کردم شاید فریبا خودش هم متوجه تغییر چهره اش شده و چون نیره زیب

داشتم  حسادت می کند. اما بعد از اینکه در مورد فریبا این فکر را کرده بودم از خودم خجالت کشیدم زیرا یقین

 .شدفریبا پاک تر از آن است که بخواهد چنین با

شود و  مادر آن روز خیلی فریبا را نصیحت کرد که بعضی اوقات دوست داشتن باعث بوجود آمدن حسادت هم می

ت زده این احساس اساس درستی نداشته باشد هم به ضرر خودش تمام می شود و هم از اینکه به زن مردم تهماگر 

ت. آن روز خداوند او را نخواهد بخشید. اما فریبا قسم می خورد که تا اطمینان نیافته چنین چیزی را عنوان نکرده اس

 .هم به هر ترتیب فریبا به منزلش برگشت

ته و خبری نشد تا یک روز به خانه مان آمد. این بار بچه هایش را نیاورده بود اما چنان آشف چند هفته از فریبا

تأجر سردرگم بود که مادر فکر کرد بالیی سر بچه هایش آمده. اما بعد فهمید آشفتگی او سر همان موضوع مس

فکر راحت  تواند لحظه ای جدیدشان است. فریبا گریه می کرد و می گفت که زندگی اش غیرقابل تحمل شده و نمی

فریبا به او گفت  داشته باشد. این نخستین بار بود که فریبا پیش مادر از زندگی اش شکایت می کرد. وقتی پدر آمد

به  که یا مستأجر جدید را جواب کند و یا اجازه دهد او خانه اش را اجاره دهد و به محل دیگری برود. پدر با ناارحتی

ال دادن خانه اش را نزند و برای جواب کردن مستأجر هم چند ماه دیگر صبر کند تا یک ساو گفت که حرف اجاره 

نقدر هم تمام شود. فریبا با گریه به پدر گفت که محمود دارد از دستش می رود و پدر با خشم گفت که محمود آ

فر تحفه نیست که او به خاطرش دارد خودش را نابود می کند. آن روز ان را ترک کرد. پس از یبا با گریه منزلم



ا اون رفتن او مادر به پدر گفت: طفلی بچه ام اونقدر شوهرشو دوست داره که چشمش برنمی داره یکی دیگه ب

 .صحبت کنه

نم. پدر سرش را تکان داد و گفت: عیب نداره. من که نمی تونم رو حساب حسادت او مستأجرو از خونم بیرون ک

اید کلی ضرر و زیان بدمتازه اگه بخوام این کار رو کنم ب . 

 .دلم برای فریبا می سوخت و از مستأجرمان، با اینکه فقط دو سه بار دیده بودمش متنفر شدم

الکن مشغول از طرفی فریبا حق داشت. یک بار که به منزل فریبا رفته بودم آن زن را دیدم که با لباس رکابی در ب

 رفتم. م سفید بود و هم خوشگل نگاه کردم و بعد به طبقه باالپهن کردن رخت بود. آن روز با حیرت به او که ه

باز  درست پنج شش دقیقه بعد از من محمود بدون زنگ زدن از پله ها باال آمد و من فهمیدم که در را با کلیدش

 م که باکرده است و شک نداشتم که نیره را هم دیده است. به هر صورت آن روز پس از رفتن فریبا از خدا خواست

شود چشم به هم زدنی چند ماه باقی مانده سپری شود تا پدر مستأجرمان را جواب کند و فریبا از شرشان راحت . 

هایم بر یک روز صبح خیلی زود با صدای زنگ چشمانم را باز کردم اما حال بلند شدن از رختخواب را نداشتم و پلک

یدم که با از سرم بپرد. دقت که کردم صدای مادر را شن اثر سنگینی روی هم افتاد. صدای مادر و پدر باعث شد خواب

. در یک لحظه صدای بلند گریه می کرد. مانند فنر از جا پریدم تا از اتاق بیرون بروم و بفهمم چه اتفاقی افتاده است

وشیدن فکرم به سمت مادربزرگ کشیده شد که نکند مرده است. وقتی به هال رفتم، مادر را دیدم که مشغول پ

ر و رابهایش است و در همان حال با صدای بلند گریه می کند و گاهی با دست به سرش می زند. پدر هم حاضجو

 .آماده در هال ایستاده بود و با خود می گفت می دونم، اون مرده، اینا دارن به من اینجوری می گن

ستم آن را در هال باز بود تا خوا نمی دانستم از چه کسی صحبت می کنند. جرأت سؤال کردن از کسی را هم نداشتم.

مود را دیدم ببندم متوجه شدم عده ای بیرون در کوچه ایستاده اند. برای فهمیدن موضوع از پله ها پایین رفتم و مح

ته بود. بدون که با دو نفر دیگر منتظر پدر و مادر هستند. محمود وضعیت آشفته ای داشت و یکی از دستانش سوخ

حی نداد. مثل قی افتاده پدر و مادر را دیدم که به همراه محمود و بقیه رفتند. هیچ کس هم توضیاینکه بفهمم چه اتفا

دار کنم و این بود که کسی مرا نمی بیند. با حیرت و سردرگمی در کوچه را بستم و به سراغ زهرا رفتم تا او را بی

اید و خبری از انه بودیم تا کسی به خانه بیجریان را برایش تعریف کنم. آن روز تا نزدیک ظهر آشفته و حیران در خ

دای گریه چگونگی آنچه اتفاق افتاده به ما بدهد. با صدای زنگ در از جا پریدم و دکمه آیفون را زدم. متعاقب آن ص

هال و شیون مادر را شنیدم. همگی به سمت در  هجوم بردیم. مادر را دیدم که بر سرش می زند و مرثیه می خواند. 

ریستن پدر پدر بود که او هم به شدت می گریست. گریه مادر برایم تعجب آور نبود اما نمی توانستم گ پشت سر او

مود حدس را باور کنم. هنوز نمی دانستیم چه اتفاقی افتاده که پدر و مادر چنین ناالن و عزادار هستند. با دیدن مح

اما نمی دانستم کدامشان زده بودم که شاید برای یکی از بچه های آنان اتفاق بدی افتاده . 

وارده  زهرا به سرعت برای پدر و مادر آب آورد تا مقداری از ناراحتی شان را کاهش دهد اما مثل این بود که مصیبت

ه لبمان برسد سخت تر از آن بود که با چنین چیزهایی تسکین داده شود. عاقبت پس از اینکه کم مانده بود جانمان ب

نین چیزی ین قرار است که فریبا خودش را به آتش کشیده است؛ برای هیچ کدام از ما باور چفهمیدیم که جریان از ا

ریبا فکر می ممکن نبود. هاج و واج و بدون اینکه حتی اشکی برای ریختن داشته باشم وسط هال نشسته بودم و به ف

ش به دیدن این صحنه آت کردم. پدر با صدای بلند می گریست و عکس قاب کرده فریبا را در آغوش می فشرد.

ا خود او لب جانم می کشید. فریبا به راستی محبوب پدر بود. اما چرا این کار را کرده بود مسئله ای مبهم بود که ت



ا انجام نمی گشود کسی نمی دانست چرا. بعدها دانشتن جزئیات ماجرا باعث شد که شک کنیم خودش این کار ر

شاید اگر پیگیری می شد به  داده باشد. شواهدی هم وجود داشت که ن  تایج قابل توجهی می رسید. یکی از همسایه

  :های فریبا که اتفاقاً با او سالم و احوالپرسی داشت بعدها برایمان از شب حادثه تعریف کرد. او گفت

ا را ریبساعت حول و حوش یازده دوازده شب بود که متوجه شدیم صدای جیغ و فریاد و کتک کاری می آید. صدای ف

و نگذارم  می شنیدم که التماس می کرد او را نزند. اما صدای شوهرش را نمی شنیدیم. تا خواستم به منزلشان بروم

ا مربوط محمود فریبا را بزنم شوهرم جلویم را گرفت و نگذاشت. اصرار کردم اما او گفت که دعوای زن و شوهر به م

ت یک هرم گفتم این حرفها یعنی چه؟ زنه هفت ماهه حامله اسنیست. اما من دلم بدجوری شور افتاده بود. به شو

ادا من موقع شوهرش حالیش نیست می زنه خودشو و بچه شو از بین می بره. اما شوهرم در اتاق را قفل کرد تا مب

به  ه چسبیدهبخواهم دخالت کنم. از ناراحتی به بالکن رفتم تا اگر فریبا به کمک احتیاج داشت از راه بالکن خانه ک

ه است و خانه آنها بود خودم را به آنجا برسانم. متوجه شدم در آن گرمای تابستان درها و پنجره های بالکن بست

جب کردم و پرده ها کیپ تا کیپ کشیده شده است. عالوه بر آن چراغی روشن نبود که بشود داخل را دید. خیلی تع

احوال  د کسی از کتک کاری شان خبردار شود. در همینبا خود فکر کردم شاید این کار محمود است که نمی خواه

طرف خانه  صدای فریبا به طور ناگهانی قطع شد و مثل این بود که از هوش رفته است. خواستم از نرده ها خودم را به

نها یدی از اتاق آآنها بکشانم که متوجه شدم نمی توانم این کار را بکنم و ترسیدم سقوط کنم. در همین هنگام نور شد

می  دیده شد و پشت سر آن صدای جیغ بلندی شنیدم. لحظه ای بعد متوجه شدم آن نور به این طرف و آن طرف

رج شد. من رفت. با فریاد گفتم وای منصور بدو آتیش. این بار شوهرم با نگرانی و ترس در را باز کرد و از اتاق خا

آنها  رف پشت بام دویدم تا از آن راه خودم را به منزلنیز به سرعت چادرم را سر کردم و با همان لباس خانه به ط

ی در را برسانم. در پشت بام باز بود و من و شوهرم خودمان را به پشت در آنها رساندیم. به شدت در می زدم اما کس

 یدن در. وقتیباز نمی کرد. هیچ صدایی به جز صدای جیغ زجرآور فریبا شنیده نمی شد. با مشت شروع کردم به کوب

شاید  دیدم کسی در را باز نمی کند از شوهرم خواستم در را بشکند. او با لگدی در را باز کرد اما چون می دانست

رو شدم که فریبا بی حجاب باشد داخل نشد. به محض اینکه پایم را داخل اتاق گذاشتم با محمود شوهر فریبا روب

. نیا تو. م داد کشید که برای چی اومدی تو، زنم لختهجلوی در اتاق پذیرایی ایستاده بود و به محض دیدن من سر

شن کن داخل هال تاریک بود و بوی سوختگی شدید داخل منزل پیچیده بود. با فریاد گفتم آقا محمود چراغارو رو

غ کشیدم و گفتم ببینم چه بالیی سر این بنده خدا آمده. اما او با عصبانیت گفت نه زنم لخته همه می بیننش. منم جی

ز رد حسابی زنم لخته یعنی چی. زن تو داره می سوزه می گی زنم لخته، منو راه نمی دی. بعد از من تعدادی ام

نای همسایه داخل هال شده بودیم. هر کار زهمسایه ها به آنجا آمدند و پشت در خانه جمع شدند. فقط من و یکی از 

دم که توران خانم کورمال کورمال چراغ را روشن می کردم محمود چراغ را روشن نمی کرد. آنقدر داد و هوار کر

ده و تمام کرد. از چیزی که می دیدم کم مانده بود قبض روح شوم. فریبا را دیدم که سیاه و سوخته گوشه ای مچاله ش

جانش را  بدنش سوخته بود. لحظه ای از نزدیک شدن به او وحشت کردم اما وقتی دیدم اگر دیر بجنبم ممکن است

ش شده بود. هد ترس را کنار گذاشتم و جلو رفتم. لحظه ای که آنجا رسیدم فریبا سوخته بود. آتش خامواز دست بد

ز خجالت خودش لباس آبی تنش که از جنس پالستیک بود آب شده و به تنش چسبیده بود. چون چیزی تنش نبود ا

ت تو زیر انداخته بود. مرتب می گف را جمع کرده بود و کنار در هال چمبره نشسته بود و در همان حال سرش را به

ن نداشتم و رو خدا به من نگاه نکنین. من خجالت می کشم، به من نگاه نکنین. در حالی که خودم لباس مناسبی به ت



مرده  آستین بلوزم خیلی کوتاه بود چادرم را از سرم کشیدم و آن را دور او پیچیدم. همان لحظه فهمیدم بچه اش

ه محمود که رفته بود که تشکی که توی اتاق پهن بود از خون خیس بود. سرم را بلند کردم و ب چون آنقدر خون از او

هیه کند. محمود با نگاهی چون یک دیوانه به فریبا خیره شده بود گفتم که برای بردن فریبا هر چه زودتر ماشینی ت

ام از اتاق خارج  ه فهمیده بود چه به او گفتهمثل آدمی که از خواب بیدار شده باشد. نگاهی به من کرد و مثل اینکه تاز

ان خانم شد. در همان هنگام چشمم به پنجره ها افتاد و دیدم که چادری مشکی به پرده ها سنجاق شده است. به تور

یلی اشاره کردم. او هم پنجره های آشپزخانه را نشانم داد که آنجا هم چادری مشکی به پرده ها سنجاق شده بود. خ

پیکر غرق  یم اما در آن وضعیت فرصتی برای فکر کردن نداشتیم. یکی از همسایه ها ماشینی آورد و ماتعجب کرد

ا را بستری کردند به خون فریبا را که در چادر من پیچیده بودیم در آن گذاشتیم و به بیمارستان رساندیم. وقتی فریب

ه هنوز ند زیرا آنها را ندیده بودم. همان جا به محمود کتازه به این فکر افتادم که بچه های او در زمان حادثه کجا بود

ه محمود شک گیج و منگ به نظر می رسید گفتم بچه ها کجا هستند و او گفت که در اتاق خواب بودند. من به گفت

ا کردم و با خودم فکر کردم مگر خواب این دو بچه چقدر سنگین است که این همه صدای جیغ و داد و فریاد ر

چه ها همراه ما بیدار نشوند. چون کار دیگری از دستمان برنمی آمد به خانه برگشتیم. محمود هم به هوای ب بشنوند و

وق و جابجا کردن به خانه برگشت. ما دیگر به خانه شان نرفتیم اما تا صبح که من و شوهرم بیدار بودیم صدای تق و ت

ال دیدم که از خانه خارج شد و یکی دو ساعت بعد به دنبوسایل را از خانه آنها می شنیدیم. بعد از آن محمود را 

 .شوهر من آمد و به او گفت تا او را برای خبر کردن پدر و مادر فریبا همراهی کند
* * * 

نزلمان پدر و مادر ظهر همان روز به همراه زهرا به بیمارستان برگشتند و چند ساعت پس از رفتن آنان محمود به م

. با سی در خانه نبود و ما هم هر کدام گوشه ای نشسته بودیم و زانوی غم بغل کرده بودیمآمد. جز من و فرخ ک

ده آمدن محمود من و فرخ به هم نگاه کردیم گویی هر دو از اینکه محمود در بیمارستان حضور نداشت متعجب ش

خوام جایی  ه خودمون. میبودیم. محمود از همان جلوی هال با لحن غمگینی گفت بلند شین حاضر شین ببرمتون خون

ت مادر و پدر که خواهرتون خودشو آتیش زده بهتون نشون بدم. من و فرخ بدون اینکه حتی فکر کنیم که ممکن اس

ه شده بود اما به منزل بیایند و نگران غیبت ما شوند به سرعت حاضر شدیم و به همراه محمود رفتیم. در خانه شکست

و یا  ع دیده نمی شد. هر چه به این طرف و آن طرف نگاه کردم اثری از پیت نفتداخل خانه اثری از درگیری و نزا

م منزل شدم وسیله ای که بشود با آن نفت را به داخل آورد ندیدم. حتی در این گیر و دار متوجه فقدان بعضی از لواز

ما دیگر هیچ زیه داده بود. ااز جمله تلویزیون و ضیط صوت و تعداد دیگری وسایل برقی که همه را پدر به فریبا جهی

ارستان افتاده بود. چیز برایم مهم نبود. تنها چیز مهم فریبا بود که اکنون بدون آنکه بدانم چه وضعیتی دارد گوشه بیم

ش چسبیده من و فرخ بی محابا گریه می کردیم بخصوص با دیدن تکه های لباسش که مانند شمع گُله گُله روی فر

یبایی دوخته د بار آن لباس را تنش دیده بودم لباس آبی قشنگی بود که دور یقه بازش تور زبود. به خاطر آوردم چن

ن آب شده شده بود و فریبا آن را به مناسبت بارداری اش خریده بود و چون جنس لباس نایلون بود به جای سوخت

کننده  که با حالتی مشمئز بود. از دیدن این صحنه با صدای بلند گریستم. در همان حال صدای محمود را شنیدم

 .خطاب به ما گفت: بچه ها این لباس آبجی تونه. بِکنید، بکنید

شده  من و فرخ با وجودی که زیاد بچه هم نبودیم که علقمان نرسد با گریه شروع کردیم به کندن تکه های آب

ی کرده ایم و م که چه اشتباه بزرگلباس فریبا از روی فرش و تمام آنها را با چاقو از فرش پاک کردیم. بعدها فهمیدی



نین بود خودمان با دست خودمان آثار جرم را از بین برده ایم. گوشه اتاق چشمم به مالفه ای خورد که بیشتر آن خو

 .و تا محمود دید که ما متوجه آن شدیم با گریه آن را از اتاق خارج کرد و ما دیگر آن را ندیدیم

اده و دمان احتمال دادیم که محمود به حدی فریبا را زده بود که به خونریزی افتبعدها طبق شواهد و دیده های خو

 .بیهوش شده و از ترس اینکه مبادا او را کشته باشد روی او نفت ریخته و او را به آتش کشیده است

سالم بود. از همین  بعد که فریبا را در بیمارستان دیدم فقط سر و بدنش تا زانو سوخته بود و پاهایش از زانو به پایین

و می سوخت  می شد نتیجه گرفت که اگر فریبا روی خودش نفت می ریخت حتماً پاهایش هم به نفت آغشته می شد

ست. اما ممکن است زمانی که به زمین افتاده بود محمود روی سر و بدن او نفت ریخته و او را به آتش کشیده ا

ه هم بود. است و بی نهایت روی او حساس است بخصوص که حاملمحمود به خوبی می دانست که فریبا محبوب پدر 

د که محمود که به شدت از پدر حساب می برد از ترس او و شاید از ترس قانون دست به این کار زده تا عنوان کن

ود که فریبا خودش دست به خودسوزی زده است. به هر صورت این معمایی بود که حل نشد. اینجا هم مقصر پدر ب

ا نگران بی ماجرا نشد زیرا فریبا در بیمارستان از او خواسته بود که دست به اقدامی علیه محمود نزند زیر پیگیر

  .سرپرست شدن فرزندانش بود

ه پس از کار احمقانه ای که من و فرخ در منزل انجام دادیم و آن از بین بردن آثار حادثه بود به اتفاق محمود ب

 .بیمارستان رفتیم

اهر قد بلند و حنه فجیعی روبرو شدیم. کسی که به نام فریبا روی تخت خوابیده بود هیچ شباهتی با خوآنجا با ص

ری سوخته و زیبای من نداشت. هیچ شباهتی که حتی بشود تصور کرد او همان فریباست. تنها چیزی که ما دیدیم س

که چه  فه پنهان بود اما حدس می زدیمسیاه شده و بدون مو و صورتی سیاه و باد کرده بود. باقی بدنش زیر مال

دیم که هنوز وضعی می تواند داشته باشد. شکمش با وجود اینکه به خونریزی افتاده بود هنوز بزرگ بود و ما فهمی

اضر بچه اش را از شکمش خارج نکرده اند. از لحظه ای که فهمیدیم او سوخته زهرا داوطلبانه باالی سر او بود و ح

هر کدام به طرز  ه جایش را به کس دیگری بدهد. البته کس دیگری هم حاضر نبود با بیمارانی کهنبود حتی یک دقیق

د بدنش خیلی رقت انگیزی سوخته بودند و صدای ناله شان خوفناک بود، تنها باشد. فریبا با وجود سوختگی شدی

ها ود فرزندانش را تنخوب صحبت می کرد و از پدر خواست تا زمانی که خوب شود و از بیمارستان مرخص ش

وب نگذارد. پدر با گریه به او قول داد تا آخر عمر از او و فرزندانش مراقبت خواهد کرد و از او خواست که زودتر خ

م که چنین حالی شود. بی تابی پدر همه ما را به وحشت انداخته بود که نکند سکته کند زیرا تاکنون او را ندیده بودی

 .داشته باشد

کمش خارج ه فریبا در بیمارستان بود شنیدیم که قرار است زایمان کند و فرزندش را که مرده بود از شروز سومی ک

تند پس از کنند. اما عمل سزارین ممکن نبود زیرا تمام پوست و گوشت بدنش سوخته بود و پزشکان نمی توانس

آمپول فشار و سرم  کنند. این کار با تزریقشکافتن آن را بخیه بزنند. به این ترتیب مجبور شدند او را طبیعی زایمان 

کردند. اما  که آن را به پایش وصل کرده بودند صورت گرفت. به هر سختی و ناراحتی که بود بچه را از بدن او خارج

 .این زایمان باعث شد که تمام انرژی اش را از دست بدهد و پس از آن دیگر نتواند صحبت کند

الم کردیم و او او به بیمارستان رفتیم بیهوش بود. مدتی گذشت تا بهوش آمد. به او سصبح روز چهارم که برای دیدن 

که باالی  به زحمت جواب سالممان را داد و بعد دوباره از حال رفت. فریبا خیلی ضعبف شده بود و کم کم کسانی را

شکان رصد بوده و پزسرش می آمدند نمی شناخت. تازه آن روز فهمیدیم که درصد سوختگی اش هفتاد و پنج د



ود و درد معالج او عقیده داشتند اگر زایمان نمی کرد خیلی زودتر بهبودی حاصل می کرد. او با وجودی که سوخته ب

ت از او را به می کشید اما خیلی صبور بود و خودش برای خوب شدن با پزشکان همکاری می کرد. پرستاری که مراقب

سته که او را قعی بیمار را با الکل معمولی شستشو می دهیم اما فریبا از او خواعهده داشت می گفت که ما در چنین موا

بیشتر از الکل  با الکل سفید شستشو بدهند تا زودتر خوب شود در صورتی که درد شستشو با الکل سفید خیلی

 .معمولی است

م تا کام صحبت نکرد. ما هم از در تمام این مدت هرچه پدر و بقیه از او پرسیدند اصل ماجرا از چه قرار بود ال

داشته است اما  چگونگی ماجرا خبر نداشتیم. تا بعد از آن حادثه نمی دانستیم که او از ابتدای زندگی با محمود مشکل

ه بود تا ما چون خیلی صبور و تودار بود و از طرفی خودش محمود را خواسته بود هیچ گاه از مشکالتش صحبت نکرد

او را بی  . فقط چند بار از پدر خواسته بود که مستأجر آن خانه را جواب کند که پدر خواستهبفهمیم چه دردی دارد

 .پاسخ گذاشته بود زیرا حتی فکرش را نمی کرد که مسئله تا این اندازه حاد باشد

ی از ما م پزشکان به پدر گفتند با وضعی که دارد بهبودش خیلی مشکل و به احتمال زیاد امری محال است. پدر

گذاشت.  خواست هر وقت به دیدن او می رویم از او بپرسیم چه اتفاقی برایش افتاده است اما او همه را بی پاسخ می

ه همه تا اینکه یک روز زهرا که از زمان حادثه لحظه ای او را ترک نکرده بود کنارش می نشیند و به او می گوید ک

روع می کند حبت و زهرا با قلم و کاغذی که در دست داشته شچیز را برایش تعریف کند. فریبا شروع می کند به ص

 :به نوشتن آنچه او می گوید. زهرا از قول فریبا نوشت

اق بخوابم. محمود می خواست برای خوابیدن به پشت بام برود که به او گفتم حالم خوش نیست و می خواهم توی ات

دانم با نیره و  م پشت بام بهانه است و به او گفتم که میاما محمود اصرار داشت آن شب پشت بام بخوابم. می دانست

 شوهرش چکار می خواهند بکنند. او مرا هول داد و گفت اگر حرفی بزنم مرا زیر مشت و لگدش می گیرد. می

ه او گفتم خواست از خانه بیرون برود که نگذاشتم و گفتم نه محمود نرو. اما حرفم را گوش نکرد و خواست برود. ب

را بکنم. من  ا از در خانه بیرون بگذارد خانه را به آتش می کشم. او پیت نفت را برایم آورد و گفت که این کاراگر پ

اسم هم نفت را روی خودم ریختم و خودم را آتش زدم. محمود می خواست کبریت را از دستم بگیرد که ناگهان لب

م گُر وشن بود و همان باعث شد یک دفعه صورتآتش گرفت و من از ترس به اتاق پذیرایی دویدم. کولر اتاق ر

 .بگیرد و بعد از آن نفهمیدم چه شد

گفت و هر چه زهرا از فریبا پرسیده بود که محمود می خواسته با نیره و شوهرش چه کاری انجام دهد فریبا چیزی ن

ته بود که یبا گففقط گفت پس از اینکه از بیمارستان مرخص شد خودش به حساب آنها رسیدگی خواهد کرد. فر

رت خودش روی خودش نفت ریخته اما گفته او با تعریف همسایه ها که در جریان دعوای آن دو بودند خیلی مغای

لیل داشت زیرا پیش از به آتش کشیده شدن فریبا او تا می توانست از محمود کتک خورده بود و به همین د

تش زدن قضیه را خودش سر هم کرده تا مبادا پدر به جرم آخونریزی شدید کرده بود. زهرا عقیده داشت فریبا این 

نوز او محمود را روانه زندان کند. بدبختانه با اینکه خواهرم با حال بدی روی تخت بیمارستان افتاده بود اما ه

د را شوهرش را دوست داشت و مرتب نام او را بر زبان می آورد و از کسانی که دور و برش بودند می خواست محمو

لداری بدهند تا مبادا ناراحتی روحی اش بازگرددد . 

ه بود به ما همان روز که پدر برای دیدن او به بیمارستان رفته بود پس از دیدن کاغذی که زهرا از زبان فریبا نوشت

ود شکایت گفت این بچه می خواهد شوهر بی غیرتش را تبرئه کند، سپس به او گفته بود که می خواهد علیه محم



همان لحظه  ریبا به شدت به گریه افتاده بود و با عجز و التماس از پدر خواسته بود این کار را نکند. من همکند. ف

اصمو ازش می کنار او بودم و شنیدم که با گریه گفت: بابا معلوم نیست که زنده بمونم. اما اگه زنده موندم خودم تق

هام نباشهگیرم. اگر هم زنده نموندم نمی خوام پدر باال سر بچه  . 

ی خورد که نمی دانم در این کالم فریبا چه رازی نهفته بود که پدر مسخ و افسون شد. او که تا آن لحظه حتی قسم م

متی که محمود فریبا را به آتش کشیده پس از آن الل شد و دیگر کالمی در این مورد به زبان نیاورد. حتی خصو

حترام ه همه مان سفارش کرد که از آن لحظه به بعد به محمود انسبت به محمود احساس می کرد از بین رفت و ب

  .بگذاریم. دلیل این کارش را هم خواسته فریبا ذکر کرد

ردم اگر تمام این کار پدر به حدی مرا غصه دار و خشمگین کرد که برای نخستین بار از او متنفر شدم و با خود فکر ک

انداخته  ا من باور نخواهم کرد که فریبا با دست خودش آتش به جان خودشدنیا محمود را از این گناه مبرا بدانند ام

ه قیمت باشد. شاید آن احساس حماقت و غروری که در ذات پدر بود در فریبا هم وجود داشت که حاضر نشد حتی ب

تا دست  جانش شوهر بی صفتش را لو بدهد. پس از آن هر چه اطرافیان پدر خواستند محمود را به دادگاه بکشانند

 .کم حقیقت معلوم شود پدر قبول نکرد و مرتب می گفت نه، فریبا گفته هیچ اقدامی علیه او نکنید

ه منزل صبح روز هشتمی که از این حادثه گذشته بود زهرا به همراه یکی از اقوام که پرستار بود با حالی خراب ب

ت و گریه. مادر دو دستش را بر سرش گذاش آمدند. زهرا به محض رسیدن به خانه با صدای بلند شروع کرد به

 گفت: تموم شد؟ فریبا مرد؟

دکی فریبا صدای گریۀ زهرا تأییدی بود بر پرسش مادر. همه ما به زاری و شیون افتادیم. پدر که خانه بود عکس کو

ش فشار داد وی قلبرا که او را در لباسی پسرانه نشان می داد به دست گرفته بود و او را نگاه می کرد، سپس آن را ر

م و با صدای بلند و با صدای بلند گریست. خانه یکپارچه تبدیل به سرای حزن و اندوه شده بود. گوشه ای نشسته بود

م می قرآن می خواندم. محمود با صدایی که مانند کشیدن سنگ بر شیشه بود گریه می کرد و اعصاب مرا به ه

د. امیدوار بودم تکه کنم اما دستور بود که کسی کاری به او نداشته باشریخت. دلم می خواست می توانستم او را تکه 

از  با چشم خود سوختن روح و جسمش را تماشا کنم تا کمی از درد مرگ فریبا را فراموش کنم. هنوز جسد او را

نده خت و کشبیمارستان تحویل نگرفته بودیم. این کار به صبح روز بعد موکول شد. به هر صورت آن شب، شب س

 .ای بود که گویی صبحی در پس آن نبود

تان صبح روز بعد همه ما با چهره های متأثر و گریان و صدایی که به زحمت از حنجره مان خارج می شد به بیمارس

اریم. زمانی که رفتیم تا جسد او را تحویل بگیریم. او را از همان راه بیمارستان به بهشت زهرا بردیم تا به خاک بسپ

ه ما محمود را کندند اقوامی که همه گریان و ناالن بودند کنار پدرم آمدند و زیر گوش او گفتند حاجی اجازه بدقبر او 

 .را توی قبر فریبا پرت کنیم تا کمی بترسد. حیفه که او قِصِر در برود

 .پدر سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: نه، فریبا گفته نه یعنی نه

ه نازه او را در قبر گذاشت و رویش را پس زد و در حالی که سرش را به صورت او گذاشتسر خاک، پدرم خودش ج

ی دوست داشتم بود زار زار می گریست. حالم را نمی فهمیدم. برایم درک این مصیبت خیلی سنگین بود. فریبا را خیل

و رفته بود و  د زیرا او پر کشیدهو باورم نمی شد که دیگر او را نمی بینم اما دیگر هیچ کاری از دست کسی برنمی آم

 .دیدار ما به روز قیامت بود



ا این دیو چه پس از مرگ فریبا تازه به خیلی چیزها پی بردیم. تازه فهمیدیم که فریبا در طول زندگی مشترکش ب

 سختی هایی که نکشیده بود. پس از مدتی پدرم نامه های تهدیدآمیزی از کمد فریبا پیدا کرد که در آن

ار او نگذارد او درشوهرش، یعنی برادر ناتنی محمود، فریبا را تهدید به مرگ کرده بود که اگر مبلغی پول در اختیبرا

ها را را خواهد کشت. بعدها از همسایه ها شنیدیم که همین برادر محمود هر روز وقتی او منزل نبود زنگ در خانه آن

مود نمی ا مبلغی پول از محمود طلبکار بوده و چون زورش به محمی زد و شروع می کرد به فحاشی و داد و فریاد. گوی

در  رسید تالفی آن را سر فریبا درمی آورد. و باز فهمیدیم مادرشوهری که ما فکر می کردیم مادر محمود است

اند. وده حقیقت زن پدر او و نامادری اش بوده. مریم و برادری که فریبا را تهدید می کرد در اصل با محمود ناتنی ب

و در این گیرو و دار زمانی که ما درگیر برگزاری مراسم ختم سوگواری بودیم مستأجری که باعث برهم خوردن  

لیه کرده زندگی محمود و فریبا شده بود یک شب بدون خبر اسباب و اثاثیه اش را جمع کرده و شبانه منزل را تخ

 .است

 وزنامه ای به منزلمان آورد که در صفحه حوادث آن عکسچند ماه بعد از مرگ فریبا یک روز یکی از آشنایان ر

همیدیم فریدون و نیره را در آن چاپ کرده بودند و زیر آن نوشته بودند که آن دو را دستگیر کرده اند و ما تازه ف

یقات که آن دو از گروهکهای ضدانقالب بودند که ابتدا به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می شوند اما بعد از تحق

در عتراف می کنند که جز منافقین بوده و در کارهای سیاسی دست داشته اند. پس از اطالع از این خبر حال پا

ریشان بدجوری دگرگون شد. شاید مرگ فریبا او را چنین متأثر نکرده بود که شنیدن این خبر او را غم زده و پ

چه ام می لعنت به من، دیدی چکار کردم؟ ب خاطر ساخت. مرتب به خود لعنت می فرستاد و با گریه می گفت: وای،

آنقدر نجیب  گفت بلندشون کنم اما من گوش نکردم. خودم به او گفتم حق نداری هیچ وقت مشکلت رو بگی. بچه ام

من بود که حرفم رو گوش کرد. دردشو ریخت به دلش اما نیامد بگه. آخ لعنت به که حرف بچه ام رو نشنیدم.  

ام نزدیک شما داره زندگیمو از هم می پاشه گفتم برو زندگی کن. هر چی گفت بابا بزار بیهرچی گفت بابا این زنه 

 .بشینم، گفتم مگه آدم خونه دار میره مستأجری. آخ، خودم کردم که لعنت بر خودم باد

خش ی آخر در باز میان ما روحیه زهرا از همه خرابتر بود زیرا از اول تا آخرین لحظه کنار فریبا بود. فریبا در روزها

بهبودشان نبود.  معراج بیمارستان سوانح و سوختگی بستری شده بود و این بخش مخصوص کسانی بود که امیدی به

اله های زهرا در میان بیمارانی بود که می دانست ممکن است هر لحظه دنیا را ترک کنند و حدود پنج روز ضجه ها و ن

د و شروع ی کرد که چطور فریبا بعضی اوقات بی تاب فرزندانش می شدلخراش آنان را تحمل کرده بود. او تعریف م

آنان را  می کرد به گریه، اما چون بچه هاش کوچک بودند اجازه نداشتند وارد بخش معراج شوند تا فریبا لحظه ای

که تیم ببیند. همچنین تعریف کرد که شب آخر فریبا به او گفته هوس خوردن هندوانه کرده است. همه می دانس

می آمد  فریبا از تمام میوه ها به دو چیز بیش از اندازه عالقه دارد و آن دو میوه سیب و هندوانه بود. هر وقت به خانه

یاد بابا، هندونه خریدی؟ و پدرم می خندید و می گفت: آره ماگر هندوانه ای در خانه بود می گفت: بوی هندونه 

پایین برش دار بیار نوش جون کن چون می دونستم میایی برای تو خریدم. برو از . 

دوانه تهیه گاهی فریبا یک هندوانه بزرگ را به تنهایی با ولع می خورد. وقتی فریبا از زهرا می خواهد که برایش هن

ی گوید کند او پیش پزشک معالج فریبا می رود و خواسته او را می گوید. پزشک معالج سرش را تکان می دهد و م

ا خوب شدنی زهرا به گریه می افتد و به پزشک می گوید که راستش را به او بگوید و اگر فریباین کار غدغن است. 

نه از دنیا برود. نیست و قرار است از دنیا برود به او بگوید تا این آخرین خواسته اش را برآورده کند و نگذارد که تش



الف ارد بهش بده. زهرا می فهمد که برخپزشک از حرف زهرا خیلی متأثر می شود و به او می گوید هرچی دوست د

بیمارستان  حرف پزشکان که می گفتند امیدوارند او بهبود پیدا کند او رفتنی است. به همین خاطر همان شبانه از

لبان  خارج می شود تا هندوانه ای تهیه کند و پس از اینکه این کار را می کند آب آن را می گیرد و قطره قطره روی

د. فریبا هم با لذت خیسی لبانش را فریبا می چکان  .ی مکید و از زهرا می خواست دوباره این کار را بکندم

ا اگر به هر تقدیر فریبا جمع ما را ترک کرد و به جمع رفتگان پیوست. همه ما محمود را واگذار به خدا کردیم ت

 .عدالتی هست او پاسخگوی کاری باشد که با فریبا کرده بود

یدیم او زن پدر کفالت فرزندان او را قبول کرد و هنوز شش ماه از مرگ فریبا نگذشته بود که شن با رضایت محمود

وخت و خیلی از گرفته است. پس از شنیدن این خبر گویی یک بار دیگر فریبا از میان ما رفته است. خیلی دلمان س

ه پدر سپرده یت خودش کفالت بچه ها را بدرون آتش گرفتیم اما کاری از دستمان برنمی آمد. محمود با اینکه با رضا

ان بزرگ من بود به منزلمان آمد تا بچه ها را با خودش ببرد. پس از یک هفته که پسر او به خانه برگشت گفت مام

 .این زنه رو چند بار خونه مون دیده بودم. مامانم هم اونو می شناخت. یک بار با بابام دیده بودش

ش از خدا خواست که محمود را ذلیل و خوار کند و حتی یک روز هم رنگ آرامش را مادر با زدن مشت بر سینه ا

مان زمانی نبیند. تصور می کنم دعای مادر خیلی زود اجابت شد زیرا از گوشه و کنار شنیدیم که دوران آقایی او از ه

ا دیدیم به . بعدها که او رکه فریبا را به خاک سپردیم سر آمد و او برای تأمین معاش زندگی اش به فالکت افتاده

و خوش  عدالت خدا شک نکردیم زیرا روزگار تقاص فریبا را خیلی خوب از او گرفته بود. محمودی که همیشه مرتب

عش تغییر لباس بود با چهره جدیدی که پیدا کرده بود زمین تا آسمان فرق داشت. اگر چهره اش نیز مانند سر و وض

ن جلی که می بینیم محمود باشدنکرده بود شک داشتیم گدای آسما . 

اجازه  محمود فقط یک هفته سرپرستی بچه هایش را قبول کرد اما بعد آن دو را به خانه مان بازگرداند زیرا زنش

ما کم کم نداده بود که بچه ها را پیش خودش نگه دارد. بچه هایش که کوچکتر بودند گاهی برای دیدنشان می آمد ا

ود در درگیر درآوردن لقمه ای نان شده بود که حتی اسم خودش را هم فراموش کرده بکه بزرگ شدند محمود آنق

رگ او پر چه رسد به اینکه به خاطر بیاورد فرزندانی هم دارد. به هر صورت آخرین ورق از داستان زندگی فریبا با م

 .شد اما برگ جدیدی در دفتر زندگی من آغاز شد
 

 

 فصل هفتم  ·
 

بودم. دختری  شت، کالس اول دبیرستان بودم. تا آن زمان هنوز تجربه دوست داشتن را کسب نکردهفریبا که درگذ

ال گذشته بودم مغرور که حاضر نبودم به راحتی محبت کسی را در قلبم جا بدهم به خصوص با تجربه ای که یک س

یمدر این مورد کسب کرده بودم. پیش از نوشتن از آن جریان باید کمی از خودم بگو . 

ادر دوره راهنمایی برای من از بهترین دوره های زندگی ام به شمار می رود. آن زمان به دلیل فرهنگ خانواده ام با چ

. عالوه به مدرسه می رفتم. در مدرسه هم نمونه بودم. درسم خیلی خوب بود و همیشه جزوِ بهترین های مدرسه بودم

م به دلیل اهرانم تنها کسی بودم که پدر خیلی لوسش کرده بود، آن هبر آن خیلی مورد عالقه پدر بودم و از بین خو

یان می کردم تصادفی بود که در کودکی کرده بودم. با پدر خیلی راحت بودم و حرفهایم را خیلی رک و بدون ترس ب

ل خوب یو به عکس خواهران دیگرم از مادر بیش از پدر حساب می بردم. اما در مدرسه موقعیت خاصی داشتم. به دل



م بودن درسم و همچنین خط خوبی که داشتم مورد توجه اولیای مدرسه بودم. با وجود این گاهی هم با دوستان

د توجه شیطنت می کردیم و دور از چشم اولیای مدرسه و خانه به صحبت درباره افراد خاصی می پرداختیم که مور

  .مان قرار گرفته بودند

دعوت  اییز به کالس اول دبیرستان بروم به یک عروسی در یکی از دهات ساوهدر ایام عید سالی که قرار بود پ

شدیم. عروس و داماد هر دو از اقواممان بودند و ما فامیل دو طرف به حساب می آمدیم. در آن سفر من اجازه 

تا به دختران  زنمگرفتم که چادر سر نکنم. چون این اجازه را گرفته بودم سعی کردم بهترین تیپی که می توانستم ب

ا به زور گردن فامیل که تقریباً هم سن و سال خودم بودند پز بدهم. خالصه خرید یک کتانی سفید و یک شلوار لی ر

ر آن مادر انداختم و راضی از تیپ و شکل خودم همراه خانواده ام راهی مسافرت شدم. رفتن به آن سفر و شرکت د

ید زیرا پس از مدتها تمام اقوام را می دیدم و از دور هم بودن اقوام عروسی از بهترین خاطره هایم به شمار می آ

لذت  غرق لذت می شدم. هنوز پنج روز به عروسی مانده بود. هر شب بزن و بکوب می کردیم و در این شبها کلی

  .می بردیم

ود و ن و سال من بعروس دختری از اقوام پدرم بود که یکی از دوستان صمیمی ام به شمار می رفت او درست هم س

وزهای نامش سهیال بود. دو روز مانده به عروسی یک روز صبح که به دیدن سهیال رفتم از من خواست تا در این ر

اصله کمی با آخر به همراه او به گردش بروم. با خوشحالی خواسته اش را پذیرفتم و به اتفاق او به طرف باغشان که ف

آور و زیبایی  ب و دلپذیری بود و درختان پر از شکوفه بودند و مناظر شگفتمنزلشان داشت رفتیم. هوای بسیار خو

وش قیافه پیش چشمان ما پدید آورده بودند. همان طور که با سهیال صحبت می کردم یک مرتبه جوانی بلند قد و خ

ا همان و بجلوی ما ظاهر شد و تا به خود بجنبیم با دوربینی که در دست داشت یک عکس از من و سهیال گرفت 

رد. سهیال او سرعتی که آمده بود رفت. هاج و واج به سهیال نگاه کردم به این معنی که این کی بود و چرا این کار را ک

ریاد زد: حسام، حسام این چه کاری بود کردی. این ف را به نام خواند. فهمیدم او را می شناسد چون خطاب به او

. عادتشه اهات چکار کنه. و بعد رو به من کرد و گفت: دیوونه کارش همینهمهمون ماست. اگه عموت بفهمه می دونه ب

وربین مثل که وقتی یک دختر خوشگل رو می بینه عکسش رو بگیره. دیگه همه می شناسنش. هر وقت میاد اینجا د

 .افسار دور گردنشه

 با ناراحتی به سهیال گفتم: وای، یعنی عکس ما رو هم گرفت؟

: آره، حاال می ره اونو توی آلبومش می زارهسهیال خندید و گفت . 

 با دست به صورتم زدم و گفتم: وای حاال چکار کنم؟

 .سهیال به بازویم زد و گفت: زیاد خودتو ناراحت نکن. همه اونو می شناسن. این عادتشه

اما از کاری  ه ای استاز حسام متنفر شده بودم. با اینکه او را فقط یک لحظه دیده بودم متوجه شدم پسر خوش قیاف

تی فهمیدم که کرده بود بی نهایت بدم آمده بود. شاید اگر تنها از من عکس می گرفت آنقدر ناراحت نمی شدم اما وق

ستمان که پیش از آن هم از دختران زیادی عکس گرفته و آنها را در آلبومش گذاشته زیاد خوشم نیامد. کاری از د

ی چند لحظه اغشان رفتیم و کنار جویی پر آب نشستیم. دیدن مناظر اطراف ناراحتبرنمی آمد. به همراه سهیال به ب

ن خوانده بودم. پیش را از یادم برد. طبیعت آنقدر زیبا بود که برایم تداعی کننده بهشتی بود که وصفش را در قرآ

ده بود. ب و رنگ پر کردرختها پر از شکوفه های رنگارنگ بودند و فضای اطراف را بوی معطر آنها و گلهای خوش آ

ما همچنان لب  هوای بهاری لطیفی بود که نه سردی زمشتان را به یاد می آورد و نه تداعی کننده گرمای تابستان بود.



یمجوی آب نشسته بودیم و از آن اتفاق صحبت می کرد ال . چند بار حرفمان به جهت دیگر تغییر کرد اما باز سهی

حرف  به تعریف کردن از اون بطوری که صدایم درآمد و گفتم ولش کن توحرف او را پیش کشید و شروع کرد 

دونی. دیگه ای نداری همش از این پسره لندهور صحبت می کنی. خندید و گفت مگه تو نمی خوای چیزی از اون ب

ت اونم مثل  گفشانه هایم را باال انداختم و گفتم زیاد مایل نیستم اما اگه تو خیلی دوست داری بگی خوب بگو. سهیال

رو  تو پدر و مادرش مال اینجا هستند اما خودش بزرگ شده قُمه. یعنی تا پنجم اینجا درس خونده و بعد درسش

 .رفته قم پیش خواهرش ادامه داده، امسال هم دیپلم می گیره

اید به ا کردم شگفتم: حاال چه جور بچه ایه، یعنی اخالقش چطوره، به درد زندگی می خوره. نمی دانم چرا این سؤال ر

دم و همین یک خاطر این بود که حرفی برای گفتن داشته باشم وگرنه فقط یک بار، آن هم خیلی اتفاقی او را دیده بو

 .دیدار نمی توانست انگیزه ای برای جلب توجه ام باشد

، همون که دادمسرش را جلو آورد و آهسته زیر گوشم گفت: بچه بدی نیست اما با اون دختره که دیروز بهت نشون 

اغ چادر دور خودش پیچیده بود، شهناز رو می گم، نوه عمه بابام. معلوم نیست چه سر و سری داره. چند بار تو ب

 .مچشون رو گرفتن

مثل  به دختری که اشاره کرد فکر کردم و او را در ذهن آوردم. به نظر دختر ساده و بی دست و پایی می آمد. او هم

م . ناخودآگاه خودم را با او مقایسه کردم و از اینکه حسام به خودش جرأت داده بود تا مرا همن از تهران آمده بود

ر درآمده ردیف او فرض کند خیلی حرصم گرفت. سهیال همانطور بی وقفه حرفهایی که پشت سر حسام و آن دخت

ر از بی ام می کرد و بدتبود را تعریف می کرد و معلوم بود سه چهار تا هم خودش روی آن می گذارد. صدایش عص

 .آن حرفهایی بود که می زد

هم بهم با حرص از جایم تکان خوردم و گفتم: بسه دیگه، چیز دیگه ای نداری بگی، من که حالم از این پسره نف

  .خورد. تو هم دیگه بس کن

دا شد. به محض ه بود پیهنوز صحبتم تمام نشده بود که سر و کله حسام با دوربینی که بند آن را دور گردنش انداخت

ه هوای دیدن ما دوربین را آماده کرد که یک عکس دیگر از من و سهیال بگیرد. از جا بلند شدم و ایستادم. حسام ب

 اینکه می خواهم او را دنبال کنم آماده فرار شد که من با صدای بلندی خطاب به او گفتم: آقا حسام کجا؟

مطور صحبت می کردم. وقتی برگشت گفتم: بیا کارت داربا تعجب برگشت ببیند من بودم که این . 

 با تعجب گفت: من؟ با من بودین؟

س بگیری. گفتم: آره با تو بودم، مگه نمی خوای عکس بگیری. خوب بیا بگیر دیگه. چه جوری وایسم که خوب عک

ت پشت بدمی برم به اون درخبعد دستم را به سینه ام زدم و قیافه گرفتم و گفتم: اینجوری خوبه یا اینکه می خوا . 

ازه سهیال با ناباوری به من نگاه می کرد و چون خیلی جدی این حرف را می زدم باورش شده بود که می خواهم اج

اندازمبدهم حسام از من عکس بگیرد. قصدم این بود که اگر جلو آمد دوربینش را بگیرم و آن را در جوی آب بی .  

ت: فرزانه. این چه کاریه، االن یکی میاد مارو ببینه خیلی بد میشهسهیال نامم را صدا کرد و گف . 

س به او اشاره کردم ساکت باشد تا من کارم را انجام دهد. حسام که باور کرده بود من بدم نمی آید او از من عک

حظه تمام ک لبگیرم با کمال پررویی جلو آمد و با لبخند سالم کرد. من که فکر نمی کردم او این کار را بکند ی

ه ای افکارم را حرفهایی که می خواستم به او بزنم از یاد بردم و فقط به او نگاه کردم. به بیان ساده تر کم آوردم. لحظ

 .متمرکز کردم اما از آن حرصی که چند دقیقه پیش در وجودم بود خبری نبود



آلبوم عکس داری با لحن آرامی گفتم: ببین، برای چی می خوای عکس منو بگیری؟ تو که یک . 

 ابروانش را باال برد و گفت: تو از کجا می دونی؟

خوب دیگه، معموالً آمار افراد خیلی زود پخش می شه. تو که یک آلبوم عکس دختر داری پس چرا هنوز  -

ی بپرسی یواشکی از این و اون عکس می گیری. می تونی مثل بچه آدم بیای جلو از کسی که می خوای عکس بگیر

زه می ده عکسش رو بگیری یا نه. اگه اجازه داد که هیچی. اگه هم نخواست برو دنبال کار خودتاجا . 

 با همان لبخند گفت: خوب حاال تو اجازه می دی من یک عکس ازت بگیرم؟

 .نه -

تون باها باشه. به قول خودت مثل بچه آدم می رم پی کارم. و دوربینش را جمع کرد و گفت: عکس نمی گیرم اما -

 .کار داشتم

 .خوب بگو -

 .سهیال اینجاست نمی تونم بگم -

 اشکالی نداره. بعد رو کردم به سهیال و به او اشاره کردم که برود. او با نگرانی گفت: یعنی برم؟ -

 .سرم را تکان دادم. او گفت: پس من می رم خونه تو هم زود بیا. و رفت

دادی از م و با اعتماد به نفس خاصی به او گفتم که چه کارم دارد. او مپس از رفتن او همانجا کنار جوی آب نشست

چه آن را  جیبش درآورد و آن را به طرف من گرفت. مداد قشنگی بود و من بدون اینکه بپرسم این چیست و برای

ال ان سبه من می دهد آن را از دستش گرفتم و با خود فکر کردم از آن برای نقاشی هایم استفاده کنم زیرا هم

 شروع کرده بودم به تمرین طراحی و نقاشی. اما یک لحظه به خودم آمدم و گفتم: اینو چکارش کنم؟

 .او گفت: برای خودت باشه

ا باال انداختم و از جا بلند شدم تا به خانه برگردم. وقتی رسیدم سهیال گفت که حسام بهت چی گفت. من شانه هایم ر

تو برو،  ا به من داد و مداد را نشانش دادم. لبهایش را جمع کرد و گفت: این همهگفتم چیزی نگفت فقط این مداد ر

 تو بیا برای دادن این مداد بود؟

 .من خندیدم و گفتم: بهش نمیاد اینقدر خجالتی باشه

 سهیال خندید و گفت: پس حسام تو رو هم تور کرد؟

پسره دهاتی دوست  دی. من با این شخصیتم میام با ایناین حرف برایم خیلی سنگین بود. با قیافه گفتم: چی فکر کر

هر هم باشه شوم. کالس من به اون نمی خوره. من باید یکی رو پیدا کنم که سرش به تنش بیارزه. اگه بزرگ شده ش

وره. و بازم بچه دهاتیه. منم روم نمی شه به کسی بگم با یک بچه دهاتی دوست شدم. همون شهناز بدردش می خ

آنجا  ه طرف باغچه ای که جلوی خانه سهیال قرار داشت پرتاب کردم. اما ته دلم بدم نمی آمد در مدتی کهمداد را ب

 .هستم سرم را به سر به سر گذاشتن با او گرم کنم

من و  فردای آن روز او را دیدم که به محض دیدن من جلو آمد و سالم کرد. جوابش را دادم و کم کم سر صحبت بین

ری او سال تولدش و خیلی چیزهای دیگر را پرسیدم که او به همه آنها پاسخ داد. وقتی سؤال دیگ او باز شد. از

می خواهی.  نداشتم ساکت شدم و در این فاصله او بود که از من نشانی منزلمان را در تهران پرسید. گفتم برای چی

م. از او چقدر اصرار کرد چیزی به او نگفتگفت خوب همین جوری می خوام بدونم. اما من به او نشانی ای ندادم و هر 

داشتم  خداحافظی کردم و به خانه عموی پدرم برگشتم اما حالتی داشتم که دوست نداشتم در خانه بمانم. دوست



روز پیش زده  بیرون بروم تا او را ببینم. جرأت هم نداشتم به سهیال بگویم که از حسام خوشم آمده زیرا با حرفی که

کشیدم خالف آن را ثابت کنم بودم خجالت می . 

یاییم متوجه ظهر همان روز به همراه سهیال به مسجد رفتیم تا مثل هر روز نمازمان را بخوانیم. وقتی خواستیم بیرون ب

یدا نکردیم. شدیم که کفشهای هیچ کداممان نیست. این طرف بگرد، آن طرف بگرد، خالصه هر چی گشتیم آنها را پ

ار جن از خارج مسجد به داخل پرت شد و ما را خیلی ترساند. یک آن فکر کردیم که این ک در آن موقع کفشهایمان

دویم که او هایی است که می خواستند سر به سرمان بگذارند. از این تصور هر دو با ترس خواستیم به طرف منزل ب

قتی که غ ما او هم ترسید. وبدتر از یک جن جلوی رویمان سبز شد. من و سهیال هر دو از ترس جیغ کشیدیم. با جی

با قهر او را  فهمیدم پرت کردن کفشها کار او بوده با عصبانیت به او گفتم که کار لوس و بی مزه ای کرده است و

جلویش رد  ترک کردیم و به خانه رفتیم. بعدازظهر آن روز او را دیدم که با سری به زیر افکنده منتظر بود تا من از

کرده بود مغذرت خواهی کند شوم و او بابت کاری که .  

وقتی  شب پیش از عروسی ما مثل هر شب دور هم جمع شدیم و شروع کردیم به رقص و پایکوبی. صبح روز بعد

ه منزل خواستیم به منزل عروس برویم تا زهرا او را درست کند حسام را دیدم که کنار منزل عمویش که چسبیده ب

واهرانم تظر من است. من هم با دیدن او کمی مکث کردم تا زهرا و دیگر خسهیال بود ایستاده است. مشخص بود من

یدمت، داخل منزل شوند و بعد خودم آرام آرام مسیر را طی کردم. در فرصتی جلو آمد و بعد از سالم گفت: دیشب د

 .خیلی قشنگ می رقصیدی

؟ ما که ا ناراحتی گفتم تو از کجا دیدیلحظه ای جا خوردم و از اینکه مرا بی حجاب دیده بود خیلی ناراحت شدم. ب

 .توی حیاط بودیم و درها هم بسته بود

 .خنده ای کرد و گفت: اینجا دهاته، از هر سوراخ سنبه ای می شود سرک کشید

 اخم کردم و گفتم: می دونی این کار چقدر بد است؟

اینکار رو نمی کردم بدون مکث گفت: ببین غلط کردم. باور کن نمی دونستم ناراحت می شی وگرنه .  

یاد هم به ظاهر نشان دادم هنوز از دستش ناراحت هستم اما در حقیقت از اینکه مرا به صورت حقیقی ام دیده بود ز

 .بدم نیامده بود. با سر رسیدن بچه ای از اقوام به سرعت از او خداحافظی کردم و به منزل رفتم

. گفت: سام از تو می پرسید. خیلی جا خوردم و گفتم: برای چیروز عروسی، سهیال در گوشم گفت: دیشب مادر ح

 .نمی دونم اما می خواست بدونه تو کی هستی

ا هیچ این حرف مرا به فکر فرو برد. تا آن لحظه در مورد حسام زیاد جدی فکر نکرده بودم. از او بدم نیامده بود ام

آینده ام مردی  افکار بلندی داشتم و می خواستم همسر وقت دوست نداشتم فکر کنم با او آینده ای داشته باشم. من

سهیال  از ماورا باشد. در این میان چند دختر با من خیلی جور شده بودند و مرتب دور و برم می پلکیدند. وقتی از

روسی ما شنیدم که آنان خواهران حسام هستند سعی کردم کمتر با آنان خوش و بش کنم. قرار بود بعدازظهر روز ع

تهران بازگردیم زیرا تعطیالت رو به اتمام بود و من و فرخ باید به مدرسه برمی گشتیم به . 

دسهیال مرا صدا کرد و آهسته در گوشم گفت: فرزانه، االن خواهر حسام به من گفت او می خواهد تو را ببین .  

 به ظاهر خودم را گرفتم و گفتم: برای چی؟

نار رودخانه منتظرت استنمی دانم اما خواهرش می گفت او ک - . 



ی هستند از حاال ببینم چی میشه. اما از یک فرصت استفاده کردم و وقتی دیدم همه سرگرم دست زدن و پایکوب -

دید با لحن  خانه جیم شدم. خودم را به کنار رودخانه رساندم جایی که سهیال گفته بود. حسام منتظرم بود. وقتی مرا

خواهید برین غمگینی گفت: شنیدم امروز می . 

 .خبرا چه زود پخش میشه. آره قراره امروز بریم -

 .تو رو خدا نشونی خونتونو به من بده -

 .نه نمیشه -

 چرا؟ -

نمی  خوب دیگه، دوست ندارم بیایی دم خونمون. نمی خوام آبروم بره. من توی خانواده ام موقعیت خاصی دارم و -

 .خوام این موقعیت رو از دست بدم

اشتم او لی اصرار کرد اما من قبول نکردم و گفتم که او هم سعی کند مرا فراموش کند. اما در حقیقت دوست ندخی

رار کرد تا مرا فراموش کند. دوست داشتم همیشه مرا برتر از دخترانی بداند که عکسشان را گرفته بود. باز هم اص

نتون رو ز او خداحافظی می کردم گفت: عاقبت نشونی خونشانی منزلم را به او بدهم اما قبول نکردم. لحظه ای که ا

 .پیدا می کنم

 .در حالی که از سمجی او خوشم آمده بود گفتم: تونستی پیدا کن. و بعد او را ترک کردم

ا عوض شدن بعدازظهر همان روز به تهران برگشتیم. پس از بازگشت به تهران دیگر حتی یادی از او نکردم گویی ب

ا خاطره حسام به طور کل از مغزم پاک شد. باز هم شدم همان فرزانه درسخوان و ممتاز سابقجو و آب و هو . 

دای بلند یک ماه از این ماجرا گذشت تا اینکه یک روز که از مدرسه برمی گشتم صدای چند جوان را شنیدم که با ص

رو ریخت. او و با دیدن حسام قلبم ف می گفتند: حسام حسام. ناخودآگاه به سمتی که آنان صدا می کردند نگاه کردم

رعت داخل خانه را دیدم که سر خیابان منزلمان ایستاده و با لبخند دستهایش را به سینه زده و مرا نگاه می کند. به س

وانانی شدم و در را بستم. در همان حال فکر کردم اگر پدر و مادر او را اینجا ببینند. جواب آنها را چه بدهم. صدای ج

ه بوده که من دانستم از دوستان او هستند شنیده می شد که هنوز بلند او را صدای می کردند. فهمیدم این نقش که می

مین کشیدم بفهمم او توانسته نشانی خانه مان را پیدا کند. آن روز از ترس از خانه خارج نشدم اما چند بار از پنجره ک

فر از نه خسته شده و رفته. اما او را دیدم که به همراه دو سه ن تا ببینم او هنوز دور و بر خانه مان می پلکد و یا

این دوستانش از جلوی خانه طرف و آن طرف رژه می روند و سرشان هم به سمت پنجره است. خودم را کنار  

ان و دوست کشیدم و از این کار او خیلی حرص خوردم. فقط کافی بود همسایه ای از آنجا گذر کند و با این کاری که او

اعضای  نفهمش انجام می دادند بفهمد که آنان برای منظور خاصی این کار را می کنند. از طرفی اگر مادر و یا بقیه

رم داشت. از خانواده بخصوص فرخ او را می دیدند خیلی بد می شد زیرا او غریبه نبود و نسبت دوری با پسرعموی پد

تم چکار کنم. او اینقدر رو داده بودم خیلی پشیمان شدم. نمی دانساینکه در آن یک هفته با او صحبت کرده بودم و به 

ن رفتم و بهتر از همه این بود که موضوع را با زهرا در میان بگذارم تا او راهنمای ام کند. با این فکر به سرعت پایی

ا تعجب به ناخت و بموضوع را به او گفتم. چون ماجرای صحبت کردنم با حسام را به او گفته بودم خیلی زود او را ش

 من نگاه کرد و گفت: اون اینجاست؟

 آره، اگه یک موقع بابا و مامان بفهمن چکار کنم؟ -

 .کمی فکر کرد و گفت: تعجب می کنم چطور تونسته نشونی رو پیدا کنه



 .شانه هایم را باال انداختم و گفتم: بخدا من به او نشانی ندادم

رو قبول دارملبخندی زد و گفت: می دونم، حرفت  . 

وچه هنوز با زهرا فکری در مورد این موضوع نکرده بودیم که صدای بهم خوردن در کوچه را شنیدیم. صدای در ک

د و یا کار که به شدت بهم خورد نشان از آن داشت که کسی آن را به عمد محکم بسته است. این کار یا کار پدر بو

ت. هنوز من نهیب زد که این بهم خوردن در با حسام بی ارتباط نیسفرخ. با ترس به زهرا نگاه کردم. احساسی به 

خواند. لبم را  دهانم را باز نکرده بودم تا احساسم را به زهرا بگویم که صدای عصبانی فرخ را شنیدم که مرا به نام می

فت: دهم و آهسته گبه دندان گرفتم و به زهرا نگاه کردم. او سرش را تکان داد و به من اشاره کرد تا جوابش را ب

 .خونسرد باش

 .از اتاق زهرا بیرون رفتم و گفتم: بله، من اینجا هستم

 .از همان باالی پلکان گفت: بیا ببینم، این پسره اینجا چکار می کنه

 .هول شدم و گفتم: کدوم پسر؟ نمی دونم. اما رنگ پریده ام نشان می داد که همه چیز را می دانم

؟ خاکیافه ام انداخت و بعد با حالت خاصی گفت: خاک بر سرت کنن، با یک بچه دهاتیفرخ نگاه دقیقی به ق . 

 .خودم را باختم و گفتم: چی؟ به خدا من نشونی به او ندادم

 .با عصبانیت گفت: آره جونه خودت، تو گفتی و منم باور کردم

ن چه نمی دونم اون چه جوری اومده، به م با قیافه ای که نشان می داد خیلی زود اشکهایم سرازیر خواهد شد گفتم:

 .ربطی داره

 اگه تو نشونی ندادی او چطور اینجا رو پیدا کرده؟ -

 .نمی دونم، برو از اونی که بهش نشونی داده بپرس. و شروع کردم به گریه کردن -

کرد و از خانه  روی پله پرت فرخ با عصبانیت گفت: حاال حالتو جا میارم، اما اول باید حال اونو بگیرم. بعد کیفش را

کرده بود  خارج شد. اما مثل اینکه او رفته بود زیرا پس از چند دقیقه به خانه برگشت. آن روز با وجود تهدیدی که

ن کاری به من نداشت و من دعا دعا می کردم این موضوع را فراموش کند چون هیچ دلم نمی خواست خانواده ام از ای

ه شدم و درست فردای آن روز باز هم او را دیدم که با همان چند نفر بود. به سرعت داخل خانموضوع بویی ببرند. اما 

س حتی با ترس در را بستم و بدون اینکه باال بروم خودم را به زهرا رساندم و به او موضوع را گفتم. آن روز از تر

ستانش ز جلوی در منزلمان رد می شدند. دوکنار پنجره هم نرفتم. چند روزی او را می دیدم که با دوستانش احمقانه ا

گر فرخ او را با صدای بلند نام او را به زبان می آوردند این نام گویی خنجری بر قلب من بود زیرا می ترسیدم بار دی

یبانببیند و بعد شَرِ بزرگی گر ه و از م را بگیرد. با این فکر شروع کردم به نوشتن نامه ای برای او که چه و چه و چ

یند پوستش خواستم دیگر جلوی در منزلمان آفتابی نشود زیرا برادرم او را دیده و شناخته و اگر بار دیگر او را بب او

هرا به را می کند. نامه را به زهرا دادم و از او خواستم به من کمک کند تا به طریقی آن را به دست حسام برساند. ز

روز دیگر او را ندیدم و توانستم نفس راحتی بکشمخاطر من نامه را به حسام رساند. از فردای آن  . 

 از این موضوع چند ماهی گذشت و دیگر حتی نام او هم به یاد من نماند. آن زمان در مدرسه سلیمی جهرمی درس

کی از می خواندم و هر روز مجبور بودم با تاکسی به منزل بازگردم. یک روز باران شدیدی می بارید. به اتفاق ی

ر سایبان مغازه ای ر ایستگاه تاکسی منتظر بودیم که ناگهان چشمم به حسام افتاد که روبروی ایستگاه زیدوستانم د

ه وحشت ایستاده بود و به من چشم دوخته بود. کاپشن سفید و شلوار لی تنش بود. دیدن او یک بار دیگر مرا ب



است.  سید چه چیز مرا چنین نگران کردهانداخت. حاال باید چه می کردم. دوستم متوجه تغییر حالت من شد و پر

بزن جریان را به او گفتم و او که از همه ماجرا خبر داشت گفت: اگر دوست داری پیاده بریم و تو با اون حرفاتو . 

 .آخه چیزی ندارم بهش بگم -

 .خوب بهش بگو دیگه دنبالت نیاد -

خند زد اما . حسام تا ما را دید که به سمت او می رویم لبسرم را تکان دادم و به همراه او به طرف دیگر خیابان رفتیم

یدا کنیم نیامد هر چه من و دوستم در کوچه های دریان نو پیاده رفتیم تا او به دنبالمان بیاید و فرصتی برای صحبت پ

بعد باز او را  نبهکه نیامد. ما مجبور شدیم به خانه برویم. آن روز چهارشنبه بود و من تا هفته بعد او را ندیدم. چهارش

ن بار به دیدم که درست همان جای قبلی ایستاده بود. همراه مریم درست مثل دفعه گذشته از جلوی او رد شدیم. ای

اراحتی به او او اشاره کردم که دنبالم بیاید. در یکی از خیابانهای خلوت کنار من و مریم آمد تا با او صحبت کنم. با ن

این کار  به آنجا می آید در صورتی که منزلش با خانه ما خیلی فاصله دارد و چرا با گفتم که چرا وقت و بی وقت،

کند.  مزاحم آسایش من می شود. خیلی ناراحت شد و گفت که نمی دانسته با این کار برای من مزاحمت ایجاد می

اینکه  و گفت تا پیدا کردن نشانی خانه مان خیلی دردسر کشیده و آنقدر گفت وحسام گفت به خاطر دیدن من 

به فکرم  حس کردم کلی به او بدهکارم. آن روز باقی راه را به یادآوری خاطرات و صحبتهای متفرقه گذراندیم و هیچ

تین تجربه نرسید که از او بخواهم دیگر دنبالم نیاید. شاید به حضور وقت و بی وقت او عادت کرده بودم. این نخس

که برای  به همین راحتی رهایش کنم. کم کم رابطه من و او به جایی رسید دوستی ام با پسری بود و نمی خواستم

ست می کردم. همدیگر نامه می نوشتیم. یعنی در ابتدا فقط من به او نامه می نوشتم و به نشانی پدر و مادرش در ده پ

به او  ان برسد آن راخودش گفته بود که همه خانواده اش از این موضوع مطلع هستند و نامه به دست هر کدام از آن

فتم خاک خواهند داد. راستش اول خیلی خجالت می کشیدم به نشانی او در ده نامه پست کنم و مرتب به خودم می گ

ت ببینه توی بر سرت کنن فرزانه، مگه تو نبودی به سهیال می گفتی با یک بچه دهاتی دوست نمی شم. حاال کجاس

د. کم کم ی می کنی و خوشبختانه سهیال پس از ازدواجش به اراک رفته بواحمق داری با همین بچه دهاتی نامه نگار

ان پست این عمل قباحتش را از دست داد و من با چنان شور و عالقه ای به پستخانه می رفتم و نامه حسام را به دهش

دم به حسام کرمی کردم که گویی نامه ای برای لندن پست می کنم. خودم نمی دانستم چه می کنم. فکرش را که می 

ی کردم در عالقه نداشتم اما از او بدم نمی آمد. پسر خوش قیافه ای بود که اگر اصل و نسبش را نمی شناختم فکر م

ر او مرا یکی از محله های تهران زندگی می کند. هیچ به او نمی آمد که بچه ده باشد زیرا حتی لهجه هم نداشت. فک

وجه مشترکی  انستم تکلیفم را با خودم مشخص کنم. او را نمی خواستم زیراخیلی به خود مشغول کرده بود و نمی تو

م دچار با او نداشتم اما دلم نمی آمد این رشته مودت را هم پاره کنم. آنچنان سرگردان و حیران شده بودم که کم ک

 .افت تحصیلی شدم

موضوع  ه که می ترسیدم به سرم آمد. اینبا پایین آمدن سطح درسی ام خانواده ام از این موضوع بو بردند و از آنچ

ایم خیلی به گوش پدر رسید و احساس کردم آن شخصیتی که پیش او داشتم درهم شکسته شد. این موضوع بر

هم زیرا مانند سنگین تمام شد. کم کم اعتماد خانواده از من سلب می شد و نمی توانستم کاری برای بهبود آن انجام د

 لحظه در گردابی که خودم باعث بوجود آمدنش شده بودم فرو می رفتم. کم کمغریقی بودم که لحظه به 

واستم سختگیریهای داخلی که مجری آن برادرم بود شروع شد. هر جا می خواستم بروم می گفت کجا؟ هر کار می خ

ضی از بکنم و یا با هر کسی می گشتم حرفی داشت که بزند. در راه مدرسه برایم مراقب گذاشته بود و من بع



دهند. دوستانش را می دیدم که به ظاهر مسیرشان آن طرف بود اما بعد فهمیدم فرخ از آنان خواسته کشیک مرا ب

کرد.  کاری از دست زهرا هم برنمی آمد زیرا موقعیت خودش خیلی بهتر از من نبود اما صحبت کردن با او آرامم می

م زیرا او به ودم را به خطر نینداخته ام از حسام دست بکشاو مرتب به من سفارش می کرد تا بیش از این موقعیت خ

 .درد نمی خورد. من نیز خیلی سعی می کردم اما مانند معتادی بی اراده شده بودم

. به او نوشتم که یک روز تصمیم خودم ر اگرفتم و برایش نامه نوشتم که مثالً در آن نامه تکلیفم را با او یکسره کنم

کرش را می چیست و این دوستی به کجا ختم می شود و خیلی چیزهای دیگر که وقتی االن ف قصدش از دوستی با من

س از نوشتن کنم متوجه می شوم چقدر بچگانه و سطحی بوده است و من چقدر کودکانه و نسنجیده رفتار می کردم. پ

ه می وز به همان جایی که همیشنامه آن را به او رساندم و گفتم هر چه زودتر پاسخ آن را به من بدهد. پس از چند ر

و گفت که دیدمش آمد و گفت: که آمده پاسخ نامه را بدهد. بار دیگر در خیابانهای دریان نو به متر کردن افتادیم. ا

ت که اگر خوب به حرفهایش گوش کنم زیرا صحبت کردن برایش راحت تر از نامه نوشتن است. آن روز به من گف

اید و فقط ز ازدواج چیز دیگری بود این همه متحمل سختی نمی شد تا به اینجا بیمرا دوست نداشت و قصدش غیر ا

ه قصدش از دوستی با من شناخت بیشتر برای ک مرا ببیند و چند دقیقه با من صحبت کند. آن روز به من گفت

 .ازدواج است

دید  ل من هم راحت شد وچون مسئله ازدواج پیش آمده بود موضوع کمی فرق کرد. شاید با گفتن این حرفها خیا

یال، دیگری نسبت به او پیداکردم. حسام هنوز داشت برای من از آینده و زندگی مشترک حرف می زد. من در خ

داشتم  خود را همسر او تصور می کردم اما هنوز ته دلم چرکین بود و آن به دلیل ایده آلهایی بود که همیشه دوست

ل خود کر کردم چه اشکالی دارد که پدر و مادرش در ده زندگی می کنند، اصهمسر آینده ام داشته باشد. با خودم ف

دید و اوست که قیافه بدی ندارد. اما خودم می دانستم گفتن این حرفها دردی از دلم دوا نمی کند و همچنان در تر

 .دودلی باقی خواهم ماند

ه حبت می کرد و من گوش می دادم کحسام از عشقی که به من داشت و آرزوهایی که برای آینده مان داشت ص

ردم ناگهان هر دو با دیدن مادرم درجا خشکمان زد. دیدن مادر آن هم در خیابانهای تودرتوی دریان نو را باور نمی ک

افتاد ترس  زیرا برایم قابل باور نبود که بفهمم او از کجا پی برده که من همراه حسام اینجا هستم. تا چشمم به مادر

قصیرها را را گرفت اما دلم گرم بود که حسام پشتم را خالی نخواهد کرد. شاید مطمئن بودم که او تمام تتمام وجودم 

تیب به گردن می گیرد و مرد و مردانه به مادر می گوید که مرا دوست دارد و می خواهد با من ازدواج کند و بدین تر

له کمان اده بودم که متوجه شدم حسام مثل تیری که از چپیه همه چیز را به تنش می مالد. اما هنوز افکارم را نظم ند

آب  رها شود فرار را بر قرار ترجیح داد و به سرعت باد از آنجا گریخت. در آن لحظه مثل کسی بودم که سطلی

ور نداشتم. شاید کار او برایم سخت تر از دیدن مادر آن هم در با رویش ریخته باشند. اصالً چنین کاری را از او

ورد به خود وضعیتی بود. همچنان هاج و واج به رفتن حسام فکر می کردم که با سیلی که از مادر به صورتم خ چنین

 آمدم. صدای سرزنش مادر را شنیدم اما دلم از جای دیگر می سوخت. احساس خجالت از خودم بیش از حس شرمی

. شاید فکر شدن به خانه سرزنش مادر هم تمام شدبود که از مادر داشتم. به هر خفتی که بود به خانه رفتم و با وارد 

صورتم  می کرد به حد کافی در طی راه به من بد و بیراه گفته است اما من جز سیلی محکمی که داغی اش هنوز روی

سیدیمبود چیز دیگری نفهمیده بودم و آنقدر در افکار گوناگون غرق بودم که حتی نفهمیدم چه وقت به خانه ر . 



یست. پدر مرا صدا کرد تا با من صحبت کند. لحن او آرام بود و همین مرا مطمئن کرد تنبیهی در کار ن همان شب پدر

ه ام و نمی از حسام پرسید و من با هزار خجالت به او گفتم که در ده با او آشنا شده ام اما نشانی خانه مان را به او نداد

یت می ف من تمام شود و بعد گفت به نظرت او به درد زندگدانم از کجا آن را به دست آورده. پدر صبر کرد تا حر

 خوره؟

و خجل  بدون اینکه پاسخ بدهم با خود فکر کردم اگر چنین بود او امروز از پیش مادر نمی گریخت و مرا شرمنده

 .نمی کرد

ج رج و مخارخ و زندگی شروع برای داره؟ خونه داره؟ کار خونده؟ درس اون صدای پدر به گوشم خورد که پرسید:

 عروسیش پول کافی داره؟

 .می دانستم هیچ کدام از آنها را ندارد. آهسته سرم را به عالمت نفی تکان دادم

 .پدر گفت: پس چی داره که تو فکر کردی می تونه آدم خوبی برای آینده تو باشه

 .آهسته گفتم: اما من چنین فکری نکردم

کردی؟پس چرا خودتو عالف و مسخره پسر مردم  -  

نمی خوره.  پاسخی نداشتم که بدهم. دوباره پدر گفت: گوش کن فرزانه، خودتو عالف این پسر نکن. او به درد تو

 فهمیدی؟

 .سرم را تکان دادم که بله فهمیدم

ه دانشگاه پدر گفت: من دوست دارم دست کم تو یکی به جایی برسی. درست خوبه. این امکان هم برات هست که ب

کردن هم باشه برای وقتی که موقعش شدبری. شوهر  . 

 .با خجالت گفتم: چشم بابا، هر چی شما بگید. اشتباه کردم اما دیگه این کار رو نمی کنم

را هم ندیدم و  آن روز با نصایح پدر تصمیم گرفتم اگر بار دیگر حسام را دیدم محلش نگذارم اما دیگر حتی شبیه او

برایم داشت  مین راحتی دل به هر کسی نبندم. هر چند این تجربه بهای سنگینیاین برای من تجربه ای شد که به ه

متاز زیرا آن سال مردود شدم و این برای کسانی که موضوع را فهمیدند قابل باور نبود. تا پیش از آن شاگرد م

به  ام دست مدرسه بودم که همیشه کارنامه هایم دست به دست می چرخید. این بار هم به طریقی دیگر کارنامه

افسوس  دست شد و تمام کسانی که در آن مدرسه مرا می شناختند با حیرت به کارنامه ام نگاه می کردند و این جز

هایم ثمر دیگری برایم نداشت. همان باعث شد سال بعد مدرسه ام را عوض کنم چون رویی برای دیدن همشاگردی

 .که به کالس باالتر رفته بودند نداشتم
 

 

هشتم فصل  ·  

 

 

ی بی تابی می پس از مرگ غم انگیز فریبا بچه های او به خانه ما آمدند. دختر فریبا که چهار سال بیشتر نداشت خیل

ار کرد زیرا به مادرش خیلی عادت داشت. در مراسم عزاداری فریبا اقوام مادر از جمله خاله ام به همراه دخترش کن

دختر  ا وجودی که خود تألمات روحی زیادی داشتم اما موظف به نگهداری ازاو بودند تا او بی تابی نکند. من هم ب

خواهرم بودم و مرتب او را بیرون می بردم تا بگردانم. در این کار دخترخاله ام نیز مرا همراهی می کرد. من و 



یلی به من خ محبوبه هم سن بودیم و در یک مقطع درس می خواندیم. درس ریاضی او خیلی خوب بود و در این مورد

خرمکمک می کرد. گاهی که فتانه بی تابی می کرد مادر از من می خواست او را بیرون ببرم و چیزی برایش ب . 

ایستاده بود  یک روز که مشغول گرداندن او بودم از کنار باجه تلفنی که سر خیابانمان بود رد شدم. پسری جلوی آن

د. دلیل سن فرخ آمد، تازه فرخ خیلی درشت تر از او به چشم می آمکه به نظرم زیاد هم بزرگ نرسید. به نظرم هم 

ا آن توجه من به او نگاه خیره ای بود که به من انداخت. می خواستم بدانم چرا او چنین به من خیره شده است. ت

ا شلوار ب لحظه او را در محل ندیده بودم و برایم مهم نبود که کیست و از کجا آمده است. بلوز قرمزی تنش بود که

ز پس از جین سفیدش تضاد داشت. موهایش به نظرم کمی روشن آمد. تنها چیزهایی که از او دیدم همین بود. آن رو

ته شد و بردن فتانه به منزل او دوباره شروع کرد به گریه و مادر گفت که او را باز هم بگردانم و وقتی خوب خس

فتانه را  له گشتن نداشتم اما قبول کردم. همانطور که دستخوابش گرفت به منزل بازگردیم. با وجودی که حوص

یدم که این بار سوار دوچرخه ای بود و از کنارم رد دگرفته بودم و در کوچه خودمان قدم می زدم باز هم آن پسر را 

های  شد. برایم دیدن او زیاد جالب نبود زیرا پس از برنامه حسام دیگر از پسرها خوشم نمی آمد بخصوص بچه

 .محلمان که هیچ کدام را به حساب نمی آوردم

ه با همان فردای آن روز به همراه دخترخاله ام کنار پنجره ایستاده بودیم و صبحت می کردیم که باز هم او را دیدم ک

ه روز لباس قرمز از جلوی خانه مان رد شد و نگاهی هم به ما انداخت. با دیدن لباسش فهمیدم همان پسری است ک

وری نگاهم می لوی باجه تلفن دیده بودم. رو به محبوبه کردم و گفتم: این پسره رو می بینی؟ دیروز یک جگذشته ج

 .کرد انگار منظور خاصی داشت

 .محبوبه با شیطنت گفت: راست می گی؟ بیا سر به سرش بزاریم

ه او با از سمتی رد شدیم ک قرار شد من و او به بهانه گرداندن فتانه بیرون برویم. همین کار را کردیم. از قصد

ان را دور زدیم و دوستانش در آنجا ایستاده بود. متوجه شدیم او با یک نفر دیگر دنبالمان راه افتادند. خیلی زود خیاب

 به خانه برگشتیم. محبوبه پشت در منزل گفت: دیدی دنبالمون راه افتادند؟

چه س. می اخل شدیم محبوبه گفت: این که خیلی باشاره کردم که سکوت کند مبادا کسی چیزی بشنود. وقتی د

 خواهی باهاش دوست بشی؟

فسقلی  سرم را به عالمت نه تکان دادم و گفتم: برو بابا حال داری، کی حوصله این بچه مچه ها رو داره. تازه اونم این

 .که دهنش بوی شیر می ده. غیر از اون اصالً هم خوشگل نیست

م او را ع را جدی نگرفتیم. پس از آن هر بار که فتانه را برای گردش بیرون می بردآن روز گذشت و ما این موضو

کاتش می دیدم که همچنان به من نگاه می کند. من بی تفاوت از کنارش رد می شدم اما گاهی زیر چشمی مواظب حر

شمش به ده بود. همین که چبودم. مثالً یک بار به همراه بچه های محل مشغول بازی فوتبال بود و داخل دروازه ایستا

 .من افتاد گل خورد و صدای بچه های محل را درآورد. آنجا بود که فهمیدم نامش پیمان است

دا کرده بودم روزها می گذشت بدون اینکه من بخواهم حتی به او فکر کنم. از سر تجربه ای که از دوستی با حسام پی

دن بودیم و اطمینان است. یک روز با محبوبه مشغول درس خوانمی دانستم غالب چنین دوستی هایی پوچ و غیرقابل 

حت دادیم. او با من ریاضی کار می کرد بعد از مدتی برای رفع خستگی کتابهایمان را بستیم و به خودمان استرا

کردم و از  محبوبه برای من از پسری تعریف می کرد که به تازگی با او دوست شده بود. به حرفهای محبوبه گوش

نگاه کردم تا  امتی که او برای رفتن به منزل دوست پسرش به خرج داده بود غرق شگفتی شدم. با ناباوری به اوشه



: فرزانه بفهمم آیا او راست می گوید و یا این چیزها را از خودش درآورده است. وقتی حرفهای محبوبه تمام شد گفت

 تو چی؟ تا حاال با کسی دوست نشدی؟

گفتم: نه. هیچ دلم نمی خواست از ماجرای من و حسام باخبر شود سرم را تکان دادم و . 

 .محبوبه گفت: من که باور نمی کنم

 .شانه هایم را باال انداختم و گفتم: میل خودته می خواهی باور کن و می خواهی نکن

 .محبوبه گفت: برو بابا به تو هم می گن دختر. االن دیگه هر دختری برای خودش دوست پسر داره

ن برتری خود حرفش برایم کمی سنگین آمد. دوست نداشتم فکر کند کسی به من عالقه ندارد و به حساب نشان داد

ت، خودتم گفتم: خیلی ها دنبالم هستن اما من آدم حسابشان نمی کنم. یک پسره هست که قیافه اش بد هم نیس

کردممن دوست بشه اما من بهش جدی فکر ندیدیش. همون که اون دفعه دنبالم راه افتاد. خیلی سعی کرده با  . 

 .محبوبه گفت: اون پسره؟ اون که خیلی بچه است

رفش را از این حرفش خیلی حرصم گرفت. گفتم: نه، بچه نیست. فقط یک کم ریزه پیزه است. اما در همان حال ح

 .قبول داشتم

تانش از که دیدم پیمان به همراه یکی از دوسعصر همان روز من و محبوبه و فتانه جلوی در منزلمان ایستاده بودیم 

اری آنجا رد شد. محبوبه به من تنه زد تا او را نشانم دهد اما من خیلی جلوتر او را دیده بودم و خدا خدا می کردم ک

حبوبه کند که محبوبه باور کند او مرا خیلی می خواهد. شاید در عالم خامی و ناپختگی دوست داشتم خودم را به م

اه دوستش از انم و به او بگویم که من هم می توانم مورد توجه کسی قرار بگیرم. پیمان بدون هیچ واکنشی همربنمای

ینکه فکر جلوی ما رد شد. احساس کردم خیلی خجالت کشیدم. نمی دانستم دلیل این خجالت چه بود. شاید به خاطر ا

دن آن دسم درست بود زیرا درست پس از رد شمی کردم محبوبه پیش خودش چه فکرهایی که نمی کند. اتفاقاً ح

 .دو محبوبه گفت: پس چرا چیزی نگفت؟ این چه جور دوستی بود که حتی نشان نداد تو را می شناسد

ردانم تا از گفتم: خوب دیگه شاید فکر کرده تو غریبه ای و ممکن است من لو بروم. و سعی کردم سر حرف را برگ

تند و من چون پیدا کنم. هنوز یک ربع از این موضوع نگذشته بود که آن دو بازگشبار خجالتی که می کشیدم رهایی 

مدند او از پیمان خیلی حرص خورده بودم خواستم با کم محلی تالفی کاری را که کرده بود دربیاورم. وقتی جلو آ

وبه به آن دو ه کردم. محبراست و مستقیم به من خیره شده بود. من هم با قیافه چشم از او برداشتم و به محبوبه نگا

دم خیره شده بود و با نگاهش آن دو را محک می زد. او را متوجه خودم کردم و بدون تمرکز و پراکنده با او حرف ز

 که نشان بدهم دیدن کسی برایم اهمیت ندارد. آن دو تا سر پیچ رفتند و با نگاهی به این طرف و آن طرف

رویی بود و ریک شدن هوا نمانده بود. پیمان و دوستش که بچه تخس و پربازگشتند. غروب شده بود و چیزی به تا

ای فکر  به همین دلیل از او خوشم نمی آمد به طرف ما آمدند. پیمان کمی عقبتر ایستاد و دوستش جلو آمد. لحظه

ستاده بود. ن ایکردم شاید اشتباه کرده اند. انتظار داشتم پیمان جلو بیاید و حاال می دیدم که او طرف دیگر خیابا

 .حسین جلو آمد و درست روبروی من ایستاد و نامه ای به طرفم دراز کرد و گفت: بفرمایید

ا دراز کردم و برای گرفتن آن تردید داشتم اما از ترس اینکه مبادا کسی سر برسد و ما را در آن حال ببیند دستم ر

ت. به او گفتم: بازم کاری داری؟نامه را گرفتم. اما دیدم حسین همچنان ایستاده و منتظر اس  

 گفت: نه. برم؟

 .خوب آره -



یمان را با او رفت. هنوز آن دو چند قدم از ما دور نشده بودند که من و محبوبه با شتاب داخل خانه رفتیم تا کنجکاو

نمی  واندیم. هنوزدیدن آن نامه ارضا کنیم. به محض پا گذاشتن به خانه در همان راهرو نامه را باز کردیم و آن را خ

م. نوشته دانستم این نامه از آن کیست. آیا حسین آن را نوشته و یا از طرف پیمان است. به هر صورت آن را خواندی

 :بود

 به نام آنکه مهرت را در قلبم نهاد

ای ربا کاردی از محبت گوشه قلبم را می شکافم و قطره خونی را که می چکد به عنوان سالم تقدیم می دارم. س

ا به تو وجودم همه خواهان توست اما گویا نیستم. چشمانت برای من همچون دو آینه تابناک است. بدان می نگرم ت

ک طرفه ببری و من دست یابم. وقتی لبانت را باز می کنی تا سخنی بگویی من بی اختیار منتظرم تا نامی از این عشق ی

و در آخر  یاد آن چشمان قشنگت دیگر مجال نوشتن نمی دهندهمچنان منتظرم. می خواستم بنویسم اما خیال تو و 

 .می نویسم خانمی که نامت را نمی دانم دوستت دارم
 

 منتظر نامه شما هستم، پیمان
 

ه بود که حاال دیگر فهمیدم که نامه از طرف پیمان است و این برایم جلوی محبوبه خیلی فخر بود زیرا او باور کرد

ه شش آمده. اما در همان حال چیزی در درونم به شور افتاده بود زیرا من هنوز به طور جدی بپیمان از من خیلی خو

دم آن را او فکر نکرده بودم و قصد چنین کاری را هم نداشتم. همانطور که نامه پیش رویمان باز بود و برای بار چن

یزتر از آن ی دیر شده بود زیرا او خیلی تمی خواندیم یک مرتبه فرخ سرزده در را باز کرد. برای هر پنهان کاری خیل

از خودم به  بود که بخواهد گول ظاهر ما را بخورد. قلبم کم مانده بود از حلقم خارج شود بخصوص با سابقه سوئی که

و جا گذاشته بودم. فرخ که مثل همیشه اخمی روی چهره اش بود جلو آمد و نگاهی به من و محبوبه که مانند د

ز را او دوخته بودیم کرد. اگر نامه ما را لو نداده بود چهره های وارفته و رنگ پریده مان همه چیخالفکار چشم به 

 ن چیه؟ایبیان می کرد. او تازه متوجه نامه شد و گفت: 

 .خیلی آرام به او گفتم: نامه

 توجهش بیشتر جلب شد و گفت: نامه؟ مال کیه؟

 .گفتم: یک پسره داشت رد می شد بهم داد

نش تا آخر باز شدند و با تعجب گفت: ببینمچشما . 

شود با او به نامه را به طرف او گرفتم و سعی کردن خودم را بیش از حد بیگناه نشان دهم. زیرا فرخ کسی نبود که ب

 .زبان دیگری صحبت کرد. نامه را که خواند با عصبانیت گفت: پدرش را درمی آورم

ا گرفتم که بدمش به توبرای چی؟ اتفاقی نیفتاده. من این ر - . 

وری نگاهی به من کرد و سرش را تکان داد و گفت: آفرین خیلی ازت خوشم اومد. خوبه. همیشه سعی کن اینج

ی پاهایم بند باشی. و رفت باال. اما نفهمیدم چه شد که نامه را به خودم برگرداند. پس از رفتن او دیگر نتوانستم رو

که او و  . خطر بزرگی از سرم گذشته بود. من نامه را نگه داشتم و فردای آن روزشوم و همان جا روی پله ها نشستم

: که ای دوستش از جلویمان رد می شدند آن را پاره کردم و در هوا پخش کردم. محبوبه خیلی شماتتم کرد و گفت

خود گفتم  م و باکاش نامه را نگه می داشتی چون بعدها برات یادگاری خوبی می شد. با تعجب به حرفش فکر کرد

  .یک نامه چه یادگاری می تواند باشد، آن هم چیزی که باید در صد سوراخ پنهانش کنم



نار باجه تلفن همان روز، در حالی که دست فتانه را گرفته بودم به همراه محبوبه به گردش رفتیم. پیمان را دیدم که ک

ا را نگاه کنم. ود. محبوبه با دیدن او به من تنه زد که آنجسر خیابان ایستاده بود و یکی از بچه های محل هم کنارش ب

ا نگاه کنمبا ناراحتی به او گفتم که خود متوجه شده ام و الزم نیست که این چنین تابلو به من خبر بدهد که او ر . 

ه، اما یکمحبوبه همان لحظه گفت: می دونی چیه، هر چی فکر می کنم این پسره به دردت نمی خوره، چون خیلی کوچ

 .اونی که کنارش وایساده بد نیست. اگه تونستی اونو برای من جورش کن

ست شو. تو هم با تعجب به او نگاه کردم و گفتم: برو بابا، همین کارم مونده برم به یارو بگم بیا با دخترخاله من دو

 .دلت خیلی خوشه

من فشار  افتادند. از آن طرف محبوبه مرتب بههمانطور که قدم می زدیم متوجه شدم پیمان و دوستش دنبالمان راه 

وانستم این می آورد که بروم و به دوست پیمان بگویم که با او دوست شود. نمی دانم چه فکری می کرد اما من نمی ت

بود  کار را بکنم. او چند روز دیگر به خانه شان در قم باز می گشت و این وسط من می ماندم و آبرویی که مکن

اما او سمج تر از آن بود که بخواهد کوتاه بیاید ریخته شود. . 

زنم؟گفتم: محبوبه من تا به حال با پیمان حرف نزدم چه برسد به اینکه بروم به دوستش چنین حرفی ب  

و خوشش اما او قبول نمی کرد و می گفت تو دروغ می گی، مگه میشه تا به حال با پیمان حرف نزده باشی، و او از ت

 .بیاد

کاری برایش بکنم  نکه حرفم را نمی فهمید خیلی کالفه شده بودم. محبوبه که دید من به هیچ قیمتی حاضر نیستماز ای

مان از گفت: پس قدماتو آروم کن تا اونا به ما برسن. من هم همین کار را کردم. سر پیچ خیابان متوجه شدم پی

ش شوم. اصله گرفت. از ترس کم مانده بود بیهودوستش جدا شد و به طرف من آمد. محبوبه نیز چند قدم با من ف

ت و از تمام صحنه های مالقات حسام و سر رسیدن مادر و کتک هایی که از فرخ خورده بودم یکی یکی از ذهنم گذش

رفت و کسی اینکه به حرف محبوبه گوش کرده بودم به خودم لعنت فرستادم. شاید اگر محبوبه از من فاصله نمی گ

گویم. در این یتی می دید می گفتم که من و محبوبه با هم بودیم اما حاال تنهایی چه می توانستم بمرا در چنین وضع

که گفت:  افکار بودم که پیمان جلو آمد و سالم کرد. حتی یادم نیست که جوابش را دادم و یا نگاهش کردم. شنیدم

کن است کسی ما را ببیندفقط بگو هستی یا نیستی. من نمی تونم زیاد وایسم، چون تو محلیم و مم .  

ی دونمهاج و واج به او نگاه کردم و منظورش را از هستی و نیستی نمی فهمیدم. چون منتظر پاسخ بود گفتم: نم . 

مگفت: پس برای چی اومدی بیرون. جواب منو بده. منو اینقدر اسیر خودت نکن. ببین چند وقته دنبالت . 

و گفتم چرا اینکه پاسخی به او بدهم خودم را به محبوبه رساندم و با ترس به ابا هراس قدمهایم را تند کردم و بدون 

با اصرار مرا  منو تنها گذاشتی، بدو بریم خونه می ترسم فرخ بیاد دنبالمون. اما محبوبه نگذاشت به خانه برویم و

انه زیرا تم می خواهم بروم خمجبور کرد یک دور دیگر بزنیم و بعد از آن باز هم یک دور و دور سوم بود که به او گف

نم. از اینکه فتانه خسته شده بود و مرتب نق می زد. اما محبوبه اصرار داشت هر طور شده آن شب تکلیفم را روشن ک

در پیش  جریان را به او گفتم بودم و او را داخل این ماجرا کرده بودم به خودم لعنت می فرستادم زیرا با رویه ای که

گشت و ممکن بود آبروی مرا ببرد. خوشبختانه فردای آن روز به همراه خانواده اش به قم باز گرفته بود هر لحظه

  .خیال من تا حدودی راحت شد. حدود دو هفته ای پیمان را ندیدم و حدس زدم شاید به مسافرت رفته باشد

تم جو خانه را تی به خانه برگشچند هفته از این ماجرا گذشت. یک روز بعد از اینکه فتانه را به گردش برده بودم وق

ان ناآرام و متشنج دیدم. با ورود من نگاه ها به سمت من چرخید. نگاه مادر و فرخ پر از خشم و ناراحتی بود. هم



چی  لحظه فهمیدم که محور این ناراحتی در اطراف من دور می زند اما دلیلش را نمی دانستم. ناخودآگاه پرسیدم:

 شده؟

سی نمی شکست و گفت: زهرمار چی شده. مثل کبک سرت رو توی برف کردی فکر کردی کصدای فرخ سکوت را 

 .دونه چه غلطی می کنی

 دلم ریخت اما سعی کردم خودم را نبازم و با مظلومیت گفتم: خوب چی شده؟

 ن پسرهفرخ با عصبانیت گفت: خر خودتی، خودتو به موش مردگی نزن فکر می کنی ما نمی دونیم که تو با او

 .دوستی

 .خواستم خودم را تبرئه کنم که فریاد زد خفه شو رفقای من تو رو با اون پسره دیدن. انکار فایده نداره

کردم به  با عصبانیت گفتم: دوستای تو غلط کردن و حرف زیادی زدن. هیچ رابطه ای بین من و او نیست. و شروع

ه دیگر حق اما داستان به همین جا ختم نشد. فرخ گیر داد کگریه کردن و به اتاق رفتم و در را به روی خودم بستم. 

ی ندارم مدرسه بروم و موضوع را به گوش پدر رساند. پدر که راست و دروغ حرفهای فرخ را باور کرده بود خیل

عبرت  ناراحت شد و به مادر گفت که فرزانه حق ندارد دیگر به مدرسه برود. فکر می کردم از داستان قبلی درس

اعث شد من اما مثل اینکه نمی خواد آدم بشه. خالصه هر کس به عنوان سرزنش چیزی به من گفت که همین ب گرفته

بر آن  که تا آن لحظه هنوز به طور جدی به پیمان فکر نکرده بودم و در این مدت هم کاری نکرده بودم که بشود

فعه گذشته نکرد فکر می کردند مانند دایرادی گرفت هر چقدر قسم خوردم که با پیمان دوست نیستم کسی باور 

 .می خواهم سرشان را شیره بمالم

س منم به همین بی اعتمادی و باور خانواده ام باعث شد روی دنده لج بیفتم و با خود گفتم حاال که اینجور است پ

د و با ودنبال اینکار می روم بخصوص با فشارها و سختگیریهای فرخ که تازگی ها دست بزن هم پیدا کرده ب

ا او هم که کوچکترین بهانه ای مرا به باد کتک می گرفت. همین کار غرور مرا جریحه دار کرد که به خاطر لجبازی ب

وبه شده شده با پیمان طرح دوستی بریزم در صورتی که تا آن لحظه به جز نامه و چند کلمه ای که باعثش هم محب

 .بود صحبت و یا اتفاقی بین من و او نیفتاده بود

ل را دیدم که یک روز موقعیتی پیش آمد که توانستم بیرون بروم. وقتی خواستم از سر خیابان رد شوم بچه های مح

او کجاست اما  روی جدول خیابان نشسته اند. پیمان بین آنان نبود. در یک لحظه تصمیم گرفتم جلو بروم و بپرسم

ه فرخ به من ن کار را بکنم. همان لحظه به یاد تهمت هایی کچون تا آن لحظه دست از پا خطا نکرده بودم نتوانستم ای

وانستم زده بود افتادم و گویی یادآوری آن شهامتی عجیب به من بخشید. دل به دریا زدم و با قدمهایی که نمی ت

مع و جور جلوی لرزششان را بگیرم به سمتشان رفتم. بچه های محل با دیدن من که به طرفشان می رفتم خود را ج

م گذاشتم ردند و مؤدبانه ایستادند. برای اینکه اعتماد به نفسم را از دست ندهم دستانم را مشت کردم و در جیبک

 سپس با لحنی طلبکار گفتم: پیمان کجاست؟

ی گشت. او احساس کردم همگی هول شدند و این پا و آن پا کردند. مخاطبم یکی از دوستانش بود که بیشتر با او م

ه یکی جا خورده بود گفت: کی؟ و بعد که به یاد آورده بود من نام پیمان را به زبان آوردم رو کرد بکه از سؤال من 

 دیگر و گفت: راستی پیمان کجاست؟

 .یکی دیگر از آنان که خوب نمی شناختمش گفت: رفته شمال. مسافرته، نیست

 با همان لحن گفتم: کی برمی گرده؟



ی دانیمسرشان را تکان دادند و گفتند: نم . 

ر نشده بودم بدون اینکه تغییری در لحنم بدهم گفتم: خیلی ممنون. و چرخیدم که به خانه برگردم. هنوز چند قدم دو

ودم لبخند زدم و که صدای یکی از آنان را شنیدم که گفت: اگر برگشت خبرت می کنیم. بدون اینکه برگردم پیش خ

مان جا روی گذاشتم مثل سگ از کاری که کرده بودم پشیمان شدم. ه به خانه رفتم. به محض اینکه پا به داخل خانه

ارم خودمو پله نشستم و با نگرانی به خود گفتم وای این چه کاری بود که کردم. به خاطر لجبازی با فرخ نفهم د

 .بدبخت می کنم. وای خد ابه خیر بگذرونه. خدا کنه کسی به فرخ از این موضوع چیزی نگه

این  کردم زیاد از خانه خارج نشوم تا کاری که کرده بودم از یادشان محو شود. یکی دو هفته ای ازاز آن روز سعی 

یدم که از کوچه جریان گذشت تا اینکه روزی به همراه فتانه برای خرید تا سر خیابان رفتم. موقع بازگشت پیمان را د

وید از بود. با دیدن من به طرفم دوید تا بگشان خارج شده و قصد داشت به جایی برود. یکی از دوستان او آنجا 

فت: پیمان مسافرت برگشته است. این در حالی بود که خودم او را دیده بودم. دوستش به محضی که به من رسید گ

 اومده؟

 با قیافه گفتم: خودم کور نیستم، دیدم که اومده حاال که چی؟

 .از حرفم جا خورد و با معذرت خواهی دور شد

ما من بدون ه بعد پیمان را دیدم که درست در مسیر من قرار گرفته است. تا از جلویش رد شدم سالم کرد اچند دقیق

ه من گفتن دادن جواب از جلویش گذشتم. او دنبالم راه افتاد و گفت: صبر کن، می خوام باهات حرف بزنم. دوستام ب

 .که سراغم رو گرفتی

فتانه را دنبال خود می کشاندمنمی توانستم بایستم و همچنان می رفتم و  . 

 صدای پیمان را شنیدم که گفت: من تا به حال مزاحمت نشدم. شدم؟

 .سرم را تکان دادم و گفتم: نه

 اگه دوست نداری با من حرف بزنی پس چرا سراغم رو گرفتی؟ -

مصحبت می کنیلحظه ای خودم هم به این موضوع فکر کردم و با شتاب گفتم: االن نمی تونم، بعد با هم  . 

 من کی منتظرت باشم؟ -

 .نمی دونم، اما وقتی با دخترخاله ام اومدم باهات حرف می زنم -

 .باشه -

ا پیمان بروم. شاید با شتاب به خانه برگشتم. از آن روز منتظر بودم محبوبه به تهران بیاید تا بتوانم برای حرف زدن ب

حبوبه به خانه در من بوجود بیاید. به هر صورت خیلی طول کشید تا م روحیه جسور محبوبه باعث می شد جسارتی نیز

همچنان  مان بیاید و من زمینه را برای صحبت با پیمان فراهم کنم اما در طول این مدت فشارهای فرخ و کتک های او

 شاید میادامه داشت. یکی از انگیزه های من برای دوستی با پیمان وجود همین فشارهای روحی و روانی بود. 

بورم بود و خواستم به این طریق از فرخ انتقام بگیرم و یا با این کار به او دهن کجی کنم. در این بین زهرا سنگ ص

 شکایت های فرخ و مادر را پیش او می بردم و او با دلداری هایش کمی از آتش درونی ام را خاموش می کرد. زهرا

ودم به دوستی حذر کنم زیرا عقیده داشت اگر این تجربه را خهیچ وقت مستقیم به من نمی گفت که از عشق و 

باشم در  دست نیاورم هرگز نمی توانم برای زندگی تصمیم درست بگیرم اما خیلی راهنمایی ام می کرد که مواظب

ن ی بهتریدوستی افراط نکنم. پس از چند هفته محبوبه به منزلمان آمد و قرار شد چند روزی هم بمانم. دیدن او گوی



اشم. هدیه برای من بود. چنان او را تحویل گرفتم که خودش هم باور نمی کرد از دیدنش اینقدر خوشحال شده ب

یاج داشتم وقتی فهمید منتظر او بوده ام تا با پیمان صحبت کنم خیلی خودش را گرفت. من که در آن حال به او احت

 .توجهی به این کارش نکردم

ی باجه تلفن به گردش از خانه خارج شدیم. پیمان و یکی از دوستانش طبق معمول جلو همان شب به بهانه بردن فتانه

تش هم به ایستاده بودند. پس از گذشتن از پیچ کوچه قدمهایمان را تند کردیم تا از محل دور شویم. پیمان و دوس

ن به ارک شده بود. مدنبالمان آمدند. وقتی خوب از محل دور شدیم به سمت خودرویی رفتیم که کنار خیابان پ

انستم خودرو تکیه دادم و او روبروی من ایستاد. سرم را زیر انداختم و ناخودآگاه گفتم: سالم. جوابم را داد. نمی د

متون چیه؟چه باید بگویم و اصالً برای چه به آنجا آمده بودم. در پی حرفی برای زدن می گشتم که پیمان گفت: اس  

چی می خواهین؟با خجالت گفتم: اسممو برای   

 .خوب برای اینکه بدونم چی باید صداتون کنم -

 .هر چی دوست دارین می تونید صدام کنید -

م اما اما دوست دارم اسم خودتون رو صدا کنم نه اینکه خودم برات اسم بزارم. من اسم خودمو پایین نامه نوشت -

 .بازم می گم اسم من پیمانه

خواست نامم  و بگویم و یا از گفتن آن خودداری کنم. بار دیگر صدای او را شنیدم که مینمی دانستم باید نامم را به ا

رو هم به  را بداند. از دهانم پرید و گفتم: مرجان. لبخندی زد و گفت: مرجان خانم خوشبختم. حاال اگه سال تولدتون

 .من بگید دیگه فضولی نمی کنم

دش را به متعجب شدم. سال و روز تولدم را به او گفتم. او هم روز تول از اینکه می خواست سال تولدم را بداند خیلی

زرگتر من گفت و من فهمیدم که اختالف من و او یک سال و یک ماه است. احساس کردم از اینکه او یک سال از من ب

تلف کردن  وقت است حالم گرفته شده اما سعی کردم زیاد به آن فکر نکنم. حرفی برای گفتن نداشتیم و فقط برای

ه هم مرتب آنجا ایستاده بودیم و این در حالی بود که ساعت از هشت شب گذشته بود. دلم شور خانه را می زد و فتان

زیرا خیلی  نق می زد. به محبوبه نگاه کردم و او را غرق صحبت با دوست پیمان دیدم. خیلی به او حسودیم شده بود

ت در عوض انگار نه انگار او همین امشب با دوست پیمان آشنا شده اسبه رفتارش مسلط بود و چنان حرف می زد که 

دار بین من هر چه زور می زدم حتی یک کلمه به ذهنم نمی رسید که بیان کنم. آنقدر صبر کردم تا حرفها و قرار دی

 محبوبه و دوست پیمان تمام شد. وقتی خواستیم برویم محبوبه با صدای بلند گفت: فرزانه برویم؟

یاورد. خجالت کم مانده بود آب شوم چون پیمان فهمیده بود که در مورد نامم به او دروغ گفته ام اما به رویش ناز 

کرده  همراه محبوبه به سمت خانه راه افتادیم و من در راه به او گفتم که با صدا کردن نامم مرا جلوی پیمان خیط

یر گذشت آن شب با وجودی که دلم شور می زد اما به خاست. محبوبه گفت عیب نداره دفعه دیگه درستش می کنم. 

 .و در خانه کسی نگران و مشکوک نشده بود

رف با وجودی که قرار بود محبوبه یکی دو روز منزلمان بماند اما روز بعد به قم برگشت. من همان شب جریان ح

فاقاً دو ست پیمان را نشانش بدهم. اتزدن با پیمان را برای زهرا تعریف کردم. او پس از شنیدن حرفهایم از من خوا

زهرا  سه روز بعد اول ماه محرم بود و ما برای دیدن دسته های عزاداری به خیابان می رفتیم. یک شب که به همراه

ه هر دو کنار خیابان ایستاده بودم تا دسته های عزاداری از جلویمان رد شوند پیمان و یکی از دوستانش را دیدم ک

بود هر کس  ست داشتند. دوستش مشغول پخش کردن آنها بود اما او گوشه ای ایستاده بود و منتظرظرفی خرما به د



ر از جلویش رد می شود، خرمایی بردارد. او را به زهرا نشان دادم و به او گفتم که می خواهم از ظرف خرمایی که د

رفت. ید صاف ایستاد و خرما را به طرفم گدست دارد خرما بردارم. زهرا چیزی نگفت و من به طرف او رفتم. تا مرا د

 زیر لب سالم کردم و دستم را دراز کردم تا از ظرف خرمایی بردارم که همان لحظه ظرف خرما از دستش افتاد و

قصیر من خرماها به زمین ریخت. با ناراحتی لبم را به دندان گرفتم و معذرت خواستم اما او تند تند می گفت: نه ت

نداریدبود. شما تقصیر  . 

ه برویم و او از او دور شدم اما همچنان ناراحت بودم به طوری که دیگر نتوانستم آنجا بمانم و به زهرا گفتم که به خان

 قبول کرد. در راه بازگشت به او گفتم: چطور بود؟

وب و سر جزهرا با رضایت لبخند زد و گفت: پسر آقایی بود. خیلی ازش خوشم آمد. هیچ فکر نمی کردم اینقدر مح

 .به زیر باشه

ت. به از اینکه زهرا او را تأیید کرده بود خیلی خوشحال شدم و ناراحتی حاصل از ریختن خرماها از سرم بیرون رف

ر کردم و بعد زهرا گفتم که برگردیم اما او گفت بهتر است به خانه برویم. از آن شب به بعد عمیق تر در مورد او فک

حرف  شکل بهتری به خود گرفت و از خامی و لوسی خارج شد. از آن پس دیگر برایاز آن شب کم کم دوستی ما 

ه بود مرا زدن با من دوستی را با خودش یدک نمی کشید و اغلب اوقات تنها می آمد اگر هم زمانی با دوستی ایستاد

م. اما ودم سر قرار نبرمی دید از او جدا می شد و این برای من خیلی مهم بود. من هم سعی کردم دیگر کسی را با خ

طی  فتانه کسی نبود که بشود او را با خود نبرد زیرا اکثر دیدارهای ما به بهانه گرداندن او انجام می شد. در

صی در صحبتهایی که می کردیم کم کم به روحیات او آشنا شدم و همین آشنایی موجب شکل گرفتن عالقه خا

نکرده بودم، حتی در دوستی با حسام وجودم شد. عالقه ای که تاکنون آن را تجربه . 

یلی صادق پیمان پسری بود با مرامی که من همیشه دوست داشتم مرد آینده ام دارای چنین خصوصیاتی باشد. او خ

ن دوستی بود و گاهی به صداقتش رشک می بردم. او به من گفته بود که پیش از من با دختری دوست بوده اما ای

توانستم . پس از مدتی هم دوستیشان تمام شده و هر کدام به راه خود رفته اند. اما من نخیلی کوتاه مدت بوده است

کردن موضوع این به او بگویم پیش از او با پسری دوست بوده ام که سر بزنگاه قالم گذاشته است. شاید علت بیان ن

زی که مرا به فکر می ت. تنها چیبود که دوست داشتم او فکر کند نخستین کسی است که پا به حریم قلبم گذاشته اس

م و یا این انداخت این بود که با وجود اختالف سنی کمی که بین من و اوست آیا می توانم به آینده مان امیدوار باش

  .عالقه در حد دوستی باقی خواهد ماند. این پرسشی بود که همیشه در ذهنم بی پاسخ می ماند

اری و مالل آور دیگر از دلتنگی ها خبری نبود، دیگر زندگی برایم تکر روزگار به بهترین شکل برایم می گذشت.

اطر نبود، حتی دیگر یاد مرگ دلخراش خواهر عزیزم قلبم را نمی آزرد و من می دانستم تمام این تغییرات به خ

 .وجود اوست

م. وقتی مادر ی به اراک برویهنوز چند ماه از دوستی ناشکفته ما نگذشته بود که قرار شد به همراه خانواده برای مدت

از یک هفته  این خبر را به من داد گویی غم دنیا را به قلبم ریختند. پیش از آن هر وقت قرار بود به مسافرت برویم

م ساکم را بستم جلوتر برای رسیدن آن روز ساعت شماری می کردم. با این حال بدون اینکه حتی بتوانم مخالفتی بکن

افرت سخت سفرم را به پیمان دادم سپس با قلبی آشفته و بی قرار راهی سفر شدم. این مس و طی نامه کوتاهی خبر

وز ترین سفری بود که در طول عمرم به یاد داشتم. هر روز که از خواب برمی خاستم از زهرا می پرسیدم چند ر

ا می دادبپرسم پاسخم ر دیگر به تهران برمی گردیم. آنقدر این جمله را تکرار کرده بودم که او پیش از اینکه . 



ابان آشنای عاقبت پس از دو هفته به تهران بازگشتیم و من بی تاب و ملتهب تشنه دیدار بودم. دیدن کوچه و خی

ه بهانه خرید محلمان به قدری شوق انگیز و لذت بخش بود که گویی پا به بهشت برین گذاشته ام. عصر همان روز ب

شته ام. اما یدم که هیچ. اگر نمی دیدم توسط دوستانش به او پیغام می دادم که بازگبه خیابان رفتم. اگر او را می د

ابان خودش را دیدم. همراه چند تن از دوستانش کنار جوی آب به درختی تکیه داده بود. وقتی از سمت دیگر خی

ردم احساس ن نگاه نمی کگذشتم خیلی واضح صدای دوستانش را شنیدم که او را به نام می خواندند. با اینکه به آنا

ه از کردم او را متوجه حضور من می کنند. وارد مغازه سر خیابان شدم و همانطور که منتظر بودم پیمان را دیدم ک

اف جلوی مغازه رد شد. از مغازه دار جنسی را که می خواستم بخرم گرفتم و از مغازه بیرون آمدم. کسی در آن اطر

ه جایی که می خواستم بروم.نبود. این امکان فراهم شد که ب  

گذشت و  پیمان از جلو می رفت و من با فاصله از طرف دیگر خیابان به دنبالش روان بودم. دیدم که از پیچ خیابان

ها و بارها از وارد کوچه ای شد که سر آن نوشته بود کوچه پیام. نام کوچه به نظرم خیلی دلنشین آمد. با اینکه بار

شد. یک بودم اما هیچ وقت داخل آن نشده بودم زیرا به نظرم می رسید کوچه ای بن بست باکنار آن کوچه رد شده 

گر طرف آن باغ بزرگ و پر درختی بود که دیوارهای ساخته شده از خشت آن مرا به یاد ده می انداخت و طرف دی

ای کوچه دیده زرگی در انتهآن ساختمانهای نوسازی قرار داشت که هیچ تناسبی با دیوار گلی باغ نداشت. در آهنی ب

ختمی شد که متعلق به باغ بود و سکوی بزرگی هم کنار آن بود که هوس نشستن را در انسان برمی انگی . 

 

اید و من و او پیمان وارد کوچه شد و من با ترس به دنبال او روان شدم. ترس از اینکه مبادا کسی به آن کوچه بی  ·

ود راه ین ترس هم باعث نمی شد که من از رفتن به آن کوچه لحظه ای تردید به خرا با هم ببیند، اما حتی وجود ا

ی دیگر او در بدهم زیرا دلم به حدی برای او تنگ شده بود که نمی توانستم حتی یک لحظه دیگر او را نبینم. لحظه ا

بتدای کوچه آن از اخم کوچه ناپدید شد و من به فراست دریافتم که برخالف تصورم کوچه بن بست نیست و پیچ 

ارد و از وجود قابل دید نمی باشد. وقتی جلوتر رفتم با دیدن خیابان متوجه شدم سر دیگر آن به خیابان اصلی راه د

ت پیچ چنین کوچه ای که می توانست امن ترین مکان برای صحبت من و او باشد غرق خوشحالی شدم. پیمان پش

ه نگاه کردن نتظر من بود. جلو رفتم اما برخالف تصورم متوجه شدم قادر بکوچه به دیوار گلی باغ تکیه داده بود و م

ن و او بوجود آورده بود. همان طور که سرم پایین بود مبه او نیستم. گویی این دو هفته دوری حس رودربایستی بین 

 .و به آسفالت سیاهرنگ کوچه چشم دوخته بودم سالم کردم

در دیر اومدی؟علیک سالم. کجایی بابا، چرا اینق -  

ور می زد خوب دیگه. مارو نگه داشتند. تازه می خواستن بیشتر بمونیم اما شکر خدا بابا دلش برای کارش ش -

 .وگرنه معلوم نبود کی بیام

 خوب دیگه چکار می کنی؟ -

 .هیچی. کاری نداشتم. فقط به تقویم و ساعت زل زده بودم -

دم شاید عمری باقی نمونه که بازم ببینمتمنم همین طور، دیگه داشتم فکر می کر - . 

 .لبخند زدم و زیر لب گفتم: خدا اون روز رو نیاره

ای ما باشه، پیمان خندید و گفت: راستی مرجان خانم، این کوچه رو تازه کشفش کردم. می تونه بهترین پاتوق بر

م ی رم از سمت خیابون میام تو هچون هم این سرش بازه هم اون سرش. هر وقت خواستیم با هم حرف بزنیم من م



هر  از سر همین کوچه بیا تو، اینجوری هیچکس شک نمی کنه. اگر هم یک وقت کسی سر رسید راه فرار برای

 .دومون فراهمه

ه بودم تا به اطراف نگاه کردم و لبخند زدم. در همان حال نگران طوالنی شدن غیبتم از منزل بودم چون به مادر گفت

یده بودم اما تا ان بیشتر نمی روم. اما برای اینکه حرفی زده باشم گفتم: من خیلی وقته این کوچه رو دمغازه سر خیاب

 .حاال فکر می کردم بن بسته

ظ تا پیمان متوجه نگرانی ام شد و گفت: خوب، حاال برای تمرین از راه خودت برو، منم از این طرف می رم. خداحاف

رفتم اشاره کرد بعد. و به راهی که باید از آن می . 

ب گفتم: از او خداحافظی کردم و به سرعت به طرف خانه راه افتادم. خوشبختانه کسی در منزل منتظرم نبود. زیرل

 .خوب این بار به خیر گذشت. سپس به سراغ کارهای خودم رفتم

ش نیامده بود. ن بروم پیدو روز از بازگشتم به تهران گذشته بود اما فرصتی که بخواهم از آن استفاده کنم و بیرو

ن مضطرب و حیران در انتظار بودم و هر چند وقت یک بار از پنجره سرک می کشیدم. بعدازظهر همان روز با آمد

فاقاً مادر مرا خواهر بزرگم به منزلمان ناخودآگاه با خود فکر کردم فرصتی که منتظرش بودم به دست آمده است. ات

. به . من حرف گوش کن تر از همیشه اعالم کردم که همان لحظه خواهم رفتصدا کرد و گفت که برای خرید بروم

بپرسم  سرعت حاضر شدم و دور از چشم مادر مانتوی نویی را که تازه خریده بودم به تن کردم و بدون اینکه حتی

ه فرخ به نککه چه باید بخرم از خانه بیرون زدم. شاید همین باعث شد که مادر به کارم مشکوک شود و به محض ای

 .منزل رسید او را به دنبال من بفرستد

وید. نفس از خانه که بیرون رفتم یکی از دوستان پیمان مرا دید و با دیدن من مثل فشنگ به طرف منزل پیمان د

یمان را دیدم راحتی کشیدم زیرا می دانستم که او خبر بیرون آمدن مرا به پیمان خواهد رساند. تا سر خیابان رسیدم پ

الم تکان ه با شتاب و در حالی که هنوز دستش به موهایش بود از منزل خارج شد. لبخند زدم و سرم را به عنوان سک

ند و دادم. سرش را تکان داد و به من اشاره کرد تا به طرف کوچه خودمان بروم. خودش برای اینکه کوچه را دور بز

ز راه رسید. چند دقیقه ای طول کشید تا پیمان نفس زنان ا از خیابان وارد شود به سرعت دوید. وقتی وارد کوچه شدم

دود یک کمی صبر کردم تا حالش جا بیاید و بعد سالم کردم. پاسخم را داد و مدتی با هم صحبت کردیم. پس از ح

ه ربع چون حرف دیگری نداشتیم از او خداحافظی کردم و از کوچه خارج شدم اما هنوز به خیابان خودمان نرسید

که یادم آمد نامه ای را که برای او نوشته بودم در بودم  ج س یبم باقی مانده است. با تردید به کوچه نگاه کردم و حد

ه منتظر نوبت زدم که رفتن به آنجا فایده ای ندارد زیرا تا حاال دیگر رفته است. کنار باجه تلفن رفتم و نشان دادم ک

ه از سر خیابان طریقی نامه ام را به او برسانم. عاقبت او را دیدم کهستم و صبر کردم تا پیدایش شود و من بتوانم به 

ا به دستش پیدایش شد. خوشبختانه کسی در خیابان نبود به همین خاطر خواستم از فرصت استفاده کنم و نامه ر

ه پشت ب بدهم. از کنار باجه تلفن کنار رفتم و با قدمهای تند به طرف او رفتم. با دیدن من لحظه ای مکث کرد و

ه دو سه سرش نگاهی انداخت و همان جایی که بود ایستاد. قدمهایم را کمی تند کردم تا زودتر به او برسم. هنوز ب

خید. همان قدمی او نرسیده بودم که صدای ترمز ماشینی را از پشت سرم شنیدم. ناخودآگاه سرم به طرف ماشین چر

اینکه  ق کردم. فرخ نگاه غضبناکی به من انداخت و بدونلحظه با دیدن فرخ که پیاده می شد از شدت ترس عر

دمهایی لرزان و چیزی بگوید با سر اشاره کرد که به خانه بروم. بدون اینکه نگاهی به پیمان بیاندازم چرخیدم و با ق

ر مرگت مضطرب به طرف خانه رفتم. به محض رسیدن به خانه با مادر مواجه شدم که با چهره ای عصبانی گفت: خب



از تنت درآر تا  رفتی برای من خرید کنی. تو حتی نپرسیدی چی می خوای؟ تا گفتم برو رفتی؟ حاال برو اون کفن رو

 .به حسابت برسم

د. هنوز سرم را زیر انداختم و وارد اتاق شدم. از ترس می لرزیدم و نمی دانستم عاقبت این کار به کجا خواهد انجامی

یدم که به دای بهم کوبیده شدن در کوچه را شنیدم. پشت سر آن صدای فرخ را شنمانتوام را درنیاورده بودم که ص

جلوی در  مادر گفت: اون دختره بی آبرو کجاست. و یکراست به اتاق آمد. فرخ با عصبانیت وارد اتاق شد و از همان

 .گفت: خاک بر سرت کنن. آبروی من رو جلوی دوستام بردی

انم اشک می سرم را پایین انداختم. در همان حال از شدت ترس بی اختیار از چشم حرفی برای گفتن نداشتم به ناچار

شد به یک  چکید. حتی متوجه نشدم چه وقت سیلی فرخ به صورتم فرود آمد و مانند برق تنم را لرزاند. همین باعث

 ...طرف پرت شوم. از شدت ناراحتی گفتم: مگه من چکار کردم. تو چرا نمی خواهی بفهمی

می دانستم  ی کالمم را خوردم. نمی توانستم به فرخ بگویم که چرا نمی خواهد بفهمد که من پیمان را دوست دارم.باق

 .به محض درآمدن این حرف از دهانم چند تا از دندانهایم را از دست خواهم داد

وستای من جلوی د فرخ با عصبانیت گفت: چی رو بفهمم. همینو فهمیدم که تو آبروی منو بردی. دیگه روت میشه

واهرت بیایی؟ بدبخت بیچاره می دونی پیمان جونت به من چی گفت؟ گفت به خدا من کاری باهاش نداشتم. خ

ه و شخصیت خودش اومد. بدبخت، خاک برسرت که لیاقتت اینه که این پسره برگرده به تو یک همچین حرفی بزن

نداره. آخه  این کار خوب نیست و جز بدنامی چیز دیگه ایتو رو جلوی همه پایین بیاره. تو کی می خواهی بفهمی که 

ه. اون تو رو برای یک نفر رو پیدا کن که سرش به تنش بیارزه، اون که به تو نمی خوره. به خدا اصالً نمیاد تو رو بگیر

فقط  ونی.دو روز عشق و کیفش می خواد. دیگه چی بهت بگم که تو اون کله پوکت فرو بره؟ حاال دیگه خودت می د

 .یک بار دیگه بفهمم طرف خونه اونا رفتی، سرتو گرد تا گرد می برم

دم نبود. به شدت می گریستم اما این گریه از فریاد خشمناک فرخ و یا دردی که از سیلی او در صورتم حس می کر

یمان پ می گریستم زیرا احساس می کردم همه حرفهای فرخ درست است. اما از طرفی دلم نمی خواست قبول کنم

  .مرا فقط برای چند روز می خواهد

ادر می از فردای آن روز دیگر اجازه نداشتم پا از خانه بیرون بگذارم. حتی به محض اینکه در هال را باز می کردم م

ه هنوز گفت: کجا می روی؟ و باید به او توضیح می دادم که هدفم از باز کردن در اتاق چه بوده است. تنها جایی ک

کنم و  دغن نشده بود همان پنجره اتاقم بود. شاید اگر خانواده ام می فهمیدند چند لحظه در اتاق را قفل میبرایم غ

ته ادامه داشت. جلوی پنجره می ایستم تا نشانی از یار بیابم یک دیوار گچی جلوی آن می کشیدند. این وضع تا دو هف

آبی  رنگ آسمان محروم شده است و دلش برای یک ذرهحالت کسی را داشتم که سالها در زندان انفرادی از دیدن 

ستم آسمان لک می زند. این محرومیت مرا عاشق تر از پیش می کرد. برای میوه ممنوعه حریص شده بودم و می دان

خوردن آن به قیمت رانده شدن از بهشت است اما اختیاری از خود نداشتم. ندیدن او مرا هر لحظه عاشق تر و 

و از ورای آن  روزی بی تابی ام از حد فزون گشت و کم مانده بود شیشه های پنجره اتاقم را بشکنم شیداتر می کرد.

تمفریاد بزنم و پیمان را طلب کنم. اما دیوانگی نکردم فقط قلم و کاغذی به دست گرفتم و برای او نوش : 

ایی. کس نم اما تو برای نخستین آشنمدت زیادی نیست که با تو آشنا شده ام. نمی خواهم تو را از دیگران جدا بدا

درت و دیگری بودی. شاید من اینطور احساس می کردم و شاید تو اینطور بودی. ساده، پاک، صادق. در عینی که ق

هنفوذی در پشت تمام بی ریایی ها داشتی خالی از هر تظاهری. چشمانت دریایی از حقیقت و دلت بی کین . 



یافت نایی ما با الفت دیرینه ای که در پوست و خون ما جریان داشت ادامهدوستی ما با سالم شکل گرفت و آش . 

ایی از نام تو ر انمی برم زیرا شاید اینجور بهتر باشد. نام بردن از تو خاطره هایی را برایم زنده می کند. خاطره ه

 .روزهای خوش دیدار

ان کوچه دو سر به یک مسیر منتهی می شودعزیزم راه من از مسیر تو می گذرد. راهی که انتهای آن مانند هم . 

ت دارم من گیاه هرزی بودم که در آغوش طبیعت رشد کردم و حاال می خواهم در کنار تو به زندگی بپیوندم. دوست

م دیوانه می اما نمی دانم چطور این کلمه را بر زبان جاری کنم. من لیالی کوی توام که اگر قرار باشد روزی تو را نبین

می  ن آن آوای جاودان شبم که در عمق رویاهایم تو را مجسم می کنم. هر روز به شوق دیدن رویت بار سفرشوم. م

ی تمام زیبایی های بندم و به دیار تو سفر می کنم تا لحظه ای تو را ببینم و صدای آشنایت را که کلمه سالم را به زیبای

وز برای سته اند و همین دلخوشی را از من گرفته اند. هر ردنیا ادا می کند بشنوم. اما افسوس راه سفر را بر من ب

رسد و روح و قلب دیدن تو کنار پنجره اتاقم به انتظار می نشینم و آنقدر چشم به در خواهم ماند تا بلکه پیامی از تو ب

ت اما دور سهل اس آزرده ام را به عشق دوباره نوید دهد. آرزو دارم تو را ببینم. زیرا برایم کور بودن و ندیدن آفتاب

ج بودن و ندیدن تو مانند ی ان کندن سخت است. هر روز دعا می کنم شاید معجزه زمانی رخ دهد که تو با تکه چوب

ت برای قلب بر خاک گورم شعری بنویسی. شعری که معنی عشق واقعی داشته باشد. شعری از قلب پاک و بی آالیش

ب مرا بزداید. من منتظر این معجزه هستمخسته و ناکامم. شعری که بتواند غبار تیره قل . 

م در پس روزها از پس هم می گذشت. بدون اینکه معجزه ای که در انتظارش بودم به وقوع بپیوندد. اما یقین داشت

 .هر انتظار به هر حال فرجی هست

ن و واقعی کند. این بهتریروز پنجشنبه بود که مادر آماده شد تا به بهشت زهرا برود. قرار بود فرخ هم او را همراهی 

هد من حتی تا ترین معجزه برای من بود. مادر کلید را به زهرا سپرد. فرخ به او تأکید کرد که به هیچ قیمتی اجازه ند

 دم در بروم. زهرا با قیافه ای جدی نگاهی به من کرد و گفت خیالشان راحت باشد. اما در همان حال خیال من هم

ابان ز مادر و فرخ زیرا می دانستم زهرا زندانبان خوبی نیست. هنوز مادر و فرخ سر خیراحت بود، حتی راحت تر ا

 .نرسیده بودند که التماسهای من به زهرا شروع شد

 .آبچی جون الهی فدات بشم. بزار یک توک پا برم بیرون -

ری حالتو می گیرمببین فرزانه. من تازه از سر کار اومدم خیلی هم خسته ام اگه بخوای ناتوبازی درآ - . 

 .فقط چند دقیقه. آبجی زهرا تورو خدا -

نه بیرون بشین سر جات. حاال که خدا خواسته اینا به من اعتماد کردن می خوای یک کار کنی منم دنبال تو از خو -

 .کنن

 .آبجی جون من. جون هر کسی دوست داری. فقط چند دقیقه -

عی که مامان اینا ک کتک مفصل بهت می زنم بعدم میندازمت تو اتاق تا موقفرزانه اگر بیشتر از این اصرار کنی ی -

لی خسته برگردن زوک بزنی. و پس از گفتن این جمله به سمت آشپزخانه رفت تا چای آماده کند. می دانستم خی

 تریاست و بدجوری هوس چای کرده است. دنبالش به طرف آشپزخانه رفتم و پیش از آنکه برای پیدا کردن ک

ود چشم به اطراف بچرخاند کتری را برداشتم و آب کردم و روی گاز گذاشتم. زهرا سکوت کرده بود و معلوم ب

ه غرق در فکر است. قلق او را می دانستم. اگر پر حرفی می کردم محال بود اجازه بدهد. من هم سکوت کردم و ب



ن کردن آنطور که وانمود می کردم. پس از روش ظاهر نشان دادم خیلی دلشکسته و محزونم. البته دروغ نبود اما نه

 .گاز خواستم از آشپزخانه خارج شوم که گفت: فرزان. قبول کن نمی تونم بهت اجازه بدم بری بیرون

ه احساس کردم از این وجدانش ناراحت است و آن لحظه بیشتر از هر موقع دیگر درکم می کرد. بدون تظاهر ب

ردم. مثل م آبجی درکت می کنم. شاید اگر منم جای تو بودم همین کار رو می کچیزی آهی کشیدم و گفتم: می دون

 .همون موقع ها که با جالل دوست بودی

ذشته از آوردن نام جالل منظوری نداشتم اما زهرا چنان به آتش کتری خیره شد که حدس زدم با این کلمه او را به گ

از خودم  صله ندارم. از اینکه احساساتش را جریحه دار کرده بودمبرده ام. در همان حال می دانستم قدمی با رفتن فا

ت: فرزانه متنفر شدم اما چاره دیگری نداشتم. پس از چند لحظه همانطور که به آتش زیر کتری خیره شده بود گف

 ...فقط چند دقیقه. اگر بیشتر بشه خودت می دونی که

یفش را پریدم جیغ زدم. به طرف او رفتم و همانطور که پیکر ظر دستانم را به هم حلقه کردم و در حالی که از جا می

رهدر آغوش می فشردم گفتم: آبجی زهرا، الهی فدات بشم. الهی قربونت برم. ایشااهلل خدا تو رو از من نگی . 

 بمالی. زهرا دستهایم را از دور گردنش باز کرد و گفت: خوب خرم کردی بسه. نمی خواد بیشتر از این سرم شیره

 .بدو برو وگرنه پشیمون میشم

ر میان با شتاب به سمت اتاق دویدم و از جا رختی روسری و مانتوام را برداشتم و با همان عجله از اتاق خارج شدم. د

 .پله ها گره روسری ام را بستم و در کوچه را باز کردم

 .صدای زهرا را شنیدم که گفت: فرزانه فقط چند دقیقه

م که ای در را بستم. همانطور که دکمه های مانتوام را می بستم به اطراف نگاه کردم و آرزو کرد سرم را تکان دادم و

و به طرف  کاش همان لحظه پیمان را ببینم. از اقبال خوبم از پیچ که رد شدم او را دیدم که بسته ای در دست داشت

گاهم حض دیدن من لحظه ای ایستاد و نمنزلشان می رفت. معلوم بود که همان لحظه از خرید برگشته است. به م

تافته است. کرد. گویی باورش نمی شد مرا می بیند. به او لبخند زدم تا باور کند این روحم نیست که به دیدار او ش

م. او را لبخندی لبان پیمان را از هم باز کرد و بعد به کوچه پیام اشاره کرد. سرم را تکان دادم و به آن طرف رفت

و باید د و دوید. در دل قربان صدقه اش رفتم و با شتاب داخل کوچه شدم. می دانستم برای رسیدن ادیدم چرخی ز

یشتر دوستش کمی منتظر بمانم. این فرصتی برای من بود تا به او فکر کنم. به او که حس می کردم لحظه به لحظه ب

وقدارم. تازه فرصت کردم با دقت بیشتر به کوچه پات د و شتی باغ حس خوبی به من می بخشیمان بنگرم. دیوار خ

ذرانی درست درختان بلند و تنومند آن که از لب دیوار به بیرون سرک کشیده بودند سایبان فرحبخشی برای رهگ

م و کنار آن کرده بودند که گاهی از آن کوچه می گذشتند. قسمتی از دیوار باغ شکسته بود که من به طرف آن رفت

انم باغی به آن درجه نرسیده بود که بخواهم داخل باغ سرک بکشم اما بدم نمی آمد بد ایستادم. هنوز کنجکاوی ام

داخل آن  که دیوارش باعث بوجود آمدن چنین کوچه ای شده چه جور باغیست. خواستم از شکاف شکسته دیوار به

ود فقط . هر چه در یادم بنگاه کنم که با دیدن پیمان باغ و دیوار شکسته و کوچه و درخت و رهگذران را از یاد بردم

. او بود و بس. می دوید تا لحظه ای را هم از دست ندهد. در همان حال لبخندی چهره اش را خواستنی تر کرده بود

 .جلو آمد و مانند همیشه در سالم پیشدستی کرد

 .سالم -

 .سالم -



 .باورم نمی شد ببینمت -

 چرا؟ -

از اون روز وادارت کردن منو فراموش کنینمی دونم چرا، اما فکر می کردم بعد  - . 

 کی؟ -

 .خوب داداشت دیگه -

 .هرگز مهر تو از دل نرود / مگر آن روز که در خاک شود منزل من -

 .آفرین شاعرم که هستی -

 .نه، اینو در یک کتاب خوندم -

 .آهان. فکر کردم برای من خوندی -

 .خوب آره -

خوندی؟آره یعنی چی. یعنی برای من  -  

 .یک همچین چیزی -

 .خوب بگذریم از خودت بگو. راست راستی دلم برات یک ذره شده بود -

 .منم همین طور. نمی تونستم بیام بیرون. یعنی تو قرنطینه بودم -

 .متأسفم -

 .چرا تو، من باید ازت معذرت بخوام. تقصیر من بود نباید برمی گشتم -

 .خوب چه میشه کرد، پیش اومد -

 راستی تعریف کن اون روز چی شد؟ -

 .چی می خواستی بشه. کتک خوردم -

 .وای بمیرم. چه جوری -

 .چه جوری کتک بخورم بهتره. می خوای تعریف کنم دلت خنک بشه -

 !پیمان -

دوستاش  ببخشید، شوخی کردم. تو که رفتی داداشت پرید بیرون و یک چک زد تو گوشم. بعد هم هر کدوم از -

ی یک اردنگی بهم زدن. منم راهمو کشیدم رفتم خونه. خوب تو بگو رفتی خونه چی شدیک . 

ی اکتفا هیچی، منم به محض اینکه پام به خونه رسید خودمو برای کتک آماده کردم اما فرخ فقط به یک سیل -

 .کرد

 .آخ بمیرم برای اون صورتی که از دست فرخ سیلی خورده -

 منظورت منم یا خودت؟ -

 من و تو چه فرقی با هم می کنیم؟ فرق می کنیم؟ -

 نه فرقی نمی کنیم؟ -

 راستی داداشت چیزی بهت نگفت؟ -

 .چرا، گفت اگه یک بار دیگه تو رو با اون ببینم اونو نمی زنم تو رو می زنم -

 .خوبه، پس من می تونم با خیال راحت بیام در خونتون -



یزی بهت نگفت؟آره راحت شدی. تو چی، داداشم چ -  

محل. باز  نه داداشت فکر کرد با یک چک حسابی آدمم کرده. اما راننده ماشین گفت بچه کجایی. گفتم همین -

ستارخان. منم  پرسید خونتون کجاست. گفتم همین جا. بعد هم گفت از این به بعد اینجا دختربازی نمی کنی می ری

مش ستارخانگفتم باشه از این به بعد دستشو می گیرم می بر . 

 .خوبه، تو هم بلدی جواب بدی -

 .خوب اگه راستشو بخوای قسمت آخر رو تو دلم گفتم -

نوز آن خندیدم. تا آن لحظه فکر نمی کردم به جز حجب و حیا روحیه شوخی هم داشته باشه و با خودم فکر کردم ه

 .طور که باید او را نشناخته ام. صدای پیمان مرا از فکر بیرون آورد

اشت اما خودمونیم داداشت خیلی آقاست. هر کس دیگه ای بود اول شَل و پَلَم می کرد بعد تذکر می داد. اما داد -

 .اول تذکر داد که مزاحم خواهرم نشو و بعد کتکم زد

له دم و با عجدر همین موقع ماشینی سر خیابان ایستاد. پیمان به من اشاره کرد که بروم. خودم را به طرف دیوار کشی

 .خداحافظی کردم و به طرف منزل راه افتادم. اما از خوشحالی توی پوست خودم نمی گنجیدم

قیقه نیم وقتی به خانه برگشتم زهرا در حال درست کردن شام بود. با دیدن من به ساعت نگاه کرد و گفت: چند د

 ساعته دیگه؟

ه ای که خدا برای . به خدا تو فرشته ای. فرشتبا خوشحالی به طرفش رفتم و بعد از بوسیدنش گفتم: آبجی نوکرتم

 .من فرستاده

ا ببینم چطور زهرا چاقویی با ظرف سیب زمینی به دستم داد و گفت: خوب، حاال اینارو پوست بکن و نازک خالل کن ت

  .حرف این فرشته رو گوش می کنی

 .با خنده ظرف را از او گرفتم و با خود فکر کردم زهرا راستی فرشته است

و بعد رو  هوا تاریک شده بود که مادر و فرخ از بهشت زهرا برگشتند. فرخ به محض وارد شدن نگاهی به من انداخت

 به زهرا کرد و گفت: این که از در خونه بیرون نرفته؟

کرد تا ا باز زهرا سرش را باال انداخت و گفت: نه، خیالت راحت باشه. اگه اینطور بود شام شب نداشتین. بعد در هال ر

 .به اتاق خودش برود

بود و گاهی حریم زندان شکسته شد و معجزه ای که به آن اعتقاد داشتم به وقوع پیوست. از آن پس کسی مواظبم ن

ی توانستم به می توانستم از خانه خارج شوم اما فرصت زیادی برای بیرون ماندن و رفتن به پاتوقمان نداشتم. فقط م

م به پیمان بیندازم و خیلی زود به منزل برگردممغازه بروم و نیم نگاهی ه .  

رخ روزها از پی هم می گذشتند تا اینکه قرار شد قرخ برای خدمت سربازی اعزام شود. دو روز مانده به رفتن ف

 .فرصتی پیش آمد تا این موضوع را به پیمان اطالع دهم که خیلی خوشحال شد

یلی تنها می شمگفتم: زیاد خوشحال نباش. با رفتن فرخ من خ . 

 .نترس، تا منو داری تنها نیستی -

 .با خودم گفتم آره، تا تو رو دارم تنها نمی مونم

وز خواهرم تا موقعی که می خواستیم آش پشت پای فرخ را بپزیم فرصتی پیش نیامد تا از خانه خارج شوم. همان ر

 .فاطمه به منزلمان آمد و دخترش مژگان را هم آورد



. به محض من و مژگان تقریباً دو سال بود اما با هم خیلی صمیمی بودیم. او از ماجرای پیمان مطلع بود اختالف سنی

دهد و فرصتی اینکه مرا دید پرسید از پیمان چه خبر. به او گفتم که بی خبر نیستم و از او خواستم امروز کشیک ب

او غبطه  بود. به طوری که گاهی اوقات به جسارت برای جیم شدن از خانه پیدا کند. مژگان دختر تیز و آتشپاره ای

 می خوردم. اما هر چقدر تالش کردیم فرصتی پیش نیامد که حتی یک لحظه هم از خانه دور شویم. مادر تمام

د لحظه ای خریدهای آش را انجام داده بود و حتی یک کبریت هم الزم نداشت تا ما از مغازه تهیه کنیم. فقط کافی بو

ی کردم بر باشم تا فریاد بزند و نام مرا به زبان بیاورد. وقتی متوجه شدم اوضاع آنطور هم که فکر م دور از چشمش

یمان نامه ای وفق مراد نیست از مژگان خواستم چاره ای بیاندیشد. مژگان فکری کرد و گفت که بهتر است برای پ

ابنویسم و مژگان آن را به دست او برساند. فکر بدی نبود  شرایط که مادر مرتب از من می خواست تا آش ما در آن 

ز قید دیدن را هم بزنم و یا پیاز داغ درست کنم و نعنا را از الک بگذرانم وقتی برای نامه نگاری نبود. به ناچار آن رو

 .پیمان را زدم اما دلم برای بیرون رفتن از خانه پر می کشید

ان به کوچه پیام قط شش بار توانسته بودم برای صحبت با پیمدو ماه از رفتن فرخ به سربازی گذشت. در این مدت ف

ح او را بروم. اما هنوز نتوانسته بودم آن طور که دلم می خواست با او صحبت کنم. در این مدت زوایای تازه ای از رو

ود و من رده بشناخته بودم و بیش از پیش شیفته و شیدای مرام او شده بودم. پیمان برایم از خانواده اش صحبت ک

دیده عاشق تک تک اعضای خانواده او شده بودم. پیمان از پدرش خیلی صحبت می کرد و من با وجودی که او را ن

د. من بودم اما متوجه شدم تا چه حد مرد منطقی و معقولی است. از اینکه او دارای چنین خانواده ای بود حسودیم ش

ه او گفتم ردم نتوانستم حقیقت را آنچنان که هست به او بگویم. من بنیز از خانواده ام برای او حرف زدم اما هر کار ک

ویم تنها من در که پدرم مرا خیلی دوست دارد و تاکنون حتی یک سیلی به گوش من نزده است اما نتوانستم به او بگ

نها چیزی . تخانواده از این امتیاز برخوردارم و پدرم هرگاه عصبانی می شود به جای بحث و صحبت کمربند می کشد

ع باعث که متوجه شدم این بود که من و او از نظر خانوادگی دارای فرهنگ واحدی نیستیم. نمی خواستم این موضو

وفق  شود که به این فکر کنم که من و او نمی توانیم دارای یک فرهنگ شویم زیرا من حاضر بودم خودم را با او

ه آل پیمان را تنها برای دوستی نمی خواستم، من او را مرد ایدبدهم. گاهی از افکار خودم خجالت می کشیدم. من 

نم. بخصوص که زندگی ام یافته بودم و دوست داشتم همان کسی باشد که بتوانم با او زندگی آینده ام را پایه ریزی ک

 .او را دوست داشتم و این عالقه هر روز یک درجه بیشتر می شد

وانسته شد دو روز منزلمان بماند تا من با او ریاضی کار کنم. نمی دانم چطور ت یک روز مژگان به خانه مان آمد و قرار

ورت بود خواهرم را راضی کند. شاید خواهرم مطلع نبود که ریاضی من دست کمی از دختر خودش ندارد اما به هر ص

رش ندهد حتی یک لحظه هم س این اجازه را به او داده بود. وقتی او را به منزلمان آورد به مادر توصیه کرد که اجازه

لویزیون نگاه را از کتاب ریاضی بلند کند. خالصه بیچاره مژگان مجبور بود همانطور که کتاب جلوی رویش باز است ت

انطور که کتاب کند و یا شام و ناهار بخورد. روز دومی که منزلمان بود به اتاق من رفتیم تا کمتر تحت فشار باشیم. هم

را که برای  بود به مژگان گفتم: چند روزی است که نتوانسته ام فرصتی پیدا کنم و نامه ایریاضی جلویمان پهن 

 .پیمان نوشته ام به دست او برسانم

مین بکش من مژگان خنده ای کرد و گفت: این که کاری ندارد بیا یک کار کنیم. یا من کمین می کشم تو برو یا تو ک

 .برم

: جلوی چشمای مامان چه جوری؟با تعجب به او نگاه کردم و گفتم  



ه و وانمود کنه مگه عزیز میاد ببینه ما چکار می کنیم. می تونیم یکی مون بره یکی هم با صدای بلند درس بخون -

 که داره از اون یکی درس می پرسه و یا درس می ده. چطوره؟

ل نکه بتوانم حتی یک قدم از منزاز این همه هوش و ذکاوت غرق تعجب شدم. اما هر کار کردم در خودم شهامت ای

ت و اگر دور شوم را نیافتم. اما مژگان اعالم کرد که می تواند این کار را بکند. از طرفی مادر روی من حساسیت داش

 .لحظه ای از جلوی چشمش دور می شدم زمین به آسمان دوخته می شد، اما حساب مژگان جدا بود

خانه  ن را به مژگان دادم و از او خواستم تا من سر مادر را گرم می کنم ازبه سرعت نامه ای برای پیمان نوشتم و آ

ارج شده خارج شود. به آشپزخانه رفتم و شروع کردم به صحبت با مادر. بعد از اینکه مطمئن شدم مژگان از منزل خ

دم صحبت می د بلند با خوبه اتاقم برگشتم و در را قفل کردم. کنار پنجره رفتم اما مژگان را ندیدم در همان حال بلن

تم تا کردم که مادر فکر کند با مژگان صحبت می کنم. در همان حال صدای در منزل را شنیدم. به طرف پنجره رف

ت به نگاهی به کوچه بیاندازم. با دیدن مادر بند از بند وجودم جدا شد. مادر در حالی که چادر مشکی به سر داش

ل راحت مادر می کردم چشمش به مژگان نیفتد اما خبر نداشتم زمانی که با خیاطرف خیابان پایین می رفت. من دعا 

او از پنجره  را ترک کردم و به اتاقم برگشتم و با صدای بلند شروع کردم به صحبت تا به اصطالح او را فریب دهم

کآشپزخانه که مشرف به کوچه بود مژگان را دیده بود  بال او بی معطلی دنه شتابان به سمت پایین در حرکت است. 

ان لحظه با دیدن روان شده بود. با نگرانی منتظر مژگان بودم تا بلکه پیش از اینکه مادر برگردد به خانه بیاید اما هم

 .مادر که کنار او راه می رفت فهمیدم بیرون رفتن مادر با مژگان بی ارتباط نبوده است

می  آمد سپردم. صدای گریه مژگان را شنیدم که مرتب در خانه باز شد و من با ترس گوش به صداهایی که می

 .گفت: عزیزجون غلط کردم. به خدا دیگه از این کارا نمی کنم

حالی که به  دستم را جلوی دهانم گرفتم و با ناراحتی نفس عمیقی کشیدم. در همان لحظه در اتاق باز شد و مژگان در

ن به ر با چهره ای خشمناک وارد اتاق شد. نمی دانم مژگاپهنای صورتش اشک می ریخت وارد شد. پشت سر او ماد

دانستن او چه گفته بود اما می دانستم مادر می داند که او حامل پیام من بوده است. بدون اینکه بخواهم خودم را به ن

می  سبزنم سرم را پایین انداختم تا مادر دق دلی اش را سرم دربیاورد اما مادر با فریاد گفت: خبر مرگتون در

. بابات این خونین؟ همین جا بمونین تا فاطمه بیاد تکلیف مژگان را مشخص کنم. فرزانه تو هم خدا به دادت برسه

شین. فرزانه، دفعه بو ببره سرتو گرد تا گرد می بره. آخه این چه مرگیه که دم و دقیقه می خواین تو کوچه پالس با

 حاالها ه اینجور درست نمی شه. دختر تا سنگین نباشه حاالتو هم اگر شوهر می خوای اون یک چیز دیگه است ک

خر و عاقبت خونه باباش می مونه، اگر هم دنبال پدرسوخته بازی هستی چند دفعه بهت گفتم بازم می گم این کارا آ

اتاق تمرگین تو نداره. هیچ پسری نمیاد دختری رو بگیره که باهاش دوست بوده. حاال بهت گفته باشم. حاال جفتتون ب

 .تا فاطمه بیاد مژگان را ببره خونشون
 

 .مژگان به شدت گریه می کرد و مرتب می گفت: عزیزجون غلط کردم. تو رو خدا به مامانم نگین  ·

یز من از خجالت حرفهای مادر حتی نمی توانستم گریه کنم. شاید مادر حق داشت اما ای کاش دل صاحب مرده ام ن

 د را از در برداشت و در را به روی من و مژگان قفل کرد. مژگان وقتی خوب از گریهاین را می فهمید. مادر کلی

نده او من کردن خسته شد نگاهی به من انداخت و بدون صدا شروع کرد به خندیدن. با تعجب به او نگاه کردم و از خ



نود در صدای خنده مان را بشهم خنده ام گرفت. در همان حال دستم را جلوی لبانم گذاشتم و اشاره کردم که اگر ما

 .همان چند درصدی هم که قرار است ما را ببخشد از بین می رود

شور  همان شب پدر مژگان به دنبال او آمد و او را به خانه شان برد. با وجودی که دل من و مژگان خیلی از این بابت

بیرون  ما من یک لحظه از فکر حرفهای مادرمی زد اما مادر چیزی به دامادمان نگفت. با رفتن مژگان غائله ختم شد ا

ودهنمی آمدم. حرفهای مادر مرتب در گوشم می پیچید: هیچ پسری نمیاد دختری رو بگیره که باهاش دوست ب . 

تی من و آنقدر این حرف در گوشم زنگ زد که به راستی سردرد گرفته بودم. نمی دانستم باید چه کار کنم. دوس

ی توانستم ه حرف و رد و بدل کردن چند نامه بود. به غیر از این رابطه دیگری نداشتیم. مپیمان فقط در حد چند کلم

د که چه حدس بزنم منظور مادر از دوستی های آنچنانی چه می تواند باشد. زیرا دوستانم برایم تعریف کرده بودن

ا به آلودگی ال نداشتیم این پاکی رروابطی با دوستانشان دارند اما دوستی من و پیمان پاک بود. هیچ کداممان هم خی

سم و نظر او را بکشانیم. برای اینکه خیال خودم را رحت کنم قلم و کاغذ به دست گرفتم تا نامه ای برای پیمان بنوی

نکنم  در این رابطه جویا شوم. برایم نوشتن چنین نامه ای خیلی سخت بود اما چون می دانستم اگر چنین کاری

ی به سر خواهم برد دل به دریا زدم و نامه ای به این مضمون نوشتمهمیشه در شک و دو دل : 

 به نام خداوند عشق و مهربانی

 .سالم

لبم الهام نمی دانم نامه ام را چگونه آغاز کنم، زیرا این نامه ای عاشقانه نیست که بتوانم برای نوشتن آن از ندای ق

ار می کنم فقط با تعجب کنی اما می خواهم تکلیفم را با خودم، تکربگیرم و نامه ای با شکوه و عاشقانه بنویسم. شاید 

وقعی ندارم. اما خودم، مشخص کنم. تکلیفم با تو روشن است زیرا دلم را در گروی محبتت گذاشته ام و بیش از این ت

تاد. مژگان بعد اف آن روزی که برایت نامه نوشتم و مژگان بیچاره را اجیر کردم تا نامه را به دستت برساند اتفاق بدی

لی دعوا از اینکه نامه را به دوستت داد تا آن را به تو برساند توسط مادرم غافلگیر شد. آن روز مادر، من و او را خی

نده ای کرد و حرفهایی زد که همان باعث نوشتن این نامه شد. مادرم عقیده دارد دوستی من و تو اشتباه است و آی

ی دانم را قبول کنم مگر اینکه تو بر آن صحه بگذاری و چون تو را خوب می شناسم و مندارد اما نمی خواهم حرف او 

ن دوستی که سراپا صداقتی می خواهم از تو بپرسم، آیا فقط مرا برای دوستی می خواهی و یا من می توانم در پس ای

عاده من از اهمیت فوق ال به آینده نیز امیدوار باشم. شاید این رک نویسی زیاد مطلوب خاطرت نباشد اما برای

تظر پاسخ برخوردار است. من خودم را برای هر گونه پاسخی آماده کرده ام. دیگر وقتت را نمی گیرم و بی صبرانه من

 .نامه ات خواهم ماند. خدانگهدار

مت دم. اما قسپس از نوشتن نامه نفس عمیقی کشیدم. گویی با انتقال افکارم روی کاغذ به آرامش دست یافته بو

مدرسه ها بود  سخت تر آن هنوز باقی بود. نمی دانستم به چه طریقی نامه را به دست پیمان برسانم. شاید اگر فصل

چگونه و چه  می توانستم زمانی که می خواهم به مدرسه بروم به طریقی نامه را به او بدهم اما نمی دانستم این فرصت

امه ام سراغ زهرا رفتم و جریان را برای او تعریف کردم حتی ن وقت به دست خواهد آمد. فکری به خاطرم رسید. به

و مصیبت  را هم دادم تا بخواند. از او خواستم کاری کند تا بتوانم نامه ام را به پیمان برسانم. عاقبت با هزار دردسر

ی نبود. روز بعد خبر توانستم با همکاری زهرا نامه را به او برسانم. از همان لحظه منتظر پاسخ نامه اش بودم. تا دو

نستم چه این دو روز سخت ترین روزهایی بودند که به یاد داشتم. هر لحظه انتظار برایم چون قرنی گذشت. نمی دا

ت چه باید می کنم و بعد از پاسخ پیمان تکلیفم چیست. اگر به من می گفت که االن جای فکر کردن به آینده نیس



ین موضوع مرا فقط برای دوستی می خواهد. فکر کردم آیا پس از فهمیدن اکردم معنی آن می توانست این باشد که 

ز این می توانستم از او دل بکنم؟ فکر آن هم مرا مریض می کرد. همان لحظه دعا کردم ای کاش پاسخ پیمان غیر ا

 .باشد زیرا می دانستم که نمی توانم دل از او بکنم

 ده و تب داشت به درمانگاه برد و پس از بازگشت از من خواستبعدازظهر آن روز مادر فتانه را که سرما خور

خودم  داروهای او را از داروخانه تهیه کنم. این تقاضا برای من چون مژده یک فتح بزرگ بود. خیلی سعی کردم بر

ل را نسخه و پو مسلط بمانم تا این بار مثل گذشته دست و پایم را گم نکنم و مادر را نسبت به کارم مشکوک نکنم.

الم بیاید، به گرفتم و از خانه بیرون رفتم. می دانستم اگر به سمت پایین بروم ممکن است مادر شک کند و به دنب

ف پایین همین خاطر مسیر را از باال انتخاب کردم و پس از گذشتن از پیچ کوچه به سرعت از کوچه پشتی به طر

ی کردمم زیرا از این بهتر فرصتی برای دیدن او پیدا نمرفتم. در همان حال دعا می کردم ای کاش پیمان را ببین . 

میم خودم را با دیدن یکی از دوستان او شک کردم آیا می توانم از او بخواهم پیمان را برایم پیدا کند یا نه. هنوز تص

ن بود پیدا ر آنگرفته بودم که صدای سوت او را شنیدم و متعاقب آن سر و کله پیمان از پیچ کوچه ای که منزلشان د

به آن  شد. سرم را زیر انداختم و به طرف کوچه پیام راه افتادم. وارد کوچه شدم و به طرف دیوار شکسته رفتم و

یدم که از تکیه دادم. فکر می کردم باید از همان سمتی که همیشه می آمد منتظرش باشم اما پس از چند لحطه او را د

خوبی  طرفم آمد. دلم فرو ریخت. نمی دانم چرا احساس کردم این نشانههمان سمتی که من وارد کوچه شده بودم به 

 .نمی تواند باشد

ر قدمهای پیمان مثل همیشه محکم و شاد نبود. خیلی راحت می شد حدس زد که ناراحت است زیرا سرش را زی

یلی آهسته سالم زد. خ انداخته بود و متفکرانه راه می رفت. عاقبت نزدیکم رسید و به طرف دیگر دیوار شکسته تکیه

ط بدهم. کردم. وقتی سرش را بلند کرد متوجه شدم رنگ چهره اش کمی پریده است اما نمی دانستم آن را به چه رب

تخاب کرده اگر پاسخش مثبت بود که دیگر ناراحتی نداشت. اگر هم جوابش منفی بود این چیزی بود که خودش ان

ا تا چند تخاب کرده ناراحت باشد. نمی دانستم چه فکری می کند امبود و نمی توانست بر ای چیزی که خودش ان

رفتم زیرا لحظه دیگر همه چیز معلوم می شد. بغض به گلویم فشار می آورد اما تا جایی که توانستم جلوی خودم را گ

 .باید شجاع تر از همیشه می بودم

 .پیمان نفس بلندی کشید و سکوت را شکست

م کردنامه ات خیلی غافلگیر - . 

 .باور کن مجبور بودم آن را بنویسم -

 .اما خیلی خوب شد، چون من هم باید جدی تر به این مسئله فکر می کردم -

 :دلم لرزید. نمی دانستم چه باید بگویم. لحظه ای سکوت کردم. گفتم

 خوب جوابت چیه؟ -

د و به طرفم نامه ای از جیبش درآور بار دیگر نفس عمیقی کشید که احساس کردم به آهی بلند شبیه بود، سپس

 .گرفت

 .بیا، تو این همه چیز را نوشتم -

 .دستم را دراز کردم و نامه را گرفتم اما دلم بدجوری شور افتاده بود

 جوابش رو هم می خوای؟ -



 .ها. نمی دونم... آره اگه جوابی داشت حتماً برام بنویس -

و  شک در چشمانش جمع شده بود. اما او سرش را به طرف دیگر چرخاندبا دقت به او نگاه کردم. احساس کردم ا

 .گفت: خوب اگر کار دیگه ای نداری منتظر می مونم تا خوب از کوچه دور بشی

رسید چرا از مات و مبهوت به او نگاه می کردم و نمی دانستم چه بگویم. آهسته خداحافظی کردم و راه افتادم. حتی نپ

از من مثل  ن دیگر برنگشتم تا او را ببینم زیرا بی اختیار اشک می ریختم. خداحافظی پیمانراه خودم نمی روم. م

 .خداحافظی آخر بود

اید می بی هدف مدتی راه رفتم. دستم را در جیب مانتوام فرو برده بودم و نامه او را با پنجه هایم لمس می کردم. ش

ی سعی دانستم تا به منزل نروم نمی توانم آن را باز کنم. خیلخواستم از این طریق از متن آن باخبر شوم. اما می 

گری بود سعی کردم بر رفتارم مسلط بمانم. پس از گرفتن داروهای فتانه به سمت خانه برگشتم. شاید اگر وقت دی

روز ز برایم می کردم از این فرصت حداکثر استفاده را بکنم و گشتی در پاساژهای خیابان ستارخان بزنم اما آن رو

 .دیگری بود و فقط خانه و اتاقم را می طلبیدم

نیده نشود وقتی به خانه رسیدم داروها را تحویل مادر دادم و به اتاقم رفتم تا کمی استراحت کنم. طوری که صدایی ش

وددر اتاق را قفل کردم و روی سوراخ کلید را هم با روسری پوشاندم و نامه را از جیبم درآوردم. پیمان نوشته ب : 

 .با سالم به دختری که شایسته زیباترین سالمهاست

سودیم می مرجان، نمی دانم چه بنویسم. همیشه قدرت قلم تو که افکار بلندت را به سادگی به روی کاغذ می آورد ح

 ه ای از افکارمشد. این اولین حسادت در زندگی ام بوده است. نامه ات خیلی عمیق و قابل تفکر بود و من ففقط چکید

را برایت می گویم. از تو می خواهم باور کنی که برای سرهم کردن این چند خط چندین ورق را خراب کرده ام. 

 مرجان عزیزم، این را خوب می دانم اگر در آینده بخواهم کسی را برای ازدواج برگزینم سعی خواهم کرد دختر

و کردم ئن باشم. هرچه در وجودم جست و جپاک و صادقی را به همسری برگزینم که از عشقش نسبت به خودم مطم

ه عهده خودت مغزم صفات تو را نشانی داد. اما بهتر است حرفهایم را خیلی صریح و رک برایت بنویسم و تصمیم را ب

 .بگذارم

ام می شود من در مورد ازدواج با تو حرفی ندارم. اما مشکالتی دارم که باید برایت بگویم. من دو سال دیگر درسم تم

اید بعد از آن می خو اهم به دانشگاه بروم. چهار سال هم دروس دانشگاه طول می کشد. بعد از آن یکی دو سال ب و

بر کنی به من بگو کار کنم تا بارم را ببندم. آیا تو می توانی هشت سال به پایم بنشینی؟ اگر می توانی این همه سال ص

 .وگرنه هیچ

ت به فرو چکید. نمی دانم دلیل آن چه بود. آیا برای سالهایی که می بایس پس از خواندن نامه او اشک از چشمانم

چیز مطمئن  انتظار او می نشستم می گریستم یا از اینکه مرا برای زندگی انتخاب کرده بود خوشحال بودم، اما از یک

 .بودم و آن اینکه او را دوست داشتم و به غیر از او چیزی نمی خواستم. هیچ چیز

ه قلم به دست گرفتم و پاسخش را چنین نوشتمهمان لحظ : 

 به نام آنکه مهرت را در قلبم نهاد

ه شکفتن آن زمان که خورشید تابناک بر عرصه گیتی طلوع می کند و آن زمان که گل سرخی بر دامنه کوه شروع ب

دوستی و  تو پیمان می کند من در اینجا با قلبی روشنتر از خورشید و احساسی لطیفتر از گل سرخ می آیم و با

 .وفاداری می بندم. به تو ای برتر از همگان سالمی گرم از اعماق وجودم می فرستم تا همیشه سالمت باشی



ز را می نمی دانم چه بگویم زیرا حرفی نمانده. تو به من قشنگترین صدا را دادی و من برای تو قشنگترین آوا

 .خوانم

د است، مردی که نوشتی برای تو می نویسم این کمترین خواسته یک مر پیمان عزیز، اگر مشکل تو این چیزهاست

ما اگر مشکل که می خواهد زندگی کند و افتخار زمان خودش باشد. پس چیزهایی که نوشتی نمی تواند مشکل باشد. ا

باشد  قرارمن هستم، من نیز تا جایی که درس می خوانم کسی حق حرف زدن درباره زندگی و آینده ام را ندارد. اگر 

برخوردار  به پای تو بنشینم پس من هم درس می خوانم زیرا در خانواده ما درس از اهمیت بیشتری نسبت به ازدواج

رم است. اگر درسم را ادامه ندهم حاضر نیستند حتی یک لحظه هم مرا در خانه نگه دارند. زیرا بارها و بارها از پد

یاورم. شاید م و تالفی خواهرانم را که خودش نگذاشته درس بخوانند دربشنیده ام که دوست دارد من به دانشگاه برو

ن به انگیزه من از ادامه درس خواندن خواسته پدرم نباشد، اما می خواهم به خاطر موفقیت تو درسم را ادامه بدهم. م

خواهی به تا هر وقت ب پای تو خواهم ماند تا زمانی که مرگ بین ما فاصله بیاندازد. با تمام سختی ها خواهم ساخت و

 .پایت خواهم نشست

روع شده سه روز پس از نوشتن نامه آن را به پیمان رساندم. تا چند وقت از او خبر نداشتم. خوشبختانه مدرسه ها ش

مراقب باشم تا  بود و من می توانستم کمی آزادتر از گذشته باشم. می دانستم هنوز زیر نظر هستم و بایستی خیلی

پیش نیایدمورد دیگری  . 

چه پیام برود. روزی وقتی از مدرسه برمی گشتم پیمان را منتظر دیدم. او سر خیابان بود و به من اشاره کرد که به کو

توقمان نمی دانستم چه کارم دارد اما حدس زدم شاید بخواهد نامه بدهد. قدمهایم را تندتر کردم و خود را به کوچه پا

آمد رساندم. پس از چند دقیقه او نیز . 

 .سالم -

 .سالم -

 چطوری؟ -

 .خوبم. مثل اینکه کارم داشتی -

 آره. چرا اینقدر دیر از مدرسه اومدی؟ -

 .کار داشتم. خوب بگو. چون همینجوری دیر کردم، اگر دیرتر از این بشه مامانم دنبالم می گرده -

 .می خواستم جواب نامه رو بدم -

 مگه نامه من جواب هم داشت؟ -

 .خوب دیگه، باید یک چیزهایی رو به خودت می گفتم -

 .خوب گوشم با شماست -

 مرجان، شاید کار من خیلی طول بکشه، بازم به پام می شینی؟ -

از ناراحتی و خجالت دلم می خواست آب می شدم و می رفتم زیر زمین. نمی دانم چرا احساس می کردم که آدم 

شت سال؟ار دادم تا کمی به خود مسلط شوم سپس گفتم: یعنی بیشتر از هسمجی هستم. دندانهایم را به هم فش  

 .ها. نه، شاید کمتر، مثالً هفت سال. آخه من تا کار مورد عالقه مو پیدا کنم خیلی طول می کشه -

 مگه نمی خوای وارد دانشگاه بشی؟ -

ونماد چند سال پشت کنکور بمخیلی دوست دارم، اما درسم زیاد خوب نیست شاید نتونم. دلم هم نمی خو - . 



 اگه بخوای می تونی، مگه نمی گن خواستن توانستن است؟ -

ر کنی؟نمی دونم، اما می خوام برم بازار. تا توی کارم جا بیفتم سه چهار سال طول می کشه. بازم می خواهی صب -  

تو می ری؟ از طرز پرسیدنش حرصم درآمد اما نمی خواستم جا بزنم. گفتم: اگه من بگم نه،  

 .خوب دیگه باید در موردش خوب فکر کنی -

لی راحت پیمان، موقعی که جواب نامه تو رو نوشتم خوب فکرامو کردم. اگر مشکل تو سن منه که می تونی خی -

ختر می شوم بهم بگی، اما اگه دلت برای این می سوزه که مبادا تا موقعی که کار مورد عالقه ات رو پیدا کنی من پیرد

دیگه مورد توجه جنابعالی قرار نگیرم این یک بحث جداست و . 

 .مرجان مثل اینکه ناراحت شدی، تو منظور منو نفهمیدی -

نم یا نه. اتفاقاً خوب فهمیدم. منظورت اینکه که می خوای بدونی با این همه بدبختی آیا بازم به پات می شی -

 درسته؟

 .آره -

و دیگه  . تو هم فکراتو بکن. اگر دوست داری بهت بگم نه خودت بهم بگوخوب، من میرم بازم فکرامو بکنم -

خیلی  مشکالت رو پیش نکش. چون برات نوشته بودم با وجودی که سخته اما من به خاطر تو و به خاطر اینکه

 .دوستت دارم مشکالت رو تحمل می کنم

می اراحت بودم که بهم کارد می زدند خونم در نبدون خداحافظی از او جدا شدم و به طرف خانه راه افتادم. آنقدر ن

کند می  آمد. احساس بدی داشتم. نمی دانستم پیمان از نامه ام چه برداشتی کرده بود اما حس می کردم او فکر می

حت بودم که خواهم خودم را به زور به او تحمیل کنم. از طرفی دلم بدجوری گرفته بود. وقتی به خانه رفتم آنقدر نارا

لند شدم و ست به طرف اتاقم رفتم و با همان لباس مدرسه روی تختم دراز کشیدم. کمی که حالم بهتر شد بیکرا

 .دست و صورتم را شستم و ناهارم را گرم کردم و خوردم

م خوب آن روز پنجشنبه بود و پدر زودتر به خانه آمد تا مادر را به بهشت زهرا ببرد. دوست داشتم بروم اما حال

م کمی تنها باشم یم گرفتم در خانه بمانم و کمی درس بخوانم. البته درس بهانه ای بیش نبود، دوست داشتنبود. تصم

ون بگذارم. تا فکر کنم. خیلی تعجب کردم وقتی دیدم مادر حتی یک بار هم سفارش نکرد که مبادا پا از خانه بیر

 .شاید با وجود پدر نخواست این موضوع را عنوان کند

برود.  از رفتن پدر و مادر خواهرم فاطمه به منزلمان آمد اما وقتی دید پدر و مادر نیستند خواست نیم ساعت پس

با اینکه  مژگان از او اجازه گرفت تا پیش من بماند. فاطمه بدون هیچ مخالفتی به منزلش بازگشت و مژگان ماند.

رام شوم. اقم رفتم تا با دیدن خیابان کمی آخیلی با او جور بودم اما آن روز حوصله اش را نداشتم. پشت پنجره ات

مرتبه  همان لحظه پیمان و دوستش از جلوی منزلمان رد شدند. همانطور که از پشت سر به آن دو نگاه می کردم یک

بخند زدن هم پیمان برگشت و مرا دید. برای اینکه خودم را کنار بکشم خیلی دیر شده بود. برخالف همیشه حوصله ل

م که بلند دلم از او گرفته بود. از جلوی پنجره کنار آمدم. اما چند لحظه بعد صدای دوست او را شنید نداشتم. خیلی

ار باز هم بلند صحبت می کرد و از جلوی منزلمان رد شد. خیلی جلوی خودم را گرفتم تا پشت پنجره نروم. این ک

اینجا داره باال رو  بدو بیا پیمان وایساده روبرویتکرار شد. این بار مژگان پشت پنجره رفت و با هیجان گفت: فرزانه، 

 .نگاه می کنه



ت می گفت نتوانسم جلوی خودم را بگیرم. به مژگان گفتم کنار برود و بعد خودم پشت پنجره رفتم. مژگان درس

رد. پیمان جلوی دوستش ایستاده بود و به ظاهر مشغول حرف زدن با او بود اما در همان حال به پنجره نگاه می ک

بروم. نمی  وقتی مرا دید با دست به پایین کوچه اشاره کرد. متوجه شدم. او می خواست اگر می توانم به کوچه پیام

دون دانم از کجا چنین جسارتی را به دست آورده بود. شاید او مادر و پدر را دیده بود که از منزل خارج شده اند. ب

انه بمانم. از طرفی کنار رفتم. اما حتی یک لحظه دیگر نمی توانستم خ اینکه پاسخ مثبت یا منفی بدهم از جلوی پنجره

ه مژگان از اینکه اینقدر بی اراده و عروسک بودم از خودم بدم آمد اما عشق پیمان تمام قلب مرا تسخیر کرده بود. ب

وق آماده با ذوق و ش گفتم می خواهم بیرون بروم. مژگان از من خواست بگذارم او هم با من بیاید. چیزی نگفتم و او

ن با دوستش از شد. هر دو از خانه بیرون رفتیم. از کوچه پشتی خودمان را به کوچه پیام رساندیم. چند دقیقه بعد پیما

وست طرف دیگر کوچه پیدایشان شد. پیمان به طرف من آمد و مژگان به ناچار از من فاصله گرفت و به سمت د

از می شود و از اد. می دانستم تا چند لحظه دیگر سر صحبت او با دوست پیمان بپیمان رفت و با فاصله کنار او ایست

ک شد تمام این بابت کمی نگران بودم زیرا در مقابل او احساس مسئولیت می کردم. وقتی پیمان کامالً به من نزدی

 .نگرانی هایم فراموش شد و فقط به او فکر می کردم اما هنوز از دستش دلخور بودم

 .سالم -

 خوب سالم، بعدش چی؟ -

 .چی شده؟ خیلی ناراحتی. نکنه هنوز از بابت ظهر ناراحتی -

 .خوب دیگه. اگه می خواستی بدونی حالم چطوره، دیدی که خوبم. تو هم اگه کار نداری من باید برم خونه -

 خواستم حرکت کنم دستش را جلویم دراز کرد و گفت: وایستا ببینم. تصمیمت چیه؟

م تصمیم؟کدو -  

 .به همین زودی یادت رفت؟ مگه قرار نبود بازم فکر کنی بعد تصمیم بگیری -

 .آها. نه هنوز تصمیم نگرفتم -

 دِ. این که نشد، داری لجبازی می کنی؟ -

 نه لجبازی کدومه؟ -

 .مرجان، قرار نشد فکر کنی و جواب بدی؟ مگه قرار نیست منم تکلیفمو بدونم -

زت دارمفقط یک سؤال ا - . 

 .بفرما. دو تا بپرس -

ته چرا از این همون یک دونه کافیه. می خواستم بدونم تو که می دونستی اینقدر بدبختی و مشکالت سرت ریخ -

 همه دخترایی که تو محل هستن منو انتخاب کردی؟

 .چون به نظرم از همشون قشنگتر و با کالس تر اومدی -

ه باشیو نامه های اولیت نوشته بودی همیشه آرزو داشتی یکی مثل من داشتشوخی نکن، حوصله ندارم. چرا ت - . 

 .حاال هم می گم همیشه آرزومه یکی مثل تو داشته باشم -

 واسه دوستی؟ -

 .نه، واسه همیشه -

 اما داری دروغ می گی. پس حرفهای ظهرت چی بود؟ -



 .باور کن نمی دونستم کار به اینجا می کشه -

و منو همین طور می خواستی، وقتی پای انتخاب رسید جا زدیاِ، پس ت - .  

امت پیمان ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: من هیچ وقت جا نمی زنم. اگر قرار بود همینطوری بخو

 .خیلی راحت بهت می گفتم، اما فکر نمی کردم اینقدر زود قرار تصمیم بگیریم

دی من از اول به فکر زندگی بودم، خیلی هم زیادپس چطور تو نامه سومت نوشته بو - . 

 .پیمان سکوت کرد

بگو برای  من ادامه دادم: اما از من به تو نصیحت از من که گذشت اما اگه خواستی با یکی دیگه دوست بشی اول بهش

ونه درست خدوستی می خواهیش یا هدفت از این دوستی زندگیه تا مثل من بدبخت نشه. اون از وضعی که برام تو 

نو بالتکلیف شده، اینم از اینجا. من از تو که خیلی صادقی بیشتر از این انتظار داشتم. نه می گی آره، نه می گی نه. م

شدم گذاشتی. من که گفته بودم خودمو برای هر حرفی آماده کردم. اگه از همون اول هم نه می گفتی ناراحت نمی . 

نه. من  شو با هم بریم. تو چرا برای خودت می بری و می دوزی. کی گفتهمرجان خانم، یک کم صبر کن. پیاده  -

ه می دونم چه اگه می خواستم فقط دوست باشم فکر می کنی قحطی دختر بود که اومدم به تو گیر دادم در صورتی ک

 .جور خونواده ای داری

. بدون اینکه روغ چیزی به من نمی گویدبا ناباوری به او نگاه کردم. نمی دانستم چه بگویم. می دانستم پیمان به د

ای حرفم می بتوانم حرفی بزنم پشت به او کردم تا بروم که صدای او را شنیدم که گفت: مرجان من راست می گم و پ

 .ایستم

او را  لحظه ای ایستادم و ناخودآگاه سرم به طرف او چرخید. در بعدازظهری که رو به غروب می رفت چشمان عسلی

ا دیدم که از اشک شده بودند. همین برای من گواهی بود برای صداقتش. به اطراف نگاه کردم و مژگان ر دیدم که پر

ه بود چشمانم با دوست پیمان چنان گرم گرفته که گویی سالهاست با او آشنا است. از این روابط عمومی قوی کم ماند

 .از حدقه دربیاید. صدای پیمان مرا از فکر مژگان خارج کرد

رجان، تو هم فکراتو بکن. من جدی گفتم، صددرصدم - . 

فایده ای  ببین، اگه واقعاً فکر می کنی من به دردت می خورم این تصمیم رو بگیر چون تصمیم سرسری هیچ -

 .نداره

 .من تصمیم خودمو گرفتم. از همون اولم توش شک نداشتم -

سی تعریف ان حال فکر کردم باید این خبر را برای کنفس عمیقی کشیدم و با خوشحالی سرم را باال گرفتم. در هم

. خیلی کنم وگرنه دلم می ترکد. در همان لحظه چشمم به زنی افتاد که کنار مژگان و دوست پیمان ایستاده بود

 .ترسیدم

 پیمان گفت: اوخ، اوخ، اون دیگه کیه؟

 .لبم را به دندان گرفتم و گفتم: وای، نمی دونم

شنیدم که مرا به نام می خواند: فرزانه ناگهان صدای زهرا را ! 

 .رو به پیمان کردم و با عجله گفتم: تو برو، خواهرمه، خداحافظ



انه دویدیم. پیمان با قدمهای تند مرا ترک کرد. زهرا با عصبانیت دنبال پیمان رفت. من و مژگان از ترس به سمت خ

الی که زهرا فقط پیمان را شناخته بود. من و مژگان در ح نمی دانم دوست پیمان از کجا در رفته بود اما از بخت بد

 .نفس نفس می زدیم به خانه رسیدیم

اال خاله مژگان در حالی که از ترس لبهایش را می جوید گفت: وای فرزانه چه کار کنم. من که تقصیری نداشتم. ح

 .زهرا فکر می کنه من با اون پسره دوستم

که می  نکنه بره دم خونه پیمان اینا به مادرش شکایت اونو کنه. اما نه، زهرانترس، من فقط از این می ترسم  -

اری نداشت. دونست من با پیمان دوستم، امکان نداره دست به همچین کاری بزنه. تازه او عصبانی بود وگرنه با ما ک

احت شده. ستیم خیلی نارخوب تقصیر ما هم هست. تا این موقع شب بیرون بودیم. البد زهرا اومده خونه دیده ما نی

 .اما تقصیر تو هم بود، بهت گفتم نیا

 .نخیر، تو هیچی به من نگفتی. اصالً به من چه، می گم تو منو به زور بردی -

 دستم درد نکنه، اگه این اتفاق برای تو می افتاد همچنین حرفی می زدی؟ -

گه چی؟می دونم فرزانه حق با توست اما اگه خاله زهرا به مامانم ب -  

 .گفتم که نمی گه. فقط به این فکر کن که پیمان بدبخت االن کجاست و چه کار می کنه -

 به من چه مربوط. هر چی می کشیم از دست همین پیمانه. تو این محل جز ننگ و آبروریزی کار دیگه ای -

 .نکردیم. همش تقصیر خودمونه که رو دادیم سوارمون بشن

داشتی با پسره  بگیر ببینم چه خاکی می تونیم به سر مون بریزیم. حاال خوبه خودم دیدمیک دقیقه زبون به دهن  -

 .دل می دادی و قلوه می گرفتی

ت خاک بر سر منم کرده. خوب شد؟ همیشه مامانم می گه هیچ پسری نمیاد دختری را که با همه پسرها دوس -

 .بوده بگیره

 .خب می خواستی حرف مامانت رو گوش کنی -

ره از خانه ر همین میان بود که متوجه شدیم زهرا وارد حیاط شد و پس از اینکه فهمید ما به خانه برگشته ایم دوباد

مان رو خارج شد. مژگان از جا پرید و دستم را گرفت و با هیجان گفت: وای فرزانه، خاله زهرا چوب برداشت بره پی

 .بزنه

چوب بود؟نه بابا، چرا چرت می گی. اصالً دست زهرا  -  

 .نمی دونم، چوب بود یا چیز دیگه اما دیدم چادرش تکون خورد -

 .گمشو خیاالتی. بمون خونه من برم ببینم چه خبره -

 .نه نرو... پس بزار منم بیام -

 .بشین سر جات، همون بار اول که اومدی برای هفت پشتم کافیه -

ه بود. دور زهرا را دیدم که کنار باجه تلفن سر خیابان ایستادبه سرعت چادرم را سر کردم و از خانه خارج شدم. از 

 .به طرفش رفتم و در حالی که سرم را پایین انداخته بودم گفتم: سالم آبجی

 زهرا نگاهی به من انداخت و گفت: سالم، برای چی اومدی؟

 .آخه مژگان گفت تو چوب بردی پیمان رو بزنی -

م گرفت اما زهرا خیلی جدی گفت: مسخره نشو، برو خونهخودم از حرفی که زده بودم خنده ا . 



 آبجی زهرا، تو چرا اینطوری کردی؟ -

بخت اگه چه کار کردم؟ خوب کردم. خجالت نکشیدید اون موقع شب بیرون بودید. تازه اونم کجا؟ کوچه باغ. بد -

چی بهت بگمیکی شمارو اونجا می دید می دونی چه فکرهایی می کرد؟ وای فرزانه نمی دونم  . 

نم کار خوبی سرم را پایین انداختم و گفتم: می دونم کار بدی کردیم. حق با توست، بیا بزن تو گوشم. خودم می دو

 .نکردم. حاال کجا می خواهی زنگ بزنی

عوض  می خوام به فاطمه زنگ بزنم بیاد مژگان رو ببره. هر وقت اون میاد اینجا تو از این رو به اون رو می شی. -

س فردا فاطمه اینکه به او نصیحت کنی که این کارا بده با خودت می بریش یکی هم براش پیدا می کنی. نمی گی پ

 .برمی گرده می گه فرزانه مژگان رو خراب کرده. نمی دونه که دختر خودش چه آتیشپاره ایه

گناه دارهاما تقصیر من بود، مژگان تقصیری نداشت. تو رو خدا به آبجی فاطمه زنگ نزن.  - . 

 .نمی خواد شفاعت اونو کنی، خودتم باید تنبیه بشی -

کسی که داخل باجه بود خارج شد و زهرا وارد شد. شماره را گرفت اما زود آن را قطع کردم و گفتم: تو رو خدا 

 .ببخش

  .مسخره نشو، به نفع هردوتونه -

ادرش پسر خواهرم گوشی را برداشت و گفت که مو دستم را پس زد و شماره منزل خواهرم را گرفت. خوشبختانه 

 .خانه نیست. زهرا پس از پرسیدن حال او گوشی را گذاشت و به من نگاه کرد و گفت: شانس آوردید

 .نفس راحتی کشیدم و گفتم: دیدی؟ خدا نخواست تو به آبجی فاطمه بگی

ان همین موقع دوستای پیمان را دیدم، اما پیم از باجه بیرون آمدیم و به همراه زهرا به طرف خانه راه افتادیم. در

ید خانوممیانشان نبود. همین که خواستیم از جلویشان رد شویم صدای یکی از آنان را شنیدم که گفت: ببخش . 

 .زهرا به طرف او نگاه کرد و گفت: بله، بفرمایید
 

 

نیدم که به زهرا گفت و صدای زهرا را شمن نایستادم و رفتم جلوتر و منتظر زهرا شدم. شنیدم آن پسر چیزی   ·

ین بود. به من اشاره کرد و گفت: این خانوم بود؟ صدای آن پسر را شنیدم که گفت: نه یکی دیگه کوچکتر از ا

نمی دانستم  فهمیدم منظورشان مژگان است. دیگر نایستادم و به طرف خانه رفتم. دلم بدجوری به شور افتاده بود و

که با  چه کار داشت و چه چیزی را می خواست به او بگوید. وقتی به خانه آمدم مژگان را دیدمدوست پیمان با زهرا 

 نگرانی منتظر آمدن من است. به محض دیدن من گفت: چی شد؟

انند عزیز من سیر تا پیاز ماجرا را برایش تعریف کردم. هنوز حرفم تمام نشده بود که صدای گریه مژگان درآمد و م

این حرفها  ی خود را می زد. خیلی ترسیدم. بغلش کردم تا صورتش را چنگ نزند و به او گفتم که تماماز دست داده ا

را از خودم درآورده ام اما او همچنان زوزه می کشید و اعصاب مرا بهم می ریخت. نیم ساعت بعد زهرا به خانه آمد. 

ون رو جلوی یه دبختها همین مونده بود که خودتبه محض دیدن ما گفت: خاک بر سر جفتتون با این بچه بازیهاتون. ب

دترنمشت آسمون جل انگشت نما کنین. اونم آدمایی که سرشون به تنشون نمی ارزه و هر کدوم از هر کدوم گن . 

 با نگرانی گفتم: چی شده؟

بگه خانم ده چی می خواستی بشه؟ همین مونده بود که اون پسره، همون کچله، نمی دونم اسمش چه کوفتیه برگر -

ما دیدید پیمان تقصیر دوست ما نیست جلوی خواهر خودتونو بگیرید که اینقدر نیاد دم خونه پیمان اینا. تا حاال کی ش



ادامه  اون طرفا پیداش بشه. این خواهر شماست که تا چشم به هم بزاری اینجاست. بعدش یک گر گوری دیگه

ی و برگشتی رتون بره سربازی می خواستم بهش بگم اگه رفتحرف اونو گرفت و گفت: خانم من قبل از اینکه براد

و  دیدی گندش دراومده نزاری تقصیر دوست ما. بعد هم اون درازه که مثل زرافه می مونه گفت: خانم منم بارها

 بارها خواهر شمارو تو اون کوچه دیدم. می دونید اگه یکی از همسایه ها اونا را ببینه چه کار می کنه؟ همه اونا

ما واقعاً حیفه، برچین هستند و کافیه خواهرتون رو با آقا پیمان ببینن، دیگه کار هر جفتشون تمومه. آخه خواهر شخ

ذرونیه. اون که می دونه پیمان اونو نمی گیره، پس برای چی جوانیشو هدر می ده. این دوستی ها برای دو روز خوشگ

د تو ن رو. اون قبل از خواهر شما دو تا دختره رو می برمن خودم پسرم. پسرارو هم خوب می شناسم. بخصوص پیما

 .همون کوچه. درست مثل خواهر شما

عد فریاد حرفهای زهرا مانند قیر داغی بود که به سرم ریخته شد. سعی کردم آرام باشم و همه حرفهای او را بشنوم. ب

 زم. آبروشون رو می برم. نامردم اگهزدم: از فردا صبح پدر همه شون رو درمیارم. جلوی پای همشون تف می اندا

رده. من از اون فردا نرم پیش پیمان و تکلیفمو روشن نکنم. خوب آبروی منو تو محل برد. تازه آقا وکیل وصی پیدا ک

 ...اول می دونستم دوستای آب زیرکاه و عوضی ای داره. گور پدر هر چی پسره. همشون سر تا پا یک کرباسن

تم: زهرا بهت نتوانسته بودم دق دلم را خالی کنم و همین باعث سردردم شده بود. با گریه گفبه گریه افتادم. هنوز 

 .قول می دم، قول صد در صد، دیگه اونو دوست نداشته باشم

دم این حرف خنجری بود که بر قلب خودم فرود آمد و از شدت درد آن با صدای بلند و در حالی که گریه می کر

فتم دوستات ر دوستت داشتم، اما تو همیشه بی عقل بودی. پیمان دیوانه چند دفعه بهت گگفتم: پیمان احمق. چقد

دآدمای خوبی نیستن، اما تو گفتی من فقط با اونا راه می رم اما از هیچ کدومشون خوشم نمیاد. پیمان نامر . 

بک کنم غافل م که خودم را سنتوانستم ادامه بدهم زیرا می دانستم او نامرد نیست و من فقط می خواستم چیزی بگوی

یلی دوستش از اینکه این حرفها بدتر حالم را خراب می کرد. با گریه گفتم: آبجی زهرا تو بگو چه کار کنم؟ به خدا خ

 .دارم

 .زهرا که از گریه من ناراحت شده بود گفت: فرزانه درکت می کنم، اما باید بهش کم محلی کنی

فت و من به سرعت برای شستن دست و صورتم به دستشویی رفتمبا آمدن پدر و مادر بحث خاتمه یا . 

دیدم اما با  پس از آن شب تا چند وقت از پیمان خبری نبود. یک روز که از مدرسه برمی گشتم او را در صف اتوبوس

 زدیدن من سرش را زیر انداخت و محلم نگذاشت. همان لحظه به یاد آوردم که قرار بود به او کم محلی کنم و ا

 .اینکه می دیدم او پیشدستی کرده خیلی حالم گرفته شد

بودم و  چند روز به همین منوال گذشت. باز او را دیدم. دیگر قصد نداشتم به او کم محلی کنم زیرا او را بخشیده

رفت به ن گتشنه نگاه و لبخند او بودم. نگاه پیمان به من افتاد و من به او لبخند زدم اما نگاهش را بی تفاوت از م

ن روز با طوری که فکر کردم مرا نشناخته است. اما اشتباه می کردم زیرا متوجه شدم به عمد مرا ندیده می گیرد. آ

ا خورده ام اما ناراحتی به خانه برگشتم و تا شب از سردرد حال بلند شدن از رختخواب را نداشتم. فکر می کردم سرم

شدم سرما نخورده ام بلکه سرخورده شده اماثری از سرماخوردگی در وجودم نبود. متوجه  . 

واستم فردای آن روز و فرداهای دیگر گذشت. دلم برایش پر کشید و کم محلی او بیشتر شیدایم می کرد. می خ

د خودم را به ندیدنش عادت دهم اما این فقط یک لحظه بود. تمام وجودم او را می طلبید و از این همه شیدایی خو

ت، پیمان بچه و بارها با خود صحبت کردم و روی او معایبی گذاشتم. به خودم گفتم: فرزانه بدبخ متعجب بودم. بارها



یم گیری است. سنش کمه. بچه ننه است. زیاد خوشگل نیست. هنوز رگ مردونگیش درنیومده. هنوز قادر به تصم

گ میشه، چه باشه آخرش بزرنیست و خیلی چیزهای دیگر اما مگر دلم حالیش می شد. مرتب نق می زد که باشه، ب

یشه. سنش زیاد میشه، از بچه ننه بودن هم درمیاد. خوشگلیش به اندازه است. رگ مردونگیشم یک روز کامل م

م اما این دردی دوا آخرش می تونه تصمیم بگیره. از دست دلم کالفه شده بودم. بارها با مشت به قفسه سینه ام کوفت

های قفسه سینه ام اضافه کردنکرد تازه درد بدی هم به استخوان . 

 هر روز او را می دیدم که مرا ندیده می گرفت و محلم نمی گذاشت. غصه ام را در دلم می ریختم و به خانه برمی

مه های شب گشتم و هر شب بدون اینکه شام بخورم می خوابیدم. اما فقط تظاهر به خوابیدن می کردم و هر شب تا نی

ه بوجود آمده بود فکر می کردمبیدار بودم و به مصیبتی ک . 

س بود و کم کم سرگیجه هایی که مربوط به ضعف بدنی بود شروع شد. فشارم پایین آمده بود. مادر خیلی دلواپ

ه تا خالی گاهی با کتک وادارم می کرد لقمه ای بخورم اما راه گلویم بسته شده بود. می دانستم این بغضی است ک

تمام  نخواهد شد. هر روز حالم بدتر از روز پیش می شد. زهرا که موضوع را می دانستنشود راه عالجی برایش پیدا 

ینکه بدانم آن را برای مادر تعریف کرد. از ناراحتی به طرف قفسه داروها رفتم و یک بسته قرص برداشتم و بدون ا

دم چیزیم نشد. بعد فهمی چه قرصی است هر ده تای آن را با هم خوردم. حالم بد شد اما آنطور که فکر می کردم

 .قرصهایی که خورده ام ویتامین بوده است

ه آن فهمیدن مادر نه تنها دردی از من دوا نکرد بلکه عالوه بر مراقبتهای مداوم و پی در پی نصایح هر روزه هم ب

وچه و خیابان اضافه شد. دیگر حسابی کالفه و بیچاره شده بودم. هر روز پشت پنجره اتاقم می ایستادم و چشم به ک

ین داشتم. اما کوچه و خیابان هم سوت و کور شده بود و نشانی از رهگذری آشنا در خود نداشت. به سراغ تسک

تن تنها دهنده همیشگی دلم رفتم. همان دفتری که در آن بارها و بارها نامه های عاشقانه برای او نوشته بودم. نوش

شتمند زیرا هنگام نوشتن او را در ذهنم می دیدم. برایش نومسکنی بود که می توانست قلبم را کمی آرام ک : 

 پیمان عزیزم

انه پاسخم را باز برایت می نویسم و باز تو را از آتش درونم آگاه می کنم. بگو، دلم می خواهد حقیقتی را بدانم، صادق

همه  د؟ کجا رفت؟ آنبگو. بگو بدانم که آن همه شور و عشق و آن همه اشتیاق که برای دیدن من داشتی چه ش

ذری. عشق و محبت دروغ بود؟ روزی گفتی که عاشقانه دوستم می داری، اما اکنون چون بیگانه ای از کنارم می گ

م را در پیمان عزیزم، هنگام نوشتن احساس می کنم از غم لبریزم. به من توجه کن. آیا می خواهی پر پر زدن قلب

. وقتی تو را داشتم از م آی تا مرگ قلبم را با لبخند پیروزمندانه ات ببینیمقابل دیدگانت ببینی، پس بازگرد و بسوی

ه تو تکیه شادی لبریز بودم و دیدار تو تنها آرزویم بود. در این دنیای بی کسی دل به عشق تو سپردم و با امید ب

 ه ات؟ از چه رو آنکردم، با عشق تو سیراب شدم و راه زندگی را یافتم. اما افسوس، چه شد زمزمه های عاشقان

می شد  نجواهای عاشقانه را تیرگی و غم پوشانده است؟ در این شب دلگیر به زندگی پوچ خود می اندیشم. کاش

ه غیر از بسان پرنده ای در کوچه های غبارآلود زمان آن قدر به پرواز درآیم و دور شوم تا به ابدیت برسم. آنچنان ک

به رنگ گل  دیدن تو تمامی وسعت زندگانیم خواهد شد. با دیدن تو زندگیم تو کسی آنجا نباشد. تو را می بینم و

ز سرخ درخواهد آمد. امشب شب تاریکی است. ستاره ای در آسمان نیست و به زودی آسمان می گرید. شاید ا

گویی د و دوری ستارگان بی تاب است. همانطور که دل من از دوری تو رنج می برد. لحظه ها به کندی سپری می شون



اندیشم. به  خواب نیز با چشمان غمبارم پیمان شکنی کرده. هیچ راهی جز انتظار برایم باقی نمانده. فقط به فردا می

 .فردایی نه چون دیروز تاریک و مبهم. فردایی که تکراری بر روزهای گذشته ام نباشد

اهت از من ایی که با بر گرفتن نگتو هرگز نخواهی فهمید که امشب و شبهای پیش از آن به من چه گذشته. روزه

تم در پس آتش بر جانم زدی. اما من این آتش را با تمام وجود خریدار شدم و فقط به تو اندیشیدم. به تو که می دانس

نت را به چه نگاه بی تفاوتت قلبت ضربان عشق دارد. قبول نداری؟ اگر اینطور نبود پس جمع شدن اشک در چشما

جز این نیست که تو هم رنج می کشی؟ چیز مربوط می کنی؟ آیا  

آلود که نمی دانی امشب چقدر گریه کردم و چقدر سر به دیوار کوفتم. چه آه ها از سینه بیرون ندادم. سینه ای درد

 .مهر تو در آن جا گرفته بود

وای محبت سر آ چه زیبا بود بهاری که تو را دیدم و چه زیباتر بود تابستانی که به تو دل بستم. تو چون مرغ عشق

ان جدایی دادی و من چون جفتی تنها به تو پیوستم. آیا پاییز هزار رنگ خزان عشق ما شد و آیا باید منتظر زمست

گی می باشم؟ اما از هم اکنون زمستان سخت و مالل آوری در قلبم حکومت می کند و نمی دانی چقدر احساس بیهود

تو روزی خودخواهانه مرا از خود می رانی هرگز مهرت را در خود جا  کنم. آه اگر این قلب بیچاره ام می دانست که

ار هم که شده نمی داد. ولی افسوس که تو با واژه شیرین محبت بیگانه ای، زیرا اگر عشق را می شناختی برای یک ب

 .در این مدت به دیدنم می آمدی

گانی کرده بودم. ختم که از چندی پیش آنها را بایدستم از نوشتن خسته شده بود. دفتر را کنار کتابهای درسی ام اندا

وجود روی تختم دراز کشیدم. اشکهایم از گوشه چشمانم به درون موهایم فرو می رفت و احساس ناخوشایندی را ب

 .می آورد

یلی عاقل آن شب گذشت. فردای آن روز باز پیمان پشتش را به من کرد. دیگر نمی دانستم چه باید بکنم. اگر خ

تقام مرا از او با این کار از او متنفر می شدم و کینه اش را به دل می گرفتم و منتظر روزی می ماندم که روزگار ان بودم

اید عشق بگیرد. اما من عاقل نبودم. دیوانه ای بودم که هر چه کمتر محلم می گذاشت عاشقتر و شیداتر می شدم. ش

نمواهم تکانی به خود بدهم و گرد این جادو را از تنم دور کاو مرا سحر کرده بود زیرا دیگر خودم نبودم که بخ . 

ظه هم بدتر از آن فشار روحی داخل خانه بود. از وقتی که زهرا راز عشق مرا به مادر گفته بود دیگر حتی یک لح

ه شود و من آگا آرامش نداشتم. البته مقصر زهرا نبود. می دانستم که او با این کار می خواست مادر نسبت به وضعیت

 حتی فکرش را هم نمی کرد که عکس آن شود. هر روز که از مدرسه برمی گشتم مادر چون بازجویی کنار در

ه چه کار منتظرم بود و هنوز جواب سالمم را نداده می پرسید چرا چند دقیقه تأخیر داشتم؟ با چه کسی آمدم؟ مدرس

ه اگر به و هزار پرسش پی در پی و ناراحت کننده ک کردم؟ چه کسی را در خیابان دیدم؟ چه کسی به من نگاه کرد

تم بروم تک تک آنها با دقت توضیح نمی دادم سیل حرفها به سویم سرازیر می شد. از همه بدتر هرجا که می خواس

فسم را مادر چادرش را سر می کرد تا مرا همراهی کند. دیگر باورم شده بود که یک جانی هستم و کم کم اعتماد به ن

ت می دادم. هر کاری که می خواستم بکنم احساس می کردم اشتباه از دس ست و نگاه هایی را به دنبال خود دارد. ا

 .حرفهایم را با احتیاط بیان می کردم. حتی حرکاتم نیز مانند آدمکی آهنی تعیین شده بود

سخت بود.  آن را بلد بودم خیلی روزها می گذشتند تا اینکه ثلث اول از راه رسید. این برای من که از مدرسه فقط راه

از این بابت خیلی  با هر بدبختی امتحانات را پشت سر گذاشتم اما می دانستم نباید منتظر نمره های چشمگیری باشم.

ن را ناراحت بودم زیرا تا پیش از آن شاگرد خوب مدرسه بودم و این برای یک شاگرد زرنگ که طعم ممتاز بود



رس ش های پدر و مادر نیز مزید بر ناراحتی ام شده بود، اما واقعاً برای خواندن دچشیده خیلی سخت بود. سرزن

نها در درس تمرکز نداشتم. متن کتابهایم چون خطهای میخی عالمتهای کج و معوجی بودند که مفهومی نداشتند. ت

م بودانشا پیشرفت داشتم و بس. زیرا از نوشتن لذت می بردم آن هم نوشتنی که منشاء آن از قلب . 

این  یک روز از مادر خواستم اجازه دهد برای خواندن درس به منزل دوستم که چند کوچه با ما فاصله داشت بروم.

رمتبار کلکی در کار نبود و می خواستم واقعاً به خود تکانی بدهم. مادر نگاهی به من کرد و گفت: خودم می ب . 

ادر که ا چیزی نگفتم چون به راستی هدفم درس خواندن بود. مبا اینکه از این بی اعتمادی ناراحت شده بودم ام

 چادرش را سر کرده بود شروع کرد به غر زدن که بتمرگ تو خونه خودت بخون، مگه خودت چه مرگته؟

 .گفتم: از درسام عقبم

 .مادر گفت: بایدم عقب باشی، اون موقعی که دنبال غلط کردن می رفتی فکر درسات نبودی

ودن فتم چون در این مورد مادر حق داشت. شاید کاری که می کردم غلط بود اما خودم هیچ وقت غلط بباز چیزی نگ

عم عشق را آن را قبول نداشتم زیرا عشق هدیه ای آسمانی بود که فقط از جانب خدا به انسان می رسید. انسانی که ط

  .درک نمی کرد هیچ گاه مفهوم زندگی را هم درک نمی کرد

تیم. ب با غرغرهای مادر از خانه بیرون آمدیم، اما مادر دلش نمی خواست رضایت بدهد. تا نیمه راه رفبه هر ترتی

اومده  پسری از کنارمان رد شد و نگاهی گذرا به من و مادر انداخت. مادر با عصبانیت گفت: چیه؟ برای دیدن این

 .بودی. خوب حاال که دیدی برگرد بریم خونه

بخونم  کردم و گفتم: مامان معلومه چی می گی؟ اگه دوست نداری من برم خونه دوستم درس با حیرت به مادر نگاه

 .خوب بگو برگردم. این حرفها چیه می زنی

 کمی جلوتر ایستاد. گفتم: باز چیه؟

 .زهرمار و چیه. مگه کوری، اون نره غوالرو نمی بینی دارن فوتبال بازی می کنن -

ما را که نمی خورنخوب به من چه. بازی کنند،  - . 

ه تو می خوای نخیر، اونا برای امثال تو فوتبال بازی می کنن. برگرد بریم خونه، البد اون پسره هم بین اوناست ک -

 .اونطرفی بری

را هم قفل  دیگر خونم به جوش آمده بود اما بدون اینکه حرفی بزنم به طرف خونه برگشتم و رفتم داخل اتاقم و در

ه کنهدر را شنیدم که می گفت: نخیر نمیشه. باید به بابات بگم تکلیف منو با تو یکسرکردم. صدای ما . 

دن. خودم دستم را جلوی صورتم گرفتم و به حال خود گریستم، اما بعد از لحظه ای ناخودآگاه شروع کردم به خندی

کردم نمی دانستم علت خنده ام چیست اما یک لحظه از اینکه نکند به سرم زده باشد وحشت . 

ایم هر روز از دوستم که منزلشان درست روبروی خانه پیمان بود راجع به او می پرسیدم. او هم با آب و تاب بر

ردم که گویی تعریف می کرد که مثالً کی بیرون رفت، کی به خانه برگشت. من چنان به صحبت های او گوش می سپ

ز دیگر د. به راستی چنین بود، سخن درباره او از هر چیشیرین ترین و جذاب ترین داستانها را برایم نقل می کر

 .برایم لذت بخش تر بود

ر بودم. بیست و پنج روز بود که او را می دیدم اما گویی او مرا نمی دید. دیگر پاک ناامید شده بودم اما هنوز منتظ

ه سوی او واند و من با سر بمنتظر روزی که پیمان با چشمان عسلی و آن نگاه شیرین و جذابش مرا به سوی خود بخ



نتظار و بروم، بدون اینکه از او به خاطر این همه روزهای سخت گله ای داشته باشم. اما افسوس فقط انتظار بود و ا

 .دیگر هیچ

م که احتمال یک شب بعد شام پدر مرا به اتاقش خواند. دلم لرزید اما سعی کردم نگران نباشم زیرا کاری نکرده بود

دام در او را بدهم. با فاصله، دو زانو جلوی پدر نشستم و در همان حال به یاد خواهرانم افتادم که هر کخشم و غضب 

دهم که مراحل خاصی از زندگی شان مانند من رودرروی پدر قرار می گرفتند. سرم را زیر انداختم تا به پدر نشان ب

جا به جا شد و گفت آماده شنیدن حرفهایش هستم. پدر ابتدا سرفه ای کرد و در جایش :  

دچار مشکل  فرزانه خواستم بیایی اینجا تا دو سه کلمه ای با تو حرف بزنم. ببین دخترم مراقب باش در زندگی -

برت نشی. در انتخاب مرد زندگی آینده ات خوب دقت کن و سرسری فکر نکن. از آخر و عاقبت خواهرانت درس ع

رست و ن از امیر که معتاد و پدرسوخته بود. اون هم از شوهر زیبا که ایمان دبگیر. اون از محمود که همه کاره بود. او

باه حسابی نداره، یعنی هیچی نداره. خالصه هر کدوم از اونا یک عیبی داشتند و شاید من در ازدواج خواهرات اشت

ا چه کنم که واستم امکردم. به هر صورت تو سعی کن مراقب باشی و اشتباه نکنی. من بدی هیچ کدوم از خواهراتو نخ

 .پیش اومد

انم دچار شوم این نخستین بار بود که پدر اقرار به اشتباهش می کرد. شاید ترس از اینکه من هم به سرنوشت خواهر

ی به حرفهای او را بر این داشته بود که با من صحبت کند تا از راهی که در پیش گرفته بودم برگردم. آن شب خیل

کرده بود  لی برای او می سوخت زیرا در طول زندگی اش با سختی و مشقت دست و پنجه نرمپدر فکر کردم. دلم خی

ا اینکه اما آنطور که می خواست بهره ای از آن کسب نکرده بود. سرنوشت خواهرانم همیشه قلب پدر را می آزرد و ب

شتباهی که بود که خودش نیز به ا مستقیم به آن اشاره نمی کرد اما در حرفها و آه هایی که از سینه می کشید معلوم

 .درباره آنان کرده معترف است

ای همان شب تا نزدیکی های صبح بیدار بودم. آخر به این نتیجه رسیدم که او را فراموش کنم. اما این فکر فقط بر

حالی که  بود و صبح روز بعد با دیدن او همانی شدم که بودم. عاشق و مجنون. پیمان کالسوری به دست داشت و در

یستگاه قرار متفکرانه سرش به زیر بود در ایستگاه ایستاده بود. من نیز در صف ماشین هایی که درست روبروی ا

اه کرد. داشت ایستادم. در یک لحظه سرش را بلند کرد و مرا دید اما سرش را زیر نیانداخت و مستقیم به من نگ

ویی پاهایم داشت. با آمدن تاکسی با اینکه نوبتم بود اما گ باورم نمی شد که او به من چشم دوخته است اما حقیقت

ید او قدرت حرکت نداشتند. قدمی به عقب برداشتم تا دیگران سوار شوند اما در همان لحظه اتوبوسی از راه رس

او به من  بدون کوچکترین مکثی سوار شد. همان لحظه سوزشی در قلبم احساس کردم. آن را به هیجانی که از دیدن

ست داده بود ربط دادم. در تمام مدتی که در مدرسه بودم حتی یکد حظه نگاه او از خاطرم بیرون نرفت و بعد از ل 

 .خوردن زنگ مدرسه گیج و منگ به طرف خانه راه افتادم

آن شب فرخ به مرخصی آمده بود و خواهرانم برای دیدن او در منزلمان جمع شده بودند اما حال من خوب نبود. 

ی غم دنیا را به ه می دید رنگ پریده و بیمارم اجازه داد برای استراحت به اتاقم بروم. با پا گذاشتن به اتاق گویمادر ک

ند. حالتی دلم ریختند و بدون دلیل شروع کردم به گریستن. سرم به دوران افتاده بود و دست و پاهایم می لرزید

ودم. کم کم بودم از گرسنگی نیست زیرا تازه شام خورده بمانند ضعف از گرسنگی به من دست داده بود اما مطمئن 

یدم و به محض لرز دست و پایم تبدیل به درد در ناحیه کمرم شد و ستون فقراتم تیر کشید. از درد جیغ بلندی کش

 د و پس ازاینکه خواستم از اتاق خارج شوم تا کسی را به کمک بطلبم از هوش رفتم. با فریاد من مادر به اتاق دوی



ت دیدن من که بیهوش کف اتاق افتاده بودم پدر را صدا کرد. فرخ برای خبر کردن دکتر رفت. مرا روی تخ

ا .خواباندند. زمانی که بهوش آمدم دکتر را باالی سر خود دیدم د. اما بتدا فکر کردم مرا به درمانگاه منتقل کرده ان

پدر و مادرم  از بقیه خواست از اتاق خارج شوند و فقط با دیدن پنجره آشنای اتاقم شروع کردم به گریه کردن. دکتر

تاکنون  ماندند. از اینکه جلوی پدر و دکتر گریه می کردم خجالت کشیدم اما دست خودم نبود. چنان زار می زدم که

ه پدر گفت که به یاد نداشتم آنطور گریسته باشم به جز در مرگ خواهرم فریبا. دکتر همانطور که نسخه می نوشت ب

مراجعه  من دچار ضعف عصبی شده ام و باید هرچه زودتر به کلینیکی که او نشانی اش را پشت نسخه می نوشت

ی برایم کنم. دکتر پس از تجویز چند قرص آرام بخش و نوشتن برگه ای برای مدرسه که در آن یک هفته مرخص

واب آور . داروهایی که دکتر داده بود خنوشته بود منزل را ترک کرد. فرخ برای گرفتن داروهایم از منزل خارج شد

 .بود اما دردی از من دوا نمی کرد زیرا خودم بهتر می دانستم بیماری ام چیست و درمانش کجاست

صبح روز بعد با وجودی که رخوت قرصهای آرام بخش در بدنم بود حاضر شدم تا به مدرسه بروم اما مادر 

مین دلیل می دانستم اگر به مدرسه نروم پیمان را نخواهم دید. به ه سرسختانه از من خواست به رختخواب برگردم.

شروع به گریه کردن و التماس کردم. تا آخر فرخ مرا به مدرسه رساند. در مدرسه گیج و منگ بودم و هرچه 

زنگ ز دوستانم از من می پرسیدند قادر به پاسخ دادن نبودم. تا زنگ آخر سرم روی میز بود و چرت می زدم. بعد ا

م زیرا با کمک یکی از دوستانم از مدرسه خارج شدم و با هزار زحمت خودم را به خانه رساندم. جلوی در کوچه نشست

کراست به دیگر قادر به راه رفتن نبودم. مادر پایین آمد و در حالی که زیر بازویم را گرفته بود مرا به داخل برد. ی

ن داشته باشم تا نزدیکی های شب خوابیدماتاقم رفتم و بدون اینکه اشتهایی برای خورد . 

مقدار کمی از  وقتی از خواب بلند شدم حالم کمی بهتر بود. مادر غذایی را که نخورده بودم برایم آورد و فقط توانستم

 .آن را بخورم. سپس به اتاق رفتم و با گذاشتم نواری داخل ضبط صوت کنار پنجره ایستادم

تنها بال خیزددال خو کن به تنهایی که از   

 سعادت آن کسی دارد که از تنها بپرهیزد

 دلم گرفت از بی کسی فریاد از این دلواپسی

 خودت گفتی میمونی و هم خونمی، هم نفسی

 رفتی و من تنها شدم، آواره دنیا شدم

 جنون از گرد راه رسید مجنون تو لیال شدم

 دل که گرفتار تو شد، مونس و غمخوار تو شد

مون تو چه کرد، یک شبه بیمار تو شدببین چش  

 بر چشم پاک تو قسم، فقط تویی تنها کسم

 دلباخته ام در این قمار، پرنده ای در قفسم

 ویرانی ما را ببین، بیهوده دیوانه شدیم

 ساقی به داد ما برس عاشق پیمانت شدیم

 شکنجه گر گشتید شما، شکنجه شد دلهای ما

رسید جان ما ای داد از بی رحمی تو به لب  

* * * 



اتوان شده از جدایی اجباری من و پیمان یک ماه گذشت. در این مدت هیچ اتفاقی نیفتاده بود. به راستی بیمار و ن

یخت. بودم. هر روز صبح مادر مرا مجبور به خوردن صبحانه می کرد و پس از آن مشتی قرص اعصاب به حلقم می ر

ح با گره خورده اند و حالت تهوع تا نزدیکی های ظهر با من بود. آن روز صباحساس می کردم روده هایم نیز به هم 

ود و به من چشم ناراحتی به ایستگاه تاکسی رفتم و با پیمان برخورد کردم. او نیز در ایستگاه اتوبوس ایستاده ب

گرفتم و  صورتم دوخته بود. با آمدن تاکسی سوار شدم اما نتوانستم بر رفتارم مسلط بمانم و دستانم را جلوی

و بدنم  گریستم. فردای آن روز به حدی حالم بد بود که نتوانستم از جا تکان بخورم. سرم به شدت درد می کرد

از گریستم چنان سنگین شده بود که گویی تمام بدنم را در گچ قرار داده بودند. هر کار کردم از جا بلند شوم نشد. ب

وانستم او را ببینمو گریه ام از این بود که آن روز نمی ت ادر سرزده به اتاقم آمد و وقتی دید با آن وضع در حال م .

ردم و گفتم اگر گریه کردن هستم شروع کرد به سرزنش کردنم و با اصرار خواست مرا به بیمارستان ببرد. قبول نک

رد. من نمی ترکم ککمی استراحت کنم خوب می شوم. مادر در حالی که به باعث و بانی این کار نفرین می فرستاد 

 .دانستم بانی آشنایی من و پیمان چه کسی بود اما از ته قلب برای او آرزوی خوشبختی کردم

دم بدرقه فردای آن روز حالم بهتر بود بخصوص که نگاه های عاشق کش پیمان تا آخرین لحظه که سوار تاکسی ش

بود.  ن برای رفتن به جشن تولدش دعوت کردهراهم بود. همان روز از دوستم کارت دعوتی دریافت کردم که از م

ی توانم اتاق این بهترین خبری بود که در این مدت دریافت کرده بودم. می دانستم با رفتن به خانه دوستم ناهید م

ی حالی و پیمان را که درست روبروی اتاق پذیرایی آنهاست ببینم. وقتی به خانه آمدم خیلی خوشحال بودم و از ب

ستم پیش خبری نبود. با خوشحالی به طرف مادر رفتم و پس از نشان دادن کارت دعوت از او خوا کسلی روزهای

ات بگواجازه بدهد به منزل ناهید بروم. مادر با بی تفاوتی نگاهی به کارت انداخت و گفت: من نمی دونم، به باب . 

تولد دوستم؟ و گفتم: بابا، فردا می زاری برم با امیدواری صبر کردم تا پدر از سر کار آمد. پس از ناهار پیش او رفتم  

 کدوم دوستت؟ -

 .ناهید. خونشون همین کوچه پایینیه -

 .برو به مامانت بگو -

 .مامان گفت بیام به شما بگم -

یتپدر بی دلیل از کوره در رفت و با پرخاش گفت: نه باباجون الزم نکرده بری. فردا داریم می ریم خونه دای . 

گفتم: من فردا هیچ جا نمیامبا بغض  . 

ه دردهای به اتاقم رفتم و در را از پشت قفل کردم. خیلی زود احساس درد شدیدی در مهره پشتم کردم و فهمیدم ک

د و عصبی به سراغم آمده است. خیلی دوست داشتم همان درد باعث مرگم شود اما می دانستم فقط زجرم می ده

مام روز هرچه اصرار و التماس کردم مادر نگذاشت به تولد ناهید بروم. من تپای مرگ در میان نیست. فردای آن 

اضافه  بعدازظهر را با صدای بلند گریه کردم و شب سرفه های شدیدی به سراغم آمد و دردی به دردهای بی شمارم

 .شد

اما نمی توانستم از  بروم صبح روز بعد حالم خیلی بد بود. با اینکه دلم می خواست به عشق ایستگاه اتوبوس به مدرسه

گواترم عود  جا بلند شوم مادر به ناچار دکتر خبر کرد تا در خانه مرا معاینه کند. دکتر به مادر گفت که در اثر غصه

گرفته باشم اما کرده و هرچه زودتر باید به یک متخصص تیروئید نشانم بدهند. خدا را شکر دیگر بیماری نبود که ن



این در  ان سخت بود. برای رفتن به بیمارستان و آزمایشگاه دو روز از مدرسه غیبت کردم ونمی دانم چرا آنقدر ج

 .حالی بود که دوست داشتم هرچه زودتر خوب شوم تا او را ببینم

هایی ایستاده و یک روز که به همراه زهرا به درمانگاه می رفتم تا آمپولهایم را بزنم سر خیابان پیمان را دیدم که به تن

شید. ما من چشم دوخته بود. با وجودی که حالم خیلی بد بود اما حس کردم دیدن او توان دوباره ای به پاهایم بخبه 

ود که از جلوی او رد شدیم. دیدم که با نگاهی خاموش و نگران به من چشم دوخته است. شاید از چهره ام پی برده ب

انم را اشک می توانستم نگاهش کردم اما وقتی فضای چشمبیمارم زیر ا خیلی رنگ و رویم پریده بود. تا جایی که 

 .گرفت سرم را زیر انداختم تا او نفهمد که می گریم

لیم شد. پس پس از دو روز غیبت، دوستانم با دسته گلی به منزلمان آمدند تا از من عیادت کنند و این باعث خوشحا

تمام  اشت. بعد از رفتن او خوشحالی حاصل از دیدن دوستاناز آن ناهید به خانه مان آمد اما او هم خبری از پیمان ند

اموش سرد شد و احساس کردم دلم بیش از پیش گرفته و ناراحتم. هوا گرفته و ابری بود و کوچه چون گورستانی خ

 :و متروک بود. قلم به دست گرفتم تا آخرین نامه را به یادش بنویسم. برای او نوشتم

 خاطراتم را ترک کنم. نمی دانی چقدر برایم رنج آور است یادآوری نخستین روز عزیزم، امروز می خواهم شهر

ک می ریزم. آشنایی. آن برخورد شیرین و ساعتهای دلپذیری که در کنار هم داشتیم. به یاد می آورم و بی اختیار اش

واهی را زود فراموش خ اشک بر مزار عشقی از دست رفته، عشقی که در قلب من همیشه جاوید خواهد ماند اما تو آن

در  کرد. من برخالف میلم و تنها به خاطر آن که اینطور به من فهماندی که فراموشم کرده ای از تو جدا می شوم

ه جانم دادی و از حالی که قلبم فقط به یاد تو و عشق تو می تپد. پس از رفتن تو از خود می پرسم تو که بودی؟ تو ک

ذیرفتی و تو که مرا ترک کردیعشق سیرابم کردی، تو که مرا پ . 

ش می کرد و همه چیز را باور داشتم مگر اینکه تیر بال از کمان غیب رها شود و جایی بینشیند که خورشید چراغداری

اما اکنون که به  ماه ستایشگر زیباییش بود. من فداکاری را واژه ای می پنداشتم که می بایست در کتابها از آن نوشت

ه یک ده ام در مقابل شکوه و عظمت آن بر خود می لرزم و خویشتن را ناتوانتر از آن می بینم کمرز فداکاری رسی

رو رفتم و فداکار باشم. در توفان پر از غبار یک عشق، یعنی یک دوست داشتن نفرت انگیز نشستم و در خود ف

ا عشقی سیاه و بی ای آدم گمراه بگریستم. در آن تنهایی قلبم فریاد کشید تو که هستی ای دختر تنهای نفرین شده، 

 ...فرجام. و پاسخش دادم من رنج دیده ای هستم با هزاران امید، هزاران آرزو و هزاران درد و فریاد

م را من در جهنم سیاه عشق می سوزم. هم پشیمانم و هم عاشق. نمی دانم چه کنم تا دوستت نداشته باشم. خود

واند باشد. ش می دود اما نمی داند که این جز یک کابوس چیز دیگری نمی تمجنون می بینم که در پی لیلی خیالی ا

نی آره، من و مجنون همسفر بودیم تا شهر جنون، اما او به مقصد رسید و من هنوز آواره ام. افسوس که تو نمی دا

 .عشق چیست و عاشق کیست. من هم این را نمی دانستم اما با وجود تو آن را درک کردم

لوله و رفتی به چشم دیدم که جانم می رود. تو در بهار بودی با بهار آمدی اما من کودکانه تو را در گوقتی که ت

سیاری از مردم برفهایی می جستم که در زمستان به سر یکدیگر می زدیم و اینک جایی ایستاده ام که برای مشاهده ب

ن روزی در دم هستم و نه آن نشاطی که برای چنیباید به پایین بنگرم اما احساس می کنم که در این جایگاه نه خو

 .خود پنهان کرده بودم با خود آورده ام

مله نای هرچه می نویسم از توست. تویی که بودنت بودن و نبودنت مرگ من است. دیگر برای گفتن این همه ج

ی کنم. اما تو زندگ نوشتن نیست و دیگر گریه دلم را تسکین نمی دهد. همیشه آرزو داشتم در کنارت باشم و با



ورم اما افسوس، افسوس که دیگر حتی نوشتن این جمله ها هم آزارم می دهد. پیمان عزیز، اینک از تو فرسنگها د

 .می دانم قلبم کنار قلب توست زیرا آن را به تو هدیه دادم و پس گرفتن هدیه هم در مرام عاشقان نشاید

بودمای بسته به تو همه وجودم، من الیق عشق تو ن  

 عشقی که نهفته در دلم بود، در راه محبت تو کم بود

 من از تو، ز تو به خود رسیدم، با عشق تو من خدارو دیدم

 بی تو رفتم، بی تو ماندم، باورم هرگز نبود بی تو بمانم

 بی تو خسته، دل شکسته، ای همه بود و نبودم

 سوگند به خالق محبت، سوگند به پاکی و صداقت

جدا از تو غریبم، زان عشق تو گشته بی نصیبم اکنون که  

 من بی تو ز جان خویش سپرم، کاش می شد که به پای تو بمیرم
 

 فصل نهم  ·
 

تاب و نگران  افکارم روز به روز مالیخولیایی تر می شد. در خیال با پیمان صحبت می کردم، حتی او را می دیدم که بی

ی بودم امه ها مثل نامه های من در دفتر خاطراتش ثبت می شوند. به امید روزمشغول نوشتن نامه به من است، اما ن

و این  که دست هایش را به سویم دراز کند و من افتان و خیزان با قلبی مجروح خود را به او برسانم. بیمار بودم

رده بودم وناگون خوبیماری مرا از پا انداخته بود. سردرد و سرگیجه دست از سرم برنمی داشت و آنقدر قرصهای گ

ه زندگی بود اما که ناراحتی معده هم به مجموعه بیماریهایم اضافه شده بود. تشخیص دکتر ضعف اعصاب و بی میلی ب

تم و من می دانستم دکتر در مورد قسمت دوم تشخیصش اشتباه کرده است زیرا من هنوز زندگی را دوست داش

پذیردهنوز امیدوار بودم که روزی این جدایی پایان  . 

ه سمت دیگر یک روز بعدازظهر که باز هوا گرفته و ابری بود کنار پنجره ایستاده بودم و درختانی را نگاه می کردم ک

از زیر پنجره  کوچه به ردیف صف کشیده بودند. آنقدر در خیاالتم غوطه ور شده بودم که متوجه نشدم پادشاه افکارم

وجه پسری با تی متوجه شدم که او گذشته بود. وقتی از بهت بیرون آمدم متاتاقم رد شد و نگاهی به باال انداخت. وق

تر ببینم. همان کاپشن کرم و شلوار جین سفید شدم. قلبم فرو ریخت. سرم را به شیشه چسباندم تا بتوانم او را به

م را به لبه بود. دستانلحظه برگشت و نگاهی به باال انداخت و باز به راهش ادامه داد. اشتباه نکرده بودم او پیمان 

رده بود و از پنجره گذاشته بودم و پیشانی ام را به شیشه چسبانده بودم. در همان حال ضربان قلبم شدت پیدا ک

ری بود. خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم. آنقدر او را نگاه کردم که به طور کامل از دید خارج شد. حال من حال دیگ

خوشح خوشحال بودم و دلم می خواست از الی دم، برقصم. اشک بی اختیار از چشمانم روان شده بود. در تعجب بو 

ن اشکهای بی وقتی غمگین بودم ریختن اشک تسکینی بر آن بود اما اکنون چرا که دلم از شوق لبریز است. پس ای

همین باشد.  موقع برای چه فضای چشمانم را تار کرده اند؟ با خود گفتم شاید اشک خوشحالی که وصفش را می کنند

و شادی  بله بدون شک این همان اشک شوق است زیرا اکنون غمی به دلم نیست. در آن لحظه دلم سراسر شور بود

اس کردم و دلیل آن فقط یک نگاه بود، همان یک نگاه که به دلم نوید شادمانی داد. بوی بهار را در دل زمستان احس

س از دم را به او برسانم. آن روز تا شب این خوشی با من بود و پو از خوشحالی دلم می خواست بال دربیاورم و خو



یی مدتها دردی در ستون مهره ها و سرم احساس نمی کردم. طبیب من آمده بود و داروی مهر تجویز کرده بود، دارو

 .که کارایی آن بیش از هر قرص و دوایی بود

و آمدن مرا  تگاه او را دیدم که به میله تکیه داده بودفردای آن روز با نشاط حاضر شدم تا به مدرسه بروم. سر ایس

احساس و  نظاره می کرد. به ایستگاه رفتم اما در صف نایستادم و یک قدم عقبتر از مردمی ایستادم که شاید بی

ای برای  غمگین بی صبرانه منتظر آمدن تاکسی بودند تا هر چه زودتر آنان را به محل کارشان برساند. من عجله

دور نمایان شد  نداشتم. هدف من روبرویم بود و تا زمانی که آنجا ایستاده بود توان حرکت نداشتم. اتوبوسی از رفتن

دمی جلو و من با نگرانی فکر کردم پیمان هم اکنون سوار آن می شود و می رود. اتوبوس که حرکت کرد خواستم ق

وخته است. میله ایستگاه تکیه داده و چشم به من دبگذارم و در صف تاکسی بایستم اما متوجه شدم او همچنان به 

ی که حالم را نمی فهمیدم. دلم می خواست همانجا بمیرم. اما نه، آن لحظه مرگ را نمی خواستم. مرگ باشد برای روز

با او را نداشتم. آن لحظه زندگی را می طلبیدم تا با او  شم. پیمان نرفته بود و من می دانستم وجود من باعث این

عابر به  فتن شده است. وقتی به خود آمدم که متوجه شدم صورتم از اشک خیس است و اگر نگاه کنجکاو چندنر

طول کشید  چهره ام نبود شاید خیلی طول می کشید تا متوجه شوم که می گریم. ایستادن من و او در ایستگاه خیلی

ومین م و نگاه او را بر خودم احساس کنم. با آمدن ساما حاضر بودم تا آخر دنیا همان جا بایستم، نگاهم را به او بدوز

تادم. آن روز اتوبوس پیمان دستی به صورتش کشید و سوار شد. من نیز قدمی جلو گذاشتم و در صف تاکسی ایس

ه برای خیلی دیر به مدرسه رسیدم اما چون مادر در مورد بیماری ام با ناظم مدرسه صحبت کرده بود به او گفتم ک

ایم به درمانگاه رفته ام و همین باعث تأخیرم شده استزدن آمپوله . 

. دلم خیلی فردای آن روز به محض اینکه به سر خیابان رسیدم به ایستگاه اتوبوس نگاه کردم اما پیمان را ندیدم

ا در ر روز او رگرفت، نمی دانستم هنوز نیامده یا من تأخیر داشتم و او رفته است. می دانستم همان ساعتی است که ه

یا به انتظار ایستگاه می دیدم. شوقم فروکش کرد. حوصله مدرسه را نداشتم. در این فکر بودم که چه باید بکنم. آ

بودم و به  بمانم و یا به مدرسه بروم. در همان وقت چشمم به او افتاد که درست در جایی که من روز گذشته ایستاده

دیدی یدن او چنان برایم مهم بود که یک لحظه حس کردم خون شاو چشم دوخته بودم ایستاده و منتظر من است. د

به طوری  به مغزم دوید و همان باعث داغ شدن سرم و سرگیجه ام شد. از طرفی قلبم دیوانه وار به سینه ام می کوفت

دم صورتم کر که صدای آن را به وضوح می شنیدم. لحظه ای ایستادم تا بتوانم با انقالب درونی ام مقابله کنم. حس می

شده از سرخی در حال خون چکیدن است. به حدی داغ بودم که حرارت صورتم را به خوبی احساس می کردم.  

اند. جرأت  بدتر از آن این بود که فکر می کردم تمام مردم متوجه دگرگونی حالم شده اند و حتی دلیل آن را فهمیده

به طرف  همانطور که به او نگاه می کردم با قدمهایی لرزان نداشتم به عابرانی که از اطرافم رد می شدند نگاه کنم.

ستادم. نمی ایستگاه رفتم. شهامت این که کامالً به او نزدیک شوم را نداشتم. با فاصله ای حدود چند قدم کنار او ای

شتند. ذاتوانستم سرم را بچرخانم و به او نگاه کنم. لحظه ای که تاکسی آمد عده ای برای سوار شدن قدم پیش گ

ل ورق پیمان به طرفم آمد و مانند کسی که قصد داشته باشد سوار تاکسی شود از جلویم گذشت و در همان حا

اده بود کاغذی تا شده را به داخل چادرم سر داد. شهامت اینکه همان لحظه نامه او را که حس می کردم پایین پایم افت

مامی مردمیمی ترسیدم همانجا سکته کنم. فکر می کردم ت بردارم در خود ندیدم. تپش قلبم به حدی شدید بود که  

ک صورات من ه در خیابان بودند متوجه کار پیمان و نامه ای که به من داده شده اند اما به واقع چنین نبود و این فقط ت

ن وقت . همابود. هر کس در پی گرفتاری خود بود. پیمان تاکسی را دور زد و از پشت آن به طرف دیگر خیابان رفت



غذ را اتوبوسی آمد و او بی درنگ سوار شد اما از شیشه اتوبوس به من نگاه کرد. پس از رفتن او خم شدم و کا

فتاده است. برداشتم. نامه او را چون شیئی گرانبها در میان پنجه هایم لمس کردم. باورم نمی شد که چنین اتفاقی ا

م می خواست بانم بردم و آن را بوسیدم. نمی دانستم چه کنم. دلوقتی سوار تاکسی شدم ناخودآگاه نامه را به طرف ل

مید. همان لحظه از تاکسی پیاده شوم و به خانه برگردم. می دانستم آن روز از درس و مدرسه هیچ چیز نخواهم فه

ه خانه م بهمین کار را کردم. از راننده خواستم نگه دارد تا من پیاده شوم. به سمت منزل راه افتادم. هر چه می رفت

شم به هم زدنی آن را طی می کردم چندین برابر شده است. به چ نمی رسیدم. به نظرم رسید راهی که هر روز در

جه ام به حدی هر صورت به خانه رسیدم. مادر با دیدن من که برگشته بودم با نگرانی علت را جویا شد. گفتم سرگی

تار شده ام اراحتی گفت چون قرصهایم را نخورده ام به آن حال گرفزیاد است که نمی توانم به مدرسه بروم. مادر با ن

آب به اتاقم  و رفت تا قرصهایم را بیاورد. در این فاصله لباسهایم را عوض کردم و روی تختم نشستم. مادر با لیوانی

کرد تلخ ن آمد و مشتی قرص به طرفم دراز کرد. در همان حال سرزنشم کرد اما مثل همیشه سرزنشهای او کامم را

های  زیرا از درون شاد بودم و منتظر بودم تا مادر دق دلش را خالی کند و اتاقم را ترک کند. قرصهایم را چون دانه

گی ام آب نبات خوردم و لیوانی آب روی آن سر کشیدم. می دانستم تا چند دقیقه دیگر قرصها باعث خواب آلود

ه بخوانم. مادر که خوب مرا سرزنش کرد با ناراحتی گفت ک خواهند شد. اما دوست داشتم پیش از آن نامه را

ب دم و خوابم. من نیز چون بچه ای حرف گوش کن سر جایم دراز کشیدم. پس از رفتن مادر آهسته از جا بلند ش

ایی شنیده پشت در گوش ایستادم. وقتی مطمئن شدم او برای انجام کارهایش به آشپزخانه رفته به طوری که صد

م و پیش از باز اقم را قفل کردم و سراغ نامه پیمان رفتم که آن را زیر بالشم گذاشته بودم. نامه را برداشتنشود در ات

 :کردن آن چندین بار بوسیدمش. با احتیاط بازش کردم. پیمان عزیزم نوشته بود

 اگر بازگشتم، اگر بازگشتم

 اگر چون سیاوش از این کوه آتش گذشتم

خاموش و سنگینبرای تو از روزهایی که   

 برای تو از این شب هولناک و چرکین

 و چشمان پر انتظارم سخنهای ناگفته بسیار دارد

 اگر بازگشتم، اگر بازگشتم

 برای تو از هق هق گریه در چشمه های صبوری

 برای تو از نامه هایی که در عمق غربت نوشتم

 برای تو از سفرهایی که از بیشه زاران شنیدم

یهوده شیون سوگوارانو تکرار ب  

 و جام بلوری که مانده است خالی

 و از می فروشان پیری که از غصه مردند

 کتابی پر از قصه دارم

 چه تنهایی ای روح پاییزی من

 چه تنها از این جاده های طالیی گذشتی

 و با خش خش برگها گریه کردی



 چه آرام چون نسیم از میان درختان گذر کردی

صف بسته بودند و در مقدم باشکوه تو تعظیم کردنددرختان که   

 تو مثل همیشه در کنار سپیدارها ایستادی

 و به شر شر آبها گوش دادی

  غروب آمد و سایه های پر از هول و تشویش

 و من از شب تند جوانی گذشتم

  و در انتهای پلی کهنه، ویران و متروک

هن من با شب و رودخانه روان بوددر اندیشه دشت و آرامش خوابتاکی که در ذ  

 ماندم و این لحظه ها را نوشتم

 نوشتم که اندوه تلخی مرا نای چوپان بخواند

 نوشتم که راز مرا باد و باران بخواند

 و اما... بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

  همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودمشوق دیدار تو لبریز شد از جام   

 در نهانخانه یادم گل یاد تو درخشید، یاد صد خاطره خندید. عطر صد خاطره پیچید

ر لب آن جوی یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی ب

 نشستیم

همه محو تماشای نگاهتتو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من   

 آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام

 خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ای دست برآورده به مهتاب

 شب صحرا، گل سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ

 یادم آمد تو به من گفتی از این عشق هذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن

است. تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش که فردا دلت بار گران است آب آیینه عشق گذران  

 تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن

 با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم، نتوانم

 روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم

من نرمیدم، نگسستمتو به من سنگ زدی   

 باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم

 اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید

 یادم آمد که دگر از تو جوابی نشنیدم

 پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم

 رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دگر هم

ی تو از آن عاشق آزرده خبر همنگرفت  



 بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

 بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم
* * * 

ر کشیده نامه پیمان در دستم خشکید و مرا به اندیشه های ژرفی برد. پیمان دوستم داشت و در این مدت او نیز زج

نبود و چه بهتر و چه باشکوهتر از ای . 

قانه همدیگر حال به راز این جدایی پی بردم. شاید اگر این جدایی نبود هیچ گاه نمی توانستیم بفهمیم که چقدر عاش

نم و تمام را می پرستیم. دلم لرزید و هر آن دوست داشت خود را از قفسه سینه ام رها کند. دلم می خواست فریاد بز

ار باید شادی چیزی نبود که بشود دیگران را در آن شریک کرد. این بآدمها را در خوشی ام شریک کنم، اما نه، این 

 .عاقالنه تر رفتار می کردم تا بار دیگر طعم تلخ جدایی را نچشم

ورت قطعه نامه را بار دیگر خواندم و آن را بوسیدم و در میان جلد دفتر خاطراتم گذاشتم. نامه نشانی نداشت و به ص

ز آن ترسی نداشتم زیرا هر کسی می توانست آن را نوشته باشدشعری بود. پس برای نگهداری ا . 

ردم تا بار دو روز از این ماجرا گذشت اما من دیگر بی قرار و آشفته نبودم. باید تا می توانستم عاقالنه رفتار می ک

رم تجدید رفتا دیگر اعتماد مادر را به خود جلب کنم. می دانستم این کار احتیاج به صبر و حوصله دارد. کم کم در

همتر نظر کردم. دیگر داروهایم را مصرف نمی کردم زیرا احتیاجی به آنها نمی دیدم. حالم خیلی خوب شده بود و م

اما هنوز  از آن درسم بود که بهتر از پیش شده بود. بطور محسوسی نگاه متعجب مادر را روی خود احساس می کردم

هانی به علت ش از پیش مراقبم بود. شاید احساس می کرد این تغییر ناگدر پس این نگاه می شد شک را دید. مادر بی

لط خاصی بوجود آمده است. مراقبت مادر مرا خیلی ناراحت و عصبانی می کرد اما سعی می کردم بر خشم خود مس

 .شوم تا بتوانم حصار این بی اعتمادی را درهم بشکنم

ه تن کرده ه جا را سفید کرده بود و زمین دوباره لباس بخت ببعدازظهر یک روز سرد زمستانی در حالی که برف هم

ر کوچه بود برای تلفن زدن به خواهرم از منزل خارج شدم و به طرف باجه تلفن سر خیابان راه افتادم. هیچ کس د

و ذاشتم نبود. من سرشار از عشق و مطمئن از محبت او پاهایم را روی تور سپیدی که روی زمین پهن شده بود می گ

 در همان حال به فکر او بودم که اکنون کجاست و چه می کند. از دور دیدم زنی داخل باجه شد. در همین هنگام

ش را داخل جیب پیمان را دیدم که با کاپشنی سفید و شلوار جین، در حالی که شالی به گردنش پیچیده بود دستهای

رماست و رزش تنم شروع شد. نمی دانستم این لرزش از سهایش فرو برده بود به دیوار تکیه داده بود. با دیدن او ل

ر شدم یا از شدت عشق او. خودم را آرام کردم تا اختیارم را از دست ندهم و به طرف او ندوم. کنار باجه رفتم و منتظ

م تا صحبتهای زنی که داخل بود تمام شود. پیمان را دیدم که  توجه من شده است. به طرف باجه آمد. لرزش پاهایم

فن تکیه دهم. به حدی شدید بود که نمی توانستم حتی یک لحظه دیگر بایستم و به ناچار مجبور شدم به باجه تل

د عاقبت زن خارج شد و در حالی که چادرش را کیپ به خود می پیچید به سرعت به طرف خانه اش روان شد. وار

ل آن بیاندازم ته بودم اما بدون آنکه پولی داخباجه تلفن شدم اما نمی دانستم چه باید کنم. گوشی را به دست گرف

آن نیانداخته  شماره می گرفتم. بوق ممتد تلفن به من فهماند که هنوز پولی را که کف دستم عرق کرده بود به داخل

رده ام. می ام. پول را از شیار تلفن داخل انداختم. می خواستم شماره بگیرم که متوجه شدم شماره تلفن را فراموش ک

وم را گرفتم نستم تمام ذهنم متوجه پیمان است که با فاصله کمی کنارم ایستاده بود. چند بار شماره های اول تا سدا

یمان شدم اما هر کاری کردم باقی شماره ها به یادم نیامد. گوشی را سرجایش گذاشتم تا کمی آرام بگیرم. متوجه پ



ب که  خاطره هایمان رفت. در همان حال لحظه ای برگشت وه طرف دیگر خیابان رفت و قدم زنان به سوی کوچه 

ام می رود. مرا نگاه کرد. منظورش را متوجه شدم. می دانستم که با این کار می خواهد به من بفهماند که به کوچه پی

د. من نیز به آرامی از باجه خارج شدم و چون مسخ شده ای به دنبال او روان شدم. هیچ کس در خیابان دیده نمی ش

برده  ی پرنده پر نمی زد. همه جا سکوت بود و سکون. شاید الهه عشق با جادوی خود عالم را به خواب فراموشیحت

سیدم. وارد بود تا لحظاتی چند من و پیمان فرصت دیداری دوباره بدهد. برخالف همیشه نفهمیدم چه وقت به کوچه ر

یک ار شکسته باغ مرمت شده و من این را به فال نکوچه شدم و او را منتظر دیدم. در همان لحظه متوجه شدم دیو

ت دوری گرفتم. جلو رفتم اما احساس می کردم خیلی خجالت می کشم. احساس بیگانه ای با او نداشتم اما این مد

ر لب سالم کردم و او پاسخم را با زی .شرمی در من بوجود آورده بود که نمی دانستم آن را به چه چیز معنی کنم

ادصدای بلند د . 

. اما هیچ چیز عوض نشده بود. من و او همان پیمان و مرجانی بودیم که در این کوچه قول وفاداری به هم داده بودیم

دیگر را نه، یک چیز عوض شده بود و آن احساس عمیقی بود که نسبت به هم پیدا کرده بودیم. حاال دیگر قدر هم

دای پیمان مرا به که نمی توانیم بدون یکدیگر زندگی کنیم. صبیشتر می دانستیم و این را به خوبی فهمیده بودیم 

 .خلسه ای از عشق و جاودانگی برد

باشم.  مرجان دوستت دارم. در این مدت حتی آب خوش از گلویم پایین نرفته. می ترسیدم تو رو از دست داده -

ه من هر م گریه می کنی. همونطور کمرجان، مرجان اگه بدونی چی کشیدم، اگه بدونی چه به روزم اومد می شینی برا

ه گریه می شب به یاد تو گریه می کردم. باور می کنی. خجالت نمی کشم بهت بگم با این سن مثل یک پسر بچ

ن موضوع کردم. حتی یک بار خواهرم مچم را گرفت اما من چیزی نداشتم به او بگویم فقط ازش قول گرفتم که از ای

 .با کسی صحبت نکند

و آدم  پیمان عزیزم. بمیرم برای دردت. بمیرم برای مهربونی هات. درد منم کم از تو نبود. دیگه عالمپیمان،  -

م داری، اگه فهمیده بودند که من برای تو گریه می کنم. منم منکر چیزی نمی شدم. اگه می دونستم تو هنوز دوست

چه  تم که دوستت دارم، چه بخواهیمی دونستم هنوز به من وفاداری خودم پا پیش می گذاشتم و بهت می گف

می تونم نخواهی. دیگه از اینکه بخوام خودمو به تو برسونم خجالت نمی کشم چون در این مدت فهمیدم بدون تو ن

 .حتی سالمت باشم

مثل تو از دلم  مرجان تو همیشه اونقدر قشنگ صحبت می کنی که برای بیان احساسم کم میارم. کاش می تونستم -

درس و  و بهت بگم بدون تو چه احساس پوچ و بیهوده ای دارم. احساسی که باعث می شد حتی حوصلهحرف بزنم 

 .مدرسه را هم نداشته باشم. اگر کارنامه نوبت اولم رو ببینی می فهمی که چقدر در این مورد صادقم

ر غم به ی تو بدجوری تیپیمان تو همیشه صادق بودی و هستی. من هم در این مورد شکی ندارم. اما بی محلی ها -

 .قلبم می نشاند. نمی دانستم به چه جرمی محکوم به این نامهربانی شده ام

ام داده ای نمی اما برعکس، من فکر می کردم تو دیگر دوست نداری مرا ببینی. به من گفته بودند تو برایم پیغ -

نار دم را از زندگی فرشته ای چون تو کتوانی خودت را به پای آدم عالفی مثل من حرام کنی منم بهتر دیدم خو

 .بکشم، چون خودم را الیق تو نمی دانستم

تند من از پیمان نپرسیدم که چه کسی از قول من برای او پیغام برده اما حدس می زدم همان کسانی که دوست نداش

ردیم و من با با هم صحبت کبه فکر او باشم این دروغ را گفته بودند تا او را نسبت به من سرد کنند. آن روز خیلی 



ز را به تنم اینکه می دانستم هنوز نتوانسته ام حصار بی اعتمادی را در خانه بشکنم اما با وجود این صابون همه چی

پیمان  مالیدم. دلم نمی خواست حتی برای یک لحظه از او جدا شوم. چشمان منتظرم از دیدن او سیر نمی شد. عاقبت

بود که  ن تأخیر نکنم و هرچه زودتر به خانه برگردم. چیز دیگری که از من خواست ایناز من خواست که بیش از آ

م همانطور که او می از آن پس خیلی محتاطتر رفتار کنم تا مثل دفعه گذشته حرفمان بر سر زبانها نیفتد. به او قول داد

ی یادته؟که چند ماه پیش به من داد خواهد رفتار کنم و هنگامی که خواستم از او خداحافظی کنم گفت: مرجان قولی  

 .به او نگاه کردم تا بدانم از چه قولی حرف می زند. کمی مکث کردم

 .گفت: منظورم ازدواج بود

 با حیرت تکرار کردم: ازدواج؟

 آره. مگه ما به هم قول ندادیم به پای هم صبر کنیم؟ -

از فکر خارج کرد سرم را زیر انداختم. نمی دانستم چه بگویم. صدای او مرا . 

 مرجان، نکنه یادت رفته به من چه قولی دادی؟ -

به آن فکر نمی  سرم را بلند کردم اما نتوانستم به چشمان او نگاه کنم. به آرامی گفتم: اما من فکر می کردم تو دیگر

 .کنی

شیبول نداشته باخوب عزیزم، اشتباه کردی. مرد هیچ وقت زیر قولش نمی زند مگر اینکه مرا به مردی ق - . 

 .از او خداحافظی کردم و به خانه برگشتم اما فصل جدیدی از کتاب عشق من و او آغاز شده بود

رای او احتیاج به همدمی داشتم تا از شکوه عشقم صحبت کنم و این همدم کسی بهتر از زهرا نبود. همه چیز را ب

پیمان  مین درد مبتال بوده و به خاطر همین مرا از عشقتعریف کردم و او فقط گوش داد. می دانستم زهرا نیز به ه

تش به نفع نهی نمی کند. می دانستم درک او آنقدر عمیق است که به راحتی می توانم به او اعتماد کنم و از تجربیا

 اده رویخود استفاده کنم. زهرا تنها چیزی که همیشه به من می گفت این بود که خواهر کوچولوی نازم، در عشق زی

 .نکن. همیشه صبر کن، فقط صبر

رسا روزهای بد را پشت سر گذاشته بودم و هر روزم بهتر از روز پیش بود. دیگر درسها برایم سخت و طاقت ف

لبم حفظ نبودند و کم کم خود را می یافتم. این بار برای کسی از عشقم سخن نگفتم و این را چون رازی در حصار ق

ر داشت و من به او اطمینان داشتمکردم. فقط زهرا از این راز خب . 

سکوت  یک روز از مدرسه به خانه برگشتم. پس از اینکه زهرا هم از سر کار آمد به دیدن او رفتم. زهرا مثل همیشه

را صدا کرد تا کرد تا من برای چندمین بار داستان عشقم را برایش بازخوانی کنم. مدتی پیش او بودم تا اینکه مادر م

م یک چیزی دن شام به کمکش بروم. وقتی خواستم زهرا را ترک کنم گفت: فرزانه، صبر کن می خوابرای درست کر

 .بهت بگم

می  نشان دادم که آماده شنیدن حرفهایش هستم. لحن زهرا مانند یک هشدار بود و حدس زدم اتفاقی افتاده که

ه به خرج فکر افتادم نکند با تمام احتیاطی کخواهد آن را با من در میان بگذارد. لحظه ای ترس برم داشت و به این 

 دادم کسی از موضوع پیمان بو برده باشد. با نگرانی سرم را تکان دادم و گفتم: آبجی، چیزی شده؟

ت رو جمع زهرا که فکرم را خوانده بود گفت: نه اون چیزی که تو فکرش رو می کنی، اما می خواستم بهت بگم حواس

واد برای پسرش از تو خواستگاری کنهکنی چون شنیدم خاله می خ . 



و بود. بار مات و مبهوت به زهرا خیره شدم. فقط به یک چیز فکر می کردم و آن قولم به پیمان و عشقم نسبت به ا

 .دیگر صدای مادر را که مرا به نام می خواند باعث شد افکارم را رها کنم و به طبقه باال بروم

م مجید هم فکر به پیمان فکر کردم و به محبتی که از او به دل داشتم. به پسرخاله اآن شب وقتی در اتاقم تنها شدم 

م کردم. او پسری خوب و سر به زیر بود که به تازگی خدمت سربازی اش را تمام کرده بود. پدر و مادرش در ق

ام  ما با خانواده خاله زندگی می کردند. دو خواهر و سه برادر قد و نیم قد داشت و خودش اولین بچه خانواده بود.

قات هم زیاد رفت و آمد نداشتیم فقط گاهی اوقات مادر به قم می رفت تا به خواهران و برادرش سری بزند. گاهی او

 پدر او را همراهی می کرد اما ما بچه ها سالی یکی دو بار آن هم عید دیدنی یا زیارت سری به منزل خاله هایم می

ن نتیجه رسیدم د صمیمیتی با خاله هایم نداشته باشیم. آن شب خیلی فکر کردم و به ایزدیم. این دوری باعث شده بو

د مطمئن که عالقه ای به مجید ندارم و می دانستم که هیچ کس نمی تواند مرا مجبور به ازدواج با او کند. هر چند زیا

خو نبودم اما امیدوار بودم فشاری که به سایر شان ازدواج کنند به من آورده نشوداهرانم آورده شد تا برخالف میل . 

مان صبح روز بعد من همه چیز را فراموش کردم. همه چیز به جز پیمان و عشقش. آن روز سالروز تولدم بود و پی

 .خواسته بود اگر توانستم به کوچه پیام بروم

ت به اورم و به ناچار دسآن روز هر کار کردم نتوانستم رضایت مادر را برای لحظه ای خارج شدن از منزل بدست بی

لحظه ای  دامن زهرا شدم. زهرا به مناسبت روز تولدم هدیه ای به من داد که به او گفتم اگر بتواند کاری کند که من

فت برای دیدن پیمان از منزل خارج شوم بهترین هدیه را به من داده و هیچ وقت کار او را فراموش نمی کنم. زهرا گ

و باال  واندن شوم تا او ببیند که چه کار می تواند بکند. من هم به حرف او گوش کردمباال بروم و مشغول درس خ

اه برود و رفتم. یک ساعت بعد زهرا به طبقه باال آمد و به مادر گفت که به شدت سرما خورده و می خواهد به درمانگ

به  لی به دست داشت که با آن مرتباز او خواست اگر کاری با من ندارد اجازه بدهد به همراه او بروم. زهرا دستما

اعت بینی اش فشار می آورد و چشمانش نیز اشک آلود بود به طوری که من هم باور کردم او در عرض همان یک س

 .بیمار شده است

مادر مرا صدا کرد تا او را همراهی کنم. حاضر شدم و به همراه زهرا از در بیرون رفتم. زهرا راهی که به سمت 

گفتم: آبجی  هی می شد را در پیش گرفت. وقتی از پیچ خیابان رد شدیم زهرا ایستاد. سرم را تکان دادم وخیابان منت

 چی شد؟

 چی می خواستی بشه؟ اینم بیرون. حاال کجا می خوای بری؟ -

 با ناباوری به او نگاه کردم و گفتم: مگه نمی خوای بریم درمانگاه؟

نگفتی کاری کنم که بری بیرون؟ خوب اینم بیرون؟ نه خنگ عزیزم. مگه نیامدی و به من -  

تازه فهمیدم که تمام این کارها بازی ماهرانه ای بود که زهرا به خاطر من انجام داده بود از خوشحالی دلم می 

خوردی؟خواست او را بغل بگیرم و غرق بوسه اش کنم. با دقت به او نگاه کردم و گفتم: آبجی یعنی تو سرما ن  

زم. تو که می دانی من به پیاز حساسیت دارمنه عزی - ! 

ر نشده خندیدم و صورت او را بوسیدم. زهرا سرش را تکان داد و گفت: حاال شیره مالی باشه برای بعد. بدو تا دی

 .بریم ببینیم این آقا پیمان چه کارت داشت



ون زهرا با من دیدم. او به خیال آنکه چاز کوچه پشتی به سمت پایین خیابان راه افتادیم. پیمان را کنار باجه تلفن 

. به زهرا است نمی توانم سر قرار بروم با دیدن من و زهرا داخل باجه تلفن شد و نشان داد که می خواهد تلفن بزند

 .موضوع را گفتم

ه خانه فرزانه می خوای برو بهش بگو اگر می خواهد با تو صحبت کند بجنبد، من که نمی تونم بدون تو ب -

ردمبرگ . 

یرون آمد. حق با زهرا بود. به او گفتم همان جا بماند تا زود برگردم. به طرف باجه تلفن رفتم. پیمان با دیدن من ب

تم که به کوچه برای اینکه مبادا کسی مرا با او ببیند خیلی سریع به او گفتم که زهرا از موضوع خبر دارد و از او خواس

 .پیام برود

م. هوا اه کوچه را در پیش گرفت. من هم پس از مدتی به همراه زهرا به کوچه پیام رفتیپیمان بدون هیچ حرفی ر

ه و کامالً تاریک بود و نور چراغ خیابان کوچه را روشن می کرد. از دور پیمان را دیدم که جای همیشگی ایستاد

 .منتظرم بود

دا ش نده. در ضمن اگر کارت تموم شد منو صزهرا ایستاد و گفت: فرزان، من همین جا می مانم اما تو هم زیاد طول

 .کن میخوام با پیمان دو سه کالم حرف بزنم

 آبجی می خوای دعواش کنی؟ -

 .نه عزیزم. می خوام سفارش تو رو بهش بکنم -

ر داشتم. سرم را تکان دادم و به طرف پیمان رفتم. هوا سرد و برفی بود اما برای من بهترین شبی بود که به خاط

گفت: سالم.  ن آن شب بلوزی قرمز به تن داشت که خیلی جذاب و خواستنی اش کرده بود. وقتی نزدیکش شدمپیما

سته ای به طرفم خوشحالم که تونستی بیایی. خیلی دلم می خواست روز تولدت ببینمت و باهات حرف بزنم. سپس ب

 .دراز کرد و گفت: مرجان، تولدت مبارک

ی به ار کنم. حتی نمی توانستم چطور دست دراز کنم و هدیه ای را که برایم ارزشنمی دانستم هیجانم را چطور مه

تش قیمت جان داشت از دست او بگیرم. پیمان سرش را به طرفی خم کرده بود و منتظر بود تا من هدیه را از دس

رفتم. نمی هدیه را گ بگیرم. عاقبت بر احساسم غلبه کردم و دستم را به طرف او دراز کردم و با دستی لرزان از عشق

تشکرمدانستم چه باید به او بگویم که نشان از تشکر قلبی ام باشد فقط توانستم به او بگویم: پیمان م . 

رای با وجود زهرا وقت زیادی نمی توانستیم با هم باشیم. حتی اگر زهرا هم نبود آن موقع شب وقت مناسبی ب

ا بیاید. احساس ا او صحبت کند سپس به زهرا اشاره کردم تا پیش مصحبت نبود. به پیمان گفتم که زهرا می خواهد ب

ان کردم با آمدن زهرا پیمان به شدت معذب شد. می دانستم این به خاطر حیایی است که در وجود اوست. پیم

 الم او رادستانش را به هم جفت کرد و سرش را به سمتی متمایل کرد و با تواضع به زهرا سالم کرد. زهرا جواب س

 .داد و حالش را پرسید. پیمان مؤدبانه به او پاسخ می داد. من از خجالت او خنده ام گرفته بود

به نفع  زهرا نگاهی به من کرد و گفت: آقا پیمان، می بخشید که می خوام کمی رک حرف بزنم اما فکر می کنم این

 .هر دوی شماست
 

ن در می دادم. زهرا برای پیمان تشریح کرد که موقعیت مسرم را زیر انداخته بودم و به حرفهای زهرا گوش   ·

 خانه چطور است و در آخر اضافه کرد که اگر مرا دوست دارد و به واقع می خواهد در آینده به همراه من تشکیل



ه کجا زندگی بدهد باید مرد و مردانه پا پیش بگذارد چون در غیر این صورت عاقبت این عشق معلوم نیست ب

ه پیمان از حرفهای زهرا خیلی خجالت کشیدم اما می دانستم حق با اوست. زهرا حرفهایی که در دلم بود ببیانجامد. 

 .می گفت. من از این بابت از او سپاسگزار بودم

دارم که پس از تمام شدن حرفهای زهرا پیمان که معلوم بود حسابی جا خورده گفت: اما آخه خانم من االن موقعیتی ن

ب هنوز ازدواج ی بتونم حرفی به پدرم بزنم. برادرم االن با وجود گرفتن لیسانس و داشتن یک کار خوبخوام و یا حت

ی خوام. من نکرده. من چطور می تونم با این شرایط، در صورتی که هنوز دیپلمم رو نگرفتم برم به پدرم بگم زن م

رم و دست کم بتونم دیپلمم رو بگی مرجان رو می خوام اما باید کمی صبر کنیم تا شرایط من کمی جور شود.

ج بدست بیارمسربازیمو تموم کنم. تا اون موقع سعی می کنم شغلی داشته باشم تا بتونم شرایط الزم رو برای ازدوا . 

 زهرا سرش را تکان داد و حرف او را تصدیق کرد و گفت: حرفت کامالً درسته، اما من خواستم بگم که قراره

ی فرزانه بیاد، حاال دیگه خودت می دونیپسرخاله ام به خواستگار . 

از چند  انتظار عنوان کردن چنین چیزی را جلوی پیمان نداشتم. سرم را زیر انداختم و حالم خیلی گرفته شد. پس

 .لحظه زهرا به من گفت اگر کاری با پیمان ندارم بهتر است به منزل برویم

رداشتم ق فکر بود. از او خداحافظی کردم و قدمی به طرف زهرا ببه پیمان نگاه کردم. به روبرو خیره شده بود و غر

شتم و او را تا به خانه برویم. پیمان به خودش آمد و با من و زهرا خداحافظی کرد. پیش از رسیدن به پیچ کوچه برگ

 .دیدم. به دیوار تکیه داده بود و به رفتن من نگاه می کرد

ت مجبد به گفتم: آبجی، چرا هنوز خبری نشده به پیمان گفتی قرار اسوقتی به خیابان خودمان رسیدیم به زهرا 

 .خواستگاری ام بیاید؟ گناه داشت، خیلی ناراحت شد

 .زهرا گفت: باید پیش از وقوع حادثه به فکر آن بود. اگر حادثه اتفاق بیفته دیگه نمیشه کاری کرد

برسم و ببینم  م. بیشتر به این فکر بودم که زودتر به خانهمنظور زهرا را از وقوع حادثه نفهمیدم اما چیزی هم نپرسید

 .پیمان چه چیزی به من هدیه داده است

که می  وقتی به خانه رسیدیم به اتاق زهرا رفتم و هدیه ام را باز کردم. پیمان عطری خوش بو به من هدیه داده بود

المی شود. روی جعبه آن نوشته بود استّدانستم هرگاه بوی آن به مشامم بخورد یاد او و عشقش در من زنده   

(STELLA). عشق  معنی آن را نمی دانستم اما آن را به عشق، مهر، خوبی و وفا تعبیر کردم. استاّل بوی خوش

 .من و پیمان بود و تنها یادگاری بود که از او داشتم

و را اطراتی خوش بود. در بهار اکم کم سال به آخر می رسید و به بهار نزدیک می شدیم. بهار برای من یادآور خ

 .دیده بودم و فصل بهار شروع زندگی دوباره برای من بود

نیم حالم آن سال عید قرار بود به مسافرت برویم. من از موقع شنیدن این خبر تا زمانی که می خواستیم حرکت ک

ور می مرا فرسنگها از او دگرفته بود چون دوست نداشتم حتی قدمی از محلمان دور شوم چه رسد به آن سفر که 

رای چند کرد. آن سال قرار بود برای دیدن خواهرم به همدان برویم. پیش از سفر پیمان را دیدم و به او گفتم که ب

خوش  وقت به مسافرت می روم. پیمان خیلی پکر شد و در حالی که حالش گرفته شده بود گفت: امیدوارم بهت

 .بگذرد



زخی از عذاب کجا به من خوش نمی گذرد و بهترین جاهای دنیا بدون حضور تو برایم بر به او گفتم که بدون تو هیچ

م من است. زمانی که از او خداحافظی کردم و خواستم جدا شوم گفت: یاور همیشه مؤمن / تو برو سفر سالمت / غ

 .نخور که دوری / برای من شده عادت

م و در حالی که می گریستم از او جدا شدمبا شنیدن این شعر نتوانستم جلوی اشکهایم را بگیر . 

یرون خیره عازم سفر شدیم. جاده طوالنی بود و تا آنجا که چشم کار می کرد بیابان بود و خشکی. همانطور که به ب

 .شده بودم به یاد آخرین کالم او به هنگام خداحافظی افتادم. یاور همیشه مؤمن / تو برو سفر سالمت

ه بود و برای من خوشحال نبودم. هنوز یک روز نگذشته بود دلم به شدت برای پیمان تنگ شدبه مقصد رسیدیم اما 

ما خبر  بازگشت بی تاب بودم به خانه خواهرم زیبا که رسیدیم مجید را آنجا دیدم. نمی دانستم آیا او هم از آمدن

تادداشت یا نه اما با دیدن او و با چیزی که از زهرا شنیده بودم دلم به شور اف . 

وجه دو روز بود که در منزل خواهرم بودیم و در این مدت متوجه شده بودم مجید به بهانه های مختلف قصد دارد ت

تنم را به  مرا جلب کند. اما نمی خواستم به این فکر کنم که مجید مرا برای ازدواج انتخاب کرده است. حتی فکرش

 ه همراه زیبا برای دیدن بازارچه شهر رفته بودند و من و زهرالرزه می انداخت. روز سوم اقامتمان، پدر و مادر ب

مراه ما تصمیم گرفتیم به زیارت امامزاده ای که نزدیک خانه خواهرم بود برویم. مجید نیز اظهار تمایل کرد که ه

ان سخن بگویم مبیاید. زهرا موافقت کرد اما من خیلی دوست داشتم با زهرا تنها باشم تا بتوانم از دلتنگی ام برای پی

ش می دادم. و با حضور مجید نتوانستم حتی کالمی صحبت کنم. زهرا و مجید با هم صحبت می کردند و من فقط گو

 .پس از زیارت به خانه برگشتیم و مجید در بین راه جعبه ای شیرینی خرید

خبریم؟ شده و ما بی زهرا به شوخی از او پرسید: داش مجید مناسبت این شیرینی چیه؟ نکنه به سالمتی خبری  

ونو به چیزی مجید با خنده گفت: دخترخاله، حتماً که نباید به مناسبت خاصی شیرینی خرید. حاال اگر دوست داری ا

 .ربط بدی می تونم بگم به مناسبت سال نو دارم بهتون شیرینی می دم

یک چای  اله، اگه زحمتی برات نیستبه خانه رفتیم و مجید در حالی که جعبه را به دست زهرا می داد گفت: دخترخ

 .مشدی دم کن با این شیرینی بخوریم

 زهرا خندید و گفت: باشه یک چای دم می کنم که مشدی مشدی باشه. دیگه امری نداری؟

 .مجید با خجالت گفت: دخترخاله، بیشتر از این شرمندم نکن

من با  دیم. احساس کردم فضا خیلی سنگین است وزهرا خندید و از اتاق بیرون رفت. من و مجید در اتاق تنها مان

 !وجود او طاقت ماندن در اتاق را ندارم. خواستم بلند شدم که صدای مجید مرا به خود آورد. فرزانه

دم که نامم به طرف او برگشتم. سابقه نداشت مرا به نامم صدا کند. او همه ما را دخترخاله صدا می کرد. حاال می شنی

رفتم و ده است. دلم لرزید اما نمی دانستم این لرزش را به چه ربط دهم. نگاهم را از چشمان نافذش گرا به زبان آور

 گفتم: بله پسرخاله، با من کاری داشتید؟

 .چند لحظه صبر کن، می خوام بهت چیزی بگم -

 .همان کنار در ایستادم و گفتم: بله بفرمایید

هم فشرد و پس از کشیدن نفسی عمیق گفت مجید لحظه ای مکث کرد و بعد لبهایش را به :  

لبته نه... می خواستم بهت بگم... که... من... چند وقتیست... نه میخوام بگم... من حس می کنم... به تو عالقه... ا -

خواهم  این شاید کلمه قشنگی نیست راستش می خوام بهت بگم... دوستت دارم. فرزانه چند مدت است که می



قدر گفتن این ابراز کنم اما هر بار نگاه قشنگت مانع از ابراز احساساتم می شد تا اینکه دیدم اگر هر چعشقم را به تو 

ته ام و از کلمه را به تأخیر بیاندازم ابراز آن برایم سخت تر خواهد شد. اما حاال فکر می کنم باری از روی دلم برداش

اشیتو می خواهم عشقم را بپذیری و آن را در قلبت پذیرا ب . 

ده بودم اما پاهایم به زمین چسبیده بود و قدرت حرکت نداشتم. با اینکه چیزهایی در مورد عالقه مجید به خود شنی

ر می کردم فکر نمی کردم او به چنین صراحتی به من ابراز عشق کند آن هم در موقعیتی که به تنها چیزی که فک

نمی شنیدم. با  ید را که برخالف ابتدای سخنش سلیس و روان بودپیمان بود. به جایی خیره شده بودم و باقی کالم مج

 .شنیدن نامم از دهان او به خود آمدم و به او نگاه کردم

ج فرزانه خیلی دوستت دارم و مدتهاست که می خواهم راز عشقم را به تو بگویم و من می خواهم با تو ازدوا -

 .کنم

. در ل شنیدن حرفهای او را ندارم. چرخی زدم و از اتاق خارج شدملرزشی بدنم را فرا گرفت. حس کردم دیگر تحم

ی بردم و که از زهرا شنیده بودم پ« وقوع حادثه»همان حال بغضی سنگین گلویم را می فشرد. تازه به معنی کلمه 

 !متوجه شدم که حادثه در شرف وقوع است. مجید بار دیگر نامم را به زبان آورد: فرزانه

تم و گفتم: متأسفم مجید. متأسفم. و از اتاق حارج شدمبه طرف او برگش . 

او انجام  آن لحظه به حدی به فکر پیمان بودم که حس می کردم شنیدن این حرفها از مجید خیانتی است که در حق

سی ه کداده بودم و همین باعث آزارم بود. آن روز رازی که مجید با من در میان گذاشته بود در قلبم پنهان کردم و ب

د که در مورد آن حرف نزدم. اما روز بعد باز فرصتی برای مجید پیدا شد که به من ابراز عالقه کند و از من بخواه

ی خواهم خوب به پیشنهادش فکر کنم. سرم را با ناراحتی تکان دادم و گفتم که من فکری در این مورد ندارم و م

هرا مثل توانستم طاقت بیاورم و به زهرا ماجرا را گفتم. زدرس بخوانم. بار سوم که مجید به من ابراز عشق کرد ن

می داد و  همیشه به حرفهایم گوش داد اما مثل همیشه متفکر و خاموش نبود. هیجانی که موقع شنیدن از خود نشان

 انه می دیدم. زهرالبخند رضایتی که بر لبانش نقش بسته بود ترسی به وجودم انداخت. او را نسبت به احساسم بیگ

ازد مثل همیشه چیزی نمی گفت اما کامالً مشخص بود که از  واج منو مجید خیلی خرسند می شود. دلتنگی برای

 .پیمان و دلخوری ام را از زهرا با گریه فرو نشاندم و به امید بازگشت به تهران بودم

دیم. زیبا و خواهرانم تنها شروز ششم سفرمان بود که پدر و مادر برای دیدن یکی از اقوام به منزلشان رفتند و من 

ای برای درست کردن ناهار به آشپزخانه رفت و زهرا هم برای کمک کردن به او همراهی اش کرد. من مشغول تماش

از جلوی در  تلویزیون بودم که زنگ به صدا درآمد. وقتی در را باز کردم با مجید مواجه شدم. سرم را پایین انداختم و

هانه اینکه د داخل شد و فرصت را مناسب دید و خواست سر صحبت را با من باز کند. به بکنار رفتم. مجید با لبخن

ه سر کنمزهرا کارم دارد به آشپزخانه رفتم. خیلی ناراحت بودم و می دانستم به راحتی نمی توانم مجید را دست ب . 

فتم: ت مساعد دیدم و به زهرا گبعدازظهر همان روز به همراه زهرا برای گردش بیرون رفتیم. زمینه را برای صحب

 .آبجی، تو می دونی من چقدر پیمان را دوست دارم. ازت می خوام کمکم کنی

 .من چه کاری می تونم برای تو انجام بدم، بگو تا بکنم -

 .زهرا با مجید چه کار کنم. اون هر دفعه منو می بینه می خواد چیزی بهم بگه. من می ترسم -

 از چی می ترسی؟ -

 .از ابراز عشق مجید. می ترسم حرفاش جدی باشه و یک موقع خاله اینا رو بفرسته خواستگاریم -



 خوب مگه این بده؟ -

واستگار زهرا؟! این چه حرفیه میزنی، خوب معلومه که بده. من به پیمان قول دادم به پاش وایسم. حاال با اولین خ -

ر کنم؟به هیچ قیمتی حاضر نیستم از او جدا بشم. تو بگو چکابزنم زیر قولم. تازه من پیمان رو دوست دارم و   

یک  فرزان. من نمی تونم بهت بگم چه کار بکن چه کار نکن. چون خودت باید تصمیم بگیری. اما می خوام -

هستن  راهنمایی کوچیک بهت بکنم. نمی خوام مجید و پیمان رو با هم مقایسه کنم چون هر دوشون بچه های خوبی

شیدن ت باید از بین این دو یکی شون رو انتخاب کنی. اما برای ازدواج با پیمان باید خودت رو برای کولی خود

میشه. تازه اگه  سختی های زیادی آماده کنی چون معلوم نیست تا کی باید به پای او بنشینی و تا اون موقع چند سالت

نی خودت و اید موضوع را بسنجی. از لحاظ تفاوت ستا اون موقع اتفاقی نیفته و پیمان پشیمان نشه. از همه نظر ب

با او  پیمان، از نظر خانواده و مسائل دیگر باید خوب فکر کنی. این در مورد مجید هم صدق می کنه. بعد از ازدواج

تند. یعنی خواه ناخواه باید با شرایط اون خودتو وفق بدی. خانواده خاله رو که می شناسی، خیلی متعصب و مدهبی هس

ی؟ یک دنیای دیگه. شاید هم بعد از ازدواج با مجید مجبورچ بشی  ن بری قم زندگی کنی. خالصه فکراتو خوب بک 

 .تا یک موقع بعدها پشیمون نشی

ه به پیمان آن شب تا دیر وقت بیدار بودم و به حرفهای زهرا فکر می کردم. پیمان یا مجید؟ کدام؟ آیا باید قولی را ک

ربه ردم. نه هرگز، زیرا حتی فکرش هم مرا بیمار می کرد. یک بار جدایی از پیمان را تجداده بودم فراموش می ک

ا به سمتی غیر کرده بودم و نمی خواستم بار دیگر آن را تجربه کنم. آن شب با خود تصمیم گرفتم اگر سرنوشت مر

 .از پیمان سوق داد با آن مبارزه کنم. مبارزه ای با تمام وجود

ساس کردم ام شد و ما به تهران برگشتیم. با پا گذاشتن به خاک آشنای خیابان و کوچه مان احعاقبت سفرمان تم

دم پیمان تمامی ترسی که این مدت در خود احساس می کردم چیز پوچی بوده است و با تمام قوا از درون فریاد کشی

 .دوستت دارم و به تو وفادار خواهم ماند

م کم تمام ه بود که آوازه عشق مجید را نسبت به خود از دور و نزدیک شنیدم.کهنوز چند هفته از این ماجرا نگذشت

می فامیل فهمیده بودند که مجید قصد ازدواج با مرا دارد و این در حالی بود که هنوز پدرم چیزی از این موضوع ن

ده بود و از پیش ش دانست اما هر لحظه ممکن بود از کسی موضوع را بشنود. رفت و آمد مجید هم به منزلمان بیش

صوص باعث تعجب من بود. آمدن مجید را همه با روی باز پذیرا می شدند و این می رساند که همه با او موافقند بخ

 .فرخ که از او خیلی خوشش می آمد و تعریفش را خیلی می کرد

م خاطر عزیزش می توانستدر نخستین فرصت به دیدن پیمان رفتم اما از ماجرای مجید چیزی به او نگفتم زیرا حتی ن

 .را مشوش کنم

وع را از کم کم ماجرای مجید صورت جدی تر به خود گرفت و پدر از این موضوع مطلع شد. دیگر نمی توانستم موض

بود و با  پیمان مخفی نگه دارم. در فرصتی که پیش آمد موضوع را به او گفتم. در تمام مدت پیمان سکوت کرده

د حرف ه شده بود. طاقت دیدن ناراحتی اش را نداشتم. به او گفتم که موضوع هنوز در حناراحتی به گوشه ای خیر

م مجبور شوم است و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد مطمئن باش جواب من همان است که بود، یا تو و یا هیچ کس. اگر ه

 .جز تو مرگ را انتخاب می کنم

رقولت گاهش را به من دوخت و گفت: مرجان راست می گی؟ سپیمان در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود ن

 باقی می مانی؟



 .با اطمینان به او گفتم: بله، همیشه سر قولم باقی می مانم. قول می دم

ه آن را به روز تولد پیمان از راه رسید. من از چند روز پیش هدیه ای برای او تهیه کرده بودم و منتظر فرصتی بودم ک

نزل خوش اقبالیم مادر بعدازظهر همان روز برای خرید بیرون رفت و گفت که از همان راه سری به ماو برسانم. از 

که  فاطمه خواهد زد. برای اینکه خیال او را راحت کنم دسته ای کتاب و دفتر جلوی رویم پهن کردم و نشان دادم

ی کند و بدون اینکه حتی سفارشسفت و سخت مشغول درس خواندن هستم. مادر نگاهی به چهره مصمم من انداخت 

ا به از منزل خارج شد. با شنیدن صدای در کوچه با خوشحالی از جا پریدم و به طرف پنجره اتاقم رفتم و سرم ر

ه طرف کمدم شیشه چسباندم و رفتن مادر را تماشا کردم. سپس با خوشحالی بشکنی زدم و گفتم: خدایا شکرت. ب

نم تا مطمئن ی یک ثانیه از وقتم را از دست بدهم اما مجبور بودم مدتی صبر کرفتم تا حاضر شوم. نمی خواستم حت

زم شوم مادر از خانه دور شده است. با خوشحالی شعری عاشقانه زیر لب ا زمه می کردم. با اینکه قرار نبود مانتوام ر

ه و مرتب برای او آراستدربیاورم اما با وسواس بهترین لباسی را که داشتم پوشیدم زیرا دوست داشتم همه جوره 

که با  باشم. روسری قشنگی همرنگ مانتوام انتخاب کردم و کنار آن گذاشتم. مشغول شانه کردن موهایم بودم

ده و به شنیدن صدای زنگ جا خوردم. نمی دانستم چه کنم. حدس زدم مادر از رفتن و تنها گذاشتن من پشیمان ش

یل پوشیدن آن را بلندم انداختم و چشمم به لباس تنم افتاد. اگر مادر دلخانه برگشته است. نگاهی به موهای آشفته و 

هایم می پرسید نمی دانستم چه توضیحی باید بدهم. بار دیگر صدای زنگ در مرا به خود آورد و همانطور که مو

؟پخش و نیمه شانه کرده بود به طرف آیفون رفتم و گوشی را برداشتم و با صدایی لرزان گفتم: کیه  

سی که پشت در دایی نشنیدم. گوشی را گذاشتم و به طرف پنجره اتاقم رفتم تا از آنجا ببینم کیست. از دیدن کص

 .بود خشکم زد. مجید بود که با دیدنم لبخند زد و گفت: منم باز کن

شدید مادر  خذهنمی دانستم چه باید کنم. آیا در را باز کنم یا او را پشت در بگذارم. می دانستم در این صورت با مؤا

زدم.  که از همان موقع او را داماد خودش می دانست مواجه می شوم. با ناراحتی به هال برگشتم و دکمه در باز کن را

ه او داخل مجید یکراست باال آمد و با صدای بلندی سالم کرد. هنوز فرصت جمع کردن موهایم را پیدا نکرده بودم ک

ه هول شوم و اینکه به او نشان بدهم که دیدنش برایم بی اهمیت است بدون اینکشد و با وقاحت مرا نگاه کرد. برای 

ا یا چیزی روی سرم بیاندازم با خونسردی موهایم را جمع کردم اما او بدون اینکه نگاهش را از من بردارد حالم ر

نکه با آمدن م. از ایپرسید. خیلی خشک و رسمی به او گفتم که حالم خوب است و بی توجه به او به طرف اتاقم رفت

: فرزانه. پس بی موقعش برنامه مرا بهم ریخته بود از دستش حسابی عصبانی بودم. صدای مجید را شنیدم که گفت

 خاله جان کجاست؟

 .بی حوصله و ناراحت پاسخ دادم: رفته خرید

تو آمدمصدای مجید را شنیدم که گفت: حاال چرا خودتو از من پنهون می کنی؟ من فقط برای دیدن  . 

 .دیگر طاقت نیاوردم و گفتم: چرا اومدی؟ من که بهت گفته بودم نمی خوام ببینمت. قصد ازدواج هم ندارم

 .اما دیگه همه فامیل از ماجرای من و تو خبر دارن -

 کدوم ماجرا؟ همون ماجرایی که خودت سر زبونا انداختی؟ -

هستیم آره خوب. همه می دونن من و تو خاطرخواه همدیگه - . 

 من و تو؟ -

 .آره من و تو -



ابل کار پس تو به همه گفتی که ما همدیگر را می خواهیم؟ چرا دروغ گفتی؟ می خواستی با این کار منو در مق -

 .انجام شده قرار بدی؟ اما از االن بهت بگم به هیچ قیمتی نمی خوام با تو ازدواج کنم

لحاظ  بخت می شی. البته من نه مال و ثروتی دارم نه خونه ای. اما ازببین فرزانه اگر با من ازدواج کنی خوش -

 .معنوی خوشبخت میشی. باور کن راست می گم

 .اما من تو رو نمی خوام -

 .چرا؟ بگو دوست داری من چه جوری باشم بگو تا خودم رو اون چیزی کنم که تو دوست داری -

ت از سرم نسبت به خودت برگردونی. ازت خواهش می کنم دس مجید فکر نکن با این حرفها می تونی نظر منو -

 .برداری. من نمی خوام با تو ازدواج کنم، اینو می فهمی

د بلند شد و به دلم می خواست گریه کنم اما نمی خواستم با این کار ضعفم را نشان بدهم. مجید از جایی که نشسته بو

رگردم که دم. با ناراحتی دستم را کشیدم و خواستم به اتاقم بطرفم آمد و با جسارت دستم را گرفت. خیلی جا خور

 .شنیدم گفت: من دوستت دارم. فرزانه باور کن خیلی دوستت دارم. این همه راه برای خاطر تو آمدم

 .یک بار گفتی، منم بهت گفتم اشتباه کردی آمدی -

 .فرزانه اینقدر با من بد رفتار نکن -

ونم با م با تو ازدواج کنم. من نمی تونم به قم بیام، آن هم برای همیشه. من نمی تگوش کن مجید، من نمی تون -

 خانواده تو راه بیام. نمی تونم... نمی تونم... می فهمی؟

نم نمی خوب این که مهم نیست. من کی از تو خواستم برای زندگی به قم بیای و با خانواده ام زندگی کنی؟ م -

ان می مانیمخوام قم زندگی کنم. ما تهر . 

 .نه! باز نمیشه. ازت خواهش می کنم دست از سرم برداری. می خوام درس بخونم -

تیم. هنوز مجید پاسخ مرا نداده بود که مادر سرزده به خانه برگشت و من و مجید را دید که در حال جر و بحث هس

اراحتی ود برگشته تا مچ مرا بگیرد. ناز ورود مادر آن هم به آن صورت خیلی جا خوردم و فهمیدم برخالف تصورم ز

 .از کار مادر با ناراحتی حاصل از شنیدن حرفهای مجید باعث شد تا در وضعیت روحی بدی قرار بگیرم

 مادر با لحن مشکوکی که آن هم خطاب به من بود گفت: شماها اینجا چه کار می کردید؟

لوی تو و نو از خواهرزاده تون می تونید بپرسید. االن هم جاز حرص و ناراحتی دندانهایم را به هم فشردم و گفتم: ای

ازدواج  مجید حرفمو می زنم که بعد نگویید من چیزی نگفتم. من مجید را دوست ندارم و هیچ وقتِ هیچ وقت با او

انم نمی کنم. این حرف آخر منه. پس از گفتن این حرف به اتاقم رفتم و در را از داخل قفل کردم. اشک در چشم

م و به جایی لقه زده بود و دلم می خواست با صدای بلند گریه می کردم. اما به جای این کار پشت پنجره اتاقم رفتح

ت که نتوانسته که همیشه پیمان می ایستاد نگاه کردم. دلم بدجوری گرفته بود و می دانستم بیشتر به این خاطر اس

 .بودم هدیه روز تولدش را به او بدهم

ی مکث پس از تعطیل شدن از مدرسه او را دیدم که پیاده به سمت خانه شان می رفت. با دیدن من کمفردای آن روز 

ه آن کرد اما به راهش ادامه داد. به او فهماندم به کوچه پیام برود و منتظر من بماند. خودم هم پس از کمی مکث ب

مادم و تولدش را تبریک می گفتکوچه رفتم. با وجود وقت کمی که داشتم می بایست هدیه را به او می د . 



نکند زیرا  پیمان از دریافت هدیه اش خیلی خوشحال شد و می خواست آن را همانجا باز کند که به او گفتم این کار را

ه خبر از هدیه ام قابل این همه تشکر و تعریف نبود. خیلی زود از هم جدا شدیم و به خانه برگشتم. باز مثل همیش

های اومجید بود و خوبی  . 

ت غم تازه بهار بود و درختان جامه سبز بر تن کرده بودند. بلبالن نغمه عشق سر داده بودند اما هر روز که می گذش

د شد. ای بر دلم افزوده می شد. برای خانواده ام مسلم بود که کسی بهتر از مجید برای من آفریده نشده و نخواه

وهی از مشکالت حتی پدرم. در این میان فقط من بودم که می بایست با کنظر تمام خانواده نسبت به مجید مثبت بود، 

د. او هفده دست و پنجه نرم می کردم. تنها من، زیرا پیمان به همان دلیلی که ذکر کرده بود نمی توانست کاری کن

ش برنمی تسال بیشتر نداشت و در آن سن که نه درسش را تمام کرده بود و نه به سربازی رفته بود کاری از دس

فتاده؟ و من آمد. تنها کاری که می کرد این بود که غصه بخورد و هر دفعه با نگرانی بپرسد: مرجان، هنوز اتفاقی نی

ان در حالی که دلم از غصه غرق در خون بود به او بگویم: نه عزیزم، مطمئن باش اتفاقی هم نخواهد افتاد. اما هم

نداشتملحظه هم به آن چیزی که می گفتم اطمینان  ب .  ه او حق می دادم که نتواند کاری کند. او مشکلی نداشت و

ودند طبق قول و قراری که به هم داده بودیم می بایست عمل می کردیم. مشکل از جانب من بود. این خانواده من ب

شوند که می خواستند از شر دختر شانزده ساله شان که فکر می کردند خیلی هم زیاد در خانه مانده است خالص . 

یزان هر شب پیمان از زیر پنجره اتاقم رد می شد و با زمزمه شعری مرا از وجود خودش مطلع می کرد. من نیز اشکر

رخاست. از خدا می خواستم راه حلی برای مشکلم پیدا شود. در همین هنگام زمزمه خواستگاری یکی دیگر از اقوام ب

رقابل ن شده بود و این موضوع به حدی برای من کشنده و غیاین بار پسرعمویم سفت و سخت خواهان ازدواج با م

لت مخالف تحمل بود که بار دیگر دردهای عصبی ستون فقراتم به سراغم آمد. خوشبختانه پدر و مادرم با این وص

م ه ابودند و این ماجرا در نطفه خفه شد. اما ماجرای مجید کماکان ادامه داشت و با اینکه تا آن لحظه خبری از خال

 روز هر. دبو شده تکمیل ام بدبختی. پیوست خواهد وقوع به زودی به او و نشده بود اما همه می دانستند ازدواج من

 می و کردم می قهر زدم، می فریاد من. شد می صادر او و من ازدواج به حکم آن در و افتاد می راه خانه در بحث و جر

خواهید  نمی چرا. خواهم نمی را مجید گفتم می و گریستم ح فل رفم را بفهمید؟ و به اتاقم می رفتم و در را از پشت ق

 .می کردم تا راهی برای رخنه به خلوت تنهایی ام پیدا نکنند

م و برای یک شب طبق معمول پس از جر و بحث به اتاقم رفتم و خودم را زندانی کردم. قلم و کاغذ به دست گرفت

ته مقصد نرساندم و آن برای همیشه در دفتر خاطراتم مدفون گشپیمان نامه ای نوشتم اما هیچ وقت آن را ب . 

ن و پیمان من. نمی دانی مرجانت چطور از پا درآمده است. بیا و ببین چطور آن دختر شاد در کنج اتاقش غمگی

گرید.  م نیز میافسرده نشسته و به تو فکر می کند و تو از همه این احوال بی خبری. اکنون که به یادت می نویسم قل

اده است. بیا و نمی دانم اکنون کجایی، اما می دانم هرجا دلم آنجاست تو نیز آنجایی. بیا و ببین چه توفانی در دلم افت

مکم بیا که به تو فکری برای من کن. نمی خواهم باور کنم که دست روی دست گذاشته ای تا رفتنم را ببینی. بیا، به ک

. کجایی؟ غمگین تر از مرجانی و هر دو قلبمان شکسته و بال و پرمان ریخته استمحتاجم. ای همدرد، می دانم که تو 

بانم، معشوقت را می ترسم وقتی بیایی که مرجانت را برده اند بدون آنکه بخواهی و بدون آنکه حتی بفهمی. ای پشتی

کافبه حال خود وامگذار که رقیب سیاه دل پیله محکمی به دورش بسته است. بیا و پیله را بش . 

 .بهار عشقت به خزان تبدیل شده، بیا و این خزان را به بهار عشق شکوفا کن. تو ای تنها باور من



حقری آه ای پروردگار، ای معبود، در این جهان چرا کلبه کوچکی که جز دل نام ندارد نصیب من کرده ای؟ کاشانه م

که در آن به  قدیر در آن راهی نیست، خانه ویرانیکه در برابر توفان حوادث استقامتی ندارد، کلبه حزینی که جز ت

 .جز اشک و صبر همدمی نیست

س از آن پس هر جمعه مجید به منزلمان می آمد و هر بار با آمدن او به بهانه ای خودم را در اتاقم حبس می کردم. پ

ادرم که تحمل می کردم. ماز رفتن مجید جار و جنجالی به پا می شد که تحمل آن کوهی از صبر می طلبید که آن را 

ید به مجری تمام جر و بحث ها بود مرتب مرا به باد نفرین و ناسزا می گرفت و از من می خواست مردی بهتر از مج

 .او نشان بدهم و من با تمام قوا از درون فریاد می زدم: پیمان، پیمان

هم این بود که چند روزی بود نه در یک روز عزمم را جزم کردم که هر طور شده از منزل خارج شوم. دلیل آن 

نم زیرا ایستگاه اتوبوس و نه در مسیر منزلمان پیمان را ندیده بودم و قصد داشتم آن روز هر طور شده او را ببی

 .دوری از او بدجوری به قلبم فشار آورده بود و احساس می کردم دردهای عصبی ام شروع شده است

فه و خدمتش را در تهران می گذراند و همین باعث شده بود که دیدارهای نصاز طرفی فرخ یک سال و چند ماه آخر 

  .نیمه من و پیمان به کمترین حد برسد

ر شرایط یک روز از فشار خانواده به حدی به تنگ آمدم که در دیداری که با پیمان داشتم به او گفتم: پیمان، من د

و رو درک می که همیشه می گی پدرت آدم بافرهنگیه و خیلی تبدی هستم. باور کن از این سخت تر امکان ندارد. تو 

 .کنه. برو جریان خودمون رو بهش بگو و ازش کمک بخواه

م چی؟چی می گی مرجان. برادر من االن سی سالشه، اما هنوز یک بار نگفته من زن می خوام، برم به بابام بگ -  

 

 

این منم که  کاری کنی بی خیالی. بعضی وقتها فکر می کنم تو منو جدی نمی گیری. هر بار هم ازت خواستم -  ·

 .دارم برای رسیدن به هدفمون جون می کنم

می خوام. نمی گه  اشتباه نکن. منم به اندازه تو نگران هستم اما تو بگو من برم به بابام چی بگم؟ بگم بابا من زن -

ن سختی ها رو وام. خوب ما که می دونستیم باید ایباباجون بزار ریش و سیبیلت خوب دربیاد بعد بیا بگو زن می خ

س نمی تونه تحمل کنیم پس چی شد تا به مرحله عمل رسیدی صدات دراومد. تو اگه بخوای می تونی بگی نه. هیچ ک

 .تو رو به زور وادار به ازدواج کنه. دیگه قدیما نیست

تو چرا  رای بچه هاشون تصمیم می گیرن. پیمانآخ پیمان، من چطور به تو بگم تو خونه ما هنوز پدر و مادرم ب -

ام، به خدا نمی خوای بفهمی که فرهنگ ما با اون چیزی که تو فکرش رو می کنی فرق داره. پیمان من گفتم نمی خو

 .صد دفعه هم گفتم اما کو گوش شنوا. به خدا دارن به اجبار منو به خونه شوهر می فرستن

 .اما من می دونم تو نمی ری -

 .ببین تو بیا. نمی خواد به عنوان خواستگار بیای. فقط خودت بیا با مامان من صحبت کن -

دن با مادر مرجان چه حرفی می زنی؟ به مامانت چی بگم؟ تو بگو من باید چی بگم؟ باور کن من قادر به روبرو ش -

جان و به دست من بده. آخه مرتو نیستم. چون می دونم چی بهم می گه. مادرت نمی گه به چه امیدی می خواد تو ر

بچه  من هیچی ندارم. من هنوز دیپلمم رو نگرفتم که اگر گفت چی داری، بگم همین دیپلم رو دارم. آخه من یک

ابام می گیرم مدرسه ای هستم که هنوز ریش و سیبیلم درنیامده. هنوز دستم به دهنم نمی رسه و پول تو جیبیمو از ب



ه، تو رو چه تو گوش من بگه برو بچه این حرفا هنوز برات زوده، دهنت بوی شیر می د بیام چی بگم؟ مامانت نمی زنه

 .به این غلطا

کنن، فکر  نه پیمان. تو باید بیایی و بگی منو می خوای، آخه اونا این جوری قبول ندارن. یعنی حرف منو باور نمی -

با  مادر من می ترسی پس فردا چطور می خوای می کنن فقط من تو رو می خوام. نمی دونم چی بگم. تو اگه از زدن

که من می  مشکالت دست و پنجه نرم کنی. اگه وایسی بگی منو می خوای، حتی اگه مامانم زد توی گوشت اونوقته

 .تونم با تمام قوا اونارو مجبور کنم به زور شوهرم ندهند

که می  دیم زیرا پیمان خانواده مرا آنطورمی دانستم برای فهمیدن این موضوع و برای درک آن دچار مشکل شده بو

وانستم بایست نمی شناخت و من نیز با وجودی که تا حدودی به اخالق و روحیات او آشنا بودم اما در این مورد نمی ت

 .درکش کنم

بود اما  آن شب فرخ از من خواست هر چه زودتر تکلیفم را مشخص کنم. به او گفتم تکلیف من از اول هم مشخص

نمی خواستید بفهمید که من چه می گویمشما  . 

 .فرخ با لحن کینه توزانه ای گفت: نکنه هنوز سرت به آخور اون پسره بنده

 از ناراحتی فریاد زدم: آره. دلم می خواد، حاال چی می گی. من مجید رو دوست ندارم، نمی خوامش، کسی نمی خواد

 اینو بفهمه؟

ه. من تو اینجا خون و خونریزی راه بندازم نمی زارم دست اون پسره بهت بخور فرخ پاسخم را با فریاد داد: اگه شده

هفده ساله  رو به اون آشغال نمی دم. بدبخت، زن کسی بشو که سرش به تنش بیارزه. اون چی داره؟ یک بچه محصل

 .که نه پول داره، نه خونه داره، نه کار داره. خاک بر سرت که نمی خوای بفهمی

خواد م: مگه مجید چی داره؟ اونم نه پول داره نه درس خونده، نه کار داره، نه مثل پیمان پدری که ببا فریاد گفت

 .حمایتش کنه. فقط دلتون رو خوش کردین به اینکه سربازیشو تموم کرده

 بدبخت، مجید اگه هیچی نداره یک اخالق داره. دلت می خواد مثل اون بچه قرتی هر روز یک رنگ لباس می -

یاد بگه د و موهاشو کاکل می کرد می افتاد تو خیابونا؟ مجید اگه درس نخونده شعور داره که مرد و مردونه بپوشی

 ...توی نکبت رو می خواد. اگه پول نداره دست کم ایمان داره که بتونه نون حالل دربیاره. اگه

 .حرفش را قطع کردم و گفتم: اما من اونو نمی خوام

دهنت، می  ، مگه خواستن یا نخواستن تو اینقدر مهمه. یکی می زنم تو سرت یکی هم تویبه جهنم که نمی خوای -

 .شونمت سر سفره عقد

ر می گفت با گریه دستم را جلوی صورتم گرفتم و خودم را در اتاقم حبس کردم. صدای فرخ را می شنیدم که به ماد

می خواهمکه چه کسی را می خواهم چه کسی را نتقصیر اوست که اینقدر به من رو داده که با چشم سفیدی بگویم  . 

ان آن شب خیلی گریه کردم چون می دانستم حق با فرخ است و چه بخواهم و چه نخواهم آنان کاری را که خودش

ر نمی می خواهند انجام می دهند. به یاد خواهرانم افتادم. حاال دیگر می فهمیدم که زهرا چه می گفت. روزی شاید باو

می  و را به زور به امیر شوهر داده باشند اما حاال که خودم در آن مرحله قرار گرفته بودم حرف او را خوبکردم که ا

د مثل امیر فهمیدم. به یاد جالل و زهرا افتادم و سرنوشت خودم را با زهرا یکی دیدم اما نمی توانستم بگویم که مجی

ن پیش از ریفی است و درست نقطه مقابل امیر است اما ماست زیرا او را می شناختم و می دانستم انسان درست و ش

 .او دلم را به پیمان باخته بودم و نمی توانستم کسی را جز او بپذیرم



دارد.  یک روز پیمان در نامه اش برایم نوشت که درباره من با پدرش صحبت کرده و به او گفته که مرا دوست

ایل است که مرا ببیند. پیمان نوشته بودپدرش برخورد خوبی با این موضوع کرده و خیلی م : 

* * * 

دم که حاال دیگر پدر و مادر و برادر و حتی خواهرانم می دانند که عاشق دختری به نام مرجان هستم. هرچه تالش کر

د ه چنبه آنها بگویم که من او را می خواهم و آرزو دارم با او ازدواج کنم نتوانستم. فقط یک بار به خواهر کوچکم ک

هفت سال  سالی از من بزرگتر است گفتم که قصد دارم با مرجان ازدواج کنم. او خندید و گفت امیدوارم بعد از شش

رفی از نظرت برنگردد. همین نشان می داد که هیچ کدام از آنها حتی در خیال خود فکر نمی کنند که من بخواهم ح

ه باش تو در آتشی و من بیرون از آتش اما به خاطر داشتازدواج بزنم. مرجان عزیزم، می دانم سخت است، می فهمم 

ن فکر کنی. در بال بودن بهتر است از اینکه کنار آن باشی. از تو می خواهم کمی بیشتر بسوزی و فقط به عشقما

 .مطمئن هستم در پس این نامالیمات راحتی در انتظار من و توست

. بدون هیچ کاری برنمی آید و من تنهای تنها هستم. تنها و بی کسنامه پیمان مرا خیلی آزرد. می دانستم از دست او 

رایم نمانده است و پشتیبانی می بایست جلوی کوهی از مخالفت ها و مشکالت می ایستادم و می دانستم دیگر توانی ب

 .چیزی نمانده که از پا بیفتم

دومین سالی بود  امتحانات بربیایم. البته این به هر ترتیب بود خرداد ماه از راه رسید و من به سختی توانستم از پس

یلی خدا را که کالس اول دبیرستان را می گذراندم و همان باعث شد بتوانم با معدل پایین قبول شوم. با این حال خ

را وادار شکر کردم زیرا می دانستم اگر تجدید بیاورم محال است که مادر اجازه بدهد بار دیگر به مدرسه بروم و م

رد ترک تحصیل کنم. اما قبولی ام بهانه ای بود که بتوانم ادامه تحصیل بدهممی ک . 

د مرا اواخر خرداد ماه بود که پیمان از من خواست در جشن فارغ التحصیلی خواهرش شرکت کنم. او گفت می خواه

یرم، حتی ین جشن را بگبا خانواده اش آشنا کند. به خوبی می دانستم نمی توانم به راحتی از مادر اجازه شرکت در ا

م را هم اگر این جشن عروسی صمیمی ترین دوستم بود. مادر به حدی سختگیر شده بود که حتی کلید در اتاق

چه می  برداشته بود تا مبادا لحظه ای تنها بمانم. اگر در هال را باز می کردم شش جفت چشم مرا می پاییدند که

ر او بروم و م. از طرفی نهایت آرزویم بود به جشن فارغ التحصیلی خواهخواهم بکنم. در بد مخمصه ای گیر کرده بود

پیش  با خانواده اش آشنا شوم. از طرفی نمی خواستم بار دیگر زهرا را وارد این ماجرا کنم چون موقعیت او بیش از

ی و در آتش من مخراب شده بود و مادر حتی اجازه نمی داد من همراه او بیرون بروم. طفلی زهرا که بی گناه بود 

ود سرکار می رفت و بعدازظهر خسته و ناتوان ز سوخت. اما حتی یک بار لب به شکایت باز نکرد. او هر روز صبح

دم کاری به منزل برمی گشت و همیشه بهترین سنگ صبور برای حرفهای دل من بود. گاهی من به او اصرار می کر

کست. ن بار اول دستش رو می شد و تمام کاسه کوزه ها سر او می شبرایم انجام دهد و او آنقدر بداقبال بود که هما

زهرا بارها و بارها به خاطر من از طرف پدر و مادر و فرخ شماتت شد اما هیچ وقت خودش را تبرئه نکرد و تمام 

 .تقصیرها را به گردن گرفت

وانی دیدم ازگشت پیمان را با زن جیک روز نزدیک ظهر برای گرفتم گواهی طرح کاد به مدرسه رفته بودم. در حال ب

کرد که به  که سوار بر خودرویی سر خیابان منتظر من بودند. تا سر خیابان رسیدم پیمان پیاده شد و به من اشاره

ا طرف آنها بروم. اول خیلی ترسیدم و با خود هزار فکر و خیال کردم اما بعد وقتی جلوتر رفتم آن زن جوان ر

ود اما زود ه شدم او خواهر پیمان است. با اینکه پیمان فقط عکس او را به من نشان داده بشناختم. در یک نظر متوج



اسخم را داد و او را شناختم. جلو رفتم و به آنان سالم کردم خواهر پیمان از خودرواش پیاده شد و با لبخند دلنشینی پ

ت کنم. جشن فارغ التحصیلی اش شرکاز آشنایی با من خیلی خوشحال شد. خودش شخصاً از من دعوت کرد که در 

م حرفی به پیمان نگاه کردم و او با تکان دادن سرش از من خواست که درخواست خواهرش را رد نکنم. نمی توانست

ه مرا دعوت کند. به او قول دادم، اما نمی دانستم کمبنی بر نیامدن بزنم به خصوص که او به خود زحمت داده بود 

 .چطور به قولم وفا کنم

آن روز  وقتی به منزل رسیدم، پدر و مادر را دیدم که حاضر و آماده منتظر من هستند. خیلی جا خوردم زیرا تا صبح

 .قرار نبود جایی برویم. مادر رو به من کرد و گفت: فرزانه خیلی زود لباست رو عوض کن و بیا پایین

 برای چی؟ -

 .ما می خواهیم بریم اراک -

یدم و گفتم: نمیام. حوصله مسافرت ندارمپایم را به زمین کوب . 

نی من و مادر با ناراحتی گفت: صبر می کردی حرف من تموم بشه بعد نق و نوق راه بندازی. گفتم ما می ریم، یع

اه می بابات. صبح عموت زنگ زد و گفت حال عمه بده، از ما خواسته خودمون رو به اونجا برسونیم. ما تو رو سر ر

ه، حاال دیگه بدو معطل نکن، االن صدای بابات درمیادبریم خونه فاطم . 

ا گیجم کرد. از اینکه قرار نبود به مسافرت بروم خیالم راحت شد، اما فکر رفتن به خانه فاطمه، آن هم خیابان شهر آر

ه اراک می ر بنمی دانستم می توانم از آنجا به جشن پیمان بیایم یا نه. اما هرچه بود بهتر از آن بود که مرا به اجبا

مدرسه ام  بردند. یک دست لباسی را که قرار بود در جشن پیمان به تن کنم و آن هم متعلق به زهرا بود داخل کیف

اینکه سوار  چپاندم و مانتو و شلوارم را عوض کردم و به سرعت پایین رفتم. پدر بی صبرانه منتظر بود و به محض

م پیاده و بعد از سفارشات مادر به راه افتادندشدم راه افتاد. آنان مرا جلوی منزل خواهر . 

ه مژگان از دیدن من خیلی خوشحال شد چون مدت زیادی بود که همدیگر را ندیده بودیم. خیلی حرفها داشت ک

عوت شده امبرایم بگوید. من نیز حرفهای زیادی داشتم. به او گفتم فردا به جشن فارغ التحصیلی خواهر پیمان د . 

جان گفت: وای چه خوب، منم بیام؟مژگان با هی  

 .خوب، اگه تو نیایی من که نمی تونم تنها برم -

 آخ جون، از چه ساعتی است؟ -

 .با ناراحتی گفتم: واال اونا منو از ساعت هشت شب به بعد دعوت کردند

 .برو بابا دلت خوشه. آخه خنگ، هشت شب چه موقع جشن رفتنه. مگه عروسیه -

ینجورین دیگه. اینجور که پیمان می گفت جشنشون قاطیهنه ولی اونا ا - . 

 .وای فرزانه، چقدر خوب می شد می تونستیم بریم -

 خوب منم دوست دارم برم، بخصوص که خواهرش خودش از من دعوت کرده، اگه نَرم خیلی بد میشه. مژگان -

های تو چه  و می شناسی بگو میانش با کلکنمی دونم، من به اخالق آبجی فاطمه زیاد وارد نیستم اما تو که مامانت

 جوریه. می تونیم سرشو کاله بذاریم؟

م بریم واهلل منم زیاد از این کارا سرش درمیارم اما آخه این جشن ساعتش خیلی بده، اگه بهش بگیم می خواهی -

 .کالس تقویتی اونقدر بچه نیست که نفهمه کالس تقویتی اون وقت شب کجا بود



اید در کالس این فکر بودیم که به خواهرم چه بگوییم. عاقبت با هزار ترس و لرز به خواهرم گفتم که ببا مژگان در 

ان را هم با تقویتی شرکت کنم و اگر نروم نمره طرح کادم را نمی دهند. گفتم برای اینکه خیال او راحت باشد مژگ

ت جارو به را از او می شنیدم که موش به لونش نمی رفخودم می برم تا تنها نباشم. اگر مادر آنجا بود حتماً این جمله 

م او دمش می بست. عاقبت خواهرم با هزار نک و نال و ناراحتی راضی شد که برویم. با هزار بدبختی و دور از چش

اه آماده شدیم و از خانه بیرون آمدیم. ساعت شش بعدازظهر بود که من و مژگان از شهرآرا به طرف محل خودمان ر

م دست یم. وقتی بیرون آمدیم تازه متوجه شدیم پول زیادی همراه نداریم و این در حالی بود که می خواستیافتاد

یک سبد گل  خالی به منزل پیمان نرویم. قرار بود دسته گلی تهیه کنیم و با خود ببریم. به گل فروشی رفتیم و

شانتخاب کردیم. وقتی گلفروش قیمت سبد را گفت متوجه  موجودی مان برابر است. تمام پول را  دیم با تمام

انی ته جیبمان پرداخت کردیم و از گلفروشی بیرون آمدیم، حتی به فکرمان نرسید که کمی چانه بزنیم تا چند توم

ا مثل همیشه مغز بماند. وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم پولی برای تاکسی سوار شدن نداریم. به مژگان نگاه کردم ت

یز دیگر بیاندازد و فکری بکند زیرا فکر خودم به حدی مشغول بود که نمی توانستم به چ متفکرش را به کار

 .بیاندیشم

ی پیش مژگان گفت: فرزانه اگه بخواهیم برگردیم خانه با این دسته گل و این سر و وضع فقط خدا می دونه که چ

پیاده بریممیاد، بهتره فکر رفتن به خونه رو از سرمون بیرون کنیم و تا دیر نشده  . 

تا ما  مغزم سوت کشید و گفتم: دیوانه هیچ می دونی چی می گی، پیاده!؟ اونم از اینجا تا خونه ما!؟ آخه عقل کل

 .بخواهیم به اونجا برسیم ساعت از ده شبم گذشته

 .مژگان شانه هایش را باال انداخت و گفت: فکر بهتری داری بگو وگرنه این تنها راه است

ما عقلم به جایی نرسید. سرم را تکان دادم و گفتم: تو بردی. پس بدو تا دیر نشدهفکری کردم، ا . 

رسیدیم  من و مژگان شروع کردیم به دویدن و تمام راه را پیاده طی کردیم به طوری که وقتی به سر خیابان خودمان

خصوص با گریه ام بگیرد بآنقدر خسته بودیم که دیگر ذوق و شوق رفتن به مهمانی را نداشتیم. کم مانده بود 

وانی با یک سبد کفشهایی که نو بود و پاهایم را می زد. حاال که به محلمان رسیده بودم به این فکر افتادم که به چه عن

قدیمی  گل در محل حاضر شوم. بدون شک اگر کسی مرا به آن حال و وضعیت می دید می شناخت زیرا پدرم یکی از

ی که گاهی مام همسایه ها کم و بیش با او آشنایی داشتند بخصوص با مجلس هیئتترین ساکنان آن محل بود و ت

به من چه  اوقات در منزلمان برگزار می شد. به مژگان جریان را گفتم. او که از خستگی می خواست غش کند گفت:

دن کرده، از مهمونی آمکه هر چی میشه از من می پرسی. اصالً من غلط کردم دنبال تو راه افتادم. پاهام از درد ورم 

 .هم پشیمونم حاال خودت هر کار می خوای بکن

وی منزل نفس عمیقی کشیدم تا افکارم را متمرکز کنم. در همان وقت یاد ناهید افتادم که منزلشان درست روبر

روبرو نشویم  ییپیمان بود. به مژگان گفتم به بهانه رفتن به منزل ناهید می رویم. در حالی که دعا می کردیم با آشنا

بیاندازم به  از داخل کوچه و جلوی خانه گذشتیم. به محض رسیدن به در خانه ناهید بدون اینکه نگاهی به خانه پیمان

ن سرعت زنگ منزل ناهید را فشردم. خود او در را برایم باز کرد و چون از قبل می دانست که قرار است به جش

خواست به  خودش به سرعت پایین آمد. به ناهید جریان را گفتم و او از ماپیمان بروم منتظر نشد تا ما باال برویم. 

نزل ناهید به منزلش برویم تا به طریقی به پیمان آمدنمان را خبر بدهیم. تنها راه تلفن کردن به منزل آنان بود. از م



ه کوچه می آید. ین حاال بپیمان تلفن زدم و به او گفتم در منزل ناهید دوستم هستم. پیمان با خوشحالی گفت که هم

م من و مژگان به همراه ناهید داخل راهروی یمنزلشان ایستادیم و در کوچه را باز گذاشتیم تا پیمان را ببین . 

دیده بودم اما  وقتی پیمان در منزلشان را باز کرد یک لحظه قلبم فرو ریخت. تا آن لحظه همیشه او را با لباس اسپرت

ی دیدم. کت و شلواری برازنده به رنگ سدری به تن داشت و موهایش را هم به زیبایحاال او را طور دیگری می 

رفی با آراسته بود. از دیدن او نفسم به شماره افتاده بود اما نمی خواستم جلوی مژگان و ناهید به رو بیاورم. از ط

رده بودم اب کرده بودم و سعی کدیدن او ناراحت سر و وضع خودم بودم. با اینکه لباسهایم را با نهایت وسواس انتخ

خصوص که خودم را با مد روزترین لباس ملبس کنم اما آن لحظه فکر کردم شاید لباسم در خور این مهمانی نباشد ب

است قرار بود خانواده او با من آشنا شوند. حالم جور بخصوصی بود گویی روده هایم را چنگ می زدند و دلم می خو

م را روی وره به آن حال افتاده بودم و یا هیجان چنین بالیی به سرم آورده بود. یک دستعق بزنم. نمی دانم از دلش

ادلم گرفتم. همان لحظه پیمان را دیدم که به من  نزل شاره کرد که تا کسی نیامده وارد منزلشان شوم. با اینکه از م

دا گان قدمی جلو برداشت و مرا صدوستم تا منزل آنان فقط چند قدم راه بود اما جرأت تکان خوردن نداشتم. مژ

کرد. به خود آمدم و پشت سر مژگان از منزل ناهید خارج شدم. با عجله از او خداحافظی کردم و دوان دوان وارد 

 .حیاط منزل پیمان شدم

اخل ا به دپیمان خندید و در کوچه را بست. دسته گل را به طرف او گرفتم و او با به به و چه چه گل را بویید و ما ر

ی راهنمایی کرد. دلم بدجوری مالش می رفت و بدتر از آن قلبم به تپش افتاده بود. احساس می کردم آمادگ

ه خانواده اش رویارویی با خانواده او را ندارم اما نمی توانستیم بیش از آن تأخیر داشته باشیم. زیرا پیمان گفت ک

پرسی و ، خواهرش را دیدم. با دیدن من شروع کرد به احوالمنتظر ورود من هستند. از پله ها که باال رفتیم پرستو

عداد خوش و بش و خیلی من و مژگان را تحویل گرفت. سپس دستش را روی شانه ام انداخت و مرا به داخل برد. ت

یمان معدودی میهمان آمده بودند و معلوم بود هنوز جشن شروع نشده. با دیدن مادر پیمان پاهایم به لرزه افتاد. پ

 یلی راحت گفت مامان، مرجان! مادر او را دیدم که خیلی راحت جلو آمد و با من دست داد و صورتم را بوسید وخ

س .ورودم را خوش آمد گفت. چنین برخوردی را انتظار نداشتم و پس پیمان خواهر دیگرش را که بزرگتر از پرست

مون مرجان، همون که براتون گفته بودبود به من معرفی کرد و گفت: مرجان، اینم خواهرم پروین. پروین ج . 

 .پروین با خوشرویی جلو آمد و نگاه دقیقی به چهره ام انداخت و لبخندی زد و صورتم را بوسید

باید خیلی  از خجالت و هیجان زبانم بند آمده بود و نمی دانستم چه باید بکنم. به یاد سفارشات مژگان افتادم که

دم که ی راحت تر از من بود و عشوه هایی می آمد که حتی خود من هم تعجب می کرمراقب رفتارم باشم. مژگان خیل

تنها نبود او این چیزها را از کجا یاد گرفته است زیرا تا جایی که می دانستم خواهرم اهل این برنامه ها و کالس گذاش

دن با راحت باشیم پس از آشنا شاما مژگان برخالف او چیز دیگری بود. خواهران و مادر او برای اینکه من و پیمان 

 .من هر کدام به دنبال کار خود رفتند و من ماندم و مژگان و پیمان

دم و به همراه پیمان به من و مژگان گفت اگر می خواهید لباسهایتان را عوض کنید به آن اتاق بروید. سرم را تکان دا

ون مانتوی ید بکنم، زیرا تا آن موقع جلوی پیمان بدمژگان به طرف اتاق رفتم. در همان حال با خود فکر کردم چه با

گری هم مدرسه نگشته بودم و حاال فکر می کردم چطور باید با لباس مهمانی جلوی او ظاهر شوم. افکارم را چیز دی

 مغشوش می کرد و آن اینکه چطور جلوی مهمانان روسری ام را بردارم. فقط پیمان، آن هم گاهی اوقات که بدون

ی ی پنجره می رفتم موهایم را دیده بود آن هم یک نظر. حاال معذب بودم که چطور جلوی این همه آدم بحجاب جلو



یرا حجاب بگردم. به مژگان نگاه کردم. او خیلی زود روسری اش را برداشت و مثل من با خود درگیری نداشت، ز

در و همین بود که همیشه باعث ناراحتی پ خانواده خواهرم برخالف ما دربند حجاب و نماز و این برنامه ها نبودند.

ن شده بودم اتاقی دوازده متری بود که داخل آن آ مادرم می شد. به هر صورت وارد اتاق شدم. اتاقی که وارد

ن نبود. یک بیست نفر مشغول لباس عوض کردن و آرایش سر و صورتشان بودند به طوری که جا برای سوزن انداخت

از دلشوره  : اینجا که حموم زنانه است. همین باعث شد به شدت خنده ام بگیرد و کمیلحظه مژگان زیر گوشم گفت

م که ام را فراموش کنم. جا برای درآوردن لباس من و مژگان نبود و همانطور معطل مانده بودیم که چه باید بکنی

ا بیا اینجا پیش شید جا نداریم امچشم پرستو به من افتاد. با لبخند گفت: بیا مرجان، بیا اینجا، تو از خودمونی، ببخ

 .خودم لباستو دربیار

 .خندیدم و گفتم: متشکرم

زاراو گفت: مرجان جون، شما زودتر آماده بشید برید بیرون پیمان منتظرته. اونو بیشتر از این منتظر ن . 

رد. خل کمدش آویزان کسرم را تکان دادم و مانتوام را درآوردم. پرستو آن را به همراه مانتوی مژگان گرفت و دا

دم و گل کار زیادی نداشتم چون عادت به آرایش کردن نداشتم و همیشه ساده می گشتم. دستی به موهایم کشی

شود  سری که دو طرف موهای بلندم را جمع کرده بود سر جایش محکم کردم سپس منتظر شدم تا مژگان هم آماده

یمان بیایم. مژگان به مژگان گفتم که خجالت می کشم اینطور پیش پو به اتفاق به سمت در اتاق رفتیم، پشت در اتاق 

  .زیر گوشم گفت: دیوانه نشو، دیگه نمیشه کاری کرد. برو، اولش سخته اما عادت می کنی

ز الی در در اتاق را باز کردم و ابتدا مژگان خارج شد. پیمان کنار در اتاق پذیرایی منتظر من بود. با قلبی لرزان ا

اشت مرا مدم. پیمان با دیدن من جا خورد. چند لحظه نگاهش مات و مبهوت به من دوخته شد. شاید انتظار ندبیرون آ

خوش به آن شکل و قیافه ببیند. برای استقبال از من قدمی جلو گذاشت و گفت: چقدر خوشگل شدی. چقدر ... 

مان و اتاق پذیرایی برویم. از خجالت پیبا نزدیک شدن مژگان حرفش را نیمه کاره رها کرد و از ما خواست تا به 

م. با راهنمایی مهمانانی که در اتاق پذیرایی نشسته بودند سرم را زیر انداخته بودم و جرأت نداشتم کسی را نگاه کن

و مانند بچه  پیمان گوشه ای را انتخاب کردیم و روی صندلی نشستیم. مژگان به من گفت که سرم را باال نگه دارم

ه ای تنبل موقع درس جواب دادن سرم را زیر نیندازم. آرام آرام سرم را باال کردم و سعی کردم تا بمدرسه ای ه

 .محیط عادت کنم

ار می کنیمژگان کنار گوشم گفت: االن که اینجور خجالت می کشی پس اون موقع که قراره با پیمان برقصی چه ک . 

می توانم این کار رو بکنموحشت زده به او نگاه کردم و گفتم: وای مژگان، نه ن . 

 ...مژگان نگاهی به اطراف انداخت و آهسته گفت: هیس. االن همه می فهمن که ما

 .بحث ما به همین جا خاتمه یافت و با آمدن پیمان که دو لیوان شربت در دست داشت هر دو ساکت شدیم

ز راه می به هم معرفی کرد. کم کم میهمانان ا برادر پیمان شباهت زیادی به او داشت. وقتی از راه رسید پیمان ما را

وستان او می رسیدند. دست هر کدام گل و کادو بود. سبد گلی که من و مژگان گرفته بودیم در برابر گلهایی که د

به اندازه  آوردند خیلی حقیر جلوه می کرد اما چه کنیم که برای خرید آن هم بهای سنگینی پرداخته بودیم، بهایی

ودیمانتمامی موج . 

ودند و یا از هنوز نیم ساعت از ورود ما نگذشته بود که اتاق پر از دختران و پسران جوانی شد که یا همدوره پرستو ب

 .دوستان پدرام برادر او. از دوستان پیمان هیچ کس نیامده بود و این خیال مرا راحت می کرد



ه او انتخاب شت رفت و دکمه آن را فشار داد. آهنگی کپیمان بلند شد و به طرف ضبط بزرگی که باالی اتاق قرار دا

 ...کرده بود درست همان چیزی بود که همیشه مورد عالقه من بود و پیمان هم این را می دانست

ان اشاره کردم پس از مدتی نگاهم به ساعت داخل اتاق پذیرایی افتاد. ساعت هفت و نیم بود. دلم شور افتاد و به مژگ

م که می خواهم رد که وقت رفتن است اما مگر می توانستیم از آن مجلس دل بکنیم. به پیمان گفتو او هم تصدیق ک

 .بروم. او گفت زود است و هنوز مجلس شروع نشده و با رفتن تو من تنهای تنها می شوم

و  ول راه منمی دانستم و او را درک می کردم اما چاره دیگری نداشتم. تا آن موقع هم خیلی خطر کرده بودم. در ط

 .مژگان باید به فکر توضیحی برای تأخیر چهل دقیقه ای مان بودیم

تش را پیمان از برادرش خواست من و مژگان را برساند. او با کمال میل قبول کرد. پیمان با لبخند از اینکه دعو

در خانه  و او یکراستپذیرفته بودم از من تشکر کرد و تا جلوی در ما را بدرقه کرد. سوار ماشین برادرش شدیم 

کردیم  مان ایستاد. من و مژگان حیرت زده به هم نگاه کردیم. مطمئن بودیم در آن لحظه هر دو به یک چیز فکر می

ه شهرآرا و آن اینکه باز هم باید پیاده این همه راه را طی کنیم. هیچ کداممان هم رویمان نمی شد به او بگوییم ما را ب

ی در کار بودیم و خیال پیاده شدن هم نداشتیم احساس کردم پدرام هم حس کرد مشکلببرد. همانطور که نشسته 

 است. در آینه به من نگاه کرد و گفت: راستی مرجان خانم، مسیر شما کجا بود؟

 .با خجالت گفتم: ما از منزل خواهرم، از شهرآرا آمدیم. اما دیگه مزاحم شما نمیشیم. خودمون می ریم

ت: شهرآرا. آخ مرا ببخشید، بنشینید تا شما را برسانمپدرام با تعجب گف .  

ور نیستم من و مژگان هر دو به تعارف افتادیم اما می دانستیم که او ما را خواهد رساند. خیلی خوشحال بودیم که مجب

 .این راه را پیاده برگردیم زیرا معلوم نبود چه مدت در راه می ماندیم

تر کرد و من و مژگان پس از دور شدن از دید او شروع کردیم به دویدن تا هرچه زودپدرام ما را سر خیابان پیاده 

، چرا دیر خودمان را به خانه برسانیم. به محض رسیدن با چهره اخمو و داد و فریاد فاطمه روبرو شدیم که کجا بودید

ته شد و غر کرد تا خودش خسکردید، فکر کردید سر من کاله می ره، البد یک جایی رفته بودید و خالصه آنقدر غر

 .سکوت کرد

 .عاقبت آن روز به خیر گذشت و خاطره خوش آن مهمانی برای همیشه در یاد من ثبت شد

امید  مادر و پدر دو روز بعد برگشتند و خبر آوردند که حال عمه ام خیلی بد است و دکترها از زنده ماندن او قطع

رچه بود ا خیلی ناراحت نشدم زیرا حتی سالی یک بار هم نمی دیدمش اما هکرده اند. با وجودی که عمه تنی ام بود ام

 .خواهر پدرم بود و می بایست دلم برایش می سوخت
 

 فصل دهم  ·
 

الس تقویتی هنوز یک هفته از رفتن به خانه پیمان نگذشته بود که مجید به همراه مادرش به خانه مان آمدند. من از ک

به خانه  راهروی پایین زهرا را دیدم. زهرا هم تازه از سر کار برگشته بود اما پیش از من زبان برگشته بودم که در

تاقش را رسیده بود. زهرا به من اشاره کرد به اتاقش بروم. از پله ها پایین رفتم تا ببینم چه کارم دارد. زهرا در ا

  :بست و گفت

 فرزانه، می دونی کی اومده خونمون؟ -

ال انداختم و گفتمشانه هایم را با :  



 چه می دونم، می بینی که تازه رسیدم. کی اومده؟ -

  :زهرا گفت

 .خاله و مجید اومدن. غلط نکنم برای خواستگاری اومدن -

  :اخمی کردم و گفتم

 زهرا راست می گی؟ حاال من چه کار کنم؟ -

و تو دل خاله جا کنهیچی، مثل بچه آدم برو باال، قشنگ سالم کن و از همین االن خودت - . 

 برو بابا تو هم حوصله داری، حاال کی خواست زن مجید بشه؟ -

 .ببین فرزانه بهتر از مجید کسی را پیدا نمی کنی. باور کن خوبی تو رو می خوام که اینو می گم -

؟ از یدیزهرا! تو دیگه چرا! تو که خودت معنی عشق رو خوب می دونی و طعم شکست رو بهتر از هر کسی چش -

 .هر کسی توقع داشتم اِال تو که بخوای حرف مامان و فرخ رو تکرار کنی

تر پیمان ببین فرزانه. من خودم تجربه دارم که به تو می گم دنبال این عشقهای بی آخر و عاقبت نرو. هرچه زود -

کنی. حاال هر  نی تمومشرو فراموش کنی راحت تر می تونی این کاررو بکنی. نزار قصه عشقت به جایی برسه که نتو

فکری می خوای درباره من بکن. من هم خوبی تو رو می خواهم هم خوبی پیمان رو. این برای هر دوتون خیلی 

 .بهتره

زهرا،  وای نگو. زهرا نمی خوام از حرفات بوی یأس بشنوم. نمی خوام فکر کنم یک روز از پیمان جدا می شم، نه -

 .نه

ترک  من خواست برای دیدن خاله باال بروم اما من قبول نکردم و تا زمانی که منزلمان رازهرا دیگر حرفی نزد و از 

 .کرد در اتاق زهرا بست نشستم

حدیثی  آن شب معلوم شد آن فکری که ما می کردیم نبوده و خاله فقط آمده بود تا سری به مادر بزند. هیچ حرف و

خوشحال کننده ای بودبین او و مادر رد و بدل نشد و این برای من خبر  . 

خبر  دو هفته بعد عمه ام از دنیا رفت و برای مر اسم ختم او عازم اراک شدیم. پیش از آن به پیمان تلفن کردم و

رش شدم. سفرم را به او دادم. از من خواست کمی معطل کنم تا بیاید پیش از رفتن مرا ببیند. قبول کردم و منتظ

افتادم  اد تا آن را به یادش گوش کنم. از او خداحافظی کردم و به طرف منزل به راهمدتی بعد آمد و یک نوار به من د

 .اما خیلی غمگین بودم

  .به اراک رفتیم و تا هفتم عمه ام آنجا بودیم. در این مدت مجید همراه ما بود

رچه زودتر می ت که هوقتی برگشتیم به پیمان تلفن کردم و بازگشتم را به او اطالع دادم. خیلی خوشحال شد و گف

داوطلبانه  خواهد مرا ببیند. برای دیدن او نمی توانستم بهانه ای جور کنم و از منزل خارج شوم چون اکثر اوقات مجید

انه همراهی ام می کرد. من هم برای آنکه مبادا پیمان مرا با او ببیند قید بیرون رفتن را زدم و ترجیح دادم در خ

 .بنشینم

. احساس کردم برگشتنمان به تهران گذشته بود که یک روز به پیمان زنگ زدم تا حالش را بپرسمیکی دو هفته از 

وقمان بروم تا او مثل همیشه نیست و خیلی سرد با من صحبت می کند. پیمان به من گفت که همان دقیقه به کوچه پات

پیمان از دور  به کوچه پیام رفتم. وقتیهم بیاید. من که دلم خیلی برای دیدنش تنگ شده بود قبول کردم و همان دم 



میشه پیدا شد دیدم سرش را زیر انداخته بود و در دستش بسته ای بود. جلوتر که آمد سالم کردم اما او مثل ه

  :پاسخم را نداد و خیلی سرد و سنگین سالم کرد. بعد بسته را به طرفم گرفت و گفت

 .این امانتی هایی است که دست من داشتی -

ود رفت. آمدم حرفی بزنم و از او بپرسم که چرا ناراحت است خداحافظی کرد و همچنان که سرش را زیر انداخته بتا 

می کرد. نمی  مات و مبهوت و حیران وسط کوچه ایستاده بودم و بسته ای که پیمان به من داده بود در دستم سنگینی

ه بودم و ری می کند آن هم پس از چند روز که او را ندیددانستم چه شده و چه چیز باعث شده که او با من چنین رفتا

رفتم و در را به روی  دلم برایش خیلی تنگ شده بود. با افسردگی و بی حوصلگی به خانه برگشتم و یکراست به اتاقم

 ی همیشهخودم بستم. روی تخت نشستم و بسته را باز کردم. از دیدن دفتر خاطراتم خیلی جا خوردم. من آن را برا

عکسی از  به پیمان داده بودم اما اکنون دیدم که آن را برایم پس فرستاده است. دفتر را ورق زدم و در صفحه اول آن

رسید او را دیدم که همیشه آرزویم بود داشته باشم اما او قبول نمی کرد عکسی از خودش را به من بدهد زیرا می ت

رابرای من دردسر درست شود. یک روز که خیلی اص ردم با خنده گفت باشه هر وقت که برای همیشه از هم ر ک

ست جدا شدیم یک عکس از خودم را به یادگاری بهت می دهم. من هم خندیدم و گفتم ترجیح می دهم هیچ گاه عک

کس پیمان را نداشته باشم اما خودت را داشته باشم. با دیدن عکس دلم لرزید و یک لحظه یاد گفته او افتادم. آیا ع

ه عکس دایی همیشگی ما بود؟ چنان حیرت کرده بودم که حتی فراموش کردم نامه ای از او در دست دارم. بنشانه ج

ن بیفتد و چرا نگاه کردم و بی اختیار گریستم. نمی دانستم گناهم چیست که باعث شده پیمان به فکر جدایی از م

داشتم،  همان پیمانی بود که همیشه آرزویش را اینقدر ناگهانی. من و او تا سه روز پیش با هم در تماس بودیم و او

ظه به خوب و مهربان و صمیمی. اما اکنون چه شده که دل از من کنده و یادگاری هایم را پس فرستاده است. همان لح

اند منیاد نامه ای که برایم نوشته بود افتادم و با عجله آن را باز کردم. پیمان در نامه اش نوشته بود که می د  با 

گله  ید نامزد کرده ام و دیگر لزومی ندارد برایش نقش یک عاشق را بازی کنم. او از من به خاطر بی صداقتیمج

ی راحت تر می کرده بود و نوشته بود اگر از زبان خودم می شنید که نمی توانم این همه مدت را به پای او بنشینم خیل

خنجر بزنمتوانست آن را قبول کند تا اینکه اینطور از پشت به او  . 

ضا پیمان مثل اغلب اوقاتی که از من ناراحت بود نامه را بدون خداحافظی تمام کرده بود و در آخر آن را چنین ام

 .کرده بود. پیمان تنها

دم. نمی دلم به شدت گرفته بود و کم مانده بود فریاد بزنم. منظور پیمان را از خنجر زدن از پشت متوجه نمی ش

زبان  ن فکری را کرده بود که من با مجید نامزد کرده ام. خدای من نکند آن شبی که از کالسدانستم از کجا چنی

دها برمی گشتم او مرا همراه مجید دیده بود؟ در آن لحظه هزار فکر بر مغزم فشار آورد و مرا در دنیای چراها و شای

ه ام بی نستم هرچه هست با مجید و خانوادغرق کرد. نمی دانستم چه اتفاقی افتاده که من از آن بی خبرم اما می دا

ت فرخ نمی ارتباط نیست. اگر فرخ منزل بود می گفتم شاید او جلوی پیمان را گرفته و حرفی به او زده اما در غیب

 .توانستم چنین حرفی بزنم

بعد خیلی  زآن شب با هزار فکر و خیال شب را به صبح رساندم تا دلیل حرفهای پیمان را از خودش بپرسم. صبح رو

یم بود که جلوی خودم را گرفتم که پیش از طلوع آفتاب به منزلشان زنگ نزنم. عقربه های ساعت روی ساعت نه و ن

اهرش گوشی من بدون خبر و بدون اجازه از خانه بیرون رفتم تا به پیمان تلفن کنم. از بداقبالی من منزل نبود و خو

و گفتم از فته و تا ظهر برمی گردد. از خواهر پیمان تشکر کردم و به اتلفن را برداشت. که به همراه پدرش جایی ر



رساند. هنوز  قول من به پیمان بگوید که ظهر تلفن می زنم و منتظرم باشد. خواهرش به من گفت پیغام مرا به او می

ختانه این بار خوشب اذان ظهر را نگفته بودند که من بار دیگر سر خود از منزل خارج شدم و به طرف باجه تلفن رفتم.

گیرم و در خودش گوشی را برداشت و معلوم بود که منتظر من است. با شنیدن صدایش نتوانستم جلوی خودم را ب

  :حالی که گریه می کردم گفتم

ه باید بزاری و پیمان این بود جواب عاشقی حیرون. بدون اینکه از خودش بپرسی آیا خبری که شنیدی درسته یا ن -

 بری؟

ان لحظه ای سکوت کرد و بعد با صدای گرفته ای گفتپیم :  

 ...مرجان، من می تونم تو رو درک کنم -

  :حرفش را قطع کردم و گفتم

تن اون از تو هیچ وقت نمی تونی حال منو بفهمی و منو درک کنی. تو هدیه ای رو پس فرستادی که من برای نوش -

بدون اینکه  ا کردی که بیشتر از هر موقع بهت احتیاج داشتم. تو حتیجون مایه گذاشته بودم. تو در شرایطی منو ره

کنی، تو  از خودم بپرسی آیا خبری که شنیدی راسته یا نه زود قضاوت کردی. پس ادعا نکن که می تونی منو درک

ه ل بهیچ وقت منو درک نمی کنی. من دفترم رو با خودم آوردم چون توی مرامم نیست هدیه ای رو که با جون و د

دازی توی یکی می دم پس بگیرم. اما تو مختاری که با اون هر کاری که خواستی انجام بدی، حتی می تونی اونو بن

 .لجن. به خاطر همین صبر می کنم تا بیای. دفترم رو می زارم تو همین باجه تلفن، بیا ورش دار

تظار پیمان لفن خلوت بود. همانطور که در انگریه بیش از این مجال گفتگو به من نداد. خوشبختانه آن روز باجه ت

گفت بودم او را دیدم که از خانه خارج شد و شتابان خود را به باجه رساند. تا خواستم قدمی به سمت خانه بردارم :  

اور مرجان صبر کن. می خوام ازت معذرت خواهی کنم. تو راست میگی، اما من از کسی این خبررو شنیدم که ب -

غ گفته باشدنمی کنم درو . 

  :به او نگاه کردم و گفتم

 از کی شنیدی؟ -

 .نمی تونم بگم -

  :با تعجب گفتم

 حتی به من؟ -

 .آخه اون از من خواسته... یعنی قول گرفته به تو چیزی نگم -

  .پیمان اگه همین االن نگی کی به تو این حرف رو زده می رم و دیگه هم برنمی گردم -

تا او را ترک کنم که گفتو قدمی برداشتم  :  

ت مرجان، صبر کن بهت می گم. زهرا. زهرا گفت که تو با مجید نامزد کردی و دیگه منو دوست نداری اما رو -

ه تو می نمی شه این موضوع رو مستقیم به من بگی. به خاطر همین از اون خواستی که یک طوری به من بفهمونه ک

 .خواهی فراموشم کنی

برایم تکان دهنده بود که لحظه ای با دهان باز به او خیره شدم. بعد از آن فقط گفتم آنقدر این خبر :  

 .پیمان دروغه، دروغ -



یمان را از پشت بدون اینکه بتوانم چیزی بگویم و حتی با پیمان خداحافظی کنم به طرف خانه به راه افتادم. صدای پ

  :سرم شنیدم که گفت

ی که من بهت گفتممرجان. یک وقت به زهرا نگ - ... 

ری را از باقی کالم او را نشنیدم. آنقدر ناراحت و غمگین بودم که دوست داشتم گریه کنم. اگر نام هر کس دیگ

من و پیمان به  پیمان می شنیدم خیلی راحت آن را می پذیرفتم و حتی بدون آنکه ناراحت شوم با رفع سوءتفاهم بین

ه بود می خندیدم. اما افسوس که شنیدن نام زهرا قلبم را به درد می آورد. آخ او و عمل احمقانه ای که انجام داد

ی دیدم و از خدای من. در این دنیای بی در و پیکر دیگر به چه کسی می توانستم اعتماد کنم. اما نه، من باید زهرا را م

ود به او ا کسی نبود که بشاو چگونگی ماجرا را می پرسیدم و پیش از آن به قضاوت درباره اش نمی نشستم. زهر

 .تهمت خیانت زد. زهرا خواهر عزیز و دوست شفیقم بود

ود، غمگین بود آن روز بعدازظهر، وقتی از سر کار به خانه برگشت پایین رفتم. مثل همیشه بود، اما نه، مثل همیشه نب

کردن این موضوع  و غم از تک تک اعضای صورتش نمایان بود. یک لحظه با دیدن چهره خسته اش از مطرح

س مرا پشیمان شدم و با خود گفتم اگر هم زهرا چنین کاری کرده البد مصلحت چنین بوده زیرا زهرا بهتر از هر ک

  :درک می کرد. کمی پیش او ماندم و زمانی که خواستم او را ترک کنم و باال بروم گفت

 فرزانه، چی می خوای بگی؟ -

  :به او نگاه کردم و گفتم

یزی گفتم؟من چ -  

بهت  نه، تو هیچی نگفتی، اما نگات داره از من چیزی می پرسه. بشین، اگه سؤالی داری بپرس. مطمئن باش -

 .راستشو می گم

  :دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و گفتم

 زهرا، چرا به پیمان گفتی من و مجید با هم نامزد کردیم؟ -

  :زهرا نفس عمیقی کشید و گفت

بین شما بوجود  گفتم چون دلم نمی خواست بیشتر از این به هم وابسته بشین. اگر یک نقطه تاریک من به پیمان -

رزانه من می آمد خیلی راحت تر همدیگه را فراموش می کردید تا اینکه کسان دیگر به زور شما را از هم جدا کنند. ف

یایی تجربه د سی سال سن زیادی نباشه اما من دناالن سی سالمه و دیگه کم کم دارم پا به مرز میان سالی میزارم. شای

جالل  با خود دارم. به اندازه دنیا با تمام وسعتش. خود من، اون زمان که شاید یک سال از تو کوچکتر بودم عاشق

ا وجود بودم. جالل شرایط ازدواج با من را داشت. اون موقع مثل حاال به سربازی رفتن پسر زیاد اهمیت نمی دادند ب

نداشتم اما  جالل به سربازی رفت. شغلشم بد نبود و می تونست نون بخور و نمیری درآره. منم توقع زیادی ازشاین 

ته عاقبتمون چی شد؟ یک کاری کردند من حلقه نامزدی اونو پس فرستادم و زن مردی شدم که خودشون خواس

نبودند. مردی که هیچ وقت تو زندگیم روی آرامش با او رو  ر نکن اون قدیم بود که نگذاشتن من و دیدم. اما فک

م همون جالل به هم برسیم، نه عزیزم من به تو اطمینان می دم اگر دنیا زیر و رو بشه بابا همون باباست و مامان ه

مامان. تازه اون زمان فرخ نامی در کار نبود که مثل کوه سد راه من بشه. حاال هم می دونم از دست من دلخوری. 

ار رو فقط به منو محکوم کنی و برای این مرا شماتت کنی اما زمان به تو ثابت می کنه که من این کشاید پیش خودت 

 .خاطر خودت کردم



ه سرم را به زیر انداختم و از اینکه در مورد زهرا قضاوت بدی نکرده بودم دست کم وجدانم راحت بود. با اینک

رف او اشتم. شاید اکنون که سالها از آن موضوع گذشته ححرفهای زهرا را می شنیدم اما قدرت درک سخنانش را ند

 .را درک می کنم اما آن لحظه با وجودی که می دانستم بدی ام را نمی خواهد اما حرفش را قبول نداشتم

ان پیش او آن روز بدون اینکه حتی کلمه ای سخن بگویم از پیش زهرا رفتم اما سعی کردم از آن پس کمتر از پیم

ه راهنمایی اش بی لبته نه اینکه اطمینانم را به او از دست داده باشم بلکه نمی خواستم فکر کند نسبت بحرف بزنم. ا

چقدر  توجه بوده ام اما در حقیقت به راهی که خودم آن را انتخاب کرده بودم عقیده کامل داشتم. اما چه سخت بود و

هرا از عشق پیمان سخن بگویماحساس تنهایی می کردم از اینکه دیگر نمی توانستم حتی با ز . 

پیمان در  کم کم تابستان به نیمه های خود می رسید و هوا گرمتر از هر زمان دیگر بود. قلب من نیز از گرمای عشق

 .حال ذوب شدن بود

از ه عروسی یکی ماه آخر تابستان بود و زیبا سه ماه بود که برای زندگی به اراک رفته بود. یک روز به ما خبر رسید ک

را هم  دوستان اوست و او از زهرا خواسته بود که به اراک بیاید و در عروسی دوستش شرکت کند در ضمن عروس

ند روز درست کند. من و زهرا به اتفاق فرخ به اراک رفتیم. فرخ روز بعد به تهران بازگشت. قرار بود من و زهرا چ

ه صدا درآمد. ک نگذشته بود که یک روز زنگ در منزل زیبا بدیگر پیش زیبا بمانیم. هنوز چهار روز از سفر ما به ارا

ا نمی زهرا برای باز کردن در رفت و با کمال تعجب متوجه آمدن مجید به همراه پسردایی ام شد. دلیل آمدن مجید ر

که قرار  دانستم اما گویا او نیز از حضور ما در منزل زیبا بی خبر بود زیرا با دیدن زهرا خیلی جا خورد. مجید گفت

جا بود برای دیدن مادربزرگ برود و در بین راه به سرش زده که سری هم به زیبا بزند. مجید با دیدن ما همان

له ام ماندگار شد و دیدار از مادربزرگ را به وقت دیگر موکول کرد. آنجا بود که فهمیدم قرار است برای دخترخا

م نامزدی اه او و محسن، پسردایی ام، به قم برویم و در مراسشیرینی بخورند. مجید به ما پیشنهاد کرد که به همر

ردیم مریم، دخترخاله ام شرکت کنیم. من و زهرا که کم کم حوصله مان از ماندن در منزل زیبا سر می رفت قبول ک

ادر همه و صبح روز بعد به اتفاق مجید و محسن به راه افتادیم. همزمان با رسیدن ما مادر و پدر هم رسیدند. اقوام م

 .جمع بودند و با آمدن ما به همراه مجید شایعه ای که چندی پیش بر سر زبانها افتاده بود قوت گرفت

  :محبوبه دخترخاله ام پیش من آمد و گفت

 فرزانه، راست می گن مجید و تو همدیگر را می خواهید؟ -

  :با تعجب به او نگاه کردم و گفتم

اما من او را نمی خواهم من و مجید؟ مجید را نمی دانم - . 

 .کم دروغ بگو، همه می دونن شما دو تا لیلی و مجنون هستید -

 .محبوبه هر کی هر چی گفته بی خود گفته. مطمئن باش حقیقت همینه که من می گم -

هر باشمن نمی دونستم، اما مجید خیلی پسر خوبیه. از همه بهتر پسرخالته. چه کسی رو می خوای از اون بهت - . 

  :اخمی کردم و گفتم

 .ولش کن بهتره از چیز دیگه ای حرف بزنیم -

 راستی از پیمان چه خبر؟ هنوز با هم هستین؟ -

 .اونم خوبه. االن که اینجا هستم ازش خبری ندارم اما همدیگر رو دوست داریم -



ی بودیم و ن و او هنوز با هم صمیممحبوبه چیز دیگری نپرسید اما نگاه خیره اش به من نشان داد که در فکر است. م

ر مجید حرفی را از هم پنهان نمی کردیم. اما نمی دانستم که او حرفهایی را که زده بودم یکراست برده پیش خواه

عنوان کرده و به او گفته که در مورد فرزانه چه نظری دارید. خواهر مجید هم در جوابش گفته فرزانه دختر 

 ست دارم. محبوبه، پیش من آمد و هرچه را که از خواهر مجید شنیده بود برای منخوبیست و من خیلی او را دو

  :تعریف کرد. از طرفی این حرف به مادر مجید رسید و فردای آن روز محبوبه پیش من آمد و گفت

 می دونی چی شنیدم؟ -

  :گفتم

 .نه، چی شنیدی -

 به کسی نمی گی؟ -

 .نه -

صبانی نه ما، مامانم بهش گفت شنیدم می خواهید فرزانه رو برای مجید بگیرید. خاله عدیروز خاله اومده بود خو -

اینجا  شد و گفت هر کی گفته غلط کرده. من برای مجید از تهران زن نمی گیرم. مگه دختر خوب و نجیب و مؤمن

خانواده شم که  ست. چادریه،قحطه که برم برای مجید از تهران دختر بگیرم. بعد مامانم گفته فرزانه که دختر بدی نی

رده، می شناسین. دختر خواهرمونم هست. خاله هم گفت کاری به این کارا ندارم فرزانه کوچیک که بوده عمل ک

 .ممکنه بچه دار نشه. می خوام برای مجید زنی بگیرم که بتونه نه تا بچه براش بیاره

وبه از ترس نتوانستم طاقت بیاورم و زدم زیر گریه. محبخیلی خودم را نگه داشتم تا جلوی او واکنش نشان ندهم اما 

ردن اینکه همه بفهمند که او خبرها را برای این و آن می برده خیلی هول شد و شروع کرد به دلداری من و درست ک

تم او راست حرفهایش و مرتب می گفت من که نگفتم خاله اینجور گفته اما شاید منظورش این بوده. اما من می دانس

که  فته است و خاله درباره من آنطور حرف زده. خیلی دلم گرفت. می خواستم زودتر به تهران برگردم. کمیگ

ه چشم به گذشت ساکت شدم و خواستم از اتاق خارج شوم که مجید را در حیاط دیدم کنار حوض نشسته و متفکران

بردارم  ا خواستم با قیافه از او چشمآب خاکستری حوض دوخته بود. وقتی متوجه من شد نگاهی به من انداخت. ت

. از نگاه او یک لحظه احساس کردم نگاهش خیلی مظلومانه است. درست مثل بچه ای که بی گناه تنبیه شده باشد

رای رد کردن مجید خیلی متأثر شدم و تیر خشمم را به سمت دیگری نشانه رفتم. به تهران برگشتیم اما تصمیم من ب

. هر وقت مجید به خانه مان می آمد طوری نشان می دادم که متوجه شود او را نمی خواهمصددرصد بود. پس از آن 

ه هر وقت به خانه مان می آمد در برگشت با واکنش شدید خانواده اش بخصوص مادرش روبرو می شد که چرا ب

خالصه از این حرفها.  تهران و منزل خاله ات می روی. خیال فرزانه را از سرت خارج کن. او به درد تو نمی خورد و

ی نامه به بعد از این برخورد مجید نامه ای چند صفحه ای برای من نوشت و آن را به نشانی منزلمان پست کرد. وقت

غشوش دستم رسید تعجب کردم بخصوص که فهمیدم نامه از طرف مجید است. پس از خواندن نامه خیلی افکارم م

ه او را امه خیلی چیزها نوشته بود. از عالقه اش به من، از خانواده اش کشد. نمی دانستم چه باید بکنم. مجید در ن

کر فرو درک نمی کردند، از تنهایی ها، از غم ها و حتی از آرزوهایش نوشته بود. چیزی که بیشتر از هر چیز مرا به ف

دبرد این بود که او نوشته بود  ای اده اش باشم و این برر صورت ازدواج با او باید متحمل سختی هایی از جانب خانو

دهم اما من که حتی فکر ازدواج با او را نمی کردم خیلی جای تأمل داشت. مجید از من خواسته بود پاسخ نامه اش را ب

را در مغزم  نمی دانستم برای او چه بنویسم. از طرفی دلم برای او می سوخت اما نمی توانستم حتی فکر ازدواج با او



رین کسی که ده بودم که مغزم در حال ترکیدن بود. دلم می خواست با کسی حرف بزنم. بهتبگنجانم. آنقدر فکر کر

امه اینجور مواقع مرهمی بر زخمم می گذاشت زهرا بود. به سراغ او رفتم و نامه مجید را به او دادم تا بخواند. زهرا ن

 .را خواند و نگاهی به من انداخت و سرش را تکان داد

نی؟می خوای چه کار ک -  

 .نمی دونم -

نمی  نمی دونم که نشد حرف، یا آره یا نه. تو از حاال باید تکلیف خودتو معلوم کنی یا مجید رو می خوای یا -

 .خوای

 ...تو که می دونی من -

د چه می نتوانستم ادامه بدهم. تصمیم گرفته بودم دیگر از پیمان با زهرا حرف نزنم. سکوت کردم. اما زهرا فهمی

م بگویم. گفتخواست :  

پاشم  فرزانه درست فکر کن. مجید بچه خوبیه. خیلی عاقله، مؤمنه، مرد زندگیه. از همه مهمتر تو رو می خواد، -

کرد. تو راه  وایساده. اگه پیمانم تو رو می خواست باید پا پیش می گذاشت نه اینکه فقط از دور بهت ابراز عالقه می

گیره. اگه پیمان چه ست؟ اما این بچه باید یک روزی بزرگ بشه و بتونه تصمیم بعشق باید مرد میدون بود. می گی ب

ست به پا پیش می گذاشت دست کم اونا حساب کار خودشونو می کردن. بابا که نمی خواست همین االن شما رو د

جنگ مشکالت  دست بده راهیتون کنه. این که نمی شه اون خودشو کنار بکشه و از تو توقع داشته باشه یک تنه به

ها بری. مگه این مشکل فقط مال تو است. مگه نه این مشکل، مشکل اونم هست. حاال خودت می دونی. این تن

عدها پشیمون راهنمایی بود که تونستم کنم. اما بهت اجبار نمی کنم چه کسی رو انتخاب کنی. چشماتو باز کن تا ب

 .نشی

ان بیان رم تنها گذاشت. خوب می فهمیدم که او چقدر حقیقت را عریزهرا رفت تا به غذایش سر بزند و مرا با افکا

گذاشت و به  کرده است. عشق پیمان در قلبم به حدی زیاد بود که جایی برای پذیرفتن محبت مجید در آن باقی نمی

ی همان دلیل نمی خواستم به حرف عقلم گوش بدهم اما این بار افکار دیگری در ذهنم نقش بست. دل شوره ا

ظه به خود جودم را گرفته بود که نکند پیمان آنطور که من در عشق او تن به خطر داده بودم رفتار نکند. همان لحو

د را تا نهیب زدم و از اینکه درباره پیمان عزیزم این طور فکر کرده بودم از خودم بدم آمد. از زهرا خواستم نامه مجی

دا کرده ام برایم نگاه داردزمانی که حس کنم برای نوشتن پاسخ آن آمادگی پی . 

 

فی اگر دوباره مهر از راه رسید و من تصمیم گرفتم خوب درس بخوانم تا مانند سال پیش به زحمت نیفتم. از طر

واندن درسم مانند دوران راهنمایی خوب و ممتاز می شد پدر و مادر نمی توانستند مرا مجبور به کاری غیر از درس خ

ید. خاله دریافت نامه مجید نگذشته بود که حرفهای زیادی از مادر و خواهرش به گوشم رس کنند. هنوز چند هفته از

له مناسبی ام برایم پیغام فرستاده بود دست از سر پسرش بردارم زیرا هرگز مرا برای مجید نخواهد گرفت و من وص

از دستم  رفت و جز گریه کاریبرای او نیستم. همچنین حرفهای دیگری که هر کدام مانند حنجری در قلبم فرو می 

برنمی آمد چون هرچه بود خواهر مادرم بود و مادرم نیز قصد نداشت به خاطر من تو روی خواهرش دربیاید. 

ا او به حرفهای خاله ام که بعضی از آنها به قدری زننده و ناراحت کننده بود مرا بر آن داشت که از روی لجبازی ب

ف خودم این طریق به او بفهمانم که می توانم به محض اراده کردن مجید را به طرمجید روی خوش نشان بدهم تا به 



ها بسازم. پس بکشم. برای این کار پاسخ نامه مجید را نوشتم. نوشتم مشکالتش برای من اهمیت ندارد و حاضرم با آن

. تازه مجید را خوش کرده ام از پست نامه تازه فهمیدم چه کار زشتی کرده ام و چطور به خاطر لجبازی با خاله ام دل

تم طاقت فهمیدم با این کار چه ضربه ای به مجید خواهم زد. آنقدر از این کار ناراحت و دلگیر شدم که دیگر نتوانس

مان با ناراحتی بیاورم. قراری با پیمان گذاشتم و وقتی پیش او رفتم با گریه تمام ماجرا را برای او تعریف کردم. پی

یر حرفم بزنم اما چیزی نگفت. انتظار داشتم او با گریه و زاری به پایم بیفتد و از من بخواهد که زلحظه ای فکر کرد 

م قاطعانه از من و به هر قیمتی شده او را ترک نکنم. انتظار داشتم پیمان کاری برایم بکند و یا اگر نمی تواند دست ک

اصی قرار تم برگردم و به مجید بگویم در شرایط خبخواهد که به فکر جدایی از او نباشم. در آن صورت می توانس

دردآلود. از او  گرفته بودم و مجبور شدم آن نامه را برایش بنویسم. اما پیمان فقط سکوت کرد. سکوتی سنگین و

 .جدا شدم و آن شب تا صبح گریه کردم

م. در مجبور شدم خودم را نشان بده هفته بعد مجید به خانه مان آمد. خودم را از دید او پنهان کردم اما با آمدن پدر

با نگاهی  نگاه مجید حالتی بود که مرا می ترساند. یک نوع حس مالکیت در نگاهش خوانده می شد. احساس کردم او

عی کردم تا غیر از نگاه یک عاشق به من می نگرد. با کاری که کرده بودم نمی توانستم با اخم از او رو برگردانم اما س

انم نادیده اش بگیرمجایی که می تو . 

روم. آن مجید آن شب در منزلمان ماند. صبح روز بعد حاضر شدم تا به بهانه سر زدن به ناهید برای دیدن پیمان ب

شوم.  موقع را بهترین وقت دانستم که تا مجید آنجاست و سر مادر گرم است برای لحظه ای هم شده از منزل خارج

اً حدسم درست یان گذاشتم تا با رودربایستی از مجید با رفتنم مخالفت نکند. اتفاقخواسته ام را همانجا با مادر در م

  :بود. مادر چیزی نگفت اما همین که خواستم در هال را باز کنم صدای مجید را شنیدم که گفت

 .فرزانه، کجا می ری؟ منم میام -

ی کند. ش به مجید اشاره کرده مرا همراهنگاهی به مادر کردم. لبخند رضایتی بر لبانش بود که متوجه شدم خود

  :برای اینکه هر طور شده از خانه خارج شوم گفتم

 .خوب بیا، کسی نمی گه نیا -

د بلند می دانستم اگر با آمدن او مخالفت می کردم مادر اجازه نمی داد حتی یک قدم از در منزل بیرون بگذارم. مجی

د. پیش از اینکه از در کوچه بیرون برویم مجید گفتشد و با کسب اجازه از مادر با من همراه ش :  

 .فرزانه می خوام یک نفر رو به من نشون بدی -

  :قلبم لرزید. حدس زدم چه می خواهد بگوید. گفتم

 چه کسی رو؟ -

  :مجید لحظه ای سکوت کرد و در حالی که چشم به چشمانم دوخته بود گفت

 .پیمان -

خودم را نباختم و به او گفتم لرزه بر اندامم افتاد اما :  

 کی به تو حرفی زده؟ -

 .زهرا به من گفته. من هم می خوام ببینم سلیقه ات چه جوریه -

ر می به یاد آوردم که خودم از زهرا خواسته بودم به مجید جریان را بگوید و از این بابت خوشحال بودم زیرا فک

یرد که سر من بردارد زیرا هیچ مردی حاضر نمی شد دختری را بگ کردم شاید با فهمیدن این موضوع مجید دست از



دم که دلش از آنِ دیگری بود. من مجید را نمی خواستم اما دیگر کار از کار گذشته بود. فقط به این دل خوش کر

نان آمجید نامه ام را جدی نگیرد. از طرفی خیالم راحت بود که خانواده مجید با وصلت ما صددرصد مخالفند و تا 

گفته بود  رضایت ندهند مجید نمی تواند برای خواستگاری از من اقدام کند. از زهرا به خاطر اینکه موضوع را به مجید

  :خیلی متشکر بودم زیرا کارم را خیلی راحت تر کرده بود. به مجید نگاه بی تفاوتی انداختم و گفتم

 .باشه، بهت نشونش می دم -

ه لحظه ای م احساس کردم تمام دنیا مال من است. آن لحظه فقط به این فکر می کردم کوقتی از در کوچه بیرون رفت

من باعث زجر  پیمان را ببینم و بعد به خانه برگردم و به تنها چیزی که فکر نمی کردم این بود که وجود مجید کنار

ن که ست. پیمان با دیدن مپیمان خواهد شد. من فقط پیمان را می دیدم و بس. حتی حس نمی کردم مجید کنارم ا

ه در سر مجید همراهی ام می کرد چنان خیره مانده بود که گویی چیز غیرقابل باوری را می بیند. من غافل از فکری ک

ن صحنه او جریان داشت آنقدر مست و گیج بودم که حتی فکر نمی کردم او مرا با چه کسی می بیند و یا دیدن ای

ی میل ت در آن لحظه فکر کند که به او دروغ می گویم و نسبت به مجید بچقدر برایش سخت است و ممکن اس

ت. در یک نیستم. آن لحظه نگاهم فقط به او بود و او را می دیدم. حتی متوجه نبودم مجید مشغول گفتگو با من اس

جلحظه به مجید فهماندم که پیمان همان پسریست که کاپشن طوسی و شلوار  رف پیمان ین به تن دارد. مجید به ط

دور زدن  برگشت و او را دید. بدون هدف خیابان را دور زدیم و به خانه برگشتیم. مجید حتی نپرسید هدفم از این

 .چه بود

  :به محض اینکه به خانه رسیدیم مجید شروع کرد به خندیدن و سر به سر گذاشتن با من. گفت

ش فکر کردم نی که براش جون می دادی این بود؟ منو باوای فرزانه، فکر نمی کردم اینقدر بدسلیقه باشی. پیما -

 .پیمان چه جور آدمیه، قد بلنده، خوشگله. فرزانه خیلی بدسلیقه ای. باور کن تو سلیقه ات شک کردم

  :خیلی ناراحت شدم و گفتم

 .تو هر جور می خوای فکر کن، عشق عشقه -

یدمجید مات و مبهوت لحظه ای ساکت شد و بعد با جدیت پرس : 

 تو راستی دوستش داری؟ -

  :سرم را پایین انداختم و گفتم

یمان رو دوست تا به حال به تو اینو نگفتم چون موقعیتش نبود. اما حاال که جریان رو فهمیدی بزار بهت بگم. من پ -

 رو درست کنمدارم و به اون قول ازدواج دادم. اصالً نمی دونم برنامه تو چه جوری پیش اومد. هرچی خواستم کار 

مخرابتر شد. از نامه ای هم که برات نوشتم مثل سگ پشیمونم. در واقع حرف دلم نبود و همین جوری نوشت . 

  :مجید انتظار شنیدن چنین حرفهایی را نداشت. با ناراحتی گفت

 .مگه من تو نامه ننوشته بودم خوب فکر کن. پس معلومه خوب فکر نکرده بودی و جواب دادی -

ور که سرم پایین بود گفتمهمانط :  

 .می دونم کار بدی کردم، اما نمی تونم پیمان رو فراموش کنم. اصالً نمی تونم زن تو بشم -

را روی قلبم گذاشتم  پس از گفتن این حرفها بدون اینکه حتی به او نگاهی کنم به اتاقم رفتم در را بستم سپس دستم

 .و نفس عمیقی کشیدم



ن است. تا می که برای مدرسه رفتن از در خانه بیرون رفتم پیمان را دیدم. مشخص بود منتظر مفردای آن روز، هنگا

وچه پیام آن موقع سابقه نداشت چنین کاری کند. حیرت زده و خوشحال به دنبالش رفتم اما او قصد نداشت به ک

ظر شد به او نار خیابان ایستاد و منتبرود. همانطور که با فاصله از او گام برمی داشتم کنار خودروی پارک کرده ای ک

می برسم. نگاه ناراحتی به من انداخت و نامه ای از جیبش خارج کرد و آن را روی ماشین کوبید و بدون هیچ کال

ت رفت. لحظه ای خشکم زد و از کاری که کرده بود بی نهایت حیرت کردم. هرچه فکر کردم چرا از دستم ناراح

از کاری  خبر نداشتم از موقعی که من و مجید را با هم دیده اینطور شده است. من غافلاست دلیلش را نمی فهمیدم. 

 که کرده بودم نامه را برداشتم و به طرف مدرسه رفتم. تحمل هر چیزی آسان تر از خشم او بود. در راه طاقت

رنیاوردم و نامه را باز کردم. بدون هیچ سالم و احوالپرسی و خیلی  ده بودسمی و خشک شروع کر . 

 

یچاره مرجان. دلم می خواهد گریه کنم و سرم را به دیوار بگوبم. ای کاش کمی رحم و مروت داشتی و اینطور با دل ب

د فکر من رفتار نمی کردی. شاید شرایط خانه تان جوری شده که مجبوری این کار را بکنی، اما آیا لحظه ای با خو

روحم. تو  چه به روز من آوردی. تو به من توهین کردی، به شخصیت ونکردی وقتی کنار پسرخاله ات راه می رفتی 

نم؟ اگر مرا برای چی با پسرخاله ات جلوی من مانور می دهی. فکر نمی کنی من یک عاشقم و نباید این صحنه را ببی

از  ن باشدوست نداری و دیگر نمی خواهی به قولت پایبند باشی بهتر است رک و بی پرده به من بگویی. مطمئ

بریک می شنیدن حقیقت هیچ وقت ناراحت نمی شوم اما اگر برای زجر دادن من این روش را پیش گرفته ای به تو ت

 .گویم زیرا خیلی موفق بوده ای
 

گری نامه بدون خداحافظی تمام شده بود و من تازه فهمیدم چه کار زشتی انجام داده ام. مات و مبهوت در دنیای دی

هان صدای راننده را شنیدمسیر می کردم که ناگ . 

 .خانم آخر خطه -

. به طرف دیگر به خود آمدم و با بی میلی از تاکسی پیاده شدم. از مدرسه گذشته بودم و به میدان توحید رسیده بودم

م. این بار هم خیابان رفتم و مسیر را برگشتم. مرتب حواسم پرت می شد و دوست داشتم بدون دغدغه به او فکر کن

ه پیمان و نده بود که از مدرسه بگذرم که با عجله گفتم آقا نگه دارید و پیاده شدم. آن روز در مدرسه فقط بکم ما

 .بالیی که به سر او آورده بودم فکر کردم. حتی یک کلمه از حرفهای معلمان و دوستانم را نشنیدم

ر جور شده اما این را می دانستم که باید هوقتی زنگ آخر خورد به طرف خانه راه افتادم. نمی دانستم چه باید بکنم 

ه خاطر عالقه ای پیمان را ببینم و به او بگویم که اشتباه فکر می کرده است. اگر همراهی مجید را پذیرفته بودم نه ب

را  نها آن روز اوبود که به او داشتم فقط به خاطر این بود که امکان دیدن پیمان را برایم فراهم می کرد. متأسفانه نه ت

بایست او  ندیدم بلکه تا چند روز از او خبر نداشتم. می دانستم از دستم ناراحت است و خود را پنهان می کند اما می

 .را می دیدم و سوءتفاهمی را که بوجود آمده بود رفع می کردم

هرا شدم دست به دامن زکاری که کردم این بود. نامه ای بلند باال برای او نوشتم و در آن همه چیز را شرح دادم. بعد 

اطر من تا آن را به او برسانم . طفلی زهرا خودش خیلی در تنگنا بود و مادر روی او خیلی حساسیت داشت اما به خ

 .حاضر شد این کار را بکند و پیه خطرهای احتمالی را به تنش بمالد



ی هم ه میان نمی آمد. از بحثهای هر روزمجید کماکان به منزلمان رفت و آمد داشت اما دیگر حرفی از ازدواج با او ب

است اما  خبری نبود. دیگر به این خیال افتادم که خداوند به من نظری انداخته و محبت مرا از قلب او بیرون کرده

 .غافل از این که این آرامش پیش از توفان بود

س از یک روز بود بارانی نباریده بود. پچهارشنبه بود و هوا از صبح ابری بود اما تا آن لحظه که ساعت پنج بعدازظهر 

یلی پرتالش در مدرسه کنار پنجره ایستاده بودم و فکر می کردم. به دوستانم، مدرسه، پیمان، مجید، زهرا و خ

م. منتظر چیزهای دیگر. یک لحظه فکرم پیش این بود و یک لحظه پیش آن. دلم آشوب بود، دلیلش را نمی دانست

ت و آمد ظار چه چیزی را دارم. به ظاهر داستان مجید تمام شده بود اما او هنوز به منزلمان رفبودم اما نمی دانستم انت

ظر من داشت و هر وقت هم که تهران بود وقتی از مدرسه برمی گشتم او را سر خیابان مدرسه مان می دیدم که منت

ست. در بین واسته مادر به دنبالم آمده ااست. با اینکه خیلی ناراحت می شدم اما حرفی نمی زدم زیرا می دانستم به خ

وخت راه هیچ حرفی بین من و او رد و بدل نمی شد و چون دو غریبه در کنار هم راه می رفتیم. دلم برای مجید می س

 .اما کاری از دستم برنمی آمد

خالف چرا بردر افکار گوناگونی غرق بودم که با دیدن پدر خودم را از جلوی پنجره عقب کشیدم. نمی دانستم 

ردم و شروع همیشه زود به خانه برگشته است. پس از اینکه صدای در کوچه را شنیدم دفتر و کتابهایم را پخش ک

ی از اتاقم کردم به درس خواندن. هنوز نیم ساعت از آمدن پدر به خانه نگذشته بود که مادر مرا صدا کرد. با بی میل

تباط نیست. دلم به شور افتاد و فهمیدم زود آمدن پدر به خانه با من بی ارخارج شدم. مادر گفت که به اتاق پدر بروم. 

رد. وقتی وارد شدم به جای فکر کردن درباره اتفاقی که قرار بو دبیفتد به اتاق پدر رفتم تا زودتر بفهمم او چه کارم دا

و نگاهی  به طرف من برگشتپدر را جلوی تاقچه اتاق دیدم که مشغول تنظیم رادیوی اتاقش بود. سالم کردم. پدر 

  :به من انداخت و گفت

 .بنشین کارت دارم -

اختم. پدر لحنش عصبانی نبود و همین دلشوره ام را کمی آرام کرد. در گوشه ای دو زانو نشستم و سرم را پایین اند

کیه داد. پشتی تکمی به رادیو ور رفت آن را رها کرد و روی پتویی که باالی اتاق انداخته شده بود نشست و به 

ن با او سکوت بدی در اتاق حکمفرما بود و من احساس غریبی داشتم. حس می کردم از او خجالت می کشم و از بود

 .معذبم اما هرچه فکر کردم دلیلش را نمی فهمیدم. صدای پدر مرا از فکر بیرون آورد

 .فرزانه، می دونم که هنوز بچه ای، ولی آخرش باید ازدواج کنی -

ش کوهی حدی جا خوردم که نمی دانستم چه باید بکنم. از حرف پدر آن طور که باید خجالت نکشیدم اما این حرفبه 

نه از غم را بر سرم خراب کرد. همیشه پدر همین جور و بدون مقدمه سر اصل مطلب می رفت و مخاطبش را در منگ

 .می گذاشت

ندییکیشون رو انتخاب کنی و مرد زندگیت را بپسببین، چند تا خواستگار داری که باید از بین اونا  - . 

یم نیز می دانستم یکی از خواستگارانم مجید و دیگری پسرعمه ام است. تازگی ها از زهرا شنیده بودم پسرعمو

 .گوشه و کنار حرف مرا پیش کشیده است اما من هیچ تمایلی به کسانی که مدنظر پدر بودند نداشتم

 فرزانه حواست با منه؟ -

 .ها... بله، بله، حواسم پیش شماست -

 از مادرت شنیدم پسری رو دوست داری. درسته؟ -



 از خجالت می خواستم کف اتاق را بشکافم و خودم را داخل آن کنم. اما به خودم نهیب زدم که حاال وقت خجالت

بود زیر  را بیشتر از آنچه نیست و اگر حرفم را همین االن نتوانم بزنم، هیچ وقت دیگر هم نخواهم توانست. سرم

 .انداختم و آرام تکان دادم

 .سرت رو برای من تکون نده. زبون که داری -

 .بله -

 .اونم تو رو دوست داره -

 .بله -

 خوب بگو ببینم چه کاره است؟ -

 .درس می خونه -

 پس محصله؟ -

 .بله -

 پول داره؟ -

 .نه -

 خونه چی؟ -

 .نه -

 سربازی رفته؟ -

 .نه -

 پس چی داره؟ تو به امید چه چیز او نشستی؟ -

قی که از او به پاسخی ندادم زیرا نمی توانستم خیلی رک و صریح به او بگویم که پیمان عشق من است و به خاطر عش

 .دل دارم به پایش نشسته ام

ور این شق و عاشقی. باید دبه نظر من این پسره به دردت نمی خوره. مسئله یک عمر زندگیه، نه دو سه روز ع -

هترهپسره رو خط بکشی. االن چند خواستگار داری، یکیش همین مجید پسرخالته که به نظر من از همشون ب . 

 .آخه بابا، من مجید رو دوست ندارم -

 چرا؟ -

 .ازش خوشم نمیاد -

 برای چی؟ -

 .خوب دیگه، خوشم نمیاد -

دو با  ننده ای داری بگو، اگر هم نه بیخود بهانه نگیر. من و مادرت هرخوشم نمیاد شد حرف؟ اگه دلیل قانع ک -

نمجید موافقیم. تو هم سعی کن عاقلتر از این باشی. من عقیده دارم مجید بچه خوبیه. تو هم فکراتو بک . 

 .بابا من مجید رو نمی خوام -

  :پدر که کم کم عصبانی می شد گفت

اه نمی بچه ای عقلت نمی رسه. اگه عاقل تر از این بودی دنبال هر ننه قمری رمگه میل تو خیلی مهمه؟ تو هنوز  -

ی. افتادی بگی اینو می خوام. اون از درسِت، اینم از کارات. هر کسی رو که من گفتم خوبه تو باید زن اون بش



کراتو قع خوب ففهمیدی؟ صدات کردم بهت بگم جمعه مجید و خونواده اش میان اینجا برای خواستگاری. تا اون مو

 .بکن و حرفهای چرت و صد من یک غاز تحویل نده

را ترک کنم.  پدر سکوت کرد. فهمیدم حرفش تمام شده. منتظر بودم بگوید که کاری با من ندارد و می توانم اتاقش

بچه هنوز  دلم می خواست گریه کنم اما بیشتر دلم می خواست داد و فریاد کنم و بگویم اگر آنطور که می گویند

ر که دلم می خواست هستم صبر کنند تا بزرگ شوم و بتوانم عاقالنه تصمیم بگیرم. اما افسوس که نمی توانستم آنطو

 .پیش پدر حرف دلم را بزنم

  :صدای پدر را شنیدم که گفت

 .پاشو برو خوب فکراتو بکن -

ه اند. از جا ر کرده اند و تصمیم گرفتمی دانستم جای فکر کردن نمانده است. زیرا پیش از من آنان به جای من فک

 .برخاستم و از اتاق خارج شدم

ه بودمآن شب تا صبح نخوابیدم و فکر کردم. فکر تازه ای به ذهنم نرسید و متوجه شدم همان عاشقی هستم ک . 

  :فردای آن روز با پیمان تماس گرفتم و گفتم

 .پیمان، خانواده مجید دارن میان خواستگاریم -

رد شوخی می کنم و می خواهم سر به سرش بگذارم. خندید و گفتفکر ک :  

 .خوب مبارکه -

 .یک کم جدی باش. دارم راست می گم -

 .خب، تو بگو نمی خوامش -

 .مسئله به این راحتی که تو فکر می کنی نیست. اونا به نظر من کاری ندارن -

ون وسطیمرجان دست بردار. االن آخر قرن بیستم هستیم، نه قر - . 

ست باور می دانستم نمی تواند قبول کند زیرا در خانواده ای بزرگ شده بود که حرف اول را منطق می زد. او نمی توان

ر به من کند که حقیقت را می گویم و شرایط خانه ما طوریست که اهمیت به نظر من داده نمی شود. پیمان بار دیگ

اش سختی نمی خواهم. گفت اگر در این آزمون برنده شوی مطمئن ب تأکید کرد که سفت و سخت بگویم که مجید را

 .های دیگر را خیلی راحت تر از این پشت سر می گذاری

باور کنم که  به خانه برگشتم دلم ماالمال از غم بود. نه پیمان می توانست شرایط مرا درک کند و نه من می توانستم

 .او نمی خواهد برایم کاری کند

ر و رعت باد گذشت و جمعه از راه رسید. حدود ساعت دو بعدازظهر خانواده مجید، یعنی مادر، پدپنجشنبه به س

ود. خواهر بزرگش و شوهر خواهرش به خانه مان آمدند. آنطور که زهرا می گفت خاله ام خیلی بق کرده و ناراحت ب

خواست ی کردم. هیچ کس هم از من نمشخص بود که به زور راضی شده تا بیاید. تمام مدت در اتاقم بودم و گریه م

یدم که نقطه برای بردن چای به اتاق بروم. شاید فکر می کردند احتیاجی به این کار نیست. صدای بلند پدر را شن

 .مقابل صدای پدر مجید بود

 ...مهریه یک میلیون تومان... صد گرم طال به اضافه خرید کامل -

اینکه خودم  وم. نرخ من تعیین شده بود و راهی برای بازگشت نبود. بدونگوشهایم را گفتم تا باقی حرفها را نشن

تبخواهم زیر قولم زده بودم و از این بابت شرمنده بودم. مراسم به همین راحتی و بدون حضور من پایان یاف . 



د و من از ه بوآن روز گذشت اما هنوز نمی دانستم قرار است چه بر سرم بیاید. گویا تمام قول و قرارها گذاشته شد

تم تا هیچ کدام آنها خبر نداشتم. حتی میل به شنیدن چیزی هم در خود نمی دیدم. همان شب قلم به دست گرف

 .آخرین برگ از دفتر خاطراتم را سیاه کنم

  .غم های جانکاه همچون آتشی گداخته بر پیکرم رخنه کرده و وجودم را ویران کرده است

مروازید از چشمان بهت زده و غمگینم بر روی گونه های زرد و پژمرده ام فرو می قطره های اشک چون دانه های 

 .ریزد و حاکی از اسرار درون شکسته ام است

والی خود نامالیمات و گرفتاریها و ناکامیها چون دشمنان بی رحم اطرافم را احاطه کرده و در پیرامونم با ضربه های مت

به پیش  راه چاره ای نیست و درد مرا خسته و مانده کرده و در این گرداب ظلمانی بیدادگری را به انتها رسانیده اند.

 .می راند

تی راهی مخوف، راهی تاریک، راهی پر خار و خاشاک می بینم که باید آن را با پاهای برهنه بپیمایم. در این راه ح

ای بدمد لبد خسته و ناتوانم جان تازهچراغی نمی درخشد و شعله فروزانی راه تیره آن را روشن نمی کند تا بر کا . 

 !من از این جهان گذشتم و به آسمانها رسیدم. چه عالمی دیدم

را در پروانه گریزان آرزو به دستم آمد و معشوق پیدا شد. در آن میان آنکه به نقش خیال من بود از ماه درآمد و م

ق می توان در آسمان دوست داشت و به او عشآغوش گرفت و آن عشق ناکام من بود. کم کم دریافتم پیمان را 

 .ورزید

اشق روی پیمان عزیزم، دیگر نمی توانم در چشمان مهربانت خیره شوم. زیرا به قولم وفا نکردم. من بی وفاترین ع

آسمان به  زمینم. اینک شرمنده از رویت هستم. اینکه که مرجان تو عروس دیگران است می نویسم که بدانی امشب

از  و مرغان عشق آهنگ عزا سردادند. من زانوی غم بغل گرفته ام و به یادت می گریم. شاید هیچ کدام زمین آمد

نگها از من دور حرفهایم را باور نکنی اما من تنها بودم و تنها پشتیبانم تو، تو که گرچه نزدیک به منی اما راهت فرس

زانداشد و نه حتی آدمی که دل به حالم بسواست. نه جایی داشتم که بگریزم و نه کلبه عشقی که ماوایم ب . 

ک شوند. دیگر آسمان گرفته اما نمی گرید. ابرهای سیاه که همیشه چون قلب من تاریک و دلگیرند نمی بارند تا سب

دهد مرغان مهاجر عشق از باالی کلبه ویران من گذر نمی کنند و تنها جغد شومی بر ویرانه های قلبم آواز سر می . 

عزیزم که از تو می گریزم منو ببخش  

 می سوزم و خاموشم، تو خودم اشک می ریزم

 از لحظه تولد، سفر تقدیر من بود

 تنم اسیر جاده، دلم اسیر تن بود

 یک قصه تازه نیست خونه بدوشی من

 هراس دل سپردن، عذاب دل بریدن

 اگه یک دست عاشق یک شب پناه من شد

 فردا عذاب جاده شکنجه گاه من شد

 لحظه رفتن دستاتو می بوسم

 باید برم، حتی اگه اونجا بپوسم

 منو ببخش، منو ببخش که ناگزیرم



 باید برم حتی اگه بی تو بمیرم

 دریایی از مصیبت پشت سرم گذاشتم

 وقتی به تو رسیدم دیگه نفس نداشتم

 من مرده بودم اما، دوباره جونم دادی

 هم گریه من شدی، عشقو نشونم دادی

ه یک شب تو عمرم، چشمای من آسودهاگ  

 همون یک خواب کوتاه زیر سقف تو بوده

 اگه یه دست عاشق یک شب پناه من شد

 فردا عذاب جاده شکنجه گاه من شد

 لحظه رفتن دستاتو می بوسم

 باید برم، حتی اگه اونجا بپوسم

 منو ببخش، منو ببخش که ناگزیرم

 باید برم حتی اگه بی تو بمیرم
 

 

 فصل یازدهم  ·
 

تم. تمام دیگر به راستی وقت خداحافظی بود. دو عاشق به آخر خط رسیده بودند و من دیگر امیدی به نجات نداش

برون  حرفها زده شده بود و رضایت من از جانب پدر به خانواده مجید اعالم شده بود. خواستگاری ام به مجلس بله

ن باید از کرد. با خودم می گفتم آیا به راستی همه چیز تموم شده و متبدیل شده بود و دیگر هیچ کاری نمی شد 

م نداده پیمان جدا بشم. وای خدای من چرا؟ چرا نخواستی من به پیمان برسم؟ من که در این مدت گناه بزرگی انجا

م و از منزل ودبودم. گناه من فقط دوست داشتن او بود. اگر هم یک موقع برای دیدن پیمان سر مادرم کاله گذاشته ب

شود خارج شده بودم این دیگر تقصیر من نبود. تقصیر دل دیوانه ام بود و دیوانه هیچ گاه مجرم شناخته نمی . 

فن کردم و با به بهانه ای از خانه خارج شدم تا با پیمان صحبت کنم. شاید هم این آخرین خداحافظی بود. به پیمان تل

ر نمی کرد که را می فشرد گفتم که دیگر همه چیز تمام شده. پیمان باو صدایی لرزان که بغضی خفه کننده گلویم

ه دارم نمی راست بگویم اما وقتی صدای گریه ام را شنید خواست برای آخرین بار مرا ببیند. می دانستم با حالی ک

ه منزلشان بروم توانم حتی برای لحظه ای هم صبر کنم. پیمان گفت که اکنون کسی در خانه اشان نیست و می توانم ب

شان بگذارم اما من قبول نکردم، نه به خاطر اینکه به او اعتماد نداشتم بلکه دیگر حتی رویم نمی شد قدم به خانه ا

ده بود. زیرا خودم را یک مجرم جنایتکار می دیدم که به تنها کسی که در زندگی اش دوست می داشت خیانت کر

. نتوانستم یاطشان بروم تا در پارکینگ خانه اشان با من صحبت کندپیمان بار دیگر از من خواست دست کم به ح

آآخرین خواسته اش را قبول نکنم و به او گفتم به آنجا می  ی یم. بعد از قطع کردن تلفن بدون اینکه حتی به خطر

مرا ببیند.  سیکه کنار گوشم بود فکر کنم به طرف خانه پیمان راه افتادم و حتی لحظه ای هم فکر نکردم که مبادا ک

ان روی خیلی راحت تر از هر زمان دیگر به منزل او رسیدم و بدون لحظه ای تردید وارد خانه شدم و در را بستم. پیم

دم که او هم می پله های حیاط نشسته بود و دستانش را زیر چانه گذاشته بود. تا نگاهم به او افتاد زدم زیر گریه و دی



تم لرزش بعد از اینکه کمی آرام شدیم به هم سالم کردیم. می لرزیدم و می دانسگرید. هر دو لحظه ای گریستیم و 

. نمی توانستم بدنم از سرما نیست بلکه احساس تنهایی و افسردگی بر روحم چنگ می کشید و باعث لرزشم می شد

ریده بود ن پبه چشمانش نگاه کنم. حس شرم و خجالت از آن چیزی که خودم باعثش نبودم مرا می کشت. رنگ پیما

 .و گرد غم به وضوح در چهره اش دیده شد

 مرجان چرا؟ چرا قبول کردی؟ -

ل کار به خدا من قبول نکردم. مرا مجبور کردند. حتی از من نپرسیدند که او را می خواهم یا نه. پیمان در مقاب -

 .انجام شده قرارم دادند

 .بگو نمی خوام. گریه کن، داد بزن، زیر بار زور نرو -

م نمی تو فکر می کنی من چکار کردم. وایسادم نگاه کردم. به خدا از بس گریه کردم و جیغ زدم از بس گفت -

 .خوامش خودم خسته شدم اما حتی سر سوزن تغییری تو خواسته اونا به وجود نیامد

 ...نه مرجان، باور نمی کنم تو رو از من جدا کنن. خدای من چرا اینجور -

گفته بودم، اما تو فکر کردی شوخی می کنم من که به تو - . 

 .به خدا حرفت را جدی گرفتم اما فکر نمی کردم مجبورت کنن تن به خواسته شون بدی -

  :پیمان لحظه ای سکوت کرد و گفت

 مرجان، می تونم ازت بخوام روسریتو برداری تا یک بار دیگر موهاتو ببینم؟ -

 .نه -

ا ازت دی نسبت به اون نداری. مطمئن باش اگه فکر می کردم به او تعلق داری این رنه؟ چرا؟ تو که هنوز تعه -

 .نمی خواستم

 :از اینکه فکرم را خوانده بود خیلی خجالت کشیدم و برای جبران گفتم

 .نه به خاطر اینکه موهایم درست نیست -

روسری ام را از سرم بردارم. برای پس  اما هم من می دانستم به او دروغ می گویم و هم او فهمید که نمی خواهم

 .گرفتن حرفم دیر شده بود اما چهره پیمان مانند مرده بی رنگ و بی روح بود

  :با خجالت گفتم

 پیمان کاری داشتی می خواستی منو ببینی؟ -

 .آره، اما دیگه کاری ندارم، می تونی بری -

وم. گفتمفهمیدم ناراحت است. نمی خواستم این طور از او جدا ش :  

 .منو ببخش. اگه دوست داری روسریمو برمی دارم -

 .نه نمی خوام برو -

 .خواهش می کنم. اگه قراره این بار آخری باشه که با هم هستیم پس نزار این جور ازت جدا بشم -

ه کند احالت پیمان عوض شد و مثل این بود که دلش می خواست گریه کند. ناخودآگاه و بدون اینکه به من نگ

ی روح بود دستش را به طرفم دراز کرد. منظورش را فهمیدم و من نیز دستم را در دستش گذاشتم. دستش سرد و ب

د و اشک و نتوانست یخ دست مرا ذوب کند. به من نگاه می کرد و اشک از چشمانش فرو می چکید. چشمانم تار بو

ش ار نقش چهره اش را در یادم بنگارم. آهی سرد از لبانمجال نگاه به او را نمی داد اما می خواستم برای آخرین ب



یال او را ترک بیرون آمد و دستم را رها کرد. فهمیدم نباید بمانم و شکستن او را تماشا کنم. آهسته مانند سایه یک خ

کنم. از افظی کردم و مانند نسیم از منزلشان خارج شدم بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم و بدون اینکه با او خداح

مصلحت مرا در  منزل پیمان خارج شدم و به سوی سرنوشت رفتم. سرنوشتی که خواسته ام نبود اما گویا بزرگترهایم

 .آن می دیدند
 

 یارب، غم بی رحمی نزدیکان و دوستان به که گویم؟

 جانم از غم او سوخت، غم جان به که گویم؟

 رنجوری و مهجوری و حرمان به که گویم؟

که درمانی ندارد به که گویم؟ آن دردی  

 داغی که مرا ساخته پنهان به که گویم؟

 افسانه بی کسی و هجران به که گویم؟
 

ز فردای آن روز با وجودی که آماده شده بودم اما مادر اجازه نداد به مدرسه بروم. مجید هم خیال رفتن نداشت و ا

تنهایم بگذارد.  داشتم با این حال نمی توانستم از مجید بخواهمصبح تا شب دور و برم پلکید. آرزوی لحظه ای تنهایی 

ه تالش احساس می کنم بندی نامرئی به دست و پایم گره خورده و مانند حشره ای ناچیز در بند آن افتاده ام و هرچ

 .می کنم قدرت رها شدن ندارم

 ه از مدرسه خارج شدم او را دیدم کهصبح روز بعد به مدرسه رفتم و او تا دم در مدرسه مرا رساند. وقتی هم ک

ی خندیدم. درست در نقطه ای که صبح از من جدا شده بود ایستاده و منتظر است تا مرا به منزل بازگرداند. از ناراحت

ا دست کم زیرا تصور می کردم زندانبانم عوض شده و من به زندانبان قبلی ام که مادرم بود رحمت می فرستادم زیر

 نه و برعکس مرا همراهی نمی کرد. عاقبت پس از چند روز مجید رضایت داد به قم برگردد. بااز مدرسه تا خا

  :رفتنش احساس کردم خالص شده ام. او پیش از ترک من با لحنی عاشقانه گفت

 .فرزانه من هفته دیگر به دیدنت می آیم. منتظرم باش -

 .زیر لب گفتم چه منتظر باشم و چه نباشم خودت خواهی آمد

ر انتظار من چند روز بعد وقتی از مدرسه به خانه بازمی گشتم پیمان را دیدم که سر خیابان با کالسور مدرسه اش د

 .است. با دیدن من حرکت کرد و به سمتی رفت که خوب می دانستم به کجا منتهی می شود، کوچه پیام

لهای ما آن دم را سر قرار رساندم، قراری که فقط دبدون اینکه حتی اشاره ای به من بکند به دنبالش راه افتادم و خو

علق به را وضع کرده بود. روبروی هم ایستادیم و آنجا بود که دریافتم هنوز همدیگر را از دست نداده ایم و هنوز مت

 .یکدیگر هستیم. بدون اینکه یادآوری از چند روز گذشته کنیم مدتی به هم نگاه کردیم

 چرا اومدی؟ -

ومدی؟تو چرا ا -  

 .برای اینکه می خواستم یک بار دیگر ببینمت -

 .خوب منم آرزوی دیدنت را داشتم -

 .یعنی کار بدی می کنیم -

 .نمی دانم، اما می دانم این کار خوبی هم نیست -



 چرا؟ -

 ...آخه تو دیگه -

 ...نه، من غیر از تو -

 .مرجان بهتره بری. خوب نیست کسی تو رو با من ببینه -

 می ترسی به خاطر من کتک بخوری؟ -

 به خدا اگه می دونستی کتک خوردن برای تو چقدر لذت بخشه هر روز داداشت رو برای کتک زدن من می -

 .فرستادی

ن طور نگو پیمان. نگو طاقت ندارم. نمی خوام ازت جدا بشم. نمی خوام دیگه نبینمت. شاید راه حلی باشه. ای -

 نیست؟

لحظه امیدوارم معجزه ای اتفاق بیفتهمن تا آخرین  - . 

 .منم همین طور. پس بیا با هم دعا کنیم -

ی خونه اذیتت من خیلی وقته که دعا می کنم. اما از این به بعد بیشتر دعا می کنم. تو دیگه برو می ترسم دیر بر -

 .کنن

 .باشه. به امید دیدار -

ه دیدار کار بار دیگر و پس از آن بارها اتفاق افتاد. مثل این بود ک آن روز بدون خداحافظی از هم جدا شدیم. اما این

یدارها هر روزه برایمان به صورت عادت درآمده بود. دیگر به هر بهانه ای به دیدن او می رفتم و بدبختانه همین د

یلی روی من خ باعث می شد عشق او در من فزونی گیرد. عجیب بود که خیال خانواده ام نیز با آمدن اسم مجید به

ر هفته راحت شده بود و حصار اسارتم درهم شکسته بود، اما هرچه بود من دیگر نامزد مجید به شمار می رفتم و او ه

. از طرفی دلم برای دیدنم به تهران می آمد. مانند کاغذی در بین منگنه گیر کرده بودم و نمی دانستم چه باید بکنم

أ این شه و کنار می شنیدم که تا چه حد با خانواده اش اختالف دارد و منشبرای مجید خیلی می سوخت زیرا از گو

ود و چه اختالف نیز من بودم، اما او با تمام اینها مرا می خواست و برای رسیدن به خواسته اش دست به مبارزه زده ب

م. ه هر دری می زدخوب هم که موفق شده بود. او مرا به سمت خود می کشید و من برای رستن از کمند عشق او ب

یاندازد مجید صبورانه گریزهای مرا تحمل می کرد و دم نمی زد و هر دم بر محبتش می افزود تا مرا به دام محبتش ب

داشت و  اما من مانند مرغی سیر به دام او نزدیک می شدم زیرا از عشق دیگری اشباع بودم. برایم خیلی جای تعجب

فل از ه مجید جریان پیمان را می داند پس چرا دست از سر من برنمی دارد؟ غابارها از خودم پرسیده بودم با اینک

 .اینکه او هم عاشق است و یک عاشق بدیهای محبوبش را به پای خوب بودنش می گذارد

م و زمانی بیچاره شده بودم. وقتی پیش مجید بودم از روی او خجالت می کشیدم زیرا مهر کس دیگری را به دل داشت

ود که من را می دیدم از او شرمنده بودم که چرا به قولی که به او داده بودم عمل نکردم. پیمان پذیرفته ب که پیمان

اتفاق  نامزد کرده ام اما نمی خواست عشقمان از هم بپاشد، شاید هم او مانند من به این فکر می کرد شاید معجزه ای

ه ا از هم جدا شدیم ولی هربار مثل گذشته چون دو کبوتر ببیفتد و من و او از آن هم شویم. من و او بارها و باره

 .سوی هم پر کشیدیم

ی روزها پشت هم می آمد و من ناامیدانه به فکر راه گریزی از خود بودم. دو شخصیت در من رشد کرده بود. یک

بود  م خوردهفرزانه و دیگری مرجان. گاهی دلم می خواست همه چیز را فراموش کنم و به سرنوشتی که برایم رق



ریای راضی باشم اما گاهی دلم می خواست قید همه چیز را بزنم و آن قدر در عشق پیمان فرو بروم که خودم را در د

اتاقم امید  عشق او غرق شده ببینم. و چه سخت بود چنین زندگی که نه این بودم و نه آن. پیمان هر شب زیر پنجره

ر جانم می ی از عشق و عالقه به دیدارم می شتافت. نگاههای پیمان آتش ببه دیدارم داشت و مجید هر هفته با دنیای

یرم می زد و نامه های پی در پی مجید که حکایت از عشق بزرگش داشت بند از بند وجودم رها می کرد و تحت تأث

پناه  گذاشت. مجید هم مانند من پشتیبانی نداشت. به جرم عاشقی از طرف پدر و مادرش طرد شده بود و به من

 آورده بود. وه چه پناهگاهی که خود نیاز به پناهندگی داشت! اما نمی دانم چرا مرا انتخاب کرده بود و چرا می

بی کس تر از  خواست به دیوار پوسیده ای تکیه کند که از پایه سست بود. او بی کسی اش را با من پر می کرد و من

می برد و  بم. مجید از صحبتهای تند من، قهرها و تندیهای من لذتهر کس سر به دیوار می کوفتم تا راه چاره ای بیا

دل بود. می  عاشقانه ستایشم می کرد. او هم مانند من عاشق دیوانه ای بود که دل به محبوبی سپرده بود که خود بی

حتی لحظه ای  تدانستم که روزی می بایست پیله ام را بشکافم و بپذیرم که پیمان را فراموش کنم، اما دلم نمی خواس

او می رفتم.  به آن روز بیاندیشم. هر بار با دیدن پیمان تمام تعهداتم را با مجید از یاد می بردم و آسیمه سر به سوی

ه نامرادی پیمان حتی از پیش عاشق تر شده بود و مرتب به من التماس می کرد که تا دیر نشده رخنه ای در دل کو

رفم را نمی تیشه ام برای کندن حتی یک سنگ از این کوه تیز نیست. پیمان حایجاد کنم، اما فقط من می دانستم 

سعی  پذیرفت و شاید فکر می کرد من خود عهدشکن بوده ام. نمی دانستم چرا دل از من نمی کند. شاید هر کدام

ازیمندداشتیم تا آخرین لحظه وفایمان را حفظ کنیم و در صورت جدایی پیمان شکنی را بر گردن دیگری بیا . 

ه روزها می گذشت اما هنوز خبری از عقد در میان نبود و می دانستم این تأخیر از طرف پدر و مادر مجید است ک

ه ازدواج ما هنوز نمی خواستند مرا بپذیرند. من نیز دست به دعا برداشته بودم که هیچ گاه پدر و مادر او رضایت ب

 .ندهند و این مسئله به خودی خود فسخ شود

که  پیمان برایم عادت شده بود و تا به خودم می آمدم خودم را کنار باجه تلفن می دیدم و عجیب این بود دیدن

 .خانواده ام فکر می کردند با شرایط فعلی ام کنار آمده ام

ر به یک روز او را دیدم که سر خیابان منتظر است. وقتی نگاه روشن و مهربانش را صاف و بدون ابر دیدم با س

بدون حتی لحظه  شتافتم و حتی لحظه ای هم به فکر مجید نیفتادم. او را دیدم که به سوی کوچه پیام راه افتاد.سویش 

ود را نمی کردم. ای فکر به دنبالش روان شدم. آن لحظه حتی فکر اینکه ممکن است کسی مرا ببیند و یا برایم بد ش

م راه را پرواز کردمآن قدر شیفته و مست دیدار او بودم که چون پرنده ای تما . 

مانه ای به کوچه پیام که رسیدیم پیمان دستهایش را به سینه اش زد و سرش را به زیر انداخت و با لحن معصو

  :گفت

ه برام پوچ مرجان نمی تونم بدون تو زندگی کنم. دیوونه شدم. نمی تونم درسامو بفهمم. هدفهایی که داشتم هم -

ی کردن ندارمشده. احساس می کنم حوصله زندگ . 

  :با تمام صداقتی که در وجودم بود گفتم

رنامه پیمان. به خدا دست کمی از تو ندارم. هر روز که از خواب بلند می شم با خودم می گم ای کاش تمام این ب -

می  د بازها یک خواب بود... حتی یک کابوس. اما چه کنم که واقعیت با تمام زشتی و عریانی چشمانم را به روی خو

 .کند. پیمان منم زندگی را بدون تو نمی خوام

  :دستش را به پیشانی اش فشرد و گفت



 .چرا بیشتر مقاومت نکردی؟ چرا نگفتی نه -

 .به خدا گفتم، اما کسی به حرفم گوش نکرد. داد زدم، گریه کردم اما اونا کار خودشون رو کردند -

 حاال باید چکار کنیم؟ -

د راه نجاتی باشهنمی دونم اما شای - . 

 چه راه نجاتی؟ صبر کنم بری خونه شوهر؟ -

 .نه، من نمی خوام با مجید یا هر کس دیگری غیر از تو ازدواج کنم -

له گفتی. آخ چقدر ناراحتم می کنی. اگه نمی خوای پس چرا گذاشتی نامزدت کنن. چرا با میل و رغبت بهشون ب -

 ها؟ چرا بله رو گفتی؟

و خدا باور کن. من خودم بله رو نگفتم. من مجبور شدمپیمان تو ر - ... 

گفتم پس  می گریستم و دلم می خواست پیمان باور کند که من در این باره تقصیری نداشتم اما همان لحظه با خود

کردم و بدون  چه کسی تقصیر دارد؟ جز خودم که نتوانستم جو متشنج خانه ام را تحمل کنم. اگر بیشتر مقاومت می

م می ترس از کتک خوردن و اخم پدر حرفم را می زدم آیا باز هم پیش پیمان سرافکنده و خجل بودم. از دست خود

 گریستم و در این فکر بودم که آیا آب رفته را می توانم به جوی بازگردانم؟

می واری بود که نآن روز از پیمان جدا شدم اما او به من نگفت که دیگر نمی خواهد مرا ببیند و همین نقطه امید

 .خواهد مرا فراموش کند و من نیز طاقت چنین چیزی را نداشتم

ه می روز بعد و روزهای بعد با پیمان تلفنی در اتباط بودم و گاهی هم او را در کوچه پاتوقمان می دیدم. هر روز ک

ا شویم اما زی باید از هم جدگذشت بیشتر می فهمیدم که نمی توانم جدایی از او را تحمل کنم. هر دو می دانستیم رو

دن مجید و نمی خواستیم به آن روز فکر کنیم. هر روز بیشتر به این فکر می افتادم تا از مجید جدا شوم. اما با دی

می آمد شوقی که او برای دیدنم داشت و حالی که او از قم به تهران می آمد دلم به شدت برایش می سوخت و دلم ن

صه ای گیر چه به او کمتر محل می گذاشتم او عاشقانه تر از پیش رفتار می کرد. در بد مخم با او بد رفتار کنم و هر

م کدام راه را کرده بودم اما نمی دانستم چه باید کنم. دو راهی سختی بود با پستی و بلندیهای فراوان و نمی دانست

ن ند اما راه دوم راهی بود که تمام وجودم آبرگزینم. یک راه، راهی بود که خانواده ام صالح کار مرا در آن دیده بود

 .را می طلبید. راه اول بی خطر و هموار و راه دوم صعب العبور و غیرممکن

. بدون یک روز پیمان را سر کوچه مدرسه منتظر دیدم. با دیدنش ذوق زده شدم زیرا دو روز بود که او را ندیده بودم

از کنم. طرف میدان توحید راه افتادم. از خوشحالی دلم می خواست پرواینکه حتی اشاره کند راهم را کج کردم و به 

و منتظر  دلم به شدت برایش تنگ شده بود. آن لحظه حتی یاد مجید بیچاره هم نبودم. به کوچه ای خلوت رسیدم

م. پیمان شد ماندم. مدتی طول کشید تا او آمد. با دیدنم لبخندی زد و سالم کرد. سالمتی اش را با تمام وجود خواهان

  :حالم را پرسید و مدتی حال و احوال کردیم که پیمان بدون مقدمه گفت

 مرجان می خوام یک جایی ببرمت. میایی؟ -

  :بدون اینکه حتی تعجب کنم گفتم

 کجا؟ -

 .دوست دارم برای آخرین بار با هم باشیم، مثل جشن پرستو -



عا می تظر ماندم تا خودش لب به سخن باز کند و در همان حال دمتوجه شدم که می خواهد به جشنی دعوتم کند. من

ن تولد کردم طوری نباشد که نتوانم خواسته اش را برآورده کنم. حدسم درست بود زیرا او می خواست مرا به جش

 .یکی از دوستانش دعوت کند

 .مرجان تولد دوستمه. از من و تو دعوت کرده بریم خونشون -

 .کدوم دوستت -

لیع - . 

 علی؟ همسایه تون؟ -

 .آره -

 من چطوری...؟ -

 .مرجان نه نگو، شاید این آخرین بار باشه. خواهش می کنم این بار به خاطر من -

تم که نمی سرم را زیر انداختم و با ناراحتی فکر کردم .کلمه آخرین بار بدجوری به قلبم فشار آورده بود و می دانس

 کنم. اما حتی فکر کردن به مهمانی آنها دلم را می لرزاند. تمام خطرها و مشکالت توانم آخرین خواهش او را رد

ر باعث عذاب رفتن از یک سو و فکر کردن به اینکه باز هم باید جلوی چند نامحرم بدون پوشش بگردم از سوی دیگ

ی افتادمیاد مجید م فکری ام شده بود بخصوص که با فکر کردن به آن از خودم خجالت می کشیدم و ناخودآگاه به . 

 .صدای پیمان مرا از افکار طوالنی ام بیرون آورد

 خب چکار می کنی؟ میایی؟ -

لمه ای بگویم، سرم را باال کردم و خواستم مخالفتم را اعالم کنم که چشمانم با نگاهش یکی شد و نتوانستم حتی ک

شحال شد ه همراه او به جشن تولد بروم به حدی خوفقط سرم را تکان دادم. پیمان از اینکه موافقت کرده بودم که ب

م دنیا که حد نداشت. شادی او یک ذره شکی که در وجودم بود را از بین برد زیرا خوشحال کردن او برای من با تما

 .برابری می کرد

برای اینکه و  به خانه برگشتم اما احساس بدی داشتم. از اینکه به او گفته بودم که به جشن می روم پشیمان بودم

م قولهایی که بدون فکر به او قول رفتن داده بودم خودم را لعنت می کردم. اما دیگر نمی توانستم کاری کنم زیرا تما

  .به او داده بودم را شکسته بود و دوست نداشتم او فکر کند که همیشه عهد شکن هستم

شه فریاد ندم تا او مخالفت کند و من مثل همیبه مادر گفتم به جشن تولد یکی از دوستانم دعوت شدم و منتظر ما

تاقم در نمیام. بکشم که خودتون بریدین و دوختین و منو به زور شوهر دادید و اگه نزارید برم وقتی مجید بیاد از تو ا

می کشیدم. در  بدبختانه این تهدیدی شده بود برای مادر که به محض اینکه با خواسته ام مخالفت می کرد آن را پیش

مرا  ن صورت یا مادر رام می شد و اجازه می داد کاری را که می خواستم انجام دهم و یا با داد و فریاد و نفرین و نالهآ

جود از غلطی که کرده بودم پشیمان می کرد. ولی آن روز مادر هیچ نگفت، شاید خیالش راحت شده بود که با و

ار اشتباهی هم به سرم نزند چه رسد به اینکه به طرف ک داشتن نامزد آن قدر عقلم می رسد که حتی فکر اشتباهی

 .پیش بروم

دبختانه همان با کسب اجازه از مادر لباسی تهیه کردم و بدون اینکه حتی به کسی چیزی بگویم آماده رفتن شدم. ب

م فکر م بدهلحظه مجید از راه رسید. با دیدن او دود از سرم بلند شد و لحظه ای به کار زشتی که می خواستم انجا

و منطقی  کردم، اما این فقط همان یک لحظه بود زیرا چنان خودم را توجیه می کردم که آن کار بد حتی به نظرم زیبا



شوم. تا  رسید. مادر به مجید جریان را گفت و رو به من کرد و گفت حاال که مجید آمده بهتر است از رفتن منصرف

« دنش شوم.اشکالی ندارد من می تونم چند ساعت منتظر آم»م مجید گفت خواستم اخم کنم و با قیافه به اتاقم برو

ظه مادر هم از او خواست حاال که آمده مرا به منزل دوستم برساند. دیگر فکر اینجایش را نمی کردم. اما همان لح

مجید از جا  برسانم.شیطان به یاریم آمد و به یادم آورد که می توانم به بهانه رفتن به منزل ناهید خودم را به آنجا 

خجالت  بلند شد و نشان داد که آماده است مرا به منزل دوستم برساند. لحظه ای از کاری که می خواستم انجام دهم

 .کشیدم اما باز شیطان وجودم کارم را به نوعی توجیه کرد و با خیال راحت با مجید همراه شدم

  :از در منزل که بیرون آمدیم مجید گفت

ام تهران دلم برات یک ذره شده بود. تمام این یک هفته رو ساعت شماری کردم تا پنجشنبه بشه بی فرزانه، -

 .دیدنت

را تکان  حرف مجید نمکی بود که بر روی زخمم پاشیدند. لحظه ای ایستادم و به او نگاه کردم. او هم ایستاد و سرش

ن به جشن مظلومش خیره شدم، سپس گفتم که از رفتداد به این معنی که چه شده. لحظه ای به چشمان عاشق و نگاه 

از هم می تولد دوستم پشیمان شده ام و می خواهم به خانه برگردم. نمی دانم چرا اما احساس کردم مجید فکر کرد ب

  :خواهم با او لجبازی کنم و به محض رسیدن به خانه خودم را در اتاقم حبس کنم. بازویم را گرفت و گفت

تو باید در این مهمانی شرکت کنی. من می تونم دو سه ساعت دیگر منتظرت بمانمنه نمی شه،  - . 

  :بازویم را کشیدم و با مالیمت گفتم

 .مجید، حوصله رفتن به مهمانی را ندارم. بریم خونه -

ع سرکش باو اصرار داشت که حتماً به آن جشن بروم. شاید فکر می کرد اگر موافقت کند و من به خانه برگردم با ط

گیر و و لجبازم پنجشنبه و جمعه اش را خراب خواهم کرد. اما من به راستی قصد داشتم بدون اینکه از نرفتن دل

. مجید ناراحت شوم به خانه بازگردم زیرا در آن لحظه قبح کاری که می خواستم انجام دهم برایم آشکار شده بود

نی. با طوری هست باید در جشن تولد دوستت شرکت ک دستم را گرفت و با خود کشاند و در همان حال گفت هر

نه بازمی خودم گفتم اگر بدانی کجا می خواهم بروم دیگر اصرار که نمی کنی هیچ، حتی با ضرب و زور هم مرا به خا

انه گردانی. ای کاش مجید اصرار به رفتن نمی کرد و ای کاش اراده ام آن قدر قوی بود که برخالف اصرار او به خ

یرا گشتم. به خوبی می دانستم در معرض امتحان قرار گرفته ام اما از همان لحظه فهمیدم مردود شده ام ز بازمی

ن تقصیری ندارم. به منزل ناهید مخودم را این گونه توجیه کردم که مجید خودش اصرار به رفتن می کند پس 

ردم و چیزی نپرسد. من با مجید خداحافظی ک رسیدم. زنگ زدم و او در را باز کرد. ابتدا تعجب کرد، اما عادت داشت

یکی از  وارد خانه ناهید شدم به ناهید هم نگفتم که کجا می خواهم بروم فقط به او گفتم می خواهم به جشن تولد

ردم تا اینکه دوستانم بروم و سر راه خواستم سری به او زده باشم. بدون اینکه ناهید متوجه شود مدتی با او صحبت ک

وجه اکنون مجید به خانه بازگشته است. با او خداحافظی کردم و از منزلشان خارج شدم. موقع آمدن متحدس زدم 

د مرا ببیند شده بودم که الی در منزل پیمان باز است و آن را برای من نیمه باز گذاشته است. برای اینکه مبادا ناهی

ان نفس گشتم و وارد خانه پیمان شدم. از ترس و هیجچند خانه دور شدم، اما به محض بسته شدن در، راه رفته را باز

ناهی زده فرزانه اینجا چه می کنی؟ بیچاره هیچ می فهمی دست به چه گ»نفس می زدم و ندایی از درونم فریاد می زد: 

 «جید و خدایش را چه می دهی؟مای؟ جواب 



سدود کردن این صدا از خارج نبود که با مدلم می خواست گوشهایم را با دست بگیرم تا چنین چیزهایی را نشنوم اما 

از خواب  گوش بشود آن را نشنید بلکه از درون و از وجدان خفته ام بود که تازه بیدار شده بود. صد حیف که دیر

م بوده برخاسته بود زیرا همان لحظه پیمان را دیدم که از پله های منزلشان پایین آمد. فهمیدم او هم منتظر آمدن

ان چون او وجدانم با الالیی شیطان درونم بار دیگر به خواب خوشی رفت و مرا آسوده گذاشت. پیم است. با دیدن

و خیالم کودکی با هیجان به طرفم آمد و از اینکه مرا آنجا می دید بیش از حد ذوق زده شده بود. با دیدن خوشحالی ا

ه فکر بود و حقیقت غیر از آن چیزی بود ک راحت شد که کاری را که درست است انجام داده ام البته این تصور من

فتم پس می کردم. پیمان به من گفت که خیلی زود آمده ام و هنوز جشن تولد علی شروع نشده است. لبخند زدم و گ

ه او گفتم چه کسی در منزلشان است. گفت مادر و ب می روم و موقعش می آیم. پیمان اشاره کرد تا داخل شوم.

مدتی با هم  کمی راحت شد و به اتفاق او باال رفتم. پرستو با دیدن من خیلی خوشحال شد وخواهرش پرستو. خیالم 

ه من صحبت کردیم و او عکسهای میهمانی اش را به من نشان داد و گفت در فرصتی مناسب تر فیلم آن را هم ب

آمد و شروع کرد به نشان خواهد داد. در همان لحظه پدرش از راه رسید و با دیدن من با خوشحالی به طرفم 

ن گفت که احوالپرسی. سپس مبل کنار مرا اشغال کرد و شروع کرد به صحبت کردن با من. او با لحن مهربانی به م

ید. می پیمان را کمی نصیحت کنم زیرا درسش را نمی خواند و امسال دو تجدید آورده است. نگاهم روی پیمان ماس

ت سر پدرش گفت که تجدید آورده خیلی تعجب کردم. پیمان پش دانستم درس او خیلی عالی است و از اینکه

به »فت پدرش ایستاده بود و به شوخی به من شکلک درمی آورد. پس از مدتی پدرش از جا برخاست و به من و او گ

« اتاق دیگر می روم تا شما راحت باشید. پدر پیمان خیلی خوشم آمده بود و از رابطه او با فرزندانش غرق  از

د به منزل شده بودم. حدود یک ساعت بود که آنجا نشسته بودم اما خبری از مهمانی نبود. از اینکه آن قدر زو تعجب

ه رسیدند ما او رفته بودم خیلی معذب بودم. پیمان مرتب از پنجره کشیک می کشید تا اگر میهمانان دوستش از را

رده استش درباره من چه گفته و مرا چه کسی معرفی کنیز به منزل او برویم. از پیمان پرسیدم علی به پدر و مادر . 

  :پیمان گفت

 .به علی گفتم بگوید که تو دختردایی من هستی -

ت ما هم بعد از آمدن چند میهمان به منزل علی که درست دیوار به دیوار منزل پیمان بود به من گفت که بهتر اس

عد پدر علی قسمت خانمها رفتم، او نیز کنار علی نشست. مدتی ب برویم. وقتی رفتیم من و او از هم جدا شدیم، من به

ه سمت من از جوانها خواست مجلس را گرم کنند و بعد دیدم که او به یپمان چیزی گفت و به من اشاره کرد. پیمان ب

مان ا پیآمد و گفت پدر علی گفته دختردایی ات را بلند کن تا برقصد. سرم را به عنوان مخالفت تکان دادم ام

  :گفت

نزشته. نمی تونم بگم تو بلد نیستی چون می دونه تمام فک و فامیالی من همه رقاصهای ماهری هست - .  

وم و پیمان این حرف را با خنده می گفت و من فکر می کردم شوخی می کند. اما او خیلی اصرار داشت که بلند ش

با خودم  . با شنیدن این حرف باز هم دلم گرفت ومرتب می گفت مرجان شب آخره. حیفه این شب رو از دست بدیم

ا او رقصیدم. گفتم حاال که این خطر رو کردم و مرتکب گناه شدم پس بهتره تا آخر این راه را برم. بلند شدم و کمی ب

ان سه در حین رقص متوجه شدم چشمان علی پر از اشک شده است. لحظه ای فکر کردم اشتباه می بینم اما چشم

مان خبر او نیز نمی از اشک داشت. تازه متوجه شدم از نامزدی من و مجید فقط چند نفر از دوستان پی دوست دیگر

و احساس  دارند و همه می دانستند که پیمان برای آخرین بار مرا به جشن تولد دعوت کرده است. دل من نیز گرفت



ستم آهسته م سرازیر شود. پس از اینکه نشکردم بیش از آن دیگر نمی توانم تحمل کنم و کم مانده من نیز اشکهای

مدن چقدر به پیمان گفتم دیرم شده و باید بروم. پیمان مخالفتی نکرد زیرا می دانست من برای همان دو ساعت آ

واهد مرا شهامت به خرج داده بودم. پیمان از من خواست کمی صبر کنم تا او به منزل برود و از خواهرش پرستو بخ

یمان را دیدم ه منزلمان برساند. قبول کردم و او رفت. هنوز ده دقیقه از رفتن او نگذشته بود که پبا خودروی پدرش ب

ت و او آهسته که رنگ و رو پریده و سراسیمه برگشت. با ناراحتی به او گفتم چه شده که چنین ترسان و ناراحت اس

ا دیده او صحبت می کنند. آن دو نیز پیمان ربه من گفت که زهرا و زیبا را دیده که جلوی در منزل ناهید با مادر 

ده زهرا چند بار بودند که کت و شلوار به تن داشت و با دیدن او همه چیز دستگیرشان شده بود. پیمان گفت که شنی

رید صدایش زده اما او توجهی نکرده و به سرعت خودش را به من رسانده تا این خبر را به من بدهد. رنگ از رویم پ

نم کردم. در این فکر بودم که چه خواهد شد. نفهمیدم چه طور از اتاق پذیرایی بیرون آمدم و مانتوام را ت و با وحشت

هرات تو تا خواستم از راه پله های منزل علی پایین بروم پیمان بازویم را گرفت و گفت نه از اون طرف نه، االن خوا

ا کشیده ای د کنم. می دانستم اگر زهرا تنها بود شاید بکوچه هستند. از ترس عرق کرده بودم و نمی دانستم چه بای

می کرد  بر صورتم راضی می شد تا بدون هیچ سر و صدایی به منزل برگردم و باقی دعوایش را در منزل و در خلوت

ود و از چنین اما با حضور زیبا می دانستم چنین نخواهد بود زیرا زیبا مانند فریبا خیلی متعصب و بدون گذشت ب

ه گوشم ایی نمی گذشت. به سرعت از راه پله ها باال رفتم و پشت درِ بام ایستادم. در همان لحظه صدای زنگ بخط

ی کنم. رسید، آن هم چه جور! پی در پی و یکسره. با وحشت دستم را روی قلبم گذاشتم و کم مانده بود قالب ته

دم و متعاقب شده بودند. صدای در هال را شنی رنگم به شدت پریده بود و دست و پایم به لرزشی وحشتناک گرفتار

  :آن صدای پدر علی را شنیدم که می گفت

 .بله، بله، آمدم، بفرمایید تو -
 

قدر متأثر  پای پدر علی هنوز به آخرین پله منزلشان نرسیده بود که صدای جیغ و فریاد را از راهرو شنیدم. آن  ·

یکی می گفت:  دای فریاد و ناسزا متعلق به کیست، فقط می شنیدم کهو وحشت زده بودم که حتی متوجه نمی شدم ص

و خیلی « یهدختر ما را برداشتید به اینجا آوردید. همین االن باید پلیس را خبر کنیم تا بفهمند اینجا چه جور جای»

ه از پیمان و برویی کحرفهای دیگر که هر کدام بند از بند وجودم جدا می کرد. البته نه به خاطر خودم بلکه به خاطر آ

یده پدر علی می رفت. در عرض چند دقیقه مادر علی و خواهر او و خودش پایین آمدند. متوجه شدم پنهان شدن فا

اهایی ای ندارد و خواهرانم تا مرا با خود نبرند خیالشان راحت نخواهد شد و دست از سر آنان بر نخواهند داشت. با پ

ا م که به طرف جوخه آتش می رفت لرزان و وحشت زده پله ها را پایین آمدم. بلرزان چون زندانی محکوم به اعدا

اراحتی دیدن من زیبا و زهرا کمی آرام شدند و تیر خشمشان متوجه من شد. تا به آنها نگاه کردم کم مانده بود از ن

نمی  ل زمین هم فروبی هوش شوم. نمی شنیدم چه می گویند اما دیدن آن دو مرا قطره آبی کرده بود که حتی داخ

هم که  رفت. زهرا و زیبا همیشه خیلی خوب لباس می پوشیدند زیرا زیبا تازه ازدواج کرده بود و به خاطر شوهرش

ثر شده خیلی خوب می گشت. زهرا هم که هر ماه مقداری از پولش را صرف خرید لباسهای قشنگی می کرد که اک

تند. ز برعکس همیشه لباس خانه و شلوار چیتی گلدار به تن داشاوقات من از آنها استفاده می کردم اما آن رو

د که آن روسریهای رنگ و وارنگشان را دور گردنشان گره زده بودند و روی آن چادری رنگین و گلدار به سر داشتن

نگ و وار را دور کمرشان پیچیده بودند. آن لحظه شرم دیدن آن دو بیش از کاری بود که کرده بودم. لباسهای رنگ



رعلی خواهرانم که از زیر چادر به طرز خجالت آوری بیرون زده بود آنها را درست به هیبت کولیها درآورده بود. پد

و هاج و ، خواهر اج لحظه ای به من و لحظه ای دیگر به آن دو نگاه می کرد. تازه فهمیده بود که منظور آنها از فرزانه

ت و رنگ به چهره نداشت و مادرش که فهمیده بود علی دروغ گفته اسما، من بوده ام. علی از خجالت پدر و مادرش 

فهمیدم من دختردایی پیمان نیستم در حال دعوا کردن با او بود. صحنه ناراحت کننده و بدی به وجود آمده بود. ن

دامیک از م کپیمان از کجا آنجا سبز شد فقط لحظه ای او را دیدم که جلوی در روبروی خواهرانم ایستاده بود. نفهمید

ا صدای آن دو سیلی محکمی به گوش او نواخت که صدای آن تمام وجودم را لرزاند و باز نفهمیدم چه شد که ناگهان ب

  :بلند گفتم

 !زهرا -

  :صدای زهرا را شنیدم که گفت

 .زهرا و کوفت! احمق بی شعور -

  :صدای پیمان را شنیدم که گفت

 ...تقصیر من بود، مرجان تقصیری -

  :اما حرفش تمام نشده بود که صدای زیبا را شنیدم که گفت

 .خفه شو بی غیرت عوضی -

ده بود که متعاقب آن صدای سیلی دیگری که به صورت پیمان خورد لرزشی در بدنم ایجاد کرد. خالصه بلوایی ش

هر پیمان که برای دوست داشتم همان لحظه می مردم اما شاهد چنین صحنه ای نبودم. همان لحظه پرستو خوا

  :رساندن من به در منزل علی آمده بود رسید و با دیدن آن صحنه با وحشت اما آرام گفت

 مرجان؟ مرجان چی شده؟ -

  :با گریه گفتم

 .تو را به خدا با من حرف نزنین -

  :همان لحظه صدای پدر علی را شنیدم که گفت

 پیمان؟ مگه این خانم دختر داییت نبود؟ -

ی خجالت زده پیمان را شنیدم که گفتصدا :  

 .حسین آقا، شرمنده ام. به خدا شرمنده ام -

واجه شدم. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و با شرمساری از منزل خارج شدم و با پدر و مادر پیمان جلوی در منزلشان م

وچه پنهان کردمدستم را روی صورتم گرفتم و از جلوی آنان با شتاب گذشتم و خودم را پشت پیچ ک . 

مدند و با آن لحظه ترسیدم به خانه برگردم و ترجیح دادم تا آمدن زهرا و زیبا صبر کنم. حدود یک ربع بعد آن دو آ

 .دیدن من که گریه می کردم هر کدام کلی سرزنشم کردند و هر کدام یکی یک تو سری به من زدند

بال قرتی ه کردی. مثل زنای هر جایی بلند شدی رفتی دنبدبخت، بی آبرو. احمق بی شعور این چه کاری بود ک -

زک بازی؟ خاک بر سرت کنن. مجید به اون خوبی به اون آقایی چی کم داره که تو مثل رقاصای جلف خودت رو ب

ک آشغال کردی رفتی چنین جایی. اون بدبخت با هزار آرزو اومده بود تو کثافت رو ببینه بعد تو می ری دنبال ی

نبال خودت. خاک بر سرت کنن اون داره واسه تو بی آبرو می میره، اما تو کثافت بی همه چیز می ری د هرزه تر از

 ...کیف خودت



نمی کردم  حرفهای خواهرانم که بیشتر از جانب زیبا زده می شد به حدی مرا متأثر کرده بود که دیگر به این فکر

فتمدیده اند. با اینکه حق با آن دو بود اما با پررویی تمام گ چرا خانواده پیمان و علی آن دو را با آن سر و قیافه :  

 .من بهتون گفتم مجید رو نمی خوام شما خودتون اصرار داشتین اونو به من ببندین -

این ماجرا بو  زیبا خواست با دستش به سرم بزند که زهرا نگذاشت. به خانه رسیده بودیم و زهرا می ترسید مجید از

 .ببرد

ه است. فهمیدم که خانواده پیمان همان روز فهمیدند که من نامزد داشتم و پیمان هم از این برنامه خبر داشت بعدها

ذشته از آن پیمان هم از ترس پدر و مادرش تا دو روز به منزلشان نرفت و به خانه یکی از دوستانش پناه برده بود. گ

احت بودم که یز پیش خانواده پیمان رفته بود و از این نارآبرویش حسابی جلوی خانواده علی رفته بود. آبروی من ن

بودند  حاال چه فکری درباره من خواهند کرد. بدتر از همه آبروی علی هم پیش پدر و مادرش رفته بود زیرا فهمیده

آن سراغ  زکه علی هم از ماجرا خبر داشته و با برنامه ریزی قبلی این کار را انجام داده بود. خالصه آبروریزی بدتر ا

فته ام و نداشتم. تازه غیره از آن مادر ناهید هم فهمیده بود که من به بهانه آمدن به جشن تولد او به جای دیگری ر

 .همین باعث قطع روابط من و ناهید شد

ا عاقبت وارد خانه شدیم. به محض ورود مجید را دیدم که بی خبر از همه جا دو زانو جلوی در هال نشسته بود. ب

دن من لبخند زد و گفتدی :  

 خوش گذشت؟ -

ه وجود آمد. با این حرف گویی دنیا را روی سرم کوبیدند. با خودم فکر کردم از آه او بود که چنین وضعیتی برایم ب

ه به اتاقم رفتم. دلم برایش خیلی سوخت و دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و بدون اینکه به او جواب بدهم با گری

سرم وارد اتاق شد و در را بست و آهسته پرسید مجید پشت : 

 عزیزم چی شده؟ -

ز خودم مهربانی او مرا بیشتر از خودم متنفر می کرد. دلم می خواست می توانستم خودم را بکشم زیرا به حدی ا

  .نفرت پیدا کرده بودم که حد نداشت

 :مجید بار دیگر پرسید

 فرزانه چرا گریه می کنی؟ -

به او گفتم ناخودآگاه :  

 .دلم برات تنگ شده بود -

ز با درآمدن این جمله از دهانم گریه ام شدیدتر شد زیرا از دورویی خودم دچار عذاب وجدان شده بودم. مجید که ا

م و شنیدن این حرف از دهان من ذوق زده شده بود جلو آمد و خواست تا مرا در آغوش بگیرد. خودم را کنار کشید

ه دستش در هوا مانده بود گفتاو همان طور ک :  

 .آخ عزیزترینم، منم دلم برات خیلی تنگ شده بود -

  :می گریستم و همان لحظه به پستی خودم فکر می کردم. صدای مجید را شنیدم که گفت

 .فرزانه نبودی دلم داشت برات پر می کشید. داشتم از دوریت دیوونه می شدم -

  :من با گریه گفتم

ی چقدر به من بد گذشت. هیچ وقت مهمونی به این بدی نرفته بودمنمی دون - .  



 .می دانستم تنها از این بابت با او صادقم

  :آن شب مجید خانه مان ماند و روز بعد که می خواست مرا ترک کند گفت

 فرزانه تا هفته دیگه برای دیدنت لحظه شماری می کنم. تو هم منتظرم می مانی؟ -

مبا خجالت گفت :  

 .آره -

 :مجید لبخندی از روی رضایت زد و زیر لب گفت

 .خدا را شکر -

بعد از  از آن لحظه سعی کردم با تمام سختی پیمان را فراموش کنم و تنها به مجید بیاندیشم. اما فردای آن روز

رای او خیلی موضوع ب برگشتن از مدرسه به پیمان زنگ زدم تا خبری از او بگیرم. پیمان هنوز آشفته بود زیرا این

یده بودند گران تر از من تمام شده بود زیرا فقط خواهرانم از این جریان باخبر شده بودند اما تمام خانواده پیمان فهم

ت از آن که دختری را که به عنوان دوستش معرفی کرده بود نامزد داشته است و این موضوعی نبود که بشود راح

تقصیر  ز بابت آن شب معذرت خواهی کرد و همین کار او مرا به گریه انداخت. زیراگذشت. پیمان با صدایی لرزان ا

  :از جانب خواهران من بود که باعث ریختن آبروی او پیش خانواده اش شده بود. بعد از آن گفت

دست از  همرجان با اینکه نمی خواستم به این شکل و با این وضعیت از هم جدا بشیم اما من به پدرم قول دادم ک -

ید می سر تو بردارم، از تو هم می خوام دیگر به اینجا زنگ نزنی. مرجان من خیلی فکر کردم و متوجه شدم که مج

 .تواند تو را به خوشبختی برساند، او از من بهتر است

دم این کربا شنیدن این حرفها و با وجودی که خودم هم آنها را قبول داشتم اما دنیا دور سرم چرخید. با خودم فکر 

 .کاش هرگز به او تلفن نمی کردم که چنین سخنانی از او بشنوم

د، اما سکوت کردم اما متوجه شدم او نیز می گرید. پیمان مقطع صحبت می کرد و سعی داشت نفهمم او می گری

یدم در می فهم صدای بغض آلود او از پشت سیم تلفن به حدی واضح به گوشم می رسید که بدون اینکه او را ببینم

 .چه حالیست

ک روز توی مرجان، می خوام حاال که آخرین باریست که با هم صحبت می کنیم داستانی را برایت تعریف کنم. ی -

ارج می همین دنیا یک پسری بود که عاشق دختری شده بود. یک روز این پسر مریض می شه و برای معالجه به خ

نیم. دختر تی سالمتیم رو بدست آوردم برمی گردم تا با هم ازدواج کره. قبل از سفرش به دختر می گه من می رم، وق

نوشت و  قبول می کند و به او قول می دهد که منتظرش بماند. در طول مدتی که سفر بود مرتب برای دختر نامه می

قاصد عاشق ر آن را به نشانی دوستش پست می کرد تا او نامه هایش را به دختر برساند. در همین پیغام رسانیها پس

کرد او را  دختر می شود و از آن پس نامه های او را به دختر نمی رساند. دختر که مدتی بود از پسر خبر نداشت فکر

رند. در فراموش کرده است و کم کم به ندای عشق پسر قاصد ندای مثبت می دهد. آن دو تصمیم به ازدواج می گی

ود به وطنش باز میهمین وقت پسر که سالمتی اش را به دست آورده ب ردد و به محض بازگشت از ماجرا با خبر گ 

با  می شود. همچنین می فهمد که آن دو پس از ازدواج قرار است به شهر دیگری مهاجرت کنند. روز عروسی دختر

 ش ازدوست خیانتکار فرا می رسد. پسر نامه ای به دختر می نویسد و آن را به او می رساند اما از او می خواهد پی

را باز می کند.  سوار شدن به قطار آن را باز نکند. دختر هم چنین می کند. زمانی که در کوپه قطار می نشیند نامه پسر

 :نامه بدون سالم و نشانی خاصی بود و فقط در آن نوشته شده بود



 

 

 یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سالمت
 

 

 غم من مخور که دوری، برای من شده عادت
 

 

چه اتفاق ر همین هنگام صدای سوت قطار شنیده می شود و بعد قطار ترمز می کند. مسافران قطار برای فهمیدن آند

روی ریل  افتاده بود از قطار خارج می شوند و در همین هنگام چشم دختر به پیکر بی جان پسر می افتد که خونین

 .قطار افتاده است

م، سپس می داد که آشکارا می گرید. لحظه ای هر دو با هم گریستی به شدت می گریستم و صدای پیمان هم نشان

  :صدای بغض آلود پیمان را شنیدم که گفت

ی دانم مرجان، تو هم برو و من تو را اول به خدا و بعد به مجید خواهم سپرد. هر جا که باشی به فکرت هستم و م -

ودمان تقد باشیم. شاید قسمت ما با هم نبود و شاید خخیال تو هم از من فارغ نخواهد بود اما باید به تقدیر مع

ن قول رو نخواستیم که قسمت هم باشیم. چون من هنوز سر قولی که به تو داده بودم هستم اما این تو بودی که ای

کستن قول زیر پا گذاشتی. اما من هیچ وقت تو را یک عهدشکن نمی دانم زیرا تو هم مجبور به شکستن آن شدی. ش

شکستن دل منخودت و  . 

ون آمدم. با گریه و بدون خداحافظی گوشی را سر جایش گذاشتم چون دیگر طاقت ایستادن نداشتم از باجه بیر

ش خود فکر متوجه نشدم که آدمهایی که بعد از من در صف تلفن ایستاده بودند هاج و واج به من نگاه می کنند و پی

ی بد بود ریشان کرده است. می خواستم به خانه بروم اما حالم به حدمی کردند شنیدن چه حادثه ای مرا چنین زار و پ

ه محض که ترجیح دادم این کار را نکنم. همان لحظه یکی از دوستانم را دیدم که صمیمت خاصی با هم داشتیم. ب

ز را یدیدن او به آغوشش پناه بردم و شروع کردم به گریستن. او در جریان دوستی من و پیمان بود و چون همه چ

وجودم را  می دانست از من چیزی نپرسید تا آرام شدم. به خانه برگشتم اما به راستی بیمار شدم. تب و لرز تمام

ه پیش او گریه گرفته بود و کم کم درد کمرم که به ناراحتی اعصابم ربط داشت شروع شد. تنها پناهگاهم مجید بود ک

ین افسرده ومی کردم و غصه می خوردم. مجید نمی دانست چرا چن غم   گینم. من هم نمی توانستم واقعیت را به او

 .بگویم

با اینکه دو  کم کم زمستان از راه رسید و این فصل مرا به یاد پیمان و تجدید خاطره عشقمان در سال گذشته انداخت.

 را درآورده ماه و نیم از نامزدی اجباری من و مجید می گذشت هنوز خبری از عقد نبود و همین موضوع صدای پدر

ه مان می بود. مادر نیز نگرانی اش را با پرخاش کردن به من نشان می داد و عقیده داشت اگر زمانی که مجید به خان

ند. آید به او روی خوش نشان بدهم او پدر و مادرش را مجبور می کند تا هرچه زودتر ترتیب عقدکنانمان را بده

هستند که  اشتن و نگذاشتن من به مجید نیست و این خاله و شوهرشهرچه به مادر می گفتم که مسئله سر محل گذ

ه مخالف ازدواج ما هستند به خرج او نمی رفت که نمی رفت. از طرفی پدر هر بار مجید می آمد به او می گفت ک

او  کرد که از زودتر تکلیف مرا مشخص کند و وقتی دید مجید جز گفتن چَشم کاری از دستش برنمی آید به مادر امر

. این موضوع مرا خوشحال کرد زیرا با حضور ایدبخواهد تا زمانی که مرا عقد نکرده است کمتر به منزلمان بی



ی مجید در خانه مان عذاب وجدان دمی راحتم نمی گذاشت. بار دیگر افسردگی به سراغم آمد و خوشیهای زندگ

شی ام مسیر رغبت شده بودم زیرا تنها دلخوبرایم رنگ باخت. کماکان به مدرسه می رفتم ولی نسبت به درس بی 

رده رفت و آمد و دیدار گاه و بیگاه پیمان بود و خوب می دانستم که او برای روبرو نشدن با من راهش را عوض ک

ز است. با وجودی که پدر رفت و آمد مجید را به خانه مان منع کرده بود اما او مرتب به دیدارم می آمد و من که ا

ید برای زندگی با او نداشتم به محض آمدن او خودم را در اتاقم حبس می کردم، اما با این حال مج ابتدا تمایلی

مت روح عاشقانه مرا می پرستید و هرگاه سخن از عشقی که نسبت به من داشت آغاز می کرد خودم را در برابر عظ

تم در میان م که صمیمیتی با او داشاو حقیر و پست می دیدم. یک روز تصمیم گرفتم مشکلم را با یکی از معلمان

کند بگذارم تا او مرا راهنمایی را . همین کار را هم کردم. بعد از بیان مشکلم با او احساس راحتی زیادی کردم زی

یمان، خارج عاقبت توانسته بودم دردم را با کسی در میان بگذارم. از زمانی که به آن وضعیت از منزل علی، دوست پ

رت شده بود پیش زهرا بروم. زهرا از این ناراحت بود که چرا برای انجام چنین کاری با او مشوشده بودم رویم ن

را حتماً جلوی نکرده ام. به من گفته بود که اگر او را در جریان این برنامه می گذاشتم چنین اتفاقی پیش نمی آمد زی

ی فکری مسئله ایمان آوردم اما افسوس که بمرا می گرفت تا مرتکب چنین خطایی نشوم و من با تمام وجود به این 

 .خودم باعث چنین وضعیتی شده بود

م گرفتم که به صحبتهای معلمم، بخصوص با لحن گرم و دلنشین او خیلی در روحیه ام تأثیر گذاشت و با خودم تصمی

هایی را که گرفته سرنوشتی که برایم تعیین شده بود راضی باشم، اما شبها به شدت بی تاب می شدم و تمام تصمیم

م اما به یاد بودم از یاد می بردم. بارها و بارها وقتی از کنار باجه تلفن گذشتم داخل آن شدم تا به پیمان زنگ بزن

کسته قولی که به خود داده بودم افتادم و از آن خارج شدم. اما مگر من بزرگترین و مهمترین عهد زندگی ام را نش

ودم توقع پایداری در عهد دیگری را داشته باشمبودم پس چطور می توانستم از خ . 

اتاقم می  زمستان بود و قلب من سردتر از هر یخ و برفی در سینه ام باال و پایین می رفت. ساعتها پشت پنجره

رای دیدن ایستادم و به دورترین نقطه آسمان خیره می شدم. زمستان وجودم سردتر از هر زمستانی بود زیرا امیدی ب

از کرد و داشتم. یک روز که طبق معمول دستهایم را زیر چانه زده بودم و می گریستم مجید در اتاقم را بآفتاب ن

ه داخل شد. از آمدنش مطلع نشده بودم و با دیدنش خیلی جا خوردم اما خیلی دیر شده بود و او مرا دیده بود ک

 ای آرامی سالم کرد. جواب سالمش در هق هقافسرده ام و زانوی غم بغل کرده ام. مجید در اتاق را بست و با صد

  :گریه ام گم شد. مجید کنارم نشست. خواستم بلند شوم که دستم را گرفت و گفت

 .فرزانه بنشین کمی با هم صحبت کنیم -

 .من چیزی ندارم بگم -

 .می خوام بدونم چی تو قلبت می گذره که از من پنهان می کنی -

 .هیچی. باور کن هیچی -

حالیه، باور نمی کنم. اگه غیر از اینه بیا بنشین کنارم و به من ثابت کن که چیزی نیست و تو خوشن - . 

 .کنارش نشستم و او دستانش را دور بازویم انداخت. احساس ناخوشایندی وجودم را فرا گرفته بود

 .سرت رو باال کن و به چشمای من نگاه کن -

بزار راحت باشمنه مجید، نمی خوام. حوصله ندارم،  - . 



قدر  فرزانه من این همه راه نیامدم تا لحظات خوشی را با تو بگذرانم. می خوام بدونم دردت چیه. چی تو رو این -

 .آزار میده

 .گفتم که هیچی -

 .منم گفتم که باور نمی کنم -

 .نه مجید، به خدا چیزی نیست که بشه به تو گفت. فقط دلم گرفته -

 برای چی؟ -

می دونمن - . 

 فرزانه منو دوست نداری؟ -

  :مکثی کردم و بعد گفتم

 .نمی دونم شاید -

 از ته دل می گی؟ -

کرار کرد. جوابی نداشتم. دستم را از قفل دستان او بیرون آوردم و کنار پنجره رفتم. مجید بار دیگر سؤالش را ت

  :گفتم

زی بشنویف بودی که شنیدی. بیشتر از این از من نخواه چیبرای تو مهمه که از ته دل باشه؟ تو منتظر این حر - . 

م را مجید از جا برخاست. خود را به کنارم رساند و مرا به طرف خود چرخاند. سرم را به زیر انداخته بودم و چشمان

  :بسته بودم تا بیش از این احساس خفت نکنم. صدای او را شنیدم که گفت

نم راضیمباشه، هر جور تو دوست داری م - . 

  :پشتم را به او کردم و گفتم

 .حاال برو بیرون، می خوام تنها باشم -

ر از این نقش آدم برنگشتم واکنش او را ببینم. با اینکه دوست نداشتم او را از خود برنجانم اما نمی توانستم بیشت

رای مجید ج کنم و اگر خودم را هم بدورو و پستی را بازی کنم. من هنوز نتوانسته بودم محبت پیمان را از قلبم خار

اسیرم را  فدا می کردم فقط خودم می دانستم که از روی دلسوزیست و عشقی در کار نیست. نمی توانستم افکار

قتی افکارم متوجه مردی کنم که نامش بر سرم سنگینی می کرد. نمی توانستم دل به نوازشهای گرمش بسپارم و

های از هر کس دیگر زجر می کشیدم اما گویی راه چاره ای برای درمان زجردرگیر شخص دیگری بود. خودم بیش 

 .درونی ام نبود

مان از سرم قرار بود مجید چند روز تهران بماند اما من از او خواستم برگردد زیرا نمی توانستم تا زمانی که فکر پی

 .خارج نشده بود او را بپذیرم

انه تبریک پیمان بود و من می خواستم برای یک بار هم که شده به به سال نو رسید. اواسط فروردین سالگرد تولد

گرفتم تا به  روز تولدش صدایش را بشنوم. عاقبت آن روز از راه رسید و من با دستانی لرزان گوشی تلفن را به دست

فکر کردم  ا خودمپیمان تلفن کنم. نمی دانستم واکنش او از کاری که می خواستم انجام دهم چه می تواند باشد اما ب

که خودش  حتی اگر سرم داد بکشد به این می ارزد که به او تلفن کنم و تولدش را تبریک بگویم. شانس آوردم

یلی اظهار گوشی تلفن را برداشت. با شنیدن صدایم با خوشحالی نامم را به زبان آورد و از اینکه به یادش بودم خ

ا اسیرتر و در کمند عشق اسیر است. با پیمان صحبت کردم و باز دلم ر خوشحالی کرد. فهمیدم او نیز مانند من هنوز



مان دردم را از او پریشان تر از پیش یافتم. پس از خداحافظی با او یکراست به اتاق زهرا رفتم تا به او پناه ببرم و در

جازهبخواهم. زهرا با آغوش باز مرا پذیرفت و ا ا با انش فرو بچکانم. زهرداد تا اشکهایم را روی سینه گرم و مهرب 

  .دستی پر از لطافت و مهربانی موهایم را نوازش کرد و آن قدر صبر کرد تا من آرام شوم

 .زهرا؟! چکار کنم. نمی تونم از پیمان دل بکنم -

دونم بشه. می  فرزانه، بچه نشو. تو دیگه نامزد داری. به اندازه کافی گناه کردی، دیگه نخواه گناهت بیشتر از این -

 تو پاک تر از اونی که بشه بهت تهمت ناروا زد اما می دونی معنی این کار چیه؟

ده از می دونم. اما چه کنم؟ حتی پیش مجید هم نمی تونم خودم باشم. حس می کنم تمام وجودم آلوده ست. آلو -

که اونو به  نگام بخونه عشق پیمان. از روی مجید خجالت می کشم، نمی تونم به چشماش نگاه کنم چون می ترسم از

 .چشم دیگه ای نگاه می کنم

 .فرزانه به خدا پناه ببر. چاره دردت پیش اونه -

نماز می خونم  به خودش قسم خیلی ازش خواستم یا منو بکشه یا عشق پیمان رو ازم بگیره اما نشد. باور کن وقتی -

م نمی کنه. ا مثل اینکه اونم منو از یاد برده و کمکاز خدا هم خجالت می کشم که نمی تونم بنده خوبی براش باشم ام

 بگو چکار کنم؟ چه خاکی تو سرم بریزم؟

  :زهرا سیگاری روشن کرد. آهی کشید و گفت

  .نمی دونم. باور کن نمی دونم. اما ای کاش می دونستم -

ون می را تحمل کرده است بدمی دانستم زهرا هم زمانی به درد من مبتال بود و تازه می فهمیدم زهرا چه درد عظی

 .اینکه مثل من همدمی داشته باشد

همه درها  خودم از این وضعیت خسته شده بودم اما نمی دانستم به کجا باید بگریزم چون راه گریزی نمی یافتم.

ی که از پیش رویم بسته شده بود و از زندگی بی نهایت احساس خستگی می کردم. در همین گیر و دار خبرهای

که  اده مجید می شنیدم دردی بر دردهایم می افزود. از گوشه و کنار شنیدم که مادر مجید به او گفته استخانو

مان فرزانه به درد تو نمی خورد. او مریض است و چون در بچگی عمل کرده بچه دار نخواهم شد. او فالن است و به

 .است

نمی خواهد  بار منتظر بودم پیغامی از مجید برسد که مراحرفهای مادر مجید مانند خنجری بر قلبم فرو می رفت و هر 

نمی دهد. برای  اما دیدارهای هفتگی او که با دنیایی شیفتگی توأم بود به من می فهماند که اهمیتی به حرفهای آنان

ی که رهایمجید نیز من تکیه گاه بودم. او هر بار که می آمد با دلی پر از خانواده اش به من پناه می آورد و از فشا

ه پناهگاهی آنان بر او وارد می کردند برایم سخن می گفت. او نیز مانند من بی کس و بی پناه بود اما صد افسوس ک

فتم محبت که او برای خود انتخاب کرده بود خانه ای ویران بود که امیدی بر استوار بودنش نبود. بارها تصمیم گر

ذارم. تا با خون دل کم کم رشد کند اما دلی نداشتم که از آن مایه بگ مجید را در گوشه ای از قلب ویرانم جای دهم

مجید را درک می کردم و او را دوست داشتم. حضور او برایم غنیمت بود و صحبت با او آرامم می کرد اما نمی 

ه توانستم عاشقانه دوستش داشته باشم. مجید رهاند و م برای من تکیه گاهی بود که مرا از فشار خانواده ام می 

گویم؟ آیا خالصانه دردهایم را درک می کرد اما نمی توانستم از درد واقعی ام برای او سخن بگویم. چه می توانستم ب

 می تواسنتم از عشقم نسبت به پیمان برای او سخن بگویم؟

مخارج کن نه دلم می خواست مجید بیچاره و بی پناه را تنها بگذارم و نه خیال داشتم فکر پیمان را از مغزم . 



ز کردمیک شب که خیلی دلگیر و افسرده بودم قلم به دست گرفتم و شروع کردم به نوشتن و اینگونه آغا : 

 

بر دردم  اکنون که این جمالت را می نویسم اشک در چشمانم حلقه بسته است و می دانم که اشک نیز تسکینی

 .نخواهد بود

ی کنیم و زیستن را یکی شویم. بیا برای همیشه مال هم باشیم. بیا با هم زندگبیا، بیا تا با هم یک صدا فریاد برآریم و 

 .دریابیم

. اکنون نیز به شب گذشته و شبهای پیش از آن تا دیر وقت بیدار بودم و با فکر کردن به تو اشک ریختم و نالیدم

 .یادت می گریم و می دانم این آرزو همیشه بر دلم خواهد ماند که از آن تو باشم

 .آن قدر قلب خسته ام به تنگ آمده که دوست دارم هرچه در دل دارم به روی کاغذ سفید بنویسم

وانستند تو را محبوبم، دیگر جز با بردن سر من به باالی دار نخواهند توانست مانع از دوست داشتن تو شوند. شاید ت

و می دانم که با  هنوز به یادگار در قلبم باقیماندهاز من بگیرند اما نمی توانند مانع از فکر کردن به تو شوند. عشقت 

 .جانم بازی می کنم

ستی و من بیا تا به تو بگویم که امشب دیگر وقت اعتراف است و می خواهم بدانی که تو با روحم پیمان عشق ب

ی ام را دگهمچنان که یک گل احتیاج به آفتاب دارد برای زنده بودن به تو محتاجم. فکر و خیال تو حزن و افسر

ی امیدوار پایان می دهد و این قلب شکسته ام به امید دیدار تو بار دیگر حرکت از سر می گیرد و مرا به ادامه زندگ

ه می سازد. تنها یادگاری از تو عطری است که برای اولین و آخرین بار به من هدیه دادی و آن کوچه. همان کوچ

 .باریکی که یادگار تمام خاطره هایمان بود

 بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

 همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

 شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

 شدم آن عاشق دیوانه که بودم
 

ی سر راه دارم نوشته ام را الی همان کتابی که زیر دستم بود گذاشتم و روی تختم دراز کشیدم. می دانستم مشکالت

و همین  ای برای رفع مشکالتم نداشتم. خبرهای جورواجور از مخالفت خانواده مجید به گوشم می رسید اما انگیزه

 .باعث می شد که مجید هم از چشمم بیافتد بدون آنکه گناهی داشته باشد

ی تم. یک ماهروزها می گذشتند و بدون آنکه درس بخوانم فقط برای پر کردن اوقاتم به مدرسه می رفتم و برمی گش

پیمان هر بار  بود که پیمان را ندیده بودم اما گاهی به او تلفن می کردم و با شنیدن صدایش جان تازه ای می گرفتم.

یدا از من می خواست فراموشش کنم اما می دانستم از ته قلب این را نمی خواهد. از طرفی مجید کاری در تهران پ

د. هر مرا تا مدرسه می رساند و بعدازظهر هم برای بردنم می آم کرده بود و منزلمان ماندگار شده بود. هر روز صبح

ه دوستش دارم. روز به خود تلقین می کردم که باید او را دوست داشته باشم اما هیچ وقت نمی توانستم به او بگویم ک

شد  مجید چنان به من وابسته شده بود که هفته به هفته حتی سری به خانواده اش نمی زد و همین کار باعث

خرفی که بدگوییهای خانواده اش پشت سرم بیشتر شود و این بار تهمت دزدیدن عقل پسرشان هم به حرفهای مز

خا پشتم ردیف می کردند اضافه شد. با تمام اینها بودن مجید در  نه مان باعث شده بود که کمتر بخواهم به پیمان

اندن و فکر کردن پیدا نمی کردمفکر کنم. زیرا مرتب دور و برم بود و من فرصتی برای تنها م .  



هان به یاد لحظه هایی که در اوج تنهایی و بی کسی کنار مجید می نشستم و دل به صدای محبتش می سپردم ناگ

هره پاک پیمان می افتادم و آن وقت بود که بی محابا می گریستم. مجید موهایم را نوازش می کرد و اشکهایم را از چ

گریه  متوجه می شدم که او فکر می کند« عزیزم گریه نکن. همه چیزی درست می شه.» می کرد و مرتب می گفت:

ین مورد هم من از شنیدن حرفهاییست که پشت سرم گفته می شود. من نیز سعی نمی کردم به او بفهمانم که در ا

 .اشتباه فکر می کند

آن طور  بودم برایش از جان مایه بگذارم اوگاهی به سرم می افتاد که آن طور که من با پیمان صدیق بودم و حاضر 

ن نیز با او نبود و اگر چنین بود هرگز اجازه نمی داد مجید در این مبارزه پیروز شود زیرا نکته مهم اینجا بود که دل م

رنده این بود و این درصد شانس برنده شدن او را دو چندان بیشتر از مجید می کرد. اما او نتوانست و یا نخواست ب

ی می کردم به خودم سابقه باشد. نشست و رفتنم را تماشا کرد. گاهی از اینکه پیمان را متهم به بی وفایی و بی صداقتم

 .ناسزا می گفتم

وش دهم و دوست داشتم حصار غم را بشکنم و زندگی خوبی دور از خیال برای خودم بسازم. به نصیحتهای دیگران گ

و مانع از  گیری کوهی از خاطره های گذشته بر دشت زندگیم سایه می انداخت درباره آن فکر کنم اما در اوج تصمیم

 .تالش من برای رسیدن به آرامش می شد
 

 

 فصل دوازدهم  ·
 

برای کسب  سال تحصیلی تمام شد اما موفقیتی برای من به همراه نداشت. خودم از ابتدا می دانستم امسال هم امیدی

رقی درس مام طول مدرسه رفتن فقط رفت و آمدش را به یاد داشتم، بدون اینکه حتی ونمره قبولی ندارم زیرا در ت

مام مواد بخوانم. تمام کتابهایم پر از شعرهای عاشقانه بود که آن هم هیچ نمره ای برایم کسب نکرد و دست آخر ت

  .تجدید شدم که حتی فکر دادن تجدیدیهایم را هم نمی کردم

گاهم به سوی او ج امتحانم به مدرسه رفته بودم موقع بازگشت با پیمان مواجه شدم. چنان نروزی که برای گرفتن نتای

وخته بود. دوخته شد که هیچ نیرویی قادر به گرفتن نگاه من از او نمی شد. او نیز مانند مسخ شده ای چشم به من د

ودم. همه و من همان عاشقی هستم که باین یک دیدار ساده نبود زیرا فهمیدم تمام خودسازیهایم پوچ و بی اثر بوده 

دن به چیز مثل سابق شد و عشق پیمان به سراسر وجودم سایه انداخت. پس از این مدت دیدن او برایم چون رسی

همیدم چشمه آبی گوارا بود و من تشنه ای تشنه تر از هر کس چنان در نگاه او غرق شدم که وقتی به خود آمدم ف

ایش در غبار فراموشی گم شدمجید و خوبیهایش با همه صف . 

حتی  ناخودآگاه رفتارم با مجید عوض شد. دیگر تحمل او که مدام دور و برم باشد برایم سخت شد. متوجه شدم

 .گوشه ای از قلبم نیز برای او جایی نیست، زیرا تمام آن متعلق به پیمان بود

ش او چه شده است اما من جوابی برای پرس مجید متوجه تغییر رفتار من شده بود و مرتب از من می پرسید که

ت هنوز نداشتم. مجید از قبل داستان عشق من و پیمان را می دانست اما حتی فکرش را نمی کرد بعد از این همه مد

یمان خواهم هوای او در سر من باشد. با تمام این شیفتگیها هرگز فکر این را نمی کردم بعد از جدا شدن از مجید به پ

کر کنم. از طرفی ر خودم را تباه شده می دیدم و حتی نمی توانستم مانند قبل به زندگی مشترک با پیمان فرسید. دیگ

ا از سرم نمی توانستم زندگی مجید را هم خراب کنم زیرا می دانستم هر چقدر تالش کنم نمی توانم فکر پیمان ر



ود را در کنارش به دیگری فکر کند. مدتی خ خارج کنم و مطمئن بودم مجید هم نمی خواهد زنی داشته باشد که در

کنم اتاق محبوس کردم و به این فکر کردم که حقیقت را به مجید بگویم و روحم را از چنگ فشار و عذاب خالص . 

رف دلم را می دانستم نمی توانم رو در روی او قرار بگیرم و راحت حرف بزنم. اگر چنین بود خیلی پیشتر از اینها ح

های دلم را ودم. ورق کاغذی به دست گرفتم و برایش نوشتم زیرا با نوشتن راحت تر می توانستم حرفبه او زده ب

 .بیان کنم
 

ایم را امشب تنهایم و مثل هر شب اشک می ریزم. در شب تاریک و غمبار چه کسی جز خدا می تواند پاسخ گریه ه

راز و این  جا و چطور بنویسم. نمی دانم تا کی اینبدهد. قلم به دست گرفتم تا برایت بنویسم اما نمی دانم از ک

هد. مجید من حقیقت ناگوار باید در قلب پژمرده ام باقی بماند. بغض گلویم را می فشارد و گریه مجال نوشتن نمی د

 عاشقم، اما نمی دانم با این عشق چه کنم؟

دهی. شب با تو خلوت کرده ام تا پاسخم را بخدایا پاسخ مرا بده چه بنویسم که عالم را از خودم نرنجانم. خدایا ام

انم به او چرا نمی توانم حقیقت را عریان به قلم بنگارم. چرا صدایی برای بیان حقیقت در من نمانده و چرا نمی تو

 بگویم نمی توانم گذشته ام را به دست فراموشی بسپارم. چرا و چرا؟
 

ه در بغضم از خدا می خواستم مجید خود حقیقت را از کالم شکست نامه را نوشتم اما قدرت بیان واقعیت را نیافتم و

ندم و نامه را به دریابد. می ترسیدم، ترسی همراه با نگرانی و افسردگی. چند بار با دیدن مجید خواستم چشمانم را بب

ت می تپید و پاهایم دست بسپارم اما نتوانستم. از شدت ناراحتی از خانه بیرون آمدم و به باجه تلفن رفتم. قلبم به شد

 ...در اختیارم نبود. وارد باجه شدم و گوشی را به دست گرفتم. شش، صفر، دو

 .سالم -

 !سالم. مرجان؟ -

 .لحظه ای سکوت کردم تا او به من بگوید برای چه زنگ زده ام اما چیزی نگفت

 .ببخش که بهت زنگ زدم -

 .اشکالی نداره -

 می تونم باهات صحبت کنم؟ -

 .آره -

 .پیمان دوستت دارم -

 ...مرجان منم -

م اما می حرفش را تمام نکرد و باز سکوت کرد. دلم می خواست برای یک بار دیگر هم شده این کلمه را از او بشنو

 .دانستم به هیچ قیمتی حاضر به تکرار آن نخواهد شد

 مرجان چی شد زنگ زدی؟ -

 .هیچی -

 .هیچی که نمی شه -

ت تنگ شده بوددلم برا - . 

 .نه، دلیلش تنها این نیست -



 .از اون روز که دیدمت مدام به فکرت هستم -

 ...خوب منم همین طور، اما باید قبول کنیم که دیگه -

 .پیمان نمی تونم با مجید زندگی کنم. می خوام جدا بشم -

خوبیه مرجان اشتباه می کنی. این کار رو نکن. زندگیتو تباه نکن. مجید پسر - . 

 .دوستش ندارم -

 .بهش عادت می کنی، سخته اما عادت می کنی -

 .نمی خوام. نمی تونم با فکر تو پا توی زندگیش بزارم -

 .مرجان فکر می کنی من خیلی بهتر از اونم؟ به خدا شاید اگر با من ازدواج کنی بدبخت بشی -

ار شدن را کوچکترین ناراحتی مرتب اونایی که باعث این کحداقلش اینه که می گم خودم کردم. اما حاال چی؟ با  -

 .سرزنش می کنم

ننمرجان بیشتر فکر کن، اما خوب فکر کن. حاال برو خونه. می ترسم متوجه غیبتت بشن و اذیتت ک - . 

 می تونم بهت زنگ بزنم؟ -

 .آره می تونی، اما نه همیشه -

 .باشه همینم غنیمته -

 .خداحافظ عزیز تنهایم -

رده ای که پیمان، پیمان تو چه ک»به خانه برگشتم اما حرفهای پیمان مرتب در مغزم تکرار می شد. با خودم گفتم: 

تو را به  این چنین مجذوب و شیفته ات شده ام. در وجود عاشق کشت چیست که مرا به خود می کشد. آیا می توانم

و بکشم ون فکر تو آغاز شود. هرگز نمی توانم دست از تدست فراموشی بسپارم. نه هرگز مباد آن روزی که روز بد

 «.حتی اگر بگویی دوستم نداری. می خواهم در انتظارت بمانم تا بمیرم

ین مالحظه با تعطیل شدن مدارس کاسه صبر پدر هم لبریز شد و یک روز با داد و فریاد به مادر گفت که بیش از ا

می از من گر مجید خیلی زود تکلیف مرا مشخص نکند دیگر حق ندارد ناپسر خواهر او را نخواهد کرد و تهدید کرد ا

نگذارند و  به زبان بیاورد. تهدید پدر روزنه امیدی برای من بود. با تمام وجود امیدوار بودم پدر و مادر مجید پا پیش

تا چنین  گناهی نداشت پدر روی دنده لج بیفتد و نامزدی ما به هم بخورد. از طرفی دلم برای مجید می سوخت زیرا او

 .معامله ای با او شود جرم او فقط دوست داشتن من بود همین و بس

خاله در  فردای همان روز مادر با خاله در قم تماس گرفت و خیلی سربسته پیغام پدر را به او رساند. متوجه نشدم

ردم سؤالی نداشت. جرأت نکجواب مادر چه گفته بود که وقتی گوشی تلفن را سرجایش می گذاشت رنگ به چهره 

ب تندی از او کنم اما از نفرین و ناسزاهایی که دقایقی بعد بدون هیچ بهانه ای حواله ام می شد متوجه شدم خاله جوا

 .به مادر داده که او هم دق و دلی اش را سر من خالی می کند

ده و قرار که لطف خدا شامل حالم ش چند روزی از تلفن مادر به خاله گذشت و خبری نشد. دیگر داشت باورم می شد

ه منزلمان نیست تن به ازدواجی بدهم که حتی فکرش هم باعث عذابم می شود، اما از بخت بد همان شب پدر مجید ب

با  زنگ زد. پدر که دل پری از آنها داشت به طور مفصل با او صحبت کرد. درست سه روز بعد از صحبت پدر

ام با دیدنم  شتیاقی برای دیدنشان نداشتم اما نمی توانستم خودم را نشان ندهم. خالهشوهرخاله ام به تهران آمدند. ا



ه بود، اما دلم از مرا بوسید و تحویلم گرفت. نمی دانستم این کارش را باور کنم یا حرفهایی که پشت سرم ردیف کرد

 .او خیلی زود صاف شد و همان باعث شد برخورد بدی با او نداشته باشم

ابم گذاشته مجید اتفاقی آن نامه و نامه دیگری را که در خلوت تنهایی به یاد پیمان نوشته بودم و الی کت همان شب

ده این از بودم خواند. نمی خواستم این طور شود اما او بعد از خواندن نامه هیچ تغییری نکرد. متوجه شدم او فکر کر

اه با دو شق را به درد آورد. او نامه ای برایم نوشت و همرآن نامه هاییست که معشوق برای عاشق می نویسد تا دل عا

ه از آن نامه دیگر خودم به من پس داد. تنها چیزی که مرا نگران می کرد این بود که در نامه اش نوشته بود رازی ک

روز له شود. صبح سخن گفته بودم چیست؟ آن شب با حضور مادر و پدر مجید فرصتی پیدا نشد تا او پیگیر این مسئ

 بعد پس از رفتن پدر و مادرش منتظر بودم تا او هم از منزل خارج شود اما او ماند و از من خواست تا همراه او به

اشد. بدون گردش بروم. حتی فکرش را هم نمی کردم که مسئله شب گذشته فکر او را چنین به خود مشغول کرده ب

ف اینکه حتی به خودم زحمت بدهم تا به نامه اش دم و جوابی برای سؤالش پیدا کنم به اصرار مادر حاضر شکر کنم 

 .و همراه او بیرون رفتم

من فقط  همین که از خیابان خودمان رد شدیم مجید گفت تا به پارک ملت برویم. در راه با من خیلی صحبت کرد و

  :گوش کردم. وقتی به پارک رسیدیم. مجید گفت

و برام حرف بزنیخب اینم از پارک. حاال دیگه می خوام ت - . 

 من چه حرفی دارم بزنم؟ -

 بگو. هر چی تو دلته بگو. از دست کی آن قدر رنج می بری. من به تو حرفی زدم؟ -

 .نه -

 از دست مادرم ناراحتی؟ -

 .نه. راستش اولش آره اما دیگه نیستم -

 خب پس چیه. اون رازی که ازش حرف زده بودی چیه؟ -

 .هیچی -

چی. خوب بگو این راز چیه که مثل خوره به جونت افتاده، شاید بتونم کمکت کنم هیچی یعنی - . 

 .نه. نمی تونی کمکم کنی. یعنی هیچ کس نمی تونه کمکم کنه -

 یعنی چی؟ -

 .مجید نمی تونم بگم. ازم نخواه -

ه خرج قدر سماجت باحساس کردم کالفه شده است، اما خیلی سعی می کرد نشان ندهد که ناراحت است. مجید آن 

  :داد که دیدم نمی توانم از مقابلش بی تفاوت بگذرم. دل به دریا زدم و گفتم

را  می خوای بدونی چیه؟ حاال که اصرار داری بهت می گم نمی تونم دوستت داشته باشم چون کس دیگری -

 .دوست دارم

ه مجید پرید و قامتش تا شد به طوری ک نمی دانم چطور این حرف از دهانم خارج شد اما به وضوح دیدم که رنگ

ه نفس نفس گویی آواری بر سرش فرو ریخت. لحظه ای حتی نمی توانست به راحتی نفس بکشد سپس در حالی ک

  :می زد گفت

 باید فکرش را می کردم. اون کیه؟ نکنه اون پسره بی همه چیز پیمانه؟ -



رفت. گفتماز اینکه درباره پیمان این طور صحبت می کرد حرصم گ :  

 .آره، اونه -

  :با تمسخر گفت

 ...اون چی داره که خودت را اسیرش کرده ای؟ نه قیافه، نه چیزی -

  :میان حرفش پریدم و گفتم

 .هر چی باشه. می خواد زشت ترین آدم روی زمین باشه یا بدترین و شرورترین اونا. من دوستش دارم -

ل حرص خوردن استرنگ مجید سرخ شد و متوجه شدم در حا . 

 پس چرا زودتر به من نگفته بودی؟ -

 .می ترسیدم -

 می خوای برات چه کاری انجام بدم؟ -

 .منو رها کن -

 خدای من رهات کنم؟ -

 آره، مگه حرف بدی زدم؟ -

 .بدترین حرفی است که در تمام طول عمرم شنیدم. فرزانه یک کم فکر کن -

غل از رده ام. بهتر است از همین حاال از هم جدا بشیم چون نمی خوام روزی بچه به بفکرهایم را از مدتها پیش ک -

 .خانه ات بیرون بیام

گذاشم،  فرزانه چی می گی، تو منو دیوونه کردی. نمی دونی برای رسیدن به تو چه راه طول و درازی را پشت سر -

بات می ی بگم؟ تو با این کارت حرفهای آنها را به اثچه حرفها که نشنیدم. تو تمام امیدهای منی. به پدر و مادرم چ

 .رسونی

 .دیگه چه فرقی می کنه. االن بفهمند بهتر از اینه که بعد از ازدواج بفهمند -

 .فرزانه، این کار رو نکن. این کار تو منو نابود می کنه -

باره مثل روز بار که اونو می بینم دومجید دست خودم نیست. خیلی سعی کردم اونو از یاد ببرم اما نتونستم. هر  -

 .اول می شم

 پس من چی؟ تکلیف من چیه؟ -

 .نمی دونم -

 آخه لعنتی، این پسره چی داره؟ تازه اگه تو از من جدا بشی اون میاد تو رو بگیره؟ -

 .نمی دونم -

 پس چی می گی؟ -

هتو باشم و فکر پیمان تو سرم باش نمی دونم. اونم می گه من با تو خوشبخت می شم اما نمی تونم با - . 

ت همش تقصیر منه. اگه من این موضوع رو از همون اول می دونستم مانع تو نمی شدم. می خوای باهاش صحب -

 کنم؟

 چی بگی؟ -



نمی تونم  اگه ببینم تو را دوست داره و بعد از من با تو ازدواج می کنه پایم را کنار می کشم در غیر این صورت -

دست بکشمازت  . 

یا  الزم نیست! من جوابت رو می دم. اون االن نمی تونه با من ازدواج کنه، شاید در آینده هم نامی از من نبره و -

 .شاید هم پدر و مادرش مانع از این ازدواج بشن

 یشبخوب پس تو چه مرگته. چرا نمی خوای قبول کنی تا دو هفته دیگه زن من می شی. مگه قرار عقدی که د -

مقیه بیاد پدرت با پدرم گذاشت نشنیدی. غیر از اون ما چند ماهه که نامزدیم، اون تو رو قبول نمی کنه. آخه کدوم اح

 ...دستخورده یکی دیگه رو

ت اما زدم زیر گریه چون تا اون لحظه به مجید اجازه نداده بودم بدنم را لمس کند و از اینکه خودش این را می دانس

ی می خودش می دانست حالم گرفته شد. اگر قضاوت خودش این بود پس از دیگران چه توقع باز مرا دست خورده

 .توانستم داشته باشم

 فرزانه گریه نکن، بگو برات چکار کنم، می خوای کمکت کنم؟ -

 .آره. دوست دارم کسی کمکم کنه -

 می خوای او را از یاد ببری؟ -

 .خیلی سعی کردم اما نمی شه -

ت بخوای من کمکت می کنماگه خود - . 

 .می خوام. اما نمی شه. دیگه خسته شدم -

ای رسیدن به بی اراده به مجید پناه بردم چون تنها تکیه گاه محکمی بود که می شناختم. می دانستم پافشاری بر

م. از اینکه پیمان بی فایده است. این فشار یک طرفه بود و من بیهوده تالش می کردم تا خودم را به اثبات برسان

ل که حرف دلم را به مجید زده بودم احساس سبکی خاصی می کردم. اما این سبکی فقط همان لحظه بود. به منز

دم خیلی برگشتم و به محض تنها شدن از اینکه چنان بی پروا از عشق مرد دیگری پیش مجید صحبت کرده بو

ردم که چاره ای هم وجود نداشت. به مجید فکر می کپشیمان و شرمگین شدم اما آبی بود که ریخته شده بود و راه 

آمد اما  چه صبری داشت. اگر هر دختر دیگری به نامزدش چنین چیزی را می گفت معلوم نبود چه بالیی سرش می

تی او با وجودی که رنگش پریده بود و کامالً مشخص بود خیلی غمگین است درصدد کمک به من بود. به راس

قابل تحسین بود استقامت و مردانگی او . 

 با تمام اینها همان روز به شدت مجید را آزردم و او همان شب راهی قم شد. قلبم از هراس پر شده بود. او می رفت

ی کرد تا برنگردد و این وسط من مانده بودم تا جواب خانواده ام را چه بدهم. زمانی که مجید با مادر و بقیه خداحافظ

بیرون  مظلومش را به من دوخت و نفس کوتاهی کشید. به محض اینکه پا از در هال به من که رسید لحظه ای نگاه

مم را از دست گذاشت به اتاقم برگشتم و شروع کردم به گریستن. نمی دانم چرا اما احساس می کردم تکیه گاه محک

شدم  ود می راندم، تنها که میداده ام و خیلی بی کس و تنها شده ام. نمی دانم چه مرگم بود. با او که بودم او را از خ

 .او را می خواستم

تا  تمام طول هفته را با دلهره و اضطراب سر کردم. به محض زنگ زدن تلفن فکر می کردم از طرف خاله ام است

دن صدای قرار ازدواج را فسخ کند و به مادر بگوید که مجید از ازدواج با فرزانه منصرف شده است. به محض بلند ش

با ترس فکر می کردم پدر اوست که آمده کار را یکسره کندزنگ منزل  . 



ر مجید به روز پنجشنبه با دلهره از خواب بیدار شدم و تا بعدازظهر هزار فکر و خیال کردم. با خود فکر می کردم اگ

منزل  نگخانه امان نیامد پس تصمیمش را گرفته و می خواهد نامزدی مان را به هم بزند. در همین افکار بودم که ز

دا کرد تا به صدا درآمد. از ترس به اتاقم دویدم اما گوشهایم را تیز کردم که بشنوم چه کسی آمده است. مادر مرا ص

رسی در را باز کنم اما من جواب ندادم. خود از آشپزخانه بیرون آمد و در را باز کرد و بعد از چند لحظه صدای احوالپ

م ای مجید را شناختم. منتظر بودم مادر با خاله و یا کسان دیگری هاو را با کسی شنیدم. دقت که کردم صد

  :احوالپرسی کند اما این اتفاق نیفتاد. مادر پس از تعارف مجید به داخل مرا صدا کرد و گفت

 .فرزانه بیا، آقا مجید آمده -

ود. برای اولین اما حاال آمده بخیلی تعجب کردم. با اتفاقی که هفته قبل افتاده بود فکر می کردم هرگز برنمی گردد 

ند شد و بار از آمدنش خوشحال شدم و بعد از کشیدن دستی به موهایم از اتاق خارج شدم. مجید با دیدن من از جا بل

در  با لبخند پذیرای وجودم شد. به چشمانش نگاه کردم و سعی داشتم از نگاهش فکرش را بخوانم. اما چیزی

ردم. وقتی د از من خواست برای صحبت به اتاقم برویم و من با تکان سر موافقت کنگاهش به جز عالقه نبود. مجی

ش درآورد وارد اتاق شدیم مجید همان پشت در ایستاد و نگاهی به سر تا پایم انداخت سپس کادوی کوچکی از جیب

  :و گفت

 .فرزانه این کادوی ناقابل را از من قبول کن امیدوارم ازش خوشت بیاد -

م و کادو را از دستش گرفتم و همان طور که به آن نگاه می کردم گفتمجلو رفت :  

 به چه مناسبتی؟ -

  :بدون مقدمه گفت

 .به مناسبت آخرین دیدارمان -

اشتخیلی جا خوردم. نگاهش کردم تا ببینم شوخی می کند اما نگاه او خیلی جدی بود و رنگ شوخی در خود ند . 

 منظورت چیه؟ -

ت. ما االن من تو این هفته خیلی فکر کردم. نشستم فکرهایم را روی هم گذاشتم و دیدم حق با توسمی دونی،  -

نی پس باید از هم جدا شویم زیرا حتی یک روز تحمل هم جایز نیست. متوجه شدم تو هیچ وقت او را فراموش نمی ک

 .بهتره تا دیر نشده از هم جدا بشیم

اینکه  خوشحال هم نشدم. حالتی بین دلشوره و نگرانی داشتم آن هم برای نمی توانم بگویم که ناراحت شدم اما

  :دیگران از این موضوع مطلع می شدند. گفتم

 به پدر و مادرت هم حرفی زدی؟ -

 .یک چیزهایی گفتم، اما نه اصل مطلب را -

ردم ریده بود و احساس کهر دو سکوت کردیم. به او نگاه کردم. هنگامی که حرف از جدایی می زد رنگش کامالً پ

ز این زیر بار غم خرد شده است. منتظر حرفی از جانب من نبود گویا می دانست من به او التماس نخواهم کرد تا ا

 .کار منصرف شود. به خوبی می دانستم تحمل این جدایی برای مجید سخت تر از من است

احت و بازگشتیم مجید و فرخ را دیدم که خیلی رفردای آن روز برای دیدن فاطمه به منزلشان رفتیم زمانی که 

قبل  خوشحال مشغول صحبت هستند. رفتار مجید به این نمی خورد که او همان مرد شکست خورده و غمگین روز



قیقه بعد باشد. مجید با دیدن من لبخند زد و جواب سالمم را داد. به اتاق رفتم تا مانتوام را از تنم خارج کنم. چند د

اتاقم شد مجید وارد . 

 .سالم عزیزم خسته نباشی -

آن به هم  به طرفش برگشتم تا جوابش را بدهم همان موقع متوجه خراشی روی پیشانی اش شدم. با اینکه قبل از

 :سالم کرده بودیم الزم ندیدم بار دیگر پاسخ سالمش را بدهم و به جای آن پرسیدم

 پیشانیت چی شده؟ -

ی از بدن من خراش بیفته؟مگه برای تو مهمه که جای -  

 .نه، حتی خودتم برام چندان مهم نیستی -

 .متشکرم عزیزم که این قدر به من لطف داری اما محض اطالعت عرض می کنم با فرخ شوخی کردم -

ود که بی تفاوت برگشتم و بعد از درآوردن مانتوام آن را آویزان کردم. در تمام این مدت چنان به من خیره شده ب

و که کنار در ی برای اولین بار است مرا می بیند. بدون توجه به نگاه خیره اش به طرف در رفتم تا خارج شوم اما اگوی

  :ایستاده بود بازویم را گرفت و گفت

 .یک کم بمون، می خوام باهات صحبت کنم -

 .چه صحبتی؟ من تمام حرفهایم را زدم -

رون آمدم. همان لحظه شنیدم که فرخ به پدرم می گفتبازویم را از چنگش رها کردم و از اتاق بی :  

 .خوب حالشو جا آوردیم، دیگه جرأت نزدیک شدن به این خونه رو نداره -

حظه حدس بدون اینکه حتی بفهمم در مورد چه کسی و یا چه چیزی صحبت می کند ناگهان دلم به شور افتاد. همان ل

ر فکر فرو رفته اه رفته را بازگشتم. مجید روی تخت اتاقم نشسته بود و دزدم فرخ و مجید با کسی درگیر شده اند و ر

 .بود

 مجید، بگو ببینم چه اتفاقی افتاده؟ -

 .هیچی -

 هیچی یعنی چی؟ فرخ به بابام چی می گفت. حال کی رو خوب جا آوردید؟ -

 .بشین با هم صحبت کنیم -

 .اول تو بگو چه اتفاقی افتاده -

همین مورد با هم حرف بزنیم گفتم بشین در - . 

 .کنارش نشستم و نشان دادم آماده شنیدن هستم

 خب حاال چی شده؟ -

 .ما اون پسره رو کتک زدیم -

ی هاج و واج نگاهش کردم. می دانستم منظور مجید از پسره پیمان است زیرا او هیچ وقت اسمش را به زبان نم

 .آورد

 پیمان رو؟ -

داشتنت  ه عصبانی نشوی. من هنوزم سر حرفم هستم، اگه دوستم نداشته باشی اصراری برایآره. اما قول هم بد -

 .نمی کنم



  :دندانهایم را به هم فشردم و گفتم

 خوب زودتر بگو چی شده؟ -

ما فرخ به تقصیر من نبود. نمی خواستم حتی خراشی به بدنش وارد بشه فقط می خواستم باهاش حرف بزنم ا -

بشه او گالویز شد منم نمی تونستم وایسم فرخ رو نگاه کنم. باور کن نمی خواستم اینجور محض دیدنش با . 

چرخید تا  بدنم شروع کرد به لرزیدن و هر کار می کردم نمی توانستم جلوی لرزشش را بگیرم. زبانم در دهانم نمی

نده ام و از یمان، پیمان بیچاره ام شرمیک کلمه از آن بیرون بیاید. در دلم غوغایی بر پا بود. با خودم فکر کردم پ

م با رویت خجلم. می دانم که باعث تمام این آزارها منم و هرگز خودم را به خاطر این گناه نخواهم بخشید. نمی دان

ه وجود چه زبانی از تو بخشش بخواهم. شاید هرگز مرا نبخشی و از من نفرت داشته باشی اما حق داری. می دانم ک

تم جر توست و تمام تقصیرها را به عهده می گیرم. اگر فکر امروز را می کردم هرگز نمی گذاشنحس من باعث ز

 .کسی به تو آسیب برساند. مرا ببخش و مرجانت را عفو کن

درتش صدای مجید را می شنیدم اما مفهوم حرفهایش را درک نمی کردم. از فرخ متنفر شده بودم و دوست داشتم ق

انستم به سر آن قدر او را بزنم تا دیگر دستش را روی ضعیف تر از خودش بلند نکند. نمی د را داشتم و می توانستم

ی پیمان چه آمده است اما هرچه بود بالیی که به سر او آمده از جانب من بود و به خاطر این کار هرگز خودم را نم

 .بخشیدم

جید را در اتاق محبوس کردم و اجازه ندادم م تا بعدازظهر فقط گریستم و حتی برای خوردن ناهار هم نرفتم. خودم

ستم پیمان به دیدنم بیاید. شاید از او به اندازه فرخ متنفر نبودم اما هرچه بود او نیز شریک جرم فرخ بود. نمی دان

ت. حدسم کجاست و چه می کند اما به خوبی می دانستم تا چند ساعت بعد خواهم فهمید که چه بالیی سر او آمده اس

ی از آب درآمد. هنوز آفتاب اشعه های درخشانش را از زمین جمع نکرده بود که برادر پیمان به همراه یکدرست 

بتهای دیگر از دوستانش به در منزلمان آمدند. مادر و زهرا جلو رفتند. من نیز دور از چشم فرخ از اتاق زهرا به صح

  :آنان گوش می دادم. شنیدم که برادر پیمان گفت

ده گوشش این نامه ای که از دکتر گرفتیم. درصد شنواییش کم شده. آنچنان توی گوشش زدن که پر ایناهاش، -

م صدمه دیده. تقاص این کار رو کی باید بده؟ داداش من چه گناهی کرده بود که اینجوری کتکش زدین، اون

 .ناجوانمردانه. دو نفر به یک نفر

  :مادر با لحن طلبکارانه ای گفت

دختر من شده بود اون مزاحم - . 

  :پدرام گفت

 .حاج خانم پیمان گفته من اصالً مزاحمتی برای دخترشون نداشتم. شما چرا بی خود می گین -

  :مادر گفت

 .خودشو بیارین روبرو کنیم -

 .باشه، خودشم میاریم شما ببینید که چه بالیی سرش آوردن -

رند و او را با فرخ و اق بدی نیفتاده باشد. آنها رفتند تا پیمان را بیاونگران پیمان شده بودم و دعا می کردم برایش اتف

ظر آمدن مجید روبرو کنند. در این فرصت من به طبقه باال رفتم و از اتاق کوچکی که رو به کوچه قرار داشت منت

دی ست. حال بپیمان شدم. در را هم به روی خودم قفل کردم. می خواستم او را ببینم و مطمئن شوم حالش خوب ا



گفتم برای  داشتم. گریه می کردم و حتی به کشتن خودم هم فکر می کردم. اما این فکر تنها یک لحظه بود. با خودم

ی آمد و کی چی خودمو بکشم. کشتن که کاری رو درست نمی کنه. آن قدر افکارم مشغول بود که نفهمیدم پیمان ک

بگوید  ه او را هم نداشتم اما او سر به سرم می گذاشت. از او خواستمرفت. بعد از رفتن او زهرا به سراغم آمد. حوصل

  :که پیمان در چه حالی بود. زهرا آه بلندی کشید و گفت

زدطفلکی رو زدن درب و داغون کردن. گوشش پانسمان بود، تا آخرم سرش پایین بود و الم تا کام حرف ن - . 

  :گریه کرد و زهرا موهایم را نوازش کرد. گفتم

 آخرش چی شد؟ -

  :گفت

ی که دست مامان از قول مجید به برادرش گفت هر روزی که خواستین بگین ما بیاییم تا یک سری نامه و چیزهای -

 .همدیگر دارن بسوزونیم و از بین ببریم. برادرش هم گفت من با پیمان صحبت می کنم

جید ان روز پدرام به منزلمان زنگ زد و با مدل شکسته و غمگین زانوی غم بغل گرفتم و منتظر شدم. عصر هم

ین ببریم. صحبت کرد. قرار شد بیرون برویم و با چند کالم اتمام حجت کنیم و بعد مدارکی که دست هم داریم از ب

روم. با این عجیب ترین قراری بود که به یاد داشتم. مادر به سراغم آمد و گفت که حاضر شوم و به همراه مجید ب

مان در م را پوشیدم و بدون اینکه حتی با مجید کالمی صحبت کنم از منزل خارج شدم. پدرام و پیگریه مانتوا

خودروی پدرشان سر خیابان منتظر ما بودند. من و مجید سوار شدیم و پدرام حرکت کرد. من هنوز هق هق می 

ه شدت گریسته بودم و سرم بکردم و کاری هم نداشتم کسی صدایم را می شنود یا نه. از صبح تا آن زمان یک دم 

با هم  درد می کرد. پیمان نیز سکوت کرده بود و مانند مجسمه ای چشم به روبرو دوخته بود. فقط پدرام و مجید

شته باشیم و همدیگر را داصحبت می کردند و از طرف من و پیمان به همدیگر قول دادند که دیگر کاری به هم ن

تند. ز دهان خودشان خیلی ساده تر از آب خوردن بود اما از دل ما خبر نداشفراموش کنیم. شاید گفتن این کالم ا

ا از زندگی مجید گفت این آقا و اشاره به پیمان کرد و ادامه داد باید به فرزانه بگوید که او را دوست ندارد و پایش ر

  :او بیرون بکشد. صدای پیمان را شنیدم که گفت

ام که شما بهتر از من هستید و من به دردش نمی خورم خدای من شاهد است که به او گفته - . 

ر به او زنگ بعد از صحبت پیمان، پدرام خطاب به من گفت که شما هم بهتر است دیگر فکر پیمان را نکنید و دیگ

ا فراموش کنیدنزنید. ببینید تا االن که عالقه شما به ضررتان بوده پس بهتر است تا بدتر از این نشده همدیگر ر .  

ه پارکینگ خیلی چیزهای دیگر هم گفت که چون حال خوبی نداشتم یکی در میان حرفهایش را نشنیدم. به اتفاق ب

یمان هم به همان منزلشان رفتیم. به گوشه ای از پارکینگ که تداعی کننده خاطراتی بود نگاه کردم و باز گریستم. پ

درام لحظه ای ه یاد آن خاطرات خوش گذشته افتاده است. پگوشه خیره شده بود و می توانستم درک کنم که او نیز ب

 ما را ترک کرد و پس از مدتی با ظرف مخصوص بنایی برگشت. مقداری چوب درون آن بود و روی آن هم نفت

که  ریخته شده بود. پدرام ظرف را به زمین گذاشت و به پیمان نگاه کرد. پیمان فهمید که حاال نوبت اوست

به من  م بدهد سپس ما را ترک کرد تا عکسها و نامه های مرا بیاورد. تا آن لحظه حتی نیم نگاهیمأموریتش را انجا

و  نکرده بود و این دلم را بیش از پیش آزرده می کرد. از او انتظار دیگری داشتم. شاید توقعم از او نادرست

که غیرمنطقی بود اما به هر حال انتظار داشتم او به راحتی تسلیم کسانی نشود می خواستند ما را از هم جدا کنند.  

اه جانش دوست داشتم پیمان به مجید بگوید که مرا دوست دارد و نمی تواند دست از من بردارد حتی اگر در این ر



شتر باعث را هم از دست بدهد اما او خیلی مطیع تر از آنی بود که انتظارش را داشتم. دلم از او گرفته بود و همین بی

به هق هق  شد. با دیدن پیمان که دسته ای نامه و عکس دستش بود صورتم را بین دستهایم گرفتم و گریه ام می

دمی جلو افتادم. باورم شده بود که پیمان از من دل کنده است و متعجب بودم چرا من چنین احساسی ندارم. مجید ق

م را به طرف لط دستش رها کردم و سرگذاشت و دستش را بر پشتم گذاشت تا آرامم کند. با تکانی خودم را از تس

ند. دیگر چرخاندم. مجید مرا به حال خود گذاشت و کنار پدرام رفت تا به کمک او آتش داخل ظرف را شعله ور ک

خص کنند. کسی پیمان نیز در نقطه مقابل اما طرف دیگر ایستاده بود. هر دو منتظر بودیم تا دیگران تکلیفمان را مش

ارهصحبت نمی کرد. با اش که  پدرام، پیمان جلو آمد و بدون اینکه به من نگاه کند دسته ای کاغذ و عکسی را 

وشته بودم و دستش بود را به طرفم دراز کرد. تا به نامه ها و عکسها نگاه کردم متوجه شدم که دفتر خاطراتی را که ن

زود  به چشمانم نگاه کرد و خیلی در دست او بود میان نامه ها و عکسها نیست. به او نگاه کردم. لحظه ای گذرا

رم هنوز نگاهش را از من گرفت. مانند آبی که روی آتش ریخته باشند گریه ام بند آمد و فهمیدم که برخالف فک

  :دوستم دارد. صدایش را شنیدم که گفت

 ببین همش هست؟ -

بینم چند تا است به من بفهماند که بعکسها را از دست او گرفتم و به آنها نگاه کردم. متوجه منظورش شدم. او می خو

وزاندن از عکسها نیست. تمام عکسهای دو نفره ای که با هم انداخته بودیم در میان آن عکسهایی که محکوم به س

  :شده بودند نبود و همین باعث شادی ام شد. گفتم

 .آره، همش هست -

ا نامه ها کرد و بعد آن را در آتش می انداخت. ام و آنها را به دست مجید سپردم. مجید یکی یکی عکسها را نگاه می

ریستم. را پیمان خودش در آتش انداخت. من نیز مانند کسی که وجودش را به آتش می کشند، با صدای بلند می گ

ک می کار مجید که تمام شد از آتش کناره گرفت و چند قدم دور شد و دستهایش را به سینه زد. احساسش را در

ی بودم. وری بود که گویی از فشار روحی بزرگی خالص شده و من از احساس خوبی که داشت عصبانکرد. نگاه او ط

م که گفتوقتی کارمان در منزل آنها تمام شد به خانه برگشتیم. میان راه هنوز می گریستم. صدای مجید را شنید :  

 خوب حاال دیگه گریه ات برای چیه؟ -
 

 

  :گفتم  ·

کردی؟ تو بودی گریه نمی -  

  :گفت

 نه، مگه خودت نگفتی دوست دارم فراموشش کنم تو هم کمکم کن. دیگه چطوری کمکت می کردم؟ -

 .به این راحتی نمی شه. خیلی سخته، باید بهم مهلت بدی -

قم نه سه روز بعد از این ماجرا یک روز خاله با مادر تماس گرفت و پنجشنبه همان هفته مادر مرا به همراه مجید روا

رسیده به کرد. نمی دانستم هدف از این دیدار چه می تواند باشد اما وقتی خاله را آماده دیدم که منتظر بود تا از راه ن

م. او خرید برویم فهمیدم که قرار است خرید قبل از عقد را انجام دهیم. به همراه مجید و مادرش برای خرید رفتی

ترین ت که از آنجا حلقه ای انتخاب کنم. نگاهی به طالهای پشت ویمرا به مغازه یکی از آشناهایشان برد و گف

نم اما مجید انداختم اما دلخوشی ای برای انتخاب نداشتم. به مجید گفتم هر کدام را که پسندید من نیز قبول می ک



ز زیر بار ا اگفت که حتماً خودم باید انتخاب کنم. به ناچار دست روی حلقه ساده ای گذاشتم تا هرچه زودتر خودم ر

اله نگاهی فشار روحی خالص کنم. حلقه اندازه انگشتم بود و قیمتش خیلی مناسب بود. همان حلقه خریداری شد. خ

س به من کرد و پرسید چیز دیگری نمی خواهم؟ یم. رم را تکان دادم و گفتم نه. از مغازه بیرون آمدیم و به خانه رفت

ن و او ر مجید هم برای ناهار به خانه آمده بود. ساعتی بعد پدر مجید ممعصومه، خواهرش ناهار درست کرده بود. پد

ن نوشته را کنارش نشاند و یک ورقه به من داد تا امضا کنم. نمی دانستم برای چه باید زیر ورقه ای را که سراسر آ

ما اینجا ضا کرده بودم. اشده بود امضا می کردم. به یاد تعهدات مدرسه ای افتادم که خودم نیز چندبار زیر آنها را ام

ت نداشته که مدرسه نبود بخواهند از من تعهد بگیرند. اما چه تعهدی؟ آیا باید تعهد می دادم که دیگر پیمان را دوس

درهم  باشم؟ مگر پدر او هم از جریان من و پیمان خبر داشت. در همین افکار بودم که صدای پدر مجید مرا از افکار

 .و مسخره ام بیرون آورد

مفرزانه خانم، این برگه ایست که طی آن شما به من وکالت می دهید که صیغه عقدمان را با مجید جاری کن . 

و نگاه می متوجه منظورش نشدم. نمی دانستم آیا اکنون پدر مجید ما را داشت عقد می کرد یا نه. گیج و مبهوت به ا

بر . خودکار را از او گرفتم اما هنوز نمی دانستم چه خکردم که مجید خودکاری از جیبش درآورد و آن را به من داد

در او است. رویم هم نمی شد ورقه را بخوانم. دل به دریا زدم و با خود گفتم هرچه باداباد. زیر ورقه را امضا کردم. پ

از بخواند. مبعد از امضای من با گفتن مبارک است انشاءاهلل، ورقه را در میان کیفش جا داد و از جایش بلند شد تا ن

ه بار نمی دانستم هم اکنون به عقد مجید درآمده ام یا نه. تا جایی که دیده بودم خطبه را می خواندند و پس از س

اشته عروس بله را می گفت اما من چیزی به اسم خطبه که در آن وانکهت الزوجه و کلماتی که از این جور الفاظ د

مجید را شنیدم که گفت باشد نشنیدم. هنوز گیج و منگ بودم که صدای :  

 .بهتر است بلند شویم و دو رکعت نماز بخوانیم -

هر سرم را تکان دادم. موافق بودم چون به جایی نیاز داشتم تا با خالقم حرف بزنم و از او بخواهم همان طور که م

م خواهم مهر مجید را به دلپیمان را بر قلبم انداخت اکنون مهر او را از قلبم خارج کند. اما نمی خواستم از خدا ب

 :بیاندازد زیرا هنوز احساس می کردم آمادگی پذیرش او را ندارم. از جا بلند شدم و آهسته از مجید پرسیدم

 این برگه چی بود؟ -

  :مجید لبخند زد و گفت

 .این برگه وکالت نامه بود. تو االن به پدر من وکالت دادی که تو را به عقد من دربیاورد -

س چرا صیغه ای خوانده نشد. مگه پدر تو نمی خواست صیغه عقد را بخواند؟پ -  

امه مشکلی نه، یکی از دوستان پدرم قرار است ما را عقد کند اما چون امشب نمی توانیم قم بمانیم با این وکالتن -

 .پیش نمی آید

نها داشتمو نه تمایلی به دانستن آ خیلی چیزها بود که دلم می خواست از مجید بپرسم اما نه حوصله اش را داشتم . 

تازه آن  بعد از ناهار مادر مجید گفت که مرا به تهران ببرد و مجید هم بی درنگ حاضر شد. به تهران برگشتیم و

ه جای من وقت بود که فهمیدم پدر اجازه نداده که تا عقد نشده ام شب را در قم بگذرانم و قرار شده بود پدر مجید ب

نیز مانند  قد بگوید. نمی دانم چرا خنده ام گرفته بود، در جایی که برای خنده جایی نبود. حتی عقد منبله را به عا

زلمان سایر دخترها نبود و آنجا هم خودم را تنهای تنها دیدم. فردای آن روز ساعت پنج بعدازظهر پدر مجید به من

گفت د. گوشی را از پدر گرفتم و او به منتلفن کرد و پس از صحبت با پدر از او خواست گوشی را به من بده :  



 .تبریک می گم دخترم، از همین االن تو و مجید نسبت به هم حاللید، من آرزوی خوشبختی تان را دارم -

م متشکرم اما چیزی درونم شکست که صدایش را فقط خودم شنیدم. حرفی نداشتم به پدر مجید بگویم، فقط گفت

رای لحن دلگرم ی کنم شاید برای اینکه او زحمت گفتن بله را کشیده بود و شاید هم بنمی دانستم برای چی تشکر م

درش کننده اش و شاید به خاطر ادای لفظ دخترم. به هر صورت از او خداحافظی کردم و گوشی را به مجید دادم تا پ

زه برنده شده استبه او هم تبریک بگوید و او را مطمئن کند که من از آن او شده ام و او در این مبار . 

د که کامالً خواهرانم برای شگون کل شکیدند و پس از گفتن تبریک صورتم را بوسیدند. چهره پدرم نشان می دا

خیر شده ام  راضی است و مادرم با لبخند نفس عمیقی کشید. همه خوشحال بودند. حتی زهرا فکر می کرد عاقبت به

همان  هم کرد. نمی دانم چرا همه به مجید آن قدر اطمینان داشتند و ازو دیگر تجربه سخت و تلخ او را تکرار نخوا

مراه دو لحظه مرا خوشبخت می دیدند. آن شب قرار شد جشن کوچکی بگیریم. چون لباس مناسبی نداشتم به ه

آن شب  خواهرم برای خرید لباس بیرون رفتم و یک بلوز بوکله زرد رنگ به همراه یک دامن مشکی بلند خریدم.

ید بود که واهرانم برایم جشن گرفتند. جشنی که فقط اعضای خانواده خودم در آن شرکت داشتند و تنها مهمان مجخ

او هم از آن شب جزیی از خانواده ام شده بود. پس از شام خواهرانم کمک کردند و ظرفها را شستند و به خانه 

روی ما بست. منتظرهایشان برگشتند. پدر برای خوابیدن به اتاقش رفت و در را به  ودم مادر جای مجید را در ب 

ی مادر قصد این اتاق پذیرایی بیاندازد تا او برای خوابیدن برود و من نیز در خلوت اتاقم به یاد پیمان بگریم. اما گوی

  :کار را نداشت. چند لحظه بعد زهرا باال آمد و مرا صدا کرد. به آشپزخانه رفتم و او به من گفت

م ی دونی که از امروز بعدازظهر تو و مجید محرم شدید. خاله به مامان زنگ زده و گفته که به رسفرزانه، م -

  .خودمون رفتار کنیم. می دونی که پس از عقد دختر مال پسر می شود و همیشه باید کنار او باشد

کر کنم. به باشم و تا صبح ف منظور زهرا را نمی فهمیدم و نمی خواستم آن را قبول کنم. دلم می خواست با خودم تنها

  :زهرا گفتم

  .خب حاال من باید چه کار کنم. زودتر تکلیف مرا مشخص کنید چون می خواهم به اتاقم بروم و بخوابم -

  :زهرا که نمی دانست چطور منظورش را بیان کند گفت

 .دِ نشد دیگه، تو از حاال هر وقت که مجید به خانه مان آمد باید با او باشی -

  :چشمانم گرد شد و با تعجب گفتم

 .یعنی چی؟ مگه تا حاال با کی بودم -

 .فرزانه تو چقدر گیجی، بفهم چی می خوام بگم. مامان جای تو و مجید رو پایین انداخته -

  :لبانم را به دندان گرفتم و گفتم

 با هم؟ -

 !آره دیگه -

  :با حالت قهر سرم را چرخاندم و گفتم

و همین مرحله ینم. من که نمی رم. تا زمانی هم که به خونه اش نرفتم معلوم نیست چی پیش میاد. خیلیها تبرو بب -

 ...عقد

  :زهرا لبش را به دندان گرفت و گفت

 هیس هیچ می فهمی چی می گی؟ -



  :شانه هایم را باال انداختم و همان طور که به طرف اتاق می رفتم گفتم

 .همینه که گفتم -

م. عاقبت ید آن زمان که فقط نامزد بودیم مرتب به منزلمان می آمد چه رسد به اینکه حاال دیگر عقد کرده بودیمج

پرنده ای  بعد از سه روز متوالی که عرصه محبتش را به من تنگ کرده بود رضایت داد تا به قم بازگردد و من چون

ک ذره شده دم را به باجه تلفن رساندم. دلم برای پیمان یاسیر که در قفسش باز مانده باشد از خانه بیرون زدم و خو

 :بود و دعا می کردم خودش گوشی تلفن را بردارد. با شنیدن صدایم با خوشحالی فریاد زد

 تا حاال کجا بودی؟ -

  :نمی دانستم به او چه بگویم. در جوابش فقط گریه کردم. بدون اینکه چیزی بگویم گفت

؟مرجان اتفاقی افتاده -  

  :و باز گریه کردم. لحظه ای سکوت کرد و بعد با نگرانی گفت

 ...مرجان عقد -

  :با گریه گفتم

 .آره -

  :لحظه ای سکوت برقرار شد و بعد صدای گریه اش را شنیدم که گفت

تی وفادار سنه، باور نمی کنم. تو نباید... برو مرجان، برو دیگر نمی خواهم ببینمت. تو زیر قولت زدی، تو نتون -

  ...بمونی، برو ازت متنفرم

مان کف و صدای گریه اش بلندتر شد و همان لحظه تلفن را قطع کرد. دیگر نمی دانستم چه کنم. دوست داشتم ه

اتاق خودم  باجه تلفن می نشستم و مانند مادر فرزند از دست داده زاری می کردم. با حال زاری به خانه برگشتم و در

 .را محبوس کردم

نتظرم فردای آن روز پیمان را دیدم. چهره اش رنگ پریده و زیر چشمانش گود افتاده بود. حاضرم قسم بخورم که م

ج بود اما با دیدن من رویش را برگرداند. می دانستم دلش را شکسته ام و او را داغدار کرده ام. راهم را از مدرسه ک

نگاه می  رف او برگشتم. او را دیدم که همان جا ایستاده و به منکردم و به طرف کوچه پیام راه افتادم. لحظه ای به ط

ود گفتم به کند. به او اشاره کردم که به کوچه بیاید اما واکنشی نشان نداد. یک لحظه فکر کردم نخواهد آمد اما با خ

واری لحظه به دی آن کوچه می روم و دقایقی منتظر می مانم اگر آمد که هیچ و اگر هم نیامد به مدرسه می روم. چند

ید تا او را دیدم که روزی شکسته بود. اما اکنون مرمتش کرده بودند تکیه دادم و منتظر شدم. به نظرم خیلی طول کش

ا فرا گرفته که شکسته و غمگین به طرفم می آید. دلم از شوقی پوچ لبریز شد اما می دانستم شوقی کاذب وجودم ر

اناست. پیمان جلو آمد. اخمی روی پیش ت ی مردانه اش نشسته بود. به وضوح احساس کردم در عرض این چند وق

ی پسرانه چهره اش مردانه تر از پیش شده، بیشتر دقت کردم. صورتش مثل همیشه از صافی برق نمی زد و ته ریش

  :پشت لب و چانه اش را پوشانده بود. وقتی دید سکوت کرده ام و به او خیره شده ام گفت

 چکارم داری؟ -

  :گفتم

 .سالم. دلم برایت تنگ شده بود -

 .الزم نکرده دلت برای من تنگ بشه. دیگه نمی خوام ببینمت -



 چرا؟ -

 چرا نه؟ تو دیگه آزاد نیستی؟ فراموش کردی؟ -

 .اما من که چیزی احساس نمی کنم -

 .کم کم عادت می کنی -

م بیا با خانواده ام قت کمکم نکردی. هر بار که بهت گفتپیمان تو این جدایی فقط من تقصیر داشتم؟ تو که هیچ و -

 ...صحبت کن تو

رنوشت مرجان بحث همیشگی را پیش نکش. هر دویمان تقصیر کار و در عین حال بی تقصیر بودیم. شاید س -

 .برایمان این جور خواست و شاید... نمی دونم هر چی بود دیگه تموم شده

م جز اینکه هنوز فکر تو با تمام قوت توی سر منهمن همه چی رو تموم شده می بین - . 

 .لعنت به تو که منم نمی تونم فراموشت کنم -

 .آره پیمان. لعنت به من و بختم -

ا غل آن روز از پیمان جدا شدم اما می دانستم این جدایی همیشگی نیست و باز او را خواهم دید، حتی اگر خودم را ب

 .و زنجیر ببندم

به همراه مادر  اه رسید. چند هفته ای بود که از پیمان خبر نداشتم. یک روز برای گرفتن نتایج امتحاناتشهریور از ر

ه را طی به مدرسه رفتم. از همان ابتدا می دانستم که مردود شده ام اما می خواستم برای آخرین بار راه خانه تا مدرس

اطرات من نخواهد داد. راه مدرسه برایم تداعی کننده خکنم. خوب می دانستم که پدر دیگر اجازه ادامه تحصیل به 

رزنشم شیرینی بود که می دانستم هیچ گاه آنها را از خاطر نخواهم برد. مادر کارنامه مردودی ام را گرفت و کلی س

 .کرد. از مردود شدن ناراحت نبودم زیرا از خیلی پیش رد شده بودم و این فقط مدرکی بود برای اثبات آن

ما چون از پی هم می گذشت و کم کم بوی پاییز به مشام می رسید. بار دیگر فصل درس و مدرسه آغاز شد اروزها 

حصیل کردم. مردود شده بودم دیگر به دبیرستان نرفتم و با تمام عالقه ای که زمانی به درس و مدرسه داشتم ترک ت

ود و ا نداشتم. پدر نیز تلفن را جمع کرده بروزهای سخت زندگی من آغاز شده بود. اجازه بیرون رفتن از منزل ر

اقم کسی هم حق نداشت آن را به جای اولش بازگرداند. روزهای پاییز را با حسرت طی کردم و از پشت پنجره ات

از  شاهد ریختن برگهای زرد و مرده درختان بودم. با شروع زمستان دردی دیگر بر دردهای من افزوده شد. هنوز

ن مرا مقصر ری نبود و این بی تفاوتی بار سنگینی بود بر شانه های من زیرا خانواده ام در این بیخانواده خاله ام خب

ید در خانه مان می دیدند، البته بدون اینکه دلیلی برای این کار داشته باشند. کم کم صدای اعتراض پدر از بودن مج

ع درآمد و از گوشه و کنار می شنیدم که چرا مجید زودتر زن ه اش را به خانه اش نمی برد. با شنیدن این قد کرد

درش بود حرفها با خودم فکر کردم خانه اش؟! خانه مجید کجا بود که من از آن خبر نداشتم. شاید منظور پدر خانه پ

تیجاری که من حاضر بودم سرم را از بدنم جدا کنند اما لحظه ای آنجا پا نگذارم و یا شاید منظور از خانه اش، خانه اس

دی ناچیز د اما آخر کجا؟ مجید که شغل درست و حسابی نداشت که بتواند پول اجاره خانه بپردازد. حقوق او به حبو

دچار مشکل  بود که با وجودی که هنوز سرم تو حساب و کتاب زندگی نبود می دانستم برای سیر کردن شکممان هم

نشده  . گذشته از آن هنوز فکر پیمان از سرم خارجخواهیم بود چه رسد به اینکه بخواهیم اجاره خانه هم بپردازیم

ذارم. پدر یک روز بود تا بتوانم برای ازدواج آمادگی پیدا کنم. نمی خواستم با فکر مرد دیگری به زندگی مجید پا بگ

 به مسئله را خیلی رک با مجید عنوان کرد و از او خواست تا هرچه زودتر فکری کند. مجید آن روز سر به زیر



 ی پدر گوش کرد و آنها را تأیید کرد. همان شب وقتی من و او برای قدم زدن از منزل خارج شدیم به منحرفها

ت گفت برای زندگی در تهران هیچ اندوخته ای ندارد زیرا کرایه های منزل در تهران بیداد می کند و از من خواس

  .رضایت بدهم تا برای زندگی به شهر قم برویم

پیمان فکر  ع را عنوان کرد کم مانده بود بزنم زیر گریه. این اولین بار بود که به هیچ وجه بهوقتی مجید این موضو

دلم را  نمی کردم. از زندگی در قم نفرت داشتم زیرا نمی خواستم پیش کسانی زندگی کنم که با حرفهایشان

 .سوزانده بودند

ودم زمین ه قم فکر می کردم. شهری که با شهر خمجید صحبت می کرد، اما من دیگر حرفهایش را نمی شنیدم زیرا ب

ناآشنا.  تا آسمان فرق می کرد. حتی فکرش هم تنم را می لرزاند. قم شهری خشک و کویری و خیلی خیلی غریب و

بیمارستانی در  تابستان بسیار گرم و زمستانهایش بی برف. خانه هایش حقیر و یک طبقه و تنها ساختمان بلند آن

ستان هر بود. تنها نقطه آشنای آن گلدسته های حرم حضرت معصومه بود که دلم را به سوی آنزدیکی ورودی ش

ه های آشنای مبارک آن بی بی آشنا و محترم می کشاند. شهری شلوغ و زائر نشین که حتی کوچه هایش نیز با کوچ

 .شهرم تفاوت داشت

رای دانستم روزی خودم از او خواهم خواست که بآن روز به مجید گفتم که نمی توانم در قم زندگی کنم، اما نمی 

 .زندگی مرا به قم ببرد

فتم هرچه زودتر با شروع اولین ماه زمستان سه ماه کامل بود که از پیمان خبر نداشتم. چنان کالفه بودم که به مجید گ

واده او یدم که خانتکلیف مرا مشخص کند. مجید مرتب به قم می رفت، اما این آمد و شدها نتیجه ای نداشت. فهم

از او.  اصالً مرا نمی خواهند و به همین خاطر پا پیش نمی گذارند. می خواستم همین بهانه ای باشد برای جدا شدن

می شود، وقتی به مجید گفتم اگر بیش از این خانواده اش این دست و آن دست کننده شده خودم را بکشم زنش ن

  :مجید خیلی ناراحت شد و گفت

ادی هر روم، اگر همین امشب موفق نشدم آنها را راضی به آمدن کنم تو دیگر مرا نمی بینی و آن وقت آزمن می  -

 .کاری خواستی انجام دهی

باعث  همان شب به قم رفت. دلم بدجوری به شور افتاد. می ترسیدم مجید کاری دست خودش بدهد و این میان من

تصمیم او  ن بود که به مخابرات بروم و با تلفن خانواده مجید را ازآن شده باشم. تنها فکری که به خاطرم رسید ای

م را به سردی مطلع کنم. همین کار را کردم. وقتی تماس برقرار شد خاله گوشی را برداشت. ابتدا سالم و احوالپرسی ا

 .پاسخ داد و بعد پرسید چه شده زنگ زده ام

  :گفتم

بد بود. به من گفت اگه خوبی و بدی از من دیدی حاللم کن خاله مجبد داره میاد قم اما حالش خیلی - . 

  :لحن کالم خاله عوض شد و با دست پاچگی گفت

 خاله جان راست می گی؟ خودش اینو گفت؟ -

ا در حرفم را تأیید کردم و چون حرف دیگری نداشتم از او خداحافظی کردم و برخالف برخورد اولش از اینکه او ر

خیلی تشکر کرد و با لحن گرمی از من خواست تا به مادرم سالم برسانم جریان گذاشته بودم . 

که فردای  نفهمیدم برخورد مجید بعد از اینکه به قم رسیده بود با خانواده اش چگونه بود و یا چه چیزی پیش آمد

می  به تهران همان روز به تهران بازگشت تا به من مژده بدهد که خانواده اش به زودی برای تعیین روز عروسی



آن شغل خوبی پیدا  آیند. این در حالی بود که مجید نه شغل درستی داشت و نه تحصیالت باالیی که بتواند با تکیه بر

ده شادی کند. دلشوره بدی به سراغم آمد. احساس عجیبی وجودم را فراگرفته بود و مطمئن بودم این احساس زایی

ده بود چنین آشوبی در دلم پدید بیایدنیست. شاید ترس از آینده ای مبهم باعث ش . 

ینکه شرایط با اصرار مجید عاقبت راضی شدم برای زندگی به قم بروم، البته این رضایت دو دلیل عمده داشت یکی ا

نکه فکر مجید طوری نبود که بتواند در تهران کاری پیدا کند و از پس خرج و مخارج و کرایه خانه بربیاید و دوم ای

ی در هرچه بیشتر دور شدن از تهران فراموش کردن پیمان راحت تر خواهد بود. مجید مشکالت زندگمی کردم با 

شکالتی را قم را برایم تشریح می کرد و با این کار می خواست به اصطالح مرا آبدیده کند. من به ناچار قبول کردم م

داشتم اما تنها یرا تجربه ای در این زمینه نکه حتی نمی دانستم از چه نوعی است تحمل کنم. شاید اشتباه می کردم ز

گرفته بودم  چیزی که می خواستم رسیدن به آرامشی بود که هیچ گاه درکش نکرده بودم. وقتی زهرا از تصمیمی که

یمان مطلع شد خیلی با من صحبت کرد تا نظرم را عوض کند. او عقیده داشت اگر تهران بمانم فراموش کردن پ

زیرا خودش قبل از من همین تجربه را دراحت تر خواهد بود  . زهرا به من گفت اگر تهران بمانم کوچه و اشت

ه تهران خیابان و حتی نبودن پیمان برایم به صورت تکراری و عادت درخواهد آمد، اما اگر به قم بروم هر بار که ب

ا بهتر می او گفتم هر کس خودش ر بیایم با دیدن کوچه و خیابان و یاد کردن خاطراتم آتش به جانم خواهد افتاد. به

 .شناسد و به این ترتیب زمینه رفتنم به قم آماده شد

رار عروسی طبق گفته مجید پدر و مادرش آخر همان هفته برای تعیین روز عروسی به تهران آمدند. پس از گذاشن ق

خواستم به  ه پیمان زنگ بزنم. میهنوز پدر و مادر مجید منزلمان را ترک نکرده بودند که وسوسه به جانم افتاد تا ب

م و به بهانه دادن خبر عروسی یک بار دیگر صدایش را بشنوم. به بهانه ای دور از چشم اهل خانه به مخابرات رفت

طع کنم اما منزل او تلفن کردم. با خودم قرار گذاشتم اگر هر کس دیگر غیر از پیمان گوشی را برداشت تلفن را ق

ن صدایش سالم کردم. پیمان مکثی کرد و با عصبانیت گفتخودش پاشخ داد. باشنید :  

 .مگه قرار نشد دیگه به من زنگ نزنی -

  :انتظار نداشتم این طور با من برخورد کند، با لکنت گفتم

 ...من... من... زنگ زدم... تا -

  :نگذاشت حرفم تمام شود و با همان عصبانیت گفت

هر بار  نی. چند بار خداحافظی می کنی، ده دفعه که آدم خداحافظی نمی کنه.می دونم زنگ زدی تا خداحافظی ک -

 یک برنامه ای برات شد زنگ زدی خداحافظی کردی. می خواستی نامزد کنی زنگ زدی خداحافظی کردی. می

، م کردیخواستی عقد کنی خداحافظی کردی... چیه حاال هم حتماً می خوای عروسی کنی. بابا بسه، تو منو بدبخت

 .داغونم کردی، من دیگه تحمل ندارم

ند ترک حق با او بود. نمی دانم چرا تلفن زدن به او مانند خورد و خوراک برایم عادت شده بود، عادتی که ترکش مان

  :جان از بدنم بود. با همان لکنت گفتم

 .باشه، هرچی تو بگی. االن می رم -

  :نفس بلندی کشید و بعد لحنش کمی آرام شد و گفت

 حاال وایسا. حاال که اومدی دیگه، کجا می خوای بری. خوب حرفت رو بزن، چی می خواستی بگی؟ -

  :گفتم



 .من دارم میرم -

  :لحظه ای سکوت بینمان برقرار شد. پیمان سکوت را شکست و گفت

قط خودم تاری می کنم فمی دونی چیه؟ تا االن هرچی تالش کردم که خودمو از تو دور کنم نشد. هرچی با تو بدرف -

ستی. هر را آزار می دهم و این نمی تونه تأثیری در فراموش کردنت داشته باشه. تو هم در این مورد بی تقصیر نی

دمو ساختم، وقت به من تلفن می زنی من می شم همون پیمان سابق. عاشق و شیدا. دیگه نمی تونم اونی باشم که خو

شه که یکی  ونم که زندگیم مثل یک قصه بوده، قصه ای که این جور شروع میچون خیلی تالش کردم به خودم بقبول

ری به نام مرجان بود یکی نبود یک پسری بود به نام پیمان که یک روز تو یک کوچه پیچ در پیچ و غریب عاشق دخت

لی غمگین و ه ما خیمی شه اما این دختر زمینی نبود و پس از مدتی به جایی برمی گرده که از آنجا آمده بود. پسر قص

دن مرجانی که دل شکسته می شه اما سعی می کنه اونو فراموش کنه و عاشق مرجانی بشه که زمینیه. اما برای پیدا کر

ول دختر قلبشو فراموش کنه. داستان زندگی من هم ازمینی باشه و اون بتونه برای همیشه مال خودش بکنه باید 

بکنم. می  تر آسمونی رو فراموش کنم. اما با بودن تو نمی تونم این کار روموقعی تموم می شه که من بتونم اون دخ

 .فهمی چی می گم

ید و ساکت بودم و در مورد حرفهایش فکر می کردم. خودم می دانستم حق با اوست اما آن که باید این را می فهم

قفسه سینه  می رسید زیرا در میاندرک می کرد قلبم بود که به گوشهایش پنبه فرو کرده بود و دست من هم به او ن

 .ام پنهان شده بود

 .صدای پیمان مرا از اعماق ژرف افکارم بیرون آورد

  نمی دونم به آینده چطور نگاه می کنی. آیا به آینده من و خودت فکر کردی؟ -

  :با افسوس گفتم

ماز کدوم آینده حرف می زنی؟ ما که دیگه آینده ای نمی تونیم داشته باشی - . 

نمی توانم  شاید نتونیم آینده مشترکی با هم داشته باشیم اما این چیزی رو عوض نمی کنه. من هنوز هستم پس -

 .امیدی به آینده نداشته باشم

م و می دانم به او گفتم برخالف او من آینده ام را چون آسمان ابری تیره و تار می بینم و به این ازدواج معتقد نیست

شبخت زندگی کنمکه نمی توانم خو . 

تا آینده ام را بهتر  پیمان خواست متقاعدم کند نباید بگذارم تصوراتم مانع از خوشبختی ام شود و باید تالشم را بکنم

نداشته که  بسازم ولی به او گفتم این کلمات را در کتاب هم خوانده ام و شاید کسی که آن را نوشته شرایط سختی

مان لحظه ای سکوت کرد و گفتاین قدر امیدوار بوده است. پی :  

 .شاید من هم بی خود امیدوارم که ممکن است سرنوشت ما را به هم برساند -

  :گفتم

 یعنی تو هم امیدواری؟ -

 .حاال دیگه تردید دارم چون این امیدواری مستلزم شرایطی ست -

آینده  وط کند. اما او نگفت و فقط گفتاز او خواستم تا به من بگوید چه شرطی می تواند آینده ما را به هم مرب

ت این بود که خودش تعیین کننده سرنوشت ما خواهد بود. می دانستم چیزی که پیمان به طور مستقیم به من نگف



د بود. چیزی اگر شرایطی پیش آمد و من نتوانستم با مجید به زندگی آرامی دست پیدا کنم او هنوز سر حرفش خواه

پیمان گفتم. او گفت که در فکرم می گذشت به :  

ی زیرا مرجان شاید درست فکر کردی، اما این حرف به آن معنی نیست که خودت شرایط جدایی ات را فراهم کن -

ر در آن صورت به اشتباهی دست خواهی زد که یک عمر در آتش آن خواهی سوخت. منظور من این است که اگر ه

مین کند و اگر گر مجید انسانی نیست که بتواند خوشبختی تو را تضلحظه از زندگی ات در سختی و رنج می گذرد و ا

ساب سختی زندگی ات چنان شدت دارد که حتی حاضری از عزیزترین کست دست بشویی، می توانی روی من ح

ا هم خیلی زود کنی. اما اگر دل به عشقی زودگذر بسته ای که بخواهی به خاطر آن تیشه بر ریشه زندگی ات بزنی مر

ید بگویم تا ست خواهی داد. حال خوب فکر کن و تصمیم بگیر. با گذشت یک سال از شرطی که گذاشته بودم بااز د

ر چنین شش سال دیگر نمی توانم ازدواج کنم. زیرا شرایطش را ندارم. اگر در این مدت این اتفاق افتاد که هیچ، اگ

به چیزی که  خودمون بجنگیم و بعد از آن باید اتفاقی نیفتاد می فهمیم که نمی توانیم بیش از این با سرنوشت

 .برایمان مقدر شده بسازیم

جود تو شش سال؟ شش سال یک عمر است. اگر تو زودتر راهت را مشخص کنی شاید امید من هم قطع بشه. با و -

 .زندگی من مختل می شه

فتم، کمی صبر است. همان که گ مرجان قبول کن من باید شرایط یک زندگی ایده آل را فراهم کنم و الزمۀ آن -

 .شش سال صبر می کنم

تهایی سکوت کرده بودم و به معنای سخنش فکر می کردم. فهمیدم او نیز هنوز مرا دوست دارد و با وجود محدودی

 .که برایمان ایجاد شده نتوانسته خودش را قانع کند تا دل از من بکند

  :گفتم

 پیمان تو منو فراموش می کنی؟ -

ه تو منو فراموش کردی منم همین کار رو می کنماگ - . 

  :با قاطعیت گفتم

 .نه من هیچ وقت فراموشت نمی کنم -

 .اما تو مجبوری، چون داری شوهر می کنی -

 .ساکت شدم و آن لحظه تازه به یاد مجید افتادم

ی کنم. که با تو صحبت م برای تو آرزوی خوشبختی دارم. حاال که فکر می کنم شاید این آخرین باری باشه -

تت دوست دارم آخرین حرفهای دلم رو بهت بگم. مرجان همیشه دوستت داشتم و اگر بهت بگم االن دیگه دوس

ان ندارم دروغ می گم. اما این دوست داشتن خودخواهانه نیست. دیگه برای خودم دوستت ندارم. از ته قلب خواه

ز من. ی دونی مجید خیلی دوستت دارد. حتی خیلی بیشتر اخوشبختی ات هستم. می دونم که خودت هم خوب م

دی عشقی که دیگه مطمئنم تو در کنار من نمی تونستی خوشبخت تر از اینی باشی که هستی. می خوام به من قول ب

می کنم همین کار  نسبت به من داشتی قاب بگیری و به عنوان عشقی فراموش شده به دیوار زندگی بکوبی. منم سعی

م. این تنها راههرو بکن . 

از اعماق قلبم  لبم را زیر فشار وحشیانه دندانهایم گرفته بودم تا مبادا صدای ضجه و گریه ام که این بار سرچشمه اش

  :بود بلند شود. مدتی سکوت کردم تا توانستم افکارم را متمرکز کنم، سپس گفتم



ا شاید نتونم فراموشت کنمقول می دم، همون جور که می خواهی عشقمون رو قاب کنم، ام - . 

ق تا منم هیچ وقت فراموشت نمی کنم چون هیچ کس اولین عشقش رو فراموش نمی کنه. مهم اینه که این عش -

داشتنی  آخرش پاکِ پاک بود و این بهترین یادگاری از تو می تونه برام باشه. یادگاری از یک دختر خوب و دوست

بم حفظ می کنمکه همیشه اونو تو محفوظ ترین جای قل . 

دم به ظاهر حرفها تمام شده بود و وقت خداحافظی بود اما هیچ کدام از ما نمی خواستیم برای خداحافظی پیش ق

  :شویم. لحظاتی طوالنی گذشت که پیمان به حرف آمد و گفت

بر می کنم نقدر صبا اینکه برام خیلی سخته اما دوست دارم تو با من خداحافظی کنی و گوشی را قطع کنی. منم او -

ن وقتی تا صدای بوق تلفن را بشنوم و گوشی را می گذارم. مرجان، برای آخرین بار از تو یک خواهش دارم. همین اال

یدی؟ رفتی خونه برای آخرین بار اون نواری رو که برات ضبط کردم گوش کن. فقط شعر اول قسمت ب... را فهم

رین خواسته منه. بهم قول بده که این کار را می کنیبعد هم نوار را بشکن و از بین ببر. این آخ . 

مبه او قول دادم که خواسته اش را انجام دهم. سپس با صدای لرزانی که دیگر تحت کنترل درنمی آمد گفت :  

شق پیمان، تو همیشه خوب و نجیب بودی و من به عنوان آخرین حرف می خواهم خدا را به شهادت بگیرم که ع -

و مقدس بود و رنگ تیره هوا و هوس هیچ گاه آن را لکه دار و ننگین نساخت. خداحافظ و  ما همیشه پاک

 .خدانگهدارت

 .خداحافظ مرجان، خداحافظ -

وشی تلفن را لحظه ای سکوت کردم. دیگر چیزی نمی گفت و منتظر بود تا من گوشی را قطع کنم. با دستی لرزان گ

زمین نشستم سرجایش گذاشتم و همان جا کنار تلفن روی . 

کنم، مثل  هنگامی که به خانه بازگشتم در طول راه با خود فکر می کردم نهایت سعی خود را می کنم تا او را فراموش

است که پیمان  خیلی چیزهای دیگر. به یاد حسام افتادم که رفتنش اصالً برایم اهمیتی نداشت. با خودم گفتم درست

د اما به ا هر جور که هست او را فراموش خواهم کرد. ممکن است کمی طول بکشرا نمی توانم با حسام مقایسه کنم ام

 .طور حتم می شود .با خودم تصمیم گرفتم از آن پس سرم را به زندگی بند کنم

ل ضبط به خانه رفتم و نوار کاستی را که زمانی به عنوان یادگار به من داده بود در کتابخانه ام پیدا کردم و داخ

جایی که  وی پنجره اتاقم ایستادم و منتظر شدم. به محض شروع آهنگ متوجه منظور پیمان شدم. بهگذاشتم و جل

 .روزی آنجا می ایستاد خیره شدم و چهره اش را به خاطر آوردم
 

 ای به داد من رسیده، تو روزای خود شکستن

 ای چراغ مهربونی، تو شبای وحشت من

 ای تبلور حقیقت، توی لحظه های تردید

 تو شبو از من گرفتی، تو منو دادی به خورشید

 اگه باشی یا نباشی، برای من تکیه گاهی

 برای من که غریبم، تو رفیقی، جون پناهی

 یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سالمت

 غم من مخور که دوری، برای من شده عادت



 ناجی عاطفه من، شعرم از تو جون گرفته

خون گرفتهرگ خشک بودن من، از تن تو   

 اگه مدیون تو باشم، اگه از تو باشه جونم

 قدر اون لحظه نداره، که منو دادی نشونم

  یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سالمت

 غم من مخور که دوری، برای من شده عادت

  وقتی شب، شب سفر بود، توی کوچه های وحشت

 وقتی هر سایه کسی بود، واسه بردنم به ظلمت

انیه شب، تپش هراس من بودوقتی هر ث  

 وقتی زخم خنجر دوست، بهترین لباس من بود

 تو با دست مهربونت، به تنم مرهم کشیدی

 برام از روشنی گفتی، حلقه شب و دریدی

 یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سالمت

 .غم من مخور که دوری، برای من شده عادت. دوری برای من شده عادت
 

 ط را خاموش کردم و نوار را از آن خارج کردم. دلم می خواست به حرف او عمل کنم اما دلم نمیبا اتمام آهنگ ضب

و نام او  آمد نوار یادگاری او را بشکنم. با خودم فکر کردم این آخرین یادگار را تا ابد نگه خواهم داشت زیرا جز یاد

 .چیز دیگری برایم باقی نمانده بود
 

 

 فصل سیزدهم  ·
 

خواهرانم داده  که می خواستیم جهیزیه ام را به قم ببریم خیلی اذیت شدم. پدر حتی جهیزیه مختصری را که به زمانی

یلی بود برای من فراهم نکرده بود و تازه یک روز مانده به بردن جهیزیه فهمیدم نه کمد دارم نه قابلمه و نه خ

نبودم که به  ی بودن جیبش می زد. با اینکه آدم متوقعیچیزهای دیگر که باید داشته باشم. پدر دم از نداشتن و خال

و تا  آنان فشار بیاورم که چه چیزی می خواهم اما متوجه شدم آنان نیز از این موضوع نهایت استفاده را کرده اند

د چیزی نمی خواهن توانسته اند مرا نادیده گرفته اند. تا شب صبر کردم شاید پدر و یا مادر به این فکر بیفتد که اگر

متر مشخص برایم تهیه کنند دست کم کمدی برایم بخرند تا حقارت وسایلی که به عنوان جهیزیه به من داده اند ک

  :شود. شب که شد متوجه شدم قصد ندارند برایم کمد بخرند. پیش مادر رفتم و به او گفتم

نمگه قرار نیست فردا صبح جهیزیه ام را ببرند. پس چرا هنوز کمد نخریدی - . 

  :مادر گفت

 .بابات پول نداره -

  :گریه افتادم و گفتم



حتیاج یعنی چی که پول نداره. پس چرا برای شوهر دادنم اصرار داشتید، یعنی من آبرو ندارم؟ یعنی من کمد ا -

ره. ندا ندارم؟ مردم اونجا چی فکر می کنن. نمی گن مجید این دختر رو از کجا برداشته آورده که حتی یک کمد هم

زارم من هیچی نگفتم شما هم خوب سوءاستفاده کردین. اگه برام کمد نخرین من پامو از خونتون بیرون نمی . 

ختصر گریه من آنان را به این فکر انداخت که دست کم به خاطر آبروی خودشان هم که شده یک کمد به وسایل م

برای بردن  تفاق یکی از فامیلهایشان که وانتی داشتمن اضافه کنند، اما چون از قبل قرار بر این بود که مجید به ا

هیزیه ام را به جهیزیه من بیایند پدر مبلغی پول به من داد که وقتی به قم رفتم از همان جا کمدی تهیه کنم. وقتی ج

قم می بردیم زهرا به همراهم آمد و این دلگرمی بزرگی بود چون خواهران دیگرم هر کدام سرگرم زندگی 

ان شود. زودتر دند و شوهرانشان حتی اجازه نمی دادند به راحتی به منزل پدر بیایند تا مبادا زحمتی برایشخودشان بو

قم  از چیزی که فکرش را می کردم اسباب و اثاثیه ام بار وانت شد و قرار شد فقط من و زهرا به همراه مجید به

و درختان  چشمم به ته کوچه و باجه تلفن آشنای آنبرویم. موقعی که می خواستم به همراه زهرا سوار وانت شوم تا 

ه چنار سر خم کرده و پیچی که به منزل پیمان منتهی می شد و  مچنین اثاثیه مختصرم که فقط نصف وانت را پر

ه من مانند کرده بود افتاد، زدم زیر گریه. دو سه نفری که برای بدرقه مان جلوی در آمده بودند فکر می کردند گری

است. فرخ سهایی است که دلتنگی پدر و مادرشان را می کنند، اما خبر نداشتند در دل من چه غوغایی برپسایر عرو

  :جلو آمد و آهسته زیر گوشم گفت

 .نمی خوان ببرنت سالخی. گریه نکن، چون منم داره گریه ام می گیره -

  :حتی به او نگاه نکردم. بعد مجید جلو آمد و کنار گوشم گفت

اشی و گریه نکن، هنوز که خبری نیست. فردا برمی گردی، حاال کو تا روز عروسی. اگه دختر خوبی ب عزیزم، -

 .گریه نکنی برت می گردونم، اما اگه گریه کنی همون جا نگرت می دارم

ت وقتی پدرم با شنیدن این حرف با وجودی که می دانستم مجید شوخی می کند گریه ام بیشتر شد. مجید نمی دانس

او صحبت می کرد من پشت در اتاق بودم و حرفهایش را شنیدم که به مجید گفتبا  :  

رده. اثاثیه فرزانه رو ببرید دیگه هم برش نگردونید، همونجا عروسی بگیرید. دیگه نمی خوام به این خونه برگ -

 .اش که رفت، خودشم باید بره

ن حرفی را بزند. ئل شوم. نمی دانستم چرا پدر باید چنیدلم به حدی شکسته بود که اندازه ای برایش نمی توانستم قا

رد. به او مرا از خانه بیرون می کرد، اما به چه جرمی. او که به من عالقه خاصی داشت حاال چرا این گونه صحبت می ک

تش را یاد زهرا افتادم، پدر به امیر هم چنین حرفی زده بود. از پدر دلگیر بودم اما برای خداحافظی رفتم تا صور

 .ببوسم

تم قرار عاقبت لحظه رفتن فرا رسید. مجید در را باز کرد و من و زهرا سوار شدیم. دلشوره داشتم و هنوز نمی دانس

از محبت  است در چه جور جایی زندگی کنم و عاقبت دل عاشقم که با وجود تالش فراوان هنوز نتوانسته بود ذره ای

ود و . در تمام طول راه می گریستم و زهرا سرش را کنار گوشم گذاشته بپیمان را از خودش دور کند چه خواهد شد

ی دلداریم می داد. فقط او می دانست گریه من برای چیست و تنها او بود که در این هجرت غریبانه همراهی ام م

ه های شهر وچکرد. وقتی به قم رسیدیم دیگر اشکهایم تمام شده بود و فقط سردردی به جا مانده بود. خیابانها و ک

ی کردم اما قم به چشمم غریب و ناآشنا می آمد و از اینکه قبول کرده بودم تا در قم زندگی کنم احساس پشیمانی م



ربت را تحمل اتفاقی بود که افتاده بود و هیچ کاری نمی شد کرد. به دلم نهیب زدم که برای هدفی باارزش باید این غ

مان بودکنم و آن هدف ارزشمند فراموش کردن پی . 

د فهمیدم خانه عاقبت با پشت سر گذاشتن خیابانهای شلوغ و پر ازدحام به کوچه ای باریک و دلگیر رسیدیم که بع

ت ای که قرار است در آن زندگی کنم آنجا واقع شده است. منزل پدرشوهرم نیز در آن کوچه بود. وانت به زحم

م ک در فاصله نزدیک خانه مادر مجید بود. احساس می کردوارد کوچه شد و جلوی در خانه ایستاد. منزل ما با ی

ه تمسخر دیوارهای سیمانی و سیاه خانه به من دهن کجی می کند و با صورت چال چالش اسباب و اثاثیه مختصرم را ب

بودم  گرفته است. همان لحظه با خود فکر کردم که هیچ گاه این خانه را دوست نخواهم داشت. اما به هر حال مجبور

می  تحملش کنم. قبل از وارد شدن به خانه مجید جلو آمد و آهسته گفت شرمنده است که خانه آن طوری که من

فی را می زند. خواستم نیست. لحظه ای فکر کردم افکارم در صورتم به تصویر کشیده شده است که مجید چنین حر

ارد حیاطتصمیم گرفتم حتی اگر بیغوله ای بود با چهره ای باز برخورد کنم. و نگ و زشت منزل شدیم. به ت 

شویی و راهنمایی مجید از پلکانی باریک باال رفتیم و وارد راهرویی به صورت ال شدیم. در این فضا دری به دست

اتاق  توالت و حمام باز می شد و یک در دیگر داشت که به اتاقی منتهی می شد. در کل یک هال شش متری و یک

بیشتر  ر هال یک آشپزخانه باریک و دلگیر به چشم می خورد که به اندازه یک نفردوازده متری داشت. طرف دیگ

کر می کردم جا نداشت و فقط یک ظرفشویی در آن بود. نمی دانم چرا خنده ام گرفته بود شاید علتش این بود که ف

و کثیف  ارها رنگ نخوردهپدر بدون اینکه خانه مرا دیده باشد به اندازه آن برایم اسباب تهیه کرده است. در و دیو

ود اما بود. مجید گفت تازه خیلی تالش کرده آن را به این صورتی که هست درآورد. از خانه زیاد خوشم نیامده ب

بیه بود به مجید چون تصمیم گرفته بودم هرچه باشد با خوشحالی قبولش کنم با لبخندی که بیشتر به زهرخند ش

مجید با گفتم بهتر از این فکرش را نمی کردم. خ  ا جدی وشحالی به من نگاه کرد تا ببیند که شوخی می کنم یا آن ر

  :به زبان آوردم. وقتی متوجه شد من شوخی نمی کنم گفت

و اگر سر  خیلی دلم شور می زد مبادا از اینجا خوشت نیاید. چون خواهرام می گفتن فرزانه پاشو اینجا نمی گذارد -

د جشن بگیریماین خونه قشقرق راه نیندازد بای . 

 از اینکه خواهران مجید درباره ام این طور قضاوت کرده بودند از طرفی خوشحال شدم و از طرفی بهم برخورد.

خوشحال از این جهت که روی من حساب دیگری می کردند و این مرا راضی می کرد. چهره زهرا خوشحال و راضی 

خانه محقر و  نشان می داد خانه را پسندیده و من می دانستم بود و برای چیدن اسبابهایم نقشه می کشید. قیافه اش

ی که در شیراز نازیبایم در مقابل جاهایی که او زندگی می کرده چون قصری باشکوه جلوه می کند البته به غیر از زمان

بختی را شو بوشهر خانه سازمانی داشت. شاید هم زهرا این گونه وانمود می کرد تا به من تلقین کند می توانم خو

 .حتی زیر سقفی محقر پیدا کنم

ان بود زهرا نگاهی به دور و بر انداخت و ناگهان غیبش زد. این در حالی بود که مجید و راننده وانت که یکی اقوامش

ه پرده ای مشغول خالی کردن اسباب و اثاثیه بودند. هنوز کار آن دو تمام نشده بود که دیدم زهرا با یک بغل پارچ

لحظه  و در گوشه ای میان آن شلوغی شروع کرد به بریدن و دوخت و دوز پرده ای برای اتاقم. من که تا آنوارد شد 

 نمی دانستم زهرا حتی بلد باشد چیزی بدوزد هاج و واج به سرعت دست او در دوخت و دوز نگاه می کردم. در

و  عد هم شروع کرد به چیدن اسبابعرض یک ساعت کارش را تمام کرد و همان لحظه هم پرده ها را نصب کرد. ب



ه خاصی اثاثیه منزل. دست آخر یک مشت وسایل آرایش از کیفش درآورد و آنها را در جعبه آرایشم ریخت و با لهج

  :گفت

 خوب آبجی کوچولو، دیگه غمت چیه؟ -

  :خندیدم و گفتم

 .هیچی، فقط اگه تو پیشم بمونی دیگه غمی ندارم -

  :نیشخندی زد و گفت

ازه تو سرجهازی می خوای؟ شاید تو خوشت بیاد، اما مطمئنم خاله همین قدر که منو تحمل کرده خودش کلیه. ت -

. منم صبر می دیگه باید بدونی کسی که شوهر می کنه فقط باید به شوهرش تکیه کنه. فهمیدی؟ فقط به شوهرش

  .کنم خرید رو انجام می دم بعد برمی گردم تهران

ه ایلم قرار شد همان روز خرید عروسی مان را انجام دهیم. آن هم چه خریدی. با پولی که مجید ببعد از چیدن وس

. با زحمت فراهم کرده بود و آن هم خانواده اش به او داده بودند هنوز چیزی نخریده بودیم که پولمان ته کشید

مانده. رنگ  که متوجه شدم پول کمی مقدار کمی پول که مانده بود به طالفروشی رفتیم تا حلقه و گوشواره بخریم

حظه مجید پریده بود و از این می ترسید آبرویش جلوی من و کسانی که به همراه من آمده بودند برود. در یک ل

ی پیشخان متوجه شدم زهرا انگشترش را از دستش درآورد و در فرصتی که کسی متوجه نبود خیلی آهسته آن را رو

لویش زدم ره کرد تا روی آن هم حساب کند. خواستم اعتراض کنم. خیلی آهسته به پهطالفروشی سراند و به او اشا

  :و زیر گوشش گفتم

 !اِ آبجی -

کم بود.  اخمی کرد و چپ چپ نگاهم کرد و اشاره کرد ساکت باشم. با وجود انگشتری که او داده بود باز مقدار پول

گفتنمی دانستیم چه کار کنیم که زهرا مرا کنار کشید و  :  

 .فرزانه النگویت رو بده -

  :گفتم

 .اون که مال خودم بود -

  :اخمی کرد و گفت

ید پس اینایی که می خوان بخرن برای کیه. دیگه مال خودم و مال اون نداری فهمیدی. االن وقتشه که به مج -

 .نشون بدی که می تونی به خاطرش از خودت بگذری

هرا دادم پدر برایم خریده بود و خیلی آن را دوست داشتم از دستم درآوردم و به زبه ظاهر قانع شدم و النگویی که 

م مجید را و به این ترتیب پول طالهایی که قرار بود برای سرعقد بخریم تهیه شد. وقتی از طالفروشی خارج شدی

  :دیدم که کنار من و زهرا آمد و گفت

 .آبجی، شرمندم کردی. به خدا تالفی می کنم -

یم. پدر از از خرید به همراه زهرا و مجید به تهران برگشتیم. قرار بود هفته بعد جشن عروسیمان را برگزار کن پس

یی از این ناراحت بود که مبادا پدر و مادر مجید بخواهند عروسی را در تهران برگزار کنند و خرج و شلوغی پذیرا

رگزاری ندهای پدر مرا بر آن داشت که به مجید بگویم از بمهمانانی که از اراک می آمدند به گردن او بیفتد. غرول

 .جشن منصرف شود و پولی که قرار بود در این راه صرف شود نگه دارد



  :مجید گفت

 .هر چه تو بگویی من همان کار را می کنم -

بکنم اما با  موقتی با پدر و مادر صحبت کردیم آن دو موافقت نکردند و گفتند که حتماً باید لباس عروس به تن

وت کنم و بدون گرفتن جشن مختصر موافق بودند. قرار شد هفته بعد من فقط چند تا از صمیمی ترین دوستانم را دع

ا اینکه نمی اینکه به اقوام اطالع بدهیم یک جشن کوچک برگزار کنیم و من در میان بدرقه آنان به خانه بخت بروم. ب

مان  ه و اون همسایه، دایی، خاله، عمه و خالصه تعدادی از اقوام به خانهخواستیم به کسی بگوییم اما این همسای

آمدند. قرار شد زهرا موها و صورتم را آرایش کند و چون می خواست این کار را در خانه خودمان انجام دهد الزم 

 .نبود نگران رفتن به آرایشگاه و در نوبت ماندن و این برنامه ها باشیم

ار بودم وسی ام قبل از اینکه زهرا بخواهد بزک و دوزکم کند از خانه بیرون رفتم زیرا امیدوصبح روز برگزاری عر

نتظرم به همین بتوانم برای آخرین بار او را ببینم ولی بعد از یک ربع گشتن و چرخ زدن در خیابان فهمیدم بیهوده م

قط مادر ا به اتاق زهرا رساندم. از قم فخاطر با ناراحتی به خانه برگشتم و به طوری که کسی متوجه نشود خودم ر

عقد  مجید آمده بود زیرا آنجا هم مهمان دعوت کرده بودند. به اتاق کناری وارد شدم. اتاقی که پیش از من سفره

د. لحظه تمام خواهرانم در آن چیده شده بود. سفره سفیدی که با خنچه ای بی شکل و ناهماهنگ وسط اتاق پهن بو

اینکه قرار  ای سفره عقد سفره هفت سین چیده اند. در و دیوار اتاق هم هیچ تزئینی نداشت. مثلای فکر کردم به ج

در و مادر بود سر و ته همه چیز را با مختصرترین امکانات به هم بیاورند که بی شک همین طور بود. می دانستم پ

خخیلی عجله داشتند مرا رد کنند تا از شر من یکی نیز  مان  سالم و احوالپرسی با اقوامی که به خانهالص شوند. بعد از 

ساس می آمده بودند به همراه زهرا به اتاق او رفتیم تا آرایشم را آغاز کند. مجید خیلی خوشحال بود، به حدی که اح

بینم. وقتی کردم دلم برایش می سوزد اما من زیاد خوشحال نبودم، شاید علت این بود که نتوانسته بودم پیمان را ب

موضوع را فهمید به خاطر این کار شماتتم کرد زهرا . 

خاطر  موقع آرایش چهره ام عبوس بود. زهرا با التماس از من قول گرفت که یک امشب را گریه نکنم و من نیز به

د که فکرش مهربانیهای او قبول کردم حتی در بدترین شرایط خوددار باشم. جشن عروسی حتی مختصرتر از آنی بو

اعالم کرد  تعداد اقوامی که به خانه مان آمده بودند به زحمت بیست نفر می شدند. سرشب مادر مجید را کرده بودم.

ه نیمی صلوات که باید زودتر راه بیفتیم تا به مهمانانی که در قم منتظرمان بودند برسیم. به همراه عدۀ مختصری ک

ل نزند اما به مجید گفته بودم ماشین عروس را گمی فرستادند و عده ای هم کل می کشیدند از در خانه بیرون آمدم. 

وسیدم کنار در کوچه ماشین پدر مجید را دیدم که دسته ای گل و مقداری روبان به آن آویزان بود. کنار در زهرا را ب

کرد. پس از  و او بار دیگر زیر گوشم سفارشاتش را تکرار کرد و بعد از اینکه مرا بوسید برایم آرزوی خوشبختی

فظی با اقوامی که نمی خواستند به قم بیایند به خداحا رف خودروی پدر مجید رفتم. مجید در جلو را باز کرد و کمک ط

د. کرد تا سوار شوم. همان لحظه مادر مجید در عقب را باز کرد و به مادر و خاله دیگرم تعارف کرد که سوار شون

م که دیگر نمی قم را با مجید تنها باشم، اما می دانست حالم بیشتر گرفته شد چون دوست داشتم راه طوالنی تهران تا

 .شود کاری کرد. عاقبت حرکت کردیم و به طرف قم به راه افتادیم

دوری از  در بین راه با خودم فکر می کردم چگونه دوری از شهر و خانه ای که به آن انس گرفته بودم را تحمل کنم.

ار برمی د زهرا افتادم که مرتب سفارش می کرد وقتی مجید از سر کخانواده به خصوص زهرا خیلی سخت بود. به یا

ا و حتی خانواده گردد همیشه مرتب و تمیز باشم و با کالم خوش به استقبالش بشتابم و همیشه جلوی دوست و آشن



ه راگرفتشوهرم خوب بگردم و خوب صحبت کنم تا حساب دیگری رویم باز شود. من نیز با تعلیماتی که از زهرا ف

 بودم و با دلی پر از هزاران امید راهی قم شدم اما خبر نداشتم تعالیم زهرا آنجا به کارم نمی آید زیرا هر وقت

شم. در آرایش می کردم مادر مجید با نگاهی سرزنش بار به من می توپید که از کاری که کرده ام باید خجالت بک

  :چنین مواقعی می گفت

که هر کاری بخواهی انجام بدی. اینجا ما بد می دونیم کسی آرایش کند خاله جان، اینجا تهران نیست - .  

قت می بعد از این موضوع فقط در خانه آرایش می کردم. هر بار که می خواستیم به منزل پدرشوهرم برویم خیلی د

سرزده  ادرشوهرمکردم تا مبادا ذره ای آرایش روی صورتم باشد. اما یک روز که منتظر بودم مجید به خانه بیاید م

  :به منزلمان آمد و وقتی دید آرایش کرده ام با اخم گفت مگه به تو نگفتم آرایش نکن. به او گفتم

ن خاله وقتی بیرون می رم اصالً آرایش نمی کنم، االن هم چون مجید می خواد بیاد خونه آرایش کردم چون او -

  .دوست داره

را جلو آورد و با صدای آهسته ای گفتمادرشوهرم با حالت مشمئز کننده ای سرش  :  

  .خاله جون آرایش رو فقط زنای جلف می کنن -

ده می خیلی ناراحت شدم اما چون تازه ازدواج کرده بودم نخواستم چیزی بگویم که خاله فکر کند هنوز هیچی نش

  :خواهم سر ناسازگاری داشته باشم. با لحن آرامی گفتم

ب نیست زن خودش را برای شوهرش بیارایدخاله، مگه تو اسالم واج - . 

  :خاله که فکر نمی کرد این طور جوابش را بدهم با اخم گفت

  .من کاری ندارم. از نظر من صالح نیست این کار را بکنی -

در مورد  آن روز فهمیدم قدم در راه سختی گذاشته ام و باید تحملم را بیش از این کنم. نمی خواستم از همان ابتدا

اده مجید من قضاوت بدی داشته باشند بخصوص که از اول مخالف ازدواج من با مجید بودند. اما افکار و فرهنگ خانو

خیلی از آنان  با چیزی که تا آن لحظه یاد گرفته بودم خیلی متفاوت بود. به طوری که احساس می کردم از نظر فکری

ت ی خواهر مادرم. به خاطر دارم یک بار درباره شب چله صحبدور هستم و این در حالی بود که او خاله ام بود، یعن

یزهای دیگر شد که فهمیدم به سنت شب چله و چهارشنبه سوری و همچنین سفره هفت سین و سیزده بدر و خیلی چ

موضوع  که مورد عالقه من بود بی اعتنا هستند و حتی آن را خیلی بی معنی و چرت می دانند. بعد از دانستن این

تنا شوم البته نگران شدم که مبادا با زندگی در کنار آنان من هم روزی نسبت به این عالئق بی تفاوت و بی اعخیلی 

اشت و با من هم عقیده بود. آنجا مجبور بودم چادر و د جای شکر داشت که افکار مجید با خانواده اش خیلی فرق

ودند. دیگر خودم نیز این فرهنگ را بیشتر پذیرا ب مقنعه سر کنم. خیلی زود با این مسئله اخت شدم زیرا خانواده

اده بود مرتب نماز می خواندم و حتی نمازهای صبحم قضا نمی شد. مجید با من خیلی مهربان بود و طبق قولی که د

ید می هفته ای یک بار مرا به تهران می آورد تا خانواده و بخصوص زهرا را ببینم. من گاهی برای زهرا از خانواده مج

انواده فتم اما او مرا دلداری می داد و مرتب خوبیهای مجید را گوشزد می کرد و از من می خواست صبور باشم تا خگ

و مرا  مجید مرا آنچنان که هستم بشناسند. زهرا عقیده داشت به هر حال روزی پی به هویت اصلی من خواهند برد

ه زندگی م زندگی را یادم می داد. کم کم می رفتم تا بآنچنان که هستم قبول خواهند کرد. به این ترتیب راه و رس

 .جدید عادت کنم. اما گاهی یاد گذشته آسمان دلم را ابری می کرد



از  هنوز یک ماه از ازدواجم نگذشته بود که به شدت مریض شدم. مریضی ام سرگیجه و حالت تهوع بود. پس

شیده که هنوز طعم خوشی را در زندگی مشترک نچمراجعه به پزشک فهمیدم حامله هستم. این مسئله برای من 

بود اما قم  بودم خیلی سنگین بود. بخصوص حالتهای تهوع و سرگیجه که امانم را بریده بود. نزدیک اردیبهشت

ه دوم زندگی تابستانش را زود شروع کرده بود. با گرم شدن هوا کم کم اشکاالت خانه بیشتر نمایان شد. ما در طبق

ح تا شب تا سر روز آب نداشتیم. از همه بدتر کولری نبود که از گرمای جهنمی آنجا بکاهد. از صب می کردیم و سر

وز کاری پیدا گویی در کوره آدم پزی افتاده بودم و گرما و دم گرفتگی خانه به مریضی ام شدت می بخشید. مجید هن

وزهای به خاطر ازدواج با من شکرآب بود. رنکرده بود و قرار بود پیش پدرش کار کند. هنوز بین او و خانواده اش 

. گاهی فکر می کردم شاید ودسختی را آغاز کرده بودم که سخت گیری و فشار خانواده ام در برابر آن هیچ ب

 چون خانواده ام را خیلی اذیت کردم از بهشت به جهنم رانده شده ام و دارم تقاص گناهانم را پس می دهم. به هر

ستم ختی و مرارت بود. بدتر از هم ناخودآگاه از مجید بدم آمده بود به طوری که نمی توانصورت هرچه بود همه س

مجید نشانه می  حتی به او نگاه کنم. البته این تنفر شامل افراد دیگر هم می شد اما بیشتر تیغۀ این نفرت به سمت

روم به مجبور بودم زیر سرم برفت. روز به روز ضعیف تر و نحیف تر می شدم و بر اثر سرگیجه و تهوع مرتب 

 .طوری که در عرض سه ماه وزنم از پنجاه و شش کیلو به چهل و سه کیلو تقلیل یافت

بته پس از چهار ماه به توصیه یکی از دوستان مجید مرا به اراک برد تا از آب و هوای خوب آنجا برخوردار شوم، ال

یم و بعد به پس از چند روز حالم بهتر شد. چند وقت آنجا بود این تغییر آب و هوا برای سالمتی ام خیلی مفید بود و

به  تهران آمدیم زیرا مجید می خواست فرزندمان در تهران به دنیا بیاید. در مدتی که منزل پدرم بودم حالم رو

ت م برگشبهبودی گذاشته بود و از آن حال نزار خبری نبود. مجید وقتی خیالش از جانب سالمتی من راحت شد به ق

مجید به  تا شاید با پیدا کردن کاری خرج زایمان و بعد از آن را دربیاورد. در ایامی که به زایمانم نزدیک شده بودم

جا به سر  تهران آمد تا کنارم باشد. پدر به طور موقت اتاقی در زیرزمین به همراه وسایلی مختصر به ما داد که همان

ید خیلی ن می کرد روز به روز محبتش را در دلم بیشتر می کرد. مجببریم. خوبیهای مجید و رسیدگی که او به م

گرصبور و مهربان بود و خیلی خصیصه های خوب دی ه ی هم داشت که کم کم به آنها پی می بردم اما تنها عیبی ک

 .داشت این بود که کمی در کار سست بود در صورتی که من دوست داشتم او مردی فعال باشد

د زیرا در خانه پدرم فقط من و مجید و زهرا بودیم. فرخ دختری را عقد کرده بود و قرار بو روزهای خوبی داشتم

ترین خیلی زود زنش را به منزل بیاورد. زهرا خیلی به من می رسید و مانند بچه ای مراقبتم می کرد. آن روزها به

ه دن دخترم که نامش را فرشتروزهای عمرم به شمار می رفت چون خیلی خوشحال و راضی بودم. با به دنیا آم

یلی سخت گذاشتیم خوشبختی ام به اوج خود رسید. با وجودی که فرشته با عمل سزارین به دنیا آمد، اما زایمانم خ

را بود به طوری که هر آن ممکن بود جانم را از دست بدهم. پس از بهوش آمدن مجید را باالی سرم دیدم. چهره او م

مراه ندم را از دست داده باشم. صورتش رنگ پریده و پیشانی اش عرق کرده به هوحشت زده کرد که مبادا فرز

ی نفس چشمانی نگران به من دوخته شده بود. اما بعد متوجه شدم او نگران حال من بوده زیرا پس از عمل به تنگ

 .دچار شده بودم که این عارضه هنوز هم با من هست

المت ه منزل آمدم. پرستاریهای دلسوزانه زهرا باعث شد خیلی زود سپس از دو روز از بیمارستان مرخص شدم و ب

چه ام به دنیا نسبی ام را به دست بیاورم. یک روز به او گفتم که موقع دنیا آمدن خودم تو مراقبم بودی و حاال هم که ب



میاد بچه که بدم ن من»آمده تو مراقبش هستی. خدا کند سر نوه و نتیجه ام هم تو باشی. زهرا می خندید و می گفت 

 «.تر و خشک کنم. تو دعا کن تا اون موقع زنده باشم، چَشم از نوه و نتیجه ات هم مراقبت می کنم

اجعه کردیم پس از دو سه هفته به سختی مریض شدم. این بیماری درد شدید کمر و پاهایم بود. به هر دکتری که مر

زیرا  می کرد اما مجید نمی گذاشت داروهای دکتر را بخورمعقیده داشت از اعصابم است و داروی آرامبخش تجویز 

برد که فقط  می ترسید داروهای شیمیایی اعصاب از راه شیر به فرشته منتقل شود. به همین خاطر مرا پیش دکتری

ک پایم را داروهای گیاهی تجویز می کرد. دکتر برایم روغنی تجویز کرده بود که هر شب می بایست از گردن تا نو

ست و آن ماساژ می دادم که این دستور، کاری دیگر به کارهای زهرا اضافه کرده بود. او عالوه بر پخت و پز و ش با

  :شو و نگهداری از فرشته عهده دار ماساژ دادن من نیز شده بود و گاهی به شوخی می گفت

  .فرزانه بد که نمی گذره -

ن کنم اما و در آرزوی این بودم که گوشه ای از این خوبیها را جبراو من به راستی شرمنده خوبیهای خالصانه او بودم 

 .هیچ وقت نتوانستم آن طور که دلم می خواست برای زهرا کاری کنم

او  با مراقبتهای زهرا حالم خیلی بهتر شد و این زمانی بود که عروسی فرخ پیش آمد و زهرا دربست به خدمت

ید دنبال کارهای او را گرفته. دلم خیلی برایش می سوخت. پدر که می ددرآمد. می دیدم که او با شور و عالقه 

طف و رحمت مسئولیتهای خودش و فرخ به دوش زهرا افتاده کمتر به پای او می پیچید. حتی من هم می دانستم این ل

زهرا هم به  موقتیست و فقط تا چند روز بعد از عروسی فرخ دوام دارد. تا زمانی که دیگر مسئولیتی نباشد و وجود

 .کار نیاید

از سالها  با وجود این بعد از سالها، باز هم زهرا را در وضعیت عجیبی می دیدم. به ظاهرش توجه پیدا کرده بود و بعد

ه کمی شاد به چشمانش خطی با مداد می کشید. نوارهای تکراری و غمگین همیشگی جایش را به نوارهای جدید و البت

ودش ل مردگی برای خودش لباسهای قشنگی خریده بود و این نشان می داد که به قول خداده بود. پس از سالها د

ون مقدمه رو باز هوس کرده بود که زن باشد. شبی به اتفاق همسرم برای دیدن او به اتاقش رفته بودیم که زهرا بد

  :کرد به مجید و گفت

 نظرت درباره من چیه؟ به نظرت برای من دیر نشده؟ -

ده است زهرا چیزی نفهمیدم و با گنگی به مجید نگاه کردم. لبخند مجید نشان می داد منظور زهرا را فهمیاز کالم 

  :زیرا سرش را تکان داد و به شوخی گفت

 .اختیار دارید خانم، شما تازه اول چلچلیتونه -

ید لبخند چشم از مج به مکالمه نامفهوم آن دو گوش می کردم و هنوز نفهمیده بودم صحبت از چیست. زهرا با

  :برداشت و رو به من کرد و گفت

 .تو چی فرزانه، به نظر تو برای اینکه دوباره بختم رو امتحان کنم دیر نشده -

دی به او زدم تازه آن وقت بود که فهمیدم زهرا بار دیگر درگیری عاطفی پیدا کرده است. به مجید نگاه کردم و لبخن

  :و رو به زهرا کردم و گفتم

  .سن تو تازه شوهر می کنن، مگه چند سالته. تقصیر تو نیست که زود شوهرت دادن -

  :زهرا خندید و با دست به بازویم زد و گفت

اه کنمخواهر خوبم داره دلداریم می ده. همچین سن و سال کمی ندارم اما بدبختی اینه که می ترسم بازم اشتب - . 



تچهره مجید جدی شد و خطاب به زهرا گف :  

 .آبجی، خوب فکر کن تا خدای نخواسته دوباره به چاه نیفتی -

. آن شب حرف مجید با اینکه نصیحتی دوستانه بود اما نگرانم کرد. ناخودآگاه دلشوره ای به وجودم چنگ انداخت

زد. ف زهرا به من و مجید گفت که از کار کردن خسته شده و دیگر کشش ندارد. از آرزوهای تحقق نیافته اش حر

 .گاهی اوقات حرفهای آن شب زهرا چون زنگ در گوشم می پیچد
 

ارایی فرزانه، مجید، دوست دارم زن باشم. از مرد بودن خسته شدم از بس کار کردم دیگه نمی کشم. دوست دارم ک

ه کنم، سبزی فکه تا به حال انجام ندادم بکنم. می خوام توی خونه بشینم، غذا بپزم، بوی غذا راه بندازم، رختخواب مال

 پاک کنم، مهمونی برم، مهمونی بدم. آخه می دونید چیه من هیچ کدوم از این کارارو در طول عمرم نکردم حتی

رگردم. می موقعی که زن امیر بودم. دیگه خسته شدم از این که صبح ساعت هشت سر کار باشم و ده شب به خونه ب

وهرم که دیدم و می شناسم. حتی مثل مامان. عیب نداره اگه ش خوام مثل همه همجنسام زندگی کنم. مثل همه زنایی

نمی  گاهی مثل بابا دستش رو روم دراز کنه و سرم داد بکشه به هر حال باید فرقی بین زن و مرد باشه، درست

 ...گم؟
 

توانستیم با  آن شب من و مجید با سر حرفهای او را تأیید کردیم اما در حقیقت چیزی برای گفتن نداشتیم زیرا نمی

مخالفت در این مورد او را از حقی که در مقام یک زن داشت محروم کنیم، اما راستش هر دو نگران بودیم زیرا 

 .احساس خوبی در مورد این موضوع نداشتیم

زهرا آن زمان در چرم دوزی کار می کرد و درآمد خوبی هم داشت. آن شب برای من و مجید تعریف کرد که 

ظه او را یکی از همکارانش در تولیدی می باشد و نامش پرویز است و این طور که تا به آن لح خواستگار جدیدش

رویز به شناخته نه تنها اهل دود و دم نیست بلکه ورزشکار هم هست و عالوه بر آن وضع مالی رو به راهی هم دارد. پ

 ل از خودش دارد. برادر و یک خواهرشزهرا گفته بود که پدر و مادرش فوت کرده اند و دو خواهر و یک برادر قب

که  مقیم کشور هلند بودند. از سهم االرث پدر و مادرش یک آپارتمان نقلی در محدوده میدان ونک به او رسیده

شان برود. خواهر کوچکش در آن زندگی می کند که چند وقت دیگر او نیز قرار است برای زندگی پیش برادر بزرگ

ال داشت و فقط یک چیز بود که زهرا را به تردید می انداخت و آن اینکه او بیست و نه س تا اینجای کار بد نبود اما

ه و از او می خواهد که همسرش شود ردسه سال از زهرا کوچکتر بود. وقتی بار اول پرویز به زهرا ابراز عالقه ک

ازدواج  که دو بار ازدواج کرده و اززهرا برای رد پیشنهاد او تمام حقیقت را در مورد زندگی اش به او گفته بود. این

م اصرار می اولش دو بچه تقریباً بزرگ دارد. اما پرویز نه تنها از پیشنهاد ازدواج به او پشیمان نشده بلکه خیلی ه

مورد این  کرد و به گفته خود می خواست جبران گذشته را برای زهرا بکند و او را خوشبخت کند. با اینکه زهرا در

یش و مجید مشورت کرده بود و نظر ما را هم جویا شده بود اما کامالً مشخص بود که به پرویز گراموضوع با من 

ودعاطفی پیدا کرده و با تمام وجود او را دوست دارد و این از تعریفی که از او برای من و مجید می کرد معلوم ب . 

نظرمان را  یداری با پرویز داشته باشیم و بعدبعد از مطرح کردن این موضوع، به پیشنهاد مجید قرار شد که ما هم د

اق در مورد او به زهرا بگوییم. تمام این قرارها دور از چشم پدر و حتی مادر انجام شد. من و مجید یک روز به اتف

هیچ کدام  زهرا برای دیدن پرویز به محلی که از قبل قرار گذاشته بودیم، رفتیم. در همان دیدار اول نه من و نه مجید

ما وقتی از او خوشمان نیامد. به نظر من که زیاد خودنما و حراف بود و به نظر مجید مرد رند و دروغگویی بیش نبود ا



من و مجید به  پرویز صحبت می کرد زهرا با چنان شیفتگی محو صحبتهای او می شد که چند بار نگاههای تأسف بار

دیم و آن اینکه افسوس، یعنی باز هم اشتباههم گره خورد. در آن لحظه هر دو به یک چیز فکر می کر . 

ت و بهتر آن شب پس از بازگشت به منزل مجید خیلی رک و صریح به زهرا گفت که پرویز وصله مناسب او نیس

یر از است تا دیر نشده از سر راهش کنار برود. زهرا با وجودی که چهره رنگ پریده اش نشان می داد که انتظاری غ

ف مجید را قبول کرد و قول داد که در این مورد بیشتر فکر کنداین داشته اما حر . 

  :چند روزی از این موضوع گذشت تا اینکه شبی زهرا با ناراحتی به من گفت

هر روز از من  با اینکه به پرویز گفته ام که نمی توانم پیشنهاد ازدواج او را قبول کنم اما او دست بردار نیست و -

ه کار این موضوع بیشتر فکر کنم و حتی هر شب مرا تا منزل می رساند. فرزانه من باید چ می خواهد که در مورد

واه کنم؟ پرویز به من گفته برایش مهم نیست که ازدواج کرده ام. همین قدر که مطمئن شده من همان زن دلخ

ر کند و ز من صرف نظزندگی اش هستم کافیست. آخ فرزانه. پرویز می گوید مرا خیلی دوست دارد و نمی تواند ا

م و قسم خورده اگر جواب مثبت ندهم هم من و هم خودش را بکشد. به خدا خیلی بهش گفتم به دردش نمی خور

م. حتی خودم به چیزی ندارم که بتونم خوشبختش کنم، حتی بهش گفتم که از او بزرگترم و غیر از آن بیوه هم هست

ید عشق برایش پیدا می کنم. اما او این حرفها را قبول ندارد و می گواو پیشنهاد کردم که دختری خوب و با خانواده 

جید در مورد پرویز راست می گفت که محد و مرز و سن و سال نمی شناسد. دیگه نمی دونم چی می شه. به نظر تو 

 آدم خوبی نیست؟

ه درد زهرا ی می گفت پرویز بنتوانستم جواب زهرا را بدهم چون خودم همین تردید را داشتم. مجید با چنان اطمینان

و رشید و  نمی خورد که جای هیچ گونه شک و شبهه ای را نمی گذاشت اما از حق نباید گذشت پرویز جوانی بلند قد

ز او خیلی خوش قیافه بود و همین ظاهر نیک عالوه بر زهرا مرا هم به شک می انداخت که مبادا مجید از روی غرض ا

 .خوشش نیامده است

میان  ه از این ماجرا گذشت تا اینکه روزی زهرا دل به دریا زد و با هزار ترس و تردید موضوع را با پدر درچند هفت

یلی گذاشت. برخالف انتظارش که فکر می کرد پدر سر و صدا راه می اندازد و با داد و فریاد او را از خود می راند خ

یاید تا او را ببیندآرام و صبور به زهرا گفت به پرویز بگوید تا به منزل ب .  

  :آن شب وقتی من و زهرا تنها شدیم به من گفت

ر آخره. تصمیمم رو گرفتم. این بار هم دلم رو به دریا می زنم شاید خدا خواست و خوشبخت شدم. این دفعه با -

کنم. منم ب پرویز می گه منو دوست داره و قسم خورده خوشبختم کنه. تازه گفته که بعد از عروسی نمی خواد کار

نای دیگه راستش دیگه خسته شدم از اینکه از صبح تا شب برای یک لقمه نون سگ دو بزنم. دلم می خواد مثل ز

بود، معتاد  یکی کار کنه بیاره بده منم یک لقمه بخورم. اما به خدا این دفعه بار آخره، اگه این بار دزد بود، قاچاقچی

دم این قدر رام مهم نیست، ولش کن بزار یک مرد باالی سرم باشه. خسته شبود و کالهبردار بود هر چی بود اصالً ب

ه شدم از بس مرد دیگران پشتم صفحه گذاشتن که فالنی فالن کارست. به خدا خسته شدم از بس رفتم سرکار. خست

 .بودم، دلم می خواد زن باشم، یک زن واقعی

با که اتفاقاً ر از او و پدر کسی در اتاق نبود اما من و زهرا و زیپرویز برای صحبت با پدر به منزلمان آمد و با اینکه غی

اولین بار از  آن شب به خانه پدر آمده بود از پشت در به صحبتهای آن دو گوش کردیم. صحبتهایی که آن شب برای



جیب و تر نپدر شنیدیم اشک را از چشمانمان سرازیر کرد. پدر به پرویز گفت که قدر زهرا را بداند زیرا زهرا دخ

 .هنرمندیست که از هر انگشتش هنر می ریزد

ز او خواست مرد پدر به پرویز گفت دختر من شانس خوبی در گذشته نداشته، اما مثل یک فرشته پاک و بیگناهه و ا

 .و مردانه قول بدهد که زهرا را خوشبخت کند

اطر زهرارو خوشبختش می کنم، اونقدر خ بعد از صحبتهای پدر صدای پرویز را شنیدم که می گفت به خدا حاج آقا

ه می خوام که نمی زارم آب تو دلش تکون بخوره و چه و چه و چه... بعد از کلی صحبت، پرویز به پدر گفت ک

برود  خانواده اش خارج از کشور هستند و او دوست ندارد حتی تنها خواهرش که قرار است چند وقت دیگر به هلند

و از  ر شود زیرا نمی خواهد همان ابتدای عروسی بین زهرا و خواهرش کدورتی پیش بیایداز ماجرای ازدواج او باخب

 .این حرفها. پدر مخالفتی با این حرف پرویز نداشت و در این مورد بحثی پیش نیامد

ی چند روز بعد، پس از آزمایشات مربوطه زهرا و پرویز عقد کردند و قرار شد تا مدتی که پرویز خواهرش را راه

در همان  هلند کند و بتواند زهرا را به منزلی که می گفت از ارث پدرش به او رسیده است ببرد زهرا به طور موقت

ثاثیه زیرزمین بماند و در این مدت نیز با مقدار پولی که از کار کردن جمع کرده بود و همچنین فروش مقداری از ا

ی در م زهرا را سرحال و خوشحال می دیدم و این خوشحالاش بتواند وسایل نویی برای زندگی جدیدش بخرد. باز ه

م می روحیه خودم هم تأثیر خوبی داشت زیرا زهرا را به قدری دوست داشتم که خوشبختی او را خوشبختی خود

 .دانستم

رخ غر می هنوز چند ماه از آمدن نرگس، زن فرخ به خانه مان نگذشته بود که از گوشه و کنار شنیدم که مرتب به ف

ه هم ریخته زند که با وجود مجید که اکثر اوقات خانه است او راحت نیست و یا می گفت صدای فرشته اعصاب او را ب

ی کرد و و نمی گذارد شبها بخوابد. او حتی خوبیهای زهرا را هم ندیده می گرفت و مرتب از او پیش فرخ بدگویی م

ابطه ام موضوع باعث شد از همان ابتدا از او خوشم نیاید و رباعث می شد فرخ درصدد آزار و اذیت زهرا بربیاید. این 

با او هیچ گاه صمیمی نشود. کم کم شکایتهای نرگس از من و مجید پیش پدر مطرح شد و از همان موقع 

و چرا  سختگیریهای پدر هم آغاز شد. پدر به همه ما نه می گفت اما وقتی نرگس از او چیزی می خواست بدون چون

پدر ارج و  بود و همین بیشتر باعث تنفر من از نرگس می شد زیرا حس می کردم دوره و زمانی که برایجوابش بله 

ه احساس قرب داشتم به سر آمده است. به هر صورت روز به روز سخت گیریهای پدر و فرخ بیشتر شد به طوریک

ود و هنوز کتی مشغول به کار شده بکردم دیگر نمی توانم آنجا بمانم. این در حالی بود که مجید به تازگی در شر

فت کدام اولین حقوقش را هم نگرفته بود. از مجید خواستم سر خانه و زندگی خودمان برگردیم. مجید با تعجب گ

ان را در خانه. البته او درست می گفت. از همان موقعی که برای زایمان به تهران آمده بودم مجید اسباب و اثاثیه م

ه ای دیگر جا داده بود و خانه را به صاحبش برگردانده بود. به او گفتم به قم برگردیم و خانزیر زمین خانه پدرش 

را از  اجاره کنیم. مجید زندگی در قم را دوست نداشت و چون کار تازه ای در تهران پیدا کرده بود نمی خواست آن

اهی ی مجید چیزی عنوان نمی کرد اما گدست بدهد. او خبر نداشت که خانواده ام به من فشار می آورند. مادرم جلو

. از طرفی اوقات با گفتن اینکه داماد فالنی فالن کاره است و مردم شانس دارند دختر شوهر می دهند مرا می رنجاند

بار پدر شده فرخ به همه چیز من کار داشت و هرگاه مرا باال می دید با تیکه پرانی و متلک می خواست بگوید که سر

رد. از همه بدتر جای پشتیبانی از من با گفتن شانس نداریم و کلماتی از این قبیل حرف او را تأیید می کام. مادر به 



انه پدری ام نرگس بود که با پشت چشم نازک کردنها و بی محلیهایش جانم را به لبم می آورد، گویی حاکم مطلق خ

 .شده بود و حقیقت هم چنین بود

رد. مجید با که وقتی مجید به خانه آمد به او گفتم که هرچه زودتر مرا به قم بب روزی به حدی عرصه به من تنگ شد

  :ناراحتی گفت

ا بیفتم فرزانه جون، مدتی صبر کن. من تازه شروع کردم، این همه زحمت کشیدیم اومدیم تهران. بزار یک کم ج -

 .بعد می ریم یک جای دیگه

  :اما من که کارد به استخوانم رسیده بود گفتم

ود. بیا من یک روز دیگه هم تهران نمی مونم. قم راحت تر بودیم. الاقل گوشمون از شنیدن خیلی چیزا آسوده ب -

 .برگردیم

  :گفت

 چرا؟ -

  :گفتم

 .فرخ و زنش عاصیم کردن -

  :گفت

کار پیدا  ه من تازهقم هم بریم آدمهایی که بخوان اذیتمون کنن زیادن. بزار همین جا بمونیم خوبی اینجا اینه ک -

 .کردم

مجید بر  اما من گوشم بدهکار نبود و هر شب به بهانه ای گریه می کردم و از او می خواستم مرا از آنجا ببرد. عاقبت

فت اثر اصرار من که می خواستم هرچه زودتر از شر خانواده ام خالص شوم از کارش استعفا داد. حقوقش را که گر

خواهم  من و فرشته حسابی خرید کرد. شاید می دانست که سالها حسرت آن روز را با خود مرا به بازار برد و برای

ه مادرش داشت. آخر همان هفته به قم رفتیم و چون خانه ای نداشتیم یکراست به منزل پدر مجید رفتیم. مجید ب

ی در بساط تند مجید پولگفت که می خواهد در قم بماند و از او خواست فکری برای مسکنش کند. آنها که می دانس

ا ندارد و اگر هم بخواهد خانه ای اجازه کند این خودشان هستند که باید پول پیش خانه و تا مدتی اجاره خانه ر

قرار شد اتاق جلویی  بپردازند راضی شدند که ما تا مدتی که مجید بتواند کاری پیدا کند پیش آنها زندگی کنیم. ابتدا

ود و هم تمیز برای ما خالی منزلشان را که هم دلباز ب نند که خواهرشوهرم معصومه که تقریباً هم سن و سال من ک

آن قدر  بود با پررویی شروع کرد به غر زدن که اونجور دکور خونه خراب می شه. اسبابهای آنجا را کجا بگذاریم. و

  :گفت تا مادرشوهرم گفت

ان خالی می جا بدم، اما عیب نداره این اتاق پشتی را برایت معصومه راست می گه اسبابهای اونجا رو نمی دونم کجا -

الی کند اتاقی کنم. با شنیدن این حرف کینه معصومه را به دل گرفتم. اتاق پشتی که قرار بود مادرشوهرم برایمان خ

ک دلگیر و کوچک بود که سه طرف آن در داشت و از هر طرف می شد وارد آن اتاق شد. تقریباً می شد گفت ی

بدیل به اهروی کوچک بود که در اتاقها به آن باز می شد و از وقتی که خاله ام راه رفت و آمد را از آنجا بسته بود تر

یک اتاقی شده بود که وسایل اضافی را در آن می گذاشتند. به هر تقدیر قرار شد ما در آن راهروی کوچک و تار

خانه ای اجاره کند به آنجا برویمزندگی کنیم تا بعد که مجید کاری پیدا کرد و توانست  .  



سخت ترین روزهای زندگی من در منزل مادرمجید آغاز شد. با وجودی که مادر او خالۀ تنی من بود اما اخالق و 

ز مانند رفتارش با مادر زمین تا آسمان فرق داشت. من رفتار مادر را با زن فرخ دیده بودم و امیدوار بودم خاله ام نی

ی وقت او خیلی فرق داشت. از جمله چیزهایی که بیشتر باعث ناراحتی ام می شد دخالتهای وقت و ب مادر باشد اما

دای معصومه، خواهرشوهرم بود که هم خیلی بداخالق بود و هم غیرقابل تحمل. مرتب از من ایراد می گرفت و با ص

نها چادر ید بودند که موظف بودم جلوی آبلند جلوی رویم آن را بیان می کرد. بدتر از آن برادرهای قد و نیم قد مج

تن کهنه به سر کنم و رو بگیرم. اما سختیهای جسمی ام دست کمی از ناراحتیهای روحی ام نداشت. هر روز برای شس

وانستم راحت های فرشته باید به حیاط می رفتم که با وجود درد مفاصل زانویم این کار برایم خیلی سخت بود. نمی ت

های کنم و مجبور بودم نیمه نشسته کهنه بشویم که با خنده های تمسخرآمیز معصومه و ایرادزانوانم را خم 

 .مادرشوهرم روبرو می شدم

« ردم به هر ترتیب بود کارم را تمام می کردم و وقتی کهنه را روی بند پهن می ک« آخه این چه وضع نشستنه.

حن اخت و اگر کوچکترین لکی روی آن می دید با لمادرشوهرم مانند بازرسی به مشاهده دقیق کهنه ها می پرد

  :ناراحتی می گفت

ی ترسم فرزانه اینا همش نجسه. بگیر اینارو از اول بشور، خودتم برو حمام لباساتو آب بکش چون این جوری م -

ما آنجا افرش رو هم نجس کنی. من مجبور می شدم از اول آنها را بشورم. درد زانویم حتی بدتر از گذشته شده بود 

به اتاقم باز می  نمی توانستم از روغنی که دکتر برای دردهایم تجویز کرده بود استفاده کنم زیرا با وجود سه دری که

. یکی دو شب با شد و هیچ کدام کلید و قفل نداشت نمی توانستم به راحتی لباسم را بکنم تا روغن را به بدنم بمالم

. فرزانه، ای وای تشکها کثیف شد. بو گرفت»یدم اما صدای خاله ام درآمد که هزار ترس و مواظبت به بدنم روغن مال

رچک است و من از خیر این روغن بدبو که بعد فهمیدم نامش روغن ک« خاله جون اینا چیه می مالی نکنه کثیف باشه

آنها  برای دم کردن گذشتم تا مبادا لحاف و تشکهای او را نجس کنم. فقط داروهایم را دم می کردم و می خوردم اما

ن معصومه از بوی داروها خوشش نمی آمد و به محض درآمدن آ هم رویم نمی شد به آشپزخانه بروم، عالوه بر

و... « داریمباز که این بوی گند میاد. اینجا شده خالء، اَه، آسایش ن»بوی آنها با صدای بلند غرغر می کرد. می گفت 

انه نمی آورد ما ستم حسابی کتکش بزنم. چون مجید کار نداشت و پولی به خخیلی حرفها که دلم می خواست می توان

ی احترامی مجبور بودیم سر سفره پدرشوهرم بنشینیم. پدر او مرد فاضل و محترمی بود که حتی یک بار به من ب

وست را خیلی دنکرد. غیر از آن وقتی منزل بود از غرغرهای معصومه و اذیتهای برادران مجید هم خبری نیود. من او 

ا پاسی از داشتم و از ته دل برایش احترام قائل بودم. اما او اکثر اوقات نبود صبح زود از منزل خارج می شد و گاهی ت

ضورش شب به منزل برنمی گشت. فقط روزهای جمعه و یا روزهایی که او به هر علتی در منزل بود از آسایشی که ح

سختیهایی را که در منزل پدر مجید کشیدم هیچ گاه از یاد نخواهم به ارمغان می آورد بهره مند می شدیم. رد. به ب 

انه استیجاری خاطر دارم یک تابستان آنجا بودیم. تابستان آنجا به قدری گرم بود که به تابستان سختی که در خ

ن می غ و سوزاکشیده بودم رحمت می فرستادم زیرا هرچه بود آن خانه در طبقه دوم قرار داشت و گاهی نسیمی دا

که  وزید اما در آن راهروی تاریک و دم کرده حتی یک پنجره نبود که همان نسیم را به اتاقم راه بدهد. بخصوص

سخت تر از  مجبور بودم لباسهای آستین بلند و یقه کیپ، شلوار و من به اضافه یک روسری هم داشته باشم و این

د. یک بار ی افتادم و احساس می کردم چیزی قلبم را فشار می دههمه چیز بود. گاهی از شدت گرما به تنگی نفس م



ر و بدنم به سراغ پنکه ای که در گوشه اتاق قرار داشت رفتم و آن را روشن کردم تا با وزیدن بادی گرم عرقهای س

  :خشک شود و حالم کمی جا بیاید که خاله با شتاب آمد و پنکه را خاموش کرد و گفت

افهخاله جان این اسر - .  

. آن من هیچ گاه ندیدم آن پنکه روشن شود و در تعجب بودم که اصالً چرا آن را خریده اند. فقط این چیزها نبود

سبت به من قدر به من گفته بودند که مواظب باشم وقتی شیر می دهم یکی از پسرها در اتاق نباشد که آنها را هم ن

لوی رویم ه را شیر بدهم هر سه مانند تماشای تلویزیون جحساس کرده بودند. به محض اینکه می خواستم فرشت

اه می صف می کشیدند. یا بعضی اوقات یکی از آنها را می دیدم که از الی درز در چشمش را به من دوخته و مرا نگ

 داشت آنکند و حتی به فکرش هم نمی رسید که من او را می بینم. استفاده از حمام به جز یک بار در هفته امکان ن

ود که هم باید در ساعتی بود که نامحرمان خانه منزل نباشند. هنوز دو ماه از ساکن شدن ما در آن خانه نگذشته ب

زرگم برای موضوعی باعث شد روز و شبم را تیره و تار ببینم و بیش از پیش مغموم و دلشکسته شوم. روزی مادرب

م بوددیدن دخترانش از اراک به قم آمد و یک شب هم منزل خاله ا دربزرگ را دوست داشتم زیرا زن آرام و ما .

ومه رفتم تا مهربانی بود که دلی خدایی و بزرگ داشت. آن شب پس از اینکه سفره شام را جمع کردیم به کمک معص

و خاله ام  ظرفهای شام را بشوییم. نمی دانم چه شد که باید به اتاق برمی گشتم اما هنوز وارد اتاقی که مادربزرگ

بودند نشده بودم که شنیدم خاله به مادربزرگ می گفتنشسته  :  

می آره این دختره برکت خونه منو برده. از وقتی که اومده روزی خونه من قطع شده. نماز نمی خونه، عبادت ن -

 .کنه

ن را مانند مجسمه پشت در اتاق خشکم زد. دردی تمام وجودم را گرفت. تا آن لحظه نمازم ترک نشده بود فقط آ

های  آشکار نمی خواندم که همه بفهمند نماز می خوانم. غیر از آن خاله هیچ وقت خانه نبود. از صبح یا به جلسه

د اما هفتگی روضه می رفت و یا در کالسهای قرآن شرکت می کرد. خیلی هم سعی کرده بود مرا همگام خود کن

ف ربیت کند و با خود به این طرف و آن طروجود فرشته مانع از این شده بود او آن طور که دوست داشت مرا ت

ریستم. شبهای بکشاند. دل شکسته به اتاقم رفتم و آن شب بیش از شبهای دیگر به حال خودم و به بخت نامرادم گ

ویم می قبل هر وقت مجید علت گریه ام را می پرسید به او می گفتم دلتنگ زهرا شده ام و یا می گفتم از درد زان

به حرفم  قتی مجید علت گریه ام را پرسید به او گفتم که از چه ناراحتم. مجید متفکر و ناراحتگریم اما آن شب و

توانه مالی مان خوب باشد. از پش گوش کرد اما می دانستم کاری از دستش برنمی آید زیرا هنوز شغلی نداشت که

شخصی مان را  ین پس باید حتی مخارجآن گذشته پولی را که از پس دادن منزلمان گرفته بودیم ته کشیده بود و از ا

نباشد که کار  از پدرشوهرم می گرفتیم. آن شب از مجید خواستم تا با تالش بیشتری دنبال کار برود و به امید این

مام جاهایی خود به خود برایش پیدا شود. مجید سوگند می خورد که از صبح تا لحظه ای که به منزل برمی گردد به ت

عد از ری برای او پیدا شود سر می زند و در این مورد به هیچ وجه کوتاهی نمی کند. آن شب بکه فکر می کرد کا

جلویی را که  اینکه دلی سیر گریستم خوابم برد. صبح روز بعد مجید با مادرش صحبت کرد تا اگر امکان دارد اتاق

کم کند.  کمی از بار سختیهای من مستقل تر از اتاقهای دیگر بود به ما بدهد و دلیلش هم این بود که می خواست

  :هنوز کالم مجید تمام نشده بود که صدای داد و فریاد خواهرشوهرم را شنیدم که می گفت

 .نه خیر، مدل اتاق ما را به هم نزنید. اثاثهای آنجا را کجا بگذاریم. جا برای گذاشتن آنها نداریم -



ن اتاق آنجا اثیه اون اتاق نداریم فقط می خواستیم به جای ایصدای مجید را شنیدم که گفت ما کاری به اسباب و اث

 .باشیم. صدای معصومه بدتر از قبل اعصابم را بهم می ریخت

که بهتون  نه خیر اینکه نمی شه، ما هر دقیقه با اون اتاق کار داریم. نمی شه که شما اونجا باشین. مگه اون اتاقی -

 .دادیم چشه. حاال خوبه همون رو دارین

  :صدای مادر مجید را هم شنیدم که گفت

  .مامان جان همین جایی که بهتون دادم بنشینید خدارو هم شکر کنین -

ارج مجید خجل و ناراحت به اتاق برگشت و وقتی دید که من همه حرفها را شنیدم و در حال گریه هستم از منزل خ

ز تالش ازم و به آن قانع باشم. عاقبت مجید پس اشد. با این حرف متوجه شدم باید به همان جایی که هستم بس

خارجمان را فراوان موفق شد کاری پیدا کند اما حقوقش به قدری ناچیز بود که فقط می توانستیم ضروری ترین م

وب یک قران تهیه کنیم. با این حال مرتب می بایست پای نصیحتهای مادرشوهرم می نشستم که عقیده داشت زن خ

ودم حتی دو ریال می کند. ماه تا ماه رنگ تفریح و گردش را نمی دیدم و از وقتی که از تهران آمده ب مرد را تبدیل به

ه یک سنجاق هم برای خودم نخریده بودم اما مادرشوهرم توقع داشت باز هم قناعت کنم و دو برابر حقوقی را ک

شیده شد. ر و وضع و مدل پوشیدن لباسم کمجید می گیرد پس انداز کنم. کم کم ایرادهای من از کار و رفتارم به س

به هر روز مادرشوهرم چیزی می گفت، فرزانه جان، دامنت رنگش قرمزه، این درد زنای جلف می خوره. فرزانه  

زانه بگو مثل لباس گشادتری تنت کن. فرزانه تو حیاط می ری چادر سرت کن. فرزانه دیشب حاج آقا می گفت به فر

رادرشوهرات فرزانه نوک روسریتو تیز نکن. فرزانه موهاتو باال نبند. چه معنی داره جلوی بفاکلی ها چادر سر نکنه. 

ری عظیم ابروهاتو اصالح کنی. چه معنی داره با شوهرت بخندی. خالصه وضعیتی داشتم که تحمل هر لحظه اش صب

انم فسردگی بر روح و جمی طلبید به طوری که احساس می کردم از نظر روحی دچار مشکل شده ام و ناامیدی و ا

این  ریشه می دواند. فکر می کردم هیچ گاه از مخمصه ای که در آن افتاده ام رها نخواهم شد. بخصوص که مجید از

ب به طرز زندگی راضی بود صبح از خواب بلند می شد و همراه پدرش صبحانه می خورد و از خانه خارج می شد و ش

واب می ست بخوابد کنار خانواده اش نشسته بود. شب هم یکراست به رختخخانه می آمد و تا لحظه ای که می خوا

نیز رفت. کم کم احساس می کردم نسبت به من ز بار بی تفاوت می شود زیرا تا می خواستم با گله گذاری کمی ا 

  :دلم را سبک کنم با بی حوصلگی می گفت

ا را که جا و خورد و خوراک مجانی داریم باید خدببین داری نمی سازی. حاال که پول نداریم جایی بریم همین  -

 .شکر کنیم

ی نهایت و به محض اینکه گریه می کردم به جای دلجویی و نوازش با اوقات تلخی اتاق را ترک می کرد. روابطمان ب

حتی  رشتیره شده بود و من این را از رفتار و حرکاتش احساس می کردم. دیگر برای او فرزانه ای نبودم که به خاط

ت تقصیر می خواست خود را از بین ببرد. دیگر به حرفهایم گوش نمی کرد و تا می خواستم چیزی بگویم می گف

کار  خودت است. جای به این خوبی، زندگی کن دیگه. من نیز واقعاً سعی می کردم خودم را با آنان وفق دهم اما هر

ر یک روز با معصومه خواهر مجید حرفم شد آن هم س می کردم حرف و حدیثی تازه از میانش درمی آمد. تا اینکه

تر یک چیز ساده و جزئی. من و او سر یک موضوع اختالف عقیده داشتیم. خواهرشوهرم که یک سال از من کوچک

به  بود به زور می خواست عقیده اش را بر من تحمیل کند و من نمی پذیرفتم و همین باعث شد تا داد و هوارش



ی هیچی بهت نمی گم پررو شدی. از وقتی اینجا می خوری و میآسمان برود که هرچ وابی خیلی روت زیاد شده. خ 

  :بحث ما چیز مهمی نبود که بخواهد چنین از کوره در برود و داد و هوار راه بیندازد. با تعجب به او گفتم

 .مگه من چی گفتم -

باید رفتارت مثل ما باشه نه تو خیلی پررو شدی، حاال که اومدی خونه ما زندگی می کنی - .  

  :از درون می سوختم اما خودم را کنترل کردم و گفتم

ه جوری نه کی گفته؟ من خودمو با شما تطبیق دادم در صورتی که فرهنگ خانواده ما مثل شما نبود. دیگه چ -

 .باشم

ردم و . به معصومه نگاه کبا عصبانیت شروع کرد به پرخاش کردن و بد گفتن از من. خاله داشت نماز می خواند

  :سکوت کرده بودم تا اوضاع بدتر از این نشود. وقتی خاله نمازش تمام شد گفتم

 خاله ببین معصومه چی می گه؟ -

  :خاله بدون اینکه حتی نگاهی به او بیندازد گفت

 .مثل اینکه تنت می خاره خاله -

تم نفس بود به حدی ناراحت شدم که حتی نمی توانس سپس ما را ترک کرد و رفت. از اینکه درست قضاوت نکرده

کوتاه آمدم.  بکشم. در صورتی که او از اول تا آخر شاهد گفتگوی من و معصومه بود و می دانست که من تا توانستم

ه بخت خودم. آن به سختی از جایم بلند شدم و به دخمه کذایی ام رفتم و شروع کردم به گریستن و لعنت فرستادن ب

ی وقتی مجید وجودی که گرسنه بودم برای خوردن شام نرفتم و کسی هم دنبالم نیامد تا منتم را بکشد. حت شب با

ارح شد. برای درآوردن لباسش به اتاق آمد و دید گوشه ای کز کرده ام نپرسید چرا ناراحتم و بی تفاوت از اتاق خ

وخت. از یاد من نبود دلم برای خودم می سآن شب صدای صحبت و گفتگویشان را می شنیدم و از اینکه کسی به 

د فکر همه بدتر گاهی صدای خنده مجید را می شنیدم و دلم پر از غم می شد. آن لحظه به یاد پیمان افتادم و با خو

میشه مدعی بود که عاشق من است اما این ه کردم اگر او به جای مجید بود همین گونه با من رفتار می کرد؟ مجید

زیر پتو کنم و زار  ه وقتی به او احتیاج داشتم کنارم نبود. دلم شکسته بود و همین باعث شد تا سرم راچه عشقی بود ک

ش دراز زار بگریم. تا وقتی مجید برای خواب به اتاقمان آمد دلم گرم بود که شاید دلداری ام دهد اما وقتی سرجای

از خواب بلند  ح گریه کردم. صبح روز بعد وقتیکشید و پشتش را هم به من کرد دیگر ناامید شدم و تا نزدیک صب

ا با دیدنم شدم به حدی چشمانم باد کرده بود که حتی نمی توانستم آنها را باز کنم. وقتی از اتاق خارج شدم بچه ه

رد شروع کردند به خندیدن و مسخره کردن. خاله هم به جای اینکه آنان را از این کار منع کند خودش هم شروع ک

م. شب وقتی ن و همین باعث شد تصمیم بگیرم به هر ترتیبی که شده مجید را وادار کنم از آن خانه برویبه خندید

ه باز مثل همیشه مجید به خانه آمد با لحنی قاطع به او گفتم که باید از خانه پدرش بلند شویم. مجید به خیال اینکه ک

 :یزی می گویم و بعد یادم می رود خندید و گفتچ یک

باز کی بهت چپ نگاه کرده؟ چیه؟ -  

  :با حالتی جدی گفتم

 .من دیگه نمی تونم تحمل بکنم -

  :مثل همیشه اخمی کرد و گفت

 .دیدی، دیدی نمی تونی بسازی، دیدی ناسازگاری می کنی -



  :با عصبانیت گفتم

ا حرف من دارم اینجا هزار تناسازگاری چیه، پدر من داره درمیاد. تو صبح می ری شب میای، هیچی رو نمی بینی.  -

اره یعنی می شنوم، اینا پدر منو درآوردن، مامانت برای چی وقتی من هیچ کار نکردم می گه تنت می خاره، تنت می خ

رفش یعنی چی؟ یعنی اینکه کتک می خوای. یعنی کارم به جایی رسیده که از دست مامانت هم کتک بخورم. همین ح

ش به منه. یر می ده به من. حرف نزدم پشتش رو به من می کنه. سر سفره نگاهکتک. معصومه به چه حقی مرتب گ

. هر جور که موقع خوردن نگاش به منه، موقع خوابیدن نگاش به منه، نه احترامی سرش می شه نه بزرگتر کوچکتری

  .شده باید از اینجا بریم

  :گفت

 .چه جوری بریم ما که پول نداریم -

  :گفتم

روشفرش منو بف - . 

  :گفت

 آخه جواب باباتو چی بدم؟ -

بدترین  مجید می دانست که پدرم خیلی به نگهداری از جهیزیه مان حساس است و همیشه به ما سفارش می کرد در

  :شرایط هم دست به فروش چیزی از جهیزیه مان نزنیم. با وجود این گفتم

ه بابامی خواد خوشش نیاد من دارم اینجا دق می کنم نمن این چیزا حالیم نیست. می خواد بابام خوشش بیاد م - . 

ب که فردای آن روز مجید بدون اینکه به مادرش چیزی بگوید از زیرزمین خانه فرش را برد تا آن را بفروشد. ش

ی ندادم. اما خاله فهمید خیلی ناراحت شد و قیافه گرفت. من نیز چون قصد کرده بودم حتماً آنجا را ترک کنم اهمیت

ه چرا از خاله ام دیگر طاقت نیاورد و شب بعد از جمع شدن سفره شام شروع کرد به صحبت کردن با من و مجید ک

  :اینجا می خواهین برین. شما فکرتون کار نمی کنه. کجا می خواهین برین. بعد رو کرد به طرف من و گفت

 .تا حاال چقدر جمع کردی -

  :با تعجب به او نگاه کردم و گفتم

 .چی رو -

  :با قیافه گفت

 .پولی رو که از مجید می گرفتی -

الً مجید همچنان گنگ به او چشم دوخته بودم و در این فکر بودم که مگر من چقدر از مجید خرجی می گرفتم و یا اص

 چقدر پول می گرفت که چیزی بماند و من آن را جمع کنم. مادرشوهرم که فکر کرد من نمی خواهم به سؤالش

اب بدهم رو کرد به مجید و گفتجو :  

 تو این مدت که اینجا بودین چقدر جمع کردین؟ -

  :مجید به من نگاه کرد و گفت

 .هیچی، یعنی مزدم اونقدر زیاد نیست که ازش چیزی بمونه -

  :مادرشوهرم اخمی کرد و گفت



تین می خوردین پس چه خرجی داش همون که می گرفتی چکار می کردی. ناهار و شام و صبحونتون رو که اینجا -

 .که نتونستین پول جمع کنین

  :گفتم

خرج  خاله جون، مگه مجید چقدر می گرفت. ماهی هفت هزار تومن بدون بیمه و مزایا مگه چقدره. تازه مگه فقط -

و دوا  خورد و خوراکه. فرشته چند بار تو این ماه مریض شد مجبور شدم ببرمش دکتر، هر بار چقدر پول ویزیت

 .دادم. تازه خرجهای دیگه هم هست. پول مشما و کهنه و پستونک و خیلی چیزای دیگه

  :بدون اینکه تأمل کند گفت

 نه خاله جون، تو ولخرجی. اون قدیما ما کی از این کارا می کردیم. اینجوری که بوش میاد شما زندگی کن -

 .نیستین

ر می رو می کردیم، ما قدیما اینجور می گشتیم. ما قدیما اینجو و شروع کرد به گفتن اینکه ما قدیما این کار

 .خوردیم

  :طاقت نیاوردم و گفتم

تر هزار خاله اون قدیما با االن خیلی فرق داشت. خرج اون موقع با االن یکی نبود. آخه کی اون قدیما ویزیت دک -

 تومن بود؟

م فکر می کردیم ته بودیم به دنبال خانه گشتیم. شاید ما هبه هر ترتیب با هفتادهزار تومنی که از فروش فرشم گرف

د گفت کمی هنوز قدیم است که بشود با این پول ناچیز خانه ای اجاره کرد. وقتی از پیدا کردن خانه ناامید شدیم مجی

 به چند سال دیگر صبر کنیم تا او بتواند پول بیشتری فراهم کند. من می دانستم این یک مدت صبر ممکن است

را آنجا سر  دیگر تبدیل شود به همین خاطر کوتاه نیامدم و به مجید گفتم مرا به منزل پدرم ببرد تا این یک مدت

ه کنم. با خودم فکر کردم حرف شنیدن از برادر و مادر بهتر از حرف شنیدن از خواهرشوهر و مادرشوهر است. ب

جبور رین نعمت برای من بود. به هر صورت مجید مخصوص که هرچه بود الاقل کنار زهرا بودم و این خودش بزرگت

 .شد مرا به تهران ببرد

ی کنم و به هر وقتی به تهران رفتم به زهرا گفتم که در این مدت خیلی سختی کشیدم و دیگر نمی توانم آنجا زندگ

  :ترتیبی شده باید منزل مستقلی پیدا کنم. زهرا با آرامش لبخند زد و گفت

ودی به خواسته ات برسیان شاءاهلل به ز - . 

 

 

 فصل چهاردهم  ·
 

دین از ازدواج زهرا و پرویز یک سال می گذشت اما گویی هنوز کار خواهر پرویز جور نشده بود تا به هلند برود. ب

ه همه ما ترتیب زهرا هنوز در همان زیرزمین خانه پدری زندگی می کرد. کم کم به شک افتادیم که مبادا پرویز ب

ه فته و خانه ای در کار نیست در صورتی که پرویز چند بار که خواهرش منزل نبوده زهرا را با خود بدروغ گ

مدت هم  آپارتمانی که ادعا می کرده از آن خودش است برده بود تا به او ثابت کند که دروغ نگفته است. در این

آقا صدا می  ی راحت و صمیمی بود. پدر را حاجرفتار پرویز طوری نبود که شبه برانگیز باشد. او با اهل خانواده خیل



کرد اما به مادر، مامان می گفت. چهره زهرا نشان می داد که از زندگی اش راضی است و عاقبت طعم آرامش را 

 .چشیده است. اما این فقط ظاهر قضیه بود و آن طور هم که خانواده فکر می کردند خوشبخت نبود

زده بودم به  خترم پس از یک گریه طوالنی که مربوط به واکسنی بود که تازه به اوبعدازظهر یک روز پاییز بود و د

ردن شام خواب عمیقی فرو رفته بود. کاری برای انجام دادن نداشتم. سری به مادر که در آشپزخانه مشغول درست ک

له ها ه زهرا بزنم. از پبود زدم و چون دیدم کاری ندراد سفارش دخترم را به او کردم و گفتم که می خواهم سری ب

ود برگردم. پایین رفتم. قبل از در زدن نگاهی به پشت در آهنی زیرزمین انداختم تا اگر کفش پرویز پشت در ب

. صدای آرام چون فهمیدم خانه نیست بدون اینکه در بزنم آهسته در اتاق زهرا را باز کردم تا مثالً او را غافلگیر کنم

ت شکست. در آن لحظه با خودم تصور می کردم که زهرا هم اکنون یا مشغول درس موسیقی سکوت خانه او را می

زکی کردن شام است و یا جلوی آینه به سر و وضع خودش می رسد. همان طور که سرم را به داخل بردم با صدای نا

در گفتم سالم. کالمم در میان راه شکست و از چیزی که دیدم غرق ه ای آشفته و بهت و اندوه شدم. زهرا با چهر 

ا باز غمگین گوشه ای کز کرده بود و الی پنجه های باریک و ظریفش سیگاری روشن دیده می شد. آهسته در ر

کار کردم و داخل شدم. زهرا با دیدن من لبخندی کم رنگ بر لب آورد اما نم چشمانش دروغ بودن لبخندش را آش

ده سیگار و زیر سیگاری بزرگی بود که از کثرت ته مان کرد. سالم کرد و من زیر لب پاسخش را دادم. کنار دستش

الی کردم. خاکستر آن دیگر جا نداشت. خم شدم و زیر سیگاری اش را در سبد زباله کوچکی که کنار اتاقش بود خ

ن من و او کنارش نشستم و مدتی نگاهش کردم. جز نوای غم انگیزی که از دستگاه پخش برمی خاست صدایی بی

ار دلش سبک تم صبر کنم تا خودش لب به سخن باز کند و باز هم از دست زمانه گله کند آن قدر که بنبود. می خواس

ه حضور من به شود و باز هم گل لبخند روی لبانش شکوفا شود. اما این بار گویی خیال صحبت نداشت و بدون توجه ب

ز تکه چوب شکسته و رنگ و رورفته ای که تم را ه بود. نفس عمیقی کشیدم و دسمانی نامش صندلی بود خیره ماند

ا با تکان روی دستانش که دور زانوانش حلقه کرده بود گذاشتم تا حضورم را به او یادآور شوم. کارم مؤثر بود زیر

ان کوچکی به خود آمد و نگاهش به طرفم چرخید. غم عجیب و آشنایی در چشمانش موج می زد غمی که با چشم

را نشسته. دتی از آن خبری نبود اما حاال می دیدم که برگشته و دوباره در نگاه جذاب زهزهرا بیگانه نبود. غمی که م

ه که زهرا ناخودآگاه دلم فرو ریخت. نخستین چیزی که به ذهنم آمد این بود که نکند پرویز هم رو به اعتیاد آورد

  :چنین غمگین و شکسته است. با صدایی که کمی لرزش داشت گفتم

به من بگو، قول می دم به کسی چیزی نگم زهرا چی شده؟ - . 

  :زهرا سرش را تکان داد و گفت

ی هستی که می دونم به کسی چیزی نمی گی واسه همینم هست که خیلی دوستت دارم چون بهترین سنگ صبور -

این وسط نم کسی داشته. فرزانه دیگه به آخر خط رسیدم، نمی دونم چی بگم یا از کجا شروع کنم. به خدا فکر می ک

ردم که فقط من مقصرم. مقصر به خاطر اینکه به دنیا آمدم، اما مگه به دنیا آمدنم دست خودم بود. آخه من چه کار ک

وقت اون  باید این قدر بکشم. تو بگو گناهم چی بوده؟ چه خطای ندانسته ای کردم که این عاقبتم شده؟ چرا هیچ

 چیزی که دلم می خواست نشد؟

نوز نمی تش نداشتم چون به راستی نمی دانستم زهرا به کیفر چه گناهی عقوبت می شود. هپاسخی برای سؤاال

ز آب درآمده دانستم چه شده اما از گله و شکایت او از دست زمانه می توانستم حدس بزنم پیش بینی مجید درست ا



ظارم زیاد به صحبت کند. انتو پرویز روی دیگر خود را به زهرا نشان داده است. چیزی نگفتم تا زهرا خودش شروع 

  :طول نکشید زیرا زهرا رو به من کرد و گفت

؟فرزانه یادت میاد گفتم اگه دزد باشه، اگر قاچاقچی باشه، اگر معتاد باشه من باهاش می سازم. یادته -  

ر شمانش پسرم را تکان دادم و نشان دادم که حرف او خوب به خاطرم مانده است. زهرا مکثی کرد و در حالی که چ

  :از اشک شده بود گفت

اشم. آخ اما می دونی چیه، پرویز خصلتی داره که اگه خودم رو هم بکشم نمی تونم نسبت به اون بی تفاوت ب -

ون می بینه فرزانه چطور می تونم به کسی بگم پرویز به خواهرم، به زن برادرم، به همه زنهایی که توی کوچه و خیاب

ویز هیز و هرزه ست و این چیزی نیست که من بتونم تحمل کنمنظر بد داره. فرزانه پر . 

  :به زهرا حق می دادم چون خودم نیز از تصور این موضوع چندشم می شد. برای دلداری زهرا گفتم

ریف می شاید خیلی حساسیت به خرج می دی. اغلب مردا برای اینکه حسادت زنشان را بسنجند از این و آن تع -

را لوس کنند کنند تا خودشان . 

  :زهرا پوزخندی زد و گفت

ی تحمل فکر می کنی من تازه عروس کم سن و سالم و فرق لوس کردن رو از غرض داشتن نمی فهمم. تو می تون -

های کنی بعد از اینکه خواهر یا همسر برادرت پاشو از در اتاقت بیرون می زاره، شوهرت شروع کنه به زدن حرف

نهای اونا. می تونی نگاه هرزه شوهرت رو وقتی که توی خیابون کنارش راه می ری به ز زشت و چندش آور درباره

ر گرفته مردم تحمل کنی. ای کاش فقط نگاه می کرد اما پرویز بدترین کلمات رو درباره زنی که مورد توجهش قرا

ی، اینجاست پایین به تو داره وقتباشه به زبون میاره. فرزانه من با تو مشکل ندارم به تو می تونم بگم پرویز چشم بد 

ه پرویز خونه نیا، اما به زن فرخ چی! می تونم بگم. اون یا نمی دونه یا خودشو به ندونستن می زنه براش فرقی نداره ک

ه به ست یا نه میاد پایین هرهرهر غش غش غش. پرویز هم که بدش نمیاد. وقتی هم که می ره تازه شروع می کن

درباره اون که چی و چی و چی. نمی دونم گفتن زشت ترین کلمات ور به اون حالی کنم که اینجا نیاد یا وقتی چط 

خوام به خبر مرگش پرویز اینجاست نیاد. زن فرخ همین جوری چشمش برنمی داره من اینجا باشم. وای به اینکه ب

اشو از اینجا ببرم تا مثالً پفرخ بگم جلوی زنشو بگیره. مگه یادت نیست چند وقت پیش وقتی براش قیافه گرفتم که 

ثالً قلم پای منو وقتی پرویز اینجاست پایین نیاد چی شد؟ همون شب یادت نیست فرخ چوب دستش گرفته بود تا م

یادت رفته  بشکونه تا به زنش چپ نگاه نکنم. دیدی چطور دستمزد زحمتهایی رو که براش کشیده بودم داد. تازه

جمع کنی و  ا حواست باشه اگه بخوای پا تو کفش عروسم کنی باید جل و پالستوبعد از اون برنامه بابا گفت زهر

 ...بری

صدای هق هق گریه زهرا دلم را به درد می آورد. خودم شاهد تمام گفته هایش بودم. زهرا برای برادرم خیلی 

نتظار فی کرد. فرخ ازحمت کشید و موقع عروسی او با جان و دل کار کرد، اما فرخ جواب خوبیهایش را با بدی تال

اشق و شیفته داشت زهرا که تقریباً دو برابر همسر او سن داشت برای سالم پیش دستی کند. عالوه بر آن پدرم که ع

 .تنها عروسش بود حاضر بود خار به قلبش برود اما به عروسش کمتر از گل گفته نشود

  :با صدایی که برای خودم نیز بیگانه بود به زهرا گفتم

القتو بگیرط - . 

 .پوزخند زهرا نشان از خامی گفتارم داشت و من خجل و سر به زیر به پاسخش گوش سپردم



هم چی می گه؟ بازم؟ بازم طالق؟ یعنی من االن برم به بابا بگم اینم نه. طالق؟ بعدش چی؟ یکی دیگه؟ وای، بابا ب -

فهمید،  یراد داشته. اولی معتاد بود، دومی زنشدیگران در موردم چی فکر می کنن؟ به نظر تو نمی گن این خودش ا

این  سومی چی؟ اون که نه قیافه اش به معتادا می خورد و نه زن و زندگی تو کار بود. پس هرچی هست اشکال از

زهرای ذلیل مرده ست که ای کاش می مردم تا دنیا از دستم راحت می شد، اما نه، من از دست دنیا راحت می 

  .شدم

کشیدم، اما حرفی نزدم. زهرا رو به من کرد و گفتنفس عمیقی  :  

 .فرزانه تو دیگه حق نداری پاتو پایین بزاری تا من ببینم چه خاکی می تونم به سرم کنم -

  :تأثیر کالم تحکم آمیزش به حدی بود که ناخودآگاه از جا بلند شدم و گفتم

باال باشه من اصالً نمیام پایین هر وقت کارم داشتی تو بیا - . 

  :زهرا نفس عمیقی کشید و گفت

 آخه زن فرخ رو چه کارش کنم. چطور به اون بگم شوهرم به تو نظر داره؟ -

رخ در میان ناراحتی زهرا به جا بود زیرا به هیچ طریقی نمی شد به زن فرخ تذکر بدهیم و یا موضوع را با پدر و یا ف

نمانده بود  یث هایشان برای زهرا به جا گذاشته بودند راهی برایشبگذاریم. با سابقه ای که اطرافیان با حرف و حد

 .جز اینکه با اخالق بد شوهرش بسازد

ه غم زهرا از یک طرف، ناراحتی نداشتن پول پیش خانه و لجبازی مادرشوهرم که دوست نداشت ما از خانه اش ب

وط به اعصابم و پاهایم که به گفته دکتر مرب جای دیگری برویم اعصابم را به هم ریخته بود و بار دیگر دردهای کمر

کننده می بود رمقی برایم نگذاشته بود. مجید قم بود و گاهی به تهران می آمد و هر بار هم که می آمد خبرهای ناامید

نزل داد که خانه پیدا نکرده و مادرش مرتب از او می خواهد که همان جا بمانند و سعی داشت مرا راضی کند که به م

د اما اگر رش برگردم. به مجید گفتم که من مادرت را دوست دارم. شاید او فکر می کند که در حق ما لطف می کنماد

ناراحت  بخواهم به همین ترتیب پیش بروم یا دیوانه خواهم شد و یا سر به بیابان خواهم زد. آن روز مجید به ظاهر

رم و آن د متوجه خواهد شد که من هم در این میان حقی داشد و با قهر مرا ترک کرد اما می دانستم اگر کمی فکر کن

ب داشتن آرامشی است که تا آن لحظه احساس نکرده مان را ودم. با تمام سختیها و گرفتاریهایی که داشتم هنوز پی

 تی راضیفراموش نکرده بودم و گاهی دلم هوایش را می کرد اما خودم را قانع کرده بودم که قسمتم این بوده و بایس

ورقهای دفتر  به سرنوشتم باشم. فقط زمانی که خیلی دلتنگ می شدم مانند گذشته قلمی به دست می گرفتم و

 .خاطراتم را سیاه می کردم

ری به زهرا یکی از روزهایی که حوصله ام سر رفته بود و کاری نداشتم تا انجام دهم تصمیم گرفتم پایین بروم و س

ه ها پایین م تا نزدیکی ظهر به خانه نمی آید. فرشته را در آغوش گرفتم و از پلبزنم. مادر منزل نبود و می دانست

رویز خانه نیست رفتم. پیش از اینکه از پله های زیرزمین پایین بروم نگاهی به پشت در انداختم وقتی مطمئن شدم پ

وست به تن داشت که با پابتدا در زدم و در زیرزمین را باز کردم و داخل شدم. زهرا لباس آستین کوتاه قرمزی 

زخم  برنزه اش خیلی جور درمی آمد. وقتی جلو آمد تا فرشته را از آغوشم بگیرد متوجه شدم روی بازوی چپش

جاد شده بزرگی از اثر سوختگیست. غیر از آن زخم اثرات دیگری بر بازو و دستش بود که معلوم بود تازگی ای

  :است. با نگرانی و ترس گفتم

ه؟ بازوت چرا اینجوری شده؟زهرا چی شد -  



  :زهرا بوسه ای بر گونه دخترم نشاند و با لبخند گفت

 .نترس، چیزی نیست -

  :با همان نگرانی دستش را گرفتم و دقیق تر نگاه کردم و گفتم

 چطور چیزی نیست. دستت سوخته. کی با تو این کار رو کرده؟ پرویز؟ -

  :پوزخندی زد و گفت

ین کار رو نداره. خودم این کار رو کردمپرویز جربزه ا - . 

  .از تعجب دهانم باز مانده بود

 خودت؟ با چی؟ -

 .بابا تو هم. آره خودم قاشق رو داغ کردم چسبوندم به دستم -

 آخه چرا؟ -

 .دِ گیر نده دیگه -

کرده بود از او جدا  اون روز هرچی اصرار کردم زهرا بهم چیزی نگفت و من با دلخوری از کاری که در حق خودش

دنش شدم. تا چند روز به زهرا سر نزدم تا مثالً تنبیهش کنم، اما پس از سه چهار روز دلم طاقت نیاورد و برای دی

روع کردم به گریه پایین رفتم. این بار پشت دستش سوخته بود. با دیدن این صحنه طاقت نیاوردم و با صدای بلند ش

فترا از جلوی صورتم کنار زد و با سرانگشتانش اشکهایم را پاک کرد و گ کردن. زهرا با خونسردی دستهایم :  

 چیه، اجازه دست و پای خودم رو هم ندارم؟ -

هرا به چشمانش نگاه کرد. نگاهش خیلی عوض شده بود و سردی محسوسی در آنها موج می زد. احساس کردم او ز

داشت. ود، نگاهی مانند یک مرده که رنگ زندگی ننیست و فقط چهره اش شبیه زهراست. نگاهش چیز دیگری ب

 :دست زهرا را به طرف لبانم بردم و بوسیدم و از او پرسیدم

 چرا، چرا این کار رو با خودت می کنی؟ زهرا به من بگو این چه کاریه که پیش گرفتی؟ -

کرده  ای زندگی جدیدش فراهمزهرا دستش را دور شانه هایم انداخت و مرا به طرف توده اسباب و اثاثیه ای که بر

  :بود برد. کنار آنها نشست و گفت

حمل فرزانه خودت رو ناراحت نکن فقط می خواستم بفهمم فریبا چی کشید. چطور آتش به اون زیادی رو ت -

 .کرد

چار شاید اگر خیلی عاقل تر از این بودم و شاید اگر قدرت درک و فهم بهتری داشتم متوجه می شدم که زهرا د

 نوعی بیماری شده که از درون او را عذاب می دهد. اما افسوس در آن خانه به تنها چیزی که توجه نمی شد روح و

 .روان افراد بود

ان پیدا پس از این ماجرا یک روز که من و مجید خسته و درمانده از اینکه نتوانسته بودیم خانه ای مطابق شرایطم

د. خواستم ه غمگین و ناراحت دستهایش را زیر چانه زده و مرتب آه می کشکنیم به منزل برگشتیم مادر را دیدم ک

که  جلوی مجید چیزی از او نپرسم زیرا فکر می کردم شاید با پدر حرفش شده اما خودش به حرف آمد و در حالی

  :اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت

 می دونی امروز زهرا چکار کرده؟ -

گفتم با ترس سرم را تکان دادم و :  



 .نه -

 .در همان لحظه فکرم به سویی رفت که نکند مادر از جریان داغ کردن دست و پایش چیزی فهمیده

  :مادر با افسوس سرش را تکان داد و گفت

پرویز  امروز بعد از اینکه تو و مجید رفتین فرشته رو خوابوندم و می خواستم برای ناهار غذا درست کنم که -

دو اومد باال. از دیدن او با اون حال کم مانده بود قبض روح بشم. پرویز مرتب می گفت مامان بهراسان و گریان 

د نفت هم زهرا می خواد خودشو آتیش بزنه. منم هراسان پایین رفتم و دیدم سر تا پای زهرا خیس خیسه. بوی شدی

ود پرویز رو از خیلی عصبانی ب اتاقش رو گرفته. یک کبریت هم دستش بود که دویدم از دستش گرفتم. چون زهرا

تم چرا این اتاق بیرون کردم و بهش گفتم بره یک دور بزنه تا من زهرا رو آروم کنم. وقتی پرویز رفت به زهرا گف

بدم  کار رو کردی. اونم خندید و گفت هیچی مامان، می خواستم یک زهرچشمی ازش بگیرم، یک ترسی هم بهش

قهر کن، اما  اینجوری ترسش نده، اگه می خوای تنبیهش کنی باهاش»بهش گفتم: که یه وقت نخواد بهم نارو بزنه. 

 «.هیچ وقت این کار رو نکن

ردم. مادر آهی کشید و به آشپزخانه رفت تا شاید اشکهایش را از دید من و مجید پنهان کند. نگاهی به مجید ک

ه بود حدس می زدم به هشداری که به زهرا داد سرش را به زیر انداخته بود و در خودش غرق بود. بدون اینکه بدانم

می  فکر می کرد. مادر باور کرده بود که زهرا برای زهر چشم گرفتن از پرویز این کار را کرده بود اما فقط من

 .دانستم که کار زهرا نه برای زهر چشم گرفتن، بلکه واقعی بوده و می خواسته خودش را به آتش بکشد

رویم باز  گذشت بدون اینکه کسی بویی ببرد. یک روز که مثل همیشه دفتر و قلمی جلوی چند روزی از این ماجرا

د و کنارم بود و داشتم حساب می کردم که برای جور کردن پول پیش خانه چه چیزهایی را باید بفروشم زهرا باال آم

  :نشست. نگاهی به ورقی که رویش می نوشتم انداخت و با لبخند گفت

ش خونت جور نشده؟هنوز پول پی -  

  :آهی کشیدم و گفتم

 .بدبختی مثل چاهی می مونه که هرچی توش می ریزی پر نمی شه -

  :زهرا دست کرد و از جیب لباسش دسته ای اسکناس هزار تومانی بیرون آورد و گفت

 ببین با این پر می شه؟ -

  :با تعجب به او نگاه کردم و گفتم

 این پول چیه؟ -

و گفتلبخندی زد  :  

 .خیالت راحت باشه. حالله حالله. مقداریشو داشتم، گازم رو هم امروز فروختم -

 آخه خودت چی؟ مگه قرار نیست پول جور کنی برای خونه خودت؟ -

 .اون خونه ای که من می خوام برم پول پیش نمی خواد -

  :متوجه منظورش نشدم و گفتم

 خواهر پرویز می خواد بره؟ -

بهم  ن تا منو تو گور نکنه از جاش تکون نمی خوره. پرویزم غلط کرد گفت خونه مال خودشه، مثل سگنه، او -

 .دروغ گفته



 :با تعجب پرسیدم

 خودش بهت گفت خونه مال او نیست؟ -

 .نه اما حدس می زنم -

  :با ناراحتی پول را به طرفش گرفتم و گفتم

خونه اجاره کنی به این پول بیشتر احتیاج داریپس به این ترتیب تو خودت برای اینکه یک  - . 

  :خندید و گفت

 .من قرار نیست جایی برم. اگه یه موقع بابا جوابم کرد میام پیش تو -

  :دستش را گرفتم و گفتم

و  ف می کردتو رو خدا بیا با هم زندگی کنیم. بیا با هم از تهران بریم، زهرا به خدا بابای مجید خیلی از تو تعری -

امه بدی می گفت زهرا خیلی استعداد داره. بیا بریم قم. مگه همیشه دوست نداشتی بری حوزه علمیه درست رو اد

 .بهت قول می دم بابای مجید کمکت کنه

  :زهرا خندید و گفت

همین ار نه قربونت فقط همینم مونده خاله جون بگه زهرا همه رو ول کرده چسبیده به شوهر من. تو رو به خدا بز -

 .یه لقمه نون راحت از گلوم پایین بره

ه زن می دونستم زهرا از چی صحبت می کرد. مادر مجید که خاله خودم بود چشم نداشت زهرا را ببیند و با اینک

وردمؤمن و متدینی بود چنان از زهرا صحبت می کرد که گویی با چشم خودش دیده که زهرا در فساد غوطه می خ . 

تاق و مجید با او حرف زدیم که به ظاهر راضی شد با ما زندگی کند و قرار شد ما منزلی با دو اآن شب آن قدر من 

نده فکر می مستقل اجاره کنیم که یکی از اناقهای آن متعلق به زهرا باشد. من که تا چند روز قبل با ناامیدی به آی

م در شادی و خوشحالی شده بود. زهرا هکردم وقتی تصور می کردم قرار است زهرا کنارم باشد تمام وجودم غرق 

شد حتی  گویی روحیه ای بهتر پیدا کرده بود زیرا از فردای آن روز با تماس با آشناهایی که من و مجید رویمان نمی

متر از به قرض کردن از آنها فکر کنیم زنگ زد و به حساب خودش از آنها پول قرض خواست. به این ترتیب در ک

 تومان پول جور کرد. من و مجید برای پیدا کردن خانه مناسب به قم رفتیم و چند روزیسه روز دویست هزار 

انه ای ماندیم. بعد از سه چهار روز که به تهران برگشتیم با خوشحالی سراغ زهرا رفتم تا به او مژده بدهم که خ

ب مناسب پیدا کرده ایم. همان طور که با خوشحالی در زیرزمین را ار او را غافلگیر کنم دیدم به دیو از کردم تا مثالً

شید و تکیه داده و در همان حال گریه می کند. تمام خوشی حاصل از خبری که می خواستم به او بدهم از وجودم پر ک

  :جایش را به بهت و غمی بزرگ داد. زهرا با دیدن من لبخندی زد و بدون اینکه چیزی از او بپرسم گفت

م نه؟به نظر تو من خیلی بچه شد -  

  :سرم را با تعجب تکان دادم و گفتم

 چرا گریه می کنی؟ -

  :آهی کشید و گفت

 .پرویز دیگه منو نمی خواد. ازم خسته شده. منم ازش خسته شدم اما هنوز فکر می کنم دوستش دارم -

 .از کجا می دونی دوستت نداره. اونی که من دیدم، نمی تونه بدون تو نفس بکشه -

ی کنی، اون بلده چطور ظاهرسازی کنه تا منو مقصر جلوه بدهتو فکر م - . 



یمزهرا بدبین نباش. من و مجید هم گاهی از دست هم خسته می شیم اما بعد از مدتی دوباره با هم خوب می ش - . 

 .مجید با پرویز فرق داره -

  :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

رو  نمی خورد. حیف تو نیست که بخوای با غصه خوردن خودت تو دیوانه ای، ولش کن، از اول هم اون به دردت -

 .بکشی

ک دفعه بهت نه فرزانه مسئله این نیست. موضوع اینه که نمی تونم از این یکی هم جدا بشم فقط به دلیلی که ی -

 .گفتم

 .خوب جدا نشو. چرا خودت رو حرص و جوش می دی. بزار بره هر جا دوست داره گم و گور شه -

یکی باال  می گی. تو که جای من نیستی فرزانه. من به خاطر احتیاج مالی که شوهر نکردم. من دوست داشتمچی  -

تکیه کنم، واسه  سرم باشه، یکی دوستم داشته باشه، مال خودم باشه، ازم تعریف کنه. بهم امر و نهی کنه، بتونم بهش

واب بلند به دلم مونده. هر روز صبح که تنها از خآینده ام نقشه بکشم. آخ فرزانه همیشه حسرت یک زندگی عادی 

وب می شم با خودم می گم امروز باید خوشگل تر از همیشه باشم چون ممکنه امروز بیاد خونه اگه سر و وضعم خ

صورتم رو  نباشه شاید پیش خودش فکر کنه زن شلخته ای هستم. لباسم رو عوض می کنم، موهامو شونه می کنم،

ی گیره و وقتی از در میاد تو از دیدنم لذت ببره اما وقتی شب می شه و خبری ازش نیست دلم مآرایش می کنم تا 

ماسیده  احساس پوچی می کنم. فکر می کنم در و دیوار این زیرزمین به حماقتم می خندند اونوقته که می رم آرایش

م به صورتم رو پاک می کنم و لباسای پلو خوریم رو درمیارم و یه گوشه و م تا شاید یکی این در رو بزنه و منی شین

ندارم چون  از تنهایی دربیاره. اما فقط این تویی که گاهی با اومدنت دلم رو شاد می کنی. البته از تو هم زیاد توقع

ت خودت هزار تا مشکل داری، همینم که پیشم می آیی خودش دنیایی ارزش داره. فرزانه، پرویز دیگه منو دوس

قت هم که اول دوستم نداشت و یا شاید ازم خسته شده. تازگیها هفته به هفته هم خونه نمیاد. هر و نداره. شاید هم از

ره یک  بهش می گم کجا بودی یک نیشخند می زنه که دلم رو می سوزونه. خودم می دونم وقتی خونه نمیاد کجا می

از چند  ونه. خوشحال شدم که الاقل بعدبار بهم گفته. امروز صبح بعد از سه چهار روز که ازش خبر نداشتم اومد خ

پرویز  روز می بینمش، اما دیدم لباساشو عوض کرد و به خودش رسید و بعد خواست که بره. جلو دویدم و گفتم

نی کجا؟ گفت دارم می رم جایی کار دارم. سد راهش شدم و گفتم می دونی چند شبه خونه نیومدی، فکر نمی ک

خنتنهایی دق می کنم. نیش  و گفت نترس تو دق نمی کنی، اگر قرار بود دق کنی سر شوهر اولت دق می دی زد

اال دیگه کردی. حرفش برام خیلی گرون تموم شد اما بدون اینکه خودم رو ببازم گفتم اون موقع فرق می کرد اما ح

دی چطور بلاونقدر احمق نیستم بزارم سرم کاله بره. با لحن موذیانه ای گفت نترس تو سرت کاله نمی ره خوب 

ض کردم و مردمو خر کنی. می دونستم بحث با اون فایده ای نداره و نمی تونم حریف نیش زبونش بشم. لحنم رو عو

فت باید برم به گفتم پرویز پیشم بمون، خیلی احساس تنهایی می کنم. اگه بمونی... نگذاشت حرفم تموم بشه و گ

تش رو بگی رو پس بزنه که گفتم الاقل بگو کجا می ری، اگه راسیکی از بچه ها قول دادم نمی شه نرم. خواست دستم 

هین آمیز به خدا کاری بهت ندارم. نگاه تمسخرآمیزی به من کرد و گفت راستش رو بگم رم نمی کنی. حرفش تو

یشو بهبود، اما نمی خواستم غائله بلند شود دندان روی جگر گذاشتم و گفتم کجا می ری. همون نیشخند لعنت ب ل 

طاقت بیارم  د و با لحن شرم آوری گفت یکی از بچه ها تیکه جدیدی پیدا کرده می رم پیش اون. دیگه نتونستمآور

ندید و گفت دستم رو جلوی در گرفتم و گفتم پرویز، دیگ بسه، اگه می خوای بری باید از روی نعش من رد بشی. خ



ار ی شم. دستم را گرفت تا مرا از جلوی در کنمی رم، خوبم می رم احتیاجی به نعشت ندارم از روی زنده ت رد م

ه. من هر بزند. مقاومت کردم اما او کشیده ای به گوشم زد و مرا از جلوی در کنار زد. می دونی فرزانه اصالً فایده ندار

و می چقدر خودم رو براش بچه کنم، به خودم برسم و خودمو خوشگل کنم اون اصالً منو نمی بینه، همش دیگران ر

. نمی دونم پس از چی من خوشش اومده بود که اومد منو گرفتبینه .  

 :زهرا کمی مکث کرد و بعد با حرص ادامه داد

 .اما من نمی زارم اینجور بمونه، حالشو می گیرم، نمی زارم اینم منو بدبخت کنه -

تحق چنین ود. زهرا مسدلم می خواست با دستانم آن قدر گلوی پرویز را بفشارم تا جان از بدن کثیفش بیرون بر

م تا ظلمی نبود. ای کاش همان لحظه آن قدر قدرت داشتم که دست زهرا را می گرفتم و با او به جای دوری می رفت

یشش دست هیچکس به ما نرسد. آن شب دوست نداشتم زهرا را به حال خودش بگذارم و می خواستم برای خواب پ

واب برخاسته ود نتوانستم این کار را بکنم. صبح روز بعد تازه از خبرود که از بدشانسی آن شب چون مجید تهران ب

بودم و مشغول عوض کردن لباسهای دخترم بودم که زهرا باال آمد. غیر از من و مادر کسی خانه نبود. مادر در 

تلفن  آشپزخانه بود و من هم در هال مشغول دادن غذای دخترم بودم. زهرا بعد از بوسیدن و نوازش فرشته به طرف

ته را رفت و شماره ای گرفت. به محض اینکه سالم کرد متوجه شدم مخاطبش پرویز است. چون جریان شب گذش

  :می دانستم به مکالمه اش گوش کردم. شنیدم که زهرا گفت

 پرویز امروز ظهر ناهار قورمه سبزی گذاشتم میایی خونه؟ -

عین جمله  ه زهرا درهم بود و لبانش را می گزید. یک بار دیگرمثل این بود که پرویز پاسخ منفی داده بود زیرا چهر

  :اش را تکرار کرد و پس از شنیدن جواب نه گفت

 پرویز گفتی نمیای دیگه، نه؟ -

  :صدای پرویز را نمی شنیدم اما مثل این بود که با زهرا مخالفت می کرد زیرا بعد از مکثی زهرا گفت

دیدی از چشم خودت دیدیاین حرف آخرته دیگه پس هر چی  - .  

چه  و بعد با حرص گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و در همان حال زیر لب با خودش حرف می زد. متوجه نشدم

ه دلشوره می گفت زیرا حتی صدای مرا هم که به او چای تعارف می کردم نشنید و با ناراحتی پایین رفت. همان لحظ

 بود که جنون به سرش زده باشد چون موقع خارج شدن از اتاق با خودش ای وجودم را فرا گرفت. زهرا مثل آدمی

ایین صحبت می کرد و دستانش را در هوا تکان می داد. بعد از دادن غذای دخترم او را به مادر سپردم و به سرعت پ

ر و درفتم. خوشبختانه آن طور که من فکر می کردم نبود. زهرا در اتاق محقرش مشغول درست کردن غذا بود 

ته همان حال ضبط صوت خش دار و درب و داغانش زوزه می کشید. اوضاع عادی بود اما چهره کبود و لبان رنگ باخ

 اش نشان می داد از درون دردی عمیق می کشد اما صدایش را در حلقومش خفه کرده است. در یک ربع بیست

کار بود، اما کامالً مش دقیقه ای که کنارش بودم حتی یک کالم حرف نزد. او به ظاهر مشغول خص بود که در افکار  

ل او نمی عمیقی غرق شده است. هیچ گاه این طور نبود و همین حالت بیگانه او نگرانم می کرد. من نیز درباره مشک

بت به او با من توانستم با کسی صحبت کنم زیرا گوش شنوایی برای شنیدن درد او وجود نداشت. تنها کسی که نس

جید صبح جید بود. زهرا را ترک کردم و باال رفتم. در فرصتی با منزل پدر مجید در قم تماس گرفتم. مهمدرد بود، م

فتم به محض زود به قم رفته بود تا ترتیب کار اسباب کشی را بدهد. خواهرش گفت که هنوز نرسیده است. به او گ



هرا را به او گفتم بعد مجید تلفن کرد. جریان زاینکه مجید به خانه رسید به او بگوید که با من تماس بگیرد. سه ربع 

 .و از او خواستم اگر توانست خودش را به تهران برساند چون می ترسیدم زهرا بالیی سر خودش بیاورد

مات و  هنوز قدمی از تلفن دور نشده بودم که زهرا را در آستانه در اتاق دیدم. آماده بیرون رفتن شده بود اما هنوز

تممبهوت بود. گف :  

 آبجی، می خوای جایی بری؟ -

  :به خودش آمد و گفت

 .آره. آماده شو بریم بیرون -

مراهی نفس راحتی کشیدم چون می دانستم اگر زهرا می خواست بالیی سر خودش بیاورد از من نمی خواست او را ه

  :کنم بنابراین گفتم

 .همین االن حاضر می شم -

رد ولی به مادر سپردم و همراه او از منزل خارج شدم. در طول راه کالمی صحبت نکبه سرعت لباس پوشیدم و بچه را 

د می خواهد در فکر بود. من نیز با اینکه نمی دانستم مقصدمان کجاست سؤالی نکردم. با خودم فکر می کردم شای

پشت سر  س ازافکارش را برای تصمیم گیری متمرکز کند و امیدوار بودم تصمیمی که می گیرد درست باشد. پ

داز داشت گذاشتن چند خیابان تازه متوجه شدم مقصدمان کجاست. من و زهرا به بانکی که او در آنجا حساب پس ان

ه وارد شدیم. زهرا تمام موجودی اش را از حساب بانکی اش بیرون آورد و همان لحظه آن را به من سپرد و گفت ک

حال کنیم. با ابراز تشکر پول را از او گرفتم و همان لحظه خوشاینم سهم من برای خونه ای که می خواهیم اجاره 

 .بودم که زهرا هنوز هم سر حرفش مانده و می خواهد به همراه من برای زندگی به قم بیاید

ل از در بانک که خارج شدیم احساس کردم بار روحی زهرا کمی سبک تر شده زیرا با من صحبت می کرد و مث

ه بودم اش را به رایگان در اختیارم می گذاشت. همان طور که به حرفهای او گوش سپردهمیشه تجربه های زندگی 

ی رنگ در یک لحظه متوجه شدم کالم او قطع شد. سرم را به طرفش چرخاندم و او را دیدم که مانند مریض رو به موت

ظه متوجه ل انداخته است. همان لحباخته است. با ترس به او نگاه کردم و در این فکر بودم که چه چیز او را به این حا

ردی دوخته شدم نگاه او به جایی خیره مانده است. به جهتی که چشم دوخته بود نگاه کردم و متوجه شدم نگاه او به م

و  شده که مشغول سوار کردن پسربچه ای روی موتور است. باز به زهرا نگاه کردم و او را دیدم که همچنان مات

وار شده است. از کار زهرا سر درنمی آوردم و نمی دانستم حال او به مردی که مشغول س مبهوت به آن صحنه خیره

رد نگاه کردم. با اینکه فاصله ما از او به م کردن فرزندش به روی موتور بود چه ربطی می تواند داشته باشد. به

اد چیزی کر کردم شاید زهرا به ینسبت زیاد بود اما چیز غیر عادی در او ندیدم که بتواند جلب نظر کند. با خود ف

م. افتاده و ناخودآگاه نگاهش روی آن مرد متمرکز شده است. دستم را به طرفش دراز کردم و دستش را گرفت

ریاد سردی دستانش مرا به وحشت انداخت طوری که لحظه ای فکر کردم او سنکوب کرده است. کم مانده بود ف

. سرم را شدم لبان او تکان می خورد و کلماتی نامفهوم به زبان می آورد بزنم و مردم را به کمک بخوانم که متوجه

  :جلو بردم تا بفهمم او چه می خواهد. شنیدم که گفت

م و می حاال وقتش بود؟ همین حاال باید اینجا بودی و من می دیدمت؟ من احمق همین حاال باید از اینجا رد می شد -

 دیدمت؟ حاال؟ اینجا؟



مال آرامش می گوید و مخاطبش کیست ولی لحظه ای دلم لرزید. بار دیگر به مرد نگاه کردم. او با ک نمی فهمیدم چه

صحبت  موتورش را روشن کرد و از زنی که کنار در خانه ایستاده بود ساک دستی گرفت و همان طور که با فرزندش

ه چهره متوجه ما شود. من فقط یک لحظ می کرد موتور را راه انداخت و لحظه ای بعد از کنارمان گذشت بدون اینکه

نان اش را دیدم اما همان کافی بود تا حدس بزنم او جالل است. با اینکه بار اولی بود که او را می دیدم اما حالم چ

ان دگرگون شده بود که حدی نمی شد بر آن تصور کرد. حال زهرا را درک می کردم. بر رفتارم مسلط شدم و هم

ود که ستم بود او را به طرف کوچه فرعی که راهمان را دور می کرد کشاندم زیرا بهتر از آن بطور که دست او در د

 .از کنار در خانه جالل رد شود، خانه ای که ممکن بود روزی مکان عشق و محبت مشترکشان باشد

  :در طول راه زهرا هیچ صحبتی نکرد اما لحظه ای که می خواستیم وارد منزل شویم گفت

ن و هیچ نه. دو عاشق وقتی به یک عشق پایدار می رسن که مثل دو خط موازی باشن، یعنی از کنار هم رد شفرزا -

 ...وقت به هم نرسن. شاید اگر به جالل می رسیدم هیچ وقت مثل حاال دوستش نداشتم. شاید

جید نزدیک منزل رفتیم. م بعدازظهر همان روز مجید به تهران آمد و من و او به اتفاق زهرا برای قدم زدن به پارک

ی بزند. می خواست مثل همیشه با زهرا صحبت کند اما او با بی حوصلگی حرفش را قطع کرد و نگذاشت تا او حرف

 .کالمی که آن روز بعدازظهر زهرا به من و مجید گفت گاهی اوقات در گوشم زنگ می زند
 

گن و  طور بوده. همه اونایی که می خندن دروغ میزندگی یک فیلم بی محتوا و پوچ است، دست کم برای من این 

طمئنم خودشون رو گول می زنن. همه مردم دروغگو و دغلبازن. حتی خود تو که همیشه فکر می کردم خیلی خوبی. م

ضی خنده ذات تو هم خوب نیست مثل همه آدما. همه آدما دارن فیلم بازی می کنن. زندگی یک فیلمه، منتها برای بع

بعضی دیگه گریه دار است دار و برای ... 

 

د که نکرد. هر چقدر من و مجید با او صحبت کردیم که متقاعدش کنیم آن طور که او فکر می کند نیست قبول نکر

  :مرتب می گفت

قاص پرویز نامردتر از هر کس دیگه بود چون با زندگیم بازی کرد، منم اینجور ولش نمی کنم. اون باید ت -

من کرده پس بده بدیهایی را که به . 

آن شب، با وجودی که مجید خانه بود با هزار زحمت مادر را قانع کردم که دوست دارم پیش زهرا بخوابم. اما 

اب راحت را از راستش تا صبح خوابم نبرد زیرا تا چشم به هم می گذاشتم کابوس وحشتناکی به سراغم می آمد و خو

انی می به خواب رفته بود و این نشان می داد که بیهوده احساس نگرمن می گرفت، اما زهرا خیلی راحت و شیرین 

ه است. کنم. به هر ترتیب بود آن شب کذایی سپری شد و من تا حدودی خیالم راحت شد که زهرا بحران را رد کرد

د ته بوآن روز مشغول جمع آوری وسایلم شده بودم تا کم کم برای اسباب کشی آماده شوم. ساعت از ده صبح گذش

گ تلفن و چیزی به ظهر نمانده بود. دخترم به خواب شیرینی فرو رفته بود و در عالم خیال غرق بودم که صدای زن

ن هم چون ناقوسی مرا از جا پراند. مادر که همان لحظه وارد هال شده بود به طرف تلفن رفت و گوشی را برداشت. م

زده گفتمشغول کارم شدم که شنیدم مادر با لحنی نگران و وحشت  :  

 .پسر، برو اون خره یک وقت کار دست خودش می ده. صبر نکن. هر جور شده خودت رو برسون -



رفش رفتم. لحظه ای بعد گوشی را سر جایش گذاشت و همان جا کنار تلفن نشست. سراسیمه از جا بلند شدم و به ط

رد و ه شده. مادر نگاهی به من کرنگ به چهره نداشت و دستانش به وضوح می لرزید. با شتاب پرسیدم که چ

  :گفت

 .خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. آخه دختر، این چه کاریه که کردی -

گفته  حدس زدم مخاطبش کسی غیر از من است. بار دیگر سؤالم را تکرار کردم و مادر گفت که پرویز زنگ زده و

اگر تا  و گفته که من در پارکینگ خانه اتان هستم و که من االن سر کار هستم. زهرا رفته خانه ما به من زنگ زده

هتره یک ربع دیگر خودت را نرسانی خودم را می کشم. حاال که به خواهرت نگفتی من زن تو هستم اینجوری ب

 .بفهمه

  :با وحشت به مادر نگاه کردم و گفتم

 .می خواستی به پرویز بگی بره. زهرا رو که می شناسین -

رنخورمش بمیره. بهش گفتم. پرویز می گفت تا خونمون نیم ساعت راهه، تازه اگر به شلوغی بوای الهی مادر - . 

  :دستم را روی دست مادر گذاشتم و گفتم

 .مامان تو رو خدا حرص نخورین شاید زهرا بازم خواسته اونو بترسوونه -

  :حرف من گویی روح تازه ای به مادر دمید. نگاهی به من کرد و گفت

ه ره مثل اون دفعه. آخ الهی مادرش بمیره. این بچه برای اینکه این ولد چموش رو پیش خودش نگه داره چآ -

  .کارایی که نمی کنه

  :بعد از جا بلند شد و گفت

 .برم االن بابات میاد غذا می خواد -

 .و به طرف آشپزخانه رفت

ی در شرف وقوع ر بود زیرا به خوبی می دانستم که اتفاقکالمی که برای دلداری به مادر گفته بودم در خودم بی تأثی

 .است. من نگاه زهرا را دیده بودم و می دانستم این نگاه بی تفاوت به زندگی معنی مرگ می دهد

بیمارستان  هنوز سه ساعت از این موضوع نگذشته بود که پرویز بار دیگر به منزلمان زنگ زد و به مادر گفت که از

ت. هنوز تماس می گیرد. همان لحظه فهمیدم که زهرا کاری را که نبایستی انجام می داد کرده اس سوانح و سوختگی

 :پرویز با مادر صحبت می کرد که طاقت نیاوردم و گوشی را از دست مادر قاپیدم و پرسیدم

 چند درصد سوخته؟ -

  :پرویز گفت

 .بیست، بیست و پنج درصد -

ه جرأت ه آن قدر که بتوانم طاقت بیاورم. از بخت بد آن روز هیچ کس خانه نبود. نخیالم تا حدودی راحت شد، اما ن

ادر سرم انداختم و داشتیم به پدر تلفن بزنیم و نه می توانستیم به فرخ خبر بدهیم. مجید هم به قم رفته بود. ناچار چ

ردم و از ترس چادر را جایی پنهان کدخترم را بغل زدم تا از خانه خارج شوم که همان لحظه پدر سر رسید. با ورود ا

حقیقت را  اما سر تا پایم می لرزید. مادر هم با تشویش و ترس بساط ناهار را پهن کرد. هیچ کداممان جرأت نداشتیم

ا به بگوییم. آن قدر دندان روی جگر گذاشتیم تا او ناهارش را خورد. من بودم که به مادر فشار آوردم تا جریان ر



ما با هزار جان  که سیر شده بود و تازه متوجه نگرانی و آشفتگی حال ما شده بود جریان را پرسید و پدر بگوید. پدر

فتکندن به او گفتیم که زهرا خودش را آتش زده و االن هم در بیمارستان است. پدر نفس بلندی کشید و گ :  

خودم نمی دونم زود براش یک چاله بکنید و پرتش کنید تو اون چاله. من دیگه اونو دختر - .  

رخ که همراه و با عصبانیت از جا بلند شد و به اتاقش رفت و در را به هم کوبید. من در اتاق را باز کردم تا به سراغ ف

  :پدر به خانه آمده بود بروم. فرخ را صدا کردم و تا خواستم حرفی بزنم گفت

 .چیه، اگه می خوای راجع به زهرا حرف بزنی من حوصله ندارم -

  :اشکهایم سرازیر شدند و گفتم

 .راجع به زهرا هست اما دیگه نمی خوام آشتیتون بدم -

 :فرخ با بی تفاوتی گفت

 خوب چی شده؟ -

  :گفتم

 .زهرا خودش رو آتیش زده -

. اده امبه وضوح دیدم رنگ از رخ فرخ پرید و چنان وارفت که لحظه ای ترسیدم مبادا این خبر را خیلی بد به او د

ش توضیح مدتی طول کشید تا فرخ به خودش بیاید. از من چگونگی ماجرا را پرسید. تا جایی که می دانستم برای

حبتهای او دادم. اشک در چشمان فرخ نشسته بود و به شدت متأثر شده بود. می دانستم قلباً زهرا را دوست دارد و م

ین خبر به این شدت باشدرا فراموش نمی کند اما نمی دانستم واکنش او در مقابل ا . 

تا حال که او  به همراه فرخ و مادر به بیمارستان رفتیم. در راه زیر لب صلوات می فرستادم و آیت الکرسی می خواندم

افتادم و  به خود رحم نکرده خداوند به جوانی اش رحم کند و از این بال جان سالم به در برد. همان لحظه به یاد فریبا

س رفتیم. ه ای از ترس و وحشت فرا گرفت. به بیمارستان که رسیدیم یکراست به بخش اورژانتمام تنم را رعش

ت جلو می پرویز را در اتاق انتظار دیدیم که سرش را به دستهایش تکیه داده بود و غرق در ماتم بود، دلم می خواس

ین دیوانگی ی که باعث شد زهرا ارفتم و با ناخنهایم صورتش را می کندم چون فقط من می دانستم که یکی از کسان

ال فرخ به را بکند او بود. پرویز با دیدن ما از جا بلند شد و در حالی که گریه می کرد به طرف فرخ آمد. مادر به دنب

ادر از زهرا سمت او رفت اما من از شدت نفرتی که از او داشتم حتی نتوانستم قدم از قدم بردارم و منتظر ماندم تا م

بیاورد. لحظه ای بعد مادر برایم خبر  ادم. فرخ به همراه پرویز به طرفی رفتند و من هم پشت سر آنان به راه افت و

تا تجدید  فرخ و مادر و پرویز بعد از گذشتن از راهرویی به اتاقی وارد شدند. من نیز لحظاتی کنار در اتاق ایستادم

نکه از نظر ماده کرده بودم تا زهرا را چون او ببینم. با ایقوایی کرده باشم. با ذهنیتی که از فریبا داشتم خودم را آ

ل اتاق فکری آماده بودم اما لرزشی وجودم را گرفته بود که قادر به کنترل آن نبودم. خدا را یاد کردم و پا به داخ

ه من ک بگذاشتم. دیدن زهرا که چون تکه زغالی روی تخت بود حالم را منقلب کرد و لحظه ای سرگیجه ای وحشتنا

لط شوم. دست داد. دستم را روی تخت جلویی که بیماری روی آن نبود گرفتم تا بتوانم لحظه ای به این حالم مس

می  تصوری که از زهرا در ذهنم داشتم با آنچه مشاهده می کردم زمین تا آسمان فرق داشت. مادر با صدای خفه ای

ا صدا کردم صورتش گرفته بود. جلو رفتم و نام او ر گریست. فرخ رنگ به چهره نداشت و پرویز دستانش را جلوی

ینم و آن اما حتی خودم هم صدایم را نشنیدم. شاید با آوردن نام او می خواستم به خود تلقین کنم که اشتباه می ب

 .جسم سیاه شده از آن محبوب ترین خواهرم نیست



ل همیشه دروغ د تخمین زده اند اما باز مثپرویز به ما گفت که درصد سوختگی اش را بیست الی بیست و پنج درص

 .می گفت. آن زهرایی که ما روی تخت بیمارستان دیدیم سوختگی اش صدرصد بود

توقتی زهرا ما را کنار تختش دید شروع کرد به خندیدن. خندۀ او عادی نبود و حالتی بین جنون و شوک داش . 

ود. دلم می یز با هیکل درشت و بی خاصیتش کنار من ایستاده بحال مادر بد شد و فرخ او را از اتاق بیرون برد. پرو

  :خواست با زهرا حرف بزنم اما حضور پرویز مزاحم بود. سرم را بلند کردم و با نفرت گفتم

 .من و خواهرم رو تنها بزار، می خوام باهاش حرف بزنم -

 .خیلی آرام تنهایمان گذاشت

  :در میان گریه به او گفتم

که گفتی این کار رو نمی کنی، آخه چرا، چرا با خودت این کارو کردی؟ زهرا تو -  

  :زهرا خنده اش را قطع کرد و گفت

واستم فرزان خیلی زشت شدم؟ همش تقصیر پرویزه. من نفت رو از گردنم ریختم تا صورتم خراب نشه. می خ -

زه، اون آب ورتم زشت شده تقصیر پرویپرویز رو بترسونم اما نمی دونم چرا یک دفعه کبریت رو کشیدم. اگه ص

عه گر روم گرفت صورتم دود زد سیاه شد. فرزانه اصالً درد نداشتم فقط موقعی که پرویز آب روم ریخت یک دف

 .گرفتم

 .زهرا صحبت می کرد اما نمی دانستم حرفهایش از روی هوشیاریست و یا هذیان می گوید

ان بیاورم. گریه امانم را گرفته بود و نمی گذاشت حرفهای دلم را به زب دلم می خواست خیلی چیزها از او بپرسم اما

  :زهرا با صدایی خیلی واضح و قوی گفت

 گریه نکن، هنوز به زمان گریه کردن کمی مانده، اما دیگه راحت شدم. از دست همه. همه هم از دست من راحت -

م. دیگه راحت شدم. سرم کاله بزاره، دیگه راحت شد شدند. دیگه باعث سرشکستی بابا نیستم. دیگه کسی نمی تونه

الً آخ خدا چقدر راحت شدم. تو هم گریه نکن اگه منو دوست داری باید از راحتی من خوشحال باشی. باور کن اص

و هم یک درد ندارم. اولش چرا، اما حاال نه، می دونی چیه، آخه سعی کردم لباس مواددار تنم نباشه که بهم بچسبه. ت

نمی تونم  نترسی. اشکالی نداره، االن یک کم زشت شدم اما فردا یا پس فردا بدنم باد می کنه و چند روز بعدوقت 

ردم. بعد حرف بزنم چون صدام درنمیاد. بعد می میرم. بعد فریبا میاد پیشم. بعد تازه اون موقعست که می فهمم م

م، بعد از دنبالتون میام چون باورم نمی شه که مرد شما منو می برید تا خاکم کنید و خودتون رو راحت کنین. منم

ازم تنها می شم. اما این تنهایی با تنهاییهایی که باینکه منو تو قبر گذاشتین می رین پی کارتون و من اون موقع 

 ...همیشه داشتم فرق می کنه
 

 

ه تازه آن موقع بود ک زهرا داشت یکی یکی حالتهایی که فریبا داشت را در مورد خودش مجسم می کرد.  ·

وحیه فهمیدم یک هفته ای که زهرا به عنوان همراه کنار فریبا بود چه زجری کشیده بود و این لحظات چطور در ر

  :اش تأثیر نامطلوب گذاشته بود. زهرا حرف می زد و من زار زار می گریستم و مرتب به او می گفتم

  چرا؟ چرا این کار رو کردی؟ -

تم ین سؤال را از او می کردم شاید من نیز در حالت شوک بودم و سؤالی که خودم جوابش را می دانسنمی دانم چرا ا

 .را مرتب می پرسیدم



  :لحظاتی بعد به خود آمدم و در حالی که سعی می کردم خودم را کنترل کنم تا او را ناراحت نکنم گفتم

و حتی فکر ه دارش کردی، فکر پسرت، فکر دخترت، تزهرا چرا به فکر کسی نبودی، فکر مامان که این قدر غص -

 .منو نکردی، من که تو رو دوست داشتم. مجید هم به تو عالقه داشت. مگه قرار نبود با هم از اینجا بریم

  :زهرا خندید و گفت

ند اما ه می کردهیچ کس به فکر من نبود، هیچ کس منو نمی خواست. تا موقعی که براشون نفع داشتم ازم استفاد -

و زندگی وقتی بی حاصل شدم ولم کردن. من تو چشم همشون می دیدم که زندگی بی حاصل من و شکستهایی که ت

مایت خوردم براشون ننگ و عاره. هیچ وقت چیزی که می خواستم نداشتم. یک زندگی خوب، یک شوهر دلسوز، ح

ن می دونم بابا هیچ وقت دلش از من خوش پدر، اما دیگه همه راحت شدن. منم از دست همه راحت شدم. اما فرزا

هم  نبود حاال هم می دونم شاید هیچ وقت از من راضی نشه چون پشتش رو شکستم. اما حاال هم آبروش رو بردم

ه به خودش بیاد. کمرش رو شکوندم. مرگ فریبا برای اینکه او بفهمه اشتباه می کنه کم بود، منم باید بمیرم تا بلک

اره باید که نمی خواد به دنیا بیاد. وقتی هم که خودشون باعث می شن پا به این دنیا بز بفهمه یک بچه خودش

 ...حمایتش کنن و مثل یک ابزار به اون نگاه نکنن

ردمزهرا فیلسوفانه صحبت می کرد و من در میان هق هق گریه حرفهای او را می شنیدم و درباره اش فکر می ک . 

نم. خسته و ند شدم. چند نفر او را به بخش منتقل کردند و دیگر اجازه ندادند او را ببیبا ورود پرستار از کنار او بل

شب مجید  افسرده و غمگین به همراه مادر و فرخ به خانه برگشتم. پدر منزل نبود و معلوم بود سر کار رفته است.

را ببریم. تا  ه و می توانیم اثاثیه مانخوشحال و امیدوار به خانه آمد تا بگوید که کار رنگ و تمیز کردن خانه تمام شد

و به زهرا هم آن لحظه هنوز نتوانسته بودم موضوع را به مجید بگویم، اما وقتی گفت بهتره بریم پایین این خبر ر

ت به او بگویم بدهیم، بغضم ترکید و موضوع را به او گفتم. مجید با بهت و ناباوری به من نگاه کرد. شاید انتظار داش

ال شنیدن زشتی با او کرده ام، اما ای کاش چنین بود. چون می گریستم متوجه نشدم واکنش مجید در قب که شوخی

نیدم و این خبر چه بود، اما لحظه ای بعد متوجه شدم از در اتاق بیرون رفت و بعد صدای به هم خوردن در کوچه را ش

  .تا شب دیگر او را ندیدم

ه فریبا شده بود. باز حکایت فریبا تکرار شده بود با این تفاوت زمانی ک آن شب خانه ما به عزاخانه ای تبدیل

اشتند اما بیمارستان بود همه خیلی راحت با صدای بلند گریه می کردند و برای سالمتی اش دست به دعا برمی د

اعصاب  اکنون همگی در بهتی غریب غرق شده بودیم. کسی نمی گریست زیرا برای شنیدن صدای گریه کسی

ه حاال چه درست نداشت. خانه در حزن و سکوت دهشتناکی فرو رفته بود. خیلی راحت می شد فکر افراد را خواند ک

 .می شود

یت پدر از پدر با خشم و غضب در اتاقش را بسته بود و کسی را به خلوت او راه نبود. اما می دانستم خشم و عصبان

. نمی دانم به ه او بود. مادر به جای گریه به فکر فرو رفته بودکاری که زهرا کرده بیش از حس دلسوزی اش نسبت ب

سربلند کند  چه فکر می کرد شاید به آبرویی که در حال ریختن بود فکر می کرد و اینکه چطور جلوی دوست و آشنا

د هم به یو مرگ زهرا را بعد از مرگ فریبا توجیه کند و شاید هم به ظلمی که در حق زهرا شده بود فکر می کرد، شا

یان من کوتاهیهای خودش و پدر فکر می کرد. به هر صورت به جای ریختن اشک همه غرق تفکر بودند. تنها این م

گنگ که نمی  بودم که نمی توانستم اختیاری برای اشکهایم داشته باشم. شاید احساس عذاب وجدان و شاید احساسی

دم تا او احساس ر بیشتر با زهرا بودم و بیشتر سعی می کردانستم آن را چه بنامم باعث گریستنم می شد. شاید اگ



ده بودم. در تنهایی نکند با خودش چنین کاری نمی کرد. اما من چه کرده بودم؟ بار مشکالتم را بر دوش او اضافه کر

 .تمام این مدت او خیلی سعی کرده بود تا راه درست زندگی کردن را به من نشان بدهد

تاری کرد واست می توانستم همان طور که زهرا زمانی که فریبا در بیمارستان بود از او پرسبا وجودی که دلم می خ

لفت مادر من نیز مراقبتش را به عهده داشته باشم اما با وجود دخترم که از شیر خودم تغذیه می کرد و همچنین مخا

ا به او خبر ماه بود و حتی موضوع زهرا ر و بقیه نتوانستم آن طور که دلم می خواست کنار زهرا باشم. زیبا نیز پا به

وانستم در ندادند. فاطمه هم که به غیر از بعد مسافت به اندازه دنیایی از ما دور بود. خیلی دلم می سوخت که نمی ت

ایل نداشت به لحظاتی که فکر می کردم زهرا به کسی احتیاج دارد تا کنارش باشد آنجا باشم. به غیر از من کسی تم

بی کس بود مراه در بخش سوختگی کنار بیمارانی باشد که هیبتشان وحشتناک بود. خواهرم زهرا، آنجا نیزعنوان ه . 

شت روز بعد به همراه مجید و مادر به بیمارستان رفتم. هنوز ساعتی به مالقات مانده بود، اما چون زهرا همراه ندا

ا بستری شدند. به جایی که روز گذشته زهرا در آنج توانستم وارد بخش شوم. مادر و مجید در محوطه منتظر مالقات

م تکان خورد، بود رفتم اما او را ندیدم. از بخش پرستاری جای او را پرسیدم. گفتند او را به بخش معراج برده اند. قلب

تری اگر هر زمان دیگری بود خیلی راحت و بدون فکر خودم را به آن بخش می رساندم اما با تجربه ای که از بس

د. با چشمانی شدن فریبا داشتم می دانستم این بخش مربوط به کسانی است که از زنده ماندنشان قطع امید کرده ان

یش اشکبار و قدمهایی لرزان به طرف بخش معراج راه افتادم. در بین راه خودم را آماده رویارویی با او می کردم و پ

تم زهرا جان سالم به در ببرد. اما همان لحظه هم می دانسخود فکر می کردم شاید معجزه ای به وقوع بپیوندد و 

رت خودم را دلداری می دهم. بعد از گذشتن از راهروهای تو در تو و پیچ در پیچ به در اتاق او رسیدم و با کمال حی

ت او نار تخمتوجه شدم زهرا در همان اتاقی بستریست که چندی پیش فریبا در آنجا بود با این تفاوت که زهرا در ک

نها بود. وقتی جای گرفته بود. تختی که کنار او بود و زمانی فریبا روی آن خوابیده بود خالی بود و زهرا در آن اتاق ت

اه وارد وارد اتاق شدم او را نشناختم زیرا در همان یک شب تغییرات زیادی کرده بود. یک لحظه فکر کردم اشتب

تغییری  را شنیدم که مرا به نام خواند. صدایش گرفته بود اما لحنشاتاق شده ام و خواستم برگردم که صدای زهرا 

 نکرده بود. از درون لرزیدم. نمی خواستم زهرا فکر کند هیبت او مرا به وحشت انداخته است. همان لحظه می

ام ستم. اندخواستم به او بفهمانم که همان قدر دوستش دارم که در گذشته دوستش داشته ام. به آرامی کنارش نش

ی چادر ظریف و زیبای او در عرض همین یک شب دو برابر شده بود. هیچ سرمی به دست یا پایش وصل نبود، حت

که منتظر  اکسیژن یا کپسولی هم کنارش نبود تا اگر دچار حمله شد نجات پیدا کند. دیدن اینکه او را چون جسدی

می گردم. از کشاند. آهسته به زهرا گفتم که زود برمرگش باشند در اتاقی تنها رها کرده بودند دلم را به آتش می 

. مدتی اتاق بیرون رفتم. برای پیدا کردن پرستاری که سرش داد بزنم چرا خواهرم را به آن صورت رها کرده است

اصله داشتند گشتم. تا اینکه در اتاق پرستاری چند نفر را دیدم که فارغ از درد و رنج آدمهایی که با آنها چند اتاق ف

 .مشغول گفتگو و صحبت بودند

د و مرا جلو رفتم و با خشم به آنان اعتراض کردم و در همان حال به شدت می گریستم. یکی از پرستاران جلو آم

بسیار بدی به  دعوت به آرامش کرد و بعد از اینکه مرا روی صندلی نشاند برایم توضیح داد که بیمارانی که در شرایط

وند. زهرا توانند هیچ گونه درمانی را روی آنان اعمال کنند در این بخش بستری می ش سر می برند و پزشکان نمی

نند. پرستار مرا نیز شرایطی این چنین داشت زیرا به علت سوختگی و عفونت شدید نمی توانستند سرم به او وصل ک

تا او آخرین  ه خود را حفظ کنمدلداری داد و با زبان بی زبانی خواست به من بفهماند که زهرا رفتنیست و باید روحی



رگشتم. زهرا لحظات زندگی اش را با آرامش سپری کند. پس از اینکه توانستم اشکهایم را کنترل کنم به اتاق او ب

  :بهوش بود و به در چشم دوخته بود. مرا که دید با صدای گرفته ای گفت

 .فکر کردم رفتی -

 .یعنی فکر می کردی این قدر بی معرفت باشم -

  :چیزی نگفت اما بعد از لحظه ای گفت

 .دیگه حوصلم سر رفته، نمی دونم کی می میرم -

ت بود خواستم دلداری اش بدهم و به او بگویم که حالش به زودی خوب می شود اما زبانم یاری نمی کرد. زهرا ساک

ر می کرد و یا ن لحظات به مرگ فکو می دانستم در فکر است. نتوانستم از او بپرسم به چه فکر می کند. شاید در آ

ایی از او شاید به زندگی پر پیچ و خمش و شاید هم به جالل می اندیشید هرچه بود تا زمانی که کنارش بودم صد

م گرفته نشنیدم حتی زمانی که مادر و مجید به مالقاتش آمدند. مادر لحظاتی کنار زهرا نشست و او را با چشمانی غ

که حتی به مین که چشمش به زهرا افتاد با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن و بدون اینتماشا کرد، اما مجید ه

ا تخت نزدیک شود از اتاق خارج شد. هنوز زمان مالقات تمام نشده بود که زهرا را ترک کردیم زیرا چشمانش ر

شدیم. در محوطه  یمارستان خارجبسته بود و ما نمی خواستیم مانع استراحتش شویم. با دلی گرفته به اتفاق مادر از ب

و گل خیره شده  بیرونی مجید را دیدیم که روی سکویی نشسته بود و با چشمانی سرخ و غمگین به شاخه ای بی برگ

ک چیز فکر بود. در تمام طول راه بازگشت به خانه هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتیم و مطمئن بودم هر سه به ی

فتنیستمی کردیم و آن اینکه زهرا ر . 

راج رفتم. هنوز روز بعد هم به مالقاتش رفتم. باز مثل روز گذشته به ساعت مالقات مانده بود. به تنهایی به بخش مع

اینکه رنگ  تخت کنار زهرا خالی بود و او تنها بود. کنار زهرا نشستم. تغییر چندانی با روز گذشته نکرده بود جز

کننده ای  خشکی ترک خورده بود. می دانستم گرسنه است. بغض خفه چهره اش به کبودی می زد و لبانش از فرط

ت. به گلویم را می فشرد ولی نمی خواستم گریه کنم زیرا می دانستم وقت برای گریه کردن بسیار خواهم داش

ه هر وضوح مشخص بود زهرا لحظات آخر زندگی اش را می گذراند. او تکیه گاه همیشگی ام بود و می خواستم ب

بایی و جذابیتش کنارش باشم و با او حرف بزنم. اگرچه آن جسم سیاه و کبود شده شبیه به زهرایی نبود که زی قیمتی

 .مخاطبش را اسیر خود می کرد

ارج شد وقتی فهمید کسی کنارش است چشمانش را باز کرد و با دیدن من با صدایی که به زحمت از حنجره اش خ

ه سختی از ردم تا بتواند راحت صحبت کند ولی فایده ای نداشت زیرا صدای او بنامم را صدا کرد. سرم را نزدیکتر ب

د زیرا می حنجره سوخته اش خارج می شد. نفهمیدم چه می گوید. نمی توانستم از او بخواهم که بلندتر صحبت کن

ای او از گوشه اشکه دانستم نمی تواند این کار را بکند. لحظه ای بعد متوجه شدم تخت تکان می خورد و بعد دیدم که

یزی چشمانش به روی موهایی که از زیر باند بیرون زده بود فرو می رود. نمی دانستم چطوری دلداری اش بدهم، چ

مد فقط تکان نمانده بود دلم بترکد. با صدایی که سعی می کردم به گوش او نرسد گریستم. صدایی از زهرا درنمی آ

گرفتم  جیرجیر آن به جای صدای او به گوش می رسید. لبم را به زیر دندان گریه او بود که تخت را تکان می داد و

ت و تا به خود یادآوری کنم که وقت گریه نیست. برخالف همیشه چشمهایم دستور مغزم را خیلی زود پذیرف

  :توانستم اشکهایم را مهار کنم. سرم را جلو بردم و آهسته گفتم

 زهرا جون چرا گریه می کنی؟ -



کردم تکانهای تخت آرام تر شد. چند لحظه بعد صدایی خفه از بین دو لب او شنیدم که گفت احساس :  

 .فرزانه، بهم بگو چقدر سوختم -

  :می دانستم در چنین مواقعی نباید راستش را گفت

 .دکترا می گن بیست، بیست و پنج درصد -

  :گفت

کردم؟ شکل فریبا شدم؟می دونم دروغ می گی! بگو چه شکلی شدم؟ خیلی باد  -  

 .نه، کی می گه شبیه اون شدی، تو اصالً ورم نکردی -

 .آینه آوردی؟ مگه نگفته بودم آینه بیاری خودمو ببینم -

 .آوردم، اما جلوی در ازم گرفتن نگذاشتن بیارم تو -

 .فرزانه، دفعه بعد هر جور شده بیار، باشه -

 .باشه قول می دم -

گفت ساکت شد و بار دیگر :  

 هیچ کس پیش من نمی مونه؟ -

ودش نمی نتوانستم جوابش را بدهم. شرم و عذاب وجدان رمقم را گرفته بود. به این فکر می کردم که کسی مثل خ

ای از او دور نشد.  تواند باوفا و بامعرفت باشد. به یاد فریبا افتادم. در طول یک هفته ای که بیمارستان بود زهرا لحظه

خت فریبا ا وجودی که خودش هم می ترسید کنار آن همه آدم سوخته که ناله می کردند بماند اما کنار تحتی شبها ب

ان پول می می نشست تا او احساس تنهایی نکند. در تمام این مدت هم برای اینکه او را به بخش راه بدهند به نگهب

ا دربان زمانی فهمیدیم که بعد از مرگ فریبداد وقتی هم که پول نداشت انگشتر و ساعتش را داده بود و این را 

 .وسایل زهرا را به او پس داد

  :زهرا یک بار دیگر گفت

 .دوست ندارم تنها باشم -

  :سرم را جلو بردم و گفتم

نم؟زهرا به خدا خیلی دوست دارم کنارت باشم اما تو که می دونی فرشته شیر منو می خوره. اونو چه کارش ک -  

داد و گفتسرش را تکان  :  

  .راست می گی. فرشته واجبتره -

  :بعد مکثی کرد و گفت

رهزیبا هم که پا به ماهه، از کس دیگری هم نمی تونم انتظار داشته باشم. ولش کن شاید این جوری بهت - . 

دن با دی از سر و صدای راهرو فهمیدم که وقت مالقات رسیده است. منتظر بودم مجید و مادر از در داخل شوند اما

ارد شدن نرگس، زن فرخ، با تعجب به او نگاه کردم. پشت سر او فرخ شرمگین و خجل داخل شد. نرگس به محض و

س به حدی به اتاق به زهرا نگاهی انداخت و بعد ناگهان شروع کرد به جیغ کشیدن و گریه با صدای بلند. جیغ نرگ

را آرام  خ بازوانش را دور او انداخته بود و سعی داشت اوناگهانی و وحشتناک بود که دست و پایم را گم کردم. فر

ند. به سمت کند. مادر نیز با کلماتی سعی داشت او را دلداری بدهد. با خشم و فریاد به فرخ گفتم او را از اتاق خارج ک

را فرا  شزهرا برگشتم. او را دیدم که با ترس و تعجب به این صحنه نگاه می کرد. احساس کردم لرزشی تمام بدن



اد کتک می گرفته است. آن قدر از دست نرگس عصبانی بودم که دوست داشتم از اتاق بیرون می رفتم و او را به ب

د شاید به گرفتم. او با این کار احمقانه اش روحیه زهرا را خیلی خراب کرد. نمی دانم برای چه به بیمارستان آمده بو

ه بود، پاسخ خوبیهای زهرا را با بدی داده بود او را به این مکان کشانداصرار فرخ و شاید هم عذاب وجدان از اینکه 

اما هرچه بود با این کارش ترس را در وجود زهرا انداخت زیرا تا آخرین لحظه ای که می خواستم از او جدا شوم 

ند زیرا اتاق دور ک مانند بچه ای ترسان می لرزید. لحظه ای از اتاق خارج شدم تا به فرخ بگویم نرگس را از جلوی در

بانیت به صدای گریه او از پشت در بسته اتاق به گوش من و زهرا می رسید. همین که در اتاق را باز کردم تا با عص

و لحظه  فرخ بگویم که این کار را انجام دهد با دیدن پدر مات و مبهوت ماندم. فراموش کردم چیزی به فرخ بگویم

ی رسید. کرد. پدر پشت در اتاق زهرا ایستاده بود. قامت بلندش خمیده به نظر مای بعد فرخ نرگس را از آنجا دور 

اشند. می ب اما همچنان اخمی روی صورتش نقش بسته بود. چهره پدر مثل کسی بود که او را به زور به جایی برده

ار رفتم تا پدر جلوی در کندانستم کسی نمی تواند او را مجبور به رفتن به جایی کند و با میل و اختیار آمده است. از 

گذاشت. به  بتواند داخل شود. او با قدمهایی که می دانستم برخالف همیشه ثابت و استوار نیست پا به درون اتاق

نهایی که آرامی کنار زهرا رفتم و او را دیدم که لحظه ای به پدر نگاه کرد و بعد بی صدا گریست و من این را از تکا

 .تختش می خورد فهمیدم

ا پدر نگاهی به زهرا انداخت و آهی کشید و سرش را زیر انداخت و به کف اتاق خیره شد. صدای گرفته زهرا ر

ی بلندتر از زمانی شنیدم که می خواست چیزی به پدر بگوید و برای بیان آن تمام توانش را به کار گرفته بود زیرا کم

  :بود که با من صحبت می کرد. زهرا به پدر گفت

منو از اینجا ببربابا  - . 

  :پدر نگاهی غمگین به او انداخت و گفت

 کجا ببرمت بابا؟ -

 .منو ببر خونه، من دارم می میرم -

 .احساس کردم پدر آرام شد و آن غیضی که از لحظه آمدنش به اتاق زهرا در وجودش بود از بین رفته بود

وی ریزشش را بگیرماشک فضای چشمانم را گرفته بود و بیهوده سعی می کردم جل . 

  :پدر نفس عمیقی کشید و گفت

 .باشه بابا، بزار خوب بشی می برمت خونه -

تتکانهای تخت شدید شده بود و می دانستم زهرا با تمام توان می گرید. صدای او به گوشم رسید که گف :  

میرم. من نمی  اگه منو ببرین خونه نمیبابا، فریبا روی همین تخت بغلی بود، یادته؟ اون اینجا موند تا مرد. بابا  -

 .خوام بمیرم. بابا پشیمون شدم

دای گریه با وجودی که نگاه پدر سخت بود و اشکی در چشمانش نمی جوشید اما صدای شکستن دلش را شنیدم. ص

 .ام را در دلم خفه کردم تا صدای آرام زهرا را به خوبی بشنوم

م پایین پام. له اومدن پیشم. پسرخاله باالی سرم وایساده بود و فریبا هبابا، دیشب خواب دیدم فریبا و پسرخا -

ینجا باشم، دوتاشون داشتن برام قرآن می خوندن. بابا شاید تعبیر خوابم اینه که دارم می میرم. بابا من نمی خوام ا

 .اگه منو ببرین خونه نمی میرم. می خوام بیام خونه



ردم اهش مهربان می شد و لحظه ای سخت و غیرقابل نفوذ بود. احساس می کپدر در برزخ مانده بود. لحظه ای نگ

ا زهرا را دوست دارد اما از او دل کنده و منتظر مرگ اوست. زهرا مرتب التماس می کرد و از پدر می خواست تا او ر

گفتبه منزل ببرد. پدر به جای اینکه او را دلداری بدهد که این کار را خواهد کرد در عوض به او  :  

 .دکترا اجازه نمی دن ببرمت. حاال بزار با اونا صحبت کنم ببینم چی می شه -

ت. بعد از و چون دید زهرا به شدت گریه و التماس می کند طاقت نیاورد و از اتاق خارج شد و دیگر به اتاق او برنگش

  :رفتن پدر زهرا رو به من کرد و گفت

ه؟فرزانه، من تو بخش معراج هستم درست -  

  :سرم را تکان دادم و گفتم

 .نه، باور کن طبقه دوم هستی -

فریبا  دروغ می گی. اینجا اتاقیه که فریبا خوابیده بود. من خوب یادمه. اگه این طوره که تو می گی برای چی -

 .دیشب اومده بود پیشم

  :طاقت نیاوردم و دستانم را روی دست باندپیچی شده اش گذاشتم و گفتم

ا تو خوب می شی بهت قول می دم. قسم می خورم. بعد با هم از تهران می ریم. مجید گفت که خونمون زهر -

اگردی می آماده شده. یک خونه خوب و باصفا، بعد تو می تونی زیر زمین اونجارو آرایشگاه کنی. منم میام پیشت ش

فابه قول خودت می ریم عشق و ص کنم، یاد می گیرم و بعد با هم کار می کنیم و پول خوبی بدست میاریم و . 

به زبان  با وجودی که خودم به چیزی که می گفتم اعتقاد نداشتم اما این رؤیای خوش را چنان با صداقت و اطمینان

  :آوردم که احساس کردم زهرا آرام شد. نفس بلندی کشید و گفت

یشم تا م. به نظر تو مردم میان پتو هیچ وقت به من دروغ نگفتی. شاید خوب بشم اما دیگه خوشگل نیست -

 خوشگلشون کنم؟

  :دندانهایم را به هم می فشردم تا این لحظات آخر را هم تحمل کنم. گفتم

باشه تا  زهرا، مردم کارت رو می خوان نه خوشگلیتو. تازه خوشگلی رو می خوای چه کار. بهتره آدم شانس داشته -

 .اینکه خوشگل باشه

رو دنبالم  تا حاال که خوشگلی برام کاری نکرده جز اینکه بدبختی آورده و حرف هزار نفر آره تو راست می گی، -

  .کشونده. شاید بعد از این کسی کاری به کارم نداشته باشه

یگران برای زهرا ساکت شد. با اینکه دوست نداشتم ترکش کنم اما می دانستم مدتیست وقت مالقات تمام شده و د

اید این ر من هستند. او را ترک کردم. موقعی که از اتاقش خارج می شدم چشمم به او بود شبازگشت به خانه منتظ

  .آخرین نگاهی بود که به او می انداختم، آن لحظه خبر نداشتم وگرنه مدت بیشتری تأمل می کردم

ان بروم اما همراهش صبح روز بعد مادر و مجید به تنهایی برای دیدن زهرا به بیمارستان رفتند. من هم دوست داشتم

مجید مرا  دخترم فرشته سرماخورده بود و تب داشت. قرار بر این شد بعدازظهر همان روز مادر پیش فرشته بماند و

هار غذایی تهیه برای دیدن زهرا به بیمارستان ببرد. بعد از اینکه داروهای دخترم را دادم به آشپزخانه رفتم تا برای نا

امه زندگی ار بودم با خودم فکر می کردم با تمام نیرو کاری کنم تا انگیزه زهرا برای ادکنم. همان طور که مشغول ک

ی تواند به از بین نرود. به یاد آخرین کلماتی که روز قبل از زهرا شنیده بودم افتادم و با خود فکر کردم او هنوز نم

خشید رها وشایندی که به وجودم آرامش می بزندگی امیدوار باشد. در این افکار بودم که صدای تلفن مرا از رؤیای خ



ه کرد. همان طور که برای جواب دادن به تلفن از آشپزخانه خارج می شدم فرخ را دیدم که از در اتاق وارد شد و ب

ماطرف تلفن می رفت. مشخص بود ه رخ ن لحظه به منزل رسیده و هنوز به اتاق خودش نرفته است. ایستادم تا ف

بود.  در همان حال به طرف دخترم رفتم تا اوضاع او را بررسی کنم اما گوشم به مکالمه فرخ تلفن را جواب بدهد.

 :فرخ خیلی عادی صحبت می کرد اما در یک لحظه سکوت کرد و متعاقب آن پرسید

 کی؟ چطور؟ -

چیز بودم  ر همهدلم فرو ریخت. به فرخ چشم دوختم تا از چهره اش بفهمم چه اتفاقی افتاده است. در آن لحظه به فک

د و راست و جز اینکه تلفن از بیمارستان باشد. رنگ فرخ کمی پریده بود و سعی می کرد خودش را آرام نشان بده

از مخاطبی که  استوار بایستد و چون نتوانست همان جا کنار تلفن به زمین نشست. لحظه ای بعد با صدای وارفته ای

فن باعث شد از ه گوشی تلفن همچنان در دستش باقی بود. صدای بوق تلنفهمیدم کی بود خداحافظی کرد. در حالی ک

ژمرده جا بلند شوم و گوشی را از او بگیرم و سر جایش بگذارم. شاید آن لحظه حدس زده بودم خبری که باعث پ

ود د فرخ به خشدن فرخ شده چیست ولی جرأت پرسیدن نداشتم. بعد از مدتی که برایم به طوالنی بودن یک عمر بو

  :آمد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود گفت

 .زهرا رفت -

ی بر با اینکه از لحظه ای که زهرا را دیده بودم خودم را آماده شنیدن این خبر کرده بودم اما این کالم همچون خنجر

را نمی  در صورتی که اوقلبم فرو رفت و درد آن تا اعماق وجودم را فرا گرفت. مات و مبهوت به فرخ نگاه می کردم 

دش دیدم. در چهره فرخ زهرا را می دیدم که با چشمان شوخ سیاهش نگاهم می کرد. زهرا رفته بود و به گفته خو

 .دنیا را برای آدمهای دیگر گذاشته بود

ا به به همراه فرخ به بیمارستان رفتم. زمانی که به آنجا رسیدیم جسد زهرا را در آمبوالنس قرار داده بودند ت

م. گویا فرخ نیز سردخانه ببرند. از دور پیکر او را در مالفه سفید می دیدم ولی یارای برداشتن قدمی به سویش نداشت

ریان همین احساس را داشت زیرا او نیز کنار من میخکوب شده بود و فقط نگاه می کرد. مادر و مجید را دیدم که گ

در  ی گریست و مادر با صدای بلند نوحه خوانی می کرد. وقتیاز در بیمارستان خارج شدند. مجید بی محابا م

حرکتی به  آمبوالنس بسته شد تازه به خود آمدم و مانند خواب زده ای که به او شوک بدهند تکان خوردم. تا خواستم

 خود بدهم آمبوالنس راه افتاد و من خاموش و دل شکسته در جایم باقی ماندم، اما فرخ را دیدم که به دنبال

وقع که آمبوالنس می دوید و زهرا را صدا می کرد. آهی کشیدم و با خود گفتم حاال؟ حاال باید دنبالش بدوی؟ اون م

ه چشمت رو به روی خوبیهاش بستی و به حرف زنت که نصف زهرا ین م سن نداشت چند بار اونو به باد کتک و توه

 .گرفتی باید به خودت می اومدی

شیدنم را بسته بود. به که نمی توانستم بگریم. بغضی به اندازه گلوله درشتی راه نفس ک دلم شکسته بود و عجیب بود

 .هر کس نگاه می کردم به یاد ظلمی که در حق زهرا کرده بود می افتادم و از همه متنفر می شدم

ود جالب اینجا ب خانه پر از مهمان شد، مهمانانی که شاید سالی یک بار هم برای دیدن زهرا قدم رنجه نمی کردند.

بیها و کسانی که بیشتر از همه برایش حرف و حدیث ساخته بودند بیشتر از همه گریه می کردند و در مدح خو

ان می نیکیهایش غزل و قصیده می سرودند. آخ که حالم از همه آدمهای دورویی که خوبیهای او را بعد از مرگش بی

سوس که و با توهین و تحقیر همه را از در منزلمان بیرون کنم اما افکردند بهم می خورد. دلم می خواست فریاد بزنم 

مرا می  اختیار از من نبود و می بایست این چند صباح را تحمل می کردم. هر کس هم که از راه می رسید ابتدا سراغ



را می  س خودمگرفت. و همه می دانستند رابطه من و زهرا چقدر صمیمی بود و فکر می کردند در مراسم ختم او از ب

ت گویی آنان زنم و گریه می کنم یا کور می شوم و یا ناقص. وقتی مرا می دیدند که با چشمانی بدون اشک به تسلی

انپاسخ می دهم حیرت می کردند و من این احساس را از نگاهش  می خواندم. در این بین با دیدن یک نفر بغضم 

هرا زن بود که از ابتدا عاشق و واله زهرا بود و حتی زمانی که ز ترکید و گریه سر دادم آن هم حمید پسرعموی امیر

ل زن فرزند پرویز نشده بود با التماس از او خواسته بود همسرش شود و قسم خورده بود خوشبختش کند. حمید مث

 .از دست داده ای می گریست. گریه اش همراه با یک دنیا صداقت بود

دفن صادر  ل کارهای قانونی رفتند و بعد از تکمیل پرونده پزشک قانونی جوازمجید به همراه یکی از اقوام به دنبا

حاضر  شد. زهرا را برای دفن به بهشت زهرا بردیم. زمانی که او را برای آخرین حمام به غسالخانه بردیم هیچ کس

می  نداریم. احساسنشد همراه او باشد. حتی خواهرانم گفتند دلش را نداریم، فریبا را دیدیم طاقت این یکی را 

سالخانه کردم زهرا اینجا هم تنهاست و این دل و روحم را به آتش می کشاند. از جا برخاستم تا خودم به تنهایی به غ

ا هزار زحمت بروم اما دورم را گرفتند تا نگذارند این کار را کنم. با جیغ و فریاد پستی کارشان را گوشزد کردم و ب

ضورش لب با او صحبت می کردم و از او می خواستم نترسد. نزدیک به جسم بی جانش حخودم را به او رساندم. زیر 

 را احساس می کردم و همین باعث سرازیر شدن اشکم شد. بعد از من کم کم اقوام به خود آمدند و تک و توک

وحاضر شدند در آخرین مرحله کنار او باشند. چهره زهرا با  ی م خیلی زیبا مجودی که بدنش سوخته بود اما به نظر

رایش رسید به خصوص آرامشی که چهره اش داشت مانند خوابی راحت بود که همین دلم را گرم می کرد. زیر لب ب

صفش فاتحه و دعا می خواندم و نمی توانستم چشم از صورت زجرکشیده اش بردارم. حالی داشتم که نمی توانم و

مان که پشت من به غسالخانه آمده اند نشانم می دهد و در هکنم. احساس می کردم زهرا کنارم ایستاده و عده ای 

  :حال صدایش را می شنیدم که خطاب به من می گفت

ن همون فرزانه ببینم کیا اومدن! اِ، این همون معصومه خانم نیست که قسم می خورد مرا با فالن کس دیده؟ اِ، ای -

د که اگر به ن همون فالنی نیست که پشتم حرفهایی می ززری خانم نیست که می گفت با شوهرش سَر و سِر دارم. ای

 ...سنگ زده بود از خجالت می ترکید

می که صدای زهرا به قدری واضح به گوشم می رسید که لحظه ای کنارم را نگاه کردم تا شاید او را ببینم. هنگا

بودمشان و  هایی که حتی ندیدهفهمیدم احساس می کنم این حرفها را می شنوم، برگشتم. خیلی عجیب بود، تمام آن

بیاورم. با  در خیالم زهرا نامشان را ذکر کرده بود دیدم که می گریستند و نوحه سرایی می کردند. نتوانستم طاقت

  :صدای بلند گفتم

ن اومدن زهرا بلند شو ببین کیا اومدن. خاله، دایی، عمه، پسردایی، همه اومدن. همه اونایی که تو رو دوست نداشت -

 .خیالشون راحت بشه و با چشم خودشون ببینن تو مردی برن پی کارشون

است  صدای گریه ها بلند شد و من مشمئز از این همه ریا. وقتی دیدم کار زهرا تمام شده و آماده برای بیرون بردن

اد آوردم رد. به یاز آنجا خارج شدم. بیرون غسالخانه چشمم به دایی ام افتاد که آماده بود جسد زهرا را تحویل بگی

هیچ گاه  زهرا خیلی در حق او خوبی کرده بود ولی دایی به او تهمتهایی ناروا زده بود. روزی زهرا با گریه به من گفت

د و او را نمی بخشد. حاال همین دایی دلسوز و مهربان با چشمانی اشکبار و نادم می خواست در حق زهرا لطف کن

دست بزند.  ه جلو دویدم و دستش را پس زدم و به او گفتم الزم نیست به جسد اوجسم او را تحویل بگیرد. ناخودآگا

کردند از بین  اختیار خودم را نداشتم، تبدیل به آدمی دیگر شده بودم. یقین داشتم که تا آن لحظه همه اقوام فکر می



وامی . احساس می کردم تمام اقخواهرانم، از همه عاقل تر و سر به زیرتر هستم اما من چهره دیگرم را نشانشان دادم

م که برای تشییع او جمع شده اند باعث بالیی  رگ او شده اند. در آن بین چشمم به پرویز نیفتاد وگرنه نمی دانم چه

را بر به سر او می آوردم. شاید این احساس که با این کارها و حرفها عقده چندین و چند ساله زهرا را خالی می کنم م

مالحظه دوست و آشنا تمام خشم خودم را با جیغ و فریاد بر سرشان خالی کنم این داشت که بدون . 

تند و در وقتی زهرا را به سوی آخرین مقصد می بردند گروه بی شماری را دیدم که با گریه و فغان دنبال او می رف

. باورم او را ندیدم چهره های تک تکشان می شد احساس پشیمانی و ندامت را خواند. با چشم دنبال پدر گشتم اما

ه برادرم و بقیه نمی شد که نیامده باشد. به یاد حرف او افتادم که قبل از اینکه به بهشت زهرا بیاییم با غیظ خطاب ب

  :گفت

ه با آبروی من الزم نیست براش قبر بخرید. یک گوشه کناری چاله بکنید بندازینش تو اون برگردین. بچه ای ک -

هم نیست بازی کنه الیق یک قبر .  

 .فکر می کردم از بس ناراحتم دیدم مختل شده و پدر را نمی بینم، اما به راستی او نیامده بود

یند. وقتی می خواستند او را در منزل ابدیش جا دهند لحظه ای رویش را پس زدند تا مادر برای آخرین بار او را بب

و بسته  ظه او را چنین ندیده بودم. چشمانم را چند بار بازعجیب بود، چهره اش آن قدر زیبا و راحت بود که تا آن لح

نکه مطمئن کردم تا لبخندی را که بر روی لبانش بود باور کنم. فکر می کردم در خیال او را چنین می بینم. برای ای

ت چیزی شوم از دختر یکی از اقوام که دوستی قدیمی با او داشتم پرسیدم که در چهره زهرا چه می بیند. او هم درس

م را که من می دیدم بیان کرد. دیدن چهره او آرامشی عمیق به من داد. اما ته دلم نگران بودم و از خدا می خواست

د. اما خطایی را که او در حق خودش کرده به عظمت خودش ببخشد. زهرا با دست خودش آتش به جانش انداخته بو

بود و همین مرا امیدوار می کرد که خداوند رحمان و  روزهای آخر از کاری که کرده بود به شدت پشیمان شده

شش خود قرار دهد. وقتی او را در قبر گذاشتند در یک بخ بخشنده از خطای او در گذرد و او را در سایه رحمت و

تا  لحظه پرویز را دیدم که خودش را روی خاکهای قبر پرت کرد و با فریاد نام او را به زبان آورد. تکانی خوردم

نگ را به او برسانم و او را از کنار جسد زهرا کنار بزنم و با پنجه هایم گردنش را بفشارم و به صورتش چ خودم

کشیدم و به  بیاندازم، اما گویا فرخ و مجید فکرم را خوانده بودند که دستانم را گرفتند تا مرا از او دور کنند. جیغ می

بوری مرا دعوت به آرامش می کرد و مانند همیشه آن قدر ص دستهایشان چنگ می کشیدم تا رهایم کنند، اما مجید

ت و به خرج داد تا آرام شدم. شدت اضطراب و ناراحتی من زمانی به اوج رسید که متوجه شدم قبر او دو طبقه اس

ه دایی کقرار است او را در طبقه زیرین جا دهند. این کار برایم خیلی گران تمام شد. دستان مجید را گرفتم و با ص

ندگی اش زکامالً گرفته بود به او التماس کردم که او را در قبری بگذارند که طبقه باال باشد زیرا او در تمام طول 

وست همیشه در زیرزمین و طبقات پست زندگی کرد در صورتی که دوست داشت در اوج باشد. زهرا بلندی را د

دون اینکه سمان راهی نبود. مجید همپای من می گریست بداشت اما مانند عقاب بال شکسته ای بود که او را به اوج آ

ریه و بتواند چیزی بگوید تا دلم را آرام کند. او نیز همان دردی را احساس کرده بود که من می کشیدم. هر چقدر گ

ای سرد زاری کردم گوش کسی بدهکار حرفی که می زدم نبود. زهرا را به اعماق گور فرستادند و با خرواری از خاکه

آرام بود.  و تیره جسمش را پوشاندند. دلم را فقط یک چیز خوش می کرد و آن اینکه منزل ابدی او در فضایی سبز و

رگشتیم پدر را مراسم تشییع او خیلی به سرعت انجام گرفت گویی همه شتاب داشتند. وقتی خسته و ناالن به خانه ب



محبت و  یدن ما با صدایی که برای اولین بار احساسدیدم که تک و تنها روی صندلی هال نشسته بود. به محض د

  :شفقت را از من می گرفت گفت

 پرتش کردین تو چاله و اومدین؟ -

 .لحن بی رحم پدر مرا از او متنفر کرد. نگاهم را از او گرفتم و به حال خودم و خواهرانم گریستم

  :صدای زیبا را شنیدم که گفت

شه تو بقه اجاره کردیم. اما اونجا هم رفت تو زیر زمین. بابا اون طفلکی جاش همینه بابا، براش یک خونه دو ط -

  ...زیرزمین بود

د شروع کرد به در کالم زیبا نفهمیدم چه رمزی نهفته بود که برای اولین بار دیدم بغض پدرم ترکید و با صدای بلن

 .گریه کردن

آوردند.  و با یکی کردن شب هفت و سوم سر و ته آن را هم مراسم عزای زهرا برخالف فریبا خیلی زود پایان گرفت

ن نام برای مراسم چهلم او هم تعداد معدودی آمدند و پس از آن هیچ کس نامی از او نبرد گویی هیچ گاه کسی به ای

نماز و او  در دنیا وجود نداشته است. زمانی که فریبا از دنیا رفته بود دیده بودم که زهرا با چه شور و شوقی برای

قرآن می خواند. مرتب از این و آن می پرسید که چه کارهای برای مرده خوب است و او همان کارها را می کرد. 

هم. تا برای او ختم الرحمن می گرفت، سوره یاسین می خواند و خیلی کارهایی که من هم سعی کردم برای او انجام د

مجروح  ا در این مدت برنامه هایی پیش آمده بود که قلبتمام شدن چهلم او به من و مجید خیلی سخت گذشت زیر

حش و ما را جریحه دار می کرد از جمله اینکه پدر حاضر نبود هیچ مساعدتی برای مخارج ختم او بکند و مرتب با ف

 ا بانفرین تن او را در خاک می لرزاند. از دیگران هم نمی شد توقعی داشت. به هر صورت زهرا رفت و نام و یادش ر

 .خود به خاطره ها برد
 

 

 فصل پانزدهم  ·
 

شار مرگ زهرا ضربه سختی به روح و جسم من زد. به راستی کمرم را شکست زیرا درد هجران او طوری به روحم ف

وج خود آورد که جسمم نیز از پا افتاد. دیگر مانند زنی سالخورده پیکرم خم شده بود زیرا درد کمر و پاهایم به ا

رای مراسم شب دیگر حتی نمی توانستم خوب راه بروم و حتی بنشینم و مجبور بودم مرتب دراز بکشم. ب رسیده بود.

اخبر هفت او به مژگان، دختر خواهرم سفارش کردم اعالمیه زهرا را به در خانه پیمان بزند تا او هم از این موضوع ب

ا نه. م که آیا او از ماجرای فوت زهرا باخبر شده یشود زیرا پیمان هم از زهرا خاطرات زیادی داشت. در این فکر بود

خته شده یک روز در فاصله بین هفتم و چهلم مژگان سراسیمه به منزلمان آمد. با دیدن او که رنگ چهره اش برافرو

 بود خیلی تعجب کردم. این را خوب می دانستم بعد از مرگ زهرا طاقت شنیدن هر خبری را دارم اما وقتی که

فت ن گفت که پیمان را دیده به وضوح رنگ از چهره ام پرید. مژگان مرا به اتاق خلوتی کشاند و گمژگان به م

شود.  هنگامی که به منزلمان می آمده پیمان را سر خیابان می بیند. او بعد از سالم و احوالپرسی حال مرا جویا می

شده بود  پیمان که اشک در چشمانش جمع مژگان به او می گوید که مرگ زهرا بیشترین ضربه را به من زده است و

ه صدا از او می خواهد شماره منزلمان را بدهد تا بتواند با من تماس بگیرد. عصر همان روز زمانی که زنگ تلفن ب

ه درآمد همزمان با آن قلب من نیز فرو ریخت. از شدت ترس و هیجان دست و پایم را گم کرده بودم بدون آنک



ت و گوشی خط است. از قضا فقط من و مادر و مژگان منزل بودیم. مژگان به طرف تلفن رفحتی بدانم چه کسی پشت 

حظه گوشی را برداشت. از گرد شدن چشمانش فهمیدم مخاطب او کسی نیست جز پیمان. مژگان با گفتن لطفاً چند ل

را  می کردم. مژگان سرش آن را به طرفم گرفت اما من جرأت نکردم قدم از قدم بردارم و هاج و واج به مژگان نگاه

ک تکان داد به این معنی گوشی را  ه گوشی را از او بگیرم با تردید جلو رفتم و با دستی لرزان و چشمانی پر از اشک

 .از او گرفتم. صدای غمگین پیمان در گوشم پیچید

 .مرجان باورم نمی شه، چرا؟ چرا این طور شد -

خود او بود که سکوت را شکست و گفتبدون اینکه جوابی بدهم فقط گریستم. باز  :  

 به خدا پدر من این چند روز درآمد. زهرا چی شد؟ چرا فوت کرد؟ -

  :با گریه به طور مختصر جریان را برایش تعریف کردم. در حالی که خیلی متأثر شده بود گفت

 اغون شدم. همش به فکر توآخه چرا؟ چرا این طور شد؟ تو چرا به من زنگ نزدی؟ به خدا تو این چند روزه د -

 .بودم که االن چه کار می کنی

تلفن کند  خیلی کوتاه با هم صحبت کردیم و به یاد زهرا گریستیم. از اینکه به خودش جسارت داده بود تا به من

وشبختی عذرخواهی کرد و گفت وظیفه خودش می دانسته به خاطر مرگ زهرا تسلیت بگوید سپس برایم آرزوی خ

ودم را می حافظی کرد. بعد از قطع تلفن حالم به شدت دگرگون شد. احساس تنهایی و بی کسی تمام وجکرد و خدا

فهمیدم.  سوزاند و دلتنگی برای تمام چیزهای خوبی که از دست داده بودم چنان بی تابم کرده بود که حالم را نمی

تم حدی قلبم سر کشیده بود که نمی توانسدلم هوای زهرا را کرده بود و آرزوهای گذشته چنان از زیر خاکسترهای 

و او با  بر آن قائل شوم. آغوش گرم و مادرانه زهرا را می طلبیدم تا سرم را روی قلب پر مهرش بنهم و سیر بگریم

ان بدهد. کشیدن دست نوازش بر سرم دلداری ام بدهد و راه صبر و استقامت را در مسیر ناهموار زندگی ام به من نش

ه بودم. بعد از زهرا کسی نبود تا مانند او به حالم دلخیلی تنها شد  .سوزاند و با عالقه به درددلم گوش دهدب 

انداخت.  اعصابم به شدت ناراحت بود و به کمر و پاهایم می زد. گاهی درد چنان شدت می گرفت که مرا به گریه می

شی د و از من خسته شده است. او هم تالروابطم با مجید مانند قبل نبود. احساس می کردم دیگر مرا دوست ندار

ا خودم فکر می برای بهبود این روابط نمی کرد و این بر مشکلی که هر لحظه می رفت بیشتر نمایان شود می افزود. ب

ورتی که کردم یک عاشق در هر شرایطی باید عاشقانه زندگی کند. باید درد معشوق را با تمام وجود حس کند در ص

اوتی از کنار ضی من بی تفاوت شده بود و هر وقت از درد پاها و کمرم شکایت می کردم با بی تفمجید نسبت به مری

تی ام را آن می گذشت. شاید هم این موضوع برایش عادی شده بود، اما هرچه بود بی تفاوتی او بیش از هر چیز ناراح

او هم در  و گفت مستاجر خاله دیگرم کهتشدید می کرد. هنوز چهلم زهرا نشده بود که یک روز مجید به تهران آمد 

صح قم زندگی می کرد رفته و او از مادرش خواسته که با خاله کلیف بت کند تا به منزل آنها برویم. به مجید گفتم ت

ا خانه ای که اجاره کرده بودیم چه می شود. مجید گفت که شخصی که از او خانه را اجاره کرده بودیم خانه اش ر

ه آن خانه ی هم که خانه را خریده خودش می خواهد از آن استفاده کند. شاید قسمت ما نبود که بفروخته است و کس

جید برویم. از این موضوع حتی ناراحت هم نشدم زیرا بعد از مرگ زهرا همه چیز برایم پوچ و بی معنی شده بود. م

ت دیگری م آنجا نیز ممکن است مشکالاز من خواست در مورد رفتن به خانه خاله اش فکر کنم. با اینکه می دانست

خواهیم داد.  سراغم بیاید قبول کردم زیرا به هر حال او خاله ام بود و می دانستم نسبت به جاهای دیگر کرایه کمتری

خاله ام  بعد از موافقت من قرار شد هرچه زودتر اسباب و اثاثیه مان را از زیرزمین منزل مادرمجید به زیر زمین منزل



ا او جور یم. برخالف تصورم خانه خاله زیاد بد نبود بخصوص با وجود محبوبه دخترخاله ام که خیلی بمنتقل کن ودم. ب

می  او یکی از دوستان زمان بچگی ام بود و دوستی ما هنوز هم ادامه داشت. هر روز محبوبه پایین می آمد و شروع

ه هنوز هم ن را می شناخت اما من به او نگفتم ککردیم به صحبت و گاهی هم از گذشته حرف می زدیم. محبوبه پیما

به قم می  گاهی به او فکر می کنم و به یاد خاطرات قدیم قلم به دست می گیرم. محبوبه تهران کار می کرد و گاهی

رای من از آمد. هر وقت که قم بود اکثر اوقاتش را با من می گذراند. صمیمیت ما حتی بیشتر از قبل شده بود و او ب

ویم هرچه رازهای زندگی اش سخن می گفت اما من نمی توانستم مانند او از تمام مشغولیات فکری ام سخن بگ تمام

اله ام بود او دخترخاله مجید به حساب می آمد. زندگی در آنجا برخالف تصوری که داشتم خیلی خوب بود زیرا خ

شت خبری نبودخیلی خوش اخالق و مهربان بود و از آن همه تعصبی که مادر مجید دا . 

ش می روزهای پرمالل و کسالت آور از پی هم می گذشت و زندگی من روز به روز به سمت پوچی و بی تفاوتی پی

برگی از  رفت. از تفریح و خوشی خبری نبود. از صبح تا شب به در و دیوار اتاق زل می زدم و گاهی از سر دلتنگی

رات می روم م این بود که گاهی که برای تلفن زدن به مادرم به مخابدفتر خاطراتم را سیاه می کردم. تمام دلخوشی ا

طرف بی  در بین راه نگاهی به بازارچه شلوغ کنار حرم بیاندازم بدون اینکه پولی برای خرید داشته باشم. از یک

فقدان  گرمهری آشکار مجید و وضع اقتصادی بدی که از ابتدای زندگی با آن دست به گریبان بودیم و از طرف دی

ایم چون نفس بهترین کس و همدمم باعث شده بود که نیاز به داشتن کسی که بتوانم برایش از غمهایم بگویم بر

القه ای کشیدن الزم شد. سردیها و بی اعتناییهای مجید بیش از حد آزارم می داد. شاید اگر محبتی از او می دیدم ع

بی تفاوت  ود تبدیل به مهری عمیق و جاودانی می شد اما او چنانکه روز به روز می رفت تا نسبت به او کم و کمتر ش

قع بود که شده بود که بعضی اوقات با خودم می گفتم پس چرا اول این قدر نسبت به من عالقه نشان می داد. آن مو

« ت.فنمی دونم اگر پرویز از اول به من عالقه نداشت پس چرا منو گر»به یاد حرف زهرا می افتادم که می گفت: 

لت بدی گاهی خودم را با زهرا مقایسه می کردم اما هیچ گاه نمی توانستم مجید را با پرویز مقایسه کنم. مجید خص

یادی داشتم نداشت فقط نسبت به من بی مهر و عالقه شده بود و یا من این طور فکر می کردم. من احتیاج به محبت ز

کرد  او این شرایط را برایم محیا نمی کرد. شاید مجید فکر می تا خودم را با شرایط روحی بوجود آمده وفق دهم و

ا همه چیز تمام شده و چون مرا به دست آورده و جسمم را تسخیر ساخته من نیز به هر ترتیب که شده خودم ر

یایدمجبور خواهم کرد تا با هر شرایط او بسازم، اما خبر نداشت مهم این است که روح من نیز به مالکیت او درب . 

م دفتر روزها در اوج تنهایی، بخصوص زمانی که فرشته به خواب فرو می رفت و من نیز کاری نداشتم تا انجام ده

 .خاطراتم را باز می کردم و مروری بر گذشته ام می کردم و چه سخت بود به یاد آوردن خوشبختی گم شده

. روزی مادر ندگی ام در آن شکل گرفته بودبار دیگر فصل پاییز از راه رسید. فصلی که خاطرات تلخ و شیرین ز

ندگی می کردند. برایم پیغام فرستاد که به تهران بروم و چند روزی پیش بچه های فریبا بمانم که اکنون پیش آنها ز

ه همان او می خواست برای پرستاری از زیبا که فرزندش را به دنیا آورده بود به منزلش برود. من هم از خدا خواست

ه صبح به تهران شدم. فرهاد و فتانه، بچه ها خواهر مرحومم فریبا، آن زمان هر دو دبستانی بودند و صبح بشب راهی 

ر و شام و مدرسه می رفتند. پدر هم که پیش از بیدار شدن ما منزل را ترک می کرد. مسئولیت من درست کردن ناها

نزل پدرم از شتم با وجود این احساس می کردم محیط مفرستادن فرهاد و فتانه به مدرسه بود. به غیر از این کاری ندا

 .بار فشارهای روحی ام تا حدودی کم می کند



لی چند روز بعد برای دیدن خواهرم فاطمه راهی شدم. ابتدا می خواستم فرشته را پیش مادر بگذارم اما چون خی

از چهار  م از خانه بیرون رفتم. ساعتکوچک بود نتوانستم این کار را بکنم و در حالی که او را در آغوش می فشرد

گاه پیمان را گذشته بود که به ایستگاه اتوبوس رسیدم. با وجود تعداد مسافران زیادی که منتظر بودند در یک ن

ا ببیند زیرا شناختم. دلم در سینه می لرزید و برای فرار از فشار روحی لبهایم را می گزیدم. هیچ دوست نداشتم او مر

یند. در همان اد جالب و یا بهتر بگویم اصالً جالب نبود. خجالت می کشیدم او مرا با آن سَر و قیافه ببسر و وضعم زی

مانتوام  حال با خودم فکر می کردم مرجان قدیم با اون تیپ اسپرت و شیک کجا و من با این سر و وضع ناجور کجا.

به تن  ر می زد. آرزو کردم ای کاش لباس بهتریفرسوده و رنگ و رو رفته بود و با وجود الغری فاحشم به تنم زا

ت چیز دیگری داشتم. و همان لحظه با پوزخندی به خود گفتم کدام لباس بهتر از این داشتی که بپوشی؟ و به حقیق

خراب  هم برای پوشیدن نداشتم. زیرا فقط عید سال اول لباس خریده بودم و بعد از آن وضع کاری مجید به حدی

ییر بدهم اما حس ه بود برایم لباس دیگری تهیه کند. می خواستم صورتم را برگردانم و مسیرم را تغبود که نتوانست

م را نادیده کنجکاوی از اینکه بدانم او در عرض این دو سال چقدر تغییر کرده باعث شد لباسهای مندرس و بدشکل

ش بود ن تغییری که در او مشاهده کردم موهایبگیرم و سر جایم بمانم. در همان حال دعا می کردم او مرا نبیند. اولی

سربازی  که آن را تراشیده بود و کالهی برای پنهان داشتن آن به سر داشت. به راحتی متوجه شدم مشغول خدمت

ود. قدش بلندتر است. آهی از سینه کشیدم و گفتم باالخره بزرگ شدی پیمان! اشتباه نمی کردم خیلی بزرگ شده ب

ثل همیشه ر شده و صورتش را ته ریشی پرپشت پوشانده بود. لباسهایش مرتب و اتو کرده و مو اندامش ورزیده ت

 .خوش قیافه و خوش لباس بود

. آن به او خیره شدم و در ذهنم خاطرات گذشته را زنده کردم. در یک لحظه سرش را چرخاند و چشمش به من افتاد

هاج و  خوبی فهمیدم با شناختن من تکان خورد و لحظه ای قدر دست پاچه بودم که باعث شد او متوجه ام شود. به

و فرصتی واج به من نگاه کرد. شرم حاصل از سر و لباسم به حدی بود که جرأت نداشتم چشمانم را بچرخانم تا به ا

ایی د او دنیبدهم که سراپایم را بکاود و خوشبختانه آن قدر مؤدب بود که نگاهش را نچرخاند تا متوجه شوم که از دی

ا پاهایی تغییر کرده ام. به خوبی جهانی حیرت و حسرت را در نگاهش حس کردم. با آمدن اتوبوس صبر نکردم و ب

بوس راه لرزان سوار شدم. با حضور فرشته در آغوشم دختر جوانی جایش را به من داد تا بنشینم. هنگامی که اتو

ایم را به هم نگاهی پر از اشک مرا بدرقه می کند. دندانه افتاد پیمان را دیدم که به تیرک ایستگاه تکیه داده و با

ام سر می  فشردم تا از تجمع اشک در چشمانم جلوگیری کنم اما اختیاری از خود نداشتم و اشک بی محابا روی گونه

 .خورد

گر به پس از دو هفته به قم برگشتم و این مانند آن بود که از آزادی مشروط به زندان بازگشته باشم. بار دی

ت. چهاردیواری منزلی بازگشتم که از پنجره های کوچک و ماتش نور خورشید هم برای داخل شدن رغبتی نداش

شروع شد با  زندگی تکراری من که شامل پختن و شستن و تنها تفریحم که رفتن به مخابرات و تماس با مادر بود

به خانه و  ودم را هم عوض کند سعی کردم بیشتراین تفاوت که این بار برای ایجاد یک محیط متفاوت که روحیه خ

وعی در محیط خودم برسم. برای این کار تغییری در اتاقم ایجاد کردم و اسباب و اثاثیه مختصرم را جابجا کردم تا تن

تغییرات  زندگی ام ایجاد کنم و سعی کردم با رسیدن به سر و وضع خودم دلم را از افسردگی برهانم غافل از اینکه

ه من موجب برانگیخته شدن شک اطرافیان شده بودروحی . 



ستش را زیر یک روز که طبق معمول می خواستم به مخابرات بروم خاله را دیدم که روی پلکان بالکن نشسته بود و د

  :چانه اش گذاشته بود. تا مرا دید که آماده بیرون رفتن هستم گفت

 داری می ری خاله؟ -

  :گفتم

ن خوابیدهآره، فرشته پایی - . 

 .به مامانت خیلی سالم برسون -

ت رفتم و لحن کالمش طوری بود که با خود فکر کردم چه شده که او چنین حرفی می زند. با دلی چرکین به مخابرا

م که کمی بعد از آن به بازارچه رفتم تا گشتی بزنم. همان طور که به مغازه ها نگاه می کردم متوجه برادر مجید شد

نها نسبت من حرکت می کرد. با دیدن او به طرفش رفتم و از او پرسیدم آنجا چه می کند زیرا فاصله منزل آدورتر از 

و پایش  به بازارچه زیاد بود. برادر مجید با دیدن من که به طرفش می رفتم خیلی هول شد. راحت متوجه شدم دست

تار او د به آنجا آمده است. آن لحظه از رفرا گم کرده است. به طوری که در پاسخم به لکنت گفت که برای خری

یاه مرا چوب متعجب شدم ولی به چیزی مظنون نشدم اما از اتفاقی که بعد از آن افتاد فهمیدم که او به اصطالح زاغ س

ل ه منزمی زده. همراه او به سمت خانه راه افتادم اما او به بهانه رفتن به خانه از من جدا شد و اصرار من برای اینکه ب

م بیاید و چایی صرف کند نتیجه ای نداد. شب ی وضوع را به مجید گفتم و او با بی تفاوتی از این مسئله اظهار ب

 .اطالعی کرد

چه گشتم صبح روز بعد به سراغ دفتر خاطراتم رفتم تا بعد از مدتی که از آن دور بودم چند سطری بنویسم اما هر

آورم به همین  جابجایی وسایل خانه آن را جایی گذاشته ام که به یاد نمی نتوانستم آن را پیدا کنم. فکر می کردم با

ی و نگران خاطر تمام خانه را زیر و رو کردم. اما گویی قطره آبی شده بود که به زمین فرو رفته بود. به شدت عصب

نوشتم  که در آن شدم و سعی داشتم به یاد بیاورم آخرین باری که آن را می نوشتم چه موقعی بود و آخرین چیزی

کایت از چه بود. عاقبت به یاد آوردم قبل از رفتن به تهران بعد از نوشتن چند سطری از خاطرات روزمره و گله و ش

. به سراغ رفتار بی تفاوت مجید آن را داخل بغچه لباسهایم که فکر می کردم امن ترین جای ممکن است گذاشتم

هی دفتر را و کردم. حتی بغچه لباس های مجید را هم گشتم تا مبادا اشتباکمد لباسهایم رفتم و تمام آن را زیر و ر

 .داخل آن گذاشته باشم اما نبود که نبود

ناراحتی سرم  نگرانی ام به حدی بود که حتی صدای گریه فرشته را که اتاق را روی سرش گرفته بود نمی شنیدم. از

ا لعنت کردم به سر دفتر خاطراتم چه آمده است. بارها خودم ر را بین دستانم گرفته بودم و به این فکر می کردم که

ر را برداشته تا که چرا وقتی به تهران می رفتم آن را با خودم نبرده ام. لحظه ای به این فکر افتادم که شاید مجید دفت

دادم تا  را به او می بخواند اما دلیلی نداشت او این کار را از من مخفی کند زیرا هر وقت از من می خواست خودم دفتر

 .بخواند. بهتر دیدم صبر کنم تا شب که به خانه آمد این مطلب را از خودش بپرسم

دای در یک لحظه به خودم آمدم و تازه متوجه شدم فرشته آن قدر گریه کرده که به هق هق افتاده. در همان زمان ص

بلند بلند با خود می گفت خاله را می شنیدم همان طور که از پلکان زیرزمین پایین می آمد :  

است می معلوم نیست این دختره باز کدوم گوری رفته که صدای بچه ش خونه رو برداشته. بدبخت منصوره ر -

 .گفت این به درد زندگی نمی خوره



رشته از شنیدن حرفهای خاله خشکم زده بود و چون انتظار شنیدن چنین چیزی را نداشتم همان طور هاج و واج به ف

یکه  ه دیگر نای گریه کردن نداشت نگاه می کردم. خاله به محض وارد شدن به اتاق با من رو به رو شد و چنانک

نهان کند خورد که یک لحظه ترسیدم سکته کند اما زود به خودش آمد و با لحنی که نمی توانست هول شدنش را پ

  :گفت

 .اِ! خاله جان تو خونه ای؟ بچه ات داره خودشو می کشه -

  :با وجودی که از چیزی که شنیده بودم به شدت دلگیر و ناراحت بودم اما به زحمت لبخندی زدم و گفتم

 .آره خاله دستم بند بود. از وقتی که به تهران رفتم فرشته خیلی بغلی شده -

  :خاله همان طور که به طرف فرشته می رفت تا او را از زمین بلند کند گفت

و بغلی شدی. بیا بغل خاله ببینمآره فرشته جون؟ ت - . 

است اما  دلم به حدی گرفته بود که دوست داشتم گریه کنم و از خاله بخواهم به من بگوید که چرا آن حرف را زده

هیچ حرف  خودم را کنترل کردم و به طرف خاله رفتم تا فرشته را از او بگیرم. او هم بعد از دادن فرشته به من بدون

رک کرددیگری اتاق را ت . 

م با غم گم شدن دفترچه خاطراتم از یک طرف و حرفهای خاله از طرف دیگر به قلبم فشار می آورد. دوست داشت

رتر از کسی آن را در میان بگذارم و آرزو می کردم مجید زودتر به خانه بازگردد. برعکس همیشه آن شب مجید دی

بار سنگینی  کان را یکی یکی پایین می آمد چنان بود که گوییمعمول به خانه آمد. صدای پاهای او که آرام و خسته پل

مجید  را با خود حمل می کند. فرشته خواب بود و من نیز مثل همیشه مغموم و افسرده در خیاالتم سیر می کردم.

ت راه الوارد اتاق شد. نگاهی گذرا به او انداختم و زیر لب به او سالم کردم. خواستم سرم را برگردانم اما چهره و ح

سی است رفتنش طوری بود که نتوانستم نگاهم را از چهره اش برگیرم. در یک لحظه به نظرم رسید چهره او مثل ک

شان می دهد. که بار سنگینی بر دوشش نهاده اند و سنگینی این بار به حدی است که چهره اش را منقبض و دردمند ن

شد و پامجید بدون اینکه نگاهی به من بیاندازد وارد خانه  سخ دم سالمم را به سردی داد. با بی حوصلگی از جا بلند ش 

 :و استکانی چای جلویش گذاشتم و بی اختیار پرسیدم

 چی شده؟ -

  :همراه با نفسی عمیق نگاهش را به چهره ام دوخت و با لحنی که دنیایی حرف در آن نهفته بود گفت

 تو بگو؟ -

کامالً نشان می داد که غافلگیر شده ام گفتماز حرفش جا خوردم و در حالی که لحنم  :  

 چرا من؟ -

ید مرا در همان حال دلم به شور افتاده بود و در این فکر بودم که چه شده که مجید این طور حرف می زند. صدای مج

  :از افکار زودگذری که در آن بودم بیرون آورد و گفت

ونه منو به آخرین درجه بدبختی برسونهچرا تو نه؟ تو باید بهتر از من بدونی چی می ت - . 

ستم اوضاع تا چه دیگر برایم مسلم شده بود کسی چیزی به او گفته که چنین پریشانش کرده است. آن لحظه نمی دان

هره ام حد وخیم است. خواستم دلیل حرفش را بپرسم. هنوز کالمی از دهانم خارج نشده بود که مجید نگاهش را از چ

ی که به بخاری که از استکان برمی خاست چشم دوخته بود گفتبرداشت و در حال :  



می نویسی و  چی فکر کردی. مثل کبک سرت رو کردی تو برف فکر می کنی کسی نمی بینتت؟ برای اون نامه -

 هنوز تو فکرش هستی؟

نظورش م تا او مچشمانم از تعجب گرد شده بود. مفهوم حرفهایش را نمی فهمیدم. حیرت زده به مجید نگاه می کرد

ید که گویی را ساده تر بیان کند بطوری که من نیز بفهمم چه اتفاقی افتاده و او از کدام موضوع صحبت می کند. مج

شید. فکر می کرد با مطرح کردن این موضوع دست و پایم را گم می کنم نگاهی عمیق به چهره ام انداخت و آهی ک

می من می فهماند گناهی نابخشودنی انجام داده ام. گناهی که هنوز نحالت نگاهش عصبی ام می کرد. نگاه او به 

  :دانستم چیست. از شدت خشم چهره ام برافروخته شد و در حالی که نفس نفس می زدم گفتم

کنی بی پرده به من بگو چکار کردم، این قدر هم حاشیه نرو. اگر می خواهی مرا متهم به کاری که نکرده ام ب -

دم هم بدانم موضوع از چه قرار استدست کم بگو خو . 

  :مجید چشمانش را زیر انداخت و با لحنی مغموم گفت

 .دفترت همه چیز رو فاش کرد -

رفها را زد. به سپس نفس عمیقی کشید و ساکت شد. چقدر بزرگوار بود که بدون اینکه به چهره ام نگاه کند این ح

ن بیاندازم. نستم نفس بلندی بکشم و یا سرم را از خجالت پاییحدی خجالت زده و شرمگین بودم که حتی نمی توا

هاج و واج به او نگاه می کردم و از درون چون یخی که در کوره انداخته باشند آب می شدم. به یاد آوردم داخل 

د. سرم ه بودفترم نوشته هایی بود که شاید دوست نداشتم مجید هم آنها را بخواند و او اکنون از همه چیز باخبر شد

اعث می شد که را زیر انداختم تا فرصتی برای فکر کردن به خودم داده باشم. باید به مجید می گفتم بی مهریهای او ب

د ناراحت گاهی یاد گذشته کنم و تصویر زندگی ام را آن طور که دوست داشتم به یاد بیاورم. از طرفی از کار مجی

م گفته بود گوید دفترم را می خواند. شاید اگر قبل از خواندن به خودبودم زیرا او نمی بایست بدون اینکه به من ب

ر روحی خرد نشود. اما هرچه بود کار از کار گذشته بود. نظ بعضی مسائل را برایش روشن می کردم تا این طور از

چیزی  مشاید می بایست به او می گفتم تمام نوشته هایم بچگانه و از روی احساسات خام است و فقط می خواست

که از بی مهریها و  نوشته باشم تا وقتهای تنهایی ام را پر کنم اما نمی توانستم به مجید دروغ بگویم زیرا فقط لحظاتی

قسیم کنم. بهتر بی تفاوتیهای او دلم می گرفت به سراغ دفترچه می رفتم تا غم تنهایی ام را با ورقهای سفید کاغذ ت

نم چشمانم ل واقعی نوشته هایم را بداند. بدون اینکه به چهره غمگین او نگاه کدیدم به او راست بگویم تا او هم دلی

  :را بستم و در حالی که کلمات به سختی از دهانم خارج می شد گفتم

؟ اما تو درست من به تو گفته بودم که برای فراموش کردن گذشته ام به محبت زیادی احتیاج دارم. نگفته بودم -

تت احتیاج داشتم مرا تنها گذاشتی، به من گفتی کمکم می کنی، اما نکردیدر لحظاتی که به محب . 

  :صدای مجید را می شنیدم که گویی از قعر چاه بیرون می آمد

 ...فرزانه -

ان را فراموش شاید انتظار هر واکنشی را از من داشت به جز اینکه به صراحت به او بگویم که هنوز نتوانسته ام پیم

برایش هزار  تظار داشت با گریه و زاری به دست و پایش بیفتم و از او بخواهم مثل قبل مرا ببخشد وکنم. شاید ان

رای هر قسم و آیه بیاورم که گول شیطان را خورده ام و از آن پس دیگر دست از پا خطا نمی کنم. من نیز خودم را ب

گد بگیرد و با ازد و یا حتی مرا به باد مشت و لواکنشی از طرف او آماده کرده بودم. دوست داشتم به گوشم سیلی بنو



از  فحش و تهمت و داد و بیداد مرا به خانه پدرم بازگرداند و خودش اعالم کند که طالقم می دهد، اما مجید مردتر

  .آن بود که زورش با با مشت و لگد به من نشان دهد

  :بعد از مدتی صدای درد کشیده اش را شنیدم که گفت

بادا دل گه باید کمکت می کردم. من هر چیزی رو که می دیدم نادیده می گرفتم. رگ غیرتم رو زدم تا مچطور دی -

ه چه کار باید می نازکتر از گلت رو برنجونم. جلوی دوست و آشنا ایستادم تا مبادا نظرشون نسبت به تو برگرده. دیگ

فسی از از کوچه و خیابون می بریدم و برات ق کردم. زیر مشت و لگد لهت می کردم. مثل خیلی مردای دیگر پا تو

 فوالد می ساختم. تو این طور می خواستی؟

او انتظار  احساس بدی به همراه بغضی کشنده گلویم را فشرد. شاید مجید منظور مرا درست درک نکرده بود. من از

ورتر به کردم عشقی پرشداشتم برای جایگزین کردن عشق و عالقه ای که نسبت به پیمان در وجودم احساس می 

رده بود؟ من ارزانی کند تا با تکیه به شانه های استوارش هرچه به غیر از او بود را فراموش کنم. اما در عوض او چه ک

گواری اش با سکوت و ندیده گرفتن من و خطاهایم این احساس را به من القا کرده بود که به این وسیله لطف و بزر

ش نیفتد حساس عصیان کردم و در حالی که هنوز چشمانم بسته بود تا نگاهم به نگاهرا به ثبوت رسانده است. ا

  :گفتم

تم نمی من هیچ وقت نخواستم در حق من بزرگواری کنی. تو خودت خواستی بزرگوار جلوه کنی. من به تو گف -

تو سعی  د از آن خودت گفتیتونم پیمان را فراموش کنم، اما تو باور نکردی و برای ازدواج با من اصرار داشتی. بع

نی. هر کن، منم کمکت می کنم. تو در عوض چه کار کردی جز اینکه خواستی برای من نقش معلم اخالق را بازی ک

من.  بار مادرت یا کس دیگری حرفی زد تو به جای اینکه حرف مرا هم بشنوی شروع کردی به پند و اندرز دادن

ام جدا  منو از شهرم دور کردی، از تمام عالیقم جدا کردی. منو از خانوادهنخواستی خودمو بشناسی و حرفمو بفهمی. 

گی که هر کردی و در عوض چی به من دادی. نه محبتی، نه شوری، نه عشقی. تو فکر می کنی من چی هستم، تکه سن

 .بار به طرفی قل بخورم؟ نه، منم آدمم، احساس دارم. می فهمم

ه راهی بست، اما دلم نمی خواست گریه کنم. گریه فایده ای نداشت. قدم ب بغض راه نفس کشیدن و حرف زدنم را

م بودگذاشته بودم که می بایست تا آخر آن را طی می کردم. حاال این راه آخرش به کجا می انجامید فقط خدا عال . 

  :مجید مدتی ساکت بود و بعد گفت

 خوب، حاال می خواهی چه کار کنی؟ -

  :گفتم

کار کنم؟ اصالً چه اتفاقی افتاده؟چی رو چه  -  

  :مجید با لحن سرد و بی روحی گفت

 .دفتر خاطراتت و چیزهایی که داخل اون نوشتی افتاده دست خاله -

دلگیر و  قلبم فرو ریخت. تا آن لحظه فکر می کردم مجید خودش دفترچه ام را پیدا کرده و بعد از خواندن آن چنین

ئله چنان زی که فکر می کردم این بود که دفترم چطور به دست خاله افتاده است. مسغمزده شده است. به تنها چی

رش گذشته بغرنج و گنگ بود که نمی توانستم آن را هضم کنم. فکرم کار نمی کرد و مثل کسی بودم که آب از س

  .است

  :افکارم را متمرکز کردم و با صدایی که آهنگش نیز برای خودم ناآشنا بود گفتم



 تو دفتر رو به خاله دادی؟ -

 .مجید سرش را به عالمت نفی تکان داد

د. کمدی یعنی چه؟ پس دفتر خاطرات من دست او چه می کرد. دفتری که داخل کمد منزلم و ال به الی لباسهایم بو

  .که قفل و کلید داشت. احساس بدی داشتم

م و گفتممجید که سکوتم را دید خواست از جا برخیزد که سکوت را شکست :  

 خاله دفتر را به تو داده؟ -

 :مجید سر جایش نشست و لحظه ای سکوت کرد. مشخص بود که نمی خواهد حرف بزند. بار دیگر پرسیدم

 دفتر من دست توست؟ -

  :مجید سر تکان داد و گفت

 .نه دست خودشه -

ه ام را او هم کالمش بود فهمیدم که دفترچ افکارم به سمت دخترخاله ام محبوبه رفت. از گوشه و کنایه هایی که در

اشت و خوانده. رابطه من و محبوبه همیشه خیلی خوب بود و قبل از ازدواج من با مجید او از رابطه من و پیمان خبر د

د. تنها حتی او را می شناخت. کم کم فهمیدم چرا محبوبه با کنجکاوی در مورد پیمان می خواسته از من حرف بکش

است. لحظه  ی فهمیدم این بود که دفتر خاطرات من چگونه و به وسیله چه کسی از اتاقم برداشته شدهچیزی که نم

ه زیرا زمانی که ای شکم به محبوبه برد، اما نمی توانستم قبول کنم در غیبت من به اتاقم آمده و دفترچه ام را برداشت

و او هیچ  را متهم به این کار کنم. غیر از آن منمن تهران بودم محبوبه نیز سر کار می رفت پس نمی توانستم او 

زیرا بعدها  اختالفی با هم نداشتیم که بخواهد در حق من چنین دشمنی کند. البته این فکری بود که من می کردم

می فهمیدم تمام چیزهایی که از گذشته من و پیمان ه دانسته با اضافه کردن دروغهای بیشمار تحویل خاله اش، ک 

می شد داده است مادر مجید . 

مورد  هیچ وقت نفهمیدم دفترچه خاطراتم چگونه و به وسیله چه کسی به دست خاله ام افتاد و مجید هم در این

رند و هر چیزی به من نگفت، اما بعدها فهمیدم که بعد از خواندن دفترچه خاطراتم آنها مرا تا مدتها زیر نظر می گی

عد از من به مادرم مخابرات می رفتم کسی را به تعقیبم می فرستند. هر بار هم ببار که برای تلفن کردن به مادرم به 

خاطر  در تهران تلفن می زدند تا بفهمند که آیا به او تلفن کرده ام و یا به جای دیگری زنگ زده ام. روزی را به

آن روز و روزهای دیگر در آوردم که برادر مجید را در بازارچه دیده بودم و او با دیدنم چقدر هول شده بود. پس 

واست تعقیب من بوده است. در افکارم این موضوع را حالجی می کردم که صدای مجید را شنیدم. همان طور که می خ

  :منزل را ترک کند گفت

 .به مامانت زنگ زدم امشب میاد قم -

داختم و با بی انه هایم را باال اناحساس کردم در این خبر تهدید و یا منظور خاصی نهفته بود. نفس عمیقی کشیدم و ش

  :تفاوتی گفتم

 .اشکالی نداره بیاد -

  :مجید به طرفم برگشت با نگاه مخصوصی گفت

 .مامان منم میاد اینجا -

  :با همان حالت گفتم



 .خوب بیاد -

ن زندگی ام را و ب نگاه نگران مجید را دیدم که باورش نمی شد چنین گستاخ شده باشم. من نیز همان لحظه تمام بیخ

ید از یک خراب و ویران دیدم به طوری که دیگر نتوانستم حتی به فرشته کوچکم فکر کنم. شرم و خجالت از مج

ه این طرف، رسوایی که بار آمده بود از طرف دیگر قلبم را ملتهب و بیمار می کرد و من را که از اول هم نسبت ب

ی کردزندگی خوشبین نبودم سرکش تر و عصیانزده م . 

تهای خود برسدبا خود فکر کردم شاید قسمتم چنین بوده که با چنین رسوایی زندگی مشترکم با مجید به نقطه ان . 

ه چون با این فکر چون تکه سنگی بی روح زیر لب گفتم هر چه باداباد. در همان لحظه چشمم به دخترم افتاد ک

ه پیش آمده بود یان داشت به خواب ناز فرو رفته بود. با اتفاقی کفرشته ای به دور از تمام اتفاقاتی که در اطرافش جر

تم احساس کردم همان ذره محبتی را هم که نسبت به مجید احساس می کردم از دلم رفته است. اما نمی توانس

ش را ن کوچکدخترم را هم نادیده بگیرم زیرا او مانند مجید نسبت به من کم توجه و بی اعتنا نبود و زمانی که دستا

 .به طرفم دراز می کرد آتش عالقه اش را فروزان تر از پیش می کرد

  :مجید قدمی به طرفم برداشت و با لحنی که قلبم را می فشرد گفت

 فرزانه، فرشته، اون چی می شه؟ -

  :سرم را به طرف دیگر چرخاندم و با چشمانی بسته گفتم

و به همه بگو ی که پیش آمده دیگه نمی تونم با تو زندگی کنم. تمن نمی دونم. نمی دونم چی می شه. با این چیز -

ه، دیگه من باهات نمی ساختم و به خاطر همین طالقم دادی. اینو می گم فقط به خاطر اینکه آبروی تو محفوظ بمون

 .برای من مهم نیست چی پیش میاد. می دونم دیگه بدتر از این نمی شه

محبوبه  فته در خودش داشت. من تا آن لحظه هنوز فکر می کردم دفتر را فقطنیشخندی که مجید زد هزار حرف ناگ

کراست و خاله خوانده اند اما نمی دانستم خاله بعد از فهمیدن محتوای دفترچه و با وجودی که به من عالقه داشت ی

و  به تمام اقوامآن را کف دست مادرشوهرم گذاشته و مادرشوهرم هم پس از فهمیدن موضوع و بعد از آنکه آن را 

ترتیب تمام  خویشان نشان داده آن را به پدرشوهرم داده تا به او ثابت کند دشمنی اش با من بی علت نبوده و به این

 .اقوام از وجود دفتر و حتی محتوای آن باخبر شده بودند

بض روح از ترس یا ق وقتی مادر به قم آمد چنان آشفته و مغموم بود که حد نداشت. طفلکی مادرم فکر می کرد من

ه سر و شدم و یا از ناچاری مثل زهرا خودم را نابود کرده ام. بنده خدا چشمش خیلی ترسیده بود اما وقتی مرا دید ک

ود که کرده مرو گنده روبرویش هستم نفس راحتی کشید و بعد شروع کرد به سرزنش کردن من که این چه کاری ب

تم من شوهرم بازی کرده ام. من که پیه همه چیز را به تنم مالیده بودم فقط گفام و چرا با آبروی خودم و خانواده و 

اکی بود و عقیده که به همتون گفته بودم. این تنها حرفی بود که می توانستم بیان کنم. مادر از دست خاله ام خیلی ش

س می رده و قبل از هر کداشت هر چقدر هم گناه من بزرگ بوده او نمی بایست دفتر را به دست مادرشوهرم می سپ

ن چگونه بایست این موضوع را با مجید مطرح می کرده و دفتر را هم به او می داده تا خود او تصمیم بگیرد که با م

برفتار کند و یا اینکه خودش در حقم مادری می کرده و  ل ا پند و نصیحت راه زندگی را نشانم می داده نه اینکه طب

به صدا درآورد. چون به هر حال کسی از گذشته من خبر نداشترسوایی مرا پیش تمام فامیل  . 

 

 



ه گویی آن شب مادرشوهرم پس از مدتها به منزلمان آمد و همان کنار در نشست و چنان قیافه ای گرفته بود ک  ·

به سوراخ  گناهکارتر از من انسانی در دنیا وجود ندارد. مادرم غمگین و ناراحت گوشه ای دیگر نشسته بود و نگاهش

تیهایی که کنار فرش رنگ و رو رفته ای دوخته شده بود. دلم از بین این همه فقط برای او می سوخت که با وجود سخ

ده تحمل کرده بود هنوز روی آرامش را ندیده بود. ابتدا جریان فریبا و بعد از آن زهرا و حاال هم که نوبت من ش

اد آنان نبود. ثنی نبودند اما با این اوضاع و احوال در حال حاضر کسی به یبود. البته خواهران دیگرم از این قاعده مست

ا را در فاطمه که آنقدر در زندگی اش اختالف داشت دیگر برای همه موضوعی عادی شده بود و زیبا که رویه فریب

بودم که پدر و  منپیش گرفته بود و اختالفاتش را فقط در چهاردیواری اتاقش نگه می داشت و بس. در این بین فقط 

بمادر خیالشان از بابت مجید راحت بود که آن هم   ا پیش آمدن این اتفاق دیگر بعید بود مجید همان مجید قبل

 .باشد

در کنار  سکوتی خفه کننده در زیرزمین کوچک و دلگیر محل زندگی ام بوجود آمده بود. با وجود چهار انسانی که

اعث شد هر . عاقبت صدای دورگه و خشن مادرشوهرم به گوشمان رسید و بهم نشسته بودند صدایی شنیده نمی شد

 .کس در هر فکری بود خارج شود

 حاال می خواهید چکار کنید؟ -

فتباز سکوت حاکم شد و من خودم را برای تکرار طوطی وار کلماتم آماده کردم که صدای مجید را شنیدم که گ :  

از هم جدا شویم ما با هم تفاهم نداریم و می خواهیم - . 

ند و این به لحن کالم مجید مثل این بود که با زور اسلحه ای در پشت سرش او را به بیان چنین حرفی وادار کرده باش

دی حدی مشخص بود که نگاه همه به طرف او برگشت. مجید زمانی که این حرف را می زد گویی خودش نبود. مر

رایش می رد از ضربه خیانت همسرش پشتش خم شده است. دلم بدرد کشیده و شکست خورده بود که فکر می ک

بایست بیفتد  سوخت. با وجود محبتی که به من داشت حقش نبود چنین کاری با او بشود. به هر جهت اتفاقی که نمی

یرم تا افتاده بود. عذاب وجدان و همچنین احساس دلسوزی که نسبت به او می کردم باعث شد نگاهم را از او برگ

حنی سرد ش از این از خودم متنفر نشوم. صدای مادرشوهرم را شنیدم که مرا به نام می خواند. به او نگاه کردم. با لبی

 :که نشان می داد از همه چیز خبر دارد و از پررویی من در شگفت مانده گفت

 راست میگه فرزانه. با هم تفاهم ندارید؟ -

گرفتم و سرم را به زیر انداختم و گفتمنگاهم را از نگاهش که سرشار از تنفر بود  :  

 .آره. من نمی تونم با مجید زندگی کنم. ما حرف همو نمی فهمیم -

  :صدای مادرم به گوشم رسید که گفت

 آخه چرا؟ چرا به خودتون ظلم می کنید. تفاهم یعنی چی که تا پاش میفته این کلمه رو می گید؟ -

علت  ودم اما خنده ام هم گرفته بود. به ظاهر مادر و مادرشوهرم می خواستنددر عینی که خیلی ناراحت و ملتهب ب

وضاع از چه تفاهم نداشتن ما را بدانند ولی غیر از آن دو همه کسانی که مجید و فرزانه را می شناختند می دانستند ا

می  اشیم آن را خوب بازیقرار است. هر کدام از ما در حال ایفای نقشی بودیم و بدون اینکه سناریو را خوانده ب

میدن کردیم. اگر کسی آنجا بود و از موضوع خبر نداشت پیش خود این برداشت را می کرد که من و مجید در فه

حرفهای هم دچار مشکل شده ایم و تنها راه حل را طالق می دانیم و مادرانمان می خواهند با پند و اندرز ما را از 



نهفته  تی به فکرش خطور نمی کرد در پشت این حرفها و صحبتها چه رازیتصمیم شتابزده مان برحذر دارند ح

 .است

فم چیست آیا باید آن شب با وجود صحبتها و شنیدن پندهای فراوان به نتیجه ای نرسیدیم و نفهمیدم که عاقبت تکلی

ستد و یا قم را برایم بفراسباب اثاثیه ام را جمع کنم و به همراه مادرم به منزل پدری ام بازگردم تا مجید حکم طال

ه بین او و همان جا بمانم تا ببینم چه می شود. بعد از رفتن مادرشوهرم، مادرم کلی با من صحبت کرد. از حرفهایی ک

اقوام و  مجید رد و بدل شد تازه فهمیدم به غیر از خانواده مجید و خانواده خودم و خاله ام که دفتر را خوانده بود تمام

بدی به  قم هستند از جریان دفترچه خاطرات من باخبر شده اند. بعد از فهمیدن این موضوع احساسخویشانی که در 

اخبر من دست داد به طوری که مجید را مقصر می دیدم و این در حالی بود که همه به غیر از مجید از محتوای دفتر ب

رأت دست توانست آرامم کند و نه مجید جشده بودند. به محض فهمیدن این موضوع با جیغ و فریادی که نه مادر می 

شتم زدن به من را داشت از او خواستم همان شبانه مرا از آن جهنم نجات بدهد و به تهران ببرد. احساس کسی را دا

ت که همه به او خیانت کرده اند و سر از خصوصی ترین کار او درآورده اند. به خودم این حق را می دادم که از دس

ند. به هر شم زیرا حق نداشتند دفتر خاطرات مرا دست به دست بچرخانند و از محتوای آن باخبر شوآنها ناراحت با

بردترتیبی بود مادر توانست مرا متقاعد کند تا صبح روز بعد صبر کنم و قول داد خودش مرا به تهران ب . 

  :وقتی آرام شدم مجید کنارم نشست و در حضور مادر گفت

ن و تو باقی ه خیلی دوستت دارم و نمی توانم دل از تو بکنم اما نمی خوام حرفی نگفته بین مفرزانه، با وجودی ک -

 .بماند

اینکه از  با وجودی که بی دلیل از دست او عصبانی بودم اما نشان دادم آماده شنیدن حرفهایش هستم. مجید بعد از

  :مادر به خاطر حرفی که می خواست بزند عذرخواهی کرد گفت

ه. اگر فکر قت می دم اما... من می دونم داری اشتباه می کنی، راهی که تو در پیش گرفتی به بیراهه ختم می شطال -

ن کار رو اینی که بعد از طالق گرفتن از من بری و با اون... پسره عروسی کنی اشتباه می کنی. من می دونم اون ای

 ...نمی کنه اون فقط تو رو

که می  زیرا منظورش به طور کامل مشخص بود. وجود مادر و همچنین حجب و حیاییاحتیاجی به باقی حرفش نبود 

  :بایست داشته باشم را نادیده گرفتم و در حالی که خشم خانواده مجید را سر او خالی می کردم گفتم

ک من ش به خدا، به پیر، به پیغمبر اون حتی روحش از این موضوع خبر نداره چرا تهمت می زنی... تو چرا به -

کنم... من  داری... من اگه می خواستم به تو خیانت کنم فکر می کنی قبول می کردم تو این دخمه خودمو زنده بگور

ه ای هستم که که قبل از عروسی هم بهت گفته بودم زن خوبی نمی تونم برات باشم، اما تو همیشه فکر می کردی بچ

روسیمون . شاید دیر بهت گفتم اما قبل از عقد بهت گفتم. قبل از عبا دو سه تا وعده و وعید همه چیز از یادم می ره

ردم به سرنوشتم بهت گفتم، حتی قبل از به دنیا آمدن فرشته هم بهت گفتم، اما وقتی فرشته به دنیا اومد قبول ک

زندگی  ونراضی باشم. دیگه حتی به اون هم فکر نمی کردم، اما تو خودت باعث شدی گاهی فکر کنم شاید اگه با ا

ی اعتناییهات. می کردم زندگیم چیز دیگری غیر حاال بود. خودت باعث شدی... با بی مهریهات، با بی محبتیهات، با ب

و می مجید خودت باعث شدی، در صورتی که می تونستی زندگی خوبی برام بسازی اما نکردی. مگه من چی از ت

منو  ردی. من به همتون گفتم اما هیچ کدوم نخواستینخواستم؟ به جز همون ذره محبتی که اونم ازم دریغ می ک

 .جدی بگیرین. هیچ وقت منو به حساب نیاوردین. هیچ وقت



حساس سبکی احساس عجیبی داشتم. حرفهایی که مدتها بر دلم سنگینی می کرد به زبان آورده بودم و از این بابت ا

بح فت. مادر هم دیگر چیزی نگفت. آن شب تا صمی کردم. مجید سکوت کرد و از جا برخاست و از اتاق بیرون ر

دخترم را  خوابم نبرد و به آینده ای که به نظرم خیلی تاریک می رسید فکر کردم. چند بار از جا بلند شدم و روی

لی نمانده کشیدم و نگاهی به چهره مظلومش در خواب انداختم اما به نظرم همه چیز تمام شده بود و برای بازگشت پ

 .بود

بر روز بعد به همراه مادر و مجید به تهران آمدم. مجید بعد از رساندن ما به قم برگشت. برخالف قم که خ صبح

ت، اما با رسوایی ام گوش فلک را کر کرده بود در تهران کسی از موضوع خبر نداشت. فقط مادرم موضوع را می دانس

را گوش تا  با قمه ای منتظر من است تا سرم هیچ کس حتی پدرم حرفی نزد. برخالف تصورم که فکر می کردم پدر

  :گوش ببرد با روی باز او مواجه شدم و عجیب اینجا بود که او حق را به من داد و مرتب می گفت

. جایی که اگه پسره یک کم محبت به زنش می کرد این جور نمی شد. دسته گل بهش دادم برش داشته برده قم -

رو ببینن. من از اولش بهتون گفتم اما شما کار خودتون رو کردیدهیچ کدومشون چشم ندارن دختر من  . 

رم می دانستم روی صحبت پدر با مادر است که به ازدواج من و مجید اصرار می ورزید. پدر برخالف خواهران دیگ

اشتم به دکه همیشه حق را به شوهرانشان می داد پشتم ایستاده بود تا نگذارد حقی از من ضایع شود اما من جرأت ن

الف من و او بگویم مجید آن قدر هم که فکر می کند بد نیست و کار از جای دیگر خراب است. پدر فکر می کرد اخت

ید را مجید از همان اختالفهای پیش پا افتاده و معمولیست و می خواست با طرفداری از من میخش را بکوبد و مج

و فکر می و حل اختالف گذشته است و اگر هم اختالفی بود که امطیع من کند، اما خبر نداشت کار ما از میانجیگری 

 .کرد حل شدنی بود با اتفاقی که افتاده بود خودم دیگر روی بازگشت به میان اقوام او را نداشتم

به  فردای آن روز مجید به تهران آمد و همان موقع بود که فرخ جریان را فهمید و به محض فهمیدن با عصبانیت

روی صورتم  بدون اینکه حتی کلمه ای بگوید سیلی محکمی به گوشم نواخت. می خواست سیلی دوم را سراغم آمد و

ام می گفت که فرود بیاورد که مجید بین من و او حائل شد و نگذاشت تا فرخ مرا بزند. فرخ فریاد می کشید و با دشن

به او نگاه  ید. با چهره ای بی تفاوت و ماتاگر مثل بچه آدم سر زندگی ام برنگردم سرم را مانند گوسفند خواهد بر

ود می کردم و عجیب بود که ترسی از تهدید او در دلم احساس نمی کردم. فرخ که احساسم را از نگاهم خوانده ب

  :صدایش را پایین تر آورد اما با همان لحن عصبی و پرخاشگر گفت

ون عوضی تو سرته. بیچاره، بدبختاحمق چه کسی رو از مجید بهتر می خواهی؟ نکنه هنوز فکر ا - ... 

دنم به لحن فرخ عصبی ام می کرد و به یاد آوردم که همیشه او سد راهم بود و هم او بود که با تمام توان مانع رسی

بیاورم. بدون  پیمان شده بود. احساس کردم باید حرفی را که هیچ وقت نتوانسته بودم به او بگویم اکنون به زبان

با صدای  و یا چشمانم را از چشمان او بردارم با وقاحت تمام و بدون اینکه مالحظه بودن مجید را بکنم اینکه جا بزنم

  :بلند گفتم

دخودتون این بال رو سرم آوردین. اگه از اول می گذاشتین به اونی که می خواستم برسم این طور نمی ش - . 

ود با از لحظه ای در حالی که مشتهایش را گره کرده بلحظه ای احساس کردم نفس فرخ از حرف من بند آمد و بعد 

  :فشردن دندانهایش به هم گفت

 .یک خواستنی بهت نشون بدم که خودت حظ کنی -



لگد بگیرد که  و قبل از اینکه به خودم بیایم سیلی دیگری به صورتم زد و بعد به طرفم حمله کرد که مرا زیر مشت و

فریاد کشیدمجید باز سپر بالیم شد و سر او  . 

 .فرخ خجالت بکش جلوی من دست روی زنم بلند نکن -

نیدم که فرخ لحظه ای به مجید نگاه کرد و بعد با حرص از اتاق خارج شد. وقتی من و مجید تنها شدیم، صدای او را ش

  :گفت

دیگری  حبت کسفرزانه، شاید اشتباه از من بود چون خواستم قلبی را به تصرف خودم دربیاورم که در گرو م -

  .بود. با اینکه فکر می کنم دیر شده اما بهتره تا پای همین یک بچه در میان است از هم جدا بشیم

ظ از خانه خارج حرفی برای گفتن نداشتم و با سکوتم موافقتم را نشان دادم. پس از چند لحظه مجید با گفتن خداحاف

 .شد

دو از هر نظر آماده جدایی بودیم، اما این میان فقط یک چیز چون  من و مجید تمام حرفهایمان را زده بودیم و هر

اون چی  سوهانی بر روحم چنگ می کشید و آن سؤالی بود که بارها و بارها از مجید شنیده بودم. پس فرشته چی؟

بود و  یهمی شه؟ اگه یک روز زبون باز کنه و از من بپرسه مامانم کو به اون چی بگم؟ و پاسخ من برای او فقط گر

  :بس. در چنین مواقعی مجید کنارم می نشست و با لحن ملتمسانه ای می گفت

  .فرزانه برگرد. این ظلم رو در حق من و بچه مون نکن -

ف مرا به محبت نمی توانستم چیزی بگویم چون چیزی برای گفتن نداشتم گویی دلم دو قسمت شده بود که یک طر

از زندگی ام پیوند می داد و از طرفی فکر دیدن کسانی که از خصوصی ترین ر مجید و بیشتر از آن عشق به دخترم

ی مجید مرد باخبر شده بودند مو بر تنم راست می کرد. حاضر بودم بمیرم اما تا آخر عمر با آنها روبرو نشوم. از طرف

یقی حرفم را دوست شفعجیبی به نظرم می رسید. در اوضاعی که حتی یک نفر حاضر نبود با من همدردی کند مانند 

ن می شنید و به درد و دلم گوش می کرد و برای دل زجر کشیده ام دل می سوزانید و گاهی از ظلمی که در حق م

وش دارویی آیا محبت او ن»کرده بود حاللیت می طلبید. در چنین مواقعی سرم را زیر می انداختم و با خودم می گفتم: 

 «ست بعد از مرگ سهراب؟

د تا به خاله و دایی و پسردایی و سایر کسانی که در جریان اختالف ما قرار داشتند به خانه مان باز شکم کم پای 

انستم که مجید اصطالح با نصیحت و پند و اندرز مرا به زندگی ام بازگردانند که همه بدون نتیجه بازمی گشتند. می د

ه منزلمان آمد و نصرف کنند. یک روز مجید به تنهایی باز آنان خواسته تا با میانجی گری مرا از تصمیمی که داشتم م

البته  خواست با من صحبت کند. برای حرف زدن به زیرزمین خانه رفتیم. جایی که روزی محل زندگی زهرا بود و

ر لب به دنج ترین جای خانه هم به حساب می آمد. مجید نگاهی به اطراف منزل انداخت و آه بلندی کشید سپس زی

فاتحه ای خواند. بعد از لحظاتی سکوت که بین من و او بوجود آمده بود او شروع کرد و گفتیاد زهرا  :  

دیثهای فرزانه بهتره خودمون سنگامونو وا بکنیم. من می خواستم بهت بگم من هنوز حاضرم پای همه حرف و ح -

گری به تو جوانمردی کنم و یا فرصت دیاین و اون وایسم و با تو زندگی کنم. البته این نه به خاطر اینه که می خوام 

نارم نبودی بدهم. حقیقتش اینه که دوستت دارم. بیشتر از اون چیزی که تو فکرش رو می کنی. در این مدت که ک

عی می کنم فهمیدم بدون تو چقدر پوچ و خالی ام. فرزانه بیا و این بار تو به من کمک کن. پا روی قلبم نزار. منم س

نم و اونقدر بهت عشق ارزونی می کنم که همه چیز رو به غیر از من فراموش کنیگذشته رو جبران ک ... 



زرگی مجید صحبت می کرد، اما من با چند احساس مختلف درگیر شده بودم. حس احترام به مردی که چنین دل ب

رس از ، تداشت، حس دلسوزی نسبت به او که به هر طریقی می خواست مرا به زندگی اش بازگرداند و حس ترس

که از من رفته  اینکه مبادا با این کلمات رام شوم و به زندگی مجید بازگردم. با خودم فکر کردم پس تکلیف آبرویی

وام چه می شود. از کجا معلوم محبت مجید بتواند بعد از حرف و حدیثهایی که می دانم هیچ گاه تمام نمی شود د

ا روی کنم، نمی توانم که تا آخر عمر آنها را نبینم. اگر هم آنها پ داشته باشد. گذشته از آن خانواده مجید را چه

در  شنیده هایشان بگذارند و دیده هایشان را ندیده بگیرند من دیگر با چه رویی جلوی چشمشان ظاهر شوم و

بازگشت  نگاهشان بخوانم که در مورد من چه فکرهایی که نمی کنند. نه... راهی گه قدم در آن گذاشته بودم راهی بی

  :بود و من چاره ای جز ادامه دادن نداشتم. سرم را زیر انداختم و میان صحبت مجید گفتم

 .ما قبالً حرفهایمان را زدیم. سعی نکن همه چیز را از اول شروع کنی -

  :مجید مکثی کرد و بعد با صدای گرفته گفت

ز چند روز دیگه برمی گردم اگه تا اون موقع هنو حاال که تو این طور می خوای من حرفی ندارم. من می رم قم و -

 .سر حرفت بودی از هم جدا می شیم

ا دست کم مجید رفت و من ساعتها با احساس بدی دست به گریبان بودم، احساسی که مانع از گریستنم می شد ت

 .کمی تسکین پیدا کنم

افتاده  جید به صدا درآمده لرزه ای به جانمچند روز بعد مجید بازگشت. از زمانی که فهمیدم زنگ در خانه توسط م

دروی بود که هر چقدر سعی می کردم نمی توانستم آن را مهار کنم. حتی رویم نمی شد جلوی مجید ظاهر شوم و رو

دم و پشت او قرار بگیرم به همین خاطر وقتی صدای پاهایش را شنیدم که از پله ها باال می آمد خودم را به اتاق رسان

کرد. از  پنهان شدم. آن روز غیر از مادر کسی منزل نبود. مادر به استقبال مجید رفت و او را به داخل دعوتکمد اتاق 

ت کرده و پشت در به صحبتهای او با مادر گوش سپردم و شنیدم که به مادر می گفت در این باره با پدرش مشور

ه سر خانه و تا شاید سر عقل بیایم و خسته شد پدرش گفته مدتی بدون اینکه طالقم بدهد مرا منزل مادرم رها کند

قم بدهد. با زندگیم برگردم. اگر تو این مدت به راه آمدم که دستم را بگیرد و مرا به زندگی بازگرداند، وگرنه طال

د وجودی که شاید حرف پدر مجید راه حل درست و منطقی بود، اما از اینکه خیلی زود تکلیفم مشخص نمی ش

جید بودم. مادر که فکر می کرد در اتاق خوابیده ام و حرفهای او و مجید را نمی شنوم آهسته به م ناراحت و کالفه

نکه مرا از گفت که بهتر است طوری با من صحبت کند که من فکر کنم قصد طالق دادنم را ندارد. سپس برای ای

اصل کند هر خودم را به خواب زدم تا یقین حآمدن مجید باخبر کند به اتاق آمد تا مثالً مرا از خواب بیدار کند. به ظا

 .که حرفهای او را نشنیده ام

جید هم گویی در مادر پس از اینکه مرا با مجید تنها گذاشت به آشپزخانه رفت تا ما راحت تر بتوانیم صحبت کنیم. م

می کردم  را بلند این مدت با من رودربایستی پیدا کرده بود زیرا سعی می کرد به چشمانم نگاه نکند و تا سرم

 .نگاهش را از چهره ام می دزدید

یز که می مجید برای پیدا کردن کلماتی که می خواست به من بگوید دچار مشکل شده بود و من و من می کرد. من ن

  :دانستم او می خواهد حرف به میان بیاورد و مرا سر بدواند بی مقدمه گفتم

اما مثل اینکه می خواهی بهانه بیاوری درسته؟ قرار بود امروز تکلیف مرا یکسره کنی، -  

  :مجید لحظه ای ساکت شد و بعد گفت



 یعنی تو هنوز طالق می خواهی؟ -

 .آره -

 همه فکراتو کردی؟ -

 .آره -

لیلی می آخه من به بابات چی بگم؟ اگه پرسید برای چی می خوام طالقت بدم چی بگم. بهش بگم بدون هیچ د -

. اگر بفهمه خودت می خوای موقعیتت خراب می شه. اینو که نمی خواهی. می خواهی؟خوام طالقت بدم  

فتماز پدرم می ترسیدم. جرأت نداشتم حتی فکرش را کنم که پدر از این موضوع بویی ببرد، اما به ناچار گ :  

 .اشکالی نداره بزار موقعیت من خراب بشه. دیگه نمی تونم باهات زندگی کنم -

مان آمد وز به خواست مادر دایی ام برای صحبت با من به منزلمان آمد. در آشپزخانه بودم که او به منزلعصر همان ر

تدا با و چون حاضر نشدم برای دیدن او به اتاق پذیرایی بروم او خودش برای صحبت با من به آشپزخانه آمد و اب

نم و می که چرا تیشه به ریشه خانواده ام می زمهربانی و پند و اندرز سپس با اوقات تلخی و فریاد از من پرسید 

ف نزدم و خواهم بیشتر از آن با آبروی خانواده ام بازی کنم. در تمام مدتی که او صحبت می کرد من حتی کالمی حر

را می شنیدم  او که می دید گویی با دیوار صحبت می کند با عصبانیت آشپزخانه را ترک کرد و در حالی که صدایش

ادر گفتخطاب به م :  

و می هر چی گفتم سکوت کرد. اصالً انگار نه انگار که با اون حرف می زدم. سکوتش یعنی طالق. یعنی این -

  .خواد

  :و بعد خطاب به مجید گفت

 .ولش کن دایی. گور پدرش، طالقش رو بده بره گم شه. پدرسوخته بی همه چیز -

به منزل  بیرون رفتیم. در طول مدتی که برای جدا شدن از مجیدبعد از رفتن دایی به خواست مجید برای قدم زدن 

 پدرم آمده بودم این اولین باری بود که از منزل خارج می شدم. دیدن کوچه و خیابان مرا به وجد آورده بود. آن

رف رد. حلحظه حکم زندانی ای را داشتم که برای هواخوری بیرون برده باشند. مجید باز هم صحبت کرد. التماس ک

نجام دهد فرشته را پیش می کشید. از آرزوهایی که برای او داشت سخن گفت و از کارهایی که قرار بود در آینده ا

عد از هر دو برزخ و عصبی به منزل بازگشتیم و او ب« طالق»حرف زد اما حرف من همان بود که قبالً گفته بودم: 

 .رساندن من بدون اینکه حتی داخل بیاید به قم برگشت

روز بعد از  با اینکه سعی کرده بودیم پدر بویی از قضیه نبرد اما او متوجه اختالف بین من و مجید شده بود و همان

  :رفتن مجید صدایم کرد و گفت

ا تو این فرزانه می دونم دعوای شما به خاطر چیه، به خاطر فکرای نادرست، به خاطر یک نفر دیگه. نمی دونم چر -

دا نمیاد. فت و مجانی زندگیت رو به باد می دی. فکر می کنی اون میاد باهات ازدواج کنه. به خقدر بی فکری. چرا م

ک زن بیوه اگر هم خودش بگه دروغ گفته. فقط می خواد از تو سوءاستفاده کنه. هیچ وقت یک پسر نمی تونه با ی

. چرا خونه شوهر، نه خونه بابات ازدواج کنه. چرا نمی فهمی. می خوای موقعی بفهمی که هیچ کجا جات نباشه. نه

سر خودت رو آواره می کنی. مگه زهرا رو با چشم خودت ندیدی. پرویز هم نتونست زهرا رو خوشبخت کنه. اونم پ

بود. چرا پدر بیچاره ت رو این قدر عذاب می دی. از روزی که به تهران اومدی کمرم خم شده، دیگه قدرت دیدن 

ه. مادرت رو ببین به چه روزی افتاده. آخه تو چقدر بی رحمیبدبختی تو رو ندارم. دیگه بسم . 



عرق از سر و رویم می ریخت و از آن همه خودخواهی که به زور در وجودم ساخته بودم عذاب می کشیدم اما 

ظه از شدت برگشتن برایم غیرممکن بود. هنوز هم مثل گذشته و شاید بیشتر از آن از پدرم می ترسیدم اما آن لح

ت نمی توانستم سرم را بلند کنم. صدای پدر مرا به خود آوردخجال . 

باالی سر بچه  یک حرفی بزن. بگو پشیمانم. بگو غلط کردم. اشتباهت رو قبول کن و برگرد سر خونه زندگیت -

ون می ت. فرزانه التماست می کنم تو دیگه با آبروی من بازی نکن. آخه من چه نونی به شماها دادم که هر کدومت

 .خواین سرمو زیر بیارین

گردم اما شاید سنگدلی را به حد آخر رسانده بودم. اشک می ریختم. دلم می خواست به پدر بگویم دوست دارم بر

نکه چیزی نمی توانم. دیگر نمی توانم به چشم کسانی نگاه کنم که در موردم هزار جور فکر ناجور می کنند. بدون آ

ا مجید ادامه دهم. رفتم. رفتم تا پدرم نیز بفهمد که دیگر نمی خواهم به زندگی ب بگویم بلند شدم و به اتاق دیگری

داشت. دلم برای پدر می سوخت اما برگشتنم محال بود. زندگی کردن در کنار شوهری که دیگر به من اطمینان ن

دمادرشوهر و پدرشوهری که هزاران فکر درباره ام می کردند. وای حتی فکرش هم باعث عذابم بو . 

رد فردای آن روز مادرشوهرم به منزلمان زنگ زد و هرچه دلش خواست گفت. آن قدر که مادرم فقط به من نگاه ک

لحظه خطایی  و گریست. دلم برایش می سوخت، اما نمی توانستم کاری کنم. گناه من فقط دوست داشتن بود و تا آن

آنان باشممرتکب نشده بودم که مستحق شنیدن چنین سخنان زشتی از طرف  . 

ید به یک روز دیگر گذشت و هیچ چیز عوض نشد. من سر حرفم بودم و مجید و بقیه هم سر حرفشان. همان روز مج

تهران آمد و متوجه شدم ساز دیگری کوک کرده است. او که تا روز پیش خودش را دوست و غمخوار من می 

ایت در طالقت نمی دهم که موهایت رنگ دندانهدانست اکنون حرفش را عوض کرده بود و مرا تهدید می کرد آن ق

ق بگیری شود. پدر از یک سو فریاد می کشید اگر طالق بگیری توی این خونه جایی نداری. فرخ می گفت اگه طال

ا گریه التماسش روزی یک بار چنان کتکی بهت می زنم که لفظ طالق تو رو یاد کتک بیاندازد. به پای مجید افتادم و ب

ی می شه، گفتم طالقم بده. من دیگر نمی تونم با تو زندگی کنم. خوب فکر کن دیگه این چه زندگ کردم. به او

ت می آرزوی طالق را به دل»مامانت و بابات و تمام فامیالت چطور به من نگاه می کنن. اما جوابم را این طور داد که: 

 «.گذارم

است ه بن بست رسیده ام. مادرم مرتب از من می خوالتماسها و خواهشهایم هیچ سودی نداشت. احساس می کردم ب

 .توبه کنم و برگردم. اما نمی دانستم توبه برای فرار از افکار دیگران چگونه توبه ایست

  :بار دیگر مجید پیشم آمد و گفت

 چه کار کنیم؟ -

  :گفتم

 .راهی جز طالق نمانده -

 فرشته چی؟ -

ارش وگرنه ببرشاگه فکر می کنی لیاقتش را دارم بگذ - . 

 یعنی تو به فکر بچه ات نیستی؟ -

 .چرا اما با تو نمی توانم زندگی کنم -

 .خب به خاطر فرشته زندگی کن، فرزانه من دوستت دارم -



 .دروغ می گی -

 .چرا تو همیشه فکر می کنی من دروغ می گم. اینها همش آثار روح پلیدیه که داخل جسمت حلول کرده -

ودیم بهت به روح پلید و غیر پلید نداره، من از اولشم تو رو نمی خواستم حتی موقعی که عقد کرده ب هیچ ربطی -

  .گفتم طالقم بدی اما ندادی. حاال هم می گم اگه طالقم ندی چند سال دیگه باید طالقم بدی

نمی گیرهتو می خوای از من طالق بگیری بری زن اون بی همه چیز بشی، اما می دونم اون تو رو  - . 

  :سرم را بین دستانم گرفتم و گفتم

تونم با تو  به خدا، به جان فرشته، به تمام مقدسات من دیگه به ازدواج با اون فکر نمی کنم. مجید من دیگه نمی -

تو نمی  زندگی کنم خودتم بهتر از هر کس می دونی چرا. من اصالً به اون کاری ندارم درد من یک چیز دیگه ست که

بفهمی خوای . 

 دردت چیه؟ چرا همون موقع سفت و سخت نچسبیدی که طالقت بدهم؟ -

و ترسیدم، از بابام، از فرخ، از خود تو. از همونهایی که هرچی بهشوم گفتم تو رو نمی خوام کار خودشون ر -

 .کردن

خیلی آزار می  فکر منوحاال دیگه بی فایده س. من می رم قم، فرشته پیش تو باشه تا ببینم چی می شه. اما یک  -

 ...ده. اینکه توی خونه دنبال تو بگرده و تو رو صدا کنه اما تو نباشی

 :فریاد کشیدم

 .بسه، دیگه بیشتر از این عذابم نده. برو برو -

مه حرفها مجید رفت. با رفتن او نمی دانستم جلوی بقیه چطور ظاهر شوم. پدر که می آمد به اتاقم فرار می کردم. ه

به من بود. می شنیدم پدرم می گفت راجع :  

 .اینجا نگهت نمی دارم. مجید حق نداره طالقت بده. آن قدر زجرت می دم تا آدم بشی -

پدرشوهرم  بیچاره پدر نمی دانست بیشترین اصرار من برای طالق به خاطر آبرویی بود که از من پیش مادرشوهر و

ر این ا این کار موافقت می کرد اما همه می ترسیدند به او چیزی درفته بود. شاید هم اگر موضوع را می دانست ب

ن بودم زجر مورد بگویند. از اینکه رسوای عالم شده بودم رنج می بردم و از اینکه مجبور به زنده ماندن و زندگی کرد

، نمی می آمد می کشیدم. گاهی به سرم می زد خودم را بکشم اما چهره پشیمان زهرا در لحظات آخر زندگی به یادم

 ...دانستم چه کنم و کدام راه را برگزینم. مرگ؟ زندگی؟ یا گم شدن در جاده بی انتهای تحمل

آن روز هم گذشت و خورشید خود را پشت کوههای مغرب از دید مردم پنهان کرد. همان شب حدود ساعت دو و 

که کسی از خواب از جا برخاستم تا قبل از ایننیم شب بود و من باز بی خوابی به سرم زده بود که با صدای زنگ تلفن 

تفاقی بیدار شود به آن پاسخ دهم. مجید بود که تلفن کرده بود آن هم از مخابرات. من در این فکر بودم که چه ا

دای گریه پیش آمده که باعث شده او مالحظه ساعت و زمان را نکند. هنوز کالمی از او نپرسیده بودم که با شنیدن ص

یده بودم م سست شد و کم مانده بود گوشی تلفن از دستم رها شود. چنین کاری را هیچ وقت از مجید نداش دستان

و گریه می  حتی زمانی که زهرا از دنیا رفته بود او بی صدا می گریست اما حاال چه شده بود که مانند زنی ضجه می زد

نستم حال ترکیدن بود. با بغضی که نمی تواکرد. لحظاتی به صدای گریه او گوش کردم. دلم از غصه و درد در 

  :مهارش کنم گفتم

 مجید چی شده؟ -



د گفتلحظاتی گذشت تا او توانست برخود مسلط شود اما با صدایی که درد و رنجش را به خوبی آشکار می کر :  

اشم. همه نم بدون تو بفرزانه، فرزانه تو رو به خدا، تو رو به جان فرشته برگرد. من دارم دیوونه می شم. نمی تو -

ار می شه. جای خونه بوی تو رو می ده. فرزانه... اگه تو بری منم می میرم و اونوقت دخترمون، فرشتمون، بی کس و ک

ه این قدر مثل بچه های فریبا، مثل بچه های زهرا آواره این خونه و اون خونه می شه. فرزانه، قلبم داره می ترکه. تو ک

ونه خاله روی قلب مهربونت یخ گذاشتی. نمی دونی اینجا چه خبره. رفتم خونه دیدم همه خبی رحم نبودی، چی شد 

ا جمعند. همه می گن و می خندن. همه خوشحالن. همه اونایی که از همون اول دوست نداشتن تو مال من باشی اینج

غصه دق  ه خدا اگه تو نباشی ازجمعند و از اینکه تو رفتی خوشحالی می کنن. فرزانه تو رو خدا. من دارم می میرم ب

 ...می کنم

ید کنم. همپای مجید گریستم و از این همه ظلمی که به او کرده بودم غرق غم و اندوه شده بودم. نمی دانستم چه با

ا گریه از یاد دختر زهرا افتادم که چند روز اینجا و چند روز آنجا بود و جا و مکان درستی نداشت. دلم آتش گرفت. ب

واست تا خواستم تا با کلماتش بیش از این قلبم را به آتش نکشد. مجید همچنان که می گریست از من خمجید 

ا می شنیدم بازگردم. در حالتی عجیب قرار گرفته بودم مثل این بود که تازه فهمیده بودم چه کرده ام. صدای مجید ر

  :که می گفت

 فرزانه بیام دنبالت؟ با من برمی گردی؟ -

اه گفتمناخودآگ :  

 .بیا -

 :با ناباوری بار دیگر پرسید

 فرزانه راست می گی؟ بیام؟ -

  :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .بیا -

  :مجید که گویی فکر می کرد هنوز در شک و تردید به سر می برم گفت

یم و باز گی کنفرزانه گوش کن برای من فقط خودت مهمی. بهت قول مردونه می دم هر جایی که تو خواستی زند -

ول بهت قول مردونه می دم به هیچ کس اجازه ندم بخواد چیزی بهت بگه که قلبت رو برنجونه و باز هم بهت ق

نوزم مردونه می دم هیچ وقت اسمی از این روزها نیارم و هیچ وقت چیزی رو به رخت نکشم. حاال با تمام این حرفها ه

 بیام دنبالت؟

  :فقط گفتم

 .بیا -

دی صبح کامالً احافظی کرد و من گوشی تلفن را سر جایش گذاشتم، اما تا نزدیک صبح خوابم نمی برد. سپیمجید خد

ان آمده. به سر زده بود که خوابم برد. از خواب که بیدار شدم با شنیدن زمزمه هایی آشنا فهمیدم که مجید به خانه م

یده بودم که غاز کنم. هنوز به در آشپزخانه نرسیاد شب گذشته افتادم و با خود تصمیم گرفتم صبحی دیگر را آ

ردم و صدای مجید را شنیدم که با مادر صحبت می کرد. از اینکه به این زودی خود را با خانه مان رسانده تعجب ک

ور یکنواخت حدس زدم بعد از گذاشتن گوشی تلفن بدون اینکه به منزل برگردد به تهران آمده است. صدای مجید ط

م مجید به و گاهی صدای مادر را می شنیدم که حرف او را تأیید می کرد. کنجکاو شده بودم که بشنو شنیده می شد



به  مادر چه می گوید زیرا مرتب نامم را می شنیدم. آهسته و پاورچین خودم را به پشت در آشپزخانه رساندم و

انه داشت. به ده بود و حالت طلبکارصحبتهای آنان گوش دادم. لحن و کالم مجید با نیمه شب گذشته خیلی فرق کر

کایت هیچ وجه توقع شنیدن حرفهای مجید را نداشتم. او داشت به مادر می گفت که خیلی راحت می تواند از من ش

 کند اما به خاطر آبرویم این کار را نکرده و خیلی چیزهای دیگر که شنیدن آن حس تنفر و انزجار را در من

بیاید و نشان دهد  با شاخه گل سرخ که نشانه عشق و محبت بی پایانش بود به دنبالم برانگیخت. انتظار داشتم مجید

و  که وجود من برایش از تمام چیزهایی که به آن رشته پیوند دارد مهم تر است و من شرمسار از این همه محبت

وباره بسازم، نم را دمهربانی دست در دستش بگذارم و بدون اینکه دیگر حتی به چیز دیگری فکر کنم زندگی ویرا

ساس اما حاال چیز دیگری می شنیدم، چیزی که مرا از او و زندگی تکراری و دوباره با او متنفر می کرد چنانکه اح

اسهایم از منزل کردم دیگر نمی توانم حتی وجودش را تحمل کنم. آهسته به طرف اتاق برگشتم و پس از پوشیدن لب

ت سی هم نفهمید من از خانه خارج شده ام. نمی دانستم کجا بروم اما دوسبیرون آمدم. بی هدف و بی برنامه. ک

گفته بود  نداشتم حتی یک ثانیه دیگر در آن منزل بمانم و با چهره دوروی مجید روبرو شوم. او شب گذشته به من

مروز تد، اما اکه خطایم را نادیده خواهد گرفت و جلوی هر کسی هم که بخواهد طعنه ای درباره خطایم بزند می ایس

ندگی صبح اولین کسی که طعنه و منت گذاری را شروع کرده بود خود او بود. پس من چگونه می توانستم به ز

خودم را  مشترکم با او بازگردم و او خطایم را به رخم نکشد. آن قدر افسرده و غمگین بودم که متوجه نشدم چطور

نشستم تا  ی تفریح و گردش نیامده بود. مدتی روی صندلی پارکبه پارک شهرآرا رساندم. هنوز زود بود و کسی برا

بغضی  افکارم را متمرکز کنم اما فکرم به هیچ وجه سر سازگاری نداشت. دلشوره و اضطراب امانم را بریده بود و

ی خفه کننده گلویم را می فشرد. نمی دانستم به چه کسی باید پناهنده شوم و با چه کسی از عذاب درون  م صحبتا

شترکم با کنم. کسی که بدون غرض و بدون جانبداری از کسی راهنمایی ام کند. دیگر تردید نداشتم که زندگی م

وز صبحش از مجید به نقطه پایان رسیده زیرا همان یک ذره اعتماد و اطمینانی را که به او داشتم با شنیدن سخنان امر

د تأیید صحبت کنم و به زیر چتر حمایت او پناه ببرم. به یادست داده بودم. دلم وجود زهرا را می طلبید تا با او 

ی کس تر از سخنان مجید از جانب مادر افتادم و بغض گلویم رو به فزونی گذاشت. چنان خسته و بی پناه بودم که ب

ور کرد. غزم خطخودم کسی را سراغ نداشتم. با ناامیدی از جا بلند شدم تا قدم بزنم که با دیدن باجه تلفن فکری به م

پرخاشگر  به منزل تلفن کردم. مجید گوشی تلفن را برداشت و تا فهمید من پشت خط هستم با لحنی عصبی و

  :گفت

 کجایی؟ -
 

 

 .پارک شهرآرا -  ·

 همون پارک سر قرار دیگه نه؟ همون پارک فالن فالن شده؟ -

  :با ناراحتی گریستم و گفتم

 .هر جور دوست داری فکر کن -

ون جا وایسا می یام دنبالتهم - . 

 .نیومدم اینجا که تو بیایی دنبالم. زنگ زدم بهت بگم خیلی دورویی -

  :کمی آرام تر شد و گفت



 برای چی این حرف رو می زنی؟ -

 .خودت خوب می دونی چی می گم. تو به من قول دادی، اما هنوز برنگشتم زیر قولت زدی -

هم حرف بزنیمگوش کن فرزانه بزار بیام با  - . 

 چه حرفی؟ بازم می خوای قصه سرهم کنی؟ -

 .خوب هر چه تو بگی درسته اما همون جا وایسا می یام دنبالت -

  :سکوت کردم و او بار دیگر گفت

 من میام دنبالت. جایی نرو باشه؟ -

 .خیلی خوب -

ودم و در این آب حوض خیره شده ب بدون خداحافظی گوشی تلفن را گذاشتم و روی نیمکتی کنار حوض نشستم. به

یا جدا می شدم  فکر بودم چه کاری درست است. آیا برمی گشتم و پیه تمام تحقیرها و سختیها را به تنم می مالیدم و

دانستم  و سختیهایی را که نمی دانستم از چه نوعیست تحمل می کردم. در هر دو صورت سختی بود و به خوبی می

ا هم قایقی بعد مجید به دنبالم آمد تا مرا به منزل بازگرداند. در طول راه حتی کالمی براه سومی وجود ندارد. د

  :صحبت نکردیم، اما همین که به منزل وارد شدیم فریادی بر سرم کشید و گفت

 .این چه کاریه که می کنی. مگه زبون نداری، خوب بگو منو نمی خواهی دیگه -

  :من که شاکی بودم گفتم

شتت هستم تا دیشب زنگ زد. تو نبودی که می گفتی بهت کمک می کنم زندگیمون رو دوباره بسازیم. پ کی بود -

ب یک کسی نتونه بهت چیزی بگه. اما امروز صبح اومدی پیش مامانم حرف دیگه ای می زنی. من با کسی که ش

ی خوای این حرف رو چماق حرف بزنه صبح حرف دیگه ای، کاری ندارم. از همین کارت معلومه که تا آخر عمر م

 .کنی به سرم بکوبی. من طاقت ندارم، تو هم به نفع خودته که دست از سر من برداری. من تو رو نمی خوام

جید کرد فرخ همان لحظه وارد خانه شد. از جو متشنج خانه متوجه شد باز بین من و مجید درگیری پیدا شده. رو به م

  :و با ناراحتی گفت

 چی شده؟ -

ید گفتمج :  

 .هیچی. خانم نمی خواد با من زندگی کنه. مگه زوره، منو دوست نداره کاریشم نمی شه کرد -

  :فرخ فریاد کشید

 .غلط کرده، من اجازه نمی دم طالقش بدی. داغ طالق رو به دلش می زارم -

را قفل کردم  اتاقم رفتم و درسپس به سویم یورش آورد تا مرا به باد کتک بگیرد. مجید جلوی او را گرفت و من به 

 :و آن وقت فریاد کشیدم

 .من نمی تونم باهاش زندگی کنم -

 :همان لحظه پدر از راه رسید و پرسید

 چه شده؟ -

  :صدای مادر را شنیدم که گفت

 .فرخ می خواست فرزانه را بزند -



  :پدر گفت

بود تا با مجید ازدواج کنهخوب کاری کرد، تا اون باشه آدم بشه. کسی مجبورش نکرده  - . 

 :با شنیدن این حرف عصبانیتم اوج گرفت و از همان پشت در فریاد کشیدم

ف دیگه؟ کسی منو مجبور نکرده بود؟ یادتون رفته همتون سرم ریخته بودید؟ خود شما از یک طرف مامان از طر -

 .من از اولش مجید را نمی خواستم

خطاب به مجید گفتصدای فریاد پدر به گوشم رسید که  :  

 .مجید تو برو قم. حق اینکه فرزانه را طالق بدی نداری. منو و فرخ آن قدر می زنیمش تا آدم بشه -

  :صدای گریه مجید به گوشم رسید که گفت

داره. حاج آقا من غلط کردم. تو رو به خدا فرزانه رو نزنید. من تا حاال انگشتم بهش نخورده. اون طاقت کتک ن -

ضه. من می رم اما به من قول بدید نزنیدشمری . 

ه با خودشه چون مریضه سوءاستفاده کرده، اما اینجا دیگه خونه تو نیست. اینجا شکنجه گاهه اگه می خواد بمون -

 .باید تحمل شکنجه رو هم داشته باشه

  :مجید پشت در آمد و با التماس گفت

ه منی. الاقل می کشند. من چه جوری تو رو دست اینا بسپارم. تو مادر بچفرزانه بیا بریم، تو رو به خدا اینا تو رو  -

 .بزار فرشته بزرگ بشه بعد طالق بگیر. اون االن به تو احتیاج داره

  :گفتم

به  مجید برو بیشتر از این زجرم نده. تو باید این حرفها رو خیلی زودتر از این به من می زدی همان روزا که -

هده دادی. از همه چیزم ایراد می گرفتی. حاضر نبودی یک کم از باری که روی دوشم بود را به عدردام اهمیت نمی 

ال اینکه چون بگیری. اون موقع باید فکر اینجارو می کردی. اون موقع که بهت احتیاج داشتم، اما کنارم نبودی. به خی

تیهات، به هر ا نداری و نداشتنهات، با بدبخمنو گرفته بودی دیگه خیالت راحت شده بود. من با همه چیزت ساختم. ب

ردم یک شکلی درآمدم. همانی شدم که مادرت و پدرت می خواستند، اما باز اونا با من راه نیامدند. هر چه تغییر می ک

درددل می  ایراد دیگر از من می گرفتند. تو هم به جای پشتیبانی و دلداری با آنها همصدا می شدی. وقتی پیشت

ی دوستم می کردی می خوام ناسازگاری کنم. در حالی که هیچ همدمی نداشتم. اون موقع باید بهم می گفتکردم فکر 

ه اجبار داری. موقعی که محتاج دوست داشتنت بودم، اون موقع که قلبم آزرده بود حاال دیگه دیر شده. نمی خوام ب

پول خواستم  و خواستم؟ تا به حال چند دفعه ازتدوستم داشته باشی یا دیوانه ام باشی. مگه من تو زندگی چیزی از ت

و می خواستم تا خرج خودم کنم. چند دفعه دستم را گرفتی گفتی بیا بریم برات فالن چیز را بخرم. جز اینکه از ت

اشته باشم صادقانه دوستم داشته باشی. تو منو برای خودت می خواستی و اهمیتی نمی دادی چی باشم و چی دوست د

ا رفتار و می خوای برگردم به خاطر فرشته ست. تو می دونستی گذشته ام چی بوده، اما سعی نکردی ب حاال هم که

ق دریغ حرفهایت زندگی شیرینی برایم بسازی. گفتن دوستت دارم خیلی سخت بود که اونو از من محتاج عش

 کردی؟

د کنهفرزانه بیا بریم از اول شروع کنیم. نمی خوام بابات دستش رو برات بلن - . 

  :پوزخندی زدم و گفتم



ودی؟ من به موقعی که زیر کتکاشون له و لورده می شدم، اما می گفتم که نمی خوام با مجید ازدواج کنم تو کجا ب -

ی مادر و کتکای اونا عادت دارم. نمی خواد دلت به حالم بسوزه. اگه دلت می سوزه ولم کن و نخواه از این به بعد جلو

نمی خوام  خجالت زده باشم. تو همه چیز رو از من گرفتی. عشقمو، عمرمو، سالمتیم رو، اما دیگهپدرت سرشکسته و 

 .بهت باج بدم

 .خیلی لجبازی -

 .تو منو این طور ساختی. تو لجبازم کردی -

 .فرشته رو حاضر کن ببرمش -

 .نمی زارم ببریش -

یه فریاد کشیدعصبانیت مجید به اوج خود رسید و بدون مالحظه مادر و بق : 

 .باشه، منو نمی خواهی نخواه منم میرم و فرشته رو هم با خودم می برم -

رف جیغ کشیدم که تو غلط می کنی دخترمو از من جدا کنی. همان لحظه در را باز کردم و با حالت تهاجمی به ط

وتاه ریه دخترم باعث شد مجید کدخترم رفتم و او را بغل زدم و با خودم به اتاق بردم و در را قفل کردم. صدای گ

ه آغوشم بیاید و منزل را ترک کند. به سراغ دخترم رفتم و او را در آغوش گرفتم و همپای او گریه کردم. فرشته ب

ه می چسبیده بود و دستان کوچکش را دور گردنم حلقه کرده بود. می گریستم و صورت کوچک او را غرق بوس

ه دخترم آرام ابر با مرگ بود. حتی فکرش نیز مرا به جنون می کشاند. پس از اینککردم. برایم لحظه ای ندیدن او بر

ز اتاق شد به او شیر دادم و او را خواباندم. آن قدر صبر کردم تا پدر و فرخ منزل را ترک کردند. آن وقت بود که ا

نها ا احساس کردم برای تخارج شدم. مادر کنار در ورودی ایستاده بود و قصد داشت برای خرید بیرون برود، ام

از جریان فریبا و زهرا مادر خیلی می  پسگذاشتن من در تردید است. دلیل بی اعتمادی او را خوب می فهمیدم. 

نوز از ترسید که ما را تحت فشار قرار دهد زیرا فکر می کرد ممکن است دست به کار جبران ناپذیری بزنیم. ه

ید را گناه نابخشودنی می دانستم. مادر گفتدست مادر ناراحت بودم و طرفداری از مج :  

  .سیب زمینی پوست بکن بعد هم خاللش کن -

 :و بعد از مکثی ادامه داد

 خیالم راحت باشه؟ -

  :سرم را تکان دادم و گفتم

 .آره، خیالت راحت راحت باشه -

خارج شده  و فهمیدم که مادر از منزلو با عصبانیت به طرف آشپزخانه رفتم. بعد از مدتی صدای در کوچه را شنیدم 

بود ولی بدون  است. سرگردان وسط آشپزخانه ایستادم و به عاقبت کارم می اندیشیدم. از مجید محبتی در دلم نمانده

ر کردم همه فرشته زندگی ام پوچ و بی معنی می شد. می دانستم بدون او قادر به ادامه زندگی نیستم. با خودم فک

ن ماجرا م و به خاطر فرشته به زندگی ام باز گردم اما ترس از پیامدی که ممکن بود در پس ایچیز را فراموش کن

 .باشد مرا بر آن می داشت تا نخواهم کوتاه بیایم

ه فرزانه چه می کنی. چقدر راحت از جدایی صحبت می کنی. در حالی ک»گاهی ندای وجدان به گوشم می گفت: 

است به خانه  خیلی سخت»در جواب می گفتم: « ت تجربه زندگی ات باشد.سرنوشت نزدیکترین کسانت می بایس

اموش فر»باز صدای وجدانم در گوشم می پیچید: « مجید برگردم و او هر بار با مطرح کردن این موضوع آزارم بدهد.



ن طور نبود ینکن در ره عشق زیر شمشیر بال رقص کنان باید رفت. باید صبور باشی. مجید تو رو دوست داره. اگه ا

یه. بهش خیلی راحت تر از این کنارت می گذاشت. اگه یک زمانی هم چیزی بهت گفت نشنیده بگیر. اون مرد خوب

خدای من : »در جواب خودم می گفتم« حق بده. سعی کن بهش نشون بدی که پاکتر از اونی هستی که فکر می کند.

در پیش رو دارم چقدر سخت و ناهموار است خوب می فهمم اما ای کاش دیگران هم می فهمیدند راهی که .» 

استه بودوقتی مادر به خانه برگشت من هنوز وسط آشپزخانه بودم و هیچ به یاد نداشتم که او چه کاری را از من خو . 

وری در قلبم ندای وجدان در گوشم می پیچید که می گفت به خاطر فرشته برگرد. فقط به خاطر فرشته و این ندا ط

چمدانم نشان دادم  اخت که صبح روز بعد وقتی مجید به منزلمان آمد بدون اینکه کالمی صحبت کنم با بستنطنین اند

ود با که آماده بازگشت به خانه هستم. مجید که باورش نمی شد در عرض یک شب چنین تحولی در من پیدا ش

ود فکر بود. می دانستم هر دو پیش خ ناباوری به مادر نگاه می کرد. احساس کردم مادر نیز از کار من متعجب شده

 می کردند که سر عقل آمده ام و از دوری خانه و زندگیم خسته شده ام، اما هیچ کس از دردی که در قلبم احساس

ر از پا نمی می کردم خبر نداشت. با کوله باری از غم، بدون اینکه با کسی خداحافظی کنم همراه مجید که از شادی س

ز اه افتادیم. در طول راه سعی کردم همه چیز را فراموش کنم و فکر همه چیز و همه کس را اشناخت به طرف قم ر

. با مغزم خارج کنم. خیلی سخت بود اما این کار را کردم. با لبخند وارد خانه شدم اما هنوز دلم خون می گریست

مم را ودند طوریکه حتی جواب سالدیدن من خاله و دخترخاله ام گویی شبح دیده اند هاج و واج به من خیره شده ب

ا از هم ندادند. هیچ کس انتظار آمدنم را نداشت و همه فکر می کردند مجید به تهران رفته که برای همیشه مر

ه خاله زندگی اش خارج کند. ساعتی بعد مادر مجید به همراه خواهر و برادرش به منزل خاله ام آمدند. می دانستم ک

برای دیدنم  من برگشته ام و آمده بودند تا با چشم خود بازگشتم را باور کنند. هیچ کسام به آنها گفته است که 

ی دیدن مادرش پایین نیامد و بدون اینکه به رویشان بیاورند که مرا دیده اند به منزل خاله ام رفتند. وقتی مجید برا

  :باال رفت صدای فریاد و نفرین مادرش را به وضوح شنیدم که می گفت

یه نگاه ا آوردیش، اون به درد تو نمی خوره. امروز نره فردا می زار میره، با این افتضاح دیگه چطور تو روی بقچر -

  .کنم

 .خیلی چیزهای دیگر هم گفت که اشک به چشمانم نشاند

د. مجید از آم سه روز بعد از بازگشتم به قم. خاله ام که تا آن روز سعی می کرد با من روبرو نشود برای دیدنم پایین

گله مندی به  منزل خارج شده بود و به جز من و فرشته کسی منزل نبود. با دیدن خاله بغض گلویم را گرفت و با لحن

  :او گفتم

رخاله هم گله توقع نداشتم شما این کار را با من بکنید. شما مثل مادرم بودیم چرا آبرویم را نخریدید. تازه از دخت -

م که ه هم بافته تحویل مادرشوهرم داده در صورتی که منم خیلی چیزها از اون می دونستدارم که راست و دروغ ب

 .نخواستم حتی به شما چیزی بگم

  :خاله که فکر می کرد با گفتن اینکه چیزهایی از دخترش می دانم می خواهم او را بترسانم هول شد و گفت

ه می دادممحبوبه همه چیز را به من گفته. من خودم به او اجاز - . 

  :با تمسخر گفتم

سرش خوش به حال محبوبه که سطح فکر شما این قدر باالست که اجازه می دادید شب رو هم خونه دوستان پ -

 .بگذرونه. اگه مامان منم مثل شما بود وضع من حاال خیلی فرق می کرد



کرد و گفترنگ چهره خاله به حدی قرمز شد که فکر کردم االن است که پس بیفتد. اخمی  :  

ور لجت خوبه، خوبه، کافر همه را به کیش خود پندارد. به دختر من چنین وصله هایی نمی چسبه. نمی دونی چط -

 .رو خالی کنی می خوای به محبوبه تهمت بزنی

ز مجید چیزی نگفتم و او منزل را ترک کرد. دلم گرفته بود. به یاد مادر افتادم که به جای شنیدن حرفهای من ا

ه با رفداری می کرد و حرف و تهمتهای جورواجور خاله را بیش از قسم و آیه من قبول داشت. می دانستم که خالط

گر همه چیز را گفتن اینکه از همه چیز خبر داشته می خواست دهان مرا ببندد که مبادا حرفی درباره محبوبه بزنم. دی

د که در برابر حرف این و آن از پا نیفتمبه زمان واگذار کردم و از خدا خواستم تحملی به من بده . 

چیز. فقط  حرفها و گوشه کنایه ها را می شنیدم اما سعی می کردم بهترین زندگی را بسازم، آن هم فقط به خاطر یک

کردم  به خاطر فرشته. هر موقع حرفی دلم را می آزرد فرشته را در آغوش می گرفتم و فکرم را روی او متمرکز می

برای  را جلوی چشمانم مجسم می کردم تا هرچه که غیر او بود فراموش کنم. سعی کردم زندگی خوبیو آینده اش 

م که مجید و فرشته بسازم اما زخم زبان اطرافیان هر لحظه قلب و روحم را می خراشید. هرگاه به درجه ای می رسید

ریستم. حرم می رفتم و بی اختیار می گ قلب آزرده ام به تنگ می آمد از مجید می خواستم مرا به زیارت ببرد. به

دوست داشتم بدون خجالت جلوی آن همه محتاج به دعا فریاد بزنم خدایا مرا ببخش. اگر گناهم این قدر 

ثرات این زیارت نابخشودنی است تو توبه ام را بپذیر و این بنده حقیرت را ببخش. نمی دانم عیب کار از کجا بود که ا

ه از من و بعد از آن باز هم دلتنگی و افسردگی سراغم می آمد. نمی دانم آرامش کجا بود ک فقط تا چندی با من بود

ید و فراری بود و تا می خواستم به آن برسم چون ماهی لغزنده ای از دستم در می رفت. تمام هدفم را به سوی مج

کردم  بیرون می کردم و سعی می فرشته تغییر دادم اما خیلی سخت بود. حرفها را می شنیدم و کینه ها را از دلم

ی نخواهم داشت زندگی را با تمام زیباییهایش ببینم. خود را به کار منزل مشغول می کردم. با اینکه می دانستم مهمان

ها اما خانه را می آراستم. تنهای تنها بودم و خودم را یک رسوای آواره می دیدم. هرگز در طول زندگی ام چنین تن

را  با وجودی که سوگند خورده بود کمکم می کند اما با برگشتن من تمام قول و قرارهایشنشده بودم. مجید 

ا بود. می فراموش کرده بود. نگاهش رنگی از محبت و دوست داشتن نداشت. قلبش رنجیده و نگاههایش بی اعتن

دم به کنم اما او یک قدانستم موقعیتم حتی از قبل هم بدتر شده. هرچه تالش می کردم تا خودم را به او نزدیک 

زنش، هر عقب برمی داشت. به محض کوچکترین اختالفی اتفاقات گذشته را به رخم می کشید. هر روز دعوا و سر

ه هیچ روز بی مهری و بی تفاوتی. هر حرفی از دیگران می شنید عقده اش را با داد و فریاد سرم خالی می کرد و ب

، ظرف خواندن بدون تمرکز، روزی سه بار غذا درست کردن، لباس شستنوجه کوتاه نمی آمد. روزی پنج بار نماز 

فرسا ساخته  شستن، رسیدگی به فرشته، شنیدن زخم زبان، سرزنش شدن و گریه کردن زندگی ام را سخت و طاقت

ند و مل کبود. روزها می گذشت اما تغییری در رفتار مجید پیدا نمی شد. هربار که از او می خواستم به وعده هایش ع

  :هر دو سعی کنیم زندگی تازه ای را شروع کنیم می گفت

 .من تا ده سال دیگر به تو اعتماد ندارم -

ختی خودم را این حرف که بارها و بارها تکرار شده بود به من می فهماند که تالشم بیهوده است و با تظاهر به خوشب

آمدگول می زنم. تمام زحمتهایم بیهوده بود و به چشم او نمی  . 

ید بود دیگر حال خوشی نداشتم. اعصابم به هم ریخته بود و از همه بدم می آمد. بدتر از همه نگاههای بی اعتماد مج

 .که مرا روز به روز از زندگی بیشتر متنفر می کرد



به روز  و روزدو ماه گذشت. با تمام کارها و رفتارهای مجید ساختم تا او باور کند که می خواهم با او زندگی کنم اما ا

م. خیال سردتر و بی تفاوت تر می شد، شاید این طور وانمود می کرد. زجر می کشیدم اما سعی می کردم تحمل کن

برو خونه : »مجید راحت بود که جز خانه پدرم جایی ندارم زیرا هر بار که جر و بحثی پیش می آمد بالفاصله می گفت

من بسازی بابات. می دونم راهت نمی دن. پس مجبوری با .» 

عی خودم را خدای من دیگر تا کی؟ ناسازگاری تا کی؟ تحمل تا کی؟ خدایا من که توبه کردم، طلب بخشش کردم. س

و پناه کردم پس چرا همه را از من گرفتی و مرا تنهاتر از قبل ساختی. کمکم کن که در این وادی درد و غصه به ت

 .بیاورم

ا وز دست از حرف و حدیثهایشان برنداشته بودند. گاهی اوقات مجید بدو ماه دیگر هم گذشت، اما فامیل هن

ن را سرم عصبانیت به خانه می آمد و داد و فریاد راه می انداخت می فهمیدم که باز حرفی شنیده و می خواهد تالفی آ

نیدم دم. می شخالی کند. سکوت می کردم تا خودش را خالی کند. حرفهایش قلبم را می سوزاند اما به او حق می دا

د زیرا هر کاری نمی دانستم چطور جبران گذشته را بکنم. خیلی مشکل بو« این زندگی برای من جهنمه.»که می گفت: 

 می کردم او قبول نمی کرد از روی صداقت است. مجید همیشه این طور نبود گاهی مرا می بوسید و از کرده اش

بود. من نیز  ل از آن حسابی دلم را سوزانده بود و مرا به گریه انداختهاظهار پشیمانی می کرد اما این زمانی بود که قب

زی می گفتم حرف می شنیدم اما نمی توانستم برای او شنیده هایم را بیان کنم تا کمی سبک شوم زیرا هر بار که چی

شجواب می شنیدم که خودت کردی پس باید تحمل کنی. مجید دو  اهی بود و گ خصیت پیدا کرده بود. گاهی خیلی بد

ماری من خیلی خوب. اما خوبی او بعد از بدیهایش باعث می شد که حرفهایش به دلم ننشیند. او فکر می کرد بی

رم درمان شده اما نمی دانست بیماری این بار از درون شروع کرده به خوردن قلب و روحم. تنها دل خوشی ام دخت

ه تحمل حقیقی اش به دلم نشاط می بخشید و مرا مجبور ب فرشته بود که با نگاههای معصومانه اش و لبخندهای

. گاهی سختیهای بی شمار می کرد. به خاطر او حاضر بودم از همه چیزم بگذرم همان طور که از عشقم گذشته بودم

ه گریبان احساس می کردم مجید به خاطر فرشته مرا تحمل می کند و این تلخ ترین احساسی بود که با آن دست ب

 .بودم

و تالشم  چند ماه دیگر گذشت. حرفها و تهمتها چنان روحم را فرسوده کرده بود که دیگر طاقت نداشتم. تمام سعی

جودیتم را اعالم را بیهوده دیدم و از همه بدتر کاسه صبرم بود که لبریز شده بود. آن وقت بود که فریاد کشیدم تا مو

لشان کرده ام ا به جرم خطای گذشته بتراشند بگویم اگر تحمکنم. به آنهایی که هنوز دوست داشتند روح و جسمم ر

واهم بارها و به خاطر این بوده که خودم خواسته بودم اما دیگر نمی خواستم زیرا نمی توانستم. بدون اینکه خودم بخ

پشیمان خیلی زود  بارها فرشته کوچکم را که موجب بازگشتنم به این زندگی جهنمی شده بود به باد کتک گرفتم، اما

ی که شدم و پا به پای او به گریه افتادم. گاهی به سرم می زد که مانند زهرا خودم را راحت کنم، اما درست لحظه ا

ی شد و می خواستم به مرگ فکر کنم چهره معصوم فرشته و نگاه پشیمان زهرا پیش از مرگ پیش چشمم ظاهر م

زهرا،  کسانی که از دست داده بودم تنگ شده بود. برای مرا از انجام چنین کاری منصرف می کرد. دلم برای تمام

 .فریبا و دوستانم. دیگر گریه تسکینی برای دردم نبود بلکه آتش درونم را شعله ورتر می کرد

چیه »ی پرسید: مجید متوجه تغییر رفتارم شده بود اما می خواست بی اعتنا باشد. هر بار که می فهمید گریه کرده ام م

ز دهانم دندانهایم را به هم می فشردم تا مبادا چیزی به او بگویم، اما او پیله می کرد تا حرفی ا.« آبغوره گرفتی

 .دربیاید و بعد شروع کند به سرزنش کردنم



  :یک روز که خیلی ناراحت بودم و او پاپی ام شد گفتم

 .مگه برای تو فرقی هم می کنه که من چم باشه -

 :پاسخ داد

نمی پرسیدمفرقی نمی کرد  - . 

 .دلم گرفته -

 .طبق معمول دلت گرفته به من چه ربطی داره. تو فقط می خوای ببرمت بیرون تا دلت باز بشه -

وم. با خود فکر کردم چه جان سختم که این همه تحمل دارم. دوست داشتم بمیرم و این جمالت آزاردهنده را نشن

ا سیر ای مجید صحبت می کردم آن قدر سرزنشم می کرد تا از دنیمن اشتباه کرده بودم زیرا هر بار از درددلم بر

ردارد. شوم. او نمی دانست یا نمی خواست بفهمد که از چه ناراحتم و سعی نمی کرد حتی یک قدم برای آرامشم ب

  :یک روز که به ستوه آمده بودم چادرم را سر کردم تا خانه اش را ترک کنم. جلوی در را گرفت و گفت

 !کجا -

  :فریاد زدم

 .می خواهم بروم -

 کجا؟ -

 .پیش اونهایی که ازشون دورم. پیش اونایی که تو حتی سال تا سال یادی ازشون نمی کنی -

 پیش کی؟ -

 .پیش زهرا، فریبا -

 می خوای بری بمیری؟ -

واهرامو ری مادر و خآره، چون فقط با مردن می تونم سر قبرشون برم، تو که منو نمی بری. تو حتی منو نمی ب -

ون ببینم. یک سال است که منو سر خاک زهرا نبردی. مگه یک آدم چقدر تحمل داره؟ هر بار که می خوام براش

ی؟خیرات کنم می گی راضی نیستم. پس معرفتت کجا رفته؟ اینجوری می خواستی برای زهرا تالفی کن  

می؟خیرات برای کسی که خودکشی کرده گناه داره. اینو می فه -  

. تو از کجا تویی که نمی فهمی و به جای خدا قضاوت می کنی. مگه تو خدایی که با چنین اطمینانی حرف می زنی -

 .می دونی خدا درباره اونا چه قضاوتی می کنه. شاید اونارو بخشیده

  .امکان نداره. نمی برمت سر خاکشون. حتی فاتحه براشون درست نیست -

اهر محبوب تا او دست از این حرفها بردارد. تحمل شنیدن چنین سخنانی پشت سر دو خوگریه کردم و جیغ کشیدم 

  :و زجر کشیده ام دور از توانم بود. مجید ساکت شد و من با گریه گفتم

 .الاقل منو ببر تا مادرمو ببینم -

یننتاون نمی خواد تو رو ببینه. خیلی آدم خوبی بودی. حتی بابا و ننه ت هم نمی خوان بب - . 

 .گفتم منو ببر خونه بابام -

 .نمی برمت -

 .پس بزار خودم برم -

 .حق نداری بری -



 .تو فکر می کنی من به خاطر یک اشتباه باید از همه چیز محروم بشم -

 .نه، کی اینو گفته. فقط می گم اگه اونا تو رو دوست دارن باید بیان ببیننت -

ر تا مادر و خواهرامو ببینم. شاید دلم باز بشهنمی تونن. خواهش می کنم منو بب - . 

 .مگه مامانت مرده که دلت گرفته -

 .مجید بیشتر از این عذابم نده. چرا زجرم می دی -

 .اگه عذابت می دم خودتو راحت کن -

 .تو که نمی گذاری. تو حتی نمی گذاری برم خونه بابام. فکر می کنی منو راه نمی دن -

در لجباز ت خونه بابای بی همه چیزت که معلوم نیست چه نونی به شما داده خوردین که این قپس پاشو ببرم -

 .شدین

یدم. خون دیگر همه چیز را کنار گذاشتم. یک لحظه فقط به مرگ فکر کردم و عجیب بود که مثل همیشه نمی ترس

انه خارج ر حرفی نزدم تا مجید از خجلوی چشمانم را گرفته بود. چادرم را کناری انداختم و گوشه ای نشستم. دیگ

خانه  شود و من در یک لحظه به همه چیز خاتمه بدهم. اما نمی دانم مجید چطور متوجه شد زیرا همین که بلند شد از

 :بیرون برود نگاهی به من کرد و سرجایش نشست. کمی بعد به طرفم آمد و فریاد کشید

تو رو تنها بزارم آخه بی انصاف چرا کاری می کنی که من بترسم - . 

  :و سیلی محکمی به گوشم خواباند. برای اولین بار بدون اینکه گریه کنم گفتم

نی من من کتک زیاد خوردم اما این اولین سیلی بود که از تو خوردم. هر چقدر منو بزنی و هر چقدر هم التماس ک -

رمتصمیم خودم را گرفته ام. از این زندگی خسته شدم. دیگه تحمل ندا . 

  :دستم را گرفت تا مرا از جا بلند کند. در همان حال گفت

 .بلند شو لباسهایت را بپوش ببرمت تهران -

  :دستم را کشیدم و گفتم

را برایت  نمیام. اگر تو از من بدت میاد برو. من خواستم زندگی کنم. همه چیز را کنار گذاشتم. خواستم زندگی -

ه از جهنمی حرف زدی که دلت نمی خواست در آن باشی. پس تو برو. تویی کبهشت کنم اما هر کار کردم تو 

 .نخواستی باورم کنی. این بار فرشته رو هم با خودت ببر چون دیگه احتیاجی به هیچ کدامتان ندارم

اری ولین بمجید عصبانی تر از آن بود که حرفهایم را بفهمد و بدون اینکه بخواهد مرا زیر مشت و لگد گرفت. این ا

خطا شده  بود که دست به رویم بلند می کرد. شاید کاسه صبر او هم لبریز شده بود. اما چرا؟ چرا زمانی که مرتکب

تکی بودمبودم از او سیلی نخوردم، اما اکنون که می خواستم زندگی شرافتمندانه ای داشته باشم مستحق چنین ک . 

حشت دل صد پاره ام بود که مجروح و خونین بود. دخترم با ودرد کمرم به نهایت خود رسیده بود و بیشتر از همه 

چه کاری  می گریست و مجید چون دیوانه ای به سر و روی آشفته ام نگاه می کرد. شاید تازه فهمیده بود دست به

رها  آن بود زده است و شاید آن ضرباتی که بر سر و بدنم فرود آورده بود او را از فشار عقدۀ حقارتی که مدتها اسیر

اکی از درد کرده بود. هرچه بود حتی در باورش نمی گنجید که توانسته دستش را برایم بلند کند. نگاه مجید ح

ب متوجه عمیقی بود که بر جانش افتاده بود، اما می دانستم منشا این درد از قلبش سرچشمه می گیرد. خیلی خو

ست و موهایم اده بود نمی دانست چه باید کند. کنارم نششدم او نمی خواست این طور شود و اکنون که این اتفاق افت

سرم  را از روی صورتم کنار زد و سرم را روی سینه اش گذاشت و زار زار گریست. خیسی اشکهایش را روی پوست



ش از هر چیز حس می کردم و من نیز می گریستم. فرشته نیز خود را به پاهایم چسبانده بود و می گریست و این بی

نش را به درد می آورد. از مجید کینه ای به دل نگرفتم، شاید خوشحال هم بودم که به این طریق عقده دیریدلم را 

 .خالی کرده است

ی گریستیم ساعتی بعد به اصرار مجید از خانه بیرون رفتیم و یکراست به حرم حضرت معصومه پناه بردیم. هر دو م

دلمان بگذارد و از آن بی بی محترم خواستیم تا مرهمی بر درد . 

صدی داشت چند شب بعد خاله به مجید گفت که بهتر است به فکر خانه دیگری باشد. مجید که خودش هم چنین ق

ه کردیم. بدون اینکه ناراحت شود پذیرفت. از فردای آن روز به اتفاق مجید برای پیدا کردن خانه به بنگاه مراجع

م خوب و طابق شرایط مالی امان پیدا کنیم. خوشبختانه خانه جدیدپس از رفت و آمدهای زیاد توانستیم خانه ای م

ی آمد. بهترین دلباز بود و با اینکه صاحبخانه بدخلق و اخمویی داشت اما با شرایط اقتصادی ما بهتر از آن گیرمان نم

م نبود. خیلی احسنی که داشت این بود که طبقه دوم یک ساختمان بود و قابل مقایسه با زیرزمین دلگیر منزل خانه 

ر خوبی زود اسباب و اثاثیه مختصرم را به آنجا منتقل کردم. نقل مکان به منزل جدید در روحیه من و مجید تأثی

دست  گذاشت. شبی که به منزل جدید آمده بودیم مجید در حالی که شاخه ای گل به همراه جعبه ای شیرینی در

  :داشت وارد خانه شد و با لبخند گفت

خاک  ا وارد زندگی جدیدی می شویم. من و تو تمام خاطرات تلخ و بد گذشته را توی زیرزمین خانه خالهاز امشب م

 کرده ایم، مگه نه؟

ش را با لبخند شاخه گل را گرفتم و حرفش را تصدیق کردم. احساس می کردم روزهای خوبی که همیشه انتظار

ام تا ای شاد به منزل می آمد و من و او بعد از صرف ش داشتم آغاز شده است. مجید هر شب با لبی خندان و روحیه

ارد مدتها از آینده ای که می خواست برای زندگی امان بسازد صحبت می کردیم. شبی مجید گفت که قصد د

بکنم. با  تحصیالتش را ادامه بدهد و هنگامی که با واکنش مثبت من روبرو شد از من خواست که من هم همین کار را

دا ناامید ی دانستم شاید نتوانم فکرم را برای درس خواندن متمرکز کنم اما نخواستم او را از همان ابتوجودی که م

ا این حرف از کنم. به او گفتم اگر بتوانم این کار را می کنم. مجید که عزمش را جزم کرده بود به من اصرار کرد که ب

فته به ناچار پذیرفتم که سعی خودم را بکنم. آخر همان هزیر بار آن شانه خالی نکنم. من که اصرار او را دیدم به 

م بازگشتیم. مجید نامم را در کالس شبانه ای ق همراه او به تهران رفتیم و پس از گرفتن پرونده تحصیلی ام به

کردم نمی  نوشت و طوری برنامه ریزی کرد که وقتی منزل بود من به کالسهایم بروم. برخالف تصورم که فکر می

ز مدتی درس بخوانم متوجه شدم خیلی راحت تر از آنچه فکرش را می کردم درسها به مغزم فرو می رود. بعد ا توانم

ات هم به حدی به درس خواندن خو پیدا کرده بودم که دیگر فکرهای ناراحت کننده به سراغم نمی آمد. گاهی اوق

می دادمکه یاد گذشته آزارم می داد با پناه بردن به خدا دردم را تسکین  . 

ی به جز درس خواندن و گوش کردن دو سه نوار کاستی که از زهرا به من یادگاری رسیده بود سرگرمی دیگر

 .نداشتم. اما همان را برای تسکین روحم کافی می دیدم

وی رویش یک روز که تازه از کالس برگشته بودم مجید را دیدم که کنار ضبط صوت نشسته و نوارهای من نیز جل

در حالی که چادر و مقنعه ام را از سرم برمی داشتم با لحنی بی خیال از او پرسیدماست.  : 

 چه کار می کنی؟ نوار گوش می دی؟ -

  :مجید بدون اینکه به من نگاهی بیاندازد گفت



 .نه، دارم نوار پاک می کنم. نوارها تو رو به یاد گذشته می اندازه و من نمی خوام این طور باشه -

ه زهرا بود و ی دلم گرفت. این کاستها هیچ ربطی به خاطراتی که او فکر می کردم نداشت. کاست ها متعلق بلحظه ا

تش فقط یاد او را در من زنده می کرد. زمانی که آنها را می شنیدم چهره و اندام زهرا پیش رویم ظاهر می شد که دس

 .را دور زانوانش حلقه کرده بود و همراه با نوار می خواند
 

 تو نیمه راه زندگی، دل من پر خونه ...

 اینجا با این قشنگیاش، واسه من زندونه

 وای که تموم نمی شه، لجبازیهات زمونه

 سر رامو گرفتی، چه بد کردی زمونه

 غرورم رو شکستی، چه بی رحمی زمونه

 بازم این سو و اون سو، منو خوب می کشونی، زمونه آی زمونه

ه لبریزه زمونهببین کاسه صبرم، چ  

 تو غربت خونه کردن، غم انگیزه زمونه

 بازم این سو و اون سو، منو خوب می کشونی، زمونه آی زمونه

 هرچی باهات راه اومدم تو با من لج کردی

 رفیق نیمه راه شدی، راهتو کج کردی

 وای که تموم نمی شه، لج بازیهات زمونه
 

ه یاد آوردم که اشک از چشمانم سرازیر شد و بدون اینکه حرفی بزنم بآن قدر چهره زهرا را واضح و مشخص به 

دن کاستهایی آشپزخانه رفتم تا مجید کارش را تمام کند. با خودم فکر کردم شاید مجید درست بگوید و با پاک کر

ده ام به شکه زمانی به زهرا تعلق داشت ارتباط مرا با گذشته قطع کند. مجید که فکر کرده بود از کارش ناراحت 

ار او ندارد و می دنبالم به آشپزخانه آمد تا از کارش عذرخواهی کند. به او گفتم اشکهایم به یاد زهراست و ربطی به ک

 .تواند تمام کاستها را پاک کند

بک گاهی که دلم می گرفت مجید برایم اشعاری در مدح حضرت علی و فاطمه زهرا می خواند و با این کار دلم را س

ندم . گاهی هم از من می خواست برایش شعرهایی را که دوست داشتم بخوانم. من نیز شعرهایی را می خوامی کرد

ستم که همراه با زهرا به آن گوش سپرده بودیم و مورد عالقه هردویمان بود. گاهی در هنگام خواندن شعر می گری

ا هیچ موهایم می کشید دلداری ام می داد، ام و سرم را روی بازوان مجید می گذاشتم و او با دست نوازشی که بر روی

واقعی خاص چنین وقت نمی پرسید برای چه گریه می کنم. شاید فکر می کرد به یاد گذشته ام افتاده ام. البته به جز م

 .نبود و اکثر اوقات یاد زهرا بود که به چشمانم اشک می نشاند
 

 

 فصل شانزدهم  ·
 

 



روز که  گذشت و درس و مشغله زندگی کم کم مرا به زندگی ام عالقه مند می کرد. یک روزها و شبهایم به خوبی می

ته آن را از کالس برگشتم پارچه ای که سر خیابان منزلمان زده بودند نظرم را جلب کرد. وقتی جلو رفتم و نوش

ر را به نزل آمدم و این خبخواندم فهمیدم که انجمن خوشنویسان قم درست در خیابان ما قرار دارد. با خوشحالی به م

ع مجید دادم و از او خواستم اجازه بدهد در کالسهای خوشنویسی شرکت کنم. مجید با خوشحالی از این موضو

ی از استقبال کرد و همان روز نامم را در کالس خط نوشت. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم و این اتفاق یک

حیح نوشتن آشنا ثبت شد. از آن پس با شوق و عالقه به یادگیری اصول ص بهترین اتفاقاتی بود که در دفتر زندگی ام

ی شدم و چون با عشق آن را شروع کرده بودم در مدت کوتاهی پیشرفت قابل مالحظه ای کردم. استادم انسان

وض کرد. نکات ظریفی که در ع شایسته و واال بود که تأثیر مثبتی بر زندگی ام گذاشت و نگرش مرا به زندگی

ان بی هدفی سخنان گرانبهای استاد بود عالوه بر تغییر دیدگاهم به زندگی از بیخ و بن آن را دگرگون ساخت. انس

ی شده بود که که تا چند روز پیش نمی دانست طلبش از زندگی چیست اکنون تبدیل به موجود با انگیزه و هدفمند

از  روزهایی که کالس خط داشتم صبح خیلی زود برای رسیدن به هدفش قادر بود زمین و زمان را به هم بدوزد.

ه مجید خواب برمی خواستم و بعد از آماده کردن صبحانه و ناهار خانه را تمیز می کردم. بعد از کارهای فرشته او را ب

ود که می سپردم و راهی کالس می شدم. دست نوشته ها و دفتر تمرین خطم برایم چون کتابی آسمانی مقدس ب

ی از ائمه آغاز توانستم به آن دست بزنم. استادم پیری مرشد و انسانی واال بود که کالس را با حدیث بدون وضو نمی

م به می کرد و بعد دیوان حافظ را باز می کرد و شعری از آن شاعر شیرین سخن می خواند. من و دیگر شاگردان ه

خو آن تفأل می زدیم. ابیات حافظ چنان با ا م معنا می بخشید که احساس می کردم بنم عجین شده بود و به وجود

ه خواندن آن قلب و روحم صیقل می خورد و صاف و بی زنگار می شود، بخصوص با لحن عارفانه استاد. هر هفت

وز روزهای دوشنبه کالس خط داشتم و این روز از بهترین روزهای زندگی ام به شمار می رفت. آرزومند بودم هر ر

ردم. مجید ای استاد بهره مند شوم. به شوق رسیدن روزهای دوشنبه لحظه شماری می کمی توانستم از حضور گرانبه

م در کیفم نیز پشتکار و عالقه ام را تحسین می کرد و همین مشوقم برای ادامه راه بود. هر بار که به کالس می رفت

راضی بود و  ستاد نیز از کارمدفتری چهل برگ پر شده از تمرین بود که لبخند و تشویق استاد را به همراه داشت. ا

قهای استاد پشتکارم را می ستود و همیشه بعد از دیدن مشقهای خطم زیر آن جمله ای تشویق آمیز می نوشت. تشوی

مین پیدا کردن و مجید در پیشرفت درسم نیز بی تأثیر نبود به طوری که جایگاه خاصی در کالس پیدا کرده بودم و ه

و ارم نمی داد زیرا تارم خیلی تأثیر گذاشته بود. دیگر بی کسی و رابطه نداشتن با اقوام آزجه اجتماعی در اخالق و رف

ان مدرسه دوستان خوبی در مدرسه و کالس پیدا کرده بودم که هر کدام از آنها آدمهایی موفق بودند. کم کم با معلم

سی می روم از درس به کالس خوشنوی رابطه خوبی پیدا کردم. معلم پرورشی مدرسه وقتی فهمید که عالوه بر خواندن

د من خواست نمونه ای از خطم را برایش ببرم. وقتی آن را دید خوشش آمد و فردای آن روز به من پیشنهاد کر

ردند به کارهایی برای آنان انجام بدهم و به ازای آن مبلغی را که همیشه در قبال نوشتن خط به اداره پرداخت می ک

ساس می که به من شده بود به حدی خوشحال شدم که حدی نمی شود بر آن متصور شد. احمن بدهند. از پیشنهادی 

فتن کردم آدم ارزشمندی شده ام. این احساس بهترین احساسی است که به انسان دست می دهد. آن شب با گر

رفتم کارم می گ جعبه ای شیرینی این خبر را به مجید دادم و او را هم در شادی ام شریک کردم. مبلغی که در ازای

واندن درس بسیار ناچیز بود اما برای من با تمام ثروت دنیا برابری می کرد. مجید نیز به توصیه پدرش مشغول خ

ی مان را برای گرفتن دیپلمش شد. از وقتی که او شروع به درس خواندن کرده بود شغلی نداشت تا مخارج زندگ



دامه س بخواند مخارج منزلمان را متقبل می شود او را راضی به اتأمین کند. پدر او با این شرط که اگر مجید در

آن برای کرایه  تحصیل کرده بود، اما پولی که او برای تأمین نیاز به ما پرداخت می کرد خیلی کم بود و نیم بیشتر

ر از ه منزل صرف می شد. باقی مانده پول هم به قدری نبود که بتواند کفاف مخارج خورد و خوراکمان را بدهد.

 .طریقی که بود صرفه جویی می کردیم اما باز هم سر برج نرسیده پولمان ته می کشید

اتاقم جا  یک روز تازه از کالس برگشته بودم. هنوز وارد منزل نشده بودم که با دیدن کفشهای زنانه ای پشت در

از  در مجید روبرو شدم. او با دیدن منخوردم. لحظه ای فکر کردم مادر از تهران آمده اما وقتی وارد منزل شدم با ما

د جا برخاست و با لبخند جلو آمد تا مرا ببوسد. لحظه ای شرم و خجالت اشک را به چشمانم آورد، اما خیلی زو

م آمده بود اما توانستم خود را کنترل کنم و با لبخند به احوالپرسی او پاسخ بدهم. با وجودی که مادر مجید به دیدن

واهی کنم. ظر است با ریختن اشک به پایش بیفتم و به خاطر کاری که کرده بودم از او معذرت خاحساس کردم منت

یا تهمت  اما هرچه فکر کردم گناهی جز دوست داشتن در خودم ندیدم و با خود گفتم گناه دوست داشتن بدتر است

دم غرورم را باشم ترجیح دازدن؟ وقتی نتیجه گرفتم که گناهی مرتکب نشده ام که پیش وجدانم شرمسار و خجل 

ادی کرده نشکنم و از خاله معذرت خواهی نکنم. اما با نشان دادن محبتم به او فهماندم که از نظر فکری تغییرات زی

ام. بعد از آن دیدار مادر مجید گاهی به من سر می زد، اما من روی رفتن به خانه آنها و روبرو شدن با پدر او را 

را به مجید  تنها کسی بود که نه تهمت زده بود و نه افترا بسته بود و به جای آن راه درستنداشتم زیرا پدر مجید 

شیده نشان داده بود و در بدترین شرایط، حتی زمانی که سفت و سخت طالق می خواستم از حمایت من دست نک

 .بود

شتن ود. چندین بار به خاطر نداروزها از پی هم می گذشت و هنوز تغییری در وضعیت مالی امان به وجود نیامده ب

از آنجایی که  پول شهریه کالسها می خواستم از ادامه تحصیل و همچنین رفتن به کالس خوشنویسی منصرف شوم اما

ین بین لطف خدا همیشه شامل حال بندگانش می باشد هر بار به طریقی پول شهریه کالسهایم فراهم می شد. در ا

م شد و ندن مخارج زندگی امان حواله می کرد. با چنین روزگاری عاقبت درسم تماگاهی مادر مبلغی پول برای گذرا

خط می رفتم  توانستم با نمرات خوبی دیپلم بگیرم. در طول دو سالی که مشغول درس خواندن بودم کماکان به کالس

ه بعد از آن به هم بالفاصلو توانستم دوره متوسط را خیلی زود به پایان برسانم و متفرقه امتحان بدهم. دوره خوش را 

ریافت پایان رساندم و در امتحان آن نیز موفق شدم و هم زمان با گرفتن دیپلم مدرک عالی خوشنویسی ام را هم د

ذراندن آن می بایست کاری پیدا می کردم تا گکردم. تصمیم گرفتم دوره ممتاز را هم پشت سر بگذارم اما برای 

یش از این شرکت کنم، اما هرچه دنبال کار گشتم موفق نشدم. دلم نمی خواست ببتوانم در کالسهای این دوره نیز 

درس  سربار مجید و مادرم باشم و آنان مخارج پیشرفتم را متقبل شوند. در عرض این دو سال مجید نیز مشغول

هر  بودم و خواندن بود و این در حالی بود که نمی توانست از پس خرج و مخارج زندگی برآید. با این حال راضی

 .شب به امید آینده ای روشن چشمانم را برهم می گذاشتم

یشه یک شب مجید با خوشحالی به منزل آمد و گفت که مادرش از او خواسته که مرا به منزلشان ببرد. مثل هم

 .مخالفت کردم و گفتم نمی توانم با پدرش روبرو شوم

  :مجید گفت

ون. باور کن همه چیز تموم شده. کسی چیزی یادش نموندهخوب آخرش چی، عاقبت باید بیایی خونم - . 

  :سرم را تکان دادم و گفتم



و من  نه، باور نمی کنم چون این موضوع ممکن است برای من و تو تمام شده باشد اما هیچ کس یادش نرفته -

 .مطمئنم

  :مجید اصرار کرد و گفت

 .به خاطر من -

درش رفتم. خورد که دیگر نتوانستم مخالفت کنم و آن شب همراه او به خانه پ چون امتناع کردم جان فرشته را قسم

  :هنوز از در داخل نشده بودم که شنیدم خواهرشوهرم گفت

 .وای چقدر پرروست. ما گفتیم بیا، اون چرا اومد -

 .خیلی ناراحت شدم و به مجید نگاه کردم. او هم حرف خواهرش را شنیده بود و رنگش سرخ شده بود

  :به او گفتم

 .بهت گفتم نیام بهتره اما تو اصرار کردی. من نمی خواستم بیام -

  :مجید سرش را زیر انداخت و گفت

 .عیب نداره این تقاص کارای خودته باالخره باید یکی یکی پس بدی باید یک خورده تحمل کنی -

  :چاره ای نداشتم و گفتم

 .باشه تحمل می کنم -

انستم وهرم به منزل آمد دلم می خواست جایی خودم را پنهان کنم تا با او روبرو نشوم چون نمی دموقعی که پدرش

در دست  باید به او چه بگویم و چگونه احوالپرسی کنم. بخصوص هرگاه که فکر می کردم دفتر خاطراتم هنوز هم

کالم  ی کردم و دیگر حتی یکاوست عرق از سر و رویم جاری می شد. عاقبت چون آدم گنگ و کری سالم بی صدای

برای  نیز صحبت نکردم. پدرشوهرم رفتاری دوستانه داشت و مرتب از کارهای خطم تعریف و تمجید می کرد و

رگردیم ادامه این راه مرا تشویق کرد و همین مرا به حد اعالی شرمندگی رساند. تا زمانی که می خواستیم به خانه ب

با وجودی که مجید قسم خورده بود همه آنها موضوع را فراموش کرده اند اما لحظه های زجرآوری را تحمل کردم. 

رای رفت و در نگاه تک تکشان نفرت و بی اعتمادی و سربار بودن را احساس می کردم. هیچ کس از فامیل رغبتی ب

رآمد با من نشان نمی داد و من هم فراموش کرده بودم اقوامی دارم. وقتی تهران می  ردم با پناه به فتم فکر می ک

ی کرد. خانواده ام جبرانی بی کسیهایم در شهر غریب خواهد شد، اما دیدن واکنش خانواده خودم نیز از دنیا بیزارم م

ه گذشته احساس می کردم مجید با مادر در مورد محافظت از من تبانی می کند. رفتار آنها درست مانند کسی بود ک

رای محافظت از م به منزل پدرم دوران اسارتم شروع می شد. همیشه کسی بننگینی داشته است. به محض رسیدن پای

ه عهده من حاضر بود در غیر این صورت وقتی مادر می خواست برای خرید برود و کسی نبود تا محافظت از من را ب

در خانه ام  دادمداشته باشد تلفن جمع می شد و درها به رویم قفل می شد. با دیدن بی اعتمادی خانواده ام ترجیح می 

 .بمانم و کمتر به تهران بروم

واست بیمار شدم و برای مداوا به تهران رفتم. خواهرم زیبا به منزل پدرم زنگ زد و بعد از صحبت با مادرم از او خ

  :گوشی را به من بدهد. وقتی گوشی را گرفتم زیبا با لحنی سرزنش بار گفت

 .فرزانه یک چیزهایی شنیدم -

فکرش را نمی کردم او بخواهد از جریان دو سال قبل صحبت کند گفتم من که حتی :  

 چی شنیدی؟ -



ین موضوع را از زیبا جریان را گفت. با ناراحتی به او گفتم که این قضیه مربوط به دو سال قبل است و از او پرسیدم ا

عریف تاب موضوع را برای او ت چه کسی شنیده است. زیبا گفت که خواهرشوهر بزرگم را دیده است و او با آب و

قت با کرده است. همان جا فهمیدم که هیچ کس هنوز نخواسته مرا ببخشد و این موضوع را فراموش کند و هنوز هر و

 هم می نشینند شروع به صحبت در مورد من و خطاهای غیرقابل بخششم می کنند. از اینکه سوژه ای برای

ه او گفتم اس از زندگی در قم متنفر شدم. شب که مجید به خانه آمد بصحبتهایشان بودم دلم گرفت. با این احس

ه با دیگر نمی خواهم در قم زندگی کنم. علت را پرسید و من جریان خواهرش را برایش تعریف کردم و گفتم ک

مهای ه آدوجودی که دو سال از موضوع گذشته اما هنوز نقد و بررسی آن تمام نشده و نمی توانم جایی زندگی کنم ک

وی دایره می ریزند و نمی خواهم با رآنجا دم از دین و ایمان می زنند اما آبرو و گذشته افراد را پیش دوست و آشنا 

 .آدمهایی نشست و برخاست کنم که یک ذره گذشت ندارند

  :مجید از کوره در رفت و با عصبانیت گفت

ردی. تو ت را می نوشتی فکر اینجایش را هم می کحقته. خودت کردی. می خواستی موقعی که خاطران عاشقانه ا -

  ...حاال حاالها باید تقاص پس بدهی. می فهمی

بیماری ام  و شروع کرد به بد و بیراه گفتن به من. هنوز رخوت و سستی بیماری در بدنم بود و پرخاش او مزید بر

و مرا فقط  که او از همه آنها بدتر استشد. فریاد کشیدم که دیگر پایم را به قم نخواهم گذاشت و با گریه گفتم 

ین برای زفت و رفت فرشته می خواهد. گریه ام مجید را آرام تر کرد و در حالی که سعی می کرد صدایش را پای

  :بیاورد گفت

اعث شد پیه همه چرا این فکر را می کنی. درسته بهت گفتم به خاطر فرشته برگرد اما عالقه ای که به تو داشتم ب -

را به تنم بمالم و تو را به خانه ام ببرم چیز . 

  :گفتم

من  تو خودخواهی. تو حتی نخواستی به خاطر من گذشت کنی. تو دوست داری به قیمت راحت بودن خودت -

که پرانیها و همیشه در برزخ عذاب دست و پا بزنم. تو حتی یک بار جلوی خواهرت درنیامدی تا به او بگویی برای تی

وسید از بس انی را انتخاب کنند که من حضور نداشته باشم. من دیگه نمی خوام قم زندگی کنم. دلم پمتلکهایش زم

 .که تیکه هاشونو شنیدم و تو خودم ریختم

  :مجید بار دیگر عصبانی شد و با تهدید گفت

 خوب یعنی نمیای؟ -

 .نه -

  :مجید نفس بلندی کشید و گفت

م می برممن می رم. فرشته رو هم با خود - . 

 .قلبم فشرده شد و فریاد کشیدم

 .بی خود می کنی او را ببری -

ته را از او مجید به طرف فرشته رفت و دست او را گرفت و کشان کشان او را با خود به طرف در برد. دویدم تا فرش

ته بود. لب را به هم ریخبگیرم، اما حاضر نبود کوتاه بیاید. فرشته وحشت زده گریه می کرد و این اعصاب هر دوی ما 

رشته صرف نظر پله نشستم و با صدای بلند شروع کردم به گریه کردن تا شاید مجید دلش به رحم بیاید و از بردن ف



جید نیامد. کند، اما او فرشته را با خود برد. ابتدا فکر کردم بعد از ساعتی او را بازمی گرداند، اما هرچه منتظر شدم م

د. خبرهایی که دخترم را ببینم در منزل مادرم بودم. از من به جز پوستی بر استخوان نمانده بویک هفته بدون اینکه 

ه می کرد. از مادر از سالمتی دخترم می شنیدم مانند تسکینی بر قلبم بود، اما بعضی از خبرها هم قلبم را از درد فشرد

را ببیند هم سن و سال من بود و چشم نداشت م شنیدم که به فرشته یاد داده اند خواهرشوهر کوچکم را که تقریباً

دم و در خیال موهای خواهرشوهرم را با دستانم می کندم. مجید هر چند وقت ش مادر صدا کند. از حرص آب می

و به زبان نمی یک بار تلفن می زد و برای اینکه دل مرا بسوزاند می گفت فرشته تو را فراموش کرده و اصالً نامی از ت

لتنگی انستم دخترم مرا فراموش نخواهد کرد اما گاهی شک می کردم. بعد از یک هفته گویی فرشته دآورد. می د

نگ زد تا مرا کرده بود و با گریه از مجید خواسته بود تا مرا پیش او ببرد. به خاطر همان بود که مجید به خانه مان ز

و زجر دادن نداشت گفت با من صحبت کند. او با لحنی نرم تر از پیش که رنگ حرص درآوردن :  

 فرزانه، نمی خوای دخترمون رو ببینی؟ -

  :با شتاب گفتم

 آره می خوام. میاریش تهران؟ -

  :مجید مکثی کرد و گفت

 نه، اگه اونو می خواهی باید بیایی اینجا. بیام دنبالت؟ -

 :گفتم

 .نه من دیگه برنمی گردم -

 .مکالمه ما به همین جا ختم شد

دادم.  وای دخترم را کرده بود و از درون می سوختم، اما می خواستم مقاومت کنم. شاید داشتم امتحان پس میدلم ه

رم بدجور تاکنون از فرشته دور نبودم و شاید به همین دلیل فکر می کردم جدا شدن از مجید برایم راحت است. فک

کردم  از درون عذاب می کشیدم. با خودم فکر میمشغول شده بود. فکر فرشته و مجید لحظه ای مرا رها نمی کرد. 

رد بدی آیا می توانم فرشته را فراموش کنم؟ مجید را چطور؟ درست بود که از لحاظ مالی دچار مشکل بودیم، اما او م

م مرا راحت برای زندگی نبود. عاشقم بود و همیشه این را ثابت کرده بود. آیا بعد از رها کردن مجید و فرشته وجدان

دگی ام گذاشت تا زندگی جدیدی را آغاز کنم و یا عذاب وجدان انتقام آنها را از من می گرفت. بدترین اوقات زن می

ان را می گذراندم. لحظه ای به طالق فکر می کردم و به اینکه از کشمکش روحی و رنج نداری و همچنین زخم زب

گر اطرافیان خالص می شوم. با قاطعیت تصمیم به طالق می  اما هنوز چند لحظه نگذشته بود که به یاد چهرهفتم، 

کارم جنگ لطیف دخترم فرشته و لبخند مهربان مجید می افتادم و می گفتم نه نمی توانم آنها را رها کنم. میان اف

داشت. سختی در گرفته بود. اطرافیانم آن را به دوری از دخترم ربط می دادند اما هیچ کس از درون منقلبم خبر ن

ر را برایم به کسی داشتم تا برایش صحبت کنم و از او که قدمی بیرون از گود بود بخواهم عواقب این کااحتیاج 

دگی ام تشریح کند. ای کاش زهرا کنارم بود. غیر از او دلسوز و همدمی نمی شناختم که بخواهم برایش راحت از زن

ه قلب و صلحت زندگی ام نیاندیشد بلکه بحرف بزنم و از او راهنمایی بخواهم. کسی که درکم کند و فقط به م

 .احساسم نیز توجه کند و آن را نادیده نگیرد

طعی برای روزها از پی هم می گذشت، روزهایی که از بدترین روزهای زندگی من بود. هنوز نتوانسته بودم تصمیم قا

ا شنیدن ابزده بود. بزندگی ام بگیرم. یک روز صبح مجید به منزلمان زنگ زد. لحن صدایش کمی عصبی و شت



د صدایش دلشوره ای وجودم را گرفت و چون شب پیش خواب دخترم را دیده بودم بدون اینکه کالمی بگوی

  :احوالپرسی را قطع کردم و گفتم

 حال فرشته چطور است؟ -

  :مجید طاقت نیاورد با صدای ناراحتی که بند بند وجودم را به لرزه می انداخت گفت

دا می مریضه. از دیشب تا به حال تبش یک درجه هم پایین نیامده. هذیون می گه و مرتب تو رو صفرزانه اون  -

 .کنه

رده بود. من در زیر گریه زدم و از مجید خواستم هرچه سریع تر به دنبالم بیاید. شاید سرنوشت تکیلفم را مشخص ک

از اقوام و ندیدن  ه خودم گفتم من که به دوریمعرض امتحانی قرار گرفته بودم که می توانست تعیین کننده باشد. ب

نم، آنها عادت دارم این چند سال هم سرم به زندگی ام گرم بوده است پس باز هم می توانم زخم زبانها را تحمل ک

کرده  آن قدر که خودشان خسته شوند و دست از سرم بردارند، اما فرشته چی. دوری از فرشته مرا رنجور و ضعیف

آمد و من  مدت فهمیده بودم که نمی توانم حتی لحظه ای او را فراموش کنم. مجید برای بردنم به تهرانبود. در این 

پست  بدون لحظه ای مکث راهی قم شدم اما ته دلم ناراحت و افسرده بود. با دیدن دخترم فهمیدم که ده روز ظالمی

ود. وقتی روی من جز پوستی بر استخوان نمانده ب بودم زیرا در این مدت فرشته ام چنان تحلیل رفته بود و مانند خود

اغش بزنم چشمان خمار و تب آلودش را باز کرد و با د بدن کوچک و تبدارش خم شدم تا بوسه ای بر پیشانی

جودش لبخند نامم را صدا کرد و دستانش را برای در آغوش گرفتنم جلو آورد. با گریه در آغوش فشردمش و به و

شرایطی دیگر تنهایش نگذارمسوگند خوردم در هیچ  .  

یل کم کم گویی مجید هم می دانست که این بار مانند دفعات قبل نیست و من آمده ام که از نو آغاز کنم. به همین دل

یک  به من اطمینان پیدا کرد و این برای من بهترین موهبت بود. گویا در این جدایی چند روزه، هم من و هم او به

لبمان وجود دیم و آن اینکه نمی توانیم بدون هم زندگی کنیم و عامل مشترک این احساس در قنتیجه واحد رسیده بو

 .گرانبهای دخترم فرشته بود که پیوندمان را جاودانه و همیشگی می کرد
 

کند. شرایط  من کماکان سرگرم نوشتن خط و در پی یافتن شغلی بودم که مشکالت اقتصادی مان را تا حدی برطرف

وی دیگر به طرز وحشتناکی فشار به روحمان می آورد. فقر و نداری از یک سو و نداشتن دوست و آشنا از س مالی بد

ا نداشتن مرا از ماندن در قم بیزار می کرد. با مجید صحبت کردم که کاری کند به تهران برویم. اما او عقیده داشت ب

رای عی کردم شرایطش را درک کنم، اما همان تالش بپول و کار در شهری مثل تهران جایی برایمان نخواهد بود. س

خواب  وفق دادن خود با شرایطی که آن را دوست نداشتم موجب ضعیف شدن روح و جسمم شد. یک روز صبح که از

ی شد و تمام برخاستم نتوانستم چشمانم را باز کنم. سردرد کشنده ای به سراغم آمده بود که از پیشانی ام شروع م

د مرتب حالم را ی گرفت. مجید با نگرانی باالی سرم نشسته بود و چون نمی توانست کاری برایم بکنسرم را دربرم

شتمی پرسید. بیماری ام لحظه به لحظه شدیدتر می شد. مجید عقیده دا که ممکن است مسموم شده باشم. خودم  

ر حلقم محتوای ا با انگشت کردن دنمی دانستم چه دردی دارم فقط ناله می کردم. با کمک مجید به دستشویی رفتم ت

ران و معده ام را خالی کنم. اما این کار باعث شد تا مرتب استفراغ کنم و تمام دل و روده ام درد بگیرد. مجید نگ

ردم نشان ناراحت در فکر بود و من می دانستم پولی در جیب ندارد که مرا به درمانگاه ببرد به همین خاطر سعی ک

ام چقدر وخیم است. با این درد سه روز ساختم. صبح که او از خانه خارج می شد در  ندهم که وضعیت جسمی



ا رختخواب بودم و عصر هم که به خانه برمی گشت مرا در رختخواب می دید. طفلی دخترم خودش سر خودش ر

من  ید حالگرم می کرد و با خوردن هر چیزی که به دستش می رسید خود را سیر می کرد. بعد از سه روز مجید د

ه نمی بهبود نمی یابد. موضوع را به مادرش گفت و عصر روز سوم مرا به درمانگاه بردند. حالم به قدری بد بود ک

سط توانستم بنشینم. دکتر پس از معاینه ای ین حی مشتی قرص برایم نوشت. به محض اینکه قرص از گلویم پای

ه ام و به خاطر همین مجبور شدم آزمایش بارداری بدهم کرفت آن را باال آوردم. مادرشوهرم فکر می کرد حامله 

د به اینکه خوشبختانه جواب منفی بود. خوشبختانه به این جهت که سیر کردن شکم خودمان هم به زور بود چه رس

م تا اینکه مشکالت یک بچه دیگر هم به ما اضافه شود. برای مریضی ناشناخته ام مجبور شدم چند دکتر عوض کن

فت که از شانی دکتری را به ما داد که فقط با داروهای گیاهی کار می کرد. وقتی دکتر مرا معاینه کرد گآشنایی ن

با هزار  ناراحتی کبد رنج می برم و ناراحتی اعصاب هم مزید بر علت شده است. داورهایی را که او تجویز کرده بود

بودم فقط  الم بهتر می شود. در مدتی که مریضبدبختی تهیه کردیم و خوشبختانه بعد از چند روز احساس کردم ح

غبتمادرشوهرم یک بار به دیدنم آمد بعد از آن با وجودی که دور و برم پر از اقوام مادری بود اما هیچ کدام حتی ر  

دید زود رفت  نم را نداشتند چه رسد به اینکه بخواهند برای عیادتم بیایند. یک بار هم مادرم به قم آمد اما خیلی

او باشد.  پدر احتیاج به ناهار و شام داشت و زن فرخ هم به تازگی حامله شده بود و مادر باید می رفت تا مراقب زیرا

شرایط رفتن به  کمی که حالم بهتر شد بار دیگر از مجید خواستم برای زندگی به تهران برویم و او بار دیگر گفت که

واده ام باشم. ییر روحیه، مجید مرا به تهران برد تا مدتی کنار خانتهران را ندارد. بعد از بهبودی نسبی حالم برای تغ

ری نبود این بار چون با قهر نیامده بودم شرایط بهتری در خانواده داشتم. دیگر از نگاههای مشکوک مادر و فرخ خب

 .شاید همه فکر می کردند به حد کافی تنبیه شده ام و به همین خاطر محدودیتهایم برداشته شده بود

جا بود روز سوم که منزل مادرم بودم از شدت بی حوصلگی دخترم را در آغوش گرفتم تا به پارکی که نزدیک آن

اید باور نمی بروم. هنوز پیچ خیابان را رد نکرده بودم که دوستم ناهید را دیدم. ناهید با دیدن من لحظه ای ایستاد، ش

ال از ان آورد و من و فرشته را با هم در آغوش گرفت. در همان حکرد که مرا دیده است. با صدای بلند نامم را به زب

زدم. گله  من گله می کرد که چرا به نامه هایش پاسخ نگفتم و چرا وقتی به تهران می آمدم سری به خانه اشان نمی

که برایم  یگذاری او مرا خیلی شرمنده کرد زیرا ناهید صمیمی ترین دوستی بود که داشتم و با وجود پیغامهای زیاد

که علت اینکه  داده بود هیچ گاه به دیدنش نرفتم و حتی تلفنی هم به او نکردم. از او معذرت خواستم اما به او نگفتم

س از به دیدنش نرفتم این بود که منزلشان درست روبروی منزل پیمان بود. ناهید هنوز ازدواج نکرده بود و پ

ی هم داشت. لحظه ای حسرت زندگی او را خوردم زیرا همیشه وبگرفتن دیپلم سرکار می رفت و موقعیت شغلی خ

داده ام او را به  آرزو داشتم این طور زندگی کنم. ناهید می خواست مرا به منزلشان ببرد که به او گفتم به دخترم قول

قت کرد در وافپارک ببرم و به او گفتم اگر دوست دارد او نیز بیاید. ناهید که از دیدن من خیلی خوشحال شده بود م

 این گردش مرا همراهی کند. دیدن ناهید تداعی کننده روزهای خوب تجردم بود. همان طور که قدم زنان به سمت

 :پارک می رفتیم از خاطرات گذشته صحبت می کردیم. ناگهان ناهید پرسید

 راستی فرزانه تازگی ها پیمان را دیدی؟ -

م را کنترل ناهید متوجه نشود که رنگم تغییر کرده است و به زحمت خودلحظه ای قلبم فرو ریخت. امیدوار بودم که 

  :کردم و گفتم

 .نه. از وقتی که شوهر کردم خبری از او ندارم -



 .ناهید مشغول تعریف وضعیت بچه های محلمان شد

ختر رفتیم. دفرزانه، پسر ماهرخ خانم رو تازگی ها دیدی؟ همون که تا می اومد چیزی به ما بگه حالشو می گ -

انم یادته؟ عجب چیزی شده، قد بلند و هیکلی. قیافه شم درست مثل هنرپیشه های هندی شده. محسن پسر راضیه خ

مون می گن درسش رو تموم کرده االن یک مغازه بزرگ لوازم صوتی داره. راستی اون پسره رامین رو یادت میاد؟ ه

ستگاری. منم رده. یک روز مادرشو فرستاد خونه ما برای خواکه پای راستش می لنگید می گفتن با موتور تصادف ک

و شمع. بعد از نه گذاشتم نه برداشتم به مامانم گفتم براش از طرف من پیغام بفرسته که همه رو برق می گیره ما ر

ند روز . چاون یک بار دیگه هم مادرشو فرستاد که بعد از اینکه جواب رد دادیم خونه شونو فروختن و از اینجا رفتن

 اگه من زنش پیش دیدمش سوار یک پژوی مشکی رنگ بود. یک زن هم بغل دستش نشسته بود. با خودم گفتم حاال

ید که تو صف اتوبوس منتظر بودم دشده بودم یک فرغون هم نداشت چه برسه به اینکه پژو سوار بشه. تازه منم 

 .چند تا بوق هم زد و رد شد. هی شانسه دیگه

اداشت زن گرفتین؟راستی برای د -  

می  آره بدتر از زن داداش تو یک اعجوبه هم برای اون گرفتیم. نمی دونی چه به روز داداشم آورده. هرچی بهش -

ت نگفتم. ده یا خرج قر و اطوارش می شه یا جمع می شه تو حساب بانکیش. داداش منم شانس نیاورد. راستی اینو به

ود؟یادته که داداشم با پیمان چقدر جور ب  

شمان ناهید بار دیگر که نام پیمان آمد تپش قلبم شروع شد و با صاف کردن لباس دخترم می خواستم نگاهم را از چ

 .بدزدم تا نکند چشمانم چیزی را لو بدهد

کی از قرار شده بود با هم سرمایه جور کنند یک مغازه باز کنند اما معامله شون نشد. دلیلشم این بود که ی -

اشم بهش گفت که پیمان تو کار خالف افتاده، نادرمون هم از کار با او منصرف شددوستای داد . 

یدمکم مانده بود نفسم بند بیاد. نتوانستم خودم را کنترل کنم و با تعجب به ناهید نگاه کردم و پرس : 

 پیمان، پسر پوران خانم رو می گی؟ -

گفت ناهید خندید و سرش را جلو آورد بطوری که دخترم نشنود :  

 .آره، همون آقا پیمان شما -

وجه ای کند حرف ناهید کمی برایم سنگین آمد و باعث شد سرم را زیر بیاندازم. ناهید بدون اینکه به رنجیدن من ت

 :ادامه داد

ول کرد  آره بچه خوب و سربزیری بود یعنی هنوزم این طور به نظر می رسه اما این طور که می گفتن درسش رو -

ونجا هم رست بعد از اینکه تو دانشگاه در رشته حسابداری قبول شد. بعد از اون یک مدت رفت سر کار از ااونم د

ی بینمش. بیرون آمد. االن هم صبح تا شب خونه ست. مامانش که چیزی به کسی نمی گه اما هر وقت از سرکار میام م

ود. ون دیدمش که حموم آفتاب گرفته بحتی یک روز هم که مریض بودم و خونه خوابیده بودم تو حیاط خونش

ه روبروش درست همون جایی که اون وقتها زاغ سیاشو چوب می زدیم نشسته بود. دستاشو زده بود زیر چونه ش و ب

. دو تا دختر خیره شده بود. آخ اینو یادم رفت. چند هفته پیش تو خیابون آزادی دیدمش که سوار ماشین باباش بود

ته از ماشین کی جلو نشسته بود یکی هم عقب. اون منو ندید اما من تا دیدمش شناختمش البهم تو ماشینش بودن، ی

رهر می باباش. دخترا رو نگو یکی از یکی جلف تر. اونکه جلو نشسته بود دهانش رو نیم متر باز کرده بود و ه

 ...خندید. عقبی هم



ه بود و آن قط یک فکر تمام مغزم را مشغول کردناهید مسلسل وار صحبت می کرد اما من دیگر چیزی نمی شنیدم. ف

او نبود  اینکه چه به روز پیمان آمده؟ آن پسر با حجب و حیایی که می شناختم چه شد؟ چرا درسش را رها کرد. مگر

؟ یعنی تمام که با قاطعیت می گفت دانشگاه اولین و مهمترین هدف اوست. وای خدای من دانشگاه قبول شده و نرفته

صیر من بوده؟اینها تق  

 :آن قدر در فکر بودم که متوجه نشدم ناهید مدتیست که منتظر پاسخی است. با حواس پرتی گفتم

 ها، چی گفتی؟ -

  :ناهید خندید و گفت

ه خالصه همه مثل اینکه شرح بدبختی آقا پیمان بدجوری مشغولت کرده. پرسیدم حاال تو یک چیزی بگو، من ک -

  .خبرای محل رو بهت دادم

ر گفته یا حرف ناهید تکانم داد. مانند آدم شکاکی به او خیره شدم تا از نگاهش بخوانم که آیا حرفش را بدون منظو

ه خیلی از گفتن آن غرضی داشته است. ناهید هیچ عوض نشده بود و مثل همیشه رک و شوخ بود اما این من بودم ک

ی داشتم. یال و راحت از کنار مسائل می گذشت. احساس بدتغییر کرده بودم و دیگر آن فرزانه ای نبودم که بی خ

تصر حس می کردم دیگر نمی توانم با ناهید راحت باشم زیرا با هر حرف او مغرضانه برخورد می کردم. به طور مخ

م تم. به او گفتاز زندگی ام برای او تعریف کردم البته نه زندگی حقیقی ام، بلکه زندگی ای که آرزوی داشتنش را داش

بزرگیست.  در قم در منزلی که پدرشوهرم در اختیارمان گذاشته ساکن هستیم. منزلی که کامالً مستقل و دارای حیاط

ن منقلبم شوهرم موقعیت شغلی خوبی دارد و از نظر همه چیز در رفاه کامل هستم. چیزهایی که به ناهید گفتم از درو

ورد به اهید واقعیت را در مورد زندگی من بداند. تنها در یک ممی کرد اما چاره ای جز این نداشتم. دوست نداشتم ن

 .او راستش را گفتم و آن محبت و عشق مجید نسبت به خودم بود

م و من به او بعد از ساعتی گپ زدن به سمت خانه به راه افتادیم. ناهید بار دیگر از من خواست به منزلش تلفن کن

او جدا  مان لحظه هم می دانستم که چنین نخواهم کرد. زمانی که می خواستم ازقول دادم حتماً این کار را بکنم، اما ه

تفاق شوم گفت که وقتی خواست به قم بیاید حتماً به منزل من سری خواهد زد که امیدوار بودم هیچ وقت این ا

 .نیفتد

ه اگر پیمان آن طور ک به منزل رفتم، اما آشوب درونی ام بیش از قبل بود. عذاب وجدان بدجوری آزارم می داد.

وده کرده بود ناهید گفته بود به راهی کشیده شده بود که او را از یک انسان هدفمند تبدیل به انسانی عاطل و بیه

چیزی  مقصر من بودم. نفس عمیقی کشیدم و از خدا خواستم گفته های ناهید فقط در حد حدس و گمان باشد و آن

ستچیز مطمئن بودم و آن اینکه زمان تسکین خوبی برای تمام دردهاکه فکر می کردم نباشد و تنها از یک  . 

رای درد وقت و بار دیگر به قم بازگشتم و سعی کردم فقط به زندگی ام فکر کنم. بعد از چند ماه به تهران آمدم تا ب

را دیدم که  بی وقت مفاصل زانویم به دکتر بروم. برای مراجعه به دکتر وقتی خواستم سوار اتوبوس شوم پیمان

اندی بود  همزمان با من داخل اتوبوس شد. خواستم پیاده شوم اما پاهایم قوت بازگشت نداشت. بیشتر از دو سال و

نگاهم را از  که او را ندیده بودم. به چهره خسته و متفکرش نگاهی انداختم. خیلی تغییر کرده بود. طاقت نیاوردم و

اندازه دنیا  خت بود. فاصله بینمان بیش از چند قدم نبود اما میانمان بهچهره اش برداشتم. برایم دیدن او خیلی س

ر یک زمان فاصله بود. لرزش تمام وجودم را گرفته بود. خیلی سعی کردم مرا نبیند اما نفهمیدم چطور شد مرا دید. د

ستگاه مورد زمانی که به اینگاههایمان به هم تالقی کرد. سرم را به زیر انداختم و سعی کردم دیگر به او نگاه نکنم. 



یش از نظر رسیدم دلم نمی خواست پیاده شوم اما هر طور بود خودم را قانع کردم که راه من و او با هم یکی نیست. ب

توبوس آن نباید با سرنوشت خود بجنگم. از میان جمعیت راهی پیدا کردم و از اتوبوس پیاده شدم اما گویی آن ا

ه طور د. با سستی گام برمی داشتم و آن قدر گنگ و بی حواس بودم که راه مطب را بحس و توان مرا هم با خود بر

تم و کامل گم کردم. گویی نام خیابانها برایم مفهومی نداشت. مدتی حیران و سرگردان این طرف و آن طرف رف

علت زود آمدنم  ر کهسپس بدون اینکه نتیجه ای بگیرم راه منزل را در پیش گرفتم. به منزل که رسیدم در پاسخ ماد

 .را جویا شد گفتم مطب بسته بود

سته دور روز بعد ناهید را دیدم و این بار او را دعوت کردم تا به خانه مان بیاید و او پذیرفت، و عصر همان روز با د

ی که الگلی به دیدنم آمد. از آمدنش خیلی خوشحال شدم زیرا او تنها دوستی بود که برایم باقی مانده بود. در ح

  :صحبت می کردیم او که گویی چیز مهمی را به خاطر آورده باشد گفت

 .راستی فرزانه یک خبر مهم -

لو آورد و نشان دادم که مایلم خبرش را بشنوم و دلم گواهی می داد این خبر مربوط به پیمان است. ناهید سرش را ج

  :گفت

 .پسر پوران خانم نامزد کرده -

خ روی سرم رک چیزی که گفته بود یاری نکرد و بعد از چند ثانیه مثل این بود که سطلی آب یمغزم لحظه ای برای د

  :ریخته شد. لحظه ای برای تمرکز افکارم تالش کردم و بعد با زبانی الکن گفتم

 نامزد کرده؟ -

ه این ه خصوص کآره مگه قرار بود همیشه عزب باقی بمونه. خوب اونم باید باالخره سرو سامون می گرفت و ب -

 .آخرا مثل آدمای منگ حیرون و سرگردون بود

  :به خودم آمدم و گفتم

 آره خیلی خوب شد، مبارکه. به سالمتی از فامیالشونه؟ -

 .نه نمی شناسمش یعنی تا به حال ندیده بودمش فکر کنم غریبه اس -

 مگه تو اونو دیدی؟ -

 .آره -

 خوشگله؟ -

ه ش فرو ده، چشم و ابروش قشنگه، یک سوراخ روی چونه ش داره، وقتی می خنده گونآره، خیلی خوشگله. سفی -

 .می ره

د گفتمقلبم فشرده شد، اما نمی خواستم خودم را ببازم. با صدایی که سعی می کردم خالی از بغض و حسادت باش :  

 .مبارکش باشه -

داشت. با اندوه. اما این غم به ازدواج پیمان ربطی ن ناهید پس از ساعتی خداحافظی کرد و رفت و من ماندم با دنیایی

م می شد وجودی که دلم شکسته بود اما خوشحال بودم زیرا خواهان خوشبختی اش بودم. تنها چیزی که موجب عذاب

ی این بود که خودم را یک لحظه جای پیمان گذاشتم. زمانی که من همسر مجید شدم و رفتم. اون موقع پیمان چ

روزش  رفتنم را تحمل کرد و دم نزد؟ تا آن لحظه پیمان را درک نکرده بودم و نفهمیده بودم چه بهکشید؟ چطور 

مان که با اما نمی دانستم این بخشش را از چه کسی می خواستم، از پی« مرا ببخش.»آورده ام. با صدای بلند گفتم: 



. بدون شک تعصب کنارم بود تا خودم را دریابمرفتنم دلش را شکسته بودم و یا از مجید که در تمام این مدت دور از 

 .از هر دوی آنها بخشش می خواستم و امیدوار بودم خدا نیز مرا ببخشد
 

 

 فصل هفدهم  ·
 

یمان یک ماه بعد زمانی که برای نشان دادن جواب آزمایشاتم به تهران آمدم شنیدم آخر همان هفته مراسم عقد پ

یک ماه  قد او در آن روز باشد برایم لحظه لحظه اش زجرآور بود. با اینکه در عرضاست. پنجشنبه ای که قرار بود ع

ظهر باشد خودم را ساخته بودم تا با این مسئله منطقی برخورد کنم اما هرچه به ساعت عقد او که حدس می زدم بعداز

نستم به او بگویم ید، اما نتوانزدیکتر می شدم دلم بیشتر می گرفت. مجید که متوجه ناراحتی ام شده بود علت را پرس

کرد و  که از چه غمگینم. در عوض از او خواستم مرا به بهشت زهرا ببرد تا سر خاک زهرا و فریبا بروم. مجید قبول

لبم فشار می هر دو به اتفاق راهی شدیم. ابتدا سر خاک فریبا رفتم و مدتی کنار مزارش نشستم، اما هنوز چیزی به ق

ند ن فاتحه ای با کمک مجید از جا بلند شدم تا سر مزار زهرا بروم. از او خواستم مرا همراهی نکآورد. بعد از خواند

نم از او خجالت نکشم. مجید سرش را به نشانه موافقت تکان داد و ک تا اگر خواستم گریه کنم و خودم را سبک

هایی آهسته انم تا دنبالم بیاید. با گامگفت که برای فاتحه خوانی به مقبره شهدا می رود و از من خواست همان جا بم

اشکهایم را  به طرف مزار زهرا رفتم. دیدن مزار بی کس و غریب او قلبم را بیش از پیش فشرد. نمی توانستم جلوی

که پیکر بگیرم. سر خاکش نشستم و شروع کردم به صحبت کردن با او. احساس غریبانه ای داشتم. احساس این

 اصله انداخته آزارم می داد. احساس می کردم غیر از زهرا کس دیگری هم به درد دل منغریبه ای بین من و او ف

گوش می کند، اما این فقط لحظه ای بود. خودم را قانع کردم که او اکنون با زهرا دوست و همدم است پس چه 

تممه چیز را به زهرا گفاشکالی دارد او نیز غم مرا بداند. پیشانی ام را روی سنگ تیره گور نهادم و با زمزمه ه . 

مدم نمی دانم چه مدت به آن حال بودم که با صدای مجید که روی سرم خم شده بود و مرتب صدا می کرد به خود آ

نظر  و چشمانم را باز کردم. آفتاب رو به غروب بود. مجید نگران و مضطرب سعی داشت مرا به هوش بیاورد. به

دم و وابی راحت و بی دغدغه. درست مثل همان زمانی که کنار زهرا می خوابیخودم فقط لحظه ای خوابم برده بود. خ

عتی قبل با صدای او به خواب می رفتم. حال عجیبی داشتم. گویی از درون خالی شده بودم و از بغض و دلتنگی سا

ود لبخند لم بنشانی نمانده بود. احساس سبکی می کردم و همین باعث شد به چهره مردانه مجید که هنوز نگران حا

یره زهرا بزنم تا او باور کند که حالم خوب است. با کمک مجید از جایم برخاستم و نگاهی دیگر به سنگ گور ت

م انداختم. مطمئن بودم حضور او در کنارم باعث آرامشم شده بود. زیر لب به یادش فاتحه ای خواندم و خواست

یز فاتحه خواندم و به اتترکش کنم که به یاد همسایه اش افتادم. برای او ن ق مجید بهشت زهرا را ترک کردیم. فا

ودم اگر فرشته همراهمان بود از مجید می خواستم از همان راه به خانه مان برویم اما چون او را منزل مادرم گذاشته ب

نبود و با  رمجبور بودیم برگردیم. فکر می کردم با رسیدن به خانه پدرم اضطراب و نگرانی ام بازگردد اما این طو

امش کمال تعجب فهمیدم که معجزه ای رخ داده است. دیگر از آن همه نگرانی و دودلی و سردرگمی خبری نبود. آر

ان فکر کردم. به او و عجیبی در قلبم احساس می کردم و بدون اینکه به تپش قلب بیفتم به گذشته و همچنین به پیم

گذشته  ه سیاه و غریب زهرا به خاک سپرده بودم. دیگر یاد او احساسدختری به نام مرجان که اینک او را کنار مقبر



تم. را در من بوجود نمی آورد گویی سالها رشد کرده بودم. من تمام این تغییرات چند ساعته را معجزه می دانس

 .معجزه ای از جانب خدا برای آرامش روح و قلب خودم

ی خواستم می دانستم دیگر در این امتحان مردود نخواهم شد. مبه قم برگشتم تا یک بار دیگر امتحان پس بدهم و 

ی پیدا کنم. مجید را راضی کنم تا قبول کند برای زندگی به تهران برویم زیرا مطمئن بودم در تهران می توانم شغل

ل کل هم حمجید حرفی نداشت. مشکل ما فقط تهیه مسکن بود که با فکری که من کرده بودم امیدوار بودم این مش

ا اجازه شود. فردای آن روزی که من و مجید صحبتهایمان را کردیم به تهران رفتیم و من با پدرم صحبت کردم ت

لفتی نکرد. بدهد به طور موقت در طبقه پایین منزل، جایی که زمانی در اختیار زهرا قرار داشت زندگی کنیم. پدر مخا

ک سال همین دلیل قرار شد او منزل پدرش در قم بماند و یدر این بین درس مجید بود که هنوز تمام نشده بود به 

د می گذراندم به باقی مانده از درسش را طی کند. شبهایی که با فرشته تنها در اتاقی که پیش از آن متعلق به زهرا بو

د یاد او می افتادم و دلم خیلی هوایش را می کرد. دوست حبت ایم صاشتم او بود تا من نیز بتوانم برایش از تجربه ه

قاد داشت دو کنم و به او بگویم که من نیز هم اکنون به جایی رسیدم که زمانی او رسیده بود به همان جایی که او اعت

 .عاشق باید مانند دو خط موازی از کنار هم رد شوند

ندگی زروزها از پی هم می گذشت و هر روز به این امید چشم می گشودم که شاید فرجی شود و گره تنگدستی در 

یش پدر و ام باز شود. بعضی اوقات به شدت نیازمند بودم با این وجود رویم نمی شد دستم را برای گرفتن قرض پ

بی داشتم. مادرم دراز کنم چون نمی خواستم بیش از آن سربار پدرم باشم. یک روز دلم خیلی گرفته بود و حال عجی

یست د. بی قرار و آشوب زده بودم و نمی دانستم این چه حالدوری از مجید و دلتنگی برای او به شدت آزارم می دا

ه در زندگی که وجودم را می آزارد. به اطرافم نگاه کردم و بار دیگر به یاد زهرا افتادم. یاد سختیها و گرفتاریهایی ک

داشت که را ناش کشیده بود. اکنون می فهمیدم او تمام این روزها را گذرانده بود با این تفاوت که مانند من کسی 

سری نزده  یاورش باشد. دلم گرفته بود. هوای استاد و شعرهای حافظ به سرم زده بود. خیلی وقت بود که به استاد

متاز را هم بگذرانم. در یک لحظه دلم جوشید و از جا بلند مبودم و این در حالی بود که به او قول داده بودم دوره 

اد سرکالس ایی راهی قم شدم و یکراست به مؤسسه رفتم. خوشبختانه استشدم. دخترم را به مادر سپردم و به تنه

دانستم ساعتی  بود. صبر کردم تا کارش را تمام کند. وقتی مرا دید خیلی خوشحال شد و با شادی به استقبالم آمد. می

ه رفتیم. نگاه سسبعد باز هم کالس دارد. صبر کردم شاگردانش از کنارمان بگذرند سپس به راهنمایی او به دفتر مؤ

وصی حالم را استاد تا عمق روحم نفوذ می کرد. شاید از همین نگاه به ضمیر آشفته ام پی برده بود زیرا با لحن مخص

نی داشت نمی پرسید. به او گفتم بد نیستم اما می خواندم که حرفم را باور نکرده است. شاید برای او که ضمیر روش

خواستم تا برایم تفألی بزند. لبخندی زد و گفتتوانستم نقش بازی کنم. از استاد  :  

 .حافظم را نیاوردم -

  :آهی از سر حسرت کشیدم و گفتم

 .حیف شد -

  :خندید و گفت

 .ناراحت نشو، یک حافظ اینجا هست. با اونم می شه تفألی زد -

بسم »آورد.  م آشنا را به زبانسپس برخاست و دیوان حافظ را از قفسه کتابها برداشت و کنار من نشست. همان کال

ته کتاب را باز با شنیدن این جمله آرامش چون مسکنی بر قلبم نفوذ کرد. استاد با چشمانی بس« اهلل الرحمن الرحیم



اوردم و کرد. ابتدا نگاهی به شعر انداخت. لحظه ای سکوت کرد. در چهره اش می خواندم که در فکر است. طاقت نی

  :گفتم

؟ برای من بخونیناستاد چی شد - . 

  :استاد شروع کرد به خواندن
 

 دیگر زمنزل جانان سفر نکن درویش

 که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس
 

 :خیلی منقلب شدم و پرسیدم

 استاد یعنی چی؟ -

  :کتاب را به طرفم گرفت و گفت

 .بگیر خودت باقی شو بخون -

 :کتاب را گرفتم و خواندم
 

خت نیک خواهت بسدال رفیق سفر ب  

 نسیم روضه شیراز پیک راهت بس

 دیگر ز منزل جانان سفر نکن درویش

 که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس

 هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم

 ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس

 وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل

 حریم درگه پیر مغان پناهت بس

اغری می نوشبه صدر مصطبه بنشین و س  

 که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس

 زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن

 صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس

 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

 تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس

 به منت دگران خو مکن که در دو جهان

 رضای ایزد و انعام پادشاهت بس

دگر نیست حاجت ای حافظبه هیچ ورد   

 دعای نیمه شب و درس صبحگاهت بس
 



شم دوخته بود. بغض گلویم را می فشرد و نمی دانستم چه بگویم. به استاد نگاه کردم. او با نگاه نافذی به چهره ام چ

  :فکر می کردم استاد از هر چیزی که در دلم بود آگاه شده است پس گفتم

 استاد یعنی چی؟ -

  :گفت

ه تمام من فقط یک چیزی به تو می گم. می دونی این بس یعنی چی؟ وقتی خداوند الیزال انسان را خلق کرد ب -

تر یعنی انسان به  و دنیایی تفسیر در این یک کلمه نهفته است. اما به تعبیر ساده« بس»فرشتگان و کائنات گفت 

خلق نشد. بس یعنی اینکمال رسید و خلقت کامل شد. یعنی بعد از انسان چیزی کامل تر  . 

از میان لبانم  سرم را زیر انداختم و احساس شرمندگی کردم. به روی استاد نمی توانستم نگاه کنم. کالمی ناخودآگاه

 :بیرون آمد

 .استاد خیلی سخته -

نمی  ت رومی دونم خیلی سخته. اما تو باید صبر داشته باشی. دخترم موقعیتهای خوبی داری اما قدر قدرت خود -

این  دونی. همه چیز در وجودت تکمیل است اما شناخت کافی نداری. می دونی کجا هستی؟ تو هنوز اول راهی. مثل

را  می مونه که می خواهی از قم به تهران بروی. اما هنوز از عوارضی قم نگذشتی. تو هنوز زیباییهای بعد از این

ل را دریابی. اما قبل از آن خودت را دریابندیدی. پس از این فرصت خواهی داشت دشت را ببینی و گ . 

لوی پایش خیلی منقلب شدم. هنوز در فکر بودم که متوجه شدم استاد کیفش را بدست گرفت و از جا برخاست. ج

  :بلند شدم. با نگاه آرام بخشی به من گفت

 .در مورد خودت خوب فکر کن و سعی کن خودت را بشناسی -

ن به یک زندگی حرفهای او فکر کردم. تصمیم قاطعی گرفتم. تصمیم گرفتم برای رسید استاد رفت. من تا مدتی به

تم. هنگام ایده آل تمام تالشم را کنم. پس از بیرون آمدن از مؤسسه به دیدن مجید رفتم و همراه او به تهران برگش

تاد را برای او گفتم پیش اس بازگشت مانند کبوتری سبکبال شده بودم. آن شب وقتی با مجید تنها شدم جریان رفتنم

ن ابیات سپس دیوان حافظم را باز کردم و برای او هم شعری را که استادم برایم تفأل زده بود خواندم. بعد از خواند

شده  جادویی حافظ سرم را بلند کردم تا بازتاب آن را در چهره اش ببینم که متوجه شدم اشک در چشمانش جمع

ب و مردانه اش برداشتم و سرم را زیر انداختم و گفتماست. نگاهم را از چشمان نجی :  

 .من تو رو خیلی اذیت کردم، منو ببخش -

  :گفت

 .نه فرزانه من عاشق تو هستم. حتی اذیتت هم برام اونقدر شیرینه که حد نداره -

 مجید منو می بخشی؟ -

. من خودم عاشقم اشه. عشق که گناه نیستچی رو باید ببخشم. مگه تو چکار کردی که احتیاج به بخشش داشته ب -

 .و اینو خوب می فهم

  :با صدای بغض آلودی گفتم

ام مانع  یک چیزی عقده شده تو گلوم. دوست دارم خیلی چیزا بهت بگم. خیلی چیزایی که شاید غرور احمقانه -

 .ابراز اونا می شده

ی کرد حرفم را قطع کرد و گفتسرم را روی سینه اش گذاشت و در حالی که موهایم را نوازش م :  



رو به حال  دیگه نمی خوام حرفی از گذشته بزنی. مهم االنه. االن و اینجا. بهتره به آینده فکر کنیم و گذشته -

 .خودش بگذاریم

  :بدون اینکه سرم را از روی سینه اش بلند کنم گفتم

ی گذشته بهت بگماما من آدم بدی بودم. شاید الزمه هر چیزی رو که تو قلبم م - ... 

  :دستش را جلوی دهانم گذاشت تا مانع از حرف زدن من شود و با لحن آرامی گفت

 من همه چیز رو می دونم. همه چیز رو. چهره قشنگت مثل آینه هر چیزی رو که الزم بود من بدونم نشونم می -

این لحظه رو می بینمداد، اما باید خودت به این باور می رسیدی. من از ته قلب خوشحالم که  . 

 مجید منو می بخشی؟ -

 .آره عزیزم. آره عشقم. من خیلی وقت پیش تو رو بخشیدم -

وبیهات و مجید پس بزار این رو هم بگم هر بار که به یاد قدیم می افتادم بعد از اون به تو فکر می کردم. به خ -

 .مهربونیهات

ای قلبت رو تی اما شاید عشقی که از گذشته داشتی به حدی فضخوب این نشون می ده که تو هم منو دوست داش -

اگر پای  اشباع کرده بود که منو توی قلبت نمی دیدی. تو منو دوست داری، اگه این طور نبود ادامه نمی دادی حتی

ق ه الیفرشته هم در میان نبود. تو به خاطر من و فرشته از راحتی ات گذشتی. تو با این فداکاری نشون دادی ک

 .احترامی. من به تو احترام می گذارم و از تو می خوام منو ببخشی

تم تا گریه می کردم و از این همه بخشش و بزرگواری شرمزده بودم. سرم هنوز روی سینه مجید بود و دوست داش

ر می ابد هم آنجا باقی بماند. صدای نفسهای گرم او را می شنیدم و تپش قلب گرمش را احساس می کردم. زار زا

  :گریستم و مجید با صدای آرام بخشی می گفت

و فرزانه تو رو به خدا گریه نکن. من طاقت گریه هاتو ندارم. من دوستت دارم، خیلی هم دوستت دارم. با ت -

رو زیر دست  زندگیم کامل شد. تو برام دختری آوردی که درست مثل اسمش یک فرشته است. اون بهترین تربیت

خوشبخت ترین مردی هستم که می شناسم. مثل تو کجا می تونستم پیدا کنم تو یاد گرفته. من . 

رد چون کالمش صادقانه بود و می دانستم برای دلداری من آنها را بیان نمی کند اما همین گریه ام را شدیدتر می ک

 من می گوید. من بیشتر از خودم بدم می آمد. با خودم فکر کردم خدای من. من چه کارهایی می کردم و او چه به

راز محبت چقدر پست بودم که هیچ وقت او را آن طور که الیقش بود نشناخته بودم. همیشه منتظر بودم او برای اب

م و خرد پیشقدم شود بدون اینکه خودم قدمی در این راه بردارم. مجید به خاطر من خیلی تحقیر شد و من نشست

مانده؟ آیا  ودم و می اندیشیدم آیا برای جبران گذشته وقتی باقیشدنش را تماشا کردم. با تمام وجود پشیمان ب

یر نشده خواهم توانست عشقی را که با خودخواهی از او دریغ می کردم اکنون ارزانی کنم؟ آیا برای جبران گذشته د

می داد، به  یونداست؟ اکنون دیگر فقط و فقط به مجید فکر می کردم بدور از نقاط مشترکی که زندگی مان را به هم پ

یزی که فکر نکرده بودم او و احساسش بود و من چخودش و به گذشت و بزرگواری اش. در تمام این سالها به تنها 

امه ام را به در این مورد خیلی ظالم بودم. وقتی آرام شدم به او گفتم که می خواهم دفتر خاطراتی بنویسم و زندگین

ش همیشه ز فرزانه، زنی که شاید کمی دیر فهمید که خداوند برای بندگانقلم بیاورم. می خواهم از خودم بنویسم، ا

ا بهترینها را می خواهد و از مرجان می نویسم، دختری که بعد از اینکه در وجودم مرد جسدش را در کنار مزار زهر

 .به خاک سپردم



  :مجید لبخندی زد و گفت

 .فکر بسیار خوبی است -

فتمبا دیدن لبخندش شاد شدم و گ :  

 .از زهرا و ناکامیهایش نیز خواهم نوشت و حتی از فریبا و سرگذشتش -

  :اشک در چشمانش پر شد و گفت

 .من هم تا جایی که بتوانم کمکت خواهم کرد -

 :مجید لحظه ای به فکر فرو رفت. از او پرسیدم به چه چیزی فکر می کند و او آهی کشید و پاسخ داد

رای تو و فرشته توانستم اونی باشم که تو می خواستی. خیلی دوست داشتم زندگی خوبی بفرزانه من هیچ وقت ن -

ت مهیا کنم تا درست کنم اما هنوز نتونستم کار خوبی داشته باشم. هنوز نتونستم خونه ای که دلم می خواست برای

 .توی آن آرامش داشته باشی

  :گفتم

ا هم می تونیم به تموم چیزایی که می خواهیم برسیم. مطمئنم خددیر نشده، ما هنوز اول راهیم و با کمک هم  -

 کمکمون می کنه. مگه نه؟

 .آره عزیزترین کَسم. خدا به همه اونایی که ازش کمک می خوان لطف داره -

ر برای یک بار دیگر به تشویق مجید برای شرکت در دوره ممتاز خط ثبت نام کردم و قرار شد هفته ای یک با

ی زد و الس به قم بروم. استادم وقتی مرا برای حضور در کالسهای ممتاز دید لبخند رضایت بخششرکت در ک

  :گفت

صف حالت دخترم بهت تبریک می گم و می خوام چند بیتی از استاد مجتهد و عارف میرزا حبیب خراسانی برای و -

 .بخوانم

استاد سپردملبخندی زدم و سرم را زیر انداختم و گوشم را به صدای عرفانی  . 

 گوهر خود را هویدا کن، کمال اینست و بس

 خویش را در خویش پیدا کن، کمال اینست و بس

 سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد

 دیده را زیر سرمه بینا کن کمال اینست و بس

 همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب

 در درون اهل دل جا کن کمال اینست و بس

نگ خاره شد ای پور عمران با عصادل چو س  

 چشمه ها زین سنگ خارا کن کمال اینست و بس

 چند می گویی سخن از درد و رنج دیگران

 خویش را اول مداوا کن کمال اینست و بس

  باد در سر چون حباب ای قطره، تا کی؟ خویش را

 بشکن از خود، عین دریا کن کمال اینست و بس

ی تو پای خویشتنچون به دست خویشتن بست  



 هم به دست خویشتن وا کن، کمال اینست و بس

 کوری چشم عدو را روی در روی حبیب

 خاک ره بر فرق اعدا کن کمال اینست و بس
 

م. لبخند آرامش استاد سکوت کرد و من که شیفته این ابیات دل انگیز شده بودم سرم را بلند کردم و به او نگاه کرد

که آرامش گم شده ام را به من برگرداندبخشی روی لبانش بود  . 

 :صدای آسمانی او بر جانم طنین انداخت

 .آره دخترم کمال اینست و بس -

گشتم و بعد از بار دیگر کالم استاد مثل همیشه دلگرمی عجیبی به من بخشید. آن روزها با دل پر از امید به منزل باز

ه همراه به قم می رفتم و بعد از شرکت در کالس خوشنویسی بآن با ذوق و پشتکار روزهای چهارشنبه هر هفته 

ین زندگی مجید به تهران بازمی گشتم. او صبح روز شنبه برای شرکت در کالسهای درسش به قم بازمی گشت. ا

رای پیشرفت کمی مشکل بود اما دیگر من فرزانه ای نبودم که به وجود مشکالت فکر کنم. تجربیات گذشته راهی ب

م که نیاز مالی شده بود. با پشتکار و عالقه در کالسهایم حاضر می شدم و بقیه روز در پی یافتن شغلی بود آینده ام

ند عاقبت امان را تا حدودی رفع کند. از آنجایی که خداوند حامی بندگانیست که از او طلب روزی و پیشرفت می کن

گنجی به  مبلغ چهل هزار تومان بود برایم چونتوانستم شغلی در آموزش و پرورش پیدا کنم. نخستین حقوقم که 

مین حساب می آمد که تمام گنجهای عالم در برابرش هیچ بودند. با عشق و عالقه در مدرسه تدریس می کردم و ه

مه وقت پیدا عالقه باعث شد پیشنهاد یک نوبت کار دیگر به من شود. از طرف دیگر مجید در کنار درسش شغلی نی

م تالش یشرفت خوبی برای زندگی مان به حساب می آمد. سعی می کردم تا جایی که می توانکرده بود و همین پ

ا دیروقت به کنم. به همین خاطر وقتهایی که تدریس نداشتم از مراکز فرهنگی سفارش کار قبول می کردم و شبها ت

گاهی را وادار کردم تا آرایشانجام آنها می پرداختم. در کنار کار تدریس یک دوره آموزش آرایشگری دیدم و پدرم 

ر را انجام را که زمانی برای زهرا درست کرده بود برای من از نو درست کند. این بار پدر بدون هیچ مخالفتی این کا

غافل  داد. تالش زیادی برای پیشرفت مادی زندگی ام می کردم اما این باعث نمی شد از مجید و فرشته لحظه ای

های آن روز به لطفیهای گذشته ام را بکنم. به این ترتیب عشق به زندگی و دیدن خوبیشوم. می خواستم جبران کم 

ک روز در من بیشتر می شد. گاهی تم و ه دلتنگ و افسرده می شدم برای دیدار از زهرا و فریبا به بهشت زهرا می رف

 .بعد از بازگشت سعی می کردم با توکل به ذات مقدس حق ایمانم را قوی تر کنم

ت و من ال با تمام سختیهایی که برای رفت و آمد به قم می کشیدم تا خودم را به کالس خط برسانم گذشیک س

شه مشوق توانستم دوره ممتاز را نیز با موفقیت به اتمام برسانم. هنوز آخرین حرف استادم را به خاطر دارم که همی

ه با آن تفأل می ریک گفت دیوان حافظش را که همیشخوبی در زندگی ام بود. بعد از اینکه به خاطر موفقیتم به من تب

  :زد به دستم داد و گفت

چ گاه از حافظ دخترم کتابم را به یادگار برایت می گذارم تا هرگاه دلتنگ شدی تفألی به آن بزنی. سعی کن هی -

میدوارم ز یاد نبر. اجدا نشوی زیرا حافظ تفسیر قرآن است به زبان فارسی. ایمانت را حفظ کن و خدا را هیچ گاه ا

 .روزی نامت را در شمار استادان بزرگ خط ببینم. البته اگر عمری باقی باشد

نبرم با گریه ای از سر شوق و دلتنگی از استاد جدا شدم و به خودم قول دادم هیچ گاه نصایح ارزشمند او را از یاد . 



ان آمد و در جایی مشغول کار شد. زندگی روی همان سال درس مجید نیز تمام شد و او بعد از اخذ مدرک به تهر

روز بزرگ  خوشش را به من نشان داده بود و این بهترین لطفی بود که از جانب خدا نصیبم شده بود. دخترم روز به

گر آزاد و تر و قشنگ تر می شد و این مرا به شکر خدای یگانه وا می داشت که راه اشتباهی را انتخاب نکرده ام. دی

و یاد گذشته باعث آزارم نبود رها بودم . 

دم تا یک روز از مدرسه ای که در آن تدریس می کردم برمی گشتم. قبل از رسیدن به خانه از تاکسی پیاده ش

دم که در چیزهایی را که برای منزل احتیاج داشتم تهیه کنم. همان طور که در خیابان قدم برمی داشتم پیمان را دی

واهم شد رخالف انتظارم که فکر می کردم اگر او را ببینم چه خواهد شد و یا چه حالی خکنار زنی گام برمی داشت. ب

ن طور که ناهید هیچ اتفاقی نیفتاد. نه قلبم به تپش افتاد و نه دست و پایم سست شد. به همسرش نگاه کردم. هما

ود متوجه ه بود. خیلی زگفته بود همسرش زن قشنگی بود که خیلی هم به او می آمد. خودش هم خیلی تغییر کرد

ث تعجب شدم بینی اش را عمل کرده است. دیگر هیچ احساسی نسبت به او در خودم حس نمی کردم و این حتی باع

رش خودم نیز شده بود. بدون اینکه خود را ببازم و یا بخواهم از دیدش مخفی شوم وارد فروشگاهی که او و همس

کردم. وقتی خواستم از مغازه ب جلوی در آن ایستاده بودند شدم و خریدم را ون بیایم چشمم به او خورد که یر

شم از او جلوی در فروشگاه منتظر همسرش بود. نگاهم به نگاه او افتاد و هیچ نقطه آشنایی ندیدم. خیلی راحت چ

گیخته برانبرداشتم و به راهم ادامه دادم. با قدمهای محکم و امیدوار به سوی منزلم رفتم. هیچ وسوسه ای در وجودم 

ود فقط نشد. نه دلم می خواست برگردم و یک بار دیگر او را ببینم و نه دیدن او باعث تشویش درونی ام شده ب

ی به خوشحال بودم. خوشحال و راضی. خوشحال از اینکه درد روحی ام درمان شده بود، و راضی از خوشبختی او. وقت

ه زندگی ر به جا آوردم و با خدای خود عهد بستم همان گونخانه برگشتم به شکرانه این نعمت دو رکعت نماز شک

د است. کنم که شایسته بندگان خوب اوست. بعد از نماز احساس خوبی داشتم و مطمئن بودم خدا هم از من خشنو

 .من راه زندگی ام را یافته بودم. اگرچه کمی دیر، اما عاقبت یافته بودم و این همان خوشبختی بود

. هم اکنون آن روز می گذرد خوشبختی مرا انتظار برای به دنیا آوردن فرزندی دیگر تکمیل می کند اکنون سالها از

د مرا زن موفقی از نظر اجتماع و خانواده ام هستم. خانواده همسرم و تمام کسانی که زمانی چشم دیدنم را نداشتن

ار را به حد ام و هنوز در تالشم که این افتخبخشیده اند و حتی به وجودم افتخار می کنند. من نیز آنان را بخشیده 

رم خداوند اعالی خود برسانم. در کار خوشنویشی کماکان موفقیت کسب می کنم و این امید را دارم که به فضل و ک

بگیرم مهربان روزی سکوی افتخار را از آن خود کنم و روی پله ای هر چند پایین تر از استادان به نام کشورم قرار . 

ودین فصل نوشته هایم از کسانی یاد می کنم که وجودشان در زندگی ام همواره باعث دلگرمی و نور بدر آخر . 

 .از پدر و مادر زحمتکشم که با وجود تألمات زیاد سایه پر مهرشان همواره بر سرم بود

 .از دخترم که عشق و احساس مادر بودن را در من زنده نگاه داشت

و نشیب زندگی ام همواره دوست و همراهم بود و لحظه ای تنهایم نگذاشت از همسرم که با وجود فراز . 

خشش و از زهرا و فریبا خواهران ناکامم که همیشه برایشان دلتنگم و با خلوص نیت از خداوند رحمان خواهانم که ب

 .و رحمتش را از آنان دریغ ننماید
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