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عصر یکی از روزهای کسالتبار مرداد بود و من در انبساط و رخوت پوچی فرو رفته بودم . غرق در اوهام تلخ و 

شیرین زندگی بودم که صدای مشت هایی که به در کوفته میشد مرا از تخیالت پراکنده ام بیرون کشید .با وحشت به 

جب بودم چه کسی بدون زنگ زدن چنین بی پروا به سوی در خانه دویدم . زنگ در به صدا درنیامده بود و من متع

در خانه می کوبد .وقتی در راباز کردم دیدم کسی پشت در نیست اما صدا همچنان می امد.در این لحظه از اشتباهی 

که کرده بودم خنده ام گرفت. خانم مظفری .همسایه مان بود که در خانشان را به شدت می کوفت .جلو رفتم و سالم 

او جوابی نداد و با نگرانی شروع به فریاد کشیدن کرد . مدام می گفت:علی در رو باز کن چرا پشت در رو  کردم ولی

 انداختی؟

حس کردم مشکلی پیش آمده که علی پشت در را انداخته.. گفتم :خانم مظفری اگه می خواین فعال تشریف بیارین 

 خونه ی ما تا عصبانیت علی اقا فرکش کنه 

تکان داد و گفت:نه آهو جان کار از عصبانیت و این حرف ها گذشته باید در خونه رو باز کنم. پدرت  با نگرانی سر

 خونس؟

گفتم:شرمنده جز من کسی خونه نیست . ولی هر کاری بخواین انجام میدم . به سرعت وارد خانه شد و با نگرانی به 

 زی نداریم که بتونیم به حیاط خونه مون برم؟طرف راه پله پشت بام رفت و پرسید آهو جون نردبانی طنابی چی

به سرعت به زیر زمین رفتم و نردبان نیمه شکسته و کوتاهی را که سالها بود به هیچ دردی نمی خورد برداشتم وبا 

عجله از زیر زمین خارج شدم خانم مظفری با دیدن ان فوری به طرف دیوار حیاط رفت .من نردبان را لب دیوار 

ان باال رفتم آخرین پله ها را که طی کردم ناگهان بر جا خشکم زد ...ان چنان لرزش شدیدی زانوانم را گذاشتم و از 

 گرفته بود که دچار سر گیجه ی عصبی شدم . در این لحظه خانم مظفری فریاد زد :چرا نمیری باال؟

شما هم بیای نباال صبر کنید تا  با وحشت رو به سوی او کردم و با صورتی رنگ پریده و بهتزده گفتم احتیاجی نیست

 من برم توی حیاط شما و از تو در رو باز کنم

 با حالتی تقریبا دیوانه وار فریاد زد: پس عجله کن. ممکنه دیر بشه!

فوری به طرف کوچه رفت و من با تهوعی که دگرگونم می ساخت با پاهای سست و کرخت در حالی که چشم از علی 

دیوار رفتم . نردبان را باال کشیدم و ان طرف دیوار قرار دادم. خدایا کاش این اتفاق نیفتاده  بر نمیداشتم روی لبه ی

بود به آرامی از نردبان پایین رفتم و به علی نزدیک شدم.. حس می کردم چشمهایم درست نمی بیند .بیچاره خانم 

افتد ...آیا درست است که در را باز کنم  مظفری وقتی جسد بی روح و حلقه آویز علی را در ایوان ببیند قطعا پس می

؟ کاش حداقل این منظره روبه روی در ورودی نبود .شاید از شدن ضربه کم می کرد .در این لحظه صدای فریاد 

 خانم مظفری دوباره بلند شد که می گفت:آهو کجایی؟چرا در رو باز نمی کنی ؟چرا صدات در نمیاد ؟

 ده نمی تونم از جام تکون بخورم فکر کنم شکست هباشه .با صدای لرزان گفتم پام پیچ خور

 پرسید چیزی نمیبینی از علی خبری نیست ؟

 پس از مکثی گفتم:نه خیالتون راحت باشه ظاهرا که خبری نیست

 جواب داد:آهو تو رو به خدا بلند شو و در رو باز کن جونم داره به لبم میرسه

 عجله دارین؟ بع فرض این که در باز شد منتظر دیدن چی هستین؟با گریه گفتم:نمی تونم...چرا اینقدر 
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او دیگر منتظر سوال و جواب نشد و فریاد کشان به طرف خانه های دیگر می رفت و طلب کمک می کرد . صدای 

رای ضجه هایش تمام اطراف را می لرزاند .دلم می خواست یک جور علی را از ان باال پایین بیاورم . ولی چگونه؟ نه یا

باز کردن در را داشتم نه نزدیک شدن به جسد علی را .چه مساله ای باعث ازارش شده بود که چنین با خشونت 

خویش را به قتل رسانده بود ؟ علی که در تمام عمرش آزارش به مورچه ای هم نرسیده بود پس چگونه چنین بالیی 

یزی او را تا سر حد جنون از زندگی بیزار کرده که از توانسته بود با جسمی که خداوند به او بخشیده بیاورد ؟چه چ

 آن گذشته بود؟

صدای ضجه های خانم مظفری نزدیکتر میشد مثل اینکه داشت کسی را به داخل خانه ی ما هدایت می کرد . طولی 

 نکشید که پسری از دیوار خانه ی ما پرید توی حیاط. همان لحظه ی اول متوجه جسد علی شد و از شدت تعجب

دست به دهان برد او هم مستاصل مانده بود که چه کند . مادری نگران و پریشان پشت در منتظر شنیدن خبر سالمت 

 پسرش بود و پسری به دار آویخته در این طرف ارام و بدن هیچ انتظاری

 پسر بعد از کمی تردید گفت:مخصوصا درو باز نکردی؟

 با بغض سری به عالمت تایید تکان دادم

را گاز گرفت و گفت چاره ای نیست باید درو باز کنیم . اینطوری بیشتر عذاب میکشه . این پسر چه نسبتی لبش 

 باهاش داره؟ نکنه بچش باشه؟؟؟

 گفتم آره و متاسفانه تنها پسرش هم هست

مان هر صدای در زدن خانم مظفری بلند شد اودر حال گریه میگفت:تورو به خدا در رو باز کنین. چی شده؟ علی ما

کاری گفتی می کنیم . بهت قول میدم که همین امروز بریم خواستگاری می دونم که تو نمی ذاری درو باز کنن. دل 

 منو نشکن. قلب من طاقت نداره بیا عزیزم بیا درو باز کن

اکو تغییر پسر رو به من گفت بلند شو برو ببین می تونی یه مالفه ی سفید پیدا کنی باید یه جوری این ظاهر وحشتن

 بدیم

از روی اولین مبل مالفه ی بزرگی برداشتم و نزدیک جسد علی روی زمین انداختم و به طرف در رفتم چون دیگر 

باید همه چیز بر مال میشد . در فاصله ای که من رفتم در راباز کنم پسر تمام پیکر سرد شده ی علی را زیر مالفه 

 مخفی کرد

ی به قدر دست پاچه بود که متوجه نشد پشت ان پسر مالفه ای اویزان است . به وقتی در راباز کردم خانم مظفر

سرعت داخل خانه خزید و به جستجو پرداخت به دنبالش رفتم و مواظب بودم حالش به هم نخورد . لحظه ی اولی که 

 وارد اتاق پسرش شد نامه با خط درشت رو میز بود که روی آن نوشته بود خداحافظ...

ری با چشم گریان نامه را برداشت و شروع به خواندن ان کرد . وقتی نامه تمام شد ان را در لباسش مخفی خانم مظف

 کرد و مثل دیوانه ها فریاد کشید:علی می دونم سر به سرم میذاری .کجا مخفی شدی؟ نکنه دوباره رفتی تو زیر زمین

سقف افتاد مثل وحشیها ان چنان پارچه را کشید  سپس به طرف حیاط دوید و ناگهان چشمش به طناب اویزان شده از

که در دم پاره شد با دیدن جسد علی چنان فریادی کشید که حس کردم تمام دیوارهای خانه لرزید . جنازه را بغل 

کرد و با حالتی سوگوارانه به علی التماس می کرد و می گفت:علی تو بخشنده ای مارو ببخش قول میدم دیگه به 

م .چرا ساکتی؟ چرا بدنت سرد شده؟می خوای منو بترسونی؟ خدای من تو چیکار کردی؟ مگه اون حرفات گوش کن

 چقدر واست ارزش داشت که...؟
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پسر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت ببخش خانوم من مادرم تو بیمارستانه دنبال دارو بودم که این خانومو دیدم . 

 متاسفم که چنین اتفاقی افتاد

 اصل گفتم ولی من نمیدونم باید چیکار کنم؟حیرتزده و مست

با تاسف گفت:خیلی ببخشید اولین کار باید با پلیس تماس بگیرین تا ماموری رو برای تشخیص علت فوت برادرتون 

 بفرستن.بعد تمام قضایا سیر طبیعی خودشو طی میکنه

 گفتم ولی علی برادر من نبود. همسایه ی ما بود

 بوده بیان خواستگاریش شما بودین؟ گفت:پس اون کسی که قرار

گفتم:نه آقا ما فقط همسایه ایم و از بچگی تو این محل بزرگ شدیم . توی بازیهای کودکیم چنین اینده ی شومی رو 

 پیش بینی نکرده بودم

 پسر سری از روی تاسف تکان داد و بعد از خداحافظی رفت

با ابز بودن در تعجب کرده بودند. فوری به حیاط خودمان رفتم کمی بعد از رفتنش صدای پدر و مادرم را شنیدم که 

و انها را از جریان مطلع کردم . مادرم بی صدا اشک ریخت و پدر شتابان به سوی خانه ی خانم مظفری رفت با دیدن 

د . و جسد زبانش بند امده بود. فوری به پلیس زنگ زدیم . نظر مامور آنها نیز خودکشی بود و پرونده ای باز نش

پزشک قانونی هم علت مرگ را قطع نخاع و مسدود شدن راه تنفسی تشخیص داد. پس از طی این مراحل جسد علی 

 صبح روز بعد از حادثه به خاک سپرده شد . 

 

خود کشی علی تاثیر شدیدی روی من گذاشت. بارها وبارها در کودکی های از یاد رفته ام با او کتک کاری کرده 

ن فاجعه ای خیلی مشکل بود . او دردی نداشت. پسر یکی یکدانه ی آقای مظفری بود و هر وقت هر بودم. درک چنی

دختر به دنیا امده بود و همه نازش  4چیزی می خواست بدون چون و چرا در اختیارش بود و از ان مهمتر که بعد از 

بود که ما از ان بی خبر بودیم ؟آنچه را می خریدند . ایا در نوجوانی و جوانی زندگی او دستخوش تغییراتی شده 

مسلم است این که او تنهای تنها بوده است و اگر منبع عاطفی کوچکی در خانه داشت دست به چنین کار نسنجیده ای 

 نمی زد . 

مادرم علی را مثل پسر خودش دوست داشت و به شدت از این ماجرا ناراحت بود. پدر هم ناراحت بود نه به اندازه 

 ..  مادرم .

مادرم که ناراحتی ضعف اعصاب داشت با دیدن جنازه ی علی به مراتب بدتر شد . پدرم شدیدا گران او بود ولی به 

قدری خشک و مقرراتی بود که به خود اجازه نمی داد ناز او را بکشد چرا که تصور می کرد ممکن است لوس بشود و 

رم را خبر می کرد که او را تنها نگذارند .برادرم داریوش شش تنها کاری که می کرد این بود که دائم خواهر و براد

سال بود ازدواج کرده و یک دختر و یک پسر داشت و خواهرم بهنوش چهار سال بود ازدواج کرده و دو پسر داشت 

رد که وقتی به خانه مان می امدند تقریبا منزلمن به توپخانه تبدیل میشد .مادرم زیر فشار بغضی توفنده در حال خ

شدن بود. روزی با تاسف بسیار گفت که علی هیچ تقصیری نداشت او دختری را دوست داشت که از نظر سطح 

خانوادگی پایین تر از انها بود به همین دلیل پدر علی به هیچ وجه اجازه نمی داد و همه ی انها با علی مخالف بودند . 

نیافته ی بسیاری رو برآورده می کرد و این  تحققی علی در حقیقت قربونی یکدونه بودنش شد چون باید آرزوها

 کار از اون ساخته نبود . 
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همه ی والدین تصور می کنن مالک مطلق بچه هاشون هستن و گاهی فراموش میکنن خالق فرزندانشون نیستن . علی 

ارها و بارها به بیچاره خواسته ی بزرگی نداشت و فقط می خواست با دختر یکی از اقوام دورشون ازدواج کنه . ب

مادرش گوشزد کردم که اون رو زیاد تحت فشار نگذاره ولی گوشش بدهکار نبود تا اینکه دو هفته ی پیش خانواده 

ی علی ابروریزی بزرگی تو خونه ی دختر به پا کرند . و پدر دختر قول داد به زودی دخترشو به پسر دیگه ای شوهر 

چاره هم که دیگه هیچ بهانه ای برای همزیستی با این خونواده رو نداشت بده تا دیگه این اتفاقت نیفته . علی بی

 ترجبح داد همه رو ترک کنه و دختر بیچاره هم سر سفره ی عقد اجباری نشست . 

 گفتم مادر از فکر علی بیرون بیاین چون کار از کار گذشته . 

. اما هیچ کدوم راضی به نرمش نشدند و حاال  با دردی گران گفت دلم می سوزه . چقدر به خانم مظفری هشدار دادم

 علی برای ابد رفته . 

من مثل علی موجود تنهایی در غشاء سلولی خانواده ام نبودم. اما زیر جبر و زور گویی های پدرم دست کمی از او 

هایم را به من  نداشتم . با این تفاوت که مادرم همیشه اهل منطق بود و اگر عقایدم را قبول نداشت فرصا بیان حرف

میداد. ما نوزده سال داشتم. اما یک سال اخر مانند هزار سال گذشته بود روزی نبود که بر سر ازدواج من غوغایی به 

پا نشود . پدرم اصرار غریبی به بیرون کردنم از خانه داشت در حالی که سراسر وجود مرا نفرتی بی پایان از جنس 

ماری در مغزم بی جواب مانده بود که روز به روز مرا نسبت به تشکیل خانواده  مذکر در بر گرفته بود . سواالت بی

 دلسردتر می کرد . 

سالها طول کشید تا توانستم درک کنم بین من و برادرم تفاوتهای بسیاری هست . بهنوش به جنسیت و تفاوت فاحش 

ه ام نسبت به این قضیه واقف شد .و از همان بین زن و مرد اهمیت نمی داد ولی من از همان ابتدا کنجکاویهای کودکان

نوجوانی از خویش متنفر شدم چرا که از کودکی به من تلقین شده بود زن موجود ضعیف و نحیفی است که جز 

زاییدن و تربیت بچه کار دیگری از او ساخته نیست . کمی که بزرگتر شدم از رفتن به کوچه و بازی با هم سن 

ه دختر بودم. برادرم به هر مسافرت و اردویی که دوست داشت می رفت اما من چون وساالنم محروم شدم چرا ک

دختر بودم باید گوشه انزوا اختیار می کردم تا بهتر بتوانم اینده ام را ترسیم کنم . برادرم چند شب متوالی را بیرون 

 یک تولد ساده ی دوستانه . از خانه سر میکرد اما من حق نداشتم برای یک ساعت به خانه یدوستانم بروم ولو 

با توجه به مشکالت من و علی می توان گفت که او خیلی راحت زیست ولی خداوندی که همهی دردهای طاقت فرسا 

 را برای زن آفرید .قلبی کوچک. بی طاقت و پرتوقع به مردها بخشیده. 

آنی بسیاری دارند ولی در حقیقت هیچ اسپرمهای ماده تا ده رو ز نیز زنده می مانند .درست است مردها قدرتهای 

مردی طاقت و تحمل و جان سختی ذاتی زن را دارا نیست .اگر در بدو کار هم دقت کنیم می بینیم که اسپرمهای نر 

 طی بیست و چار ساعت از بین می روند در حالی که 

 

سیاری دارند ولی در حقیقت هیچ اسپرمهای ماده تا ده رو ز نیز زنده می مانند .درست است مردها قدرتهای آنی ب

مردی طاقت و تحمل و جان سختی ذاتی زن را دارا نیست .اگر در بدو کار هم دقت کنیم می بینیم که اسپرمهای نر 

 طی بیست و چار ساعت از بین می روند در حالی که اسپرم های ماده تا یک هفته نیز زنده می مانند . 

تهایم هیچگاه نمی توانم خود را قانع سازم که دست از زندگی بشویم. پیس با این حال و با وجود همه ی محدودی

نباید بیهوده به خاطر وجود مشکالت مقطعی رشته ی زندگی را گسیخت . من در زندگی ستمهای بسیاری کشیده 
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و نیمه بودم بی آنکه گناهی جز دختر بودن داشته باشم .تا هیجده سالگی این مشکالت مربوط بهبهنوش بود که شب 

درم ÷شب با صورت و بدنی کبود به ما پناهنده میشد . چند روز از دوری کودکانش بی تابی می کرد و به غرولندهای 

ذیر است و ÷گوش می سپرد و در انتها تصور می کرد که تو سری خوردن و سکوت کردن حقیقتی محض و اجتناب نا

لش می آمد مثل یک احمق به دنبالش راه می افتاد تا دوباره بالخره بعد از مدتی که شوهرش احمد طلبکارانه به دنبا

 یشین را طی کند روز از نو روزی از نو . ÷همان شیوه ی 

و وقت و بی وقت داریوش دست در دست تو بچه اش به خانه ی ما می امد و این برایمان عادی بود می دانستیم که با 

ی الوده به مکر پدرم بود که با لبخندی وقیحانه می گفت:دوباره اون مهناز دعوا کردهو واز همه ی اینها جالبتر حرفها

زنیکه عفریته زبون درازی کرده / حقشه یه روز با زنجیر خر بزنی تا حسابی از خجالتش در بیای پسره ی احمق 

بهتره بری یه افسار زندگیتو دادی دست یه ضعیفه ی احمق. بعد دست دو تا بچتو میگیری راه به راه میای اینجا. اصال 

 زن دیگه بگیری . اینطوری بهتر قدر تو دستش میاد و پاشو از گلیمش درازتر نمی کنه . 

دلم می خواست یک بار با پدرم صحبت کنم و بگویم که خودش را جای یک زن بگذارد و بعد به قضاوت بنشیند . 

ک انسان با او حرف بزنم . هیچگاه یادم نمی ولی افسوس پدرم هرگز ان امنیت را به من نداده بود که بتوانم مانند ی

رود با چه فریاد های گوش خراشی مرا از رفتن به دانشگاه بازداشت . انچنان مرا کتک زد که تا مدتها یارای راه 

رفتن هم نداشتم . دلم برای مهناز و بهنوش می سوخت اما تنها کاری که از دستم بر می امد ان بود که مواظب باشم 

 انها گرفتار نشوم به مصیبت

حقوق بشر می گفت که زن برده نیست . و مرد و زن حقوق مساوی دارند اما کدام حقوق از مهنازها و بهنوش ها 

حمایت می کرد ؟ بهنوش که حتی جرات به زبان اوردن طالق را در خانهی پدرمان نمی کرد . چرا پدرم در خانواده 

اخته بود ؟ ایا بار اولی که بهنوش از احمد کتک خورد اگر پدر مقابل ای مرد ساالر از داریوش مجسمه ای سنگی س

 احمد می ایستاد این قائله ی خشونت برای همیشه ختم نمی شد ؟

پدر که بی تابی های مادر را دید گفت مثل اینکه سوگواری شما دوتا بیشتر از خانواده ی مظفریه . بابا به شما چه 

. و بعد رو به مادرم گفت بهتره به جای ابغوره گرفتن به فکر شوهر دادن پسره دلش نمی خواسته زندگی کنه

 دخترت باشی که کم کم تو محله شایعه نشه یه ایرادی داره

مادرم با بی توجهی گفت: من کی هستم که فکری واسه دخترم بکنم؟ اگه ذره ای حرف من ارزش داشت اهو االن 

شم به جای گوش دادن به اراجیف تو داشت از زندگیش لذت می برد. سال اول دانشگاهشو تموم کرده بود . داریو

بهنوشم به جای تحمل زخمهای بیرونی و درونی مشغول تربیت بچه هاش بود . ولی با قدرت کاذبی مثل تو کاری از 

دست کسی ساخته نیست .تو مثل یه موریانه ی حریص به جون ریشه ی خونوادت افتادی و حاضر نیستی مشکالت 

 درک کنیرو 

پدرم با نگاهی غضبناک به سمت من بیرون رفت کمی بعد داریوش امد وگفت:چرا بی جهت سعی می کنین رزهر به 

اعصاب پدر بپاشین؟ کم از دعواهای ما حرص می خوره ؟شما هم نمک رو زخمش می پاشین . بلند شین از الک 

رو نره . مادر با لبخندی رو به داریوش گفت: خودتون بیرون بیاید ناسالمتی ما جمع شدیم کسی تو الک خودش ف

چطوری شده ما اهمیت پیدا کردیم . چه ایرادی داره تو الک خودمون بریم مگه تو مهنازو مدام تو تنهایی و خلوت 

ول نمی کنی ؟از قالب پوسیده ی پدرت خارج شو و نگاهی به اطراف بنداز ببین چی می بینی . انوار خوشبختی رو یا 
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د رو ؟ کدوم یکی بیشتر واست مهمه امریه های پدرت یا محبت های مهناز؟ داریوش با خشونت گفت ظلمت تردی

 اگه من جلو شرارت های مهنار نایستم و ساکت بمونم سرم سوار میشه

مادر با پوزخند گفت :اره همون قصه ی همیشگی . داریوش گفت مادر مهناز به قدر کافی از طرف خانوادش حمایت 

الزم به جانب داری شما نیست مادم با چشمانی که بر اثر التهاب پر فروغ شده بود گفت:مگه مهناز  میشه دیگه

همونی نیست که پا روی حرف خانوادش گذاشت و تورو انتخاب کرد ؟ مگه همون عشق جاودانت نیست ؟ مگه 

ی پوسه ؟ پس چطور شد اون نویسنده ی همون نامه های داغ و پر حرارتی نیست که سالهاست داره توی زیر زمین م

همه مهر و عالقه ؟ من که از نزدیک شاهد همه چیز بودم و دیدم که تحت تاثیر حرف های پدرت محبت رو در 

خانوادت به دار کشیدی . شاید اگه مهناز هم به تو رو نمیداد به سرنوشت علی دچار میشدی چون اختالف فکری 

و تو باید ار عقاید پوسیده و زنگاری پدرت می بریدی و به مهناز پناهنده خانواده ی اون با ما از زمین تا اسمونه .

میشدی اما سعی کردی بعد از تصاحبش اونو طوری تربیت کنی که یادش بره از کجا اومده. تو احساسات صادقانه ی 

این راه و رسم  ان رو با بی کفایتی پاسخ دادی . اون تو خانواده ای بزرگ شده که زن حرمت خاصی داره . نه پسرم

درستی نبود که برای گرم نگه داشتن کانون زندگیت کردی .تو با این کارت ندونسته و رفته رفته نفرین و بی 

عالقکی رو به رگهی تشنه ی اون تزریق می کنی . اون هر بار به خاطر مهر مادری مجبور به ادامه میشه اما بدون یه 

چیز رو می زنه . مطمان باش اینطوری پیش بری اونو واسه همیشه از روزی از رشوه دادن خسته میشه و قید همه 

 دست میدی

در این لحظه مهناز و بهنوش با هم وارد حیاط شدند. مهناز با دیدن داریوش که تحت تاثیر حرف های مادر به هم 

 مریخته بود گفت چی شده ؟ از من خطایی سر زده؟ مادر گفت نه داشتیم در مورد علی حرف می زدی

داریوش دست از پا درازتر به زیرزمین رفت به دنبال او رفتم دیدم که در بین کتابهای مدرسه اش جستجو می کند . 

دانستم به دنبال همان نامه هاست که مادرم گفت . با دیدن من گفت برو باال می خوام تنها باشم .خیلی دوست داشتم 

 بدانم چگونه عشقی بین مهناز و داریوش بوده

دیدن بهنوش پشت سرم لبخندی زدم و گفتم فکر زندگی رو نکن یه جوری میشه دیگه . با لبخند پر رمز و رازی با 

گفت مثل اینکه از طوفان بی خبری. با تحیر گفتم باز با احمد مشکل ذاری؟ گفت نه فعال که مثل بچه ادم نشسته . 

 منظور من ازدواج توست

 با تحیر گفتم ازدواج من؟ با کی ؟

 فت با کسی که دیگه راه فراری ازش نداریگ

پدر وارد اشپزخانه شد و با اخم رو به بهنوش گفت مگه احمد نگفت بچه ها رو ساکت کن . برو به کارت برس به 

 جای وراجی و رد به من ادامه داد تو هم به جای حرف کشیدن چایی بریز بیار

لحظهای که مهناز صدایش زد تا بروند با چشمانی پرفروغ  انشب داریوش تا موقع رفتن از زیر زمین خارج نشد تا

 بیرون امد حس کردم حالتی سبک و خالی دارد با دیدن لبخند مادرم به درستی فکرم ایمان پیدا کردم

آن شب تا نیمه های شب خوابم نبرد . می دانستم که خواب ماردم خیلی سبک است .منظر بودم خوابش سنگین شود 

صبح بود که به مراد دلم رسیدم . خودم را به کتاب  3اطرات داریوش بروم. بالخره حدود ساعت و بعد به سراغ خ

های داریوش رساندم ولی هر چه گشتم خبری از نامه ها نبود. فهمیدم که آنها را با خود بره است . از تاسف اینکه 

ادش خالی شده باشد روی تخت کوچکی ممکن هست هرگز نتوانم به اسرار گذشته ی انها پی ببرم مثل بادکنکی که ب
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که در گوشه ی زیرزمین بود ولو شدم .. کم کم احساس شرمندگی می کردم که چرا تا این حد فضول شده ام . شاید 

اگر من به جای داریوش بودم اصال خوشم نمی امد کسی این کار را با من بکند . ولی متاسفانه مثل همیشه او از 

خوردار بود و نباید برایش تفاوتی می کرد که حتی پدرم هم ان نامه ها را بخواند توی ارجحیت های مذکر بودن بر

همین کش و قوسها بودم که ناگهان به فکرم رسید ممکن است داریوش نامه ها را نبرده باشد و فقط جای انها را 

دیدم . مثل ادم تشنه ای که  عوض کرده . با این تصور شروع به گشتن کردم و بالخره الی کالسور قدیمی نامه ها را

ناگهان به اب رسیده چنان با ولع سیری ناپذیری می خواندم که از زمان حال خارج شدم نامه ها از چنان شور عاشقانه 

ای خبر می داد که باور کردنی نبود نویسنده ی ان مهناز باشد چند چرکنویس هم نامه های داریوش به مهناز بود . از 

جب بودم چرا که کلمات و عبارات کاربدی اش به خاندان ما تعلق نداشت . انچنان ستایشگرانه داریوش بیشتر در ع

به مدح مهناز پرداخته بود که گویی تنها رگ حیاتش از سوی او تغذیه می شود . حاال بیشتر به مفهوم گفته های 

؟ اگر این نامه ها نبود هرگز نمی مادرم پی می بردم . راستی که چگونه عالقه ها در مسیر زندگیها ذوب می شوند 

توانستم چنین احساساتی را در روح داریوش و مهناز باور کنم . عشق و از خود گذشتگی با هوس و خود مداری 

تفاوت های بسیاری دارد که در وهله ی اول بیشتر افراد قادر به تشخیص انها نیستند . اگر داریوش در عشق ثابت 

د تا زندگی اش به این وضع ناخوشایند در اید . او در روزگار عاشقی خود را در لباس قدم بود هر گز اجزه نمی دا

دیگری فریفته ی جاذبه های دیگری می یافت .. پس ا ز ازدواج چه چیزی رخ می دهد که ناگهان همه چیز به باد فنا 

ر می کند که عاشق است . اما می رود ؟ شاید دلیلش فشار تمایالت حیوانی و غریزی است که ادمی تحت تاثیر ان فک

پس از اطفا و خاموش شدن شهوت به اصل خویش رجعت می کند . اگر این فرضیه درست باشد پس باید ایمان می 

اوردم که لیلی و مجنون. شیرین و فرهاد و تمامی عاشقان جاودانه ی تاریخ اگر به هم رسیده بودند دیگر عشقی باقی 

و نویسندگان در وصف ان شعرها بسرایند و عبارات بلند وباال تدوین کنند . شاید  نمی ماند تا سالیان سال شاعران

نویسندگان به خطا سراغ لیلی و مجنون و امثال انها رفته اند. اینها عشقهای بی پایان و تکامل نیافته ای است که در 

غ عشقی به کام رسیده و نابود بوته ی ازمایش قرار نگرفته. من اگر روزی می خواستم عشقی را تحریر کنم به سرا

نشده می رفتم. چون در اینگونه عشقها مرگ هم خللی ایجاد نمیکند و روز به روز شدیدتر و عمیق تر می شود. با 

یافتن چنین موردی می توانستم وجود عشق را دز زندگی انسانها باور کنم. ما از خانواده ای متوسط جامعه بودیم که 

نه استطاعت اسراف ها و ولخرجیهای بی حساب اما عقاید تاریکی در بطن خانواده مان وجود نه نیاز مالی داشتیم و 

داشت که هرگز اجازه نمی داد کسی احساس ارامش بکند . داریوش به نوعی تردید دچار بود تردید در انتخاب 

اشت و هرگز سعی نکرده پدرم یا مهناز . مادرم که همیشه از حماقت های او دلخور بودم او قلبی پاک و خاموش د

بود در مقابل پدر بایستد . و بهنوش در نقطه ی مرکزی دایره ی زندگی اش در حال در جا زدن بود . نه نقشه ای 

برای اینده داشت و نه خاطره ی خوشایندی که گاهی از یاداوری اش به وجد اید . و اخر همه من بودم که در عنفوان 

 دم و نمیدانستم تا کجا باید بجنگم و هدفم از جنگیدن چیست .جوانی دستخوش افکار پوچی شده بو

داشتم حیاط را ابپاشی می کردم که زنگ در خانه به صدا درامد و پدر فریاد زد :آهو ببین کیه . به طرف در رفتم 

نوشته خواهر علی بیچاره بود که کارت شب هفت را اورده بود . کارت را تحویل داد و رفت. دو خط شعر باالی ان 

 شده بود .

عقل مالید کجا حل شود این مشکل ××××عشق فرمود تا چه خواهد دل من ××××زندگی گفت آخر چه بود حاصل من 

 مرگ خندید که در منزل من . منزل من ............××××من 
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اخل رفتم و با دیدن اشعار اشک از چشمانم جاری شد . یعنی زندگی به همین نقطهی کور ختم می شود ؟ فوری به د

گفتم کارت شب هفت علی رو اوردن. لبهای پدرم اویزان شد .کارت را از من گرفت و شروع به خواندن کرد و بعد 

به داخل اتاقش رفت و تا نیم ساعت بیرون نیامد . بعد امد و مادرم را صدا کرد و تا مدتها داخل اتاق دربسته صحبت 

ار باز صحبت های پدر و مادرم ادامه پیدا کرد . در اشپزخانه مشغول کردند . خیلی دیر ناهار خوردیم و پس ازناه

جمع و جور بودم که صدای فریاد پدرم بلند شد : یعنی می گی بذارم اینقدر توی خونه بمونه که موهاش رنگ 

زندگیش.  دندوناش بشه ؟ جواب مادر را نشنیدم که پدر دوباره فریاد زد نه امکان نداره دیر یا زود باید بره دنبال

شدیدا از مشاجره ی انها متوحش شدم و از ترسم به حیاط پناه بردم و زیر درخت بید مجنونی که شاخه هایش تا 

زمین سجده می کرد نشستم با وجود گرمای زیاد احساس لرز می کردم . به اسمان داغ خیره شدم . خدایا من دراین 

یا نیاوردی؟ در این زندان خاموش عقوبت چه گناهی را پس می خانه چه می کنم ؟چرا مرا در خانوادهی دیگری به دن

دهم ؟ اخر این راه چه کسی منتظر من نشسته است ؟ بدون اینکه از نتیجه ی بحث پدر و مادر مطلع شوم روزها را 

پشت سر گذاشتم تا شب هفت علی رسید . وقتی به سر خاکش رسیدیم عکس بزرگی از همان سنین اخرش زده 

رسیده بودیم که احساس کردم چشمان اشنایی دیدم . یکی از دوستان دبیرستانم بود ولی مرا نشناخت . با  بودند تازه

خیره شدن به چهره اش یادم امد اسمش ثریا بود جلو رفتم و سالم کردم ولی جوابی نداد . تکانش دادم و گفتم ثریا 

د .. زنی شکسته و متاسف جواب داد دخترم ثریا منم آهو منو یادت نمی اد ؟ خدایا مثل اینکه کور و کر شده بو

عقلشو از دست داده . همه علتشو می دونن. تو چیکارش داری که اینطوری تکونش می دی ؟ گفتم:شما چه نسبتی با 

ثریا دارین ؟ جواب داد:خالش هستم . گفتم:برای چی به این روز افتاده؟ نگاهی به عکس علی کرد و گفت علتش 

عروسیش فهمید و دچار ضربه ی روحی شد. خونواده یدامادم همون شب مراسمو به هم زدن و  اونه .. درست شب

رفتن. اشک در چشمانم جمع شد و پرسیدم چرا با این حال زار به گورستان اوردینش و او جواب داد:دکترها گفتن 

او خواستم که اورا به منزل ما بیاورد . این بهتره باید باور کنه که علی رفته . ادرس خانه را به خاله ی ثریا دادم و از 

نزدیکیهای غروب افتاب بود که ناگهان صدای فریاد عده ای را از پشت سر شنیدم وقتی به مرکز غوغا رسیدم متوجه 

شدم مادرم حالش بد شده بالفاصله پدر را صدا زدم و فوری انجا را ترک کردیم . در بیمارستان دکتر مادر را مفصال 

و گفت چند روز باید تحت نظر باشد . بالفاصله مقدمات بستری شدن مادر فراهم شد و پدرم برای اوردن معاینه کرد 

مقداری لوازم راهی منزل شد . مادرم به بخش قلب منتقل شد و در اتاقی دو تخته بستری شد . روی تخت کنار مادرم 

ی ادا می کرد . همراهی نداشت و من از روی خانمی بستری بود که حالت نیمه بیهوشی داشت و گاهی سخنان نامفهوم

دلسوزی کاهی به او نزدیک میشدم تا اگر کاری دارد انجام بدهم . کمی بعد پدر امد و گفت بیا تورو ببرم خونه ی 

داریوش خودم برگردم . مادر مخالفت کرد و گفت :نه آهو بمونه راحتت رم . تو اینجا جای خوابیدن نداری و فردا 

و خسته میشی . پدرم از بیرون غذا تهیه کرد و رفت . هم اتاقی مادر کم کم داشت به هوش می آمد . سر کار کسل 

مادرم گفت برو ببین چی میگه. کاری نداره؟ به طرفش رفتم که بی حال گفت:شنیا کجایی مادر؟ گفتم ببخشین اگه 

کن برم دسشویی. اورا به دستشویی بردم کاری دارین به من بگین . با ناراحتی و استیصال گفت:ببخش دخترم. کمکم 

و دوباره به تختش بازگرداندم . با لبخندی بی رنگ گفت: خدا توی دو دنیا عزتت بده . گفتم اسم من آهوئه و مادرم 

مثل شما مریضه فکر کنم چند روزی مهمونتون باشیم . جواب داد :خدارو شکر . تنها فرزند من اسمش شنیاست که 

تا سودا طفای بچم برای مخارج بیمارستان و عمل من کلی به دردسر افتاده . مادرم گفت نگران یه سر داره هزار 

نباش بالخره مردها می تونن گلیمشونو از اب بیرون بکشن . در همین موقع نام فامیلی ام را در بخش صدا کردند 
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بداند داریوش و بهنوش را خبر کند گویا تلفن کارم داشت وقتی گوشی را برداشتم صدای پدر را شنیدم . می خواست 

یا نه . و من به او اطمینا دادم که احمد به هیچ وجه راضی نمیشود که بهنوش پیش مادر بماند . وقتی مکالمه قطع شد 

به اتاق برگشتم گویا همراه هم اتاقی مادر هم برگشته بود. به مادر گفتم که پدر بود . می خواست بدونه بقیه رو خبر 

که گفتم خودم مواظبتون هستم . در این لحظه همراه هم اتاقی نادر به پشت سرم امد و گفت:خانم خیلی  کنه یا نه

ممنون که به مادرم کمک کردین . گفتم: خواهش می کنم من فقط وظیفمو ... وناگهان بر جا خشکم زد . چشمان 

پس از مرگ علی جلوی چشمانم زنده شد .  متحیر او هم به من خیره بود . در یک لحظه ی کوتاه ناگهان تمام تصاویر

در حال پرپر زدن بودم که از روی دیوار پرید داخل حیاط . از ترس اینکه مادرم مشکوک شود فوری پرسیدم شما 

 چند لحظه پیش از من ساعت نپرسیدین ؟ و او فوری متوجه شد و جواب داد: بله خودم هستم .

بله خودم هستم.فکر نمی کردم همراه هم اتاقی مادرم باشین.. با وجود »اوفوری متوجه وخامت حال مادرم شد وگفت:

 « حتهشما دیگه شبها خیالم را

بعد خیلی عادین نشستیم و هیچ کدام به روی خویش نیاوردیم که اولین دیدار ما با هم در چه نقطه کوری بوده  

رها هم دو تا خواب آور قوی به مادرم و هم یک ساعت نشست و بعد خداحافظی کرد و رفنتد. پرستااست. او حدود 

اتاقی اش تزریق کردند و رفتند. پساز مدت کوتاهی هردو،به خواب عمیقی فرو رفتند. چنان سکوت ی مرگبا ری 

بود و مرا از آن اتاقی را فراگرفته بود که یارای تکان خوردن نداشتم. آرزو می کردم یکی ازکتابهای پدرم آن جا 

 تنهایی مفرط

 بیرون می کشید.

ببخشین »طولی نکشیدکه در اتاق باز شد وشنتیا با لبخندی معصومانهو خجالتزده وارد شد وخیلی آرام گفت 

مزاحمتون شدم.گفتم شاید حوصله تون سر بره ، براتون یه جدول گرفتم. ،البته نمی دونم عالقه ای به حل جدول دار 

 «کههر صورت یه سرگرمئ کوچیین یا نه، ولی در 

آن چنان به وجد آمده بودم که مثل کودکان نوپاکه اسباب بازی محبوبشان را قاپ می زنند، جدول را از دستش 

 «از لطف شما خیلی ممنونم. واقعأکه خیلی بجا بود.کم کم داشتم دیو ونه می شدم. » گرفتم وگفتم: 

 « برای حل جدول چیزی دارین؟»پرسید: 

یوار نگاه کردم و شانه باال انداختم. بال فاصله خودنویس فوقر العاده ظریف و قشنگی از گیج و احمقانه به در و د

 « مواظبش باشین.این یکی از بهترین دوستهای منه. فقط خوب »جیبش درآو رد وگفت:

 « ولی اون که آدم نیست، حرف نمی زنه!» با تعجب گفتم: 

دم نیست و حرف نمی زند، در عوض کلمات شیرین و دلنشینی رو از اشتباه شما همین جاست. اگه آ» با.خنده گفت: 

 « اعماق قلبم روی کاغذ می آره.

خیلی ممنون، خود نویس باشه برای خودتون. می گردم یه مداد یا خودکار پیدا می کنم. باالخره توی »گفتم: 

 « بیمارستان به این بزرگی یه مداد پیدا نمی شه؟

نمی کنین. می خوام این خودنویس اون چیزی ذوکه من می خوام پیداکنین، جایی پیدانه، »سر تکان داد وگفت:

 «خودتون باشه.حرفهای منو روی صفحه های شما بیاره. مال

من با هرقلن و خودنویسی،فقط چیزی رو می نویسم که بهش »نگاهی مشکوکانه و نیمه دریبده به او کردم وگفتم: 

 «ه با تخیالت موردنظرشما عقیده ای ندارم!اعتقادداشته باشم. و متاسفان
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 «اشکالی نداره باز هم مال خودتون.شب شما بخیر.»با شیطنت شانه هایش را باال انداخت و گفت:

وقتی که رفت با حالتی نیمه عصبی به خویش لعنت فرستادمکه چرا خودنویس را با حماقت تمام قبول کرده ام. حس 

شده. ابدا دوست نداشتم خام این بچه بازیهای رویای شوم ومثل مهناز  -----دی ام میکردم که به حق و حقوق و آزا

تصور کنم که تحت تاثیرقرار گرفته ام.آینده آدم چیزی نیست که با هر کسی تقدیمش کرد و بااین کار سرنوشت 

 ناخواسته ای دچار شد.باید بی توجه از کنار همه چیز گذشت و ردشد. این تنها راه عالج است

آن شب تا پاسی از نیمه شب گذشته جدول حل کردم ،ولی خودم نبودم. با هر حرفی که درون خانه ای جای 

 میگرفت، بی اختیار به خودنویس خیره میشدم. و پرخاشی غضبناک به ضمیر خاموشم میکردم.

باوضو جال دادم.پس از  صبح زود، وقتی از خواب بیدار شدم،هنوز مادرم و آن خانم خواب بودند که دست و صورتم را

نماز، پرستارها ا زآزمایشگاه برای گرفتن خون آمدند وقتی که کارشان تمام شد صبحانه آوردند من با صبوری بسیار 

صبحانه هردوی آنها را دادم.در طول این مدت فهمیدم که نام مادر شنتیا، زینت خانم است.زینت خانم عالقه وافری 

گفت، غیر از او کسی را نداشت. شنتیا شبها در یک شرکت خصوصی کار میکرد. به پسرش داشت و آنطوری که می

دانشگاه هم میرفت و عصرها هم کار نمیه وقت داشت. آنطوری که زینت خانم میگفت معجزه بوده که تواسته خرج 

 عمل را بپردازد.

ساعت رفت و قرار شد به  نزدیک ظهر بود که پدرم به بیمارستان سردزدوجویای احوال مادرم شد و پس از نیم

 بهنوش و داریوش اطالع بدهد که مادر 

 بستری شده. 

ساعت سه بعدازظهر وقت مالقات بودکه مهناز و داریوش به اتفاق بهنوش به دیدن مادر آمدند. بهنوش حال خوشی 

به پریشانی اش پی برد.  نداشت. مثل این که دوباره با احمد دعوایش شده بود. البته حرفی نزد، ولی مادرم خیلی زود

اما چشمان داریوش به حالت شش سال پیش بازگشته بود! روزهایی که من کودکی بیش نبئدم و او را همیشه مهربان 

می دیدم. سالها بودکه عبور خشم از رگهای گردنش، مانع از این می شدکه بتوانم احساس و عاطفه را در او مشاهئه 

عبوس و اخمو نبود و از همه مهم تر، مهناز را عزیزم خطاب می کرد. مهناز هم از  کنم. اما آن روز ابدأ مثل همیشه

 این رو به آن رو شده بود. 

کمی بعد پدرم هم آمد وگوشه ای نشست. اخرهای وقت مالقات بودکه شنتیا به دیدن مادرش آمد و با همه ما سالم و 

همه متوجه دگرگونی حالش شدند. حتی شنتیا هم که به  احرا لپرمی کرد. پدرم با دیدن او آن چنان غضبناک شدکه

 اخالق پدرم آشنا نبود، احساس وحشت کرد و پشت به ما گوشه ای نشست و دیگر برنگشت. 

أهو خسته شده و احتیاج به استراحت داره. یا مهناز یا بهنوش باید »قبل از این که وقت مالقات تمام شود، پدرم گفت: 

 .« به جاش این جا بمونن

من کسی رو ندارم بچه ها رو پیششبذارم. از اینها گزشته، جواب احمد رو با یه بچه شیرخوره چی »بهنوش گفت: 

 « بدم؟

 « پدر، مهناز حرفی نداره که بمونه، ولی مادرش مریضه و نمی تونه از بچه ها مراقبت کنه.»داریوش هم گفت: 

بزرگ ترت چطور برخورد کنی؟ کی می خوای بفهمی که دیگه مرد شده  هنوز یاد نگرفته ی که با»پدرم فریاد کشید: 

 « بلند شو بریم خونه.»بعد منتظر جواب نشد و رو به من کرد وگفت: « ی؟ مهناز این جا می مو نه و تو تنها می ری.
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شتی بی پایان فوری بلند شدم و به دنبالش رفتم. بهنوش هم با ما آمد. لحظه آخر چشمان شتنیا را دیدم که با وح

خیره پدرم را زیر نظر گرفته بود. از رفتار پدرم شدیدأ مستأصل بودم. خوب می فهمیدم که اگر چشمش به شنتیا 

 مسئله ای پیش نمی آمد. من کجای کار بودم، پدرم کجای کار! نیفتاده بود، هیچ 

نداد وگفت که الزم نیست بیایی. من هم فردای آن روز ساعت مالقات خواستم به دیدن مادرم بروم، ولی پدرم اجازه 

ناچار قبول کردم. دیگر حتی با خودش هم حاضر نبود پایم را در بیمارستان بگذارم. روزهای بعد هم اجازه نداد به 

بلند شو بریم بیمارستان. از امروز دیگه تو پیش »دیدن مادرم روم. روز چهارم بودکه قبل از ظهر به خانه آمد وگفت: 

 « مونی.مادرت می 

مادر ازتون خواسته منو ببرین »از شد تعجب دهانم باز مانده بود. فوری آماده شدم و راه افتادیم. در راه پرسیدم: 

 « اون جا؟

پدرم جوابی نداد. من هم دیگر حرفی نزدم و مثل مجسمه صامت نشستم تا به بیمارستان رسیدیم. وقتی وارد 

ض شده و برایش اتاق یک تخت گرفته اند. فوری فهمیدم که چرا اجازه ورود به بیمارستان شدم، دیدم اتاق مادرم عو

بیمارستان را پیدا کرده ام. از حرکات ناشایست و پرسوءظن پدرم متنفر بودم، ولی چون ریگی به کفشم نبود، برایم 

رفت، از مادرم  اهمیتی نداشت که چگونه مذبوحانه می کوشد مرا از دیدن پشت پرده دور نگاه دارد. وقتی که

 «کی اتاق شما رو عوض کردن؟»پرسیدم: 

 «دیروز ظهر»با سردی و خشکی جواب داد: 

 « چرا پدر اجازه نمی داد بیام دیدنتون؟»پرسیدم: 

 « حتمأ به خاطر اون پسره، شنتیا.»با بی عالقگی محض شانه باال اند اخت وگفت:

 «ه این جا منتقل شدین.چرا بازهم اجازه نداد بیام پیشتون؟ولی شماکه دیروز ب»با سماجت بیهوده ای گفتم:

امروز زینت خانم برای خداحافظی اومد پیش من و خیال پدرت راحت شد. »دستی به موهای سفیدش کشید وگفت: 

 «تا اونا تو بیمارستانی بودن ، اونی خوآب و خوراک نداشت.

وپیشگیری برای چیه؟من که اصوال در این خطها نیستم با این مادر ، این همه زد و بند »با تغیری ناخواسته گفتم:

منه. مالک جسم و رویاهای حقیقی من نمی تونه جنگع. اون فخط پدر کارهای اون وسوس میشم واگه شد.اون با 

 روحم که نیست. خالف من خداونده!کسی که منو به این دنیا فرستاده تا خوب و بد رو تجربه و انتخاب کنم. اگه غیر

 « از این باشه ، پس وجود من تو این دنیا وصله ائ ناجور و بیهوده س.

آهو، اجتماع پر از گرگه. تو إز دنیای بیرون و نیرنگهاش بی خبری. وظیفه هر پدر ومادر »مدتی فکر کرد و بعدگفت: 

هنوز توتعات یه که بچه هاشونو ازگرداب بالها دور کنن. تو یه سرکشی حساب نشده و خطرناک پیداکرده ی. 

درونینو نمی شناسی. ستیز تو با منه، نه با پدرت. تو داری با ماهیت خودت و جامعه می جنگی. تو این مبارزه دستهای 

تو خالیه و ذهنت بدون تجربه. تو هیچ تصوری از طعمه شدن نداری. اما بدون نمی زاره هر کاری که دو ست داری 

 ....« می کنه، باید تابع قو انین اون محیط باشه. ولی تو انجام بدی. هرکس تو هر محیطی که زندگی 

مادر، هرگز تصور نکنین که من مثل علی دست به خودکشی می زنم. نه ، ولی یا »به میآن حرفش دویدم و گفتم: 

می محیط رو تغییر می دم، با ترکش می کنم. چون این راهی که الی تارهای اون گیر کرده م، با تسلیم و سکون باز ن

شه. دیر یا زود عنکبوت از راه می رسه و منو طعمه شکم گرسنه ش می کنه. همون طور که بهنوش طعمه ابدی شد. 

 « می خوام بدونین که من به هیچ. وجه بهنوش نیستم که اجازه بدم آدم احمقی مثل احمد بر من حکومت کنه.
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ره. خوب می دونم که تو هرگز به کرد پای بهنوش تو فداکاری و گذشت بی نظی»مادرم خنده ای کرد و گفت: 

 «بهنوشی هم نمی رسی. پدرت از بهنوشی خیلی بیشتر رضایت داره تا از تو

این رضایت به چه درد من یا بهنوش می خوره؟ اصأل رضایت اون از شما به چه درد تون خورده؟ »باگریه گفتم: 

شما رو نمیبینه: درست مثل ماهی که از خشکی بی سرتون رو مثل کبک زیر برف کرده ین و تصور می کنین کسی 

 «خبره و تصور می کنه دنیا فخط محدود به آبه.

خودت جواب خودت رو دادی. خشکی به چه درد ماهی میخوره که اونو بشناشه؟ ماهی به آب »با تشدد جواب داد: 

 «عمق آب تعلق داره و تو به خونواده ت.

د. احساس کردم حالش خوب نیست. به همین خاطر دیگر ادامه ندادم. بحث را کلمات آخر را با لرزش خاصی ادا کر

این چند روزه کی پیش شما بود؟پدر که مثل یه قلب سنگی میمونه، نه جوابمو میده، نه حرفی »عوض کردم و گفتم:

ای برام برای گفتن داره، این چند روزه فقط من بودم و درختان کهنسال که جز سکوت مرگبارشون، تحفه دیگه 

 «نداشتن.

این چند روزه داریوش پیش من بود. همون روز که شما از این جا رفیتن،داریوش به »آه پر افسوسی کشید و گفت:

اگه "اما مهنار با حالتی عصبی فریاد کشید: "تو اینجا بمون من هم میرم بچه ها روبرمیدارم میرم خونه."مهناز گفت:

تو و پدرت گوش بدم. چند روز بود که تصور میکردم تو عوض شده ی، ولی  بمیرم هم دیگه حاضر نیستم به ارجیف

مثل اینکه خیلی اشتباه میکردم . تو هیچ وقت عوض نمیشی و دست از بهانه گرفتن برنمیداری؛ دیگه خسته شده م. 

،از  و در حالی که اشک میریخت« هر کاری میخوای بکن، ولی دیگه روی من به عنوان شریک زندگی حساب نکن.

بیمارستان رفت. داریوش دنبالش نرفت. چون نمیتونست منو تنها بذاره. بیچاره عصبی تر از اون بود که بتونم با 

تسلی دادن دل پردردش، راهی برای رفتنش پیدا کنم. این چند روزه یه لحظه هم از من دور نشد.مدام 

 «"شده یم. هرچی میخواد بذار بشه. دیگه خسته شده ام. هر دومون خسته"میگفت

با شنیدن ماجرای ِبرخورد آنها بیشتر حالت انزجار بهم دست داد. پدرم به خاطر آن سوءظن بی اساس،دوباره زندگی 

داریوش را خراب کرده بود. خوب میدانستم که عاقبت این مشاجرات سنجیده جز دامن زدن اختالفات نیست و این 

 تا این که روزی کاشانه آنها از هم فرو بریزد.اختالفات شکاف ایجاد شده را آنقدر باز میکند 

در همین هنگام ناهار آوردند و پس از آن داروهای مادرم را دادند و رفتند. مادرم دوباره به خواب رفت. جدول و 

 خودنویس شنتیا را همراهمآورده بودم و در سکوت مشغول حل جدول شدم.

آتاق باز شما. و شنتبا وارد شد. از شدت تعجب دست و پابم راگم حدود ساعت یک و نبم بعدازظهر بودکه یکبار در 

 کرده بودم. شدیدأ می ترسیدم که پدرم از راه برسد و او را خفه کند. 

 «سالم. » با شرمندکی بسیارگفت: 

 «سالم. ولی فکر می کنم این آخرین سالم باشه چون دوست ندارم به خاطر هیچی جونت رو با خطر بندازی»گفتم: 

هرگز تو عمرم کاری نکرده م که مجبور به فرار باشم. از هیچی هم واهمه ندارم.گیرم »سرش را باالگر فت و گفت: 

 « که پدرت هم سر برسه. اومده م حال مادرت رو بپرسم و برم دنبال سرنوشتم. جنایتی مرتکب شده م؟

 «شه. نه. ولی از نظر پدرم ابن جرم محسوب می»سری تکان دادم وگفنم: 

 «از نظر تو چطور؟ فکر می کنی اومده م با کلمات سحر آمیزم تو رو افسون کنم؟»نگاهی پرسشگر به من کرد وگفت:
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متاسفم، وجود من از احساس خالیه. جاذبه »مانده بودم که چه جوابی با او بدهم. در چند جمله واضح و صریح گفنم: 

ارم. وجودم پر از نفرت نسبت به جنس مرده. از این طرف که نگاه دیگه ای هم ندارم که برات خاطره ای به جا بذ

 «کنیم، جرمی مرتکب نشده ی، ولی این سالم و احوالپرسی بی فرجامه، چون دلیلی برای این اشنایی نمی بینم.

 «مثل این که ببش از حد لزوم شما رو ترسونده ن.»نگاهی پر از تردید به من کرد و گفت: 

مسئله خصومتی قدیمی بین زن و طبیعت! حکم آشتی ناپذیری که توی »ای بر لب آوردم وگفنم: لبخند احمقانه 

 « سرشت زن دمیده شده و پایانی هم نداره.

حالت متعجب و بهتزده ای پیداکرد. مئل این که کامأل با دنیا و افکار من بیگآنه بود. با اندوهی ناشی ازشکست 

یاتو منو جور دیگه ای می بینی. قصد من فتط این بودکه بیام و ازت معذرت یا من حرف تو رو نمی فهمم، »گفت:

بخوام که باعث شدم چند روز از دیدن مادرت محروم بشی. اون روز اصأل متوجه نبودم که با سالم و احوالپرسی چنین 

 «وری نداشت.فشاره. فقط دلم می خواست بدونی منظبلوایی به پا می شه. چند روزه که ومجدانم شدیدأ تحت 

به هیچ وجه تقصیر تو نبود. این یک فیلم » از حالت وحشتزده و شرم آگیش حس ترحم عمیقی پیدا کردم وگفتم: 

تکراری و مداومه که هر چند وقت یه بار تو خانواده ما اتفاق می افته. دیگه برای همه مون عادی شده. پدرم کمی 

 « عصبی و بدبین، ولی قلب پاک و بزرگی داره.

خدای من. اگه فاقد قلب پاک و بزرگ بود چطور »حالت چشمانش فوری عوض شد و باکنایه ای کامأل واضح گفت: 

 « رفتار می کرد؟ فکر می کنم در جا منو مالخی کرده بود، نه؟

 «خب، هرکس یه ظاهری داره. ظاهر پدر من هم اینه.»خنده ای کردم وگفتم: 

داشت، ولی از بیانش خودداری کرده بود. کمی این پا و آن پاکردوگفت: جوابی نداشت که بدهد. شاید هم 

 « ببخشین،کیمیا خانم،غرض از مزاحمت یه مطلب دیگه هم بود. می خواستم... می خواستم...»

سکوت کرد. فهمیدم منظورش چیست. اما من نقشه ای در سر می پروردم و ابدأ دوست نداشتم شنتیا قربانی بازی ام 

 « می دونم چی می خواستی بگی، ولی فکر می کنم که ناگفته بمونه بهتره.»همین دلیل گفتم:  شود. به

چرا؟ اگه دنبال پول و تیتر و مدرک می گردی، به زودی » با چشمان از حدقه درآمده به من خیره شد و ناباورا گفت:

 « همه اونها رو فراهم می کنم.

نه، مسئله این چیزها نیست. تا حاال خیال ازدواج نداشتم، ولی حاال قصد »با شرمی همچون آتشفشانی خاموش،گفتم: 

دارم به اولین احمقی که از راه می رسه جواب مثبت بدم، فقط و فقط برای این که التهاب درونم رو شعله ور کنه و 

ج، آزادی از قید حصار همه چیز م و خاکسترکنه. ابدأ حوصأل یه آدم مظلوم و بی گناه رو ندارم، چون هدفم از ازدوا

 « های مشمئز کننده س، نه تشکیل یه کانون گرم ئ پرمحبت.

چه اشکال داره ک اون احمق من باشم؟ هر طور که خواستی رفتار می »با مظلومیت و اخالص منحصر به فردی گفت: 

 « کنم.

و با باالترین مرتبه قساوت و بی مشکل همین جاست که من دنبال یه آدم مبارز می کردم که همه حمله های من»گفتم: 

رحمی جواب بده، نه این که تا آخرین حدگذشت کوتاه بیاد. یکی مثل پدر و برادرم. نیاز دارم که ازکسی انتقام 

 « بگیرم تا بتونم خودمو دوباره پیداکنم.

 « روی من حساب کنی؟زه ذره بی ارزشی یعنی هیچ راهی.وجود نداره که به اندا»نگاهی وحشتزده به من کرد وگفت: 
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نه. شاید روی تو به عنوان یه انسان حسباب کنم، ولی نه به عنوان یه دوست و نه به عنوانی یه خواستگار، هیچ »گفتم: 

 « جوابی برات ندارم. مطلب دیگه ای هم هست که تو رو به این ****ونده باشه؟

آره، مطلب دیگه ای هم هست که حاال به ذهنم »آب دهانش را قورت داد و با ضعفی حاکی از بی اعتمادی گفت:

رسیده. البته منو به خاطر جسارتم ببخش، اما تو داری خودتوفنا می کنی،به خاطر این یه دریچه های.ناگشنوده 

زندگی رو تجربه نکرده ی. یه انسانی و یه مرد نماینده تمام آنسانها و مردهای روی زمین،نیست. اگه دنبال صداقت 

ت تر به آرامشی می رسی. باکینه و انتقام، فقط زندگی و آ ینده و فرصتهای خود تو از دست می دی. هیچ بگردی، راح

 « آدم عاقلی زندگیش رو بیهوده به قمار نمی زاره.

باید جای من بوده باشی تا بتونی تصمیم به این راسخی بگیری. دیگه قصد »اخمهایم را در هم کشیدم وگفتم: 

بدوم. می خوام با تالشی خودم سراب رو مبدل با آبی قابل خوردن بکنم. مهم نیست که توی این  ندارم.ذنبال سراب

آب چقدرگل و لجن وجود داره. مهم یافتنشه ،اگه به آب رسیدم، صبر می کنم گل و الیش ته نشین بشه، بعد آب رو 

 « می خورم.

لب به سخن نگشود و در میان توفانی ازعواطف ضد  در خیرگی نگاه پرآرزویش، هزاران حرف ناگفته می مجوئید، اما

 ونقیض،سرش را به زیر انداخت و بی هیچ سخنی از اتاق خارج شد. 

وقتی که رفت مثل آدمهای دو به شک با خودم کلنجار می رفتم. چند بار با خودم نهیب زدم که دنبالش بروم و 

او نخواهد داد، از این کار منصرف شدم. از اینها گذشته،  انتخابم را عوش کنم، ولی چون می دانستم که پدرم مرا به

عشق بر تب و تاب مهناز و داریوش به مرور مبدل به سردابی ساکن شد، چگونه میتوانستم حسابی روی وقتی که 

و هم مثل داریوش بود. فعأل چون به من دسترسی نداشت، ممکن بود هر چیزی را قبول کند، شنتیا بازکنم؟ شاید ا

 بعد چی؟  ولی

 نشستم جدول حل کنم ، ولی دیگر نتوانستم. دچار جنگ درونی شده بودم. با همه سر جنگ داشتم. 

کمی بعد مادرم بیدار شد. به سفارش پزشک معالجش مقداری آب کمپوت به او دادم وگوشه ای نشستم. سکوت بی 

 خورد. اما حرفش را « فکری که...آهو، چرا ساکتی؟ هنوز هم تو این »دلیلم کنجکاوش کرده بود.گفت: 

نه مادر، دیگه تو هیچ فکری نیستم. دارم خودمو پیدا می کنم. بعد از مدتها فهمیدم که راه رها شدن فریادم » گفتم: 

 « کدومه.

آخر از دست تو دق مرگ می شم. نمی دونم چه چیزها یی تو کله ت می پردازی،ولی می فهمم که »با نگرانی گفت: 

یه روزی از مسیر تورد شده، بی توجه ازکنار همه سرکشیهاگذشته وبه یه زندگی آروم وساکت دست  هرزنی

پیداکرده.ولی تو مثل این که دنبال جنجال هستی، درست مثل پدرت. فقط این وسط خدا به فریاد من برسه. فکر نمی 

 « .. نش خیلیها رو زیر و روکرد.کنم که از این به بعد دیگه رنگ آسایش رو ببینم. منل این که علی با رفت

چرا سعی می کنین منو باا ون مقایه کنین؟ » با چشمانی از حدقه درآمده والتهابی که رگهایم را متورم کرده بود،گفتم: 

نه مادر،من ترسو نیستم. من از زندگی فرار نمیکنم. از این به بعدکاری می کنم که زندگی از من فرارکنه. در لحظه 

ندگیم چنان زهر مهلکی می پاشم که هیچ کس یارای نزدیک شدن به منو باشه.من در هر صورت فنا لحظه های ز

هستم،پس بذارین اون طور که دوست دارم واکنش نشون بدم. از دست همه محتاط کاریهای شماخسته شده م. 

زهر ماری رو نوش دارم زندگی عزیز هست، اما نه اونقدر که به خاطر شیرینیهاش. تلخیها رو فراموشی کنم و هر 

 « فرض کنم. نه!
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پیش می تازم. ترجیح داد با سکوت مرا مادرم دیگر جوابی نداد. حس کرده بود هر چقدرکه فشار آورد. بی پرواتر 

 شره بود. به حال خویش وانهد تا به مرور به حالت عادی بازکردم، غافل از این که برای پیداکردن تعادل خیلی دیر 

 د.مادرم را مرخص کردند و به خانه بازگشتیم. چند روز بع

 

 

 پایان فصل چهارم

 

 فصل پنجم

 

 

پدرم خیلی ساکت و خوددار شده بود. ابدأ به پر و پای مادرم نمی بیچید. همان روز اولی که با خانه امدیم، داریوش 

مگه نمی بینی حال مادرت خوش »کشید: بچه هایش را از مهناز گرفت و آورد پیش ما، ولی پدرم با دیدن آنها فریاد

 « نیست؟ قصد دارین این بار به جای بیمارستان به گورستان روانه ش کنین؟ زود بچه هاتو بردار و از اینجا بدو!

 « ولی پدر، من که جایی ندارم که اونها رو ببرم.»داریوش با چشمان گشاد و دهان خشک شده گفت:

 «دست از سرما برنمی دارین؟تو هم برای دعوا کردن وقت گیر آورده ی؟ چرا :»پدرم بلندتر از قبل فریادکشید

شما بو دین که با داد ؤ فریاد توی بیمارستان دعوا رو دامن زدین. من که »داریوش با مظلومیت و آزردگی جواب داد: 

شما منوبه این سرنوشت دردی به دلم نبود. زندگیم آروم شده بود و دیگه نداشتم مرافعه ای درست کنم. ولی 

 « انداختین وحاالکه دیگ نه راه پیش دارم نه راه پس، من و بچه هامو از خونه تون پرد بیرون می کنین.

اِه؟ بفرمابین من وهمسرم شده یم کسیه بوکس تو و مهناز. نه جونم عوضی » پدرم در کمال خونسردی جواب داد: 

اها وظیفه دارین موقع مریضی از ما دستگیری کنین، اما ما وظیفه نداریم اومده ی. ما بچه هامونو بزرگ کرده یم. شم

خود تون حل و فصل کنین. من از بچه های شما هم مراقبت کنیم. برین و مشکالتتون رو تو خونه های وقت ناتوانی 

یت رو جای دیگه که تعهد نکرده م تا آخر عمر تخم ترکه تو و بهنوش رو جمع و جور کنم. برو جونم. برو خدا روز

 « ای حواله بده.

شما حرفی برای گفتن نداری؟ همین »داریوش مدتی ناباورا نه پدر را ورانداز کرد. بعد به سراغ مادر رفت و گفت: 

 « بود برگشتن به خاطرات گذشته.

کرد.  مادر سکوت کرد، چون حرفی برای تسلی دادن نمی یافت. فتط با چشمادن نگرانش او را دعوت به أرامش

 داریوش با قامتی شکسته و خسته از مالل ، دست بچه هایش وگرفت و از خانه خارج شد. 

با رفتن او سکوت مرگباری در خانه حاکم شد. پدرم آن چنان خو نسرد بودکه گویی اصآل داریوشی وجود نداشت. 

ن و اعتقادا تت درطول این همه باز هم بهش احترام می زاری؟ اینه اسطوره ایما »دلم می خواست به مادرم بگویم

ولی افسوس که حالش مناسب خانه تکانی نبود. شاید همه اینها را می فهمید ولی... نمی دانم، بعضی آنسانها « سال؟

بری ترویج سکوت خلق می شوند و برخی دیگر در برابر این همه سکوت پرمعنا دچار انفجار های شدیدی می شوند 

ده باشند. داریوش رفت و کوهی ازسیلهای فرو خورده و پنهانی را به همرافش برد. بعد از تا از قایون تضاد پیروی کر

آن خانه غرق در ظلمت شد. بهنوش هم پس از فهمیدن ماجرای داریوش، سعی کرد کمتر به خانه یدرش بیاید، چرا 

بیفتد.او فقط هفت ای یک که عاقبت کار را پیش بینی می کرد و اصآلدوست نداشت که روزی در چنان ورطه ای گیر 

 بار، آن هم بون بچه ها می آمد و سری به مادرم می زد و قبل از آمدن پدرم می رفت. 
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شاخه های آویزان درخت بید مجنون توی حیاط مرا به یاد قندیلهای غارها یخی می اند اخت! منجمد و واژگون و در 

 دادم که الزامی بود. کنم، تن به تقدیری در حال سرریز شدن. و من بدون این که کوچک ترین نافرمانی ب

دلم می خواست بروم و حالی از داریوش بپرسم، ولی خبرها رافقط از بهنوش می شنیدم. روزی که داریوش از 

بیمارستان خارج شده و به خانه پدر مهناز رفته بود، بچه ها را طبق معمول از او رفته و مثل همیشه با تهدید مهناز به 

 بچه هایش، آن جا را ترک کرده بود. در آن مجا لحظه ای که مادرم مدتیپیش برایش ندیدن 

دیگه »توصیف کرده بود پیش چشمش جان گرفته بود،چون مهناز درجواب داریوش با بی عالقگی کاذبی گفته بود: 

یفته. هر بچه ای یه هیچ چیز اهمیت سابق رو نداره.برو و دیگه برنگرد. ترجیج می دوم که دیگه چشمم به چشمت ب

روز بالغ می شه، ولی تو هرگزبالع،نمئ شی، چون پدرت تصور می کنه.که هنوز احتیاج به قیم داری. برو به هرکجا که 

 « می خوای، فقط دیگه برنکرد.

ه دیگ» اتمام حرفهای بهنوش ،اوگفت: وقتی که بهنوش این جریان را توضیح می داد،مادرم آشکارا می لرزید. پس از

 « همه چیز تموم شد.

نه مادر، شما تگران نباشین. اونها دیر یإ زود برمیگردن سر خونه و زندگیشون و غم و غصه فقط برای شما می »گفتم:.

 « مونه.

باالخره فهمید، اما أفسوس که دیگه خیلی دیر شده. پدرت فکر می کرد »مادرم سر تکان دادو با دردی گران گفت:

 « دخترهای دیروز زندگی می کتن. نمئ دونست که حاال دیگه همه چیز عوض شده. دخترهای امروزی مئل

خیلی حرفهای سگین و پر مغز در جواب مادرم داشتم، اما بی فایده بود.کسی که باید مخاطب من قرار می کرفت 

ش برای آنها پدرم بود که گوشی برای شنیدن نداشت. او انتظار وقایعی را در سرنوشت من می کشید که به نظر

 خیلی.دیر شده بود! همان طؤرکه در زندگی داریوش ؤ بهنوش هم برای خیلی کارها دیر شده بود.

 

 

به در خانه آورده اواخر شهریورماه بؤد. حال مادرم خیلی بهتر شده بود. چند روز پیش کارت مراسم چهلم علی را 

وست ندارم پس فردا مجبور به تالفی این کارتها بشم ق من د»بودند، ولی پدرم با رفتن مخالفت کرده و کفته بود: 

خاننواده مظفری کارت دعوت سوم و هفتم بدم. چون بعد از یه ماه تازه حال همسرم کمی بهتر شده و داره اون 

 « ضایعه رو فراموشش می کنه.

تقاضای طالق کرده و داریوش از داریوش خبری نبود. از بهنوش شنیدم که مهناز به دادگاه حمایت خانواده رفته و 

هم از روی لجبازی فوری موافقت کرده و بهزودی از هم طالق می گیرند. حاال چگونه می خواست بچه ها را بزرگ 

 خدا می داند. کند.

آهو،کم کم داری به بیست سالگی نزدیک »در همین بحبوحه بودکه شبی دوباره پدرم به ازدواج من پیله کرد و گفت: 

اکی می خوای توی حیاط هم صحبت درختها باشی؟ دیگه داره سر و صدای همه فامیل و آشناها درمی آد. می شی. ت

 « زندگی که سخره بازی نیست!

فوری فهمیدم طوفانی که مدتها پیشی بهنوش از آن صحبت می کرد، دارد نزدیک می شود. خیلی آرام و بی توجه 

راه رهایی من به سری آزادی باز بشه. مونس چند تا درخت بودن و یاد حق با شما ست، پدر. شاید با ازدواج »گفتم:

گرفتن درجا زدن، اصأل خوشایند نیست. اگه دو سال پیش با اولین خواستگارم ازدواج کرده بودم، حاال خیلی راحت 

 « تر بودم.
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می کنی؟ هیچ انسانی ازکدوم آزادی صحبت »نگاهی وحشیانه و غضبناک به من و مادرم افکند و با پرخاش گفت: 

آزاد نیست. همه ما توی جسمهای دردناکمون اسیریم. همه ما به خاطر حفظ سنتهای آبا و اجدادی مجبوریم در برابر 

تقدیر سر فرود بیاریم. فکر می کنی گاهی آزاد زندگی کرده م؟ نه! با اولین نفس که می کشیم، اسارت رو با جون 

 « می خریم.

اگه از امارت خوشتون اومده چرا سه تا اسیر دیگه به دنیا آور دین؟ چه نتیجه ای از این »گفتم:  با حالتی حق به جانب

کارگر فتین جز این که خود تون رو به ما بدهکارکردین؟ نه پدر، من حتی اگه ازدواج کنم هم مثل شما زندگی نمی 

م که پشت دریچه های بسته و محدود کنم. شیره های مطلوب من در زندگی قراردادی نیست. به شما ثابت می کن

 « زمان، اراده ای خاموش خواهان پیروی انسانها از فطرتشونه.

مثل این که حق با توئه. دختره پاک عقلشو از دست »پدرم نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد و بعد رو به مادرم گفت: 

با دو تا آدم پوک مغز و فیلسوف مآب رفت و آمد  داده. خدا رحم کرده که با دیارالبشری معاشرت نداشته. ببین اگه

کرده بود،االن چطور بود. حتمأ ادعای خدایی داشت. بهش حالی کن امشب که خانواده شیبانی میان این جا، الم تا کام 

امیدوارم که زنجیر معروف منو فراموش نکرده »به من کرد و گفت: بعد رو « زبون درازی نکنه و مثل آدم حرف بزنه.

 «اشی و مثل آدم حرفا بزنی. ب

نه، هیچ وقت فراموشی نمی کنم که چه وسیله ای باعث خاموشی روح ظلمت زده م »پوزخندی تحقیر آمیز زدم وگفتم:

 «شد. در حقیقت اون زنجیر خدمت بزرگی به من کرد؛خدمتی که در آ ینده شاهدش خواهید بود. قدرشرو بدونین.

 و با اتاقش رفت.  پدر از غیظ تفی بر زمین انداخت

آماده جر و بحثی طوالنی کرد، ولی من خیلی خونسرد و خشک پس از رفتنش، مادرم نفس عمیقی کشید و خودش را 

الزم با توضیح نیست. باید دختر رام و مطیعی جلوه کنم و خفه بشم تا شماکار آخر تون رو تموم کنین و از »گفتم: 

ن نباشین. خاطر تون جمع باشه که این بار دیگه برای همیشه می رم، با این خودتون سلب مسئولیت کنین. دیگه نگرا

تفاوت که مثل بهنوش مبدل به یه اسکناسی پاره نمی شدم که دم به دقیقه پیشتون برگردم. نه، طوری می رم که 

رگرمی دیگه مجبور نباشم تحت هیچ شرایطی به این خونه برگردم. برین و خیالش رو راحت کنین. بگین که س

 «بیست ساله ت داره برای همیشه ترکت می کنه.

آهو، چی کار می خوای بکنی؟ می خوای مثل علی حماقت کنی؟ فکر می کنی »مادر با گریه ای از روی استیصال گفت: 

 « علی شاهد سعادت رو در آغوش کشید؟

می کنی احمق نیستم. دو سال فرصت نه مامان، نترس. اون قدرها هم که فکر »با چشمانی سوزان و اهریمنی گفتم: 

داشتم که به ارزش زندگی پی ببرم و مرگ بی فایده علی این ارزشی روبرام روشن کرد. شاید درگذشته بارهاو بار 

 « هااین طور توی مغزم ریشه دوانده بود، ولی امروز دیگه نه. امروز با دیروز تفاوت داره، همون طورکه با فردا داره.

ز دخترهای اقوام و آشناها مثل تو بوده ن که این طور کدوم یکی ا»ادل وبسیار محکوم کننده گفت:با حالتی نامتع

استوار و محق پیش می ری؟ ازکجا معلوم که اشتباه نکنی؟ تو دنیای کوچیگ و بی رنگی رو دیده ی و قضاوت روی 

به کجا می رسی؟ باشه. می قهر و کینه بزرگی دنیایی می کنی که چیزی از اون نمی دونی. فکر می کنی با لجبازی و 

خوای بری و دیگه برنگردی؟ مسئله ای نیست. اما تنها کسی که این وسط ضرر می بینه خودتی. احمد مثل سگ از 

پدرت می ترسه و حال و روز بهنوش اینه. توکه می خوای از روز اول مثل یه یتیم به خونه شوهر بری انتظار چه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 9  

 

مادر هرچقدر هم که ملعون باشن، آخر پشت و پناه فرزندشون هستن و بچه ها آخر راه رحمی رو می کشی؟ پدر و 

 « به اونها پناهنده می شن. تو قصد داری تو بی پناهی ابدی، به کدوم بیراهه اجتماع پناهنده بشی؟

به تون چه لطفی به همون پناهی که داریوش رفت. شماها مهر و محبت بی شائ»با چشمانی پرستیزو انتقام جو گفتم: 

در حق داریوش کردین؟ غیر از این بودکه بعد ازویرون کردن زندگیش، اونو ازاین جا بیرون کردین؟ نه،خیلی 

ممنون از این همه گذشت و فداکاری و عالقه. فکر می کنم بدون چنین پشتوانه ای راحت تر به مراد و مقصود می 

وکینه تو وجودم نکاشته. دیگه باید رفت. آب هم یه جا بمونه ،  رسم. زندگی تو خونه پدرم چیزی جز تبعیض و عقده

 « میگنده. خوب می فهمم که توی این خونه دارم متعفن می شم.

آخرین زهر را باشیدم. مثل این که قامتش خرد شدع باشد، دچار ضعف شدیدی شد. دیگر پرده افتاده بود و 

مام حجت من با آنها بود. خوب می دانستم که تاکلمه آخر را برای حرفهای نگغته را بازگو کرده بوءم. این آخرین ات

دیدم، بلند شدم و به زیر درختان کهنسال و صامت رفتم پدرم بازگو می کند. وقتی که سکوت و درحم شکستنش را 

ز داشتم، چون و در اندیشه شوم و از روی ناچاری برنامه های متعددم فرو رفتم. حاال خیلی بیشتر از قبل به تنهایی نیا

در تنهایی محضی بودکه خود را و خواسته هایم را می شناختم و به آنها شکل می دادم. دیکر برام مهم نبود که آقای 

و را مثل خمیر تورج شیبانی، افسری که تازه فارخ التحصیل شده بود، چه طور آدمی بود. نکته حیاتی این بودکه ا

و دهنی محکمی به تقدیر کثیفم می زدم؛ تقدیری که اننجار را رقم زده بود، نه درون مشتم له می کردم و با این کار ت

برای ساکت نگه داشتن خویش پرداخته بودم. از این پس یا سرنوشت را سکوت را. تا همین جا هم بهای سنگینی را 

 مطیع خویش می ساختم. یا با آدن می جنگیدم و تغییرشر می دادم.

حساسم، حس کرده بود همسری برایم اختیارکند که مثل خودش کاشانه ام را مبدل به پدرم حس کرده بود خیلی 

سربازخانه کند. بیچاره نمی دانست که سربازخانه های خانوادگی دیگر برام آن اوج و قرب زادگاهم را ندارند. 

 نمیدانست که از عذاب سوختن در این برزخ بود که قصد داشتم برای همیشه بروم. 

شب بودکه تورج و خانواده اش وارد گورستان خاموش و سه نفره ما شدند. مادرم داریوش را توسط  ساعت نه

بهنوش فرا خوانده بود،ولی داریوش پیغام داده بود که دوست ندارم با آمدنم به آن جا مخل ساعات خوشتان شوم. 

 بهنوش هم به تبعیت از او بهانه آورد و نیامد.

ه ای رسمی و سری شرکت کرده باشد، آن چنان خشک و غیرقابل انعطاف بودکه کسی پدرم مثل این که در جلس

جرات پیش کشیدن صحبت ازدواج را نمی کرد. آنها مثل این که به مهمانی آمده باشند، آرام و شاکت نشسته بودند. 

سعی می کرد لبخند تورج پسری بود سیاه چرده با پیشانی بلند و چشمانی مصمم. حرکاتش خیلی مودبانه بود،اغلب 

را از لبانش دور نکند. از اول تا آخر مثل بچه آدم گوشه ای نشست ولب از لب نگشود. آخر های شب بودکه صحبت 

ازدواج پیش کشیده شد و خیلی زود به نتیجه رسید. مادرم مهریه ای سنگین برای من پیشنهاد کرد و خانواده تورج 

هم برای دو ماه بعد گذاشته شد، چون پدرم گفت که رسم ندارد دختر رأ  بی چک و چانه قبول کردند. قرار روز عقد

عقد کرده بگذارد و باید عقد و عروسی در یک شب باشد. آنها هم خیلی راضی و موافق همه چیز را قبول کردند و 

 همان شب حلقه ای به نشان نامزدی به دستم کردند و رفتند. 

فروشگاهی با بی حوصلگی جواب مادرش خرید عقد را شرئع کر دیم. در هر  اذ فردای آن روز من و مادرم و تورج و

می دادم و فوری لوازم مورد نظر خریده می شد. پس از چندی دوباره خانه نشین شدم. هفته ای یک بار  "بد نیست"

 هم تورج برای شام به منزل ما می آمد، بی آنکه کسی به فکر باشد که نظر مرا بخواهد. 
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نمی پرودم. مثل چرخ خیاطی ت هم می گذشت ولحظه ازدواج نزدیک می شد و من هیچ آرزو یی در دل روزها پش

بودم. تورج هم ساکت و بی صدا، مثل اینکه اعمالی را از روی فرمان قبلی مشغول دوختن رشته های متفرقه زندگی او 

در تصمیمم مصمم تر لحظه ،به لحظه مرا انجام دهد، می آمد ومی رفت. درد گرانباری روی دلم سنگینی می کردکه 

 می کرد. 

اولین روزی که تورج را دیدم. دلم برای سادگی اش سوخت. حس کردم او را در لباس داریوش یا علی می بینم! 

پسری بی گناه که خواسته ای جز سعادت و آرامش ندارد. ولی وقتی که خوب روی حرکاتش دقیق شدم، دیدم نه، 

وسط خال! تورج حتی یک بار هم از من نپرسیمدکه نظرم در موردش چیست. هرگز سعی تکرد با پدرم دقیقأ زده 

من مثل انسانی آزاد برخورد کند. مثل این که از همان زمان رشته خودبینی پدرم را به دست گرفته بود و در 

نده در نقطه ای جا می خودداریهای احمقانه اش آن چنان خوشباورانه پیش می تاخت که گاه فکر می کردم در آی

 مانم. ولی افسوس که تصور یک چیز است و حقیقت چیز دیگری! 

باالخره روز عروسی من فرا رسید، بی انگه هیچ گونه روزشماریی در کار باشد. برادرم تحت هیچ شرایطی حاضر به 

راموشی کرد و با قبی محضور در عروسی مثل، ولی بهنوش با ذوق و شوق فراوانی یک بار دیگر مرارتهایش را ف

اکنده از مهر و صیمیت به عروسی امد. شب فوقالعاده هسته کننده و بی پایانی بود. از بس که مثل مجسمه ایستادم و 

لبخند تصنعی زدم تا عکسی بگیرم، داشتم دیوانه می شدم. همه دختران به هنگام ترک خاته شانی در شب عروسی 

کند، ولی من هیچ گونه تاثری از ترک ان آشیانه ناخوشایند نداشتم و کوچک اب می اشکی می ریزد که دل سنگ را 

ترین روزنه امیدی هم مرا به ا ینده ای روشن نوید نداد. مثل این که احساسات درونی ام از همه چیز مطلع بودند و 

 میدانستند که اینده با چه طمطراقی در کمین نشسته. 

بی عالقه و سر سری شب به خیری خشک و رسمی گفتم و خوابیدم. هنوز خوابم  وقتی که با تورج تنها سالمو علیکی

اهو، امشب اولین شب زندگیمشترکمونه. قصد داری از » نبرده بود که تورج با شوقی بی وصفی باالی سرم امدو گفت: 

 «امشب منو تو زندگی تنها بذاری؟

ندگی؟ همون اشتراکی که تو و پدرم با هم ترتیب دادین، کدوم ز»بلند شدم و در رختخواب نشستم و با حیرت گفتم: 

 « بدون این که اصأل نظر منو بپرسین؟ نه، این احمقانه ترین حکایتیه که تو تمام عمرم شنیده م.

یعنی فقط همین حرف روبرای گفتن داری؟ همه می دونن که سکوت عالمت رضاست، و »با چشمان گشاد شده گفت: 

رده ی و حرفئ از من، یا خودت، یا تمایلت نزده ی. چطور می تونستم بفهمم که درونت چی تودو ماهه که سکوت ک

 «می گذره؟

هیچ وقت به خودت زحمت »با غیظی بی رحمانه،که مثل ضربه های شالق بر روح سازمان یافته اش می نشست،گفتم: 

 «تت؟دادی که از من بپرسی؟ من در مقابل سؤال تو سکوت کردم یا در مقابل سکو

حق با توئه. خب ، حاال ازت می پرسم: »گیج شده بود. آن قادر ابله بودکه حتی منظور مرا نمی فهمید. ناشیانه گفت: 

 «نظرت در مورد من چیه؟

شرمنده م. حاال دیگه برای پرسیدن خیلی دیر شده. وقتی که بره ای رو با طناب به »قهقهه خنده ای سردادم وگفتم: 

دیگه چنین پرسشی قبل از ذبح خیلی احمقانه س. شاید تا سه ساعت پیش هم دیر نشده بود، ولی  کمینگاه می کشن،

حاال خیلی دیر شده، چون دیگه راهی برای انتخاب باقی نمونده. می تونی مثل یه حیوون رفتا کنی، و می تونی انسان 
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نده م رو معین می کنم. از این لحظه بازی باشی. انتخاب با خود ته. ولی من روی رفتار تو مطالعه می کنم و راه آی

 «آزمایش و تجربه و تصمیم ما شروع شد.

بلند شو بریم خونه پدرت! من باید تکلیف تو رو همین اول کار روشن کنم. »نگریست وگفت: کمی مردد خیره مرا 

 « خانم رو آزرده نکنم.  ابدأ حال و حوصأل این حجله دوگانا رو ندارم، چون نمی دونم باید چطوری باشم تا خاطر

از این به بعد هر وقت خو استی می تونی بری دیدن پدر و مادرم، اما من تا روزی که »با تحکم و برودت کاذبی گفتم: 

 «زنده م، هرگز پامو تو اون خانه نمی ذارم. 

در و مادرت شده م. جویی تو و پعجب! پس بفرمابین من قربونی ستیزه »دستش را متفکرانه زیر چانه زد وگفت: 

اصأل به من چه مربرط که شماها زبون همدیکه رو نمی فهمیدین؟ من که از جنگ وگریز شما خبر نداشتم. مثل یه 

 ...« احمق اومدم خواستگاری و پدرت جواب مثبت داد و بعد 

داد. من که  آفرین. لُب مطلب همینجاست که پدرم به تو جواب مثبت»مثل وحشی ها وسط حرفش پریدم وگفتم: 

 «ندادم!

 « خب، این رسمه که هیچ دختری بدون اجازه پدرش اجازه نمی کنه.»با ناباوری آشکاری گفت: 

خیلی ببخشین که من نمی دونم که نظر من اهمیتی نداشت. متاسفم که در دوران ماقبل تاریخ زندگم و نمی »گفتم: 

 « اقف نیستم.کنم و فوق العاده شرمنده م که به حق و حقوق خودم و

 « هب اگه قبأل نظرت رو پرسیده بودم، چه جوابی می دادی؟»مدتی خیره مرا نگریست وگفت: 

 « حاال دیگه مهم نیست.»گفتم: 

 «برای تو مهم نیست، ولی برای من مهمه. می خوام بدونم»با استیصال مدید گفت:

نیست که تو یه لحظه بشه گفت. ولی تو نپرسیدی و از جواب و شرایط من خیلی طوالنی بود. چیزی »به آرامی گفتم: 

 « هیچ کدوم از شرایط من مطلع نشدی.

هنوز قدمی پیشی نذاشته ایم که بخوایم ادعا کنیم چیزی از دست داده یم. خپلی راحت می »با خشونت بسیار گفت: 

 « کار دچار یه درد دائمی وکسالتبار باشپم.تونیم به گذشته برگر دیم و همه چیز رو از نو بنا کنیم. دوست ندارم از اول 

شاید. برای تو خیلی چیزها آسون باشه، ولی فکر نمی کنم برای من چنین چیزی ممکن »خنده ای کردم و گفتم: 

 ...«باسه، چون 

 « چون چی؟ چرا ساکت شدی؟»با سماجت فوقالعاده ای پرسید: 

چون دیگه به خونه پدرم برنمی »ولناک آن می لرز یدم. عاقبت گفتم:از بازی خطرناکی که آغاز کرده بودم و فرجام ه

 « گردم. اگه طاقت تحمل منو داشت، این طوری منو از خودش نمی وونه.

 « باهام حرف بزنی می تونم کمکت کنم.أهو، حسمی کنم تو یه مشکل بزرگ داری. اگه » روی تخت نشست وگفت: 

 « توی این خونه بیهوده می بینم. نمیدونم برای چی باید این جا باشم. حدست درسته. من وجود خودمو»گفتم: 

 «این که خیلی ساده س. برای این که همسر منی.»با خلوص نیت گفت: 

نه. این نظر توئه. نظر من این نیست. چون تمایلی به این ازدواج چشم بسته نداشتم. »ابروهایم را باال اند اختم. گفتم: 

 « بل از ازدواج تو رو بشناسم و بدونم قادر به شروع این زندگی هستم یا نه.دلم می خواست ق

چرا حس می کنی به زندان قدم گذاشته ی؟ مشکل اساسی تو چیه؟ اگه می خوای »یری از روی تالم تکان داد وگفت: 

 «یستی.این جا نباش، همین االن تو رو به هر جاکه مایلی می برم تا بهت ثابت بشه این جا زندانی ن
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ممکنه منو هرکجا ببری، اما تکلیف اون ورق پاره ای که سند اسارت منه چی می شه؟کجا »باگریه ای بی امان گفتم: 

 « برم که بدونم آزادم و همسری ندارم؟کجابرم که بدونم اجازه زندگی کردن و انتخابم دست تو نیست؟

قباله ازدواجه،اونو هم فسخ می کنیم. نمی تونم از روز اولی  مسئله تو اینه؟ اگه واقعأ مشکل تو»با بهت شدیدی گفت: 

که تو رو به دست آورده ام، با جبر و قدرت تو رو حفظ کنم. تو آزادی که باگرفتن برگه طالقت، هر چاکه می خوای 

 بری. فتط بهم قول بده که بعد از طالق به حرفم گوش کنی و بهم این فرصت رو بدی که من هم حرفم رو بزنم.

 « بعدها برای انتخاب فرصت زیاد داری. می تونی این قول رو بهم بادی؟

بهت این قول را می دم، اما غیر از برادرم، داریوش، احدی نباید از این »شانه هایم را باال اندا ختم و با ناباوری گفتم: 

طلب ب.یی ببره. اگه بفهمم که موضوع مطلع بشه. من به خونه داریوش میرم و و هرگز دلم نمی خواد پدرم از این م

 « پدرم در جریانه دیگه هیچ وقت منو نمی بینی.

آهو، حس می کنم که شدیدا از رفتارت میترسم. :نمی دونم چی توی »با وحشت آب دهانش را قورت داد و گفت: 

بزنیم، بدون این سرت می گذره، اما می دونم که داری با آتیش بازی می کنی. می تونیم همین االن همه حرفهامونو 

نیازی به طالق باشه. بعد هم اگه نتیجه ای نگر فتیم،از هم جدا می شیم. به من اطمینان نداری؟ می ترسی که بعد که 

 « از رد و بدل کردن حرفهامون،کم بیاری؟

 « نه، از خودم و استقامتم اطمینان دارم، اما از تو نه!»در حالی که هنوز گریه می کردم گفتم: 

 « چرا به خونه پادرت نمی ری؟ خصومتی دیرینه با اون داری ک این طور ازش گریزونی؟»احتیاط پرسید: با

آره، خصومتی فراموش نشدنی که منو مبدل به یه منگ بی روح و مرده کرده! کینه ای که تا خاموشی نشه »گفتم: 

 « آرومم نمی گذاره.

برو و حیثیت من مهم نیست؟ اگه بعد از طالق هرگز به طرفم خب، تقصیر من این وسط چیه؟ آ»با التماس گفت: 

نیومدی، جواب خونواده م رو چی بدم؟ اصأل توی اجتماع چطور این حقیقت رو توجیه کنم که تو اولین شب زندگیم، 

بکشه.  بی دلیل تنهام گذاشتی؟ درسته، حق با توئه، می تونستم مثل یه حیوون رفتارکنم و اصألنذارم کار به این حرفها

اما من انسانیت رو انتخاب کردم. بلند شو بریم خونه برادرت. اصأل بد نیست که باهآش آشنا بشم. شاید خیلی از 

 «دریچه های مسدود تو رو با دیدن و شناختن داریوش بازکنم و خودم رو قانع کنم. 

ناباور حرکات مرا دنبال می کرد. اصأل فوری بلند شدم و لباس پوشید م و آماده آم در خانه ایستادم. او با چشمانی 

یک در میلیون هم تصور نمی کردکه خانه ام را ترک کنم. لبهایش آویزان شده بود و چشمانش آن چنان بی حالت و 

سرد به من خیره مانده بودکه ناخودآگاه به یاد لحظات درد بار نوش جان کردن ضربات تازیانه از پدرم افتا دم! 

باور مرا در آن هنگام داشت که نمی دانستم چه گناهی مرتکب شده ام. یک آن دلم براش درست همان چشمان نا

سرخت، چرا که حقیقتأ تورج داشت تمام زندگی اش را روی من سرمایه گذاری می کرد ....آبرو أینده، خانواده و 

 شاید عشقی نوپا راکه هنوز باورش نداشت. 

اگه نظرت عوض شده، هنوز هم دیر نشده. می تونی.اجازه »واندم،گفتم: وقتی که تردید آشکار او را در چشمانش خ

 « ندی از خونه خارج شم.

لبخندی شکسته و دردمند روی لبهایش ظاهر شد. کامأل مشخص بودکه به خاطر حفظ ظاهر سعی می کند چهره ای 

میشه خواهم رمید،. با وجود این باشد. خوب میدانست که آهو یی هستم که به یک اشاره برای هآرام و متین داشته 

نه، اگه بخوای واقعأ بری و برنگردی، امشب از دستم راحت بشی .بهتره تا فردا. حداقل امشب هنوز خاطره »گفت: 
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دردناک و نمقطه کوری تو ذهنت نسبت به من پدید، نیومده. دلم نمی خواد مثل په مرکب سیاه ، لکه تیره ای باشم 

باورکردنش یه کمی برام مشکله، مسئله ی نیست، شاید من واقعأ دارم عقوبت سکوتم رویسپیدیهای وجودت. فقط 

 « رو پس می دم. شاید در زندگی احتیاج به این تجربه داشتم.

 پس ازگفتن این حرفها، آماده شد و به راه افتا دیم. 

 

 

 پایان فصل پنجم

 

 فصل ششم

بود. این همه حرف، پشت دیواری از امتناع، چرا؟ برای این که در راه سکوت سختی فضا را پرکرده بود. مسخره 

هیچ کاری در مجای خود انجام نشده بود. قلبم مثل قلب پرنده می زد. نمی دانستم داریوش چگونه برخورد 

ز اخواهدکرد. آ یا مرا از خویش می راند یا پناهم می داد. اگر مرا از خانه اش بیرون می کرد، دیگر جایی برای فرار 

تقدیر وجود نداشت و زندگی ام مبدل به برزخی می شدکه فرا سوی آن هیچ گشایشی نمی توانست گره هائ پیچ در 

پیچ آن را سست کند. من کار را خوب شروع کرده بودم، ولی با جواب منفی داریوش، همه آرزو هایم بر باد می 

 رفت. 

این هم میدونی که گفتی. بقیه ش »یی ضعیف و فنا شده گفت:در دقایق تردید آلود خویش غرق بودم که تورج با صدا

 « رو بگو. ازکدوم طرف باید برم؟

با شرمندگی بی وصفی، بقیه نشانی را دادم، تا این که به در خانه داریوش رسیدیم. چندین بار زنگ زدیم، ولی خبری 

لحظاای که داشتیم سوار می شدیم، داریوش نبود. مثل این که نبودند. دست از پا دراز تر به سوی ماشین برگشتیم. 

فراموشی در خانه را بازکرد. با ذوق بی وصفی به سویش دویدم. مدتها بود ندیده بودمش. تمام حرفها و قضایا را 

 م. کرده برده 

تبریک می گم. شرمنده م که »قطرات اشک سرد از چشمان داریوش سرازیر شده بود. نگاهی به تورج کرد وگفت: 

ونستم توی جشن قشنگ شاها شرکت کنم.گاهی اوقات آدم مجبوره روی عالیقش پا بذاره. ولی این دلیل فقدان نت

 «محبت نیست.بفرمایین تو.

تورج مثل این که پس از سالها تشنگی به آب رسیده باشد، وارد شد و همانند بچه ای یتیم گوشه ای نشست. منتظر 

اریوش، جایی برای بیان حقیقت باقی نمانده بود. داریوش رفت چای درست بودکه من شروع کنم، چون با برخورد د

بیا بسین. بعد از این همه هجران ، چای دردی از دلم برنمی داره. احتیاج به حرفهات »کند، ولی من نگذاشتم وگفتم: 

 « دارم. امشب تو با حرفهات نقش مهمی رو تو زندگی ما بازی می کنی.

هنوز چند ساعت بیشتر از شروع زندگی مشتر کتون نمی گذره. »جای میخکوب شد وگفت:  با چشمان گشاد شده بر

 « چطور به این سرعت دچار مشکل شدین؟

 «اومدن ما پیش تو برای پیشگیری از بروز مشکالت بعدیه. اجازه می دی فعال مدتی تو خونه ت بمونم؟»گفتم: 

 «بوده؟ عروسی به هم خورده ؟امشب چه خبر »مثل این که جا خورده باشد،گفت: 

نه داریوش خان، به عکس، همه چیز روال عادی خودش رو طی کرد. ولی »تورج با آرامی و خونسردی وافری گفت: 

من در جایی عقب مونده م، و باید با گذشت زمانی همه چیز رو جبران کنم. اگه اجازه بدین، از امشب آهو پیش شما 
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سری وکامأل پوشیده س که دوست نداریم کسی غیر از ما سه نفر به اون واقف بشه. تا  می مونه. البته این یه مسئله

 «خدا چی بخواد.

مسئله ای »داریوش حسابی گیج شده بود. نمی توانست افکارش را جمع و جور کند. با حآلتی کنده از بی خبری گفت: 

گع منوهم در جریان نذارین، نمی تونم کمک نیست ،همه چیز پوشیده می مونه، اما مت باید بدونم که چه خبره. ا

 « درستی بهتون بکنم.

تورج نگاهی عاجزان به من کرد و سرش را پایین انداخت. خوب می فهمیدم که انتظار دارد من حرف بزنم. حرف 

زدن و توضیح دادن برام بسیار طاقتفرسا بود. خصوصأ با برادری که هرگز آن قدر بهش نزدیک نبردم که حتی 

 زندگی ام را با او در میان بگذارم، چه رسد به چنین نکات حدسی که گستردگی آنها را درک می کنند. ائل کلی مس

ازدواج من قرار دادی و ازقبل تعیبن شده بود. نمی تونم این طوری وارد زندگی بشم که هیچ عالقه »با تردیدگفتم: 

شویی، تورج رو بهتر بشناسم و اون هم با شرایط من أشنا بشه. ای به شروعش ندارم. احتیاج دارم که قبل از آغاز زنا

تو خوب می دونی که خودت بعد از اون همه عالقه،کإرت به کجا رسید.پس از وضع سز هبچ توقعی نمی ره. فخط 

 « بهم فرصت بده که راهم رو پیداکنم.

ی نداره. فقط می خوام بدونم که اگه به از نظر من یه سال هم که بمبونی، ایراد»شانه هایش را باال انداخت وگف: 

 نتیجه ای نرسیدید ، چی کار می کنین؟ مثل دو 

 « تا دیوونه از هم طالق می گیرین؟

 «دوباره ازدواج می کنیمنه، فردا طالق می گیریم و اگه به نتیجه ای وسیدیم، بعد »با وحنسرگفتم: 

ماها دیو ونه شده ین. مغز هردو تون پاره سنگ ور می داره. فردا چی کار می کنین؟ نه، ش»با فریادی بلندگفت: 

 دیوونگی از این ببشتر محاله. طالق! فکر

 « می کنی ازدواج زیرپوش که به این راحتی بپوشی و دربیاری؟

 که بلند شود. در حالی اشک میریختم، بلند شدم وبا چشمان گریان به تورج اشاره کردم 

تو چطور؟ تو هم آ ینده و آبرو خودت رو داده ی دست آهو؟ نظر تو »تورج کرد وگفت: اما داریوش فوری رو به 

 «چیه؟ حرفها و اراجیف اونو قبول داری؟

به درجه زندانبانی. اگه تفدیر من و اهوبا هم قصد من تو زندگی ازدواج بوده، نه نزول »تورج با آرامش خاصی گفت: 

دست می آرم.و اگه ستاره های ما از هم جدا باشه، با هیچ ترفندی نمی تونم اونو باشه، هر طوری که باشه دوباره او به 

برای همیشه حفظ کنم. پس بهتره که از اول راه عاقالنه رو پیش بگیرم و اننخاب رو به آهو واگذارکنم. وقتی که 

آهوی بی گناه، قربونی  خوب فکرشرو می کنم، می بینم من این انتخاب رو آ گاها نه انجام دادم، ولی آهو مثل به

آداب رسوم شده و احساسی اسارت می کنه. فکر می کنم اگه حاال نتونه حق انتخاب داشته باشه، برای همیشه از من 

متنفر می شه. این تنها کاریه که می تونم براش انجام بدم. اگه شما هم حاضر نشین اونو پناه بدین، خونه رو می زارم 

کشیک چی می خوابم و خرجش رو هم می دم، چون فکر می کنم آهو با آرمانهای بزرگ و برای اون و شبها تو اتاق 

 « احساسات لطیفش، ارزش همه چیز رو داره.

مسئله من مسکن و خورد و خوراکا تو نیست. فقط از بابت پدر نگرانم که اگه بفهمه »داریوش رو به من کرد وگفت: 

 « طر این کار خفه می کنه!چه جنجالی به پا می کنه. قطعأ منو به خا
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داریوش، می خوام یه چیز دیگه روهم بدونی. حاال دیگه من هم مثل تو شده م. لحظه ای که »سرم راباالگرفتم وگفتم: 

از اون خونه درا ومدم ،تا روزی که زنده م ، به اون جا برنمی گردم. بنابراین خاطرت از بابت پدر جمع باشه، چون اگه 

ا رو نقل نکنی، اون هرگز نمی فهمه. دو ماه دیگه هم اگه به نتیجه ای نرسیدیم، می گم بعد ازدو تو برای کسی ماجر

ماه زندگی از هم جدا شدیم، چون بعدها ممکنه از طریق پدر و مادر تورج به همه چیز پی ببرن. ولی در صورت طالق 

د پیشت زندگی می کنم واگه نخواستی، می رم هم دیگه به خونه پدر برنمی گردم. اگه اجازه دادی، مثل یه انسآن آزا

 « دنبال سرنوشتم.

عرق سردی برچهره داریوش نشسته بود. به پنجره خیره مانده بود. مثل این که در خاطرات این دو ماهه آخرش 

غرق بود. خبری از اوضاعش نداشتم، ولی چون مهناز نبود، فهمیدم که هنوز أشتی نکرده اند. عاقبت پس از مدتی 

آهو، تو می تونی بمونی. نه برای دو ماه، بلکه تا هر وقت که دلت خواست. فکرمی کنم وقتش رسیده »سکوت گفت:

که همه ما بزرگ بشیم و از الک کهنه و پوسیده کودکیمون دربیاییم. ولی فقط یه مسئله رو بد ونین! من باید بدونم 

ه. چون در این لحظه به تو به عنوان خواهرم نگاه نمیکنم، که بعدأ تورج منو به جرم پناه دادن به تو محکوم نمی کن

بلکه به چشم انسانی نگاه می کنم که اگه پناهش ندم، آ تشی برافروخته تر از طالق روشن می کنه. اگه تورج به من 

میلیون این اطمینان رو بده و مطمئنم کنه که چیزی از من به دل نمی گیره، قبول می کنم که بمونی. ولی اکه یک در 

 « هم دودل باشه، نمی تونم حمایتت کنم.

آقا داریوش، خاطرت جمع باشه که تو درحق هر »تورج در حالی که بغضی سرکش و سمج گلویش را می فشرد،گفت:

دو ما برادری می کنی و نهایتأ یک یا دو بچه بدبخت رو از آوارگیهای بعدی نجات می.دی. حاال برای هیچ کاری دیر 

ردا شاید دو تا بچه هم تو مصیبتهای ما شریک باشن. تو امروز با تصمیمت گذشت بزرگی در حق همه ما نیست، ولی ف

 « فراموشی نمی کنم.می کنی. هرگز اون بزرگی وکرامتت رو 

داریوش جوابی در برابرشکستگی تورج نداشت و تورج در سکوت با پاهایی سست و لرزان بلند شد و در حالی که از 

تموم فردا ساعت نه صبح میام دبالت بریم محضر و همه چیز رو اون طور که تو می خوای »می شد،گفت: خانه خارج

 « کنیم. خدآحافظ.

رو با این همه صداقت، این طور بی رحمانه آهو، تو واقعأ دیو ونه شده ی. چرا شوهرت »وقتی که رفت، داریوش گفت:

 «مایوس می کنی؟

ه که پدرم انتخاب کرده، در حالی که عروس منم و فکر می کنم این حق رو داشته باشم تورج شوهری»با تحکم گفتم: 

که برای آینده م تصمیم بگیرم. شاید تو هم اگه افسار زندگیت رو به دست پدر نداده بودی، االن گوشهای من خنده 

ی اون نامه های طویل، و دو های معصومانه مهناز رو می شنید. ولی حاال چی باقی مونده؟ شیشه ای زهر پاشیده رو

بچه رها شده در انبوهی از مصائب. من کوچک تر از اونم که تو رو نصیحت کنم، ولی سعی کن برای بچه هات پدر 

آزادی طلبی باشی. تجربه بهترین دستاورد گذشته هاست. اگه تجربه های خاطر ات رو فراموشی کنی، اون وقت 

 «چیز دیگه ای نیست. گذشته جز ناقوس غفلت و شیون ندامتها،

داریوش مثل تکه بحوبی خشک درگوشه ای نحزیده بود. مثل این که ازگذشته و اعمالی که مرتکب شده بود منزجر 

داریوش، بذار کمکت کنم. اگه اجازه بدی فردا میرم پیش مهناز و همه » با احتیاط به او نزدیک شدم وگفتم:بود. 

 «میدم. و یه بار دیگه ازش خواهش میکنم به زندگیش برگرده. حقایق منسوخ زندگیمون رو براش توضیح
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آه غم آلودی کشید و سیگاری روشن کرد. هرگز ندیده بودم سیگار بکشد. شاید هم می کشید و ما نمی دانستیم. با 

اره نه آهو دیگه خیلی دیر شده. سه روزه که رشته زندگی ما برای همیشه پ»صدایی حزن آلود و سنگین جواب داد: 

 «شده. ما طالق گرفتیم. 

مثل بهتزده ها بر جای خشکم زده بود. زبانم مرا در تکلم یاری نمی کرد. پس همه چیز تمام شده بود. خدای من! چه 

 کسی باور می کرد عاقبت آن عشق طوفانی ئ عظیم این باشد؟ 

منو باز بذاری. می تونی یه فرصت به من داریوش، بذار تالش خودمی بکنم. تو باید دستهای »با چشمان گریان گفتم: 

 «بدی. خصوصأکه چیزی از دست نمی دی.

فکر می کنی توی این دو ماهه تالشمو نکردم؟ فکر می کنی من هنوز »نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد وگفت: 

کرده. نه!  همون داریوش احمق و بازیچه م که پدرم همیشه تصور می کرد برای ارضای خواسته های شخصی خلقش

مهناز همه چیز رو فهمیده، ولی دیگ حاضر نیست با من روبه رو بشه. فهمیدم، ولی افسوس که خیلی دیر فهمیدم. 

 «لحظه ای که روی لبه تیغ راه می رفتم، مهناز میلیونهاکیلومتر از من دور شده بود.

ن هم یه بار بختتو امتحان کنم. فقط به ز سرشکستگی و باخت گذشته. بذار مداریوش، کار تو ا»سماجت کاذبی گفتم:

بهنوشی بگو اون نامه های قدیمی رو از زیرزمین خونه بیاره این جا. برای برگردوندن مهناز از هیچ کوششی فروگذار 

 «نمیکنم. البته بهنوش، نباید از بودن من در این جا مطلع بشه.

پرتی. آهو، اون طالق گرفته و دیگه حاضر نیست به مثل این که کامأل از مرحله »پوزخند ابلهانه ای زد وگفت: 

ز برگشت دیگه حرفهای ماگوش بده. دلت می خواد سنگین بری وسبک برگردی؟ اگه اینو می خوای، برو، ولی بعد ا

 «در این مورد حرفی نزن، چون به اندازه کافی خرد شده م. دیکه طاقت شنیدن سرزنش رو ندارم.

 « من باید کجا بخوابم؟»برگردد، فوری خستگی را بهانه کردم و گفتم:  از ترس این که از رأی خودش

 « فرقی نمی کنه.بگرد ببین کجا راحت تری. برای من »نگاهی به اطراف کرد و گفت: 

من »بلند شدم وکمی این طرف و آن طرف پلکیدم، اما به نتیجه ای نرسیدم داریوش عاقبت سدرگمی مرا دید وگفت: 

 «توی اتاق من بخواب. فکر می کنم این طوری بهتره. هاد می خوابم ، توتوی اتاق فر

 کرد و شب به خیرگفت و رفت. قبول کردم. داریوشبالفاصله رختخوابی برای خودش در اتاق فرهاد پهن 

که احساص سنگینی شدیدی می کردم. خانه خیلی ریخته و پاشیده بود،اما من آن زمان حواسم پرت تر از آن بود 

فکرکنم تورج با دیدن آن چه فکری کرده. فرناز، دختر کوچک داریوش، توی خواب مادرش را صدا می کرد. طفلک 

سه سال بیشتر نداشت. فرهاد هم پنج ساله بود، ولی از نظر فکری خیلی روشن بود خیلی خوب با اختال فات پدرو 

پدر و مادر انتخابی انجام دهند. قانون پسر را به  مادرش واقف بود. اما هیچ کدام درسنی نبودند که بخواهند بین

دلم نمی »داریوش واگزار کرده بود. البته فرناز هنوز دو سال وقت داشت که پیش مادرش باشد، ولی مهناز گفته بود: 

می شد، حرفی نبود. ولی این طوری که بعد از دو سال خواد از فرهاد جداش کنم. حدا قل اگه برای همیشه مال من 

 ونو از من بگیر ا

 « خیلی سخت تره.

تا صبح در همین فکرها و موهومات تکراری بودم و لحظه ای خواب به چشمم نیامد. عاقبت از دراز کشیدن بیهوده 

خسته شدم و بلند شدم و شروع به جمع و جور خانه کردم. بعد از مدتی خانه حالت طبیعی با خود گرفت.ظرفهای 

 و سامانی با آشپزخانه و اتاق خوابها دادم. تلنبار شده را هم شستم 
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حدود ساعت هفت صبح بود که همه از خواب بیدار شددند. داریوش که از دیدن خانه غرق در بهت شدهبود، با 

 «تو دیشب اصأل نخوابیدی؟»تعجب گفت: 

 «چرا. نگران نباش، به قدر کافی استراحت کرده م.»گفتم: 

 آمدند و با محبت در آغوشم جای گرفتند. فرهادبعد فرهاد و فرناز به طرفم 

 « عمه، دیگه بابا بزرگ اجازه می ده بیاییم خونه تون؟ دیگه می تونیم باز هم شما رو ببینیم؟»گفت:

نه فرهاد جون، بابا بزرگ و مامان بزرگ از این شهر رفته ن، »در حالی که اشک از چشمانم سرازیر شده برد، گفتم: 

 « ستم پهلوی شماها باشم، با اونها فرفتم.و من چون می خوا

 «یعنی من هم می تونم برم پیش مامانم؟»فرناز با بغضی شکسته گفت: 

دستی به موهایش کشیدم. داشتم فکر می کردم چگونه این بحران را پشت سر بگذارم که ناگهان فکری به مغزم 

پیش مامان و ازش می خروایم که دوباره بیاد پیش ما. آره، عزیزم. اصآلبه زودی باهم می ریم »رسید. فوری گفتم: 

 «خوبه؟

عمه، اگه مامانی بیاد خیلی دوستتودن دارم، چون هر وقت که به بابا می گیم »فوری بوسه ای بر گونه ام نشاند وگفت:

 « نم.بریم پیش مامان، با دعوا ما رو از اتاق بیرون می کنه و می گه اکه دیگه گفتی مامان خوب،کتکت می ز

داریوش خسته و فرسرده به این گفتگوی هولناک گوش می داد و هیچ گونه حرکتی نمی کرد. از رویا رویی با چنین 

حقایق کثیفی دچار انزجار شده بردم. این جا هم حق زن در اجتماع پایمال شده. کودکان به مادر تعلق دارند. چرا 

غریزه ی به او ندارند؟ پدر فاقد منبع احساسی است که آن را باید پهلوی پدری زندگی کنند که نیاز عاطفی شدید

که باید از کودکانش جدا می شد؟ غیر از این بودکه قربانی حرفها و مادری می نامند. مهناز چه قصوری کرده بود، 

د، با درد گالیه های فامیل شده بود؟ آ یا مادر بودن گناه است؟ او مدت نه ماه کودکی را در بطن خود پرورش می ده

شدیدی که مرگ پیشش صد بار شرف دارد، کودک را به دنیا می آورد، و تازه همه اینها به کنار، پس از تولد تا مدتها 

از شیره وجودش تغذیه می کند و بی خوا بیهای بسیاری می کشد تا فرزندش به سالمت دوران کودکش را 

کودکش می شود و مثل ببری او را از خطرات احتمالی دور  شیرخوارگی را پشت سر گذارد، بعد از آن هم تنها پناه

نگه می دارد. آ یا حقیقتأ مادر با این همه گذشت و فداکاری هیح حقی در برابر کودکانش ندارد و آنها به پدری تعلق 

میگیرند که از بچه دار شدن تنها لذت خاموش شبی ویرانگر را در خاطر دارد ؟چرا؟ این همه حق کشی و رشوه 

گرفتن برای چیست؟ برای این که زن در مقابل سخت ترین شداید زندگی خاموش بماند. و مرد را در تاخت و 

تازهای بی دلیلش آزاد بگذارد؟ این چه قانونی است که این گونه روح و جسم زن را به بردگی می کشاند؟ چرا زن 

نسانی محسوب می شود؟ آیا باید فطرتهای به خاطر مهر مادری تنبیه می شود؟ آ یا محبت جزو احساسات مازاد ا

 غریزی راکنار نهاد و با مشعل 

بی عالقگی و نفرین قدم به کاشانه خانواده گذاشت؟ دور نیست روزی که هر زنی خویش را مجبور به تحلیل حقیقت 

زمین می  می سازد و این تعبیر کثیف موروثی راکشف می کند. در آن روز مرد جزو وامانده ترین موجودات،روی

شود، چون دیگر بهانه ای برای بزرگ جلوه دادن خویش ندارد تا پشت آن مخفی شود. علم ثابت کرده که زن می 

تواند بدون وجود هیچ بردی،تنها با سلولهای خودش بچه دار شود، ولی مرد فاقد این قدرت زایندگی است. زنی که 

ورده باقی بماند؟ برای این که هگز از قدر تهای درونی تا به این حدخودکفاست، چرا باید عقب مانده و شکست خ
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اش مطلع نشود و همچنان وسیله تولید مثل قرار بگیرد، درحالی که می تواند نیمی از چرخهای عظیم مملکت را 

 بچرخاند.

ردیم و ساعت نه صبح بودکه تورج به دنبالم آمد. در سکوتی موقرانه به محضر رفتیم و هردو پای طالقنامه را امضاک

 به دستمان نرسیده بود. این در حالی بودکه هنوز قباله ازدواج رسمی 

نمی دونم چرا به این کار »پس از خارج شدن از محضر، تورج با چشمانی نمناک و غمزده رو به من کرد، وگفت: 

بگیرم، از این لحظه با  وضایت دادم. فقط می دونم که حتی اگه اشتباه کرده باشم و مورد شدیدترین توبیخها هم قرار

بعد دیگه حرف کسی برام اهمیت نداره. من به تو اعتماد کردم و به خواسته هات بها داد بعد از این نوبت تووه که 

 « دین خودت رو ادا کنی.

نه حد به خواسته های حیاتیم بها می دی. من خراهیم دید که بعد از این تا چه »با غروری محنت زده و پوشالی گفتم: 

تنها حاال، بلکه همیشه زیر بار دین تو هستم. اما این به اون معنا نیست که در صورت اثبات ناهماهنگیهامون، از رو 

ترحم به طرفت برمی گردم، چون وضع از دیشب تا حاال فرقی نکرده. امیدوارم در آینده نزدیک بتونی منو بهتر 

 .« بشناسی و عمیق تر درباره من و انتخابت قضاوت کنی

 « کی می تونم ببینمت؟»با احتیاط بسیارگفت: 

تلفن داریوش تازه وصل شده. این هم شماره شه. هر وقت احساس کردی می تونی نه مثل یه مرد، بلکنا مثل »گفتم: 

 یه انسان با من طرف بشی، زنک بزن تا با 

بود. مثل ادینکه باور نمی کرد به این وقتی به نشانه رسیدیم، تبسم تلخی روی صورتش ماسیده « هم صحبت کنیم.

آهو، نمی تونیم از همین االن با هم صحبت کنیم؟ آخه من وقتی »لحظه رسیده باشد. با بی قراری آشکاری گفت: 

 « باهات حرف می زنم باید حالت چشماتو ببینم. پای تلقن حس می کنم دارم برای یه دیوار سنگی حرف می زنم.

تورج ، هر روزکه گفتی میام،اما امروز نه. باورکن خودم هم حال غریبی دارم. بذار به : »مستاصل و درمانده گفتم

خواسته های درونیم نظم بدم. من هم مثل تو شسکته م. من هم از این سرنوثست مبهم غنیمتی برنداشته ام. حاال من 

اما بعد از این خیلی از رو طرد نکنه ، یه بیوه زنم، بی اون که تغییری درد وجودم حاصل شده باشه. شاید. اجتماع تو 

درها به روئ من بسته س. شاید برای تو نمی ارز ید، اما برای من دریچه های بسته زیادی رو بازکرده. باید مدتی 

 « توی خودم باشم.

به یه هفته دیگه، درست همین روز، عصر ساعت پنج میام دنبات. اگه حالت مناسب نبود. راجع »با التماس گفت: 

 «چیزی حرف نمئ زنیم. فقط رفتارهای هم دیگه رو بررسی می کنیم. خوبه؟

 « باشه، مسئله ای نیست.»نگاهی پر تردید به اوکردم و در حالی که از ماشین پیاده می شدم،گفتم: 

. ولی وارد خانه که شدم، داریوش با بی صبری انتظار می کشیدکه از در وارد شوم و بگویم تغییر عقیده داده ام

حقیقت به گونه دیگری بود که شاید خوشایند. هیچ کس نبود. من هنوز از زندگی مشترک درکی نداشتم که طالق 

 جانخراش جلوه کند. ی برایم فاجعه ا

از آن روز تمام مسیرهای زندکی ام را عوض کردم. اولین کاری که کردم این بودکه رفتم ببینم آیا هنوز هم پس از 

ی، اجازه رفتن به دانشگاه را دارم یا نه. باکمال تأسف دریافتم که اگر مرخصی گرفته بودم مشکلی یک سال و اند

نبود، ولی چون اصألدرکالسها شرکت نکرده و هیچ گونه اطالعی هم نداده بودم، به معنی انصراف بود. با سماجت و 

 دکه درس بخوانم و به موفقیت برسم. پیگیری دوباره مشغول جمع آوری کتابها شدم، چون عزم اولیه ام این بو
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داریوش که مدتها برد مرخصی گرفته بود چون کسی را برای نگهداری بچه ها نداشت، با آمدن من یک هفته بودکه 

با خیال راحت به سرکار می رفت. بچه ها هم وضع خوبی پیداکرده بودند، چون به جای غذاهای سرد و حاضری، 

 شآدابی اولیه شان را پیدا می کردند. غذای گرم می خوردندوکم کم 

داریوش یکی دو بار پیگیر نامه هایش شده و از بهنوش خواست بود آنها را از خانه پدر بیاورد. بهنوش قرار بود آن 

 انجام دهد و در مدتی که من در خانه نبودم، بیاید و آنها را به داریوش بدهد. روز این کار را 

فراموش نکرده ام. من هم قولم را تجدید تورج زنگ زد. می خواست بداند که قولم را عصر ساعت چهار بود که 

کردم و ساعت پنج بعدازظهر به دنبالم آمد تاکمی در پارک قدم بزنیم. لحظه اول که دیدمش، حس کردم دو تا شده. 

 « حیف شده ی؟چرا این قدر ضعیف و ن»آن چنان ضعیف شده بودکه باور نمی کردم خودش باشد. پرسیدم: 

گاهی اوقات لحظات یه قرن طرل می کشن. فکر می کنم تو این یه هفته چندین قرن «خنده ای مظلوما نه کرد وگفت: 

 «زندگی کرده م!

 «کسی از جریان مطلع شده یا نه؟»پرسیدم: 

چند بار با بهانه های نه، خیالت راحت باشه. یکی دو بار پدرت تلفن زد و من هر »با اطمینان فراوان جواب داد: 

مختلف که خوابه یا حمومه یا دستش بنده، اونو دست به سر کردم. فکر نمی کنم دیگه زگ بزنن، چون پدرت دفعأ 

 « آخر گفت بهت بگم اگه دلت خواست، یه حالی ازش بیرسی.

 «مادرم چطور؟ زنگ نزده ؟»گفتم: 

یه افتاد. می خواست فقط یه لحظه صداتو بشنوه، اما من گفتم چرا. یه بار پای تلفن به گر»با چشمان گشاد شده گفت: 

 « رفته ی خونه همسایه مون وهر وقت برگشتی، تماس می گیری.

 « مهم نیست.»با تاسف سر تکان دادم وگفتم: 

 مهم نیست؟ پس کی و چی مهم هستن؟ توکه تو این سن اهمیتی به پدر و مادرت نمی دی، بقیا راه رو»با حیرت گفت:

. چرا تا این حد به خاطر یه چطور می خوای طی کنی؟ اولین و حیاتی ترین موهبت تو زندگی، عشق به پدر و مادره 

ازدواج ناخواسته با اونها دشمنی کی کنی؟ من که تو رو رها کردم تا کینه ای تو قلبت نسبت به من و اونها تنید نشه. 

 «پس این همه دوری برای چیه؟

چون دیگه دلیلی برای عشق ورزیدن به اونها نمی بینم. من همه حرفها مو به اونها »بی صبرانه گفتم:  با چشمانی نافذ،

زدم و به خونه تو ازمدم. اونها می دونستن که اگه برم، دیگه برگشتی تو کار نیست، ولی براتون تفاوتی نمی کرد که 

کر می کنن که پای گوسفندشون رو یه جای قرص و چه عقیده ای دارم، چون این جای کار رو نخونده بودن. اونها ف

 « محکم بند کرده ن، بنابراین اهمیتی نمی دن که آینده چی می شه.

فکر می کنم خیلی خوب شد که قبل از شناخت همدیکه، از هم جدا قصدیم، چون »نفس عمیقی کشید و گفت: 

 « سراسر وجود تو رو نیرویی تسخیر کرده بودکه من باهاش بیگانه م.

هیچ کس تا جای من نباشه، درک نمی کنه که چه حس منو واداشت که »لبخندی بی رنگ و پژمرده زدم و گفتم: 

 « دیگه ای.برای ابد از اونها فرارکنم. شاید دیدن یه چیز باشه و تجربه و لمس کردن چیز 

 « شاید.»شانه هایش را باال اند احت وگفت: 

انسانها تو اسارت راحت تر می تونن با احساسشون کنار بیان. وقتی که دلیلی » با صراحت و یکرنگی خاصی گفتم:

 « برای وجود چیزی نباشه، خیلی راحت میشه رشته های وابستگی رو پاره کرد.
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همین جا صبرکن. یه سوال دارم. می خوام بدونم اگه شب عروسی مثل یه حیوون برخورد می »با بی صبری گفت: 

ت ساخته بود؟.این خیلی برام مهمه، چون فقط به خاطر این که بهت ثابت کنم بدیبنیهای تو بی گردم، چه کاری از

 « مورده، این، راه رو پیش رفتم. اما دلم می خواد بدونم در اون صورت چی می شد.

 « واقعأ می خوای بدونی؟»با اخمی شدید و طوالنی گفتم: 

نمی دونم. شاید طاقت شنیدنش رو »ی سکوت کرد و سپس گفت:چسمهایش را بست و سرش رإپایین انداخت. مدت

 « نداشتهع باشم، چون هرگر نمی تونم خودم رو تو لباسی یه قآتل ببینم

نه تورج،اشتباه نکنن .اگه قصدم خودکشی بود، هرگز نمی ذاشتن کإر به عروسی »خنده ای تمسخرآمیزکردم وگفتم: 

.اگه تسلیم حرف پدرم شدم، فقط به دلیل آغاز مبارزه بود! مبارزه ای که بکشه. تو خونه پدرم این کار رو می کردم

شاید تا آخرین روز زندگی با من باشه.من مثل یه خشم خاموش و تخدیر شده، مثل یه فنر فشرده هستم؛ فنری که 

می شه و بخار  بعد از سالها فشار،یه دفعه ول شده و تا آخرین حد باز شده. یه چیزی تو فطرت من می جوشه و تبخیر

اون همه فنضای اطراف رو اشباع می کنه؛ چیزی که من اسش رو دگرگونی و انقالب در خمیره زن می زارم. شاید اگه 

همه آرزو های مصلوب شده م توگورستان سینه دفن نشده بود، اإلن آدم دیگه ای بودم، دختری که با عالقه درسی 

ق زندگی می کرد.. ولی حاال مدتهاست که عزاداری و ندبه تموم شده. باید می خوند، با اختیار ازدواج می کرد و با عش

با داشته هام کناربیایم وباکمک پس مونده ها، آدم دیگه ای بشم! آدمی که خودم ازش متنفر نباشم؛ آدمی که هر 

 « لحظه از دختر زاده شدنش منزجر نباسه.

ی داری حرف می زنی؟ درس، عشق، جنسیت، اینها همه تو تو از چ»مدتی خیره مرا نگریست و سپس با تعجب گفت: 

زندگئ مکمل هم هستن. اگه زن نبود، موجودیت مرد مفهومی نداشت. اگه درسی نبود، نسل آدم هنوز توی غار ها 

ز اقوام زندگی می کرد. اگه عشق نبود، همه افراد بشر گوشت همدیگه رو می جویدن. تو کجا سیر می کنی؟ نکنه ا

تو دوره ای زندگی می از این همه سال داری دنبال نقطه برگشت می گردی؟ ما 1هزار ساله هستی که بعد غارنشین 

کنیم که علم دنبال پیدا کردن راه فرار از دست سیاهچاله های فضاییه. هرروز ی که می گذره ، یه خطر تازه بقای 

هم به عنوان یه انسآن موظفی با افراد جامعه ت  ها نیستن، بلکه توبشر رو تهدید می کنه. منظورم از بشر فقط مرد

همگام باشی. کناره گیری و خودمداری، اسلوب مطلوبی برای زندگی اجتماعی نیست. تو توی خمین جامعه رشدکرده 

 ...« ی. باید درک کنی که همه انسانها 

با شرایط من حق داره از درسته. حرف تو کامال بی نقصه ، ولی کجای جامعه دختری »وسط حرفش دویدم وگفتم:

نسانی استفاده کنه؟ اگه اصرار و جبر پدرم نبود، من االن سال دوم رشته روانشناس رو تموم کرده امکانات ا

 «بودم.،چرا باید به خواست پدر و مادرم به چنین سرنوشت ناخواسته ای دچار بشم؟

ختر دیگه ای هم درس نخونده؟ همه زنهای جامعه چون پدر تو اجازه نداد بری دانشگاه هیچ د»سر تکان داد وگفت: 

 « ما از درسی خوندن محروم بودن؟ تو نباید با یه نفر قضاوت کنی و.به معیارهإی جامعه اتهام بزنی.

از کجا معلوم که دخترهای زیادی به سرنوشت من دچار نشده باشن؟ اگه من هم مثل همه خاموش »با فریادگفتم: 

ترهای آینده می کنه؟کدوم قانون دلش به حال من و امثال من می سوزه؟ چرا باید قبؤل بشینم،کی فکری برای دخ

 «ونم؟ چرا؟ به من بگو چرا؟کنم چون دختر هیتم باید سکوت کنم و هر بالیی روکه سذم می آرن،جزو تقدیر بد

یقتا سوال من جوابی آنچنان از روح عصیان زده و شروشرم دچاروحشت شده بود که اصال نمیدانست چه بگوید. حق

نداشت. دیگر به پارک رسیده بودیم. خوب می فهمیدم که از این جا به بعد باید مواظب باشم که فریاد نکشم، چون 
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به طرز ناهنجار توجه عابران را جلب میکردم،پیاده شدیم وبه آرامی شروع به قدم زدن کردیم. پارک شلوغی نبود، 

 اما خالی هم نبود.

آهو ، ما اصال کاری به جامعه و قوانینش نداریم.قرار ما "قدم زدیم ، تورج به حرف آمد و گفت: کمی که در سکوت

این بود که تو شرایط خودت رو بگی ومن هم خصوصیات خودم رو.ولی مثل اینکه از اولکار قرار داد بسته ایم که 

بیرون. بهم بگو خواسته هات از نداره بیا دعوایی بی پایان بکنیم. از این صحبتهای کلی که ربطی به زندگی مشترک ما 

  "زندگی چیه؟

 « به همه اونها برسم. چه با تو، چه بی تو!چیز های زیادی از سرنوشت طلبکارم که باید »نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

چون از می دونم. همون مسائل همیشگی. مهریه ت کم بود، مسئله ای نیست، جبرانش کی کنم، »لبخندی زد و گفت: 

بندازم. نو ازدواج میکنیم. تامین می خوای ، قول می دم که تا آخر عمر تنهات نزارم و نصف خونه پدرم رو پشت قباله 

 « چیز دیگه ای هم هست؟

تورج، زندگی که فقط سیر بودن شکم و تامین نیست. من می خوام پیشرفت کنم ،می خوام »با تغیر شدیدی گفتم: 

مثل یه انسان کارکنم و روی پای خودم بایستم. شاید روزی بنا به دالیلی منو ترک کردی؛ دلم درس بخونم. می خوام 

 « نمی خواد اون روز مثل یه احمق با مشکالت روبه رو بشم.

دیوونه، اگه میخواستم ا ترکت کنم که االن این جا نبودم. چقدر باید »ناگهان قهقهه خنده اش به اسمان رفت و گفت: 

 « رو وجودم نبینی.که این همه حسن نیت تو  خواب باشی

حاال این جا هستی برای این که هنور شیره وجودم رو تباه نکرده ی. وقتی که موهای سرم »با یکرنگی خاصی گفتم: 

سفید شد، استخوانهام فرسوده چشمهام بی فروخ شد، اعصابم داغون شد، چهردم پیر شدو اون وقت دیگه نظرت این 

خسته می شی و دنبال همسر صفر کیلومتر دیگه ای می گردی. این که این کار تو رو محکوم کنه، نه.  نیست. از من

این حق قانونی رو جامعه به تو اهدا کرده. البته برای خالی نبودن عریضه اگه از من اجازه بگیری بد نیست، ولی این 

 _که باید بکنه _چون به محض این که زن مخالفت کنه بقیه قوانین مربوط با زنها، پایه درستی به نفع زن نداره، هم 

مرد از راه دیگه ائ وارد می شه و با استفاده از طالق، همسر اولش رو طالق می ده و دنبال یه مار نگزیده خام دیگه 

به من و امثال من تضمین می ده که چنین فرجام تلخی انتظارم رو نمی کشه؟با وجود این همه پیرزن می ره. کی 

طلقه، اصأل می شه از چنین تضمینی صحبت کرد؟تکلیف اون زنهای شکت خورده، تو این جنگل انسانی چیه؟شاید م

اگه تو جوونی شیره وجودشون رو صرف همسر بی لیاقتشون نکرده بودن، حاال اندوخته کافی برای مرفه بودن 

گاری می کشن و وقتی که به درد نخوردن، داشتن. ولی نکته حیاتی اینه که تا جایی که جان در بدن دارن،ازشون بی

درست مثل یه بشقاب مالمین شکسته دورشون میندازن. به من بگو چرا؟ پس وجدان کجا رفت؟ انسانیت و مساوات 

 « زیر کدوم کوه آتشفشان سرد و خاموش شده؟

 « کی به توگفت که من می خوام یه چنین کارهایی با تو بکنم؟»با استیصال بی وصفی گفت:

کدوم آدم دیو ونه ای روز خواستگاری از چنین آینده شومی حرف می زنه؟ همه با یه »با خشونت پرکینه ای گفتم: 

دنیا عشق و نیاز به سوی طرفشون میان و حرفهای قشنگی می زنن که توی آبراهه های لجن آلود زندگی حل می شه 

 « و به مرور بوی گند می گیره.

یقتی زشت و انکارنا پذیر در پس کالم خشونت بارم نهفته بود که هیچ تحلیل مطلوبی، زبانش بند اومده بود. حق

آلودگی را از آن نمی زدود! حقیقتی که بارها و بارها تکرار شده بود! تجربه ای که از هر صد زن ایرانی، حداقل چهل 
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ه تنها در هم آغوشی با مرگ خاموشی نفر آن را مزه مزه کرده بودند و این خاطره ای دلپذیر نبود، بلکه نفرتی بودک

 می گرفت. 

رفتیم. زن و شوهر جوانی به اتفاق کود شان از نزدیکی ما عبورکردند. روح مدتی بدون این که حرفی بزنیم راه 

دلپذیر زندگی و تالش برای شیرین ساختن آن از سیمای هر دو نفر آنها می تراو ید. زن بچه را بغل کرده بود و با 

عزیزم، خسته شدی. بده من بغلش کنم. کم کم داره سنگین می شه. میترسم »راه می امدکه مرد میگف: خستگی 

 « کمردرد بگیری.

آهو، سالی که نکوست از بهارش پیداست. چنین همسری ممکنه »وقتی که رد شدند، تورج رو به من کرد وگفت: 

 !« روزی به نهایت خشونت برسه؟ امکان نداره 

ظه زن و مرد مسنی از نزدیکی ما رد شدند. مثل این که به خاطر تفریح نوه شان به پارک آمده بودند. در همین لح

مهدی بگیبریش "مادر بزرگ بچه را بغل کرده بود و هِن هِن کنان داشت از حال می رفت. رو به مرد کرد وگفت: 

گذشت از اون روزگاری که بچه هامو  زن، من که نمیتونم بغلش کنم."مرد با عصابنتی گفت:"دارم پس می افتم. 

قلمدوش میکردم، اصال تقصیر خودته که مسئولیتشو قبول کردی. صد دفعه چوب ندانم کاریهاتو خوردی، باز هم 

 "عبرت نگیرفته ای .حاال هم بکش و تحمل کن تا دیگه زبونت بی موقع باز نشه.

هنوز هم عقیده داری سالی که نکوست "ردم و گفتم:وقتی رد شدند با لبخندی مسخره و چشمانی شوخ رو به تورج ک

 "از بهارش پیداست؟

 "نه بعضی، وقتها از بهارش پیدا نیست."مثل اینکه شدیدا کِنِف شده باشد، آب دهانش را قورت داد و گفت:

 آن روزدیگر صبحتی نکردیم و به خانه برگشتم.

 "بهنوش نامه هارو آورد؟"با دیدن داریوش فهمیدم که مسئله ای پیش آمده. پرسیدم:

 "آره، همین االن رفت. ولی یه مشکل اساسی پیش اومد."سرش را به عالمت مثبت تکان دادو گفت:

 "چه مشکلی؟"با نگرانی گفتم:

چطوری همه چیز سر جاشه؟ مهناز »فکر کنم شک کرد، چون با وارد شدن به خونه فوری گفت "جواب داد:

با وجود همه سفارشهایی که بهش کرده بودم ، پرید توب بغل بهنوش و  درست همین موقع فرناز« برگشته؟

چشمهای بهنوش اونقدر گشاد شد که حد و وصفی نداشت . بعد فرناز با چشم غره ی « نه، عمه آهو برگشته.»گفت:

من رفت پیش فرهاد. بهنوش از جوتصنعی و حالت فرناز خیلی مشکوک شد. کمی بعد با احیاط پرسید که از تو 

 "خبری دارم یا نه و من هم گفتم پیش پای تو یه سر اومد بچه ها رو ببینه گاهی وقتها برای دیدن اونها میاد

مساله ای نیست، اتفاقا بهر که فهمید گاهی میام اینجا. چون ممکن بود بعد ها یه روز غافلگیر شم و جوابی "گفتم 

 "وقع سر برسه، میگم اومده ام یه سری بزنم و برم.برای بودن در این جا نداشته باشم. اما حاال دیگه هر م

با فراخیال گفت:نه اصال نگران نباش چون از وصل شدن تلفن خونه اطالعی نداره و تا من ازش نخوام نمیاد اینجاو 

 راستی با تورج حرف زدی؟ به نتیجه ای رسیدین؟

 ی جزئی با روحیات من آشنا شده.گفتم:آره حرف زدیم، ولی از نتیجه خبری نیست . فعال یه مقدار خیل

آهو دلم نمیخواد جای پدر رو بگیرم و این جا هم احساس اسارت کنی ،ولی حس میکنم تورج "با تردید گفت:

 اونطوری که تصور میکنی نیست. اون آدم روشنیه . فکر نمیکنم به این همه موشکافی نیاز باشه.
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ن با هم تفاوت داره. وقتی که خوب توی اونها دقیق بشی. به با تحکم گفتم:داریوش. همه آدمها ظاهر و باطنشو

باتالقهایی میرسی که آماده بلع آدمهای احمقن. دوست ندارم توی زندگی خصوصی تو باریک بشم، اما تو هم با همه 

نه عشقت، یه نقص بزرگ و پنهان داشتی بگرد و پیداش کن، قبل از اینکه هستی ات رو ببازی. برای من تفاوتی نمیک

که با تورج به نتجیه ای برسم یا نه. نقطه حیاتی اینه که من باید همه زوایا رو با چشم باز ببینم. اگه آدمی عاشق پیشه 

بودم که با چدن بار دیدن و حرف زدن اسیر خامیهای درونم میشدم، همون دوسال پیش رفته بودم دنبال زندگیم . 

رم کسی در ِخونه قلبم روبکوبه. من همه در کوبه های وجودم رو از بیخ ولی متاسفانه یا خوشبختانه ، ابدا دوست ندا

کنده م و همه هستی ام رو مُسخر حس کرده ام که شاید هیچ کس با اون آشنا نباشه. من غنچه ای از جنس شیشه 

گاهی  هستم نه باز میشم و نه استحکام دارم. پس بذار اون طوری که راهشه، رویاهای بیداریم رو کشف هنوز هم

اوقات فکر میکنم که خوابم همیشه دلم میخواست یکی از خواب بیدارم کنه ، ولی دیگه از این احساس رو ندارم. بذار 

 با خودم آشنا بشم.

 سرش را پایین انداخت و دیگر حرفی نزد. شاید هم از ترس اینکه مباادا آنجا را ترک کنم، سکوت کرد.

 

 پایان فصل ششم

 

 فصل هفتم

ی آن روز نامه های قدیمی داریوش و مهناز را برداشتم و با فرناز و فرهاد راهی خانه مهناز شدم. خودم را آماده فردا

و خانوادداش،که من هم جزو آنها بودم، بیش از اینها به مهناز بدهکار هرگونه شماطتی کرده بودم، چون داریوش 

 باد از خویش دفاع می کردم.  بودند،و باید در مقابل هرگالیه ای با سپر هر چه بادا

فشردم، مادرش دم در آمد و پس ازدیدن ما با ترشرو یی ساختگی گغت: این جا وقتی که زنگ در خانه پدر مهناز را. 

 چی می خوای؟ دوباره اومده ی مهناز رو هوایی کنی؟ 

 نمی دین ؟ه خونه تون راه فرماد با قلبی شکسته و غمگین گفت: مامان اختر، شما عم مثل بابابزرگ ما رو ب

اختر خانم خم شد و فرهاد و فرناز را در آغوش کشید وگفت: چرا این جا خونه شما هم خست. ولی مامان مهناز 

 نیست. رفته مسافرت. شاید دیگه برنگرده 

 « باید برگردیم؟فرنازگفت: یعنی اجازه نمی دین بیاییم تو 

از جلوی درکنار رفت تاما وارد خوب می دانستم که مسافرت همیشگی مهناز اشک در چشمان اختر خانم حلقه زد و

دروغی پیش نبوده. وارد شدیم، متوجه شدم که کسی در پشت پنجره پرده را کنار زده و دارد ما را می کند. تا اختر 

سمت راست خانه بود. خانم سرش به بچه هاگرم بود، فوری پریدم توی خانه و به اتاق مهناز رفتم. او در اتاق کناری 

 با دیدن من دچار انزجار شدید شد و رویش را از من برگرداند. سالم کردم، ولی جوابی نداد. 

جلوتر رفتم وگفتم: مهناز،خوب می دونم که توی این مدت چی کشیدی،اما من هم مثل تو یه آدم مظلومم که بی گناه 

نمایش گذاشتن بچه ها دلت رو آب کنم. نه، اونها رو  مورد غضب واقع شدهم.حاالهم نیومده م که با به معرض

 آوردم، چون می ترسیدم که اصأل این جا راهم ندین!

با بی پروایی محض برگشت وکفت: توکه همه حقایق رو می دونی دیگه چرا؟ چی باعث شده بیایی این جا؟ دیگه همه 

د دیگه چشمم به شماها بیفته. زود دست بچه ها رو چیز تموم شده. من دیگه زن برادر تو نیستم و ابدأ دلم نمی خوا

بگیر و از این جا برو. دلم نمی خواد هر سه تامون هوایی بشیم. داریوش همه پلها رو پشت سرش خراب کرد. اون 
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عادت داره که همیشه روی پل معلق پدرش قدم برداره. بذار توی غربت و تنهایی بفهمه که پدرش کی بوده. بذار به 

ت جاودانه اهدایی پدرش برسه! تو حق نداشتی بیایی این جا. حاال دیگه با گذشته فرق داره. قهر با طالق اوز حساد

تفاوت زیادی داره. دیگه نمی تونم حماقتهای اون رو ندیده بگیرم وکور وکر باشم. برو و قبل از این که بچه ما منو 

 ببینن، از این جا دورشون کن.

هناز، دنیاکه به آخر نرسیده. شش سال تحمل کردی تااون غول وحشتناک سایه شوازروی با شکیبایی وافری گفتم: م

 « زندگیت کناربکشه.حاالکه دیگه از غول م تاریکی خبری نیست ، چرا به زندگیت پشت کردی؟

در حالی که می لرز ید وگریه می کرد، با فریاد گفت: چون که دیگه خسته شدم.روزی حرفهای خیلی قشنگی می 

نیدم، حرفهاییکه فکر می کردم اولین و آخرین شنونده اونها در تمام دنیا هستم. ولی به مرور همه چیز گندید و ش

فاسد شد. طول می کشه تا آدم به سادگیش پی ببره، ولی وقتی که پی برد، دیگه استشمام بوی کند براش آسون 

زور گفت. صداها بار اهانتهای پدرت رو شنیدم، اما نیست. سالهای سال منو به ندیدن بچه مام تهدیدکرد.بارها بهم 

دوباره مجبورم کرد که به دیدنش بیام و دردم رو فرو بخورم. یه روزی حس می کردم داریوش باعث افتخار مه، اما 

دیگه از اون همه افتخار هیچ خاطره لذتبخشی به جا تمونده که بخوام مدت کوتاهی باهاش سرگرم باشم. نه، برو و 

 « انس بگیرم.با درد بذار 

درآوردم. مدتی با تردید به آنها خیره شد. کمی بعد گفتم: مهناز، یعنی اینها در کیفم ر ا باز کردم و نامه ها را 

دروغه؟ تو نمی تونی گذشته خودت روکتمان کنی. اینها دست خط تو و خاطرات دلپذیری نیستن؟ یعنی تمام اینها 

 می جو شید. ق دارن که چیزی باالتر از ایمان و اعتقاد درشماها داریوش هستن. به دورانی تعل

 که باهاشون منو خام کنی؟ نگاهی حسرتبار به نامه ها کرد و گفت: اینها رو داریوشر بهت داده 

با جدیت گفتم: نه، باور کن که این خواسته من بوده. داریوش حتی مخالف اومدنم به این جا بود، چون دلش نمی 

 ست بیش از این عذاب بکشی خوا

با لبخندی تمسخرآمیزگفت: راست می گی؟ پس پدرت تو رو فرستاده چون تا حاال بدون اون جایی نرفته ی. چرا 

 زود تر نفهمیدم؟ برو به اون پیر احمق و یه دنده بگو دیگه نمی تونی چوب الی چرخ من کنی. برو بهش بگو ....

من نمی تونم حامل هیچ پیغامی پدرم باشم، چون فرستاده اون نیستم و دیگه هم وسط حرفش دویدم و گفتم: مهناز، 

 اونو نمی بینم. من برای همیشه ازاون خونه پر رنگ و ریا خارج شده م. االن هم تو خانه داریوش زندگی می کنم.

ه بری پهلوی با تمسخری ساختکی گفت: عجب!پس تو شده ی للله بچه های یتیم من نه؟چطور پدرت اجازه داد

 « داریوش ؟

 با حالتی عصبی و ویران گفتم: من با ازدواج از خونه پدرم خبارج شدم.

ناگهان صدای قهقهه خنده اش باال رفت وگفت:خدای من، چه حرفهای مزخرفی می شنوم! تو و شوهرت سربار 

 داد؟عجله داشت که تو رو به په چنین الت سمون جلی داریوش شده ین؟ یعنی پدرت این 

 زمین نشستم و سکوت کردم. با تشنج اعصاب شدیادی که بر من مستولی شده بود، درمانده و شکسته روی 

 مدتی خیره مرا نگریست و عاقبت گفت: درست نوک دشنه رفت وسط زخم قدیمی، نه؟

ره التیام پیدا می کنه. سرم راباالکرفتم، مستقیم به چشمانش خیره شدم وگفتم:نه. اگه خدا بخواد، دیگه زخم من. دا

برعکس، تویی که زخمت داره دستکاری می شه. به همین خاطر هم از حقیقت فرار می کنی وسعی داری با حرفهای 
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نیشدار منو از این جا دک کنی. من نیومده م که با التمای و زاری تو رو به خاطرا تت فرو ببرم. نه، فقط اومده م 

 هم که رفتم، دیگه ونمی گردم، مگه این که تو بخوای.حقایقی رو برإت بازگو کنم. وقتی 

ابروهایش را باال اند اخت وگفت: حقایق!فکر نمی کنم دیگه پشت پرده چیزی وجود داشت باشه که مایل به کشفش 

باشم. هرچی دیدم و شنیدم،کافیه. از ندیدن تو هم دچار هیچ دلتنگیی نمی شم. اگه باووت نمی شه، یه نوشته بهت 

 که شب خواب راحتی داشته باشی و خودت رو مدیون احساس نکنی.بدم 

مثل این که اصأل حرفهایش را نشنیده باشم،گفتم: مهناز، مدتیه که من و داریوش برای همیشه از پدرکناره گرفته یم. 

ز این که چه تو برگردی، چه برنگردی، دیگه من و داریوش از اون جاکنده یم. پدرم منو به زور شوهر داد. قبل ا

خونه رو ترک کنم،بهش گفتم که دیگه هرگز برنمی گردم. االن هم ده روزه که هیچ خبری از اونا ندارم. داریوشی 

دوماه زود تراز من این راه رو پیش گرفت. اون مدتهاست که خودش رو شناخته ؤ عقده های احمقانه ش روکنار 

ذها بنداز و اگه تصمیمت عوض شد با من تماسی بگیر. این هم گذاشته. حاال أنتخاب با خودته. چه نگاهی به اون کاغ

 شماره خونه تونه که تازه وصل شده. 

با تمام شدن حرفهایم بلند شدم که بروم. مهناز هیچ گونه واکنشی نشان نداد،ولی مثل بهتزده ها بر جای خشکش 

 آن حالت خودآزاری را از دست داده بود.  زده بود. جالب تر از همه این که دست از تمسخر برداشته بود و چهره اش

 به آرامی پرسیدم: نمی خوای بچه ها رو ببینی؟

سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت: تا وقتی آخرین تصمیم رو نگرفته ام،دلم نمیخواد اونها را با محبت خالصانه 

 مادری آشنا کنم.

 به خانه برگشتم. . و با بچه ها آرام وبی صدا ازاو جدا شدم وبا مادرش خداحافظی کردم

وقتی که به خانه رسیدیم، بر خالف تصور من که فکر می کردم داریوش نگران جواب مهناز در خانه نشست، دیدم 

اصأل نیست.گفتم شاید رفته همین نزدیکیها و زود برمی گردد، اما تا خوابیدن بچه ها به خانه نیامد. آخر شب بود که 

ون کالمی وارد خانه شد و مستقیمأ به اتاق خوابش رفت و خوابید. اول از این که حرفی نزد خیلی خسته و وامانده بد

 دلخور شدم، ولی بعد ازکمی حالجی دیدم که من هم جواب باارزشی براش نداشتم! فقط انتظاری سرد و پاینده

را بردارم، ولی از این کار منصرف  نیمه های شب بردکه با زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. با عجله پریدم که تلفن

شدم، چرن حدس زدم ممکن است مهناز باشد. فوری پریشان و خراب آلوده، داریوش را با بی رحمی از خراب بیدار 

 داریوش بهتزده وگیج گوشی راگرفت وگفت: بفرمایین؟کردم و گوشی تلفن را به دستش دادم. 

طع کرد. پس از مدت کوتاهی دوباره زنک زد. خوب می فهمیدم که ولی فرد آن سوی خط جوابی نداد و تلفن را ق

داریوش هم فهمیده بود. بار دوم که گوشی را برداشت، قبل از این که مهناز است، ولی نمی داند چطور شروع کند. 

نمی خوام چیزی بگی. می دونم که منتظری صدای پرشور سالها پیش رو منتظر سکوت مهناز شود، گفت: 

مون صدایی که از درد نداشتنت می لرز یدو مرتعش می شد. مدتها ست که رفته ی، ولی بچه ها نتونستن بشنوی؛ه

جای تو رو پر کنن. حاال می فهمم که ارزش بچه ها باالتر از تو نبود. توی چهره غم ألود و پژمرده اونها صفای نگاه 

وت برای اون همه غفلت من، مرهم نهایی باشه. درد کشیده تو جاریه. اگه دلت نمی خواد، حرف نزن. شاید این سک

که سا لهامت عشق پاورقی من دارم توی برزخ خودم غوطه می خورم. می دونم که دیگه خیلی دیر شده. می دونم 

نامه های حقیر رو فراموش کرده ی. آخه با رسیدن خزان، عطر همه نامه های بهاری زائل می شه و زمستون با 
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کاغذها رو می شوره و پاک می کنه. دیگه برای دا شتن بچه ها هم اصراری ندارم. توی این برودت فرق العاده ش 

 مدتی که با آهو زندکی کردم، چیزای قشنگی یاد گرفتم! چیزایی مثل خستگی، 

کشمکش، احراز، درد، ولی از همه قشنگ تر، احترام به خواسته جنس مخالفا بود. طی این همه سال پدرم هرگز 

اده بود به ارزش تو یا اهو یا بهنوش پی ببرم، چراکه همیشه به سن تلقین شده بود موجودی برتر هستم که اجازه ند

خداوند زنی رو از پهلوی چپم خلق کرده. ولی حاال دیگه برای فهمیدن خیلی دیر شده. گاهی اوقات به سختی می 

با اهو باشه که می گه زنها در مقاومت رو  تونم درک کنم که چی هستم،کی هستم و برای چه هدفی زنده م.شاید حق

دست ندارن . تو شش سال در مقابل من مقاومت کردی، ولی من توی این دو ماهه شکسته ام. دیگه تحمل خودم رو 

 هم ندارم.

سکوت کرد، چون دیگر نتوانست ادامه دهد. بغض شکافده و عجزالودش ترکید و عقده های گشوده را بیرون 

ثی با صدایی بریده بریده گفت: نه، حاال وقت گریه نیست. اگه هم باشه ،این فرصت رو با ماتم ریخت. پس از مک

گرفتن حروم نمیکنم.درد من مدتهاست به عرش رسیده.دیگه اشکهام بیهوده گیشون پی برده ن، اما مهناز، تو چرا؟ 

ی، راحتی، ودر معنا دیگه واقعا نسبتا به من تو چرا گریه میکنی؟ تو باید بخندی . توروی قله ای . زمین زیر پاته، آزاد

بی نایزی. تو چرا باید این نیمه شب طوفانی بیدار باشی؟ تو که همه دردای شش سالت رو به من دادی و رفتی، دیگه 

زنگ زدیآخر کدوم قصه رو بپرسی؟ قصه هازیادن. غصه ها زیادن.تنهاییها رودیگهنگو.معلوم نیست به کدوم ستاره 

شاید ستاره ش هنوز کشف نشده باشه.شاید هم زندگیش رو پشت سر گذاشته و سالهاست که سوخته ختم میشن. 

 ومحو شده. ولی اشعه ش هنوز در گردشه،میخندی یا گریه میکنی؟

مدتی مکث کرد. انگار منتظر جواب بود. کمی بعدمثل این که صدای مهناز را شنیده باشد، دستش را روی قلبش 

 نستم که تنهام نمی ذاری. تو.. .گذاشت و گفت: ی دو

با شنیدن اخرین کالمش خیالم راحت شد. در اتاقش را بستم و به اتاق خودم رفتم، چون دیگر به معمای سر در گم 

نیمه شبم واقف شده بردم. از خو شحالی خو ابم نمی برد. حس می کردم تختم به پرواز درامده. درست مثل تابی 

 می رفت و می آمد. بزرگ 

هنوز خوابم نبرده بودکه احساس کردم سر و صدایی در جریان است. بلند شدم ببینم بچه ها هستند یا داریوش ، اما 

کسی را ندیدم. داریوش از خانا خارج شده بود. حدس زدم رفته دنبال مهناز. باالخره پس از شش سال سرچشمه 

 مرادها و آرزوهایش را پیدا کرده بود. 

آماده برگشتنشان شوم، تلفن زنگ زد.گوشی را برداشتم و با تعجب مدای مصیبت زده تورج را شنیدم قبل از این که 

 « پدرت این جاست و تو رو از من می خواد. چیزی نمونده منو بکشه.»که مخفیانه ی گفت: 

بهش گفتی »م: چنان هول شده بودم که اصأل نمی دانستم باید چکار بکنم. در حالی که تمام بدنم می لرزید،گفت

 « کجام؟

جواب داد: بهش گفتم یکی از دوستات که حامله بود زاییده و تو رفت ی پهلوش. ولی قانع نشد. از من خواسته اونو 

 ، جز این که بزنم به چاکبیارم پیشت دیگه از دست من کاری برنمیاد

واست از خانه خودش متواری شود. یک لحظه از شدت وفاداری تورج خنده ام گرفت. بیچاره از ترس پدرم می خ

داشتم فکر می کردم چه جوابی به او بدم که دوباره گفت: آهو، یه فکری به حال من بکن. چراساکتی؟ آالن که سر 
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برسه. تا حاال هم که معطلش کردم،به بهانه خواب بودن زائو بوده. ولی دیگه هوا داره روشن می شه.. وای، خدای من، 

 دمثل این که داره میا

 خیلی سریع به اوگفتم: بیارش این جا. دیگه تفاوتی نمی کنه.

بود. فوری وقثی جوابم را شنید، بدون خداحافظی مانند خالفکارها گوشی راگذاشت. مثل این که پدرم سر رسیده 

ند. زنگ زدم خانه مهناز. خدا خدا می کردم از خانه خارج نشده باشند، چون ممکن بود مستقیمأ به خانه نیای

 برداشت. بدون سالم و احوا لپرسی، باعجله گفتم: مهناز، داریوش رسیده؟ خوشبنتانه خود مهناز گوشی رت 

 « با تردید گفت: همین االن زنگ زده. هنوز ندیده مش

 « گفتم: مهناز، تو رو به خدای فوری بیاین خونه. فقط معطل نکنین.

 با وحشت گفت: چئ شده؟ فرناز و فرهاد....

 به خدا بجنب. باعجله گفتم: نه، بچه ها خو ابن. طوفان داره رو سر من فرود میاد. تو رو 

 با نگرانی گفت: آهو، نترس . االن می آ ییم. وگوشی را قطع کرد. 

 برداشت. فوری گفتم: یه کمی معطلش کن، بعد بیا. خداحافظ شماره خانه تورج راگرفتم. خودش گوشی را 

قطع شد،حس کردم تمام بدنم منجمد شده. لرزشی یاخته های بدنم را به چشم می دیدم. اول فکر این  تلفنوقتی 

بودم که به پدرم دروغ بگویم،ولی کم کم ارامشم را پیدا کردم و تصمیم گرفتم حقیقت را به او بگویم چون 

ود و از پدرم کاری ساخته نبود! دیگرکاری از دستش برنمی آمد. از اینهاگذشته، حاال دیگر داریوش هم پشت من ب

خصوصأ که طالق من و تورج با توافق هردویتان انجام شده بود. بیچاره تورج پسر لحظات وهمناکی را پشت سر می 

گذاشت. ابدأ دلم نمی خواصت جای وی باشم، چون پدرم اصالآدم منطقیی نبود. هرچه فمر می کردم که چگونه 

به جایی نمی رسید، چون پدرم اصوأل اهل درک چنین عقایدی نبوت. ای کاش  موضوع را بر ایش توضیح دخم، عقلم

 دست کم مادرم هم بود تاکمی کمک حال ما می شد. 

ساعته تقریبأ شش ونیم بامداد بود. قلبم چنان می زدکه گویی روی سیاستگاه ایستاده ام و آماده مردن شده ام. 

رد شدند. با وحشت پریدم جلو وگفتم: داریؤش، پدر شک کرده. از یکباره در خانه باز شد و داریوش و مهناز وا

دیشب تا حاال پیش تورج بوده و استنطاقش می کرده. حاال هم تو راه این جا هستن.کمکم کن تا برای همیشه از 

 دستش راحت بشم. 

م ازش می ترسی؟ چشمان داریوش با شنیدن حرفهای من آنچنان از حدقه درآمد که مهناز گفت: چی شده؟ هنوز ه

من احمق رو بگوکه با چه امید های سرگردانی با خونه م برگشتم. خوب شد این اتفاق افتاد تا به صحت حرفهات پی 

 ببرم.

خوب می فهمیدم که یک بار دیگر ناخواسته زندگی داریوش را روی لبه پرتکاه قرار داده ام. ولی چاره ای جز رویا 

 تفاق خرسند بود، چون اولین و آخرین آزمایشی را روی داریوش انجام می داد. رویی نبود. مهناز هم از این ا

با حالتی مصمم و وحشیانه رو به داریوش کردم و گفتم: فقط یه چیز رو به خاطر بسپار، من باهاش نمی رم، حتی اگه 

 که خشک و تر با هم بسوزن. قالده بهگردنم بزنه. تو نباید بذاری اون منو با خودش ببره، واال آتیشی برپا می کنم

هرچی بیشترکناره می گیرم. بهم نزدیک تر میشه. خدایا،کجا برم که از »داریوش با روی عجز و ناتوانی گفت: 

 دستش راحت بشم؟ مچه من چه گناهی کرده م؟
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بسته س. اکه مهناز با چشمانی که از کینه ای دیرینه می سوخت گفت: رشته زندگی ما در این لحظه به سرنوشت آهو 

تونستی به خاطر آهو پای همه چیز بایستی،بعدهابرای من هم می ایستی.ولی اکه حاالشکست خوردی، دیگه انتظار 

هیچ بازگشتی رو نداشت باشی. این رو هم بدون که دیگه از اون پیرمرد خودخواه هیچ هراسی ندارم، چون تو این 

کلیمش دراز ترکنه، طوری جوابش رو می دم که عقده های لحظه خاص هیح نسبتی باهاش ندارم. اگه پاش رو از

 شش ساله ام یه جا خالی بشه. 

داریوش در چنان بحران شدیدی به سر می برد که شاید دیگر حرفهای ما را هم نمی شنید. از درون در حالت انفجار 

ته بودند که مثل پیکری موریانه بود. کینه های درونی و وحشت تموم برخورد با پدرش آن چنا ن او را در تنگناگذاش

زده در حال فرو ریختن بود. زبانش بند آمده بود. قبل از این که بتوانا جوابی به من یا مهناز بدهد، زنگ در خانه به 

 صدا درآمد و هر سه ما مثل برق گرفته ها از جا یریدیم. 

 مهناز گفت: بهتره من دررو بازکنم. این طوری بهتره. 

بچه های یتیم آرام نشست و مخالفتی نکرد. وقتی مهناز در را باز کرد، پدرم مثل تیری که ازچله کمان  داریوش مثل

رها شده باشد، مستقیم به درون هال آمد وبا دیدن من، مثل گرگی تیر خورده به سویم حمله کرد. قبل از این که 

برسه. این جا دیگه بش تا دستت بهش  دستش به من برسد، داریوش جلو پریدوگفت: باید از روی جنازه من رد

 « خونه تو نیست که هرکاری دوست داری بکنی. این جا خونه منه.

پدرم آن چنان کشیده محکمی به صورت داریوش نواخت که گیجش کرد، و سپس با فریادگفت: اگه الزم باشه از 

 روی جنازه کثیف تو هم رد می شم. 

می آمدتورج جلوی من پرید وگفت: شما اجازه ندارین مثل یه حیوون به جون  لحظه ای که داشت دوباره به سوی من

 همسر من بیفتین. حاال دیگه آهو زن منه و من به شما چنین اجازه ای نمی دم. 

پدرم مشتش را بلند کرد و روی سینه تورج فرو آورد وگفت: توهم اگه آدم بودی، االن زنت بأ قهر نیومده بود خونه 

وگمشو تو بی قیمت تر از اونی که اسم مرد روت بذاره پسره اِوا خواهر، عوض این که دست زنش رو به داریوش. بر

 زور بگیره و ببره خونه ش،برای من نقش پیرزنهای بچه مرده رو.بازی می کنه. 

انه به سپس دوباره به طرف من خیز برداشت. داریوش درحالی که از دما غش خون می آمد، نگاهی درمانده و عاجز

مهناز کرد و بدون حرفی از وی کمک خواست. مهناز فوری مرا پشت خودش پنهان کرد وگفت:اگه جرات داری، 

دست روی من بلندکن. چنان پای میز محاکمه می کشمت که نفهمی ازکجا خورده ی. پدری ازت درمی آرم که 

 گرگهای بیابون به حالت گریه کنن. 

تو آشغال که دیگه طالقت روگرفته ی،اصألاین کجا چی کار »هناز اند اخت وگفت: پدرم از روی غیظ تفی به صورت م

 « می کنی؟ تو حق نداری ثوخونه پسر من باشی. بروگم شو.

فکر می کنم هیچ کس به اندازه تو توی این خونه »مهناز با شهامت بی وصفی که کمتر کسی به یاد می آورد،گفت: 

برای همیشه از این جاگم کنه ، تو هستی، چون من و داریوش رجوع کرده یم و زیادی نیست.کسی که بایدگورش رو 

اگه کلمه ای زبون درازی کنی، به جرم بر هم زدن زندگیم ازت شکایت می کنم. اگه حاضری مثل بچه آدم به حرف 

کثیف روی ماگوش بدی، قدمت روی چشم. ولی اگه می خوای باز هم فحاشی کنی، االن مأمور خبر می کنم تا لکه 

 « برات درست می کنم.همأ مدالها تو بپوشونه و تا آخرین لحظه ای که زنده م،هر روز با په حیله پاپوشی جدید 
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پدرم مثل این که جا خورده باشد، نگاهی دیوانه وار به داریوش کرد و گفت: معطل چی هتسی دیگه چی باید بهم بگه 

 تا تو سر غیرت بیای؟ باز هم خفه شم؟ 

یوش در حالی که لکه های خون، سراسر پیراهنش را پوشانده بود، گفت: مهناز حرف بی ربطی نمی زنه. دار

کرده ین. دیگه نمی خوایم فقط به حکم فرزند بودن،  -----شمإ.هستین که سالهامت به حق و حقوق همه ما 

با شما نداریم. بهتزه احکام مدرسه  گوشمون رو دروازه اراجیف شما کنیم. نه من و نه آهو از این به بعد هیچ نسبتی

 « نظام رو توی سربازخونه تون اجراکنین.

پدر با فریادی گوشخراش جواب داد: ممکنه تو آزاد باشی که هر غلطی می خوای بکنی،.ولی آهو تا عمر داره دختر 

 « باید بیاد پیش من.منه و باید زیر نظر من باشه. خصوصأ وقتی که از شوهرش قهر می کنه، 

من از لحظه ای که پدرم وارد شده بود کلمه ای حرف نزده بودم، اما حاال با نیرویی بیکران و رها شده،ومستقیم به 

ضتون برسونم که من برای همیشه از حیطه قدرت شما چشمانس خیره شدم وگفتم:متأسفم. پدر، که مجبورم به عر

زدواج اول سنگی بساز ین، چون از اون هم طالق گرفت م. اخارج شده م. بی خود هم سعی نکنین از تورج یه مجسمه 

هر دختری با اجازه پدرس صورت می گیره، ولی بعد از طالق دیگه نیاز ی به هیچ اجازه ای نیست. اگه احساس کنم 

که این جا هم راحتم نمیذارین، این آخر ین سنگر رو هم رها می کنم و بی پشت و پناه می رم دنبال سرنوشتم. من 

همه اتمام حجتهام رو با شمت کردم و راضی به ازدواج شدم. هر آدمی بود، می فهمیدکه زیر اون همه تسلیم بی چون 

و چرا،کوهی از فشارهای متضاد خوابیده که با کوچک ترین تحریکی منفجر می شه. ولی برای شما هرکس اهمیتی 

د می کنین و خیالتون از هر بابت راحت می شه. نداشت، چون تصور می کردین که دست منو هم مثل بهنوش جایی بن

ولی این جای کار رو نخونده بو دین. حاال دیگه هم قانون هیچ حقی به شما نمی ده. متاسفم، پدر. شما باختین، و این 

اولین باخت شماست، چون بعد از آین خیال ندارم افسار زندگیم رو به دست آدم خودخواهی مثل شما بسپرم. دیگه 

ن راحت باشه، آهویی وجود نداره که در کمینش بشینین. اگه باز هم حرفی دارین،بهتره بقیه ش رو تو خیالتو

 کالنتری بزنین. 

مثل اینکه حرفهایم کمر پدرم را کشسته باشد، بر زمین نشست و با تاسف غریبی که از او بعید مینمود گفت:کالنتری 

ن.خدایا جواب مردم رو چی بدم؟ بعد رو به تورج کرد وگفت: اصال ، طالق، افسار، اتمام حجت! شماها دیوونه شده ی

فکر نمیکردم چنین آدم سست عنصری ا زآب در بیایی وگرنه هرگز نمیذاشتم دستت حتی به جنازه آهو برسه. بعد 

پوزخندی وحشتناک زد و گفت: خدایا کجای زندگیم خطا کرده م که حاال با چنین صحنه شومی روبه رومیشم؟ اگه 

ذاشته بودم بچه هام مثل علف هرز باال برن ، کار درستی کرده بودم؟ شاید من زیادی به اونها میدون دادم.اگه کمی گ

 بیشتر شدت عمل به خرج داده بودم، حاال کسی اجازه راه انداختن چنین رسوایی سنگینی رو نداشت. احمقانه س

دمها رو با گوسفندهای توی آغل اشتبا ه گرفتین. هرگز مهناز با بی پروایی خاصی گفت: نقص شما در این بود که آ

فکر نکردیم که همه انسانها مثل شما حق انتخاب دارن شش سال کیسه زهرتون رو توزندگی من خالی کردین و 

عاقبت موفق شدین با خودخواهیهاتون زندگیم رو به نابودی بکشونین . ولی حاال دیگه شب تموم شده و آهو همه 

بر مال کرده خدا رو شکر که توی خانواده ی کیمیا، یه نفر وجودداشت که مثل خودتون باشه، تقدیر این دسیسه ها رو 

بود که آهو درست مثل شما باشه و با همون سالح ارثی ، شما رو شکست بده؛ میراثی که از شخص شما به اون منتقل 

ه اون از نظر سنی حداقل چهل سال جوون تر از شده. بعد از این خودتون رو توی لباس آهو ببینین. با این تفاوت ک

شماست و هنوزمغزش فسیل نشده. خوشبختانه حسرت تجربه های نفرین شده شما رو هم نداره. بنابراین برعکس ِ 
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شما که همیشه احساس بدبینی و بدبختی میکردین. ، آهو میتونه خودش رو بسازه ونمونه متفاوت شما باشه، اما با 

 ادی.همون قدرتهای ار

 در این لحظه نگاهی حسرتبار به من کردو گفت: فقط بهم بگو کی چنین راهی رو پیش پای تو گذاشت؟

مغز انسانهارو وادار به تفکرو نتیجه گجیری با خلوصی حقیقی سرم را به زیر اندااختم و گفتم: همیشه احتیاج بوده که 

یه روز دنبال راه خروج می گشت.. شانس رهایی من کرده شاید هرکی زیر فثشارهای شما قرار می کرفت، عإقبت 

فقط انسا نیت وگذشت تورج بودکه حاضرشد منو به حال خودم بذاره. شاید اگه تورج چنین بخششی در حق من نمی 

مرور مبدل به هیوال یی می شدم که برای همیشه شعور فکرکردن رو از دست می داد. انسآن بی شعور مثل کرد، به 

 جوری ازکار بیفته.  ته می مونه که همه اعضای جامعه رو فاسد می کنه و انقدر پیش می ره تا یهسرطانی پیشرف

نگاهی آشوبگر و انتقامجو به من افکند وگفت: برو. این گوی و این میدان. می بینیم کی پیروز می شه. دماری از 

وقتی که زمین خوردی، یه بار دیگه به  ز کدوم طرف خوردی. فقطروزگارت درمئ آرم که هیچ وقت نفهمی چطور و ا

 دیدنت می آم تا اشک پشیمونی و ناامیدی رو تو چشمای دریده ت ببینم و بهت بگم که پدرت کی بود و توکی هستی 

بدون این که از تهدیدش کوچک ترین مرامی به دل راه دهم، گفتم:همیشه این جزو سنتهای دیرینه شما بوده که 

پستی و رذالت ادامه بدین. حاال هم هر کار کخ دوست دارین بکنین تا بعدها به خود تونی مبارزه رو تا سر حد 

بدهکار نباشین. باالتر از سیاهی رنگی نیست، و سیاهیهای کاذب منو از شما جدا می کنه زندگیی ناشناخته تر از اون 

 « که من دیدم، وجود نداره.

ج کرد و بی هیچ حرفی خانه را ترک کرد. همه مان در بهت و وقتی من ساکت شدم، پدرم نگاهی منزجر به تور

سکوت خاصی فرو رفته بودیم. بچه ها بیدار شده بودند، اما جرات بیرون آمدن نداشتند. درک غریزیشان آنها را از 

ی چمباتمه زده و به زمین خیره شده بود. داریوش با چشمانی عاصی ورود به جسله منع کرده بود. تورج گوشه ا

نزدیک مهناز نشسته بود به آخرین برخوردش با پدری می اندیشید که اگر او را نداشت، خوشبخت تر بود. مهناز با 

قلبی مسرور، کودکانش را در آغوش گرفته و آنها را غرق بوسه ساخته بود. فرهاد و فرناز جان دوباره ای یافته و 

ت فرهاد شکست که پرسید: امامان، چرا بابا بزرگ مسکن امنی در آغوشی مادر پیدا کرده بودند. سکوت به دس

 دیگه ما رو دوست نداره؟

 به جای مهناز، داریوش جواب داد: پسرم، بعضیها یه جوری هستن که اگه کسی رو دوست نداشته باشن، بهتره. 

 مهناز فرهاد را محکم در آغوش فشرد وگفت: عوضش همه ما دوستت داریم. 

 جا آمد، تورج گفت: بیا بریم، می خوام باهات حرف بزنم. وقتی که حال همه کمی 

 جواب دادم: اگه می شه، بذار برای عصر، چون االن حالم اصأل مناسب نیست. 

 با خوشرو یی قبول کرد و پس از خداحافظی رفت. 

از آن بودند که حوصأل آن روز هیچ کس به اندازه بچه ها خرسند نبود. اما داریوش و مهناز از رفتار پدر مشوحش تر 

 ابراز شادمانی داشت باشند و من بی خیال تر از بچه ها، امید داشتم که هرگزکاری از دست پدر برنیاید. 

حاال دیگر خیالم نه تنها از بابت خودم راحت شده بود، بلکه نسبت به آینده مهناز و داریوش هم نظر خوبی داشتم. 

ند. مضافأ بر این که در دو ماه آخر آینده را از پشت پرده های طالق نگریسته و آنها همه چیز را از نو آغاز می کرد

 در ماورای آن چیزی نیافته بودند که قدر و قیمت عشق و مسالمت را داشته باشد. 
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 پایان فصل هفتم

 

 فصل هشتم

 

نگر ومشنده در چشمانش خون وقتی تورج دنبالم آمدی حالت چهره اش با صبح تفاوت بیاری کرده بود. تزلزلی ویرا

یی افشانده بود؛ حالتی که هرگز در او ندیده بودم. با وسواسی جنون آمیزگفتم: تورج، چه اتفاقی افتاده. چی بی اعتنا 

 « شده؟

 سرش را با بی قیدی محضی تکان داد وگفت: نه، چیزی نشده.

 ز من مخفی می کنی. گفتم: دروخ می گی. داری یه چیزی رو ا

وزخندی تمسخر آمیز زد وگفت: آره، اصأل بلد نیستم دروغ بگم. امروز صبح پدرت بقیه سخنرانئ پرطمطراقش رو پ

رم انجام داده و همه حقایق روبرای اونها تعریف و تفسیرکرده. االن من از اون جا تو خانه ما و در حضور پدر و ماد

 .میام. هرچی از دهنش درا ومده بار من و خونواده م کرده

وقتی که حرف می زد، تمام صورتم قرمز شده بود. از تصور این که چقدر تورج پیش خانواده اش خوار و حقیر شده، 

داشتم آ تش می گرفتم. با شرمندکی بی وصفی گفتم: متأسفم. اینو از ته قلب می گم. باالخره دیر یا زود باید با چهره 

در چند برخورد اولیه پی به چهره درونی پدرم ببره. خوب شدکه حقیقی پدرم روبه رو می شدن. هیچ کس نمی تونه 

 دست خودش رو اونجا هم روکرد.

ندازه تو سرخوردگی سر تکان داد وگفت: حاال دیگه برای من هم تفاوتی نمی کنه. همه با ما بازی کردن. من هم به ا

ز وقع اقراره. اعتراف می کنم که آگاهانه قبل اداشت. شاید از روز ازل ما برای همدیگه خلق نشده بودیم. حاال دیگه م

اجباری بود، به همین دلیل ازدواج نظرت رو نپرسیدم، چونی برای من هم تفاوتی نمی کرد. این ازدواج برای من هم 

تو با یه دنیا مهر و هم هرگز نمی تونستم خودم رو قانع کنم که از الک عروسکیم بیرون بیام. همیشه تصور می کردم 

اطفه به زندگیم قدم می زاری و خاطره عشق محکومم رو از جداره های قلبم پاک کنی . ولی متآسفانه هر دوی ما ع

 مثل تیری بی هدف رها شدیم.وشاید وهزگز به مقصد نرسیم. 

با دهان باز و متعجب خیره تورج.را وبرانداز می کردم. خدایا ازچی حرف می زد؟ چطورممکن بود او هم رو دست 

 رده باشد؟ پس آن همه بی توجهی و برودت منشأ درونی داشت؟ خو

به صحبتهایش ادامه داد وگفت: از لحظه ازدواج دنبال راه فر اربودم. همه شب عروسی تو این فکر بودم که چطور 

 برخوردکنم.تا به سادگی دست از سرم برداری. ولی قبل از این که من مسئله ای رومطرح کنم و مجبورشم چهره م

رو رو کنم، خودت به حرف اومدی وخواسته حقیقی منو بیان کردی. برام باور نکردنی بود. اون هم درست در 

لحظاتی که انتظار داشتم مثل همه زنها زنجیری به گردنم بندازی و یه عمر منو بیهوده دنبالت بکشی، عصیان و اقتدار 

. شاید هزارها سال بگذره و چنین تصادفی رخ ، تو طوفانی به پا کرده بود که همونشب اول منو شوکه کرد

نده؛تصادفی که برای من باور نکردنی بود. وقتی که با پدرت روبه رو شدم، معنی اون همه تردید و نمی خواهمها رو 

فهمیدم و حق روکامالبه تو دادم! به تویی که پا از مرز رویدادهای اتفاقی فراترگذاشتی و همه چیز رو، حتی من و 

ون رو بیهوده انگاشتی. اما امروز روز دیگریه. امروز خونواده منهم به نفس عمل نادرستمون پی بردن. امروز ازدواجم

همه خو شحال بودن که ما همون شب اول از هم .جدا شدیم. کوچک ترین دردی به دل کس نبود. مادرم با 

سفانه هیح کس این وسط به فکر خدا چه خطر مهیبی رو از سرمون بازکرد. اما متآخوشحالی بی وصفی گفت: 
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شکستگی من و تو نیست. همه خوشحالن که کمتر باخته ن. شاید تو هم از این واقعه خوشحال باشی، اما برای من 

خاطره خوشایندی نیست، چون که من دیگه نمی تونم تورج گذشته باشم. همه زیر بناهای عاطفیم زیر و رو شده و 

از خودم دور شده م. از چیزهایی که دوست داشتم دور شده م. درست مثل این  دیگه نمیدونم چی درسته، چی غلط.

 که با همه بیگانه م. توی این 

مدت په چیزهایی د یدم و شنیدم که فکر می کنم تا به حال کل زندگیم به بطالت گذشته. از این به بعد هم نمی دونم 

ردند، پیش روم شرمنده ن، ولی این شرمندگی چیزی دنبال چی هستم. خونواده م از این که سرنوشت منو عوض ک

مه می دادی، همیشه با جنجال و مرافعه خودم رو ارضا می کردم، فقط با این رو عوض نمی کنه. اگه می موندی و ادا

فکرکه الجرم باید زندگی کرد. اما حاال دیگه از همه دستاوردهای این سرنوشت بیهوده خسته شده م. تنها چیزی 

تو فکرش نیستم، ازدواجه. سرابی که من از زندگی می دیدم با آبی که پیش روم قرار گرفت، زمین تا کهدیگه 

 آسمون تفاوت داشت.

در این لحظه ساکت شد. ماشین را گوشه ای پارک کرد و به نقطه دوری خیره ماند. هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. از 

من ندارد، ولی دلش نمی خواهد با بیان صریح آن مرا آزرده کند.  حرفهایش استنباط کردم که دیگر تمایلی به دیدن

 ز آن بود که بگذاردکس به دلیل چیزی پی ببرد. دام تقدیر بی رحم تر ا

مدتی هردو ساکت بودیم. بعد من گفتم:تورج، خودت خوب می دونی که من هیچ تقصیری نداشتم. حاال هم که همه 

، چون استخوان رو نمی شه برای زمانی ه همدیگه رو نبینیم برای هر دو مون بهترهیگچیز رو شده، فکر می کنم اگه د

 طوالنی الی زخم گذاشت. بعد از این باید فکر عالج زخمها باشیم، و برخورد من و تو جراحت روگسترش می ده. 

نم. باید برام بگی که توی با چشمانی درد کشیده گفت: نه، من باید آخرین تکه های این معمای نیمه تموم رو پیدا ک

زندگی چه توقعاتی داشتی. البته نه برای اون که سعی کنم خودم رو بر موازین تو منطبق کنم. نه فقط می خوام تجربه 

 م کامل بشه. این قولی بود که خودت قبل از طالو به من دادی. تو مجبوری دینت رو به من ادا کنی. 

رخ می زد و در همین حال به بی اهمیتی وقایع می اندیشیدم. عاقبت با آرامش نگاه بی توجهم روی آدمهای مختلف چ

کاذبی گفتم: نمی دونم. شاید همه توقعات من از زندگی، سرابی باشه که هرگز قابل لمس نیست. خیلی چیزها، خیلی 

ن دختر، یکی مصل می سوز ونن. شاید میون هزازاکارها، خیلی بایدها در زندگی من حریق شدن و دارن فطرتم رو 

من باشه، و استثنا چیزی نیست که تو بخوای به عنوان تجربه به ذهنت بسپاری. تو باید دنبال یه حکم کلی بگردی ، 

قتدار تو زندگی هستم؛ چیزها یی که شاید ازنظر همه اجتماع مطرود و در حالی که من فقط دنبال نادر ترین زوایای ا

 غیر عاقالنه باشد. 

و یکرنگی گفت: هرچی که باشه برام مهمه. اگه میون هزار تا دختر تو سر راهم قرار گرفتی، پس باید با با سماجت 

 « قاعده های خاصی هم آشنا بشم. بنابراین برام حرف بزن. می هوام همه چیز رو در موردت بدونم.

پلمم رو گرفتم، تو رشته صریح و شمرده گفتم: یکی از حیاتی ترین خواست های من درس خوندن بود. وقتی دی

روانشناسی قبول شدم، ولی پدرم به من اجازه تحصیل نداد. دلم میخوا درس بخونم وکارکنم و روی پای خودم 

بایستم. دوست دارم مطالعه کنم. از رکود و در جا زدن متنفرم. همیه عقیده داشته م که زندگی زناشویی روی دو پای 

به حرکت دربیاد. از همه مهم تر این که مرد تو خونه قانونگذار نیست، همون مرد نیست، بلکه پاهای زن هم باید 

طور که خدا هم نیست. اما مردهای کشور ما همیشه تصور می کنن خونه مرکز دیکتاتوری مطلق اونهاست که هر نوع 
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بی شمار  جبری رو میشه توش اعمال کرد. اگه روزی بنا به خواست خودم ازدواج کنم، شیره زندگیم با توده

 هموطنهام تفاوت می کنه. من دنبال آزادی و گذشت و عالقه هستم، نه جنگ و اسارت و تنفر. 

 به سادگی شانه ها را باال انداخت وگفت:شاید همه اینها رو می تونستم داشته باشم،ولی دیگه همه چیز از بین رفته.

 با تعجب گفتم: چی از بین رفته؟ 

صها یی که می تونست روزی رنگین ترین زندگیها رو پدید بیاره، امروز به دست پدرت جواب داد: همه اون شاخ

ویرون شد. برخورد اونابا خونواده م طوری بودکه اونها هرگز نمی ذارن زندگی آرومی داشته باشیم. از طرفی هم 

م نابود شدن و حاال ز شکفتگی افتاده. در حقیقت گذشت و حال با هدیگه عشق دیرین و کودکانه سحر آمیزم، ا

 مطلع نیست. معبری اجتناب ناپذیر باقی مونده که کسی از ماهیت اون 

با چشمانی بی حسرت گفتن: تورج امیدوارم خوشبخت بشی. خوشحالم که خودت به این نتیجه رسیدی. می دونی 

از بابت تحریک تنفرت راحته. چیه من برای به دام انداختنت توری باز نکرده بودم. از همه مهم تر این که وجدانم 

حاال تو هم مثل من شده ی. فکر می کنم بهتره برگردیم، چون دیگه رگه ای کشف نشده باقی نمونده. بهتره هرکدوم 

دنبإل سرنوشت مرموز خود مون بریم. شاید یه روز، یه جایی سرنوشت دوباره ما رو به هم نزدیک کرد! روزی که 

 طلبکار نباشیم.  هیچ کدوم از ما چیزی از زندکی

نگاهی محبت آمیز ؤ معصوما نه به من کرد. به خوبی حس می کردم که در ترک من تردید دارد. ولی باالخره باید از 

پایین اندا ختم و بی حرکت نشستم. اما او راه نیفتاد. کمی بعد گفت: آهو، یه سؤال این گذرگاه می گذشتم. سرم را 

 « اهام صادق باشی.دیگه باقی مونده. دوست دارم ب

 با لرزشی نامحسوسی رو به وی کردم وگفتم: مگه تا این جا باهات صادقی نبودم؟ 

 مستقیم به من چشم دوخت و گفت: هیچ وقت دلت برام تنگ می شه؟ 

از سؤالش هم خنده ام گرفت، هم افسرده شدم ، چون واقعأ جوابی بر ایش نداشتم. جواب دادم:بهت قول می دماگه 

 کنم و بهت بگم. لم برات تنگ شد، پیدات د

سر تکان داد و گفت: بچه گول می زنی؟ خوب می دونم که هر اتفاقی هم بیفته، سراغ منو نمی گیری. اشکالی داره 

 فقط گاه گاهی حالت رو بپرسم؟ فقط می خوام بدونم موفق می شی یا نه. 

ی نیست. ولی اگه احساس کنم که قصدت ایجاد قید و مسئله اگفتم: اگه این احوا لپرسی فاقد هر جور تعهدی باشه، 

بنده، همه حسا بهایی که روت کرده بودم معکوس می شه. مواظب باش هر وقت که می خوای حالم رو بپرسی، 

 صداقت رو فراموشی نکنی. 

 آینده ت چیه؟ لبخندی شکسته و بی معنا روی لبهایش ظاهر شد و گفت: برنامه 

نداختم وگفتم: فکرکنم اولین کاری که می کنم گشتن به دنبال کاره. بعد هم درس خوندن برای قبولی تو شانه باال ا

رشته حقوق. می خوام وکیل بشم تا باکمک به همجنسام صدای حقیقی درونم رو اشکارکنم. می خوام یاد بگیرم که 

 قانونأ از آهوهای بی پناه دفاع کنم. 

بکشه تا خوش به حالت که می دونی دنبال چی هستی. فکرکنم منن. مدتها طول »ت: نگاهی پرحسرت به من کرد وگف

 بفهمم دنبال چی هستم. 

ماشین را روشن کرد و به طرف خانه داریوش راه افتاد. در راه گفت: یه چیز دیگه مم هست که باید تکلیفتش رو 

 « روشن کنیم.
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 « چی؟»گفتم: 

 ستم. تکلیف اثات تو توی خونه من چی می شه؟ جواب داد: من امانتدار خوبی نی

اصأل یادم نبود. نمی دونم. چون من هم جایی برای اونها ندارم. خونه داریوش هم که جا نداره.اصألبه چه دردم »گفتم: 

 .« می خوره؟ بهتره به پدرم زنگ بزنی بیاد اونها رو تحویل بگیره. می ترسم بعدها همون اثاث یه قالده بشه به گردنم

با جدیت خاصی کنت: از همین حاال داری از حق و حقوقت می گزری؟ اونها مال توئه. اگه هم جایی نداری، می تونم 

یه فکری براتون بکنم. ولی در هر حال پس دادن اونها به پدرت اشتباهه. باالخره یه روزی بهشون احتیاج پیدا می 

 « کنی.

 روزی که مورد مصرف پیداکنن، چی کار باید کرد؟  شانه هایم را باال اندا ختم وگفتم: تا

لبخندی شیوا و هیجانزده بر لبش نقش بست و گفت: خودم برات نگهشون می دارم. باالخره هر چی باشه، می تونی 

بعد از این روی من مثل یه دوست وفادار و بی قید و بند حساب کنی. می تونیم تصور کنیم که در مقابل هم هیچ 

 « ی نداریم.جنسیت خاص

 با تردیدگفتم: باشه، اگه خواسته تو اینه، حرفی ندارم! 

کم کم داشتیم می رسیدیم و لحظه وداع نزدیک می شد! وداع با انسانی که با تنفر وارد زندگی ام شده بود و با 

 صداقت و یکرنگی ازمن دور می شد 

 عأ خواسته ت رفتنه؟ لحظه ای که جلوی خانه داریوش توقف کرد، پرسید: آهو، واق

قطره اشکی کرم از چشمهایم سرازیر شد وگونه هایم را سوزاند گفتم: نمی دونم. شاید آره، شاید هم نه. می تونم 

سرخوردگی و رنج و ناا میدیهای احتمالی آینده رو نادیده بگیرم و با امیدی دنبالت راه بیفتم، اما کسی که از 

خوشبختی نیست. باید رفت و دید و تجربه کرد. رکود و سکون حالتی نیست  خطرکردن می ترسه، الیق رسیدن به

 که درش احساس پویایی کنم. خداحافظ!

 مثل آدههای بهتزده و بی روح به آرامی گفت: به امید دیدار! 

 

 پایان فصل هشتم

دگیم شده بود وبا صداقت کم کم داشتیم میرسیدیم ولحظه وداع نزدیک میشد. وداع با انسانی که با تنفر وارد زن

  "اهو،واقعا خواسته ات رفتنه؟"ویکرنگی ازمن دور میشد.لحظه ای که جلوی خانه داریوش توقف کرد،پرسید:

نمیدونم شاید اره ،شایدم نه.میتونم سرهوردگی "قطره اشکی گرم ازچشمانم سرازیر شد وگونه ام را سوزاند .گفتم: 

بگیرم وبه امیدی عبث دنبالت راه بیفتم. اما کسی که از خطر کردن میترسه الیق ورنج وناامیدی های اینده رو نادیده 

رسیدن به خوشبختی نیست.باید رفت ودید وتجربه کرد.رکود وسکون حالتی نیست که درش احساس پویایی 

  "کنم.خداحافظ. 

  "به امید دیدار."مثل ادم های بهت زده وبیروح به ارامی گفت:

  9فصل

انه شدم،مهناز فوری ازحاالتم به اضطراب درونیم پی برد ومرا به حال خود گذاشت.اما داریوش با نگرانی وقتی وارد خ

  "اهو چی شده؟"وافری گفت:

  "اون چه نباید میشد ،شد"خیلی سرد وبیتوجه مثل ادمهای جنگزده گفتم:
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  "بیچاره مشت ناجوری از پدر نوش جان کرد."با تاسف گفت:

ش پیش فحاشی پدر جلوی خونوادش اصال اهمیتی نداره.دیگه خیال پدر راحت شد.از اینجا رفته کتک خوردن"گفتم:

  "خونه پدر تورج وهمه عقده هاشو سر اونا خالی کرده.

اهو خودتو اذیت نکن.این اخرین ضربه ای بود که ازدستش بر میومد.بعد از این دیگه "مهناز آه عمیقی کشید وگفت:

  "یم،چون پدرت دیگه مستمعی نداره.همه ما راحت واسوده ا
 

پس از ان ماجرا به داریوش سپردم که برایم کاری پیدا کند.چون با وجود مهناز درخانه دیگربچه ها تنها نبودند. 

مهنازقبال کار میکرد .اما مدت ها بود در اثر دعواهای پدرم از کار کناره گیری کرده بود وحاال دیگرحوصله اش را 

 نداشت. 

اری تخقیق کردم.کتاب هایی که برای امتحان در رشته حقوق الزم داشتم جمع اوری کردم وشروع به درس مقد

خواندن کردم.کنکوردزنیمه د.وم سال ونزدیک بود ،بنابراین باید فشرده درس میخواندم.اما باوجود همه تالشی که 

ه ی مطالب از خاطرم رفته بود.ولی ازرو کردم موفق نشدم قبول شوم.چون نزدیک دو سال ازکنکورم گذشته بود وهم

 نرفتم وباز هم به خواندن ادامه دادم. 

داریوش درشرکت خودشان برایم کاری پیدا کرد.دیگر روزهایم پر شده بود وهیچ فرصتی برای تنها ماندن وفکر 

 کردن نداشتم. 

مرا از خانه میبرد.ولی مثل اینکه مهناز خیلی خوشرومهربان شده بود.اوایل احساس میکردم با امدنش کم کم پای 

برداشت من از او کامال اشتباه بود.او با کذشت تر از ان بود که من فکر میکردم.مشکل عمده انها فقط پدرم بود که با 

 نبودنش دیگر خطری زندگی انها را تهدید نمیکرد. 

ود.اوایل کار سعی کردم نقشه شرکتی که به اتفاق داریوش در ان کار میکردم یک شرکت مهندسی و نقشه کشی ب

کشی را یاد بگیرم وبا تمرین تا حدی هم موفق شدم.هنر شیرینی بود اما من فقط درحد پرسپکتیوهای ساده 

 میتوانستم کارکنم چرا که برای کسب مهارت نیاز به زمان خیلی بیشتری داشتم . 

رخبری از او نداشتم.شاید منتظر بود من دلم دیگر اوضاع عادی شده بود.از اخرین باری که توج را دیده بودم دیگ

تنگ شود وبه سراغش بروم.شاید هم به خاطر اساسی که پیشش داشتم مطمئن بود که عاقبت با او تماس میگیرم. یا 

 شاید همه ی اینها افکار بیهوده ای بود که از مغزمن میگذشت.شاید اصال ازدواج کرده بود ودنبال زندگیش رفته بود. 

 

ر سال بعد تمام تالشم را برای قبولی در ئدانشگاه کردم واین بار موفق شدم دررته مورد عالقه ام یعنی حقوق  دربها

قبول شوم.اما به خاطر درس خواندن مجبور بودم از کارکناره بگیرم.چون در دانشگاه تهران قبول نشده بودم والجرم 

 ی بیگانه چگونه زندگی خواهم داشت. باد به اصفهان میرفتم..نمیدانستم درشهر غریب با ادمها

از این دوره صرف نظر کن شاید بتوانی در نیمه دوم در تهران قبول شوی. اما زندگی فرصتی "داریوش مدام میگفت:

برای غفلت به انسان نمیدهد.به همین سبب راهی اصفهان شدم ودر دانشگاه ثبت نام کردم.روزهای اول رابه سختی 

به من وچند نفردیگه یک اتاق دادند.داریوش هم دنبال کارم بود تا از طریق شرکت خودش  میگذراندم.درخواب گاه

 کاری برایم در اصفهان پیدا کند. 

چون زندگی درون خوابگاه با افرادی با عقاید مشترک خیلی سخت بود با یکی از هم اتاقی هایم به نام صدف که او 

م خانه ای پیدا کنیم واز خوابگاه برویم.پس از یک ماه موفق شدیم هم مثل منت از تهران امده بود،به فکرافتادی
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اپارتمانی کوچک وجمع وجور درشهر پیدا کنیم.قیمت ان هم وقتی که به دو تقسیم میشد تقریبا مناسب بود.بعد با 

 کمک داریوش کارمناسبی هم پیدا کردم ودرس وکار وزندگیم به مرور روی غلتک افتاد. 

حقوق ذاتا پرحرف ووراج بودند.که اگر غیر از این بود از پس فراگرفته ها برنمی امدند.برخالف بچه های دانشکده 

وحشتی که از این چنین زندگی داشتم،مه چیز راحت بود.باکار نیمه وقتی که داشتم،هم خرج کرایه خانه هم خورد 

اند.ولی همین برای اغاز زندگی مطلوب وخوراکم رادر می اوردم .البته پس اندازی برای خرج ها ی متفرقه باقی نمیم

 کفایت میکرد. 

 هفته ای یکروزبا داریوش ومهناز تماس میکرفتم واگرنیازی داشتم داریوش کمکم میکرد. 

یکی دوبار داریوش میگفت که پدرم دنبالم میگردد واز طریق بهنوش مدام سراغم را میگیرد. ولی او حرفی از اینکه 

ست.به او گفتم مسئله ای نیست که بداند کجا هستم چون دیگر اگربخواهد هم نمیتواند من در کدام شهرم،نزنده ا

 کاری با من داشته باشد. 

وقتی در الک تنهایی ام فرو میرفتم ،افکار پریشانی به ذهنم راه میافت.چی میشد اگه همون دوسال پیش با اجازه 

به شکل زنی مطلقه وارد اجتماع نمیشدم؟چی میشد مثل  پدرم به دانشگاه میرفتم واین همه مصیبت نمیکشیدم وحاال

انسانی ازاد زندگی میکردم وهرگاه مایل بودم مادرم را می دیدم؟خیلی دلم برایش تنگ شده بود.مادر موجودی 

نیست که بشود فراموشش کرد اگر پای پدرم وسط نبود حتما میرفتم به دیدنش ومدتی در اغوشش ارام 

نین سدی همه اینها ارزوهای خامی بیش نبود.دلتنگی های غربت از یک طرف وقبول میگرفتم.ولی با وجود چ

مسئولیت از طرف دیگر،همه رویاهایم راتحت شعاع قرار داده بود.فقط باید صبر میکردم.شاید با تحمل شدید،به ان 

 نقطه اوج دست میافتم. 

میکردم.چون اعلب بچه های در ان شهر  ماه از شروع دانشکده ام میگذشت.دیگر کمتر احساس غربت 6تقریبا 

غریب بودند.کمکم از شدت سختی ها کاسته شده بود.گاهی اوقات پدر ومادر صدف برای دیدنش به اصفهان می 

امدند ویکی دوروزی میهمان ما بودند.فقط در لحظاتی که شاهد رفتار انها بودم ،بغض درد الودی گلویم را 

ر داشتم کسی هم به دیدن من بیاید،اما این ارزویی عبث بود.مادرم هرگز کسی نبود میفشرد.اوایل با دیدن انها انتظا

که بدون اجازه پدرم از حال من جویا شود،داریوش هم برای اینکه مزاحم من نشود حتی یک بار هم صحبت امدن را 

 پیش نکشید.دلم از این همه تنهایی به درد می امد. 

ه وافری که به این رشته داشتم باعث میشد همه چیز راخیلی زود یاد بگیرم درس هایم خیلی خوب پیش میرفت.عالق

 وبه خاطر بسپرم. 

روزی که با صدف ازخرید بر میگشتیم،سپهر کالنتر یکی از همکالسیهایمان را دیدیم.وقتی کیسه های بار را دست 

  "بفرمایید برسونمتون."من وصدف دید،توقف کرد وگفت:

خیلی از لطف شما ممنون.خیلی وقته "ا قبل از اینکه ازسوار شدن ممانعت کنم،صدف گفت:رنگ ازروی من پرید.ام

  "منتظرتاکسی ایستادیم

مثل اینکه "نگاهی غضب الود به صدف کردم وبا دلخوری سوار شدم.هردو عقب نشستیم.در بین راه سپهر گفت:

  "خانم کیمیا خیلی عصبی هستن؟

نه،عصبی نیست.فقط "توجه به مغازه ها خیره شدم.صدف درجواب سپهر گفت:صورتم را به سمت خیابان کردم وبی

  "کمی خسته شده.اخه با این بار زیاد کلی هم پیاده راه رفتیم.
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برگشتم ودوباره نگاهی ستیزه جویانه به صدف کردم.اما این بار سپهر هم ازتوی اینه مرا دید ومن شرمنده وخجالت 

 حرفی نزدم.صدف نشانی خانه را به سپهر دادومثل بچه ادم ساکت نشست. زده سربه زیر انداختم وباز هم 

  "شما باهم زندگی میکنین یا امروز پیش هم هستین؟"نزدیکی های خانه بودیم که سپهرپرسید:

 . "نه ماکسیوتو اصفهان نداریم وباهم زندگی میکنیم"صدف گفت:

مل برجسارت وبی ادبی من نباشه،ولی هروقت خرید امیدوارم حرفی که میزنم ح"سپهر باتردید اشکاری گفت:

  "داشتید درخدمت گزاری حاضرم.بی وسیله ای خیلی مشکله.

  "از لطفتون خیلی ممنون.حتما موقع لزوم به شما اطالع میدیم."صدف لبخند دلنشینی زدو گفت:

خانم کیمیا این پیش شما "سپهر ازتوی داشبرد ماشین کاغذی بیرون اوردو شماره تفنش را روی ان نوشت وگفت:

  "باشه که هروقت کارم داشتین خبرم کنین.

دستهای اهو پراز "صدف که دید هیچ گونه تکانی برای گرفتن کاغذ به خودم ندادم،به ارامی شماره را گرفت وگفت:

  "کاغذ خریده.خیلی ممنون.

وری رفتار کنی دیگه ابرویی برامون باقی چرا سوار شدی؟اگه بخوای اینط"وقتی وارد خانه شدیم با ترشرویی گفتم :

  "نمیمونه

مگر چیکا رکردیم؟غیر از این بود که مثل راننده تاکسی مارو تادم "صدف با حالتی که انگا هیچ اتفاقی نیفتاده،گفت:

درخونه رسوند؟تو چقدر حساسی!تازه تو با بیادبی بیشتر ابروی منو بردی.شماره تلفنشو داده که هروقت حمالی 

 شتیم فوری خودشو برسونه.خانم واسه انتخاب حمال هم تشویش دارن؟ دا

 اصال دلم نمیخواست با صدف دعوایم شودبنابراین خیلی سربسته گفتم: 

صدفبعد از این وقتی با منی سوار ماشینی نشوممکنه تو با بی نظری این کارو انجام بدی اما شاید اشخاصی مثل "

  "وپس فردا تو دانشگاه ابرویی برامون نذارن سپهرنهایت سوء استفاده رو بکنن

وای خدای من اگه قراره ابروی ادم اینطوری بریزه پس فکرکنم همه "درحالیکه به من وحرف هایم میخندید گفت: 

  "ادمهای دنیا بی ابرو هستن.

انی شده.ابدا از انروز تا اخر شب حوصله من سرجایش نیامد.مثل موجودی بودم که ناخواسته وارد جریان اب خروش

اتفاقی که افتاده بود راضی نبودم.ازهمه مهم تر اینکه شدیدا از سپهرحذر میکردم.چون مدتها بود دور وبر من 

میپلکید.انروز هم بخت بزرگی نصیبش شده بود که صدف همراهم بودوبا استفاده از وجود صدف هم مارا سوارکرد 

 نتظرفرصتی است که به من نزدیک شود.هم شماره تلفنش راداد.خوب می دیدم مدتهاست م

شاید صدف هم مخصوصا سوار شده بود وخودش نظر خاصی نسبت به سپهر داشت..پسره ی زبل هم سریع به این 

موضوع پی برده بود وشماره تلفنش را به من داده بود.خوشحال بودم که تیر ش به سنگ خورده بود وصدف تلفن را 

 بدهکار نبودم. گرفته بود.حاالدیگراصال به او 

روز بعد منتظر بودم همه بچه ها دردانشگاه درباره ی این موضوع صحبت کنند.اما درکمال حیرت دیدم 

سپهرموضوعرا برای احدی تعریف نکرده.وقتی که تعطیل شدیم کمی که ازدانشگاه فاصله گرفتیم سر وکله سپهر 

 اگه اشکال نداره بفرمایید برسونمتون. "پیداشد وگفت:
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اقای کالنتر اگرحس انسان دوستیتون گل کرده "بالفاصله شل شد که سوارشود ام من دستش را گرفتم وگفتم: صدف

ادم های زیادی کنار خیابون منتظر تاکسی هستن.دوستانی که به مراتب ازما راغب تر و وخوش اخالق ترن وروتو نو 

 لبخندی شیطنت بار زد وگفت: "زمین نمیندازن.

کسی دل نمیسوزونم.اگه میبینین کمی هوای شمارو دارم به خاطر حق اب وگلیه که تو کوچه های  منم بیخودی برای"

کودکی تون داشتین،روزهایی که با پاهای برهنه وصورت شکالتی وموهای درهم نه مثل اهو بلکه مثل یک ببر درنده 

یاد میکشیدم صدای قهقهه های یه بچه موش میگرفتی وکوچه به کوچه دنبالم میکردی وهرچی التماس میکردم وفر

  "تو بلند تر میشد

باشنیدن حرفهایش خاطرات گنگ کودکی ام مثل فیلمی فراموش شده ارام ارام به وجودم رخنه کردحس کردم به 

سرعت خنک میشوم.خدایا چرا او رانشناخته بودم؟با صورتی دگرگون وشرمگین سوار ماشین شدم.صدف درحالیکه 

  "خانم مطمئنن ابروشون کم وزیاد نمیشه؟"صدای بلندگفت:خیره مرا مینگریست با

نگاهی متعجب به من کرد وبی چک "سوارشو.یه اشنای قدیمی وریشه داره."با حالتی بهت زده رو به او کردم وگفتم:

 وچانه درعقب نشست. 

ه هم خودتو معرفی چطور منو شناختی؟ اگه تا ده سال دیگ"وقتی که ماشین به راه افتاد با تحیر شدیدی گفتم :

  "نمیکردی امکان نداشت بشناسمت.

اهو اسمی نبودکه هرگز ازذهنم دوربشه. هنوزتو ی خاطرات بچگی گاهی اوقات "لبخندی گیرا و محجوبانه زد وگفت:

دلم هوای اون روزای طالیی رو میکنه،روزهایی که چیزی از تکامل نمیفهمیدم؛لحظات قشنگی که یکدفعه تموم شد 

 وهی از دلبستگی تنها گذاشت. ومنو باک

مثل اینکه یکدفعه همه چیز زیر ورو "یکباره احساس شرم کردم وقرمز شدم. سرم را به زیر انداختم وگفتم :

شد.یادمه که هنوز مدرسه نمیرفتیم.همه بچه ها از تو حساب میبردن،اما تو مثل سگ ازمن میترسیدی.هروقت هم 

  "میخوردی. سعی میکردی یه جوری کنفم کنی رودست

مدتهاست که دلم میخوادباهات حرف بزنم وخاطرات روزهای کودکیم رو زنده کنم، ولی "سرتکان داد وکفت :

هروقت بهت نزدیک شدم انچنان نگاه غضب الودی بهم کردی که ازترس موبه تنم راست شد.حقیقتا هنوزهم لنگه 

نن.جدا چرا اینقدرعبوسی؟همه میگن با خودتم نداری.نه تنها من بلکه همه بچه های دانشکده ازت دوری میک

  "قهری.اوایل باهاشون مبارزه میکردم،ولی به مرور حس کردم حق بااونهاست.

شایدتنها علتش محیط رشدم باشه.اخه انسان براساس گذشته اش، "تبسم نیم داری روی لبهایم پدیدارشد وگفتم:

م به اینجا رسیدم،اینجایی که دیگه به هیچ چیز به دیده ی رفتارهاشو شکل میده.شاید من هم با تقدیر پرپیچ وخم

معنویت نگاه نمیکنم.درست مثل ماشینی هستم که جز انجام دادن اهداف قراردادی کار دیگه ای ندارم.راستی چی 

  "شد که یکدفعه غیبت زد وبرای همیشه گم شدی؟

روختیم واومدیم اصفهان.اول کار شدیدا وحشی پدرم به اصفهان منتقل شد.خونه تهران رو ف"اه عمیقی کشید وگفت:

شده بودم.ازاصفهان وادم های غریبه اش متنفرشده بودم.از اینکه دیگه تو وبقیه دوستام رو نمیبینم رنج میبردم.ولی 

گذشت زمان باعث شد یاد بگیرم که هیچ چیز تو زندگی ادم ثابت نیست،حتی خود زندگی . چون بعد ازمدت 

ست دادم.بامرگ ناگهانی مادرم توی تصادف،ضربه شدیدی بهم وارد شد وازاون موقع انسانی کوتاهی مادرمو ازد

  "خموده وگوشه گیر شدم،حاالهم که همین سپهر سمج وماجراجویی هستم که میبینی.
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دون نزدیک خانه رسیده بودیم ودنیایی از حرف های نگفته باقی مانده بود که اصال دلم نمیخواست ناتمام بماند.ولی ب

پر رویی از او خداحافظی کردیم وپیاده شدیم .نمیدانم چرا اصال با او احساس بیگانگی نمیکردم.حس میکردم برایم 

مثل داریوش است.انگار که اصال مرد نبود. آنچنان در رویاهای کودکی وسرشار از شادیم غرق بودم که زمان را گم 

 کرده بودم. 

اهو خانم، اگه سپهر دوست دوران کودکی من هم بود "محکوم کننده گفت:وقتی پیاده شدم صدف با حالتی بسیار 

همین طور ساده وبی دغدغه همراهم میومدی؟نه،همون اول کارفریادت رو بر سرمن بلند میکردی ومثل بچه های 

رشب با عقب افتاده منو تنها میذاشتی.چقدر خوبه که ادم کمی مردم دار باشه وخودخواهیاشو کناربذاره.دیروز تا اخ

  "من حرف نزدی که چرا سوار ماشین سپهر شدیم،اما امروز بنده رو هم تو ماشین دعوت کردی.

صدف،اینقدر کینه جونباش.خیلی خب،ببخش،چقدرجدی گرفته "مثل دیوانه ها شروع به خندیدن کردم وگفتم:

درمواقعی که احساس خطر  ای!خب ادم اشتباه میکنه.قول میدم دیگه مثل ادم های کودن رفتار نکنم.البته فقط

  "نکنم.خودت که شاهد بودی همه چیز اتفاقی پیش اومد.من که اگاهانه به طرفش نرفتم.

  "مسئله ای نیست .بریم تو."لبخند کوچکی زد وگفت:

هنوز لباسهایم رادرعوض نکرده بودم که صدف با کاغذی کوچک به سمتم امد وگفت:بیا،این شماره سپهره،شاید 

  "ه خاطرات کودکیتو مرور کنی.بخوای ادام

  "نیازی بهش ندارم."نگاهی برافروخته وسرکش به او کردم وگفتم:

میدونم که مغرور تر از اونی که بهش تلفن کنی،ولی فقط میخوام از این به بعد شماره پیش "با خلوص نیت گفت:

  "خودت باشه.

.هیچ چیز در ان لحظات تنهایی به اندازه پیداکردن دوست شانه باال انداختم وشماره را گرفتم ودر کیف پولم گذاشتم

 دوران کودکی ،مرا به وجد نمی اورد. 

 مثل اینکه جان دیگری گرفته بودم. 

همان شب بود که داریوش زنگ زد.با شنیدن صدایش بینهایت خوشحال شدم.فوری قبل هر حرفی  9ساعت 

 "سپهر کالنترو یادته؟که هم سن وسال من بود؟"گفتم:

 "نه چطور مگه؟"با حیرت جواب داد:

 "همسایه ی دوران بچه گیمون،چطور یادت نیست؟_

  "اره یه چیزایی داره یادم میاد که همون روزا ازمحله مون رفتن؟"جواب داد:

  "اره همونها میدونی چی شده؟سپهرهمکالسی من از اب دراومده."گفتم :

  "دربزرگش یه مدرسه میرفتیم.اون مارو یادشه؟بابرا"خنده ای کرد و .گفت:

  "اون منو شناخت.اصال شکل بچه گی هاش نیست."گفتم:

  "اهو،مهمون نمیخوای؟"پس از کمی مکث گفت:

  "با خوشحالی گفتم :چرا خیلی هم میخوام.دارم ازتنهایی میپوسم.کی راه میوفتین؟

  "م.شاید مادر هم باهاشون بیاد.نه من نمیام.مهناز با بچه ها میان. اخه من مرقصی ندار"جواب داد:

  "یعنی ممکنه؟"ازخوشحالی فریاد کشیدم وگفتم:
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جلو جلو خوشحالی نکن.باید بهنوش ترتیبشو بده.گفتم شاید.فقط یه امکان ضعیفه.توکه پدرو "باجدیت گفت:

  "میشناسی.

لیظ.بیچاره اره میدونم.همون دیوارای بلند خونه وهمون اخم کشداروغ "آه عمیقی کشیدم وگفتم:

  "مادر!چقدرخوشحالم که جای اون نستم.

 درلحن صدایش حالت نامفهومی وجود داشت. "اهو یه خبردیگه هم برات دارم."پس از مکث موتاهی گفت:

  "خوبه یا بده؟"باتردید گفتم:

  "نمیدونم .باید ازدیدگاه تو ببینم ت بتونم بفهمم خوبه یا بد."خنده نامانوسی کرد وگفت:

 "دوباره پدر اعالمیه صادرکرده؟"م:گفت

نه فعال اتشفشان خاموشه.امروز تورج زنگ زد.دنبالت میگشت امامن جوابی براش "نفس عمیقی کشید وگفت :

  "نداشتم.شماره تورو هم بهش ندادم.قرارشد بهش خبربدم.

  "تورج؟یعنی چی کار میتونه با من داشته باشه؟"باتعجب گفتم:

ی نزد.یه حالت خاصی داشت.چیزی بین تردید وشرمندگی وپریشونی ،البته این احساس من نمیدونم.به من حرف"

  "بود،مهناز میگه شاید...

 وسکوت کرد. 

  "شاید چی؟"گفتم:

شاید،شاید میخواد خونه رو تحویل صاحبخونه بده ومیخواد تکلیف اثاث تورو روشن کنه.اخه حقیقتا "با لکنت گفت:

  "دام نمیتونه اجاره بهای اثاثیه تورو بده.هم درست نیست.اون که م

نظر خودش بود.من که ازش نخواسته بودم اونهارو برام بپاد.همون روزاخر گفتم که "با پوزخندی تمسخر امیز گفتم:

ببرشون خونه پدرم ،ولی خودش مخالفت کردو گفت اونها به تو تعلق دارن وکاردرستی نیست ازشون بگذری.بهش 

 ای نگهداری اونها ندارم.ولی با سماجت گفت که که تاروزی که جایی پیداکنی همین جا باشن. گفتم که جایی بر

  "ولی حاال که دیگه جایی برای بردن اونا داری."بااحتیاط بسیار گفت:

منظورت از جا همین سوراخ موشه که هیچ اعتمادی هم به فرداش نیست؟تازه اینجا تنها مال من "با حیرت گفتم:

  "بخوام هرکاری دوست دارم بکنم.صدف هم هست.تکلیف اون چی میشه ؟ نیست که

 سکوت کرد.مثل اینکه دیگر دوست نداشت دراین مورد حرف بزند. 

  "حاال مهناز کی قراره بیاد؟"کمی بعد با لحنی گرم پرسیدم:

 "کمی مکث کردو بعد گفت:"معلوم نیست. اول باید تکلیف مامان معلوم بشه،بعد به خبر بدم."با نفسی اسوده گفت:

  "اهو جواب تورجو چی بدم؟

شماره منو بهش بده.باالخره باید یه جوری این مشکلو حل کرد.اون هم تقصیری نداره.شاید یه روز ازروی "گفتم:

  "تعارف یه حرفی زده .م حق ندارم یه عمر تو محظورقرارش بدم.

حس کردم پرده گوش هایم دارد سوراخ میشود.خدای من  انروز مقداری هم با مهناز حرف زدم..پس از قطع تلفن

 اگر تورج میخواست تکلیف اثاث را معلوم کند،چه باید میکردم؟.

نه داریوش جایی برای پیشکش داشت نه من حوصله ای برای غرغرهای صدف.مهم نبود.باالخره یک جوری 

بپرسد.شاید هم احوال پرسی فقط بهانه ای بود میشد..وقتی که شد فکرش را میکردم.شاید اصال فقط خواسته حال مرا 
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برای پسدادن جهیزیه پردردسرم.نه،نمیشدطلبکار وبیخیال پیش رفت.اینطوی ممکن بود دراینده به او 

بدهکارشوم.بهتر بود قبل از اینکه خودش مطرح کند،من پیشقدم شوم. اینطوری منصفانه تر بود.اینطوری منصفانه تر 

لفت میکرداز او جدا میشدم ودرشرکت مقداری اضافه کاری میگرفتم تادر خانه انجام بود.اگرصدف هم بامن مخا

دهم.اگر از روز اول زندگیریشه های عجز وناتوانی را نابود نمیکردم ،لیاقت رسیدن به اولین دروازه ای استقالل 

سرافکنده وبی پناه به رانداشتم. درست همان طور که پدرکم در رویاهای دور درازش انتظارش را میکشید. باید 

 سویش میشتافتم. 

ان شب احساس کردم صدف از چیزی دلخوراست.نمیدانستم از کدام جهت ممکن است باشد،مهمان دارشدنمان،یا 

صحبت من باسپهر،یا...شایدهم دلخوری اشاز شنیدن اسم تورج بوده.اخه صدف چیزی از زندگی خصوصی من 

 م است ومن به او نگفته ام.نمیدانست.شاید فکر میکرد تورج نامزد 

 "صدف چی شده که به من به چشم یه بیگانه نگاه میکنی؟"بعد ازشام با احتیاط گفتم: 

برای ادم های دورویی مثل تو چه فرقی میکنه که دیگران چطور "با بیخیالی تصنعی شانه هایش را باال انداخت وگفت:

  "بهشون نگاه میکنن؟

  "رف میزنی؟کدوم مرتبه رنگ ورییا دیدی که اینطوری محکومم میکنی؟حیرتزده پرسیدم:صدف از چی ح

ازروزی که باهات اشنا شدم مدام واسم جانماز اب کشیدی ونقش دختر هایی رو بازی کردی "تقریبا با فریاد گفت:

دی وگفتی که افتاب ومهتاب هم رنگشونو ندیده.وقتی میخواستم به نیاز عاطفی سپهر پاسخ بدم،شدیدا منو محکوم کر

دیگه وقتی با منی سوار ماشین کسی نشم چون ممکنه ئشخصیت پر افتخار جنابعالی زیر سوال بره.اما امروز درنهایت 

وقاحت سوارماشین سپهر میشی وهرچی دلت میخواد میگی ووقتی به خونه میرسیم،متوجه میشم خانم یه نم کرده 

  "ن متفاوتت بنداز،ببین خودتو میشناسی؟هم تو تهران دارن.تو کی هستی؟یه نگاهی به ظاهر وبط

همینطور که حرف میزد ازچشمانش اشکهای سرکش ونو میدانه روان بود.دیگر به عمق مطلب پی برده بودم.انقدرها 

احمق نبودم که نفهمم چشم او به دنبال کیست.تمام دلخوریش از بابت سپهر بود.فکرمیکرد من با استادی وحیله 

 اورده ام. گری او را ازچنگش در

کی سپهرنازعاطیفش رو برای تو باز کرد که من متوجه "درحالیکه مثل نهالی نازک وخزان زده میلرزیدم گفتم:

نشدم؟چرا سعی میکنی بیجهت منو محکوم کنی؟برو،این گوی واین میدون!تا همین فردا بهش میگم که دیگه تحت 

ع نیستی .اگه اون اشتیاقی به تو داشت،روز اول شماره هیچ شرایطی به من نزدیک نشه.مثل اینکه متوجه اصل موضو

تلفنشو به من نمیداد.بعد هم که شنیدی بازبون خودش گفت دلش میخوادباهام حرف بزنه وخاطرات کودکیشوزنده 

 کنه. 

تو که اون یارو تورجو تو تهران داری،چه نیازی داری که سپهرو ه سمت خودت  "با حالتی ستیزه جویانه جواب داد:

  "جلب کنی؟چرا بهش نگفتی نامزد داری؟

شاید یه روزی میتونستم تورجو داشته باشم،اما خودم نخواستم.درشمن "درکمال ارامش نفس عمیقی کشیدم وگفتم:

تورج نامزد من نیست بلکه شوهر یه روزه ام بود کهبا توافق هردومون رفت دنبال زندگیش.تو ذهن من افکاری 

  "ای.اگراز روز اول حرفی از تورج نزدم علتش این بود که میدونستم درک نمیکنی.میجوشهکه توباهاش بیگانه 

 باچشمانی از حدقه درامده گفت: 

  "تو بیوه زنی؟"
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اره من یه دختر بیوه ام که شوهرم حتی دستمو لمس نکرده.ازدواجمن یه ازدواج  "با استیصالی سرد وموحش گفتم:

اهنجاری این وصلت پی برد وبا خلوص نیت تمام حاضر به طالقم شد. من مثل اجباری بود وتورج همون شب اول به ن

تو زندگی نکرده ام.هرگز زمزمه های گرم وپر محبت پدرم تو گوشم نوای ازادی نخونده.هرگز احساس نکردم 

ر هم بدون وجود پدریا همسر نمیتونم زندگی کنم. به همین دلیل هم هست که ابدا دنبال کسی یا چیزی نیستم.سپه

اگه سابقه اشنایی دیرین بامن نداشت هرگز نمیتونست به من نزدیک بشه .حاالهم احساسی بهش ندارم.من همبازی 

دوران بچگیش بهستم.تو میتونی همبازی دوران جوونیش باشی واینده روبرمبنای وجودش رقم بزنی.درضمن تموم 

م.اگه میبینی اینجه جلوی دست وپاتو میگیره ازهمین جهزیه من هنوز تو خونه تورجه که باید یه جای براشون پیداکن

فردا دنبال جایی میگردم تا ازهم جدابشیم. تو هم ئدنبال یه همخونه جدید بگرد.فکرکنم اینطور بهتر باشه.چون 

دیگه مانعی برسرعشق یک طرفه تو نیست.مدتهاست که عادت کرده م ه کسی بدهکار نباشم.حوصله تهمت ها 

هم ندارم.ترجیح میدم این وسط نقش یه بی طرفو بازی کنم.خوشبختانه خیلی زود حقایقو بیان  وبدبینی های تورو

 "کردی وقبل از اینکه کسی مدیون بشه از هم جدا میشیم.

وقتی حرفهایم تمام شد او سکوت کرد.هیچ جوابی نداد.مثل اینکه مردد بود.حکایت زندگ وازدواج پرماجرای 

 .مدتی فکر کرد وعاقبت بدون اینکه حرفی بزند به رختخواب رفت.من،بدجوری متعجبش کرده بود

 مثل اینکه برای هیچ یک از حرف های من جوابی نداشت. 

 

عصر یکی از روزهای کسالتبار مرداد بود و من در انبساط و رخوت پوچی فرو رفته بودم . غرق در اوهام تلخ و 

فته میشد مرا از تخیالت پراکنده ام بیرون کشید .با وحشت به شیرین زندگی بودم که صدای مشت هایی که به در کو

سوی در خانه دویدم . زنگ در به صدا درنیامده بود و من متعجب بودم چه کسی بدون زنگ زدن چنین بی پروا به 

ی در خانه می کوبد .وقتی در راباز کردم دیدم کسی پشت در نیست اما صدا همچنان می امد.در این لحظه از اشتباه

که کرده بودم خنده ام گرفت. خانم مظفری .همسایه مان بود که در خانشان را به شدت می کوفت .جلو رفتم و سالم 

کردم ولی او جوابی نداد و با نگرانی شروع به فریاد کشیدن کرد . مدام می گفت:علی در رو باز کن چرا پشت در رو 

 انداختی؟

ا انداخته.. گفتم :خانم مظفری اگه می خواین فعال تشریف بیارین حس کردم مشکلی پیش آمده که علی پشت در ر

 خونه ی ما تا عصبانیت علی اقا فرکش کنه 

با نگرانی سر تکان داد و گفت:نه آهو جان کار از عصبانیت و این حرف ها گذشته باید در خونه رو باز کنم. پدرت 

 خونس؟

بخواین انجام میدم . به سرعت وارد خانه شد و با نگرانی به گفتم:شرمنده جز من کسی خونه نیست . ولی هر کاری 

 طرف راه پله پشت بام رفت و پرسید آهو جون نردبانی طنابی چیزی نداریم که بتونیم به حیاط خونه مون برم؟

ا به سرعت به زیر زمین رفتم و نردبان نیمه شکسته و کوتاهی را که سالها بود به هیچ دردی نمی خورد برداشتم وب

عجله از زیر زمین خارج شدم خانم مظفری با دیدن ان فوری به طرف دیوار حیاط رفت .من نردبان را لب دیوار 

گذاشتم و از ان باال رفتم آخرین پله ها را که طی کردم ناگهان بر جا خشکم زد ...ان چنان لرزش شدیدی زانوانم را 

 خانم مظفری فریاد زد :چرا نمیری باال؟ گرفته بود که دچار سر گیجه ی عصبی شدم . در این لحظه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

5 3  

 

با وحشت رو به سوی او کردم و با صورتی رنگ پریده و بهتزده گفتم احتیاجی نیست شما هم بیای نباال صبر کنید تا 

 من برم توی حیاط شما و از تو در رو باز کنم

 با حالتی تقریبا دیوانه وار فریاد زد: پس عجله کن. ممکنه دیر بشه!

به طرف کوچه رفت و من با تهوعی که دگرگونم می ساخت با پاهای سست و کرخت در حالی که چشم از علی فوری 

بر نمیداشتم روی لبه ی دیوار رفتم . نردبان را باال کشیدم و ان طرف دیوار قرار دادم. خدایا کاش این اتفاق نیفتاده 

حس می کردم چشمهایم درست نمی بیند .بیچاره خانم بود به آرامی از نردبان پایین رفتم و به علی نزدیک شدم.. 

مظفری وقتی جسد بی روح و حلقه آویز علی را در ایوان ببیند قطعا پس می افتد ...آیا درست است که در را باز کنم 

؟ کاش حداقل این منظره روبه روی در ورودی نبود .شاید از شدن ضربه کم می کرد .در این لحظه صدای فریاد 

 ری دوباره بلند شد که می گفت:آهو کجایی؟چرا در رو باز نمی کنی ؟چرا صدات در نمیاد ؟خانم مظف

 با صدای لرزان گفتم پام پیچ خورده نمی تونم از جام تکون بخورم فکر کنم شکست هباشه .

 پرسید چیزی نمیبینی از علی خبری نیست ؟

 ستپس از مکثی گفتم:نه خیالتون راحت باشه ظاهرا که خبری نی

 جواب داد:آهو تو رو به خدا بلند شو و در رو باز کن جونم داره به لبم میرسه

 با گریه گفتم:نمی تونم...چرا اینقدر عجله دارین؟ بع فرض این که در باز شد منتظر دیدن چی هستین؟

د . صدای او دیگر منتظر سوال و جواب نشد و فریاد کشان به طرف خانه های دیگر می رفت و طلب کمک می کر

ضجه هایش تمام اطراف را می لرزاند .دلم می خواست یک جور علی را از ان باال پایین بیاورم . ولی چگونه؟ نه یارای 

باز کردن در را داشتم نه نزدیک شدن به جسد علی را .چه مساله ای باعث ازارش شده بود که چنین با خشونت 

عمرش آزارش به مورچه ای هم نرسیده بود پس چگونه چنین بالیی خویش را به قتل رسانده بود ؟ علی که در تمام 

توانسته بود با جسمی که خداوند به او بخشیده بیاورد ؟چه چیزی او را تا سر حد جنون از زندگی بیزار کرده که از 

 آن گذشته بود؟

ایت می کرد . طولی صدای ضجه های خانم مظفری نزدیکتر میشد مثل اینکه داشت کسی را به داخل خانه ی ما هد

نکشید که پسری از دیوار خانه ی ما پرید توی حیاط. همان لحظه ی اول متوجه جسد علی شد و از شدت تعجب 

دست به دهان برد او هم مستاصل مانده بود که چه کند . مادری نگران و پریشان پشت در منتظر شنیدن خبر سالمت 

 رام و بدن هیچ انتظاریپسرش بود و پسری به دار آویخته در این طرف ا

 پسر بعد از کمی تردید گفت:مخصوصا درو باز نکردی؟

 با بغض سری به عالمت تایید تکان دادم

لبش را گاز گرفت و گفت چاره ای نیست باید درو باز کنیم . اینطوری بیشتر عذاب میکشه . این پسر چه نسبتی 

 باهاش داره؟ نکنه بچش باشه؟؟؟

 تنها پسرش هم هست گفتم آره و متاسفانه

صدای در زدن خانم مظفری بلند شد اودر حال گریه میگفت:تورو به خدا در رو باز کنین. چی شده؟ علی مامان هر 

کاری گفتی می کنیم . بهت قول میدم که همین امروز بریم خواستگاری می دونم که تو نمی ذاری درو باز کنن. دل 

 م بیا درو باز کنمنو نشکن. قلب من طاقت نداره بیا عزیز
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پسر رو به من گفت بلند شو برو ببین می تونی یه مالفه ی سفید پیدا کنی باید یه جوری این ظاهر وحشتناکو تغییر 

 بدیم

از روی اولین مبل مالفه ی بزرگی برداشتم و نزدیک جسد علی روی زمین انداختم و به طرف در رفتم چون دیگر 

فاصله ای که من رفتم در راباز کنم پسر تمام پیکر سرد شده ی علی را زیر مالفه باید همه چیز بر مال میشد . در 

 مخفی کرد

وقتی در راباز کردم خانم مظفری به قدر دست پاچه بود که متوجه نشد پشت ان پسر مالفه ای اویزان است . به 

هم نخورد . لحظه ی اولی که  سرعت داخل خانه خزید و به جستجو پرداخت به دنبالش رفتم و مواظب بودم حالش به

 وارد اتاق پسرش شد نامه با خط درشت رو میز بود که روی آن نوشته بود خداحافظ...

خانم مظفری با چشم گریان نامه را برداشت و شروع به خواندن ان کرد . وقتی نامه تمام شد ان را در لباسش مخفی 

 سرم میذاری .کجا مخفی شدی؟ نکنه دوباره رفتی تو زیر زمینکرد و مثل دیوانه ها فریاد کشید:علی می دونم سر به 

سپس به طرف حیاط دوید و ناگهان چشمش به طناب اویزان شده از سقف افتاد مثل وحشیها ان چنان پارچه را کشید 

 که در دم پاره شد با دیدن جسد علی چنان فریادی کشید که حس کردم تمام دیوارهای خانه لرزید . جنازه را بغل

کرد و با حالتی سوگوارانه به علی التماس می کرد و می گفت:علی تو بخشنده ای مارو ببخش قول میدم دیگه به 

حرفات گوش کنم .چرا ساکتی؟ چرا بدنت سرد شده؟می خوای منو بترسونی؟ خدای من تو چیکار کردی؟ مگه اون 

 چقدر واست ارزش داشت که...؟

بخش خانوم من مادرم تو بیمارستانه دنبال دارو بودم که این خانومو دیدم . پسر نگاهی به ساعتش انداخت و گفت ب

 متاسفم که چنین اتفاقی افتاد

 حیرتزده و مستاصل گفتم ولی من نمیدونم باید چیکار کنم؟

با تاسف گفت:خیلی ببخشید اولین کار باید با پلیس تماس بگیرین تا ماموری رو برای تشخیص علت فوت برادرتون 

 ستن.بعد تمام قضایا سیر طبیعی خودشو طی میکنهبفر

 گفتم ولی علی برادر من نبود. همسایه ی ما بود

 گفت:پس اون کسی که قرار بوده بیان خواستگاریش شما بودین؟

گفتم:نه آقا ما فقط همسایه ایم و از بچگی تو این محل بزرگ شدیم . توی بازیهای کودکیم چنین اینده ی شومی رو 

 ی نکرده بودمپیش بین

 پسر سری از روی تاسف تکان داد و بعد از خداحافظی رفت

کمی بعد از رفتنش صدای پدر و مادرم را شنیدم که با ابز بودن در تعجب کرده بودند. فوری به حیاط خودمان رفتم 

فری رفت با دیدن و انها را از جریان مطلع کردم . مادرم بی صدا اشک ریخت و پدر شتابان به سوی خانه ی خانم مظ

جسد زبانش بند امده بود. فوری به پلیس زنگ زدیم . نظر مامور آنها نیز خودکشی بود و پرونده ای باز نشد . و 

پزشک قانونی هم علت مرگ را قطع نخاع و مسدود شدن راه تنفسی تشخیص داد. پس از طی این مراحل جسد علی 

 صبح روز بعد از حادثه به خاک سپرده شد . 

 

خود کشی علی تاثیر شدیدی روی من گذاشت. بارها وبارها در کودکی های از یاد رفته ام با او کتک کاری کرده 

بودم. درک چنین فاجعه ای خیلی مشکل بود . او دردی نداشت. پسر یکی یکدانه ی آقای مظفری بود و هر وقت هر 
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دختر به دنیا امده بود و همه نازش  4که بعد از چیزی می خواست بدون چون و چرا در اختیارش بود و از ان مهمتر 

را می خریدند . ایا در نوجوانی و جوانی زندگی او دستخوش تغییراتی شده بود که ما از ان بی خبر بودیم ؟آنچه 

مسلم است این که او تنهای تنها بوده است و اگر منبع عاطفی کوچکی در خانه داشت دست به چنین کار نسنجیده ای 

 . نمی زد 

مادرم علی را مثل پسر خودش دوست داشت و به شدت از این ماجرا ناراحت بود. پدر هم ناراحت بود نه به اندازه 

 مادرم . 

مادرم که ناراحتی ضعف اعصاب داشت با دیدن جنازه ی علی به مراتب بدتر شد . پدرم شدیدا گران او بود ولی به 

می داد ناز او را بکشد چرا که تصور می کرد ممکن است لوس بشود و قدری خشک و مقرراتی بود که به خود اجازه ن

تنها کاری که می کرد این بود که دائم خواهر و برادرم را خبر می کرد که او را تنها نگذارند .برادرم داریوش شش 

سر داشت سال بود ازدواج کرده و یک دختر و یک پسر داشت و خواهرم بهنوش چهار سال بود ازدواج کرده و دو پ

که وقتی به خانه مان می امدند تقریبا منزلمن به توپخانه تبدیل میشد .مادرم زیر فشار بغضی توفنده در حال خرد 

شدن بود. روزی با تاسف بسیار گفت که علی هیچ تقصیری نداشت او دختری را دوست داشت که از نظر سطح 

ه هیچ وجه اجازه نمی داد و همه ی انها با علی مخالف بودند . خانوادگی پایین تر از انها بود به همین دلیل پدر علی ب

علی در حقیقت قربونی یکدونه بودنش شد چون باید آرزوهای تحقق نیافته ی بسیاری رو برآورده می کرد و این کار 

 از اون ساخته نبود . 

فرزندانشون نیستن . علی  همه ی والدین تصور می کنن مالک مطلق بچه هاشون هستن و گاهی فراموش میکنن خالق

بیچاره خواسته ی بزرگی نداشت و فقط می خواست با دختر یکی از اقوام دورشون ازدواج کنه . بارها و بارها به 

مادرش گوشزد کردم که اون رو زیاد تحت فشار نگذاره ولی گوشش بدهکار نبود تا اینکه دو هفته ی پیش خانواده 

دختر به پا کرند . و پدر دختر قول داد به زودی دخترشو به پسر دیگه ای شوهر ی علی ابروریزی بزرگی تو خونه ی 

بده تا دیگه این اتفاقت نیفته . علی بیچاره هم که دیگه هیچ بهانه ای برای همزیستی با این خونواده رو نداشت 

 ترجبح داد همه رو ترک کنه و دختر بیچاره هم سر سفره ی عقد اجباری نشست . 

 از فکر علی بیرون بیاین چون کار از کار گذشته .  گفتم مادر

با دردی گران گفت دلم می سوزه . چقدر به خانم مظفری هشدار دادم . اما هیچ کدوم راضی به نرمش نشدند و حاال 

 علی برای ابد رفته . 

پدرم دست کمی از او من مثل علی موجود تنهایی در غشاء سلولی خانواده ام نبودم. اما زیر جبر و زور گویی های 

نداشتم . با این تفاوت که مادرم همیشه اهل منطق بود و اگر عقایدم را قبول نداشت فرصا بیان حرف هایم را به من 

میداد. ما نوزده سال داشتم. اما یک سال اخر مانند هزار سال گذشته بود روزی نبود که بر سر ازدواج من غوغایی به 

به بیرون کردنم از خانه داشت در حالی که سراسر وجود مرا نفرتی بی پایان از جنس  پا نشود . پدرم اصرار غریبی

مذکر در بر گرفته بود . سواالت بی ماری در مغزم بی جواب مانده بود که روز به روز مرا نسبت به تشکیل خانواده 

 دلسردتر می کرد . 

ای بسیاری هست . بهنوش به جنسیت و تفاوت فاحش سالها طول کشید تا توانستم درک کنم بین من و برادرم تفاوته

بین زن و مرد اهمیت نمی داد ولی من از همان ابتدا کنجکاویهای کودکانه ام نسبت به این قضیه واقف شد .و از همان 

نوجوانی از خویش متنفر شدم چرا که از کودکی به من تلقین شده بود زن موجود ضعیف و نحیفی است که جز 
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یت بچه کار دیگری از او ساخته نیست . کمی که بزرگتر شدم از رفتن به کوچه و بازی با هم سن زاییدن و ترب

وساالنم محروم شدم چرا که دختر بودم. برادرم به هر مسافرت و اردویی که دوست داشت می رفت اما من چون 

کنم . برادرم چند شب متوالی را بیرون دختر بودم باید گوشه انزوا اختیار می کردم تا بهتر بتوانم اینده ام را ترسیم 

 از خانه سر میکرد اما من حق نداشتم برای یک ساعت به خانه یدوستانم بروم ولو یک تولد ساده ی دوستانه . 

با توجه به مشکالت من و علی می توان گفت که او خیلی راحت زیست ولی خداوندی که همهی دردهای طاقت فرسا 

 کوچک. بی طاقت و پرتوقع به مردها بخشیده. را برای زن آفرید .قلبی 

اسپرمهای ماده تا ده رو ز نیز زنده می مانند .درست است مردها قدرتهای آنی بسیاری دارند ولی در حقیقت هیچ 

مردی طاقت و تحمل و جان سختی ذاتی زن را دارا نیست .اگر در بدو کار هم دقت کنیم می بینیم که اسپرمهای نر 

 ر ساعت از بین می روند در حالی که طی بیست و چا

 

اسپرمهای ماده تا ده رو ز نیز زنده می مانند .درست است مردها قدرتهای آنی بسیاری دارند ولی در حقیقت هیچ 

مردی طاقت و تحمل و جان سختی ذاتی زن را دارا نیست .اگر در بدو کار هم دقت کنیم می بینیم که اسپرمهای نر 

 ت از بین می روند در حالی که اسپرم های ماده تا یک هفته نیز زنده می مانند . طی بیست و چار ساع

با این حال و با وجود همه ی محدودیتهایم هیچگاه نمی توانم خود را قانع سازم که دست از زندگی بشویم. پیس 

ی بسیاری کشیده نباید بیهوده به خاطر وجود مشکالت مقطعی رشته ی زندگی را گسیخت . من در زندگی ستمها

بودم بی آنکه گناهی جز دختر بودن داشته باشم .تا هیجده سالگی این مشکالت مربوط بهبهنوش بود که شب و نیمه 

درم ÷شب با صورت و بدنی کبود به ما پناهنده میشد . چند روز از دوری کودکانش بی تابی می کرد و به غرولندهای 

ذیر است و ÷تو سری خوردن و سکوت کردن حقیقتی محض و اجتناب نا گوش می سپرد و در انتها تصور می کرد که

بالخره بعد از مدتی که شوهرش احمد طلبکارانه به دنبالش می آمد مثل یک احمق به دنبالش راه می افتاد تا دوباره 

 یشین را طی کند روز از نو روزی از نو . ÷همان شیوه ی 

اش به خانه ی ما می امد و این برایمان عادی بود می دانستیم که با  و وقت و بی وقت داریوش دست در دست تو بچه

مهناز دعوا کردهو واز همه ی اینها جالبتر حرفهای الوده به مکر پدرم بود که با لبخندی وقیحانه می گفت:دوباره اون 

ای پسره ی احمق زنیکه عفریته زبون درازی کرده / حقشه یه روز با زنجیر خر بزنی تا حسابی از خجالتش در بی

افسار زندگیتو دادی دست یه ضعیفه ی احمق. بعد دست دو تا بچتو میگیری راه به راه میای اینجا. اصال بهتره بری یه 

 زن دیگه بگیری . اینطوری بهتر قدر تو دستش میاد و پاشو از گلیمش درازتر نمی کنه . 

را جای یک زن بگذارد و بعد به قضاوت بنشیند . دلم می خواست یک بار با پدرم صحبت کنم و بگویم که خودش 

ولی افسوس پدرم هرگز ان امنیت را به من نداده بود که بتوانم مانند یک انسان با او حرف بزنم . هیچگاه یادم نمی 

رود با چه فریاد های گوش خراشی مرا از رفتن به دانشگاه بازداشت . انچنان مرا کتک زد که تا مدتها یارای راه 

ن هم نداشتم . دلم برای مهناز و بهنوش می سوخت اما تنها کاری که از دستم بر می امد ان بود که مواظب باشم رفت

 به مصیبت انها گرفتار نشوم

حقوق بشر می گفت که زن برده نیست . و مرد و زن حقوق مساوی دارند اما کدام حقوق از مهنازها و بهنوش ها 

ات به زبان اوردن طالق را در خانهی پدرمان نمی کرد . چرا پدرم در خانواده حمایت می کرد ؟ بهنوش که حتی جر
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ای مرد ساالر از داریوش مجسمه ای سنگی ساخته بود ؟ ایا بار اولی که بهنوش از احمد کتک خورد اگر پدر مقابل 

 احمد می ایستاد این قائله ی خشونت برای همیشه ختم نمی شد ؟

ا دید گفت مثل اینکه سوگواری شما دوتا بیشتر از خانواده ی مظفریه . بابا به شما چه پدر که بی تابی های مادر ر

پسره دلش نمی خواسته زندگی کنه. و بعد رو به مادرم گفت بهتره به جای ابغوره گرفتن به فکر شوهر دادن 

 دخترت باشی که کم کم تو محله شایعه نشه یه ایرادی داره

کی هستم که فکری واسه دخترم بکنم؟ اگه ذره ای حرف من ارزش داشت اهو االن مادرم با بی توجهی گفت: من 

سال اول دانشگاهشو تموم کرده بود . داریوشم به جای گوش دادن به اراجیف تو داشت از زندگیش لذت می برد. 

تو کاری از  بهنوشم به جای تحمل زخمهای بیرونی و درونی مشغول تربیت بچه هاش بود . ولی با قدرت کاذبی مثل

دست کسی ساخته نیست .تو مثل یه موریانه ی حریص به جون ریشه ی خونوادت افتادی و حاضر نیستی مشکالت 

 رو درک کنی

پدرم با نگاهی غضبناک به سمت من بیرون رفت کمی بعد داریوش امد وگفت:چرا بی جهت سعی می کنین رزهر به 

خوره ؟شما هم نمک رو زخمش می پاشین . بلند شین از الک اعصاب پدر بپاشین؟ کم از دعواهای ما حرص می 

خودتون بیرون بیاید ناسالمتی ما جمع شدیم کسی تو الک خودش فرو نره . مادر با لبخندی رو به داریوش گفت: 

چطوری شده ما اهمیت پیدا کردیم . چه ایرادی داره تو الک خودمون بریم مگه تو مهنازو مدام تو تنهایی و خلوت 

نمی کنی ؟از قالب پوسیده ی پدرت خارج شو و نگاهی به اطراف بنداز ببین چی می بینی . انوار خوشبختی رو یا ول 

ظلمت تردید رو ؟ کدوم یکی بیشتر واست مهمه امریه های پدرت یا محبت های مهناز؟ داریوش با خشونت گفت 

 اگه من جلو شرارت های مهنار نایستم و ساکت بمونم سرم سوار میشه

مادر با پوزخند گفت :اره همون قصه ی همیشگی . داریوش گفت مادر مهناز به قدر کافی از طرف خانوادش حمایت 

میشه دیگه الزم به جانب داری شما نیست مادم با چشمانی که بر اثر التهاب پر فروغ شده بود گفت:مگه مهناز 

؟ مگه همون عشق جاودانت نیست ؟ مگه همونی نیست که پا روی حرف خانوادش گذاشت و تورو انتخاب کرد 

نویسنده ی همون نامه های داغ و پر حرارتی نیست که سالهاست داره توی زیر زمین می پوسه ؟ پس چطور شد اون 

همه مهر و عالقه ؟ من که از نزدیک شاهد همه چیز بودم و دیدم که تحت تاثیر حرف های پدرت محبت رو در 

اگه مهناز هم به تو رو نمیداد به سرنوشت علی دچار میشدی چون اختالف فکری خانوادت به دار کشیدی . شاید 

خانواده ی اون با ما از زمین تا اسمونه .و تو باید ار عقاید پوسیده و زنگاری پدرت می بریدی و به مهناز پناهنده 

تو احساسات صادقانه ی میشدی اما سعی کردی بعد از تصاحبش اونو طوری تربیت کنی که یادش بره از کجا اومده. 

ان رو با بی کفایتی پاسخ دادی . اون تو خانواده ای بزرگ شده که زن حرمت خاصی داره . نه پسرم این راه و رسم 

درستی نبود که برای گرم نگه داشتن کانون زندگیت کردی .تو با این کارت ندونسته و رفته رفته نفرین و بی 

می کنی . اون هر بار به خاطر مهر مادری مجبور به ادامه میشه اما بدون یه  عالقکی رو به رگهی تشنه ی اون تزریق

روزی از رشوه دادن خسته میشه و قید همه چیز رو می زنه . مطمان باش اینطوری پیش بری اونو واسه همیشه از 

 دست میدی

تاثیر حرف های مادر به هم در این لحظه مهناز و بهنوش با هم وارد حیاط شدند. مهناز با دیدن داریوش که تحت 

 ریخته بود گفت چی شده ؟ از من خطایی سر زده؟ مادر گفت نه داشتیم در مورد علی حرف می زدیم
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داریوش دست از پا درازتر به زیرزمین رفت به دنبال او رفتم دیدم که در بین کتابهای مدرسه اش جستجو می کند . 

فت . با دیدن من گفت برو باال می خوام تنها باشم .خیلی دوست داشتم دانستم به دنبال همان نامه هاست که مادرم گ

 بدانم چگونه عشقی بین مهناز و داریوش بوده

با دیدن بهنوش پشت سرم لبخندی زدم و گفتم فکر زندگی رو نکن یه جوری میشه دیگه . با لبخند پر رمز و رازی 

ا احمد مشکل ذاری؟ گفت نه فعال که مثل بچه ادم نشسته . گفت مثل اینکه از طوفان بی خبری. با تحیر گفتم باز ب

 منظور من ازدواج توست

 با تحیر گفتم ازدواج من؟ با کی ؟

 گفت با کسی که دیگه راه فراری ازش نداری

پدر وارد اشپزخانه شد و با اخم رو به بهنوش گفت مگه احمد نگفت بچه ها رو ساکت کن . برو به کارت برس به 

 و رد به من ادامه داد تو هم به جای حرف کشیدن چایی بریز بیار جای وراجی

انشب داریوش تا موقع رفتن از زیر زمین خارج نشد تا لحظهای که مهناز صدایش زد تا بروند با چشمانی پرفروغ 

 بیرون امد حس کردم حالتی سبک و خالی دارد با دیدن لبخند مادرم به درستی فکرم ایمان پیدا کردم

ب تا نیمه های شب خوابم نبرد . می دانستم که خواب ماردم خیلی سبک است .منظر بودم خوابش سنگین شود آن ش

صبح بود که به مراد دلم رسیدم . خودم را به کتاب  3و بعد به سراغ خاطرات داریوش بروم. بالخره حدود ساعت 

که آنها را با خود بره است . از تاسف اینکه های داریوش رساندم ولی هر چه گشتم خبری از نامه ها نبود. فهمیدم 

ممکن هست هرگز نتوانم به اسرار گذشته ی انها پی ببرم مثل بادکنکی که بادش خالی شده باشد روی تخت کوچکی 

که در گوشه ی زیرزمین بود ولو شدم .. کم کم احساس شرمندگی می کردم که چرا تا این حد فضول شده ام . شاید 

اریوش بودم اصال خوشم نمی امد کسی این کار را با من بکند . ولی متاسفانه مثل همیشه او از اگر من به جای د

ارجحیت های مذکر بودن برخوردار بود و نباید برایش تفاوتی می کرد که حتی پدرم هم ان نامه ها را بخواند توی 

را نبرده باشد و فقط جای انها را همین کش و قوسها بودم که ناگهان به فکرم رسید ممکن است داریوش نامه ها 

عوض کرده . با این تصور شروع به گشتن کردم و بالخره الی کالسور قدیمی نامه ها را دیدم . مثل ادم تشنه ای که 

ناگهان به اب رسیده چنان با ولع سیری ناپذیری می خواندم که از زمان حال خارج شدم نامه ها از چنان شور عاشقانه 

که باور کردنی نبود نویسنده ی ان مهناز باشد چند چرکنویس هم نامه های داریوش به مهناز بود . از ای خبر می داد 

داریوش بیشتر در عجب بودم چرا که کلمات و عبارات کاربدی اش به خاندان ما تعلق نداشت . انچنان ستایشگرانه 

می شود . حاال بیشتر به مفهوم گفته های به مدح مهناز پرداخته بود که گویی تنها رگ حیاتش از سوی او تغذیه 

مادرم پی می بردم . راستی که چگونه عالقه ها در مسیر زندگیها ذوب می شوند ؟ اگر این نامه ها نبود هرگز نمی 

توانستم چنین احساساتی را در روح داریوش و مهناز باور کنم . عشق و از خود گذشتگی با هوس و خود مداری 

ارد که در وهله ی اول بیشتر افراد قادر به تشخیص انها نیستند . اگر داریوش در عشق ثابت تفاوت های بسیاری د

قدم بود هر گز اجزه نمی داد تا زندگی اش به این وضع ناخوشایند در اید . او در روزگار عاشقی خود را در لباس 

دهد که ناگهان همه چیز به باد فنا  دیگری فریفته ی جاذبه های دیگری می یافت .. پس ا ز ازدواج چه چیزی رخ می

می رود ؟ شاید دلیلش فشار تمایالت حیوانی و غریزی است که ادمی تحت تاثیر ان فکر می کند که عاشق است . اما 

پس از اطفا و خاموش شدن شهوت به اصل خویش رجعت می کند . اگر این فرضیه درست باشد پس باید ایمان می 

رین و فرهاد و تمامی عاشقان جاودانه ی تاریخ اگر به هم رسیده بودند دیگر عشقی باقی اوردم که لیلی و مجنون. شی
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نمی ماند تا سالیان سال شاعران و نویسندگان در وصف ان شعرها بسرایند و عبارات بلند وباال تدوین کنند . شاید 

ی پایان و تکامل نیافته ای است که در نویسندگان به خطا سراغ لیلی و مجنون و امثال انها رفته اند. اینها عشقهای ب

بوته ی ازمایش قرار نگرفته. من اگر روزی می خواستم عشقی را تحریر کنم به سراغ عشقی به کام رسیده و نابود 

نشده می رفتم. چون در اینگونه عشقها مرگ هم خللی ایجاد نمیکند و روز به روز شدیدتر و عمیق تر می شود. با 

ی توانستم وجود عشق را دز زندگی انسانها باور کنم. ما از خانواده ای متوسط جامعه بودیم که یافتن چنین موردی م

نه نیاز مالی داشتیم و نه استطاعت اسراف ها و ولخرجیهای بی حساب اما عقاید تاریکی در بطن خانواده مان وجود 

ردید دچار بود تردید در انتخاب داشت که هرگز اجازه نمی داد کسی احساس ارامش بکند . داریوش به نوعی ت

پدرم یا مهناز . مادرم که همیشه از حماقت های او دلخور بودم او قلبی پاک و خاموش داشت و هرگز سعی نکرده 

بود در مقابل پدر بایستد . و بهنوش در نقطه ی مرکزی دایره ی زندگی اش در حال در جا زدن بود . نه نقشه ای 

ه ی خوشایندی که گاهی از یاداوری اش به وجد اید . و اخر همه من بودم که در عنفوان برای اینده داشت و نه خاطر

 جوانی دستخوش افکار پوچی شده بودم و نمیدانستم تا کجا باید بجنگم و هدفم از جنگیدن چیست .

ه طرف در رفتم داشتم حیاط را ابپاشی می کردم که زنگ در خانه به صدا درامد و پدر فریاد زد :آهو ببین کیه . ب

خواهر علی بیچاره بود که کارت شب هفت را اورده بود . کارت را تحویل داد و رفت. دو خط شعر باالی ان نوشته 

 شده بود .

عقل مالید کجا حل شود این مشکل ××××عشق فرمود تا چه خواهد دل من ××××زندگی گفت آخر چه بود حاصل من 

 زل من ............مرگ خندید که در منزل من . من××××من 

با دیدن اشعار اشک از چشمانم جاری شد . یعنی زندگی به همین نقطهی کور ختم می شود ؟ فوری به داخل رفتم و 

گفتم کارت شب هفت علی رو اوردن. لبهای پدرم اویزان شد .کارت را از من گرفت و شروع به خواندن کرد و بعد 

نیامد . بعد امد و مادرم را صدا کرد و تا مدتها داخل اتاق دربسته صحبت  به داخل اتاقش رفت و تا نیم ساعت بیرون

کردند . خیلی دیر ناهار خوردیم و پس ازناهار باز صحبت های پدر و مادرم ادامه پیدا کرد . در اشپزخانه مشغول 

ه موهاش رنگ جمع و جور بودم که صدای فریاد پدرم بلند شد : یعنی می گی بذارم اینقدر توی خونه بمونه ک

دندوناش بشه ؟ جواب مادر را نشنیدم که پدر دوباره فریاد زد نه امکان نداره دیر یا زود باید بره دنبال زندگیش. 

شدیدا از مشاجره ی انها متوحش شدم و از ترسم به حیاط پناه بردم و زیر درخت بید مجنونی که شاخه هایش تا 

اد احساس لرز می کردم . به اسمان داغ خیره شدم . خدایا من دراین زمین سجده می کرد نشستم با وجود گرمای زی

خانه چه می کنم ؟چرا مرا در خانوادهی دیگری به دنیا نیاوردی؟ در این زندان خاموش عقوبت چه گناهی را پس می 

روزها را دهم ؟ اخر این راه چه کسی منتظر من نشسته است ؟ بدون اینکه از نتیجه ی بحث پدر و مادر مطلع شوم 

پشت سر گذاشتم تا شب هفت علی رسید . وقتی به سر خاکش رسیدیم عکس بزرگی از همان سنین اخرش زده 

بودند تازه رسیده بودیم که احساس کردم چشمان اشنایی دیدم . یکی از دوستان دبیرستانم بود ولی مرا نشناخت . با 

و سالم کردم ولی جوابی نداد . تکانش دادم و گفتم ثریا خیره شدن به چهره اش یادم امد اسمش ثریا بود جلو رفتم 

منم آهو منو یادت نمی اد ؟ خدایا مثل اینکه کور و کر شده بود .. زنی شکسته و متاسف جواب داد دخترم ثریا 

عقلشو از دست داده . همه علتشو می دونن. تو چیکارش داری که اینطوری تکونش می دی ؟ گفتم:شما چه نسبتی با 

دارین ؟ جواب داد:خالش هستم . گفتم:برای چی به این روز افتاده؟ نگاهی به عکس علی کرد و گفت علتش  ثریا

اونه .. درست شب عروسیش فهمید و دچار ضربه ی روحی شد. خونواده یدامادم همون شب مراسمو به هم زدن و 
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وردینش و او جواب داد:دکترها گفتن رفتن. اشک در چشمانم جمع شد و پرسیدم چرا با این حال زار به گورستان ا

این بهتره باید باور کنه که علی رفته . ادرس خانه را به خاله ی ثریا دادم و از او خواستم که اورا به منزل ما بیاورد . 

نزدیکیهای غروب افتاب بود که ناگهان صدای فریاد عده ای را از پشت سر شنیدم وقتی به مرکز غوغا رسیدم متوجه 

رم حالش بد شده بالفاصله پدر را صدا زدم و فوری انجا را ترک کردیم . در بیمارستان دکتر مادر را مفصال شدم ماد

معاینه کرد و گفت چند روز باید تحت نظر باشد . بالفاصله مقدمات بستری شدن مادر فراهم شد و پدرم برای اوردن 

در اتاقی دو تخته بستری شد . روی تخت کنار مادرم  مقداری لوازم راهی منزل شد . مادرم به بخش قلب منتقل شد و

خانمی بستری بود که حالت نیمه بیهوشی داشت و گاهی سخنان نامفهومی ادا می کرد . همراهی نداشت و من از روی 

دلسوزی کاهی به او نزدیک میشدم تا اگر کاری دارد انجام بدهم . کمی بعد پدر امد و گفت بیا تورو ببرم خونه ی 

وش خودم برگردم . مادر مخالفت کرد و گفت :نه آهو بمونه راحتت رم . تو اینجا جای خوابیدن نداری و فردا داری

سر کار کسل و خسته میشی . پدرم از بیرون غذا تهیه کرد و رفت . هم اتاقی مادر کم کم داشت به هوش می آمد . 

ی حال گفت:شنیا کجایی مادر؟ گفتم ببخشین اگه مادرم گفت برو ببین چی میگه. کاری نداره؟ به طرفش رفتم که ب

کاری دارین به من بگین . با ناراحتی و استیصال گفت:ببخش دخترم. کمکم کن برم دسشویی. اورا به دستشویی بردم 

و دوباره به تختش بازگرداندم . با لبخندی بی رنگ گفت: خدا توی دو دنیا عزتت بده . گفتم اسم من آهوئه و مادرم 

ا مریضه فکر کنم چند روزی مهمونتون باشیم . جواب داد :خدارو شکر . تنها فرزند من اسمش شنیاست که مثل شم

یه سر داره هزار تا سودا طفای بچم برای مخارج بیمارستان و عمل من کلی به دردسر افتاده . مادرم گفت نگران 

موقع نام فامیلی ام را در بخش صدا کردند نباش بالخره مردها می تونن گلیمشونو از اب بیرون بکشن . در همین 

گویا تلفن کارم داشت وقتی گوشی را برداشتم صدای پدر را شنیدم . می خواست بداند داریوش و بهنوش را خبر کند 

یا نه . و من به او اطمینا دادم که احمد به هیچ وجه راضی نمیشود که بهنوش پیش مادر بماند . وقتی مکالمه قطع شد 

برگشتم گویا همراه هم اتاقی مادر هم برگشته بود. به مادر گفتم که پدر بود . می خواست بدونه بقیه رو خبر به اتاق 

کنه یا نه که گفتم خودم مواظبتون هستم . در این لحظه همراه هم اتاقی نادر به پشت سرم امد و گفت:خانم خیلی 

ط وظیفمو ... وناگهان بر جا خشکم زد . چشمان ممنون که به مادرم کمک کردین . گفتم: خواهش می کنم من فق

متحیر او هم به من خیره بود . در یک لحظه ی کوتاه ناگهان تمام تصاویر پس از مرگ علی جلوی چشمانم زنده شد . 

در حال پرپر زدن بودم که از روی دیوار پرید داخل حیاط . از ترس اینکه مادرم مشکوک شود فوری پرسیدم شما 

 ش از من ساعت نپرسیدین ؟ و او فوری متوجه شد و جواب داد: بله خودم هستم .چند لحظه پی

بله خودم هستم.فکر نمی کردم همراه هم اتاقی مادرم باشین.. با وجود »اوفوری متوجه وخامت حال مادرم شد وگفت:

 « حتهشما دیگه شبها خیالم را

دیم که اولین دیدار ما با هم در چه نقطه کوری بوده بعد خیلی عادین نشستیم و هیچ کدام به روی خویش نیاور 

یک ساعت نشست و بعد خداحافظی کرد و رفنتد. پرستارها هم دو تا خواب آور قوی به مادرم و هم است. او حدود 

اتاقی اش تزریق کردند و رفتند. پساز مدت کوتاهی هردو،به خواب عمیقی فرو رفتند. چنان سکوت ی مرگبا ری 

بود و مرا از آن راگرفته بود که یارای تکان خوردن نداشتم. آرزو می کردم یکی ازکتابهای پدرم آن جا اتاقی را ف

 تنهایی مفرط

 بیرون می کشید.
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ببخشین »طولی نکشیدکه در اتاق باز شد وشنتیا با لبخندی معصومانهو خجالتزده وارد شد وخیلی آرام گفت 

بره ، براتون یه جدول گرفتم. ،البته نمی دونم عالقه ای به حل جدول دار  مزاحمتون شدم.گفتم شاید حوصله تون سر

 «هر صورت یه سرگرمئ کوچیکهین یا نه، ولی در 

آن چنان به وجد آمده بودم که مثل کودکان نوپاکه اسباب بازی محبوبشان را قاپ می زنند، جدول را از دستش 

 «أکه خیلی بجا بود.کم کم داشتم دیو ونه می شدم. از لطف شما خیلی ممنونم. واقع» گرفتم وگفتم: 

 « برای حل جدول چیزی دارین؟»پرسید: 

گیج و احمقانه به در و دیوار نگاه کردم و شانه باال انداختم. بال فاصله خودنویس فوقر العاده ظریف و قشنگی از 

 « باشین. مواظبشاین یکی از بهترین دوستهای منه. فقط خوب »جیبش درآو رد وگفت:

 « ولی اون که آدم نیست، حرف نمی زنه!» با تعجب گفتم: 

اشتباه شما همین جاست. اگه آدم نیست و حرف نمی زند، در عوض کلمات شیرین و دلنشینی رو از » با.خنده گفت: 

 « اعماق قلبم روی کاغذ می آره.

داد یا خودکار پیدا می کنم. باالخره توی خیلی ممنون، خود نویس باشه برای خودتون. می گردم یه م»گفتم: 

 « بیمارستان به این بزرگی یه مداد پیدا نمی شه؟

نمی کنین. می خوام این خودنویس نه، اون چیزی ذوکه من می خوام پیداکنین، جایی پیدا»سر تکان داد وگفت:

 «خودتون باشه.حرفهای منو روی صفحه های شما بیاره. مال

من با هرقلن و خودنویسی،فقط چیزی رو می نویسم که بهش »نیمه دریبده به او کردم وگفتم: نگاهی مشکوکانه و 

 «اعتقادداشته باشم. و متاسفانه با تخیالت موردنظرشما عقیده ای ندارم!

 «اشکالی نداره باز هم مال خودتون.شب شما بخیر.»با شیطنت شانه هایش را باال انداخت و گفت:

ی نیمه عصبی به خویش لعنت فرستادمکه چرا خودنویس را با حماقت تمام قبول کرده ام. حس وقتی که رفت با حالت

شده. ابدا دوست نداشتم خام این بچه بازیهای رویای شوم ومثل مهناز  -----میکردم که به حق و حقوق و آزادی ام 

مش کرد و بااین کار سرنوشت تصور کنم که تحت تاثیرقرار گرفته ام.آینده آدم چیزی نیست که با هر کسی تقدی

 ناخواسته ای دچار شد.باید بی توجه از کنار همه چیز گذشت و ردشد. این تنها راه عالج است

آن شب تا پاسی از نیمه شب گذشته جدول حل کردم ،ولی خودم نبودم. با هر حرفی که درون خانه ای جای 

 ناک به ضمیر خاموشم میکردم.میگرفت، بی اختیار به خودنویس خیره میشدم. و پرخاشی غضب

صبح زود، وقتی از خواب بیدار شدم،هنوز مادرم و آن خانم خواب بودند که دست و صورتم را باوضو جال دادم.پس از 

نماز، پرستارها ا زآزمایشگاه برای گرفتن خون آمدند وقتی که کارشان تمام شد صبحانه آوردند من با صبوری بسیار 

دادم.در طول این مدت فهمیدم که نام مادر شنتیا، زینت خانم است.زینت خانم عالقه وافری صبحانه هردوی آنها را 

به پسرش داشت و آنطوری که میگفت، غیر از او کسی را نداشت. شنتیا شبها در یک شرکت خصوصی کار میکرد. 

بوده که تواسته خرج دانشگاه هم میرفت و عصرها هم کار نمیه وقت داشت. آنطوری که زینت خانم میگفت معجزه 

 عمل را بپردازد.

نزدیک ظهر بود که پدرم به بیمارستان سردزدوجویای احوال مادرم شد و پس از نیم ساعت رفت و قرار شد به 

 بهنوش و داریوش اطالع بدهد که مادر 

 بستری شده. 
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ادر آمدند. بهنوش حال خوشی ساعت سه بعدازظهر وقت مالقات بودکه مهناز و داریوش به اتفاق بهنوش به دیدن م

نداشت. مثل این که دوباره با احمد دعوایش شده بود. البته حرفی نزد، ولی مادرم خیلی زود به پریشانی اش پی برد. 

اما چشمان داریوش به حالت شش سال پیش بازگشته بود! روزهایی که من کودکی بیش نبئدم و او را همیشه مهربان 

ر خشم از رگهای گردنش، مانع از این می شدکه بتوانم احساس و عاطفه را در او مشاهئه می دیدم. سالها بودکه عبو

کنم. اما آن روز ابدأ مثل همیشه عبوس و اخمو نبود و از همه مهم تر، مهناز را عزیزم خطاب می کرد. مهناز هم از 

 این رو به آن رو شده بود. 

ت مالقات بودکه شنتیا به دیدن مادرش آمد و با همه ما سالم و کمی بعد پدرم هم آمد وگوشه ای نشست. اخرهای وق

احرا لپرمی کرد. پدرم با دیدن او آن چنان غضبناک شدکه همه متوجه دگرگونی حالش شدند. حتی شنتیا هم که به 

 اخالق پدرم آشنا نبود، احساس وحشت کرد و پشت به ما گوشه ای نشست و دیگر برنگشت. 

أهو خسته شده و احتیاج به استراحت داره. یا مهناز یا بهنوش باید »مالقات تمام شود، پدرم گفت: قبل از این که وقت 

 « به جاش این جا بمونن.

من کسی رو ندارم بچه ها رو پیششبذارم. از اینها گزشته، جواب احمد رو با یه بچه شیرخوره چی »بهنوش گفت: 

 « بدم؟

 « داره که بمونه، ولی مادرش مریضه و نمی تونه از بچه ها مراقبت کنه.پدر، مهناز حرفی ن»داریوش هم گفت: 

هنوز یاد نگرفته ی که با بزرگ ترت چطور برخورد کنی؟ کی می خوای بفهمی که دیگه مرد شده »پدرم فریاد کشید: 

 « د شو بریم خونه.بلن»بعد منتظر جواب نشد و رو به من کرد وگفت: « ی؟ مهناز این جا می مو نه و تو تنها می ری.

فوری بلند شدم و به دنبالش رفتم. بهنوش هم با ما آمد. لحظه آخر چشمان شتنیا را دیدم که با وحشتی بی پایان 

خیره پدرم را زیر نظر گرفته بود. از رفتار پدرم شدیدأ مستأصل بودم. خوب می فهمیدم که اگر چشمش به شنتیا 

 آمد. من کجای کار بودم، پدرم کجای کار!  مسئله ای پیش نمینیفتاده بود، هیچ 

فردای آن روز ساعت مالقات خواستم به دیدن مادرم بروم، ولی پدرم اجازه نداد وگفت که الزم نیست بیایی. من هم 

ناچار قبول کردم. دیگر حتی با خودش هم حاضر نبود پایم را در بیمارستان بگذارم. روزهای بعد هم اجازه نداد به 

بلند شو بریم بیمارستان. از امروز دیگه تو پیش »درم روم. روز چهارم بودکه قبل از ظهر به خانه آمد وگفت: دیدن ما

 « مادرت می مونی.

مادر ازتون خواسته منو ببرین »از شد تعجب دهانم باز مانده بود. فوری آماده شدم و راه افتادیم. در راه پرسیدم: 

 « اون جا؟

هم دیگر حرفی نزدم و مثل مجسمه صامت نشستم تا به بیمارستان رسیدیم. وقتی وارد  پدرم جوابی نداد. من

بیمارستان شدم، دیدم اتاق مادرم عوض شده و برایش اتاق یک تخت گرفته اند. فوری فهمیدم که چرا اجازه ورود به 

ن ریگی به کفشم نبود، برایم بیمارستان را پیدا کرده ام. از حرکات ناشایست و پرسوءظن پدرم متنفر بودم، ولی چو

اهمیتی نداشت که چگونه مذبوحانه می کوشد مرا از دیدن پشت پرده دور نگاه دارد. وقتی که رفت، از مادرم 

 «کی اتاق شما رو عوض کردن؟»پرسیدم: 

 «دیروز ظهر»با سردی و خشکی جواب داد: 

 « چرا پدر اجازه نمی داد بیام دیدنتون؟»پرسیدم: 

 « حتمأ به خاطر اون پسره، شنتیا.»قگی محض شانه باال اند اخت وگفت:با بی عال
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 «ولی شماکه دیروز به این جا منتقل شدین.چرا بازهم اجازه نداد بیام پیشتون؟»با سماجت بیهوده ای گفتم:

شد. امروز زینت خانم برای خداحافظی اومد پیش من و خیال پدرت راحت »دستی به موهای سفیدش کشید وگفت: 

 «تا اونا تو بیمارستانی بودن ، اونی خوآب و خوراک نداشت.

مادر ، این همه زد و بند وپیشگیری برای چیه؟من که اصوال در این خطها نیستم با این »با تغیری ناخواسته گفتم:

جسم و منه. مالک رویاهای حقیقی من نمی تونه جنگع. اون فخط پدر کارهای اون وسوس میشم واگه شد.اون با 

روحم که نیست. خالف من خداونده!کسی که منو به این دنیا فرستاده تا خوب و بد رو تجربه و انتخاب کنم. اگه غیر 

 « از این باشه ، پس وجود من تو این دنیا وصله ائ ناجور و بیهوده س.

خبری. وظیفه هر پدر ومادر  آهو، اجتماع پر از گرگه. تو إز دنیای بیرون و نیرنگهاش بی»مدتی فکر کرد و بعدگفت: 

یه که بچه هاشونو ازگرداب بالها دور کنن. تو یه سرکشی حساب نشده و خطرناک پیداکرده ی. هنوز توتعات 

درونینو نمی شناسی. ستیز تو با منه، نه با پدرت. تو داری با ماهیت خودت و جامعه می جنگی. تو این مبارزه دستهای 

تو هیچ تصوری از طعمه شدن نداری. اما بدون نمی زاره هر کاری که دو ست داری تو خالیه و ذهنت بدون تجربه. 

 ....« انجام بدی. هرکس تو هر محیطی که زندگی می کنه، باید تابع قو انین اون محیط باشه. ولی تو 

ولی یا  مادر، هرگز تصور نکنین که من مثل علی دست به خودکشی می زنم. نه ،»به میآن حرفش دویدم و گفتم: 

محیط رو تغییر می دم، با ترکش می کنم. چون این راهی که الی تارهای اون گیر کرده م، با تسلیم و سکون باز نمی 

شه. دیر یا زود عنکبوت از راه می رسه و منو طعمه شکم گرسنه ش می کنه. همون طور که بهنوش طعمه ابدی شد. 

 « که اجازه بدم آدم احمقی مثل احمد بر من حکومت کنه.می خوام بدونین که من به هیچ. وجه بهنوش نیستم 

بهنوش تو فداکاری و گذشت بی نظیره. خوب می دونم که تو هرگز به کرد پای »مادرم خنده ای کرد و گفت: 

 «بهنوشی هم نمی رسی. پدرت از بهنوشی خیلی بیشتر رضایت داره تا از تو

هنوش می خوره؟ اصأل رضایت اون از شما به چه درد تون خورده؟ این رضایت به چه درد من یا ب»باگریه گفتم: 

سرتون رو مثل کبک زیر برف کرده ین و تصور می کنین کسی شما رو نمیبینه: درست مثل ماهی که از خشکی بی 

 «خبره و تصور می کنه دنیا فخط محدود به آبه.

ماهی میخوره که اونو بشناشه؟ ماهی به آب خودت جواب خودت رو دادی. خشکی به چه درد »با تشدد جواب داد: 

 «عمق آب تعلق داره و تو به خونواده ت.

کلمات آخر را با لرزش خاصی ادا کرد. احساس کردم حالش خوب نیست. به همین خاطر دیگر ادامه ندادم. بحث را 

وابمو میده، نه حرفی این چند روزه کی پیش شما بود؟پدر که مثل یه قلب سنگی میمونه، نه ج»عوض کردم و گفتم:

برای گفتن داره، این چند روزه فقط من بودم و درختان کهنسال که جز سکوت مرگبارشون، تحفه دیگه ای برام 

 «نداشتن.

این چند روزه داریوش پیش من بود. همون روز که شما از این جا رفیتن،داریوش به »آه پر افسوسی کشید و گفت:

اگه "اما مهنار با حالتی عصبی فریاد کشید: "میرم بچه ها روبرمیدارم میرم خونه. تو اینجا بمون من هم"مهناز گفت:

بمیرم هم دیگه حاضر نیستم به ارجیف تو و پدرت گوش بدم. چند روز بود که تصور میکردم تو عوض شده ی، ولی 

؛ دیگه خسته شده م. مثل اینکه خیلی اشتباه میکردم . تو هیچ وقت عوض نمیشی و دست از بهانه گرفتن برنمیداری

و در حالی که اشک میریخت ،از « هر کاری میخوای بکن، ولی دیگه روی من به عنوان شریک زندگی حساب نکن.

بیمارستان رفت. داریوش دنبالش نرفت. چون نمیتونست منو تنها بذاره. بیچاره عصبی تر از اون بود که بتونم با 
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ا کنم. این چند روزه یه لحظه هم از من دور نشد.مدام تسلی دادن دل پردردش، راهی برای رفتنش پید

 «"هرچی میخواد بذار بشه. دیگه خسته شده ام. هر دومون خسته شده یم."میگفت

با شنیدن ماجرای ِبرخورد آنها بیشتر حالت انزجار بهم دست داد. پدرم به خاطر آن سوءظن بی اساس،دوباره زندگی 

انستم که عاقبت این مشاجرات سنجیده جز دامن زدن اختالفات نیست و این داریوش را خراب کرده بود. خوب مید

 اختالفات شکاف ایجاد شده را آنقدر باز میکند تا این که روزی کاشانه آنها از هم فرو بریزد.

 در همین هنگام ناهار آوردند و پس از آن داروهای مادرم را دادند و رفتند. مادرم دوباره به خواب رفت. جدول و

 خودنویس شنتیا را همراهمآورده بودم و در سکوت مشغول حل جدول شدم.

حدود ساعت یک و نبم بعدازظهر بودکه یکبار در آتاق باز شما. و شنتبا وارد شد. از شدت تعجب دست و پابم راگم 

 کرده بودم. شدیدأ می ترسیدم که پدرم از راه برسد و او را خفه کند. 

 «سالم. » با شرمندکی بسیارگفت: 

 «سالم. ولی فکر می کنم این آخرین سالم باشه چون دوست ندارم به خاطر هیچی جونت رو با خطر بندازی»گفتم: 

هرگز تو عمرم کاری نکرده م که مجبور به فرار باشم. از هیچی هم واهمه ندارم.گیرم »سرش را باالگر فت و گفت: 

 « بپرسم و برم دنبال سرنوشتم. جنایتی مرتکب شده م؟که پدرت هم سر برسه. اومده م حال مادرت رو 

 «نه. ولی از نظر پدرم ابن جرم محسوب می شه.»سری تکان دادم وگفنم: 

 «از نظر تو چطور؟ فکر می کنی اومده م با کلمات سحر آمیزم تو رو افسون کنم؟»نگاهی پرسشگر به من کرد وگفت:

متاسفم، وجود من از احساس خالیه. جاذبه »چند جمله واضح و صریح گفنم:  مانده بودم که چه جوابی با او بدهم. در

دیگه ای هم ندارم که برات خاطره ای به جا بذارم. وجودم پر از نفرت نسبت به جنس مرده. از این طرف که نگاه 

 «می بینم.کنیم، جرمی مرتکب نشده ی، ولی این سالم و احوالپرسی بی فرجامه، چون دلیلی برای این اشنایی ن

 «مثل این که ببش از حد لزوم شما رو ترسونده ن.»نگاهی پر از تردید به من کرد و گفت: 

مسئله خصومتی قدیمی بین زن و طبیعت! حکم آشتی ناپذیری که توی »لبخند احمقانه ای بر لب آوردم وگفنم: 

 « سرشت زن دمیده شده و پایانی هم نداره.

یداکرد. مئل این که کامأل با دنیا و افکار من بیگآنه بود. با اندوهی ناشی ازشکست حالت متعجب و بهتزده ای پ

یا من حرف تو رو نمی فهمم، یاتو منو جور دیگه ای می بینی. قصد من فتط این بودکه بیام و ازت معذرت »گفت:

با سالم و احوالپرسی چنین بخوام که باعث شدم چند روز از دیدن مادرت محروم بشی. اون روز اصأل متوجه نبودم که 

 «فشاره. فقط دلم می خواست بدونی منظوری نداشت.بلوایی به پا می شه. چند روزه که ومجدانم شدیدأ تحت 

به هیچ وجه تقصیر تو نبود. این یک فیلم » از حالت وحشتزده و شرم آگیش حس ترحم عمیقی پیدا کردم وگفتم: 

ر تو خانواده ما اتفاق می افته. دیگه برای همه مون عادی شده. پدرم کمی تکراری و مداومه که هر چند وقت یه با

 « عصبی و بدبین، ولی قلب پاک و بزرگی داره.

خدای من. اگه فاقد قلب پاک و بزرگ بود چطور »حالت چشمانش فوری عوض شد و باکنایه ای کامأل واضح گفت: 

 « د، نه؟رفتار می کرد؟ فکر می کنم در جا منو مالخی کرده بو

 «خب، هرکس یه ظاهری داره. ظاهر پدر من هم اینه.»خنده ای کردم وگفتم: 

جوابی نداشت که بدهد. شاید هم داشت، ولی از بیانش خودداری کرده بود. کمی این پا و آن پاکردوگفت: 

 « ببخشین،کیمیا خانم،غرض از مزاحمت یه مطلب دیگه هم بود. می خواستم... می خواستم...»
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سکوت کرد. فهمیدم منظورش چیست. اما من نقشه ای در سر می پروردم و ابدأ دوست نداشتم شنتیا قربانی بازی ام 

 « می دونم چی می خواستی بگی، ولی فکر می کنم که ناگفته بمونه بهتره.»شود. به همین دلیل گفتم: 

ه دنبال پول و تیتر و مدرک می گردی، به زودی چرا؟ اگ» با چشمان از حدقه درآمده به من خیره شد و ناباورا گفت:

 « همه اونها رو فراهم می کنم.

نه، مسئله این چیزها نیست. تا حاال خیال ازدواج نداشتم، ولی حاال قصد »با شرمی همچون آتشفشانی خاموش،گفتم: 

ب درونم رو شعله ور کنه و دارم به اولین احمقی که از راه می رسه جواب مثبت بدم، فقط و فقط برای این که التها

همه چیز م و خاکسترکنه. ابدأ حوصأل یه آدم مظلوم و بی گناه رو ندارم، چون هدفم از ازدواج، آزادی از قید حصار 

 « های مشمئز کننده س، نه تشکیل یه کانون گرم ئ پرمحبت.

هر طور که خواستی رفتار می  چه اشکال داره ک اون احمق من باشم؟»با مظلومیت و اخالص منحصر به فردی گفت: 

 « کنم.

مشکل همین جاست که من دنبال یه آدم مبارز می کردم که همه حمله های منو با باالترین مرتبه قساوت و بی »گفتم: 

رحمی جواب بده، نه این که تا آخرین حدگذشت کوتاه بیاد. یکی مثل پدر و برادرم. نیاز دارم که ازکسی انتقام 

 « خودمو دوباره پیداکنم.بگیرم تا بتونم 

 « زه ذره بی ارزشی روی من حساب کنی؟یعنی هیچ راهی.وجود نداره که به اندا»نگاهی وحشتزده به من کرد وگفت: 

نه. شاید روی تو به عنوان یه انسان حسباب کنم، ولی نه به عنوان یه دوست و نه به عنوانی یه خواستگار، هیچ »گفتم: 

 « مطلب دیگه ای هم هست که تو رو به این ****ونده باشه؟جوابی برات ندارم. 

آره، مطلب دیگه ای هم هست که حاال به ذهنم »آب دهانش را قورت داد و با ضعفی حاکی از بی اعتمادی گفت:

رسیده. البته منو به خاطر جسارتم ببخش، اما تو داری خودتوفنا می کنی،به خاطر این یه دریچه های.ناگشنوده 

رو تجربه نکرده ی. یه انسانی و یه مرد نماینده تمام آنسانها و مردهای روی زمین،نیست. اگه دنبال صداقت  زندگی

بگردی، راحت تر به آرامشی می رسی. باکینه و انتقام، فقط زندگی و آ ینده و فرصتهای خود تو از دست می دی. هیچ 

 « آدم عاقلی زندگیش رو بیهوده به قمار نمی زاره.

باید جای من بوده باشی تا بتونی تصمیم به این راسخی بگیری. دیگه قصد »ایم را در هم کشیدم وگفتم: اخمه

ندارم.ذنبال سراب بدوم. می خوام با تالشی خودم سراب رو مبدل با آبی قابل خوردن بکنم. مهم نیست که توی این 

می کنم گل و الیش ته نشین بشه، بعد آب رو آب چقدرگل و لجن وجود داره. مهم یافتنشه ،اگه به آب رسیدم، صبر 

 « می خورم.

در خیرگی نگاه پرآرزویش، هزاران حرف ناگفته می مجوئید، اما لب به سخن نگشود و در میان توفانی ازعواطف ضد 

 ونقیض،سرش را به زیر انداخت و بی هیچ سخنی از اتاق خارج شد. 

لنجار می رفتم. چند بار با خودم نهیب زدم که دنبالش بروم و وقتی که رفت مثل آدمهای دو به شک با خودم ک

انتخابم را عوش کنم، ولی چون می دانستم که پدرم مرا به او نخواهد داد، از این کار منصرف شدم. از اینها گذشته، 

روی  عشق بر تب و تاب مهناز و داریوش به مرور مبدل به سردابی ساکن شد، چگونه میتوانستم حسابیوقتی که 

و هم مثل داریوش بود. فعأل چون به من دسترسی نداشت، ممکن بود هر چیزی را قبول کند، شنتیا بازکنم؟ شاید ا

 ولی بعد چی؟ 

 نشستم جدول حل کنم ، ولی دیگر نتوانستم. دچار جنگ درونی شده بودم. با همه سر جنگ داشتم. 
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داری آب کمپوت به او دادم وگوشه ای نشستم. سکوت بی کمی بعد مادرم بیدار شد. به سفارش پزشک معالجش مق

 خورد. اما حرفش را « آهو، چرا ساکتی؟ هنوز هم تو این فکری که...»دلیلم کنجکاوش کرده بود.گفت: 

نه مادر، دیگه تو هیچ فکری نیستم. دارم خودمو پیدا می کنم. بعد از مدتها فهمیدم که راه رها شدن فریادم » گفتم: 

 « کدومه.

آخر از دست تو دق مرگ می شم. نمی دونم چه چیزها یی تو کله ت می پردازی،ولی می فهمم که »با نگرانی گفت: 

هرزنی یه روزی از مسیر تورد شده، بی توجه ازکنار همه سرکشیهاگذشته وبه یه زندگی آروم وساکت دست 

فقط این وسط خدا به فریاد من برسه. فکر نمی پیداکرده.ولی تو مثل این که دنبال جنجال هستی، درست مثل پدرت. 

 « کنم که از این به بعد دیگه رنگ آسایش رو ببینم. منل این که علی با رفتنش خیلیها رو زیر و روکرد.

چرا سعی می کنین منو باا ون مقایه کنین؟ » با چشمانی از حدقه درآمده والتهابی که رگهایم را متورم کرده بود،گفتم: 

ن ترسو نیستم. من از زندگی فرار نمیکنم. از این به بعدکاری می کنم که زندگی از من فرارکنه. در لحظه نه مادر،م

لحظه های زندگیم چنان زهر مهلکی می پاشم که هیچ کس یارای نزدیک شدن به منو باشه.من در هر صورت فنا 

تاط کاریهای شماخسته شده م. هستم،پس بذارین اون طور که دوست دارم واکنش نشون بدم. از دست همه مح

زندگی عزیز هست، اما نه اونقدر که به خاطر شیرینیهاش. تلخیها رو فراموشی کنم و هر زهر ماری رو نوش دارم 

 « فرض کنم. نه!

پیش می تازم. ترجیح داد با سکوت مرا مادرم دیگر جوابی نداد. حس کرده بود هر چقدرکه فشار آورد. بی پرواتر 

 شره بود. وانهد تا به مرور به حالت عادی بازکردم، غافل از این که برای پیداکردن تعادل خیلی دیر  به حال خویش

 چند روز بعد.مادرم را مرخص کردند و به خانه بازگشتیم. 

 

 

 پایان فصل چهارم

 

 فصل پنجم

 

 

مان روز اولی که با خانه امدیم، داریوش پدرم خیلی ساکت و خوددار شده بود. ابدأ به پر و پای مادرم نمی بیچید. ه

مگه نمی بینی حال مادرت خوش »بچه هایش را از مهناز گرفت و آورد پیش ما، ولی پدرم با دیدن آنها فریادکشید: 

 « نیست؟ قصد دارین این بار به جای بیمارستان به گورستان روانه ش کنین؟ زود بچه هاتو بردار و از اینجا بدو!

 « ولی پدر، من که جایی ندارم که اونها رو ببرم.»شمان گشاد و دهان خشک شده گفت:داریوش با چ

 «دست از سرما برنمی دارین؟تو هم برای دعوا کردن وقت گیر آورده ی؟ چرا »پدرم بلندتر از قبل فریادکشید:

ستان دعوا رو دامن زدین. من که شما بو دین که با داد ؤ فریاد توی بیمار»داریوش با مظلومیت و آزردگی جواب داد: 

دردی به دلم نبود. زندگیم آروم شده بود و دیگه نداشتم مرافعه ای درست کنم. ولی شما منوبه این سرنوشت 

 « انداختین وحاالکه دیگ نه راه پیش دارم نه راه پس، من و بچه هامو از خونه تون پرد بیرون می کنین.

اِه؟ بفرمابین من وهمسرم شده یم کسیه بوکس تو و مهناز. نه جونم عوضی  »پدرم در کمال خونسردی جواب داد: 

اومده ی. ما بچه هامونو بزرگ کرده یم. شماها وظیفه دارین موقع مریضی از ما دستگیری کنین، اما ما وظیفه نداریم 

ن حل و فصل کنین. من خود تواز بچه های شما هم مراقبت کنیم. برین و مشکالتتون رو تو خونه های وقت ناتوانی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

6 7  

 

که تعهد نکرده م تا آخر عمر تخم ترکه تو و بهنوش رو جمع و جور کنم. برو جونم. برو خدا روزیت رو جای دیگه 

 « ای حواله بده.

شما حرفی برای گفتن نداری؟ همین »داریوش مدتی ناباورا نه پدر را ورانداز کرد. بعد به سراغ مادر رفت و گفت: 

 « اطرات گذشته.بود برگشتن به خ

مادر سکوت کرد، چون حرفی برای تسلی دادن نمی یافت. فتط با چشمادن نگرانش او را دعوت به أرامش کرد. 

 داریوش با قامتی شکسته و خسته از مالل ، دست بچه هایش وگرفت و از خانه خارج شد. 

دکه گویی اصآل داریوشی وجود نداشت. با رفتن او سکوت مرگباری در خانه حاکم شد. پدرم آن چنان خو نسرد بو

باز هم بهش احترام می زاری؟ اینه اسطوره ایما ن و اعتقادا تت درطول این همه »دلم می خواست به مادرم بگویم

ولی افسوس که حالش مناسب خانه تکانی نبود. شاید همه اینها را می فهمید ولی... نمی دانم، بعضی آنسانها « سال؟

ق می شوند و برخی دیگر در برابر این همه سکوت پرمعنا دچار انفجار های شدیدی می شوند بری ترویج سکوت خل

تا از قایون تضاد پیروی کرده باشند. داریوش رفت و کوهی ازسیلهای فرو خورده و پنهانی را به همرافش برد. بعد از 

کمتر به خانه یدرش بیاید، چرا آن خانه غرق در ظلمت شد. بهنوش هم پس از فهمیدن ماجرای داریوش، سعی کرد 

که عاقبت کار را پیش بینی می کرد و اصآلدوست نداشت که روزی در چنان ورطه ای گیر بیفتد.او فقط هفت ای یک 

 بار، آن هم بون بچه ها می آمد و سری به مادرم می زد و قبل از آمدن پدرم می رفت. 

اد قندیلهای غارها یخی می اند اخت! منجمد و واژگون و در شاخه های آویزان درخت بید مجنون توی حیاط مرا به ی

 دادم که الزامی بود. حال سرریز شدن. و من بدون این که کوچک ترین نافرمانی بکنم، تن به تقدیری در 

دلم می خواست بروم و حالی از داریوش بپرسم، ولی خبرها رافقط از بهنوش می شنیدم. روزی که داریوش از 

خارج شده و به خانه پدر مهناز رفته بود، بچه ها را طبق معمول از او رفته و مثل همیشه با تهدید مهناز به بیمارستان 

 ندیدن بچه هایش، آن جا را ترک کرده بود. در آن مجا لحظه ای که مادرم مدتیپیش برایش 

دیگه »ی کاذبی گفته بود: توصیف کرده بود پیش چشمش جان گرفته بود،چون مهناز درجواب داریوش با بی عالقگ

هیچ چیز اهمیت سابق رو نداره.برو و دیگه برنگرد. ترجیج می دوم که دیگه چشمم به چشمت بیفته. هر بچه ای یه 

روز بالغ می شه، ولی تو هرگزبالع،نمئ شی، چون پدرت تصور می کنه.که هنوز احتیاج به قیم داری. برو به هرکجا که 

  «می خوای، فقط دیگه برنکرد.

دیگه » اتمام حرفهای بهنوش ،اوگفت: وقتی که بهنوش این جریان را توضیح می داد،مادرم آشکارا می لرزید. پس از

 « همه چیز تموم شد.

نه مادر، شما تگران نباشین. اونها دیر یإ زود برمیگردن سر خونه و زندگیشون و غم و غصه فقط برای شما می »گفتم:.

 « مونه.

باالخره فهمید، اما أفسوس که دیگه خیلی دیر شده. پدرت فکر می کرد »ن دادو با دردی گران گفت:مادرم سر تکا

 « دخترهای امروزی مئل دخترهای دیروز زندگی می کتن. نمئ دونست که حاال دیگه همه چیز عوض شده.

خاطب من قرار می کرفت خیلی حرفهای سگین و پر مغز در جواب مادرم داشتم، اما بی فایده بود.کسی که باید م

پدرم بود که گوشی برای شنیدن نداشت. او انتظار وقایعی را در سرنوشت من می کشید که به نظرش برای آنها 

 خیلی.دیر شده بود! همان طؤرکه در زندگی داریوش ؤ بهنوش هم برای خیلی کارها دیر شده بود.
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به در خانه آورده د. چند روز پیش کارت مراسم چهلم علی را اواخر شهریورماه بؤد. حال مادرم خیلی بهتر شده بو

دوست ندارم پس فردا مجبور به تالفی این کارتها بشم ق من »بودند، ولی پدرم با رفتن مخالفت کرده و کفته بود: 

 خاننواده مظفری کارت دعوت سوم و هفتم بدم. چون بعد از یه ماه تازه حال همسرم کمی بهتر شده و داره اون

 « ضایعه رو فراموشش می کنه.

از داریوش خبری نبود. از بهنوش شنیدم که مهناز به دادگاه حمایت خانواده رفته و تقاضای طالق کرده و داریوش 

هم از روی لجبازی فوری موافقت کرده و بهزودی از هم طالق می گیرند. حاال چگونه می خواست بچه ها را بزرگ 

 خدا می داند. کند.

آهو،کم کم داری به بیست سالگی نزدیک »مین بحبوحه بودکه شبی دوباره پدرم به ازدواج من پیله کرد و گفت: در ه

می شی. تاکی می خوای توی حیاط هم صحبت درختها باشی؟ دیگه داره سر و صدای همه فامیل و آشناها درمی آد. 

 « زندگی که سخره بازی نیست!

ی بهنوش از آن صحبت می کرد، دارد نزدیک می شود. خیلی آرام و بی توجه فوری فهمیدم طوفانی که مدتها پیش

حق با شما ست، پدر. شاید با ازدواج راه رهایی من به سری آزادی باز بشه. مونس چند تا درخت بودن و یاد »گفتم:

حاال خیلی راحت گرفتن درجا زدن، اصأل خوشایند نیست. اگه دو سال پیش با اولین خواستگارم ازدواج کرده بودم، 

 « تر بودم.

ازکدوم آزادی صحبت می کنی؟ هیچ انسانی »نگاهی وحشیانه و غضبناک به من و مادرم افکند و با پرخاش گفت: 

آزاد نیست. همه ما توی جسمهای دردناکمون اسیریم. همه ما به خاطر حفظ سنتهای آبا و اجدادی مجبوریم در برابر 

کنی گاهی آزاد زندگی کرده م؟ نه! با اولین نفس که می کشیم، اسارت رو با جون  تقدیر سر فرود بیاریم. فکر می

 « می خریم.

اگه از امارت خوشتون اومده چرا سه تا اسیر دیگه به دنیا آور دین؟ چه نتیجه ای از این »با حالتی حق به جانب گفتم: 

ن حتی اگه ازدواج کنم هم مثل شما زندگی نمی کارگر فتین جز این که خود تون رو به ما بدهکارکردین؟ نه پدر، م

کنم. شیره های مطلوب من در زندگی قراردادی نیست. به شما ثابت می کنم که پشت دریچه های بسته و محدود 

 « زمان، اراده ای خاموش خواهان پیروی انسانها از فطرتشونه.

مثل این که حق با توئه. دختره پاک عقلشو از دست »پدرم نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد و بعد رو به مادرم گفت: 

داده. خدا رحم کرده که با دیارالبشری معاشرت نداشته. ببین اگه با دو تا آدم پوک مغز و فیلسوف مآب رفت و آمد 

 کرده بود،االن چطور بود. حتمأ ادعای خدایی داشت. بهش حالی کن امشب که خانواده شیبانی میان این جا، الم تا کام

امیدوارم که زنجیر معروف منو فراموش نکرده »به من کرد و گفت: بعد رو « زبون درازی نکنه و مثل آدم حرف بزنه.

 «باشی و مثل آدم حرفا بزنی. 

نه، هیچ وقت فراموشی نمی کنم که چه وسیله ای باعث خاموشی روح ظلمت زده م »پوزخندی تحقیر آمیز زدم وگفتم:

 «ر خدمت بزرگی به من کرد؛خدمتی که در آ ینده شاهدش خواهید بود. قدرشرو بدونین.شد. در حقیقت اون زنجی

 پدر از غیظ تفی بر زمین انداخت و با اتاقش رفت. 

آماده جر و بحثی طوالنی کرد، ولی من خیلی خونسرد و خشک پس از رفتنش، مادرم نفس عمیقی کشید و خودش را 

دختر رام و مطیعی جلوه کنم و خفه بشم تا شماکار آخر تون رو تموم کنین و از الزم با توضیح نیست. باید »گفتم: 

خودتون سلب مسئولیت کنین. دیگه نگران نباشین. خاطر تون جمع باشه که این بار دیگه برای همیشه می رم، با این 
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نه، طوری می رم که تفاوت که مثل بهنوش مبدل به یه اسکناسی پاره نمی شدم که دم به دقیقه پیشتون برگردم. 

دیگه مجبور نباشم تحت هیچ شرایطی به این خونه برگردم. برین و خیالش رو راحت کنین. بگین که سرگرمی 

 «بیست ساله ت داره برای همیشه ترکت می کنه.

 آهو، چی کار می خوای بکنی؟ می خوای مثل علی حماقت کنی؟ فکر می کنی»مادر با گریه ای از روی استیصال گفت: 

 « علی شاهد سعادت رو در آغوش کشید؟

نه مامان، نترس. اون قدرها هم که فکر می کنی احمق نیستم. دو سال فرصت »با چشمانی سوزان و اهریمنی گفتم: 

داشتم که به ارزش زندگی پی ببرم و مرگ بی فایده علی این ارزشی روبرام روشن کرد. شاید درگذشته بارهاو بار 

 « ریشه دوانده بود، ولی امروز دیگه نه. امروز با دیروز تفاوت داره، همون طورکه با فردا داره. هااین طور توی مغزم

ز دخترهای اقوام و آشناها مثل تو بوده ن که این طور کدوم یکی ا»با حالتی نامتعادل وبسیار محکوم کننده گفت:

کوچیگ و بی رنگی رو دیده ی و قضاوت روی استوار و محق پیش می ری؟ ازکجا معلوم که اشتباه نکنی؟ تو دنیای 

به کجا می رسی؟ باشه. می بزرگی دنیایی می کنی که چیزی از اون نمی دونی. فکر می کنی با لجبازی و قهر و کینه 

خوای بری و دیگه برنگردی؟ مسئله ای نیست. اما تنها کسی که این وسط ضرر می بینه خودتی. احمد مثل سگ از 

ال و روز بهنوش اینه. توکه می خوای از روز اول مثل یه یتیم به خونه شوهر بری انتظار چه پدرت می ترسه و ح

رحمی رو می کشی؟ پدر و مادر هرچقدر هم که ملعون باشن، آخر پشت و پناه فرزندشون هستن و بچه ها آخر راه 

 « ع پناهنده بشی؟به اونها پناهنده می شن. تو قصد داری تو بی پناهی ابدی، به کدوم بیراهه اجتما

به همون پناهی که داریوش رفت. شماها مهر و محبت بی شائبه تون چه لطفی »با چشمانی پرستیزو انتقام جو گفتم: 

در حق داریوش کردین؟ غیر از این بودکه بعد ازویرون کردن زندگیش، اونو ازاین جا بیرون کردین؟ نه،خیلی 

ه. فکر می کنم بدون چنین پشتوانه ای راحت تر به مراد و مقصود می ممنون از این همه گذشت و فداکاری و عالق

رسم. زندگی تو خونه پدرم چیزی جز تبعیض و عقده وکینه تو وجودم نکاشته. دیگه باید رفت. آب هم یه جا بمونه ، 

 « میگنده. خوب می فهمم که توی این خونه دارم متعفن می شم.

امتش خرد شدع باشد، دچار ضعف شدیدی شد. دیگر پرده افتاده بود و آخرین زهر را باشیدم. مثل این که ق

حرفهای نگغته را بازگو کرده بوءم. این آخرین اتمام حجت من با آنها بود. خوب می دانستم که تاکلمه آخر را برای 

صامت رفتم دیدم، بلند شدم و به زیر درختان کهنسال و پدرم بازگو می کند. وقتی که سکوت و درحم شکستنش را 

و در اندیشه شوم و از روی ناچاری برنامه های متعددم فرو رفتم. حاال خیلی بیشتر از قبل به تنهایی نیاز داشتم، چون 

در تنهایی محضی بودکه خود را و خواسته هایم را می شناختم و به آنها شکل می دادم. دیکر برام مهم نبود که آقای 

و را مثل خمیر التحصیل شده بود، چه طور آدمی بود. نکته حیاتی این بودکه اتورج شیبانی، افسری که تازه فارخ 

درون مشتم له می کردم و با این کار تو دهنی محکمی به تقدیر کثیفم می زدم؛ تقدیری که اننجار را رقم زده بود، نه 

از این پس یا سرنوشت را برای ساکت نگه داشتن خویش پرداخته بودم. سکوت را. تا همین جا هم بهای سنگینی را 

 مطیع خویش می ساختم. یا با آدن می جنگیدم و تغییرشر می دادم.

پدرم حس کرده بود خیلی حساسم، حس کرده بود همسری برایم اختیارکند که مثل خودش کاشانه ام را مبدل به 

قرب زادگاهم را ندارند.  سربازخانه کند. بیچاره نمی دانست که سربازخانه های خانوادگی دیگر برام آن اوج و

 نمیدانست که از عذاب سوختن در این برزخ بود که قصد داشتم برای همیشه بروم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

7 1  

 

ساعت نه شب بودکه تورج و خانواده اش وارد گورستان خاموش و سه نفره ما شدند. مادرم داریوش را توسط 

آمدنم به آن جا مخل ساعات خوشتان شوم.  بهنوش فرا خوانده بود،ولی داریوش پیغام داده بود که دوست ندارم با

 بهنوش هم به تبعیت از او بهانه آورد و نیامد.

پدرم مثل این که در جلسه ای رسمی و سری شرکت کرده باشد، آن چنان خشک و غیرقابل انعطاف بودکه کسی 

ام و شاکت نشسته بودند. جرات پیش کشیدن صحبت ازدواج را نمی کرد. آنها مثل این که به مهمانی آمده باشند، آر

تورج پسری بود سیاه چرده با پیشانی بلند و چشمانی مصمم. حرکاتش خیلی مودبانه بود،اغلب سعی می کرد لبخند 

را از لبانش دور نکند. از اول تا آخر مثل بچه آدم گوشه ای نشست ولب از لب نگشود. آخر های شب بودکه صحبت 

نتیجه رسید. مادرم مهریه ای سنگین برای من پیشنهاد کرد و خانواده تورج  ازدواج پیش کشیده شد و خیلی زود به

بی چک و چانه قبول کردند. قرار روز عقد هم برای دو ماه بعد گذاشته شد، چون پدرم گفت که رسم ندارد دختر رأ 

ا قبول کردند و عقد کرده بگذارد و باید عقد و عروسی در یک شب باشد. آنها هم خیلی راضی و موافق همه چیز ر

 همان شب حلقه ای به نشان نامزدی به دستم کردند و رفتند. 

فروشگاهی با بی حوصلگی جواب اذ فردای آن روز من و مادرم و تورج و مادرش خرید عقد را شرئع کر دیم. در هر 

. هفته ای یک بار می دادم و فوری لوازم مورد نظر خریده می شد. پس از چندی دوباره خانه نشین شدم "بد نیست"

 هم تورج برای شام به منزل ما می آمد، بی آنکه کسی به فکر باشد که نظر مرا بخواهد. 

نمی پرودم. مثل چرخ خیاطی روزها پشت هم می گذشت ولحظه ازدواج نزدیک می شد و من هیچ آرزو یی در دل 

دا، مثل اینکه اعمالی را از روی فرمان قبلی بودم. تورج هم ساکت و بی صمشغول دوختن رشته های متفرقه زندگی او 

در تصمیمم مصمم تر انجام دهد، می آمد ومی رفت. درد گرانباری روی دلم سنگینی می کردکه لحظه ،به لحظه مرا 

 می کرد. 

اولین روزی که تورج را دیدم. دلم برای سادگی اش سوخت. حس کردم او را در لباس داریوش یا علی می بینم! 

بی گناه که خواسته ای جز سعادت و آرامش ندارد. ولی وقتی که خوب روی حرکاتش دقیق شدم، دیدم نه، پسری 

پدرم دقیقأ زده وسط خال! تورج حتی یک بار هم از من نپرسیمدکه نظرم در موردش چیست. هرگز سعی تکرد با 

درم را به دست گرفته بود و در من مثل انسانی آزاد برخورد کند. مثل این که از همان زمان رشته خودبینی پ

خودداریهای احمقانه اش آن چنان خوشباورانه پیش می تاخت که گاه فکر می کردم در آینده در نقطه ای جا می 

 مانم. ولی افسوس که تصور یک چیز است و حقیقت چیز دیگری! 

رادرم تحت هیچ شرایطی حاضر به باالخره روز عروسی من فرا رسید، بی انگه هیچ گونه روزشماریی در کار باشد. ب

محضور در عروسی مثل، ولی بهنوش با ذوق و شوق فراوانی یک بار دیگر مرارتهایش را فراموشی کرد و با قبی 

اکنده از مهر و صیمیت به عروسی امد. شب فوقالعاده هسته کننده و بی پایانی بود. از بس که مثل مجسمه ایستادم و 

گیرم، داشتم دیوانه می شدم. همه دختران به هنگام ترک خاته شانی در شب عروسی لبخند تصنعی زدم تا عکسی ب

اب می کند، ولی من هیچ گونه تاثری از ترک ان آشیانه ناخوشایند نداشتم و کوچک اشکی می ریزد که دل سنگ را 

ز همه چیز مطلع بودند و ترین روزنه امیدی هم مرا به ا ینده ای روشن نوید نداد. مثل این که احساسات درونی ام ا

 میدانستند که اینده با چه طمطراقی در کمین نشسته. 
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وقتی که با تورج تنها سالمو علیکی بی عالقه و سر سری شب به خیری خشک و رسمی گفتم و خوابیدم. هنوز خوابم 

شترکمونه. قصد داری از اهو، امشب اولین شب زندگیم» نبرده بود که تورج با شوقی بی وصفی باالی سرم امدو گفت: 

 «امشب منو تو زندگی تنها بذاری؟

کدوم زندگی؟ همون اشتراکی که تو و پدرم با هم ترتیب دادین، »بلند شدم و در رختخواب نشستم و با حیرت گفتم: 

 « بدون این که اصأل نظر منو بپرسین؟ نه، این احمقانه ترین حکایتیه که تو تمام عمرم شنیده م.

یعنی فقط همین حرف روبرای گفتن داری؟ همه می دونن که سکوت عالمت رضاست، و »گشاد شده گفت:  با چشمان

تودو ماهه که سکوت کرده ی و حرفئ از من، یا خودت، یا تمایلت نزده ی. چطور می تونستم بفهمم که درونت چی 

 «می گذره؟

هیچ وقت به خودت زحمت »اش می نشست،گفتم:  با غیظی بی رحمانه،که مثل ضربه های شالق بر روح سازمان یافته

 «دادی که از من بپرسی؟ من در مقابل سؤال تو سکوت کردم یا در مقابل سکوتت؟

حق با توئه. خب ، حاال ازت می پرسم: »گیج شده بود. آن قادر ابله بودکه حتی منظور مرا نمی فهمید. ناشیانه گفت: 

 «نظرت در مورد من چیه؟

شرمنده م. حاال دیگه برای پرسیدن خیلی دیر شده. وقتی که بره ای رو با طناب به »سردادم وگفتم:  قهقهه خنده ای

کمینگاه می کشن، دیگه چنین پرسشی قبل از ذبح خیلی احمقانه س. شاید تا سه ساعت پیش هم دیر نشده بود، ولی 

مثل یه حیوون رفتا کنی، و می تونی انسان  حاال خیلی دیر شده، چون دیگه راهی برای انتخاب باقی نمونده. می تونی

باشی. انتخاب با خود ته. ولی من روی رفتار تو مطالعه می کنم و راه آینده م رو معین می کنم. از این لحظه بازی 

 «آزمایش و تجربه و تصمیم ما شروع شد.

رو همین اول کار روشن کنم.  بلند شو بریم خونه پدرت! من باید تکلیف تو»نگریست وگفت: کمی مردد خیره مرا 

 « ابدأ حال و حوصأل این حجله دوگانا رو ندارم، چون نمی دونم باید چطوری باشم تا خاطر خانم رو آزرده نکنم. 

از این به بعد هر وقت خو استی می تونی بری دیدن پدر و مادرم، اما من تا روزی که »با تحکم و برودت کاذبی گفتم: 

 «تو اون خانه نمی ذارم. زنده م، هرگز پامو 

جویی تو و پدر و مادرت شده م. عجب! پس بفرمابین من قربونی ستیزه »دستش را متفکرانه زیر چانه زد وگفت: 

اصأل به من چه مربرط که شماها زبون همدیکه رو نمی فهمیدین؟ من که از جنگ وگریز شما خبر نداشتم. مثل یه 

 ...« مثبت داد و بعد احمق اومدم خواستگاری و پدرت جواب 

آفرین. لُب مطلب همینجاست که پدرم به تو جواب مثبت داد. من که »مثل وحشی ها وسط حرفش پریدم وگفتم: 

 «ندادم!

 « خب، این رسمه که هیچ دختری بدون اجازه پدرش اجازه نمی کنه.»با ناباوری آشکاری گفت: 

اهمیتی نداشت. متاسفم که در دوران ماقبل تاریخ زندگم و نمی  خیلی ببخشین که من نمی دونم که نظر من»گفتم: 

 « کنم و فوق العاده شرمنده م که به حق و حقوق خودم واقف نیستم.

 « هب اگه قبأل نظرت رو پرسیده بودم، چه جوابی می دادی؟»مدتی خیره مرا نگریست وگفت: 

 « حاال دیگه مهم نیست.»گفتم: 

 «رای تو مهم نیست، ولی برای من مهمه. می خوام بدونمب»با استیصال مدید گفت:
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جواب و شرایط من خیلی طوالنی بود. چیزی نیست که تو یه لحظه بشه گفت. ولی تو نپرسیدی و از »به آرامی گفتم: 

 « هیچ کدوم از شرایط من مطلع نشدی.

چیزی از دست داده یم. خپلی راحت می  هنوز قدمی پیشی نذاشته ایم که بخوایم ادعا کنیم»با خشونت بسیار گفت: 

 « تونیم به گذشته برگر دیم و همه چیز رو از نو بنا کنیم. دوست ندارم از اول کار دچار یه درد دائمی وکسالتبار باشپم.

شاید. برای تو خیلی چیزها آسون باشه، ولی فکر نمی کنم برای من چنین چیزی ممکن »خنده ای کردم و گفتم: 

 ...«باسه، چون 

 « چون چی؟ چرا ساکت شدی؟»با سماجت فوقالعاده ای پرسید: 

چون دیگه به خونه پدرم برنمی »از بازی خطرناکی که آغاز کرده بودم و فرجام هولناک آن می لرز یدم. عاقبت گفتم:

 « گردم. اگه طاقت تحمل منو داشت، این طوری منو از خودش نمی وونه.

 « باهام حرف بزنی می تونم کمکت کنم.، حسمی کنم تو یه مشکل بزرگ داری. اگه أهو» روی تخت نشست وگفت: 

 « حدست درسته. من وجود خودمو توی این خونه بیهوده می بینم. نمیدونم برای چی باید این جا باشم.»گفتم: 

 «این که خیلی ساده س. برای این که همسر منی.»با خلوص نیت گفت: 

نه. این نظر توئه. نظر من این نیست. چون تمایلی به این ازدواج چشم بسته نداشتم. »د اختم. گفتم: ابروهایم را باال ان

 « دلم می خواست قبل از ازدواج تو رو بشناسم و بدونم قادر به شروع این زندگی هستم یا نه.

ی تو چیه؟ اگه می خوای چرا حس می کنی به زندان قدم گذاشته ی؟ مشکل اساس»یری از روی تالم تکان داد وگفت: 

 «این جا نباش، همین االن تو رو به هر جاکه مایلی می برم تا بهت ثابت بشه این جا زندانی نیستی.

ممکنه منو هرکجا ببری، اما تکلیف اون ورق پاره ای که سند اسارت منه چی می شه؟کجا »باگریه ای بی امان گفتم: 

 « م که بدونم اجازه زندگی کردن و انتخابم دست تو نیست؟برم که بدونم آزادم و همسری ندارم؟کجابر

مسئله تو اینه؟ اگه واقعأ مشکل تو قباله ازدواجه،اونو هم فسخ می کنیم. نمی تونم از روز اولی »با بهت شدیدی گفت: 

ه می خوای که تو رو به دست آورده ام، با جبر و قدرت تو رو حفظ کنم. تو آزادی که باگرفتن برگه طالقت، هر چاک

بری. فتط بهم قول بده که بعد از طالق به حرفم گوش کنی و بهم این فرصت رو بدی که من هم حرفم رو بزنم. 

 « بعدها برای انتخاب فرصت زیاد داری. می تونی این قول رو بهم بادی؟

ادرم، داریوش، احدی نباید از این بهت این قول را می دم، اما غیر از بر»شانه هایم را باال اندا ختم و با ناباوری گفتم: 

موضوع مطلع بشه. من به خونه داریوش میرم و و هرگز دلم نمی خواد پدرم از این مطلب ب.یی ببره. اگه بفهمم که 

 « پدرم در جریانه دیگه هیچ وقت منو نمی بینی.

. :نمی دونم چی توی آهو، حس می کنم که شدیدا از رفتارت میترسم»با وحشت آب دهانش را قورت داد و گفت: 

سرت می گذره، اما می دونم که داری با آتیش بازی می کنی. می تونیم همین االن همه حرفهامونو بزنیم، بدون این 

نیازی به طالق باشه. بعد هم اگه نتیجه ای نگر فتیم،از هم جدا می شیم. به من اطمینان نداری؟ می ترسی که بعد که 

 « م بیاری؟از رد و بدل کردن حرفهامون،ک

 « نه، از خودم و استقامتم اطمینان دارم، اما از تو نه!»در حالی که هنوز گریه می کردم گفتم: 

 « چرا به خونه پادرت نمی ری؟ خصومتی دیرینه با اون داری ک این طور ازش گریزونی؟»بااحتیاط پرسید: 

روح و مرده کرده! کینه ای که تا خاموشی نشه آره، خصومتی فراموش نشدنی که منو مبدل به یه منگ بی »گفتم: 

 « آرومم نمی گذاره.
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خب، تقصیر من این وسط چیه؟ آبرو و حیثیت من مهم نیست؟ اگه بعد از طالق هرگز به طرفم »با التماس گفت: 

گیم، نیومدی، جواب خونواده م رو چی بدم؟ اصأل توی اجتماع چطور این حقیقت رو توجیه کنم که تو اولین شب زند

بی دلیل تنهام گذاشتی؟ درسته، حق با توئه، می تونستم مثل یه حیوون رفتارکنم و اصألنذارم کار به این حرفها بکشه. 

اما من انسانیت رو انتخاب کردم. بلند شو بریم خونه برادرت. اصأل بد نیست که باهآش آشنا بشم. شاید خیلی از 

 «ریوش بازکنم و خودم رو قانع کنم. دریچه های مسدود تو رو با دیدن و شناختن دا

فوری بلند شدم و لباس پوشید م و آماده آم در خانه ایستادم. او با چشمانی ناباور حرکات مرا دنبال می کرد. اصأل 

یک در میلیون هم تصور نمی کردکه خانه ام را ترک کنم. لبهایش آویزان شده بود و چشمانش آن چنان بی حالت و 

مانده بودکه ناخودآگاه به یاد لحظات درد بار نوش جان کردن ضربات تازیانه از پدرم افتا دم!  سرد به من خیره

درست همان چشمان ناباور مرا در آن هنگام داشت که نمی دانستم چه گناهی مرتکب شده ام. یک آن دلم براش 

د ....آبرو أینده، خانواده و سرخت، چرا که حقیقتأ تورج داشت تمام زندگی اش را روی من سرمایه گذاری می کر

 شاید عشقی نوپا راکه هنوز باورش نداشت. 

اگه نظرت عوض شده، هنوز هم دیر نشده. می تونی.اجازه »وقتی که تردید آشکار او را در چشمانش خواندم،گفتم: 

 « ندی از خونه خارج شم.

خاطر حفظ ظاهر سعی می کند چهره ای لبخندی شکسته و دردمند روی لبهایش ظاهر شد. کامأل مشخص بودکه به 

باشد. خوب میدانست که آهو یی هستم که به یک اشاره برای همیشه خواهم رمید،. با وجود این آرام و متین داشته 

نه، اگه بخوای واقعأ بری و برنگردی، امشب از دستم راحت بشی .بهتره تا فردا. حداقل امشب هنوز خاطره »گفت: 

تو ذهنت نسبت به من پدید، نیومده. دلم نمی خواد مثل په مرکب سیاه ، لکه تیره ای باشم  دردناک و نمقطه کوری

رویسپیدیهای وجودت. فقط باورکردنش یه کمی برام مشکله، مسئله ی نیست، شاید من واقعأ دارم عقوبت سکوتم 

 « رو پس می دم. شاید در زندگی احتیاج به این تجربه داشتم.

 ا، آماده شد و به راه افتا دیم. پس ازگفتن این حرفه

 

 

 پایان فصل پنجم

 

 فصل ششم

در راه سکوت سختی فضا را پرکرده بود. مسخره بود. این همه حرف، پشت دیواری از امتناع، چرا؟ برای این که 

 هیچ کاری در مجای خود انجام نشده بود. قلبم مثل قلب پرنده می زد. نمی دانستم داریوش چگونه برخورد

ز خواهدکرد. آ یا مرا از خویش می راند یا پناهم می داد. اگر مرا از خانه اش بیرون می کرد، دیگر جایی برای فرار ا

تقدیر وجود نداشت و زندگی ام مبدل به برزخی می شدکه فرا سوی آن هیچ گشایشی نمی توانست گره هائ پیچ در 

ولی با جواب منفی داریوش، همه آرزو هایم بر باد می  پیچ آن را سست کند. من کار را خوب شروع کرده بودم،

 رفت. 

این هم میدونی که گفتی. بقیه ش »در دقایق تردید آلود خویش غرق بودم که تورج با صدایی ضعیف و فنا شده گفت:

 « رو بگو. ازکدوم طرف باید برم؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

7 4  

 

یوش رسیدیم. چندین بار زنگ زدیم، ولی خبری با شرمندگی بی وصفی، بقیه نشانی را دادم، تا این که به در خانه دار

نبود. مثل این که نبودند. دست از پا دراز تر به سوی ماشین برگشتیم. لحظاای که داشتیم سوار می شدیم، داریوش 

فراموشی در خانه را بازکرد. با ذوق بی وصفی به سویش دویدم. مدتها بود ندیده بودمش. تمام حرفها و قضایا را 

 م.  کرده برده

تبریک می گم. شرمنده م که »قطرات اشک سرد از چشمان داریوش سرازیر شده بود. نگاهی به تورج کرد وگفت: 

نتونستم توی جشن قشنگ شاها شرکت کنم.گاهی اوقات آدم مجبوره روی عالیقش پا بذاره. ولی این دلیل فقدان 

 «محبت نیست.بفرمایین تو.

شنگی به آب رسیده باشد، وارد شد و همانند بچه ای یتیم گوشه ای نشست. منتظر تورج مثل این که پس از سالها ت

بودکه من شروع کنم، چون با برخورد داریوش، جایی برای بیان حقیقت باقی نمانده بود. داریوش رفت چای درست 

ره. احتیاج به حرفهات بیا بسین. بعد از این همه هجران ، چای دردی از دلم برنمی دا»کند، ولی من نگذاشتم وگفتم: 

 « دارم. امشب تو با حرفهات نقش مهمی رو تو زندگی ما بازی می کنی.

هنوز چند ساعت بیشتر از شروع زندگی مشتر کتون نمی گذره. »با چشمان گشاد شده بر جای میخکوب شد وگفت: 

 « چطور به این سرعت دچار مشکل شدین؟

 «ز بروز مشکالت بعدیه. اجازه می دی فعال مدتی تو خونه ت بمونم؟اومدن ما پیش تو برای پیشگیری ا»گفتم: 

 «امشب چه خبر بوده؟ عروسی به هم خورده ؟»مثل این که جا خورده باشد،گفت: 

نه داریوش خان، به عکس، همه چیز روال عادی خودش رو طی کرد. ولی »تورج با آرامی و خونسردی وافری گفت: 

و باید با گذشت زمانی همه چیز رو جبران کنم. اگه اجازه بدین، از امشب آهو پیش شما من در جایی عقب مونده م، 

می مونه. البته این یه مسئله سری وکامأل پوشیده س که دوست نداریم کسی غیر از ما سه نفر به اون واقف بشه. تا 

 «خدا چی بخواد.

مسئله ای »کند. با حآلتی کنده از بی خبری گفت: داریوش حسابی گیج شده بود. نمی توانست افکارش را جمع و جور 

نیست ،همه چیز پوشیده می مونه، اما مت باید بدونم که چه خبره. اگع منوهم در جریان نذارین، نمی تونم کمک 

 « درستی بهتون بکنم.

نم. حرف تورج نگاهی عاجزان به من کرد و سرش را پایین انداخت. خوب می فهمیدم که انتظار دارد من حرف بز

زدن و توضیح دادن برام بسیار طاقتفرسا بود. خصوصأ با برادری که هرگز آن قدر بهش نزدیک نبردم که حتی 

 زندگی ام را با او در میان بگذارم، چه رسد به چنین نکات حدسی که گستردگی آنها را درک می کنند. مسائل کلی 

ن شده بود. نمی تونم این طوری وارد زندگی بشم که هیچ عالقه ازدواج من قرار دادی و ازقبل تعیب»با تردیدگفتم: 

ای به شروعش ندارم. احتیاج دارم که قبل از آغاز زناشویی، تورج رو بهتر بشناسم و اون هم با شرایط من أشنا بشه. 

خط تو خوب می دونی که خودت بعد از اون همه عالقه،کإرت به کجا رسید.پس از وضع سز هبچ توقعی نمی ره. ف

 « بهم فرصت بده که راهم رو پیداکنم.

از نظر من یه سال هم که بمبونی، ایرادی نداره. فقط می خوام بدونم که اگه به »شانه هایش را باال انداخت وگف: 

 نتیجه ای نرسیدید ، چی کار می کنین؟ مثل دو 

 « تا دیوونه از هم طالق می گیرین؟

 «دوباره ازدواج می کنیمریم و اگه به نتیجه ای وسیدیم، بعد نه، فردا طالق می گی»با وحنسرگفتم: 
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فردا چی کار می کنین؟ نه، شماها دیو ونه شده ین. مغز هردو تون پاره سنگ ور می داره. »با فریادی بلندگفت: 

 دیوونگی از این ببشتر محاله. طالق! فکر

 « می کنی ازدواج زیرپوش که به این راحتی بپوشی و دربیاری؟

 که بلند شود. در حالی اشک میریختم، بلند شدم وبا چشمان گریان به تورج اشاره کردم 

تو چطور؟ تو هم آ ینده و آبرو خودت رو داده ی دست آهو؟ نظر تو »اما داریوش فوری رو به تورج کرد وگفت: 

 «چیه؟ حرفها و اراجیف اونو قبول داری؟

به درجه زندانبانی. اگه تفدیر من و اهوبا هم زندگی ازدواج بوده، نه نزول قصد من تو »تورج با آرامش خاصی گفت: 

باشه، هر طوری که باشه دوباره او به دست می آرم.و اگه ستاره های ما از هم جدا باشه، با هیچ ترفندی نمی تونم اونو 

به آهو واگذارکنم. وقتی که برای همیشه حفظ کنم. پس بهتره که از اول راه عاقالنه رو پیش بگیرم و اننخاب رو 

خوب فکرشرو می کنم، می بینم من این انتخاب رو آ گاها نه انجام دادم، ولی آهو مثل به آهوی بی گناه، قربونی 

آداب رسوم شده و احساسی اسارت می کنه. فکر می کنم اگه حاال نتونه حق انتخاب داشته باشه، برای همیشه از من 

ه که می تونم براش انجام بدم. اگه شما هم حاضر نشین اونو پناه بدین، خونه رو می زارم متنفر می شه. این تنها کاری

برای اون و شبها تو اتاق کشیک چی می خوابم و خرجش رو هم می دم، چون فکر می کنم آهو با آرمانهای بزرگ و 

 « احساسات لطیفش، ارزش همه چیز رو داره.

ن مسکن و خورد و خوراکا تو نیست. فقط از بابت پدر نگرانم که اگه بفهمه مسئله م»داریوش رو به من کرد وگفت: 

 « چه جنجالی به پا می کنه. قطعأ منو به خاطر این کار خفه می کنه!

داریوش، می خوام یه چیز دیگه روهم بدونی. حاال دیگه من هم مثل تو شده م. لحظه ای که »سرم راباالگرفتم وگفتم: 

م ،تا روزی که زنده م ، به اون جا برنمی گردم. بنابراین خاطرت از بابت پدر جمع باشه، چون اگه از اون خونه درا ومد

تو برای کسی ماجرا رو نقل نکنی، اون هرگز نمی فهمه. دو ماه دیگه هم اگه به نتیجه ای نرسیدیم، می گم بعد ازدو 

تورج به همه چیز پی ببرن. ولی در صورت طالق ماه زندگی از هم جدا شدیم، چون بعدها ممکنه از طریق پدر و مادر 

هم دیگه به خونه پدر برنمی گردم. اگه اجازه دادی، مثل یه انسآن آزاد پیشت زندگی می کنم واگه نخواستی، می رم 

 « دنبال سرنوشتم.

آخرش  عرق سردی برچهره داریوش نشسته بود. به پنجره خیره مانده بود. مثل این که در خاطرات این دو ماهه

غرق بود. خبری از اوضاعش نداشتم، ولی چون مهناز نبود، فهمیدم که هنوز أشتی نکرده اند. عاقبت پس از مدتی 

آهو، تو می تونی بمونی. نه برای دو ماه، بلکه تا هر وقت که دلت خواست. فکرمی کنم وقتش رسیده »سکوت گفت:

دربیاییم. ولی فقط یه مسئله رو بد ونین! من باید بدونم  که همه ما بزرگ بشیم و از الک کهنه و پوسیده کودکیمون

که بعدأ تورج منو به جرم پناه دادن به تو محکوم نمی کنه. چون در این لحظه به تو به عنوان خواهرم نگاه نمیکنم، 

ج به من بلکه به چشم انسانی نگاه می کنم که اگه پناهش ندم، آ تشی برافروخته تر از طالق روشن می کنه. اگه تور

این اطمینان رو بده و مطمئنم کنه که چیزی از من به دل نمی گیره، قبول می کنم که بمونی. ولی اکه یک در میلیون 

 « هم دودل باشه، نمی تونم حمایتت کنم.

آقا داریوش، خاطرت جمع باشه که تو درحق هر »تورج در حالی که بغضی سرکش و سمج گلویش را می فشرد،گفت:

دری می کنی و نهایتأ یک یا دو بچه بدبخت رو از آوارگیهای بعدی نجات می.دی. حاال برای هیچ کاری دیر دو ما برا
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نیست، ولی فردا شاید دو تا بچه هم تو مصیبتهای ما شریک باشن. تو امروز با تصمیمت گذشت بزرگی در حق همه ما 

 « فراموشی نمی کنم.می کنی. هرگز اون بزرگی وکرامتت رو 

یوش جوابی در برابرشکستگی تورج نداشت و تورج در سکوت با پاهایی سست و لرزان بلند شد و در حالی که از دار

تموم فردا ساعت نه صبح میام دبالت بریم محضر و همه چیز رو اون طور که تو می خوای »خانه خارج می شد،گفت:

 « کنیم. خدآحافظ.

رو با این همه صداقت، این طور بی رحمانه یو ونه شده ی. چرا شوهرت آهو، تو واقعأ د»وقتی که رفت، داریوش گفت:

 «مایوس می کنی؟

تورج شوهریه که پدرم انتخاب کرده، در حالی که عروس منم و فکر می کنم این حق رو داشته باشم »با تحکم گفتم: 

اده بودی، االن گوشهای من خنده که برای آینده م تصمیم بگیرم. شاید تو هم اگه افسار زندگیت رو به دست پدر ند

های معصومانه مهناز رو می شنید. ولی حاال چی باقی مونده؟ شیشه ای زهر پاشیده روی اون نامه های طویل، و دو 

بچه رها شده در انبوهی از مصائب. من کوچک تر از اونم که تو رو نصیحت کنم، ولی سعی کن برای بچه هات پدر 

ترین دستاورد گذشته هاست. اگه تجربه های خاطر ات رو فراموشی کنی، اون وقت آزادی طلبی باشی. تجربه به

 «گذشته جز ناقوس غفلت و شیون ندامتها، چیز دیگه ای نیست.

داریوش مثل تکه بحوبی خشک درگوشه ای نحزیده بود. مثل این که ازگذشته و اعمالی که مرتکب شده بود منزجر 

داریوش، بذار کمکت کنم. اگه اجازه بدی فردا میرم پیش مهناز و همه » وگفتم: با احتیاط به او نزدیک شدمبود. 

 «حقایق منسوخ زندگیمون رو براش توضیح میدم. و یه بار دیگه ازش خواهش میکنم به زندگیش برگرده.

ستیم. با آه غم آلودی کشید و سیگاری روشن کرد. هرگز ندیده بودم سیگار بکشد. شاید هم می کشید و ما نمی دان

نه آهو دیگه خیلی دیر شده. سه روزه که رشته زندگی ما برای همیشه پاره »صدایی حزن آلود و سنگین جواب داد: 

 «شده. ما طالق گرفتیم. 

مثل بهتزده ها بر جای خشکم زده بود. زبانم مرا در تکلم یاری نمی کرد. پس همه چیز تمام شده بود. خدای من! چه 

 اقبت آن عشق طوفانی ئ عظیم این باشد؟ کسی باور می کرد ع

داریوش، بذار تالش خودمی بکنم. تو باید دستهای منو باز بذاری. می تونی یه فرصت به من »با چشمان گریان گفتم: 

 «بدی. خصوصأکه چیزی از دست نمی دی.

؟ فکر می کنی من هنوز فکر می کنی توی این دو ماهه تالشمو نکردم»نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد وگفت: 

همون داریوش احمق و بازیچه م که پدرم همیشه تصور می کرد برای ارضای خواسته های شخصی خلقش کرده. نه! 

مهناز همه چیز رو فهمیده، ولی دیگ حاضر نیست با من روبه رو بشه. فهمیدم، ولی افسوس که خیلی دیر فهمیدم. 

 «از میلیونهاکیلومتر از من دور شده بود.لحظه ای که روی لبه تیغ راه می رفتم، مهن

ز سرشکستگی و باخت گذشته. بذار من هم یه بار بختتو امتحان کنم. فقط به داریوش، کار تو ا»سماجت کاذبی گفتم:

بهنوشی بگو اون نامه های قدیمی رو از زیرزمین خونه بیاره این جا. برای برگردوندن مهناز از هیچ کوششی فروگذار 

 «البته بهنوش، نباید از بودن من در این جا مطلع بشه.نمیکنم. 

مثل این که کامأل از مرحله پرتی. آهو، اون طالق گرفته و دیگه حاضر نیست به »پوزخند ابلهانه ای زد وگفت: 

ز برگشت دیگه حرفهای ماگوش بده. دلت می خواد سنگین بری وسبک برگردی؟ اگه اینو می خوای، برو، ولی بعد ا

 «ن مورد حرفی نزن، چون به اندازه کافی خرد شده م. دیکه طاقت شنیدن سرزنش رو ندارم.در ای
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 « من باید کجا بخوابم؟»از ترس این که از رأی خودش برگردد، فوری خستگی را بهانه کردم و گفتم: 

 « فرقی نمی کنه.بگرد ببین کجا راحت تری. برای من »نگاهی به اطراف کرد و گفت: 

من »شدم وکمی این طرف و آن طرف پلکیدم، اما به نتیجه ای نرسیدم داریوش عاقبت سدرگمی مرا دید وگفت: بلند 

 «توی اتاق من بخواب. فکر می کنم این طوری بهتره. توی اتاق فرهاد می خوابم ، تو

 و رفت.  کرد و شب به خیرگفتقبول کردم. داریوشبالفاصله رختخوابی برای خودش در اتاق فرهاد پهن 

احساص سنگینی شدیدی می کردم. خانه خیلی ریخته و پاشیده بود،اما من آن زمان حواسم پرت تر از آن بود که 

فکرکنم تورج با دیدن آن چه فکری کرده. فرناز، دختر کوچک داریوش، توی خواب مادرش را صدا می کرد. طفلک 

نظر فکری خیلی روشن بود خیلی خوب با اختال فات پدرو سه سال بیشتر نداشت. فرهاد هم پنج ساله بود، ولی از 

مادرش واقف بود. اما هیچ کدام درسنی نبودند که بخواهند بین پدر و مادر انتخابی انجام دهند. قانون پسر را به 

می دلم ن»داریوش واگزار کرده بود. البته فرناز هنوز دو سال وقت داشت که پیش مادرش باشد، ولی مهناز گفته بود: 

می شد، حرفی نبود. ولی این طوری که بعد از دو سال خواد از فرهاد جداش کنم. حدا قل اگه برای همیشه مال من 

 اونو از من بگیر 

 « خیلی سخت تره.

تا صبح در همین فکرها و موهومات تکراری بودم و لحظه ای خواب به چشمم نیامد. عاقبت از دراز کشیدن بیهوده 

د شدم و شروع به جمع و جور خانه کردم. بعد از مدتی خانه حالت طبیعی با خود گرفت.ظرفهای خسته شدم و بلن

 تلنبار شده را هم شستم و سامانی با آشپزخانه و اتاق خوابها دادم. 

حدود ساعت هفت صبح بود که همه از خواب بیدار شددند. داریوش که از دیدن خانه غرق در بهت شدهبود، با 

 «تو دیشب اصأل نخوابیدی؟»تعجب گفت: 

 «چرا. نگران نباش، به قدر کافی استراحت کرده م.»گفتم: 

 بعد فرهاد و فرناز به طرفم آمدند و با محبت در آغوشم جای گرفتند. فرهاد

 « عمه، دیگه بابا بزرگ اجازه می ده بیاییم خونه تون؟ دیگه می تونیم باز هم شما رو ببینیم؟»گفت:

نه فرهاد جون، بابا بزرگ و مامان بزرگ از این شهر رفته ن، »ک از چشمانم سرازیر شده برد، گفتم: در حالی که اش

 « و من چون می خواستم پهلوی شماها باشم، با اونها فرفتم.

 «یعنی من هم می تونم برم پیش مامانم؟»فرناز با بغضی شکسته گفت: 

ه این بحران را پشت سر بگذارم که ناگهان فکری به مغزم دستی به موهایش کشیدم. داشتم فکر می کردم چگون

آره، عزیزم. اصآلبه زودی باهم می ریم پیش مامان و ازش می خروایم که دوباره بیاد پیش ما. »رسید. فوری گفتم: 

 «خوبه؟

ه بابا می گیم عمه، اگه مامانی بیاد خیلی دوستتودن دارم، چون هر وقت که ب»فوری بوسه ای بر گونه ام نشاند وگفت:

 « بریم پیش مامان، با دعوا ما رو از اتاق بیرون می کنه و می گه اکه دیگه گفتی مامان خوب،کتکت می زنم.

داریوش خسته و فرسرده به این گفتگوی هولناک گوش می داد و هیچ گونه حرکتی نمی کرد. از رویا رویی با چنین 

م حق زن در اجتماع پایمال شده. کودکان به مادر تعلق دارند. چرا حقایق کثیفی دچار انزجار شده بردم. این جا ه

غریزه باید پهلوی پدری زندگی کنند که نیاز عاطفی شدیدی به او ندارند؟ پدر فاقد منبع احساسی است که آن را 

نی حرفها و که باید از کودکانش جدا می شد؟ غیر از این بودکه قربامادری می نامند. مهناز چه قصوری کرده بود، 
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گالیه های فامیل شده بود؟ آ یا مادر بودن گناه است؟ او مدت نه ماه کودکی را در بطن خود پرورش می دهد، با درد 

شدیدی که مرگ پیشش صد بار شرف دارد، کودک را به دنیا می آورد، و تازه همه اینها به کنار، پس از تولد تا مدتها 

ند و بی خوا بیهای بسیاری می کشد تا فرزندش به سالمت دوران از شیره وجودش تغذیه می ککودکش را 

شیرخوارگی را پشت سر گذارد، بعد از آن هم تنها پناه کودکش می شود و مثل ببری او را از خطرات احتمالی دور 

دری تعلق نگه می دارد. آ یا حقیقتأ مادر با این همه گذشت و فداکاری هیح حقی در برابر کودکانش ندارد و آنها به پ

میگیرند که از بچه دار شدن تنها لذت خاموش شبی ویرانگر را در خاطر دارد ؟چرا؟ این همه حق کشی و رشوه 

گرفتن برای چیست؟ برای این که زن در مقابل سخت ترین شداید زندگی خاموش بماند. و مرد را در تاخت و 

نه روح و جسم زن را به بردگی می کشاند؟ چرا زن تازهای بی دلیلش آزاد بگذارد؟ این چه قانونی است که این گو

به خاطر مهر مادری تنبیه می شود؟ آ یا محبت جزو احساسات مازاد انسانی محسوب می شود؟ آیا باید فطرتهای 

 غریزی راکنار نهاد و با مشعل 

ور به تحلیل حقیقت بی عالقگی و نفرین قدم به کاشانه خانواده گذاشت؟ دور نیست روزی که هر زنی خویش را مجب

می سازد و این تعبیر کثیف موروثی راکشف می کند. در آن روز مرد جزو وامانده ترین موجودات،روی زمین می 

شود، چون دیگر بهانه ای برای بزرگ جلوه دادن خویش ندارد تا پشت آن مخفی شود. علم ثابت کرده که زن می 

ش بچه دار شود، ولی مرد فاقد این قدرت زایندگی است. زنی که تواند بدون وجود هیچ بردی،تنها با سلولهای خود

تا به این حدخودکفاست، چرا باید عقب مانده و شکست خورده باقی بماند؟ برای این که هگز از قدر تهای درونی 

اش مطلع نشود و همچنان وسیله تولید مثل قرار بگیرد، درحالی که می تواند نیمی از چرخهای عظیم مملکت را 

 چرخاند.ب

ساعت نه صبح بودکه تورج به دنبالم آمد. در سکوتی موقرانه به محضر رفتیم و هردو پای طالقنامه را امضاکردیم و 

 به دستمان نرسیده بود. این در حالی بودکه هنوز قباله ازدواج رسمی 

می دونم چرا به این کار ن»پس از خارج شدن از محضر، تورج با چشمانی نمناک و غمزده رو به من کرد، وگفت: 

وضایت دادم. فقط می دونم که حتی اگه اشتباه کرده باشم و مورد شدیدترین توبیخها هم قرار بگیرم، از این لحظه با 

بعد دیگه حرف کسی برام اهمیت نداره. من به تو اعتماد کردم و به خواسته هات بها داد بعد از این نوبت تووه که 

 « دین خودت رو ادا کنی.

حد به خواسته های حیاتیم بها می دی. من نه خراهیم دید که بعد از این تا چه »با غروری محنت زده و پوشالی گفتم: 

تنها حاال، بلکه همیشه زیر بار دین تو هستم. اما این به اون معنا نیست که در صورت اثبات ناهماهنگیهامون، از رو 

تا حاال فرقی نکرده. امیدوارم در آینده نزدیک بتونی منو بهتر  ترحم به طرفت برمی گردم، چون وضع از دیشب

 « بشناسی و عمیق تر درباره من و انتخابت قضاوت کنی.

 « کی می تونم ببینمت؟»با احتیاط بسیارگفت: 

 تلفن داریوش تازه وصل شده. این هم شماره شه. هر وقت احساس کردی می تونی نه مثل یه مرد، بلکنا مثل»گفتم: 

 یه انسان با من طرف بشی، زنک بزن تا با 

وقتی به نشانه رسیدیم، تبسم تلخی روی صورتش ماسیده بود. مثل ادینکه باور نمی کرد به این « هم صحبت کنیم.

آهو، نمی تونیم از همین االن با هم صحبت کنیم؟ آخه من وقتی »لحظه رسیده باشد. با بی قراری آشکاری گفت: 

 « م باید حالت چشماتو ببینم. پای تلقن حس می کنم دارم برای یه دیوار سنگی حرف می زنم.باهات حرف می زن
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تورج ، هر روزکه گفتی میام،اما امروز نه. باورکن خودم هم حال غریبی دارم. بذار به »مستاصل و درمانده گفتم: 

ت مبهم غنیمتی برنداشته ام. حاال من خواسته های درونیم نظم بدم. من هم مثل تو شسکته م. من هم از این سرنوثس

اما بعد از این خیلی از یه بیوه زنم، بی اون که تغییری درد وجودم حاصل شده باشه. شاید. اجتماع تو رو طرد نکنه ، 

درها به روئ من بسته س. شاید برای تو نمی ارز ید، اما برای من دریچه های بسته زیادی رو بازکرده. باید مدتی 

 « باشم.توی خودم 

یه هفته دیگه، درست همین روز، عصر ساعت پنج میام دنبات. اگه حالت مناسب نبود. راجع به »با التماس گفت: 

 «چیزی حرف نمئ زنیم. فقط رفتارهای هم دیگه رو بررسی می کنیم. خوبه؟

 « نیست. باشه، مسئله ای»نگاهی پر تردید به اوکردم و در حالی که از ماشین پیاده می شدم،گفتم: 

وارد خانه که شدم، داریوش با بی صبری انتظار می کشیدکه از در وارد شوم و بگویم تغییر عقیده داده ام. ولی 

حقیقت به گونه دیگری بود که شاید خوشایند. هیچ کس نبود. من هنوز از زندگی مشترک درکی نداشتم که طالق 

 جانخراش جلوه کند. ی برایم فاجعه ا

تمام مسیرهای زندکی ام را عوض کردم. اولین کاری که کردم این بودکه رفتم ببینم آیا هنوز هم پس از  از آن روز

یک سال و اندی، اجازه رفتن به دانشگاه را دارم یا نه. باکمال تأسف دریافتم که اگر مرخصی گرفته بودم مشکلی 

داده بودم، به معنی انصراف بود. با سماجت و نبود، ولی چون اصألدرکالسها شرکت نکرده و هیچ گونه اطالعی هم ن

 پیگیری دوباره مشغول جمع آوری کتابها شدم، چون عزم اولیه ام این بودکه درس بخوانم و به موفقیت برسم. 

داریوش که مدتها برد مرخصی گرفته بود چون کسی را برای نگهداری بچه ها نداشت، با آمدن من یک هفته بودکه 

سرکار می رفت. بچه ها هم وضع خوبی پیداکرده بودند، چون به جای غذاهای سرد و حاضری،  با خیال راحت به

 غذای گرم می خوردندوکم کم شآدابی اولیه شان را پیدا می کردند. 

داریوش یکی دو بار پیگیر نامه هایش شده و از بهنوش خواست بود آنها را از خانه پدر بیاورد. بهنوش قرار بود آن 

 انجام دهد و در مدتی که من در خانه نبودم، بیاید و آنها را به داریوش بدهد. کار را  روز این

فراموش نکرده ام. من هم قولم را تجدید عصر ساعت چهار بود که تورج زنگ زد. می خواست بداند که قولم را 

که دیدمش، حس کردم دو تا شده. کردم و ساعت پنج بعدازظهر به دنبالم آمد تاکمی در پارک قدم بزنیم. لحظه اول 

 « چرا این قدر ضعیف و نحیف شده ی؟»آن چنان ضعیف شده بودکه باور نمی کردم خودش باشد. پرسیدم: 

گاهی اوقات لحظات یه قرن طرل می کشن. فکر می کنم تو این یه هفته چندین قرن «خنده ای مظلوما نه کرد وگفت: 

 «زندگی کرده م!

 «ریان مطلع شده یا نه؟کسی از ج»پرسیدم: 

نه، خیالت راحت باشه. یکی دو بار پدرت تلفن زد و من هر چند بار با بهانه های »با اطمینان فراوان جواب داد: 

مختلف که خوابه یا حمومه یا دستش بنده، اونو دست به سر کردم. فکر نمی کنم دیگه زگ بزنن، چون پدرت دفعأ 

 « یه حالی ازش بیرسی. آخر گفت بهت بگم اگه دلت خواست،

 «مادرم چطور؟ زنگ نزده ؟»گفتم: 

چرا. یه بار پای تلفن به گریه افتاد. می خواست فقط یه لحظه صداتو بشنوه، اما من گفتم »با چشمان گشاد شده گفت: 

 « رفته ی خونه همسایه مون وهر وقت برگشتی، تماس می گیری.

 .« مهم نیست»با تاسف سر تکان دادم وگفتم: 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

8 1  

 

مهم نیست؟ پس کی و چی مهم هستن؟ توکه تو این سن اهمیتی به پدر و مادرت نمی دی، بقیا راه رو »با حیرت گفت:

. چرا تا این حد به خاطر یه چطور می خوای طی کنی؟ اولین و حیاتی ترین موهبت تو زندگی، عشق به پدر و مادره 

و رو رها کردم تا کینه ای تو قلبت نسبت به من و اونها تنید نشه. ازدواج ناخواسته با اونها دشمنی کی کنی؟ من که ت

 «پس این همه دوری برای چیه؟

چون دیگه دلیلی برای عشق ورزیدن به اونها نمی بینم. من همه حرفها مو به اونها »با چشمانی نافذ، بی صبرانه گفتم: 

برگشتی تو کار نیست، ولی براتون تفاوتی نمی کرد که زدم و به خونه تو ازمدم. اونها می دونستن که اگه برم، دیگه 

چه عقیده ای دارم، چون این جای کار رو نخونده بودن. اونها فکر می کنن که پای گوسفندشون رو یه جای قرص و 

 « محکم بند کرده ن، بنابراین اهمیتی نمی دن که آینده چی می شه.

د که قبل از شناخت همدیکه، از هم جدا قصدیم، چون فکر می کنم خیلی خوب ش»نفس عمیقی کشید و گفت: 

 « سراسر وجود تو رو نیرویی تسخیر کرده بودکه من باهاش بیگانه م.

هیچ کس تا جای من نباشه، درک نمی کنه که چه حس منو واداشت که »لبخندی بی رنگ و پژمرده زدم و گفتم: 

 « دیگه ای.تجربه و لمس کردن چیز  برای ابد از اونها فرارکنم. شاید دیدن یه چیز باشه و

 « شاید.»شانه هایش را باال اند احت وگفت: 

انسانها تو اسارت راحت تر می تونن با احساسشون کنار بیان. وقتی که دلیلی »با صراحت و یکرنگی خاصی گفتم: 

 « برای وجود چیزی نباشه، خیلی راحت میشه رشته های وابستگی رو پاره کرد.

همین جا صبرکن. یه سوال دارم. می خوام بدونم اگه شب عروسی مثل یه حیوون برخورد می »بری گفت: با بی ص

گردم، چه کاری ازت ساخته بود؟.این خیلی برام مهمه، چون فقط به خاطر این که بهت ثابت کنم بدیبنیهای تو بی 

 « می شد. مورده، این، راه رو پیش رفتم. اما دلم می خواد بدونم در اون صورت چی

 « واقعأ می خوای بدونی؟»با اخمی شدید و طوالنی گفتم: 

نمی دونم. شاید طاقت شنیدنش رو »چسمهایش را بست و سرش رإپایین انداخت. مدتی سکوت کرد و سپس گفت:

 « نداشتهع باشم، چون هرگر نمی تونم خودم رو تو لباسی یه قآتل ببینم

ه تورج،اشتباه نکنن .اگه قصدم خودکشی بود، هرگز نمی ذاشتن کإر به عروسی ن»خنده ای تمسخرآمیزکردم وگفتم: 

بکشه. تو خونه پدرم این کار رو می کردم.اگه تسلیم حرف پدرم شدم، فقط به دلیل آغاز مبارزه بود! مبارزه ای که 

ه هستم؛ فنری که شاید تا آخرین روز زندگی با من باشه.من مثل یه خشم خاموش و تخدیر شده، مثل یه فنر فشرد

بعد از سالها فشار،یه دفعه ول شده و تا آخرین حد باز شده. یه چیزی تو فطرت من می جوشه و تبخیر می شه و بخار 

اون همه فنضای اطراف رو اشباع می کنه؛ چیزی که من اسش رو دگرگونی و انقالب در خمیره زن می زارم. شاید اگه 

سینه دفن نشده بود، اإلن آدم دیگه ای بودم، دختری که با عالقه درسی  همه آرزو های مصلوب شده م توگورستان

می خوند، با اختیار ازدواج می کرد و با عشق زندگی می کرد.. ولی حاال مدتهاست که عزاداری و ندبه تموم شده. باید 

نباشم؛ آدمی که هر با داشته هام کناربیایم وباکمک پس مونده ها، آدم دیگه ای بشم! آدمی که خودم ازش متنفر 

 « لحظه از دختر زاده شدنش منزجر نباسه.

تو از چی داری حرف می زنی؟ درس، عشق، جنسیت، اینها همه تو »مدتی خیره مرا نگریست و سپس با تعجب گفت: 

زندگئ مکمل هم هستن. اگه زن نبود، موجودیت مرد مفهومی نداشت. اگه درسی نبود، نسل آدم هنوز توی غار ها 

ز اقوام گی می کرد. اگه عشق نبود، همه افراد بشر گوشت همدیگه رو می جویدن. تو کجا سیر می کنی؟ نکنه ازند
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تو دوره ای زندگی می از این همه سال داری دنبال نقطه برگشت می گردی؟ ما 1غارنشین هزار ساله هستی که بعد 

فضاییه. هرروز ی که می گذره ، یه خطر تازه بقای کنیم که علم دنبال پیدا کردن راه فرار از دست سیاهچاله های 

ها نیستن، بلکه تو هم به عنوان یه انسآن موظفی با افراد جامعه ت بشر رو تهدید می کنه. منظورم از بشر فقط مرد

همگام باشی. کناره گیری و خودمداری، اسلوب مطلوبی برای زندگی اجتماعی نیست. تو توی خمین جامعه رشدکرده 

 ...« د درک کنی که همه انسانها ی. بای

درسته. حرف تو کامال بی نقصه ، ولی کجای جامعه دختری با شرایط من حق داره از »وسط حرفش دویدم وگفتم:

نسانی استفاده کنه؟ اگه اصرار و جبر پدرم نبود، من االن سال دوم رشته روانشناس رو تموم کرده امکانات ا

 «و مادرم به چنین سرنوشت ناخواسته ای دچار بشم؟بودم.،چرا باید به خواست پدر 

چون پدر تو اجازه نداد بری دانشگاه هیچ دختر دیگه ای هم درس نخونده؟ همه زنهای جامعه »سر تکان داد وگفت: 

 « ما از درسی خوندن محروم بودن؟ تو نباید با یه نفر قضاوت کنی و.به معیارهإی جامعه اتهام بزنی.

از کجا معلوم که دخترهای زیادی به سرنوشت من دچار نشده باشن؟ اگه من هم مثل همه خاموش » با فریادگفتم:

بشینم،کی فکری برای دخترهای آینده می کنه؟کدوم قانون دلش به حال من و امثال من می سوزه؟ چرا باید قبؤل 

 «ونم؟ چرا؟ به من بگو چرا؟کنم چون دختر هیتم باید سکوت کنم و هر بالیی روکه سذم می آرن،جزو تقدیر بد

آنچنان از روح عصیان زده و شروشرم دچاروحشت شده بود که اصال نمیدانست چه بگوید. حقیقتا سوال من جوابی 

نداشت. دیگر به پارک رسیده بودیم. خوب می فهمیدم که از این جا به بعد باید مواظب باشم که فریاد نکشم، چون 

جلب میکردم،پیاده شدیم وبه آرامی شروع به قدم زدن کردیم. پارک شلوغی نبود،  به طرز ناهنجار توجه عابران را

 اما خالی هم نبود.

آهو ، ما اصال کاری به جامعه و قوانینش نداریم.قرار ما "کمی که در سکوت قدم زدیم ، تورج به حرف آمد و گفت:

اینکه از اولکار قرار داد بسته ایم که  این بود که تو شرایط خودت رو بگی ومن هم خصوصیات خودم رو.ولی مثل

بیرون. بهم بگو خواسته هات از دعوایی بی پایان بکنیم. از این صحبتهای کلی که ربطی به زندگی مشترک ما نداره بیا 

  "زندگی چیه؟

 « چه بی تو!به همه اونها برسم. چه با تو، چیز های زیادی از سرنوشت طلبکارم که باید »نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

می دونم. همون مسائل همیشگی. مهریه ت کم بود، مسئله ای نیست، جبرانش کی کنم، چون از »لبخندی زد و گفت: 

بندازم. نو ازدواج میکنیم. تامین می خوای ، قول می دم که تا آخر عمر تنهات نزارم و نصف خونه پدرم رو پشت قباله 

 « چیز دیگه ای هم هست؟

تورج، زندگی که فقط سیر بودن شکم و تامین نیست. من می خوام پیشرفت کنم ،می خوام »دی گفتم: با تغیر شدی

درس بخونم. می خوام مثل یه انسان کارکنم و روی پای خودم بایستم. شاید روزی بنا به دالیلی منو ترک کردی؛ دلم 

 « نمی خواد اون روز مثل یه احمق با مشکالت روبه رو بشم.

دیوونه، اگه میخواستم ا ترکت کنم که االن این جا نبودم. چقدر باید »قهه خنده اش به اسمان رفت و گفت: ناگهان قه

 « رو وجودم نبینی.خواب باشی که این همه حسن نیت تو 

حاال این جا هستی برای این که هنور شیره وجودم رو تباه نکرده ی. وقتی که موهای سرم »با یکرنگی خاصی گفتم: 

شد، استخوانهام فرسوده چشمهام بی فروخ شد، اعصابم داغون شد، چهردم پیر شدو اون وقت دیگه نظرت این  سفید

نیست. از من خسته می شی و دنبال همسر صفر کیلومتر دیگه ای می گردی. این که این کار تو رو محکوم کنه، نه. 
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ن عریضه اگه از من اجازه بگیری بد نیست، ولی این این حق قانونی رو جامعه به تو اهدا کرده. البته برای خالی نبود

 _که باید بکنه _بقیه قوانین مربوط با زنها، پایه درستی به نفع زن نداره، چون به محض این که زن مخالفت کنه هم 

دیگه مرد از راه دیگه ائ وارد می شه و با استفاده از طالق، همسر اولش رو طالق می ده و دنبال یه مار نگزیده خام 

به من و امثال من تضمین می ده که چنین فرجام تلخی انتظارم رو نمی کشه؟با وجود این همه پیرزن می ره. کی 

مطلقه، اصأل می شه از چنین تضمینی صحبت کرد؟تکلیف اون زنهای شکت خورده، تو این جنگل انسانی چیه؟شاید 

ه بودن، حاال اندوخته کافی برای مرفه بودن اگه تو جوونی شیره وجودشون رو صرف همسر بی لیاقتشون نکرد

داشتن. ولی نکته حیاتی اینه که تا جایی که جان در بدن دارن،ازشون بیگاری می کشن و وقتی که به درد نخوردن، 

درست مثل یه بشقاب مالمین شکسته دورشون میندازن. به من بگو چرا؟ پس وجدان کجا رفت؟ انسانیت و مساوات 

 « فشان سرد و خاموش شده؟زیر کدوم کوه آتش

 « کی به توگفت که من می خوام یه چنین کارهایی با تو بکنم؟»با استیصال بی وصفی گفت:

کدوم آدم دیو ونه ای روز خواستگاری از چنین آینده شومی حرف می زنه؟ همه با یه »با خشونت پرکینه ای گفتم: 

گی می زنن که توی آبراهه های لجن آلود زندگی حل می شه دنیا عشق و نیاز به سوی طرفشون میان و حرفهای قشن

 « و به مرور بوی گند می گیره.

زبانش بند اومده بود. حقیقتی زشت و انکارنا پذیر در پس کالم خشونت بارم نهفته بود که هیچ تحلیل مطلوبی، 

که از هر صد زن ایرانی، حداقل چهل  آلودگی را از آن نمی زدود! حقیقتی که بارها و بارها تکرار شده بود! تجربه ای

نفر آن را مزه مزه کرده بودند و این خاطره ای دلپذیر نبود، بلکه نفرتی بودکه تنها در هم آغوشی با مرگ خاموشی 

 می گرفت. 

رفتیم. زن و شوهر جوانی به اتفاق کود شان از نزدیکی ما عبورکردند. روح مدتی بدون این که حرفی بزنیم راه 

یر زندگی و تالش برای شیرین ساختن آن از سیمای هر دو نفر آنها می تراو ید. زن بچه را بغل کرده بود و با دلپذ

عزیزم، خسته شدی. بده من بغلش کنم. کم کم داره سنگین می شه. میترسم »خستگی راه می امدکه مرد میگف: 

 « کمردرد بگیری.

هو، سالی که نکوست از بهارش پیداست. چنین همسری ممکنه آ»وقتی که رد شدند، تورج رو به من کرد وگفت: 

 !« روزی به نهایت خشونت برسه؟ امکان نداره 

در همین لحظه زن و مرد مسنی از نزدیکی ما رد شدند. مثل این که به خاطر تفریح نوه شان به پارک آمده بودند. 

مهدی بگیبریش "ی رفت. رو به مرد کرد وگفت: مادر بزرگ بچه را بغل کرده بود و هِن هِن کنان داشت از حال م

زن، من که نمیتونم بغلش کنم. گذشت از اون روزگاری که بچه هامو "مرد با عصابنتی گفت:"دارم پس می افتم. 

قلمدوش میکردم، اصال تقصیر خودته که مسئولیتشو قبول کردی. صد دفعه چوب ندانم کاریهاتو خوردی، باز هم 

 " هم بکش و تحمل کن تا دیگه زبونت بی موقع باز نشه.عبرت نگیرفته ای .حاال

هنوز هم عقیده داری سالی که نکوست "وقتی رد شدند با لبخندی مسخره و چشمانی شوخ رو به تورج کردم و گفتم:

 "از بهارش پیداست؟

 "دا نیست.نه بعضی، وقتها از بهارش پی"مثل اینکه شدیدا کِنِف شده باشد، آب دهانش را قورت داد و گفت:

 آن روزدیگر صبحتی نکردیم و به خانه برگشتم.

 "بهنوش نامه هارو آورد؟"با دیدن داریوش فهمیدم که مسئله ای پیش آمده. پرسیدم:
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 "آره، همین االن رفت. ولی یه مشکل اساسی پیش اومد."سرش را به عالمت مثبت تکان دادو گفت:

 "چه مشکلی؟"با نگرانی گفتم:

چطوری همه چیز سر جاشه؟ مهناز »ر کنم شک کرد، چون با وارد شدن به خونه فوری گفت فک"جواب داد:

درست همین موقع فرناز با وجود همه سفارشهایی که بهش کرده بودم ، پرید توب بغل بهنوش و « برگشته؟

چشم غره ی  چشمهای بهنوش اونقدر گشاد شد که حد و وصفی نداشت . بعد فرناز با« نه، عمه آهو برگشته.»گفت:

من رفت پیش فرهاد. بهنوش از جوتصنعی و حالت فرناز خیلی مشکوک شد. کمی بعد با احیاط پرسید که از تو 

 "خبری دارم یا نه و من هم گفتم پیش پای تو یه سر اومد بچه ها رو ببینه گاهی وقتها برای دیدن اونها میاد

م اینجا. چون ممکن بود بعد ها یه روز غافلگیر شم و جوابی مساله ای نیست، اتفاقا بهر که فهمید گاهی میا"گفتم 

 "برای بودن در این جا نداشته باشم. اما حاال دیگه هر موقع سر برسه، میگم اومده ام یه سری بزنم و برم.

 با فراخیال گفت:نه اصال نگران نباش چون از وصل شدن تلفن خونه اطالعی نداره و تا من ازش نخوام نمیاد اینجاو

 راستی با تورج حرف زدی؟ به نتیجه ای رسیدین؟

 گفتم:آره حرف زدیم، ولی از نتیجه خبری نیست . فعال یه مقدار خیلی جزئی با روحیات من آشنا شده.

آهو دلم نمیخواد جای پدر رو بگیرم و این جا هم احساس اسارت کنی ،ولی حس میکنم تورج "با تردید گفت:

 ت. اون آدم روشنیه . فکر نمیکنم به این همه موشکافی نیاز باشه.اونطوری که تصور میکنی نیس

با تحکم گفتم:داریوش. همه آدمها ظاهر و باطنشون با هم تفاوت داره. وقتی که خوب توی اونها دقیق بشی. به 

با همه باتالقهایی میرسی که آماده بلع آدمهای احمقن. دوست ندارم توی زندگی خصوصی تو باریک بشم، اما تو هم 

عشقت، یه نقص بزرگ و پنهان داشتی بگرد و پیداش کن، قبل از اینکه هستی ات رو ببازی. برای من تفاوتی نمیکنه 

که با تورج به نتجیه ای برسم یا نه. نقطه حیاتی اینه که من باید همه زوایا رو با چشم باز ببینم. اگه آدمی عاشق پیشه 

سیر خامیهای درونم میشدم، همون دوسال پیش رفته بودم دنبال زندگیم . بودم که با چدن بار دیدن و حرف زدن ا

ولی متاسفانه یا خوشبختانه ، ابدا دوست ندارم کسی در ِخونه قلبم روبکوبه. من همه در کوبه های وجودم رو از بیخ 

از جنس شیشه  کنده م و همه هستی ام رو مُسخر حس کرده ام که شاید هیچ کس با اون آشنا نباشه. من غنچه ای

هستم نه باز میشم و نه استحکام دارم. پس بذار اون طوری که راهشه، رویاهای بیداریم رو کشف هنوز هم گاهی 

اوقات فکر میکنم که خوابم همیشه دلم میخواست یکی از خواب بیدارم کنه ، ولی دیگه از این احساس رو ندارم. بذار 

 با خودم آشنا بشم.

 و دیگر حرفی نزد. شاید هم از ترس اینکه مباادا آنجا را ترک کنم، سکوت کرد.سرش را پایین انداخت 

 

 پایان فصل ششم

 

 فصل هفتم

فردای آن روز نامه های قدیمی داریوش و مهناز را برداشتم و با فرناز و فرهاد راهی خانه مهناز شدم. خودم را آماده 

اش،که من هم جزو آنها بودم، بیش از اینها به مهناز بدهکار و خانواددهرگونه شماطتی کرده بودم، چون داریوش 

 بودند،و باید در مقابل هرگالیه ای با سپر هر چه بادا باد از خویش دفاع می کردم. 

فشردم، مادرش دم در آمد و پس ازدیدن ما با ترشرو یی ساختگی گغت: این جا وقتی که زنگ در خانه پدر مهناز را. 

 ره اومده ی مهناز رو هوایی کنی؟ چی می خوای؟ دوبا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

8 4  

 

 نمی دین ؟فرماد با قلبی شکسته و غمگین گفت: مامان اختر، شما عم مثل بابابزرگ ما رو به خونه تون راه 

اختر خانم خم شد و فرهاد و فرناز را در آغوش کشید وگفت: چرا این جا خونه شما هم خست. ولی مامان مهناز 

 دیگه برنگرده نیست. رفته مسافرت. شاید 

 « باید برگردیم؟فرنازگفت: یعنی اجازه نمی دین بیاییم تو 

اشک در چشمان اختر خانم حلقه زد واز جلوی درکنار رفت تاما وارد خوب می دانستم که مسافرت همیشگی مهناز 

را می کند. تا اختر  دروغی پیش نبوده. وارد شدیم، متوجه شدم که کسی در پشت پنجره پرده را کنار زده و دارد ما

خانم سرش به بچه هاگرم بود، فوری پریدم توی خانه و به اتاق مهناز رفتم. او در اتاق کناری سمت راست خانه بود. 

 با دیدن من دچار انزجار شدید شد و رویش را از من برگرداند. سالم کردم، ولی جوابی نداد. 

ین مدت چی کشیدی،اما من هم مثل تو یه آدم مظلومم که بی گناه جلوتر رفتم وگفتم: مهناز،خوب می دونم که توی ا

مورد غضب واقع شدهم.حاالهم نیومده م که با به معرض نمایش گذاشتن بچه ها دلت رو آب کنم. نه، اونها رو 

 آوردم، چون می ترسیدم که اصأل این جا راهم ندین!

نی دیگه چرا؟ چی باعث شده بیایی این جا؟ دیگه همه با بی پروایی محض برگشت وکفت: توکه همه حقایق رو می دو

چیز تموم شده. من دیگه زن برادر تو نیستم و ابدأ دلم نمی خواد دیگه چشمم به شماها بیفته. زود دست بچه ها رو 

بگیر و از این جا برو. دلم نمی خواد هر سه تامون هوایی بشیم. داریوش همه پلها رو پشت سرش خراب کرد. اون 

داره که همیشه روی پل معلق پدرش قدم برداره. بذار توی غربت و تنهایی بفهمه که پدرش کی بوده. بذار به  عادت

اوز حسادت جاودانه اهدایی پدرش برسه! تو حق نداشتی بیایی این جا. حاال دیگه با گذشته فرق داره. قهر با طالق 

بگیرم وکور وکر باشم. برو و قبل از این که بچه ما منو تفاوت زیادی داره. دیگه نمی تونم حماقتهای اون رو ندیده 

 ببینن، از این جا دورشون کن.

با شکیبایی وافری گفتم: مهناز، دنیاکه به آخر نرسیده. شش سال تحمل کردی تااون غول وحشتناک سایه شوازروی 

 « کردی؟زندگیت کناربکشه.حاالکه دیگه از غول م تاریکی خبری نیست ، چرا به زندگیت پشت 

در حالی که می لرز ید وگریه می کرد، با فریاد گفت: چون که دیگه خسته شدم.روزی حرفهای خیلی قشنگی می 

شنیدم، حرفهاییکه فکر می کردم اولین و آخرین شنونده اونها در تمام دنیا هستم. ولی به مرور همه چیز گندید و 

ی وقتی که پی برد، دیگه استشمام بوی کند براش آسون فاسد شد. طول می کشه تا آدم به سادگیش پی ببره، ول

نیست. سالهای سال منو به ندیدن بچه مام تهدیدکرد.بارها بهم زور گفت. صداها بار اهانتهای پدرت رو شنیدم، اما 

دوباره مجبورم کرد که به دیدنش بیام و دردم رو فرو بخورم. یه روزی حس می کردم داریوش باعث افتخار مه، اما 

یگه از اون همه افتخار هیچ خاطره لذتبخشی به جا تمونده که بخوام مدت کوتاهی باهاش سرگرم باشم. نه، برو و د

 « انس بگیرم.بذار با درد 

درآوردم. مدتی با تردید به آنها خیره شد. کمی بعد گفتم: مهناز، یعنی اینها در کیفم ر ا باز کردم و نامه ها را 

دروغه؟ تو نمی تونی گذشته خودت روکتمان کنی. اینها دست خط تو و ؟ یعنی تمام اینها خاطرات دلپذیری نیستن

 می جو شید. داریوش هستن. به دورانی تعلق دارن که چیزی باالتر از ایمان و اعتقاد درشماها 

 که باهاشون منو خام کنی؟ نگاهی حسرتبار به نامه ها کرد و گفت: اینها رو داریوشر بهت داده 

با جدیت گفتم: نه، باور کن که این خواسته من بوده. داریوش حتی مخالف اومدنم به این جا بود، چون دلش نمی 

 خواست بیش از این عذاب بکشی 
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با لبخندی تمسخرآمیزگفت: راست می گی؟ پس پدرت تو رو فرستاده چون تا حاال بدون اون جایی نرفته ی. چرا 

 پیر احمق و یه دنده بگو دیگه نمی تونی چوب الی چرخ من کنی. برو بهش بگو .... زود تر نفهمیدم؟ برو به اون

وسط حرفش دویدم و گفتم: مهناز، من نمی تونم حامل هیچ پیغامی پدرم باشم، چون فرستاده اون نیستم و دیگه هم 

 ه داریوش زندگی می کنم.اونو نمی بینم. من برای همیشه ازاون خونه پر رنگ و ریا خارج شده م. االن هم تو خان

با تمسخری ساختکی گفت: عجب!پس تو شده ی للله بچه های یتیم من نه؟چطور پدرت اجازه داده بری پهلوی 

 « داریوش ؟

 با حالتی عصبی و ویران گفتم: من با ازدواج از خونه پدرم خبارج شدم.

مزخرفی می شنوم! تو و شوهرت سربار ناگهان صدای قهقهه خنده اش باال رفت وگفت:خدای من، چه حرفهای 

 عجله داشت که تو رو به په چنین الت سمون جلی داد؟داریوش شده ین؟ یعنی پدرت این 

 زمین نشستم و سکوت کردم. با تشنج اعصاب شدیادی که بر من مستولی شده بود، درمانده و شکسته روی 

 فت وسط زخم قدیمی، نه؟مدتی خیره مرا نگریست و عاقبت گفت: درست نوک دشنه ر

سرم راباالکرفتم، مستقیم به چشمانش خیره شدم وگفتم:نه. اگه خدا بخواد، دیگه زخم من. داره التیام پیدا می کنه. 

برعکس، تویی که زخمت داره دستکاری می شه. به همین خاطر هم از حقیقت فرار می کنی وسعی داری با حرفهای 

ن نیومده م که با التمای و زاری تو رو به خاطرا تت فرو ببرم. نه، فقط اومده م نیشدار منو از این جا دک کنی. م

 حقایقی رو برإت بازگو کنم. وقتی هم که رفتم، دیگه ونمی گردم، مگه این که تو بخوای.

ابروهایش را باال اند اخت وگفت: حقایق!فکر نمی کنم دیگه پشت پرده چیزی وجود داشت باشه که مایل به کشفش 

باشم. هرچی دیدم و شنیدم،کافیه. از ندیدن تو هم دچار هیچ دلتنگیی نمی شم. اگه باووت نمی شه، یه نوشته بهت 

 بدم که شب خواب راحتی داشته باشی و خودت رو مدیون احساس نکنی.

اره گرفته یم. مثل این که اصأل حرفهایش را نشنیده باشم،گفتم: مهناز، مدتیه که من و داریوش برای همیشه از پدرکن

چه تو برگردی، چه برنگردی، دیگه من و داریوش از اون جاکنده یم. پدرم منو به زور شوهر داد. قبل از این که 

خونه رو ترک کنم،بهش گفتم که دیگه هرگز برنمی گردم. االن هم ده روزه که هیچ خبری از اونا ندارم. داریوشی 

ون مدتهاست که خودش رو شناخته ؤ عقده های احمقانه ش روکنار دوماه زود تراز من این راه رو پیش گرفت. ا

گذاشته. حاال أنتخاب با خودته. چه نگاهی به اون کاغذها بنداز و اگه تصمیمت عوض شد با من تماسی بگیر. این هم 

 شماره خونه تونه که تازه وصل شده. 

نشان نداد،ولی مثل بهتزده ها بر جای خشکش  با تمام شدن حرفهایم بلند شدم که بروم. مهناز هیچ گونه واکنشی

 زده بود. جالب تر از همه این که دست از تمسخر برداشته بود و چهره اش آن حالت خودآزاری را از دست داده بود. 

 به آرامی پرسیدم: نمی خوای بچه ها رو ببینی؟

ام،دلم نمیخواد اونها را با محبت خالصانه سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت: تا وقتی آخرین تصمیم رو نگرفته 

 مادری آشنا کنم.

 به خانه برگشتم. آرام وبی صدا ازاو جدا شدم وبا مادرش خداحافظی کردم. و با بچه ها 

وقتی که به خانه رسیدیم، بر خالف تصور من که فکر می کردم داریوش نگران جواب مهناز در خانه نشست، دیدم 

د رفته همین نزدیکیها و زود برمی گردد، اما تا خوابیدن بچه ها به خانه نیامد. آخر شب بود که اصأل نیست.گفتم شای
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خسته و وامانده بدون کالمی وارد خانه شد و مستقیمأ به اتاق خوابش رفت و خوابید. اول از این که حرفی نزد خیلی 

 نداشتم! فقط انتظاری سرد و پاینده دلخور شدم، ولی بعد ازکمی حالجی دیدم که من هم جواب باارزشی براش

نیمه های شب بردکه با زنگ تلفن از خواب بیدار شدم. با عجله پریدم که تلفن را بردارم، ولی از این کار منصرف 

شدم، چرن حدس زدم ممکن است مهناز باشد. فوری پریشان و خراب آلوده، داریوش را با بی رحمی از خراب بیدار 

 داریوش بهتزده وگیج گوشی راگرفت وگفت: بفرمایین؟ا به دستش دادم. کردم و گوشی تلفن ر

ولی فرد آن سوی خط جوابی نداد و تلفن را قطع کرد. پس از مدت کوتاهی دوباره زنک زد. خوب می فهمیدم که 

از این که داریوش هم فهمیده بود. بار دوم که گوشی را برداشت، قبل مهناز است، ولی نمی داند چطور شروع کند. 

نمی خوام چیزی بگی. می دونم که منتظری صدای پرشور سالها پیش رو منتظر سکوت مهناز شود، گفت: 

بشنوی؛همون صدایی که از درد نداشتنت می لرز یدو مرتعش می شد. مدتها ست که رفته ی، ولی بچه ها نتونستن 

نبود. توی چهره غم ألود و پژمرده اونها صفای نگاه جای تو رو پر کنن. حاال می فهمم که ارزش بچه ها باالتر از تو 

درد کشیده تو جاریه. اگه دلت نمی خواد، حرف نزن. شاید این سکوت برای اون همه غفلت من، مرهم نهایی باشه. 

که سا لهامت عشق پاورقی من دارم توی برزخ خودم غوطه می خورم. می دونم که دیگه خیلی دیر شده. می دونم 

قیر رو فراموش کرده ی. آخه با رسیدن خزان، عطر همه نامه های بهاری زائل می شه و زمستون با نامه های ح

برودت فرق العاده ش کاغذها رو می شوره و پاک می کنه. دیگه برای دا شتن بچه ها هم اصراری ندارم. توی این 

 مدتی که با آهو زندکی کردم، چیزای قشنگی یاد گرفتم! چیزایی مثل خستگی، 

کشمکش، احراز، درد، ولی از همه قشنگ تر، احترام به خواسته جنس مخالفا بود. طی این همه سال پدرم هرگز 

اجازه نداده بود به ارزش تو یا اهو یا بهنوش پی ببرم، چراکه همیشه به سن تلقین شده بود موجودی برتر هستم که 

ی فهمیدن خیلی دیر شده. گاهی اوقات به سختی می خداوند زنی رو از پهلوی چپم خلق کرده. ولی حاال دیگه برا

تونم درک کنم که چی هستم،کی هستم و برای چه هدفی زنده م.شاید حق با اهو باشه که می گه زنها در مقاومت رو 

دست ندارن . تو شش سال در مقابل من مقاومت کردی، ولی من توی این دو ماهه شکسته ام. دیگه تحمل خودم رو 

 هم ندارم.

سکوت کرد، چون دیگر نتوانست ادامه دهد. بغض شکافده و عجزالودش ترکید و عقده های گشوده را بیرون 

ریخت. پس از مکثی با صدایی بریده بریده گفت: نه، حاال وقت گریه نیست. اگه هم باشه ،این فرصت رو با ماتم 

گیشون پی برده ن، اما مهناز، تو چرا؟  گرفتن حروم نمیکنم.درد من مدتهاست به عرش رسیده.دیگه اشکهام بیهوده

تو چرا گریه میکنی؟ تو باید بخندی . توروی قله ای . زمین زیر پاته، آزادی، راحتی، ودر معنا دیگه واقعا نسبتا به من 

بی نایزی. تو چرا باید این نیمه شب طوفانی بیدار باشی؟ تو که همه دردای شش سالت رو به من دادی و رفتی، دیگه 

زدیآخر کدوم قصه رو بپرسی؟ قصه هازیادن. غصه ها زیادن.تنهاییها رودیگهنگو.معلوم نیست به کدوم ستاره زنگ 

ختم میشن. شاید ستاره ش هنوز کشف نشده باشه.شاید هم زندگیش رو پشت سر گذاشته و سالهاست که سوخته 

 ومحو شده. ولی اشعه ش هنوز در گردشه،میخندی یا گریه میکنی؟

کرد. انگار منتظر جواب بود. کمی بعدمثل این که صدای مهناز را شنیده باشد، دستش را روی قلبش  مدتی مکث

 گذاشت و گفت: ی دونستم که تنهام نمی ذاری. تو.. .
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با شنیدن اخرین کالمش خیالم راحت شد. در اتاقش را بستم و به اتاق خودم رفتم، چون دیگر به معمای سر در گم 

ه بردم. از خو شحالی خو ابم نمی برد. حس می کردم تختم به پرواز درامده. درست مثل تابی نیمه شبم واقف شد

 می رفت و می آمد. بزرگ 

هنوز خوابم نبرده بودکه احساس کردم سر و صدایی در جریان است. بلند شدم ببینم بچه ها هستند یا داریوش ، اما 

دس زدم رفته دنبال مهناز. باالخره پس از شش سال سرچشمه کسی را ندیدم. داریوش از خانا خارج شده بود. ح

 مرادها و آرزوهایش را پیدا کرده بود. 

قبل از این که آماده برگشتنشان شوم، تلفن زنگ زد.گوشی را برداشتم و با تعجب مدای مصیبت زده تورج را شنیدم 

 « مونده منو بکشه.پدرت این جاست و تو رو از من می خواد. چیزی ن»که مخفیانه ی گفت: 

بهش گفتی »چنان هول شده بودم که اصأل نمی دانستم باید چکار بکنم. در حالی که تمام بدنم می لرزید،گفتم: 

 « کجام؟

جواب داد: بهش گفتم یکی از دوستات که حامله بود زاییده و تو رفت ی پهلوش. ولی قانع نشد. از من خواسته اونو 

 ، جز این که بزنم به چاکن کاری برنمیادبیارم پیشت دیگه از دست م

یک لحظه از شدت وفاداری تورج خنده ام گرفت. بیچاره از ترس پدرم می خواست از خانه خودش متواری شود. 

داشتم فکر می کردم چه جوابی به او بدم که دوباره گفت: آهو، یه فکری به حال من بکن. چراساکتی؟ آالن که سر 

معطلش کردم،به بهانه خواب بودن زائو بوده. ولی دیگه هوا داره روشن می شه.. وای، خدای من،  برسه. تا حاال هم که

 مثل این که داره میاد

 خیلی سریع به اوگفتم: بیارش این جا. دیگه تفاوتی نمی کنه.

بود. فوری  وقثی جوابم را شنید، بدون خداحافظی مانند خالفکارها گوشی راگذاشت. مثل این که پدرم سر رسیده

زنگ زدم خانه مهناز. خدا خدا می کردم از خانه خارج نشده باشند، چون ممکن بود مستقیمأ به خانه نیایند. 

 برداشت. بدون سالم و احوا لپرسی، باعجله گفتم: مهناز، داریوش رسیده؟ خوشبنتانه خود مهناز گوشی رت 

 « با تردید گفت: همین االن زنگ زده. هنوز ندیده مش

 « گفتم: مهناز، تو رو به خدای فوری بیاین خونه. فقط معطل نکنین.

 با وحشت گفت: چئ شده؟ فرناز و فرهاد....

 به خدا بجنب. باعجله گفتم: نه، بچه ها خو ابن. طوفان داره رو سر من فرود میاد. تو رو 

 با نگرانی گفت: آهو، نترس . االن می آ ییم. وگوشی را قطع کرد. 

 برداشت. فوری گفتم: یه کمی معطلش کن، بعد بیا. خداحافظ شماره خانه تورج راگرفتم. خودش گوشی را 

تلفن قطع شد،حس کردم تمام بدنم منجمد شده. لرزشی یاخته های بدنم را به چشم می دیدم. اول فکر این وقتی 

میم گرفتم حقیقت را به او بگویم چون بودم که به پدرم دروغ بگویم،ولی کم کم ارامشم را پیدا کردم و تص

دیگرکاری از دستش برنمی آمد. از اینهاگذشته، حاال دیگر داریوش هم پشت من بود و از پدرم کاری ساخته نبود! 

خصوصأ که طالق من و تورج با توافق هردویتان انجام شده بود. بیچاره تورج پسر لحظات وهمناکی را پشت سر می 

خواصت جای وی باشم، چون پدرم اصالآدم منطقیی نبود. هرچه فمر می کردم که چگونه گذاشت. ابدأ دلم نمی 

موضوع را بر ایش توضیح دخم، عقلم به جایی نمی رسید، چون پدرم اصوأل اهل درک چنین عقایدی نبوت. ای کاش 

 دست کم مادرم هم بود تاکمی کمک حال ما می شد. 
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م چنان می زدکه گویی روی سیاستگاه ایستاده ام و آماده مردن شده ام. ساعته تقریبأ شش ونیم بامداد بود. قلب

یکباره در خانه باز شد و داریوش و مهناز وارد شدند. با وحشت پریدم جلو وگفتم: داریؤش، پدر شک کرده. از 

یشه از دیشب تا حاال پیش تورج بوده و استنطاقش می کرده. حاال هم تو راه این جا هستن.کمکم کن تا برای هم

 دستش راحت بشم. 

چشمان داریوش با شنیدن حرفهای من آنچنان از حدقه درآمد که مهناز گفت: چی شده؟ هنوز هم ازش می ترسی؟ 

من احمق رو بگوکه با چه امید های سرگردانی با خونه م برگشتم. خوب شد این اتفاق افتاد تا به صحت حرفهات پی 

 ببرم.

یگر ناخواسته زندگی داریوش را روی لبه پرتکاه قرار داده ام. ولی چاره ای جز رویا خوب می فهمیدم که یک بار د

 رویی نبود. مهناز هم از این اتفاق خرسند بود، چون اولین و آخرین آزمایشی را روی داریوش انجام می داد. 

، من باهاش نمی رم، حتی اگه با حالتی مصمم و وحشیانه رو به داریوش کردم و گفتم: فقط یه چیز رو به خاطر بسپار

 قالده بهگردنم بزنه. تو نباید بذاری اون منو با خودش ببره، واال آتیشی برپا می کنم که خشک و تر با هم بسوزن.

هرچی بیشترکناره می گیرم. بهم نزدیک تر میشه. خدایا،کجا برم که از »داریوش با روی عجز و ناتوانی گفت: 

 گناهی کرده م؟دستش راحت بشم؟ مچه من چه 

مهناز با چشمانی که از کینه ای دیرینه می سوخت گفت: رشته زندگی ما در این لحظه به سرنوشت آهو بسته س. اکه 

تونستی به خاطر آهو پای همه چیز بایستی،بعدهابرای من هم می ایستی.ولی اکه حاالشکست خوردی، دیگه انتظار 

ون که دیگه از اون پیرمرد خودخواه هیچ هراسی ندارم، چون تو این هیچ بازگشتی رو نداشت باشی. این رو هم بد

لحظه خاص هیح نسبتی باهاش ندارم. اگه پاش رو ازکلیمش دراز ترکنه، طوری جوابش رو می دم که عقده های 

 شش ساله ام یه جا خالی بشه. 

می شنید. از درون در حالت انفجار داریوش در چنان بحران شدیدی به سر می برد که شاید دیگر حرفهای ما را هم ن

بود. کینه های درونی و وحشت تموم برخورد با پدرش آن چنا ن او را در تنگناگذاشته بودند که مثل پیکری موریانه 

زده در حال فرو ریختن بود. زبانش بند آمده بود. قبل از این که بتوانا جوابی به من یا مهناز بدهد، زنگ در خانه به 

 هر سه ما مثل برق گرفته ها از جا یریدیم.  صدا درآمد و

 مهناز گفت: بهتره من دررو بازکنم. این طوری بهتره. 

داریوش مثل بچه های یتیم آرام نشست و مخالفتی نکرد. وقتی مهناز در را باز کرد، پدرم مثل تیری که ازچله کمان 

گی تیر خورده به سویم حمله کرد. قبل از این که رها شده باشد، مستقیم به درون هال آمد وبا دیدن من، مثل گر

برسه. این جا دیگه دستش به من برسد، داریوش جلو پریدوگفت: باید از روی جنازه من رد بش تا دستت بهش 

 « خونه تو نیست که هرکاری دوست داری بکنی. این جا خونه منه.

رد، و سپس با فریادگفت: اگه الزم باشه از پدرم آن چنان کشیده محکمی به صورت داریوش نواخت که گیجش ک

 روی جنازه کثیف تو هم رد می شم. 

لحظه ای که داشت دوباره به سوی من می آمدتورج جلوی من پرید وگفت: شما اجازه ندارین مثل یه حیوون به جون 

 همسر من بیفتین. حاال دیگه آهو زن منه و من به شما چنین اجازه ای نمی دم. 
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ش را بلند کرد و روی سینه تورج فرو آورد وگفت: توهم اگه آدم بودی، االن زنت بأ قهر نیومده بود خونه پدرم مشت

داریوش. بروگمشو تو بی قیمت تر از اونی که اسم مرد روت بذاره پسره اِوا خواهر، عوض این که دست زنش رو به 

 زی می کنه. زور بگیره و ببره خونه ش،برای من نقش پیرزنهای بچه مرده رو.با

سپس دوباره به طرف من خیز برداشت. داریوش درحالی که از دما غش خون می آمد، نگاهی درمانده و عاجزانه به 

مهناز کرد و بدون حرفی از وی کمک خواست. مهناز فوری مرا پشت خودش پنهان کرد وگفت:اگه جرات داری، 

نفهمی ازکجا خورده ی. پدری ازت درمی آرم که دست روی من بلندکن. چنان پای میز محاکمه می کشمت که 

 گرگهای بیابون به حالت گریه کنن. 

تو آشغال که دیگه طالقت روگرفته ی،اصألاین کجا چی کار »پدرم از روی غیظ تفی به صورت مهناز اند اخت وگفت: 

 « می کنی؟ تو حق نداری ثوخونه پسر من باشی. بروگم شو.

فکر می کنم هیچ کس به اندازه تو توی این خونه »ه کمتر کسی به یاد می آورد،گفت: مهناز با شهامت بی وصفی ک

زیادی نیست.کسی که بایدگورش رو برای همیشه از این جاگم کنه ، تو هستی، چون من و داریوش رجوع کرده یم و 

ثل بچه آدم به حرف اگه کلمه ای زبون درازی کنی، به جرم بر هم زدن زندگیم ازت شکایت می کنم. اگه حاضری م

ماگوش بدی، قدمت روی چشم. ولی اگه می خوای باز هم فحاشی کنی، االن مأمور خبر می کنم تا لکه کثیف روی 

 « برات درست می کنم.همأ مدالها تو بپوشونه و تا آخرین لحظه ای که زنده م،هر روز با په حیله پاپوشی جدید 

یوانه وار به داریوش کرد و گفت: معطل چی هتسی دیگه چی باید بهم بگه پدرم مثل این که جا خورده باشد، نگاهی د

 تا تو سر غیرت بیای؟ باز هم خفه شم؟ 

داریوش در حالی که لکه های خون، سراسر پیراهنش را پوشانده بود، گفت: مهناز حرف بی ربطی نمی زنه. 

نمی خوایم فقط به حکم فرزند بودن،  کرده ین. دیگه -----شمإ.هستین که سالهامت به حق و حقوق همه ما 

گوشمون رو دروازه اراجیف شما کنیم. نه من و نه آهو از این به بعد هیچ نسبتی با شما نداریم. بهتزه احکام مدرسه 

 « نظام رو توی سربازخونه تون اجراکنین.

ولی آهو تا عمر داره دختر پدر با فریادی گوشخراش جواب داد: ممکنه تو آزاد باشی که هر غلطی می خوای بکنی،.

 « باید بیاد پیش من.منه و باید زیر نظر من باشه. خصوصأ وقتی که از شوهرش قهر می کنه، 

من از لحظه ای که پدرم وارد شده بود کلمه ای حرف نزده بودم، اما حاال با نیرویی بیکران و رها شده،ومستقیم به 

ضتون برسونم که من برای همیشه از حیطه قدرت شما بورم به عرچشمانس خیره شدم وگفتم:متأسفم. پدر، که مج

زدواج اول خارج شده م. بی خود هم سعی نکنین از تورج یه مجسمه سنگی بساز ین، چون از اون هم طالق گرفت م. ا

کنم هر دختری با اجازه پدرس صورت می گیره، ولی بعد از طالق دیگه نیاز ی به هیچ اجازه ای نیست. اگه احساس 

که این جا هم راحتم نمیذارین، این آخر ین سنگر رو هم رها می کنم و بی پشت و پناه می رم دنبال سرنوشتم. من 

همه اتمام حجتهام رو با شمت کردم و راضی به ازدواج شدم. هر آدمی بود، می فهمیدکه زیر اون همه تسلیم بی چون 

ترین تحریکی منفجر می شه. ولی برای شما هرکس اهمیتی و چرا،کوهی از فشارهای متضاد خوابیده که با کوچک 

نداشت، چون تصور می کردین که دست منو هم مثل بهنوش جایی بند می کنین و خیالتون از هر بابت راحت می شه. 

ولی این جای کار رو نخونده بو دین. حاال دیگه هم قانون هیچ حقی به شما نمی ده. متاسفم، پدر. شما باختین، و این 

اولین باخت شماست، چون بعد از آین خیال ندارم افسار زندگیم رو به دست آدم خودخواهی مثل شما بسپرم. دیگه 
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خیالتون راحت باشه، آهویی وجود نداره که در کمینش بشینین. اگه باز هم حرفی دارین،بهتره بقیه ش رو تو 

 کالنتری بزنین. 

بر زمین نشست و با تاسف غریبی که از او بعید مینمود گفت:کالنتری مثل اینکه حرفهایم کمر پدرم را کشسته باشد، 

، طالق، افسار، اتمام حجت! شماها دیوونه شده ین.خدایا جواب مردم رو چی بدم؟ بعد رو به تورج کرد وگفت: اصال 

ه. بعد فکر نمیکردم چنین آدم سست عنصری ا زآب در بیایی وگرنه هرگز نمیذاشتم دستت حتی به جنازه آهو برس

پوزخندی وحشتناک زد و گفت: خدایا کجای زندگیم خطا کرده م که حاال با چنین صحنه شومی روبه رومیشم؟ اگه 

گذاشته بودم بچه هام مثل علف هرز باال برن ، کار درستی کرده بودم؟ شاید من زیادی به اونها میدون دادم.اگه کمی 

 ه راه انداختن چنین رسوایی سنگینی رو نداشت. احمقانه سبیشتر شدت عمل به خرج داده بودم، حاال کسی اجاز

مهناز با بی پروایی خاصی گفت: نقص شما در این بود که آدمها رو با گوسفندهای توی آغل اشتبا ه گرفتین. هرگز 

فکر نکردیم که همه انسانها مثل شما حق انتخاب دارن شش سال کیسه زهرتون رو توزندگی من خالی کردین و 

موفق شدین با خودخواهیهاتون زندگیم رو به نابودی بکشونین . ولی حاال دیگه شب تموم شده و آهو همه  عاقبت

دسیسه ها رو بر مال کرده خدا رو شکر که توی خانواده ی کیمیا، یه نفر وجودداشت که مثل خودتون باشه، تقدیر این 

شکست بده؛ میراثی که از شخص شما به اون منتقل  بود که آهو درست مثل شما باشه و با همون سالح ارثی ، شما رو

شده. بعد از این خودتون رو توی لباس آهو ببینین. با این تفاوت که اون از نظر سنی حداقل چهل سال جوون تر از 

شماست و هنوزمغزش فسیل نشده. خوشبختانه حسرت تجربه های نفرین شده شما رو هم نداره. بنابراین برعکس ِ 

ه احساس بدبینی و بدبختی میکردین. ، آهو میتونه خودش رو بسازه ونمونه متفاوت شما باشه، اما با شما که همیش

 همون قدرتهای ارادی.

 در این لحظه نگاهی حسرتبار به من کردو گفت: فقط بهم بگو کی چنین راهی رو پیش پای تو گذاشت؟

مغز انسانهارو وادار به تفکرو نتیجه گجیری یاج بوده که با خلوصی حقیقی سرم را به زیر اندااختم و گفتم: همیشه احت

کرده شاید هرکی زیر فثشارهای شما قرار می کرفت، عإقبت یه روز دنبال راه خروج می گشت.. شانس رهایی من 

فقط انسا نیت وگذشت تورج بودکه حاضرشد منو به حال خودم بذاره. شاید اگه تورج چنین بخششی در حق من نمی 

مرور مبدل به هیوال یی می شدم که برای همیشه شعور فکرکردن رو از دست می داد. انسآن بی شعور مثل  کرد، به

 جوری ازکار بیفته.  سرطانی پیشرفته می مونه که همه اعضای جامعه رو فاسد می کنه و انقدر پیش می ره تا یه

میدان. می بینیم کی پیروز می شه. دماری از  نگاهی آشوبگر و انتقامجو به من افکند وگفت: برو. این گوی و این

ز کدوم طرف خوردی. فقط وقتی که زمین خوردی، یه بار دیگه به روزگارت درمئ آرم که هیچ وقت نفهمی چطور و ا

 دیدنت می آم تا اشک پشیمونی و ناامیدی رو تو چشمای دریده ت ببینم و بهت بگم که پدرت کی بود و توکی هستی 

از تهدیدش کوچک ترین مرامی به دل راه دهم، گفتم:همیشه این جزو سنتهای دیرینه شما بوده که  بدون این که

مبارزه رو تا سر حد پستی و رذالت ادامه بدین. حاال هم هر کار کخ دوست دارین بکنین تا بعدها به خود تونی 

جدا می کنه زندگیی ناشناخته تر از اون بدهکار نباشین. باالتر از سیاهی رنگی نیست، و سیاهیهای کاذب منو از شما 

 « که من دیدم، وجود نداره.

وقتی من ساکت شدم، پدرم نگاهی منزجر به تورج کرد و بی هیچ حرفی خانه را ترک کرد. همه مان در بهت و 

را از  سکوت خاصی فرو رفته بودیم. بچه ها بیدار شده بودند، اما جرات بیرون آمدن نداشتند. درک غریزیشان آنها

ی چمباتمه زده و به زمین خیره شده بود. داریوش با چشمانی عاصی ورود به جسله منع کرده بود. تورج گوشه ا
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نزدیک مهناز نشسته بود به آخرین برخوردش با پدری می اندیشید که اگر او را نداشت، خوشبخت تر بود. مهناز با 

رق بوسه ساخته بود. فرهاد و فرناز جان دوباره ای یافته و قلبی مسرور، کودکانش را در آغوش گرفته و آنها را غ

مسکن امنی در آغوشی مادر پیدا کرده بودند. سکوت به دست فرهاد شکست که پرسید: امامان، چرا بابا بزرگ 

 دیگه ما رو دوست نداره؟

 ته باشن، بهتره. به جای مهناز، داریوش جواب داد: پسرم، بعضیها یه جوری هستن که اگه کسی رو دوست نداش

 مهناز فرهاد را محکم در آغوش فشرد وگفت: عوضش همه ما دوستت داریم. 

 وقتی که حال همه کمی جا آمد، تورج گفت: بیا بریم، می خوام باهات حرف بزنم. 

 جواب دادم: اگه می شه، بذار برای عصر، چون االن حالم اصأل مناسب نیست. 

 س از خداحافظی رفت. با خوشرو یی قبول کرد و پ

آن روز هیچ کس به اندازه بچه ها خرسند نبود. اما داریوش و مهناز از رفتار پدر مشوحش تر از آن بودند که حوصأل 

 ابراز شادمانی داشت باشند و من بی خیال تر از بچه ها، امید داشتم که هرگزکاری از دست پدر برنیاید. 

خودم راحت شده بود، بلکه نسبت به آینده مهناز و داریوش هم نظر خوبی داشتم.  حاال دیگر خیالم نه تنها از بابت

آنها همه چیز را از نو آغاز می کردند. مضافأ بر این که در دو ماه آخر آینده را از پشت پرده های طالق نگریسته و 

 در ماورای آن چیزی نیافته بودند که قدر و قیمت عشق و مسالمت را داشته باشد. 

 

 پایان فصل هفتم

 

 فصل هشتم

 

وقتی تورج دنبالم آمدی حالت چهره اش با صبح تفاوت بیاری کرده بود. تزلزلی ویرانگر ومشنده در چشمانش خون 

یی افشانده بود؛ حالتی که هرگز در او ندیده بودم. با وسواسی جنون آمیزگفتم: تورج، چه اتفاقی افتاده. چی بی اعتنا 

 « شده؟

 با بی قیدی محضی تکان داد وگفت: نه، چیزی نشده. سرش را

 ز من مخفی می کنی. گفتم: دروخ می گی. داری یه چیزی رو ا

پوزخندی تمسخر آمیز زد وگفت: آره، اصأل بلد نیستم دروغ بگم. امروز صبح پدرت بقیه سخنرانئ پرطمطراقش رو 

قایق روبرای اونها تعریف و تفسیرکرده. االن من از اون جا رم انجام داده و همه حتو خانه ما و در حضور پدر و ماد

 میام. هرچی از دهنش درا ومده بار من و خونواده م کرده.

وقتی که حرف می زد، تمام صورتم قرمز شده بود. از تصور این که چقدر تورج پیش خانواده اش خوار و حقیر شده، 

متأسفم. اینو از ته قلب می گم. باالخره دیر یا زود باید با چهره  داشتم آ تش می گرفتم. با شرمندکی بی وصفی گفتم:

حقیقی پدرم روبه رو می شدن. هیچ کس نمی تونه در چند برخورد اولیه پی به چهره درونی پدرم ببره. خوب شدکه 

 دست خودش رو اونجا هم روکرد.

ندازه تو سرخوردگی ا بازی کردن. من هم به اسر تکان داد وگفت: حاال دیگه برای من هم تفاوتی نمی کنه. همه با م

ز داشت. شاید از روز ازل ما برای همدیگه خلق نشده بودیم. حاال دیگه موقع اقراره. اعتراف می کنم که آگاهانه قبل ا

اجباری بود، به همین دلیل ازدواج نظرت رو نپرسیدم، چونی برای من هم تفاوتی نمی کرد. این ازدواج برای من هم 
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تو با یه دنیا مهر و م هرگز نمی تونستم خودم رو قانع کنم که از الک عروسکیم بیرون بیام. همیشه تصور می کردم ه

عاطفه به زندگیم قدم می زاری و خاطره عشق محکومم رو از جداره های قلبم پاک کنی . ولی متآسفانه هر دوی ما 

 . مثل تیری بی هدف رها شدیم.وشاید وهزگز به مقصد نرسیم

با دهان باز و متعجب خیره تورج.را وبرانداز می کردم. خدایا ازچی حرف می زد؟ چطورممکن بود او هم رو دست 

 خورده باشد؟ پس آن همه بی توجهی و برودت منشأ درونی داشت؟ 

که چطور به صحبتهایش ادامه داد وگفت: از لحظه ازدواج دنبال راه فر اربودم. همه شب عروسی تو این فکر بودم 

برخوردکنم.تا به سادگی دست از سرم برداری. ولی قبل از این که من مسئله ای رومطرح کنم و مجبورشم چهره م 

رو رو کنم، خودت به حرف اومدی وخواسته حقیقی منو بیان کردی. برام باور نکردنی بود. اون هم درست در 

دازی و یه عمر منو بیهوده دنبالت بکشی، عصیان و اقتدار لحظاتی که انتظار داشتم مثل همه زنها زنجیری به گردنم بن

، تو طوفانی به پا کرده بود که همونشب اول منو شوکه کرد. شاید هزارها سال بگذره و چنین تصادفی رخ 

نده؛تصادفی که برای من باور نکردنی بود. وقتی که با پدرت روبه رو شدم، معنی اون همه تردید و نمی خواهمها رو 

م و حق روکامالبه تو دادم! به تویی که پا از مرز رویدادهای اتفاقی فراترگذاشتی و همه چیز رو، حتی من و فهمید

ازدواجمون رو بیهوده انگاشتی. اما امروز روز دیگریه. امروز خونواده منهم به نفس عمل نادرستمون پی بردن. امروز 

کوچک ترین دردی به دل کس نبود. مادرم با  همه خو شحال بودن که ما همون شب اول از هم .جدا شدیم.

خدا چه خطر مهیبی رو از سرمون بازکرد. اما متآسفانه هیح کس این وسط به فکر خوشحالی بی وصفی گفت: 

شکستگی من و تو نیست. همه خوشحالن که کمتر باخته ن. شاید تو هم از این واقعه خوشحال باشی، اما برای من 

ن که من دیگه نمی تونم تورج گذشته باشم. همه زیر بناهای عاطفیم زیر و رو شده و خاطره خوشایندی نیست، چو

دیگه نمیدونم چی درسته، چی غلط. از خودم دور شده م. از چیزهایی که دوست داشتم دور شده م. درست مثل این 

 که با همه بیگانه م. توی این 

ال کل زندگیم به بطالت گذشته. از این به بعد هم نمی دونم مدت په چیزهایی د یدم و شنیدم که فکر می کنم تا به ح

دنبال چی هستم. خونواده م از این که سرنوشت منو عوض کردند، پیش روم شرمنده ن، ولی این شرمندگی چیزی 

مه می دادی، همیشه با جنجال و مرافعه خودم رو ارضا می کردم، فقط با این رو عوض نمی کنه. اگه می موندی و ادا

کرکه الجرم باید زندگی کرد. اما حاال دیگه از همه دستاوردهای این سرنوشت بیهوده خسته شده م. تنها چیزی ف

کهدیگه تو فکرش نیستم، ازدواجه. سرابی که من از زندگی می دیدم با آبی که پیش روم قرار گرفت، زمین تا 

 آسمون تفاوت داشت.

رک کرد و به نقطه دوری خیره ماند. هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. از در این لحظه ساکت شد. ماشین را گوشه ای پا

حرفهایش استنباط کردم که دیگر تمایلی به دیدن من ندارد، ولی دلش نمی خواهد با بیان صریح آن مرا آزرده کند. 

 ز آن بود که بگذاردکس به دلیل چیزی پی ببرد. دام تقدیر بی رحم تر ا

بعد من گفتم:تورج، خودت خوب می دونی که من هیچ تقصیری نداشتم. حاال هم که همه مدتی هردو ساکت بودیم. 

، چون استخوان رو نمی شه برای زمانی یگه همدیگه رو نبینیم برای هر دو مون بهترهچیز رو شده، فکر می کنم اگه د

 و جراحت روگسترش می ده. طوالنی الی زخم گذاشت. بعد از این باید فکر عالج زخمها باشیم، و برخورد من و ت
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با چشمانی درد کشیده گفت: نه، من باید آخرین تکه های این معمای نیمه تموم رو پیدا کنم. باید برام بگی که توی 

زندگی چه توقعاتی داشتی. البته نه برای اون که سعی کنم خودم رو بر موازین تو منطبق کنم. نه فقط می خوام تجربه 

 ی بود که خودت قبل از طالو به من دادی. تو مجبوری دینت رو به من ادا کنی. م کامل بشه. این قول

نگاه بی توجهم روی آدمهای مختلف چرخ می زد و در همین حال به بی اهمیتی وقایع می اندیشیدم. عاقبت با آرامش 

یست. خیلی چیزها، خیلی کاذبی گفتم: نمی دونم. شاید همه توقعات من از زندگی، سرابی باشه که هرگز قابل لمس ن

می سوز ونن. شاید میون هزازان دختر، یکی مصل کارها، خیلی بایدها در زندگی من حریق شدن و دارن فطرتم رو 

من باشه، و استثنا چیزی نیست که تو بخوای به عنوان تجربه به ذهنت بسپاری. تو باید دنبال یه حکم کلی بگردی ، 

قتدار تو زندگی هستم؛ چیزها یی که شاید ازنظر همه اجتماع مطرود و رین زوایای ادر حالی که من فقط دنبال نادر ت

 غیر عاقالنه باشد. 

با سماجت و یکرنگی گفت: هرچی که باشه برام مهمه. اگه میون هزار تا دختر تو سر راهم قرار گرفتی، پس باید با 

 « ام همه چیز رو در موردت بدونم.قاعده های خاصی هم آشنا بشم. بنابراین برام حرف بزن. می هو

صریح و شمرده گفتم: یکی از حیاتی ترین خواست های من درس خوندن بود. وقتی دیپلمم رو گرفتم، تو رشته 

روانشناسی قبول شدم، ولی پدرم به من اجازه تحصیل نداد. دلم میخوا درس بخونم وکارکنم و روی پای خودم 

ز رکود و در جا زدن متنفرم. همیه عقیده داشته م که زندگی زناشویی روی دو پای بایستم. دوست دارم مطالعه کنم. ا

مرد نیست، بلکه پاهای زن هم باید به حرکت دربیاد. از همه مهم تر این که مرد تو خونه قانونگذار نیست، همون 

ق اونهاست که هر نوع طور که خدا هم نیست. اما مردهای کشور ما همیشه تصور می کنن خونه مرکز دیکتاتوری مطل

جبری رو میشه توش اعمال کرد. اگه روزی بنا به خواست خودم ازدواج کنم، شیره زندگیم با توده بی شمار 

 هموطنهام تفاوت می کنه. من دنبال آزادی و گذشت و عالقه هستم، نه جنگ و اسارت و تنفر. 

 ی تونستم داشته باشم،ولی دیگه همه چیز از بین رفته.به سادگی شانه ها را باال انداخت وگفت:شاید همه اینها رو م

 با تعجب گفتم: چی از بین رفته؟ 

جواب داد: همه اون شاخصها یی که می تونست روزی رنگین ترین زندگیها رو پدید بیاره، امروز به دست پدرت 

می داشته باشیم. از طرفی هم ویرون شد. برخورد اونابا خونواده م طوری بودکه اونها هرگز نمی ذارن زندگی آرو

ز شکفتگی افتاده. در حقیقت گذشت و حال با هم نابود شدن و حاال دیگه عشق دیرین و کودکانه سحر آمیزم، ا

 مطلع نیست. معبری اجتناب ناپذیر باقی مونده که کسی از ماهیت اون 

به این نتیجه رسیدی. می دونی  با چشمانی بی حسرت گفتن: تورج امیدوارم خوشبخت بشی. خوشحالم که خودت

چیه من برای به دام انداختنت توری باز نکرده بودم. از همه مهم تر این که وجدانم از بابت تحریک تنفرت راحته. 

حاال تو هم مثل من شده ی. فکر می کنم بهتره برگردیم، چون دیگه رگه ای کشف نشده باقی نمونده. بهتره هرکدوم 

د مون بریم. شاید یه روز، یه جایی سرنوشت دوباره ما رو به هم نزدیک کرد! روزی که دنبإل سرنوشت مرموز خو

 هیچ کدوم از ما چیزی از زندکی طلبکار نباشیم. 

نگاهی محبت آمیز ؤ معصوما نه به من کرد. به خوبی حس می کردم که در ترک من تردید دارد. ولی باالخره باید از 

پایین اندا ختم و بی حرکت نشستم. اما او راه نیفتاد. کمی بعد گفت: آهو، یه سؤال این گذرگاه می گذشتم. سرم را 

 « دیگه باقی مونده. دوست دارم باهام صادق باشی.

 با لرزشی نامحسوسی رو به وی کردم وگفتم: مگه تا این جا باهات صادقی نبودم؟ 
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 ؟ مستقیم به من چشم دوخت و گفت: هیچ وقت دلت برام تنگ می شه

از سؤالش هم خنده ام گرفت، هم افسرده شدم ، چون واقعأ جوابی بر ایش نداشتم. جواب دادم:بهت قول می دماگه 

 کنم و بهت بگم. دلم برات تنگ شد، پیدات 

سر تکان داد و گفت: بچه گول می زنی؟ خوب می دونم که هر اتفاقی هم بیفته، سراغ منو نمی گیری. اشکالی داره 

 اهی حالت رو بپرسم؟ فقط می خوام بدونم موفق می شی یا نه. فقط گاه گ

ی نیست. ولی اگه احساس کنم که قصدت ایجاد قید و گفتم: اگه این احوا لپرسی فاقد هر جور تعهدی باشه، مسئله ا

بنده، همه حسا بهایی که روت کرده بودم معکوس می شه. مواظب باش هر وقت که می خوای حالم رو بپرسی، 

 قت رو فراموشی نکنی. صدا

 آینده ت چیه؟ لبخندی شکسته و بی معنا روی لبهایش ظاهر شد و گفت: برنامه 

شانه باال انداختم وگفتم: فکرکنم اولین کاری که می کنم گشتن به دنبال کاره. بعد هم درس خوندن برای قبولی تو 

ی درونم رو اشکارکنم. می خوام یاد بگیرم که رشته حقوق. می خوام وکیل بشم تا باکمک به همجنسام صدای حقیق

 قانونأ از آهوهای بی پناه دفاع کنم. 

بکشه تا خوش به حالت که می دونی دنبال چی هستی. فکرکنم منن. مدتها طول »نگاهی پرحسرت به من کرد وگفت: 

 بفهمم دنبال چی هستم. 

راه گفت: یه چیز دیگه مم هست که باید تکلیفتش رو ماشین را روشن کرد و به طرف خانه داریوش راه افتاد. در 

 « روشن کنیم.

 « چی؟»گفتم: 

 جواب داد: من امانتدار خوبی نیستم. تکلیف اثات تو توی خونه من چی می شه؟ 

م اصأل یادم نبود. نمی دونم. چون من هم جایی برای اونها ندارم. خونه داریوش هم که جا نداره.اصألبه چه درد»گفتم: 

 « می خوره؟ بهتره به پدرم زنگ بزنی بیاد اونها رو تحویل بگیره. می ترسم بعدها همون اثاث یه قالده بشه به گردنم.

با جدیت خاصی کنت: از همین حاال داری از حق و حقوقت می گزری؟ اونها مال توئه. اگه هم جایی نداری، می تونم 

اونها به پدرت اشتباهه. باالخره یه روزی بهشون احتیاج پیدا می  یه فکری براتون بکنم. ولی در هر حال پس دادن

 « کنی.

 شانه هایم را باال اندا ختم وگفتم: تا روزی که مورد مصرف پیداکنن، چی کار باید کرد؟ 

لبخندی شیوا و هیجانزده بر لبش نقش بست و گفت: خودم برات نگهشون می دارم. باالخره هر چی باشه، می تونی 

از این روی من مثل یه دوست وفادار و بی قید و بند حساب کنی. می تونیم تصور کنیم که در مقابل هم هیچ  بعد

 « جنسیت خاصی نداریم.

 با تردیدگفتم: باشه، اگه خواسته تو اینه، حرفی ندارم! 

دگی ام شده بود و با کم کم داشتیم می رسیدیم و لحظه وداع نزدیک می شد! وداع با انسانی که با تنفر وارد زن

 صداقت و یکرنگی ازمن دور می شد 

 لحظه ای که جلوی خانه داریوش توقف کرد، پرسید: آهو، واقعأ خواسته ت رفتنه؟ 

قطره اشکی کرم از چشمهایم سرازیر شد وگونه هایم را سوزاند گفتم: نمی دونم. شاید آره، شاید هم نه. می تونم 

ای احتمالی آینده رو نادیده بگیرم و با امیدی دنبالت راه بیفتم، اما کسی که از سرخوردگی و رنج و ناا میدیه
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خطرکردن می ترسه، الیق رسیدن به خوشبختی نیست. باید رفت و دید و تجربه کرد. رکود و سکون حالتی نیست 

 که درش احساس پویایی کنم. خداحافظ!

 دیدار!  مثل آدههای بهتزده و بی روح به آرامی گفت: به امید

 

 پایان فصل هشتم

کم کم داشتیم میرسیدیم ولحظه وداع نزدیک میشد. وداع با انسانی که با تنفر وارد زندگیم شده بود وبا صداقت 

  "اهو،واقعا خواسته ات رفتنه؟"ویکرنگی ازمن دور میشد.لحظه ای که جلوی خانه داریوش توقف کرد،پرسید:

نمیدونم شاید اره ،شایدم نه.میتونم سرهوردگی "د وگونه ام را سوزاند .گفتم: قطره اشکی گرم ازچشمانم سرازیر ش

ورنج وناامیدی های اینده رو نادیده بگیرم وبه امیدی عبث دنبالت راه بیفتم. اما کسی که از خطر کردن میترسه الیق 

حساس پویایی رسیدن به خوشبختی نیست.باید رفت ودید وتجربه کرد.رکود وسکون حالتی نیست که درش ا

  "کنم.خداحافظ. 

  "به امید دیدار."مثل ادم های بهت زده وبیروح به ارامی گفت:

  9فصل

وقتی وارد خانه شدم،مهناز فوری ازحاالتم به اضطراب درونیم پی برد ومرا به حال خود گذاشت.اما داریوش با نگرانی 

  "اهو چی شده؟"وافری گفت:

  "اون چه نباید میشد ،شد"نگزده گفتم:خیلی سرد وبیتوجه مثل ادمهای ج

  "بیچاره مشت ناجوری از پدر نوش جان کرد."با تاسف گفت:

کتک خوردنش پیش فحاشی پدر جلوی خونوادش اصال اهمیتی نداره.دیگه خیال پدر راحت شد.از اینجا رفته "گفتم:

  "خونه پدر تورج وهمه عقده هاشو سر اونا خالی کرده.

اهو خودتو اذیت نکن.این اخرین ضربه ای بود که ازدستش بر میومد.بعد از این دیگه "شید وگفت:مهناز آه عمیقی ک

  "همه ما راحت واسوده ایم،چون پدرت دیگه مستمعی نداره.
 

پس از ان ماجرا به داریوش سپردم که برایم کاری پیدا کند.چون با وجود مهناز درخانه دیگربچه ها تنها نبودند. 

ار میکرد .اما مدت ها بود در اثر دعواهای پدرم از کار کناره گیری کرده بود وحاال دیگرحوصله اش را مهنازقبال ک

 نداشت. 

مقداری تخقیق کردم.کتاب هایی که برای امتحان در رشته حقوق الزم داشتم جمع اوری کردم وشروع به درس 

فشرده درس میخواندم.اما باوجود همه تالشی که خواندن کردم.کنکوردزنیمه د.وم سال ونزدیک بود ،بنابراین باید 

کردم موفق نشدم قبول شوم.چون نزدیک دو سال ازکنکورم گذشته بود وهمه ی مطالب از خاطرم رفته بود.ولی ازرو 

 نرفتم وباز هم به خواندن ادامه دادم. 

برای تنها ماندن وفکر  داریوش درشرکت خودشان برایم کاری پیدا کرد.دیگر روزهایم پر شده بود وهیچ فرصتی

 کردن نداشتم. 

مهناز خیلی خوشرومهربان شده بود.اوایل احساس میکردم با امدنش کم کم پای مرا از خانه میبرد.ولی مثل اینکه 

برداشت من از او کامال اشتباه بود.او با کذشت تر از ان بود که من فکر میکردم.مشکل عمده انها فقط پدرم بود که با 

 ر خطری زندگی انها را تهدید نمیکرد. نبودنش دیگ
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شرکتی که به اتفاق داریوش در ان کار میکردم یک شرکت مهندسی و نقشه کشی بود.اوایل کار سعی کردم نقشه 

کشی را یاد بگیرم وبا تمرین تا حدی هم موفق شدم.هنر شیرینی بود اما من فقط درحد پرسپکتیوهای ساده 

 کسب مهارت نیاز به زمان خیلی بیشتری داشتم . میتوانستم کارکنم چرا که برای 

دیگر اوضاع عادی شده بود.از اخرین باری که توج را دیده بودم دیگرخبری از او نداشتم.شاید منتظر بود من دلم 

تنگ شود وبه سراغش بروم.شاید هم به خاطر اساسی که پیشش داشتم مطمئن بود که عاقبت با او تماس میگیرم. یا 

 ی اینها افکار بیهوده ای بود که از مغزمن میگذشت.شاید اصال ازدواج کرده بود ودنبال زندگیش رفته بود. شاید همه 

 

دربها ر سال بعد تمام تالشم را برای قبولی در ئدانشگاه کردم واین بار موفق شدم دررته مورد عالقه ام یعنی حقوق 

کناره بگیرم.چون در دانشگاه تهران قبول نشده بودم والجرم قبول شوم.اما به خاطر درس خواندن مجبور بودم از کار

 باد به اصفهان میرفتم..نمیدانستم درشهر غریب با ادمهای بیگانه چگونه زندگی خواهم داشت. 

از این دوره صرف نظر کن شاید بتوانی در نیمه دوم در تهران قبول شوی. اما زندگی فرصتی "داریوش مدام میگفت:

نسان نمیدهد.به همین سبب راهی اصفهان شدم ودر دانشگاه ثبت نام کردم.روزهای اول رابه سختی برای غفلت به ا

میگذراندم.درخواب گاه به من وچند نفردیگه یک اتاق دادند.داریوش هم دنبال کارم بود تا از طریق شرکت خودش 

 کاری برایم در اصفهان پیدا کند. 

قاید مشترک خیلی سخت بود با یکی از هم اتاقی هایم به نام صدف که او چون زندگی درون خوابگاه با افرادی با ع

هم مثل منت از تهران امده بود،به فکرافتادیم خانه ای پیدا کنیم واز خوابگاه برویم.پس از یک ماه موفق شدیم 

بود.بعد با  اپارتمانی کوچک وجمع وجور درشهر پیدا کنیم.قیمت ان هم وقتی که به دو تقسیم میشد تقریبا مناسب

 کمک داریوش کارمناسبی هم پیدا کردم ودرس وکار وزندگیم به مرور روی غلتک افتاد. 

بچه های دانشکده حقوق ذاتا پرحرف ووراج بودند.که اگر غیر از این بود از پس فراگرفته ها برنمی امدند.برخالف 

ی که داشتم،هم خرج کرایه خانه هم خورد وحشتی که از این چنین زندگی داشتم،مه چیز راحت بود.باکار نیمه وقت

وخوراکم رادر می اوردم .البته پس اندازی برای خرج ها ی متفرقه باقی نمیماند.ولی همین برای اغاز زندگی مطلوب 

 کفایت میکرد. 

 هفته ای یکروزبا داریوش ومهناز تماس میکرفتم واگرنیازی داشتم داریوش کمکم میکرد. 

فت که پدرم دنبالم میگردد واز طریق بهنوش مدام سراغم را میگیرد. ولی او حرفی از اینکه یکی دوبار داریوش میگ

من در کدام شهرم،نزنده است.به او گفتم مسئله ای نیست که بداند کجا هستم چون دیگر اگربخواهد هم نمیتواند 

 کاری با من داشته باشد. 

به ذهنم راه میافت.چی میشد اگه همون دوسال پیش با اجازه وقتی در الک تنهایی ام فرو میرفتم ،افکار پریشانی 

پدرم به دانشگاه میرفتم واین همه مصیبت نمیکشیدم وحاال به شکل زنی مطلقه وارد اجتماع نمیشدم؟چی میشد مثل 

انسانی ازاد زندگی میکردم وهرگاه مایل بودم مادرم را می دیدم؟خیلی دلم برایش تنگ شده بود.مادر موجودی 

ت که بشود فراموشش کرد اگر پای پدرم وسط نبود حتما میرفتم به دیدنش ومدتی در اغوشش ارام نیس

میگرفتم.ولی با وجود چنین سدی همه اینها ارزوهای خامی بیش نبود.دلتنگی های غربت از یک طرف وقبول 

شاید با تحمل شدید،به ان مسئولیت از طرف دیگر،همه رویاهایم راتحت شعاع قرار داده بود.فقط باید صبر میکردم.

 نقطه اوج دست میافتم. 
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ماه از شروع دانشکده ام میگذشت.دیگر کمتر احساس غربت میکردم.چون اعلب بچه های در ان شهر  6تقریبا 

غریب بودند.کمکم از شدت سختی ها کاسته شده بود.گاهی اوقات پدر ومادر صدف برای دیدنش به اصفهان می 

مان ما بودند.فقط در لحظاتی که شاهد رفتار انها بودم ،بغض درد الودی گلویم را امدند ویکی دوروزی میه

میفشرد.اوایل با دیدن انها انتظار داشتم کسی هم به دیدن من بیاید،اما این ارزویی عبث بود.مادرم هرگز کسی نبود 

ی یک بار هم صحبت امدن را که بدون اجازه پدرم از حال من جویا شود،داریوش هم برای اینکه مزاحم من نشود حت

 پیش نکشید.دلم از این همه تنهایی به درد می امد. 

درس هایم خیلی خوب پیش میرفت.عالقه وافری که به این رشته داشتم باعث میشد همه چیز راخیلی زود یاد بگیرم 

 وبه خاطر بسپرم. 

ن را دیدیم.وقتی کیسه های بار را دست روزی که با صدف ازخرید بر میگشتیم،سپهر کالنتر یکی از همکالسیهایما

  "بفرمایید برسونمتون."من وصدف دید،توقف کرد وگفت:

خیلی از لطف شما ممنون.خیلی وقته "رنگ ازروی من پرید.اما قبل از اینکه ازسوار شدن ممانعت کنم،صدف گفت:

  "منتظرتاکسی ایستادیم

مثل اینکه "دو عقب نشستیم.در بین راه سپهر گفت:نگاهی غضب الود به صدف کردم وبا دلخوری سوار شدم.هر

  "خانم کیمیا خیلی عصبی هستن؟

نه،عصبی نیست.فقط "صورتم را به سمت خیابان کردم وبیتوجه به مغازه ها خیره شدم.صدف درجواب سپهر گفت:

  "کمی خسته شده.اخه با این بار زیاد کلی هم پیاده راه رفتیم.

جویانه به صدف کردم.اما این بار سپهر هم ازتوی اینه مرا دید ومن شرمنده وخجالت  برگشتم ودوباره نگاهی ستیزه

 زده سربه زیر انداختم وباز هم حرفی نزدم.صدف نشانی خانه را به سپهر دادومثل بچه ادم ساکت نشست. 

  "شما باهم زندگی میکنین یا امروز پیش هم هستین؟"نزدیکی های خانه بودیم که سپهرپرسید:

 . "نه ماکسیوتو اصفهان نداریم وباهم زندگی میکنیم"دف گفت:ص

امیدوارم حرفی که میزنم حمل برجسارت وبی ادبی من نباشه،ولی هروقت خرید "سپهر باتردید اشکاری گفت:

  "داشتید درخدمت گزاری حاضرم.بی وسیله ای خیلی مشکله.

  "موقع لزوم به شما اطالع میدیم.از لطفتون خیلی ممنون.حتما "صدف لبخند دلنشینی زدو گفت:

خانم کیمیا این پیش شما "سپهر ازتوی داشبرد ماشین کاغذی بیرون اوردو شماره تفنش را روی ان نوشت وگفت:

  "باشه که هروقت کارم داشتین خبرم کنین.

ستهای اهو پراز د"صدف که دید هیچ گونه تکانی برای گرفتن کاغذ به خودم ندادم،به ارامی شماره را گرفت وگفت:

  "کاغذ خریده.خیلی ممنون.

چرا سوار شدی؟اگه بخوای اینطوری رفتار کنی دیگه ابرویی برامون باقی "وقتی وارد خانه شدیم با ترشرویی گفتم :

  "نمیمونه

تادم مگر چیکا رکردیم؟غیر از این بود که مثل راننده تاکسی مارو "صدف با حالتی که انگا هیچ اتفاقی نیفتاده،گفت:

درخونه رسوند؟تو چقدر حساسی!تازه تو با بیادبی بیشتر ابروی منو بردی.شماره تلفنشو داده که هروقت حمالی 

 داشتیم فوری خودشو برسونه.خانم واسه انتخاب حمال هم تشویش دارن؟ 

 اصال دلم نمیخواست با صدف دعوایم شودبنابراین خیلی سربسته گفتم: 
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نی سوار ماشینی نشوممکنه تو با بی نظری این کارو انجام بدی اما شاید اشخاصی مثل صدفبعد از این وقتی با م"

  "سپهرنهایت سوء استفاده رو بکنن وپس فردا تو دانشگاه ابرویی برامون نذارن

وای خدای من اگه قراره ابروی ادم اینطوری بریزه پس فکرکنم همه "درحالیکه به من وحرف هایم میخندید گفت: 

  "دنیا بی ابرو هستن.ادمهای 

انروز تا اخر شب حوصله من سرجایش نیامد.مثل موجودی بودم که ناخواسته وارد جریان اب خروشانی شده.ابدا از 

اتفاقی که افتاده بود راضی نبودم.ازهمه مهم تر اینکه شدیدا از سپهرحذر میکردم.چون مدتها بود دور وبر من 

ده بود که صدف همراهم بودوبا استفاده از وجود صدف هم مارا سوارکرد میپلکید.انروز هم بخت بزرگی نصیبش ش

 هم شماره تلفنش راداد.خوب می دیدم مدتهاست منتظرفرصتی است که به من نزدیک شود.

شاید صدف هم مخصوصا سوار شده بود وخودش نظر خاصی نسبت به سپهر داشت..پسره ی زبل هم سریع به این 

ه تلفنش را به من داده بود.خوشحال بودم که تیر ش به سنگ خورده بود وصدف تلفن را موضوع پی برده بود وشمار

 گرفته بود.حاالدیگراصال به او بدهکار نبودم. 

روز بعد منتظر بودم همه بچه ها دردانشگاه درباره ی این موضوع صحبت کنند.اما درکمال حیرت دیدم 

طیل شدیم کمی که ازدانشگاه فاصله گرفتیم سر وکله سپهر سپهرموضوعرا برای احدی تعریف نکرده.وقتی که تع

 اگه اشکال نداره بفرمایید برسونمتون. "پیداشد وگفت:

اقای کالنتر اگرحس انسان دوستیتون گل کرده "صدف بالفاصله شل شد که سوارشود ام من دستش را گرفتم وگفتم:

ه مراتب ازما راغب تر و وخوش اخالق ترن وروتو نو ادم های زیادی کنار خیابون منتظر تاکسی هستن.دوستانی که ب

 لبخندی شیطنت بار زد وگفت: "زمین نمیندازن.

منم بیخودی برای کسی دل نمیسوزونم.اگه میبینین کمی هوای شمارو دارم به خاطر حق اب وگلیه که تو کوچه های "

هم نه مثل اهو بلکه مثل یک ببر درنده کودکی تون داشتین،روزهایی که با پاهای برهنه وصورت شکالتی وموهای در

یه بچه موش میگرفتی وکوچه به کوچه دنبالم میکردی وهرچی التماس میکردم وفریاد میکشیدم صدای قهقهه های 

  "تو بلند تر میشد

باشنیدن حرفهایش خاطرات گنگ کودکی ام مثل فیلمی فراموش شده ارام ارام به وجودم رخنه کردحس کردم به 

میشوم.خدایا چرا او رانشناخته بودم؟با صورتی دگرگون وشرمگین سوار ماشین شدم.صدف درحالیکه سرعت خنک 

  "خانم مطمئنن ابروشون کم وزیاد نمیشه؟"خیره مرا مینگریست باصدای بلندگفت:

چک  نگاهی متعجب به من کرد وبی"سوارشو.یه اشنای قدیمی وریشه داره."با حالتی بهت زده رو به او کردم وگفتم:

 وچانه درعقب نشست. 

چطور منو شناختی؟ اگه تا ده سال دیگه هم خودتو معرفی "وقتی که ماشین به راه افتاد با تحیر شدیدی گفتم :

  "نمیکردی امکان نداشت بشناسمت.

اهو اسمی نبودکه هرگز ازذهنم دوربشه. هنوزتو ی خاطرات بچگی گاهی اوقات "لبخندی گیرا و محجوبانه زد وگفت:

لم هوای اون روزای طالیی رو میکنه،روزهایی که چیزی از تکامل نمیفهمیدم؛لحظات قشنگی که یکدفعه تموم شد د

 ومنو باکوهی از دلبستگی تنها گذاشت. 
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مثل اینکه یکدفعه همه چیز زیر ورو "یکباره احساس شرم کردم وقرمز شدم. سرم را به زیر انداختم وگفتم :

یرفتیم.همه بچه ها از تو حساب میبردن،اما تو مثل سگ ازمن میترسیدی.هروقت هم شد.یادمه که هنوز مدرسه نم

  "سعی میکردی یه جوری کنفم کنی رودست میخوردی.

مدتهاست که دلم میخوادباهات حرف بزنم وخاطرات روزهای کودکیم رو زنده کنم، ولی "سرتکان داد وکفت :

م کردی که ازترس موبه تنم راست شد.حقیقتا هنوزهم لنگه هروقت بهت نزدیک شدم انچنان نگاه غضب الودی به

نداری.نه تنها من بلکه همه بچه های دانشکده ازت دوری میکنن.جدا چرا اینقدرعبوسی؟همه میگن با خودتم 

  "قهری.اوایل باهاشون مبارزه میکردم،ولی به مرور حس کردم حق بااونهاست.

شایدتنها علتش محیط رشدم باشه.اخه انسان براساس گذشته اش، ":تبسم نیم داری روی لبهایم پدیدارشد وگفتم

رفتارهاشو شکل میده.شاید من هم با تقدیر پرپیچ وخمم به اینجا رسیدم،اینجایی که دیگه به هیچ چیز به دیده ی 

چی معنویت نگاه نمیکنم.درست مثل ماشینی هستم که جز انجام دادن اهداف قراردادی کار دیگه ای ندارم.راستی 

  "شد که یکدفعه غیبت زد وبرای همیشه گم شدی؟

پدرم به اصفهان منتقل شد.خونه تهران رو فروختیم واومدیم اصفهان.اول کار شدیدا وحشی "اه عمیقی کشید وگفت:

شده بودم.ازاصفهان وادم های غریبه اش متنفرشده بودم.از اینکه دیگه تو وبقیه دوستام رو نمیبینم رنج میبردم.ولی 

ت زمان باعث شد یاد بگیرم که هیچ چیز تو زندگی ادم ثابت نیست،حتی خود زندگی . چون بعد ازمدت گذش

کوتاهی مادرمو ازدست دادم.بامرگ ناگهانی مادرم توی تصادف،ضربه شدیدی بهم وارد شد وازاون موقع انسانی 

  "خموده وگوشه گیر شدم،حاالهم که همین سپهر سمج وماجراجویی هستم که میبینی.

نزدیک خانه رسیده بودیم ودنیایی از حرف های نگفته باقی مانده بود که اصال دلم نمیخواست ناتمام بماند.ولی بدون 

پر رویی از او خداحافظی کردیم وپیاده شدیم .نمیدانم چرا اصال با او احساس بیگانگی نمیکردم.حس میکردم برایم 

ان در رویاهای کودکی وسرشار از شادیم غرق بودم که زمان را گم مثل داریوش است.انگار که اصال مرد نبود. آنچن

 کرده بودم. 

اهو خانم، اگه سپهر دوست دوران کودکی من هم بود "وقتی پیاده شدم صدف با حالتی بسیار محکوم کننده گفت:

بچه های  همین طور ساده وبی دغدغه همراهم میومدی؟نه،همون اول کارفریادت رو بر سرمن بلند میکردی ومثل

عقب افتاده منو تنها میذاشتی.چقدر خوبه که ادم کمی مردم دار باشه وخودخواهیاشو کناربذاره.دیروز تا اخرشب با 

  "من حرف نزدی که چرا سوار ماشین سپهر شدیم،اما امروز بنده رو هم تو ماشین دعوت کردی.

نباش.خیلی خب،ببخش،چقدرجدی گرفته صدف،اینقدر کینه جو"مثل دیوانه ها شروع به خندیدن کردم وگفتم:

ای!خب ادم اشتباه میکنه.قول میدم دیگه مثل ادم های کودن رفتار نکنم.البته فقط درمواقعی که احساس خطر 

  "نکنم.خودت که شاهد بودی همه چیز اتفاقی پیش اومد.من که اگاهانه به طرفش نرفتم.

  "مسئله ای نیست .بریم تو."لبخند کوچکی زد وگفت:

هنوز لباسهایم رادرعوض نکرده بودم که صدف با کاغذی کوچک به سمتم امد وگفت:بیا،این شماره سپهره،شاید 

  "بخوای ادامه خاطرات کودکیتو مرور کنی.

  "نیازی بهش ندارم."نگاهی برافروخته وسرکش به او کردم وگفتم:

ولی فقط میخوام از این به بعد شماره پیش میدونم که مغرور تر از اونی که بهش تلفن کنی،"با خلوص نیت گفت:

  "خودت باشه.
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شانه باال انداختم وشماره را گرفتم ودر کیف پولم گذاشتم.هیچ چیز در ان لحظات تنهایی به اندازه پیداکردن دوست 

 دوران کودکی ،مرا به وجد نمی اورد. 

 مثل اینکه جان دیگری گرفته بودم. 

زنگ زد.با شنیدن صدایش بینهایت خوشحال شدم.فوری قبل هر حرفی  همان شب بود که داریوش 9ساعت 

 "سپهر کالنترو یادته؟که هم سن وسال من بود؟"گفتم:

 "نه چطور مگه؟"با حیرت جواب داد:

 "همسایه ی دوران بچه گیمون،چطور یادت نیست؟_

  "اره یه چیزایی داره یادم میاد که همون روزا ازمحله مون رفتن؟"جواب داد:

  "اره همونها میدونی چی شده؟سپهرهمکالسی من از اب دراومده."گفتم :

  "اون مارو یادشه؟بابرادربزرگش یه مدرسه میرفتیم."خنده ای کرد و .گفت:

  "اون منو شناخت.اصال شکل بچه گی هاش نیست."گفتم:

  "اهو،مهمون نمیخوای؟"پس از کمی مکث گفت:

  "خوام.دارم ازتنهایی میپوسم.کی راه میوفتین؟با خوشحالی گفتم :چرا خیلی هم می

  "نه من نمیام.مهناز با بچه ها میان. اخه من مرقصی ندارم.شاید مادر هم باهاشون بیاد."جواب داد:

  "یعنی ممکنه؟"ازخوشحالی فریاد کشیدم وگفتم:

کان ضعیفه.توکه پدرو جلو جلو خوشحالی نکن.باید بهنوش ترتیبشو بده.گفتم شاید.فقط یه ام"باجدیت گفت:

  "میشناسی.

اره میدونم.همون دیوارای بلند خونه وهمون اخم کشداروغلیظ.بیچاره  "آه عمیقی کشیدم وگفتم:

  "مادر!چقدرخوشحالم که جای اون نستم.

 درلحن صدایش حالت نامفهومی وجود داشت. "اهو یه خبردیگه هم برات دارم."پس از مکث موتاهی گفت:

  "خوبه یا بده؟":باتردید گفتم

  "نمیدونم .باید ازدیدگاه تو ببینم ت بتونم بفهمم خوبه یا بد."خنده نامانوسی کرد وگفت:

 "دوباره پدر اعالمیه صادرکرده؟"گفتم:

نه فعال اتشفشان خاموشه.امروز تورج زنگ زد.دنبالت میگشت امامن جوابی براش "نفس عمیقی کشید وگفت :

  "ش ندادم.قرارشد بهش خبربدم.نداشتم.شماره تورو هم به

  "تورج؟یعنی چی کار میتونه با من داشته باشه؟"باتعجب گفتم:

نمیدونم.به من حرفی نزد.یه حالت خاصی داشت.چیزی بین تردید وشرمندگی وپریشونی ،البته این احساس من "

  "بود،مهناز میگه شاید...

 وسکوت کرد. 

  "شاید چی؟"گفتم:

د،شاید میخواد خونه رو تحویل صاحبخونه بده ومیخواد تکلیف اثاث تورو روشن کنه.اخه حقیقتا شای"با لکنت گفت:

  "هم درست نیست.اون که مدام نمیتونه اجاره بهای اثاثیه تورو بده.
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نظر خودش بود.من که ازش نخواسته بودم اونهارو برام بپاد.همون روزاخر گفتم که "با پوزخندی تمسخر امیز گفتم:

ن خونه پدرم ،ولی خودش مخالفت کردو گفت اونها به تو تعلق دارن وکاردرستی نیست ازشون بگذری.بهش ببرشو

 گفتم که جایی برای نگهداری اونها ندارم.ولی با سماجت گفت که که تاروزی که جایی پیداکنی همین جا باشن. 

  "ولی حاال که دیگه جایی برای بردن اونا داری."بااحتیاط بسیار گفت:

منظورت از جا همین سوراخ موشه که هیچ اعتمادی هم به فرداش نیست؟تازه اینجا تنها مال من "با حیرت گفتم:

  "نیست که بخوام هرکاری دوست دارم بکنم.صدف هم هست.تکلیف اون چی میشه ؟

 سکوت کرد.مثل اینکه دیگر دوست نداشت دراین مورد حرف بزند. 

  "اال مهناز کی قراره بیاد؟ح"کمی بعد با لحنی گرم پرسیدم:

 "کمی مکث کردو بعد گفت:"معلوم نیست. اول باید تکلیف مامان معلوم بشه،بعد به خبر بدم."با نفسی اسوده گفت:

  "اهو جواب تورجو چی بدم؟

شماره منو بهش بده.باالخره باید یه جوری این مشکلو حل کرد.اون هم تقصیری نداره.شاید یه روز ازروی "گفتم:

  "عارف یه حرفی زده .م حق ندارم یه عمر تو محظورقرارش بدم.ت

انروز مقداری هم با مهناز حرف زدم..پس از قطع تلفن حس کردم پرده گوش هایم دارد سوراخ میشود.خدای من 

 اگر تورج میخواست تکلیف اثاث را معلوم کند،چه باید میکردم؟.

ای برای غرغرهای صدف.مهم نبود.باالخره یک جوری نه داریوش جایی برای پیشکش داشت نه من حوصله 

میشد..وقتی که شد فکرش را میکردم.شاید اصال فقط خواسته حال مرا بپرسد.شاید هم احوال پرسی فقط بهانه ای بود 

برای پسدادن جهیزیه پردردسرم.نه،نمیشدطلبکار وبیخیال پیش رفت.اینطوی ممکن بود دراینده به او 

قبل از اینکه خودش مطرح کند،من پیشقدم شوم. اینطوری منصفانه تر بود.اینطوری منصفانه تر بدهکارشوم.بهتر بود 

بود.اگرصدف هم بامن مخالفت میکرداز او جدا میشدم ودرشرکت مقداری اضافه کاری میگرفتم تادر خانه انجام 

به اولین دروازه ای استقالل  دهم.اگر از روز اول زندگیریشه های عجز وناتوانی را نابود نمیکردم ،لیاقت رسیدن

رانداشتم. درست همان طور که پدرکم در رویاهای دور درازش انتظارش را میکشید. باید سرافکنده وبی پناه به 

 سویش میشتافتم. .. 

ان شب احساس کردم صدف از چیزی دلخوراست.نمیدانستم از کدام جهت ممکن است باشد،مهمان دارشدنمان،یا 

ا...شایدهم دلخوری اشاز شنیدن اسم تورج بوده.اخه صدف چیزی از زندگی خصوصی من صحبت من باسپهر،ی

 نمیدانست.شاید فکر میکرد تورج نامزد م است ومن به او نگفته ام.

 "صدف چی شده که به من به چشم یه بیگانه نگاه میکنی؟"بعد ازشام با احتیاط گفتم: 

برای ادم های دورویی مثل تو چه فرقی میکنه که دیگران چطور "وگفت:با بیخیالی تصنعی شانه هایش را باال انداخت 

  "بهشون نگاه میکنن؟

  "حیرتزده پرسیدم:صدف از چی حرف میزنی؟کدوم مرتبه رنگ ورییا دیدی که اینطوری محکومم میکنی؟

یی رو بازی کردی ازروزی که باهات اشنا شدم مدام واسم جانماز اب کشیدی ونقش دختر ها"تقریبا با فریاد گفت:

که افتاب ومهتاب هم رنگشونو ندیده.وقتی میخواستم به نیاز عاطفی سپهر پاسخ بدم،شدیدا منو محکوم کردی وگفتی 

دیگه وقتی با منی سوار ماشین کسی نشم چون ممکنه ئشخصیت پر افتخار جنابعالی زیر سوال بره.اما امروز درنهایت 
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میخواد میگی ووقتی به خونه میرسیم،متوجه میشم خانم یه نم کرده  وقاحت سوارماشین سپهر میشی وهرچی دلت

  "هم تو تهران دارن.تو کی هستی؟یه نگاهی به ظاهر وبطن متفاوتت بنداز،ببین خودتو میشناسی؟

همینطور که حرف میزد ازچشمانش اشکهای سرکش ونو میدانه روان بود.دیگر به عمق مطلب پی برده بودم.انقدرها 

م که نفهمم چشم او به دنبال کیست.تمام دلخوریش از بابت سپهر بود.فکرمیکرد من با استادی وحیله احمق نبود

 گری او را ازچنگش دراورده ام. 

کی سپهرنازعاطیفش رو برای تو باز کرد که من متوجه "درحالیکه مثل نهالی نازک وخزان زده میلرزیدم گفتم:

؟برو،این گوی واین میدون!تا همین فردا بهش میگم که دیگه تحت نشدم؟چرا سعی میکنی بیجهت منو محکوم کنی

هیچ شرایطی به من نزدیک نشه.مثل اینکه متوجه اصل موضوع نیستی .اگه اون اشتیاقی به تو داشت،روز اول شماره 

تلفنشو به من نمیداد.بعد هم که شنیدی بازبون خودش گفت دلش میخوادباهام حرف بزنه وخاطرات کودکیشوزنده 

 کنه. 

تو که اون یارو تورجو تو تهران داری،چه نیازی داری که سپهرو ه سمت خودت  "با حالتی ستیزه جویانه جواب داد:

  "جلب کنی؟چرا بهش نگفتی نامزد داری؟

شاید یه روزی میتونستم تورجو داشته باشم،اما خودم نخواستم.درشمن "درکمال ارامش نفس عمیقی کشیدم وگفتم:

ن نیست بلکه شوهر یه روزه ام بود کهبا توافق هردومون رفت دنبال زندگیش.تو ذهن من افکاری تورج نامزد م

  "میجوشهکه توباهاش بیگانه ای.اگراز روز اول حرفی از تورج نزدم علتش این بود که میدونستم درک نمیکنی.

 باچشمانی از حدقه درامده گفت: 

  "تو بیوه زنی؟"

اره من یه دختر بیوه ام که شوهرم حتی دستمو لمس نکرده.ازدواجمن یه ازدواج  "تم:با استیصالی سرد وموحش گف

اجباری بود وتورج همون شب اول به ناهنجاری این وصلت پی برد وبا خلوص نیت تمام حاضر به طالقم شد. من مثل 

ز احساس نکردم تو زندگی نکرده ام.هرگز زمزمه های گرم وپر محبت پدرم تو گوشم نوای ازادی نخونده.هرگ

بدون وجود پدریا همسر نمیتونم زندگی کنم. به همین دلیل هم هست که ابدا دنبال کسی یا چیزی نیستم.سپهر هم 

اگه سابقه اشنایی دیرین بامن نداشت هرگز نمیتونست به من نزدیک بشه .حاالهم احساسی بهش ندارم.من همبازی 

ونیش باشی واینده روبرمبنای وجودش رقم بزنی.درضمن تموم دوران بچگیش بهستم.تو میتونی همبازی دوران جو

جهزیه من هنوز تو خونه تورجه که باید یه جای براشون پیداکنم.اگه میبینی اینجه جلوی دست وپاتو میگیره ازهمین 

ن فردا دنبال جایی میگردم تا ازهم جدابشیم. تو هم ئدنبال یه همخونه جدید بگرد.فکرکنم اینطور بهتر باشه.چو

دیگه مانعی برسرعشق یک طرفه تو نیست.مدتهاست که عادت کرده م ه کسی بدهکار نباشم.حوصله تهمت ها 

وبدبینی های تورو هم ندارم.ترجیح میدم این وسط نقش یه بی طرفو بازی کنم.خوشبختانه خیلی زود حقایقو بیان 

 "کردی وقبل از اینکه کسی مدیون بشه از هم جدا میشیم.

م تمام شد او سکوت کرد.هیچ جوابی نداد.مثل اینکه مردد بود.حکایت زندگ وازدواج پرماجرای وقتی حرفهای

 من،بدجوری متعجبش کرده بود.مدتی فکر کرد وعاقبت بدون اینکه حرفی بزند به رختخواب رفت.

 مثل اینکه برای هیچ یک از حرف های من جوابی نداشت.
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ف تصورم که انتظار داشتم که سپهر با سالم گرمی به سویم بیاید،اصال به روز بعد وقتی وارد دانشکده شدیم،بر خال

من نزدیک نشد و تا آخر مثل مثل فردی کامال بی گانه در همان دور باقی ماند.صدف از این برخورد سپهر احساس 

یچاره نمی رضایتی خاص می کرد.مثل اینکه با زبان بی زبانی به من می گفت دیدی به تو هم اهمیتی نمی دهد؟ب

 داسنیت که حقیقتا برایم اهمیتی ندارد.

می خوام »وقتی تعطیل شدیم،مثل هر روز از دانشکده خارج شدیم.ولی هنوز چند قدمی نرفته بودیم که صدف گفت:

 «تنها باشم.یه جایی کار دارم.

ایلی.من میرم خونه و یه هر طور که م»اولین بار بود که از بودن با من امتناع داشت.بدن هیچ گونه سماجتی گفتم:

 «چیزی درست می کنم و ناهار منتظرت می مونم.

 «از دستم دلخوری؟»نگاهی از روی شرمندگی به من کرد و گفت:

ابدا.چرا باید دلخور باشم؟آدمها آزادن هر طور دوست دارن رفتار کنن.من هم گاهی اوقات به تنهایی »جواب دادم:

 «ه.نیاز دارم.این حق قانونی هر انسان

از همدیگر جدا شدیم.من در یک طرف خیابان و صدف در طرف دیگر در مسیر خانه گام بر می داشتیم.یک آن 

حس کردم صدف قصد دارد من و خودش و احساس سپهر را آزمایش کند.مدام چشمش در خیابان به دنبال تویوتای 

کند.در همین لحظات یک تاکسی رسید و من آلبالویی رنگ سپهر بود و انتظار می کشید که از راه برسد و انتخاب 

بدون معطلی سوار شدم.لحظه ای که داشتم از آنجا دور می شدم.نگاه مضطرب و جا خورده ی صدف را دیدم که 

 فاتحانه چشم به من داشت.لبخند تمسخر آمیزی تمام صورتم را پوشاند.

ده می رفتیم.وسطهای کوچه در اندیشه ی دیدن سرکوچه از تاکسی پیاده شدم.همیشه مسیر طوالنی کوچه را باید پیا

مادرم بودم که ناگهان سپهر جلوی رویم سبز شد.با دیدنش رنگ از رویم پرید.مثل آدمهای احمق رویم را 

هی،آهو.دلخور نباش.اگه توی دانشکده »برگرداندم و به راهم ادامه دادم.از ماشین پیاده شد و به رفم آمد و گفت:

 «یعات زیادی رو به ناحق پشت سرت رقم می زدم.باهات حرف می زدم،شا

مسئله رفتار تو یا نظر بچه ها نیست.مشکل چیز دیگریه که تو باید از همین االن »با چشمانی خشمگین و مصمم گفتم:

 «بدونی.

 «چه مشکلی؟من که سر در نمی آور.»با تحیری کودکانه گفت:

با تمام ریدفیهام تفاوت می کنم.اگه دنبال یه دوست یا همسر یا حقیقت اینه که من »با اخمی غلیظ و طوالنی گفتم:

قلب شفیق و قابل احترام می گردی،صدف به مراتب از من بهتر و اصیل تر و محبوب تره.من هنوز مثل دوران بچگیم 

وحشی و خشک و وحشت انگیزم.در ضمن،دیگه مثل بقیه دخترها هم نیستم،چون یه بیوه ی زخم خورده و بی 

دم که به درد قله ی هچ عشق و احساسی نمی خوره.وجود من پر از کینه های کینه های کثیف و عقده های خالی اعتما

 «نشده س.

 «ریش عقرب نه از ره کین است،اقتضای طبیعتش این است.»لبخند جانانه ای زد و گفت:

 «برای من شعر نباف.گوشم از این ضرب المثل ها پره.»با بی حوصلگی گفتم:

تو چت شده؟چرا یه دفعه صد و هشتاد درجه تغییر ماهیت دادی؟دیروز که از دیدن و شناختنم »زده گفت:حیرت

 «خوشحال بودی.چی شده که یه دفعه مورد غضب واقع شدم؟
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دیروز متعلق به گذشته بود و امروز روز دیگریه.دیگه نمی خوام ببینمت.اگه واقعا برای حرمت آشنایی »جواب دادم:

من ارزش قائلی،دیگه سر راه من سبز نشو.به همون اندازه که تو وجود صدف زیبایی و مهر و لطافت دیرنه ت با 

 «هست،تو وجو من خشم و عصیان و تباهیه.

صدف کیه؟من فقط می دونم که صدف همخونه ی توئه.بیشتر از این هم دوست ندارم راجع بهش »ناباورانه گفت:

باشه،من دنبال عشق و ادا و اصولهای پرناز نیستم.اگه هم دنیال تو چیزی بدونم.هر چقدر هم که دختر خوبی 

اومدم،قصدم فقط تجدید خاطرات بچگی و یادآوری بهترین دوران زندگیم بود،نه چیزی بیشتر.هرگز تو زندگیم به 

ی خودم اجازه نداده م که برای سرنوشت کسی تصمیم بگیرم.بعد از این هم مزاحمت نمی شم.اگه نظرت عوض شد،م

تونی باهام ماس بگیری.اصال هم برام مهم نیست که بیوه زن باشی یا دختر.این حساسیتها مربوط به آدمهاییه که قصد 

خرید و فروش کسی یا چیزی رو داشته باشن،در حالی که من دنبال خرید نیستم.ممکنه که حاال حقیقت رو بهم 

 «که حق به جانبت باشه.نگی،ولی یه روزی دلیل رفتار امروزت رو می فهمم.خدا کنه 

 «مثال اگه حق به جانبم نباشه چی میشه؟»با تشدد گفتم:

 «هیچی نمیشه.فقط شرمنده تمیشم.»ناگهان تغییر چهره داد،تبسمی دلربا کرد و گفت:

 «مثل این که حرف خیلی به درازا کشید.من باید برم.»نگاهی به ساعتم انداختم و گفتم:

 «رف رو کی برات بگم؟مگه نمی گی که دگه بهت نزدیک نشم؟پس این همه ح»با جدیت گفت:

 «برو یه گوشه دیگه برای حرفهای دنباله دارت پیدا کن.»نگاهی عاقل اندر سفیه به او کردم و گفتم:

برم به کی بگم که زنگ در خونه ها رو می زدیم و توی سرداب مخفی می »اخمهایش را در هم کشید و گفت:

رای بخشیدن لباسهامون به گداها چه کتک سیری از مامان بابامون خوردیم؟به کی بگم توپ شدیم؟به کی بگم که ب

 «علی رو دزدیدیم و به بچه افلیجه دادیم؟اصال کی این خاطرات رو میفهمه؟برای کی قشنگه؟

یش اسم علی یک دفعه تکانم داد.مثل این بود که دارم تحلیل می روم.صورت معصوم پریا و صحنه ی دار علی پ

چشمم بزرگ و بزرگتر می شد.ناخود آگاه مثل دیوانه ها شروع به دویدن کردم.سر پیچ کوچه که برگشتم،دیدم 

سپهر دیژر دنبالم نمی آید.با عجله به سوی خانه رفتم و وارد شدم.تصویر علی و ثریا از ذهنم خارج نمی شد.صدای 

 وع به درست کردن ماکارونی کردم.مادرش و التماس های پشت درش آزارم می داد.در حال گریه شر

حدودا یک ساعت بود که صدف به آرامی وارد خانه شد.غذا دیگر داشت آماده می شد.چهره ی صدف دچار 

پژمردگی خاصی شده بود.با تنفر عجیبی به من نگاه می کرد.مثل این بود که دنبال بهانه ای برای دعوا می گشت و 

دیگه نمیتونم تحمل »ه را به دست آورد.شروع به فریاد کشیدن کرد و گفت:عاقبت به هر قیمتی که بود این بهان

 «کنم.سر برج از هم جدا میشیم.اون جنبه های احمقانه ی وجود تو غیر قابل تحمله.

سر برج یعنی پنج روز دیگه.حداقل صبر »با چنان خشونت بی سابقه ای بر سرم فریاد می کشید که وا رفته بودم.گفتم:

 «مادرم بیان و برن،بعد از هم جدا بشیم.فکر نمی کنم تحمل چند روز دیگه تا این حد مشکل باشه. کن مهناز و

 «البد توی این مدت هم قصد داری مدام با من موش و گربه بازی کنی.»مثل ببری تیر خورده گفت:

 «منظورت چیه؟چرا واضح صحبت نمیکنی؟»با تعجب گفتم:

 «منظورم قرارمالقاتهای مخفیانه با سپهره.»صد تحقیر کردن مرا داشته باشد،گفت:با خنده ای ابلهانه،مثل اینکه ق

دیگه برام مهم نیست چه تصوری درباره م »در حالی که صورتم از اشک خیس شده بود،پشتم را به او کردم و گفتم:

ا فردا،چون تو واقعا آد داری.بعد از این هر کاری که دوست داری بکن.فکر کنم اگه امروز از هم جدا بشیم،بهتره ت
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کور دلی هستی.با این عقاید نه تنها سپهر،بلکه هر پسر دیگه ای رو از خودت گریزون میکنی.مسئله ی تو،سپهر یا 

کس دیگه ای نیست.مشکل اساسی تو تو بطن وجودت،مثل یه غده ی چرکین و آلوده در حال پیشرفته و اگه به 

 «خت و خشک و موریانه جویده میشی.زودی جلوی خودت رو نگیری،مبدل به یه در

بعد از آنکه حرفهایم را زدم،دیگر معطل شنیدن جوابی نشدم.به آشپزخانه رفتم و بساط ناهار را آماده کردم و مثل 

همیشه سر سفره نشستم.ولی صدف لب به غذا نزد.به بهانه ی درس،سرش را کرد تو کتابها و با چهره ای عبوس و 

 دن شد.من هم حرفی نزدم.خشمگین مشغول درس خوان

بعد از تمام شدن غذا،لباسهایم را پوشیدم و به دنبال پیدا کردن خانه ای دیگر،راهی خیابانهای شهر شدم.مغازه ها 

یکی پس از دیگری در حال باز شدن بودند.ناگهان چشمم به یک بنگاه معامالت ملکی افتاد.سرگته و گیج وارد 

هادی ام طالب آپارتمانی کوچک شدم،پوزخندی تمسخر آمیز بر لبان صاحب بنگاه شدم،ولی وقتی که با نرخ کم پیشن

خانم،فکر نمی کنم با این چندر غازی که دارین،بتونین تو تموم شهر جایی پیدا کنین.تازه از اینها »نقش بست و گفت:

 «گذشته،کسی به این سادگی ها به یه دختر تک و تنها خونه نمی ده.

رج شدم.چند جای دیگر هم رفتم،اما هربار کلماتی مشابه اولی شنیدم.ولی از جستجو باز مأیوس و سرگردان خا

نایستادم.سماجت و مقاوت از من موجودی کَر ساخته بود.باید موفق می شدم.هر چه مأایوسانه تر جواب می 

د.با وجود این من با شنیدم،امیدوارانه تر پیش می رفتم.دیگر از آغاز شب خیلی گذشته بود.ولی از خانه خبری نبو

 تالش غریبانه ام خیابان به خیابان در جستوجوی سرپناهی برای زندگی بودم

خوش »آن شب دست از پا دراز تر به خانه برگشتم.خنده دار تر از همه این بود که صدف به جای جواب سالم گفت:

 «گذشت؟می خواستی بهش بگی که به زودی از دست من خالص می شی.

 د و بی گفتگو رفتم دنبال کارم.ابدا حوصله ی زبان زهر آگین صدف را نداشتم.سر تکان دا

روز بعد صبح زود از جا برخاستم و بدون اینکه مثل همیشه صدف را از خواب بیدار کنم،به دانشکده رفتم.سپهر وقتی 

باال انداختم و مشغول درس  متوجه غیبت صدف شد،با نگاه بر ابهامش از دور با اشاره سرغ او را گرفت.من شانه ها را

 شدم.

صدف ب یک ساعت تأخیر به کالس آمد.وقتی که مثل همیشه پهلوی من نشست،با لحنی فوق العاده طلبکارانه ای 

آفرین به تو که قدر لحظات ر چقدر خوب می دونی.باالخره یه ساعت هم بی وجود من عالمی داره.نمی »گفت:

 «واب بیدارم کنی؟تونستی از این یه ساعت بگذری و از خ

می خواستم بدونی که دیگه از چهار روز دیگه »بدون اینکه نگاهش کنم،با همان لحن آزار دهنده ی خودش گفتم:

 «کسی نیست از خواب بیدارت کنه.هر کاری که بعدا می خوای بکنی،از همین حاال بکن.

 او بدون این که جوابی بدهد،بلند شد و رفت جای دیگری نشست.

ول روز را سپهر با چشمان گشاد شده به من و صدف خیره مانده بود.برایش باور کردنی نبود که من و صدف تمام ط

دور از هم بنشینیم.مثل این که به خوبی حس می کرد باعث متالشی شدن صمیمیت من و صدف شده.ولی دیگه برایم 

 ید.اهمیتی نداشت.خوشبختانه سپهر این شعور را داشت که دیگر به طرفم نیا

ظهر وقتی که تعطیل شدم،به یکی دو تا از بچه ها سپردم که اگر کسی دنبال همخانه می گشت،به من اطالع بدهند،و 

 پس از آن راهی خانه شدم.
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خیلی زود تاکسی گیرم آمد و فوری خودم را به خانه رساندم.مقداری از غذای دیروز باقی مانده بود.کمی از آن 

م،چون باید عصر دوباره می رفتم دنبال خانه.تا وقتی که من در خانه بودم،صدف اصال خوردم و فوری رفتم سر درس

 نیامد.این بی سابقه بود.چون او صال دوستی نداشت که چنین اوقاتی را با وی سر کند.

مید کننده ساعت پنج بعد از ظهر بود که به دنبال خانه بیرون رفتم،ولی همه ی جوابها مثل روز قبل سرد و سرباال و نا ا

بودند.از رو نرفتم.شب شده بود.از خانه خیلی در شده بودم.سرما و باران از یک طرف و انبوهی از مشکالت ال ینحل 

 از طرفی دیگر پایم را سست کرده بود.

حدود ساعت هشت و نیم شب بد که باالخره یک جواب مثبت شنیدم.از خوشحالی داشتم پر در می آوردم.با اینکه 

شتم،از ترس اینکه موقعیت به این خوبی را از دست بدهم،فوری آژانس گرفتم و با یکی از بنگاهدارها به ماشین ندا

 دیدن آپارتمان رفتم.وقتی که رسیدیم،فهمیدم علت ارزان بودنش چیست.

ر اوال چند تا کوچه پس کوچه با خیابان اصلی فاصله داشت،ثانیا طبقه ی پنجم بود،بدون اینکه آسانسوری در کا

باشد.ولی برای من همین هم غنیمت بود،چون با پولی که من می پرداختم،دیگر جایی بهتر از این گیرم نمی 

آمد.فوری قبول کردم،چون اگر قرار بود چند روز دیگر هم دنبال خانه بگردم،کم کم از شرکت هم بیرونم می 

،برای بستن قرارداد مراجعه کنم،چون نیمی از کردند و آوارگی ام آغاز می شد.قرار شد اول برج،که چند روز بعد بود

پول پیش خانه ای که با صدف گرفته بودم،متعلق به من بود که داریوش به عنوان کمک به من داده بود و باید هر 

طوری که شده بود،آن را از صدف می گرفتم وبرای خانه ی جدید تحویل می دادم.با دلی پر امید و شاد راهی خانه 

کر می کردم که اگر یکی از بچه های کالس با من همخانه میشد،یک مقداری هم پول اضافه می آوردم شدم.در راه ف

و بعد هم نصف پولی را که االن برای کرایه می دادم،پرداخت می کردم.تنها ایراد آن خانه این بود که تلفن 

 ات با داریوش تماس بگیرم.نداشت.اما به مخابرات نزدیک بود و می توانستم هر چند گاه یک بار از مخابر

وقتی به خانه رسیدم،صدف گوشه ای چمباتمه زده بود.بدون اینکه حرفی بزنم،به آشپز خانه رفتم تا چیزی 

نامزد عزیزتون،تورج خان،زنگ زدن و گفتن که اصفهان »بخورم.دیدم روی میز برایم پیغامی گذاشته به این مضمون:

 «س می گیرن.هستند و فردا بعد از ظهر باهاتون تما

وقتی پیغام را خواندم،فهمیدم که دیگر قصد ندارد با من حرف بزند.من هم برای اینکه رعایت حالش را کرده 

 باشم،مسئله ی خانه و پول پیش آن را برایش روی کاغذ نوشتم و گذاشتم جلویش و رفتم دنبال کارم.

تلفنت رو به تورج دادم.وقتی فهمید اصفهانی »ت:آخر شب بود که داریوش زنگ زد و پس از سالم و احوال پرسی،گف

 «و مشغول درس خوندنی،خیلی خوشحال شد و گفت که حتما برای دیدنت به اصفهان میاد.

آره،امروز هم من که نبودم زنگ زده و گفته فردا بعد از ظهر تماس می گیره..راستی،از »با خستگی و دلمردگی گفتم:

 «اومدن مامان چه خبر؟

فکر کنم به زودی مامانم هم راهی بشه.باالخره بهنوش کار خودش رو کرد،ولی فعال در حال آماده کردن »جواب داد:

 «پدرن.ممنه تا ده روز دیگه اصفهان باشن.

 «اصال عیبی نداره،چون فعال من هم اثاث کشی دارم.سر برج قراره برم یه خونه ی دیگه.»گفتم:

ساله ی شما تموم نشده.برای چی میخوای بلند شی؟تازه،چطوری میخوای ولی هنوز که قرار داد یه »با حیرت گفت:

 «دوباره جا پیدا کنی؟
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دو روزه دارم دنبال خونه میگردم.امشب یه جای دنج و ارزونتر از اینجا پیدا کردم.اول برج قرارداد می بندیم و »گفتم:

 «خونه رو تحویل می گیرم

 «هم نمیرین؟ پس اون دوستت،صدف چی؟مگه با»با تحیر گفت:

نه،برای اون مشکلی پیش اومده که شاید مجبور بشه برگرده تهران.به همین خاطر من از پس کرایه ی زیاد »گفتم:

 «اینجا بر نمیام و دارم جا به جا می شم.

 «آهو،پول کم نیاوردی؟راستش رو بگو،می تونم یه جوری باز هم برایت جور کنم.»با نگرانی گفت:

 «،تو به اندازه ی توانایی خودت کمک کردی و کامال هم کافی بوده.از لطفت ممنون.نه داریوش»گفتن:

 «به من دروغ نگو.کی دونم که به این سادگی ها هم نیست.»با سماجت گفت:

داریوش،هیچ وقت مثل االن از زندگیم راضی نبودم.باور کن بهت دروغ نمیگم.تو که »با لبخندی از سر رضایت گفتم:

یر از تو کسی رو ندارم.پس خیالت راحت باشه که برای دردسر آفرینی فرصت زیادی میدونی من غ

 «دارم.راستی،مهناز جون چطوره؟گوشی رو بده بهش.

مهناز نیست که باهاش حرف بزنی.سر شب با بچه ها رفت یه سری به مامانش بزنه و هنوز »خنده ای کرد و گفت:

 «نیومده.

کردم و گوشی را گذاشتم.وقتی از تلفن فارغ شدم،دیدم صدف دارد زار زار گریه پس از کمی صحبت با او،خداحافظی 

میکند.شدیدا از نزدیک شدن به او حذر می کردم.اصال درک نمی کردم که گربه اش از چه بابتی است،ولی حس 

هیچ وقت به  لعنتی انسان دوستی ام آزارم می داد.مدتها بود که با صدف مثل یک خواهر زندگی کرده بودم،و او را

 این وضع ندیده بودم.

 «صدف،چی شده؟»ناگهان مثل اینکه چیزی در قلبم فرو ریخته باشد،با نگرانی گفتم:

بدون اینکه حرفی بزند،از جا بلند شد و به طرفم آمد.سرش را روی گردنم گذاشت و های های بنای گریستن را 

یازی پس از آن همه تهت نا روا چگونه پاسخ دهم.گیج گذاشت.از رفتارش مبهوت شده بودم.نمی دانستم به چنین ن

وقتی که ازت جدا شدم،باز هم مثل یک خواهر دوستت »شده بودم.آرام آرام شروع به نوازش وهایش کردم و گفتم:

دارم.این رو برای دلخوشی تو نمی گم.احساس حقیقیم اینه.هر وقت که دوست داشتی،می تونی بیای پیشم و حرف 

 «و خاطره ای بزرگ از اولین روزهای آغاز زندگی مجردیم هستی.دلت رو بزنی.ت

آهو،دلم گرفته.خیلی بیش از اونچه تصور کنی.دلم میخواد...دلم می خواد »سرش را از روی شانه ام برداشت و گفت:

واژه زبونی و کالمی پیدا می کردم تا بهت حالی کنم که واقعا برای ابد پیش روت شرمنده م.ولی حس می کنم هیچ 

ای تاوان اون همه خسارت روحی رو نمی ده.می دونم که بیش از حد خردت کردم.امروز عصر با سپهر حرف زدم.از 

صحبت هایش فهمیدم که تا چه حد در اشتباه بودم.البته من به طرفش نرفتم.اون بود که سراغ من اومد.اول فکر می 

حبت کرد،حس کردم مثل شیئی نارسانا،جریان همه ی کردم با کنار کشیدن تو،به طرف من برگشته،ولی کمی که ص

افکارش رو نسبت به تو قطع کرده م.حاال هم که فهمیدم توی این دو روزه دنبال خونه بودی،بیشتر از خودم متنفر 

 «شدم.

بغضی بسیار شکافنده،گلویم را مبدل به غاری قندیل بسته کرده بود.نه یارای حرف زدن داشتم،نه طاقت فراموش 

ن اهانت ها را.ولی دیگر جایی برای هیچ گونه کینه توزی وجود نداشتیعنی دیگر دلیلی برای عداوت نبود.صدف کرد
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به همه ی حقایق پی برده بود.در حقیقت در یک لحظه ی بحرانی،خودش را به دست حسادت آنی سپرده و همه چیز 

 را فرو ریخته بود.

همه ی ما خطاها و اشتباهاتی می کنیم که باید سعی کینم از اونها صدف،موجود بی عیب فقط خداست.»به آرامی گفتم:

 «تجربه ای مفید پیدا کنیم.شاید قسمت ما این بوده که از هم جدا بشیم.

آهو،تو نمی توانی اینطوری بری.نه،من نمی زارم بری.باید بمونی و ببینی که »با گریه در چشان من خیره شد و گفت:

تو باشه.من دختر نازنازیی هستم که هرگز بی توجهی کسی رو تجربه نکرده بودم.ولی دیگه عوض شدم.شاید حق با 

 «حاال زندگی درس قشنگی به من داده.نذار تجربه م مبدل به یه خاطره ی تلخ بشه.

دیوونه،کی حوصله ی آدم بد اخمی مثل منو داره؟چطور هنوز »در حالی که اشک می ریختم،بغلش کردم و گفتم:

ن همه لجبازی که باهات کردم،باهام زندگی کنی؟من هم خیلی آزارت دادم.اعتراف می کنم که آگاهانه حاضری با او

 «قصد انتقام جویی داشتم.

نه،سپهر همه چیز رو برام گفت.بهم گفت که سعی کرده بودی اون رو به طرفم »با صدایی لرزان و بغض الود گفت:

زنی که کمتر پیش روت شرمنده باشم،ولی دیگه برام مهم هول بدی.حاال هم این حرف ها رو برای این می 

نیست.مهم اینه که تازه بعد از این مدت تو رو شناختم و درکت کردم.بهم بگو که هی جا نمی ری.بهم بگو که فردا با 

 «هم می ریم و قرار داد خونه رو لغو می کنیم.بهم بگو.

که تو نخوای،هیچ جا نمی رم.بهت قول میدم تازه،قراردادی  تا زمانی»در حالی که سخت بهم گره خورده بودیم،گفتم:

 «هم در کار نیست.فردا تلفنی موضوع انصرافم رو میگم.

 «باید یه قول دیگه هم بهم بدی.»دوباره با حالتی ملتمسانه گفت:

 «می دونم.باشه،باز هم صبح زود از خواب بیدارت میکنم.»شانه هایم را باال انداختم و گفتم:

 «نه،منظورم اون نیست.»د و گفت:خندی

 «پس منظورت چیه؟»با خنده گفتم:

باید بهم قول بدی که به حرفهای سپهر گوش بدی.سالهاست که دنبال تو می گرده،و حاال بعد »با جدیت بسیار گفت:

 «از سالها،من همه چیز رو خراب کردم.نمی خوام در آینده دچار ناراحتی وجدان باشم.

صدف،حقیقتا تو دیوونه شدی.من که حرفی باهاش ندارم.قبول دارم که تموم »یزی کردم و گفتم:خنده ی تمسخر آم

بچگیم با صدای سپهر تو گوشم زنگ می زنه،ولی حاال دیگه سالها گذشته و روحمون مثل جسممون رشد کرده.دیگه 

وم.نه تنها من،همه ی بچه ها من یه دختر پنج ساله با موهای ژولیده و وحشی نیستم که با مارمولک دنبال کسی بد

بزرگ شدن.همه ی بزرگا پیر شدن و همه ی پیرها تو خاک خوابیدن.من تو وجود سپهر دنبال چی بگردم؟اسطوره 

ای از شادترین دوران که درک شیرینی اش رو نداشتم؟این برای تأسف بچگی از دست رفته کفایت نمی کنه.نه تنها 

و فرداهای دور هم غبطه ی امروز رو می خورم،چون که آدم در هیچ حال و حاال به بچگیم غبطه می خورم،بلکه ت

هوایی به لحظه ها و گذشتن سریع اونها واقف نیست.فقط وقتی فقدان چیزی یا کسی یا زمانی رو درک کرد،به قدر و 

و پیر و ارزش از دست داده ها پی می بره؛زمنی که دیگه برای هر جور شکایتی دیر شده.شاید یه روزی من و ت

خسته،تو یه غروب دلتنگ،لب یه جوی آب حکایت امروز و قدر و قیمت این لحظه ها رو در یابیم،ولی حاال نه.نه 

اینکن نفهم باشیم یا تعمدا از خوشبختی فرار کنیم.نه،این اقتضای طبیعت انسانه که به ارزش لحظه ای که توشه فکر 

می کنی چون از تورج تنفر داشتم ازش جدا شدم؟نه.واکنش هایی نمی کنه ،چون از دست رفتنش رو باور نداره.فکر 
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مثل نفرت و بیزاری،برای من مفهوم واقعی خودش رو از دست داده.مشکل من حصار های بلند آداب و رسومه،که 

دوست ندارم اون ها رو مثل زنجیری سنگین به دست و پام ببندم.می خوام خودم باشم.می خوام ثابت کنم که یه 

ی تونه به تنهایی و بدون حمایت مرد،از پس مشکالت زندگی بر بیاد.حداقل اگه به کسی نتونم ثابت کنم،باید دختر م

خودم رو قانع کنم.شاید یه روزی بر اثر خستگی از تنهایی،تن به ازدواج و تشکیل خونواده بدم،ولی اون لحظه فقط در 

شیانه.من،بر عکس تو،دنبال یه احمق تشنه ی محبت نمی انتظار ایثارم،نه عبودیت هایی اجباری و حمکرانی های وح

گردم تا یه عمری با تصور قسمت و قضا و قدر کنارش بنشینم و حماقت هایش را تحمل کنمونه،من دنبال مساوات و 

برابری هستم.نه دوست دارم تحکم کنم و نه زیر بار کسی می رم.لحظات پر ارزش تر از اونن که با تفکرات باطل 

ون کنیم.چه نیازی باید باعث بشه که به آدمی مثل تورج و سپهر اجازه بدم خودش رو صاحب مطلق من متزلزلش

بدونه؟چرا باید بی دلیل خودم رو میون کسی کنم؟من می تونم روی پای خودم راه برم.می تونم خودم باشم.می تونم 

 «تونم ـــــبدون هیچ جور ترمزی تو راه های بی انتهای علم و ترقی قدم بردارم.می 

آهو،من کاری به توانایی های ت ندارم.فقط می خوام حرف هایی رو که به خاطر من »صدف وسط حرفم پرید و گفت:

 «تحویل سپهر دادی،فراموش کنی.نمی خوام مثل یه لکه ی سیاه سد راه ترقیت بشم.

زای اجتناب ناپذیر و اصلی منظومه ی از کجا معلوم که همه ی این جنجال ها اج»لبخندی گرم و خواهرانه زدم و گفتم:

سرنوشت من نباشه؟بی پرده باهات حرف می زنم.شاید نزدیک بود به خازر عطر مواج کودکی ها از خواسته هام 

چشم بپوشم،ولی وجود تو چراغ راهنمای من شد.چرا وجود تو رو به فال نیک نگیرم؟چرا باید از حاال خودمون رو 

این حد از حقایق فاصله بگیریم؟می خوام به جای پنجاه سال دیگه،همین االن از خواب  عادت بدیم که کور باشم و تا

بیدارشم.نمی خوام افسوس حس وهم آلودی بشم که باعث شه در آینده با تأسفی عمیق و راهی غیر قابل بازگشت و 

 «مرگی بی غنیمت رو به رو بشم.

حرف می زنی مثل اینکه همین االن مرگ در کمین یه جوری »در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود،گفت:

 «ماست.اگه مدام منتظر رسیدن مرگ باشیم،از امروز هم غافل می شیم.

نه صدف،درد بزرگ آدم در مسیر کور زندگی همینه.همیشه فکر می کنه عمر جاودان »سر تکان دادم و گفتم:

م.این طوری بهتر به فانی بودن لحظه های داره.در حالی که باید یاد بگیریم هر لحظه که رسید،باورش کنی

زودگذرمون پی می بریم،و چه شکوهمنده لحظات انسان هایی که همیشه مرگ رو باور دارن،ولی از ترسش امروز رو 

 «از دست نمی دن.

ولی من هم از مرگ می ترسم.هم باورش ندارم.گاهی توی گوش هام صدایی رو »شانه هایش را باال انداخت و گفت:

نوم که بهم میگه مرگ یه شروع افسانه ایه و ما نمی میریم.اما متاسفانه ما تا نرفته ایم،از چیزی باخبر نمی شیم می ش

 «و نمی فهمیم حقیقت چیه.

همونطور که نیومده یم،از این دنیا و اونچه توشه بی خبریم.شاید مرگ به سفری به یکی از سیارات دور »جواب دادم:

 «ید هم پایان همه چیز.اون طرف کهکشان باشه.شا

آهو،اگه باز هم از این حرفهای کشدار و بی نتیجه بزنی،از ترس تا صبح خوابم نمی »صدف از جا بلند شد و گفت:

 «بره.بلند شو بریم بخوابیم.

داشتیم آماده ی خواب می شدیم که تلفن زنگ زد.گوشی را برداشتم،ولی کسی حرفی نزد.من هم قطع کردم.دوباره 

این بار صدف گوشی را برداشت.مثل اینکه هر کی بود،با صدف حرف زد،چون رنگ او ناگهان قرمز شد و زنگ زد.
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بدون اینکه حرفی بزند،گوشی را زمین گذاشت.چند لحظه بعد دوباره تلفن زنگ زد.این بار من سیم تلفن را از پریز 

 «نه،قطعش نکن.سپهره.»کشیدم،ولی صدف با سماجتی باور نکردنی گفت:

 «شماره ی اینجا رو از کجا گیر آورده؟»رنگ و روی پریده گفتم: با

 «من بهش دادم.متاسفم.اون می خواد باهات حرف بزنه.»جواب داد:

توی این شهر احمق و بیکار زیاد پیدا می شه.ووقتی از اینجا مایوس شد،یه جای »بدون اینکه تلفن را وصل کنم گفتم:

 «دیگه زنگ می زنه.شب به خیر صدف.

 «شب به خیر.»با بغض شدیدی گفت:

روز بعد،خیلی از موازین و معیارها در زندگی من و صدف تغییر کرد.ما مثل دو خواهر یک رنگ و خالی از عداوت،به 

دانشگاه رفتیم و برای غذا خوردن سر یک سفره نشستیم،ولی این بار با همیشه تفاوت داشت.طوری به هم خیره می 

آهو،باور کن هیچ وقت دلم نمی »سال است با هم آشناییم.وقتی ناهار تمام شد،صدف گفت:شدیم که انگار هزاران 

خواد از تو جدا بشم.وقتی فکرش رو می کنم که بعد از پایان درسها از هم جدا می شیم،از همین االن قلبم 

یل می رم و میگیره.بدجوری به وجودت عادت کرده م.حس می کنم کم کم توی روحیات برگزیده و خاص تو تحل

شکل عض میکنم.دیگه از چیزهایی که قبال دنبالشون بودم متنفرم.فکر می کنم تعلقاتی خیلی باالتر و بزرگ تر از 

 «خواسته های احمقانه ی من وجود داره که هرگز زحمتی برای دیدنشون به خودم ندادم.

به خاطر همین هم بود که ابدا با شنیدن حرفهایش یک باره حس کردم که صدف هم دچار دگرگونی تورج شده.

دوست نداشتم از عقاید و افکارم بویی ببرد.ممکن بود من تصور کنم عقایدم شاخص و مطلق است،ولی حق نداشتم 

آنها را به کسی تزریق کنم.شاید انسان آفتاب مهتاب ندیده بهتر بتواند با زندگی کنار بیاید.وقتی انسانی نابینا به دنیا 

گها و تضاد اشیا بی اطالع است و هیچ گونه دردی را تحمل نمی کند،ولی وقتی انسان بی نایی می آید،از تنوع رن

ناگهان نابینا شود،و چشمش به روی همه ی زیبایی ها بسته شود،دیگر زندگی برایش فرقی با زندان ندارد.حاال 

ی که باعث می شود دیگر به آدمهای عصیان طلبی مثل من،درست مثل همان نابینایی بعد از بینایی ست؛درد شدید

جنبه های پوچ دنیا اهمیتی ندهد.شاید گر من هم در خانواده ای مثل خانواده ی صدف متولد می شدم و هیچ رگه 

های نامانوس تردید را در وجودم قلقلک نمی کرد،هرگز عالقه ای به عرفان و فلسفه ی وجودی انسان و این طور 

که راهی تعیین شده و اجباری در پیش رو دارم،خود را به هر تقدیری می چیزها پیدا نمی کردم و با تصور این

سپردم.ولی حاال با شناخت دنیای اطراف،هر چه پیشتر می رفتم،کنجکاوتر و تشنه تر می شدم.گاهی اوقات با دیدن 

ه ی سؤال های بی ولع سیری ناپذیرم به مطالعه،به فکر فرو می رفتم و این سؤال برایم پیش می آمد که آیا حقیقتا هم

 پایان من جواب دارد؟

 فصل یازدهم

 

هی، "در افکارم غوطه ور بودم که تلفن زنگ زد.گوشی را برداشتم. صدای گرم و پر طنین تورج بود که می گفت: 

  "هیچ معلوم هست کجیی؟ شده ی مثل دختر سعدی.

بالم می گردی. دوستم هم گفت که زنگ مدتی گرفتار بردم. داریوش گفت که داری دن»خنده ای کردم و گفتم: 

 « زدی. متأسفم که نبودم.
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نه، اشکالی نداده. باالخره جوینده یابنده س بهت تبریک می گم که عاقبت تری رشته مورد عالقه ت "جواب داد: 

  "قبول شادی. از شنیدنش بی نهایت خوشحال شدم. فقط سه سوال کوچیک دارم.

 "کن. چیز پوسیده ای ندارم. هر سوالی می خرای. ب"گفتم: 

 "واقعأ خوشبختی؟ زندگیت همون طوریه که می خواستی؟ "با غمبارگی مفرطی گفت: 

شاید »از سوالش به شدت یکه خوردم، چون واقعأ خودم هم نمی دانستم راضی ام یا نه.پس از سکوتی کوتاه گفتم: 

تی داشته باشم. من از تنهاییم راضی ام. چیز زیادی نمی آره، شاید. هم نه. بستگی داره که چه دیدی نسبت به خوشبخ

 « خوام. فقط می خوام خودم باشم. از عروسکهای ماشینی متنفرم.

ز ماشینیهاش هستن،ولی بیشتر زجر می کشن. فکر می درسته که عروسکهای ارادی بهتر ا»آه عمیقی کشید وگفت: 

مها نگاه می کردم، چون فقط ظاهر اونها رو می دیدم. ولی حاال خیلی آدکنم تا وقتی تو رو نشناخته بودم. ساده تر به 

بیشتر می بینم. قشنگه، ولی کشنده مس. یادمه لحظه اخری که داشتی ازم جدا می شدی. ازت پر سیدم: اهو، توواقعا 

ه در باره رفتن ، شاید هم نه. بعد هم چند جمله دیگخوا سته ت رفتنه؟ و تو درست مثل امروز جوآب دادی: شاید اره

بی پروای و رهایی زدی و رفتی. تاسف نمی خورم که چرا به زور نگهت داشتم، چون در اون صورت دیگه به اهوی و 

 حقیقی و بی غرض نمی رسیدم،ولی همیشه به خودم می گم ای کاش طریق اشنأیی ما غیر از اون بودکه رخ داد.

دای سیل دمادم خروش درونی ام را از پشت پرده های سکوتم شنید، زبانم بند امده و ماتم برده بود. تورج وقتی ص

 با احتیاط نا محسوسی گفت: آهو میتونم ببینمت؟

 جواب دادم: فکر نمیکنم . چون بعد ازظهرها توی یه شرکت کار میکنم.

 با التماس گفت: میتونی یه روز مرخصی بگیری. نمیتونی؟

بینی؟ قرار شده بود که برای احوالپرسی ساده قیدو بندی مقرر نکنیم. این جزو گفتم: چرا، میتونم،ولی چرا باید منو ب

 شرایط دوستی ساده مون بود. مگه نه؟

 مکثی کردو گفت:نه،میخوام توی چشمات نگاه کنم و ببینم طلیعه ی عشقی توش شکوفا شده یا نه

 با عصبانیت گفتم:فرض کن که عاشق شدم وروزی ازدواح کردم خب که چه؟

با غرور قابل تقدیری گفت: نه،منظورم را کامال عوضی فهمیدی. من از کسی حرف نمی زنم. از عشق تو به زندگی. از 

 مرگ همه تشویشها و بدنگریها میگم. از اون جایی که هرکس به چشمه زندگی می رسه.

 با اثات چه کار کردی؟ حس کردم معنی حرفهایش را نفهمیدم. یا نمیخواهم بفهمم. به همین دلیل گفتم: راستی،

خنده ای کوتاه سرسری کرد و گفت: همه ش سرجاشه. فکر بردنشون هم نباش، چون تا قبل از ازدواجت اونها پیش 

 من گروگان میمونن. البته بهت قول میدم کهخیلی خوب ازشون مراقبت کنم.

 « هنوز توب همون خونه دن؟»گفتم: 

وچه علی چپ. آخه اون جا هأ حرخها و اعمال بی جوابه. همه احساسات هم به نه، همه رو فرستاده م ک»جواب داد: 

 اسم بی قید و بندی توی خأل معلقن. 

 تبسم تلخی روی لبهایم نشست وگفتم: اگه می خوای منو ببینی، فردا ساعت یک بعدازظهر بیا دم دانشگاه دنبالم.

تو رو به یه دیدار قراردادی وادار کنم. برمی گردم و هر وقت  با ناراحتی گفت: نه، من این همه راه رو نیومده م که

 مایل بودی به دیدنت میام. 

 حس کردم خپلی خشک و زشت با او برخورد کرده ام. فوری گفتم: اگه نخواستی نیا، ولی من منتظرم خداحافظ. 
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 خرج دادی ممنونم. خداحافظ. با لحنی شادمان گفت: منتظرم باش . ضمنأ از یک کیلو و نیم احساسی هم که به 

 قطع کردم صدف گفت: تو رج بود، نه؟ وقتی تلفن را 

 گفتم: آره، خودش بود. می خواد منو ببینه. و تو فردا باید با من بیای، چون اصأل نمی دونم چی پیش میاد. 

 تغییرکرده خنده ای کرد وگفت: باشه. دیگه برام فرقی نمی کنه، چون دید من نسبت به تو کامأل 

روز بعد درست سر ساعت یک بعدازظهر دم دانشگإه منتظر مان بود. لحظه ای که با صدف سوار ماشینش می شدم، 

چشمم به یک جفت چشم خروشان و وحشی تالقی کرد. این چشمها متعلق به سپهر بود که از گوشه ای زاغ سیاه مرا 

طوری که او نشنود، گفت: ترسیدی بدزدمت؟ هه، خانم چوب میص زد. تورج وقتی چشمش به صدف افتاد، آهسته 

 برای خودشم اسکورت راه انداخته. 

پوزخندی تمسخرآمیز زدم و صدف را به او معرفی کردم و راه افتادیم. به طرف یک ریتوران رفت که ناهار بخوریم. 

بخورد، سکوت کردم. لحظات. اول می خواستم از این کارش ممانعت کنم اما از ترس این که مبالدا دوباره به او بر

خیلی خودمانی تر و آسوده تر می شدند. خیلی خشک و رسمی طی شد، ولی هرچه میگذشت هم صدف و هم تورج 

پس از صرف ناهار به یک پارک رفتیم و کمی نشستیم. تورج حرفی برای گفتن نداشت. خوب می دانست که با وجود 

 صدف راه همه سخن ها مسدود شده. 

ال ساعت چهار بودکه قرار شداول مرابه محل کارم برساند و بد صدف را بگذارأ خانه و راهی تهران شود. لحظه حدو

 می شدم، گفث: آهو. هر وقت کمکی خواستی، باهام تماس بگیر. فکرکن من هم مثل داریوشم. آخری که ازش جدا 

 م. خداحافظ. لبخندی زدم و گفتم: باشه، تو رج. فعألکه زحمت زیادی بهت داده

وقتی به شرکت رسیدم، فوری مشغول کارها شدم، اما مدام چشمم به ساعت بود تا محاسبه کنم چه مدت دیگر 

صدف به خانه می رسد. می خواستم بااو تماس بگیرم و نظرش را راجع به تورج بفهمم. ولی هرچه زنگ زدم، تلف 

از شرکت راه بیفتم، هم زنگ زدم، اما صدف نبود. شدیدأ  جواب نداد که نداد. حتی ساعت هشت شب، قبل از این که

نگران بودم که چه اتفاقی افتاده. وقتی به خانه رسیدم، دیدم صدف خیلی عادی و بی خیال در آشپزخانه مشغول 

 درست کردن شام است. با حیرت از او پرسیدم: تا حاال کجا بودی؟

 بودم. اول تو جواب منو بده. تلفن رو قطع کرده .با چشمانی بشاش و زنده گفت: حرص و جوش نخور. 

 گفتم: أولی توکه سؤالی نکردی

 با لبخندی از سر شیفتگی گفت: آهو، دوستش داری؟

 با حیرت گفتم: کی رو؟

 خوبی بود.جواب داد: خوب معلومه، تورج رو می گم. به ،نظر من که واقعأ پسر 

آره، دوستش دارم اما فقط مثل یک برادر. نه مثل یه همسر. رابطه من با تورج روی شانه هایم را باال انداختم و گفتم: 

 پایه های خاصی بنا شده. خیالت راحت شد؟

 سر تکان دادوگفت:یعنی هیچ امیدی نداری که در اینده عاشقش بشی؟ 

کردم. من و تورج برای  با پوزخند گفتم: نه دیوونه. اگه یه همچین فکری تو مغزمبود که بعذ از طالق ترکش می

زندگی باهم ساخته نشده یم. تورج با هر کسی ممکنه خوشبخت بشه، اما با من نه دیر یا زود هردوی ما می ریم 

 دنبال زندگیمون ، ولی این دوستی خواهر و برادرانه رو تأ أخر عمر حفظ کنم؟چون حقیقتا در حق من برادری کرد

 زوالتر از تو ازدواج بکنه از دستش دلخور نمیشی؟ با چشمامی گشاد شده گفت: یعنی اگه
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صدف ، دیوونه شده ی؟ تورج در قبال من هیچ تعهدی نداره، همون طور که من نم تعهدئ نسبت به او ندارم. گفتم: 

 اصال این حرفها رو برای چی میزنی؟

یابونها بودیم و حرف می زدیم. به زیر انداخت وگفت: اهو، من وتورج تا نیم ساعت پیش توی خبا شرم سرش را 

 البته نه من تعمدی به این کار داشتم و نه اون. ولی حاال حس میکنم عالقه کمی بهش پیدا کردم.

نگاهی گرم و پر مهربه او کردم وگفتم: کی از تو بهتر برای تورج؟ باید اقبال هر دوی شما خیلی بلند باشه که سر راه 

 میزنم و باهاش حرف میزم تا خیالش از بابت من راحت بشه.هم قرار گرفتین. همین فردا زنگ 

با نگرانی گفت: نه آهو، اصال نباید این کار رو بکنی. چون ما در مورد چیز خاصی صحبت نکردیم. شاید این احساسی 

 باشه که فقط در من به وجود اومده.دوست ندارم با حرفهای تو بهش تحمیل بشم. بذار خودش تصمیم بگیره.

ه هایم را باال انداختم و گفتم: هر طور که خودت مایلی، رفتار کن ، فقط بهش حالی کن که دینی نسبت به من شان

 نداره، دلم نمیخواد ضمیر ناخودآگاهش باعث جدایی بین شما بشه. میتونی بفهمی چی میگم؟

 با تردید گفت: تقریبا می فهمم.

، تو که قرار بو منو ترک نکنی. چطور شد به این زودی در بعد شروع به سر به سر گذاشتنش کردم و گفتم: خب

 عرض چند ساعت برای من جایگزین انتخاب کردی؟

با بغضی معصوما نه گفت: تورج تنهاکسیه که می دونم هرگز منو از تو جدا نمی کنه. هرکس ندونه، تو می دونی. بعد 

 ی ازت بکنم دلخور نمی شی؟ کمی مکث کرد و سپس با احتیاط و تردید پرسید: آهو، یه سؤال

گفتم: نه. توکه می دونی هیچ کسی تو زندگی به اندازه من صراحت نداره. هرچی می خوای، بپرس. قول می دم جوا 

 بت رو درست و دقیق بدم. 

. این از غیر کردم، می را سؤالی هر فکر «؟´با شمی آمیخته به تردیدگفت: شب عروسی بین تو و تورج چی گذشت

عمیقی کشیدم وگفتم: هیچ اتفاقی بین ما نیفتاد. وقتی خواست بهم نزدیک بشه. با سردی گفتم: ، این ازدوار  نفس

برای من یه پیوند ناخواسته بوده و تو هیچ اهمیتی به نظر من ندادی. حاال هم می تونی مثل یه حیوون رفتار کنی و یه 

رفتارکنی و انتخاب رو به خودم واگذار کنی.و تورج بعد  عمر منو به زور داشته باشی، می تونی هم مثل یه انسان

ازکمی صحبت، انسانیت رو انتخاب کرد و بدون این که حتی دست منو لمس کنه، منو به خونه داریوش برد و صبح 

روز بعد از هم طالق گرفتیم. بعل از اون هم چند بار همدیگه رو دیدیم، ولی هر دو خیلی خوب پی بردیم که برای 

 « لق نشده یم تمام ماجرا همین بود. می تونی بعد ها از خودش بپرسی.هم خ

ز سر آسودگی کشید وگفت: متاسفم که این طور بی پروا به درون خاطرات گذشته ت تاختم. همیشه حسمی نفسی ا 

داری. ولی حاال کردم رابطه تو با اون خیلی بیشتر از این حرفها بوده و صد در صد تعلق خاطری هر چند ناحیز به اون 

 « دیگه خیالم از بابت احساسات تو راحته.

ت زائل شده بود. بی خیره نگاهش کردم وگفتم: صدف، اگه تعلق خاطری هم وجود داشت، دیگه بعد از این همه مد

 جهت نگران بودی.

 خده ای کرد و مرا در آغوش کشید و گفت: آهو، فکر می کنی اصأل از من خوشش بیاد؟ 

نمی دونم. فقط می دونم که تو نباید زود هایم را باال اندا ختم و از او جدا شدم، دستی به موهایم کشیدم و گفتم: شانه 

تر از تورج به دام عشق بیفتی. چون همیشه عاشق اول، بازنده اول هم هست. اگه از باخت خوشت نمیاد و نمیخوای 

یشقدم نباشی. البته منفلورم پیش تورج نیست، پیش وجدان بیرای همیشه تورج رو داشته باشی. سعی کن تو عشق پ
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خودته.یاد بگیر همیشه از زندگی چیزی رو بطلبی که موقتی نباشه. وقتی آدم به آدمها و اشیای موقتی دل می بنده 

 ،همیشه حس میکنه رفته مهمونی ،و اضطراب پایان شب نشینی، همیه شاونو معذب میکنه. یاد بگیر که مهمونی رو با

خودنه خودت قاطی نکنی ،چون نمیتونی به جایی تعلق داشته باشی که باورش نداری. اغلب مردها تصور میکنن ما تو 

خونه قلبشون مهمونیم. چیزی که همیشه باعث میشه زن تو عرصه زندگی تنها بمونه ،همین تصور القایی مردهاست 

. بذار اول اون به تو تعلق پیدا کنه ،بعد به درونش که هرگز اجازه نمیدن زن تو خونه قلبشون احساس مالکیت کنه

وارد شو. اگه خوب به حرفهام گوش نکنی، یه روز میبینی عشق، زندگی، جوونی، لحظات، خوشبختی و حتی وجود 

 خودت رو باخته ی . بی اون که غنیمتی از این پیکار طوالنی و بیهوده کسب کرده باشی.

زدم. وقتی برای خواب اماده می شدیم، صدف انسان دیگری شده بود. سعادت و  ان شب تا نیمه های شب با او حرف

خشم و نفرت از وجودش رخت بربسته بود و تمام وجودش دستخوش تکاملی شده بود و لحظه به لحظه بیدارتر و 

 هوشیار می شد. از ان روز روابط ما خیلی گرم تر وخالصانه تر شد. 

بچه ها به اصفهان آمدند. از دیدن مادر شادی بی حدی سراسر وجودم را احاطه کرده چند روز بعد مادرم و مهناز و 

ز مصاحبت مادرم لذت ببرم. در مدتی که ندیده بود. خوشبختا نه چند روز تعطیلی بود و می تو انستم با خیال راحت ا

را برای ابد فراموش بودمش ، انگار بیست سال پیر شده بود. از حرف هایش مشخص بودکه پدر من و داریوش 

 کرده، چون می گفت که حتی یک بار هم در طول این مدت حرفی از ما نزده. 

بین مادرم و مهناز رابطه گرمی برقرار بود، مثل این که هرگزکدورتی در بین نبوده. همه اینها به خاطر شعور مهناز 

است خاصی تو انسته بود پدرم را قانع کند که بود که مادرم را به خاطر گناهان پدرم محکوم نمی کرد .بهنوش با سی

اجازه دهد مادرم هفته ای یک روز به دیدن داریوش برود،و همین قرار ساده باعث شده بود زندگی داریوش هم 

 مطبوع تر از قبل شود. 

دیم، یک روز صدف و مهناز به خرید رفتند، اما چون مادر حالش خوب نبود، من پهلویش ماندم. وقتی که تنها ش

 مادرم گفت: آهو، چند وقت پیش یه مسئله ای پیش اومد که به کسی نگفتم، ولی فکر می کنم باید به تو بگم. 

 با تحیر گفتم: چه مسئله ای؟ 

با ترس و لرز نگاهی به در خانه اند اخت و گفت: انقدر پدرت با من دعوا و مرافعه کرده که این جا هم از ترس این 

 اشه، از حرف زدن می ترسم که گوش ایستاده ب

با خنده گفتم: مادر، بی جهت نگران . این جا اصفهانه و کیلومترها از پدر دوری. مگه چه حرف مهمی می خوای بزنی 

 که تا این حد می ترسی؟ 

از روی تاسف سر تکان داد وگفت: یه روز عصر با پدرت تو خونه نشسته بودم که زنگ در رو زدن. وقتی در رو 

کردم، دیدم خانم عرفانی با لبخندی گرم و پرمهر دم در ایستاده. از دیدنش شدیدأ جا خوردم، چون نشونی ما رو باز

  >با حیرت گفتم: خآنم عرفانی کیه؟ ا سمش آشنا یست.« نداشتن.

 جواب داد: بیمارستان، اون پسره شنتیا، مردن علی، دعوای پدرت.

 ی من. یادم اومد. شما جریان مردن علی و حضور شنتیا رو از کجا میدونین؟به میان حرفش دویدم و گفتم: وای، خدا

ز رفتن تو بودکه اومد در خونه ما. من هم از همه با لرزش خاصی گفت: خانم عرفانی برام تعریف کرد. دو ماه بعد ا

تنها گذاشت. وقتی جا بی خبر دعوتش کردم توی خونه. پدرت که فکرمی کرد یکی از همسایه ماست، ما رو با هم 

ازش پرسیدم نشونی ما رو ازکجا پیداکرده، ماجرای خود کشی علی و بقیه رو که از پسرش شنیده بود، تعریف کرد. 
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ز اومدن، خواستگاری هم ماتم برده بود، هم از دیدنش خوشحال بودم. اما کمی که حرف زد، متوجه شدم منظورش ا

 توئه.

 گفتی؟ تکان شدیدی خوردم و گفتم: چی بهش

شانه ها را باال انداخت و گفت: چی میتونستم بگم؟ از ترس پدرت رو صدا کردم ودر حضور خانم عرفانی حقیقت رو 

بهش گفتم. ولی پدرت وقتی از ماجرا مطلع شد، با فریاد و فحآشی خانم عرفانی رو از خونه بیرون اند اخت و گفت: 

ونه رفته. بعد از این هم اگه دیگه چشمم به پسرت بیفته، به خدا اون دختره هرزه و بی آبرو برای همیشه از این خ

 قسم که هر چی دیده از چشم خودش دیده.

مادرم حرف می زد و من مثل برگی خزان زده می لرزیدم ،خدایا چه آبر وریزی کثیفی! وقتی مادرم همه حرفها و 

زی به انفجارم باقی نمانده بود. ولی سکوت حرکات ناشایست پدرم را بیان کرد ، آنقدر سنگین شده بودم که چی

کردم، چون می دانستم از دست مادرم کاری برنمی آمده. همین طور که توی فکر بودم، دوباره مادرم به صدا درآمد 

وگفت: این تموم ماجرا نیست. روز بعد، وقتی پدرت از خونه خارج شد، شنتیا و خانم عرفانی به در خونه اومدن. شنیتا 

نی جویای سرنوشت تو شد و من هم در چند جمله کوتاه و صریح، فوری ماجرا رو براش گفتم.گفتم که حتی با نگرا

نمی دونم کجا رفتی. حرف زدن ما یک ربع بیشتر طول نکشید و اونها بی اون که وارد خونه بشن، دست از پا دراز تر 

 اون جا رو ترک کردن و دیگه خبری ازشون نشد. 

. به یاد خود نویس شنتیا افتا دم. بعد عقب تر رفتم و فریاد های گوشخراش مادر علی و چهره نفس عمیقی کشیدم

متوحش شنتیا مثل فیلم سینمایی جلوی چشمهایم ظاهر شد. شکسته تر از آن بودم که بتوانم حرفی بزنم. بیچاره 

 خانم عرفانی! بیچاره تر مادرم که هنوز هم از دست هم در عذاب بود! 

کشیدکه مهناز و صدف و بچه ها به خانه برگشتند. مهناز و صدف از دیدن چهره غم گرفته ام فوری تغییر طولی ن

حالت دادند. صدف با احتیاط خاصی .به من نزدیک شد وگفت: آهو، چی شده؟ چرا مثل در به درها زانوی غم بغل 

 «گرفت ی؟

 دم.گفتم: چیزی نیست. مامان کمی حالش خوب نبود و من نگرانش بو

 هر دو فهمیدند که جواب من دروغی بیش نبوده، اما هیچ کدام اصراری نکردند تاکنجکاویشان را ارضا کنند. 

 

جدا شدن از مادرم خیلی برایم مشکل پس ازچند روز ، تعطیالت به پایان رسید و مهناز و مادرم راهی تهران شدند.

ردم. اما دوری اجتناب ناپذیر برد. وقتی خانه از وجود آنها بود. در آن چند روزه بدجروی به وجردش عادت کرده ب

خالی شد، احساس بدی بهم دست داده بود. حس می کردم چیزی را برای همیشه ازدست داده ام. دلتنگی وغربت از 

روزها می گذشت و دلتنگیها کم کم فراموش می شد. یک سو و ترس از آینده از سویی دیگر، بهم فشار می آورد. 

مدام با تورج در ارتباط برد. گاهگامی با هم تلفنی تماس می کرفتند و به ندرت اتفاق می افتاد که تورج به  صدف

اصفهان می آمد و به هوای احوالپرسی از من، به دیدار صدف نائل می شد. فکر می کرد من از چیزی خبر ندارم. من 

 هم بی خیال و سبکبال، بدون دخالتی به راه خودم می رفتم. 

چهار ماه بدین منوال گذاشت . یک شب که از سر کار برمیگشتم ، و منتظر تاکسی بودم، بر خالف همیشه که خلی 

یدیر ماشین گیرم می آمد، هنوز چند لحظه ای معطل نشده بودم که یک تاکسی خالی جلوی پایم ترمز کرد. سوار 

جلوتر تاکسی به مسافری هم مسیر با من برخورد کرد، شدم و به راه اتفاد. موزیک مالیمی گوشم را نواز میداد. کمی 
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اما با کمال تعجب دیدم که نگه نداشت. با وحشت گفتم: آقا مسر این مسافر با م یکی بود چرا سوارش نکردین؟ 

 شاید مسیر منو اشتباه فهمیدین.

گفتم: اصال کجا دارین همانطورکه پشتش به من بود با سر جواب منفی داد ، از حالتش وحشتزده شدم. با فریاد 

 میرین؟ این که میسر من نیست.

در این لحظه با صدای گرم و آشنایی گفت: نترس، کارت ندارم، از دختر شجاعی مثل تو بعیده که از موجودی مثل 

 من بترسه.

ا صدایش خیلی آشنا بود ،خصوصا که خیلی خودمانی حرف میزد. چراغ توی ماشین را روشن کردم و جلوتر رفتم ت

ببینم میشناسمش یا نه،وقتی چشمم به گلوله های سوزان دیدگان خورد ،بی اختیار بر خود لرزیدم و گفتم: منظورت 

 از این کارا چیه؟

تبسمی شوخ حاکی از سرکارگذاشتنم چهره اش را در برگرفت و گفت: فردا توی روزنامه ها می نویسن که دختری 

 نده خبری نیست.به نام آهو کیمیا مفقود شده و از ربای

با جسارت آشکار و صورتی برافروخته گفتم: فکر کنم به به اشتباه کوچیک تو آینده نگریت مرتکب شده ای، کسی 

 که سر به نیست میشه من نیستم، سپهر کالنتره.

ماشین را گوشه ای پارک کرد و با خجالت گفت: از شوخی مسخره ام عذر میخوام قصد نداشتم به مبارزه دعوتت 

 کنم. خودم میدونم که همیشه بازنده ام . فقط بهانه کوچیکی داشتم تا باهات حرف بزنم و سوال مهمی ازت بکنم.

با اخمی طوالنی سرم را باال گرفتم و گفتم: قاعدتا نباید جوابت رو بدم. اما برای این که کنجاویت رفع بشه و دیگه از 

 شه االن بزن. چون دیگه حوصله این بچه بازیها رو ندارم.این مسخره بازیها در نیاوری، هر حرفی داری همی

ناگهان چهره اش در هم رفت و با قیافه ای جدی و وارفته گفت: دو روز بعد از آخرین باری که باهات حرف زدم. دم 

 دانشگاه دیدمت، که سوار ماشین یه غریبه شدی ،اون پسره کی بود؟

 گفتم: نامزد صدفه. قهقهه خنده ام به آسمان رفت و با بیخیال

چهره اش بیشتر از پیش در هم رفت گفت: بچه گول میزنی؟ پس چرا صدف عقب نشست و تو جلو؟ مسئله ای 

 نیست ،اگه نمیخوای بگی، حرفی نیست.

 گفتم: من جلو نشستم چون اون هنوز با صدف آشنا نبود.ولی حاال نامزد صدفه.

ابز به من خیره شد و گفت: یعنی هر روز سوار ماشین یکی میشی تا اقبال  قیافه ناباورانه ای به خود گرفت و با دهان

 چی باشه؟ نه، باور میکنم. احمقانه س . از دختری مثل تو بعیده. خوی میدونی یه چیزی رو از من مخفی میکنی.

رم بدونی که من سر تکان دادم و گفتم: شاید حق با تو باشه. نمیدونم هدف تو از این سوال چی بوده، اما دوست دا

 موظف نشستم در هر مورد بهت توضیح....

 «... بدم . نه خطایی مرتکب شده م ، نه حق کسی رو ندیده گرفته م . فقط دارم راه خودم رو میرم . 

حق » مثل تیری که از چله کمان رها شده باشد ، بی اختیار ابهت ذاتی اش بروز کرد و با فریادی محکوم کننده گفت : 

و ندیده نگرفته ای ؟ مدتها پیش سر راهت سبز شدم و تو چه زیبا و دل انگیز ، دل به دل خاطرات دادی و کسی ر

برق لذت و رجعت توی چشمهات به تاللو دراومد ! ولی روز بعد مثل یه انسان مار گزیده ، یه دفعه دفترچه تاریخ رو 

ن بگو این همه تضاد به خاطر چیه ؟ یه روزی شاید به تکه تکه کردی و اصل و فرع اون رو ندیده گرفتی ، چرا ؟ به م

خاطر صدف بود ، ولی اگه دروغ نگفته باشی ، امروز دیگه صدفی هم نیست . رفتاری که با من کردی ، بی شباهت به 
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م و رفتار فوتبالیستها با توپ نبود . از بعد از اون که سوار ماشین اون یارو شدی ، در کمینت بودم تا پسره رو بشناس

بدونم به خاطر اون منو پیدا نکرده کنار گذاشته ای یا مسئله چیز دیگه ای بوده . ولی هر چی بیشتر اومدم ، کمتر 

 «دیدم . 

از حرفهایش هم خنده ام گرفته بود هم عصبی شده بودم . نمیدانستم چه جوابی به او بدهم . تصمیم گرفتم حقیقت 

بیخود مغزت رو تحت فشار گذاشتی » روشن شود ، به همین جهت گفتم :  را از اساسش بشکافم تا تکلیف هردویمان

. یادته دفعه آخر بهت گفتم من یه بیوه زخم خورده و بی اعتمادم که به درد قله رفیع هیچ عشقی و احساسی 

 «نمیخورم ؟ یادته ؟ 

ه بیوه زن باشی یا دختر . بهت آره یادمه . اگه تو هم یادت باشه ، بهت گفتم برام مهم نیست ک» به آرامی گفت : 

گفتم قصد خرید و فروش ندارم که این حساسیتها تو زندگیم اهمیتی داشته باشه . چرا همه اش روی این مطلب کلید 

 «میکنی ؟ 

اون پسری که مدتهاست فکر تو رو مشغول کرده ، همون تورجِ دیروز ، همسر یه شبه من ، » با لرزش خاصی گفتم : 

امروز ، نامزد آینده صدفه . ما شب عروسی بدون اینکه اتفاقی بینمون بیفته ، به خواست من به خونه و همون تورجِ 

داریوش رفتیم و صبح روز بعد برای طالق به محضر رفتیم . در حقیقت تورج راهگشای فداکار من شد . اون با آبرو و 

. تورج برای من برادریه که هرگز فراموشش حیثیت خودش بازی کرد تا منو به خواسته های دور و درازم برسونه 

نمیکنم . حتی تو شاید اگه جای تورج بودی ، به عنوان یه مرد تو اون شب کذایی از من نمیگذشتی . ولی تورج از 

همون شب اول خودش رو آدم درستی نشون داد . اون حاضر نشد منو تو اسارت قرار بده و فوری خواسته های منو 

ورد . مهمترین نکته ای که ارزش باالیی برام داشت این بود که حاضر نشد به نظر کسی غیر از من به مرحله اجرا درآ

بها بده و این کار رو بدون اطالع و مشورت با کسی انجام داد . روزی که برای آخرین بار ازش جدا شدم ، به همدیگه 

تهایی بدون در نظر گرفتن جنسیت . هر دوی ما قول دادیم که بعد از اون همیشه مثل دو تا دوست باقی بمونیم ؛ دوس

خیلی خوب از پس تعهداتمون بر اومدیم . یه روز که برای دیدن من به اصفهان اومده بود ، با صدف آشنا شد و از 

همدیگه خوششون اومد . من از این آشنایی نه تنها دچار حسادت نشدم ، بلکه خیلی هم مسرور شدم . چون خیلی 

رج زودتر از من بره دنبال زندگیش . چون تو ازدواج من و تورج کسی که ضربه خورده بود تورج دلم میخواست تو

 «بود ، نه من . 

وقتی ساکت شدم ، قیافه سپهر به طرز مبهمی در هم بود . آنچنان گرفته و شکسته به نظر می آمد که ترجیح دادم 

چنین ازدواجی شدی ؟ چه لزومی داشت که چنین آهو ، اصال چرا راضی به » سکوت کنم . پس از مدتی گفت : 

 «تاریخچه ای رو تو زندگیت رقم بزنی ؟ 

رضایت من تو ازدواجم مطرح نبود . من بدون هیچ گونه حق اظهار نظری به خونه » شانه هایم را باال انداختم و گفتم : 

 «فروخته میشه . تورج فرستاده شدم ؛ درست مثل گوسفندی که بعد از پروار شدن به سالخ خونه 

چطور چنین چیزی ممکنه ؟ تو قرن بیستم دختری بدون » از عصبانیت دستش را الی موهایش کشید و گفت : 

 «رضایت به خونه شوهر بره ؟ مسخره س 

مسخره یا غیر مسخره ، اتفاقیه که افتاده و زمان بهترین التیام بخشه . روز بعد از » بدون اینکه نگاهش کنم ، گفتم : 

الق ، حس میکردم که دیگه با همه انسانها متفاوتم . ولی به مرور عادت کردم که به خاطر خواسته هام از کنار ط

 «حرفها و شایعات راحت بگذرم . 
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چرا مدتی باهاش زندگی نکردی ؟ شاید بعد از زمانی کوتاه باهاش به تفاهم » با احتیاط حساب شده ای گفت : 

 «تر آزار میدیدی . میرسیدی . این طوری خودت کم

خوابش خیلی ساده س . » با بی توجهی محض ، که در کمتر انسانی یافت میشد ، شانه هایم را باال انداختم و گفتم : 

چون میخواستم زندگیم رو اونطوری که دوست دارم شکل بدم ، نه اونطوری که برام در نظر گرفته ن . میخواستم 

کار کنم ، روی پای خودم باشم . درست مثل خیلی از انسانها که هدفهای بزرگی  درس بخونم ، استقالل داشته باشم ،

تو زندگی محقرانه شون خودنمایی میکنه . چرا باید از موجودیتم میگذشتم و تن به تقدیری الجرم میدادم ؟ مگه من 

 «حق زندگی نداشتم ؟ 

را پدر و مادرت حاضر به چنین کاری شدن ؟ چ» نگاهش به گوشه ای خیره مانده بود . پس از مدتی سکوت گفت : 

 «هدف همه پدر و مادرا سعادت بچه هاشونه . چطور تو رو توی چنین مسیری انداختن ؟ 

بعضی از پدر و مادرها تصور میکنن بچه ها امانتیهای سرگرم کننده ای هستن » پوزخندی تمسخر آمیز زدم و گفتم : 

تار کرد . من یکی از اون قربانیهای بیشمارم که تسلیم قضا و قدر نشدم ، که فقط با جبر و تحکم باید باهاشون رف

 «چون تو خونه پدرم به قدر کافی آبدیده شده بودم . 

ولی تو دختر آخر و دردونه پدرت بودی . فقط کافی بود :» با چشمانی که از حسرت بسیار شدید میسوخت ، گفت 

 «بریزه . چطور در طول این سالها همه رفتارها معکوس شد ؟ اراده کنی تا همه خونه رو به خاطرت به هم 

اون مربوط به دوران بچگی بود . یکی از دالیلی که با دیدن تو :» درحالیکه اشک از چشمانم سرازیر شده بود ، گفتم 

بزرگتر شدم  غرق لذتی بی حد شدم ، همین بود که ناخودآگاه یاد محبتهای اون روزهای بر باد رفته افتادم . وقتی که

، همه محبتها رو به زوال رفت و چهره کریه مرد ساالری ، با قدرت هر چه تمام تر ، تو خونه ما پیدا شد . از زمانی که 

خودم رو شناختم ، عداوتی ۀشتی ناپذیر تو وجودم نسبت به پدرم رشد کرد و این خط ناهنجار زمانی به اوج رسید که 

لی پدرم به دلیل این که مبادا فاسد بشم ، از درس خوندنم ممانعت کرد . اون روز تو رشته روانشناسی قبول شدم ، و

سیلی سختی از روزگار خوردم ؛ سیلی دراز مدتی که هنوز گونه هام از حرارتش گداخته س . بگذریم ، اون دردیه که 

ر خودم رو گرم کنم ، همیشه با من همراهه . بعد از این که از درس خوندن منصرف شدم ، سعی کردم یه جوری س

ولی پدرم اجازه نداد هیچ دست آویزی منو به سوی آینده هدایت کنه ، به این خیال که بر اثر بیکاری حوصله ام سر 

میره و راضی به ازدواج میشم . سیل خواستگارها بود که می اومدن و میرفتن . هر بار جنجالی به پا میشد و بعد از 

عاقبت تورج به خونه ما اومد پدرم با تهدید و تحکم ، بدون اینکه اهمیتی به خواسته های چند روز فیصله پیدا میکرد . 

من بده ، منو مجبور به ازدواج کرد . البته من تمام اتمام حجتهای خودم رو باهاشون کردم ، ولی برای اونها اهمیتی 

ق تموم جهیزیه ام پیش تورج موند . من هم نداشت . باالخره پای من برای همیشه از اون خونه بریده شد . بعد از طال

تو خونه داریوش درس خوندم و در این رشته قبول شدم و حاال اینجا هستم . اثاثم هم تا روزی که دوباره ازدواج کنم 

، تو خونه تورج باقی میمونه . همه گذشته من تو همین چند جمله زننده و زشت خالصه میشه . دیگه بیشتر از این 

 «گفتن ندارم . حاال اگه آتش کنجکاویت خاموش شده ، منو ببر خونه که ممکنه صدف نگران بشه .  حرفی برای

لبخندی گرم و پر جان در چهره اش پدید آمده بود . با حالتی محافظه کارانه ، مثل اینکه روی لبه تیغ راه میرود ، 

تا مدتی حرفی نزد . نزدیکیهای خانه بودیم که با ماشین را روشن کرد و به آرامی به طرف خانه براه افتاد . در راه 

 «برای اینکه بازم ببینمت ، باید دوباره ماشین دوستم رو قرض کنم ؟ :» چشمانی ملتهب و نمناک گفت 
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نه ، دیگه احتیاجی به ماشین قرضی نیست . با ماشین خودت بیا . البته فقط :» مدتی در چشمانش خیره شدم و گفتم 

 «این ساعت همیشه از همه چیز و همه کس میترسم .  شبها ، چون توی

 «از من نمیترسی ؟ از اعالمیه توی روزنامه نمیترسی ؟ :» با همان لحن قبلی گفت 

 «اگه قرار بود ازت بترسم ، از همون روزهای کودکی میترسیدم . :» با خنده گفتم 

دن . حتی اون علی دردونه که همیشه تو ناز و نعمت ولی اون روزها غیر از تو همه از من میترسی:» خیلی جدی گفت 

 «بود ، از من حساب میبرد . فامیلش چی بود ؟

 «فامیلش مظفری بود . :» درحالیکه اشک از چشمانم سرازیر شده بود ، گفتم 

 پس علی رو دوست داشتی و دچار یه عشق نافرجام شدی ؟ آره ؟:» با چشمانی گشاد شده به من خیره شد و گفت 

 «برای همینه که به تورج و همه کس پشت کردی ؟ 

نه ، هیچ عالقه ای بهش نداشتم . علی هم یه آدمی بود مثل هزاران هزار انسان :» درحالیکه گریه امانم نمیداد ، گفتم 

 و سکوت کردم .« دیگه که ... 

 «مثل انسانهای دیگه که چی ؟ چرا ساکت شدی ؟ :» بالفاصله پرسید 

 .«سپهر ، برای امشب دیگه کافیه . بعدا برات توضیح میدم . منو برسون خونه :» ر آگین گفتم با بغضی زه

آهو ، این طوری کم کم منو دیوونه میکنی . چه ارتباطی بین تو و علی وجود داشته که با شنیدن :» با التماس گفت 

 «اسمش انقدر غمگین شدی ؟ 

یشه ، بهت میگم . علی دیگه وجود خارجی نداره . یه ساله که به اتخاب اگه دیوونگیت عالج م:» با لحنی سرد گفتم 

 «خودش به آغوش مرگ پیوسته . 

 «چرا ؟ » چنان روی ترمز زد که نزدیک بود تصادف کند . وحشتزده رو به من کرد و گفت : 

در نتیجه به زیر خاک منتقل اون هم مثل من توی خونه ش اسیر و محکوم بود . ولی راه فرار رو پیدا نکرد . :» گفتم 

 «شد . 

 «یعنی خودکشی کرد ؟ :» با صدایی لرزان و غمبار گفت 

با تکان سر حرفش را تایید کردم . از ناراحتی سرش را روی فرمان اتومبیل گذاشت و ساکت و آرام در خودش فرو 

آرامی از ماشین پیاده شدم .  رفت . مدتی ساکت نشستیم و در خاموشی و سکوت شب اشک ریختیم . کمی بعد من به

 «کجا میری ؟ :» سرش را از روی فرمان بلند کرد و گفت 

 .«خونه . دیگه راهی نمونده . خداحافظ :» گفتم 

 بدون اینکه مخالفتی بکند ، تا دم خونه تعقیبم کرد و بعد برگشت .

چی شده ؟ چرا چشمات :» من پرسید وقتی به خانه رسیدم ، صدف نگران و پریشان پشت در نشسته بود . با دیدن 

 «خیسه ؟ 

بعد ماجرای آن شب « نترس ، چیز مهمی نیست . فقط یه صحبت ساده منو به گذشته فرو برد . :» با تبسمی تلخ گفتم 

را برایش شرح دادم . نه تنها دچار هیچ گونه حسادتی نشد ، بر عکس خیلی هم مشوق من بود که به حرفهای سپهر 

 یچاره نمیدانست سپهر غیر از بازخواست کار دیگری با من ندارد .گوش بدهم . ب

آهو ، میخوام یه خبر مهمی بهت بدم . در حقیقت حیاتی ترین حادثه تو زندگی :» وقتی حرفهای من تمام شد ، گفت 

 «منه . 
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 «چه خبری ؟ :» با تحیر گفتم 

گاریم . اگه پدر و مادرم مخالفت نکنن ، تو ایام عید برای تعطیالت عید که میرم تهران ، تورج میاد خواست:» گفت 

مراسم عقد رو انجام میدیم . البته پدر و مادرم تا حدودی در جریان هستن و مخالفتی ندارن ، فقط پدرم گفته باید 

 «اول ببینمش . 

هو ، من و آ:» با شنیدن این خبر چنان برق شادی از چشمانم جهید که صدف محکم مرا در آغوش کشید و گفت 

 «تورج همه خوشبختیمون رو از تو داریم . 

من این وسط نقشی نداشتم . همه اینها دست بازی تقدیره . گاهی اوقات که فکر حوادث پیامدهای اون رو :» گفتم 

 «میکنم ، در میمونم که سرنوشتها چه جوری رقم میخوره و بعد به چه شکل متفاوتی در میاد . 

خارج شدم ، دیدم سپهر در ماشین خودش کمی پایین تر منتظرم ایستاده . به طرفش رفتم  شب بعد وقتی از شرکت

و خیلی عادی سوار شدم . از دیدنش هم خوشحال بودم ، هم مضطرب ، چرا که حدس میزدم اگر هر شب ببینمش ، 

چی فکر میکنی ؟  آهو ، به:» به او عادت میکنم و ترک عادت موجب مرض است .در همین افکار بودم که پرسید 

 «چشمات به نقطه خیلی دوری خیره شده . 

همه دختر و پسرها وقتی مدتی با همدیگه معاشرت میکنن ، ناخواسته به هم عادت :» آه عمیقی کشیدم و گفتم 

میکنن و اون رو با عشق اشتباه میگیرن . درسته که ازت خواستم فقط شبها منو برسونی ، ولی حس میکنم این کار 

اهه ، چون کم کم به هم عادت میکنیم و از همدیگه متوقع میشیم ، و همه زشتیهای زندگی زمانی بروز میکنه که اشتب

 «توقعات افراد برآورده نمیشه . 

 «از چی میترسی ؟ به خودت شک داری یا من ؟ منظورت از توقعات چیه ؟ :» با ناباوری گفت 

ت مورد بازپرسی قرار گرفتنه ؛ درست مثل دیشب که مجبورم کردی منظورم از توقعا:» با تانی خاصی جواب دادم 

 «خصوصی ترین زوایای زندگیم رو برات تحلیل کنم . چه لزومی به این کار بود ؟ 

 «لزومی در کار نبود . میتونستی سکوت کنی . میتونستی دروغ بگی . :» خیره مرا ورانداز کرد و گفت 

چرا دروغ بگم ؟ نه . من از اون جرگه آدمهای خود فریب نیستم که با اغفال » پوزخندی تمسخر آمیز زدم و گفتم :

خودم یه محیط ساختگی در اطرافم پدید بیارم . من همیشه و در همه حال خودم هستم و به خاطر هیچ کس تغییر 

 «شخصیت نمیدم . 

س این که توی ذوقش بزنم ، جرات هر چه منتظر شدم تا سخنی از علی به میان بیاورد ، سکوت کرد . انگار از تر

 «دیگه عالقه ای به شنیدن سرنوشت علی نداری ؟ :» سوال پرسیدن نداشت . عاقبت خودم به حرف اومدم و گفتم 

 «نه ، بذار توی گور خودش راحت باشه . :» با تاسف سر تکان داد و گفت 

جع بهش حرف بزنم . علی آدم در مونده ای بود که ولی من دلم میخواد را:» با بیتفاوتی شانه باال انداختم و گفتم 

خودش رو دار زد . چرا ؟ فقط و فقط به خاطر یه دختر . اولین کسی که با جسدش روبرو شد ، من بودم . هرگز 

صحنه چشمهای از حدقه بیرون زده ش از ذهنم پاک نمیشه . هر وقت که صحبتش میشه ، تمام موهای بدنم سیخ 

مه غربت و سختیش لمس میکنم . صحنه ای که دیدم چیزی نیست که تا دم مرگ فراموش کنم میشه و مرگ رو با ه

. روزی که خودش رو کشت ، روز عروسی ثریا ، دختر محبوبش ، بود . ثریا هم بعد از شنیدن حادثه به کلی دیوونه 

شنیدن اسمش قهقهه خنده م به  شد . داماد هم نیومده پا به فرار گذاشت . حاال با این زمینه توقع داشتی دیشب با

 «آسمون بره ؟ 
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نه . مدتها بود که تصور میکردم تو عوض شدی . ولی حاال میبینم که همون آهوی سالها :» خیلی آرام و محتاط گفت 

پیشی ، با همون قلب حساس و شکننده . شاید اگه همون روزها از اون محله نرفته بودیم ، سرنوشت من هم مثل 

ده بود . هنوز که هنوزه توی خونه همه سر به سر من میذارن و میگن سپهر منتظره اهوی بچگیش سرنوشت علی ش

 «رو پیدا کنه و با کس دیگه ای ... 

خواهش میکنم ادامه نده . اگه هر احساسی توی دلت هست ، بذار همون جا باقی :» به میان حرفش دویدم و گفتم 

 «تحمل شنیدن ندارم . بمونه . یه وقتی به من برخورد کردی که 

اجازه میدی از این به بعد فقط هفته ای یه بار ببینمت ؟ :» مدتی سکوت کرد . نزدیکیهای خانه رسیده بودیم که گفت 

» 

تا زمانی که حصاری به دورم تنیده نشده ، مسئله ای نیست . ولی حاال دارم بهت میگم ، اگه :» شانه باال انداختم و گفتم 

کترین قید و بندی ایجاد کنه ، برای همیشه ترکت میکنم . در ضمن ، از اون چیزی که توی قلبت این روابط کوچ

میگذره حرفی نزن . یه چیز دیگه رو هم بدون : االن اگه کثیف ترین آدم روی زمین باشی و با صداقت همه چیز رو 

بینم که با ادعاهات تفاوت داشته ، هرگز بهم بگی ، برام اهمیتی نداره . ولی اگه در فرداهای دور چیزی تو وجودت ب

 «نمیبخشمت . 

آینده همه چیز رو بهت نشون میده . اگه عجله نکنی ، خیلی زود به بی غرض :» لبخند گرمی تحویلم داد و گفت 

 «بودن من پی میبری . 

 .«افظ تا سه شنبه هفته آینده خداح:» دیگر به خانه رسیده بودیم . لحظه ای که پیاده میشدم گفت 

11  
روزها میگذشت و عید نوروز نزدیک میشد . صدف برای رسیدن عید روز شماری میکرد . مدام برنامه ریزی میکرد 

که باید در همه مراسمش باشم ، اما من با دالیل محکم و قاطع سرانجام موفق شدم قانعش کنم که این کار عملی 

یدا گریزان هستند و ممکن است با دیدن من و با شنیدن اسمم ، نیست ، چون خانواده تورج از من و خانواده ام شد

همه چیز بهم بریزه . از این که صدف را در لباس عروس نمیبینم خیلی پکر بودم . تورج میدانست که از قرار و 

 مدارهایشان خبر دارم ، ولی هنوز مستقیم با من صحبت نکرده بود . 

رفتن به تهران آماده میکردیم . سه روز قبل از راه افتادنمان بود که  کم کم من و صدف داشتیم خودمان را برای

تورج زنگ زد و گفت که میخواهد با من صحبت کند . وقتی گوشی را گرفتم و صحبت کردم ، با صدایی گرفته و 

بعد فکر  متاسفم که خیلی زودتر از تو رفتم . حقش بود که اول تو رو به خونه بخت میفرستادم ،:» خجالتزده گفت 

 «خودم رو میکردم . 

وقتی که بخت در خونه آدم رو میزنه ، هیچ غفلتی جایز نیست . هر کسی باالخره یه روز :» خنده ای کردم و گفتم 

جایگاه همیشگیش رو رها میکنه و به جایگاه دیگه ای منتقل میشه . نه تنها از انتخابت نگران نیستم ، بلکه خیلی هم 

 «عا دختر خوبیه . تو مدتی که باهاش همخونه بودم ، خیلی از محاسنش رو کشف کردم . امیدوارم . صدف واق

 «صدف دست پرورده توئه . خودش همیشه میگه تو سازنده اش بودی . :» خنده ای کرد و گفت 

من  صدف هم زیادی آدم رو شرمنده میکنه . اگه شماها یه طرفه به قاضی برین ،:» نگاهی به صدف کردم و گفتم 

 «پیش وجدان خودم یه طرفه قضاوت نمیکنم . هر دوی شما شایستگی چنین سعدتی رو داشتین . 

 «آهو ، یه چیزی ازت میخوام که نباید روم رو زمین بندازی . :» مدتی سکوت کرد و گفت 
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م . این رو قبل از هر چیزی که میخوای بگو . فقط من توی مراسمتون نمیتونم بیا:» فوری به منظورش پی بردم و گفتم 

اینکه تو حرفی بزنی بهت میگم تا سعی نکنی از راه نقطه ضعفم وارد بشی . ممکنه که توی قلب تو و صدف جایی 

داشته باشم ، ولی توی اون مراسم جایی ندارم . بنابراین بذار دوستیها به جای خودش و کینه ها توی خاموشی خودش 

دوست ندارم با خودخواهیهام باعث آزار خونواده ت بشم . حاال اگه چیزی غیر استوار بمونه . دلم میخواد بفهمی که 

 «از این میخوای بگو . گوش میدم . 

باورم نمیشه که تا این حد سر سخت باشی . حقیقتا که در تمام زندگیم آدمی مثل تو ندیدم :» آه عمیقی کشید و گفت 

هم مبارزه میکنی . دلم میخواست مثل خواهرم ساقدوش من و  . تو نه تنها با همه چیز و همه کس ، بلکه با خودت

صدف باشی ، ولی تو بی عالقه از حیاتی ترین لحظه زندگی من میگذری و وعده دیدارها و دور ریختن نفرتها رو به 

 «قیامت میدی . 

نگاه کنم . بذار  من کینه ای نسبت به خونواده تو ندارم . فقط نمیتونم تو چشمهاشون:» خنده ای کردم و گفتم 

 «شرمندگی هر کسی برای خودش بمونه . 

هر طور که میلته . دوست ندارم به زور تو رو مجبور به کاری بکنم که بهش راغب نیستی . فقط بدون که :» جواب داد 

 من و صدف همیشه تا آخر عمر مدیون تو و حرفهات هستیم . تو دریچه های زندگی جدیدی رو به روی ما باز کردی

. شاید اگه هیچ کدوم از ما تو زندگی با تو برخورد نمیکردیم ، هرگز به عمق خواسته های انسانی و گذشت و عاطفه 

نمیرسیدیم . هر اتفاقی که افتاده و بعد از این بیفته ، میخوام بدونی که هنوز هم برای همیشه مثل یه برادر کنارت 

 «، حس میکنم هر چی ازت یاد گرفتم بیهوده بوده .  میمونم . اگه قدر و قیمتی کمتر از این بهم بدی

 «امیدوارم خوشبخت بشین . خداحافظ . :» درحالیکه اشک شوق از چشمانم سرازیر بود ، گفتم 

آهو ، هنوز هم دیر نشده . باور کن اگه تو نخوای ، همه :» وقتی تلفن را قطع کردم ، صدف بهم نزدیک شد و گفت 

 «مقابل گذشت و بزرگواری تو این کار شاقی نیست .  چیز رو بهم میزنم . در

نه صدف . اشتباه نکن . هرگز تو زندگیم اینقدر خوشحال نبودم . من تاسف چیزی رو که :» خنده ای کردم و گفتم 

طابش نبودم ، نمیخورم . گریه من از شادی عمیقی سرچشمه میگیره ؛ حسی بزرگ و وسیع که تک تک یاخته هام رو 

سرشار میکنه . همیشه از اینکه زندگی تورج رو بهم ریخته بودم دچار ناراحتی وجدان بودم و حاال تمام این از لذت 

دردها داره فروکش میکنه . از این که شماها وارد زندگی جدیدی میشین ، بیش از اندازه مسرورم . امیدوارم 

 «خوشبخت بشین . 

ودیم . از اینکه پس از مدتی دوباره به خانه داریوش میرفتم من و صدف کم کم مشغول بستن چمدانهایمان شده ب

خیلی خوشحال بودم . دلم برای همه شان تنگ شده بود ؛ خصوصا مادرم که روز به روز حالش بیشتر رو به وخامت 

میرفت . داریوش میگفت دچار افسردگی غریبی شده ، به طوریکه پدر حاضر شده بود هر چند وقت یک بار مدتی او 

ببرد پیش آنها . البته هنوز داریوش و پدرم پس از آن جریان با هم روبرو نشده بودند ، ولی خوشبختانه دیگر از  را

حرف و پیغام و پسغام خبری نبود . آن طور که بهنوش میگفت ، پدر برای همیشه من و داریوش را فراموش کرده و 

 مانند دندانی کشیده دور انداخته بود .

دف برای روز چهارشنبه بود . شب قبل از رفتنم وقتی از شرکت بیرون آمدم ، اصال یادم نبود که سه بلیتهای من و ص

شنبه است و با دیدن سپهر کنار خیابان حیرتزده شدم . یک باره یادم آمد که سه شنبه است . وقتی سوار ماشین شدم 

 «سالم . چقدر دیر اومدی دیگه کم کم داشتم نگران میشدم . :» ، گفت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 2 3  

 

علیک سالم . آخر ساله و کارها بیشتر بود . خصوصا که امروز آخرین روز قبل از عید بود که شرکت میرفتم . :» گفتم 

» 

 «تا کی تعطیلی ؟ :» با ناراحتی گفت 

 «تا بعد از ششم . اما من تا سیزدهم مرخصی گرفتم ، چون اصفهان نیستم . :» گفتم 

 « کجایی ؟:» نگران و وحشت زده گفت 

 «تهران ، پهلوی داریوش . :» گفتم 

 «کی میری ؟ :» با استیصال خاصی گفت 

خیلی بی توجه شانه هایم را باال انداختم و گفتم : فردا شب ساعت هشت راه می افتیم و دم صبح میرسیم تهران . 

 «قراره پدر صدف بیاد دنبالمون . 

چی شده ؟ عمل خالف عرفی اتفاق افتاده :» اده . با تحیر گفتم چهره اش آنچنان درهم رفت که انگار اتفاق حادی افت

 «که اینطوری قیافه گرفتی ؟ 

نه . باالخره هر کسی باید تو تعطیالت بره پهلوی اقوامش . نگرانیم فقط از بابت سه :» پوزخندی تصنعی زد و گفت 

 «شنبه ... 

از تهران راه بیفتم تا شب سر قرار حاضر بشم . لطف شرمنده م که نمیتونم سه شنبه آینده صبح :» با خنده گفتم 

 «کنین بذارین به حساب بدهکارم . 

 «نه . به حساب بدهکارت هم نمیذارم . خودم یه جوری با خودم کنار میام . :» خیلی جدی و مصمم گفت 

 « توی ایام عید چیکار میکنی ؟ :» خنده ای کردم و گفتم 

 «میرم مرخصی . از اصفهان خسته شده م . :» ت سرش را مستقیم باال گرفت و گف

 «کجا میری ؟ :» نگاهی مشکوکانه به او کردم و گفتم 

هنوز تصمیم نگرفته م کجا برم . باید برم خونه و یه سیر یا خط :» برقی از شیطنت در چشمانش درخشید و گفت 

 «درست بندازم . 

 ین کار رو بکنی . اگه سکه ...خب . میتونی همین االن ا:» خنده ای کردم و گفتم 

 «... نداری ، بهت بدم . 

 «نه ، با هر سکه ای نمیشه شیر یا خط کرد . من برای اینکار یه سکه مخصوص دارم . :» با جدیت سر تکان داد و گفت 

 «سکه که با سکه فرق نداره . یکی خطیه ، یکی عکس . :» نگاهی عاقل اندر سفیه به او کردم و گفتم 

روزی که مادرم قصد داشت منو ترک کنه ، ده :» عت ماشین را کم کرد ، مستقیم در چشمانم خیره شد و گفت سر

سال بیشتر نداشتم و با همون سن کم کامال میفهمیدم که دیگه مادرم رو نمیبینم . بی تابی شدیدی میکردم و یه لحظه 

یکرد خودش رو نگه داره تا نگرانی من زیادتر نشه از بسترش دور نمیشدم . با وجود درد شدیدی که داشت ، سعی م

. به سختی حرف میزد و من با چشمهایی که از شدت گریه دیگه اشکی نداشت ، سرم رو روی سینه ش گذاشته بودم 

:» و التماس میکردم که تنهام نذاره . لحظات آخری که داشت باهامون خداحافظی میکرد ، سکه ای بهم داد و گفت 

ی تو زندگیت داشتی ، این سکه رو بردار ، به من فکر کن و نیت کن ، بعد سکه رو باال بنداز . هر وقت هر وقت مشکل

که خط بود ، نیتت درسته . تالش کن تا بهش دست پیدا کنی . ولی هر وقت که شیر بود ، بدون که نیتت خطا و غیر 

وم شد ، با همون چشمای رنجور و درد وقتی حرفش تم« عملیه و سعی کن هر چی که هست ، ازش چشم بپوشی . 
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کشیده که به من خیره شده بود ، از دنیا رفت . از اون روز تا حاال هر وقت که فکری به مغزم رسیده ، شیر یا خط 

همون سکه قدیمی ، صدای رسای مادرم رو به گوش من میرسوند . حتی انتخابم توی این رشته هم با مشورت مادرم 

 «که ، هرگز فکر نکردم مادرم وجود نداره . چون همیشه نصیحتهاش تو تاریکیها راهگشام بوده . بود . با وجود این س

سکوت کرد . مثل اینکه در رویای مادر مرحومش غرق شده بود . من هم سکوت کردم . حس کردم واقعا مادرش 

 .در ماشین است و به ما نگاه میکند . شدیدا تحت تاثیر حرفهایش قرار گرفته بودم 

وقتی شیر یا خط انداختی ، به من زنگ :» تا نزدیکیهای خانه دیگر حرفی نزدم . وقتی که دم خانه پیاده شدم ، گفتم 

 «میزنی ؟ 

 «مگه برات فرقی میکنه ؟ :» با تبسمی تلخ و دیدگانی نمناک گفت 

شاید فرق کنه ، زنگ میزنی ؟  :»از جواب دندان شکنش سخت جا خوردم ، ولی خودم رو از تک و تا نینداختم و گفتم 

» 

برای زنگ زدن هم شیر یا خط می اندازم . اگه خط بود :» لبخند موذیانه ای زد و گفت :» لبخند موذیانه ای زد و گفت 

 «، جوابش رو بهت میگم ، ولی اگه شیر بود باید بدونی که ... 

 «باید بدونم که چی ؟ :» با سماجت گفتم 

باید بدونی که باید منتظر دیدار بعدی باشی . وقتی دیدمت ، جوابش رو بهت میدم . :» و گفت سرش را پایین انداخت 

» 

حسابی گیج شده بودم . اما اصال دوست نداشتم در زندگی اش باریک شوم ، چون این جزو قرار ما بود که کاری به 

 «. خدانگهدار . باشه ، مسئله ای نیست :» کار دیگری نداشته باشیم . به همین دلیل گفتم 

 «به امید دیدار ! » بدون اینکه سرش را باال کند ، گفت : 

آن شب در خونه تا نیمه های شب منتظر تلفن سپهر بودم ، ولی خبری از جواب نبود . حس کنجکاوی ناشناخته ای 

یدم . عاقبت با شدیدا مرا تحریک میکرد که خودم بهش زنگ بزنم ، ولی هر چه فکر کردم ، این کار را درست ند

 «هزار و یک فکر ، از اصفهان و صدف گرفته تا تهران و پدرم ، به خواب رفتم . 

صبح آن روز من و صدف به خیابان رفتیم و کمی سوغاتی خریدیم و ظهر پس از خوردن نهار به خانه برگشتیم . هر 

تعطیالت حرف میزد و من در هراس  دو دچار دلهره عجیبی شده بودیم . صدف مدام از تورج و خواستگاری و ایام

 رویارویی احتمالی با پدرم بودم .

ساعت هشت شب بود که به طرف تهران به راه افتادیم . من همان اوایل راه از خستگی و بی خوابی بیهوش شدم . 

 «این جا کجاست ؟ چرا ایستاده ایم ؟ :» فقط یک آن چشم باز کردم و از صدف پرسیدم 

 «اینجا قمه . اتوبوس نگه داشته که اگه کسی خرید و کاری داره ، پیاده بشه . :» گفت  با لبخندی شیرین

 «خودم هم نفهمیدم چطور به این سرعت خوابم برد . :» نفس آسوده ای کشیدم و گفتم 

مان و صبح زود بود که به تهران رسیدیم . همانطور که قرار بود ، پدر صدف منتظرمان بود . با دیدن ما خیلی شاد

خوشرو جلو آمد و خیر مقدم گفت . بعد سوار ماشین شدیم که مرا به خانه داریوش برسانند . هنوز هوا روشن نشده 

خانم کیمیا ، چند تا خیابونه که یه ماشین قدم به :» بود . چند تا خیابان که رفتیم ، آقای آراسته ، پدر صدف ، گفت 

 «دنبال شما بیاد ؟ پدرتون ؟ برادرتون ؟ قدم داره دنبالمون میاد . کسی قرار بوده 
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نخیر ، آقای آراسته . من به برادرم گفته :» با تعجب برگشتم و به عقب نگاه کردم . شانه هایم را باال انداختم و گفتم 

 «بودم که شما منو میرسونین . 

 «سی دنبالمون نیست . مثل اینکه حق با شما بود . چون دیگه ک:» پدر صدف دستی به سبیلهایش کشید و گفت 

با این که دیگر کسی دنبالمون نبود ، از وحشت اینکه پدرم در تعقیبم باشد ، داشتم دیوانه میشدم . آهسته در گوش 

چرا :» صدف نجوا کردم که پس از پیاده کردنم صبر کنند تا من وارد خانه شوم . صدف با چشمان گشاد شده گفت 

ن نیمه شب از کجا خبر داره که تو اینجایی ؟ تازه ، از اینها گذشته ، اگه واقعا قصد اینقدر میترسی ؟ آخه پدرت تو ای

آزارت رو داشت ، قبل از اینکه بری اصفهان ، فرصت خیلی زیادی داشت . کابوس اون بیشتر از خودش تو رو آزار 

 «میده . 

سیدن به خانه داریوش لحظه شماری میکردم با لرزشی کامال آشکار ، چشم به چراغهای خیابانها دوخته بودم و برای ر

شماره اینجا رو که داری . فقط منو :« . کم کم هوا داشت روشن میشد که رسیدیم . موقع خداحافظی به صدف گفتم 

 «بی خبر نذار . 

 «خاطرت جمع باشه . :» لبخندی صمیمانه نثارم کرد و گفت 

لبخندی به عنوان خداحافظی مجدد به صدف زدم و وارد  پس از خداحافظی فوری زنگ خانه داریوش را فشردم .

 خانه شدم .

همه خوب بودند . بعد از عوض کردن لباسهایم ، فوری در جای آماده ای که برایم پهن کرده بودند ، خوابیدم . 

م و به داریوش هم رفت خوابید . اما من خواب از چشمانم رفته بود . به وقایع یک سال آخر زندگی ام می اندیشید

دنبال راهی بودم تا به درستی اعمال و رفتارم واقف شوم . آرزو میکردم من هم سکه ای مثل سکه سپهر داشتم که 

آیینه اعمالم میشد و درستی هر عملی را قبل از انجام دادنش به من میفهماند . از چنین فکر ابلهانه ای خنده ام گرفت 

ط در رویا تحقق پیدا میکرد . عطش کاذبی نسبت به سحر و افسون و . تصور خیالیِ شیرینی بود ، ولو اینکه فق

قدرتهای مافوق طبیعه پیدا کرده بودم . مدام در اندیشه بودم که چگونه میتوانم چنین حس شگرفی را در وجودم 

 خلق کنم ، ولی افسوس که فکرم به هیچ جا نمیرسید .

به نزد من آمدند . از آنها پرسیدم مادربزرگ آنجاست یا نه ، و بچه ها یکی یکی از خواب بیدار شدند و با خوشحالی 

 آنها گفتند نه و شروع به بازی کردند . 

بعد که همه از خواب بیدار شدند ، خانه شور و حال همیشگی را پیدا کرد . مهناز خیلی عوض شده بود . آن چنان 

نبود . فضای مهرآگین خانه شان قلب هر  سکان زندگی اش را با مهارت به حرکت در میآورد که باور کردنی

رهگذری را که پا به آنجا میگذاشت ، به تحسر وا میداشت . نگاه گرم و کلمات شیرین و اعمال محجوبانه مهنازِ درون 

نامه ها شده بود که با شیفتگی خالصانه ای داریوش و بچه ها را به ساحل امنیت دعوت میکرد . شادابی و طراوت بچه 

 خالی پدر بزرگ را پر کرده بود . ها ، جای

بعد از خوردن صبحانه تلفن زنگ زد . داریوش گوشی را برداشت و با تحیر خاصی ، بدون اینکه حرفی بزند ، سراپا 

گوش شد . صورتش هر لحظه رنگ به رنگ میشد . مهناز با کنجکاوی شدیدی به او خیره شده بود ، ولی لب از لب 

تر از آن که نگرانیی به خویش راه بدهم ، سرگرم بازی با بچه ها بودم . وقتی تلفن قطع  نمیگشود . من هم بی خیال

 «کی بود ؟ چرا حرف نمیزدی ؟:» شد ، مهناز پرسید 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 2 6  

 

داریوش با حالتی که انگار در خواب راه میرود ، بدون اینکه جواب درستی به مهناز بدهد ، از جا بلند شد و به اتاقش 

 دنبالش رفت و مدتی بعد خیلی عادی با هم از اتاق خارج شدند .رفت . مهناز هم به 

سعی کن یه :» داریوش عازم بیرون بود . مهناز فهرستی بلند و باال برای خرید لوازم سفره هفت سین به او داد و گفت 

 «گل قشنگ و با دوام هم برای سر سفره پیدا کنی ، چون گل بی دوام به هیچ دردی نمیخوره . 

 ش نگاه معنی داری به مهناز کرد و مهناز با لبخند متینی ، نگاه او را پاسخ گفت .داریو

وقتی که داریوش رفت ، مشغول کارها شدیم . مهناز شروع به حرف زدن کرد . از اتفاقاتی که در آن مدت افتاده بود 

یزد که حس میکردم خودم و دشواریهای مختلف و لذتهای پیش بینی نشده و همه و همه صحبت کرد . طوری حرف م

از نزدیک همه چیز را شاهد بوده ام . بعد به گذشته رفت و از ایام نامزدی خودش و داریوش گفت . با چنان شور و 

 حرارتی حرف میزد که انگار نه انگار سالها از آن زمان میگذشت .

مرور زمان غباری روی قلب داریوش  مهناز ، گذر زمان رو حس میکنی ؟ هرگز شده تصور کنی که به:» از او پرسیدم 

 «رو میگیره ؟ 

حتی تو سخت ترین دوران زندگیم حس نکردم که قلب داریوش مرده . وقتی به چیزی :» خنده ای کرد و گفت 

 «ایمان داشته باشی ، همیشه جوابت رو میگیری . من هم با امید جوابم رو گرفتم . 

 «ا اطاعتهای کورکورانه ش از پدر ؟به چی امید داشتی ؟ خشونتهاش ی:» پرسیدم 

به قلب ساده و عشق خالصش اعتقاد داشتم . اگه یه بار ، فقط یه بار بدون :» با حالتی مصمم و پیروزمندانه گفت 

انگیزه بیرونی به من تاخته بود ، میتونستم خودم رو قانع کنم که جوشش درونی اون باعث ویرانی و تباهی زندگیمون 

ختانه در طول این همه سال هرگز خطای آگاهانه ای نکرد که همه اعتمادم رو از بین ببره و باعث شده . ولی خوشب

بشه از راه رفته مایوس بشم . حتی اون بار که بعد از طالق تو رو دیدم و اون همه واژه های کثیف و ناهنجار تحویلت 

ذب کرد ، قلب داریوش بود ، نه پشیمونیش از دادم ، به بیگناهی داریوش ایمان داشتم . چیزی هم که عاقبت منو ج

گذشته . شناختن قلب افراد خیلی مشکله ، ولی وقتی به سکوی قدرتمند قلب اونها دست یافتی ، دیگه لزومی به 

آزمایش و تجربه نیست . میتونی با عالیق درونی هر کس ارتباط برقرار کنی . میتونی زیباییهاش رو پشت چهره پیر 

ببینی و از حرارتش گرم بشی . میبینی که با این فلسفه ، گذر لحظه ها و فرسوده شدن انسانها در  و فرسوده ش هم

مقابل محبت قدرتی ندارن . محبت تو قلبها جاوید میشه و با هیچ انفجاری هم گسیخته نمیشه . و این نیروییه که 

 «انسان تا آخرین لحظه زندگی اون رو تو وجودش حفظ میکنه . 

ایش خیلی لذت میبردم . راست میگفت . هیچ چیز در زندگی به اندازه نیت پاک ارزش ندارد . کسی که از حرفه

خودش و محیطش را زشت میبیند ، هرگز نمیتواند به چیزی یا کسی عالقه مند شود و همیشه قلبش محبت را ، مثل 

 قطب همنام آهن ربا دفع میکند .

خالی و چشمانی ملتهب و پر رمز و راز وارد خانه شد ، عجیب تر آنکه مهناز نزدیکیهای ظهر بود که داریوش با دستی 

شیری یا روباه :» ابدا سراغ فهرست خرید را نگرفت و خیلی عادی ، مثل اینکه انتظار هیچ لوازمی را نمیکشیده ، گفت 

 « ؟ 

 «من شیرم ، بقیه رو میدونم . :» داریوش نفس عمیقی کشید و گفت 

زیر زیرکی کردند و مشغول تدارک سفره غذا شدند . از رفتار داریوش بسیار حیران شده بودم ، ولی  هر دو خنده ای

 به خاطر اینکه مهناز تصور نکند جای پدر را گرفته ام ، از هرگونه سوالی امتناع کردم .
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 «دم بزنیم . بیا بریم پارک کمی ق:» عصر آن روز مهناز و داریوش بیتوجه به انهمه کار شب عید ، گفتند 

 «هنوز چمدونم رو باز نکردم . شماها برین ، من میمونم و به کارها میرسم . :» اول مخالفت کردم و گفتم 

نه ، اصال به خاطر تو قصد داریم بریم پارک . به بچه ها قول داده بودیم یه :» ولی مهناز با سماجت بی سابقه ای گفت 

 «روز با تو بریم . 

 باشه ، ولی فردا عیده و هنوز ...:» سر ناگریزی باال انداختم و گفتم  شانه هایم را از

 «خیلی کار داریم . چه موقع پارک رفتنه ؟ 

انقدر تابع قوانین دست و پا گیر نباش ، بعضی وقتها تکونی به خودت بده و :» داریوش مچ دستم رو کشید و گفت 

 «غیر قابل انعطاف بود . مدتی بیخیال باش . همیشه که نمیشه مثل ترکه خشک 

تسلیم شدم . چون مسئولیت چندانی بعهده من نبود که نگرانش باشم . بعد از یک ربع راه افتادیم و به پارک نزدیک 

خانه داریوش رفتیم . یکی دو ساعت آنجا قدم زدیم و بعد به خرید رفتیم و تمام فهرست مهناز را خریداری کردیم و 

 به خانه بازگشتیم .

میشه ماهی مثل :» ها برای تحویل سال لحظه شماری میکردند و سوالهای خنده داری میپرسیدند . فرهاد میگفت  بچه

 «ما سر سفره بشینه و دعا بخونه ؟ 

 «میشه ظرف ماهی رو بزرگتر کنین و من هم برم پیشش تا دعا خوندن یادش بدم ؟ :» فرناز میگفت 

هر :» مه پاسخهای کودکانه آنها جوابهای منطقی و کودکانه ای میداد ، گفت مهناز که با صبر و مالیمت شگرفی به ه

کسی باید در جایی که هست دعا بکنه . اگه فرناز بره تو آب ، لذت آب بازی ، زمانی برای دعا کردن باقی نمیذاره و 

 «اگه ماهی از آب بیرون بیاد ، دیگه زنده نمیمونه که دعا کنه . 

ف زنگ زد و سال نو را به من تبریک گفت و در لحظات آغازین سال ، خبر مسرت بخشی بعد از تحویل سال صد

بهم داد . روز عقد شان برای دوازدهم تعیین شده بود . البته یک عقد ساده و کوچک میگرفتند ، چون فرصتی برای 

 .تهیه و تدارک مجلس آنچنانی نبود . ولی قرار گذاشته بودند که عروسی را مفصل بگیرند 

 «حاال داماد کی هست ؟:» داریوش و مهناز وقتی خوشحالی بی وصف مرا از خبر ازدواج صدف شنیدند ، پرسیدند 

 «یه پسر خیلی خوب که فقط برای صدف ساخته شده . :» بدون کوچکترین تردیدی فوری گفتم 

 . « ایشااهلل به پای هم پیر بشن:» قبل از این که اسمی از تورج ببرم ، مهناز گفت 

 «ایشاهلل هم زوجهای جوون به پای هم پیر بشن . :» داریوش هم در ادامه حرف مهناز گفت 

 «میدونین دوماد کیه ؟ :» به آرامی گفتم 

فرق نمیکنه کی باشه . مهم اینه که راهش رو پیدا کرده . راستی ، تو کی :» داریوش با شکیبایی ساختگی گفت 

 «بکنی ؟ شنیدم تو اصفهان همه رو از خودت روندی میخوای یه فکری به حال زندگیت 

 «هر وقت تقدیرم باشه ، میرم . عجله نکن . :» شرمگین و آزرده گفتم 

 «چطوری با دیدن کسی میهفمی که تقدیره یا نه ؟:» او سر تکان داد و گفت 

 «فهمم دیگه . نمیدونم . البد یه جوری می:» از سوالش جا خوردم . نگاهی به مهناز کردم و گفتم 

شاید تقدیر این جا تو تهران انتظارت رو میکشیده :» لبخندی مشکوک روی لبهایش ظاهر شد و با حالتی شوخ گفت 

 «و تو بی خبر بودی ؟

 «داریوش بس کن داری منو دست میندازی ؟ :» گفتم 
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م ، یکی از دوستهام تو رو دیده . نه ، به خدا شوخی نمیکنم . دیروز که با هم به پارک رفته بودی:» با جدیت گفت 

امروز قبل از سال تحویل زنگ زد و موضوع رو خالصه برام تعریف کرد . البته این جا خونه پدر نیست و هیچ اجباری 

 «هم در کار نیست ، ولی فکر میکنم دیدنش ضرر نداره . 

 «از چی حرف میزنی ؟ کدوم دوستت ؟ :» با تعجب گفتم 

 «عجله نکن . بهش گفتم تا راضیت کنم چند روزی طول میکشه .  :»لبخندی زد و گفت 

داریوش ، بذار این سیزده روز رو با خیال راحت طی کنم . من :» خنده ای تمسخر آمیز صورتم رو پوشوند . گفتم 

ار . سعی حتی اگه از کسی خوشم بیاد ، حاال آمادگی ازدواج و این حرفها رو ندارم . باید درسم تموم بشه و برم سرک

 «کن بفهمی که به خاطر هیچ دیارالبشری حاضر به ترک دانشگاه نیستم . 

اتفاقا دوست من خیلی روی تحصیلکرده بودن همسرش تاکید داره و هیچ مانعی سر راه :» با همان لحن شوخ گفت 

 «تحصیل تو وجود نداره . فقط بذار یه بار ببینیش ، بعد هر چی که گفتی قبول میکنم . 

 «سال تحویل شده . مثل اینکه کسی خیال نداره بره دید و بازدید . :» مهایم را در هم کشیدم و گفتم اخ

دارویش ، آهو راست میگه . پدر و مادرم منتظرن . بلند شو راه :» مهناز به آرامی ابروهایش را باال انداخت و گفت 

 «بیفت . 

 «اشکالی داره یه تلفن به مامان بزنم ؟ :» قبل از اینکه راه بیفتیم ، از داریوش پرسیدم 

اگه میخوای بزن ، ولی لزومی به این کار نیست . قراره چند روز دیگه برم دنبال :» به عالمت نفی سر تکان داد و گفت 

 « مامان و بیارمش تا یه هفته پهلوی ما بمونه . 

اونجا بریم ؟ شاید با نو شدن سال کینه ها زائل آهو ، دلت میخواد برای دیدنش به :» مهناز نگاهی به من کرد و گفت 

 «شده باشه . 

نه . سال نو که سهله ، اگه بمیریم هم از نظر پدر چیزی عوض نمیشه . :» به جای من داریوش با فریاد غریبی گفت 

 «بهتره با فکرش آهو رو هوایی نکنی ، چون دیگه اصال حوصله زندگی پر تنش رو ندارم . 

 پایین انداخت و رفت که بچه ها را آماده کند .مهناز سرش را 

وقتی به طرف خانه مادر مهناز میرفتیم ، از تصور برخورد آنها مشوش بودم . ولی همه آنها ، حتی مادرش با وجود 

برخورد آخری که با من داشت ، خیلی خوب با من روبرو شدند . حقیقتا که تربیت مهناز جز در چنین خانواده ای ، 

نه نمیشد . در تمام مدتی که آن جا بودیم ، پدرش مثل پدری حقیقی به ما محبت میکرد . حتی مرا هم دخترم این گو

صدا میزد . فرناز و فرهاد در آغوش پدربزرگشان آنچنان احساس لذت میکردند که ناخودآگاه از آن همه تضاد 

رم و خانواده دوست ، و دیگری سرد ، مغرور و موجود بین او و پدرم خنده ام گرفت ؛ یکی تا به این حد افتاده و گ

 خودمحور ! 

روز اول عید یکی از بهترین روزهای زندگی ام بود . چرا که در چارچوب زندگی خانواده مهناز نقاط قوت نادیده 

او بسیاری را رویت کردم . هرگز به این شکل وارد حریم خصوصی خانواده مهناز نشده بودم و حاال میفهمیدم که چرا 

تا به این حد به اعتدال احساسات انسانی واقف است ؛ چون محبت را مستقیما از مادر و پدرش دریافت میکرد و به 

 بقیه انتقال میداد .

آن روز با مهناز و داریوش به خانه بهنوش هم رفتیم ، ولی احمد با قیافه ای عبوس و خشک ، برای خروج ما دقیقه 

ما هم وقتی اوضاع ناهماهنگ آنجا را دیدیم ، از ترس این « باید بریم خونه مادرم .  :»شماری میکرد و مدام میگفت 
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که این صله رحم باعث دعوایی بین بهنوش و احمد شود ، خیلی زود آنجا را ترک کردیم . برای نهار به خانه رفتیم و 

 بعد از ظهر داریوش و مهناز برای دیدن اقوام رفتند .

 

صبحانه تلفن زنگ زد و داریوش از توی اتاق خوابش مدت یکساعت صحبت کرد . وقتی تلفنش روز دوم عید بعد از 

 «حدس میزنی کی بود ؟ :» تمام شد ، با چهره ای روشن و بشاش نزد من و مهناز آمد و رو به مهناز کرد و گفت 

 «یکساعت معطل بودیم .  نمیدونم . فقط مشخصه که صحبتهای آقا خیلی حیاتی بوده که درست:» مهناز جواب داد 

 «همون دوستم بود که اجازه میخواست بیاد . :» داریوش با خنده ای تصنعی و بسیار محتاطانه رو به من کرد و گفت 

 «مثل اینکه خیال نداری دست از سرم برداری . :» ناگهان صورتم برافروخته شد و گفتم 

بابا . اصال ازدواج :» دواج نداری ، ولی در جوابم با ناراحتی گفت نه عزیزم . بهش گفتم که اصال خیال از:» جواب داد 

من هم عاقبت بعد از یه ساعت کلنجار « رو فراموش کن . میخوام بیام ببینمت . اجازه این کار رو هم بهم نمیدی ؟ 

بری بیرون ، چون  رفتن ، بهش گفتم روز چهارشنبه بیاد اینجا . البته اگه دوست نداشتی ، میتونی چهارشنبه از خونه

 «نمیتونم در خونه ام رو به روی دوستام ببندم . 

 «حق با توئه . به فکرم نرسیده بود که میتونم برم پیش صدف . :» خنده ای کردم و گفتم 

نگاه موذیانه و پر ابهامی بین مهناز داریوش رد و بدل شد که مفهوم آن برای من ناشناخته بود ، به همین دلیل رفتم 

 غ بچه ها .سرا

 

روز سه شنبه بعد از ظهر بود که با صدف تماس گرفتم و به او گفتم که فردا به دیدنش میروم . از پیشنهادم خیلی 

 «همین امروز بیا و تا فردا بمون . اینطوری وقت بیشتری برای تعریف کردن دارم . :» استقبال کرد و گفت 

رو ببینم ، بعد بهت خبر میدم . چون قراره امروز عصر داریوش بره بذار اوضاع این جا :» کمی فکر کردم و گفتم 

 «دنبال مامانم . اگه شد میام . ولی فکر نمیکنم بتونم . بهتره همون فردا عصر چند ساعتی مزاحمت بشم. 

 صدف وقتی فهمید قرار است مادرم به خانه داریوش بیاید ، دیگر اصراری نکرد و از هم خداحافظی کردیم .
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ساعت چهر بعد از ظهر روز سه شنبه بود که داریوش به اتفاق مادرم بازگشت . با دیدنش به حدی خوشحال شدم که 

اصال موضوع پناهندگی ام به خانه صدف را فراموش کردم . یک ساعتی به هم چسبیده بودیم و از روزهای گذشته 

م به میان نیاید . ولی من درست برعکس وی دائم حرف میزدیم . مادرم خیلی ماهرانه مراقب بود که حرفی از پدر

 صحبت را به پدرم میکشاندم تا بتوانم درک کنم عوض شده یا نه .

مهناز و داریوش آنچنان لوازم پذیرایی را روی میزها آماده ساخته بودند که انگار عنقریب پانزده نفر مهمان می آید 

ه شدم که مادر برای اولین بار در سال نو به آنجا قدم گذاشته و این . اول از کارهای آنها حیرت کردم ، ولی بعد متوج

 همه بلند و کوتاه کردن به خاطر همین است .

 «کی ممکنه باشه ؟ :» حدود ساعت شش بعد ازظهر بود که زنگ در خانه به صدا درآمد . فوری پرسیدم 

بیتوجهی کاذبی که دستپاچگی عمیقش را پنهان  تشعشعی هماهنگ از چهره های مهناز و داریوش ساطع شد . مهناز با

 «شاید کسی اومده بازدید . ایم نوروز این یه مسئله عادیه . :» نمیکرد ، گفت 

مثل اینکه جوشش ناخودآگاهی در درونم آغاز شده باشد ، دچار دلهره شدیدی شدم . قبل از اینکه فرصت فکر 

 «کیه؟ بهنوش؟»گفتم: «نگران نباشین غریبه نیست . » کردن پیدا کنم ، داریوش در را باز کرد و گفت :
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 «نه، یکی از رفقای خیلی قدیمیه.»از گوشۀ چشم نگاه گذرایی به من کرد و گفت: 

در حالی که با رنگ و روی پریده چشم به در داشتم، مهمان ناخوانده از در وارد شد. چیزی به از حال رفتنم باقی 

 خیره شدم. زبانم بند آمده بود.  نمانده بود. مات و مبهوت به او

 «چقدر قیافه اش آشناس! خدایا، شکل کیه؟»مادرم از پشت عینک نگاه دقیقی به او کرد و گفت: 

مامان، شکل آقای کالنتره. یادتون میاد؟ یکی از همسایه های قدیمی. تقریباً پونزده سالی می »داریوش جواب داد: 

ین ماکت کوچیک آقای کالنتره. سپهر کالنتر، همبازی دوران بچگی آهو. یادتون شه که از محلۀ شما رفته ن. البته ا

 «اومد؟

آره، یادم اومد. خیلی سال بود ازشون خبری نداشتیم. چقدر این بچه بزرگ شده! ماشااهلل برای »مادرم یک باره گفت: 

 «خودش مردی شده.

می شه یا نه. آره، چه جورم. نه، دیگه یه مرد درست  بذار ببینم خاک بلند»داریوش دستی به پشت سپهر زد و گفت: 

 «و حسابی شده. آهو بهم گفته بود اصفهان هستی.

با دیدن سپهر گیج تر از آن بودم که بتوانم درک کنم چگونه این جا را پیدا کرده. مبهوت و پریشان گوشه ای 

دارد. از کجا این جا را پیدا کرده؟ آمده که خشکم زده بود. حتماً از صدف پرسیده. ولی صدف که با سپهر ارتباطی ن

 چی بگوید؟ حتماً دیوانه شده!

آهو خانم، مثل این که از دیدن همبازی بچگیت نه تنها خوشحال »در همین لحظه سپهر به طرف من آمد و گفت: 

 «نشده ی، بلکه عصبی هم شده ی.

 «ر این جا رو پیدا کرده ی.نه، فقط متعجبم که چطو»تبسمی ظاهری بر چهره ام نشست و گفتم: 

راستش رو بخواهی، زیاد آسون نبود. اما باالخره هفت خان رستم رو »با جسارت و گستاخی تعجب آوری گفت: 

 «پشت سر گذاشتم، چون بنابر قول سکۀ کذایی باید امروز این جا حاضر می شدم.

. سرش را به زیر انداخت تا مجبور نشود با نگاه معنی داری به او کردم. مثل این که به مبارزه فرا می خواندمش

 «مادرتون چطورن؟»نگاهش اعالن جنگ دهد. مادرم با تبسمی گم شده در ایام جوانی اش پرسید: 

خیلی وقته که فوت »سپهر با قیافه ای مغموم دست کرد توی جیبش و سکه ای درآورد، نگاهی به آن کرد و گفت: 

 «شده ن.

 «چرا؟ چیزیشون که نبود.»مادرم با بهت عجیبی گفت: 

خانم کیمیا، خیلی ها امروز سالمتن و به زندگی امیدوار، ولی فردایی براشون رقم زده »سپهر سر تکان داد و گفت: 

 «نشده.

 مادرم عینکش را برداشت و با گوشۀ چادرش آرام اشکهای روانش را زدود. بغض سنگینی گلویش را می فشرد.

 «چه عجب از این طرفها؟»دا حال مادر بد شود، برای عوض کردن بحث گفت: داریوش از ترس این که مبا

یه گم کرده داشتم که »سپهر نگاه معنی داری به من کرد که هم مهناز و هم داریوش به مفهوم آن پی بردند و گفت: 

 «پیداش کردم. البته جزء غنایم جنگی محسوب نمی شه، بلکه جزو افتخارات جنگه!

 «ممکنه بگی این جارو چطوری پیدا کردی؟»ر هم کشیدم و گفتم: ابروهایم را د
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دو ماه پیش با برادر »داریوش نگاه مخفیانه ای با سپهر رد و بدل کرد و قبل از این که سپهر جوابی بدهد، گفت: 

بزرگش، سهند، توی خیابون برخورد کردم و نشونی این جا رو بهش دادم. آخه سهند هم دوست و همبازی بچگی 

 «من بود. بهم قول داده بود که یه روز به این جا بیاد، ولی ازش خبری نشد.

سپهر دیدگان پر از امتنان خویش را به داریوش دوخت. داریوش لبخندی بی خیال بر لب راند و رو به من و مهناز 

 «کسی خیال نداره یه لیوان چای برای ما بیاره؟»گفت: 

و به آشپزخانه رفتم، ولی مهناز برخالف همیشه به دنبالم نیامد. چند تا چای  با قیافه ای شرمگین از جا بلند شدم

ریختم تا مهناز ببرد، ولی از مهناز خبری نبود که نبود. اصالً دوست نداشتم خودم سینی چای را ببرم. حس می کردم 

مهناز »را صدا زدم و گفتم: با این کار این جلسه دیگر هیچ تفاوتی با مجلس خواستگاری ندارد. به همین علت مهناز 

 «جون چای رو ریخته م، اما دستم بنده، بیا ببرش.

باز هم از مهناز خبری نشد. مثل بچه های بی پناه گوشۀ آشپزخانه روی زمین نشستم و دستم را به زیر چانه زدم. 

نه شد. وقتی مرا در آن هنوز فرصت اندیشیدن و جمع و جور کردن افکارم را پیدا نکرده بودم که سپهر وارد آشپزخا

خیلی سخته یه چای جلوی من بگیری؟ از قضا دستت هم شدیداً بنده. اشکالی نداره، من چای رو به »حال دید، گفت: 

 «تو تعارف می کنم. شاید این جوری حرارت چای برودتت رو خنثی کنه و متعادل بشی.

 «چرا اومدی اینجا؟»با خیرگی ستیزه جویانه ام گفتم: 

خیلی ساده س. خب امروز سه شنبه س. قولت رو فراموش کرده ی؟ خودت گفتی که هر »خند متینی جواب داد: با لب

 «سه شنبه می تونم ببینمت.

این همه راه از اصفهان بلند شده ی اومده ی که قرار سه شنبه ها سر »در حالی که از جوابش متحیر شده بودم، گفتم: 

 «جاش باشه؟

نه عزیزم، سکۀ زندگیم بهم گفت که پشت سرت از »را به طرفم تعارف می کرد، گفت:  در حالی که سینی چای

 «اصفهان راه بیفتم. تموم مدت راه دنبالت بودم. مثل سایه تعقیبت کردم تا به این جا رسیدم.

ر ولی خیلی دی»با لجاجت و سرسختی ظاهری بنای در هم ریختن دنیای احساسات درونی اش را گذاشتم و گفتم: 

 «اومدی. من نامزد کرده م.

 «با کی؟»با رنگ و رویی باخته و چهره ای سوخته از تحسر گفت: 

با یکی از دوستهای داریوش. فردای روزی که اومدم تهران، همدیگه رو توی پارک دیدیم و از همدیگه »گفتم: 

 «تعقیب و گریز بیهوده بوده. خوشمون اومد و نامزد کردیم. به زودی هم ازدواج می کنیم. می بینی که این همه

بیخود سعی می کنی نقش آدمهای لجباز »تبسمی سرد و بی جان بر لبهایش نشست. با تأسف سر تکان داد و گفت: 

رو بازی کنی. تو این کاره نیستی. خوب می دونم که نه با کسی نامزد کرده ی و نه خیال ازدواج داری. این حرفها 

فرضاً که کسی هم وجود داشته باشه، تو آدمی نیستی که به این سرعت به کسی بله بهانه ای برای دک کردن منه. 

بگی. تا جون طرف رو نگیری، بهش دل نمی دی. درست مثل بچگیهات یه دنده و خودخواهی. به خاطر همین 

ی علی رو تکرویهات بود که هنوز هم فراموشت نکردم. یادته یه روز برای این که کفر منو دربیاری، بستنی پیشکش

قبول کردی، اما بعد سر کوچه تموم بستنی رو توی خاکها فرو کردی و مثل دیوونه ها تا ده دقیقه روش پا می 

 «کوبیدی؟ یادته؟ هنوز هم همون آهوی وحشی هستی که رام کسی نمی شه.
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ضر بودم به هر از این که خیلی خوب می فهمید که چه نقشه ای در سرم دور می زند، شدیداً عصبی شده بودم. حا

دستاویزی بند شوم تا ثابت کنم نمی تواند با اطمینان از عملکرد من در آینده صحبت کند. به همین علت با جسارت 

حرف تو درسته. هنوز نامزد نکرده م، ولی فردا این کار رو می کنم تا بهت ثابت کنم که »و بی پروایی محض گفتم: 

 «هر کاری دلم بخواد می کنم.

 «اگه نکردی چی؟»وذیانه زد و گفت: لبخندی م

 «اگه اون منو بخواد، بهت قول می دم که بهش جواب مثبت بدم.»سرم را مستقیم باال گرفتم و گفتم: 

 «نه، این بازی درستی نیست. اگه زیر حرفت زدی چی؟»یک آن دیدگانش حالت مالمتگری به خود گرفت و گفت: 

اون وقت دیگه هر چی بگی می کنم. بهت قول می دم که »ه او دوختم و گفتم: چشمهایم را با حالت کینه جویانه ای ب

 «هر کاری خواستی بکنم.

 «یعنی حتی حاضری با من ازدواج کنی؟»برقی از شیطنت در چهره اش درخشید و گفت: 

ر افتاده ی. آره. حتی حاضرم بمیرم. ولی زیاد امیدوار نباش، چون با بد لجبازی د»چشم در چشمش دوختم و گفتم: 

حتی اگه اون هم منو نخواد، کاری می کنم که افسون عشق من بشه و یه بای بای پارتی درست و حسابی برات راه 

 «بندازه.

 «می بینی که کی پیروز می شه.»در این لحظه آستینش را باال زد و عضلۀ بازویش را نشانم داد و گفت: 

کرده اون که از مغزش کار می کشه، بیشتر موفقه تا اون که از بازوش تاریخ ثابت »لبخند تمسخرآمیزی زدم و گفتم: 

 «کمک می گیره. خصوصاً حاال که دیگه ماشینهای متعدد جای بازوهای قدیمی رو گرفته.

با لخندی وسوسه گر، نگاهی از سر شیفتگی به من کرد و سکۀ زندگیش را از جیبش درآورد و چشمهایش را بست. 

ت می کرد. بعد سکه را به هوا انداخت. فوری رفتم جلو تا ببینم چی آمده، ولی سپهر دستش را مثل این که داشت نی

 «مال خودمه. اگه ببینیش تموم می شه.»گذاشت روی سکه تا آن را نبینم و مثل بچه های لوس گفت: 

کردم. می خوام  نترس، تموم نمی شه. لحظه ای که تو نیت کردی، من هم نیت»از حرفش خنده ام گرفت و گفتم: 

 «ببینم جوابش چی اومده.

ولی این سکه فقط به نفع یکی از ما جواب می ده. نمی تونه مثبت و منفی رو با هم »اخمهایش را در هم کشید و گفت: 

 «انتخاب کنه. بهتره تو اصالً نبینی.

 «وای، قلبم درد می کنه. درد می کنه.»یکدفعه فریاد زدم: 

نان وحشتزده به طرفم خم شد که چیزی به قالب تهی کردنش باقی نمانده بود. مهناز و با صدای فریاد من آن چ

داریوش و مادرم هم فوری پریدند توی آشپزخانه و درست در همین لحظه که همه نگران و وحشتزده بودند، روی 

 «چیزی نیست. االن خوب می شم فکر می کنم مربوط به معده ام باشه.»سکه خوابیدم و گفتم: 

سپهر خشمگین و براق، مثل گرگ تیر خورده، در کمین سکه به زمین خیره شده بود. از رودستی که خورده بود 

هنوز منگ بود. ولی چاره ای نداشتم، باید با سالح خودش با او مبارزه می کردم. باید هر طور شده بود می فهمیدم که 

 ازدواج من با فردی که فردا می بینم درست است یا نه.

هی پسر، چت شده؟ چرا ماتت برده؟ همه گاهی دچار دردهای ناگهانی می »اریوش دست سپهر را کشید و گفت: د

شن، لحظه ای بعد هم فراموش می کنن. بیا بریم. هنوز چیزی دهنت نذاشته ی. چه مهمون نوازی گرمی ازت کردم! 

 «بیا بریم.
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ل داریوش رفت. مادرم و مهناز دورم را گرفتند و پرسیدند سپهر در حالی که زیرچشمی مرا می پایید، به ناچار دنبا

 «چی شده؟:»

سپس به آرامی از جایم « یک آن قلبم تیر کشید، ولی خیلی زود ول کرد. چیزی نیست.»خیلی ساده و خونسرد گفتم: 

 رداشتم.بلند شدم و بدونِ این که کسی متوجه ود، سکه را که روی خط بود، با رضایتی وصف ناپذیر از زمین ب

وارد شدن به چنین سرنوشت قطعیی فقط در یک لحظۀ خودخواهی اتفاق افتاد، ولی به خاطر این که سکه روی خط 

نشسته بود، اعتقاد داشتم که اشتباه نکرده ام. بعد به مهناز و مادرم گفتم که حالم خوب شده و می توانم چایهای سرد 

 شده را عوض کنم.

 «راحت کنی. ممکنه دوباره قلبت درد بگیره.بهتره کمی است»مادرم گفت: 

 « نه، می خوام خودم چای بریزم.»با سماجت گفتم: 

مهناز فوری به غیر اتفاقی بودن این خواسته ام پی برد و دست مادر را گرفت و از آشپزخانه بیرون برد. همۀ چایها را 

بعد با سینی چای از آشپزخانه خارج شدم. اول  عوض کردم و سکۀ سپهر را خوب شستم و در یکی از لیوانها انداختم.

از همه به سراغ سپهر رفتم و چای را تعارفش کردم. خیلی بی توجه، بدونِ این که نگاهی به چایها بیندازد، یکی از 

معموالً مهمان چای بختش رو برمی داره. اون چای مال »آنها را انتخاب کرد که بردارد، ولی من فوری با اشاره گفتم: 

 «و نیست.ت

فوری چشمش را به چایها، خصوصاً آن که با چشم اشاره کرده بودم، دوخت و بالفاصله به منظور من پی برد. با لبخند 

ته لیوان هم خط افتاده. می بینی؟ دیگه این جا پایان »معصومانه و بی پیرایه، چای مخصوصش را برداشت و گفت: 

 «جادۀ تجرده.

 «درسته. فردا آغاز تأهلی متفاوته.»گفتم:  تبسمی دلنشین تحویلش دادم و

گوشهای داریوش تیز شده بود، ولی در قیافه اش حالتی حاکی از فهمیدن نبود. مثل این که با تمام تالشش چیزی 

نشنیده بود. بعد به بقیه هم چای تعارف کردم و گوشه ای نشستم تا ببینم سپهر چگونه سکه اش را از ته لیوان بیرون 

چون جلوی سه جفت چشم اصالً کار سهلی نبود. عاقبت در فرصتی مناسب، به بهانۀ نوشتن چیزی، کاغذ و  می آورد،

قلمی از جیبش درآورد و خودکار را در لیوان چای رها کرد و قبل از این که کسی حرفی بزند، فوری با لیوان به 

نگاه فاتحانه ای به من افکند که معنایش را آشپزخانه رفت و کارش را به پایان رساند. وقتی از آشپزخانه برگشت، 

 نفهمیدم.

خیلی زحمت دادم. »او نیم ساعتی نشست و با مادر و برادرم صحبت کرد. عاقبت خیلی خودمانی بلند شد و گفت: 

 «دیگه باید برم، چون یه جایی کار دارم.

یش ما بمونی. همۀ ما خیلی خوشحال اگه کسی رو تو تهران نداری، می تونی همین جا پ»داریوش با حسن نیت گفت: 

 «می شیم.

بعد با نگاهی گذرا با من و بقیه خداحافظی کرد « نه، خیلی ممنون. هم جا دارم، هم خیلی کار.»او سر تکان داد و گفت: 

 و رفت.

 «هنوز اون دوستت که منو توی پارک دیده، رو حرفش هست؟»به محض خروجش، رو به داریوش کردم و گفتم: 

 «آره. قراره فردا بیاد این جا. حتی قرار ساعتش رو هم گذاشته. چطور مگه؟»ی بهت زده به مهناز کرد و گفت: نگاه

 «عقیده م عوض شده. می خوام ببینمش. شاید ازش خوشم بیاد. به نظر تو پسر خوبیه؟»با لحنی خشک و قطعی گفتم: 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 3 4  

 

چه جورم. فقط باید یه دفعه ببینیش. »پایانی گفت:  لبخندی شیوا سراسر چهرۀ داریوش را فرا گرفت و با شعف بی

 «بهت قول می دم که روش رو زمین نمیندازی.

 «مثل این که توی این جمع فقط من از همه چیز بی خبرم.»مادرم با حیرت نگاهی از پشت عینکش به من کرد و گفت: 

 «ه.مادر، مهناز براتون مفصل توضیح می د»داریوش لبخند متینی زد و گفت: 

بدون این که معطل گفتگوهای آنها شوم، گوشی تلفن را برداشتم و شمارۀ صدف را گرفتم. خودش گوشی را 

خدا رو شکر که خودت زنگ زدی. همین االن من و بابام می آییم »برداشت. با شنیدن صدایم با خوشحالی گفت: 

 «دنبالت.

 «م، کاری پیش اومده که نمی تونم بیام ببینمت.صدف عجله نکن. برای همین بهت زنگ زد»با استیصال گفتم: 

 «مامانت طوری شده؟»مدتی مکث کرد و بعد پرسید: 

 «نه، حال مامان خوبه. فقط مجردیم طوری شده.»خنده ای کردم و گفتم: 

 «واضح تر صحبت کن. منظورت چیه؟»با کنجکاوی بسیار گفت: 

 «استگاری من و احتمال قریب به یقین قبول می کنم.فردا قراره یکی بیاد خو»با همان لحن بشاش گفتم: 

 «کی هست؟»فریادی از شادی کشید و گفت: 

 «نمی دونم. هنوز ندیده مش.»با لحن تمسخرآمیزی گفتم: 

 «دیوونه شده ی یا منو دست انداخته ی؟»لحظه ای سکوت کرد و گفت: 

این مرحله از زندگیم رو ترک می کنم. وقتی  به خدا شوخی نمی کنم. حقیقت رو می گم. دارم»با خنده گفتم: 

 «دیدومت، بیشتر برات توضیح می دم. فعالً خداحافظ.

 «خداحافظ.»با لحنی خشک و کنجکاو گفت: 

از فکر دیدن دوست داریوش تمام شب خوابم نبرد. خدایا، کار من درسته؟ نه، خیلی خوب می دانم که کار احمقانه 

چرا چنین بازی مسخره ای را شروع کردم؟ چرا چنین آتوی بزرگی به دست سپهر دادم؟  تر از این وجود ندارد. اصالً

از همین االن هنوز اتفاقی نیفتاده، پشیمان شده ام. زندگی مشترک چیزی نیست که به این شکل عجوالنه در موردش 

و شایدها چه می  تصمیم گرفت. پس تکلیف تورج بیچاره که آن همه آزارش دادم چی می شود؟ آن همه بایدها

شوند؟ بی شک اگر بدبخت شوم، اولین کسی که غرق لذت می شود پدرم است، چون او با بی صبری انتظار چنین 

روزی را می کشد. جواب سپهر را چی بدهم؟ قطعاً تا مدتها به من و پوشالی بودن حرفهایم می خندد و یک مهر 

به تله نزدیک می شوم احساس انزجار می کنم. ولی هنوز یک دروغگو روی من می چسباند. از این که با پای خودم 

راه نجات وجود دارد. شاید دوست داریوش از قیافه و حرفها و رفتار من اصالً خوشش نیاید. در آن صورت دیگر 

 چیزی به کسی بدهکار نیستم.

 نزدیکیهای صبح بود که با همین افکار خوابم برد.

 «آهو، چقدر می خوابی؟ مطمئنی حالت خوبه؟»گفت:  ساعت نه صبح مادرم بیدارم کرد و

 «آره، مامان، حالم خوب خوبه. آنقدر نگران ما نباش.»خمیازۀ کشداری کشیدم و گفتم: 

 «آهو جون، یه سؤال مهم ازت دارم. می خوام جوابم رو درست بدی قول می دی؟»لبخند پرمهری به من زد و گفت: 

مادر تو منو بزرگ کرده ی. خوب می دونی که توی نظام تربیتیت دروغ »تم: بالفاصله در رختخواب نشستم و گف

 «معنایی نداشته. پس خیالت راحت باشه که هرچی بپرسی، دروغ نمی شنوی.
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از تشنگیِ رسیدن به عقایدت در حال پر پر »با حالتی خاص و پر ابهت نگاهی به سر اندر پای من انداخت و گفت: 

آگاهانه، همه چیز زیر و رو شد و به راه انتخابت قدم گذاشتی. چی باعث شده که از همۀ  زدن بودی که با یه جرقۀ

اون حرفها و رفتارهای خودمدارانه ت به این سادگی بگذری و راضی به ازدواج با کسی بشی که هیچ شناختی ازش 

نه تورج رو می شناختی. با این بی نداری؟ این ازدواج با ازدواج ناموفق اولت هیچ فرقی نداره. نه این رو می شناسی، 

پروایی کجا داری می ری؟ به سوی حماقت؟ خوب می دونم از دیروز که سپهر رو دیدی، از این رو به اون رو شدی. 

 «حاال آماده م به حرفهات گوش بدم. بهم بگو که کجا می ری.

قصد ازدواج ندارم. شاید تموم این  خودم هم نمی دونم. حقیقتش رو بخواین، حاال هم»نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

کارها دلیلی باشه برای فرار از اونچه که بهش تقدیر اجباری می گن. حرف شما درسته. چیزی تو وجود من متحول 

شده که خودم هم درکش نمی کنم. بنابراین توضیح عاقالنه ای هم براش ندارم. وقتی آدم مسیر جدیدی رو با کلمۀ 

باغ و سرسبزیهای اطراف رو به شکل تله های انفجاری می بینه. ولی وقتی که تسلیم کلمۀ  آغاز می کنه، تموم« نه»

شد و همه چیز رو به میل خودش پذیرفت، برهوت ترین بیابونهای مسیر جدید رو مثل ارم و شداد و مینو می « بله»

نها فرسنگها فرسنگ فاصله بود، اما بینه. شما خوب می دونی که علی و ثریا هیچ تشابه فرهنگی با هم نداشتن و بین او

همدیگه رو انتخاب کردن. حاال سرانجام این طوفان به کدوم گورستان و تیمارستان کشید، بماند. اصل مطلب این بود 

که هر دو دست از زندگی شیرین خودشون شستن، فقط و فقط به دلیل این که همۀ بیابونهای سراب گرفته رو طور 

تورج، پدر اجازه نداد که من بیابون یا باغ رو ببینم. به همین دلیل مسیر تاریکی پیش روم  دیگه ای دیدن. در مورد

قرار گرفت که در اون هیچ بصیرتی منو به باورهام هدایت نکرد. با تحکم رفتم، با ظلمت هم آغوش شدم و هنوز 

 «وارد نشده بر طبق غریزه برگشتم.

نیستی که خودت رو اغفال کنی. فقط همین یه جمله رو پیش خودت  تو دختر ابلهی»آه تأسف باری کشید و گفت: 

سپس با تردید از کنارم دور شد و مرا با یک دوراهی بزرگ، بر « حالجی کن. معانی زیادی پشت این جمله نهفته س.

 دروازۀ مقدرات به جا گذاشت.

ود، نه داریوش و نه مهناز هیچ گونه آن روز تا ساعتی که قرار بود مهمان کذایی به سر منزل تقدیر راهنماییی ش

سخنی نگفتند. مثل این که هر دو الل شده بودند. مدام این گوشه و آن گوشه در سکوت و دور از چشم من با زبان 

نگاه سخن می گفتند. حتی مهناز به بچه ها هم سپرده بود که زیاد دور و بر من نپلکند. مثل این که همه میدان را 

 بودند تا با امینت خاطر تصمیم بگیرم. برای من خالی کرده

درست سر ساعت پنج بعد از ظهر بود که زنگ در خانه به صدا در آمد. داریوش و مهناز شتابان و دستپاچه به طرف 

 در دویدند، مثل این که حادثه ی غیر مترقبه ای در شرف وقوع بود. از رفتارشان خنده ام گرفته بود.

 «خدا عاقبت این دیونه بازیها رو به خیر بکنه.»رتکان داد و گفت:مادرم نگاهی به من کرد، س

ازحرف مادرم خنده ام گرفت، اما خودم نگه داشتم و سنگین و رنگین بر جای خودنشستم و منتظر دیدن مهمان 

 جدید شدم.

هی در کار نبود. مردی لحظه ای که از دور او را دیدم، مثل ماست وا رفتم. اول تصور کردم اشتباه می بینم، ولی اشتبا

 مس با موهای جوگندمی، خندان و شادان وارد شد و برو بر به من خیره شد. لبخندی حاکی از رضایت بر لب داشت.

مادرم با دینش کمی خودش را جمع و جور کرد و نگاهی عاقل اندر سفیه به من افکند. آن چنان تعجب کرده بودم 

اتاق مهناز پریدم و مثل فراریها خودم را پشت تخت مخفی کردم. سرخورده که منتظر سالم و علیک نشدم. فوری به 
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تر از آن بودم که به حرفهای سپهر وقعی بگذارم فقط می فهمیدم که جرثقیل هم بیاورند، قادر به خارج شدن از اتاق 

گار در چاله ای عمیق نیستم. گوشهایم را تیز کرده بودم که بینم چه صحبتهایی می کنند. ولی از صدا خبری نبود. ان

محبوس شده بود. از خودم، سپهرو خواستگار جدیدم خنده ام گرفته بود. چگونه آدمی به خودش اجازه می دهد. با 

 این موهای سپید به خواستگاری دختر بیست و یک ساله بیاید؟ احمقانه است.

ردم داریوش است. اما در اتاق باز شد دره همین رویاهای پراکنده بودم که صدای پای کسی مرا به خود آورد، حس ک

به همین زودی جا زدی، خانم؟ چرا »و سپهر دم در ظاهر شد. با دیدن من قهقهه ی خنده اش به آسمان رفت و گفت:

 «مخفی شدی؟

 «من که قول نداده بودم همسر یه پیرمرد بشم. داده بودم؟» شانه هایم را باال انداختم و گفتم:

عجب، پس عروس خانم برای این که سن داماد رو نپسندیدن، به این جا پناهنده » و گفت:برقی از چشمانش جهید 

 «شدن؟ پس کجا رت اون همه خط و نشون و دلبری؟ اطالً قولت چی شد؟

 داماد رو نپسندیدم به اینجا پناهنده شدن؟ پس کجا رفت اون همه خط و نشون و دلبری؟ اصالً قولت چی شد؟

خب، خودت رو رسوندی سر قرار که حس کنجکاویت رو با دیدن داماد ارضا کنی، » انه گفتم:با چشمتنی ستیزه جوی

یا خودت رو با خودش قیاس نمی کنی، عروس خانم. از خواب بیدار شو. همون طور که منو بعد از سالها نشناختی، 

 «پدرم رو هم نشناختی. اون کسی که فکر کردی داماده، پدر منه.

یدن کرد. بیش از آن بهت زده بودم که بتونم ترتیبی به افکارپریشانم بدهم. خدای من، چه اشتباه پاهام شروع به لرز

 بزرگی! پس آن دوست داریوش هنوز نیامده. چه خنده دار! سپهر از حسادت زودتر از رقیبش این جا حاضر شده.

بود به خاطر مغلوت شدنم قالب تهی سپهر، واقعا ازت ممنونم. نزدیک »با چنین تصوری نفسی آسوده کشیدم و گفتم:

کنم. تو فکر بودم که چطور از بُردِت استفاده می کنی. ولی حاال دیگه بردی وجود نداره، چون سکه ی نیت من هم 

خط افتاده بود. بنابراین تا چند لحظه ی دیگه همسر آینده ی من قدم به این خونه می ذاره و د در صد پیرمرد نیست. 

 «فیه رو باخته ی آقای سپهر کالنتر. این دفعه دیگه قا

پس تکلیف سکه ی خطمن چی می شه؟ فکر این قسمت از قضیه رو » قهقهه ی خنده اش به آسمان رفت و گفت:

 «نکرده بودی که ممکنه اصالً رقیبی وجود نداشته باشه و تو ناآگاهانه با خودت قرار گذاشته باشی؟

که وجودش رو انکار کنی. داریئش قبل لز لین که تو رو ببینم ازش حرف درست نیست » با لجاجتی مهارنشدنی گفتم:

 «زد. اون خیال و رویا نیست.

 «داریوش خان، یه دقیقه تشریف بیارن این جا.» لبخندی اتحانه تحویلم داد و فریاد کشید:

 «اتفاقی افتاده؟»داریوش با رنگ و رویی پریده، مات و مبهوت دم در اتاق حاضر شد و گفت:

نه، هیچ اتفاق خاصی نیتاده. فقط یه مشکل »سپهر در حالی که به دیوار تکیه داده بود. مرا نشان داریوش داد و گفت:

کوپیک پیش اومده که به دست شما رفع می شه. لطف کنین و نحوه ی آشنایی مجدد ما و طریق ارتباط تلفنیمون رو 

ج و خونه خراب رو هم در حضور من به عرض آهو خانم برای آهوخانم توضیح بدین و مشخصات اون خواستگار سم

 «برسونین. چون ایشون قصد ندارن به هیچ عنوان چشمهاشون رو باز کنن.

نگاه پرسشگرم را به داریوش دوختم و منتظر جواب وی شدم. استیسالی واقعی در چهره ی او به چشم می 

وا... »ی این پا و آن پا کرد و عاقبت با لکنت گفت:خورد.رنگ و رویش را باخته بود. یارای حرف زدن نداشت. کم

اهلل... آخه من منظورم ... منظورم خود سپهر بود. هم قرار نبود بیاد. خودش سر خود اومد. قرار اصلی که من گذاشته 
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بود امروز بود. بعد هم قرار شد حرفی نزنم. امروز هم با پدرش به خواستگاری تو اومده اگه یادت باشه، خودت 

 «یشب گتی که حاضر به ازدواج شده ی من هیچ اصراری برای بودنت نکردم.د

مثل موشی که در تله گیر افتاده باشد، مغموم و شکسته زانوی غم بغل کرده بودم. از رو دست سختی که خورده 

بلکه با میل  بودم، شدیداً عصبی بودم، سپهر خیلی خوب نقشه اش را به مرحله ی اجرا در آورده بود. نه با اصرار ،

شخصی مرا به دام انداخته بود. از حیله گری و حرهای دو گانه اش در عجب بودم پس بی خود نبود که این قدر با 

اطمینان از برنده بودنش صحبت می کرد. می دانست که کسی غیر از خودش وجود ندارد که به خاطرش خودش را 

ای بی نقص، دیروز به این جا آمده بود و با حرفهای ضد  به زحمت بیندازد. بنابراین با اعصابی راحت و نصشه

ونقیضش باعث اغفال من شده بود. حاال دین بزرگی نسبت به او داشتم؛ دینی که شاید تا آخر عمر مثل طوقی 

برگردونم آویخته می شد. نه، من هرگز تسلیم آدم مرموزی مثل سپهر نمی شدم. آنقدرها احمق نبودم که بگذارم با 

ازی و نیرنگ مرا اغال کند. حاال دیگر فرق می کرد. لحظه به لحظه از تصور پیروزی اش رنگ به رنگ می صحنه س

 شدم و دنبال کلماتی بودم تا آن طور که شایسته ی اوست. از وی پذیرایی کنم.

تحمل شنیدن داریوش وقتی به حالت انفجاریِ من پی برد، فوری از اتاق خارج شد و مرا با سپهر تنها گذاشت، چون 

کلمات خشونت بار نرا نداشت. خوب می دانست که خودش در محکمه ی من متهم ردیف اول محسوب می شود، به 

 همین دلیل فرار را بر قرار ترجیح داد.

آهو، این جا میدون مبارزه نیست و هیچ کش برای تو دامی » قبل از این که شروع کنم، سپهر به سخن درآمد و گفت:

 «قط می خواستم بهت ثابت کنم که زیاد زرنگ نیستی.پهن نکرده. ف

تو با نیرنگ جلو اومدی. من هیچ دینی نسبت به تو ندارم. فراموش نکن که همون »با اخمی غلیظ و طوالنی گفتم:

 ...«آهوی وحشی هستم و اجازه نمی دم کسی وجودم رو به تیر ببنده. در ضمن دینی هم نسبت به تو 

عجله نکن کمی خستگی در کن تا با هم راه بیفتیم. سعی نکن مثل بچه های لوس و » گفت: به میان حرفم دوید و

درماده نقش آدمی مظلوم رو بازی کنی.بذار اول حرف من تموم بشه ، اگه باز هم اعتراضی داشتی، گوشهام رو مثل 

که بازی رو باخته ی و در این  قایقی بی پارو به دست امواج خروشانت می سپارم. در درجه ی اول، تو باید قبول کنی

لحظه به من تعلق داری. نیست گه آدمها با چه وسیله ای شکار می کنن؛ مهم اهمیت و بزرگی آرمانهاست، و این که 

بعد ازدست یافتن به اونها باید لباقت حفظشون رو داشت. ولی متاسفانه من هم به تقدیر اجباری عقیده ای ندارم. تا 

سرسبز انسانیت و عشق رسیده م، ولی ازاین مرز، که بعدش حیوانیته، عبور نمی کنم، تو آزادی این نقطه به مرزهای 

که هر طور دوست داری زندگی کنی حتی اگه همین االن بهم بگی که همیشه ترکت کنم،بی چون و چرا این کار رو 

ر شده ی گذشته ت شده و می کنم. فقط یه خواهش ازت دارم: بیشتر با خودت خلوت کن. نیمی از مغزتو تخدید

نیمه ی دیگه ی اون پر از حس انتقامجویی به خاطر بیهوده بودن گذشته س. تو برای آینده چیزی کنار نذاشته ی، و 

این مصیبت کوچیکی نیست. یه روزی آخرش خودت رو تو گوری مملو از زشتیها دفن می کنی و این در حالیه که تو 

حاال دیگه با قانون سر و کار داری. به زودی صدای نارسای تو به گوش خیلی از جاده های ترقی گام برمی داری. تو 

قُضات دادگستری می رسه. اگر بخوای این طور کور کورانه به پیشواز حقیقت بری، خودت هم توی کینه هات غرق 

ده، چون یه می شی و طولی نمی کشه که ناچار خودآزاری شدیدی می شی. هیچ کس برای ازدواج تو نقشه ای نکشی

بار آگاهانه از ورطه ش رها شده ی و همه ی سدها رو شکسته ی، و شاید هیچ کس دوست نداشته باشه طرف 

مقابلش کسی باشه که خیلیاز کنار همه ی مبناهای اصیل زندگی می گذاره. ولی آدمها عادت دارن بارها بارها یه چیز 
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سبت به تصور بچگانه ای بیش نبوده و تو رو درست نشناخته م. رو امتحان و تجربه کنن. شاید از اول، دلبستگی من ن

ولی حتی اگه من تو رو نشناخته باشم، خودت به ماهیت خودت آگاهی. سعی کن بفهمی که از زندگی چه توقعی 

داری. اگه بی هدف به سوی یه زندگی مجردی کشیده بشی، یه روز از خواب بیدار می شی م می بینی که سنی ازت 

تنهای تنهایی. ممکنه داریوش مثل یه برادر و تورجرو صدف مثل دوستهای وفادار تو حاشیه ی زندگیت  گذشته و

برای ابد باقی بمونن ولی این کافی نیست. انسانها احتیاج به همدردی و همدلی دارن. تو بیشتر از هر کس به خودت 

 «ستم می کنی.

شت و انکار ناپذیر توصیف می کرد. همه ی باورهای ذهنی از حرفهایش متعجب شده بودم. او حقیقت را به طرز ز

اش درست بود. خوب می دانستم که در انتهای راهی که آغازکرده بودم، چیز فوق العائه ای انتظارم را نمی کشد. 

شاید درپنجاه سالگی با یک عالمه پرونده ی موفق و یک زندگی مرفه مجردی احساس امنیت می کردم، ولیوقتی 

ه ام را فریاد شادی کودکی برهم نمی زد. همه ی این موقعیتها به پشیزی نمی ارزید. آن جا بود که آدم فضای خان

خسته از بازیهای سرنوشت،ه تنهایی و غربت عذاب آورش معترف میشد . نقطه ای که دیگر فرصتی برای تغییر 

 عقیده نبود 

 عمیقی کشیدم و گفتم :حرفهای سپهر مثل دشنه ای اخته به مغزم فرو رفته بود نفس 

شاید حق با تو باشه من تجربه زیادی از زندگی ندارم .حاال که خوب فکرش رو می کنم می بینم با وجود همه تالش -

ها و مبارزه ها .تنهام.مدتهاست که دارم درباره وجود ت تو زندگیم فکر می کنم ولی هرگز به این شکل تصویر ت 

مبارزه طلبی هرگز اجازه نداده بود تورو درست بشناسم . شاید خط بودن سکه نکرده بودم شاید حس خونخواهی و 

 تو هم با نیت من بی ارتباط نبوده 

در حالی که سپهر با چشمان گشاد شده مرا نگریست ارام ارام مثل ادمی که در خواب راه می رود به طرف اتاق 

نتر گوشه ای سنگر گرفتم: . سپهر هم به تبعیت از من در پذیرایی راه افتادم و پس از سالم و احوالپرسی با آقای کال

 گوشها ی ارام و خاموش نشست و مثل این که هیچ اتفاقی نیفتاده شروع به صحبت با پدرش کرد 

مثل این که همه مبهوت شده باشند . سکوت سنگینی فضای سالن را احاطه کرده بود عاقبت پدر سپهر به صدا درآمد 

 و گفت :

د که تهران نیومده بودیم تا وقتی که همسرم زنده بود هر سال عید به تهران می اومدیم وبه دیدن همه مدتها بو-

اقوام می رفتیم . ولی از زمانی که همسرم مرحوم شد دیگه از تهران هم گریز ون شدم امسال بعد از سالها به اصرار 

ت خوش ایام جوونی . دوباره زنده شدن چقدر دلم سپهر راهی این شهر پر خاطره شدیم . و حاال با دیدن شما خاطرا

می خواست آقای کیمیا هم تشریف داشتن . هر چند که همیشه خیلی عبوس و خشمگین بودن . ولی باالخره ادم با 

پیر شدن یال و کوپال ش رو طالق میده و نرمش زیادی پیدا میکنه . البته تو ادم های اروم این مسئله برعکسه چون 

 د تر میشن طلبکار تر به سوی پیری می شتابن . و خنده ای سر داد :هر چی فرسو

 داریوش خندید و گفت :

 پدرم مسافرت هستن مادرم هم برای همین قدم رنجه کرده ن و اومدن این جا -

مهناز چشم غزه نا محسوسی به داریوش رفت . مثل این که از دروغ داریوش عصبی شده بود . ولی داریوش به روی 

د نیاورد مادرم هم مظلوم و درمانده سرش را به زیر انداخت و سخنی از پدر نگفت درست مثل این بود که پدر خو

 برای همه ما غیر از مادر حالت رویایی محو را پیدا کرده بود 
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ان روز حرفهای ما به حالت خواستگاری داشت و نه حالت دیدار عادی افکاری توفنده در زیر ظاهر ارام همه ما 

 خودنمایی می کرد که هیچ کس حاضر به بروز ان نبود 

حدود ساعت هشت بود که سپهر و پدرش بلند شدند که بروند . داریوش با اصرار زیاد سعی کرد انها را برای شام 

نگه دارد . ولی پدرش گفت که جایی مهمان هستند سپهر تا لحظه اخری که از خانه خارج شدند حتی نیم نگاهی به 

و خیلی عادی مثل مهمانی بی غرض خانه را ترک کرد حتی لحظه اخر جز کلمه خداحافظی چیز دیگری بر  من نکرد

 زبان نراند 

 وقتی که رفتند . مادرم مرا به اتاقی فرا خواند و گفت :

 می خوام باهات حرف بزنم -

میخواد به راهی برم که انتخاب می دونم چه نصایحی می خواین بکنین . خودم به اندازه کافی سردرگم هستم دلم ن-

خودم نیست خوب می دونم که سپهر همه شما رو جذب خودش کرده اگه حقیقت رو بخواین منو هم جذب کرده 

ولی تکلیف آرزوهای من چی میشه ؟ من باید درس بخونم من ادمی نیستم که از فردا توی خونه بشینم و کهنه بچه 

م زمانی ازدواج می کنم که درسم تموم شده باشه و سر کار رفته باشم نه بشورم و دلم رو به فردای ندیده خوش کن

شما نه هیچ کس دیگه نمی تونه منو از مسیرم منحرف کنه . همیشه تالش و استواری مایه پیروزی بوده و ترس و 

 تردید باعث وا موندن 

 مادرم گفت :

هد بودی که توی ازدواج اولت هم هیچ نقشی اهو هرگز تو زندگی تو رو مجبور به کاری نکردم حتی خودت شا-

نداشتم و اگه حرفی هم زدم به اوامر پدرت بود ولی حاال نه به عنوان مادر که به عنوان یه دوست دارم بهت می گم با 

شرایطی که تو داری شاید هرگز مرد دیگه ای نتونه مثل سپهر درکت کنه شاید هیچ کس به ازدواج اول تو از دیده 

ه نکنه و قصه حقیقی گذشته ت رو باور نکنه و به عوض این که به اهداف تو پی ببره ممکنه محکومت کنه حقیقت نگا

 که یه عیبی داشته ای که تورج تورو ترک کرده این برداشت خوبیه ؟ 

 در حالی که اشک از چشمانم سرازیر بود گفتم :

نه های احمقانه به من نزدیک بشه همون بهتر که بره دیگه حرف مردم برام اهمیت نداره کسی که از اول با این بها-

دنبال کارش . ادم های مثل سپهر هستن که حقیقت رو می فهمن . به فرض که من عیب داشته باشم . باید قبول کرد 

که موجود بی نقص خداست . شاید حقیقتاً من ارزش سپهر رو نداشته باشم .شاید هرگز نتونم با خود مختاری هام 

ش کنم . من حق ندارم که زندگیش رو تباه کنم . نمی گم اصال دوستش ندارم اما حس می کنم که ...حس خوش بخت

 می کنم که دقیقا مثل من نیست 

 مادر گفت :

اهو تو و بهنوش هر سه از بطن من متولد شدین . اما کوچکترین شباهتی به هم ندارین . تازه این که چیزی نیست -

هم از نظر تفکر کامال شکل هم نیستند . هیچ کس تو دنیا نمی تونه ادعا کنه که کسی درست حتی دو قلو های مشابه 

مثل خودش پیدا کرده تو دنبال کی می گردی ؟ همزاد ت ؟ زندگی مبدل به روزهایی یک نواخت و خسته کننده می 

امروز توجیهی جز حماقت  شه . و هیچ کس با دیگری متفاوت نیست اگه امروز حرفهای منو نفهمی فردا برای غفلت

 نیست 
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سرم را به زیر انداختم . نمی دانستم چی جوابی بدهم . چون واقعاً حرفش را نمی فهمیدم . شاید مادر از باالی قله 

 سخن می گفت ولی من از پایین 

رون خوردیم در ایامی که در تهران بودیم یکی دو بار به دیدن صدف رفتم و حتی یک روز با صدف و تورج شام را بی

. ولی هیچ گونه انگیزه ای برای ازدواج در من جدید نیامد . مدت یک هفته بدون هیچ واکنشی گذشت . صدف 

 دوباره تلفن زد و گفت: : ب

برای شام برویم بیرون . اولش مخالفت کردم ولی وقتی متوجه شدم که سه شنبه است قبول کردم . قرار شد بیایند -

اشتم که عصر به خانه صدف برم مبادا سرو کله سپهر پیدا شود و داغ دل مادرم تازه کند . ولی دنبالم . خیلی اصرار د

 صدف گفت: 

که زودتر از ساعت هشت نمی تواند به دنبالم بیاید . من هم نگران و دودل در حالی که وحشت ورود سپهر عاصی -

 ام ساخته بود به انتظار نشستم 

ف به دنبالم امد لحظه ای که از دور ماشین را دیدم . متوجه شدم که به جز تورج دقیقا ساعت هشت شب بود. که صد

 مرد دیگری در ماشین است با حیرت باز صدف پرسیدم :

 اون کیه که پهلوی تورج توی ماشین نشسته ؟ -

 برادر مه . نترس . کاری به کار تو نداره -

دن این صحنه دچار سوءظن شود دچار نگرانی شدم به همین یک لحظه از تصور این که سپهر در کمین باشد و با دی

 علت گفتم :

 صدف بهتره من اصال نیام -

 دست مرا کشید و گفت :

این قدر مالحظه کار و ترسو نباش . مگه از خودت شک داری ؟ دوباره شروع کردی ؟ نکنه دوباره فکر کم و زیاد -

 برادر مواظب ته  شدن ابروت هستی ؟ نترس هر جا که باشی تورج مثل

مسئله ترس نیست حس می کنم همین االن کسی منو زیر نظر داره اخه امروز سه شنبه س صد در صد سپهر یه -

جایی توی تاریکی داره منو می بینه و ممکنه تصور کنه دنبال کسی می گردم اصال دوست ندارم چنین برداشتی از من 

 داشته باشه 

 در موردش صحبت می کنیم  حاال بیا بریم توی ماشین بعد-

 نگاهی به دور و برم کردم و با تردید به طرف ماشین راه افتادم . به صدف گفتم :

 چرا امروز با برادرت اومدی ؟ -

 خودش دوست داشت با ما باشه ؟ -

ود. وقتی در شانه ها را باال انداختم . دیگر به ماشین رسیده بودیم . چهره تورج و برادر صدف در تاریک معلوم نب

های ماشین را باز کردیم زیر نور چراغ درون ماشین چهره بشاش و محتاط سپهر را دیدم که با چشمانی درشت و 

 سیاه به من زل زده بود با دیدنم سالم گرمی کرد و گفت: 

 چقدر معطل کردی . دیگه داشتم از اومد نت مایوس می شدم -

 ه سپهر گفتم :نگاهی مالمت گر به صدف کردم و بعد رو ب
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می دونستم که یه گوشه ای منو زیر نظر داری . ولی هر چایی فکرش رو می کردم غیر از این جا . فکر می کنم اگه -

 هیچ وقت ما قسمت هم نباشیم . تا اخرین روز زندگیم هر سه شنبه به نحوی خاص این توفیق اجباری نصیبم میشه 

 با اخم کوچکی شانه باال انداخت و گفت: 

حدست کامال درسته البته تا زمانی که مخالف این کار نباشی . اگه یادت باشه هفته پیش بهت گفتم که اگه بخوای -

ترکت کنم بی چون و چرا به حرف گوش می دم ولی تا اون جایی که من یادمه . ابدا سخنی دال بر این که مایل به 

 دیدنم نیستی از دهنت در نیومد 

ی ان هم در حضور تورج خشنود نشدم .ولی این که تورج نه تنها ناراحت نبود بلکه خشنود هم بود از این دیدار ناگهان

. طوری با هم برخورد می کردند که انگار هیچ اتفاق خاصی پیش نیامده . عقب ماشین صدف دست مرا گرفت و با 

 نگاه مضطرب ش دعوت به سکوتم کرد . آهسته به او گفتم :

 ی بود ؟ این کار دست پخت ک-

 نگاهی زیر چشمی به سپهر کرد و گفت :

بی خود دنبال گناهکار نگرد چه فرقی...... می کنه؟ هیچ کس قصد آزار تو رو نداره. مهم اینه که بتونی راه رو از چاه -

 «تشخیص بدی.

قبت از جو خشک حاکم شانه هایم را باال انداختم و به نگاه کردن به خیابان ها پرداختم. مدتی سکوت برقرار بود. عا

 داریوش می دونه که سپهر هم با ماست؟» خسته شدم و از صدف پرسیدمک:

 «خیلی خوب. در ضمن میدونه که تورج هم با من نامزد شده.» به آرامی گفت:

 «خدای من، شماها تا کجا رخنه کرده ین؟ داریوش این اطالعات رو از کجا میدونه؟» با حالت برافروخته ای گفتم:

وقتی بهت قول دادم مثل یه برادر مواظبت باشم. باید وضایفبرادری » ورج نگاهی گرم و برادرانه به من کرد و گفت:ت

 «رو هم درست به جا بیارم. نمی تونستم به اسم برادری تو رو مخفیانه بدون اجازه ی داریوش جایی ببرم.

 «ترم اجازه می گیری؟مگه هنوز بچه م که برای هر کاری از بزرگ »با عصبانیت گفتم:

 «برای بودن تو اجازه نگرفتم. برای بودن سپهر اجازه گرفتم.» شانه هایش را باال انداخت و گفت:

تازه به اصل مطلب پی بردم. کور از خدا چه می خواهد؟ دو چشم بینا. خنده دار بود. همه ی آنها دست به دست هم 

 داده بودند که با من چه کار کنند؟

 «آهو. به نظر تو کجا بریم بهتره؟» نکه دوباره توی خودم فرو بروم. صدف گفت:قبل از ای

 «برای من فرقی نمی کنه. هر جا که به شما خوش بگذره، برای من هم جالبه.» با بی خیالی گفتم:

 «حاال می خوایم بدونیم تو کجا رو دوست داری.» سپهر برگشت و با نگاهی معصومانه گفت:

ید که برای من تفاوتی نمی کنه. هر جا که دوست دارین، برین. فعال که نشسته م و صدام هم در نمیاد. باور کن» گفتم:

 «قول می دم تا آخر هم گله ای نداشته باشم.

 «پس بریم شهر بازی. فکر کنم هیجانش قابل مقایسه با هیچ کجا نباشه.» سپهر با شوق وصف نا پذیری گفت:

 «هنوز داری تو سنگر بچگیهادنبال نقطه عطفی می گردی؟» کردم و گفتم:نگاهی عمیق و مرموز به او 

دنبال چیزی نمی گردم. من همه چیز رو می بینم. فقط سعی دارم که نشون تو بدم. » مستقیم به من خیره شد و گفت:

 «خندیدهی.چون چشمهای تو تیره شده. می خوام دوباره شاهد خنده های بچگونه ت باشم. سالهاست که از ته دل ن
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آهو تورو به خدا هفت تیرت رو بذار زمین. چرا انقدر حالت تهاجمی » صدف به آرامی در گوش من نجوا کرد:

تو خودت دلت می خواد نا خواسته به طرف عشقی کشیده بشی که » نگاهی ممعنی دار به او کردم و گفتم:«داری؟

 «احتیاجی بهش نداری؟

روغ میگی. خوب می دونم که دوستش داری. فقط از آینده می ترسی. می دونی داری د» آهسته سر تکان داد و گفت:

که هر کی از هر چی می ترسه سرش میاد؟ چطور دلت میاد آدمی به این سادگی رو آزار بدی؟ همه ی کلمات تو با 

 «تهاجمه.

رسیدیم. آنجا هم آنقدر  لبخندی تمسخر آمیز زدم و شانه هایم را باال انداختم. دیگر حرفی نزدم تا به شهر بازی

شلوغ بود که صدا به صدا نمی رسید. مدام سوار اسباب بازیهای مختلف می شدیم. کم کم حالت خشکی و قهرم را از 

دست داده بودم. هیجان تاب خوردن در فضا، همۀ سلول های بدنم را لخت کرده بود. حقیقتا می خدیدم. و این اولین 

ی واقعی خوش بودم. وقتی برای چهارمین بار سوار شدم احساس سرگیجه ی عجیبی بار در زندگی ام بود که به معن

می کردم. مثل این بود که زمین و زمان به دورم می چرخید.نا خود آگاه به یاد یکی از روزهای کودکی ام افتادم که با 

ی کرد. آن روز هم درست سپهر و چند تا از بچه های کوچه، سوار چرخ و فلکی سیار شدیم که ار محله مان عبور م

 مثل امشب حال دیگری داشتم. مدتها بود که خاطرۀ شیرین لذتهای واقعی کودکی را فراموش کرده بودم.

مثل اینکه سپهر از اول شب تا آن لحظه، منتظر پدید آمدن چنین حسی در وجودم بود. به آرامی به من نزدیک شد و 

 «بازم سوار می شی؟» گفت:

نه، دیگه نمی تونم. تموم آدما دارن می چرخن. نمی تونم چیزی رو جلوی چشمم ثابت نگه » گفتم:خنده ای کردم و 

 «دارم.

خوب یادمه که یه بار دیگه هم سالها پیش، بعد از پنجمین » برقی از شیطنت و جسارت در وجودش درخشید و گفت:

 «بار که سوار چرخ و فلک شدی، همین جواب رو بهم دادی.

 «تو هم هنوز یادته؟» ی هم خاطرۀآن روز دور را به یاد آورده بود، متعجب شده بودم. پرسیدم:از این که و

 «هیچ کدوم از اون روزها رو فراموش نکرده م. همۀ خاطرات همیشه زنده بوده ن.» لبخندی گرم و متین زد و گفت:

ف صدای جیغ و داد مردم بلند کمی بعد به یک اغذیه فروشی در آن نزدیکی رفتیم و شام خوردیم. از هر طر

بود.دچار سستی عجیبی شده بودم. درست مثل آدمهایی که پس از مصرف موادمخدر گیج و منگ می شوند.یارای راه 

 رفتن نداشتم. آرزو می کرددم فرناز و فرهاد را هم با خود آورده بودم.

که نگران بود حالم بد باشد. آخر هم طاقت وقتی به طرف خانه راه افتادیم،سپهر خیره مرا زیر نظر داشت. مثل این

 «آهو حالت خوبه؟ چشمات یه جور دیگه شده.» نیاورد و گفت:

 «شاید هرگز به این خوبی نبوده م.» با بی خیالی سر تکان دادم و گفتم:

هو، شب آ:» وقتی به در خانه رسیدیم، به جای صدف سپه از ماشین پیاده شد و مرا تا دم خانه همراهی کرد و گفت 

 «خیلی قشنگ و فراموش نشدنیی بود. با من هم عقیده ای؟

 «کامال.» تبسمی کردم و گفتم:

 «هنوز هم حالت خوبه؟» با احتیاط گفت:

 «چرا انقدر نگران حال منی؟» گفتم:
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و امشب چهرۀ شاداب و حقیقی تو ر» مدتی هر دو ساکت ماندیم. بعد سپهر مستقیم به چشمان من نگاه کرد و گفت:

بعد از سالها دیدم. می خوام مطمئن شم که ضربۀ مغزی نشده ی و فردا این لبخند قشنگ از روی لبهات محو نمیشه. 

 «تو امشب همون آهوی همیشگی بودی؛ ساده و بی شیله پیله و مثل همیشه بی آزار.

ذارن تا درسم رو بخونم. به سپهر، من قصد آزار کسی رو ندارم. فقط می خوام که راحتم ب» نفس میقی کشیدم و گفتم:

یه جایی رسیده م که دیگه نمی تونم به خاطر کسی درسم رو ول کنم. من هدف دارم. می خوام وکیل بشم. می خوام 

 «روح خودم و ارضا کنم.

 «چرا همیشه فکر می کنی ازدواج یعنی ترک تحصیل؟»با استیصال گفت:

ن سنگینی بار مسئولیت زندگی زناشویی اجازه نمیده که من خودم ساده س. چو» شانه هایم را باال انداختم و گفتم:

 »باشم.

پس اینهمه زن که تو خونه ی شوهرهاشون درس می خونن و سر کار می رن، همه خیال و » سر تکان داد و گفت:

هم کارر رویاس؟ ما می تونیم تا زمانی که تو آمادگی نداری،بچه دار نشیم. حتی می تونیم توی یه دفتر وکالت با 

کنیم. زن و شوهری که به یه کار اشتغال داشته باشن، بیشترین تفاهم رو با هم دارن. تازه اگه زمانی هم بچه دار 

شدیم خودم بچه رو نگه می دارم. کارهای خونه هم بین هر دوتامون تقسیم میشه. دیگه نگران چی هستی؟ از چی 

 «می ترسی؟ از من؟ من که رام رامم.

 «چرا حاال و در این لحظه ی خاص این مسائل رو مطرح می کنی؟» نده ام گرفته بود. گفتم:از حرفهایش خ

برای اینکه همیشه چنین شهامتی به انسان نمیدی. همیشه حس می کنم اگه حرف ازدواج رو بزنم، » صادقانه گفت:

 «نداری. مثل نارنجک منفجر میشی. ولی خوب می دونم که در این لحظۀ خاص حال و هوای انفجار

 «دیگه داره دیر میشه. صدف و تورج هم منتظرن.» نگاهی به ساعت کردم و گفتم:

 «دربارۀ حرفهام فکر می کنی، مگه نه؟» با نگرانی گفت:

 «آره بهت قول می دم که فکر می کنم.» گفتم:

جازه میدی که تا همگی پس فردا تعطیالت نوروزی تموم میشه و همه به شهرشون بر میگردن. ا»با حالتی مردد گفت:

 «توی تهران جمعیم، من و پدرمبه خانۀ داریوش بیایم؟

قدمتون روی چشم. داریوش اهل این حرفها نیست. هر وقت که دوست داشتی، می تونی با پدرت :» با سادگی گفتم 

 «بیایی.

 «نه، منظورم برای خواستگاریه.»سرش را پایین انداخت و با شرم گفت:

 ر زمین میخکوب شدم. زبانم برای ادای هیچ کلمه ای نمی چرخید.مثل چوب خشکی ب

می تونیم فقط نامزد کنیم. البته هیچ اجباری هم تو کار نیست فقط دلم می خواد » سپهر وقتی سکوت مرا دید، گفت:

 «تو این لحظه با من صادق باشی و از بیان چیزی که تو قلبت می گذره، کوتاهی نکنی.

 «ا... بازم... سر حرف اولم هستم. هر موقع بیاین، قدمتون روی چشم.ب» با لکنت گفتم:

نه، این کافی نیست. نمی خوام جلوی پدرم، داریوش و بقیه منو سر شکسته کنی. می خوام » سر تکان داد و گفت:

 «حرف آخر رو بزنی. باید بدونم جایی که ایستاده ام، زمین زیر پام خالی نمیشه.

 «چقدر عاشقی؟» م و گفتم:در چشمانش نگاه کرد

 «به قدری که درکش برای تو مشکله.» فوری جواب داد:
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اگه یه روز از این عشق خسته شدی چی؟مثل همه مردها یه عذر خواهی تشریفاتی می کنی و به راهت می » گفتم:

 «ری؟

تو زندگیم به چیزی با بهت قول می دم که تا تو نخوای. هیچ جا نرم. هیچ وقت » با چشمانی شفاف و نمناک گفت:

 «ارزش تر از تو برخورد نکرده م.

 «شاید پیش نیامده، شاید هم درست نگشته ی.» با سماجت گفتم:

خوب می دونی که اگه قراره کسی صحنه رو ترک کنه، اون تویی، نه من. آینده بهت ثابت می »سر تکان داد و گفت:

 «کنه که تا کجا دنبالت میام.

ویی خصلت آدمها رو تغییر میده. کم کم همه چیز، حتی عشق هم به عادت مبدل میشه. بعد از زندگی زناش» گفتم:

مدتی مرد از محیط کسالتبارش خسته میشه و سعی می کنه با بهانه گیری، جو حاکم رو تغییر بده تا به تنوع دیگه 

 «ایدست پیدا کنه. این یه تکرار همیشگیه.

آدمها حرف خیلی می زنن. باید دید کی به حرفهاش عمل می کنه. من سخت » نگاه مارش را به من دوخت و گفت:

 «جون تر از اونم که زیر حرفم بزنم. زندگی برای من مبارزه نیست؛ عبادته.

مبارزه و عبادت از هم جدا نیستن. همیشه بزرگترین و با ارزش ترین مبارزه ها بر سر عبادت و » با تحکم گفتم:

ور می تونی ایمان رو بدون مبارزه قبول کنی؟ نفس آدمی انقدر خورده شیشه داره که اول باید ایمان و تقوا بوده. چط

سعی کنیم با خودمون مبارزه کنیم. نکنه تو انقدر از خودت مطمئنی که هیچ لزومی برای مبارزه با نفست هم نمی 

 «د عالم بدونه.بینی؟ فکر می کنم این عین خودخواهی باشه که کسی خودش رو بی نقص ترین موجو

نفس من پذیرای یک عشق توام با تقواس. تو در این پاکی و صداقت نقصی می بینی؟ سالهاس که » به آرامی گفت:

خودم رو از هر جهت امتحان کرده م. من دنبال هیاهو نیستم. فقط یه خونۀ گرم و پر مهر و چند تا بچه و یه همسر 

 «اندازۀ آرامش برام اهمیت نداره. دلخواه برای من کفایت می کنه. هیچ چیز به

اگه فکر می کنی انقدر مرد هستی که روی حرفهات بایستی، فردا با پدرت به خونۀ داریوش » لبخندی زدم و گفتم:

بیا. ولی اگه کوچکترین تردیدی در استواریت تو عشق داری، سعی کن به بهانه ی شکستن پات از اومدن منصرف 

 «م مجبور بشم پات رو بشکنم.بشی. چون ممکنه یه روز خود

آهو، بهت قول می دم زندگیی برات بسازم که همه حسرتش رو بخورن. » لبخندی از سر شیدایی زد و گفت:

 «خداحافظ.

 «صبر کن. چرا انقدر برای رفتن عجله داری؟ فردا اگه بیای، ساعت چند میای؟» گفتم:

هر. عجله م از بابت اینه که می ترسم پشیمون بشی و زیر باز هم ساعت پنج بعدازظ» با شتاب در حال رفتن گفت:

 «قولت بزنی. به امید دیدار!

کلید را در قفل انداختم و همزمان با رفتن آنها وارد خانه شدم. مادرم نگران و مشوش وسط هال نشسته بود. کامال 

 «دخترم. چطور بود؟سالم »مشخص بود که از همه چیز اطالع دارد. وقتی به او سالم کردم، جواب داد:

 «جای همگی شما خالی بود. آخه رفته بودیم شهربازی.» از شدت خجالت قرمز شدم و گفتم:

 «پس باز هم فرصتی برای صحبت کردن پیدا نکردین،نه؟»گوشۀ لبش آویزان شد و گفت:

دا ساعت پنج بعدازظهر چرا، همین اآلن دم در خونه صحبت کردیم. قرار شد فر» همان طور که سرم پایین بود گفتم: 

 «با پدرش بیاد این جا.
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امیدوارم خوشبخت بشین. خدایا، ازت » با چشمانی که از شوق می درخشید، بلند شد و د آغوشم کشید و گفت:

 «ممنونم که قبل از اینکه اجل رو به سراغم بفرستی، دخترم رو سامان دادی. این تنها خواستۀ من قبل از مرگم بود.

مامان، این چه حرفیه می زنین؟ ایشاهلل تا سالهای سال سایه تون باالی سر همه » به خودم فشردم و گفتم:محکم او را 

 «ی ما باشه.

دخترم، اینا همه تعارفه. مرگ شوخی بردار نیست و فقدانش مصیبت بزرگیهمیشه » مادرم سر تکان داد و گفت:

 «اجتناب از مرگه که به زندگی معنا میده.

ود ساعت سۀ نیمۀ شب، با مادرم راز و نیاز می کردم و نصایح زیبا و دلپذیری را از گذشته اش آن شب تا حد

 استخراج می کردم. در آن لحظات شگفتی و تردید، هیچ چیز مثل کلمات شیرین مادرم مرا آرام نمی کرد.

د. مهناز آنچنان ذوق زده صبح روز بعد وقتی که بیدار شدم، مادرم مشغول تعریف ماجرا برای داریوش و مهناز بو

به به »چشم به دهان مادر دوخته بود که از حالت چشمهایش خنده ام گرفت. با دیدن من فوری از جا پرید و گفت:

 «آهو خانم،چشمتون روشن! باالخره سد شکست نا پذیرتجرد فرو ریخت؟

 «معلوم نیست. شاید به هم بخوره.» لبخندی زدم و گفتم:

و، به خدا همۀ ما رو جون به سر کردی. تو رو به خدا دیگه آیۀ نحس نخون. اون بندۀ خدا که آه» با دلخوری گفت:

 «حرفی نداره. تو هم یه کم کوتاه بیا.

دیگه خاطرم جمع شده که آهو کوتاه میاد. خیالت راحت باشه که به زودی یه » مادرم نگاهی به من کرد و گفت:

 «عروسی درست و حسابی در پیش داریم.

آهو، بهت قول می دم خودم یه سفره ی عقدی برات درست کنم که تا » ناز جیغی از خوشحالی کشید و گفت:مه

 «مدتها زبانزد همۀ دختر ها باشه.

چقدر عجله می کنین! من پس فردا باید برگردم اصفهان. این حرف ها مال سه ماه دیگه س، » خنده ای کردم و گفتم:

 «نه حاال

می تونیم قبل از رفتنتون یه صیغۀ محرمیت بخونیم که تا سه ماه دیگه مشکلیبرای دیدن » ت:داریوش با احتیاط گف

همدیگه نداشته باشینکسی از درون تو خبر نداره؛ امروز یه حرفی می زنی، فردا یه دفعه انقالب می کنی و زیر همه 

 «چیز می زنی.

 «از سه ماه اون جا زد و رفت، تکلیف من چی میشه؟اگه بعد » با حالتی حق به جانب رو به داریوش کردم و گفتم:

سپهر جا بزنه؟فکر کرده ی الکیه؟ من با پدرش حرف می زنم و » قهقهۀ خنده ی داریوش به آسمان رفت و گفت:

حسابی محکم کاری می کنیم. تازه، می تونیم توی شناسنامه هاتون هم اسمهاتون رو وارد کنیم. این طوری دیگه 

 «میاد.مشکلی هم پیش ن
www.gtalk.ir 

نمی دونم. فقط دارم به همتون می گم، تا سه ماه دیگه از جشن عقد خبری نیست. » شانه هایم را باال انداختم و گفتم:

 «تا آخ دانشکده هم عروسی نمی کنیم.

، مسئله ای نکنه قصد داین به صوت نامز های جاودانه باقی بمونین؟ باشه» چشمهای داریوش از حدقه در آمد و گفت:

نیست. بهت قول میدم شش ماه دیگه نظر خودت عوض میشه. بهتره فعال این حرف ها رو جلوی آقای کالنتر نزنی. 

 «چون ممکنه نا خود آگاه خودت رو توی بد چاله ای بندازی.
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 «پس می گم هر وقت که خودم خواستم، عروسی می کنیم. قبوله؟» با تحکم گفتم:

آن روز تا ساعتی که قرار بود سپهر و «اشه، این معقول ته. حداقل وعده به قیامت نیست.ب» خنده ای کرد و گفت:

پدرش به خانۀ ما بیایند. مدام مهناز و داریوش به من می گفتند فالن چیز را نگو، فالن چیز را بگو. مادرم از صحبتهای 

کتب خونه کرده ین. اینها همه حرفه. وقتی خونه رو مبدل به م» ما خنده اش گرفته بود و به داریوش و مهناز میگفت:

آدم وارد زندگی شد، همۀ این حرفها پوچ میشه. چیزی که تو زندگی مشترک مهمه، تفاهم و احترام به خواسته های 

همدیگه س. اگه آدم یاد بگیره حق و حقوق همسرش رو زیر پا نذاره، همۀ مشکالت خود به خود حل می شه. اعمال 

 «ترین آفت خانمان براندازه.زور تو زندگی بزرگ

دقیقا سر ساعت پنج بعد از ظهر بود که سپهر و پدرش وارد شدند. برخورد همۀ ما با دفعۀ قبل متفاوت بود. پدرش 

که یلی خوب می دانست عقاید من تغییر زیادی کرده، با گرمی و مالطفت خاصی با من صحبت می کرد. آنها تمام 

واج گذاشت ، پذیرفتند. البته شرایط شاقی نبود؛ همان مراسم بله برون و مهریه و شرایطی را که داریوش برای ازد

غیره که جو قرار داد های زندگی مشترک محسوب می شود؛ مشتی قرار و مدار که به هیچ دردی نمی خورد و ابدا 

 باعث ثبات زندگی نمی شود.

آن روز، برای عقد به محضر برویم. از قضا صدف هم بازگشت ما به اصفهان یک روز به تعویق افتاد. قرار شد فردای 

همان شب عقد کرده بود و یک روز بیشتر ماندن، خیلی به نفعش شد که توانست یک روز بیشتر پیش تورج بماند. 

 روز چهارم فروردین همۀ ما ، به استثنای تورج، به اصفهان باز گشتیم.

م. تا اصفهان هر دو از اتفاقات حادث شده حرف می زدیم. سپهر و پدرش لو و من و صدف عقب ماشین نشسته بودی

صدف از ازدواج من خیلی خوشحال بود. سپهر هم گاهی یواشکی از تو آینۀ ماشین نگاهی دزدانه به ما می کرد، اما 

ساکت بود. چون پدرش تمام طول راه را خواب بود، برای اینکه بیدار نشود، خیلی آرام صحبت می کردیم. صدف از 

رد شدن به زندگی جدید خیلی خوشحال بود، طوری که به احساسش حسادت می کردم. آنچنان آینده را طالیی و وا

زیبا ترسیم می کرد که انگار سالهاست با تورج زندگی می کند. گاهی اوقات در مقابل خوشبینیهای او پوزخند 

بخند، » به من نگاه می کرد و می گفت: تمسخر آمیزی می زدم و درست در همین لحظات، سپهر از توی آینۀ ماشین

 «بخند. بهت ثابت می کنم که چقدر خوشبختت می کنم.

وقتی به اصفهان رسیدیم، سپهر اول پدرش را به خانه رساند. بعد صدف را دم خانه پیاده کرد و به من گفت که می 

یه چیزی ازت می خوام که » ت:خواهد باهام صحبت کند. من هم بی چون و چرا قبول کردم. وقتی تنها شدیم، گف

دوست ندارم حمل بر استبداد کنی. البته اگر قبول نکنی، اصال مسئله ای نیست. فقط دلم می خواد از اول زندگی، 

 «مشکالتمون رو با منطق حل کنیم.

 «زم چی می خوای؟» خنده ای کردم و گفتم:

ا خیلی خسته می شی. هم درس، هم کار، هم خوب می دونم که روزه» به سختی آب دهانش را قورت داد و گفت:

خرید و مشغلۀ زندگی، اینها همه تو رو خسته می کنه. دلم می خواد دیگه سر کار نری و اجازه بدی کرایۀ خونه ت رو 

من بدم. چون دیگه تو همسر منی و ادارۀ تو به عهدۀ منه. البته این به صورت موقته؛ تا زمانی که درست تموم بشه و 

 «درس خوندن کار کنی.به جای 

سپهر، من کار کردن رو دوست دارم. نه تنها احساس خستگی نمی کنم، بلکه زنده تر هم » آه عمیقی کشیدم و گفتم:

 «میشم. ابدا سعی نکن مانع کار کردن من بشی، چون کار کردن یکی از حیاتی ترین عالیق منه.
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 «ی. بهم بگی و دست از کار بکشی.بهم قول بده که هر وقت خسته شد» سر تکان داد و گفت:

چرا بهت نگم؟ هر وقت که نتونم، ول می کنم. حاال دیگه با گذشته فرق داره. می دونم که در هر » خیلی سریع گفتم:

شرایطی حمایتم می کنی. ولی این دلیل تن پروری من نمیشه. اگه از حاال تنبلی کنم، پس فردا از عهدۀ کار بیرون و 

 «نمیام.مسئولیت خونه بر

دلم می خواست اآلن درسمون تموم شده بود و هر دو سر کار بودیم و دو تا بچۀ قشنگ و تپل » سر تکان داد و گفت:

 «مپل دور و برمون سر و صدا می کردن. یعنی اون روز رو می بینم؟

سر بذاری. اگه بخوای این اگه تخته گاز بری، نه. باید صبور باشی و پله پله سرباالیی زندگی رو پشت » با خنده گفتم:

لحظه ای که شاید هیچ  \طوری پیش بری. خیلی زود می بینی که پیر شده ی و وقت خداحافظی با همه چیز فرا رسیده

 «کس خواهانش نباشه.

 «آهو، خیلی خسته ای. بهتره برسونمت خونه تا کمی استراحت کنی.» سر تکان داد و گفت:

 «پس باید تا سه شنبه هفتۀ آینده منتظر بمونم.» دوباره با همان حالت شوخ گفتم:

 «تو که جدی نمی گی؟» نگاهی مضطرب به من کرد و گفت:

 «اگه قرار باشه هر روز همدیگه رو ببینیم، دیگه فرصتی برای درس خوندن باقی نمی مونه.» با شیطنت گفتم:

وز مال زمانی بود که همسر من نبودی. این نه، این درست نیست. هفته ای یه ر» با حالتی مثل کودکان لجباز گفت:

عادالنه نیست. فقط اجازه بده بردن و آوردنت به عهدۀ من باشه. حداقل این طوری بهانه ای برای دیدنت دارم. هر 

 «چند که زمان کوتاهیه، اما بازم به همین قانعم.

 «ه کارم برسم.باشه. رفت و آمدم با تو. به شرطی که دندون گردی نکنی و بذاری ب» گفتم:

 «عروس خانم برای اول کار دیگه امریه ای ندارن؟» با شوق کودکانه ای گفت:

چرا. مادۀ اول: از همین لحظه قایم موشک بازی تموم می شه و دیگه هیچ اتفاقی پشت پرده »با خنده و لودگی گفتم:

س که به من ربط داشته باشه، مطلع تدارک نمیبینی. من باید از همه ارتباطات تو با صدف، داریوش، تورجو هر ک

باشم. مادۀ دوم: از امشب تحت هیچ شرایطی به تنهایی شیر یا خط نمیندازی. مادۀ سوم: هر وقت که می گم دیر شده 

و باید برگردیم، خیلی زود گوش می کنی. مادۀچهارم: با اینکه از حاال زن و شوهر هستیم، تحت هیچ شرایطی تا قبل 

 «_شوهر ها رفتار نمی کنیم. مادۀ پنجم: بعد از اینا عروسی مثل زن و 

آهو، سرم داره گیج میره. تو رو خدا یه کمی رحم کن. » با چشمانی ملتهب و برافروخته به میان حرفم دوید و گفت:

چرا با من مثل یه زندانی صحبت می کنی؟ نکنه داری منو محک می زنی؟ اگه هدفت این باشه، بهت قول می دم که 

 «تیجه ای نمی گیری، جز اینکه منو از خودت می ترسونی.هیچ ن

نمی دونم چرا یه دفعه حس حسادتم تحریک شد. یه سوال ازت » نگاهی پرسشگرانه به سر تا پایش کردم و گفتم:

 «بکنم، راستشو می گی؟

 «بسم اهلل الرحمن الرحیم. دیگه چه خوابی برام دیده ی؟» حیرتزده گفت:

 «هیچ وقت دختری تو زندگیت نبوده؟» با بی پروایی گفتم:

 «هیچ وقت.» نگاه نا باورانه ای به من کرد و گفت:

 «دروغ می گی. باالخره هر چقدر هم ناچیز، یه چیزی بوده.» سر تکان دادم و گفتم:
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اگه می خوای به کارهایی که نکرده م متهمم کنی، حرفی نیست. هفت تیرت رو » دستهایش را باال کرد و گفت:

 «ربیار. من آماده ام.د

چون مربوط به گذشته بوده، ابدا برام مهم نیست. ولی باید بذاری مادۀ پنجم رو کامل کنم. » بی پروا تر از قبل گفتم:

بعد از این اگه فقط نیم نگاهی از روی خریداری به دخت یا زنی بکنی، هرگز نمی بخشمت. خوب می دونی که در 

این فاجعۀ به ظاهر کوچیک چه معنایی داره. دوست دارم تمام وجودت متعلق به قاموس دختر سودامزاجی مثل من 

من باشه، اما نه به این مفهوم که سهم حیوانی اون رو برداشت کنم. نه. من به دنبال چیزی باالتر از این حرفهام. می 

 «تونی بفهمی منظورم چیه؟

کنی، خودت قبول داری؟ یعنی هیچ وقت به هیچ دلیلی  تو همۀ چیزهایی رو که از من طلب می» سر تکان داد و گفت:

 «منو ترک نمی کنی؟

تا روزی که تو نخوای، نه. ولی اگه فقط یه بار احساس کنم که دیگه تمایلی به بودنم نداری، خیلی سریع ت از »گفتم:

و پا گی نیستم. هر  اونچه که باور کنی، تکت می کنم. از همین اآلن باید بدونی که من پایبند اصول و آداب دست

لحظه که احساس زیادی بودن کنم، دنبال راه دیگه ای میرم.من از اون آدم ها نیستم که از عشقم گوری بسازم و بعد 

از مدتی اون رو مبدل به امامزاده کنم و تا آخر عمر باال سرش گریه کنم. من زندگی و مسیرش رو تو لحظه ها پیدا 

کنمو همون طور که با بی پروایی محض اولین حجلۀ زندگیم رو ترک کردم، زندگی  می کنم و تو لحظه ها انتخاب می

بعدی رو هم می تونم رها کنم. فقط سعی کن همیشه با من رو راست باشی، چون آدمی نیستم که با شکست های 

با شتاب، به ندرت  متعدد به زانو در بیام. همۀ ما تو کره ی خاکی دور خودمون می چرخیم، بعضیا با طمانینه، بعضیها

هم کسانی رو می بینیم که ایستاده ان و فکر می کنن. من جزو دسته ی آخرم. آنقدر تامل و تعقل می کنم تا هموار 

 «ترین راه رو انتخاب کنم. شاید خیلیها یارای باز گشت نداشته باشن، ولی من تو عقب گرد هم استادم.

از حرف زدنت، از تشبیه » ن ساخته بود. مدتی فکر کرد و گفت:لبخندی رضایتمندانه تمامی چهره اش را درخشا

کردنت، از شرایط گذشتنت، از ناز کردنت، از خشک بودنت، از همه مهمتر از زیادی ساده بودنت خیلی خوشم میاد. 

وقتی حرف می زنی، حس می کنم وسط یه اسباب بازی غول پیکر نشسته ام و تو هوا معلقم. درست مثل بچه ها که 

 «و چرخ و فلک دنیا رو یه شهر فرنگ رقصان می بینن، در لحظاتی که با تو سپری می کنم، ابدا روی زمین نیستم.ت

من کجا سیر می کنم، تو کجا می پلکی! من از حقایق انکار نا پذیر زندگی حرف می زنم، تو از » با دلخوری گفتم:

ی فهمی؟ من باهات شوخی نمیکنم. تمام حرفهایی که با عوالم احساساتی و غیر واقعی. اصال مهفوم حرف های منو م

خنده می زنم، چهره ی حقیقی ماهیت منه. ولی تو خیلی بی توجه همهۀ اونها رو به سادگی از مغزت عبور می دی. می 

 «دونی که هر کدوم از جمله هام یه روز ممکنه مثل دشنه ای زهر آگین به قلبت فرو بره؟

هر آنچه از دوست رسد نیکوست. من طعم دشنۀ زهر آگین تو رو تو بچگی خیلی » گفت:قهقهۀ خنده ای سر داد و 

 «چشیده م.به همین خاطرم بود که مزۀ اون رو هرگ فراموش نکردم.

 «دیگه کم کم هوا داره تاریک می شه. بهتره منو برسونی خونه.» گفتم:

ه عکست تو ستون قربانیهای هیچ روزنامه ای چاپ خیالت راحت باشه که دیگ» نگاه مشکوکانه ای به من کرد و گفت:

 «نمیشه. نا سالمتی دفعۀ اوله که بعد از عقدمون تنها هستیم.چرا اینقدر برای رسیدن به خونه عجله داری؟

 «برای اینکه تو خسته ای و باید بری استراحت کنی تا صبح زود با آرامش کامل سر کالس حاظر باشی.» گفتم:

 «عجب! پس عروس خانم نگران خستگی من هستن، نه؟» ه من کرد و گفت:نگاه پر تردیدی ب



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 4 9  

 

حقیقتش خودم هم خسته م. در ضمن، باید قبل از خواب یه تلفن » نگاه خسته و وامانده ام را به خیابان دوختم و گفتم:

 «به تهران بزنم و چمدونهام رو هم باز کنم.

 «م؟می خوای بیام کمکت کن» با نگاه فریبنده ای گفت:

فهمیدم، مادۀ سوم: هر وقت که » مدتی خیره نگاهش کردم و جوابی ندادم. فوری به حالت درونی ام پی برد و گفت:

 «می گی برگردیم، فوری باید برگردم. درسهای جلسه اول رو درست فهمیدم؟

حالت غریبی بهم  بعد به سرعت به طرف خانه حرکت کرد و دم در از هم خداحافظی کردیم. با وارد شدن به خانه،

دست داد. وقتی اینجا را ترک می کردم، یک در هزار هم تصور نمی کردم که متاهل برگردم. گوشه ای نشستم. 

صدف مشغول حرف زدن با تلفن بود. مثل اینکه با تورج صحبت می کرد، چون اغلب آنچنان آهسته حرف می زد که 

 لم را داشته باشم، رفتم توی اتاق و رو تخت ولو شدم.قابل شنیدن نبود. بدون اینکه یارای باز کردن وسای

صحنه های آن پانزده روز مثل تصاویری ممتد از نظرم می گذشت. تردید وحشتناکی تمام یاخته هایم را به لرزه در 

آورده بود. دچار ترس ناشناخته ای شده بودم. یک لحظه سپهر را چون فرشتۀ نگهبان می دیدم و لحظه ای دیگر 

یوالیی غول پیکر و سر به فلک کشیده ، تمام دنیایم را با سایه اش تاریک می ساخت. حالت بدی پیدا کرده چون ه

بودم. قلبم شدیداً به تپش افتاده بود. آیا واقعاً سپهر مرد رویاهای من بود؟ آیا او روزی تغییر نمی کرد؟ چرا همۀ 

؟ آیا گذشت داشته باشم و همۀ ناهنجاریها را در پیلۀ انسانها عوض می شود؟ در آن زمان باید چگونه برخورد کنم

 محبتم بپوشانم یا سر به عصیان بردارم و پشت پا به همه چیز بزنم؟ کدام یک عاقبت معقوالنه تری دارد؟

نفس عمیقی کشیدم و از جا بلند شدم ، چون اگر در آن حالت باقی می ماندم ، کم کم به سرم می زد. تلفن صدف 

آهو نمی دونی تورج چه پسر خوبیه. هنوز هیچی نشده، دلش » مام شد. سالم گرمی به من کرد و گفت:همان لحظه ت

 «برام تنگ شده. به سرش زده که بلند شه بیاد اصفهان. ولی من از این کار منصرفش کردم.

 «قل کنهصدف ، مواظب باش از کار بی کار نشه. اصالً بهتره بگی خودش رو به اصفهان منت»با خنده گفتم:

یعنی می شه؟ چرا به فکر من نرسیده بود؟ همین االن بهش زنگ می » ناگهان چشمهایش از حدقه در آمد و گفت:

 «زنم و این مسئله رو مطرح می کنم.

از حالتهای صدف خنده ام می گرفت. آن چنان غرق لحظه ها بود که درکی از اعماق مشکالت نداشت. شاید هم رفتار 

ست بود. من عادت کرده بودم زمین را زیر پایم لمس کنم ، ولی صدف آن چنان رویایی بود که و برخورد صدف در

 احتیاجی به زمین احساس نمی کرد. خنده دار بود؛ دو انسان کامالً متفاوت در یک خانه با مسیرهای کامالً مشابه.

بعد از ظهرها هم درست سر ساعت  از فردای آن روز من و صدف با سپهر به دانشکده می رفتیم و باز می گشتیم.

مرا به سرکارم می برد و شب قبل از تعطیل شدنم دم در شرکت منتظرم بود. ولی فقط روزهای سه شنبه برای شام 

بیرون می رفتیم و بقیۀ روزها فقط مرا به خانه می رساند. کم کم احساس می کردم دارم به او عالقمند می شوم. سپهر 

شت که برایم جاذبه هایی تازه داشت. او زندگی را با تمام حرارتش به من تزریق می کرد و عادتهای کودکانه ای دا

همیشه تابع یک فلسفۀ زیبا خاص بود؛ فلسفه ای که کمتر مردی به آن اهمیت می دهد. با این که من همسر قانونی 

شد که حقیقتاً شیفته اش  اش بودم ، هرگز سعی نکرد حتی دستم را لمس کند. خودداری و عزت نفس او باعث می

شوم ، چرا که به عینه می دیدم عشق را در روح من جستجو می کند ، نه در زوایای اندامم. شاید برای اغلب دخترها و 

زنها این رفتار به نوعی بی اعتنایی تفسیر شود، ولی برای من منبعی سرشار از پاکی و وال بود که در آن گم می شدم. 
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ه من دست می داد، وصف ناپذیر بود. او موجودی بود که هرگز پا از حریم منطقی اش فراتر لذتی که از دیدارش ب

 نمی نهاد. نه تنها به من کاری نداشت ، بلکه در رفتار با دیگران نیز انسان محبوبی بود.

ای برپایی هرچه می گذشت ، از انتخابم راضی تر می شدم . کم کم بهار می گذشت و تابستان آغاز می شد. سپهر بر

جشن عقد لحظه شماری می کرد. صدف تصمیم داشت عروسی کند و با تورج در اصفهان زندگی کند. تورج هم در 

طول این مدت ترتیب انتقالش را به اصفهان داده بود. مشکل اساسی من هم رفتن صدف بود که دیگر نیمی از اجاره 

یشان نداشتم. البته تورج حرفی نزده بود، ولی تاخیر بیش را نمی پرداخت ، و هم پس فرستاد جهزیه ام که جایی برا

از این هم درست نبود. شاید اگر توانایی پرداخت اجارۀ همین خانه را داشتم ، می توانستم جهیزیه ام را به همین جا 

سپهر منتقل کنم ، ولی با رفتن صدف طبیعتاً خانۀ من هم کوچک تر می شد. به هیچ وجه حاضر نبودم مشکلم را با 

مطرح کنم ، چون بدون هیچ گونه بحثی می گفت من بقیۀ اجاره را می دهم ، و این چیزی نبود که من زیر بارش 

 بروم. به همین دلیل روزها و شبها در فکر راه حلی بودم تا به کسی اجحاف نشود.

یم و آن را تحویل بدهیم و عاقبت فکری در مغزم جرقه زد. با صدف قرار گذاشتیم که اجارۀ خانه مان را تمدید نکن

من اول پاییز یک خانه و یک همخانۀ دیگر پیدا کنم. صدف هیچ مخالفتی نکرد. چون بعد از عروسی اش دیگر 

 همخانه بودن من منتفی می شد . او از این که به سوی زندگی جدید می رفت خیلی خوشحال بود.

داً خونه رو تحویل نده ، چون ممکنه دیگه خونه ای به این اب» وقتی این مسئله را با سپهر در میان گذاشتم ، گفت:

 .«راحتی پیدا نکنی. در ضمن اثاثت رو هم به همین جا منتقل می کنی و اول مهر هم یه همخونۀ دیگه پیدا می کنی 

وونه یعنی این سه ماه من توی اصفهان باشم و کار کنم و تک و تنها زندگی کنم؟ نه، این طوری دی» با تعجب گفتم:

 «می شم.

 «نترس ، من تنهات نمی ذارم. هر روز به دیدنت میام.» با لبخندی شیطنت بار گفت:

نه ، می ترسم زیادی به هم عادت کنیم و دیگه نتونیم جدا از هم زندگی کنیم. این راه عاقالنه ای :» با وحشت گفتم 

 «نیست. من باید یه فکر اساسی برای زندگیم بکنم.

آهو ، اصالً چرا ما هم عروسی نکنیم؟ می تونیم بقیۀ زندگیمون رو کنار هم ادامه »وم و نمناک گفت:با چشمانی معص

بدیم. باور کن کاری به درست ندارم. حتی اگه دوست داشتی ، می تونیم خونه رو دو قسمت کنیم و قدم به قسمت 

 «همدیگه نذاریم.

االن ، تو چنین موقعیتی آمادگی قبول » م گرفت و گفتم:از لحن حرف زدنش که تا این حد محتاطانه بود، خنده ا

 «مسئولیت زندگی رو داری؟

 «روزی که دنبالت به تهران اومدم ، این آمادگی رو تو خودم دیده بودم ، نه حاال» با حالتی حق به جانب گفت:

فت صحبت از دوران چهار نمی دانم چرا یک باره دلم به حالش سوخت. حاال می فهمیدم که چرا داریوش به من می گ

سالۀ عقد نکن. حسابی مستاصل شده بودم. دلم نمی خواست این روزهای قشنگ را از دست بدهم. حس می کردم 

زندگی با سپهر هرچقدر هم که زیبا باشه ، با ورود به آن چیزهایی را از دست می دهم. چون در آن زمان دیگر من 

دگی ام می شد. با این که حقیقتاً دوستش داشتم ، دلم نمی خواست قبل از واحد نبودم ، بلکه سپهر نیمی از تمام زن

 اتمام درسم قید و بندی پیدا کنم.

تو از خودت مطمئنی؟ تشویشی که توی وجودت در گردشه من به می گه که » مدتی خیره مرا نگاه کرد و پرسید:

 «لی نمی دونم از چی.عالقه ای به شروع زندگی مشترکمون نداری. از یه چیزی می ترسی، و
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 «حدست درسه ، یه جایی گیر کرده م که از عاقبتش می ترسم.» آه عمیقی کشیدم و گفتم:

 «از چه عاقبتی می ترسی؟ به من اعتماد نداری؟ شاید هم می ترسی که خودت جا بزنی؟» با حیرت گفت:

 «گه فرصتی برای درس خوندن باقی نمی مونه.نه ، از بچه دار شدن می ترسم. با وجود بچه دی» سر تکان دادم و گفتم:

باور کن من هم اصالً طالب بچه نیستم. اصالً می تونیم تا آخر عمر بدون بچه زندگی » نفس آسوده ای کشید و گفت:

مینم. کی گفته بچه شیرینی زندگیه؟ مگه خودمون ایرادی داریک که با به وجود آوردن بچه قصد پوشش دادن 

 «باشی؟ مگه زوجهای خوشبختی که تا آخر عمر بدون بچه زندگی می کنن آدم نیستن؟ نقصهامون رو داشته

من از ابدیت حرف نمی زنم. فقط چند سال کافیه که بتونیم از آب و گل در بیایم. بعد سر فرصت با » با خنده گفتم:

 «اعصابی آسوده می تونیم بچه دار بشیم.

هرجور که دوست داری زندگی می کنیم. اگه تو نباشی ، بچه » گفت: تبسمی بیانگر رویایی محو بر لبانش نشست و

 «هم برام اهمیت نداره. قول می کنی که ما هم عروسی کنیم؟

 «یعنی به همین سادگی؟» با حالتی حیران گفتم:

 «آره ، از این هم ساده تر.» در چشمان من دقیق شد گفت:

تو بنیاد همۀ آرزوهای منو به هم ریختی. همۀ باورهای ناخوشایندم سپهر ، » خنده ای کردم و سر تکان دادم و گفتم:

رو با رفتارت به رویاهایی شیرین تبدیل کردی. می دونی اگه روزی باعث آزارم بشی ، تموم رویاهام فرو می ریزه؟ 

متوقع  می دونی اگه روزی غرورم را بشکنی برای همیشه تو قبم متالشی می شی؟ می دونی اگه در مقابل گذشتهام

 «بشی و باعث شکستم بشی ، برای ابد فراموشت می کنم؟

چرا تو اوج بهار و نسیم پر از عطر گلهای بهار ، از خزان حرف می زنی؟ چرا » با حالتی ناباورانه و افسرده گفت:

تو همیشه تو فکر پیش اومدن فاجعه هستی؟ مطمئن باش که هرگز تا زنده ام ، نمی ذارم رنگ برگهای خزان زده 

 «چشمت بشینه. من از آواز بلبل بشارت بهروزی می شنوم و تو قصۀ نابسامانی؛ چرا؟

چون با همۀ عشقی که نسبت به هم داریم ، حس می کنم یه روز خیلی ساده از کنار می » با حالتی تاسفبار گفتم:

 ...«گذری و 

از تو می گذرم تا به » به فریاد نبود ، گفت: در حالی که زیر بار تهمتها در حال شکستن بود، با صدایی که بی شباهت

 «کجا برمس؟ چی برام تو این همه سال مهم بوده که حاال به خاطرش ممکنه تو رو رها کنم؟

 «آینده کارنامۀ هردومون رو به دستمون می ده.» شانه هایم را باال انداختم و گفتم:

سال دیگه باید ریاضت بکشم؟ دو سال؟ پنج سال؟  به خاطر رسیدن روزی که باورش ندارم ، چند» با غیظ گفت:

بیست سال؟ چقدر؟ تا کجا باید دنبالت بیام تا از نظر تو آبدیده بشم؟اصالً من چه نقشی باید تو زندگی تو داشته 

 «باش؟ عروسکی که جز دوستت دارم صدای دیگه ای روی نوارش ضبط نشده، یا انسانی زنده با عواطف غریزی؟

من عقدۀ شنیدن دوستت دارم رو ندارم. هرگز هم زندگیم رو بر پایه های عشق » باال انداختم و گفتم:شانه هایم را 

استوار نکردم. وقتی هم باهات عقد کردم کوچک ترین تعلق خاطری نسبت بهت نداشتم. ولی توی این سه ماه تخم 

جای درخت محبت ، تخم نفرین کاشته ای محبتی رو که تو دلم کاشته بودی آبیاری کردم. اگه روزی باور کنم که به 

 «و به جای آب، اون رو با خون من تغذیه کرده ای ، انتقام سختی ازت می گیرم

نه ، خانم قصد ندارن دست از خط ونشون کشیدن بردارن.بابا من که خودم می دونم در اون » با خنده ای گفت:

 «منو نسبت به خودم سلب کنی؟صورت چه بالیی سرم میاری. چرا مدام سعی می کنی اعتماد 
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برای این که باالخره یه روز عوض می شی؛ روزی که دیگه من قدر و قیمت حاال رو برات ندارم ؛ » با تحکم گفتم:

 ....«روزی که 

تو عوض نمی شی؟ همه ممکنه تغییر کنن، اما تغییر به معنای » حسابی کفرش در آمده بود. وسط حرفم پرید و گفت:

عشق نیست. از سالهای دور گذشته دوسست داشته م، حاال هم دارم و در سالهای دور آینده هم  از دست دادن

خواهم داشت. بیخودی سعی می کنی منو با عینک بدبینی ببینی، چون مثل همیشه دوستت دارم و تا روز مرگ ازت 

ز هم برای ازدواج مشکلی داری؟ دست نمی کشم. حتی اگه باالترین اهانتها رو هم بهم بکنی باز هم دوستت دارم. با

 «اگه سندی ، قراردادی ، چیزی الزمه ، بگو تا امضا کنم بهت بدم که مطمئن بشی نیرنگی تو کار نیست.

در حالی که نگاه مخمورش را به دیدگان نمناکم دوخته بود، منتظر جواب بود. اما من سرگشته تر از آن بودم که 

آهو ، پرسیدم باز هم مشکلی برای ازدواج »خنی از لبهای من خارج نشد، گفت:منظورش را درک کنم. وقتی که دید س

 «داری؟

نه ، چیزی جز قلبت سند نیست. بذار به سندیت قلبت اکتفا » مثل این که ناگهان از بهت خارج شده باشم ، گفتم:

 «کنم.

 «یه جا بگیریم؟عقد و عروسی رو » لبخندی حاکی از رضایت و شعف چهره اش را در برگرفت و گفت:

 «هر طور که تو دوست داری ، همون کار رو می کنیم.» شانه ها را باال انداختم و گفتم:

نه ، تو هم باید مایل باشی، از لحظه ای که وارد زندگیم شدی ، دیگه من نیستم ، ما هستیم. » با دلخوری گفت:

با شکیبایی وافری که از من بغید می نمود ، « کنیم. بنابراین اگه کوچکترین سدی تو ذهنت باقی مونده باشه ، صبر می

نه سپهر ، سدی وجود نداره. تو تهران عروسی می کنیم و بر می گردیم اسفهان و توی همین خونه زندگی می » گفتم:

 «کنیم فکر می کنم این عاقالنه ترین کار باشه، چون همۀ خطهای دیگه به بن بست رسیده.

آهو ، » که وی را به آسمانها صعود داده بود، برای اولین بار دستم را گرفت و گفت: سیمایش مملو از احساسی شد

 «دست یاری به من می دی؟

من نه تنها دست یاری ، بلکه همۀ زندگیم رو » در حالی که دستهایش مثل گلولۀ گداخته ای دستم را می فشرد،گفتم:

 «ادا کردی پشیمون نشی. به دست تو سپرده م. امیدوارم هرگز از کلماتی که امروز

خودت رو رها کن تا به » تبسمی فریبنده بر چهره اش شکفته شد. بوسه ای کوتاه و نامحسوس بر دستم زد و گفت:

 «ما برسی. خاطرت جمع باشه که از بودن با من پشیمون نمی شی.

 هنوز دستم از حرارت دستهایش در حال گداختن بود.

بهای زندگی ام بود، چرا که تا آن لحظه هنوز وجود سپهر را در زندگی ام باور آن شب یکی از استثنایی ترین ش

نکرده بودم. ولی از آن شب، پذیری همۀ مشکالت احتمالی شدم و خودم را با بی پروایی باور نکردنیی به دست کالم 

ق نظیر ندارد. ولی سحرآمیزش سپردم، چرا که حقیقتاً در طی این مدت به من ثابت کرده بود که در استواری عش

چیزی که مرا به سوی زندگی مشترک هدایت کرد ، عشقش نبود، بلکه ایمانش به آینده بود؛ آینده ای که هر یک از 

ما ، مثل مهره های شطرنج ،در آن نقشی ایفا می کردیم. از این که از تنهایی و تجردم بریده بودم هیچ تاسفی 

 حظات آخر امتحان و تجربه است. .. نداشتم، چرا که ایمان داشتم زندگی تا ل

شاید سپهر حقیقتاً روزی مبدل به مری نامطلوب و غیرقابل تحمل می شد، اما مو خوبش ار آن قدرها بی دست و پا 

نمی دیدم که در مقابلش سکوت کنم و مثل بهنوش تن به لجنزاری متعفن و فرساینده بدهم. تا وقتی خون در رگهای 
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تغییر و تحول و دگرگونی هست. هیچ گاه برای انتخاب گزینشهای مطلوب دیر نیست.  آدمی جاری است ، فرصت

سپهر به میل خودش آمده بود. هرگاه هم که خسته می شد، آزادش می گذاشتم تا به میل خویش برود، چون عقیده 

 داشتم عدم تفاهم را جز با جدایی نمی شود پوشاند.

آهو ، کجایی؟می خوای برای اطمینان بیشتر شیر یا خط بندازی؟ سکۀ من :»سپهر وقتی مرا غرق در اندیشه دید، گفت

 «دروغ نمی گه.

نه ، من برای انتخاب نیازی به شیر یا خط ندارم. من راه » یا این که حقیقتاً در وسوسۀ یافتن جواب نهایی بودم ، گفتم:

یا چیزی رو مقصر بدونم. می خوام بدون زندگیم رو به ارادۀ خودم انتخاب می کنم، چون دوست ندارم بعدها کسی 

وحشت و با اعتماد به نفس کامل گام بردارم. اگه امروز رو به یه سکۀ بی جون امید ببیندم ، فردا وقتی بی سکه بمونم 

 «درمونده ترین آدم روی زمین می شم.

ت قول می دم از تصمیمی نگاه گرم و سوزانی از دیدگانش ساطع شد و گفت:ن خوشحالم که دیگه تردیدی نداری، به

 «که امروز گرفتیم ، تا آخرین روز زندگیت پشیمون نشی

می خوای باور کن ، می خوای باور نکن ، اما هرگز کسی رو تا این » با تبسمی خالصانه نگاهش را پاسخ دادم و گفتم:

ی مشترک ندارم ،بلکه دلم تو زندگیم دوست نداشته م. در این لحظه ، نه تنها هیچ تردید نسبت به آغاز این زندگ

خیلی هم روشنه. فکر می کنم استثنایی ترین زوج روی کرۀ زمین می شیم، چون هر دومون به اهداف همدیگه و خط 

 6فصل «سر آینده مون واقفیم.

وقتی که امتحانات آخر ترم بهار تمام شد، همه ی ما به تهران بازگشتیم. صدف زودتر از من عروسی کرد، چون همه 

رنامه هایش از قبل ردیف شده بود. ولی من و سپهر مدت یک ماه و نیم در پی تهیه و تدارک مراسم بودیم و ی ب

 عاقبت تاریخ عقد و عروسیمان روز اول شهریور مقرر شد.

سپهر با ذوق وصف ناپذیری فعالیت می کرد. مشکل اساسی ما اقوام سپهر بودند که باید از اصفهان می آمدند. خانه 

یوش آنقدر وسعت نداشت که جوابگوی خانواده ی پرجمعیت سپهر باشد. سپهر آخرین فرزند آقای کالنتر ی دار

بود و همه ی خواهرها و برادرهایش ازدواج کرده بودند و هرکدام چندتا بچه داشتند. ولی عاقبت این مشکل هم حل 

ها را به آن جا بفرستیم و نیمی دیگر در خانه شد، چون تورج خانه ی مجردی اش را در اختیار ما گذاشت تا نیمی از آن

 ی داریوش بمانند.

قبل از آمدن آنها سپهر و تورج و داریوش جهیزیه ی مرا بسته بندی کردند و یک هفته قبل از عروسی آنها را به 

اجاره کرده  اصفهان بردیم و در خانه جای دادیم. اثاث قبلی را هم که متعلق به صدف بود، به خانه ای که تورج قبال

بردیم و برگشتیم. صدف یک ماه بود که عروسی کرده بود و با تورج در اصفهان زندگی می کرد، ولی برای روشن 

 شدن تکلیف اثاث من آنها به تهران آمدند و به ما کمک بسیاری کردند.

شرکت کنیم، ولی من و سپهر بنابر دالیل قطعی که اجتناب ناپذیر بود، نتوانسته بودیم در جشن عروسی صدف 

صدف و تورج با خلوص نیت تمام نه تنها در جشن ما شرکت کردند، بلکه سهر بزرگی از مسئولیت ها را هم عهده 

دار شدند. حتی تورج خانه اش را به خاطر مهمانهای سپهر تحویل نداد و از خانه ی پدری اش مقداری وسایل برد تا 

 آنجا را به شکل مسکونی دربیاورد.

وز عروسی فرا رسید. من و سپهر سر سفره ی عقد نشستیم. مراسم بدون حضور پدرم انجام شد. البته مادرم عاقبت ر

به او گفته بود که اگر مایل است بیاید، ولی تا دقیقه ی آخر نیامد. او یکدنده تر از آن بود که از دلخوری هایش چشم 
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یچ کس به اندازه ی داریوش از نیامدن پدرم بپوشد و شب آغاز زندگی مشترکم را با حضورش روشن سازد. ه

 خوشحال نبود.

بگویم، سپهر با نگاهی از سر شیفتگی و « بله»لحظه ای که می خواستم سر سفره ی عقد برای دومین بار به طور رسمی 

 «آهو،هنوز دیر نشده، اگه می خوای، فرار کن،چون بعدها تو رو به هیچ قیمتی از دست نمی دم.» شوریدگی گفت: 

 «بله.» در حالی که چشم به دهانش دوخته بودم، با طیب خاطر گفتم: 

هرگز نفس آسوده ای را که سپهر در آن لحظه کشید، فراموش نمی کنم. اولین جمله ای که بعد از پایان عقد در 

 «میای با همین لباسها بریم در خونه مردم رو بزنیم و در بریم؟» گوشم گفت، این بود: 

ه شیطنتی فراموش شده یکباره در تمام یاخته های وجودم متبلور شد. از تصور چنین کاری دچار لذت با این جمل

 «حاال نه، ولی آخر شب، چرا.» غریبی شدم. با چشمانی شرارت بار گفتم: 

کی باورش می شد آهوی سرکش کوچه های بچگی یه روز عروس من » با تبسم آب دهانش را قورت داد و گفت: 

 «باورش می شه امشب زنگ خونه های فراموش شده ی قدیمی رو به صدا دربیاریم؟بشه؟ کی 

مراسم در آپارتمان داریوش و پارکینگ آن برگزار شد. مادرم با اشک های شوقش مرا به زندگی نوینی بدرقه کرد 

و اشک شوق روی که مثل هندوانه ای دربسته ناشناخته بود. تورج و صدف با چشمانی پرآرزو به ما می نگریستند 

دیدگانشان پرده ای زرین کشیده بود. داریوش و مهناز هم با ناباوری خاصی شاهد گذر من از سرزمین آرزوهای 

 غریب بودند و هرچندگاه یک بار لبخند معنی داری با هم رد و بدل می کردند.

ی رساندند، احساس فراغت شدیدی پدر سپهر و خانواده اش هم از این که آخرین بازمانده ی خانواده را به سامان م

می کردند. آقای کالنتر جای خالی مادر سپهر را به وضوح احساس می کرد و گاه به گاه آه عمیقی می کشید. مثل این 

که به یاد خاطرات ازدواجش افتاده باشد، گاه شعله های شعف و گاه حلقه های پریشان اسف چهره اش را در می 

قطه ای روی پل خاطرات گذشته ایستاده و به گرداب زیر پایش، که همه چیز را بلعیده نوردید. آشکار بود که در ن

 بود، می اندیشید.

عروسی تمام شد و مدعوین خداحافظی کردند. بعضی شنگول و شادمان بودند و برخی ترشرو و خسته، اما کالم همه 

 «بشین.ایشااهلل به پای هم پیر » ی آنها و ندای قلبی تک تکشان یکی بود: 

همان شب پس از رفتن مهمان ها، از صدف و تورج و خانواده هایمان خداحافظی کردیم و با ماشین سپهر راهی مشهد 

سپهر، کاش امشب خوابیده بودیم و صبح زود راه می افتادیم. » شدیم. اوایل راه بود که خسته و خواب آلود گفتم: 

 «می ترسم هردومون خوابمون ببره.

بهتره نگران نباشی و کمی بخوابی. خایلت راحت باشه که ذره ای » رمحبتش را به من دوخت و گفت: نگاه گرم و پ

احساس خواب آلودگی ندارم. امشب راز و نیازهای بسیاری دارم که باید در سکوت و خلوت جاده با خدا مطرح 

 «کنم.

 «ببره چی؟ یعنی می خوای تا صبح رانندگی کنی؟ اگه خوابت» با اضطراب شدید گفتم: 

 «می ترسی؟» نگاه حیله گرانه ای به من کرد و گفت: 

نه، از مرگ نمی ترسم، از حماقت می ترسم. می خوای از اول زندگی بهمون بگن دو تا بچه ی » با لجاجت گفتم: 

 «ناپخته؟
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کنم اولین شهر سر به اولین شهری که رسیدیم، توقف می کنیم و صبح راه می افتیم. فکر می » سر تکان داد و گفت: 

 «راه رودهن باشه.

حاال می تونم روی آینده ام حسابی عقالنی باز کنم. چون منطق رو انتخاب کردی. وقتی از » با خیالی آسوده گفتم: 

 «روی حساب جوابم رو می دی، بهت افتخار می کنم.

 «کاش االن مشهد بودیم.« لبخندی پرعطش و وسوسه به من زد و گفت: 

هنوز نفهمیدی هرچیزی زمان می بره؟ تو بچگی هات هم عروسی با من رو » ه چشم به جاده داشتم، گفتم: در حالی ک

 «به این سادگی تصور می کردی؟

دقیقا به همین سادگی. چون از همون زمان حس می کردم عاقبت قسمت من می شی. » خیلی ساده و کودکانه گفت: 

تورج خیلی بهتر از من بود، ولی تقدیر تو، تو زندگی با تورج نبود. چون با کسی نمی تونه با قیمت مبارزه کنه. شاید 

همون خواسته هایی که تورج رو ترک کردی، با من ازدواج کردی و همه ی حساسیت هات رو به آب روان بخشیدی. 

 «تو قسمت رو قبول نداری؟

 «چی شد؟دیدی » قبل از اینکه به حرفهایش فکر کنم و جواب بدهم، فریاد کشید: 

 «چی شد؟» با حیرت توام با وحشت گفتم: 

نترس، اتفاق بدی نیفتاده، فقز یادمون رفت بریم زنگ در خونه ها رو بزنیم و در بریم. اشکالی نداره، » با خنده گفت: 

 «توی رودهن این کار رو می کنیم.

 «تو که جدی نمی گی؟» با چشمان از حدقه درآمده گفتم: 

چرا، خیلی هم جدی می گم. این فال نیک شب عروسی منه. سال هاس که با خودم شرط کردم » خیلی مصمم گفت:

 «که اگه با تو ازدواج کردم، یکی از کارهای بچگیمون رو شب عروسی انجام بدیم.

 «خب، چرا یکی از خاطرات شیرین تر رو زنده نکنیم؟» با خوشحالی گفتم: 

 «مثال کدوم؟» پرسید: 

 «وقتی به رودهن رسیدیم، بهت می گم.» از شیطنت گفتم:  با خنده ای مملو

 «نمی شه بگی کدومش رو؟» با کنجکاوی گفت: 

 «متاسفم، می خوام غافلگیرت کنم.» سر تکان دادم و گفتم: 

 «باشه، این یکی رو به عهده ی خودت می ذارم. می خوام ببینم چند مرده حالجی.» به ناچار تسلیم شد و گفت: 

کی های رودهن رسیده بودیم و چشمان من از چیزی لذتبخش روشن شده بود. وقتی وارد شهر شدیم، به نزدی

ساعت تقریبا دو و نیم نیمه شب بود. سپهر بی خیال و سبک بال به دنبال جایی برای خواب بود، ولی همه ی شهر را 

 تاریکی غلیظی به خواب فرو برده بود.

 «پارک؟ چون فکر نمی کنم جایی برای خواب پیدا کنیم. سپهر، میشه بریم نزدیک یه» گفتم: 

 «یعنی می خوای شب اول عروسیمون رو توی پارک صبح کنیم؟» نگاهی عاقل اندر سفیه به من کرد و گفت: 

 «اگه من دوست داشته باشم، چه اشکالی داره؟» با خنده ی وحشیانه ای گفتم: 

 «در نظر می گیری؟ با این لباس تو چنین مکانی؟ منطق رو هم» نگاهی مشکوک به من کرد و گفت: 

 «دلم می خواد فقط یه کمی قدم بزنم. قول می دم پنج دقیقه بیشتر نشه.» با التماس گفتم: 
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خدا رحم کرده که حاال حاالها بچه ای تو کار نیست، وگرنه با این ویارهای عجیب و غریب منو » تبسمی کرد و گفت: 

 «سردرگم می کردی.

زدیکی پارکی ایستاد. قبل از اینکه او از ماشین پیاده شود، با شعف کودکانه ای به سوی برکه ی آبی رفتم. از دور در ن

دیدم که سپهر آرام دنبالم می آید. فوری نگاهی به دور و بر کردم و قورباغه ی مناسبی برای زنده کردن خاطرات 

 پیدا کردم. بدون معطلی پریدم و گرفتمش.

 «چی شده؟» ر حرکت مرا دید و فریاد کشید: سپهر از دو

 «ساکت. مگه نمی بینی چقدر مسافر دور و برت خوابیده؟ پام پیچ خورد ولی چیزی نشد.» گفتم: 

سپهر به آرامی به من نزدیک شد. قلبم از هیجان داشت از سینه پرواز می کرد. دستم را با مالیمت خاصی گرفت. من 

سپهر همیشه توی بچگی هام دلم » یند،دست دیگرم را پشت بدنم مخفی کردم و گفتم: از ترس اینکه قورباغه را نب

 «می خواست یه هدیه بها بدم، ولی هرگز نتونستم.

 «ولی من یه هدیه ی فراموش شده ازت به یادگار دارم.» برقی از شرارت در چشمانش درخشید و گفت:

 «جدی می گی؟» با خوشحالی بی وصفی گفتم: 

 «بهت نمی گم چیه. وقتی رفتیم اصفهان، نشونت می دم.» ی احساساتی گفت: با حالت

ولی من مثل تو بخیل نیستم. همین االن نشونت می دم. به شرط اینکه محکم بگیریش، » با خنده ای موذیانه گفتم: 

 «چون خیلی فراره. ممکنه از دستت بیفته و بشکنه. باید قول بدی مواظبش باشی.

 «قول می دم.» ه ای گفت: با ذوق کودکان

 «چشمهات رو ببند و دستهات رو آماده نگهدار. چون باید از یقه ی لباسم درش بیارم.« خیلی جدی گفتم: 

 مثل بچه های مودب چشمهایش را بست و دستهایش را باز گذاشت. من بالفاصله قورباغه را در دستش گذاشتم.

گاه فریادی کشید و ولش کرد. فوری قورباغه را گرفتم و در حالی با لمسش فروی چشمهایش را باز کرد و ناخودآ

که قهقهه ی خنده ام را در درونم فرو می خوردم، قدم به قدم دنبالش می دویدم. او در حالی که التماس می کرد و بی 

سوار شدن  پروا فریاد می کشید، آن چنان با سرعت می دوید که چیزی نمانده بود با شدت به زمین بخورد. به محض

در ماشین، درها را قفل کرد و شیشه ها را باال کشید. وقتی به ماشین رسیدم، با چشمانی فاتح و پیروزمند خیره به من 

 نگاه می کرد.

 «پنج دقیقه تموم شد. دیگه می خوام سوار ماشین بشم.» چشمکی زدم و گفتم: 

 «ینم.بیار باال بب» نگاهی به دست های من کرد و با اشاره گفت: 

تبسمی معصومانه کردم و دست های خالی ام را نشانش دادم. فوری با احتیاط زمین را نگاه کرد و به آهستگی در را 

 باز کرد. وقتی سوار شدم، با خیال راحت قهقهه خنده ام را سر دادم، چون دیگر کسی از صدایم بیدار نمی شد.

آهو، تو واقعا عوض بشو نیستی. درست مثل » ی بعد گفت: سپهر حیرت زده و مبهوت به من خیره مانده بود. کم

 «همون روزها سرکش و لذت جویی.

ابدا تصمیم چنین کاری رو نداشتم. انگیزه ام فقط حرف خودت بود که دنبال یکی از » با حالت حق به جانبی گفتم: 

در خونه مردم رو بزنیم. از این خاطرات بچگی مون بودی. فکر کردم این به مراتب بهتر از اینه که نیمه شب زنگ 

گذشته یه تجربه ی خوب و مفید برای زندگی آینده کسب کردم. اصال فکر نمی کردم تو با این سال و کوپال، هنوز 

 «هم از قورباغه ای بی آزار بترسی. در هر حال خیلی به نفعم شد، هروقت اذیتم کنی، غافلگیرت می کنم.
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 ه نقطه ی نامعلومی خیره مانده بود و جوابی نمی داد.در حالی که لبخند به لب داشت، ب

 «هنوز فکر هدیه ی من و شکستن قولت و انداختنش هستی؟» دوباره گفتم: 

 «نه، اصال جای دیگه ای بودم.» از عالم خود بیرون آمد و گفت: 

 «کجا بودی؟» با کنجکاوی گفتم: 

چشمه ی شیطنت های تو نشسته بودم و آب گوارایی نوش لب « دیدگان مخمورش را به سوی من برگرداند و گفت: 

 «جان می کردم؛ اون جایی که آب از توی زمین می جوشه و به همه ی اطراف روح زندگی می دمه.

از محبت خالصانه ای که در پس کالم صریحش نهفته بود،لذت خاصی می بردم. هرگز در زندگی ام از بودن با کسی 

بودم. وجودش مثل دارویی مسکن همه آالم مرا درمان می کرد. خمیره ی وجودش از این چنین دچار رخوت نشده 

اصالتی چنان راستین تغذیه می شد که صفای باطنش را هرلحظه آشکار می کرد. فکر می کردم از این کارم شدیدا 

تا آن لحظه همه ی عصبانی شود و تالفی اش را سرم درآورد، ولی او افتاده تر از آن بود که بخواهد تالفی کند. 

حمالت مرا نه با عقب نشینی و نه با ضدحمله، بلکه با استواری در سنگر خودش جواب داده بود. شیرینی حرکاتش، 

گرمی نگاهش و هیجان کلماتش، هرلحظه بیش از پیش ریشه های امید را در زمین برهوت وجود من استوار می 

 ساخت.

 «سپهر، نمیشه همین جا بخوابیم، توی ماشین؟» وری گفتم: ماشین را روشن کرد که راه بیفتد، ولی ف

نه، این طوری از ترس یه غافلگیری دیگه تا صبح خواب به » نگاهی به برکه ی قورباغه و جیرجیرک کرد و گفت: 

 «چشمم نمییاد. بهتره جایی برای خواب پیدا کنیم.

و لبخند « ا بده. بهت قول می دم از ماشین پیاده نشم.ولی این وقت شب که کسی بیدار نیست که یه جایی به م» گفتم: 

 شیطنت باری زدم.

نه، این طوری مریض می شی و پاهات خشک می شه. تو به چنین رختخواب » با حالتی حاکی از دلسوزی گفت: 

 «ناجوری عادت نداری. این استقبال قشنگی از اولین شب زندگی مشترکمون نیست.

افتاد. هنوز مسافت زیادی نرفته بودیم که چشمش به یک مهمانسرا افتاد. فوری نگه ماشین را روشن کرد و راه 

 «پیاده شو. یه اتاق هست. باید به خاطر همین هم ممنون باشیم.» داشت و پیاده شد. مدتی بعد برگشت و گفت: 

این جه که فقط یه تخت » با خوشحالی از ماشین پیاده شدیم و به اتاق مشخص شده رفتیم. من در کمال حیرت گفتم: 

 «یه نفره داره!

اشکالی نداره. تو که راحت بخوابی، مثل اینه که من راحتم. تازه، من می تونم توی ماشین هم » لبخندی زد و گفت: 

 «بخوابم.

 «نه، من ابدا این جا تنها نمی مونم.» با وحشت گفتم: 

 «از دختری مثل تو این حرفها بعیده.» خنده ای کرد و گفت: 

 «یه بار بهت گفته بودم، دوباره می گم، بی باکی با حماقت تفاوت داره.» سرم را باال کردم و با تحکم گفتم: 

 «پس من همین جا می مونم.» خنده ای کرد و گفت: 

عزیزم، شب بخیر! چون اگه تا » قبل از اینکه حرفی بزنم، در گوشه ای برای خودش جای خوابی درست کرد و گفت: 

 «رف بزنیم، فردا توی راه خوابم می بره.صبح ح
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اگه دم صبح یه مارمولک بهت » در حالی که از رفتارش خنده ام گرفته بود، نگاهی فتنه انگیز به او کردم و گفتم: 

 «پناهنده بشه، چی کار می کنی؟

که نمی خوای صبح با  نه اهو، دیگه بازی زنده کردن خاطرات بچگی تموم شد. تو» با چشمانی از حدقه درآمده گفت: 

 «جنازه من روبرو بشی، می خوای؟

 «منو ببین که سکان کشتی زندگیم رو به دست کی سپردم.» قهقهه خنده ام به آسمان رفت و گفتم: 

تا نزدیکی های صبح که هوا داشت روشن می شد، الالیی زندگی مشترک و زمزمه ی افسون های قلبی خواب را از 

قریبا ساعت شش صبح بود که از بی خوابی بیهوش شدیم. وقتی چشم باز کردیم، دوازده چشم هردوی ما ربود. ت

 ظهر روز بعد بود.

سپهر در حالی که آماده ی رفتن باالی سرم نشسته بود، لبخند متینی بر لب داشت و آهسته با موهای من بازی می 

 «دلخوری؟ آهو، از من» کرد. وقتی چشمش به چشم من افتاد با شرم وافری گفت: 

 «چرا باید دلخور باشم؟» با حیرت گفتم: 

 «حس می کنم از خودم بیزارم.» شانه هایش را باال انداخت و گفت: 

 «چرا؟» با دلسردی گفتم: 

چون برای به دست آوردن تو از هیچ کاری فروگذار » د ر حالی که قطرات اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت: 

تو وابسته شدن به هیچ انسانی نبود، ولی من با خودخواهی هام تو رو اسیر یه احساس  نکردم. خواسته ی حقیقی

 «ناخواسته کردم.

خاطرت جمع باشه که آهو کسی نیست که بی جهت و » در حالی که قطرات اشک را از چشمانش می زدودم، گفتم: 

چیزت ایستادم، به خاطر تو یا اطرافیان بدون اراده، مسخ یه رویای غیرحقیقی بشه. اگه دنبالت اومدم و پای همه 

نبود؛ به خاطر رسیدن به آینده ای بود در غیر این صورت هرگز این طور نمی شد. آدمی نمی تونه در برهه ای از 

زندگی احساس رفاه زیاد بکنه و تا ابد همون جا درجا بزنه. اگه این طور بود، هرگز از شور خالصانه ی بچگی خارج 

ز این همه اگه اتفاقی بیفته، می خوام بدونی که من عشق و محبت و ایثار رو از کسی گدایی نمی کنم، نمی شدم. بعد ا

ولو اینکه اون شخص تو باشی. هرگز تو زندگی مشترک با من تصور نکن چیزی بدهکاری، چون من طلبی از تو 

وزی که همین سپهر روبروی من ندارم. اگه هم به طرفت کشیده شدم، برای تصفیه کردن هیچ حسابی نبوده، تا ر

قرار داشته باشه، تمام وجودم رو خالصانه آماده ی ایثار و محبت در برابر محاسنت می کنم. ولی اگه روزی چشمای 

من نتونه این سپهر رو پیدا کنه، دیگه برای پیوند گذشته به حال و آینده قدم پیش نذار. چون امروز تو رو به عنوان 

بم ثبت می کنم. اگه این تجسم فرو بریزه، دیگه مجالی برای زیر و روی گذشته باقی نمی فردی بی نذیر توی قل

مونه. مدتها طول کشید تا درک کردم هیچ کس خوشبخت یا بدبخت زاییده نشده. سالها برای کشف فلسفه ی 

اره، چون یه درک اومدنم به این دنیا تالش کردم و به هر دستاویزی بند شدم. ولی امروز من با دیروز تفادت د

استثنایی و عالی تو وجودم می جوشه که بهم می گه هیچ چیز تصادفی نیست و همه ی وقایع به دست خود ما شکل 

می گیره. پس اگه امروز آگاهانه پا به ورطه ی خطرناک گذاشتیم، باید آینده ی تهی اون رو هم پیش بینی کنیم. اگه 

شته باشه، هرگز به طرف اشعه ی عشق جذب نمی شه. اگه کسی یارای کسی تو معادالت قبلیش توانایی گذشت ندا

لرزیدن نداره، با بی پروایی محض در یه لحظه ی بی خبری شیشه های سعادتش رو نمی شکنه. خودخواهی و تکبر 
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یه چیزه، گذشت و عشق یه چیز دیگه. تناقض بین این دو احساس انقدر زیاده که تا آخرین لحظه ی حیات آشتی 

 «ذیرن.ناپ

فکر نمی کنم هیچ آدمی در چارچوب عقالنی خودش عالقه ای به شکستن » سپهر با دیدگانی لبالب از شیدایی گفت: 

 «شیشه های سعادتش داشته باشه. اگر هم اتفاقی می افته، تعمدی نیست.

رکردن، حمله رو آغاز نه سپهر، اینها همه ش بهانه س. همیشه انسان با آگاهی از عواقب خط» با تبسمی تلخ گفتم: 

می کنه. ممکنه چشم آدم از پشت شیشه، آکواریومی رو با ماهی های کمیاب ببینه و هوس شکستن شیشه مانع از 

اندیشیدن به سرنوشت ماهی های توی سرمای اتاق بشه. ممکنه این شیشه های مختلف آینه هایی از ضمیر 

اون رو می شکنیم. ممکنه پشت این شیشه ها مناظر بهشتی  ناخودآگاه ما باشن که برای چنگ انداختن به درونمون

تجسم شده باشه. ممکنه اصال فطرت و غریزه ی ما روی شیشه منعکس شده باشه. فرقی نمی کنه که هرکس پشت 

نفس عمیقی «شیشه سعادتش چی می بینه، تفاوت در مهار نفس آدم توی مبارزه با انگیزه ی شکستن شیشه س.

 نی من پشت شیشه ی زندگیم چی می بینم؟کشید و گفت: می دو

 با خنده و کنجکاوی گفتم: چی می بینی؟

با حالتی عاشقانه و روحانی گفت: یه آهوی وحشی با یه جفت چشم مشکی می بینم که نگران شیشه ایستاده و معطله 

 که صدایی بشنوه تا پا به فرار بذاره.

 و تو اعماق وجودش ندیدی.خنده ای کردم و گفتم: مثل این که لبخند امید ر

سر تکان داد و در حالی که آماده ی رفتن می شد گفت: چرا، همه زوایای وجودش رو از پشت شیشه می بینم. اگه 

 بخوام همه ش رو برات بگم، هیچ وقت به مشهد نمی رسیم.

ری باورهای جاودانه ای این آغاز مسافرت من و سپهر به سوی زندگی مشترکی بود که در آن هر دو با اتکای به دیگ

فخر می فروختیم که حقیقتا درکی از عمق بی انتهای آن نداشتیم. قلب و روحمان با هر نگاه، همه ی تلخیهای سینه 

سوز را رها می ساخت و در راه ناشناخته ای پیش می تاخت که نامی جز تقدیر بر آن نمی توان گذاشت؛ هجرتی 

 کرده بود جاده های وسوسه. برای رسیدن به آنچه در وجودمان ریشه

11. 

بعد از پانزده روز به کاشانه ی مشترکمان در اصفهان رسیدیم. هیچ چیز خانه برای من و یا سپهر بیگانه نبود. مثل 

این بود که سالها در آن خانه با اثاث دست نخورده ی آن زیسته بودیم. خصوصا گل سرخ خشک شده ای که من 

رده بودم، برایمان بسیار آشنا بود. زندگی بی نهایت قشنگی بود که کمتر کسی می تواند سالها پیش به سپهر هدیه ک

 به آن دست یابد.

با شروع شدن دانشکده، هر دو سخت مشغول درس شدیم. سپهر بعدازظهرها در یک مؤسسه ی آموزش زبان 

فوق العاده کامل بود. من از وقتی  انگلیسی کار می کرد. او دستور زبان تدریس می کرد. چون از نظر زبان انگلیسی

که در اول تابستان کار را رها کرده بودم، دیگر سر کار نرفته بودم. اول زیاد ناراضی نبودم، ولی کم کم با تنها ماندن 

در خانه حوصله ام سر می رفت و در اوقات بیکاری بعدازظهر احساس بیهودگی مفرطی پیدا می کردم. مدتی با درس 

یر درسی خودم را سرگرم کردم. اما اغلب غباری از اوهام دور و برم را احاطه می کرد و ناخودآگاه به و مطالعه ی غ

 یاد روزهای اسارتم در خانه ی پدر می افتادم.
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وقتی مشکل تنهایی و افسردگی ام را با سپهر در میان گذاشتم، گفت: بهتره به جای کارکردن، بری دنبال یاد گرفتن 

 ری حداقل وقتت به خاطر مقداری پول به هدر نمی ره.یه حرفه، این طو

با نظرش موافق بودم. بالفاصله در یک آموزشگاه خیاطی لباس عروس ثبت نام کردم. اغلب هنرجوهای این رشته 

دیپلمه های خیاطی بودند که برای تخصص گرفتن در دوختن لباس عروس ثبت نام می کردند، ولی من با شرط این 

ودم را به بقیه برسانم، قبول شدم. اول خیاطی برایم مشکل بود، ولی کم کم با کتابهای خیاطی و که خیلی زود خ

درسهای عملی اصول اولیه را آموختم و در اواسط دوره، دیپلم خیاطی ام را گرفتم. حسابی سرم گرم شده بودم. مدیر 

تم، حیران مانده بود. خصوصا هنگامی که آموزشگاه از این که با عالقه ی شدید طراحی لباس عروس را یاد می گرف

فهمید در رشته ی وکالت تحصیل می کنم و شوهر هم دارم، دهانش از تعجب باز ماند و مرا جزو شاگردان خاصش 

 قرار داد، چون عقیده داشت از استعداد زیادی برخوردارم.

مخزن سرشار هنرش را به روی ما می  خانم مینا غزالی، مدیر آموزشگاه، خانم مهربانی بود که با خلوص نیت خاصی

گشود و همه ما را مثل دختران خود دوست داشت. لحظاتی که در کنارش بودیم، احساس معلم و شاگردی نداشتیم. 

او آن چنان محیط دوستانه ای در اطرافش پدید آورده بود که عالقه ی همه نسبت به کار لحظه به لحظه افزون تر می 

انی که از زیر دست او بیرون آمده اند، هر یک استادی بزرگ و چیره دست شده اند. ولی با شد. شایع بود که شاگرد

 این همه از نظر خالقیت و نوآوری کسی به پای خودش نمی رسید.

گاهی اوقات در خانه چنان از خانم غزالی برای سپهر تعریف می کردم که تعجب می کرد چگونه آدم خودمدار و 

 ی خانم غزالی شده. تکرویی مثل من شیفته

چندین بار سعی کردم یک جوری با خانم غزالی ارتباط برقرار کنم که رفت و آمد خانوادگی پیدا کنیم، اما هر بار به 

بهانه های مختلف از رفت و آمد طفره رفت. هیچ کس در مورد خانم غزالی چیزی نمی دانست. او زنی آرام و متین و 

داد کسی به درون زندگی اش وارد شود. تا همین حد هم که نسبت به من اشتیاق  خوددار بود که هرگز اجازه نمی

نشان می داد، برای مربیهای آموزشگاه عجیب بود، چون می گفتند او همه را دوست دارد، ولی هرکس دوره ای 

 هد. مهمان اوست و سپس برای همیشه می رود، بدون این که خانم غزالی تمایلی به ادامه ی دوستی نشان د

با همه ی چیزهایی که در مورد سحرآمیز بودن این زن پنجاه ساله می شنیدم، باز هم به صورتی خاص دوستش 

داشتم. او مثل هیچ کس نبود. با واکنشهایی مثل ترس، حسادت، تردید، افسوس و کینه توزی بیگانه بود. اهل عمل 

داشت. سماجت و پشتکار او برای به اتمام رساندن بود و تا کاری را به پایان نمی رساند دست از کوشش برنمی 

لباسها حیرت آور بود. خستگی را نمی شناخت و از حرف زدن خسته نمی شد. گاهی ساعتهای متمادی در مورد 

خالقیت و طراحی سخن می گفت، به طرزی که کند ذهن ترین شاگرد کالس هم مطلب را درک می کرد. چنین 

 گی، بسیار عجیب می نمود.پشتکاری، آن هم در پنجاه سال

یک بار از یکی از مربیها پرسیدم که شوهر خانم غزالی چه کاره است. مربی با چشمانی خیره مرا نگریست و گفت: 

 اگه خیلی کنجکاوی، از خودشون سؤال کن. 

ر جایی از آن هنگام دیگر از کنجکاوی در زندگی خصوصی اش منصرف شدم، چون با جوابی که از مربی شنیدم، دیگ

 برای پرسش باقی نمی ماند.
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با این که مشغله ی زیادی برای خودم فراهم کرده بودم، در درسهام موفق بودم. با سپهر قرار گذاشته بودیم که 

تابستانها هم واحد بگیریم تا درسمان زودتر تمام شود. هزار و یک آرزوی کوچک و بزرگ در قلب خاموشم مسکن 

 رتر و بی تاب تر پیش می رفتم.کرده و روز به روز امیدوا

خوشبختانه ساعت آمدن و رفتن من و سپهر یکی بود و از بابت تنها گذاشتنش هیچ گونه نگرانیی نداشتم. او هم از 

این که می دید لحظه به لحظه شاداب تر می شوم، ابراز خشنودی می کرد. شبها قبل از خواب، رویاها و آرزوهای 

 ای هم به تصویر می کشیدیم و نقشه های تخیلمان را برای هم بازگو می کردیم.قشنگمان را برای آینده بر

مدتی گذشت و من وفق به اتمام دوره ی آموزشم شدم، ولی از این که بی کار می شدم زیاد خوشحال نبودم. به همین 

جانبه بود، چون نظر  جهت با سپهر مشورت کردم که برای کار پیش خانم غزالی استخدام شوم. البته این تصمیمی کی

 خانم غزالی را نمی دانستم.

وقتی برای گرفتن کار وارد آموزشگاه شدم، با چنان شوق غریبی به استقبالم آمد که باورم نمی شد. از این که پس از 

 مدتی دوباره مرا می دید خیلی شادمان بود.

تمام شود، با لبخندی از روی رضایت گفت: من هم بی معطلی موضوع استخدام را مطرح کردم. قبل از این که حرفم 

خیلی کار خوبی کردی که اومدی پیش خودم، چون یکی از مربیهام برای همیشه از این جا رفته و نیاز شدیدی به یه 

 آدم کاردان داشتم. خودم هم برای این کار تو رو در نظر گرفته بودم.

 یعنی شما حقیقتا منو استخدام می کنین؟با شعف وصف ناپذیری گفتم: مینا خانوم، خواب می بینم؟ 

با تبسمی مادرانه گفت: نه تنها استخدامت می کنم، بلکه از این به بعد اگه مایل باشی می تونی کار قبول کنی و توی 

 خونه اوقات بیکاریت رو مشغول بشی.

 گونه اش نشاندم.از شدت خوشحالی دست و پایم را گم کرده بودم. پریدم توی بغلش و بوسه ی آبداری بر 

از رفتار من خنده اش گرفت. کمی خودش را جمع و جور کرد و گفت: ای کاش تو دختر من بودی! چقدر به دختری 

 مثل تو نیاز داشتم.

با چشمانی نمناک گفتم: فرقی نمی کنه، من که شما رو مثل مادرم دوست دارم. مضافا بر این که توی این شهر غریبم 

 از شوهرم و یکی از دوستام ندارم.و هیچ همزبونی غیر 

 در حالی که نگاه غمگینش را به نقطه ای دور دست دوخته بود، پرسید: آهو، تو بچه نداری؟

جواب دادم: نه، چون آمادگی نگهداریش رو نداریم. من و شوهرم هر دو درس می خونیم و وجود بچه کلی مشکالت 

 به وجود میاره.

یده اش حس کردم که روزهای خوش زندگی اش را در آرزوی فرزند گذرانده. با از چهره ی شکسته و قامت خیم

 احتیاط پرسیدم: چرا چنین سؤالی کردین؟ فرقی می کرد که بچه داشتم یا نه؟

تبسمی تلخ بر لب راند و گفت: نه، فقط می خواستم اگه بچه داری، گاهی به این جا بیاریش تا کمی این محیط 

 ی دربیاره.کسالتبار رو از خاموش

از پرسیدن این سؤال پشیمان شدم. چون با جوابش دیگر بر من مسلم شد که روی نقطه ضعفش انگشت گذاشته ام. 

از این که وی را چنین دگرگون ببینم، ابدا خوشم نمی آمد. به همین علت گفتم: مینا خانم، فکر می کنم بچه دار شدن 

جسمی. من توی خونه ای بزرگ شده م که برخوردها باعث می شد از بیشتر به آمادگی روحی نیاز داره تا آمادگی 

سیزده سالگی مدام توی درونم فریاد بکشم که به چه جرمی منو به زندگی کردن محکوم ساختین. هفت سال طول 
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کشید تا جواب قانع کننده ای برای زنده بودنم پیدا کردم، اون هم با اندیشیدن به خودکشی شخصی که جسدش رو 

نزدیک دیدم. ولی این فقط یه درک فردیه که به هیچ وجه نمی تونم اون رو به فرزندم انتقال بدم. فکر می کنم اگه از 

روزی بچه م در مقابلم قد علم کنه و ازم بپرسه کی به تو اجازه داد منو به وجود بیاری، هیچ جوابی برای روح پاکش 

 لش نداشته باشه.ندارم، و این درد بزرگیه که آدم جوابی برای اعما

نگاهی شکافنده و رخنه گر به من کرد و گفت: شاید پونزده سال دیگه جواب قانع کننده ای پیدا کنی، اما اون موقع 

دیگه توانایی باردار شدن نداری. اون وقت چی؟ از این که درخت سبز و شاداب وجودت رو به پیکری خشک و بی 

 مصرف بدل کرده ای، احساس رضایت می کنی؟

از سؤالش به شدت یکه خوردم. مثل این بود که پرده های ضخیمی را از جلوی چشمانم کنار زد و من از دیدن پشت 

پرده، دچار استیصال وحشتناکی شده بودم. نفس را در سینه حبس کرده بودم و یارای جواب دادن نداشتم. در حالی 

کردم. از این که روزی روی کرسی اقتداری بی بار  که می لرزیدم، معمای سؤالش را در قالب زندگی اش جستجو می

 بشینم، احساس انزجار شدیدی می کردم. گونه هام از اشک خیس و روحم به درد تسلیم شده بود.

مینا خانم هم قطره ی اشکی در چشم داشت. ولی از سرازیر شدنش جلوگیری می کرد و با دیدگان پرسشگرش 

قدرت بیانش بودم. مدتی خیره مرا نگریست و به سردرگمی افکارم پی برد و منتظر شنیدن جوابی بود که من فاقد 

 گفت:

هیچ کس تو سن و سال تو تصویر خشک شده ی کهنسالیش رو نمی بینه. گاهی مشکالت قابل تحمل هستن، ولی  _

کنه. این گاهی زخمهای چرکین اونها هرگز بهبود پیدا نمی کنه، درست مثل سرطانی که تو کالبد آدمی رشد می 

 زخمها روح آدم رو خالی می کنن، تا جایی که دوباره هوس می کنی از مادرت بپرسی چرا تو رو به دنیا فرستاده.

 چشمهایم را بسته بودم و حس می کردم مغزم دارد به صورت بخار از سرم خارج می شود.

نشو. فقط کمی به خط سیر زندگی دستی به سرم کشید و گفت: دخترم، از حرفهای نیشدار و زهرآگین من آزرده 

فکر کن و دیروز و امروز و فردا رو با هم مقایسه کن. این درست نیست که به خاطر افکار جنون آمیز گذشته ت، 

حال رو به امان خدا رها کنی و آینده رو بسوزونی و نابود کنی. همین که تا امروز تونسته ی خودت رو قانع کنی، 

توانایی قانع کردن فرزندت رو داری. پس بی جهت خودت رو بر سر دوراهی سرنوشت کافیه که بدونی در آینده 

گمراه نکن. زمانی که حس کردی بچه مشکل آفرین نیست، دریچه های سعادت و حیات رو به روش باز کن. شاید 

 فرزندت بر عکس خودت باشه و روزی برای به دنیا آوردنش از تو قدردانی کنه. 

دنیایی از تردیدها تنها گذاشت. چشمم به لباسهای مرواریددوزی خیره مانده بود و در آسایش و  سکوت کرد و مرا با

لختی خوابی بی رویا در پی درک مفهوم واقعی حرفهای خانم غزالی بودم. چقدر پخته و شیرین به هتاکی حقایق 

می کرد! چقدر بی پروا و راحت زشت می پرداخت! چقدر قشنگ تشنگی را در قالب سعادت می گنجاند و به من اهدا 

مرا سبک به آینده می برد و سنگین برمی گرداند! حس می کردم بارها و بارها پیر و جوان شده ام. شاید در آن 

زمان از این حالت نفرت نداشتم، ولی قطعا در پنجاه سالگی این حس قشنگی نبود، همان گونه که مثل زمان کودکی 

 ست قلبی ام نبود.خوش خیال بودن دیگر اصال خوا

مدتی در خیال باورهای غیرقابل فهم دست و پا زدم و عاقبت مثل آدمهای مسخ شده راه افتادم که بروم خانه. لحظه 

ای که داشتم از در خارج می شدم، صدای خانم غزالی را شنیدم که می گفت: آهو جون، دخترم، اگه دوست داشتی از 
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اعت هشت کار می کنیم. روزهای پنج شنبه و جمعه و تعطیلهای رسمی هم فردا سر ساعت چهار این جا باش، تا س

 آزادی که به کارهای عقب افتاده ت رسیدگی کنی. امیدوارم خوشبخت بشی.

برگشتم و با لبخندی غمناک از او تشکر کردم و از آموزشگاه خارج شدم. گرانباری دردی که وجودم را به آتش 

بفهمم کجا هستم یا برای چه هدفی گام برمی دارم. ناگهان خودم را نزدیکیهای زاینده  کشیده بود، مانع از این بود که

رود یافتم. احساس سرمای عجیبی می کردم. رفتم لب آب نشستم. باران شدید و صدای رعد و برق مرا به خود 

شدن فرار کنند. بی توجه، آورد. نگاهی به اطرافم کردم. همه به دنبال پیدا کردن سرپناهی بودند تا از سرما و خیس 

به حرکاتشون خیره شده بودم. صدای گریه کودکی شیرخواره از دور به گوش می رسید. عصبی شده بودم. به سوی 

 خانه به راه افتادم.

وقتی به خیابان رسیدم، زیر شاخه های درخت کهنسالی ایستادم تا سوار تاکسی شوم. ولی از ماشین خبری نبود. 

را پیش گرفتم. در راه شاهد صحنه ی تصادفی بودم که خدا را شکر خیلی شدید نبود. به راهم ادامه آهسته راه خانه 

دادم. کمی آن طرف تر به پیرزنی برخورد کردم با زنبیلی پر از میوه و بسته های کوچک و بزرگ، که با جان کندن 

 آن را حمل می کرد. به طرفش رفتم و گفتم: مادر، کمک نمی خواین؟

د خسته ای به من زد و گفت: چرا دخترم، الهی خدا مرگ با عزتت بده. خونه ی من همین نزدیکیهاس. تا سر لبخن

 کوچه که بیاری کافیه.

زنبیلش را گرفتم و راه افتادم. در راه کلی نالید. گله کرد که چهار پسر و دو دختر دارد که همه رفته اند دنبال 

 ر پیرش حمایت کند.زندگیشان و کسی نیست که از او و شوه

 آه پر تأسفی کشیدم و در دلم گفتم: این هم عاقبتش!

سر کوچه که رسیدم، ازم تشکر کرد و بارش را از من گرفت و رفت. تا زمانی که به در خانه رسید، سر کوچه ایستادم 

پیاده به طرف خانه به  و خیره پیرزن اندوهگین را نگاه کردم تا وارد خانه اش شد. از شدت باران کم شده بود. آرام

 راه افتادم.

در خانه مأیوس و بی حال روی تخت افتادم. نمی دانم دلم به حال خانم غزالی می سوخت یا عاقبت خودم. یک روز 

قصد داشتم تا چهار سال بعد عروسی نکنم، ولی ظرف سه ماه عقیده ام عوض شد. فکر می کردم حاال هم نظرم در 

 که زندگی و درسهای تلخش، آدم را از هر گونه تعهدی عاجز می کند.مورد بچه عوض شد. واقعا 

ساعت هشت و نیم شب بود که سپهر به خانه آمد. فوری از جایم بلند شدم و خیلی عادی، درست مثل همیشه، 

 مشغول پهن کردن بساط شام شدم. هنوز مدتی نگذشته بود که سپهر گفت: آهو، از چیزی ناراحتی؟

فس کاذبی گفتم: نه، چرا باید ناراحت باشم؟ برعکس، خیلی هم خوشحالم، چون خانم غزالی منو با اعتماد به ن

 استخدام کرد. البته حرفی از حقوق و این طور چیزها نزدیم، ولی قرار شد از فردا برم سر کار.

ات به خوبی نشون می لبخندی زد و گفت: ولی با همه ی این حرفها از یه چیزی ناراحتی. اگه زبونت نخواد بگه، چشم

 ده.

سر تکان دادم و با بی حوصلگی گفتم: یه کمی بدنم درد می کنه. چون زیر بارون به خونه برگشتم، فکر کنم سرما 

 خورده م.

 نگاهی موشکافانه به من کرد و گفت: سرماخورده ی یا سرما خوردگی رو بهانه کرده ی؟

 عصاب حرف زدن ندارم. بعد از شام با هم صحبت می کنیم.در حالی که چشمانم مرطوب می شد، گفتم: حاال ا
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شانه ها را به عالمت تسلیم باال انداخت و گفت: هر طور که راحتی. فقط سعی کن خودآزاری نکنی. وقتی که 

 خودخوری می کنی، چهره ت یه دفعه ده سال پیر می شه.

ذره و من پیر می شم. اون وقت تحمل من برات با دلخوری گفتم: خب، عاقبت این ده سال ده سالها تند تند می گ

 مشکل می شه؟

سالگی پیری زودرس، اون هم برای دختری مثل  11لبخند گرمی زد و گفت: هر چیزی به جاش قابل قبوله، ولی در 

ت یا تو، چیز غریبیه. البته اگه به من بود، تا هشتاد سالگی هم نشسته بودم که تو رو پیدا کنم. چهره و چین و چروکها

طراوت و شاداب بودنت برام فرقی نمی کرد. ولی دلم نمی خواد دچار افسردگی روحی بشی. می تونی بفهمی منظورم 

 چیه؟

 سر تکان دادم و گفتم: آره، خیلی خوب می فهمم. امیدوارم اشتباه نفهمیده باشم.

در خانه به صدا درآمد. سپهر  در سکوت و خاموشی مرگباری شام را خوردیم و مشغول شستن ظرفها بودیم که زنگ

 در را باز کرد و گفت: آهو، مهمون داریم. صدف و تورج هستن.

با دیدن آنها حالت دلمردگی ام تخفیف پیدا کرد. دست کم هفته ای یک بار همدیگر را می دیدیم. البته من و صدف 

هی اوقات هم روزهای جمعه همگی هر روز همدیگر را می دیدیم، ولی نه به صورت رفت و آمد، بلکه سر کالس. گا

با هم به پیک نیک می رفتیم، چون در اطراف اصفهان گردشگاههای بسیاری هست که همگی بر لب زاینده رود 

هستند و به راحتی می شود در محیطی خوش آب و هوا روز را شب کرد. البته مدتی بود به خاطر سرمای شدید از 

 پیک نیک هم محروم شده بودیم.

جز درس خواندن کار دیگری نمی کرد. زندگی خوبی داشتند و از ساعت سه ی بعدازظهر که تورج تعطیل  صدف به

می شد، در کنار هم بودند. هیچ کدام عالقه ای به کار بعدازظهر نداشتند. تورج مثل پروانه دور صدف می گشت و 

 صدف با محبتهای بی دریغش اشتیاق تورج را پاسخ می گفت.

 صدف روبوسی می کردم، گفت: آهو، جایی می خواستین برین؟ هنگامی که با

 گفتم: نه، هیچ جا قرار نبود بریم.

 نگاهی موشکافانه به من کرد و گفت: ولی مثل این که از یه چیزی دلخوری، درسته؟

 سر تکان دادم و گفتم: نه، اگه هم چیزی هست، در درون خودمه. گاهی پیش میاد که آدم یه جوری می شه.

 نگاهی به سپهر کرد و گفت: حرفتون شده؟

با لبخند گفتم: نه، ابدا. سپهر پسری نیست که اهل جار و جنجال باشه. واقعااز دستش راضی ام.قبل از ازدواج هرگز 

 « تصور نمی کردم تا این حد پخته و افتاده باشه.

 « یه خبر خوش برات دارم.»با تبسمی شیطنت بار گفت:

 « چه خبری؟»گفتم:

 « آهو،به زودی هم خاله می شی،هم عمه!»در گوشم نجوا کرد:

 « دروغ نمیگی؟»برقی در چشمانم درخشید و گفت:

 « نه.من دارم مادر می شم.»به سادگی گفت:

جلوی سپهر چیزی نگو.خجالت می کشم.بذار وقتی »در آغوشش کشیدم،ولی قبل از این که ذوق کنم،در گوشم گفت:

 « فهمه.شکمم بزرگ شد،خودش ب
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 « بابا،مسئله ای نیست.چرا پنهان کاری می کنی؟»گفتم:

 « پس اگه می خوای بگی،بعد که ما رفتیم بگو.»با التماس نگاهی به من کرد و گفت:

 « تورج می دونه؟»خنده ای کردم و گفتم:

د.ساعتی یه بار هم می آره،همین امروز بهش گفتم.وقتی فهمید از خوشحالی روی پا بند نبو»با شعفی بی پایان گفت:

 « پرسه کی به دنیا میاد.

کاش زودتر اومده بودین.یه ساعت بود که شدیداً توی خودش »سپهر با دیدن چهرۀ خندان و بشاش من گفت:

 « بود.پس بگو دلش برای صدف تنگ شده بود.

 « نه،خوشحالی من بابت چیز دیگه ایه.»خنده ای کردم و گفتم:

 « سپهر،بهم تبریک نمی گی؟»اخت و گفت:تورج سرش را پایین اند

 « درجه گرفته ی؟»سپهر با حیرت گفت:

 « آره،یه درجۀ استثنایی.درجۀ پدر شدن!»تورج با ذوق کودکانه ای گفت:

چشمان سپهر ناگهان روی شکم صدف چرخید،ولی فوری رویش را برگرداند،چون صدف شدیداً خجالتزده شده 

 « ن بچه دار می شین،اون وقت زورتون اومد یه جعبه شیرینی بگیرین بیارین؟شما دو تا داری»بود.سپهر گفت:

اومدین که دعوتتون کنیم فردا برای خوردن شیرینیش شام بیاین خونۀ »تورج نگاه برادرانه ای به سپهر کرد و گفت:

 « ما.

رد و بدون هیچ سخنی،در صدف آن چنان قرمز شد که انگار ساعتها زیر آفتاب بود.سپهر نگاهی پر حسرت به من ک

همان حالت ملتمس باقی ماند. او بعد از عروسی هرگر حرفی از بچه دار شدن نزده بود،ولی مثل اینکه حاال داشت 

قلقلکش می شد.حس می کردم حرفهای امروز خانم غزالی و حامله بودن صدف،زنگ خطر مهیبی را در گوشم به 

 صدا در آورده. 

دیدگان ملتمس سپهر،حس کردند که از او محرومیت خاصی رنج می برد.هر  صدف و تورج هم از مظلومیت

بریم توی »دو،خصوصاً صدف،حس کردند که چگونه وجود سپهر به تکاپو افتاده.صدف بهم نزدیک شد و گفت:

 « آشپزخانه چای درست کنیم؟

 « البته!»با خنده گفتم:

دارد.وقتی آشپزخانه رسیدیم،صدف با حالتی پرسشگر به من بلند شدم و به بهانۀ چای رفتم که ببینم صدف چه کارم 

 « برای بچه دار شدن اختالف نظر دارین؟»نزدیک شد و خیلی آرام گفت:

 « چی شد که تغییر عقیده دادی؟حاملگی من باعث شده؟»لبخندی زد و گفت:

این مورد باهام حرف  نه.امروز عصر وقتی برای استخدام رفتم پیش خانم غزالی،در»سر تکان دادم و گفتم:

زد.حرفهایی زد که واقعاً تکونم داد.فکر می کنم همۀ ما در پشت خودمحوریهامون نیاز داریم که کسی حقایق آینده 

 « رو برامون بشکافه.

 « یعنی حاال نظرت عوض شده؟می تونم از یه ماه دیگه چشم انتظار خاله شدن باشم؟»نگاه گرمی به من کرد و گفت:

نه به این زودی.خوب می دونی که حاال آمادگیش رو ندارم.شاید در آیندۀ نزدیک خودم رو »دم و گفتم:خنده ای کر

 « به طور کامل قانع کنم،ولی هنوز نه.
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آن شب مثل شبهای دیگر نبود.نفس سپهر در سینه اش حبس بود و تورج به بلبل زبونی افتاده بود.صدف هم مدام از 

ر با وجود بچه درس بخواند،حرف می زد.من شاید نیمی از حرفهای آنها را نشنیده رد آینده،و این که نمی داند چطو

می کردم.مات و مبهوت شده بودم.آن شب صدف و تورج خیلی زودتر از همیشه رفتند،چون حس کردند که من و 

 سپهر تحمل بودن در جمع را نداریم. 

 « تو هم یه چیزیته؟ مثل این که حاال»وقتی با سپهر تنها شدم،با تردید گفتم:

 « نه،چرا باید چیزیم باشه؟»با تعجب گفت:

خودت خوب می دونی امشب توی قالب همیشگیت نبودی.شاید اصالً هیچ کدوم از ما رو نمی دیدی.سعی نکن »گفتم:

 « به من دروغ بگی.این درست همون مسئله ایه که من سر شب باهاش دست به گریبان بودم.

نه،آهو،تا تو نخوای،هرگز من حرف نمی زنم.این یه چیزیه که باید دو جانبه »قی کشید و گفت:از روی تحسر آه عمی

 « باشه.

 « یعنی اگه من هم موافق باشم،تو حرفی نداری؟»نگاه گرمی به او کردم و گفتم:

بچه دار  آهو،یعنی می شه که ما هم»در حالی که برقی از شعف در چشمانش می درخشید،با حالت کودکانه ای گفت:

 « بشیم؟یعنی من او روز رو می بینم که تو به داشتن بچه راضی باشی؟

دیوونه،من که با بچه بد نیستم.من هم درست مثل تو به وجودش افتخار می کنم.فقط حس »خنده ای کردم و گفتم:

 « می کنم با اومدنش دیگه نمی تونم درس بخونم.

مش پهلوی خواهرم.بعد هم می فرستیمش مهد کودک؟اگه مخالف به خدا یه سال اول می ذاری»با التماس گفت:

 « بودی،خودم می شینم و نگهش می دارم.

از لحن حرف زدنش،و این که این قدر ساده همه چیز را حالجی می کرد، خنده ام گرفت.ممکن بود امروز قولهای 

زه ای نبود که به آسانی از سر بازش بسیاری به من بدهد،اما وظیفۀ نهایی نگهداری بچه به عهدۀ من بود.این غری

کنم.حاال به من می گفت که خودم می نشینم و نگهش می دارم،اما فردا حقیقت این طور نمی شد.کم کم از یکنواختی 

نیازی نیست تو »و جابه جایی وظایف حوصله اش سر می رفت و مرا متهم به بی مسولیتی می کرد.به همین علت گفتم:

 « جایی پیدا کن تا در طول زمان کالس ازش مراقبت کنن.خودم از پس بقیه ش بر میام. بچه داری کنی.فقط یه

فریادی از شوق کشید و آن چنان بوسه ای بر گونه ام نهاد که چیزی نمانده بود استخوان فکم خرد شود.از بی 

رو آماده می کنیم.باید از فردا اتاقش »پروایی کودکانه اش خنده ام گرفت.بعد شروع به نقشه کشیدن کرد و گفت:

 « همۀ وسایلش رو از حاال تهیه کنیم.نه.اصالً،بهتره اول اسمش رو انتخاب کنیم.

آقای سپهر کالنتر،بهتره از حاال انقدر تند نری،چون فعالً بچه ای تو شکم بنده وجود نداره که تو »با حیرت گفتم:

 « دنبال اسم و اتاق و اثاثش بگردی.

 « وب به زودی به وجود میاد،مگه نه؟خ»با سادگی محض گفت:

 « آره،به زودی زود.»سر تکان دادم و گفتم:

تکلیف کار کردن تو چی می شه؟حاضری به خاطر عالقۀ من به بچه از کار بعد از ظهرت دست »با نگرانی گفت:

 « بکشی؟
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ه سال با بچه به آموزشگاه می بعد از زایمانم یه سال مرخصی می گیرم و بعد از اون ی»با حالتی حق به جانب گفتم:

رم.چون خانم غزالی عاشق بچه س.اصالً تموم تغییر عقیدۀ من تحت تأثیر حرفهای خانم غزالی بود که امروز سراغ 

 « بچه م رو می گرفت.

 « کدوم بچه؟»با چشمانی از حدقه در آمده پرسیدم:

.می گفت که به آموزشگاه ببرمش.شاید هم بچه ای تو کار نبود.اون فقط تصور می کرد که من بچه دارم»گفتم:

صحبت رو این طور شروع کرد تا بتونه راحت منو راهنمایی کنه.در هر صورت فکر می کنم همیشه مدیون این 

 « راهنماییش هستم،چون ممکن بودـــ

 « ممکن بود که چی؟»با نگرانی گفت:

و یکی از دالیلش هم دیر جنبیدن بوده.با نصایحش به فکر می کنم خانم غزالی هرگز بچه دار نشده »با ناراحتی گفتم:

من حالی کرد که مواظب باشم به سرنوشت اون مبتال نشم.البته برداشت من این بود.شاید حقیقت چیز دیگه ای 

 « باشه.

ان شب حرفهای خانم غزالی را تمام و کمال برای سپهر بازگو کردم.آن چنان شیفتۀ اخالق خانم غزالی شده بود که 

خداوند همیشه یه فرشتۀ نگهبان برای مخلوقات ناآگاهش می »حد و وصفی نداشت.در آخر حرفهایم گفت:

 « فرسته.فکر می کنم وجود خانم غزالی تو زندگی ما هم همین حکم رو داشته.

از آن شب به بعد سپهر با شوق و شور دیگری با مسائل برخورد می کرد.مثل این که چیزی در درونش زنده شده 

بود.با این که هیچ گاه او را افسرده ندیده بودم،حس می کردم خیلی پویاتر از همیشه شده.بعد از ظهرها هم به سر 

 کار می رفتم.خانم غزالی خیلی از من راضی بود و زندگی سیر طبیعی خودش را طی می کرد. 

ای خوبی را پشت سر گذاشتیم.با رفتن در تعطیالت نوروزی داریوش و مهناز به اتفاق مادرم به اصفهان آمدند و روزه

 آنها دوباره زندگی سیر طبیعی اش را در پی گرفت. 

با این که شدیداً به سپهر سفارش کرده بودم که قبل از حامله شدنم چیزی برای بچه نخرد،گوشش بدهکار نبود و 

این »شوق کودکانه ای می گفت:هر روز که به خانه می آمد،یک اسباب بازی یا لباس یا وسیلۀ کوچک می خرید و با 

 « مال تپلی منه.

تپلی اسم کودکی بود که هنوز نطفه اش هم بسته نشده بود.کم کم سه ماه بهار هم طی شد.ولی از بچه خبری 

بابا،این تپلی چقدر ناز می کنه!تازه نه ماه هم که باید توی »نبود.دیگر طاقت سپهر طاق شده بود و مدام می گفت:

 « س کی قصد داره بیاد؟شکم تو باشه.پ

فعالً عجله نکن.حتماً می خواد مدتی از اومدن رقیبش،یعنی بچۀ صدف بگذره،تا »من هم همیشه جواب می دادم:

 « دوباره نوبر باشه.

 با رسیدن تابستان،هر دو ترم تابستانی گرفتیم و به درس خواندن ادامه دادیم. 

 سرد و خزان زده برای کودکی ندیده،گاهی ما را آزار می داد. زندگی گرم و پرتأللویی داشتیم.فقط انتظاری 

خزان هم با همۀ غمبارگی اش فرا رسید و کودک صدف به دنیا آمد. روزی که خبر متولد شدن معراج،پسر صدف،را 

به سپهر دادم،غمی سنگین در وجودش به گردش درآمد.برای پنهان داشتن درونش خنده های تصنعی و تبریکهای 

نه ای بروز می داد،ولی بیهوده سعی می کرد تحسر آشکارش را از من مخفی کند.به خوبی می فهمیدم که احمقا

 سراسر وجودش در انتظار تولد کودکی است. 
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از زمانی که معراج به دنیا آمد،سپهر عوض شد.البته این چهرۀ خاکستری و سرد،ظاهری نبود که هر کس قادر به 

بچه دار شدن در ذهن ما پویا نمی شد،هرگز سپهر را خسته و افسرده نمی دیدم.از دیدن آن باشد.شاید اگر فکر 

وقتی که بچۀ صدف به دنیا آمد،سپهر دیگر در مورد بچه دار شدن حرفی نزد.خاموش شد و این خاموشی به این می 

نمی خرید و مانست که شمع وجودش آهسته آهسته رو به پایان می رود.دیگر با شوق و شعف چیزی باری کودکش 

 از همه رنجبارتر آن که ابداً قدم به اتاق بچه نمی گذاشت. 

کم کم زندگی مشترکمان مبدل به روندی تکراری و مداوم می شد که هدفی جز درس و کار در آن وجود ند اشت.او 

تورج شور و شوق را از دست داده بود.حتی از شوخی کردن هم افتاده بود.هرگاه که می گفتم سری به صدف و 

 بزنیم،با بی میلی می گفت حوصله اش را ندارد. 

هر چه می گذشت،او سخت تر و غیر قابل نفوذتر می شد.یک سال بدین منوال گذشت.از این که زندگی ام به چنین 

 برودتی کشیده شده بود،آزار می کشیدم. 

.وقتی که شب به خانه آمد،پس از شبی تصمیم گرفتم با او حرف بزنم و یک بار برای همیشه این مسئله را حل کنم

خوردن شام مثل همیشه رفت سراغ تلویزیون و آرام نشست و مشغول تماشا شد.به آرامی رفتم و تلویزیون را 

 « سپهر،می خوام باهات حرف بزنم.اگه ممکنه امشب از برنامه های تلویزیون صرف نظر کن.»خاموش کردم و گفتم:

امشب قسمت هشتم سریال مورد عالقۀ منو داره.می تونی بعد از اون »ت:دیدگان مشوشش را به من دوخت و گف

 « حرف بزنی.

اول باید تکلیف قسمت دوم سریال زندگیمون رو روشن کنیم،بعد هر کاری که خواستی می کنیم.فکر »با تحکم گفتم:

 « ه.نمی کنم مهم تر از زندگی مشترکمون و حفظ و حراست از اون چیز دیگه ای وجود داشته باش

 « من دارم گوش می دم.بفرمایین.»با خونسردی شانه ها را باال انداخت و آه عمیقی کشید و گفت:

نمی دانستم از کجا آغاز کنم،چون مطمئن نبودم که سپهر همان سپهر همیشگی باشد.با صدایی لرزان و بغض آلود 

 « تو چته؟»گفتم:

من؟دوباره از چی دلخوری و می خوای تالفیش رو سر من در »با تحیری ساختگی ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 « بیاری؟

 « کی تالفی چیزی رو سر تو در آوردم که حاال بار دومش باشه؟»از حرفش بی اختیار گریه ام گرفت و گفتم:

 « خب باالخره از یه جایی شروع می شه دیگه.»با همان لحن سرد قبلی گفت:

خوب می دونم که تموم این بازیها برای نبودن بچه س.تا حاال سعی می کردی حتی »گریه ام را فرو خوردم و گفتم:

پیش من هم نقش بازی کنی. من حتی تو حادترین شرایط هم بهت پیله نکردم و آزادت گذاشتم که مثل یه تارک 

اما حاال کم کم داری دنیا زندگی کنی.از صدف و تورج بریدی،از خونواده ات،از خونوادۀ من.همۀ اینها قابل تحمل بود،

از من هم می بری.معنی اون همه زمزمه های گوشنواز و اون همه انتظار برای رسیدن به عشق بچگیت همین بود؟از 

روز ازل منو به خاطر آوردن بچه می پرستیدی؟حرفهایی رو که مدتها پیش،قبل از ازدواجمون دم در خونۀ داریوش 

عاشقی،گفتی اون قدر که درکش برای تو مشکله.یادته می گفتی آدمها بهم زدی به یاد داری؟ازت پرسیدم چقدر 

حرف زیاد می زنن،باید دید کی به حرفهاش عمل می کنه؟یادته می گفتی زندگی برای من عبادته؟ کجا رفت اون 

ا همه وال و یکرنگی؟یادت رفته که می گفتی اصالً طالب بچه نیستی و بچه شیرنی زندگی نیست؟مگه خودت نگفتی ت

 « آخر عمر می تونیم بدون بچه زندگی کنیم؟شاید همۀ این حرفها رو فراموش کرده باشی.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 6 9  

 

اما مطمئنم که یکی از جمالت منو تا آخرین لحظۀ زندگیت فراموش نمی کنی.بهت گفتم اگه می بینی اون قدر مرد 

کرده؟تو کجایی؟ تو کی  هستی که روی حرفت بایستی، فردا با پدرت به خواستگاری بیا.امروز همه چیز تفاوت

 « هستی؟

از حرفهایم تکان سختی خورد.مثل این که ریشۀ زندگی اش را در معرض لرزشهای شدیدی می دید.بلند شد و مثل 

مگه من حرفی زدم که این طوری محکومم می کنی؟خدایا،چرا »دیوانه ای یقۀ پیراهنش را پاره کرد و فریاد کشید:

ادتر می کنی؟چقدر شبها که با بغض فرو خورده م به آغوش ظلمت پناه بردم و هر چی سکوت می کنم،دردم رو زی

لب از لب باز نکردم!چی ازم می خوای؟باید چطوری باشم تا خانم آزرده خاطر نباشن؟ اگه حوصلۀ دیدن کسی رو 

ی کردن ندارم،گناه کردم؟اگه شکایت نکردم و خفه شدم،باید مجرم شناخته بشم؟همیشه که آدم حوصلۀ نقش باز

 « نداره.

پس داری نقش بازی می کنی؟یعنی می خوای بگی تحمل من هم برات آسون نیست؟یعنی همۀ اون »با گریه گفتم:

 « حرکات و رفتار و حرفها تصنعی بود؟یعنی زندگی ما به این نقطه ختم می شه؟

مدردی.تو تصور می کنی آهو،زندگی مشترک یعنی ه»با حالتی مستأصل به سویم آمد،مچ دستم را گرفت و گفت:

چون بچه دار نمی شیم،دلم می خواد همه چیز رو نابود کنم؟نه.اگر فکرت این باشه،باید برای یه عمر حماقت خودم 

متأسف باشم که تو رو درست نشناختم.اگه می بینی توی خودم هستم و حرفی نمی زنم،به خاطر اینه که دردی رو به 

دوستت دارم،شاید صد برابر هم بیشتر،هنوز هم بچه برام بی اهمیته،هنوز هم تو منتقل نکنم.هنوز هم مثل گذشته 

روی همۀ حرفهام هستم.فقط دلم می خواد سر به سرم نذاری.هر کس تو بحران من و تو قرار بگیره،ممکنه چنین 

زندگی خالیمون  حالتی پیدا کنه.زمان می بره تا آدم آروم بشه و حقایق اجباری رو قبول کنه.به من زمان بده که به

عادت کنم.در ضمن بدون که در هیچ شرایطی زندگی مشترک ما ختم نمی شه.لب هر پرتگاهی که برسیم،یا با هم 

می پریم یا با هم بر می گردیم.جدایی معنایی نداره.به ارواح خاک مادرم قسم که از روزی که بهم بله گفتی،یه لحظه 

 « می مونم.هم فکر نبودنت رو نکردم.چون بی تو زنده ن

چرا باید فکر کنی زندگی ما برای ابد خالیه؟ما هنوز بعد از دو سال به هیچ دکتری مراجعه »مستأصل و شکسته گفتم:

نکرده یم.شاید یه نقص کوچیک و ناچیز مانع بچه دار شدن ما می شه.شاید اصالً با یه نسخه مشکل برطرف بشه.چرا 

 « انقدر نومیدانه حرف می زنی؟

برای این که مادرم با شیر یا خط بهم گفته که بچه ای تو کار نیست می دونم که »که اشک می ریخت،گفت:در حالی 

 « هرگز بهم دروغ نگفته.

سپهر،شیر یا خط فقط برای یه بازی کودکانه » با این که از حرفش واقعاً متعجب شدم،اعصابم را مهار کردم و گفتم:

 « افسانه های ابلهانه می سپری؟ س.چرا بی جهت افسار زندگیت رو به دست

وجود تو هم تو زندگیم افسانه س؟همون سکه تو رو به من داده.چطور »با حالتی نیمه خشمگین و نیمه ملتمس گفت:

 « می تونم از اونچه که باورش دارم فرار کنم و حقایق رو نفی کنم؟تو زندگی ما هرگز بچه ای در کار نخواهد بود.

نم که حرف تو درست باشه؛نمی تونیم کودک بی پناهی رو از پرورشگاه بگیریم و بزرگش فرض ک»با تأسف گفتم:

 « کنیم؟مگه همه چی کار می کنن؟

چرا،می تونیم.فقط باید آمادگی درک این حقیقت رو پیدا کنیم.شاید تو از »تبسمی زیبا و حسرتبار بر لب راند و گفت:

 « وام.همین االن آماده باشی،اما من هنوز فرصت می خ
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نه،اول تالشمون رو برای بچه دار شدن می کنیم.اگه به بن بست رسیدیم و مطمئن شدیم »با حالتی دلگرم کننده گفتم:

 « که توانایی بچه دار شدن نداریم،یه بچه رو به فرزندی قبول می کنیم.تو هم با نظر من موافقی؟

بهت عالقه مند می شم.شیوۀ برخورد تو با مشکالت بی آهو،هر روز که می گذره بیشتر از بیش »سر تکان داد و گفت:

نظیره.کاش من هم مثل تو تو مبارزه با مشکالت صبورانه عمل می کردم.بهت قول می دم که از فردا دیگه رفتاری 

 « نکنم که باعث آزارت بشم.فردا همه چیز رو از نو شروع می کنیم.

سپهر،یه سوال ازت دارم . قول می دی جواب منو از ته »گفتم: با تأسف شدیدی که تک تک یاخته هایم را می سوزاند

 « قلبت بدی ؟

 « شده چیزی از من بپرسی و من طفره برم ؟ » لبخندی شرین و دلربا زد و گفت : 

 « نه ولی این یکی خیلی خیلی مهمه و دلم می خواد که حقیقت پنج یا ده سال دیگه رو همین حاال لمس کنم . » گفتم : 

 « منظورت از پنج یا ده سال دیگه چیه ؟ » عمیقی کشید و گفت : نفس 

می خوام بدونم که اگه عیب و ایراد از من باشه ، به خاطر داشتن فرزند حقیقی خودت ، » با استیصالی مرگبار گفتم : 

 « از من جدا می شی ؟ 

این حد نسبت به من بی اعتمادی که فکر می  چرا تا» در حالی که داشت حالت انفجار پیدا می کرد ، با استغاثه گفت : 

 « کنی ممکنه یه بچه ی ندیده رو به تو ترجیح بدم ؟ 

در حالی که اشک از چشمانم جاری شده بود ، گفتم : من چون که عاشق ترین مردهای روی زمین همین کار رو 

 « انجام می داده ن . 

بقیه فرق دارم . سعی کن این خیال باطل رو از مغرت بیرون  بهت ثابت می کنم که من با» خیره نگاهم کرد و گفت : 

 « کنی که من از تو دست بکشم . 

ممکنه منو طالق ندی ، ولی در عوض همسر دومی » در حالی که از شدت ناراحتی در حال خرد شدن بودم ، گفتم : 

 « بگیری که برات بچه به دنیا بیاره . 

ازم بر میاد ؟ یعنی می تونم یه زن غریبهه رو به عنوان همسرم بیارم توی »  مستقیم در چشمهای من زل زد و گفت :

 « این خونه و بگم تنها دلیلش فقدان بچه س ؟ 

سپهر ، همه چیز رو توی زندگی می تونم تحمل کنم . ولی این یکی رو نه . اگه » شانه هایم را باال انداختم و گفتم : 

نی خورده . باور کن تا آخر عمر دیگه اسمت رو نمی یارم . حتی اگه فقط روزی حس کنم به خاطر بچه دستت به ز

زنی رو صیغه کنی و بعد از نه ماه مدت صیغه تموم بشه ، دیگه نمی تونی پیش من برگردی . می تونی بفهمی چی می 

 « گم ؟ 

س مسئله رو بررسی کن . فرض ثبر کن . زیاد تن نرو . حاال عک» نگاهی مشکوکانه به من کرد و با حالتی فاتح گفت : 

 « کن که نقص از من باشه تو یه روزی به خاطر بچه منو ترک نمی کنی و با ش خص دیگه ای ازدواج نمی کنی ؟ 

من عشقم رو به هیچ بهایی نمی فروشم ، ولو اینکه اون بها ، بهای » نگاه خماری به دیدگان ملتهبش کردم و گفتم : 

 « زنده بودنم باشه . 

 « اگه یه روزی نظرت عوض شد ، چی ؟ » ردید گفت : با ت

سپهر باید یعد از این همه سال فهمیده باشی که آهو آدمی نیست که زیر قولش بزنه . می » لبخندی زدم و گفتم : 

بینی که تا مرز جنون هم دست از ایمان به عشق بر نمی دارم و عشق تو برای من یه انگشتر طال نبوده که توی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 7 1  

 

پیدا کرده باشم یا یه لباس که از فروشگاه خریده باشم . نه ، عشق تو برای من نهالی کوچیک و سه ساله س خیابون 

که نوطده سال آبیاریش کرده ام . چیزیه که تو وجودم ریشه دوانده و همه ی هستی ام رو در بر گرفته . اگه بچه 

 « گیره . بخوام ، صد در صد مایلم اون بچه هم ازا عماق وجود تو ریشه ب

 « ای کاش هرگز از شش سالگی از هم جدا نشده بودیم . » نگاهی عاشقانه به من کرد و گفت : 

 « یعنی تحمل ازدواج اجباری منو با تورج داشتی ؟ » با خنده گفتم : 

م از دیگه حرف اون ازدواج لعنتی رو نزن که هر وقت یاد پدرت می افتم ، تمام وجود» با خشمی کودکانه گفت : 

 « هوس انتقام بیهوده لبریز می شه . 

 « بهتره تا کار به جاهای باریک نکشیده ، بری سراغ سریال تلویزیونت . » خنده ای کردم و گفتم : 

این اولین باری بود که نسبت به پدرم اظهار انزجار می کرد و بروز این گونه واکنشها از طرف سپهر برایم جدید بود . 

ین مدت که تورج بچه دار شده بود دچار چنین حالتی شده بود . صد در صد چیزی در مغزش در شاید هم در طی ا

گردش بود که دوست نداشت در موردش حرف بزند . من هم کاری به کارش نداشتم ، خودش به موقع به حرف می 

 آمد . 

ان نبود . صدف چندین بار در از فردای آن شب سپهر عوض شد . درست مثل اوایل ازدواجمان ، دیگر از کسی گریز

مورد بچه ازم سوال کرده بود ، ولی هر بار گفته بودم که هنوز تصمیمی برای بچه دار شدن نگرفته ایم . معراج در 

مرز یک سالگی گام بر می داشت و به اوج شیرینی رسیده بود . سپهر دیگر نه تنها از او متنفر نبود ، بلکه با شوقی 

 آغوش می کشید . پدرانه ای وی را در 

کم کم سال سو دانشکده را هم به پایان رسانیدم . اوقات بیکاری آن قدر زیاد بود که در خانه هم کار قبول می کردم 

. در آمد خوبی هم داشتم ولی هر بار که با سپهر در مورد عوص کردن خانه صحبت می کردن می گفت : ما نیاز به 

 « ما کفایت می کنه . جای بزرگتر نداریم . همین جا برای 

در سط یک سال بعد تحت آزمایشهای مختلف قرار گرفتم ، ولی هیچ دکتری نتوانست علت نازایی مرا کشف کند . 

عاقبت تصمیم گرفتیم در تابستان برای آزمایش های کامل به تهران برویم . ولی از این مقوله حرفی به کسی نزنیم . 

دیم و در هتلی اقامت کردیم . قرار بود که من جراحی کوچکی انجام دهم تا با حتی به داریوش و مادرم هم خبر ندا

شکافتن شکمم بهتر بتوانند به علت نقص پی ببرند . سپهر هم تحت آزمایشهای مختلفی قرار گرفت و جوابش ماند 

ی کم حرف شده برای یک هفته بعد . قرار شد که به اصفهان برگردیم . هر دو حالت مستاصلی داشتیم . سپهر خیل

بود و اشتهایی برای خوردن نداشت . نمی دانستم هراسش از عقیم بودن خودش است یا من . من با اینکه اضطراب 

 شدیدی داشتم ، سعی می کردم موضوع را کم اهمیت جلوه دهم . در اتاق بچه را هم قفل کرده بود . 

پیش خودم تصور می کردم که عیب از من است و به حس نامانوسی تمام وجودم را به لرزه در آورده بود . مدام 

زودی برودت شدیدی زندگی ام را مملو از نکبت می کند و درماندگی ، اعتماد به نفسم را از من گرفته بود . لحظه به 

لحظه خراب تر و مجنون تر می شدم . موقعیت سپهر بهتر از من نبود . درد مشترک ما این بود که از احدی نمی 

 م یاری جوییم . توانستی

دو روز قبل از رفتن به تهران و گرفتن نتیجه بود که خانم غزالی در اموزشگاه به پریشانی شدید من پی برد و گفت : 

آهم ، حس می کنم یه مشکل بزرگی داری اگه فکر می کنی که ممکنه بتونم کمکی بهت بکنم ، منو در جریان بذار . » 

 « یده بودم . هیچ وقت تو رو اینطور پریشون ند



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 7 2  

 

بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردم . آن چنان از زندگی بیزار شده بودم که دیگر برایم مهم نبود کسی از راز 

نمی دونم از کجا براتون بگم . مدتهاست که من و سپهر » بزرگم مطلع شود . در حالی که هق هق می کردم ، گفتم : 

ایم . از همون زمانی که شما زنگ خطر رو تو گوش من به صدا در آوردین . از  در انتظار بچه ناامید و درمونده شده

خواب بیدار شدم ، ولی هرچه سعی کردیم و دکتر رفتیم ، به نتیجه ی نرسیدیم . آخرین امید ما جواب آزمایشهاییه 

ه . ممکنه یکی از ما که دو روز دیگه تو تهران می گیریم . این جوابها تعیین کننده ی سرنوشت نهایی من و سپهر

عقیم باشه و برای همیشه از داشتن فرزند محروم بشیم . ممکن هم هست که باز جواب قانع کننده ای بهمون ندن . 

 « در هر صورت حس می کنم در صحنه ی تقدیر محکوم شده م . 

نشین . مگه خودت یه دخترم ، بی جهت نگرانی . فرضاً هم که هیچ وقت بچه دار » آه تاسف باری کشید و گفت : 

روزی از اومدن به اینجا شاکی نبودی ؟ شاید صالح و مقدر تو سپهر این باشه که بچه نداشته باشین . می دونی که 

چقدر از آدمها از داشتن نعمت بچه محرومن و خم به ابرو نمی آرن ؟ تازه از اینها گذشته ، علم روز به روز پیشرفت 

ار شدن تو خیلی زیادتر از امروزه . تو نمی تونی از االن که هنوز هیچ جوابی نگرفته ای می کنه و در آینده امکان بارد

، آنقدر نومیدانه به استقبال فقدانها بری . خیلیها از نقایص مهم تری رنج می برن . ولی سعی می کنن خودشون رو 

نار نداشته ی . نومیدی ، جانسوز ترین آروم کنن . این طور که تو خودت رو باختی ، هیچ نقطه ی امیدی برای آینده ک

 « تبر بر پیکر انسانه . 

شاید بتونم پیش خودم این مسئله رو قبول کنم ، ولی برای سپهر قابل » در حالی که همچنان می گریستم ، گفتم : 

 « فهم نیست . سپهر ضعیف تر از اونه که بتونه با چنین نقص بزرگی زندگی کنه . 

 « آهو اگه عیب از تو باشه ، سپهر تو رو رها می کنه ؟ » را باال انداخت و گفت : متفکرانه ابروهایش 

نه ، یا دست کم فکر می کنم حاال نه ، چون کسی از آینده خبر نداره . فعالً که می گه چیزی » سر تکان دادم و گفتم : 

رهای محیطی تصمیمی بگیره که خواسته ی از من باارزش تر در دنیا براش وجود نداره . اما شاید یه روز به خاطر فشا

 « حقیقیش نیست . 

 « اگه عیب از خودش باشه چی ؟ » تبسمی تلخ زد و گفت : 

فکر می کنم در اون صورت قطعاً دیوونه می شه . شاید بتونه به خاطر گذشت کردن در حق من ، عقیم بودن » گفتم : 

قادر به زندگی کردن نیست . از روحیاتش خوب می فهمم که  من و قبول می کنه ، اما اگه خودش عقیم باشه دیگه

چطور با خودش در ستیزه . سپهر آدمی نیست که هرگز به ناتوانیش اذعان کنه . قطعاً در اون صورت منو ترک می 

 « کنه . شاید هم .. 

رو بدونم . حاضری یه  آهو ، من اصالً کاری به احساس سپهر ندارم . می خوام نظر خودت» وسط حرفم پرید و گفت : 

عمر با سپهری که مثل یه درخت خشک بی باره ، زندگی کنه ؟ از بودن در کنارش و از یکنواختی محیط کسالتبارت 

 « خسته نمی شی ؟ 

نه ، مدت هاست که زندگی با همه ی فراز و نشیبش برای من یک اسباب بازی قابل قبول » با توجهی محض گفتم : 

ه پوستم کلفت تر از این حرف هاست که به خاطر بچه سپهر رو رها کنم . نه تا روزی که زنده م ، شده . ایمان دارم ک

سپهر اولین و آخرین مرد زندگیمه . من سند موجودیت اون رو تو تمام وجودم ثبت کرده ام و هیچ نیازی و هیچ 

، محبت رو به محنت نمی فروشه . انزجاری باعث نمی شه ترکش کنم . چشمه ی جوشانی که تو قلب من فوران کرده 

 « سپهر برای من بیشتر از عشق و کمتر از معجزه است . 
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پس چرا وقتی که تو حاضر به ترک سپهر نیستی ، اون » لبخند مرموزی تمامی چهره اش را در بر گرفت و گفت : 

خودش واکنش نشون بدی ؟  باید از نقص دار بودنش دچار جنون بشه ؟ فکر نمی کنی اون احتمال می ده تو هم مثل

 » 

 « منظورتون رو نمی فهمم . » با تحیر گفتم : 

کسی که قصد زندگی کردن داشته باشه ، در هر دو صورت براش بی اهمیته و چه » با لحنی صریح و آشکار گفت : 

زی داره و تا خودش معیوب باشه ، چه تو ، ولی کسی که آینده ی دوری رو برای خودش رقم زده ، سعی در ظاهر سا

روزی که فرصت مناسبی به دستش بیاد . به همین علت هم از معیوب بودن خودش شدیداً مایوس و سرافکنده و 

مجنون م شه . مگر نه اینکه برای ابد اونو رها نمی کنی ؟ پس این افسردگی و دیوونگی چه دلیلی ممکنه داشته باشه 

 « ؟ 

س رو توی وجودش حس می کنه و پیش خودش حساب می کنه که شاید شاید اون هم همین تر» با تردید گفتم : 

 « روزی ترکش کنم ، احساسی که خودم بارها در مورد سپهر پیدا کرده ا م . 

کسی که رفتنی باشه ، عاقبت یه روزی می ره . سعی کن میزان گذشتش رو محک بزنی تا » با خنده ای ابلهانه گفت : 

ممکنه امروز به خاطر تعهداتش با تو زندگی کنه . ولی اگر عیب دار باشی ، در آینده یه بفهمی با کی زندگی می کنی . 

روز می بینی که در خونه ی قلبت باز شده و کسی درونش نیست . اون روز هرچه دیرتر باشه ، میزان شکستت 

 « شدیدتر و زخمت عمیق تر می شه . 

ودگی مفرطی می کردم . شاید بعد از این واقعه هیچ حرارتی نمی از تصور اینکه روزی سپهر مرا بگذارد ، احساس بیه

توانست قلب یخ زده ام را احیا کند . خدایا ، اگر دارم خواب می بینم ، مرا بیدار کن . نمی خواهم در افسون رویایی 

ک عمر با تردید دیوانه وار تا ابد در جا بزنم . کمکم کن تا بتوانم میزان استواری سپهر را بسنجم . نمی توانم ی

زندگی کنم . درد خزان زده ی عقیم بودن قابل تحمل است . ولی مرگ دوستیها و پیوندها مرگی نیست که بتوانم با 

 آن کنار بیایم . 

خانم غزالی حق با شماست . انسانها آزاد خلق شده ن . اگر من نتونم برای سپهر بچه » نفس عمیقی کشیدم و گفتم : 

، حق ندارم او رو به زور برای خودم حفظ کنم . سعی می کنم آزمایشش کنم تا در هر صورت اگه  ای به دنیا بیاورم

رفتنیه ، زودتر بره چون نمی تونم یه عمر از وحشت از دست دادنش ، تو خیاالتم دست و پا بزنم . من برای چنین 

خودش می گذارم . عاقبت یه روز باید زندگی ای ساخته نشدم . حتی اگر عیب ازا ون باشه ، انتخاب رو به عهده ی 

بفهمم که چقدر به من بها می ده . همیشه بیداری رو به خواب ترجیح داده ام . فکر می کنم باید یه بار دیگه خودم رو 

سپهر رو آزمایش کنم . شاید خواست خداوند بوده که منو تو اوج سماجتهای دیوانه وارم از جا بپرونه . دمل کوچک 

 راحتی نیشتر زد و آسوده شد .  رو می شه به

 « ولی وقتی که رشد کرد و بزرگ شد ، آزارش هم رشد می کنه و بزرگ می شه . 

آهو ، همسرت دوستت داره ، در هیچ شرایطی فکر نمی کنم تو رو ترک کنه . بیهوده » دستی به سرم کشید و گفت : 

و روشنه . اون قدر روشن که می تونم با اطمینان از تو صحرای وجودت تخم تردید نکار . دل من نسبت به زندگی ت

 « آینده صحبت کنم . 
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همیشه وقتی فشار به حد اعال می رسه ، یه دفعه همه چیز بی اهمیت می شه و دیگه بهانه ای » سر تکان دادم و گفتم : 

ی برای باختن نداره ، برای غصه خوردن باقی نمی مونه . چون دیگه چیزی برای باختن وجود نداره . آدمی که چیز

 « دیگه بدهکار زندگی هم نیست و ه طور که طی طریق کنه براش فرق نمی کنه . 

آهو آنقدر ناا میدانه صحبت نکن . آدم همیشه برای باختن چیزی داره . فقدان بچه نمی » دستهایم را گرفت گفت : 

تن ندارم ؟ من هم یه قربونی ام اما با خودم تونه سبب باخت تمام زندگی بشه . تو حس می کنی من چیزی برای باخ

مثل قربونی رفتار نکردم . نبض زندگی رو به تحرک در آوردم و در لحظه های پر فسونش جذب شدم . تا وقتی که 

 « زنده هستیم ، نمی تونیم توی دره ی مرگ به انتظار عدم بنشینیم . 

از اینکه منو روشن تر از » ده بود . بلند شدم و گفتم : سرم داشت سوت می کشید . آخر وقت بود و کمی هم دیرم ش

قبل ساختین بی نهایت ممنونم . فکر می کنم حاال دیگه در هر دو صورت احساس آرامش می کنم . اگه با من کاری 

 « ندارین ، من برم . 

وذ ترین سدها رو در هم دخترم ، امید رو هرگز از قلبت بیرون نکن . امید قادره غیر قابل نف» بلند شد و گفت : 

 « بشکنه . برو به امید خدا . 

وقتی به در آموزشگاه رسیدم ، دیدم مثل همیشه سپهر با چشمانی رنج بار در ماشین به انتظارم نشسته . سوار شدم و 

 سالم کردم. جواب سالمم را داد و راه افتاد . تا خانه هیچ سخنی نگفت . 

سفناک شروع به گریستن کرد . درمانده تر از آن بودم که بتوانم تسکینی برای وقتی وارد خانه شدیم با حالتی ا

 « آهو یه خواهش ازت دارم . » اشکهایش باشم . گوشه ای نشستم و در خود فرو رفتم . مدتی که گذشت گفت : 

 « هرچی می خوای بگو . » با آرامشی تصنعی گفتم : 

 « من نمی یام تهران . تو تنهایی برو . » بود گفت :  در حالی که پیراهنش از قطرات اشک خیس شده

 « یعنی عالقه ای برای فهمیدن آزمایش نداری ؟ » با حیرت گفتم : 

چرا ولی فکر می کنم تحملشو نداشته باشم . ازت می خوام تنها بری تهران ، چون ممکنه من » با لرزش خاصی گفت : 

م . در ضمن اگه عیب و ایراد از من بود ، دیگه به این خونه برنگرد . تونم خودم رو پیش داریوش و مهناز نگه دار

دوست ندارم سد راه خوشبختی تو بشم . دیای تو بزرگه . می تونی یه همسر الیق و شایسته پیدا کنی که بتونه به 

خونه ی دونه روزهای رنگ و جالی خاصی بده . دلم نمی خواد به پای من جوونی و زیابییت رو هدر بدی . خودم یه 

دیگه برات اجاره می کنم و ترتیب طالقت رو می دم . بیخود سعی نکن نقش آدمهای عاشق و با گذشت رو بازی کنی 

 » . 

یعنی اگه ایراد از من باشه ، توقع داری چنین حرفی بهت بزنم ؟ از همین حاال جا زدی ؟ ایمانی به » با گریه گفتم : 

 « سادگی از من می گذری ؟  عالقه و عشق من نداری ؟ به همین

نه من با تو فرق دارم . ممکنه تو بری دنبال زندگیت ، اما من همیشه تو قلبم دوستت » با تحسری جانسوز گفت : 

خواهم داشت .دلم نمی خواد این عشق بی فرجام و بی بار و بر همه ی آینده رو از تو بگیره . شادی و رضایت تو از 

قلب عاشق منه . می تونی بفهمی ؟ اگه عیب از تو باشه ، می تونم به خاطر عشقی که زندگی من ، نهایت آرزوی 

سالهاس وجودم رو لبریز کرده ، اهمیتی به بچه ندم . اما تو ممکنه نتونی ، چون عشق تو عشقی نبوده که تو وجودت 

ه ای ارزش قائلی ، کاری رو که رشد کرده باشه . حسی بوده که من به زور بهت القا کرده م . اگر برای این محبت ذر

 « بهت می گم انجام می دی . اگر عیب از من بود ، دیگه پیش من بر نیم گردی . 
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تو حق نداری عشقم رو ، زندگیم رو ، روزهای » در حالی که از شدت خشم در حال انفجار بودم فریاد کشیدم : 

تو باشه ، حق طالق با تو نیست ، بلکه با منه . متاسفم نمی قشنگم رو و آینده ام رو به زور از من بگیری . اگه عیب از 

 « تونی کاله سرم بذاری . رفتنی در کار نیست . 

 « چرا مرد هر لحظه که اراده کنه ، می تونه همسرش رو طالق بده . » با فریادی بلند تز از من گفت : 

ه و گزنده ندیده بودم . یارای تکان خوردن یا از وحشت بر جای خکشم زده بود . هرگز وی را تا این حد برافروخت

حرف زدن نداشتم . از بهت من حس کرد زیادی تند رفته ، به همین علت بلند شد و مرا در آغوش کشید و بوسه ای 

 « معذرت می خوام . اگه سرت فریاد کشیدم و به خاطر سعادت خودت بود . » روی گونه ام نواخت . و گفت : 

دلم می خواد مسئله رو برعکس کنی . و فکر کنی که عیب از منه . دلت می خواد در اون صورت » به ارامی گفتم : 

برای رسیدن تو به سعادت من چه نقشی بازی کنم ؟ باید حرف ها و کارهای تو رو تکرار کنم ؟ شاید ودت متوجه 

 « م باید مثل تو باشم . نباشی ، ولی تو با این رفتارهای ناآگاهانه ات داری به من یاد می دی که من ه

نه عزیزم ، اگر تو معیوب باشی ، باز هم من باید اجازه ی طالق به تو بدم . چون » لبخندی شیطنت بار زد و گفت : 

قانون به تو اجازه ی این کار و نمی ده که در حق من گذشت کنی و بی اجازه خونه ت رو ترک کنی . می بینی که 

 « بودی ؟ اگر من معیوب نباشم ، تو تا آخر عمر مال منی و هیچ جا هم نمی ری . حساب این جای کار رو نکرده 

 « برای هزارمین بار می پرسم ، اگر خوت روزی از من خسته شدی و خواستی .. » با تردید گفتم : 

وشهام آهو تو رو خدا بس کن . دیگه حرف رفتن و نزن . چون دیگه گ» دستش رو بر روی لبهایم گذاشت و گفت : 

 « تحمل شنیدن این حرف های دلسرد کننده رو نداره . 

آن شب تا دم صبح من و سپر بیدار بودیم و راز و نیاز می کردیم ؛ راز و نیازهایی که شاید در خلوت خویش هم 

 جرات بیانش را نداشتیم . ولی آن شب با همه ی شب های زندگی ام متفاوت بود . حس می کردم که برای اولین بتر

به طور واضح آشکار چهره ی درونی سپهر کشف می کنم . حرف های سپهر برای من امیدی تازه و ناشناخته به 

 همراه آورد . 

در لحظاتی که خورشید در حال طلوع بود ، سپهر از من قول گرفت که در صورت عقیم بودنش دیگر به خانه 

ه بیشتر به من فشار می آورد ، به ناچار موافقت کردم برنگردم . من هم عاقبت تحت شرایط جبریی که لحظه به لحظ

و در حالی که سراسر وجودم از عشق پایدار و جاوید می سوخت ، ناخواسته به او قول دادم . بعد از آن سپهر نفس 

 « آهو چه تقدیر ما با هم باشه چه نباشه ، تو همیشه تو قلب منی . » راحتی کشید و گفت : 

که از دهانش شنیدم و قبل از اینکه بتونم پاسخی بدهم ، مثل کودکی بی گناه به خواب رفته  این آخرین کالمی بود

بود . تا نزدیکی های ظهر خواب بودیم . وقتی بیدار شدیم پس از صرف ناهار او مرا به ترمینال برد و یک بلیط 

به لرزه در آمده بود ، از هم جدا اتوبوس برایم خرید . ما با چشمانی اشک بار در حالی که تک تک یاخته هایمان 

 شدیم .

وقتی به تهران رسیدم،یک راست به خانه ی داریوش رفتم.آنها که منتظر من و سپهر باهم بودند،با دیدن من با 

 حیرت پرسیدند:

 سپهر کجاست؟-

 با آرامش ظاهری گفتم:

 ونست بیاد.خیلی دلش میخواست بیاد،ولی لحظه ی آخر یه کاری براش پیش اومده که نت-
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همه خیلی عادی و سرسری از کنار مطلب گذاشتند،اما مادرم به خوبی عبور درد را در درون مغزم حس میکرد.وقتی 

 که تنها شدیم،با احتیاط پرسید:

آهو جون،میخواستی صبر کنی تا مشکل سپهر هم حل بشه و با هم بیاین.چه عجلهای باعث شد تک و تنها،با این -

 بیای تهران؟ وضع پریشون پاشی

 تبسمی تلخ روی لبهایم نشست و گفتم:

یه جزوههایی هست که فردا توزیع میشه.اگه من هم نمیاومدم،دیگه دست ما بهشون نمیرسید.اونا جز مهمترین -

جزوههای دانشکده ن که حتما باید تهیه میکردیم.به همین علت مجبور شدم تنهایی بیام تهران.انشاهلل چند وقت 

 میایم.دیگه باهم 

 نفس عمیقی کشید و گفت:

 فروغ چشمات و طراوت چهره ت فقط بخاطر چند تا جزوه ی بی ارزش از بین رفته؟-

بغضی سمج و سرکش با پنجههای فوالدینش گلویم را میفشرد.اما از شکستنش جلوگیری کردم و با بی حوصلگی 

 گفتم:

 مادر خستگی و بی خوابی روی چهره م تاثیر گذاشته.-

 حالی که با چشمان بی فروغ و رخنه گرش به من خیره شده بود پرسید: در

 آهو تو خوشبختی؟-

 لبخندی گرم و پر مهر زدم و گفتم:

 مامان باور کنین،هیچ وقت تو زندگیم سپهر را تا این اندازه دوست نداشتم.-

 شانههایش را باال انداخت و گفت:

عد پس از رفتن داریوش،از خانه خارج شدم و به آزمایشگاه مراجعه امیدوارم حقیقت جز این نباشه.صبح روز ب-

 کردم.

همانطور که گفته بودند،جواب آماده بود.پاکت را گرفتم و بدون اینکه بازش کنم،از آنجا خارج شدم.جرات باز کردن 

دیگری  پاکت را نداشتم.دلم میخواست نخوانده پاره ش کنم،ولی در آن صورت هرگز نمیفهمیدم چه کسی به

 بدهکار است.

سوار اتوبوس شدم،ولی نمیدانستم چه مقصدی دارم.یک وقت دیدم باالی قبر علی ایستاده م.نشستم و فاتحهای 

 برایش خواندم.

بعد پاکت را باز کردم.از دیدن نتیجه ی آزمایش تمام موهای تنم سیخ شده بود.به سرعت نامه را جمع و جور کردم 

ردم به گریستن،آنچنان غریبانه زار میزدم که هر کس مرا میدید تصور میکرد بر سر قبر و در کیفم گذشتم و بنا ک

 فرزندم شیون میکنم.

 مدتی در خودم بودم که ناگهان صدای بغض آلودی مرا به خود آورد که میگفت:

ردن بیهوده عزیزم سخت نگیر،اینجا برای همه آخر خطه.وقتی به نقطهای بری که بازگشتی نداره.دیگه تاسف خو-

 س.عاقبت همه ی ما به اینجا ختم میشه.بعضیها با زور میان،بعضیها با طبیب خاطر.سعی کن شجاع باشی.

با وحشت و تردید مثل برق گرفتهها به چشمان مشوش و اشک الود سپهر خیره شده بودم،درد عظیم و شکست 

 ناپذیر فنا،در چشمانش موج میزد.با تحیر گفتم:
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 کار میکنی؟چطور اومدی؟چطور منو پیدا کردی؟سپهر اینجا چی -

 با تبسمی تلخ و ناهمگون پهلویم نشست و گفت:

خیلی سعی کردم بمونم اصفهان،ولی نتونستم آخه امروز سه شنبه س.یه روز بهت گفته بودم که هر سه شنبه باید -

 ببینمت،یادته؟

بزرگم همینه که هیچ کدوم از لحظات رو  آره،شانس-با چشمانی گریان سرم را روی شانه ش گذشتم و گفتم:

فراموش نمیکنم.منتظر بودم که درباره ی جواب درون پاکت بپرسد،ولی انتظارم بیهوده بود،چون ابدا قصد مطرح 

 کردن آن را نداشت.با صدائی گرفته و گرم گفت:

 چرا آمدی اینجا؟

 با دلی سنگین و پر درد گفتم:

کینم نمیده.از خاک میاییم و به آغوش خاک بر میگردیم،وقتی اومدم اینجا و چون حس کردم هیجا مثل اینجا تس-

 عقده هام رو خالی کردم،به اندازه بال فرشتههای آسمون سبک شدم.دیگه هیچ دردی به دلم سنگینی نمیکنه.

 یک دفعه مثل برق گرفتهها روی نوشتههای روی قبر مایل شد و با تصور شدیدی گفت:

 بر علی نشسته ایم؟خدای من،ما سر ق-

 به آرامی جواب دادم:

 آره،من کس دیگهای را نمیشناختم.اولین بار مردن رو با مرگ علی درک کردم.-

 نیم خیز شد و با چشمانی گشاد شروع به خواندن نوشتههای روی قبر کرد.دستی روی سنگ کشید و گفت:

اب زده میدون رو خالی کنی؟دلم میخواد برات هی،علی مظفری،اونجا چه خبره؟ارزشش رو داشت که اینطوری شت-

دل سوزی کنم،اما حس میکنم خودم بیشتر به دلسوزی نیاز دارم،یادته هر وقت به آهو نزدیک میشدی،چه کتک 

سیری از من میخوردی؟منو ببخش دوست عزیز بچگیه و هزار بازی.کی میدونست یه روزی با همچین وضع به 

 بی بهم بدی.دیدنت میام؟کاشکی میتونستی جوا

 بلند شدم و گفتم:

 سپهر بهتره برگردیم،همه توی خونه نگران من میشن.-

نگاه مسخ شده و ناباورش را به سر تا پای من انداخت.طوری به من خیره شده بود که مثل اینکه برای اولین بار است 

 مرا میبیند.با وحشت گفتم:

 چرا اینطوری به من نگاه میکنی؟-

 منجمد بر لبش خشک شده بود.از وحشت فریاد کشیدم:تبسمی مرده و 

 سپهر.-

 یه دفعه مثل آنکه از دنیای دیگری بیرون آمده باشد،نگاهی به دور و اطراف کرد و گفت:

 تو چیزی گفتی؟-

 با وحشت گفتم:

 اره،گفتم بیا برگردیم.-

 کجا؟-با تحیر گفت:

 با عصبانیتی دیوانه وار گفتم:
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 ثل دیوانهها شودی؟تو چت شده؟چرا م-

 خندهای دیوانه وار سر داد و گفت:

یعنی بازم باید دنبالت بیام؟آهو،من اصال دیوانه نشدم.از صبح زود تا حاال تعقیبت میکردم تا ببینم بعد از خوندن -

م جواب چه حالی بهت دست میده.حاال دیگه خوب میفهمم که باید برم و راحتت بگذارم.قبل از اینکه جواب رو به

 بگی،خودم همه چیز رو میدونم.

 حرفش مثل خنجری بر پشتم نشست.با تأمّل شدیدی گفتم:

 یعنی حاال که عیب از منه میخوای ترکم کنی؟-

 با چشمانی شوخ و زیرک گفت:

 نمیزارم با موندنت منو شرمنده کنی.-

 در حالی که دوباره سیل اشکهایم سرازیر شده بود،گفتم:

 که بعد از اون همه قول و قرار میخواهی مرا ترک کنی،ایرادی بهت نمیگیرم،برو.امیدوارم مسالهای نیست.حاال-

 همسر دوّمت تپلیهای زیادی برات به دنیا بیاره.

 بازویم را آنچنان گرفت و فشار داد که از درد فریاد کشیدم.در حالی که به چشمانم خیره شده بود،گفت:

 کدوم یکی از ما؟-

 ی شدید گفتم:با احساس ویران

من،آره من.دیگه معطل چی هستی؟حاال دیگه آزادی که بری.خداحافظ.در ضمن دیگه الزم نیست هر سه شنبه -

 نقش عاشقهای دلخسته را برام بازی کنی.

حق با توئه،دیگه سه شنبه و شنبه نداره.چون همه ی -آهسته بازویم را رها کرد و با حالتی مملو از شگفتی گفت:

سه شنبه است،آهو متاسفم که عیب از من نبود.باور کن اگه دست من بود،جای خودم با تو عوض  روزها برام

 میکردم.بیا بریم.

 با سردرگمی گفتم:کجا؟

 با لبخندی دلنشین گفت:

 به پهندشت زندگی مشترکمون.اعتراض داری؟-

 با لبخندی گرم و چشمانی پر شعف گفتم:

 مطمئنی که خودت اعتراضی نداری؟-

 به عالمت مثبت سر تکان داد و گفت:

 من همیشه با اطمینان حرف میزنم.-

 نگاهی دیوانه وار به او کردم و گفتم:

سپهر،االن برای تصمیمگیری دیر نیست،ولی فردا دیره.اگه نمیخوای میتونی همین االن بری دنبال زندگیت.اگه -

 با رفتنت خسارت سنگینی به روحم وارد کنی. قصدت رفتن باشه،االن من چیزی رو نمیبازم،ولی فردا ممکنه

 با لبخند پر عطفت دستش را روی لبهای من گذشت و گفت:

قرار شد دیگه از برودتت بیرون بیای.بهتره به دنبال بهانهای برای اومدن من باشی،چون ممکنه داریوش و مهناز و -

 مادرت شک کنن.
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 با اعتماد به نفس کاذبی گفتم:

 کنه،دست باالش اینه که فکر میکنن یه چیزی بوده و حل شده.دیگه فرقی نمی-

وقتی به خانه رسیدیم ،همانطور که حدس میزدم،چشمان مادرم از تعجب از حدقه بیرون زده بود.با تحیر بی سابقهای 

 به من و سپهر نگاه میکرد.قبل از اینکه سوالی بکند،گفتم:

که باید جزوهها را میگرفتیم.سپهر صبح زود برای گرفتن جزوههایش مامان چرا اینطوری ما را نگاه میکنین؟گفتم -

 به راه افتاده بود و درست لحظهای که من تو صفّ ایستاده بودم،بهم رسید و جزوه هامون رو گرفتیم.

 سر تکان داد و نگاهی به آسمان کرد و چیزی زیر لب گفت که متوجه آن نشدم.

 د.مادرم از او پرسید:سپهر جلو آمد و سالم و احوالپرسی کر

پسرم چرا،مثل مرتاضهای هندی شودی؟مثل اینکه آهو به عوض شوهر داری فقط فکر درس و کار.هر دو تا تون از -

شدت الغری دارین از صحنه ی روزگار محو میشین.بابا،فکر چشمهای ضعیف منو هم بکنین که نمیتونم راحت شما 

 دو تا چوب خشک رو ببینم.

 د و گفت:سپهر خندهای کر

 مامان،تندرستی در الغریه.تازه کلی هم رژیم گرفتیم تا تونستیم الغر بشیم.-

 چندی بعد مهناز از آشپزخانه در آمد.سالم گرمی کرد و گفت:

خدا رو شکر که شما هم اومدین تهران.داریوش اینقدر نگران بود که قصد داشت با آهو بیاد اصفهان،تصور میکرد -

 .مشکلی داشته باشین

 سپهر لبخندی به من زد و گفت:

 مهناز خانم شما از جانب من خیال آقا داریوش رو راحت کنین.من و آهو اهل دعوا و مرافعه نیستیم.

بعد از ظهر آن روز من و سپهر به طرف اصفهان به راه افتادیم.سپهر خیلی راحت شده بود.مثل اینکه دردش تسکین 

 مود میکرد.لبخند یک لحظه از لبش محو نمیشد.پیدا کرده بود.یا شاید اینطور وان

 بدینسان دومین قسمت کتاب زندگی من و سپهر سپری شد و به قسمت سوم قدم گذشتیم.

******** 

 12فصل 

 

ما لحظههای طالئی و به یاد ماندنی را در کنار هم میگذراندیم و هر دو به اسودگی از تک تک اتفاقات هر روزمان 

که زندگی پر هیجان تری را تصور نمیکردیم.در حقیقت میدانستیم که زندگی در هر حال جریان  لذت میبردیم،چرا

دارد،بنابرین سعی داشتیم از آن به نحوه ی شایسته از آن لذت ببریم و تجربه های گذشته را سر لوحه ی آینده ی 

 گرانبارمان سازیم.

ه نیست که با نومیدی، مدام نداشتهها را در پیش چشم وقتی که آدمی به راهی اجتناب ناپذیر قدم میگذرد،شایست

 بزرگ کند و غمهای محیطی یش را افزون کند.

باید شکست و از نوع ساخت.بهانه های بسیاری برای زیستن وجود دارد که مهمترین آنها دوست داشتن است.دیگر 

ی پرورشگاهی هم نداشتیم.چون هر دوی ما از فکر بچه دار شدن منصرف شده بودیم.حتی نیازی به داشتن بچه 

 اصال نقصانی احساس نمیکردیم.
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آن چنان اقتمان پر شده بود که مجالی برای اندیشیدن به تپلی نبود.تپلی که میتوانست با ورودش به دنیا زندگی ما را 

را  رنگ دیگری ببخشد.من دیگر درد را در جای جای وجودم مهار کرده بودم.خرسندی و سکوت سپهر نیز آرامشم

 نیز افزون میکرد.

مدتها انتظار کشیدم تا خانم غزالی در مورد جواب آزمایش ازم بکند،ولی او عاقل تر از این بود که مرا در فشار 

بگذرد تا از حقیقتی زشت اطالع پیدا کند.خیلی دلم میخواست با او حرف بزنم،ولی بیهوده بود،چون او حتی مجال درد 

کم به مرور زمان فراموش کردم که رویای بزرگ و با ارزش به نام تپلی در اتاق کوچک دلم را هم به من نمیداد.کم 

 خانه م وجود داشته.

 

*** 

وقتی درس من و سپهر تمام شد،از آن خونه بلند شدیم و به جای دیگری نقل مکان کردیم.دفتر وکالت مشترکی هم 

این آپارتمان مسکونی نبود،ولی من و سپهر به واسطه ی در یکی از اتاقهای آپارتمان جدیدمان تاسیس کردیم.البته 

 نداشتن فرزند همانجا زندگی هم میکردیم.

موفقیتهای بی نظیری نسیب ما شده و در طی مدتی کوتاه سرمایهای قابل توجه اندوخته کرده بودیم.البته همه ی این 

ردم و کار خصوصی قبول میکردم،هم سپهر سرمایه از دفتر وکالت نبود،چون هم من هنوز پیش خانم غزالی کار میک

کار دوم داشت.از این رو خیلی زود توانستیم خانهای متوسط و دفتر کار جداگانهای خریداری کنیم.دیگر خیلی کمتر 

همدیگه را میدیدیم.روزها هر کدام به دنبال تکمیل پروندههای خویش راهی مرکز و ادارات مختلف میشودیم.و این 

 نج سال از گرفتن جواب آزمایش میگذشت.در حالی بود که پ

صدف و تورج را گهگاه در تهران میدیدیم،چون آنها پس از تمام شدن درس صدف به تهران بازگشته بودند.گاهی 

اوقات خیلی دلم برایشان تنگ میشد.صدف جدیدا بچه ی دومش،مروارید را به دنیا آورده بود.هنوز ندیده 

بایی نظیر ندارد.برای دیدنش شدیدا بی تاب بودم.در یک تعطیالت آخر هفته قرار بودمش،اما شنیده بودم که در زی

شد با سپهر به دیدارشان برویم،ولی درست در دقیقه ی آخر جا زد و گفت نمیتواند بیاید.اولش فکر کردم واقعاً کار 

 دارد،ولی کم کم از رفتارش مشکوک شدم.

 به او گفتم:

 ه باید مورد غضب تو باشه؟سپهر هر کس که بچه داشته باش-

 نگاهی عاقل اندر سفیهای به من انداخت و گفت:

آهو،دلم نمیخواهد با دیدن یه بچه هوایی بشم و به سرم بزنه.بذار سر هر کسی تو الک خودش باشه.دنیای من توی -

 و من این دنیا رو با هیچی عوض نمیکنم.

 با استیصال گفتم:

 بهتره در مورد آوردن بچه بیشتر فکر کنیم.اگه واقعاً ممکنه هوایی بشی،-

 نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و گفت:

 برم بچه ی کی رو بزرگ کنم که بدونم اصل و نسبش چیه؟-

یعنی هرگز بچهای به این خونه قدم نمیذاره؟تا حاال مشکل جا و مکان و میزان در آمد بود،ولی حاال -با وحشت گفتم:

 رو نداریم؟که دیگه سدی پیش 
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 با تحکم گفت:

چرا سد اصلی و بزرگ ما نداشتن همخونی مستقیم با بچه س.چطور میتوانم بچهای را دوست داشته باشم که هیچ -

 نسبتی با من نداره؟

 گفتم:

 من هم با تو نسبتی نداشتم،ولی با ازدواج به هم پیوسته شدیم.بچه هم چنین نقشی دارد،منتها در جایگاه فرزند.-

 وزخندی تحویلم داد و گفت:پ

 عزیزم،بهتره بحثش رو نکنیم.-

 جواب دادم:

نه سپهر،نمیشه که مدام با دفاع الوقت،رسیدگی به حقایق را به فردا موکول کرد.تو به خاطره نداشتن بچه،و چون -

ا چشمت به یه بچه طاقت دیدن بچههای فامیلت رو نداری،از همه ی اونها بریدی.با احدی رفت و آمد نمیکنی که مباد

بیفته.پدر پیرت چه گناهی داره که دلش میخواد هفته یه روز تو رو ببینه؟ولی تو حاضر نیستی به کسی اهمیت 

 بدی.یه روز در آینده میبینی پدرت هم....

 به وسط حرفم دوید و گفت:

 ن زیاد اهل معاشرت نیستن.آهو،تو خوب میدونی که من از اول هم زیاد با فامیلم رفت و آمد نداشتم.چون خودشو-

 پرسیدم:

 اهل معاشرت نیستن یا تو اجازه ندادی اهلش باشن؟-

 خیره به من نگاه کرد و گفت:

 من که هر وقت گفتی بیا خونه ی داریوش،مثل برق راه افتادم اومدم،اصال چی کار به کار فامیل من داری؟-

 گفتم:

ر تو کار دارم که روز به روز ناجور تر میشه.چرا از همه ی آدمها سپهر،من به کسی یا چیزی کاری ندارم.به رفتا

گرزونی؟میترسی هوایی بشی؟هوایی یعنی چه؟یعنی اینکه منو به خاطر بی بار بودن ترک کنی؟اگه احساساتت تا این 

کن و راه حد ناپایدار،بهتره یا باهاش مبارزه کنی یا تسلیمش بشی.اینطوری خودت هم کمتر صدمه میبینی.بشین فکر 

زندگیت رو معلوم کن.تا ابد که نمیشه بازی موش و گربه را ادامه داد.کینه توضیع به آدمهای بچه دار کار ناشایست و 

 به دور از عواطف انسانیه.من تو رو با عاطفههای لطیف و عارفانه دوست دارم،نه تو اوج عداوتها کراهت ها.

 د.پنج دقیقه خیره بدون هیچ جوابی مرا نگاه کر

بعد مثل آدم ماشینی اثاث را در ماشین گذشت و راهی تهران شدیم.در راه یه کلمه هم حرف نزد.آنچنان سنگی و 

 خشک شده بود که از رفتارش متعجب شدم.

 چرا انسان تا این حد سست اراده باشد که نتواند نفس خودش را مهار کند؟

ایم نمیداد.هر چه سعی کردم به او نزدیک بشوم و جّو سپهر مثل اینکه قهر کرده باشد،اصال جوانی به حرف ه

نامطلوب حاکم را تغییر بعدهام،فایدهای نداشت.ابدا خیال نداشت راه بدهد.لحظه به لحظه عصبی تر و مستاصل تر 

میشد.تالشهای من درست مثل کوزه آبی بود که در کویری خالی و محو میشد.او آگانه و با تشدد،وجودم را متزلزل 

 ت.باالخره باید یک روز میفهمیدم که این همه عشق را به پای چه کسی هدر دادم.میساخ
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مأیوس تر از آن بودم که بتوانم همینطور دست رو دست بگذارم.خوب میفهمیدم که حاال پس از پنج سال،آتیش زیر 

شعله ور تر  خاکسترش در حال اشتعال است.یا باید برای همیشه این آتیش را خاموش میساختم یا میگذاشتم

شود.سپهر نیازهای عاطفی مرا آن طور باید و شاید پاسخ نمیداد و این مساله ی کوچکی نبود که ساده از آن 

بگذارم.تا زمانی که کار و سرمایه و در آمد به حد کافی نبود،من اولین و آخرین معبودش محسوب میشودم،اما حاال 

ز و همه کس فرار میکرد تا با نفس خویش مبارزه کند،از خود پایه های استوارش در حال لرزیدن بود.از همه چی

پرسیدم نقش من این میان چه باید باشد؟آیا میتوان عشق را،هنگامی که در آبراهه های تردید پشت پنجرههای لجن 

ده الود گیر کرده،پاک نگاه داشت؟چگونه؟آیا میتوان او را به سر حد جنون خار و ذلیل کنم تا از حق خود دفاع کر

باشم؟بهتر بود راحتش میگذاشتم تا هرگز به وی چیزی بدهکار نباشم،به خودم میگفتم بگذار این راه را که خودم 

آگاهانه برگزیدم به دست تقدیت به سپارم.شاید حقیقتاً عشق کار خودش را بکند و سپهریک بار دیگر مرا انتخاب 

ا انتخاب کرد چی ؟ اگر پا روی حرف های افسون کننده کند ، این طوری برایم ارزش بیشتری دارد ولی اگر بچه ر

اش گذاشت و از من دور شد چه ؟ البته آن روز هم تأسف ندارد . چرا که به من می آموزد این همه سال بیهوده به 

پای گذشتش نشسته بودم . بگذار حیاتی ترین درس زندگی ام را از سپهر بیاموزم شاید که این درس باعث شود 

کسی اعتماد نکنم و پس از این یک بار برای همیشه مهار عواطف خویش را چنان بکشم که هرگز گسستنی دیگر به 

 در کار نباشد .

اگه میخوای همین طوری خودت رو پشت سپر فوالدیت مخفی کنی و چنین قیافه  "وقتی به تهران رسیدیم ، گفتم :

کنی و بری دنبال کارت . چون دلم نمیخواد مورد سوال  عبوسی رو حفظ کنی ، بهتره منو دم در خونه داریوش پیاده

های مختلف قرار بگیرم . خودت خوب میدونی که کسی از مشکل ما اطالع نداره . دوست ندارم بعد از هفت سال هر 

کس از راه میرسه به عالم ترّحم کنه . ما اگر مشکلی داریم مربوط به خودمونه و در هیچ شرایطی حاضر نیستم زیر 

 "ترّحم کسی بروم . بار

فکر میکنی ماه برای همیشه پشت ابر پنهون میمونه ؟ چه نتیجه ای از این پنهون کاری  "لبخندی تصنعی زد و گفت :

 "ها عایدت میشه ؟ باالخره یک روز همه میفهمن 

دت هر آنچه از داری نقض منو به رخم میکشی ؟ باشه به قول خو "در حالی که اشک از چشم هایم جاری بود ، گفتم :

دوست رسد نیکوست . هر چی دلت میخواد بارم کن . حاال دیگه پوست من هم کلفت شده و با این حرف ها از کوره 

در نمیرم . میخوام بنشینم ببینم نتیجه اون همه حیله و تزویر برای به دست آوردن من به کجا ختم میشه . اگه هیچ 

ارم ، طوری تو رو تو خودت شکسته و شرمنده میکنم که اصال تصورش کاری نتونم باهات بکنم قدرت یک کار رو د

 رو هم نتونی بکنی .

منو به مبارزه دعوت میکنی ؟ فکر نکنم تو موقعیت این کار رو داشته باشی . همه من من  "پوزخندی زد و گفت :

 "کردن های تو مال زمانی بود که میتونستی .......

 نداد . سپس سکوت کرد و به حرفش ادامه

ادامه بده مال زمانی بود که میتونستم بچه دار بشم ؟ همین رو میخوای بگی ؟  "با بغضی شدید و رو به انفجار گفتم : 

 "خسته شدی ؟ اقیانوس عشقت خشک شده ؟ دیگه باید برم بمیرم ؟
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یه کویر خشک و نه ، اقیانوس عشقم خشک نشده ، آینده ام خشک شده وقتی مسیر آینده  "با درماندگی گفت :

برهوت باشه با اقیانوس هیچ عشقی نمی شه ردّ پای نمناکی توی اون به وجود آورد . آصال هم فکر نکن که خسته 

 "شدم ، نه . منتظرم خودت خسته بشی .

سپهر ، با من صریح حرف بزن منتظری من خسته بشم که چی بشه ؟ چی کار میتونم بکنم  "سر تکان دادم و گفتم :

 "؟

خودت یه روزی یه راه حل عاقالنه پیش پام میذاری ، روزی که  "حالی که رویش را از من برگردانده بود گفت :در 

 "عشقت با حسادت توأم نباشه .

بگو ، حرف آخر رو بزن ، دلت میخواد برات برم خواستگاری ؟ نه  "در حالی که زانوهایم میلرزید فریاد کشیدم :

وقع داری همیشه عشق با حساسیت توامه . اگر غیر از این بود دیگه عشق معنایی جز عزیزم ، تو زیادی از زندگی ت

 "هوس نداشت . بهتره بعد از این تظاهر رو کنار بذاری چون این انتظارت بیهودگی محضه .

چرا بیهوده سعی می کنی که خودت رو اغفال کنی ؟ هفت ، هشت ساله که  "قهقهه خنده اش به آسمان رفت و گفت :

به پات نشسته ام . دیگه تا کجا باید بیام ؟ از من توقع داری برات چی باشم ؟ تو بیشتر به یه کارمند احتیاج داری تا 

 "به یه همسر . تو معنای عشق گذشت رو با تحکم و خودخواهی اشتباه گرفته ای .

و درکش خیلی مشکله ، چون برای ت "در حالی که تمام وجودم از آتشی سرکش و جاوید آکنده شده بود ، گفتم :

هرگز خودت رو جای من نگذاشتی . فرض کن که به جای من عیب از تو بود . تحمل چنین گذاشتی رو داشتی که با 

 "دست خودت من رو به آغوش مرد دیگه ای تقدیم کنی ؟ حاال از خودت بپرس چقدر عاشقی ؟ آصال چقدر مردی ؟

با همه عشقم همون روز قبل از فهمیدن جواب آزادت گذاشتم ، چطور اون من که  "با تحکم وحشتناکی فریاد کشید :

روز این همه گذشت رو توی چشمای من نخوندی ؟ چقدر باید ابله باشی که ندونی این پنج سال چی کشیدم ! یادته 

 "بهت گفتم که اگه عیب از من بود دیگه بر نگردی ؟ یادته ؟

یلی خوب هم یادمه که به روز ازم قول گرفتی که در صورت عقیم بودنت برای اره ، خ "در حالی که زار میزدم گفتم :

همیشه به راه خودم برم . حاال منظورت از این حرف ها چیه ؟ مگه بقیه حرف هات رو فراموش کردی که بهم گفتی 

ها تو تا آخر عمر از من جدا نمیشی ؟ خواسته و تمایالت قلبی خودت رو فراموش کردی ؟ چی میشه که آدم 

احساسشون کم میارن ؟ فکر میکنی اگر به خاطر بچه با زنی که دوستش نداری ازدواج کنی و دو سه تا تپلی برات 

بیاره خوشبخت میشی ؟ فکر میکنی همیشه پیش من سرافرازی ؟ فکر می کنی یه روزی خسته و وامونده حوصله ات 

 "و مهمترین دستاورد زندگی آدمه ؟از تهی بودن زندگیت سر نمیره ؟ مگه عشق به فرزند آخرین 

می تونم بعد از این که بچه ام به دنیا آمد ازش جدا بشم و پیش تو برگردم . در اون  "با بی پروایی محض گفت :

 "صورت هم عشق رو دارم هم تپلی رو .

عیب از تو بود و  اگه "آن چنان غرورم خرد شده بود که چیزی نمانده بود پس بیفتم . با چشمانی پر شرارت گفتم :

من به خاطر بچه میرفتم سراغ یه مرد دیگه و مدّتی باهاش زندگی می کردم و بهش لذت میدادم و خودم رو هم غنی 

می کردم ، بعد از یه سال منو درک می کردی ؟ باز هم میتونستی به من به دید یه عشق آسمونی و پپک نگاه کنی ؟ 

از من گذروندی چطور فراموش میکنی ؟ نه، تموم داستان یه غفلت ابلهانه و اصال اگر بری ، روزهایی رو که بی خبر 

یه اغفال بزرگه . ابدا دوست ندارم حس کنی زنجیری به پات بسته ام و تو رو به زور برای خودم حفظ می کنم . نه . 

کنی . فقط بهت بگم که تو آزادی ، آزادی که هر جا مایلی بری و با هر زنی که خواستی به هوای داشتن بچه ازدواج 
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ساعت بعد از ازدواج  ۴۲دیگه روی برگشتن من حساب نکن . چون دیگه کسی توی خونه منتظرت نیست . حتی اگر 

دوّمت برگشتی ، دیگه برای من پشیزی ارزش نداری بهتره به جای اومدن به خونه بری هر جهنم داره ای که شب 

 "قبل رو اونجا صبح کرده بودی .

آهو ، من مردم ، با تو خیلی فرق دارم . کار من برای جامه قابل فهمه . ولی کار تو  "ز حدقه در آمده گفت :با چشمان ا

در صورت عقیم بودن من فاجعه محسوب میشه ، جامه یاد گرفته که در اون صورت اسم منو بذاره بی غیرت . تو با 

 "خودت با جامه مرد ساالرمون در ستیزی . من در نیفتادی ، تو با عقاید پوسیده و احساسات زن ساالرانه

چرا تو جامه ما هیچ کس ارزشی برای احساسات زن قایل نیست ؟ چرا یه زن به دلیل  "با عصبانیت فریاد کشیدم :

نازا بودن باید بشینه و شاهد خنده های هوس الود شوهرش با همسر دومش باشه و رنج و عذابی پایان ناپذیر رو به 

ی خودش تزریق کنه . ولی در صورت نازا بودن همسرش حق نداره مرد دیگه ای رو به عنوان رگ های خاکستر

همسر دوم به خونه بیاره و جلوی چشم شوهرش نجواهای عاشقانه سر کنه ؟ مگر زن احساس نداره ؟ اگه تو امروز 

دنیا آورده ، نه پدرت .  جلوی من قد عالم کردی و آهنگ رفتن ساز میکنی باید فراموش اکنی که مادرت تو رو به

اگه مادری در کار نبود تو هم نبودی . سال هاست که مادرت فوت کردج ولی تو هنوز سکه خاطرات اون رو لحظه ای 

از خودت دور نکردی . در عوض در حق پدرت چی کار کردی ؟ سالی به یه بار برای تبریک نوروز به دیدنش میره و 

مینشینی و میره تا سال بعد . ارزش احساسات زن رو با چنین پیمونه ای می خیلی رسمی و قراردادی نیم ساعتی 

سنجن ؟ چطور نمیتونی شعله های حسادت رو تو وجود خودت ببینی ؟ اگه سعی کنی یه لحظه خودت رو به جای من 

 "بذاری قطع تا آخر عمر از خودت متنفر میشی .

ه . توی کدوم مملکت به زن اجازه داده شده که چند تا شوهر خانم داره شعر می باف "با خنده تمسخر آمیزی گفت :

 "داشته باشه ؟ تا کی میخوای توی رویا زندگی کنی ؟

اگه نمیدونی ، بدون که تعدد زجات برای زن ها در منطقه ای از سنگاپور یه امر کامال عادی محسوب  "با فریاد گفتم :

 "میشه 

ساالر برای نمونه توی سنگاپور باقی مونده که آهو خانم با استناد به زندگی خوب که چند تا مادر  `با پوزخندی گفت :

 "حیوانی آنها انگشت روی استثناها بذاره و زندگیش رو به یه نمایش مسخره مبدّل کنه .

 وجود استثناها برای اثبات پدید اومدن هر پدیده احتمالیه . "این بار من قهقهه ای از روی خونسردی زدم و گفتم :

ممکنه که تو امروز خدت رو گول بزنی و به یه راهی بری . اما فردا با امروز تفاوت زیادی میکنه . از این لحظه سومین 

قسمت زندگی مشترک ما به پایان رسید و وارد مرحله چهام اون شدیم .فکر می کنم پافشاری بیش از این مایه 

 "ساعت خارج میشه  ۴۲مه ات وارد بشه اسم من ظرف خجالته . فقط بدون به محض اینکه اسم کسی توی شناسنا

مثل اینکه خانم باز قاطی کردن ، انگار یادت رفته که این جا ایرانه و حق  "نگاهی مزورانه ای به من کرد و گفت :

ار طالق با من ، متاسفم که نه معتادم ، نه زندانی و نه دیوونه ، این یکی رو کور خوندی که آزادت بذارم تا با افک

کودکانه ات بری دنبال اثبات حق و حقوق زنها . میتونی سال های سال دنبال طالق بدوی تا موهات رنگ دندون هات 

بشه اما از طالق خبری نیست . یه روز در آینده نزدیک از این کار من تشکر می کنی . بهت قول میدم که زندگی ما 

 "به دست میارم .خالی نمیمونه من هم عشقم رو حفظ میکنم هم تپلی رو 

حیف از اون همه عشق که فکر می کنی با زور میتونی حفظش کنی . به  "نگاه تمسخر آمیزی به او کردم و گفتم :

 "اندازه مسخره بودن تمام عشق های دنیا برات متاسفم . چون طرفت وکیله و راه پاره کردن تور صیاد رو بلده .
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ه سهله ، قاضی هم باشی توانایی تعویض قانون رو نداری . هر راهی که وکیل ک "پوزخندی زد و پیروزمندانه گفت :

 "برای گریز پیدا کنی به بن بست قانون ختم میشه . این گوی و این میدان ! برو ببین به کجا میرسی 

حرف آخر رو همیسنه ؟ یعنی دیگه امیدی به تجدید نظر  "با درماندگی وحشتناکی که نابودم می ساخت گفتم :

 "ت ؟نیس

حرف آخرم همینه ، من بچه میخوام اون هم از خون و رگ خودم ، از روشه و بنیاد  "خیلی استوار و ادیبانه گفت :

خونواده ام تا به حال هم که صبر کردم منتظر بودم تو سکوت ممتد رو بشکنی . ولی مثل اینکه پای گذاشتی در بین 

 نیست.

 

 

 

 

۴۲ 

 

 

بیمارستان هستم و داریوش و مهناز و مادرم دور و برم ایستاده اند . با وحشت فریاد  وقتی چشم گشودم دیدم در

 "چی شده ؟ سپهر کجاست ؟ "زدم :

سپهر حالش خوبه رفته دارو  `داریوش فورا دستش را روی شانه ام گذاشت و از بلند شدنم جلوگیری کرد و گفت :

 "ن االن رسیدم هر چی گشتم داروی مورد نظر رو پیدا نکردم .بخره . چند تا از داروهات گیر نمیآمد . من هم همی

حس کردم چیزی دور سرم پیچیده شده. دست زدم و دیدن مقدار زیادی باند و چسب روی سرم است . از شدت 

 "اینها چیه ؟ "عصبانیت اختیار خود را از دست دادم و گفتم :

گرانشان خیره مرا نگاه میکردند . داریوش که حالش از بقیه بهتر مادرم و مهناز دو طرفم ایستاده بودند و با دیدگان ن

آهو جون عصبانی نشو ، اتفاق مهمی نیفتاده . فقط تصادف کردید و سرت شکسته چند روز دیگه هم  "بود گفت :

 "خوب میشه تو که اینقدر ترسو نبودی .

تما یه چیزیش شده ، چرا حقیقت رو نمیگین سپهر کجاست ؟ شماها دروغ میگین ح "با تردید ویران کنندهای گفتم :

 "؟

در همین لحظه سپهر وارد اتاق شد ، سر و رویش مملو از زخم های کوچک و بزرگ بود با دیدن من لبخندی زد و 

 "عزیزم باالخره به هوش اومدی ؟ "گفت :

خوب شد که زود  "گفتم :با دیدنش یک باره تمام دعواها و خط و نشان ها را فراموش کردم با اخالصی عاشقانه 

 "دیدمت چیزی نمونده بود از ترس قالب تهی کنم .

بعد سرش رو رو به  "تو هم خوب شد به هوش اومدی چون من هم حال تو رو داشتم . `دستم را گرفت و گفت :

 "خدایا ازت متشکرم  "آسمان کرد و گفت :

 "یه باید از اتاق خارج بشن به جز یه نفر بق "در این لحظه پرستار به اتاق آمد و گفت :

 "شماها برین خونه خودم پیش آهو میمونم ، "مادرم بدون معطلی گفت :

نه خانم کیمیا ، خودم پیش  "داریوش و مهناز آرام و مطیع قبول کردند ولی سپهر با سماجتی غیر قابل تصور گفت :

 "آهو میمونم دلم طاقت نمیاره از این جا دور بشم .
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نه پسرم ، تو خودت هم به استراحت اجتیاج داری . بهتره تو با داریوش به خونه بری و صبح بیای  "مادرم گفت :

 "اینجا .

نه خودم میمونم از لطف شما هم خیلی ممنون ، چون اگه نیمه شب حالش بد بشه و  "سپهر سری تکان داد و گفت :

 "دم . اما از شما کاری ساخته نیست .احتیاج به دارو داشته باشه من میتونم فوری برم و کاری صورت ب

دخترم مثل اینکه سپهر درست میگه ، فردا میام پیشت چیزی نمیخوای برات  `مادرم به ناچار تسلیم شد و گفت :

 "بیارم ؟

 "نه مامان خیلی ممنون ببخشین که ناراحتتون کردم شما برین خونه و نگران نباشین . "گفتم :

داحافظی کردند و همگی با هم رفتند . وقتی با سپهر تنها شدیم منتظر بودم حرفی بزند و مهناز و داریوش هم از ما خ

خیالم را راحت کند دلم میخواست بگوید که تمام حرف هایی که شنیده بودم کابوسی بیش نبوده است ولی او جز 

 سکوتی ممتد هدیه ای برای قلب تبدارم نداشت .

 "این که زنده موندم متاسف نیستی ؟سپهر از  "عاقبت خسته شدم و گفتم :

میخوای خودت رو برام لوس کنی ؟ نیازی به این ترفندها نیست خودت خوب میدونی که  `با حالتی جا خورده گفت :

 "چقدر بی قرارتم پس با این حرفهای اعصاب خرد کن منو محک نزن .

که توی ماشین زدی رو نشنیده بگیرم ؟ زمین  یعنی میتونم همه حرف هایی رو "با اخمی کوچک و پر استغاثه گفتم :

 "لرزه تموم شده و خونه م از لرزش باز مونده ؟

آهو ، تو رو به خدا دیگه بحث توی ماشین رو پیش نکشای کاش همون لحظه  "مشت محکمی به دیوار کوبید و گفت :

 "مرده بودم و االن مجبور به جواب دادن به تو نبودم .

چون دیگر دلیلی برای پرسش بیشتر وجود نداشت . صد در صد زخمی شدن من فقط دل ساکت و خاموش شدم . 

سپهر را به رحم آورده بود ، اما نه آنقدر که از سر نفسانیات خویش بگذرد . او حقیقتا مرا دوست داشت از نظر 

من نبود . تصوری که خودش در عشق کم نیاورده بود و خیلی هم افتادگی نشان داده بود ، ولی این عشق مورد نظر 

من از عشق داشتم با تصورات سپهر دنیایی متفاوت بود . سپهر مرا به یک فرزند که معلوم نبود در آینده چه از آب 

در میآمد فروخته بود . ولی من ..... نه من برای چنین عشق کاذبی ارزشی قایل نبودم . به قول خودش آدم ها حرف 

به حرفش عمل میکند . حس میکردم که در صورت رفتن سپهر ، هیچ دردی به قلبم زیاد میزنند . باید دید چه کسی 

.  کرد می ٔ  قالب نمیشود ، نه تنها قلبم از همه تردیدها آزاد میشود ، بلکه آرامشی جاوید در جای جای آن رخنه

در گوشه ای از  گرفته خاک تابلویی مثل را سپهر خاطرات تصویر میتوانستم. نبود سپهر مدیون دیگر که آرامشی

قلبم آویزان کنم تا پس از آن اغفال عشق هیچ تنابنده ای نشم . این خاطره مرده را فراموش نمیکردم . شاید روزی 

مجبور میشدم حقایق را برای فرزندی که خودم هرگز نمیتوانستم به دنیا بیاورم توضیح دهم . باید به او می گفتم که 

ه همه عمل و آرزوهای من اسید پاشید . باالخره یکی از بین همه باید میفهمید که چطور سپهر را برگزیدم ، اما او ب

یزش انسانها به چه معیارهایی وابسته است . اگر هیچ کس نمیفهمید هم برایم مهم نبود . چرا که از اول برای 

دعا کند که در خوشایند کسی زندگی نکرده بودم ولی حس میکردم در حق من اجحاف شده . چه کسی میتوانست ا

 زندگی گذاشتی بدون چشمداشت کرده ؟

صدای سپهر مرا از دنیای سرگشتگی های درونی ام بیرون کشید . او با لبخندی دلنشین ، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده 

 "عزیزم میخوای بعد از مرخص شدن بریم اصفهان ؟ "گفت :
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ه که بعد از این جا کجا باشم ؟ دیگه مشکله منه که با تنهایی برای تو چه فرقی میکن "با لبخند تمسخر آمیزی گفتم :

 "هام یه جوری کنار بیام .

 "مثل اینکه تو بیشتر از من عجله داری ، موضوع چیه که برای رفتنم بی قراری میکنی ؟ "با جدیّت گفت :

به خاطر این که هرگز  "م :رویم را به طرف پنجره کردم و در حالی که به درختان و رقص شاخه ها خیره بودم گفت

 "دوست نداشتم خودم رو به کسی تحمیل کنم ولی این شخص تو باشی .

از حالتش خوب حس کردم که دوباره در حال فوران است . به سختی سعی می کرد جلوی خودش را بگیرد ، شاید 

 اگر تصادف نکرده بودیم االن در راه اصفهان بود .

آهو . چرا میخوای همه چیز رو از بین ببری ؟ توی این لحظه بحرانی  "عاقبت گفت :مدّتی این پا و آن پا کرد و 

 "سکوت کردن برای تو کار غریبی نیست .

سپهر ،یا ساکت شو یا از این جا برو بیرون ، چون دیگه تحمل اراجیف ابلهانه ات رو ندارم . دیگه  "با عصبانیت گفتم :

تیم اصفهان هر غلطی که خواستی بکنی . آصال میتونی همین االن تا من این جا خسته شدم . میتونی بعد از اینکه برگش

هستم دستم بند دسته گل توی بری تهیه و تدارک مقدماتی خلق کردن تپلی ات رو بدی . دیگه دلم نمیخواد چیزی 

 "در باره اش بشنوم .

که برود . مدّتی دنبال کلید ماشینش  مشتاقیم در چشمهای من خیره شد . مردّد بود که چه کند . اولش بلند شد

گشت . ولی لحظه ای که پیدایش کرد از رفتن منصرف شد . مثل این که حس کرد اگر در چنین لحظه ای رهایم کند 

بعدها مورد اتهام خاص و آما قرار میگیرد به همین علت روی تخت همراه همراه دراز کشید و بی هیچ گونه حرفی به 

ی که در خواب داشت لذت می بردم . آرزو میکردم کاش تا آخر عمر حرف بچه دار شدن را خواب رفت ، از آرامش

نمیزدیم . شاید اگر هرگز نمی فهمید که مهر و محبتی در کار است ، به این شکل پیله نمی کرد . حاال دیگر پاییز 

میرسید . از هم اکنون سایه زندگی ام هم داشت به انتها میرسید و زمستان با برودت و انجماد خواب آلودش سر 

ابرهای زمستانی قلل روشنم را پوشش داده بود . آیا در زیر این برفهای یخ بسته زندگی مبدّل به فسیل میشدم ؟ آیا 

 در آن طرف مرزهای زندگی بهاری بود ؟

 در همین اگرها معلق و تخدیر کننده غرق بودم که خواب رفتم.

هنوز خواب بود . به همان شکلی که خوابیده بود . بدون هیچ تکانی بر جای باقی  صبح که از خواب بیدار شدم ، سپهر

 مانده بود .

عزیزم خیلی وقته  "کمی بعد هنگام پخش صبحانه از سر و صدای توی راهرو بیدار شد . آمد باالی سر من و گفت :

 "بیداری ؟

 "نه مدت زیادی نیست . "بی توجهی محض ، درست مثل مرده گفتم :

 "چرا منو از خواب بیدار نکردی ؟ "با محبتی تصنعی گفت :

 "خیلی خسته بودی احتیاج به استراحت داشتی . "با همان لحن قبل گفتم :

از برودتی که در کالم بی اعتنایم پنهان بود کمی آزرده شد . ولی به روی خودش نیاورد . بلند شد و رفت صبحانه را 

مه لقمه دهانم گذاشت . من هم درست مثل بچههای یتیمی که نیازمند دست تحویل گرفت و درست مثل بچه لق

نوازش مادری بیگانه هستند آرام و مطیع بدون هیچ سماجتی چاشت تا خوردم و باالفاصله چشمانم را بستم که بخوابم 

. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

1 8 8  

 

 "دیشب نخوابیدی ؟ "وقتی دید چشمهایم را بستم گفت :

چرا ، اتفاقا خیلی راحت هم خوابیدم ، ولی باز هم خوابم مییاد . نشنیدی  ": بدون اینکه چشمهایم را باز کنم گفتم

 "میگن خواب خواب میاره ؟

 "چیزی نمیخوای برات بیارم ؟ "با لحنی مایوس گفت :

 "نه، خیلی ممنون  "جواب دادم :

ر داشت . عاقبت با نفس دیگر سکوت کرد و سخنی نگفت . حس کردم تا مدّتی باالی سرم ایستاده بود و مرا زیر نظ

 های عمیقم اغفالش کردم تا تصور کند خوابم برده و راحتم بگذارد .

نزدیک ظهر هنوز با چشم بسته غرق در روزهای گذشته بودم که دکتر وارد اتاق شد و شروع به معاینهام کرد . 

 چشمهایم را باز کردم و هشیارانه شروع به جواب دادن به سوالت دکتر کردم .

 "کی بیدار شدی ؟ `تی دکتر رفت پرسید :وق

 "اصال خواب نبودم که بیدار بشم  "خیلی عادی گفتم :

 "پس چرا خودت رو به خواب زدی ؟ "با تعجب گفت :

چون حرفی برای زدن و گوشی برای شنیدن ندارم . کمتر کسی پیدا میشه  "با صدائی مثل ناقوس مرگ جواب دادم :

ی خشک زندگیش رو مذبوحانه مثل یه احمق حفاری کنه . وقتی که بدونی ته هیچ که دوست داشته باشه صحرا

گودالی آب نیست دیگه سر می کنی به خودت تلقین کنی که تشنه نیستی .... خوشبختانه تلقین روی من موثر واقع 

 "شده و دیگه احساس تشنگی نمیکنم .

 "آهو بد جوری حرف میزنی انگار من مردم . "در حالی که مثل نهالی طوفان زده سخت می لرزید ، گفت :

 "مگه شک داری ؟ "ابروهایم را باال انداختم و گفتم :

آهو من نمردم به خدا نمردم . چرا سعی می کنی زنده  "در حالی که دیدگانش پر از اشک های اندوه شده بود گفت :

 "بودنم رو انکار کنی ؟

که بر وجودت حاکم شده ، اون سپهری که روزی قرار بود برای من  این الشه توی "با نفرتی بی پیرایه گفتم :

اسطوره جاودانه عشق باشه مدتیه که دیگه مرده . میتونی حاال باور نکنی اما بعد از یه مدت خودت رو توی آینه 

 "بلوری فردا آنچنان کریه و متعفن پیدا می کنی که به فکر امروز من آفرین میگی .

ه من بدهد در حالی که سرش را در میان دو دست گرفته از اتاق خارج شد . با رفتنش آرامش بدون اینکه جوابی ب

خاصی پیدا کردم . چنین احساسی برایم فوق العاده عجیب بود . هرگز از وجودش تا این حد دلزده نشده بودم . ولی 

م و حاال پس از سالها سپهر حاال سپهر مبدّل به شخصیت پدرم می شد . پدری که هرگز آرزوی دیدنش را نداشت

خاطرات ناهنجار پدرم را برایم زنده می کرد از اینکه چنین طوفانی کاشانه ام را میلرزاند شدییدا عصبی و نگران 

بودم . خوب میدانستمِ میتوانم در یک لحظه این تند با د را از زندگی ام محو سازم ولی دیگر خیلی دیر شده بود . 

ارهایی بود که ارکان حیاتی زندگی مرا معنا میبخشید . او خیلی بی توجه از کنار قول ها و دیگر سپهر فاقد آن معی

حرف ها و گذشته و عشق من گذر کرده ، بی آنکه ارزشی برای موجودیتم قایل شود . چنین مردی الیق یک عمر 

رت انگیزش . شاید با ریاضت همراهی و گذشت نبود . دیگر از او متنفر بودم بهتر بود که براورد دنبال آینده نف

کشیدن به ارزش های حقیقی شخصیت انسان واقف می شد . همزیستی ما دیگر به اتمام رسیده بود . در فراسوی 

پرده قلبم هیچ طپشی برای او وجود نداشت . شاید بعدها روزی احساساتی از قبیل همدردی ، عشق ، محبت ، گذشت 
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در تکاپوی بازگرداندن سپهر به لرزه در میآورد ، ولی اکنون طوفان و خاطرات فراموش شده تمام وجودم را 

خودخواهی همه یادآوری های غبار گرفته را با خود به سرزمین تنهایی برده بود و من در انتظار آخرین لحظات پیش 

 از مرگ یک افسانه با لبخندی بی توجه شاهد گذار سپهر به سوی تاریکی های مطلق بودم .

لیل همراهی و همدردیمان با دیگران آنان را بدهکار بدانیم باید گذشت را در خفا و ناسپاسی را با جفا پاسخ نباید به د

بدهیم و من قصد داشتم پاسخ سپهر را آنچنان انتقامجویانه و خرد کننده بدهم که هرگز از زیر بار شکنجه اش 

رهایی است که عمری با آنها رشد کرده . خالصی نیابد . هر کس در پس سهل انگاری های مفرطش ، حامل باو

 باورهایی که شخصیت های کاذب و ظواهری فریبنده خلق میکنند و قالب انسانها را از درون تهی میسازند .

 

 کم کم ظهر شد ولی از سپهر خبری نشد .

ین کاغذ رو همراهتون ا "یکی از پرستارهای بخش هنگامی که برای تزریق آمپول آمد ، نامه ای به دستم داد و گفت :

 "دادن و رفتن 

 پس از رفتن پرستار نامه را باز کدام . نامه به خط و امضا سپهر بود :

 

 . آینده و حال به تا کودکی از خاطراتم قدیمی یادگار و یاهامٔ  سالم غزال وحشی و سرکش ، دختر رو "

ت بشکافم ولی حس کردم که با حرف زدن دلم میخواست باهات حرف بزنم و درد دلم رو اون طور که باید برا

آزرده ات می کنم . از همه مهم تر اینکه طاقت نگاه کردن به چشم های بی عالقه ات رو نداشتم . شاید من آدم 

ترسویی باشم . شاید هم در نظر تو در خودخواهی بی نظیر باشم ، ولی فراموش نکن که من فقط یک انسانم . انسانی 

براهیم هستم که دلخوش به پنجاه سال آینده و اسماعیل و غیرو باشم ، نه پادشاه هزار و یک درست مثل بقیه نه ا

شب که هر شب دختری رو تو حجله اش به قتل میرسوند و شهرزاد اونو درمانده کرد . نه ، من فقط سپهر هستم ، 

واب آزمایش نهایی گذشته ، کردی که در تالطم داشتن فرزند بر سر دوراهی فجیعی قرارش داده . پنج سال از ج

شاید در طول این مدت علم در مورد مشکل تو پیشرفتهایی کرده باشه شاید دیگه مشکلی نداشته باشی . شاید بتونیم 

همه چیز رو از ابتدا دوباره بر پا کنیم ، وقتی که حالت خوب شد و از بیمارستان مرخص شدی یه بار دیگه برو 

نقدرها هم بیرحم نباشه ، چون درک کردم که دیگه تحمل دیدن من رو نداری به آزمایش شاید تقدیر در حق ما آ

اصفهان برگشتم تا هر کدوم در خلوت و تنهایی خودمون تصمیمی بگیریم که به نفع هر دومون باشه ، فدای همیشگی 

 تو .

 سپهر

 

 تضمینی برای آینده ام باشد .نامه خالی اش را بارها و بارها زیر و رو کردم . ولی چیزی در آن نیافتم که 

بعد از ظهر وقتی داریوش و مهناز و مادرم برای عیادتم به بیمارستان آمدند از نبودن سپهر خیلی مشکوک شدند ولی 

من با هوشیاری وافری گفتم که او صبح به اصفهان تلفن زده و فهمیده حال پدرش اصال خوب نیست و سکته کرده به 

فهان شده . آنها ظاهرا حرف های مرا باور کردند و در کار ما باریک نشدند . پس از پایان همین دلیل فوری راهی اص

 وقت مالقات قرار شد مادرم تا بهبودی پیشم بماند.
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پس از چند روز عالم بهتر شد و از بیمارستان مرخص شدم . به اصرار مادرم چند روزی در تهران ماندم و سپس با 

ده راهی اصفهان شدم . در مدّتی که پیش داریوش بودم سپهر حتی برای حفظ ظاهر ، دلی پر درد و جسمی فرسو

تلفنی هم حالم را نپرسید . همه نسبت به رفتار سپهر معترض بودند ولی من هر بار با حالت تدافعی از شکافتن مساله 

 تم .خودداری می کردم . دیگر تحمل نگاه های دو جانبه و ترّحم انگیز اطرافیان را نداش

وقتی به اصفهان برگشتم یک راست به خانه رفتم . از ظاهر خانه مشخص بود که چندین روز است که کسی در آن 

نبوده . لوازمم را باز کردم و مشغول تمیز کردن شدم . از ساعت نه شب طبق معمول گذشت منتظر رسیدن سپهر 

غ ها به رسیدن من پی برده باشد و قصد ندارد به خانه شدم ولی از او خبری نبود . فکر کردم شاید با روشن بودن چرا

بیاید . به همین دلیل همه چراغ ها را خاموش کردم و در گوشه ای به انتظارش نشستم اما آنچه بیش از حد تار و پود 

ذهنم به وجودم را مسخّر کرده بود نگرانی نبود بلکه کنجکاوی بیمار گونه ای بود که او را در مجاورت زنی بیگانه در 

 تصویر میکشید و ......

یک بار به یاد شناسنامه ها افتادم و باالفاصله در تاریکی به سوی کشوی مدارک رفتم و شروع به تجسّس کردم . 

شناسنامه خودم را سر جایش پیدا کردم اما هر چه گشتم از شناسنامه سپهر خبری نبود .دیگر برایم مسلم شده بود 

در حالی که از شدت درد تمام بدنم تیر می کشید صدای قهقهه خنده دیوانه وارم توأم با که کار خودش را کرده . 

گریه بی امان به آسمان رفت . مدّتی در آن حال باقی ماندم . ضربه شدیدی خورده بودم بیزاری عمیقی در اعماق 

 اشتم .....گذ چمدان در دوباره و کردم جمع را ام واثاثیه شدم بلند.  بود کرده ٔ  وجودم رخنه

درست در لحظه ای که در حال خروج از خانه بودم صدای صحبت های سپهر به گوشم رسید که با زنی صحبت میکرد 

و چنان عزیزم عزیزمی کرد که ناگاه به یاد لحظات اول ازدواجمان در راه رودهن افتادم . مات و مبهوت به طرف 

و زنی لوند با ظاهری نامناسب همراه سپهر وارد خانه شد . زن رو  آشپزخانه ارفتم و در تاریکی ایستادم ، در باز شد

عزیزم شوهر اول من هم عقیم بود ، مطمئن باش اگه یه روز بفهمم هنوز زن اولت رو دوست  "به سپهر کرد و گفت :

و مال توی  داری دست بچه ام رو می گیرم و از این خونه فرار می کنم ، فراموش نکن که اون بچه ای که میاد مال من

." 

 از توی تاریکی نگاهی خیره به شکم زن کردم ظاهرا بچه ای در کار نبود .

عزیزم تو غصه این  "درست در لحظه ای که میخواستم از آشپزخانه خارج شوم صدای سپهر را شنیدم که می گفت :

خارج میشه ، خودش خوب  چیزها رو نخور ، زنم اینقدر مهربون و با گذشته که با دیدن تو فوری از زندگی من

 "میدونه که من دیگه بهش تعلق خاطر ندارم .

چه شب قشنگی بود !! میخوام امشب حاال حاالها تموم نشه  "زن به طرز ناجوری روی مبل وسط سالن ولو شد و گفت :

 "وقتی فکرش رو می کنم که چطور باید جواب زنت رو بدم از شدت حسادت تمام بدنم آتش میگیره .

بهتره فعال تمام حرارتت رو بذاری برای من چون شدیداً محتاج بچه هستم  "ر لبخند وسواسه انگیری زد و گفت :سپه

." 

سپس به طرف زن رفت . ولی قبل از اینکه دستش به او برسد از آشپزخانه خارج شدم ، زن با دیدن من آنچنان 

دن لباس ناجورش شد . سپهر هم با دیدن من سراسیمه شد که مثل برق از روی مبل بلند شد و مشغول صاف کر

 آنچنان سر آفکنده شده بود که دیگر زبانی برای حرف زدن نداشت .
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تبریک میگم چند وقته ازدواج کردین ؟ برادرم به من نگفته بود که قراره همسر دوم  "رو به زن کردم و گفتم :

 "بگیره !

لی ممنون دقیقا سه شبه که ازدواج کردیم ، البته همسر اول خی "زن که تصور می کرد من خواهر سپهر هستم گفت :

 "سپهر چیزی نمیدونه ، شما هم ......

 "نازی حرف نزن ! "در این لحظه سپهر با تغیری شدید رو به زن کرد و گفت :

 نازی خانم هم نازی کرد و دوباره روی مبل ولو شد .

بار زندگی مشترکت رو تبریک میگم شایسته نیست که بدون به شما هم آغاز نکبت  "رو به سپهر کدام و گفتم :

سپس در  "چشم روشنی این جا رو ترک کنم بهتره یه کادوی خوب بهت بدم که برای همیشه باهاش سرگرم باشی .

چمدانم را باز کردم و فتوکپی مدارک عقیم بودن سپهر را از زیر لباس هایم در آوردم و مثل سگ جلویش پرتاب 

حاال دیگه میتونی تا ابد با این سگ ماده خوش باشی ، چون بیشتر از یه بستر کثیف چیز دیگه ای  "م :کردم و گفت

و قبل از اینکه بتواند جوابی بدهد از آنجا خارج شدم و در را با شتاب هر چه بیشتر "نصیبت نمیشه ، دیدار به جهنم !

 بهم کوبیدم .

تادم . نمیدانستم کجا باید بروم . در آن شهر جایی نداشتم ، خانه خانم با چشمانی گریان پیاده در خیابان ها راه اف

غزالی را هم بلد نبودم . سرگشتگی ام بیش از آن بود که بتوانم وحشتی به خودم راه بدهم . سراسر روحم آغشته به 

شهر پرسه زدم . تا نفرتی ابدی بود که به هیچ صورتی آرام نمی گرفت . مدّتی سرگردان و درمانده در خیابان های 

اینکه به یک آژانس رسیدم . ماشینی گرفتم و رفتم دم در آموزشگاه پیاده شدم . با اینکه سعی تقریباً از دو بعد از 

نیمه شب گذشته بود زنگ در آموزشگاه را به صدا در آوردم . ولی کسی در را باز نکرد . میدانستم که شب ها کسی 

 روی زمین انداختم و لبه سکوی در آموزشگاه نشستم .در آنجا نمیخوابد . چمدانم را 

از دور چراغ ماشینی را دیدم که ایستاده بود و مرا زیر نظر داشت ، حس می کردم ممکن است قصد سواستفاده 

داشته باشد . با این تصور فوری بلند شدم و دوباره زنگ آموزشگاه را زدم و الکی شروع به حرف زدن کردم تا اگر 

کمینم نیشته باشد خیال کند با کسی حرف میزنم . دیگر کم کم وحشت به سراغم می آمد و افکارم را کسی در 

مغشوش می کرد . حرا سپهر باید با این عجله چنین کار زشتی انجام میداد و مرا در نیمه شب سرگردان خیابان های 

ای که برایم نوشته بود چی میشد ؟ اصال  هراس انگیز می کرد ؟ چرا من باید این جا میبودم ؟ پس تکلیف آن نامه

منتظر جواب احتمالی هم نمانده بود حقیقتاً که گاهی مردها هیچ تفاوتی با حیوان نمی کنند . صدای ذوق زده اش که 

 آن زن را عزیزم خطاب می کرد یک لحظه از ذهنم خارج نمی شد .

شد و در فاصله دوری از ماشینش پیاده شد و به  کسی که در کمینم نشسته بود کم کم خیالش از تنها بودم راحت

طرفم راه افتاد . از وحشت داشتم دیوانه می شدم . در کیفم را باز کردم و یک سوهان ناخن پیدا کردم و به عنوان 

تنها سالح تدافعی در دستم نگاه داشتم ، آن مرد لحظه به لحظه به من نزدیک تر می شد . تاریکی غلیظ تر از آن بود 

 "چرا؟! "بتوانم چهره اش را ببینم . وقتی به سه متری ام رسید با صدائی گرفته گفت : که

 "برو گمشو  `با شناختن صدای سپهر سوهان از دستم رها شد و بدون هیچ گونه تفکری گفتم :

ردم و سر جایم نشستم و ساکت و بی صدا مثل اینکه اصال سپهری وجود ندارد کاغذ و قلمی از درون کیفم در آو

شروع کردم به خط خطی ، کاغذی زیر دستم با آنچنان شدت و نفرتی خط خطی و پاره می شد که کم کم خطوط قلم 

 بر روی زمین نقش می بست .
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 "من بی گناهم  "سپهر مثل محکومی که خودش را برای آخرین دفاع آماده کرده باشد ، گفت :

 م .هیچ جوابی ندادم ، به کار بیهوده ام مشغول بود

تا لحظه آخر فرصت بود که حقیقت رو بهم بگی ، چرا سکوت  "مدّتی ایستاد و خیره مرا نگاه کرد . سرانجام گفت :

 "کردی ؟ چرا با من بازی کردی ؟

تا لحظه آخر نخواستم خوردت کنم ، فکر می کردم آدمی و از ارزش های انسانی  "با فریادی گوشخراش گفتم :

یوون تر از اون بودی که حساب آدمیت روت باز کنم . حاال هم از رفتنت متاسف نیستم ، آگاهی . ولی متاسفانه ح

چون الیق من و عشقم و گذشتم نبودی ، برو گم شو! برو پهلوی نازی عزیزت ! من میدونم که تعلق خاطری بهم 

 "نداری !

 مثل آدم های گنگ ایستاده بود و می لرزید.

 "هستی ؟ معطل چی "دوباره فریاد کشیدم :

حاال دیگه جایی رو برای رفتن ندارم اون احمق هم بعد از رفتن تو و کاغذ های  "با عجز شدیدی به پایم افتاد و گفت :

 "حال منو دید و زد به چاک .

متاسفم دیگه پیش من جایی نداری. بارها و بارها سعی کردم تو رو از نزدیک  "خنده دیوانه واری سر دادم و گفتم :

چنین لحظه دردناکی دور کنم ، ولی تو آنچنان بی محابا به همه محبت ها و درد ه ام پشت کردی که دیگه  شدن به

مجالی برای تعویض مهرههای شطرنج زندگی باقی نمونده . بهتره بری دنبال سرنوشت ننگینت . چون من فردا با 

، و خودت خوب میدونی که احتیاجی به  اسناد و مدارک محکمه پسندی که دارم برای تقاضای طالق اقدام می کنم

حضور تو توی دادگاه نیست ، یه روز بهت گفته بودم که من راه پاره کردن تور صیاد رو بلدم .... از این الشه ها که 

 "متعفن که آتش به خرمن خوشبختی ها میاندازن کف خیابون زیاد پیدا میشه .

یتونی منو به خاطر بی خبر بودن از حقایق محاکمه کنی . تو باید حقیقت نه تو نم "با حالتی زار و پریشان فریاد کشید :

 "رو به من می گفتی . حاال دیگه خیلی دیره با من بر میگردی خونه یا همین االن جلوی چشمت خودم رو میکشم .

و جرات این کار تو بدبخت تر از اونی که بتونی خودکشی کنی ، ت "دوباره قهقهه ی خنده ام به آسمان رفت و گفتم :

 "رو هم نداری ، اگه از من میپرسی میگم االن خودت رو راحت کنی بهتر از یه ساعت دیگه س .

 "آهو ، دیگه دوستم نداری ؟ یعنی تموم اون روزها مردن ؟! `با چشمانی از حدقه در آمده گفت :

همیشه حرفی رو بزنی که از عهده  تو اصال معنی دوست داشتن رو درک می کنی ؟ سعی کن "با نفرتی غریب گفتم :

 "فهمش بر بیای .

به خدا ، به ارواح خاک مادرم همیشه دوستت داشتم ، فقط  "در حالی که پیشانی اش را به زمین می کوبید فریاد زد :

 "وسوسه بچه بود که اغفالم کرد ، حاال هم بی تو زنده نمیمونم .

خیلی جالبه من با اون همه گذشت و عشق از خیر  `اشتم گفتم :در حالی که از شدت خونسردی تفاوتی با سنگ ند

بچه دار شدن گذشتم و عمرم رو بیهوده پای تو سپری کردم . اون لحظه که از همسر دوم صحبت می کردی فکر 

 "نکردی که من هم ممکنه بی تو زنده نمونم ؟!

 "مگه من قصد ترک کردنت رو داشتم ؟ "با گریه گفت :

عزیز دل نازی خانم ، متاسفم که دیگه مسیر بازی عوض شده . حاال دیگه حاضر  `رانه زدم و گفتم :لبخندی افسونگ

نیستم از خیر بچه بگذارم . میخوام برم همسر دیگه ای پیدا کنم ، همسری که تپلی های زیادی توی دامنم بذاره اگه 
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ی من تصور کنی و منتظر باشی که شاید دوست داشتی میتونی بعد از اون هم خودت رو شوهر عزیز و دوست داشتن

 "دل زخم خورده من به رحم بیاد و فراموش کنم که چه جنایتی در حق من روا داشتی .

من که بهت گفته بودم اگه عیب از من بود دیگه پیشم بر نگرد . مگه به من قول  `با چشمانی خشمگین فریاد کشید :

 "کردی و از حقیقت دور کردی ؟ چرا ؟ نداده بودی که بری ؟ چرا پنج سال منو اغفال

چون اون موقع احمق بودم . سعی می کردم میل  "با بدنی یخ کرده و چهره ای خسته از فراز و نشیب زندگی گفتم :

درونیم رو به داشتن بچه توی وجودم بکشم و عشق تو رو توی وجودم جستجو کنم . حاال میفهمم که تمام تالشم و 

 بلکه بود عقیم جسمت تنها نه تو.  کردم خیرٔ  وده ، معذرت میخوام که پنج سال توی رفتنم تابرگزیدن تو بیهوده ب

 دادی ات ذاتی های واکنش با منو های کنش همه جواب که خوشحالم.  بود عقیم واقع در طراوتش همه با هم روحت

طلبت رو برام به مرز نمایش گذاشتی  تنوع و هرزه ذات اینکه از گرفت می رو گریبانم دیگه سال ده اتفاق این شاید. 

 "حقیقتاً ممنونم .

دوباره شروع به گریه کرد . آنچنان معصومانه اشک میریخت که هر کس در آن لحظه او را میدید تصور می کرد 

هستی و زندگی اش را به باد داده ام . افسوس که دیگر گریه هایش فقط خاطره اشک تمساح را برایم زنده می کرد . 

که زهر را به تمامی وارد رگ هایم ساخته بود و مسمومیت روحم مانع از این بود که بتوانم به دیده ای غیر از چرا 

حیوان ملعون به او نگاه کنم . حاال از سپهر بیشتر از پدرم مینفر بودم . دلم میخواست به جایی بروم که او تا آبد 

و حماقت پنج ساله ام می اندیشیدم بی اختیار حس می  جلوی راهم سبز نشود . چون هر لحظه که به گذشته پوچ

 "کردم در تمام این سالها در کنار یک افعی خطرناک زندگی کرده ام 

سپهر غرور واالی مرا به وحشتناکترین وجه ممکن شکسته بود ، شاید در تمامی سطح کره خاکی ، هرگز زنی پیدا 

را معیوب نشان دهد و با استواری جلوی خاص و عام  نشود که به خاطر حفظ غرور شوهرش ، پنج سال خودش

 دلم دوم ٔ  درجه در و داشتم دوستش اول ٔ  ایستادگی کند . ولی این کار من علتی عمیق و ریشه ای داشت . در درجه

 ! داد تحویلم دستمزدی چنین تمام وقاحت به نهایت در او و. بگیرد اشتباه ترّحم با را واالیم عشق او نمیخواست

دار بود ، نازی خانم نیامده فکر فتح آخر بود . او تصور میکرد مرد رویاهایش را درون لجنزارهای جامعه  خنده

همچون مروارید به تور زده . احمق نمیدانست بعضی از صیدها اصال ارزش شکار کردن ندارند و خدشان مثل زالو از 

 دیگری تغذیه می کنند .

کردم در شب گذشته میلیون ها سال را پشت سر گذاشته ام . به آرامی کم کم هوا داشت روشن می شد . حس می 

بلند شدم و چمدانم را برداشتم و راه افتادم . سپهر هم مثل کودکی گم شده به دنبال مادرش میدوید . سایه به سایه 

از آن پس سپهر  به دنبالم روان بود . تازه رفت و آمد ماشینها شروع شده بود . یک تاکسی پیدا کدام سوار شدم .

 دیگر دنبالم نیامد .

نزدیک دادسرا پیاده شدم ولی دادسرا هنوز باز نشده بود . مدّتی ایستادم رفتگران مشغول تمیز کردن بودندن و من 

سرگشته و پریشان به زبالهها چشم دوخته بودم که تا ساعتی دیگر به سرنوشت سوختن در آتش بلند و جهنمی دچار 

انند شیرازه زندگی مشترک من که تا ساعتی دیگر مثل مجله ای خوانده شده دور انداخته می میشدند . دوست هم

شد . تبسمی تلخ و دردمند بر چهره ام سایه انداخته بود . در فکر داریوش و مادرم بودم که با شنیدن خبر طالق من 

اال دیگر این هم برایم فرقی نمیکرد . چه حالی میشدند . قطع تصور می کردند که مثل دفعه قبل تقصیر از من بوده ح

هنوز هم زندگی برایم یک اسباب بازی و سراسر آزمایش و تجربه بود . هنوز هم زنده بودم و نبض زندگی را در 
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رگ هایم حس می کردم . هنوز هم دریچه های زیستن گشوده بود و میتوانستم با بی پروایی محض به سوی طبیعت 

 بشتابم .

سمت چهارم زندگی مشترکم با سپهر بود که روزی مرا مثل صیادی به توی زرینش افکند و باعث شد آن روز پایان ق

که در حسرت ارضای غرایز زنانه ام انج سال مدام بسوزم و آخر سر هم با یک شوک الکتریکی که در قالب نازی 

ام باز نگشتم . از همان روز اول به خانم به من وارد شد به زندگی مشترکمان خاتمه داد .پس از طالق دیگر به خانه 

آموزشگاه خانم غزالی پناهنده شدم . سپس تلفنی جریان طالقم را برای داریوش توضیح دادم . او وقتی که به حقیقی 

ولی عاقبت کم کم مجبور شد  "من که باور نمی کنم غیر ممکنه  "پی برد زبانش بند آمده بود و مدام میگفت :

او خواستم که برای روشن شدن تکیف خانه و زندگی ام به اصفهان بیاید . چون در هیچ  حقیقت را بپذیرد . از

اشکالی داره  "شرایطی حاضر نبودم با سپهر روبرو شوم . داریوش هم در مداخله کردن دچار تردید بود . پرسید :

 "تورج رو هم با خودم به اصفهان بیاتم ؟ باالخره اون بیشتر باهاش دوست .

 "مساله ای نیست ، اگه کاری نداشت بیاد . "گفتم :

 

دو روز بعد تورج و داریوش با من تماس گرفتند و گفتند که با سپهر حرف زده اند و سپهر همه خانه را که سه 

دانگش به نام من بود به من واگذار کرده و از اثاث هم چیزی نمیخواهد . فقط مدام میگوید که آهو باید مرا ببخشد 

 کنید . باید کمکم

کی مانع شکسته شدن غرور من شد وقتی بهش التماس  "طرف صحبت من داریوش بود با عصبانیت فریاد کشیدم :

میکردم ؟ کی از درد من خبر داشت ؟ تو ؟ تورج ؟ مامان ؟ نه اون موجود قابل بخشش نیست . احتیاجی هم به نیمه 

م . با خودش خونه رو بفروشین و سهم من رو به اضافه اموالش ندارم چون دیگه نمیتونم توی اون خونه زندگی کن

اثاثم بگیرین . حتی یک ریال بی ارزش هم از اون قبول نمیکنم . چون دوست ندارم بهش دنی داشته باهم . شاید یه 

ل روز در آینده بیاد و ادعا کنه که گذشت منو تالفی کرده . میخوام برای ابد بهم بدهکار باشه . چون بدهکاریش قاب

 "جبران نیست . اون باید بفهمه که قلب آدم ها رو با پول نمیشه خرید . پولش رو بذاره برای زن هایی مثل نازی .

آهو خواهش میکنم یه لحظه فریاد نکش و به حرف من گوش بده . اگه مایل نبودی  "داریوش به آرامی گفت :

باری تو کار نیست . سپهر هم فقط یه آدم شکست مخالفت کن. فقط بذار حرفم رو بزنم . خوب میدونی که هیچ اج

خورده و ناامیده .تا همین جاش هم به حد کافی عذابش داده ای . دیگه سعی نکن روی زخم هاش نمک بپاشی . یه 

غلطی کرده و حاال هم پشیمونه و داره مکافاتش رو پس میده . دیگه نیازی نیست که برای آینده خط و نشون بکشی . 

زی برای باختن نداره . اون درست مثل آدم مفلسی که دزدش رو با لبخند متینی همراهی بکنه . تو رو چون دیگه چی

 "مشایعت میکنه .

 "حاال دیگه منو با دزد یکی میکنی ؟ "دوباره عصبانی شدم و گفتم :

ی . پنج سال بود اگه حقیقت رو بخواهی آره ! تو با دروغگویی همه چیزش رو ازش گرفت "مستاصل و درمانده گفت :

که امید به داشتن فرزند اونو مبدّل به آدم دیگه ای کرده بود . آدمی که اگه حیوون هم بود زنده بود ولی حاال دیگه 

زنده نیست چه فرقی می کنه که چطور باهاش برخورد کنی ؟ درد نامیدی اش از یه طرف درد شرمندگی اش پیش 

میکنم بتونه از این مهلکه جون سالم به در ببره . بهتره که اگه هم برای تو از طرف دیگه اونو عاصی کرده . فکر ن
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همیشه ازش جدا میشی دست کم با یه خاطره دوستانه ترکش کنی ، نه مثل یه ملعون . خوب میبینم که تحملش رو 

 "نداره و اه اتفاقی بیفته تو بعدها خودتو رو نمیبخشی .

زی بهش بدهکار نیستم . اگه هم از شماها خواستم که نیاید اینجا برای من چی "در حالی که اشک میریختم گفتم :

 "این بود که دیگه نمیخوام ببینمش میتونی این رو بفهمی یا نه ؟!

 "گوشی  `مدّتی مکث کرد و گفت :

سالم  ": فهمیدم که داره با یکی حرف میزند . با تورج بود یا سپهر . مدّتی معطل ماندم صدای تورج را شنیدم که گفت

 "آهو 

 "سالم ، متاسفم که توی زحمت انداخمتت . "با ناراحتی گفتم :

نه آهو ، اصال این حرف ها نیست ، روزی که بهت گفتم همیشه مثل برادر پشتت هستم  "با لحنی مووقر جواب داد :

 "دروغ نگفتم . اگه خبرم نمی کردی قطعا ازت به دل می گرفتم .

 "دوست نداشتم برای کسی مشکل آفرین باشم ، ولی اون دیوونه بدجوری منو ناکار کرده . "با تاسفی شدید گفتم :

ما دو ساعته که این جاییم تموم حرف های سپهر رو هم شنیدیم ، انقدر هم که تو تصور میکنی  "مکثی کرد و گفت :

 "مقصر نیست . میتونی بیعی اینجا و در حضور من و داریوش مساله رو تموم کنی .

ببین تورج ، این یکی رو از من نخواه م چون عهد کردم که دیگه چشمم به چشم اون نامرد  "با تشدد فراوان گفتم :

 "نیفته .

میتونی مثل یه حیوون  "میدونی االن به چی فکر میکنیم ؟ به لحظه ای که سال ها پیش بهم گفتی  "به آرامی گفت :

این جمله تو مانعی بسیاری داشت که سال هاست اونو سرلوحه  "ی .رفتار کنی ، میتونی هم مثل انسان رفتار کن

زندگیم قرار دادم . با همین یه جمله بزرگترین موانع رو از پیش رو برداشته ام . حاال این جمله در مورد خودت صدق 

مشترک مناسب  نمی کنه ؟ بعد از سالها من ازت سوال میکنم انسانیت یا حیوانیت ؟ کدوم یکی برای اتمام یه زندگی

تره ؟ هر جوابی بهم بد ی اعتراض نمی کنم . فقط میخوام بدونم اون شب کذایی اشتباه کردم یا نه . هر عکس العملی 

 "که انجام بدی من روی اون لحظه خاص و عملکرد خودم قضاوت می کنم .

برای پایان عادالنه نه آغاز احمقانه ،  تو بردی ،تا نیم ساعت دیگه میام اونجا ، اما فقط "اه تاسفباری کشیدم و گفتم :

 "فعال خداحافظ .

وقتی گوشی را گذاشتم از تالم در حال جان کندن بودم . کوهی یخزده بودم . با خودم فکر می کردم بروم در چشمان 

ام ، یا  سپهر نگاه کنم و چه بگویم ؟ مگر حرفی برای گفتن باقی مانده بود ؟ چی را باید میبخشیدم ؟ پنج سال جوانی

وفا و گذشتم را ؟! دیگر چی برای بخشیدن مانده بود ؟ شاید ظاهرا به خاطر اینکه مثل حیوان رفتار نکرده باشم 

سپهر را به خاطر بیدادگری هایش میبخشیدم اما قادر بودم از همه موجودیتم بگذارم ؟ به هر حال باید همین را هم 

 ز صحنه زندگیمان محو می شد .غنیمت می شمردم چون بعد از این دیگر اسمش ا

با احساس بیهودگی محض آماده شدم و رفتم پیش خانم غزالی و موضوع خروجم را به او اطالع دادا، . خانم غزالی از 

همه قضایا اطالع داشت ولی هرگز هیچ گونه اظهار نظری نکرده بود .این بار دلم میخواست به من بگوید که حق با 

 "خانم غزالی من تو مبارزه زندگیم اشتباه کردم ؟ "ل گفتم :من بوده . به همین دلی

دخترم ، این دقیقا سوالی یه که باید از وجدانت بکنی . نه از من . همه آدم ها به میزان  "لبخند گرمی زد و گفت :

بعدها  درستی یا غلطی کارشون واقفن . اما گاهی سعی میکنن از تشویق ها و تخدیرهای خارجی سواستفاده کنن تا
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خودشون رو تو هیچ محاکمه ای گنهکار احساس نکنان . اگه از من میپسثی به قلبت رجوع کن ، ببین اون چی میگه . 

چون حرف اول و آخر رو اون میزنه . خوب میدونم که در اعماق قلبه هنوز عالقه شدیدی به سپهر داری اما ضمیر 

ته حق هم داری اما ضمیر آگاهت منه از بروز احساسات شدید آگاهت مانع از بروز احساسات شدید قلبت میشه . الب

قلبت میشه . البته حق هم داری ، چون غرورت شکسته شده . ولی سعی کن یه لحظه سپهر رو با بقیه مردها مقایسه 

 کنی . شاید خیلی ها بدتر از این هم باشن . خیلی زیادن دخترهایی که واقعاً عقیم هستن و به این خاطر در مرز

هیچ  ?شکنجههای مختلف روحی قرار می گیرم . سپهر در طول این همه سال یه بار هم نسبت به تو بی توجه بوده 

وقت به خاطر هوس سراغ زن دیگه ای رفته ؟ خودت در لحظات آخر شاهد بودی که زن دوم رو به خاطر بچه 

آنها رو درک نکرده و ردّ کرده باشی .  گرفت . سعی کن عمیق تر به حقایق و اتفاقات فکر کنی . شاید قسمتی از

 "بازنگری حیاتی ترین داروی زندگیه .

شاید اگه من هم مثل خیلی از دخترها عقیم بودم سرنوشت من هم به سرنوشت درد آلود  "سر تکان دادم و گفتم :

اهد کامجویی های آنها شبیه می شد . کسی چه میدونه که در اون صورت چه اتفاقی رخ میداد ! باید مینشستم و ش

مداوم سپهر به بهانه به دست آوردن فرزند می شدم ؟ این طور در حق کسی ظلم نشده بود ؟ ممکنه که حقیقتاً در 

اعماق قلبم دوستش داشته باشم اما این عشق با نفرت هم آغوش شده و فرزندی به نام جدایی به بار آورده ، 

 "فرزندی که قابل کشتن نیست .

هر چی بیشتر به گذشته فکر کنی غصه دار تر میشی ، بهتره ببینی چی  `و از جا بلندم کرد و گفت :دستم را گرفت 

 "پیش میاد برو دخترم ، برو خدا به همراهت !

با قلبی سوزان و شکسته از آموزشگاه خارج شدم . زانوهایم برای رفتن یاری ام نمی کرد . اسیر اوهامی بودم که راه 

شناختم . مثل پلنگی که شب ها روی قله های چنگ بر چهره ماه می افکند دچار ستیزه جویی فرار از آن را نمی 

کاذبی شده بودم . درکی از هدفم نداشتم . خسته از رفتن بودم و مستاصل از ماندن . حقیقت کجا بود ؟ چشمه اعتدال 

 سوی کمال ؟!در کدام کویر خشک شده بود ؟ من کی بودم و کجا میرفتم ؟ به سوی فنا یا به 

دیری نپایید که خودم را جلوی خانه ای یافتم که روزی برایم تنها کلبه امن محسوب می شد . ولی حاال بوی نفرت 

 جای جای آن را درنوردیده بود . نزدیک شدن به آن خانه برایم مثل عبور از جهنم بود .

 "سالم آهو !"فت :زنگ در را به صدا در آوردم . تورج به دم در آمد و با خوشحالی گ

 "سالم ، امیدوارم یه روز از دعوتم به این خونه پشیمون نشی . "گفتم :

ایمان دارم که کسی از انسانیت پشیمون نمیشه ، این عقیده من نیست . بلکه تجربه تاریخی .  "خنده ای کرد و گفت :

یوانی نیستن تنها به خاطر همین اصل اگه میبینی آدم ها دیگه وسط جنگل ها و غارها مشغول جنگدن برای بقای ح

 "تکامل پذیر یا ابراز گذشت و فداکاری و نبوغ بوده .

ولی در همین دنیای متمدن و پیشرفته گاهی انسان آرزو می کنه که کاش میشد یه بار دیگه  "سر تکان دادم و گفتم :

ره مزین شده در امان باشه . حداقل توی به جنگل ها و مراتع اجدادش پناهنده بشه . تا از گزند حیوون هایی با چه

جنگل میتونی به قوه بصیرتت اعتماد کنی . ولی این جا نه ابزار باصره به کار میاد . نه ابزار سامعه . درست مثل خوابیه 

و که تو اون چهره ها رو میشناسیم ولی رفتارها بیگانه اند . فکر میکنم این رفتارها اکتسابی ، عاقبت یه روز انسان ر

دچار از خود بیگانگی می کنه . دردی که به هیچ وجه قابل دارمان و تسکین نیست . لحظه غریبیه وقتی خودت رو 

 "نمیتونی بشناسی . اما توی آینه به راز بودنت اذعان داری .
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د آرزو کردن گناه نیست . اما همه آدم ها بای"وقتی ساکت شدم مدّتی مرا نگریست . نفس عمیقی کشید و گفت :

بدونن که دنیای آرزوها و جامعه رویایی سقراط فقط توی کتاب های فلسفه قابل رویته . اگه انسانها میتونستم به طور 

مطلق غرایز نفسانی و سرکششو رو مهار کنن دیگه نیازی به پیامبر و دستورهای عالی آنها نبود . حاال دیگه بیا بریم 

 "یخودی از مغزت کار نکشی .تو که خیلی حرف نزده باقی مونده ، بهتره ب

با قدمهای لرزان و مشوّش وارد خانه شدم . داریوش و سپهر در گوشه ای مشغول حرف زدن بودند . داریوش با 

دیدن من به سویم آمد و با من احوالپرسی کرد . سپهر فقط از جا برخاست ولی یارای ادای هیچ سخنی را نداشت . 

اب بود که حس کردم در این مدت ده سال پیر شده . غمی سنگین در چهره اش آن چنان سر به زیر و فرسوده و خر

 موج می زد .

رویم را به طرف داریوش کردم و مستاصل ایستادم تا صحبت را آنها شروع کنند . داریوش به دیدن حالت من نگاهی 

دم در ایستاده ای ؟ ناسالمتی آهوو چرا مثل طلبکارها  `مددجویانه به تورج کرد و ساکت باقی ماند . تورج گفت :

 "اینجا خونه توئه.

خونه ای که محل تاخت و تاز هر ولگردی باشه خونه من  "در حالی که فکری در مغزم در حال جرقه زدنا بود گفتم :

 "نیست .

لحظه ای که این جمله را ادا کردم سپهر تکان سختی خورد و دستش را روی گوش هایش گذاشت تا بقیه اش را 

 ود .نشن

حتی حق  "آهو قرار ما این نبود که با تحکم لرزاننده ای فریاد کشیدم : "تورج با صبوری بسیار لبخندی زد و گفت :

ندارم از حق و حقوق خودم در مقابل اون زن هرزه ای که همون شب مثل دزدها از این جا فرار کرد ، دفاع کنم ؟ اونِ 

ادا به حرمت همسر عزیز سه روزه اش اهانت بشه گوش هاش رو گرفته گوشی برای شنیدن نداره ، از ترس اینکه مب

 "!؟

آهو ، تو داری جلو جلو قضاوت می کنی ، سپهر اصال با اون زن ازدواج نکرده . اون شب اونو برای  "داریوش گفت :

 "بشه .اولین بار آورده بوده اینجا . قرار آنها برای یه هفته بعد بود که جواب آزمایش مجدد تو روشن 

خودم از دهان نازی خانم شنیدم که گفت سه روزه  "در حالی که از شدت عصبانیت و جنون صدایم می لرزید گفتم :

 "که ازدواج کردن .

چون فکر کرده بود که تو خواهر سپهری ، برای حفظ آبرو چنین حرفی زده وگرنه ازدواجی در کار  "تورج گفت :

 "نبوده .

 "من با گوش های خودم شنیدم که سپهر بهش می گفت  "آنی شده بودم فریاد کشیدم :در حالی که دچار جنون 

 "و به طرفش رفت . "عزیزم حرارتت ری برای من نگهدار 

 "تو دیدی که بین آنها اتفاقی بیفته ؟ "تورج در حالی که با حرکت دست مرا به آرامش دعوت می کرد ، گفت :

باید میایستادم و با  "د که تمام استخوان هایم منفجر شوند . باالفاصله گفتم :با شنیدن این سوال چیزی نمانده بو

 "دیدن بقیه معاشقه آنها روحم را به آتش می کشیدم ؟!

چه منتظر می شدی چه نمی شدی هیچ اتفاقی نمی افتاد . شاید بعد از جواب تو این  "تورج با شکیبایی کاذبی گفت :

 "چون هرگز آزمایش و جوابی در کار نبود افکار تو پوچه .کار عملی می شد ولی در حقیقت 
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در هر صورت حاال دیگه فرقی برای من نمی کنه . من با چشم های خودم اون  "شانه هایم را باال انداختم و گفتم :

 "لحظه ای رو که نباید میدیدم ، دیدم اگه چشم های من خطا کردن باید همگی ببخشین .

 "این سند برای تو کافی نیست ؟!"و شناسنامه سپهر را جلوی چشمم باز کرد و گفت : داریوش از جا بلند شد

زن های زیادی به من مراجعه می کنن که شوهرهاشون زن هایی رو صیغه  "لبخند تمسخر آمیزی زدم و گفتم :

 "کردن بدون اینکه اسمی از آنها تو شناسنامه قید شده باشه .

 "نغزی که فکر می کرد از توی دلیلی نداشت که مخفیانه کاری بکنه .سپهر به خاطر  "داریوش گفت :

سپهر منتظر بود که خودم خسه بشم و ترکش کنم حاال هم درست همین کار رو کردم ، خالفی از من سر  "گفتم :

 "زده ؟!

نداشتی ! اگه از  بزرگترین اشتباه تو این بود که با من صداقت "سپهر برای اولین بار سرش را باال گرفت و گفت :

همون روز اول حقیقت رو به من گفته بودی خیلی زود یه بچه رو به فرزندی قبول کرده بودیم و حاال زندگیمون به 

مرداب مبدّل نشده بود . تو میخواستی منو آزمایش کنی و این آزمایش نه تنها گذشت نیست بلکه به نوعی 

مثل کار کسیه که برای موجودی بی پناه دام بذاره . تو حتی یه شدیدترین مجازات و انتقام محسوب میشه . درست 

 "بار هم سعی نکردی اشاره ای به حقیقت بکنی .

آقای سپهر کالنتری ، شما برای انتخاب من به سکه شانستون مراجعه کردین  "لبخند تمسخر آمیزی زدم و گفتم :

 "برای انتخاب نازی خانم هم به سکه متوسل شدین ؟

را به پایین انداخت و جوابی نداد . تورج و داریوش پرسشگرانه به من و سپهر خیره ماندند . چون هیچ  سپهر سرش

آهو گذشت تو واقعاً عمل قابل ستایشی است  "گونه اطالعی در مورد سکه نداشتند . عاقبت پس از مدّتی تورج گفت :

میگم من نمی گم سمندر باش یا پروانه باش / کاری که شاید کمتر کسی حاضره زیر بارش بره ، فقط یه جمله بهت 

چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش ، سعی کن بهانه های حاشیه ای رو کنار بذاری و بدون غرض قضاوت کنی 

." 

دیگه برای هر قضاوتی دیر شده . چون اتصال ما برای همیشه از هم گسسته شده . وای میتونم برای خالصی  "گفتم :

شکنجه بهش بگم که االن و در این لحظه دیگه هیچ نفرتی ازش به دل ندارم ، چون قراره همون کاری رو که سپهر از 

با من کرد باهاش بکنم . وقتی برم ازدواج کنم و دلیلم فقط بچه دار شدن باشه دیگه نمیتونم سپهر رو برای این کار 

ه خاطر بچه رضایت کامل داره . این رضایتی بود که متهم کنم . فقط با زبون خودش به من بگه که از ازدواج من ب

خودش میخواست از من بگیره . میخوام بدونم ادای چنین جمله ای تا چه حد راحته . اگه بتونه خیلی راحت به این امر 

رضایت بده میتونم برای همیشه ببخشمش . باید یه روزی همه مردها یاد بگیرن که گاهی دنیا رو از دریچه چشم 

یه زن ببینن . اگه سپهر بتونه با دیدن من به برودت اطراف من نگاه کنه دیگه بعد از این هیچ دردی به دلم های 

 "نیست . فکر میکنم این عادالنه ترین برخورد منطقی باشه .

آدم خرد تورج ملتمسانه به من نگاه کرد . مثل اینکه با زبان بی زبانی میگفت نه این اعمال بی رحمی انسانه که به یه 

 شده بتازه .

اه پر تاسفی کشیدم و منتظر واکنش سه مرد مختلف شدم که با آنها رابطه ای متفاوت داشتم .سکوت مرگباری 

برقرار شد . سپهر آشکارا می لرزید . حال داریوش و تورج هم بهتر از سپهر نبود . مثل اینکه هر کدام در پس پرده 

هده می کردند و از چنین تصویری مو بر اندامشان راست شده بود . چقدر های تقدیر خویش را در کرسی سپهر مشا
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خوب بود که همه مردها برای لحظه ای خویش را به جای سپهر میگذاشتند تا تنها برای یک لحظه توازن برقرار می 

 شد . توازنی که زنان از آغاز خلقت در حسرت بوده اند .

آزادی که جا میخوای بری و با هر کسی که دوست داری ازدواج کنی . شاید تو  "در این لحظه سپهر بلند شد و گفت :

هیچ مردی حاضر به پذیرش این مساله نشه اما من که در محک آزمایش معکوس این جریان قرار گرفته م حس 

برات میکنم که این حق مثلم توی که دنبال سرنوشتت بری . حاال هم نه به عنوان همسر ، بلکه به عنوان یه دوست 

 "آرزوی خوشبختی میکنم . خاطرت جمع باشه که اگه تو تونستی منو پیش نازی ببینی من هم چنین طاقتی دارم .

یه روز بهت ثابت میکنم که کی شرمنده گذشته باقی  "سپس در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود ادامه داد :

 "ت رو برای گفتن حقیقت از دست ندی .میمیمونه ، اون روز دور نیست . فقط دلم میخواد شهامت خود

این کلمات مثل آبی که بر آتش بریزند آتش درونی ام را خاموش کرد . لرزش عجیبی سراپای وجودم را فرا گرفته 

بود . اما اعتماد بنفس شگرفش آن هم در چنین لحظه ای حیرت زده ام کرده بود . چگونه میخواست مرا شرمنده 

چیز به پایان رسیده بود و زندگی ای خشک و تهی برایش باقی مانده بود باز هم امیدی به  کند ؟ آیا اکنون که همه

شکوفایی و سر سبزی بود ؟ بی شک در طی این یک ماهه اتفاقی افتاده بود که او را چنین پویا کرده بود . در هر 

 صورت دیگر مهم نبود چون گذشته ها گذشته بود .

فکر می کنم دیگه حرفی برای گفتن باقی نمونده . فقط بگو تکلیف خونه  "و گفتم : لبخندی نه شکیبا و تصنعی زدم

 "ای که یه روز با هم خریدیم چی میشه ؟

 "هر طور که دوست داری تقسیمش کن برای من اهمیتی نداره . "شانه ها را باال انداخت و گفت :

 "همون طور که باید ، تقسیم میشه همه چیز نصف نصف . "گفتم :

همین امروز تکلیف این کار رو یکسره می کنم و بعد از دادن تمام حق و حقوق  "با همان لحن بی اهمیت قبل گفت :

 "تو هر کدوم به راه خودمون میریم .

تکلیف دفتر کار چی میشه ؟ مدتیه که کار من  "در حالی که از بی توجهیاش دچار رنجش شدیدی شده بودم گفتم :

 "بهم ریخته .

اون جا رو هم مثل خونه تقسیم میکنم . همه  "بخند زنده و همیشگی اش مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است گفت :با ل

 "رو تبدیل به پول نقد میکنم و سهمت رو بهت میدم . فقط مدت کوتاهی به من فرصت بده .

چنین کلماتی را نشنود .  داریوش چنان مستاصل و درهم شکسته بود که دلش میخواست از گوشه ای فرار کند تا

وقتی که ترتیب کارها رو دادی با داریوش  "مدّتی با نگاه مالمت بار داریوش را نگاه کردم . سپس رو به سپهر گفتم :

یا با تورج تماس بگیر تا تکلیف مراحل قانونی کارها روشن بشه . چون معلوم نیست که بتونی منو پیدا کنی . شاید 

 "رفتم . همین امروز از این شهر

هر طور که راحتی ، همون  "در حالی که بغضش را فرو میداد تا جلوی من عجز و ناتوانی اش را بروزندهد ، گفت :

 "کار رو می کنم امیدوارم خوشبخت بشی و ....

عطلی بقیه حرفش را خورد . مثل اینکه بقیه اش کالمی نبود که بتواند بر زبان بیاورد . من هم کنجکاوی نکردم و بی م

 بلند شدم و پس از خداحافظی از آنجا خارج شدم .
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در راه به آینده و سرنوشت نامعلومم می اندیشیدم . از فکر هر کاری عاجز بودم ، دچار پوچی مفرتی شده بودم . به 

اکت زندگی تنها عادت نداشتم . از ماندن در اصفهان بیزار بودم . از تهران خوشم نمی آمد . دنبال شهری میگشتم س

 و آرام که به یاد شیراز افتادم ، شهری که سالها پیش در دانشکده روانشناسی اش قبول شده بودم .

با قدم های مصمم و شادمان به عزم کوچ کردن به شیراز به راه افتادم . قبل از هر کار به بانک رفتم و موجودی 

ق العاده با مروارید دوزی های بی نهایت زیبا محدودم را از بانک بیرون کشیدم . کار آخرم که یک لباس عروس فو

 بود به زودی تمام می شد و با تحویلش پول خوبی به دستم می آمد . شاید یکی دو روز بشتر کار نداشت .

وقتی به آموزشگاه رسیدم ، جریان را با خانم غزالی در میان گذاشتم . از رفتنم خوشحال نشد . چون هنوز به من 

 اصال به رویم نیاورد . آدمی نبود که جلوی پای کسی سنگ بیندازد .احتیاج داشت ولی 

ظرف یکی دو روز همه کارهایم را به پایان رساندم . داریوش و تورج هنوز در اصفهان بودند . ماجرا را برای آنها 

 توضیح دادم ، اما گفتم دلم نمی خواهد سپهر چیزی از رفتنم به شیراز بداند .

 

شیراز آنها هم به تهران بازگشتند . برای رفتن به شیراز غیر از یک چمدان شامل لوازم اولیه و مقداری با رفتن من به 

پول چیز دیگری با خودم نبردم . چون قصد اولیه ام پیدا کردن مکانی برای زندگی بود ، در مهمانسرایی اقامت کردم 

ت ها خیلی از اصفهان مناسب تر بود . ولی اغلب خوانه و رفتم سراغ پیدا کردن خانه ای برای زندگی . خوشبختانه قیم

ها به درد من نمی خورد . چون به دنبال آپارتمانی تجاری در محله ای خلوت و امن بودم . وسط شهر با صداهای 

 سرسام آوررش برایم قابل تحمل نبود .

داد بستم . وقتی آنجا را تحویل عاقبت روز ششم که آپارتمانی با مشخصات دلخوهم پیدا کردم و باالفاصله قرار

گرفتم به داریوش زنگ زدم و نشانی و تلفنم را به او دادم و قرار شد که هرگاه سپهر برای استرداد داراییام تماس 

گرفت به من خبر بداهد . مشکل اساسی ام نداشتن لوازم خانه بود . با شتاب و عجله ای که من به خرج داده بودم 

د احتیاج هم با خود نیاورده بودم . اولین کاری که کردم خریدن یک دست رختخواب بود و حتی دو تکه اثاث مور

 بعد هم یک یخدان و یک گاز پیک نیکی و مقداری ظرف .

کمی بعد تابلوی کوچک وکالتم را به سر در آپارتمان آویزان کردم و منتظر شدم تا کاری برایم پیش بیاید . چون 

ده بود اما از کار آزاد خبری نبود . عاقبت به دادسرا رفتم و با حقوق کمی برای وکالت دیگر سرمایه ای باقی نمان

 تسخیری استخدام شدم .

 

 

 

 

 

۴۲ 

 

 

 "یک ماه و نیم گذشته بود و زندگی داشت روال عادی خود را به دست می آورد که داریوش تماس گرفت و گفت :

 "ن و آنها رو تحویل بگیری .تمام سهم تو آماده است . باید بری اصفها

 "کجا باهاش تماس بگیرم ؟ "پرسیدم :
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 کاری ": گفتم و کردم تشکر جوابی و سوال هیچ بدون.  است انگلیسی زبان سسهٔ  از شماره تلفنی که داد فهمیدم مو

 "؟ نداری

 "چرا ، سپهر درباره خونه ات پرسید ، ولی من کلمه ای نگفتم . "گفت :

 "!؟ ٔ  چی دنبال خونه من میگردهبرای  "پرسیدم :

 "میخواست بدونه ازدواج کردی یا نه . "مکثی کرد و با صدای لرزانی گفت :

 "مگه فرقی هم میکنه ؟ "با تندی گفتم :

 جوابی نداد .

داریوش ، تو طرف کی هستی ؟ من یا  "کم کم داشتم از کوره در میرفتم . عاقبت کاسه صبرم لبریز شد و گفتم :

 "!سپهر ؟

احساس کردم که کسی پهلوی داریوش است که با او پیچ پیچ می کند . بعد صدای مهناز را شنیدم که گوشی را 

 "سالم آهو جان ، میخواستم باهات حرف بزنم وقت داری ؟ "گرفت و گفت :

 "سالم عزیزم من همیشه برای تو وقت داشتم و دارم ، مشکلی پیش آمده ؟ "گفتم :

 "آهو خبری برات دارم که برای گفتنش مامورم و معذور ."رد و بعد با احتیاط گفت :اولش کمی من من ک

 "چه خبری ؟ اتفاقی افتاده ؟ کسی طوریش شده ؟ "گفتم :

 "نه ، کسی مشکلی نداره فقط یه پیغام برات دارم . "جواب داد :

 "از طرف کی ؟ "گفتم :

 "از طرف تورج . "با تردید گفت :

 "این پیغام چی هست ؟! ":با حیرت گفتم 

سپهر تازگی ها به درخواست تورج به تهران آماده و با اون یه بار دیگه به  "با لحنی مردّد و صدائی لرزان گفت :

آزمایشگاه مراجعه کرده ، وقتی مدارکش رو که مربوط به پنج سال پیش بوده نشون داده پزشک ها گفتن که نوع 

ده و سپهر با یه جراحی کوچک دارمان پذیره . البته این جراحی تو ایران عملی بیماری سپهر به تازگی دارمان ش

نیست ، سپهر با شنیدن این جواب خوشحال نشده و با بی توجهی محض گفته این برای من هیچ سعادتی به همراه 

 "نمی اره .

مثل مجسمه بی تحرکی فقط  از حرف های مهناز آنچنان جا خودم که زبانم بند آمده بود . مهنار حرف میزد و من

گوش میدادم . خبر خوشش هیچ احساسی در من به وجود نیاورد . قاعدتا باید پر در می آوردم ولی دیگر برای پرواز 

مهناز جون خیلی ممنون که پیغام رو رسوندی . اگه دیگه با من  `کردن دیر شده بود . با بی عالقگی محض گفتم :

 "کاری نداری خداحافظی می کنم .

آهو منو ببخش که توی زندگیت باریک می شم . فقط یه سوال  "مدّتی مکث کرد و با احتیاط فوق العاده ای گفت :

 "دارم ، کسی توی زندگیت اومده که با این بی عالقگی از کنار حرف هام میگذاری ؟!

 "شاید ، خداحافظ . "نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

سمه وار بر جای خشکم زده بود . دیگر دوران ریاضت کشیدن سپهر به پایان وقتی تلفن را قطع کردم همچنان مج

رسیده بود و لحظات متبلور و با شکوه بهاری او بار دیگر آغاز شده بود . خدا را شکر که دیگر بهانه خوبی برای 

ا در سنگر آویختن به امسال نازی ها داشت . حاال دیگر تقدیر هم آب گل الودش را صاف کرده بود و سپهر ر
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ناامیدی هایش به بهترین وجه ممکن مسلح ساخته بود . خدا را شکر که از ناراحتی وجدان خالص شده بودم . حاال 

 دیگر اگر هرگز بر نمیگشتم هیچ دینی بر گردنم نبود .

 

دود شش بعد ظرف یکی دو روز ترتیب مسافرتم به اصفهان را دادم و به راه افتادم . وقتی به اصفهان رسیدم ساعت ح

از ظهر بود . یکراست به اموشگاه خانم غزالی رفتم و مدّتی با او صحبت کردم و شیوه زندگی ام را در شیراز برایش 

میتونم برات سفارش لباس بگیرم البته اگه  "توضیح دادم . وقتی فهمید بازار کارم در شیراز خوب نیست گفت :

ت کامل استقبال کردم و قرار شد ظرف یک ماه آینده چند سفارش از پیشنهادش با رضای "وقتش رو داشته باشی .

 برایم ترتیب بدهد تا کم کم کارم روی غلطک بیفتد .

حدود ساعت هشت شب که میدانستم کار سپهر در حال اتمام است با او تماس گرفتم و گفتم پیش خانم غزالی 

قطع کردم از دیدارش بعد از مدتها احساس دلشوره  هستم . قرار شید نیم ساعت بعد بیاید دنبالم . وقتی تلفن را

عجیبی داشتم . نیم ساعت بعد با دلی پریشان و ریش ریش از آموزشگاه خارج شدم . درست مانند سال های گذشته 

خیلی عادی و ساده به انتظارم ایستاده بود . با دیدنم سالم گرمی کرد و سوار شدم . لبخند همیشگی اش را بر لب 

این لبخند بوی فتح و پیروزی نمیداد . بلکه تصویر معکوس شده کودکی اش بود که حاال دیگر واقعاً  داشت اما

موقرانه شده بود . از حماقت های کودکانه اش خبری نبود . مثل اینکه در این مدت دستخوش تغییرات فاحشی شده 

 بود .

یانه نگاهی به من می افکند و دوباره به طرف در لحظات اول سکوت سنگینی برقرار بود . گاهی از گوشه چشم مخف

جلو مایل می شد . مدّتی بیهوده در خیابانها پرسه زد . حس کردم مسیر مشخصی ندارد چون به طور واضح داشت 

 "کجا داری میره ؟ من باید زود برگردم ، ممکنه دیر بشه . "دور خودش میچرخید . پرسیدم :

به همین زودی برای خودت قید و بند پیدا کردی ؟ اونی که سال ها  "د و گفت :نگاهی بسیار محکوم کننده به من کر

منتظر بدبختی من و رسیدن به تو بوده میدونه که دیگه راه برگشتی برای تو نیست . پس بی خودی نگران وسواسه 

 "هاش نباش نه تنها نگرانت نیست بلکه ایمان داره که به سالمت بر می گردی .

ناخوشایندی میداد . میخواست غیر مستقیم از سخص سومی صحبت به میان بیاورد که وجود حرف هایش بوی 

خارجی نداشت . من هم خیلی صبورانه و بی تعجیل آزادش گذاشتم که هر طور مایل است فکر کند . به همین علت 

 "م که ......در هر صورت حکم تشدید عالقه همیشه جایی برای تردید باقی میذاره . دوست ندار "گفتم :

ساکت شدم ، چون عالقه ای به بدهکاری های بعدی نداشتم . با خودم گفتم بگذار هر طور دوست داره قضاوت کنه ، 

 دیگر مجبور نبودم به کسی حساب پس بدهم .

 "تا کی وقت داری بیرون باشی ؟ "با لحنی صمیمی و گرم گفت :

 "در ضمن همین فردا باید اثاثم رو بار کنم .هر چه زودتر برگردم بهتره ،  "با جدیّت گفتم :

 "آنها رو از شهر خارج می کنی ؟ "با لحنی بسیار کنجکاو گفت :

 "چه تفاوتی میکنه ؟! "با تعجب ساختگی گفتم :

 "فقط میخوام مطمئن باشم که راحتی . "با حالتی متالم گفت :

میبینه . اما صبح به اجبار بیدار میشه . چرخه زندگی  راحتی خوابیه که هر کس شب به عبث "پوزخندی زدم و گفتم :

سروش عینی آرامش  "میچرخه و کسی حق گله گذاری نداره . من هم مثل بقیه عادت کرده ام دیگه سعادت برای 
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نیست . حاال دارم یاد میگیرم که ابعاد سعادت رو فقط به اندازه الزم امتداد بدم . چرا که گشادگی بیش از  "در تموج 

 "حد الزمه تالش وافریه که شاید بیهوده به هدر بره .

اثاثت هنوز توی همون خونه س . تا آخر هفته خونه رو باید  "دوباره نگاهی از گوشه چشم به من انداخت و گفت :

ینکه تحویل بدم . در ضمن برای انتقال خونه و دفتر به خریدار بهت احتیاج دارم . چون نیمی از آنها به نام توی مگر ا

 "به من وکالت بدی که بدون حضورت آنها رو انتقال بدم .

 "فردا برای انتقال سند میام محضر . پول هایش رو گرفتی ؟ "سر تکان دادم و گفتم :

 "نصفش رو گرفتم که میدم به تو ، بقیه اش رو فردا توی محضر تحویل میگیرم . "جواب داد :

رو که خواستی میتونی برداری ، چون بود و نبود آنها زیاد تو زندگی من  از اثاث خونه هر چی "با احتیاط گفتم :

 "تاثیری نداره .

سپس ماشین را نگاه داشت و یک ساک  "نه ، چیزی که متعلق به توی باید از اون جا بره . "با غرور کاذبی گفت :

 "دیل به پول نقد کردم .این سهم توی ، همه ش رو تب "دستی از عقب ماشین برداشت و به من داد و گفت :

فکر می کنم این  "ساک را گرفتم و گوشهای جلوی پایم گذاشتم . از توی کیفم حلقه ازدواجم را در آوردم و گفتم :

 "هم دیگه متعلق به من نیست .

 "اون متعلق به من هم نیست اگه موجب آزارت میشه بندازش دور . "با حالتی عصبی فریاد کشید :

انی اش آنچنان یکه خوردم که زبانم بند آمده بود . قبل از اینکه فرصت یافتن جوابی داشته باشم با از تهاجم ناگه

معذرت میخوام ، گاهی اوقات رفتارم دست خودم نیست . حس کردم که البد االن میگی  "صدائی آرام و متین گفت :

قه هم برای همیشه رفته پیش سکه شانسم من هم باید حلقه م رو پس بدم . به خاطر همین عصبی شدم . چون اون حل

." 

نگاهی بهت زده به او کردم ، به سختی سعی می کرد از فرو ریختن اشکش جلوگیری کند . دچار التهابی انی شده بود 

 طوری به جلو نگاه می کرد که انگار منتظر فرود آمدن صاعقه ای مرگبار و طوفان زده است .

 "من که نتونستم خوشبختت کنم . امیدوارم بعدی از من بهتر باشه . "سرم را پایین انداختم و گفتم :

آهو این طوری باهام حرف نزن ، خودت خوب میدونی که توی دلم چی می گذره . بعد  "با حالتی درد کشیده گفت :

 بغضش ترکید و دیگر نتوانست حرف بزند . "از تو دیگه چیزی برام باقی نمونده که بخوام براش ......

از رنجیدگی اش شدیداً مستاصل شده بودم . نه راهی برای تسلیم باقی مانده بود ، نه قدرتی برای بیشتر شکستن . 

مدّتی بی صدا نشستم و به خیابان خیره شدم . دسته دسته آدم های رهگذر از کنارمان میگذشتند و بی توجه به ما به 

 هم بیزار بودم . راهشان ادامه میدادند . دیگر از خیره شدن به آدمها

آهو ، میتونیم همه چیز رو از اول شروع کنیم ، میدونی که  "سرم توی الک خودم بود که سرش را باال کرد و گفت :

 "میتونیم .

سپهر متاسفم . چون دیگه بهت اعتماد ندارم . حس میکنم اگر فردا  "در حالی که می لرزیدم با صدائی لرزان گفتم :

اهام فلج شد منو میذاری کنار ویترین خونه ات و میری دنبال یه ...... اصال ولش کن دلم نمیخواد یه ماشین بهم زد و پ

آخرین حرف های ما این طور دردناک باشه . انشااهلل که به زودی راه بهبود زندگیت رو پیدا میکنی و منو فراموش 

 "می کنی . حاال اگه ناراحت نمیشی برگردیم .

 "میدونم هنوز ماده سوم مثل ناقوس توی گوشم زنگ میزنه . "کرد و گفت : نگاه معنی داری به من
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سپس به سرعت به طرف آموزشگاه رفت و مرا پیاده کرد و منتظر شد تا وارد شوم . مثل اینکه فکر میکرد با کسی 

ره در را باز کردم قرار گذاشته ام . وقتی که وارد آموزشگاه شدم صدای رفتن ماشینش را نشنیدم . به همین علت دوبا

 و دیدم که همانجا سر جایش ایستاده .

 "منتظر کسی هستی ؟ "با دیدن من گفت :

 "نه ،تو چطور ؟! "با نگاهی مشکوک گفتم :

 "آره . "شانه هایش را باال انداخت و گفت :

 "منتظر کی ؟! "با حیرت گفتم :

 ". منتظر برگشت کسی که میدونم میاد "با لبخندی مرموز گفت :

 "امیدوارم که زیاد معطلت نکنه . خداحافظ . "به خوبی به معنی کنایه اش پی بردم . گفتم :

فردا ساعت هشت صبح میام دنبالت ، خداحافظ  "در حالی که از رنگ آه روی پریده ام به حالتم پی برده بود گفت :

." 

. مدّتی پشت در گوش ایستادم . ولی از رفتنش  وقتی دوباره در را بستم ، باز هم صدای دور شدن ماشین را نشنیدم

خبری نبود . رفتم چراغ های آموزشگاه را روشن کردم تا تصور کند که دیگر پشت در نیستم ولی باز هم خبری نشد 

. از گوشه عکای از پنجره های تاریک آموزشگاه به بیرون خیره شدم. دیدم که صندلی جلوی ماشین را خوابانده و به 

ه . چهره اش زیر نور چراغ کامال مشخص بود . از دیدنش آن هم در چنان وازی دچار آشفتگی شدیدی خواب رفت

شدم .خوب میدانستم که منتظر است تا من دوباره بروم دم در . ولی این کار به هیچ وجه به نظرم درست نیامد . کم 

ه بیرون کردم . هنوز همانجا بود . بدون هیچ کم آماده خواب شدم . لحظه آخر قبل از خواب دوباره از پنجره نگاهی ب

عکس العملی رفتم بخوابم ولی خوابم نمیبرد . نگران بودم شاید جایی برای خواب ندارد که آنجا خوابیده اما یادم 

 آمد که برای تحویل خانه یک هفته فرصت دارد . در همین افکار بودم که خوابم برد .

واب بیدار شدم به لب پنجره رفتم . سپهر هنوز هم سر جایش بود . از رفتارش نزدیکی های صبح که برای نماز از خ

خنده ام گرفته بود . حقیقتاً که در دیوانگی رو دست نداشت . شاید هم حقیقتاً فکر می کرد که قرار است کسی به 

 بیرون نیامدم .آنجا بیاید . بعد از خواندن نماز دیگر با خیال راحت رفتم خوابیدم و تا صبح از رختخواب 

حول و حوش ساعت هفت صبح بود که از خواب بیدار شدم . پس از شستن دست و رویم ناخودآگاه به سوی پنجره 

کشیده شدم . دیدم در ماشین نشسته و مشغول شانه زدن موهایش است . حسابی خنده ام گرفته بود . سر فرصت 

 از آموزشگاه خارج شدم . صبحانه ام را خوردم و آماده شدم و درست سر ساعت هشت

صبح به خیر  "لحظه ای که در را باز کردم دم در ماشین ایستاده بود ، با دیدن من نگاهی به ساعتش انداخت و گفت :

 "! درست مثل همیشه خوش وعده .

 "گفتم صبح به خیر ! مثل اینکه تو هم این عادت خوب رو ترک نکردی !

تو  "انم تا صبح آنجا مانده بود ولی او با هوشیاری تمام لبخند نمکینی زد و گفت :منظور من این بود که فکر کند نمید

 "که میدونی من از دیشب سر وعده بودم . چرا سعی می کنی خودت رو به ندونستن بزنی ؟!

خب اعمال هر کس دست خودشه ، شاید یکی بخواد شب ها  "کمی جا خوردم . ولی خیلی عادی و خونسرد گفتم :

 "ب بخوابه من حق ندارم اگه هم چیزی دیدم به روش بیارم . این قاعده همزیستی آزاده .توی آ
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خیلی خوبه که میتونی اینقدر راحت همه مسایل رو برای خودت حالجی کنی .  "خنده ای کرد و سر تکان داد و گفت :

 "کاش دیدگاه من هم مثل دیدگاه تو تا این حد القید بود .

 راه افتادیم . من دیگر قضیه را دنبال نکردم ، چون ادامه یک خط کور ، گزینشی عاقالنه نبود . حرفش که تموم شد به

تمام اساس رو مدت هاست که جمع و آماده جابجایی کردم . بیا ببین اگه  "یک راست به طرف خانه رفت و گفت :

 "شکالی داره بهم بگو .

همه چیز بسته بندی شده بود . احساس سرمای بی دلیلی می  وقتی وارد خانه شدم از ظاهر آن دچار وحشت شدم .

 کردم . همه چیز بوی گیاهان خودروی وحشی را میداد . نتوانستم دوام بیاورم فوری برگشتم و سوار ماشین شدم .

 "تا این حد از این خونه متنفری ؟! "سپهر با حیرت به طرفم آمد و گفت :

نه مشکلم چیز  "گذشته گیر کرده بودم با همان چشمان مات و برزخی گفتم :در حالی که در رویاهای دور و دراز 

 "دیگریه ، چیزی که شاید برای تو ناشناخته باشه .

ولی این حالت تو برای من ناشناخته نیست . من هم توی رویاهای دور و درازم به یاد  "با حالتی حق به جانب گفت :

و کسی جرات قدم گذاشتن به امپراتوریت رو نداشت . چون هیچ کس مثل  سردابی افتادم که همیشه مخفیگاه تو بود

تو ، توان مقاومت در مقابل وحشت های ناشناخته اونجا رو نداشت . اما خوب یادمه که یه روز از اونجا احساس نفرت 

شکست .  کردی . روزی که پدرت به اونجا اومد و با زدن سیلی به صورتت حرمت اون محل اسرار آمیز رو درهم

خوب یادمه که دیگه اونجا رو به عنوان مکان اقتدار ندید و هر وقت که از کنارش ردّمی شدی ، دچار یه نفرت 

ناخواسته به خاطر تنبیهی بی دلیل می شدی . حاال این خونه هم حکم همون سرداب قدیمی و متروک رو برات 

 "نمیشن . پیداکرده . بهت حق میدم . آدم ها در طول سالیان هرگز عوض

راست می گفت . خاطرات کثیف آنروز برفی دقیقا برایم زنده شده بود . شاید اولین رگه های نفرت از پدرم از همان 

روز سرد زمستانی آغاز شد . اولین شعاع های تابناک عصیان که در برابر محکومیتی ناحق تابیدن میگیرد و روزی 

 تکرار بی معنایی در صحنه اغلب کودکی هاست . همه چیز را میسوزاند و بر باد میدهد . این

اگه میشه از این جا بریم . تحمل من انقدرها نیست که بتونم روی قله  "بی اختیار بغض گلویم را فشرد و گفتم :

 "سوزنی ایستادگی کنم .

ماده س ، این هم از امروز تا یه هفته وقت داری که خونه رو خالی کنی . همه چیز آ "فوری به راه افتاد ، گفت :

 "کلیدش .

هنگامی که کلید در خانه را به من میداد دستش می لرزید . خوب میفهمیدم که طوفان سهمگینی در درونش جاری 

 است . در سکوت محض کلید را گرفتم و در کیفم گذاشتم .

ه همه وظایف قراردادی به بعد به یک محضر رفتیم و ترتیب انتقال خانه و دفتر وکالت را دادم . ساعت یازده بود ک

همین امروز عصر خونه رو خالی می کنم ، کلید رو کجا باید بهت  "پایان رسید . از محضر که خارج شدیم گفتم :

 "تحویل بدم ؟

 "اگه وجودم مزاحم نیست اجازه بده برای کمک بیام . "نگاه ملتمسانه ای به من کرد و گفت :

 "خیلی ممنون . دلم نمیخواد وسط کار دچار وسواسه های شیطانی بشم . نه ، "گوشه لبم آویزان شد و گفتم :

 "باشه عزیزم . هر طور راحتی فقط میشه یه خواهشی ازت بکنم ؟ "سر تکان داد و گفت :

 "بگو . "گفتم :
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بیا نهار رو شاید امروز آخرین باری باشه که تو رو میبینم اگه برات جانفرسا نیست  "با احتیاط فوق العاده ای گفت :

 "باهم بخوریم . توی همین رستورانی که همیشه میرفتیم .

سپهر ما دیگه زن و شوهر نیستیم که به راحتی در انظار حاضر  "یک باره تمام بدنم دچار لرزه عجیبی شد . گفتم :

 "بشیم ، میتونی این رو بفهمی ؟!

مطلب رو بگو . حقیقت این نیست . نکنه میخوای  کی ما رو میشناسه ؟ اصل "شانه هایش را باال انداخت و گفت :

 "خدای نکرده امیدوار نشم ؟

 "قرار شد که دیگه با گوشه و کنایه صحبت نکنیم . قولت یادت رفته ؟ "با دلخوری گفتم :

حاال میای بریم ناهار بخوریم ؟ فقط همین یه  "برقی کودکانه در چشمانش میدرخشید . با شعفی ساده دالنه گفت :

 "فعه .د

فقط ازت خواهش میکنم که دیگه از این تقاضاها نکن . چون برام مقدور  "ناگزیر شانهها را باال انداختم و گفتم :

 "نیست . امیدوارم که بتونی بفهمی .

با خوشحالی بی وصفی با صوت به طرف رستوران خاطره ها حرکت کرد . ولی افسوس که رستوران و همه خاطراتش 

وار بی فروغی بیش نبود که با افول خورشید کم کم رو به ظلمات می سپرد . ناهار را در آرامش خاصی دیگر برایم ان

خوردیم . در تمام لحظات چشمان نافذش طوری به من خیره بود که انگار می ترسید لحظه ای را کامل نکرده ردّ 

رت روزهای شیرین گذشته را میخوردم ؛ کرده باشد . از اشتیاق دیر یافته اش آنچنان مایوس بودم که حقیقتاً حس

لحظاتی که او آنها را مثل دستمال کاغذی بی مصرف به زباله دان سپرده بود و اکنون بی خیال از گذر گاه درد ، خیلی 

آرام و فارغ الخیال در پی بازیافت بود . سپهر مرا با مترسک های میان مراتع عوضی گرفته بود . او انتظار داشت که 

ع و اقسام سازهای دیوانه وارش برقصم در حالی که نفس رقصیدن و تحریک را از زوایای وجودم طوری رانده به انوا

 بود که دیگر تمایلی به ریجت نداشتم .

آهو برنامه زندگی آینده ت چیه ؟ کسی وارد  `وقتی ناهار تمام شد بلند شدیم و راه افتادیم . در راه بازگشت پرسید :

 "زندگیت شده ؟

 "آره ، یه آهوی جدید با خصلت های نوین . "ا جدیّت گفتم :ب

 "کجا میری ؟ "پرسیدی :

 "اول به اموزشگاه میرم تا یه باری پیدا کنم . "گفتم :

 "نه منظورم حاال نیست . بعد رو میگم ، بعد که اثاث رو بار کردی. "با اخم کوچکی گفت :

 "یه گوشه ای روی زمین پهناور خدا . "تی فکر کردم و گفتم :در حالی که نفس در سینه ام حبس شده بود مدّ

آهو اگه هرگز بر نگردی باز هم  "در سکوت محض بقیه راه را طی کرد . جلوی در آموزشگاه مرا پیاده کرد و گفت :

 "دوستت دارم .

 "من هم مثل یه دوست فراموشت نمی کنم . "نگاهی طوالنی به او کردم و گفتم :

فظی از هم جدا شدیم ، این بار قبل از اینکه وارد شوم راه افتاد و رفت اما ناگهان ترمز کرد و بازگشت . بدون خداحا

 "برای دادن کلید باهام تماس میگیری ؟ "وقتی به نزدیکی ام رسید گفت :

 "باالخره یه جوری کلید رو بهت میرسونم . "شانه ها را باال انداختم و گفتم :

 ورتی راه افتاد که در عرض چند ثانیه از نظر محو شد .این بار با چنان ص
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وارد آموزشگاه که شدم خانم غزالی تازه آمده بود . شاگردان هم یکی یکی در حال وارد شدن بودند ، با دیدنم به 

 "آهو جون برادرت تماس گرفت و گفت بهش زنگ بزنی . "طرفم آمد و گفت :

 "اتفاقی افتاده ؟ "گوشی را برداشت پس از احوالپرسی گفتم :فوری شماره داریوش را گرفتم ، مهناز 

 "نه عزیزم ، فقط داریوش میخواست در مورد موضوع خاصی باهات صحبت اکنه . "خنده ای کرد و گفت :

سالم آهو جون نترس چیزی مهمی  "بعد گوشی را به داریوش داد . با حیرت سالم اردم ، داریوش در جوابم گفت :

 "میخواستم پیشنهادی بهت بدم . نیست . فقط

 "چه پیشنهادی ؟ "گفتم :

توی شیراز خیلی غریبی ، بهتره تهران رو برای زندگی انتخاب کنی . این طوری شاید راحت  "در کمال آرامش گفت :

مسله تر باشی . چون شیراز خیلی دوره و برای ما هم سرزدن به تو خیلی مشکله . میخواستم تا بر نگشتی باهات این 

 "رو مطرح کنم .

ولی دیگه برای این تصمیم گیری دیر شده . چون من توی شیراز جا افتادم و استخدام شدم . شاید یکی دو  "گفتم :

سال دیگه این کار عملی باشه ولی حاال نه . در ضمن با اوضاعی که دارم اگه جلوی چشم مامان نباشم بهتره چون مدام 

 "تره آزارش ندم .میخواد غصه من رو بخوره ، به

آهو تو باعث آزار هیچ کس نیستی . میتونی بفهمی ؟ همه ما خوب میدونیم که قصور از جانب تو  "با ناراحتی گفت :

 "نبوده پس بی جهت این حرف ها رو بهانه نکن .

ت ترّحم دیگران همه اینها رو خوب میدونم ، اما میخوام بدونی که طاق "در حالی که بغض گلویم را گرفته بود گفتم :

رو هم ندارم . میخوام یه بار دیگه برم خودم رو پیدا کنم و بشناسم ، چون دوباره مثل لحظات بعد از طالق اولم خودم 

رو گم کردم . نمیدونم کجا هستم و برای چی هستم . بذار تو خلوت و تنهایی محض دوباره برای به تحرک واداشتن 

ن تنها عالج همه دردها باشه . دردهایی که با ما به دنیا نمیان بلکه ما خودمون چرخ های زندگی تالش کنم . شاید ای

 "آنها رو خلق میکنیم .

ساکت شد ، چون دیگر جایی برای اصرار ورزیدن نبود . از او خداحافظی کردم و با یک دنیا تنهایی به پیله خود فرو 

و همیشه به راحتی از آن خارج شده بودم ولی این بار کسی با  رفتم . پیله ای که بارها و بارها به دور خود تنیده بودم

همیشه فرق می کرد . خستگی و نومیدی ، بی هدفی و ندای قلبیام همانند مانعی شکست ناپذیر راه را بر خروجم 

 . بسته بود . اصال میلی به خارج شدن از پیله ام نداشتم . سالها از عمرم گذشته بود و هنوز سر جای اولم بودم

 "عزیزم ناهار خورده ای ؟ "خانم غزالی بهم نزدیک شد و گفت :

 "بله ، از لطف شما خیلی ممنون نمیدونم چطور از عهده جبران این همه زحمت بربیام . "سر تکان دادم و گفتم :

 "ن باشم .کاشکی حقیقتاً کار مثبتی از دستم بر می اومد که الیق این همه امتنا "دستی به شانه ام زد و گفت :

وقتی که رفت پهلوی کار آموزها به دفتر مراجعه کردم و شماره یک باربری را پیدا کردم و یک ماشین خواستم . 

نشانی خانه را هم دادم . چون برای همان لحظه ماشین داشتند فوری خداحافظی کردم و با عجله مطلب را برایش 

 راه افتادن ماشین به طرف شیراز میروم .توضیح دادم و گفتم که خودم بلیت میگیرم و پس از 

کمی بعد از اینکه به خانه رسیدم . ماشین از راه رسید . کارگرانی که آمده بودندن فوری اثاث را ظرف مدت یک 

 ساعت و نیم بار ماشین کردند و راه افتادند . من هم فوری به ترمینال رفتم و بلیطی خریدم و راه افتادم .
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ظهر بود که از اصفهان خارج شدم .یک باره یادم افتاد که کلید را تحویل سپهر نداده ام . قطع این حدود پنج بعد از 

 . میشد تفاهمٔ  مسله باعث سو

وقتی به شیراز رسیدم ، ماشین باری را پیدا کردم و اثاث را به خانه منتقل کردم . خسته تر از آن بودم که بتوانم 

 وشه ای دراز کشیدم و خواب سیری کردم .چیزی را جا به جا کنم . فوری در گ

طرف های ظهر بود که از خواب بیدار شدم .فوری رفتم کلید را با پست سفارشی به نشانی خانم غزالی فرستادم و به 

خانه بازگشتم . بعد تلفنی با خانم غزالی صحبت کردم و جریان را برایش توزی ه دادم . او با خونسردی خیالم را از 

 دن کلید به دست سپهر راحت کرد و خداحافظی کردیم .بابت رسان

متاسفم آنقدر رفتنم با عجله  "تقریباً پنج بعد از ظهر بود که با سپهر تماس گرفتم خوشبختانه تازه آمده بود . گفتم :

یره تا بود که نتونستم کلید رو بهت برسونم . اون رو برای خانم غزالی پست کردم . وقتی که رسید باهات تماس میگ

 "بری کلید رو تحویل بگیری .

میدونستم که شدیداً از برخورد با من گریزونی این کارت هم به خاطر اینه که دلت نمیخواست  `با دلخوری گفت :

 "دیگه منو ببینی .

 "نه باور کن حقیقت این نبود . "با استیصال گفتم :

 "از اصفهان خیلی دوری ؟ "پرسید :

 "ای تقریباً ."گفتم :

 "خب حاال دیگه خیالت راحت شد که دست من بهت نمیرسه ."پوزخندی زد و گفت :

 "من از تو هراسی ندارم این امثاله هم ناخواسته پیش اومد . "با شکیبایی وافری گفتم :

 "حاال دیگه فرقی نمیکنه . امیدوارم خوشبخت بشی ، خداحافظ . "مکثی کرد و گفت :

 "امیدوارم تو هم خوشبخت بشی ، خداحافظ . "رامی روی گونه هایم می لغزید گفتم :در حالی که اشک هایم به آ

تلفن را قطع کردم . حالت تهوع شدیدی پیدا کردم نفهمدیم که این تهوع از روحم سرچشمه می گرفت یا از جسمم . 

. حاال دیگر واقعاً همه ولی در هر صورت دیگر روی پا بند نبودم . فوری چند قرص اعصاب خوردم و به بستر رفتم 

 14چیز تمام شده بود .فصل 

بیست و چهار ساعت اول را در لحظات مرگ آوری طی کردم شاید که هیچ کس درکی از چونگی آن نداشته باشد. 

وقتی که حالم کمی بهتر شد، دوباره به محل کار سپهر زنگ زدم تا ببینم کلید به دستش رسیده یا نه. ولی کسی که 

 «آقای کالنتر دیروز استعفا دادن و برای همیشه از این جا رفتن.» تلفن جواب می داد، گفت: همیشه به 

فوری با خانه ی خانم غزالی تماس گرفتم و درباره ی رسیدن بسته سوال کردم. گفت که چند ساعت پیش سپهر به 

می دانستم که این نگرانی چه  آنجا رفته و کلید را گرفته و رفته. از گم شدت سپهر نگران شده بودم، ولی خوب

مفهومی در قلبم دارد. همان طور که من ردپای خویش را مخفی کرده بودم، سپهر هم ردپای خود را پنهان کرده بود 

تا دیگر راه برگشت نداشته باشم. چرا نمی توانستم فراموشش کنم؟ مگر سپهر چه فرقی با قیه داشت؟ عصبی تر از 

 با رویا سرگرم کنم. آن بودم که بتوانم خودم را

از فردای آن روی سیر طبیعی زندگی دوباره آغاز شد. تمام لحظاتم را کار پر کرده بود، چرا که دیگر هدفی جز کار 

برایم باقی نمانده بود. تمام سرمایه ای را که برایم باقی مانده بود، مبدل به سهام چند کارخانه کردم. چون نیازی به 

 کردم و کرایه ی خانه و خرجم را هم به سادگی درمی آوردم.خریدن خانه احساس نمی 
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هفته ای یکی دو بار تلفنی با داریوش و صدف و بقیه حرف می زدم. صدف نسبت به من احساس دوگانه ای داشت. 

عقیده اش بر این بود که من حرمت گذشت بزرگم را شکسته ام. ولی من چون در میان کود دست و پا می زدم، رای 

بقیه، تحولی در افکارم به وجود نمی آورد. عقیده داشتم آدمی یا گوسفند شمارش شده ی آغل جامعه است،  صدف و

 یا پلنگ زخم دیده ی شبهای مهتابی!

بعد از گشت مدتی، دیگر به محیط انس گرفتم. مثل اینکه هر روز بیشتر در زندگی جدیدم حل می شدم. دیگر از 

ی حوصله ی همخانه ای مثل صدف یا همسری مثل سپهر را نداشتم. یکی دو تا تنهایی مفرط خسته شده بودم، ول

دوست از میان همکارانم دستچین کردم که تمایلی به باریک شدن در زندگی ام نداشتند و گاهی با آنها رفت و آمد 

 می کردم.

ود که سی و شش سال بیشتر یکی از آنها رویا دختر سی ساله ای بود که هنوز ازدواج نکرده بود و دیگری سیمین ب

نداشت و شوهرش پنج سال قبل در تصادفی جان سپرده بود. ما سه نفر رابطه ی دوستانه ی شیرین و خاصی با هم 

ایجاد کرده بودیم. سیمین دختری به نام مریم و پسری به نام مسیح داشت. رویا زیاد حوصله ی بچه های سیمین را 

یزار است. ولی من با عشق و عالقه ی شدیدی به آنها نزدیک می شدم، خصوصا نداشت و همیشه می گفت از بچه ها ب

به مریم که اصال پدری به خویش ندیده بود، چون پس از مرگ پدرش به دنیا آمده بود و غیر از سیمین کسی را در 

 اطرافش مشاهده نکرده بود.

گری بودیم نه فکر ربودن افکار یکدیگر. وجه دوستی ما سه نفر از هرگونه نیرنگی رها بود. نه فکر فروختن به دی

اشتراک هر سه ی ما تنهایی بود. رویا با مادر پیرش زندگی می کرد که شاید آخرین روزهای زندگی اش را می 

گذراند، و هیچ خویشاوندی نداشت. سیمین هم که اصال اهل شیراز نبود. سالها پیش به خاطر ازدواج با همسرش 

 پس از مرگ شوهر دیگر حاضر به ترک شیراز نشده بود. راهی شیراز شده بود و

اوایل دوستی ما خیلی محدود بود، ولی کم کم بر اثر انس و عالقه ی بیشتر به هم نزدیک شدیم تا جایی که مادرم و 

 داریوش انها را ندیده کامال می شناختند. سیمین به خاطر بچه هایش زیاد کار نمی کرد، اما هرچه بود از عهده ی

مشکالت زندگی برمی آمد. بارها و بارها شاهد بودم که خواستگارانی نه چندان بد، شاید هم کمی بهتر از آنجه باید 

باشد، برایش پیدا شد، اما هرگز حاضر به ازدواج دوباره نشد. از تنهایی اش لذت می برد و عمیق تریم روابط با 

مش بودند. او واقعا به این زندگی راضی بود و هرگز لب به کودکانش برقرار کرده بود که تنها یادگار شوهر مرحو

گالیه نمی گشود. با وجود همه ی مشکالتی که داشت، همیشه لبخند به لب داشت و با از خود گذشتکی وافری به 

 راهش ادامه می داد.

و به دور از کینه رویا هم حالتی خاص خود داشت. چهره ی فوق العاده گیرایی نداشت، اما قلبش مهربان و صمیمی 

های پیر دخترانه بود. با خودش عهد کرده بود که هرگز ازدواج نکند، چون خودش را وقف مادرش کرده بود. زمانی 

که خواستگاران بسیاری داشت، به خاطر افلیج بودن مادرش ترکش نکرده بود، چون هیچ خواستگاری زیر بار 

که دیگر از خیلی خواستگاران خبری نبود، او باز هم شکایتی نداشت و زندگی با مادرزنی افلیج نرفته بود، و حاال هم 

این فلسفه ی قشنگی بود که گاه فقط در کتاب ها به آن بر می « اگر مادرم نبود من هم نبودم.» همیشه منی گفت: 

له رو خودم لباس عروسیت رو می دوزم. فقط ب» خوریم. همیشه وقتی می خواستم سر به سرش بگذارم، می گفتم: 

تو که الالیی بلدی، چرا خوابی نمی بره؟ن وقتی » و او همیشه در این طور مواقع می گفت: « بگو، دیگه بقیه اش با من.
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که خوب فکرش را می کردم، می دیدم راست می گوید. اگر الالیی بلد بودم چرا باید بی خوابی را ترجیح می دادم؟ 

 می طلبیدم.پس چیزی که در توانم نبود، نباید از بقیه 

یک بار یک خواستگار پیدا کردم که پسر بزرگ زن مرده ی همسایه ام بود. بالفاصله بدون هیچ گونه تعمقی جواب 

منفی دادم و گفتم که تصمیمی ازدواج ندارم. گاهی اوقات دم در خانه می دیدمش. دو ماه طول نکشید که با زن 

یک خواستگار دیگر پیدا کردم که برادر سیمین بود. او سی و  دیگری ازدواج کرد و رفت پی زندگی اش. بعد از آن

چهار ساله و اهل تهران بود. وقتی برای دیدن سیمین به شیراز آمده بود، مرا دیده بود. بعد از آن تا مدتی سیمین 

پا به  پاپی من شد، ولی من با عزم و اراده ی راسخ از وی پوزش خواستم، چون واقعا در شرایطی نبودم که بتوانم

 زندگی جدیدی بگذارم.

سیمین و رویا کم و بیش از گذشته ی من مطلع بودند و می دانستند که چه بر من گذشته. رویا خیلی بیشتر از سیمین 

برای این وصلت جوش می زد و گاهی که خیلی خودمانی می شدیم، سربسته به من حالی می کرد که روزی قصد 

ازدواج خبری نیست. سیمین هم به نوبه ی خویش تالش خودش را کرد، ولی همه  ازدواج پیدا می کنی، ولی دیگر از

ی نصایح و گفتگوهای او روی من بی اثر بود. دیگر حوصله ی یک شروع مسخره و درگیر شدن با هندوانه ای 

 ندگی کنم.دربسته را نداشتم. زندگی مجال مخاطره کردن را از من گرفته بود. آموخته بودم که فقط در زمان حال ز

برادرم قراره بیاد شیراز. » با این که به برادر سیمین جواب رد دادم، باز هم دست بردار نبود. روزی سیمین گفت: 

این سفر دیگه برای دیدار من نیست. اون می خواد از زبون خودت جوابت رو بشنوه، چون عقیده داره که من 

 «نم.نتونسته م خواسته های حقیقیش رو برای تو بیان ک

با شنیدن این خبر در تنگنای بدی قرار گرفتم. چون در هر صورت پرویز برادر سیمین بود و نمی توانستم با او تندی 

کنم. به دلیل شخصیت ساده و بی غل و غشم هم بلد نبودم با کسی موش و گربه بازی کنم. بنابراین سعی کردم 

 نیست. محترمانه به او حالی کنم که واقعا این ازدواج عملی

وقتی او به شیراز آمد، شبی با سیمین برای صرف شام به رستورانی رفتیم. بعد از شام در خیابان دور می زدیم و او 

دنبال سرنخی می گشت تا صحبت را شروع کند، ولی وجود سیمین باعث شرم حضورش می شد. عاقبت سیمین به 

 ه هایش، موقتا ما را تنها گذاشت.دلیل سکوت او پی برد و با بهانه کردن به پارک بردن بچ

وقتی که سیمین و بچه ها برای رفتن به پارک از ماشین پیاده شدند، من و پرویز در ماشین تنها ماندیم. اولش سکوت 

عمیقی برقرار بود، چون من ابتدا به ساکن حرفی برای گفتن نداشتم . کمی که گذشت، او احساس کرد ممکن است 

خانم کیمیا، یه عرض خصوصی داشتم که » همین علت یکباره بدون هیچ پرده پوشی گفت:  بچه ها خسته شوند، به

باید با خودتون درمیون می ذاشتم. چهارماهه که با شما آشنا شده م. توی این مدت فرصت زیادی داشته م تا با 

قانع کننده ای از طرف آسایشی که نیاز دارم فکر کنم و حاال راهش رو پیدا کرده م. ام در این مدت هیچ جواب 

خواهرم نشنیدم. می خوام از دهن خودتون بشنوم که چرا و به چه دلیلی رو منو زمین می اندازین. این برای من خیلی 

مهمه، چون شما هیچ برخوردی با من نداشته ین. شاید چهار چنج بار، اون هم دورادور منو دیده ین. آدم این طوری 

کنه. نمی خوام ادای پسرهای هیجده ساله رو دربیارم و بگم در نگاه اول عاشق شده  نمی تونه درباره ی کسی قضاوت

م، نه، در طول عمر سی و چهار ساله م دخترهای متعددی دیده م. انقدر هم ندید و بدید نیستم که از روی ظاهر کسی 

ن هستین که سالهاس تصور کنم که عاشقش شده م. ولی شما مثل هیچ کس نیستین، دقیقا همون همسر رویایی م

دنبالش می گردم. با تعریف هایی که سیمین از شما کرده و آزمایشهای متعددی که پشت سر گذاشته ین، فکر نمی 
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کنم احساس من خیاالتی ابلهانه محسوب بشه. دکتر دندانپزشک هستم و می تونم شما رو از هرچیزی که آرزوی هر 

یخ، پول سند خوشبختی کسی نبوده،ولی بودنش بهتر از نبودنشه. چه بسا زنیه، غنی کنم. البته هرگز در هیچ جای تار

زندگی ها که فقط به خاطر فقر مادی از هم پاشیده شده. ضمنا این رو هم خوب می دونم که شما نیازی به زندگی 

و  پرتجمل ندارین و خودتون در حد کفایت از پس مشکالتبرمی آیین. در هر صورت من تدارک یه آینده ی امن

آروم رو، چه از نظر جسمی چه از نظر روحی برای شما دیده م. سالی یه ماه عید نوروز با هم به ویالم توی شمال می 

ریم و تابستون ها رو به مسافرت های خارج اختصاص می دیم. می تونم هر خواسته ای که داشته باشین اجابت کنم، 

 ٱحتی اگه اون خواسته دادن مطلق جان و مالم باشه.

آقای وفایی، حرف شما کامال درسته که می گین » از حرف هایش بهت زده شده بودم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

آدم نمی تونه از روی ظاهر آدمها قضاوت کنه، شما هم از من چیزی نمی دونین. البته شاید سیمین قسمتی از زندگی 

ای متعددی داشته که حاال منو به یه موجود درونگرا و منو برای شما شرح داده باشه، ولی زندگی من فراز و نشیب ه

جادو شده مبدل کرده. من بیش از اون چه فکر می کنین توی تک روی هام جلو رفته م. درست مثل کسی هستم که 

سوار بالنی می شه و وقتی از جو زمین خارج شد، راه برگشتن به زمین رو کم می کنه. من به جایی رسیده م که دیگه 

ای برای خودم نمی بینم. نه تنها قصد ازدواج ندارم، بلکه خیلی از خصلت های گذشته م بریده م. گاهی  آینده

رفتارهای شخص، مثل یه بیماری مزمن، موجب فرسودگی روحش می شه. متاسفم که من چیزی برای شما ندارم. من 

رده. برای شما دخترها و زنهایی شایسته خالی خالی هستم؛ انسانی زمدگی باخته که دور و بر هیچ میز قماری نمی گ

تر وجود دارن که می تونین با اونها به سعادت واقعی برسین. اما من مثل درخت پاییزی خشک و سوخته م. ممکنه 

هر دختر یا زنی از داشتن زندگیی که تصویر کردین احساس لذت وافری پیدا کنه، ولی من ادمی نیستم که به دلیل 

مسیر بدم، چون چشمم به دیدن اشعه ی زرین ثروت عادت نداره. خسته م و بیش از هرچیز  تجمالت زندگی تغییر

نیاز به آرامش دارم و حاضر نیستم کسی رو توی تنهاییم سهیم کنم. نه این که قصد خوار شمردن شما رو داشته 

تر از اونه که مردی بتونه  باشم، نه! فقط دیگه حاضر نیستم زیر بار ازدواج برم. لجاجت های درونی من فاجعه بار

تحمل جنبه های خودمدارانه م رو داشته باشه. شاید امروز به خاطر صراحتم محکومم کنین، ولی این صراحت به نفع 

شماس. از زمانی که خودم رو شناخته م، مسیر زندگیم رو با اراده ی شخصیم انتخاب کرده م. حاال هم تصمیمم در جا 

طالح برزخیه! یه بار هستی ام رو فدای عشق کردم و غنیمتی نصیبم نشد. دیگه قصد زدن تو همین موقعیت به اص

ندارم مهر هیچ قلبی رو به دلم راه بدم. امیدوارم شما هم به زودی همسر مورد عالقه تون رو پیدا کنین و زندگی 

 «مشترکتون رو آغاز کنین.

داشته و به احساستون پشت کرده، دلیل نمی شه که اگر یه نفر لیاقت همسری شما رو ن» با حالتی شرمگین گفت: 

همه رو با همون چشم ببینین. چیزی که منو شیفته ی شما کرده تحصیالت یا شکل و شمایل شما نبوده، بلکه شیوه 

های برخورد مستقیم شما با همه چیز و همه کس در گذشته و حال بوده. متاسفانه جواب شما برای من قانع کننده 

 «ین که ایمان داشته باشم که تا آخر عمر ازدواج نمی کنین.نیست. مگه ا

چه فایده ای داره که االن از من قول بگیرین؟ لین قول چیزی رو ثابت می » با نارحتی قیافه ای دلخور گرفتم و گفتم: 

رو توی کنه؟ شاید یه روز حقیقتا دچار تحولی شدم که تضخیص دادم وقت ازدواج مجدده. ولی امروز این آمادگی 

خودم نمی بینم. بنابراین در مورد آینده هم نمی تونم هیچ قولی به شما بدم. من یه انسان آزادم و تا روی که خودم 

 «بخوام، توی همین وضعیت باقی می مونم.
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آخه چرا؟ اگر ممکنه روزی ازدواجی باشه، چرا حاال نه؟ امروز چه فرقی با فردا داره؟ اگه بدونم » با سماجت گفت: 

عاقبت یه روز ممکنه از این زندگی خسته بشین، صبر می کنم. فقط به من قول بدین که انتظارم بیهوده نیست. در اون 

 «صورت تا هر زمان که اعالم آمادگی کنین، ساکت و بی صدا می شینم و لب از لب باز نمی کنم.

 دند و رشته ی حرف پاره شد.قبل از اینکه بتوانم جوابی به او بدهم، سیمین و بچه ها سوار ماشین ش

خانم کیمیا، » آن قدر از رسیدن سیمین ذوق زده بدم که پرویز با نگاهی تالفی جویانه نگاه مرا پاسخ داد و گفت: 

 «امیدوارم تصور نکنین سوالها تا ابد بی جواب می مونه. هر سوالی جوابی و هر رفتاری غلتی داره.

ساندند و رفتند، احساس بدی پیدا کردم. مثل اینکه جرمی مرتکب شده باشم، آن شب پس از اینکه مرا به خانه ام ر

مدام به دنبال نقطه ی گریزی بودم. درکی از ترسم نداشتم. وجدانم شدیدا زخمی بود، ولی از چه رو، درک نمی 

به وفایش ایمان کردم. پرویز منتظر جواب بود و من جوابی برایش نداشتم. نمی توانستم از حاال قولی به او بدهم. 

نداشتم. دلم می خواست از شیراز هم فرار کنم،ولی کجا می توانستم بروم؟ تهران؟ که زودتر مرا پیدا کند؟ اصفهان؟ 

که از چاله دربیایم و به چاه بیفتم؟ کجا؟ بهتر بود فکرهای احمقانه را از سر به در می کردم، چون حوصله ی یک 

 ک بی نماز که در مسجد را نمی بستند.جابجایی دیگر را نداشتم. به خاطر ی

با هزار و یک لعنت به افکارم به بستر خواب رفتم، ولی هنوز خوابم نبرده بود که زنگ تلفن به صدا درآمد. گوشی را 

 برداشتم. فکر کردم ممکن است داریوش باشد، چون او اغلب آخر شبها زنگ می زد.

ن او را نکرده بودم. پس از سالم و احوالپرسی گفت: م مثل این که با شنیدن صدای پرویز خشکم زد. دیگر فکر تلف

 «خوابی بودین و بد موقع مزاحم شدم.

 «نه، هنوز خوابم نبرده بود. مسئله ی خاصی پیش اومده که این وقت زنگ زده ین؟» کمی من من کردم و گفتم: 

ن، در حالی که هنوز نمی دونم توی قلب شما مشکل من اینه که فردا باید برگردم تهرا» پس از مکث کوتاهی گفت: 

 «چی می گذره؟

از نظر شما چی باید بگذره؟ امروز شما رو با وعده های خام امیدوار کنم و فردا همه چیز » با خنده ای بی اعتنا گفتم: 

دیگه به  رو فراموش کنم؟ شما منتظر چنین جواب ابلهانه ای هستین؟ کسی از فردا خبر نداره، شاید من بیست سال

 «فکر ازدواج افتادم؛ زمانی که دیگه دردی از دل شما بر نمی داره.

 «زمان برای من بی مفهومه. تا پشتوانه ی ابدیت هست، زمان حرف بی معناییه.» با سماجت گفت: 

ارم، نه یه جوری حرف می زنین مثل اینکه عمر نوح دارین. نه من در قالب احساسات شاعرانه جایی د» با خنده گفتم: 

شما. پس بهتره به همه ی مسایل از دید حقیقت گرایی نظر کنین. دوست ندارم زندگی شما رو تباه کنم. من زنی 

هستم که دوبار مهر ازدواج و طالق توی شناسنامه م ثبت شده، اما شناسنامه ی شما سفیده. این تفاوت کافیه که 

. بیشتر از این سعی در گرفتن جواب نکنین. چون ممکنه دورنمای هر سعادتی رو از نظر اذهان عمومی تیره کنه

خاطره ی زشتی به یادگاری ترسیم کنیم. سیمین برای من مثل یه خواهر عزیزه. دلم نمی خواد لکه ی سیاهی روی 

 «دوستیمون بیفته. امیدوارم خوشبخت بشین.
 

 «هنوزم دوستش دارین؟» مدتی سکوت کرد و بعد گفت: 

 «از کی حرف می زنین؟ سیمین؟» ی گفتم: با حیرت خفقان آور

 «نه، سیمین رو نمی گم. آقا سپهر رو می گم.» با حسادت کاذبی گفت: 
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باید » آن چنان از سوال ناگهانی اش یکه خورده بودم که کلمه ای در دهانم نمی پرخید. وقتی سکوت مرا دید گفت: 

دم. مدتهاس که در خیال خودم، روزهای قشنگی رو حدس می زدم که موضوع چیز دیگریه. کاش زودتر فهمیده بو

 ٱروی صفحه ی آینده ترسیم کنم، غافل از اینکه شما هنوز از خواب بی خبری گذشته بیدار نشدین.

سفره ی عشق من و سپهر مدتهاس که برچیده شده و برای همیشه از هم » در حالی که تمام بدنم می لرزید، گفتم: 

ه برگشتن داشتم، خیلی راحت و بی دغدغه به طرفش می رفتم. ولی دیگه چیزی به اسم دور شده یم. اگه تمایلی ب

عشق توی وجودم نمی جوشه که به خاطرش پا روی غرورم بذارم و همه ی گذشته رو فراموش کنم. اگه هم تمایلی 

نه شما فکر کنین که با به ازدواج ندارم، برای این است که دوست ندارم اسیر قید و بندی بشم که یه طرفه باشه. ممک

همه ی مردهای روی زمین تفاوت دارین، ولی از دیدگاه من مرد یعنی خودخواهی،ف مرد یعنی برتری طلبی، مرد 

یعنی تبعیض. هرچقدر هم سعی کنین خودتون رو از بقیه ی همجنسهاتون مجزا کنین، عاقبت به اصل خودتون بر می 

ه ساله ی دیگه ندارم. در مرز سی سالگی هستم و نیمه ی اول زندگیم گردین و من مهلتی برای یه دوره ی غفلت د

رو پشت سر گذاشته م. اگه نمی تونین دلیلی برای امتناعم پیدا کنین، دلیل نمی شه که اونو به حساب پایبندی ام به 

 «سپهر بذارین.

باهاتون صحبت کنم. شاید اگه  متاسفم که نمی تونم اون طوری که می خوتم» آهی بلند از روی تاسف کشید و گفت: 

سکوت کنم بهتر باشه. در هر صورت اگه روزی تغییر عقیده دادین، من به عنوان یه آدم بی غرض منتظرتون هستم. 

حس می کنم اصرار بیش از این شک برانگیز باشه. پس تا بدبین تر از این که هستین نشدین، زحمت رو کم می 

 «کنم.

ستم شدیدا دلخور شده، ولی راهی برای ایجاد رابطه ی مسالمت آمیز پیدا نمی مدتی سکوت کرد. خوب می دان

انتظار احساس خوشایندی نیست، خصوصا که پایانی نداشته باشه، پس بهتره شما هم دنبال « کردم. عاقبت گفتم: 

 «زندگیتون برین.

 «اجازه می دین باز هم باهاتون تماس بگیرم؟« با صدایی شکسته و مایوس گفت: 

 «نیازی به این کار هست؟!» خیلی صریح و رک گفتم: 

 «شاید باشه و شما مطلع نباشین.» به آرامی گفت: 

یک باره تمام موهای تنم سیخ شد. از وحشت این که دوباره مراحل قبل از ازدواجم با سپهر را تکرار کنم،داشتم 

دوست داشتن عمیق و سوزان باشه، وقتی قبال  هرچقدر هم که حرارت» دیوانه می شدم. با اضطرابی آشکار گفتم: 

درش غوطه خورده باشی احساس گرما نمی کنی. اگه قصدتون اینه که مدتی با زمزمه های گوشنواز از روی 

 «حساسیت های من کار کنین، از االن می گم که بی نتیجه س چون قلب من مار گزیده س.

قاومت شما رو به عینه لمس کنم، چون حرف های شما برای قلب من مهم نیست؟ اجازه بدین م» با سماجت گفت: 

من قانع کننده نیست. سالها طول کشیده تا تونسته م کسی رو پیدا کنم که همیشه برام حکم رویا رو داشته. شما از 

 «یاس و شکست می ترسین؟

اطمینان دارم و می دونم  من از چیزی نمی ترسم، چون به خودم» در حالی که از حرفهایش متعجب شده بودم، گفتم: 

احدی نمی تونه منو دچار دگرگونی کنه. فقط از بدهکاری گریزانم. دوست ندارم کسی نسبت به احساس من، حس 

 ٱمالکیت داشته باشه.
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بهت قول می دم که در هیچ شرایطی به من بدهکار نشی. حتی قول می دم که بعد از این دیگه » با صدایی گرم گفت: 

 «اج و این طور چیزها سخنی به میون نیارم. این برای تو کافی نیست؟از عشق و ازدو

به یه شرط: شما باید باز هم دنبال همسر محبوبتون بگردین و روی من حسابی باز نکنین. » با حالتی درمانده گفتم: 

بیشتر از ماهی  در غیر این صورت صحبت های ما غیر از استخوان الی زخم گذاشتن چیز دیگه ای نخواهد بود. البته

 «یه بار هم تماس نگیرین، چون ممکنه بر اثر عادت دچار اشتباه بشین.

در این مورد بعدا مفصل با هم صحبت می کنیم. فعال جوابی برای این شرط آخر ندارم. » خوشحال و ذوق زده گفت: 

 «بهتره مرور زمان کار خودش رو بکنه.

فقط آخرین حرفمم رو به عنوان تنها اتمام حجت می گم: با آبیاری به هر طور میلتونه. » خنده ای کردم و گفتم: 

 «درخت خشک و سوخته، انتظار سرسبزینداشته باشین.

اگه یه قسمت کوچیک درخت نسوخته باشه و جوونه بزنه، » پس از مکث کوتاهی با حالتی شوخ و کنایه آمیز گفت: 

 «نظرت عوض می شه؟

 «ید اصال چنین نقطه ای وجود داره؟باید د» خنده ای کردم و گفتم: 

پیداش می کنم. قول می دم که پیداش کنم. تو به همه چیز شک داری، ولی یه روز این » با پشتکار بیهوده ای گفت: 

 «شکت از بین می ره و پرده ی ابهام رو کنار می زنی و می بینی تفاوت ها از کجا تا به کجاس.

ز این بود چی؟ فکر نمی کنی تو هم مبدل به یه آدم ریشه سوخته ای مثل من می اگه حقیقت غیر ا» با تردید گفتم: 

 «شی؟

 «بذار آینده خودش همه چیز رو نشون بده.» با اعتماد به نفس کاذبی گفت: 

مسئله ای نیست. اگه تو این طوری قانع می شی و جوابت رو می گیری، من حرفی ندارم. حاال اگه کاری » گفتم: 

 «اید برم. چون فردا صبح زود باید توی دادسرا باشم.نداری، من ب

 «امیدوارم موفق باشی. خداحافظ!» با حالتی ذوق زده گفت: 

 «خداحافظ!» گفتم: 

گوشی را گذاشتم. آن قدر دلم خالی بود که از پریشانی پرویز خنده ام می گرفت. وقتی آدم این گونه حقایق عینی را 

وانه پی می برد که در چه شرایطی بالهایش را به آتش می کشد. از هرگونه وابستگی مشاهده می کند،به فلسفه ی پر

و هیجانی بیزار بودم. کاش ذره ای عشق در وجودم باقی مانده بود که می توانستم احساس پرویز را به محک تجربه 

نداشتم. پشت همه ی  بگذارم. شاید حقیقتا خوشبخت می شدم. اما دیگر حوصله ی غزل های رحوت انگیز تقدیر را

غزل ها فریادی خاموش خفته بود. فریادی که مثل جرقه ای مخزن باروت همه ی فداکاری ها را منفجر می کرد. این 

فریاد کجا بود؟ چرا من یارای گذشتن از بچه را داشتم و سپهر را ترجیح دادم، ولی وی از من گذشت؟ مگر چقدر 

رفت؟ ممکن بود پرویز عاشقتر از سپهر باشد؟ نه. اگر هم می بود، می  عاشق بود که پیمانه اش به این سرعت سر

توانست با یک بهانه ی قراردادی همه چیز را نابود کند. برای جنس آنها این کار مشکلی نبود. همیشه قبل از این که 

 فکرش را هم بکنی، همه چیز ویران می شود.

. نزدیکی های ظهر بود که به سراغم آمد و با رویی خندان صبح روز بعد هرچه دنبال سیمین گشتم پیدایش نکردم

 «مثل این که پرویز خیلی اظهار رضایت می کرد. عاقبت خیاط در کوزه افتاد؟» گفت: 

 ٱسیمین، دلم می خواد یه سوال خصوصی ازت بکنم. امیدوارم از دستم دلخور نشی.» سر تکان دادم و گفتم: 
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 «ی؟چه سوال» با شادمانی خاصی گفت: 

 «گفتم: م چرا هرگز راضی به ازدواج مجدد نشدی؟

چون واقعا دوستش داشتم. اگه نمرده بود و به خاطر اختالفی ازش جدا شده بودم، بی » نفس عمیقی کشید و گقت: 

 «تامل ازدواج می کردم، ولی حاال حس می کنم با ازدواج فراموشش کرده م.

بگم که من هم لحظه ی جدا شدن هیچ اختالفی باهاش نداشتم، باورت می  اگه بهت» با چشمانی تالفی جویانه گفتم: 

شه؟ فرق ما با هم اینه که همسر تو بر اثر تصادف از صحنه ی زندگیت محو شد، اما من خودم سپهر رو نابود کردم. 

و در مورد ازدواج اون شاید هرگز تعادل اولیه اش رو پیدا نکنه. درسته که دینی به گردن هم نداریم، اما من خودم ر

بعدی مسئول می دونم. دیگه دلم نمی خواد کسی هدف تیر کج تابی من قرار بگیره، خصوصا که اون شخص برادر 

 «عزیزترین دوستم باشه.

امیدوارم اون چه صالح و مصلحت توئه برات پیش بیاد. باور کن بدون هیچ غرضی حرف می » لبخندی زد و گفت: 

 «ز هم برادرم. هر تصمیمی هم که بگیری، ربطی به دوستیمون نخواهد داشت.زنم. تو دوست منی و پروی

 از او تشکر کردم و از هم جدا شدیم.

پرویز به قولش عمل کرد و تا مدت ها زنگ نزد. همین که اراده ای برای مهار خواسته های قلبی اش داشت، برای 

می زد، حرفها خیلی ساده و در حد احوالپرسی کوتاه من کافی بود که بهش اعتماد کنم. ماهی یک بار هم که زنگ 

 بود.

نزدیک دو سال به همین منوال گذشت و من هرلحظه منتظر بودم که خبر ازدواجش را به من بدهد، غافل از اینکه 

 اصال در فکر ازدواج نبود.

خانم غزالی بهم پیشنهاد داده  دفتر وکالتم مدتها بود راه افتاده بود و تک و توکی مراجعه کننده داشتم، چندین بار

بود که یک آموزشگاه طراحی باز کنم. اولش به این کار راضی بودم، اما وقتی بازار وکالتم گرم شد، از باز کردن 

اموزشگاه منصرف شدم، چرا که حقیقتا شغل وکالت را می پرستیدم. از این که از حق و حقوق آدمی بی گناه دفاع 

صوصا که در اغلب دفاعیاتم موفق می شدم. خیلی به ندرت اتفاق می افتاد که موفق به کنم لذت وافری می بردم، خ

گرفتن رای بی گناهی موکلم نشوم. کم کم شهرت خاصی در زمینه ی وکالت پیدا کردم. هرکس که به بن بست می 

ردهای کوچک و رسید و یا مشکل الینحلی داشت، به من مراجعه می کرد. از این که مثمرثمر واقع می شدم و د

 بزرگ هموطنانم را التیام می بخشیدم کمال رضایت را داشتم.

در آن زمان دیگر از زمان طالق من و سپهر نزدیک چهارسال گذشته بود و من در سی و چهار سالگی با عشق شدید 

 به کار و روابط خاص با دوستان و گریز ممتد از پرویز سرگرم بودم.

 

 

 12فصل 

دی حدودا چهل ساله با موهای جوگندمی و چشمانی مشکی به دفتر وکالتم مراجعه کرد و اظهار یک روز عصر مر

داشت که چندین مشکل حقوقی دارد که برای اغلب آنها احتیاج به مشورت با وکیل دارد. حدود یک ساعت و نیم در 

بسیار، دفترم را ترک کرد.  مورد یکی از مشکالتش پرسشهایی کرد و عاقبت پس از پرداخت حق مشاوره، با رضایت

 سوالهای او مربوط به یکی از استثنایی ترین مواردی بود که کمتر کسی با آن برخورد می کند.
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یک هفته ی بعد دوباره به دفتر کارم مراجعه کرد و سواالتی در مورد دیگری کرد و دقیقا مثل دفعه ی قبل غیر از 

 نداشت. مشاوره ای ساده و بی دردسر، خواسته ی دیگری

 «مشکل اساسی شما چیست؟» از او سوال کردم: 

متاسفم که نمی تونم بهتون بگم. چون این اطالعات رو برای موسسه ای کسب » با لحنی خیلی سری و پوشیده گفت: 

می کنم که تمایلی به علنی ساختن اهدافش نداره. در حقیقت توی این موسسه همه چیز به آرومی و در خفا پیش می 

 «ره.

خب، موسسه شما می تونه یه وکیل حقوقی استخدام کنه که مجبور به شنیدن نقل قول نباشه و خیلی » با حیرت گفتم: 

 «راحت مستقیما مشکالتش رو حل و فصل کنه.

متاسفم، اما موسسه ابدا مایل نیست مشکالتش رو مستقیما با وکیل درمیون بذاره. شما » با جدیتی موقرانه گفت: 

یل هستین و از عواقب این جور روباز حرکت کردنها مطلعین. با رقیبهای زیادی داریم که باید در مقابله خودتون وک

با اونها هشیار باشیم. شاید بعدها که تونستم اعتماد اونها رو نسبت به شما جلب کنم، خود شما رو برای این کار در 

نیست. ما هفته ای یه بار از شما اطالعات می گیریم و نظر بگیریم، ولی حاال در چنین مقطعی این کار امکان پذیر 

دستمزد شما رو هم تمام و کمال پر داخت می کنیم. اگه از این مشاوره شکایتی دارین، به وکیل دیگه ای مراجعه 

کنیم. در ضمن اگه می بینین که به شما مراجعه کرده یم، دلیلش تبلیغات وسیعیه که توی موسسات دولتی از شما 

 یم. شنیده

ابدا از این که منو انتخاب کردین ناراضی نیستم. فقط منظورم این بود که بدونم » نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 «موسسه شما در رابطه با کار خالفی فعالیت داره که تا این حد محتاطانه عمل می کنه؟

ن، چون آدم های خالفکار به راحتی ابدا چنین تصوری رو به مغزتون راه ندی» لبخند گرمی بر لبانش نشست و گفت: 

وکیل هایی پیدا می کنن که قابل خرید و فروش باشن. یا بهتر براتو عرض کنم، کسی که در راه خالف قدم می ذاره، 

 «از هیچ چیز ابایی نداره.

ودش بود آن روز پس از رفتن آن مرد اسرارآمیز، تا مدتی به رفتارها و اعمال او فکر می کردم. چیز آشنایی در وج

که شدیدا مرا تکان می داد، ولی درکی از آن نداشتم. با دیدن چشمهای نافذش ناخودآگاه چیزی نامفهوم به من الهام 

می شد. شاید اگر این حالت در من وجود نداشت، همان روز به او می گفتم که دیگر به من مراجعه نکند، ولی چیزی 

و رو می کرد. این احساس نه عشق بود و نه نفرت، بلکه چیزی بود  در چشمهایش موج می زد که تار و پود مرا زیر

شبیه حس کردن رشته ای گنگ در وجودم، که درک نمی کردم به چه سان در درونم پا گرفته. فقط حس می کردم 

 که در آنیده ی نزدیک هرچه بیشتر ببینمش،برایم آشکارتر خواهد شد.

یخچه ی سک.نت چهارساله ام در شیراز جستجو کردم، کسی را با این نام خانوادگی اش ظاهری بود. هرچه در تار

نام نیافتم. حتی برای پیدا کردن ردی از این مرد اسرارآمیز به سیمین و رویا رو انداختم و از آنها خواستم تا اگر 

قه ی کارشان با چنین کسی را به این نام می شناسند، درباره اش اطالعاتی به ممن بدهند، ولی هیچ کدام از آنها در ساب

 شخصی برخورد نداشتند.

چرا این قدر » سیمین به کنجکاوی ام در مورد آقای ظاهری مشکوک شد. شبی که با هم تنها بودیم، از من پرسید: 

 «درباره ی آقای ظاهری تجسس می کنی؟
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ه که همه چیزش، حتی چون حالت اسرارآمیزی داره. برای موسسه ای کار می کن» با بی خیالی محض جواب دادم: 

 «نامش، سریه. می خوام مطمئن شم که توی مخمصه ای گرفتار نمی شم.

چرا دکش نمی کنی؟ تو که همیشه از دردسر گریزونی، چطور مشاوره ی شخصی آب زیرکاه رو قبول می » پرسید: 

 «کنی؟

دو تا اسم و چند تا اسم کاالی تولیدی چون می خوام به رازش پی ببرم. شاید اگه روز اول » با حالتی متفکرانه گفتم: 

بهم معرفی می کرد، تا این حد کنجکاو نمی شدم، ولی این حالت خفاکاری اون منو بیش از اون آشفته کرده که از 

 «ترس کنار بکشم.

ممکنه این فضولی به قیمت گزافی برات تموم بشه. » سیمین در چشمهای من نگاه کرد و با حالتی اخطاردهنده گفت: 

 «این جور ماجراجوییها نتیجه ای غیر از نابودی شهرتت نداره. اگه از من می شنوی تا دیر نشده کنار بکش.

برعکس، طوری مشتش رو باز می کنم که خودش متوجه نشه. هر هفته که به من » شانه هایم را باال انداختم و گفتم: 

اول یه دفترچه مخصوص این کار گذاشته م و هر  مراجعه می کنه، در یه مورد خاص باریک می شه. من هم از روز

روزی که به من مراجعه می کنه و موضوع مشورتش رو مطرح می کنه، بعد از رفتنش موضوع رو توی دفترچه درج 

می کنم. فعال بعد از شش ماه چیزی دستگیرم نشده، چون موضوعات به هم هیچ ربطی ندارن. ولی به زودی یه 

می کنم و پی به ماهیت موسسه شون می برم. فقط کمی زمان می خواد. اون اصال نمی تونه  ارتباطی بین اونها پیدا

 «تصور کنه که من چنین کاری بکنم.

آهو، واقعا تو عجب اعجوبه ای هستی! حاال بعد از این که موسسه » در حالی که دهانش از تعجب باز مانده بود، گفت: 

 «رو شناختی، قصد داری افشاگری کنی؟

 «نمی دونم، باید دید کارش چیه؟» نه هایم را باال انداختم و گفتم: شا

 «مواظب باش که یه روی برای بستن پرونده ی اطالعاتت یه گوشه ای خفه ات نکنن.» سیمین سر تکان داد و گفت: 

ی زنم و می پس برای اینکه از چنین کاری جلوگیری کنم، فردا یه نسخه از روی دفترم م» خنده ای کردم و گفتم: 

 «ذارم پیش تو بمونه تا اگه خطری تهدیدم کرد تو...

بله، تا اگه خطری تو رو تهدید کرد، من هم به سرنوشت تو دچار بشم. آهو، » با عجله به میان حرفم پرید و گفت: 

 «دست بردار. همین فردا بهش بگو که یا موقعیت خودش رو روشن کنه، یا بره دنبال یه وکیل دیگه.

سیمین جون، نگران نباش. اون با من کاری نداره. خاطرت جمع باشه اگه موضوع مهمی در » ای کردم و گفتم:  خنده

کار بود، قطعا اونا مدام با یه وکیل کار نمی کردن و هرچند وقت یه بار وکیلشون رو عوض می کردن. چیزی که باعث 

 «تردید من شده همین مسئله س. باالخره پیداش می کنم.

********** 

دفعه ی بعد وقتی آقای ظاهری به دفترم آمد، موضوع تازه را عنوان کرد. در حال صحبت کردن بودیم که تلفن زنگ 

زد. گوشی را برداشتم. پرویز بود. با حالتی محشتزده حرف می زد. از نگرانی اش متعجب بودم. طوری حرف می زد 

آقای ظاهری نمی توانستم صحبت کنم، چون آن چنان با که گویی خطر بزرگی مرا تهدید می کند. البته جلوی 

 چشمان پرسشگرانه به من خیره مانده بود که انگار بوی خطر زیر دماغش به گردش درآمده بود.
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بحث رو کمی طوالنی تر کن، چون من توی شیراز هستم، ولی تا زمانی که به تو برسم مدتی طول می » پرویز گفت: 

ای ظاهری رو تعقیب کنم تا بدونم کیه و چه منظوری داره. اگه نیم ساعت دیگه معطلش کشه، فقط می خوام این آق

 «کنی، خودم رو می رسونم.

 «کی به تو گفته که مشکلی هست؟» با ناراحتی نگاهی به آقای ظاهری کردم و با درماندگی گفتم: 

نی از چهره های حقیقی این طور اشخاص سیمین همه چیز رو بهم گفته. تو خام تر از اونی که بتو» با عجله گفت: 

 «پرده برداری. تو صد در صد با یه کالهبردار طرفی.

پرویز، تو هیچ اقدامی نمی کنی تا من بهت بگم. دوست ندارم همه ی تیرهام رو به سنگ » با تحکم کاذبی گفتم: 

 «بنشونی. می تونی منظورم رو درک کنی؟

 «م که منظورت رو درک نمی کنم. خداحافظ.نه، متاسف» با سماجت بیهوده ای گفت: 

 و منتظر جواب خداحافظی من نشد و با شتاب گوشی را گذاشت.

 «مثل اینکه مشکلی برای شما پیش اومده، نه؟» آقای ظاهری نگاهی به چهره ی پریشان و سردرگمم کرد و گفت: 

حدس شما درسته. بهتره جلسه ی امروز رو » در حالی که نمی دانستم چه بگویم و چگونه خودم را مهار کنم، گفتم: 

 ٱبه فردا موکول کنیم، چون من باید االن سر قراری حاضر بشم. البته باید ببخشین.

 «خبر بدی بهتون دادن؟» لبخند دلنشینی زد و گفت: 

اینکه به در حالی که تند تند پرونده هایم را جمع و جور می کردم و آماده ی خارج شدن از دفتر می شدم، بدون 

وقت شما رو به فردا موکول می کنم، حاال اگه لطف کنین و از این جا برین، ممنون می » سوالش جوابی بدهم، گفتم: 

 «شم.

خانم کیمیا، اگه دچار مشکلی شده ین، بفرمایین تا » با چشمان نافذش نگاهی عمیق و کاونده به من کرد و گفت: 

 «کمکتون کنم.

فکر می کنم بهترین کمک در حق من این باشه که فوری این جا رو » انداختم و گفتم: با وحشت نگاهی به ساعت 

 «ترک کنین.

مدتی با نگاه دریده اش، که ابدا شبیه روزهای گذشته اش نبود، مرا خیره ورانداز کرد و سپس بدون هیچ کالمی از 

 دفتر خارج شد.

ه خیابان انداختم، ولی خبری از پرویز نبود. خیالم راحت شد پنج دقیقه صبر کردم و بعد از دفتر خارج شدم. نگاهی ب

که از به پا شدن طوفان جلوگیری کرده ام. چرا پرویز با این بی پروایی به خودش اجازه می داد که در کار من دخالت 

 کند؟ چه کسی به او این اجازه را داده بود که مثل ببری درنده عمل کند؟

یدا نکرده بودم که سروکله اش پیدا شد. بی معطلی سوار ماشینش شدم و قبل از هنوز مهلتی برای اندیشیدن پ

 «کی به تو اجازه داده که مشتریهای منو تعقیب کنی؟» هرگونه سالم و احوالپرسی فریاد کشیدم: 

ه تنگ بدون اینکه جوابی به من بدهد به راه افتاد و بی هدف شروع به گردش در خیابانها کرد. از سکوت مرگبارش ب

اگه قرار باشه هر کسی در دفتر من منو می زنه این کارها رو بکنی، دفتر » آمده بودم. با لحنی آرام تر از قبل گفتم: 

منو تخته می کنی. چی باعث شدده که این طور بی مهابا به شیراز بیای و بدون خواسته ی من چنین تصمیمی بگیری؟ 

 «باید برامم توضیح بدی.
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هر آدمی، به خصوص توی شغل شما وکیلها، احتیاج به پشتیبان داره. اگه » قار آهی کشید و گفت: خیلی آرام و باو

غیر از این باشه، خیلی زود آدم های انتقام جو سرش رو زیر آب می کنن. قرار بود از عالقه ی درونیم حرفی به میون 

م و شاهد پرپر شدنت باشم؟ نه این که تصور کنی نیارم، ولی چطور می تونم با یه دنیا امید و آرزو برای اینده، بشین

چون زن هستی تو رو ضعیف می دونم. نه، اصال این طور نیست. چه بسا مردهای قدرتمند و پرکبکبه دبدبه ای که به 

راحتی مثل موشی به تله افتاده ن. تو تجربه ای توی این طور مسائل نداری. از نیرنگهای جامعه بی خبری و آخرش 

 «وی های بیمار گونه ات، سرت رو به باد می دی.با کنجکا

آقای پرویز وفایی، من تقریبا ده ساله که با این طور آدمها سر و کار دارم و دیگه به » با اخمی توفنده و ناشکیبا گفتم: 

وجودشون عادت کرده م، در ضمن شک و بدگمانی من نسبت به یه مسئله باعث نمی شه که خطری تهدیدم کنه. 

اصال مسئله چیز دیگه باشه ولی شما با دخالتتون همه چیز رو خراب می کنین، بهتره که شما به دندانپزشکی شاید 

 «بپردازین و دست از تعقیب و گریز بردارین.

مدت هاست با این که نمی بینمت و زیاد باهات حرف نمی زنم، طوری توی زندگیم » آه پرتاسفی کشید و گفت: 

به هرکاری رو از گرفته ی. تو چی هستی؟ کی و در چه مقطعی می تونم جرات حرف زدن  رخنه کرده ی که اشتیاق

پیدا کنم؟ وقتی که مردیم؟ منتظر چی هستی؟ چرا تا این حد از من پرهیز می کنی؟ من هم روزگاری برای خودم 

شهر آشوبت بوده. تا کجا آدمی بودم. از اول که این قدر خوار و ذلیل نبودم. هرچی به سرم اومده، از سر اون نگاه 

منو به هوای دیدن آب، دنبال سراب می شکونی؟ چرا ذره ای رحم توی دل سنگت نیست؟ چرا با من مثل یه آدم 

 «ماشینی برخورد می کنی؟ مگه من از سنگ و آهنم که فکر می کنی شکستنی نیستم؟

یه چیزی بگو. بگو که باید برم گم شم. ده » سپس ماشین را گوشه ای پارک کرد و در چشمهایم نگاه کرد و گفت: 

بی انصاف، یه چیزی بگو که حداقل دلم آروم بگیره. اصال می فهمی دل چه معنایی می ده؟ چون یکی یه بار قلبت رو 

شکسته، فکر می کنی باید تا آخر عمر دل همه ی آدمهای بی تقصیر رو بسوزونی تا سوزش قلب خودت تسکین پیدا 

 «هر رو از من می کشی؟ توی قاموس تو این کار مجازه؟کنه؟ داری انتقام سپ

پرویز حرف می زد و من لحظه به لحظه شکسته تر می شدم. درست انشگت گذاشته بود روی زخم قدیمی ام و بی 

مگه من فرستاده بودم دنبالت » امان فشار می داد. چیزی به فروریختنم باقی نمانده بود. یکباره بغضم ترکید و گفتم: 

حاال منو محکوم می کنی که قصد انتقام جویی داشته م؟ من که از همون اول بهت گفتم هیچ رگی در درونم عشق که 

رو منتشر نمی کنه. منتظر چی هستی؟ منتظری که بهت بگم دنیای منو به هم زدی؟ آره، تو داری ریشه های منو از 

تونم چیزی رو که فاقدش هستم، بهت تقدیم خاک بیرون می کشی. از جون من چی می خوای؟ عشقم رو؟ چطور می 

 «کنم؟ دلت می خواد بهت دروغ بگم؟

ای کاش برای یک بار هم شده بهم دروغ گفته بودی. ای کاش مدتی نقش یه » در حالی که بغض کرده بود گفت: 

رفتی. ولی این  واله و شیدا رو بازی می کردی و بعد به بهانه ی کاذبی منو زیر پات له می کردی و برای همیشه می

کار رو هم نکردی. شاید در اون صورت می تونستم خیلی راحت فراموشت کنم. ولی با این همه خودداریها و 

ممانعتها، چطور می تونم به درونت نفوذ کنم؟ درست مثل یه تیله ی شیشه ای، لبالب، جاذت، بسته و لغزان هستی. با 

ه فکر می کنم به دستت آوردم، مثل طبیعت فرارت قبل از این که هیچ ترفندی نمی شه به تو نزدکیشد. وقتی هم ک

 «درکت کنم در می ری. خمیره ی تو رو از چی ساخته ن؟ چرا فکر می کنی من نمی تونم خوشبختت کنم؟
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یه بار خوشبختی مثل قالب صابونی از دستم به زمین افتاد. بعد از اون سعی » در حالی که اشک می ریختم گفتم: 

گه به احساسات نرم و لطیف و فرار نزدیک نشم، چون موندنی نیستن. دیگه طاقت وسوسه های تب آلود کردم دی

 «شب های پایانی رو ندارم. دیگه به هیچ عشقی پایبند نمی شم، چون حس می کنم اعتقاد به وجودش، حماقت محضه.

ر منو آزمایش کنی. من همه ی وجود و هستی تو بزرگتر از اونی که بتونی بشکنی. می تونی یه با» با درماندگی گفت: 

ام رو توی این قمار وسط می ذارم. اگه کسی قراره ببازه، اون تو نیستی، چون القیدی تا اعماق وجودت رخنه کرده، 

 «بذار من اون طور که مایلم خودم رو توی صحنه ی زندگیت نشون بدم. شاید ارزشش رو داشته باشم.

 «خواهش می کنم منو برسون خونه. حالم خوب نیست.» گفتم: در حالی که اشک می ریختم 

بهم قول بده که درباره ی حرفها م پیشنهادم فکر می کنی. بهم قول بده که مایوسم نمی » با استیصالی وهم آور گفت: 

یه شهر  کنی. از این جاده ی بی انتها و بیابونهای خاکستری رنگش به تنگ اومده م. بهم بگو که پشت این کوه بلند

 «سرسبزه. بگو که با من به اون شهر میای.

بهت قول می دم که درباره ی حرفهات فکر کنم، اما قول دیگه ای » در حالی که حال خودم را نمی فهمیدم، گفتم: 

 «توی کار نیست.

 «آهو، من روی توی حساب می کنم.» با تبسمی محبت بار گفت: 

گوشه ای نشستم. درکی از آینده و ماهیتش نداشتم. حرفهای پرویز مثل  وقتی به خانه رسیدم، مثل آدم کوکی در

دشنه ای قلبم را سوراخ کرده بود. نیمی از حرفهایش درست بود و نیمی کامال هجور و نادرست. به او قول داده بودم 

 درباره ی حرفهایش فکر کنم. این فکر کردن چه معنایی جز تسلیم ممکن بود داشته باشد؟

که چیزی از زوایای قلبم در حال کنده شدن باشد، ناخودآگاه گوشی را تلفن را برداشتم و شماره ی صدف را مثل این

مدتهاس که به تهران نیومده ی. دل همه ی ما برات تنگ شده، اول » گرفتم. با شنیدن صدایم خوشحال شد و گفت: 

 «بگو کی منتظرت باشیم؟

م. نمی تونم هممه چیز رو ول کنم و بیام تهران. حاال هم که مزاحمت شدم، صدف جون، خیلی کار دار» با خنده گفتم: 

 «یه سوال داشتم. امیدوارم بین خودمون بمونه.

 «من که با تو این حرفها رو ندارم.» با حیرت گفت: 

می دونم  گفتم: م می دونم، ولی دلم نمی خواد احدی از حرفهای ما بویی بره، خصوصا داریوش و مهناز و مادرم. چون

 «که با اونها رفت و آمد دارین.

 «بگو عزیزم. خیالت راحت باشه که کسی از حرفهای ما بویی نمی بره.» با دلی شاد و راحت گفت: 

 «می خوام بدونم که از سپهر خبری نداری؟» با تردیدی طاقت فرسا گفتم: 

 «منظورت چه جور خبریه؟» مدتی مکث کرد و سپس گفت: 

 «نمی کنه. هر اطالعاتی که باشه مهمه. می خوام بدونم کجاس و ازدواج کرده یا نه. فرقی» گفتم: 

از ازداجش هیچ اطالعی نداریم. آخرین باری که تورج درباره اش صحبت کرد، شش » نفس عمیقی کشید و گفت: 

یشه داشته ایران رو ماه بعد از طالقتون بود که می گفت سپهر باهاش تماس گرفته و خداحافظی کرده، چون برای هم

ترک می کرده. حاال هم خدا می دونه توی کدوم کشور زندگی می کنه. ولی قدر مسلم می دونم که دیگه بر نمی 

گرده. اگه ایران بود حتما برای گرفتن خبر از تو یه تماسی با تورج می گرفت. صد در صد جایی بند شده و دیگه 

 «خیال برگشتن نداره.
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پس هیچ کس » سنگینی را از روی دوش هایم برداشته باشند، نفس آسوده ای کشیدن و گفتم: مثل این که وزنه ی 

 «ازش خبر نداره، نه؟

نه، چون هرموقع تورج باهاش حرف می زد، منو در جریان می ذاشت. مطمئنم که حدود چهارساله که » جواب داد: 

 «پهر افتادی؟کسی ازش خبر نداره. حاال چرا یه دفعه بعد از چهار سال یاد س

 «نمی دونم. یه حس ناخودآگاه بود. یه دفعه یه جوری شدم و هوس کردم ببینم کجاس؟» گفتم: 

 «ناقال اگه پیداش می کردی کاری باهاش داشتی؟» با شیطنتی خاص گفت: 

 «نه، فقط می خواستم ببینم ازدواج کرده یا نه.» با امتناعی سرد و منجمد گفتم: 

 «بدجنس، نکنه خبری شده و قصد ازدواج داری که دنبال سند ازدواج سپهر می گردی؟» فت: با همان لحن قبل گ

خیلی خالصه و ختصر جریان پرویز را برایش شرح دادم. ساکت و بی دغدغه به همه ی حرفهایم گوشی داد. وقتی 

 «خب، نظرخودت چیه؟ این طور که می گی پسر بدی نیست.» صحبتم تمام شد، گفت: 

نظر خودم رو نمی دونم. دچار سرگردانی مفرط شده م. حس می کنم هرکاری بکنم » تی مستاصل گفتم: با حال

 «اشتباهه. مونده م میون دوراهی که چی کار کنم.

 «چرا دنبال سپهر می گردی؟ می خوای خیالت از ازدواجش راحت بشه؟» با شکی کامال آشکار گفت: 

ونم، فقط یه حس کنجکاوی بود. می خواستم بدونم که بعد از اون همه اتفاقات نمی د» در حالی که می لرزیدم، گفتم: 

چی کار کرده. زندگی خوبی داره؟ از برگزیدن چنین راهی رضایت داره؟ بعد از سالها گرمای بدن فرزندش رو لمس 

 «کرده؟

 «برای تو فرقی می کنه؟» با لحنی زیرکانه گفت: 

سال باهاش زندگی مردم. اگرچه راهمون از هم جدا شد، کینه ای ازش به  صدف من هشت» آزرده و سنگین گفتم: 

 «دل ندارم. چرا باید بچه دار شدنش برام بی اهمیت باشه، درحالی که تنها چیز باارزش براش بچه بود و بس؟

ش رسیده تا امروز نمی خواس در این مورد باهات حرف بزنم، ولی فکر می کنم وقت» با حالتی محکوم کننده گفت: 

که تو حقیقت رو قبول کنی. تو در قبال گذشته پنج ساله ت، غرامت سنگینی از سپهر گرفتی. سپهر آدمی نبود که 

خودش رو گم کنه ولی این رفتار احمقانه رو از تو یاد گرفت و رفت که دیگه اسمی ازش توی زندگیت نباشه. و حاال 

ه گشتن تو بی نتیجه س، چون مدتهاس که مرغ از قفس پریده و که رفته تو داری دنبالش می گردی در حالی که دیگ

 «رفته.

صدف، من دنبالش نمی گردم. فقط می خواستم از زندگیش مطلع بشم.حاال هم اگه خودش رو گم » با تغیر گفتم: 

 «نکرده بود برای من تفاوتی نمی کرد.

همیت می شه، همه چیزش از ارزش و اعتبار میفته. وقتی که کسی برای آدم بی ا» با حالتی پرخاشجویانه فریاد کشید: 

 «چطوریه که...

صدف، تو را به خدا بس کن. من دنبال یه آدم همدل می گشتم، ولی برعکس مثل این » میان حرفش دویدم و گفتم: 

 که تو امروز از دنده ی چپ بلند شده ی. متاسفم که بدموقع مزاحمت شدم. سعی می کنم دیگه آرامشت رو به هم

 «نزنم. اصال تلفن من اشتباه بود،ولی...
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به میان حرفم پرید و گفت: م نه آهو، فکر می کنم کار تو درست بود. اشکال از من بود که حرفهای نگفته ی بسیاری 

 «روی دلم سنگینی می کرد و فرصت رو برای بیرون ریختن اونها غنیمت شمردم. متاسفم که مایه ی آزارت شدم.

 «وشش کن. بین دو تا دوست از این چیزها زیاده.فرام» گفتم: 

 «آهو، از من دلخوری؟» خنده ای کرد و گفت: 

 «نه، دیوونه. چرا باید فکر کنی انقدر کینه ای هستم؟» گفتم: 

 «آهو قصد ازدواج داری؟» با تردید گفت: 

یدم، شاید هم نه. قدر مسلم اینه که صدف، واقعا نمی دونم. شاید در آینده باهاش به نتیجه رس» با سردرگمی گفتم: 

هرچی پیش بیاد مقدر منه. تا جایی که به زمین مربوط می شه، من تالش خودم رو می کنم، ولی اگه پای مقدرات 

 «اسمونی در میون باشه، هیچ نصیب و قسمتی پایمال نمی شه.

 «امیدوارم که در هر صورت مایوس نشی.» با لحن خواهرانه ای گفت: 

خداحافظی کردم و رفتم دنبال تهیهی شام. مدتی با غذا پختن خودم را سرگرم کردم تا مغزم از استنباط بیش از از او 

حدش خارج شود، ولی بی فایده بود. از این که سیمین را در جریان وضعیت آقای ظاهری گذاشته بودم سخت عصبی 

به من نزدیک تر از حد مجازش نمی شد. در هر  و پشیمان بودم. شاید اگر این حساسیت پیش نمی امد، هرگز پرویز

صورت حاال دیگر دیر شده بود. باید بعد از این بیشتر مراقب می بودم. خوب می دانستم که پرویز در گوشه ای 

 گوش خوابانده تا مچ آقای ظاهری را بگیرد.

نیامد. فهمیدم که بویی از جریان  روز بعد، ساعت پنج بعدازظهر منتظر آقای ظاهری بودم، ولی نیامد. روزهای بعد هم

برده که غیبش زده. پرویز هم پنج روز کشیک کشید تا با به دام افکندن ظاهری، حرفش را به کرس بنشاند، ولی 

 تیرش به سنگ خورد و دست از پا درازتر به تهران برگشت.

 

 16فصل 

ز دیدنش طوری یکه خوردم که خودش درست سر موعد یک هفته ی همیشگی بود که دوباره ظاهری پیدایش شد. ا

 «هم متعجب شد. با حالتی مشکوک گفت: م اتفاق غیرمترقبه ای افتاده؟

 «نه، فقط فکر کردم دیگه این جا پیداتون نمی شه.» گفتم: 

حرفش را خورد. مثل این که تازه به « چرا؟ مگه اتفاقی افتاده... مگه شما از چیزی...» با چشمانی گشاد شده گفت: 

 یزی پی برده باشد، آن چنان در خودش فرور رفت که انگار اصال آنجا نیست. چ

آقای ظاهری می شه لطف کنین و منو از ابهام دربیارین و این نقاب مسخره رو » با صدایی بلند و هشداردهنده گفتم: 

 «از روی صورتتون بردارین؟

 «کدوم نقاب؟ از چی حرف می زنین؟» با وحشت گفت: 

بعد از شش هفت ماه، هنوز مورد اعتماد قرار نگرفته م؟ هنوز باید از اهداف موسسه شما » بی سابقه گفتم:  با تحکمی

بی اطالع باشم؟تا حاال حرفی از من جایی درز کرده که این طور محتاطانه سرتون توی الک خودتونه؟ باالخره من 

 «نباید بفهمم برای کی کار می کنم؟

شما برای من کار می کنین، بیشتر » و، مثل این که به بشارت بزرگی دست یافته باشد، گفت: با چشمانی براق و پرتالل

 «از این باید بدونین؟ من که شما را در موردی به وکالت نطلبیده م که همه ی زوایای شغلیم رو براتون بشکافم.
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 درسته که من به شما اعتماد کنم، ولی شما به من» رنجیده و ناطمئن گفتم: 

 «اعتماد نداشته باشین؟

از جمله ام ناگهان لرزش آشکاری بر بدنش مستولی شد و دوباره نگاهش همان حالت غریب را پیدا کرد. شدیداً به 

 رفتارش مشکوک شده بودم. این بار دیگر باید تکلیف این قضیه را روشن می کردم.

باید همه چیز روشن بشه. یا از این لحظه پرده آقای ظاهری، امرزو »وقتی که دیدم حاضر نیست حرف بزند، گفتم: 

 «پوشی رو کنار می ذارین، یا این آخرین جلسه ایه که می آیین این جا.

 با چشمان وحشتزده به من خیره شد و چیزی زیر لب گفت که متوجه نشدم.

بدین بهتره از فردا دنبال آقای ظاهری، مثل این که خیال ندارین. جوابی به من »عاقبت کاسۀ صبرم لبریز شد و گفتم: 

 «وکیل دیگه ای بگردین.

 «اگه حقیقت رو بفهمین، باز هم اجازه می دین برای مشاوره بیام این جا؟»با صدایی گرفته و بم گفت: 

اگه توی مؤسسه شما هیچ کار خالف قانونی مشاهده نکنم، باز هم می تونین »با چشمانی از حدقه درآمده گفتم: 

در کوچک ترین موردی از قانون تخطی شده باشه، دیگه شما این جا کاری ندارین. فقط می تونم  بیایین، ولی اگه

 «بهتون قول بدم که اسرار شما رو حفظ کنم.

نه، این برای من کافی نیست. باید یه کاغذ امضا شده به من بدین که بعد از فهمیدن حقیقت باز هم با »با تحکم گفت: 

 «نه از نوع کار من شخصاً خوشتون نیاد، در حالی که خالف قانون نیست.من کار می کنین. چون ممک

اگر کار شما شامل شرایط قانونی »در حالی که از شدت کنجکاوی در حالت جنون بودم، فوری روی کاغذی نوشتم: 

ه به من باشد، قول می دهم که از هر گونه همکاری سرباز نزنم و هرگاه که مایل بودید، می توانید برای مشاور

 «مراجعه کنید. امضاء کیمیا.

ببخشین، باید اسم کوچیکتون هم روی کاغذ درج بشه، چون »کاغذ را به دستش دادم. نگاهی به آن انداخت و گفت: 

 «ممکنه بعداً زیرش بزنین.

چیکم اسم کوچک من چه تفاوتی در اصل موضوع می کنه؟ شاید اصالً دوست نداشته باشم اسم کو»با کالفگی گفتم: 

 «روی کاغذ باشه.

مهم نیست، روزی که الزم بشه خودم اسمتون رو به کاغذ »با بی اعتنایی اغفال گرانه ای شانه ها را باال انداخت و گفت: 

 «اضافه می کنم.

من کاغذ رو به شما دادم. حاال نوبت »در حالی که چیزی نمانده بود از کوره در بروم، با صدایی نیمه فریاد گفتم: 

 «س که به قولتون وفا کنین. من دارم گوش می دم.شما

اگه به »با حرکتی کودکانه از جا بلند شد، مثل این که دست و پایش را گم کرده باشد. مدتی راه رفت و سپس گفت: 

 «شما بگم که اصالً مؤسسه ای در کار نیست، عصبانی می شین؟

ون بپا می ذارم تا به ماهیت شرکت مخفی شما پی ببرم. اگه قراره به من دروغ بگین، برات»با غضب شدیدی گفتم: 

چون دیگه راه گریزی نیست. تا پنج روز بعد از رفتن شما، این خونه تحت نظر بود تا هویت شما و هدف مؤسسه 

تون روشن بشه. ولی بعد فکر کردیم که دیگه از شما خبری نیست. حاال که با پای خودتون به این جا اومده ین، یا 

 «رو روشن می کنین، یا دیگه قدم به این جا نمی ذارین. حقیقت
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پنج روز دنبال من می گشتین؟ اصالً همین االن نشونی و شماره تلفن خونه م رو در »با شوق و ذوق ابلهانه ای گفت: 

فتن اختیار شما می ذارم تا در کارتون معذب نباشین. باور کنین من دروغ نمی گم. چون اصالً دلیلی برای دروغ گ

 «ندارم. هدف من از اومدن به این جا کسب یک سری اطالعاته که شاید در آینده به دردم بخوره. فقط همین و بس.

حس می کردم کلماتش از روی دیوانگی محض ادا می شود. برام باور نکردنی بود که تا این حد احمق باشد که هفته 

مگه در »سودی برایش ندارد. با سوءظن شدیدی گفتم: ای یک روز برای کسب اطالعاتی پول خرج کند که فعالً 

 «آینده قصد دارین چی کار کنین که به این نوع اطالعات احتیاج دارین؟

از توی حرفها دارم راه آینده م رو باز می کنم. دارم سعی می کنم بفهمم چه کاری »با اعتماد به نفس کاذبی گفت: 

قوانین اطالع داشته باشه. همون طور که وقتی دچار مشکل روانی می شیم. غلطه. گاهی آدم نیاز داره که از این طور 

باید به روانپزشک مراجعه کنیم. کار من هم دقیقاً خود شناسی و انتخاب معقوالنه محسوب می شه. حاال تا چه حد 

 «حرف منو باور می کنین، بسته به انصاف شماس.

دم. حس کردم که ممکن است واقعاً راست بگوید. شاید این هم از لحن ساده دالنه و اخالصش دچار ترحم عمیقی ش

نوعی مرض روانی باشد که این طوری عالج می شود. از تمام تصورات هفت ماهه ام خنده ام گرفت. بدون این که 

حرفی بزند، بلند شد و نشانی و شماره تلفنش را روی کاغذ نوشت و زیر آن اسم ابراهیم ظاهری را تحریر کرد. بعد 

وقتی کاغذ را به دستم داد و خیلی عادی، مثل این که آن روز فرقی با بقیۀ روزها نداشت، مبلغ همیشگی را روی میز 

 گذاشت و از دفتر کارم خارج شد.

وقتی که رفت از شدت خنده نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. این دیگر چطور بشری بود؟ از حرفهایی که ناروا 

شرمندگی شدیدی شده بودم. حاال چه فکرهایی دربارۀ من می کرد. اما این وسط یک مسئله بارش کرده بودم دچار 

برایم الینحل باقی مانده بود: چرا تا این حد سماجت می کرد که پس از فهمیدن حقیقت باز هم قبولش کنم؟ اگه 

ه کند. مگه من با بقیه چه واقعاً مسئله اش چیزی بود که بیان کرد، می توانست خیلی راحت به وکیل دیگری مراجع

 فرقی داشتم؟ چرا برای گفتن حقیقت از من امضا گرفت؟ دو به شک مانده بودم که حقیقت چیست.

بلند شدم و به سیمین زنگ زدم و گفتم که قائله ختم شده. اولش باور نمی کرد که به این سادگی باشد، ولی وقتی که 

تو رو به خدا ببین یه آدم دیوونه »برطرف شد و با خنده گفت: گفتم طرف اسم و نشانی اش را بهم داده، شکش 

 «چقدر مشکل آفرین می شه. یه هفته پیش چیزی نمونده بود که پرویز از ناراحتی سکته کنه.

سیمین خواهش می کنم دیگه اگه اخبار بدی راجع به من شنیدی، به پرویز انتقال نده، چون اون ممکنه تحت »گفتم: 

 «به عملی بزنه که قابل جبران نباشه. شرایطی خاص دست

بهت قول می دم که دفعۀ آخر بود. علتش هم وحشت واقعیم بود که نگرانت بودم، وگرنه قصد »با خنده گفت: 

 «فضولی تو زندگیت رو نداشتم. امیدوارم عذر منو بپذیری.

 «وده.ابداً نیازی به عذرخواهی نیست، چون نیت تو کمک به من ب»با خوشحالی گفتم: 

به محض این که تلفن را قطع کردم، زنگ زد. حدس زدم ممکن است سیمین باشد. ولی پرویز بود. پس از صحبتهای 

 «آهو، دربارۀ حرفهای من فکر کردی؟»مقدماتی گفت: 

 «آره. چرا چنین روزی رو برای سؤال کردن انتخاب کردی؟»گفتم: 

 «بعداً جوابت رو بهت می دم.»با تأنی جواب داد: 

 «نه، همین االن باید بگی.»گفتم: 
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 «اگه عصبانی نمی شی، می خواستم بدونم اون یارو ظاهری پیداش شد یا نه.»مکثی کرد و گفت: 

دیگه خیالت راحت باشه، چون امروز ماهیتش برام روشن شد. اون نه توی مؤسسه ای کار می کنه و نه اصوالً »گفتم: 

 «کاری به کار کسی نداره.خطرناکه. فقط یه آدم دیوونه س که 

 «داری سر به سرم می ذاری؟»با پوزخندی گفت: 

نه، باور کن حقیقت رو می گم. امروز همه چیز رو ریخت روی داریه. یعنی مجبورش کردم این کار »با جدیت گفتم: 

 «رو بکنه.

نم دلشوره دارم و خانم اون پس بفرمایین که من این جا نشسته م و برای خا»با حسادتی آشکار و غیضی کاذب گفت: 

 «جا یه عاشق دلخسته پیدا کرده ن که به هوای دیوونگی، هر روز به دیدنشون میاد و کسی هم حق حرف زدن نداره.

پرویز، یه جوری حرف می زنی مثل این که من بچه م. اوالً که خبری از عالقه و این حرفها نیست. »با دلخوری گفتم: 

ۀ قانونی به جای دیگه ای سر باز نکرده. ثانیاً با شناختی که روی من داری، این حرفها از صحبتهای ما غیر از محدود

 «تو بعیده، چون خوب می دونی کسی نیستم که خام این طور آدمها بشم. حاال باز هم نگرانی؟

 «ازش نخواستی که دیگه نیاد اون جا؟»با صدایی حسرت زده گفت: 

این که حقیقت رو بگه از من قول گرفت که در صورت غیرقانونی نبودن هدفش اونو  نه، چون قبل از»با خنده گفتم: 

 «از اومدن به این جا منع نکنم. من هم قول دادم. همۀ قضیه همینه.

اگه دروغ گفته باشه چی؟ اگه نظری روی تو داشته باشه چی؟ قطعاً وقتی که »در حالی که کفرش درآمده بود، گفت: 

 «توی روحیاتت رخنه می کنه و روت اثر می ذاره.مدام تو رو ببینه، 

 «پرویز، به من اعتماد نداری؟»با ناراحتی گفتم: 

مسئله اعتماد نیست. تو هنوز به من هم جوابی نداده ی. بنابراین اگه هیچ تمایلی »مکث کوتاهی کرد و سپس گفت: 

 «به اون نداشته باشی، منو مأیوس نمی کنی.

پرویز، آقای ظاهری چه ربطی به تو داره؟ چرا همه چیز »سائل داشتم دیوانه می شدم، گفتم: در حالی که از تداخل م

 «رو بهانۀ چیزهای دیگه می کنی؟

چون اون اغلب پهلوی توئه، ولی من فرسنگها فرسنگ ازت فاصله دارم. یه حس ششم »نفس عمیقی کشید و گفت: 

 «نه با اطالعاتت. می تونی منظورم رو درک کنی؟ قوی بهم می گه که آقای ظاهری با خود تو کار داره،

پرویز، تو همیشه همین طور فکر می کنی؟ »در حالی که از این همه حسادت بیجا شدیداً رنجیده شده بودم، گفتم: 

 «یعنی اگه در آینده همسرت بشم، غیر از چهار تا آدم کج و کوله موکل دیگه ای نمی تونم داشته باشم؟

نه آهو، اعتماد چیز قشنگیه. وقتی که من از تو دورم و بعد از سه سال هنوز جوابی نصیبم نشده، »اد: بالفاصله جواب د

حق دارم که به همه چیز و همه کس مشکوک باشم. اما بعدها همه چیز فرق می کنه. اگه روزی پنجاه تا از این 

کنه با آدمهای دیوونۀ بسیاری سر و کار مشتریها هم داشته باشی، برام اهمیت نداره. درست مثل روانپزشکی که مم

 «داشته باشه.

خودت »یک باره از لحن ادای جمله اش به فکر رفتم. دقیقاً عین جملۀ آقای ظاهری بود. با حالتی متفکرانه گفتم: 

جواب خودت رو دادی. اگه بعد از سه سال هنوز به تو جوابی نداده م، پس آقای ظاهری چطور ممکنه در عرض شش 

 «منو طلسم کنه؟ اما اگه واقعاً مجذوبش بشم. شاید جاذبتر از تو بوده.ماه 

 «آهو، تو که درست نمی گی، می گی؟»در حالی که حیرتزده شده بود، گفت: 
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نه، فقط می دونم که با آدم حسود، غیر از این برخورد نمی کنن. دوست ندارم که از حاال با »خنده ای کردم و گفتم: 

ک می کنم، بگی برات نقشه کشیده یا روت نظر داره. من خودم به تنهایی از عهدۀ حفظ خودم بر هر کی سالم و علی

 «میام و نیازی به حسادتهای ریشه ای تو ندارم. تو با این کار فقط با اعتماد به نفس من بازی می کنی.

نمی خوای بهم بگی که جوابت  آهو،»مدتی بدون این که جوابی بهم بدهد، ساکت بود. عاقبت با احتیاط کاذبی گفت: 

 «چیه؟

نمی دونم. قبل از تلفنت همه چیز برام حل شده بود، اما حاال دچار تردید شده م. حس می »خنده ای کردم و گفتم: 

کردم همۀ خصلتهای مختلف رو می تونم هضم کنم. اما حاال می بینم که هضم حسادت آنقدرها هم برام آسون نیست. 

یقتاً هم به من عالقه مند باشه، ولی این نمی تونه برای من در حکم یه اتهام تلقی بشه، در حالی ممکنه آقای ظاهری حق

که برای تو غیر از این نیست. نمی خوام انگشت روی نقطۀ حساست بذارم، ولی دلم می خواد یه چیز رو بدونی: زمانی 

ها و بارها که اون منو با موکلینم، که خیلی از که با سپهر زندگی می کردم، دفتر وکالت ما مشترک بود و چه بسا بار

اوقات مرد بودن، تنها می ذاشت و می رفت. اون با این کار نه تنها اعتماد به نفس و وفاداریم رو تقویت می کرد، بلکه 

که منو تشویق می کرد که سوءظنهای بی ربط رو کنار بذارم و همین رفتار رو با اون داشته باشم. اغلب پیش می اومد 

 «من هم سپهر رو با موکلین زنش تنها می ذاشتم.

 «آخرش هم مشخص شد که چقدر وفادار بود و چرا نسبت به تو حساسیت نداشت.»پوزخندی کنایه آمیز زد و گفت: 

سپهر در وفاداری بی نظیر بود. چیزی که باعث شد اون اتفاق بیفته دروغ »با دلی رنجیده و صدایی لرزان گفتم: 

 «ود، نه هوسبازی و جفاکاری سپهر. در حقیقت اون قربونی شد.بزرگ من ب

 «اگه دروغ تو راست بود، باز هم سپهر هوسباز و جفاکار نبود؟»با ریشخندی پر کنایه گفت: 

بر باد رفته. دیگه بعد از این خیال ندارم  "اگر"مدتهاس که تمام زندگی من به هوای این »با شکستگی شدیدی گفتم: 

 «ا خاطرش نابود کنم.آینده رو ب

آهو، تو توی ذهنت از سپهر یه بت معنوی عظیم ساخته ی که قادر به شکستن اون نیستی. »با دلی زخمدیده گفت: 

خوب می فهمم که اونچه مثل یه پردۀ ضخیم جلوی دید تو رو گرفته رویای سپهره؛ سپهری که دیگه وجود خارجی 

د، تا اون سر کرۀ زمین هم شده دنبالت می اومد. ولی وقتی فهمید که درمان نداره، چرا که اگه حقیقتاً بهت پایبند بو

 «پذیره، تو رو ترک کرد و رفت.

سپهر نبود که منو ترک کرد، بلکه من بودم که اونو ترک کردم. این مطلب رو همیشه به »با حالتی تدافعی گفتم: 

 «خاطر داشته باش.

رکش کردی، در حالی که سالهای ساله که توی قلبت باهاش زندگی می فقط توی نقاب ظاهریت ت»با عصبانیت گفت: 

کنی. اگه غیر از این بود، سه سال تموم منو پشت چراغ قرمز عشقت به انتظار نمی ذاشتی. تو فقط خودت رو اغفال 

ی از می کنی. هر کس بتونه به درونت نفوذ کنه. به خوبی عبورِ تردید رو در پشت چشمات می بینه. شاید حس کن

خودت ظاهری خالی و تهی ساخته ی، ولی باطن تو خالی نیست. تو مملو از خودآزاریهایی هستی که تحفه ای جز رنج 

نصیبت نمی کنه. همیشه دریچه های انتخابت باز بوده، ولی خودت میلی به خروج از اون جا نداری. نه کسی کشیک 

 «ری و از جا کنده بشی. این کار مشکله؟تو رو می کشه و نه تحکمی در کاره. فقط باید تکون بخو

از این که به راحتی همه چیز را از معدن عواطفم استخراج می کرد، متعجب بودم. اینها حقایقی بود که خودم هم 

باورشان نداشتم، ولی با همۀ گریزم به آنها متصل بودم. آیا هنوز سپهر را با تمام آزارهایش می پرستیدم؟ نه. شاید تا 
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ه هنوز دیر نشده بود منتظر بازگشتن او بودم، ولی حاال دیگر بازگشتش هم چیزی را در قلبم تسکین نمی موقعی ک

 داد. او در آن چهار سال هرگز سعی نکرده بود مرا پیدا کند. این نشان می داد که دیگر همۀ ارزشها پایمال شده اند.

م. در حقیقت این بیلی بود که تو زیر خاکم زدی. ولی اگه دیگه دارم از جا کنده می ش»با صدایی تبدار و مردد گفتم: 

 «روزی اعتمادم نسبت به تو هم سلب بشه، به هیچ تعهدی پایبند نمی مونم.

خاطرت جمع باشه که من کسی نیستم که بهانه ای به دستت بدم. بعد از این که از »با صدایی گرم و پر مهر گفت: 

جونم هم تموم بشه، نمی ذارم توی اون رخوتکده برگردی. اون جا چشم  خودت بیرون اومدی، دیگه اگه به قیمت

 «انداز قشنگی نداره.

 «از کجا می دونی که درونگرایی و رخوت قشنگ نیست؟»با خنده گفتم: 

چون توی این سه ساله، در باورهای ناخوشایندم به هیچ نقطۀ امیدی نرسیده م. شاید »با صدایی الیم و گرفته گفت: 

جود این یارو ظاهری نبود، حاال حاالها باید توی همون باتالقهای مکنده و رنجبارگیهای عبث دست و پا می زدم. اگه و

ولی وجود اون ناخواسته مثبت واقع شد. فقط یه سؤال ازت دارم. دلم می خواد چشمات رو ببندی و اونچه رو می گم 

 «به عینه تصور کنی.

 «پردازی باالیی دارم.آماده م. بگو من قدرت خیال»گفتم: 

توی خیالت ببین که من و تو ازدواج کرده یم و دو تا بچه داریم. روزهای قشنگی »با حالتی ظاهراً بی احساس گفت: 

که با تفاهم طی می کنیم با هیچ گنجی قابل قیاس نیستن. عشق مبدل به دوست داشتنِ عمیق و ریشه ای شده و 

خالص گذاشته. هیچ مشکلی نداریم و هر دو از این روال احساس رضایت می زندگی همۀ سرسبزیهاش رو در طَبَق ا

 «کنیم.

 «خب، توی این مسیر دنبال چی باید بگردم؟»در حالی که تصویر آینده را در ذهنم ساخته و پرداخته بودم، گفتم: 

ببین که چقدر دوستت  دنبال چیزی نگرد. خودش به موقع پیداش می شه. حاال»با صدایی آرام و افسونگرانه گفت: 

 «دارم و همۀ رگه های حیاتم رو به پای چشمۀ محبتت نثار کرده م.

 «دارم می بینم.»گفتم: 

حاال برحسب تصادف تو با سپهر برخورد می کنی. به طرفت میاد و ازت می خواد که »با همان لحن جادویی گفت: 

 «؟برگردی. نکتۀ اصلی همین جاس. می خوام بدونم که برمی گردی

 «پرویز، دیوونه شدی؟»چشمهایم را باز کردم و گفتم: 

 «نه، تازه دارم عاقل می شم.»با بغض گفت: 

 «بهتره حاال تو چشمات رو ببندی و خودت رو جای من تصور کنی. برمی گردی؟»گفتم: 

 «آره، برمی گردم.»بدون تعمق، فوری گفت: 

، من با تو فرق دارم. تا قبل از این که سرِ سفرۀ عقد بنشینم ممکنه نه پرویز»در حالی که خنده ام گرفته بود، گفتم: 

 «برگردم، ولی بعد از اون دیگه چنین احتمالی بیشتر از صفر نیست.

منظور من هم دقیقاً همینه. بعد از ازدواج برنمی گردی، »در حالی که صدایش دچار لرزش عجیبی شده بود، گفت: 

فایده که جسم تو بعد از ازدواج پیش من باشه ولی از روحت خبری نباشه؟ من از چون تعهدی به گردنت افتاده. چه 

جسمت تضمین نمی خوام. تو بزرگ تر و پاک تر از اونی که بخوام حرمتت رو بشکنم. ولی تکلیف روحت چی می 

 «شه؟
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ینده واقف بشم. پس بهتره یه مدت دیگه صبر کنیم تا کامل تر به عملکردهام در آ»نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 «دوست ندارم االن حرفی بهت بزنم که فردا از عهده اش برنیام.

 «چقدر باید صبر کنم؟»با یأس بسیار گفت: 

 «نمی دونم، وقتش که شد، بهت می گم.»در حالی که واقعاً مستأصل شده بودم، گفتم: 

 «ام.پس تا زمانی که تصمیمت رو نگرفته ی، من به شیراز می»با احتیاط گفت: 

 «منظورت چیه؟ یعنی می خوای بلندشی بیای این جا و کار و زندگیت رو ول کنی؟»با خنده گفتم: 

آره. بارها اتفاق افتاده که شش یا هفت ماه مطب رو تعطیل کرده م و برای دیدن دوره »با لحنی کامالً جدی گفت: 

 «دن در شیراز این کار شاقی نیست.های تخصصی جدید به خارج رفته م. حاال هم فکر می کنم که برای بو

 «تو که خیال نداری توی این مدت مدام پهلوی من باشی؟»عرق سردی بر پشتم نشست و گفتم: 

نه، عزیزم. خیالت راحت باشه که فقط گاهی برای مشاورۀ خقوقی مزاحمت می شم. اون هم »با گرمی خاصی گفت: 

 «کامالً عادی.

 «چی؟ مشاوره برای»با ناباوری گفتم: 

 «برای درمان سرگشتگیم. اشکالی داره؟ نکنه من با بقیه فرق دارم؟»با خندۀ کنایه آمیزی گفت: 

 «می ترسی این آقای ظاهری عقل منو بپیچونه؟»در حالی که از تعجب در حال گداختن بودم، گفتم: 

ه ضعف کسی رو به رخش بذار ترس هر کس برای خودش باقی بمونه. شایسته نیست که نقط»با لحنی شوخ گفت: 

 «بکشی.
 

شش روز بعد پرویز همۀ مریضهایش را سامان داد و به شیراز آمد. ولی فقط تلفنی مرا از آمدنش مطلع کرد. از این 

 که یکراست به سراغم نیامده بود خوشحال بودم.

شوخ و پر شیطنت  روز بعد درست سر موعدِ آمدن آقای ظاهری، سر و کله اش در دفترم پیدا شد و با چشمانی

 «اجازه می دین که به دیدار این آقای ظاهری نائل بشم؟»گفت: 

اگه تصور می کنی که موردی وجود داره، همین جا بمون و با چشم خودت سادگی و ابلهی »خنده ای کردم و گفتم: 

 «اونو نگاه کن. فقط یادت باشه که این آخرین باریه که چنین کاری می کنی.

اول ببین، بعد قضاوت کن. اگه اشعۀ طالیی عالقه ای رو توی وجودش دیدم، باز هم باید »ه جانب گفت: با حالتی حق ب

 «آخرین بار باشه؟

اول ببین، بعد قضاوت کن. اگه چیزی دیدی می تونی بعد از این همیشه در ساعت ورودش این جا »با تحکم گفتم: 

چه های چموش گوشه ای نشسته بود ومنتظر اشنا شدن طولی نکشید که اقای مظاهری امد.پرویز مثل ب«باشی.

بود.وقتی سالم کردیم ظاهری با ابهتی فاخر گونه با پرویز دست داد. انچنان بزرگمنشانه رفتارکرد که اب در گلوی 

 پرویز خشک شد.

 چند لحظه ای که گذشت گفتم:پرویز ایشون اقای ظاهر هستن.

 ایشون هم یکی از بستگان دور من هستن. بعد رویم را به طرف ظاهری کردم و گفتم:

 پرویز نگاهی پر غرور به ظاهری افکند و گفت:البته به زودی از بستگان نزدیکشون خواهم شد.
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نگاه ظاهری در یک آن چنان در نگاه پرویز گره خوردکه پرویز اب دهانی قروت داد و بدون معطلی نشست.ظاهری 

یلی عادی مثل اینکه ابدا پرویزی وجود ندارد موضوع جدیدش را مطرح در گوشه ای نزدیک به میز من نشست و خ

 کرد و من هم شروع به توضیح دادن کردم.

پرویز لحظه ای از ظاهری چشم بر نمیداشت ولی ظاهری ان قدر درخودش غرق بودکه نه اهمیتی به من میداد و نه 

فرادی را پیدا کرده بود.طوری به ظاهری نگاه به پرویز.حالم با شک بازی پرویز دیگر کم کم حالت یک کمدی ان

میکرد که انگار به سخت ترین رقیبش نگاه میکند.چهره اش برافروخته و عصبی بود.ولی ظاهری برعکس انگار 

دردنیای دیگری سیر میکرد.مناعت طبع و بی اعتنایی کاذبی در رگ و ریشه اش جایگزین شده بود.با همیشه تفاوت 

ن توجه در شخصیت وی بارور شه بود که قبال فاقد ان بود.از خودداری و بلندنظری اش لذت کرده بود.غروری شایا

 میبردم.خصوصا که حتی نیم نگاهی هم به من نمی افکند.

پرویز به نیرویی در ظاهری سوءظن داشت.که هیچ سندی برای اثبات ان نمی یافت.عاقبت کاسه ی صبرش لبریز 

 از این جلسات چیست؟ شد و گفت: اقای ظاهری؟منظورشما

ظاهری در کمال بی توجهی رویش را به طرف پرویز کرد و خیلی مودبانه گفت: هرکس به دالیل خاصی که مبنی 

 برموازین خودشه به وکیل مراجعه میکنه.

تا مشکالتشو تخفیف بده .خانم کیمیا در راهنمایی مراجعه کنندگان دچار مشکلی شده ن که شما رو به مشاوره فرا 

 خونده ن؟

چهرهی پرویز ان چنان از جواب دندان شکن ظاهری سرخ و گداخته شد که با عصبانیت گفت: خیر.خانم کیمیا 

انقدردر حرفه ی خود مسلط هستن که احتیاجی به مشاوره ی من در رابطه با مشتریها ندارن.قط حس کنجکاوی 

 باعث شد که به نیت باطنی شما تردید داشته باشم.

خونسرد و ارام ، بدون اینکه نگاهش کند جواب داد:ممکنه که شما از روی کنجکاوی خودتون رو  ظاهری خیلی

مجبور به هر رفتاری بکنین ولی متاسفم که در شان من نیست که کنجکاوی شما رو اون طور که شایسته است ارضا 

وطه اگاهن تصور نمیکنم که در کنم.خانم کیمیا یه وکیل مجرب و کارکشته هستن و کامال به چهارچوب قوانین مرب

این جلسه نیازی به حضور شما باشه .چون اینطور که مشخصه نه از حقوق سر رشته دارین نه از حفظ ظاهر.از لحظه 

ای که چشمم به شما افتاد حس کردم منتظر بهانه ای هستین تا پاتون رو توی کفشم بکنین.متاسفانه کفش من اونقدر 

 ما هم توش جابشه.ها هم بزرگ نیست که پای ش

وچون خیال دراوردنش و ندارم بهتره یا فکر کفش دیگه ای باشین یا به سرعت این جلسه رو ترک کنین چون من 

برای وقتم ارزش قائلم.درحالی که شما جز زیر نظر گرفتن دیگران و تحکم به ادمای کارازموده سرگرمی دیگر 

 ندارین.

نمانده است. قبل از اینکه از کوره در بروداز جا بلند شدم وگفتم:لطفا اگر احساس کردم که چیزی به انفجار پرویز 

 صحبتی یا بحثی با همدیگه دارین . بیرون از دفتر با هم حل و فصل کنین ، چون اینجا فقط دفتر وکالته.

ثل ادمی که بعد نگاهی غضبناک به پرویز کردم.ازاشعه ی سوزان دیدگانم امر به خاموشی را به خوبی درک کرد و م

شدیدا از چیزی دلخور شده باشد پشتش را به ما کرد و گوشه ای نشست و دستش را به زیر چانه زد.از افکار ابلهانه 

اش خنده ام گرفته بو.هرکس به جای ظاهری بود جواب جسارت و فضولی اش را به همین نحو میداد.چرا که وی حق 
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شد چنین برخوردی با مشتری من داشته باشد. یک هفته که در  نداشت به واسطه ی اینکه در اینده همسرم خواهد

 دفترم...

 می ماند.دیگر باید فاتحه ی دفترم را میخواندم.

وقتی صحبتهای ما به اتمام رسید ظاهری پس از تشکر حق الوکاله ی مرا روی میز گذاشت و خداحافظی کرد.لحظه 

 د و گفت:ای که از دفتر خارج میشد رویش را به طرف پرویز کر

دو تا خیابون اون طرف تریه کفاشی هست اگه دوست داشتین یه سری بهش بزنین برای خالی نبودن عریضه بد 

 نیست که گاهی بیشتر بگردی.

 وقتی از در خارج شد پرویز به سرعت راهی شد. ولی من جلوی در ایستادم و گفتم: کجا میخوای بری؟

 کی هستم.مرتیکه ی دیوونه فکر میکنه من احمقم و چیزی نمیفهمم. بافریاد گفت: دارم میرم حالیش کنم من

 ابروهایم را باال انداختم و گفتم: توجایی نمیری... البته فعال نمیری چون دوست ندارم باهاش دربیفتی اگه...

 با تعجبی خشونت بار به میان حرفم دوید و گفت: تومعنی حرفهاش و نفهمیدی یا خودت رو به گیجی زدی؟

لبخندی زدم و گفتم: تو جامعه ی ما از این چهره های زخم دار زیاده.تو فقط عادت کردی که چرکهای دندونها و لثه 

ها را ببینی. ولی من مدتهاست که دارم روح های جریحه دار شده ی افرادی را میبینم که اغلب از دردهای گرانباری 

 اشباع شده اند.توی شغل من این چیزها عادیه.

 ی احمقانه بر لب راند و گفت: اهو... چرا نمیخوای بفهمی؟اون به هوای تو میاد اینجا نه چیز دیگه...تبسم

درحالیکه سعی میکردم جوش نیارم گفتم: اگه حرف تو درست بود تا حاال یه بار از خواسته ی درونیش حرف زده 

یره نمیشه؟چرا هفته ای یکبار میاد در بود.چرا هرگز کوچکترین اشاره ای به من نکرده؟چرا هرگز توی چشمام خ

حالی که من هیچ ممنوعیتی براش نگذاشتم؟چرا ترتیب مالقات اتفاقی رو نمیده؟اینها همه دالی بر بی نظری او 

 نیست؟

 از روی عجز سر تکان داد و گفت: البد نقش بازی میکنه...

 

ه ای توی چشمام خیره شد؟دیدی چه پوزخند دیدی لحظه ای که گفتم از بستگان نزدیکت میشم با چه نگاه درید

 گمراه کننده ای زد؟اگه روی تو نظری نداره ، چرا باید به من اونطوری نگاه کنه؟اینها مهم نیست؟

چون دیگر خیالم راحت شده بود که ظاهری از انجا دور شده با تنگی نفس گفتم:پرویز دفتر دیگه تعطیله.حالم خوب 

ی تو ندارم.میخوام با خودم خلوت کنم و ببینم این ظاهری کیه و از من چی میخواد... نیست و جوابی برای تردیدها

 اگه اتهاماتت دروغ باشه ، وای به حالت!

 درحالیکه رنگ از رویش پریده بود گفت: میخوای چیکارکنی؟

تونم الی منگنه گفتم: باهاش تماس میگرم و ازش میپرسم هدفش چیه.باالخره باید این سوءظن از بین بره.من نمی

 باقی بمونم.یازنگی زنگی یا رومی رومی...

 مثل اینکه از شدت غضب در حال خاکستر شدن باشد گفت:اهو.خواهش میکنم این کارو نکن.

با تعجب گفتم:مگه نمیخوای همه چیز روشن بشه؟چرا جا زدی؟شتر سواری که دوال دوال نمیشه... یا حرف نزن یا 

 اگر زدی پاش بایست.

 دهانش را قورت داد و دستی الی موهایش کشید و به ارامی گفت:پست فطرت...اب 
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 گفتم:با منی؟

 از وحشت گفت: نه.باخودمم .اهوشاید من اشتباه کرده باشم.خواهش میکنم باهاش تماس نگیر.بایدبه من قول بدی.

ست.به شرطی که قول بدی روزهایی که میاد وقتی دیدم قافیه را باخته شانه ها را باال انداختم و گفتم:فعال مسئله ای نی

اینجا راحتم بذاری.نمیدونم چرا تو اصال اینطوری شدی.باشناختی که من از تو داشتم انتظار این رفتارها نمیرفت.حس 

 میکنم حسادت تو تحریک شده ومثل یه کوه اتشفشان اماده ی انفجاری.این رفتارها از تو بعیده.

داحافظی کرد و باپاهایی سست و لرزان ازم جدا شدحس میکردم وجود ظاهری چراغی پرویز بدون بیان کلمه ای خ

شده که من بهتر و وسیع تر چهره ی باطنی پرویز را مشاهده کنم.اصال از رفتارش رضایت نداشتم.این برخورد 

ه بود که شایسته ی مردی مثل پرویز نبود.چیزی مثل وسوسه ی شیطانی سراپای وجودم را اغشته ی خواهشی کرد

به حقیقت دسترسی پیدا کنم.حاال دیگر حرف زدن با ظاهری برایم مثل گشودن پرونده ای مخفیانه بود که همه ی 

 اسرار در ان درج شده بود.اگر ماهیت واقعی وی چیزی غیر از تصور من بود چه؟

وایای زندگی ام را پاکسازی پس از ماجرای ان روز،پرویز هم عوض شده بود.قرار بود منتظر بنشیند تا من اخرین ز

کنم.اما به عوض اینکار داشت مرا به لب پرتگاهی میکشاند که پریدنم سودی به حال کسی نداشت.اگرواقعا 

 نمیتوانست تزلزلی درمن مشاهده کند چرا از هم اکنون با اتفاقی ساده تا به این حد خود را باخته بود؟

ا بود.پس پرویز دنبال چه میگشت؟ملکی که دورش حصار بکشدوتابلوی اگرمن رفتنی بودم حاال میرفتم بهتر از فرد

 ورود ممنوع سردرش اویزان کند؟

پرویزخوب میدانست پس ازسالهاهنوز نتوانسته ام سپهر را فراموش کنم.ترس وی از چه بود؟تصور میکرد اگر پس 

 را ظرف شش ماه به زندگی ام راه دهم؟ از سه سال نتوانسته بودم عالقه ای به او پیدا کنم.میتوانستم فرضا ظاهری

اگراینطور درباره ی من قضاوت میکرد ابلهی بیش نبود.من شیفته ی این حرکات وقیافه های خودنمایانه 

 نبودم.چگونه هنوز نتوانسته بود مرا بشناسد وبه عالیقم از دید خودش نگاه میکرد؟

 

م ببیند ولی حاال میدیدم که مرا از دیدگاه منفی خودش فکر میکردم پس از سه سال توانسته مرا ان طورکه هست

درجایگاه ناجوری قرار داده و مثل ببری درنده درکمین ایستاده و کشیک میکشد تا موجودی از نزدیکم رد شود و 

 سپس با امادگی کامل قلع و قمعش کند.نه این تصور من از یک زندگی سعادتمندانه نبود.

 تم.با شنیدن صدای پرویز مثل ماست وارفتم.تلفن زنگ زد گوشی را برداش

سالمی گرم و پر طمطراق تحویلم داد و خیلی محتاطانه گفت:اهو...یه سوال ازت دارم.امیدوارم عصبانی نشی.فقط 

 حس کنجکاوی باعث شده مزاحمت بشم.

ن راحت باشه.با اینکه با حیرت گفتم:زنگ زدی که بپرسی با اقای مظاهری تماس گرفتم یا نه؟نه اقای وفایی خیالتو

 قول ندادم.هنوز این کار را نکردم.

 بالحنی مظلومانه گفت:نه سوالم این نبود.چون مطمئنم که این کارو نمیکنی.

گفتم:از االن که هنوز پیوندی بین ما صورت نگرفته اینطوری به من تحکم میکنی در اینده قصد داری از من چی 

 بسازی؟

 وگفت:عزیزم منظورم تحکم کردن نبود.خنده ای خشک و زورکی کرد 
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هروقت که خواستی باهاش تماس بگیر.فقط سعی کن از روی لجبازی دست به کاری نزنی که عواقبش قابل پیش 

 بینی نیست.

 با خونسردی کاذبی گفتم:خب حاال سوالت چی بود؟

 فراموشش کن.مثل اینکه از گفتنش پشیمان باشد با لحن نامانوسی گفت: حاال دیگه مهم نیست 

با سماجت بیمارگونه ای گفتم: نه چون این حرفا پیش اومد دیگه نمیتونم صرف نظرکنم.شاید سوال تو نکات دقیقی 

 رو توی سرنوشت اینده ی ما روشن کنه بهتره از همین حاال با هم رو راست باشیم.

را مطرح کند.اما در هیچ شرایطی  مثل اینکه از حرفایم جاخورده باشد سکوت کرد.مدتی منتظر ماندم تا سوالش

 حاضر به شکستن سکوت نبود.عاقبت گفتم: پرویز نمیخوای سوالتو بپرسی؟

 با حالتی مردد گفت:چرا اگه عجله نکنی بهت میگم....

 میخواستم بپرسم که ماشین این یارو ظاهری چیه؟

یکنی من هفته ای هفت روز سوار ماشین درحالی که از شدت خنده نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم گفتم:تو فکر م

ظاهری میشم که به این راحتی ازمن سراغ ماشینشو میگیری؟من از کجا بدونم که سوار چی میشه؟اصال نمیدونم که 

 ماشین داره یا نه؟

درحالی که از صدای خنده های تمسخرامیز من به تنگ امده بود گفت:امروز از لحظه ای که از دفترت خارج شدم یه 

 اشین منو تعقیب کرد البته خیلی محتاطانه و نا مشخص.م

 گفتم:ماشین چی بود؟

 فوری جواب داد:یه مزادی سفیدرنگ.هرچی سعی کردم ازش دوربشم نشد.

 گفتم:خوب میخواستی به طرفش بری و ببینی کیه . مگه ادم کشته بودی که ازش فرار کردی؟

ن بار بهش فرصت دادم تا نزدیکم بیاد ولی چهره اش شبیه چهره جواب داد:مسئله ترس یا چیزدیگه ای نبود.چندی

ی ظاهری نبود.فکر میکنم چون شب شده بود چهره اش رو تشخیص نمیدادم.اخه تو که میدونی چشمهای من یه کم 

 ضعیفه بعد به فکرم رسید که شاید یکی از دوستاش باشه که....

که چی بشه؟چرا هرگزبامن اینکارو نکرده؟فکرمیکنم دچاراوهام  با خنده گفتم: پرویز اخه ظاهری تو رو تعقیب کنه

 شدی.

 باحالت وحشتزده گفت:اهو یه چیزی از ترس بهت بگم مسخرم نمیکنی؟

 گفتم :نه وحشت جزیی از غریزه ی ادمه که باهاش به دنیا میاد و باهاش از دنیامیره.

 اش.مثل اینکه ازحرفی که میز د مطمئن نبود با تردید گفت:چشم

 گفتم:چشماش چی؟

 باحالتی مسخ شده گفت:چشماش اشنا بود.ولی نمیشناختمش...

 تا حاال به کسی اینطوری شک نکرده بودم.یه اندوه پنهانی توی چشماش شعله میزد.

ناخوداگاه به یاد لحظات اولی افتادم که چشمهای اقای ظاهری همین حالت را درمن بوجود اورده بود ازچنین تصوری 

 ویش لرزیدم.خوب یادم بود که چیزی درچشمهایش برایم اشنا بود ولی نمیدانستم چه؟برخ

 با حالتی بهت زده گفتم:حاال من یه چیزی بگم مسخرم نمیکنی؟

 باجدیت گفت:نه...چرا مسخره کنم؟
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.فهمیدم گفتم:دفعه ی اولی که توچشمهای ظاهری خیره شدم .همین احساس و پیدا کردم.حاال که این مطلب و گفتی

اون مزدای سفیداگرچه ظاهری نبوده باهاش ارتباطی داشته.سعی کن یه بار با هاش برخورد کنی.ممکنه بازم دنبالت 

 بیاد.اگه تونستی پیداش کنی یه جوری به من نشونش بده.فکر میکنم اصال معما درهمینه.

یادم بره.یه جوری به من نگاه میکرد باحالتی عارفانه گفت:اهو چشمهای ملتمسی داشت.فکرنمیکنم دیگه حالتش از

که ازخود بیخود شده بودم.درست مثل کسایی که ادم رو هیپنوتیزم میکنن بر وجود من مسلط شده بود.اگه چراغ 

 سبزنشده بود جاذبه اش از وجودم خارج نمیشد طوری داشتم تحلیل میرفتم که انگار توی اسمونها هستم.

ش شده بودم به یاد اوقاتی افتادم که گاهی مدت دو ساعته ی مشاوره ام با درحالی که از حرفهایش شدیدا متوح

ظاهری به سرعت برق طی میشد و بدون اینکه درکی از چگونگی گذشت زمان داشته باشم و وقتی لحظات 

 اخرناخوداگاه چشمم به ساعت می افتاد ظاهری میگفت:خداحافظ تا هفته ی دیگه.

 فته بودم صدای پرویزمرا به خودم اورد که میگفت:اهو اون چی میخواد؟درحالیکه شدیدا درافکارم فرور

 با حیرت گفتم:کی؟

 با حالتی مبهوت گفت:ظاهری و میگم.درست از وقتی که باهاش اشنا شدی همه چیز بهم ریخت.

 

 

 نیم.گفتم:چی بهم ریخت؟ما که تا اون موقع غیراز یه سالم و علیک مختصر حرف دیگه ای نداشتیم که بز

با تحسری جانسوز گفت:درست مسئله همین جاست.من منتظربودم که خودت با پای خودت ازالک درونیت بیرون 

بیای ولی اون نذاشت ومنو با حالتهای مخفیانه اش طلسم یه چیزی کرد که باعث شد تو رو به زور ازجات برکنم. دلم 

به طرفم بیای نه اینکه من مثل عنکبوت به دورت تار  نمیخواست اینطوری بشه.دلم میخواست خودت با اراده ی قلبی

 بتنم وتو خودت رو توی دامی کاذب حس کنی.

سکوت کرد. حس کردم انچه میگوید دقیقا حقیقت است.چون با امدن ظاهری همه چیز رنگ دیگری به خود گرفته 

 بود.

امو بدم وبرای همیشه بیام تهران.فکر گفتم:پرویز بهتره تو مدتی بری تهران سرکارت و من هم اینجا ترتیب کاره

 میکنم این عاقالنه ترین کاری باشه که میتونم بکنم.

چون دچار وحشت غریبی شدم.حس میکنم دگرگونی نامحسوس در این طور مواقع به فریادم میرسه.البته ازخوب یا 

حت فشار شدیدی قرار بد بودن اینده اطالعی ندارم.ولی وقتی هیجان و دلهره اش بروجودم مستولی میشه ت

 میگیرم.حاال دوباره دارم به این حالت فرو میرم.

 با جدیت گفت:خوب معطل چی هستی؟بیا همین فردا باهم بریم تهران.همون جا بساط عروسی و به پا میکنیم.

ود که اول با وحشت گفتم:پرویز عجله نکن.فرار من از موقعیت روحیم باعث نمیشه که به تو پناه ببرم.قرار ما این ب

 خودم را پاکسازی کنم.

 ملتمسانه گفت:اهو باور کن که حاال دیگه مطمئنم سپهر برنمیگرده.بیابریم.

با تحکم فوق العاده ای گفتم:نه ... پرویز من مثل دزد از سرنوشتم فرار نمیکنم.حاال وقت رفتن من نیست.فقط 

 میدونم که هنوز توی شیراز کاردارم.

 ه شماره افتاده بود به ارامی گفت:پس من هم جایی نمیرم...یا باهم یا هیچ کدوم.درحالی که نفسهایم ب

 گفتم:هرجور که میلته.
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تلفن که قطع شد.دوباره زنگ زد.ولی کسی حرف نزد.صدای خاصی ازتوی گوشی می امد.مثل وز وز المپ 

 مهتابی.گوشی را گذاشتم و دیگر زنگ نزد.

ی اولین بار ازتنهایی دچاروحشت شده بود چندین بار درها و پنجره ها را وارسی ان شب حال خودم را نمیفهمیدم.برا

کردم تا مبادا بازمانده باشند اما باز هم دلم ارام نمیرفت.ازچنین حالتی عصبانی بودم.ساعد یازده شب بود و جرات 

رفتم.ولی انجا فقط سیمین و پناه بردن به کسی را نداشتم.اگردر اصفهان بودم بی معطلی به خانه ی خانم غزالی می

رویا بودند.اگرمیرفتم پیش سیمین برای پرویز سوتعبیر میشد واگر سراغ رویا را میگرفتم قطعا فکر میکردند دیوانه 

شدم.بلند شدم ورادیو را روشن کردموبا صدای بلند گذاشتم تا صبح حرف بزند.نیمه های شب بود که از خستگی 

 بیهوش شدم.

همیشه اغاز شد.همه چیز سرجایش بودو اتفاقی نیفتاده بود . مثل هر روز مشغول کارهای روزانه صبح روز بعد مثل 

 ام شدم ولی چشمم در خیابان مدام به دنبال مزدای سفیدبود.دچاراوهام و خیاالت شده بودم.

 وحشتی ناشناخته تمام رگ و ریشه ام را به کام خویش میکشید.

 بودم.ظهرکه به خانه رسیدم تلفنی با سیمین ورویا صحبت کردم. مدام منتظر اتفاق غیرمترقبه ای

به رویا گفتم : که شب برای خواب به منزلشان میروم.ازپیشنهاد من متعجب شده بود.چون تا ان زمان اتفاق نیفتاده 

 بود که به کسی پناهنده شوم.

 ساعت هشت ونیم شب وقتی که داشتم از دفترخارج میشدم.تلفن زنگ زد.

شی را برداشتم.بازهم کسی نبود همان صدای وزوز مهتابی توی گوشی پیچیده بود.با وحشت گفتم:ازجون من چی گو

 میخوای؟

 صدای ارام ونامحسوسی از ان طرف خط گفت:اهو...

 بااستیصال شدیدی گفتم:پرویزتویی؟

 جوابی داد.فقط صدای واضح تنفس کسی را شنیدم.

 م:توکی هستی؟درحالیکه داشتم پس میفتادم گفت

 با صدای لرزانی گفت: علی.علی مظفری یادته؟

در یک آن چنان سرگیجه ای گرفتم که حال خودم را نفهمیدم.فقط حس کردم دارم نقش زمین میشوم.گوشی را 

روی تلفن گذاشتم و با عجله راه افتادم که از دفترخارج شوم.دوباره تلفن زنگ زد خوب میدانستم که کسی قصد 

ذاشتنم را دارد.هرکسی که بود بدجوری با اعصاب من بازی میکرد.ادم زنده ای که نقش مرده ای را بازی سربه سرگ

کند حقیقتا دیوانه است.خوب میدانستم که علی مظفری سالهاست که مرده و نمیتواند با من تماس بگیرد.تصمیم 

برداشتم و قبل از اینکه منتظر شنیدن  داشتم بدون انکه گوشی را بردارم از انجا خارج شوم.ولی عاقبت گوشی را

صدای کسی شوم، فریاد کشیدم:اگه قصد داری منو با زنده کردن مرده ها دیوونه کنی کورخوندی.نمیدونم هدفت از 

 این بازی چیه ولی.....

 ناگهان صدای رویارا شنیدم که میگفت: اهو... از چی حرف میزنی؟ با کی هستی؟

 شدم. عصبانی وگریان برجا میخکوب

 رویا وقتی که دید حرفی نمیزنم گفت:میخوای بیام دنبالت؟

 درحالی که پهنای صورتم را اشک فرا گرفته ود با بغضی سرکش و استوار گفتم: نه عزیزم.خودم االم میام...خداحافظ.
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 گفتم.تقریبا نیم ساعت بعد به راه افتادم.اتفاقا خیلی زودتاکسی گیرم امد و فوری سوار شدمومسیرم را 

تاکسی خالی بود و من هم عقب نشسته بودم.حسی ناخوداگاه ازارم میداد.حس میکردم مغزم دارد به سویی میرود که 

 تمایلی به ان ندارم.یکباره به یاد روزی افتادم که سوار تاکسی شدم و راننده ی تاکسی سپهر بود.

 ه شد.مثل اینکه کسی درگوشم حرف بزند تمام خاطرات ان شب برایم زند

نگاهی به راننده کردم.ولی صورتش را نمیدیدم.ارام و بی صدا رانندگی میکرد.و از سپهر خبری نبود.کمی بعد به جلو 

متمایل شدم تا چهره اش را بینم.ولی از ترس اینکه به من شک کنئ ، وسط کار منصرف شدم و ارام سرجایم نشستم 

پرده ی سینما از جلوی چشمم میگذشت و من ارام و بی صدا  در تمام طول راه خاطرات کوچک و بزرگ گذشته مثل

 اشک میریختم.

وقتی به مقصد رسیدم پول تاکسی را دادم و پیاده شدم.لحظه ی اخری که تاکسی داشت راه می افتاد نگاهی به راننده 

د و به راه افتاد. کردم ولی او مثل این که تعمدی داشته اشد با حرکتی روشن واشکار چهره اش را به طرف دیگر کر

حیرت زده چند قدم به دنبال تاکسی رفتم و متوجه شدم در اینه دنبال من میگردد ولی با شتاب هرچه بیشتر از انجا 

 دور شد.

 با قدمهایی خسته و نومید وارد خانه ی رویا شدم با دیدنم مرا در اغوش کشید و گفت: اهو چی شده؟

 دیوونه ات کنه کیه؟ تو مثل همیشه نیستی؟اون که قصد داره

 شانه هایم را باال انداختم و گفتم: نمیدونم کیه فقط میدونم داره یه اتفاقاتی میفته.

 مدتی با او حرف زدم و عاقبت پس از صرف شام خسته و کوفته به خواب رفتم.

دنش فلج بود.از ان صبح زود که ازخواب بیدار شدم دیدم رویا مشغول صبحانه داد ن به مادرش است.تقریبا همه ی ب

همه فداکاری رویا در عجب بودم که چگونه سالهاست مثل پروانه ای به دور مادرش میچرخد.بی انکه انتظاری برای 

 اینده داشته باشد.

 ان روز از رویا خواهش کردم که تا مدتی شبها انجا بخوابم.وی هم با روی باز از من استقبال کرد.

مدتها گیجم کرده بود.ماجرای زنی بود که خودش را اتش زده بود و با این کار به یک پرونده ی پرکار داشتم که 

 اصطالح از دست همسرش راحت شده بود.ولی پدر و مادرش عقیده داشتند که شوهرش او را به قتل رسانده است.

ده بود.مادر مقتول مقتول قبال بارها وبارها برای طالق به دادگاه مراجعه کرده بود ولی همسرش حاضر به طالق نش

میگفت: دامادم تقریبا هر روز دخترم و کتک میزد و عمده ی اختالفات اونهابه خاطر عیاشی های بی پایان دامادم بود 

 که هیچ وقت توی خونه نبود و هیچ مسئولیتی به 

 گردن نمیگرفت.

 مقتول هم کار میکرده....

با دیدن جسد رای به بی گناهی شوهر مقتول داده بود چون صحنه هم خانه را با سه تا بچه میگردانده. پزشک قانونی 

ی مرگ کامال به شکل خود کشی بوده. هرچه گشتم نتوانستم مدرکی به دست بیاورم تا ثابت کند مسئله قتل 

بوده.مادر و پدر مقتول با چشمانی اشکبار به من مراجعه میکردند و من در نهایت شرمندگی به انها می گفتم شاید 

یقتا پای قتلی در میان نبوده است. این مسئله ی الینحل باقی مانده بودو من همچنان در تکاپوی مدرکی بودم تا حق

 بتوانم این پدر و مادر درد کشیده را از تالم ابدی برهانم.
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رد هفته ای گذشت و دوباره موعد مالقات ظاهری فرا رسید.وقتی وارد شد درست به موری مثل همین مسئله اشاره ک

 و گفت: میخوام بدونم چنین مواردی چطوری قابل کشفن؟

در حالی که خودم در این مورد خاص درجا میزدم، گفتم: همیشه قابل کشف نیستن.چون من همین االن دقیقا با یه 

 چنین مسئله ای دست به گریبانم ولی راهی برای حل اون پیدا نمیکنم.

 ا با چنین موردی روبه رو هستین؟ناگهان برقی از چشمانش جهید و گفت: حقیقت

 با سادگی گفتم: اره... ازاین مسائل خیلی پیش میاد ولی همیشه روشن نمیشه.

 با اخالصی اشکار گفت: اجازه میدین من هم کمکتون کنم؟شاید برای من هم تجربه ی خوبی باشه.

گیر اون کنین.این کارها تجربه ی زیاد خنده ای کردم و گفتم:نه.اقای ظاهری این کاری نیست که شما خودتون رو در

 و شم جنایی بسیاری الزم داره.

با سماجت گفت:تجربه ای جز شش هفت ماه صحبت با شما ندارم ، اما همیشه شم جناییم خوب کار میکرده... 

 بذارین من هم خودم رو ازمایش کنم.

فتم: مسئله ای نیست.من پرونده رو براتون از شوق کودکانه ای که بر چهره اش مستولی شده بود خنده ام گرفت. گ

 میخونم شاید بتونین نکته ی خاصی توی اون پیدا کنین.

در طول تمام مدتی که پرونده را میخواندم با چشمانی مغروق به من خیره شده بود.وقتی پرونده را بستم گفت:اینکه 

 کار شاقی نیست.

 دارم روی این پورنده کار میکنم.باخنده گفتم:چطور کار شاقی نیست؟من مدت هاست که 

 خیلی خونسرد و ارام گفت:میتونین یه حکم دیگه برای بازرسی خونه ی مقتول بگیرین؟

 شانه هایم را باال انداختم وگفتم: خیلی مشکله.چون پرونده بسته شده ،دیگه کسی میلی به دنبال کردن جریان نداره.

 کنم!با چشمانی ملتمس گفت: فقط یه بار خواهش می

 گفتم:مسئله ای نیست از فردا دست به کار میشم ولی نمیتونم قولی بهتون بدم.

ان روز خوشحال تر و بشاش تر از همیشه بود و چشمهایش حالت خاصی پیدا کرده بود.اصال تمایلی نداشتم وی را 

ازمایش کنم.شاید چیزی  وارد این طورکارها بکنم اما به خاطر ضعف خودم در مقابل پرونده خواستم یک بار او را

 میدید که بقیه متوجه نشده بودند.

ان شب پس از رفتن ظاهری مثل هر شب اماده شدم تا به خانه ی رویا بروم.در لحظات اخر تلفن زنگ زد.فکرکردم 

 شاید همان صدای وزوز هرشب باشد که حرفی برای گفتن ندارد. گوشی را برداشتم.

 ای کشیدم و گفتم: سالم...باشنیدن صدای پرویز نفس اسوده 

 با تانی گفت: سالم.

 گفتم:چون هفته ی گذشته خبری ازت نبود فکرکردم رفته ای تهران

 جواب داد :نه جایی نرفتم.سیمین بهت نگفته بود؟

 گفتم:نه چون غیر از یکی دوبار اون هم گذری ندیدمش.

 پرسید:چرا هر روز این ساعت که میشه دگه تلفنت جواب نمیده؟

 گفتم:شبها خونه ی رویا میخوابم.

 «نه، فقط تنهایی کمی آزارم می ده.» با تحیر پرسید:چرا؟مگه مشکلی پیش اومده؟با صراحت محض گفتم: 
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 «خنده ای کرد و گفت: م خب، اشکالی داشت می اومدی پیش سیمین؟

ازه ی کافی گرفتاری داره. در ضمن آخه سیمین خودش به اند» در حالی که سعی داشتم وحشتم را کتمان کنم، گفتم: 

 «رویا هم مثل من تنهاست و محتاج به هم صحبته.

می فهمم، دلت می خواد در اوج تنهایی هم روی پای خودت باشی و کس رو آدم حساب » پوزخندی زد و گفت: 

 «نکنی، مبادا که کسی برای خودش خیاالتی بکنه.

 «یگه اون مزدای سفید رو ندیدی؟دست از مسخره بازی بردار. راستی، د» گفتم: 

 «نه، تو چطور؟ امروز ماشین ظاهری رو دیدی؟» جواب داد: 

 «نه، اصال یادم نبود که مترصد ماشینش باشم.» گفتم: 

 «امروز اتفاق خاصی نیفتاد؟» پرسید: 

 «از کنه.چرا، ازم خواست که توی یکی از پرونده هام کمکم کنه، شاید که بتونه گره از کار ب» گفتم: 

آهو، مگه اون چی کاره س که اجازه ی چنین کاری رو بهش دادی؟ اون فقط می خواد از » با تعجب بی وصفی گفت: 

 «این طریق بهت نزدیک بشه.

 «اگه هدف این نزدیکی گشایش تو کار من باشه، چه اشکالی داره؟» با آزردگی خاصی گفتم: 

می کنم اگه توی کار تو دخالت نکنم بهتر باشه. فقط بهت می گم  نمی دونم. فکر» مدتی مکث کرد و سپس گفت: 

مواظب باش. چون ابدا به این ظاهری ریاکاری اطمینان ندارم. از اول وجودش مثل یه راز سر به مهر بوده. آخر کار 

ری که رو خدا به خیر کنه. کاش راضی می شدی از این شهر دور بشی. نمی دونم چه دلبستگی به این خراب شده دا

 «نمی تونی ازش دل بکنی؟

 «مسئله ی وابستگی نیست. باید کارهای نیمه تمومم رو کامل کنم. نمی تونم ول کنم و برم.» گفتم: 

 «حاال این آقای ظاهری قراره چطور بهت کمک کنه؟» پوزخندی زد و گفت: 

و خونه رو بررسی کنه. شاید یه چیزی نمی دونم. فقط قراره به خونه ی یکی از مقتولین پرونده هام بیاد » گفتم: 

 «دستگیرش بشه که بقیه متوجه نشده ن.

 «اون فقط داره با تو بازی می کنه. حاال خودت می فهمی.» پوزخندی زد و گفت: 

 «اگه قصدش بازی باشه، توی این آخرین صحنه دستش رو می شه.»با سماجت گفتم: 

 و مشخص شد که تو رو ابله گیر آورده چی؟ اگه دستش رو شد» با حالتی حق به جانب گفت: 

 «اون وقت حقش رو کف دستش می ذارم. خیالت راحت شد؟» خیلی محکم گفتم: 

آره،حاال که با زبون خودت به تعیین جهت معترف شدی، دیگه خیالم راحته. همیشه » نفس آسوده ای کشید و گفت: 

در حالی که تو همیشه سعی می کردی خودت رو گول منتظر این لحظه بودم که یه جوری شکست رو قبول کنی. 

 «بزنی.

یه چیزی توی روح ظاهری هست که از نظر من خارق العاده س. وقتی که » از روی عصبانیت و با تندی کاذبی گفتم: 

 «کشفش کردم دیگه به من نمی خندی.

رایی شدیدی داره، ولی جذابیت خب قبول دارم که چشمهاش حالت گی» پس از مکث کوتاهی با طمانینه خاصی گفت: 

 «ظاهری، دال بر بلندی روحش نیست. چه بسا آدمهایی با چشمهای جغد مانند، که قلبهای پاک و اسطوره ای دارن.
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تو از روی حسادت به جاذبه های ظاهری نگاه می کنی، ولی من با حس ششم به باطن و فطرت » با بی عالقگی گفتم: 

 «کدام رای انتهای خودمون رو اون طور که باید به دست بیاریم. نهفته توجه می کنم. بذار هر

 «آهو، یه چیزی بگم ازم دلخور نمی شی؟» با صدایی آرام و گوشنواز گفت: 

 «گفتم:م نه، راحت باش.

روح نیالوده و بلند پروازت رو ستایش می کنم. هر روز که می گذرع بیشتر از پیش » خیلی صریح و بی پرده گفت: 

 «ه ی عشقت می شم. فکر می کنم عاقبت از دست تو سرگردان بیابون های منحصر به فرد مجنون می شم.آلود

 «پرویز، کاری نداری؟ رویا منتظرمه. می ترسم نگران بشه.» در حالی که گوشی در دستم می لرزید، گفتم: 

 «سخ می دید؟با چه تردستی و مهارتی، فوران احساس ادم رو پا» آهی تاسفبار کشید و گفت: 

پرویز، گوش من هرگز به دنبال گوینده ای خوش بیان و ستایشگر نبوده. من عرفان رو » مستاصل و شوریده گفتم: 

ترجیح می دمو تحسر و امتناع و خودداری، از ویژگی های جهت یافته ی منه که ساهاس با من رشد کرده و بزرگ 

کنم، چون عقیده ای به عشق لیلی و مجنون ندارم. فکر می کنم  شده. متاسفم که نمی تونم نقش لیلی رو برات بازی

 «عشقی اسطوره ای و پایداره که بعد از وصل، جاودانی باشه، نه قبل از اون.

باز هم کم آوردم. بهتره بری خونه ی رویا، چون ممکنه نگرانت بشهف » مدتی سکوت کرد و سپس گفت: 

 «خداحافظ.

یا رفتم و صبح روز بعد در اولین فرثت برای گرفتن حکم مجدد بازرسی اقدام آن شب مثل همیشه به خانه ی رو

 کردم.

 

 12فصل 

پس از دوندگی های زیاد موفق شدم آن حکم تقریبا غیرممکن را به دست بیاورم. چند روز برای گرفتن آن تالش 

ردم، با خوشحالی به دنبال کردم. عاقبت تقریبا ساعت دوی بعدازظهر سه روز بعد که جواب مثبت را دریافت ک

قرار » شماره ی تلفن ظاهری گشتم و به او زنگ زدم. وقتی گوشی تلفن را برداشت، خودم را معرفی کردم و گفتم: 

 «بازرسی گذاشته شد. امروز عصر می تونیم بریم اونجا.

ام گذاشتین. امیدوارم که خانم کیمیا، یه دنیا ممنونم که این فرصت طالیی رو پیش چ» با خوشحالی بی وصفی گفت: 

بتونم کمکی به شما بکنم، آخه من مدت هاس که دارم روی مهار قدرت های مافوق الطبیعه کار می کنم. می خوام 

 «برای اولین بار خودم رو آزمایش کنم. البته اولین بار برای کشف یه قتل، نه در موارد دیگه.

م قاطی می کنم. شاید هم عوضی می شنیدم. از چی حرف از لحن صحبت کردنش گیج شدم. حس کردم دوباره دار

 می زد؟ کجا سیر می کرد؟ مهار قدرت های مافوق الطبیعه؟

 «شما نقاشی هم می کنین؟» در حالی که شدیدا جا خورده بودم، گفتم: 

 «گاهی. توی بچگی شاید، ولی حاال دیگه نه، چطور مگه؟» با تعجب گفت: 

 «جوری حرف می زنین مثل این که مانی هستین. یه» خنده ای کردم و گفتم: 

 «هرکس که نقاش باشه، می تونه مانی باشه؟» با صدایی گرم و جاذب گفت: 

 «نه، فکر کنم هرکس که مانی باشه، می تونه نقاش هم بشه.» از سوالش بیشتر جا خوردم. با لکنت زبان گفتم: 
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قتا که تو انتخاب وکیل همه فن حریف، نهایت استادی رو به احسنت! حقی» خنده ای شوخ و معنی دار کرد و گفت: 

 «خرج دادم. نه تنها تو وکالت، بلکه تو فلسفه و عرفان و عوالم ناسوت و الهوت هم نظیر ندارین.

در حالی که از شرم تمام صورتم قرمز شده بود، خدارا شکر می کردم که پای تلفن هستم، چون اولین بار بود که لب 

و تمجید می گشود. یک آن حس کردم سوءظن های پرویز اوهام و خیاالت نیست. با شکیبایی شگرفی به تعریف 

 «آقای ظاهری، هنوز نفهمیده ین که دوست دارین چی باشین؟» گفتم: 

چرا، کم کم دارم راهم رو پیدا می کنم. وقتی که پیداش کردم، به شما هم نشون می دم. » با دستپاچگی وافری گفت: 

 «ی دم.قول م

امیدوارم که تا من هستم راهتون رو انتخاب کنین، چون به زودی این شهر رو ترک می » خنده ای کردم و گفتم: 

 «کنم.

 «کجا می خواین برین؟» با لحن عاجزانه ای گفت: 

 «به سوی سرنوشت!» با فراخیالی پرنده ای که در آسمان آبی به پرواز درمی آید گفتم: 

 «سرنوشت چیه؟» زش، کلماتش نامفهوم بودف گفت: در حالی که از لر

سرنوشت چیزیه که شاید امروز عصر توی خونه ی مقتول آشکار بشه، یا شاید خوابی که هرگز » مکثی کردم و گفتم: 

 «از اون بیدار نشیم، یا شاید رویای غیرممکنی که تحقق پیدا کنه، یا شاید رجعتی باشه بی هدف.

من فکر می کنم سرنوشت، تالفی نهایی سرنوشت هایی باشه که در انتظاری شکنجه آور  ولی» مکثی کرد و گفت: 

 «غوطه ورن.

برای رفتن به خونه ی مقتول ساعت شش بعدازظهر » از لحن پراحساسش لرزش خاصی به من دست داد. گفتم: 

 «خوبه؟

ه، برای من هم خوبره چون من همه هر ساعتی که از نظر شما خوب باش» با صدایی گرم و آکنده از صمیمیت گفت: 

 «ی ساعت های آینده ام رو در لحظات کنونی جستجو می کنم.

آقای ظاهری زیر نقاب این لحظات چه چیزی نهفته س که شما روی او سرمایه » با حالتی مشکوک و جسورانه گفتم: 

 «گذاری کرده ین؟

محفوظه. بعضی اشخاص بعد زمانی رو هماهنگ با سرمایه ی هرکسی در یه زمان خای » نفس عمیقی کشید و گفت: 

ندای قلبشون پیدا می کنن، بعضی دیگه هم بعد زمانی رو گم می کنن، هم ندای قلبشون رو و هم سرمایه ها رو. 

چیزی که من به دنبالشم، گم کردنی نیست، چون هم ابعاد او رو باز کرده م، هم ندای قلبیم بر توسن فلک سواره. در 

 «های بخت من هم اکنون میزگردی تشکیل داده ن و منو به سوی آرزوهایم می غلتونن.اصل ستاره 

چیز زیادی از حرفهایش نفهمیدم. شاید درک آنها از دریچه های کور مغز من کار سهلی نبود. ولی آن طوری که او 

اشباع ساخته. بی خیال و  در میان آنها جاری بود، حس کردم که کلماتش همانند سایه های نامرئی همه ی اطرافم را

امیدوارم که این میزگرد، جهت مطلوبی رو به شما هدیه بده. حاال اگه با من کاری ندارینف بهتره برم » خالی گفتم: 

 «دنبال چند تا برنامه ی خاص که بتونم سر ساعت شش بعدازشهر سر بازرسی اضر باشم.

 «بیام دنبالتون. چون جا رو هم بلد نیستم. اگه ماشین ندارین،» با لحنی آرام و خجالت زده گفت: 

 «مسئله ای نیست. فقط سر ساعت تشریف بیارین، چون من از بدقولی بیزارم. روز شما بخیر!» با تانی گفتم: 

 «روزم به خیره، به امید دیدار!» خنده ای کرد و گفت: 
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اشم. خوشبختانه آن روز از شش به بعد به پس از قطع تلفن، بالفاصله به سراغ کارهایم رفتم تا ساعت شش آماده ب

کسی وقت نداده بودم و حیالم از بابت دفتر راحت بود. دیگر کاری نداتم. کمی دراز کشیدم چون شدیدا به تمدد 

 اعصاب نیاز داشتم.

ی به دوباره تلفن زنگ زد. پرویز بود. مثل این که مدام از سیمین بازخواست می کرد که بفهمد چه هنگام حکم بازرس

 «شنیده م که باالخره حکم بازرسی رو گرفتی.» دستم می رسد. کلمه ی اول به دوم گفت: 

 «آره، چطور مگه؟» گفتم: 

 «باهاش قرار گذاشتی؟» با تانی و حسادت گفت: 

 «آره، امروز ساعت شش. یعنی دقیقا یه ساعت دیگه.» خیلی عادی گفتم: 

 «بیام دنبالت ببرمت؟» مکثی کرد و گفت: 

 «نه، قراره خودش بیاد دنبالم.» گفتم: 

 «موفق باشی. کاری نداری؟« آه عمیقی کشید و با لحن تمسخرآلودی گفت: 

 «گفتم: نه، امیدوارم تو هم موفق باشی.

 «اشکالی داره که من هم بیام؟» با صدایی گرفته گفت: 

 «؟نکنه تو هم می خوای چیزی اونجا پیدا کنی» خنده ای کردم و گفتم: 

نه، من کاری به پرونده ندارم. فقط می خوام یه چیزی رو در ظاهری پیدا کنم. اون زیادی » با لحن پرکنایه ای گفت: 

 «واسه ی خودش ول معطله.

پرویز من حوصله ی کج خلقی و بحث و جدل ندارم. اگه می خوای بیای، بیا. فقط سعی کن » با بی حوصلگی گفتم: 

 «ن آلوده نکنی. دوست ندارم کیسه بوکس حسادت های تو بشم.دهنت رو به کلمات زهرآگی

 «با ماشین من میای یا با ماشین اون؟» در حالی که از تردید در حال پرپر زدن بود، گفت: 

 «اگه بیای، با تو میام.» با اخالصی صادقانه گفتم: 

 «پس حتما میام. کاری نداری؟» بالفاصله گفت: 

 «نه، خداحافظ.» گفتم: 

وقتی تلفن قطع شد از رفتار پرویز خنده ام گرفته بود. چی باعث شده بود که روی آدم خنثی و بی روحی مثل ظاهری 

تا این حد حساس شود؟ چرا تصور می کرد ممکن است به سوی ظاهری کشش پیدا کنم؟ خوب می دانست که حاال 

ه می توانست تصور کند که به همین راحتی به هم پس از سال ها، از روی بی جهتی حاضر به ازدواج نشده ام. چگون

آدمی مثل ظاهری دل می بندم و یکباره همه چیز را به هم می ریزم؟ گاهی اوقات از تردیدهای مسموم پرویز دچار 

تهوعی پایان ناپذیر می شدم. چگونه و با چه رفتاری می توانستم او را قانع کنم که من اسکناس کف نیستم که کسی 

 بدزدد؟بتواند مرا 

وقتی که پیش خودم معادله ی حقیقی احساس آقای ظاهری را ترسیم می کردم، می دیدم که حرف های بودار 

آخرش، شک برانگیز است. ولی آیا من پاسخی داشتم؟ چرا پرویز به من اعتماد نداشت؟ آیا تا آخر عمر چنین 

درخت های بی انتهای جنگلی تاریک، پیش زندگی پرسوءظنی انتظارم را می کشید؟ سوال های کوچک و بزرگ مثل 

روز زندگی ام از نیمه گذشته و من مانده ام و این جنگل که به شب آشناست؛ جنگلی که شاید » رویم قرار گرفته بود. 
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هرگز راه بازگشت از آن را پیدا نکنم. نمی خواهم در این جتگل در انتظار حکم سحرگاهی وداع با زندگی، بعدازظهر 

 «ر خواب طی کنم. می خواهم بیدار باشم و نیمروز زندگی ام را با چشمان باز ببینم.حیاتم را د

درست سر ساعت شش بعدازظهر از خانه خارج شدم. پرویز هنوز نیامده بود، ولی ظاهری درست جلوی در خانه 

ضم بود. خوب می ایستاده بود. مستاصل مانده بودم که چه کنم. اگر پرویز آمده بود، مسئله خیلی راحت قابل ه

دانستم که اگر بیاید و مرا در ماشین ظاهری ببیند، دوباره مسئله ای بی ارزش را آن چنان بزرگ می کند که دیگر 

جایی برای توضیح باقی نمی گذارد. از همه مهم تر این که ظاهری اصال اطالع نداشت که پرویز هم قرار است بیاید. و 

 ر مرا ورانداز می کرد که منتظر چه هستم.با چشمانی پرسشگر و کاونده بر و ب

یک آن حس کردم پرویز از روی عمد دیر آمده تا واکنش مرا ببیند. مثل این که کامال خودش را باخته بود و با این 

کار سعی داشت برای سوالی که در ذهنش بود، پاسخی پیدا کند. اهمیتی نداشت. بهتر بود آخرین شعله های سرکش 

 غزش نابود کند. با هممه ی بدبینی اش این فرصت را به او می دادم که خودش را پیدا کند.تردید را در م

 نگاهی به ساعتم انداختم. ظاهری از ماشین پیاده شد و سالم کردو با سادگی جوابش را دادم.

 «چیزی از قلم افتاده؟» منتظرانه گفت: 

 «دونم چرا دیر کرده.نه، فقط پرویز هم قراره بیاد. منتظرشم. نمی » گفتم: 

 «این آقا پرویز چی کاره ی شما هستن؟» رگبار تند مالمت بارش را به من دوخت و گفت: 

 «نامزد بنده هستن. سوال دیگه ای هم هست که فراموش شده باشه؟» با سادگی و بی تکلفی خاصی گفتم: 

اه کرد و سپس رفت و سوار ماشینش شد که بدون این که جوابی به من بدهد، مدتی با نگاه دریده اش مرا خیره نگ

 پیکانی سفید رنگ بود. گاه گاه با نگاهی غضبناک، دزدانه نظری به من می افکند.

پنج دقیقه از همین منوال گذشت تا این که شازده تشریف آوردند. با رسیدن پرویز هر دو از ماشین پیاده شدند و 

بازگشتند و من هم بدون هیچ تفکری سوار ماشین پرویز شدم و  سالم و علیک کردند. بعد هر کدام به جای خویش

 به راه افتادیم.

به در خانه ی مقتول که رسیدیم، ظاهری حالت خاصی داشت. رنگ و روی پریده و چشمان بی حالتش بی اختیار 

. از حالت های انسان را به یاد تندی های زیرزمینی می انداخت. پرویز به سختی سعی می کرد به ظاهری خیره نشود

تهاجمی اش خوب حس می کردم که دلش می خواهد به ظاهری بتازد. زنگ در خانه را به صدا در آوردم. مدتی بعد 

شوهر مقتول در را باز کرد. با دیدن من چشمانش آن چنان گشاد شد که انگار عزرائیل را دیده است. خیلی آرام و 

ه م. این آقایون ماموران دولت هستن و یه حکم مجدد برای بازرسی ببخشین که دوباره مزاحم شما شد» متین گفتم: 

 «داریم.

کمی اجازه بدین تا من خونه رو جمع و جور کنم. آخه انتظار کسی رو نمی » در را به حالت نیمه بسته درآورد و گفت: 

 «کشیدم.

 «اصال اشکالی نداره. خیالتون راحت باشه.» گفتم: 

 «در هر صورت باید چند لحظه ای صبر کنید. »با فریادی وحشتزده گفت: 

در حالی که سعی داشت به شدت در را ببند، ظاهری با قوت هرچه بیشتر در را کامال باز کرد و همه ی ما وارد شدیم. 

شوهر مقتول وقتی دید که بر او غالب شدیم، فوری به طرف ساختمان دوید و از نظر پنهان شد. ظاهری هم به 

 پریو و به تعقیب وی پرداخت. دنبالش به درون
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اون واقعا دیوونه » پرویز آنچنان از رفتار ظاهری متعجب شده بود که حد و وصفی نداشت و با دلزدگی وافری گفت: 

 «س. شاید کسی توی خونه باشه که در وضع نامطلوبی باشه. اون حق نداره این طوری وارد خونه بشه.

این بود، برای رفع اتهام از خودش منو تو می فرستاد. تو با این رفتارهای اگه مسئله اش » لبخندی زدم و گفتم: 

 «غریب ناآشنایی.

 «به زودی حقیقت روشن می شه.» پشت چشمی برای من نازک کرد و گفت: 

غیر از صاحبخانه کسی در منزل نبود. ظاهری به سادگی در گوشه ای نشسته بود و به در و دیوار خانه خیره شده بود. 

وقتی اومدیم تو، دفترچه ای رو از وسط حال برداشت و با شتاب به طرف اتاق » دیدن من به طرفم آمد و گفت:  با

دوید. وقتی به اتاق رسیدم، اثری از دفترچه نبود. ازش پرسیدم که اون دفتر چی بود؟ گفت که مربوط به حساب و 

 «ز خاصی باید باشه.کتاب ها بوده و ربطی به کسی نداره. فکر می کنم اون دفتر چی

 «آقای فالحی، اون دفتر کجاست؟» نگاهی به مرد رنگ و رو باخته کردم و گفتم: 

 «به کسی ربطی نداره. اگه دلتون می خواد، پیداش کنین.» شانه ها را با القیدی تمام باال انداخت و گفت: 

 «پس بهتره شما گوشه ای بشینین و مزاحم ما نشین.» گفتم: 

 «اگه این راضیتون می کنه، بگیرین.» ف اتاق رفت و با دفتری بازگشت و گفت: مرد به طر

دروغ می گه. جلد دفتری که من یه لحظه دیدم یه چیزی شبیه قرمز یا » قبل از این که دفتر را بگیرم، ظاهری گفت: 

 «نارنجی تند بود، در حالی که این دفتر زرده.

 «خب، بهتره بری و پیداش کنی.: » پرویز پوزخندی زد و سر تکان داد و گفت

عجب روزگاری شده! آدم توی خونه ی خودش هم معذبه. چرا؟ » فالحی نگاه ملتمسانه ای به پرویز کرد و گفت: 

چون یه دیوونه ی زنجیری خودش رو به آتیش کشیده. حاال تا کی باید از دست دیوونگی اون زنیه بکشم، خدا می 

 «دونه.

آقای فالحی، آدم بی گناه ترسی از چوبه ی دار و خدا نداره. بهتره به بلبل زبونی خاتمه : » خنده ای کردم و گفتم

 «بدین و بذارین کارمون رو بکنیم.

با ظاهری به اتاقی که دفتر را برده بود رفتیم و تمام زوایای اتاق را گشتیم، لحظات آخری که کم کم داشتیم ناامید 

 «یداش کردم، خودشه همین دفتر بود.پ» می شدیم، ظاهری فریاد کشید: 

بالفاصله دفتر را باز کرد و ورق ورق آن را زیر و رو کرد، اما غیر از چند تا نقاشی مسخره و مستهجن چیز دیگری در 

دفتر پیدا نکردیم. وقتی از اتاق خارج شدیم، دیدم پرویز با حالتی پیروزمندانه گوشه ای ایستاده و آقای فالحی هم با 

 ی منتظر مشایعت ماست.پوزخند

 «دفتر رو کجا گذاشتی؟» ظاهری گفت: 

شما که پیداش کردین. دیگه چرا تهمت می زنین؟ قصدم فقط این بود که » فالحی شانه هایش را باال انداخت و گفت: 

رو ببرین. اون نقاشی های ناجور رو نبینین. حاال هم اگه چند تا نقاشی قبیح به دردتون می خوره، برای مدرک اونها 

 «شاید با اونها حکم قتل منو امضا کنین.

از این که ماهی قالب را رها کرده بود آنچنان سرگشته و مستاصل بودم که اصال فکرم درست کار نمی کرد. اولش که 

حاضر به این بازرسی شدم، هیچ گونه امیدی در قلبم نبود، ولی حاال که سنگینی قالب وسوسه ام کرده بود بود، نمی 

 توانستم با دست خالی راه خروج را پیش بگیرم.
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امکان نداره اون به خاطر چند تا نقاششی تا این حد ترسیده » در این لحظه آقای ظاهری گوشه ای نشست و گفت: 

 «باشه.

بعد چشمهایش را بست و در خودش فرو رفت. چند لحظه ای گذشت و یک باره مثل تیری که از چله ی کمان رها 

بعد مثل گرگی تیر خورده به فالحی حمله ور شد و یقه اش را « پیداش کردم.» از جا پرید و فریاد زد:  شده باشد،

 «اون دفتر زرده که قبولش نکردیم کجاس؟» چسبید و گفت: 

 «اون جاس. گذاشتش پشت اون مبل.» قبل از این که فالحی واب بدهد، پرویز رو به مخن کرد و گفت: 

مدتی روی اون مبل نشست و بعد با بی اهمیتی دفتر رو پرت کرد » را نشان داد و ادامه داد: و با دست مبل بزرگی 

 پشت مبل. 

در این لحظه فالحی سیلی محکمی به صورت پرویز نواخت و به عزم فرار به سوی در دوید، ولی ظاهری فورا خودش 

 را انداخت روی فالحی و راه فرارش را بست.

و دفتر را پیدا کردم. با خواندن اولین خطهای آن فهمیدم دفترچه ی خاطرات مقتول است فوری به پشت مبل رفتم 

که حقایق بسیاری در آن درج شده. در حالی که نگاهی گذرا به آخرین صفحات می افکندم، فالحی با گریه و استغاثه 

زها رو ندارم. اون مدت به خدا نمی خواستم بکشمش. خودش باعث شد. می دونست طاقت خیلی چی» فریاد کشید: 

ها بود دنبال طالق بود ولی قانون اجازه ی جدایی بهش نمی داد. آخرش با تالش زیاد موفق شد با فهمیدن راز اعتیاد 

من به هروئین، راه های طالق رو باز کنه. ازش خواهش کردم که سکوت کنه و به زندگی ادامه بده، ولی اون قصد 

 «ترک اعتیاد من گذاشت. کاری که به هیچ وجه قادر به انجامش نبودم. داشت بره و تنها شرط موندن رو

 «خانم کیمیا، بهتون تبریک می گم. شما باز هم موفق شدین.» ظاهری لبخندی معنی دار به من زد و گفت: 

بقه ای، ولی این بار موفقیت از آن شماس. چطور تونستین بدون هیچ سا» نگاهی از روی امتنان به او کردم و گفتم: 

 «این طور حرفه ای عمل کنین؟

 «بهتون گفته بودم که شم جناییم خوب کار می کنه.» اشعه ی سوزانی از چشمانش ساطع شد و گفت: 

بهتره فوری فالحی رو تحویل بدین و » پرویز از روی آشفتگی با دیدگان منزجرش نگاهی به ظاهری کرد و گفت: 

 «بعد. بقیه ی راز و نیازها رو بذارین برای

از حرف پرویز کمی دلخور شدم، ولی اهمیتی ندادم. فوری به نزدیک ترین پاسگاه زنگ زدم تا برای بردن فالحی و 

مهر و موم کردن خانه اقدام کنند. در مدتی که منتظر مامور بودیم، سکوت مرگباری بین ما حاکم بود.عاقبت انتظار 

 به سر رسید و ماموران رسیدند.

ط بردن قاتل، به خانه ی پدر و مادر مقتول تلفن زدم و مراتب را برایشان شرح دادم. این که پدر بالفاصله پس ا

پیرش پای تلفن چگونه از خوشحالی می لرزید و با چه لحنی از من تشکر می کرد، بماند. اما آن لحظه حال من مانند 

ویز درست همانند دو ببر زخمی و فردی بود که از قله ی کوهی بلند در حال سقوط باشد، چون ظاهری و پر

 تیرخورده به همدیگر براق شده بودند.

 «دیگه کار همه ی ما تموم شده. بهتره برگردیم.» فوری تلفن را قطع کردم و گفتم: 

ظاهری آرام و متین، مثل بره ای مطیع، خداحافظی کرد و. به طرف در رفت، ولی پرویز مثل این که دچار تحولی 

آقای ظاهری کمی صبر کنین، چون باید همین امروز با خانم کیمیا خداحافظی کنین. » ، فریاد زد: شدیده شده باشد

این آخرین پرونده ی باقی مونده ی خانم کیمیا بود که به خاطرش نمی تونست شیراز رو ترک کنه. بهتره شما م از 
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زدواج و تشکیل خانواده شیراز رو ترک می فردا به فکر وکیل دیگه ای باشین، چون به زودی من و خانم کیمیا برای ا

 «کنیم.

فکر نمی کنم آهو کسی باشه » ظاهری در یک آن بر جای خشکش زدو با چشمانی ملتهب و قرمز برگتش و گفت: 

که به این سادگی به تور بیفته. آهو برای تور تو بیش از اونچه تصور می کنی، بزرگه. از کجا معلوم که خانم کیمیا 

 «دواج با تو باشه؟مایل به از

پرویز، مگه اینجا جای مطرح کردن این » از لحن نامناسب آن دو داشتم پس می افتادم. با عصبانیت فریاد کشیدم: 

جور مسائل بود که بی موقع دهنت رو باز کردی؟ آقای ظاهری، شما بهتره به منزلتون برگردین، چون من حقیقتا در 

 «ن و بفرمایین که اسم کوچیک منو از کجا پیدا کرده ین؟آستانه ی ازدواج هستم. فقط لطف کنی

 «آهو اسمی نبوده که هرگز از ذهنم دور بشه.» لبخندی روشن و مواج در چهرهاش درخشیدن گرفت و گفت: 

با شنیدن این جمله یکباره تمام تنم یخ کرد. تمام وجودم مبدل به رگی خونین شده بود که به آرامی به تحلیل می 

له ای که ادا کرد جمله ای بود که شاید سیزده سال پیش، سپهر بر زبان رانده بود. آن روز هم او تقریبا پس رفت. جم

از سیزده سال فراق من را پیدا کرده بود. خدایا، چطور ممکن بود دو تا جمله و دو زمان به این حد مشابه باشند؟ ولی 

 بود. فرقش این بود که آقای ظاهری، سپهر نبود.تفاوت بسیاری بین این دو زمان و این دو جمله نهفته 

 «آهو، محض رضای خدا تمومش کن. بیا از این خراب شده بریم.» پرویز با رنگ و رویی پریده گفت: 

 «نه من باید بفهمم آقای ظاهری منو از کجا می شناخته.» با حالتی مسخ شده گفتم: 

آهو، یا همین االن با من میای یا دیگه هیچ حرفی بین ما بافقی »  در حالی که از نگرانی در حال پرپر زدن بود گفت:

 «نمی مونه. اگه قراره منو انتخاب کنی، همین االن باید این کار رو بکنی.

چرا این قدر روی آقای ظاهری حساسیت داری؟ چرا از این که من به حقیقت دست پیدا کنم » با ضعفی شدید گفتم: 

 «وحشت داری؟

 «چون پرویز خوب می دونه که من کیم.» که پرویز جوابی بدهد، ظاهری گفت: قبل از این 

 «شما کی هستین؟ مگه غیر از ظاهری هستین؟» گفتم: 

 «اون فامیلی ظاهری فقط یه وسیله برای نزدیک شده به تو بود.» پرویز سر تکان داد و گفت: 

 «اون کیه؟» و گفتم: در حالی که به سختی جا خورده بودم، نگاهی به ظاهری کردم 

 «بهتره از خودش بپرسی.» پرویز شانه هایش را باال انداخت و گفت: 

 ظاهری با چشمانی معصوم، درست شبیه کودک خطاکاری بود که انتظار تنبیهی را می کشد.

جواب منو اگه قصد داری اونو بشناسی، اول » قبل از این که ظاهری دهان باز کند، پرویز به طرف در رفت و گفت: 

 «بده. یا همین االن با من بیا تا خودم توی راه تهران برات توضیح بدم، یا برای همیشه با من خداحافظی کن.

 «من باهات میام، ولی بعد از شناختم هویت ظاهری.» خیلی محکم و استوار گفتم: 

دارم که دیگه راه بازگشتی  اون موقع دیره، چون ایمان» پرویز در حالی که اشک از چشمانش روان بود، گفت: 

نیست. سه سال و نیم دور و برت گشتم تا بتونم چیزی رو توی وجودت نابود کنم، اما موفق نشدم. حاال هم خوب می 

سپس بدون این که « دونم که دیگه دیر شده. باید زودتر می جنبیدمو خداحافظ عزیزم. امیدوارم خوشبخت بشی.

 منتظر جواب شود، از در خارج شد.
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ظاهری در گوشه ای مثل خراباتی ها در عالم خودش بود. لبهایش را می گزید و به گوشه ای خیره مانده بود. دو تا 

 مامور هم درست در همین لحظه برای مهر و موم کردن خانه رسیدند.

 «امشب باهاتون تماس می گیرم، خداحافظ.» به ظاهری گفتم: 

اشت. فوری به طرف ماشین پرویز دویدم و قبل از این که با راه بیفتد، ظاهری بدون هیچ حرکتی، مرا بی جواب گذ

 سوار شدم. 

 «اون کیه؟ چرا مثل دیوونه ها شدی؟» لحظه ای که راه افتاد، فریاد کشیدم: 

بهتره از زبون خودش » در حالی که مستقیم به جلو نگاه می کرد و اشک هایش را با آستین پاک می کرئ، گفت: 

من توان توضیح دادنش رو ندارم. خواهش می کنم تا رسیدن به خونه، دیگه کاری به کارک نداشته  بشنوی، چون

 «باش. بذار یه جوری توی خودم با تنهایی هام کنار بیام.

یعنی می خوای بگی از همین االن تنهایی رو به من ترجیح می دی؟ یعنی دیگه تمایلی به » با سوز شدیدی گفتم: 

 «اری؟ازدواج با من ند

نه، دیگه برای همه چیز دیر شده. روزهایی که بهت التماس می کردم بیا بریم » بدون هیچ گونه تردیدی گفت: 

 «تهران، به خاطر فرار از امروز بود. حاال دیگه چیزی ندارم که به خاطرش بجنگم.

؟ آیا خطایی از من سر زده از حرف هایش سردر نمی آوردم. چه چیز ممکن بود پرویز را تا به این حد مایوس کند

بود؟ نه، روح سرکش و ناآرام خودش بود که هر لحظه به دنبال بهانه ای پوچ، طوفانی سهمناک را تدارک می دید. 

مهم نبود اگر ظاهری موفق به کشف حقیقت شد. این دلیل بر گناهکاری من نبود. سکوت کردم و حرفی نزدم تا به 

 «به امید دیدار.» خواستم از ماشین پیاده گفتم:  خانه ام رسیدم. لحظه ی آخر که می

بهتره بگی خداحافظ. چون دیگه نباید امیدی به دیدار داشته باشی. این آخرین باریه که منو » سر تکان داد و گفت: 

می بینی. فقط ازت خواهش می کنم منو ببخشی. من با تو صداقت نداشتم. ممکنه از نظر تو محکوم باشم، اما به نظر 

 «خودم بی گناهم. شاید هرکس جای من بود، همین کار رو می کرد. فقط امیدوارم از من بگذری. خداحافظ.

من نمی دونم چی کار کرده ی، اما از االن بهت می گم که کینه ای ازت به دل » در حالی که اشک می ریختم، گفتم: 

برای به دست آوردنت نکرده بودم. فقط در یه ندارم. برای نگه داشتنت هم اصرار نمی کنم، همون طور که تالشی 

جمله احساس قلبیم رو برات فاش می کنم: به جان سپهر که یادش هم هنوز برام عزیزه، قسم می خورم که هیچ 

احساسی نسبت به آقای ظاهری ندارم. حاال هرکس که می خواد باشه، فرقی نمی کنه. دلم می خواد اینو بدونی، 

 «خداحافظ!

 سر ناامیدی زد و بدون این که حرفی بزند، به راه افتاد. پوزخندی از

با رفتنش احساس سبکی وافری بهم دست دادف مثل این که از بند گرانی فارغ شده باشم. در اوج کنجکاوی، دلیلی 

 برای هیچ یک از اتفاقات پیدا نمی کردم. تنها شعف پایدارم از اثبات جرم فالحی بود؛ مسئله ای که مدت ها بود

فکرم را مشغول کرده بود. آرام و خالی وارد خانه شدم.اولین کاری که کردم این بود که دوباره به خانواده آن زن 

مقتول تلفن زدم.چون در تماس قبل آن چنان متوحش بودم که نتوانستم حرفی دال بر سرنوشت فالحی به آنها 

ل به جرمش معترف شده بود، تازه اول دردسر بود. بگویم. حاال که هفت خان رستم را پشت سر گذاشته بودیم و قات

آنها باید می فهمیدند که جان قاتل دو برابر جان دخترشان ارزش دارد و حتمآ باید مبلغی به عنوان نصف دیه قانونی 

 تحویل بدهند تا قاتل قصاص شود. 
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عنی برای قاتل دخترم باید پول هم ی»وقتی این مطلب را با پدر مقتول در میان گذاشتم، با ضجه ای طاقت فرساگفت: 

 « بپردازم؟ اون هم درست به اندازه بهای جون عزیز دخترم؟

شرمنده م. این قانونه و کسی حق نداره از قانون تخطی کنه. اگه مایلین که حکم قصاص به »با استیصال خاصی گفتم: 

 « اجرا دربیاد، باید حتمآ این پول رو تهیه کنین.

دادگاه چه نیازی به این پول داره؟ چرا برای اجرای عدالت باید »ش پشت تلفن می لرزید،گفت: در حالی که صدای

 « پول بگیره؟

پس شما »با فریادی جانگداز گفت: « این پول به ورثه داماد تون می رسه، نه به دادگاه.»نفس عمیقی کشیدم و گفتم: 

 « می خوره؟ چرا باید چنین پولی بپردازم؟ چه کاری برای ماکرده ین؟ اصأل اثبات جرم به چه درد من

 « ورثه ش می شه.از نظر قانون نان آور خونواده محسوب می شود و این پول خرج »به آرامی گفتم: 

قانون! چه لفظ اغفال گرانه ای! اون توکدوم لحظه از زندگیش یه لقمه نون دست دختر و نوه های »با ناراحتی گفت: 

ش رو نان آور گذاشته ن؟ دختر بیچاره من با عذاب، روزیش روباکاربه دست می آورد و بچه ها من داده که حاال اسم

 «رو اداره می کرد. حاال که رفته زیر دو متر خاک، باید یه چیزی دستی هم بد م؟ مسخره س. 

ید خوشحال باشین، از این جا به بعد از دست من کاری ساخته نیست. همین که جرمش ثابت شد، با»با ناراحتی گفتم: 

 « چون می تونین به جای پول دادن، دیه دخترتون رو مطالبه کنین و از سر قصاص داماد تون بگذرین.

ی روکه دارم می نه جونم، من احتیاجی به دیه تنها دخترم ندارم. همین خونه خرابه »آه تأسف باری کشید و گفت: 

تا قاتل دخترم راست راست توی اجتماع ول نکرده. این طوری  فروشم و به عنوان نصف دیه به دادگاه می پردازم

از قتل بعد ی و بد بختی خونواده های دیگه جلوگیری می کنم. مهم نیست که حداقل کاری که انجام داده م اینه که 

الت به بعد از این، خونه وکاشونه ای نداشته باشم. دیگه پای ما لب گوره. بهتره فکر عدالت باشیم، اگرچه این عد

چنین بهای گزافی برقرار بشه. اگه من امروز ازسر خون دخترم بگذرم، فردا شوهرهای زیادی به خودشون اجازه می 

دن که خودشون رو صاحب جون دخترهای مردم بد ونن. نه! بذار تا آخر عمربی خانمان باشم ، ولی خون دخترم 

 « پایمال نشده باشه.

با هر صورت تصمیم با خود شماس. فکر آینده پدر جون»مواقع آزارم می داد،گفتم:  با ناراحتی وافری کا در این طور

تون هم باشین. در ضمن، من فردا عازم تهران هستم و تموم پرو نده رو به انضمام مدارک جرم، تحویل مأمورها داده 

 « کنین. م. امیدوارم موفق باشین. اگر هم کاری با من داشتین، با دوستهام در دادگاه مراجعه

 «. ولی من که حق الو کاله شما رو نپرداخته م»در حالی که صد ایش باگریه توام شده بود،گفت: 

 «پدر جان ، همون مبلغی که اول کار به من دادین،کافی بود.»گفتم: 

 «ولی اون که فقط حق مشاوره بود .دخترم،من گدا نیستم.»با ناراحتی وشرمندگی گفت:

پدر جون ناراحت نشین.من حق الوکاله م رو به روح دخترتون اهدا می کنم که با »می لرزید ،گفتم:در حالی که دستم 

 «گذشت و فداکاری هاش،مثل یک قهرمان گمنام زندگی کرد ومثل یه قربونی به قتل رسید.شب شما به خیر.

بده.مطمئن باش این بزرگوار  دخترم،امیدوارم که در همه امور ،خداوند مرادت رو»در حالی که گریه می کرد ،گفت:

یه پیش خدا گم نمیشه.شاید من هرگز بعد از این شما را نبینم تا تالفی کنم،اما ایمان دارم که خدا عوضش را بهت 

 «می ده به خدا می سپارمت.
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بر وقتی تلفن را قطع کردم ،مثل گرگی تیر خورده بودم.هر بار وقتی در پایان پرونده هایم به چنین تبعیض هایی 

خورد می کردم ،تا مدتی عصبی و شکسته می شدم.اما در آن زمان فرصتی برای فرو ریختن در خود نداشتم.چیزی 

مثل خوره آزارم می داد.از رفتن پرویز دل شکسته نبودم،ولی از مرموز بودن هویت ظاهری تا حد جنون در عجب 

 بودم.

اد.حالت رخوت عجیبی بهم دست داده بود.یک آن فکری قبل از هر کاری به ظاهری تلفن زدم ،ولی تلفنش جواب ند

پوچ به مغزم راه یافت :شاید ظاهری شنتیا باشد که پس از سالها مرا پیدا کرده.اگر او بود ،طبیعی بود که پس از 

شانزده سال نشناسمش،چون غیر از خاطره ای محو ،چیز دیگری از او در ذهنم باقی نمانده بود.اما در این صورت 

 مجاز نبود این طور میدان را خالی کند.چون هیچ نقطه عطفی در قلبم وجود نداشت که پایبند آن باشم. پرویز

مدتی خودم را سرگرم کردم.در مغزم جرقه های ناجوری در جریان بود.حدودآ ساعت نه شب بود که دوباره تلفن 

ظرم نباشد،چون تصمیم داشتم همان شب زدم.باز هم جواب نداد،عاقبت با رویا تماس گرفتم و گفتم که آن شب منت

پاسخ معمای فاجعه بار زندگی ام را کشف کنم.دیگر حوصله ی دفع الوقت نداشتم.پس از روشن شدن تکلیف 

ظاهری ،مسیر زندگی ام را عوض می کردم،چون زندگی به آن سبک،جز بیهودگی محض چیز دیگری در بر 

مرا پیدا کند ونه پرویز پشیمان و نادم باز گردد.به کجا می  نداشت.باید به جایی می رفتم که دیگر نه ظاهری

 رفتم.نمی دانستم ،ولی در هر صورت باید می رفتم.

از شدت رخوت،گرسنگی و خستگی را فراموش کرده بودم .گاهی اوقات در بعضی شرایط،انسان فراموش می کردن 

باره شماره ی ظاهری را گرفتم.این بار گوشی را که با چه غریزه ای متولد شده .حدودآ ساعت نه و نیم بود که دو

او..او..اون جا :»برداشت.به محض این که گوشی تلفن برداشته شد،از شدت وحشت زبانم بند آمد.با لکنت زبان گفتم 

 «کجاست.

صدای وز وز مهتابی که در گوشی پیچیده بود «درست گرفته ین.ظاهری هستم.»صدای گرم وموقر ظاهری جواب داد:

یعنی شما همون دیونه ای »ل سوهانی استخوان هایم را می تراشید و پیش می رفت.با صدایی شکسته از درد گفتم:،مث

 «هستین که ادعا داره علی مظفریه؟علی مظفری چه ربطی من ممکنه داشته باشه؟

تهایی علی علی مظفری ها خیلی زیادن هر کس که در نقطه ی ان:»صدای قهقه ی خنده اش به آسمان رفت و گفت 

 «مظفری قرار بگیره ،می تونه یه علی مظفری دیگه ای خلق کنه.ولی خیالتون راحت باشه که دیگر علی مظفری نیستم.

ار لحن حرف زدنش گیج شده بودم.کنجکاوی ام بیش از آن بود که از وحشت تلفن را قطع کنم.با صدایی لرزان و 

 «برابرت کوتاه آمد؟ظاهری ،تو کسی هستی که پرویز در »وهمناک گفتم:

پای تلفن نمی تونم بهت بگم ،چون می ترسم غش کنی.خوب می دونی که یه زن تنها تو »نفس عمیقی کشید و گفت:

یه خونه ی دربسته اگه بیهوش بشه چه فاجعه ای رخ می ده .اگه اجازه بدی میام دنبالت تا کمی بریم توی خیابون ها 

 «دور بزنیم .حرف بزنیم.

 «اگه همه ی این ها یه بازی مسخره برای سر به نیست کردنم باشه چی؟»رس آلود ومردد گفتم:با حالتی ت

من از زندگی گذشته تو به طور کامل مطلعم.بیخود نقش آدم های ترسو رو بازی نکن.چه بسا »خنده ای کرد وگفت:

قیه م.منتها یه تفاوت کوچیک با آدم های بی باک که پیش تو اظهار عجز و ناتوانی کرده ن.من هم یه بدبختی مثل ب

 «بقیه دارم:صبرم خیلی زیاده.
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از حرف هایش چیزی درک نکردم.از سر در گمی داشتم دچار جنون می شدم با حالتی ناشی از بی حوصلگی 

 «چه ساعتی منتطرت باشم؟»گفتم:

نباشه،چون من به دو نفر از  امیدوارم کلکی تو کارت:»گفتم «تا بیست دقیقه دیگه اون جان.خداحافظ.»بی تأمل گفت:

 «دوستهام می گم که با کی بیرون می رم.خداحافظ.

خنده ای کرد و گوشی را گذاشت.مات و متحیر بر جای خشکم زده بود.چرا فکر می کرد آن قدر اهمیت دارد که 

ر لحظه به ممکن است غش کنم؟مانده بودم که چه کار کنم.آن بیست دقیقه مثل این که خیال تمام شدن نداشت.ه

سان یک عمر از کنارم با تأنی می گذشت .دلم می خواست زمین و زمان را به هم بریزم .از گیر کردن الی منگنه ای 

که به عبث مرا بفشارد،خوشم نمی آمد.اگز ظاهری شنتیا بود باید چه می کردم؟چه انتظاری از من داشت ؟آیا قادر 

ای این بازی ها محکومش کنم؟بی شک حقش بیشتر از این نبود.برای بودم با خشونت تمام به او ناسزا بگویم و بر

اولین بار در زندگی ام آرزو کردم ای کاش خوابم می برد و در سالها پیش چشم می گشودم.از این در به دری و 

دیشه های پوچی خسته شده بودم .از سیالبی که در راه بود بیزار بودم.بیش از آن عصبی .مستأصل بودم که بتوانم با ان

کاذب خودم را اغفال کنم.دوباره آن چشم انداز وهمناک در برابرم قد علم کرده بود.کاش به او نگفته بودم که بیاید 

.از شدت فشار،قلبم به درد آمده بود.مدتی دراز کشیدم تا کمی حالم جا بیاید.مثل این که خوابم برد،چون یکباره 

به سوی پنجره دویدم.خودش بود.برای اولین بار بد قولی کرده دیدم صدای زنگ در خانه بلند شد.با عجله 

بودم.فوری لباس پوشیدم و از خانه خارج شدم.او در پیاده رو ایستاده بود.طوری مرا نگاه می کرد که تمام تنم می 

ا کرده لرزید.مثل این که از ریشه داشتم زیر و رو می شدم.دوباره چشم هایش همان حالت آشنای اسرار آمیز را پید

بود.در ماشین را باز کرد و بی حرف سوار شدم .وقتی راه افتادیم ،حس کردم آشکارا می لرزد.حال خودم هم بهتر از 

او نبود.نیم ساعت در سکوت چرخ زدیم.عاقبت دیدم خیال حرف زدن ندارد.با این که از رویا رویی با حقیقت شدیدآ 

 «ی کی هستی؟مثل این که تصمیم نداری بگ»گریزان بودم،گفتم:

 «می خواستم مطمئن بشم که هنوز هم می خوای منو بشناسی یا نه؟»آه عمیقی کشید و گفت:

 «اگه تغییر عقیده داده بودم،االن این جا نبودم.»گفتم:

 «ولی مثل همیشه پا به رکاب هم نبودی.مثل این که اصآل منتظر نبودی؟»نگاهی از گوشه چشم به من کرد و گفت:

 «خوب نبود،دراز کشیده بودم.کمی قلبم درد می کرد.فکر می کنم از فشار خستگی بود. حالم»گفتم:

 «چرا زودتر بهم نگفتی؟»یک باره با چشمان متوحش گفت:

 «چی رو؟»با تعجب گفتم:

 «که حالت خوب نیست.»با ناراحتی گفت:

 «مهم نیست.چون حاال دیگه حالم خوبه.:»گفتم 

 «ودم رو بهت معرفی نمی کنم.امشب خ»سر تکان داد و گفت:

 «چرا؟مسخره درآوردی؟»با عصبانیت گفتم:

 «نه .ابدآ هم خیال بازی ندارم.اگه حالت خوب نباشه ،با درک حقایق ممکنه جا بخوری.»خیلی جدی و مصمم گفت:

ظاهری  بس کن .آنقدر قضیه رو طول و تفسیر نده .دیگه خسته شدم.نزدیک نه ماهه که خودت رو زیر اسم»گفتم:

 « مخفی کردی.هرکسی می خوای ،باش.من که نمی شناسمت.
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آهو،چشمای منو هم نمی شناسی.من از نگاهت می خونم که منو می شناسی،فقط حاضر به »با حالتی درویشانه گفت:

 حرفش را خورد.مثل این که داشت خودش را لو می داد....«قبول حقیقت نیستی.شاید هم هنوز 

شاید هنوز چی؟فکر می کنی تو فکر پرویزم؟نه آقا،پرویز خودش اومده بود،خودش هم »با بی حوصلگی گفتم:

 »رفت.من توی قلبم برای رهگذر ها سنگری ندارم که اونها را با تالشی مذبوحانه حفظ کنم.

با نه.منظورم این نبود .خودم خوب می فهمیدم که پرویز چه نقشی توی زندگیت داره،وقتی »لبخند گرمی زد و گفت:

 «هاش حرف می زدم ،فهمیدم که توی قلبت خبری نیست.

 «پس شاید چی؟چرا واضح حرف نمی زنی؟» در حالی که از انتظارخسته شده بودم ،گفتم:

 «شاید هنوز منو نبخشیده ی.»در ست مثل کودکی مظلوم گفت:

او حقیقتآ دیوانه ای بیش  آن چنان چشمانم گشاد شد که چیزی نمانده بود از تعجب فریاد بکشم.یک آن حس کردم

نیست که در یکی از گذر های زمان به من برخورد کرده و حاال قصد دارد از من انتقام بی توجهی ام را بگیرد.از این 

که این وقت شب در ماشین او نشسته بودم،دچار دلهره ی عجیبی بودم.شاید هم آدمی بود که روزی توسط من 

 ذیتم کند.محکوم شده بود و حاال می خواست ا

 «ارتباط تو با من در رابطه با شغلم بوده؟»با این فکر های جور و اجور نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 «آهو،واقعآ نمی فهمی من کیم؟»پوزخندی زد وگفت:

خواهش می کنم دیگه اسم کوچک منو صدا نزن.فامیل من کیمیاست و همه منو به این نام می »با استیصال گفتم:

 «شناسن.

 «اگه هنوز هم بهم اطمینان نداری ،بذارمت خونه.:»تی به خیابان خیره شد و بعد گفت مد

روزگار با من کاری کرد که دیگه به خودم هم اعتماد ندارم ،چه رسد به »شانه هایم را با القیدی باال انداختم و گفتم:

 «تو.

 «بدونم که منو چطور آدمی می بینی.نگاه سنگینش را به من دوخت و گفت:احساست در مورد من چیه؟می خوام 

 «نظر من در مورد شما درست مثل نظرم در باره ی انسانیه که هنوز به دنیا نیامده ن.»بدون هیچ گونه تفکری گفتم:

منظورت کودکان پشت چراغ قرمز هستن؟نه ، من زنده »تبسمی تلخ و ناگوار روی لب هایش ظاهر شد و گفت:

عبرت می گیرم،نادم می شم وبه انتظار باقی می مونم.اگه قصدت مأیوس کردن من م،حرف می زنم،خطا می کنم ،

 «باشه ،باید بگم که یأسی تو کار نیست.

 «تو کی هستی؟»با حالتی عصبی و زخم دیده فریاد کشیدم:

 «وقتی که فهمیدی ،ترکم می کنی؟»با چشم های ملتمس گفت:

 «ی امضا گرفتن را تکرار می کند. جواب ندادم،چون می دانستم دوباره بازی مسخره

مسئله ای نیست.حاال دیگه اگه ترکم کنی ،چیزی بهت مدیون »پس از مدتی که صبر کرد و جوابی نشنید،گفت:

 «نیستم.

 منتظر بود که بازم جوابی بهش بدم،اما من با خودم عهد کردم که تا خودش را معرفی نکرده،کلمه ای هم حرف نزنم.

سپهر قادر نبود »نگین کرد،ولی بی فایده بود.عاقبت انگشت گذاشت روی نقطه ی ضعفم و گفت:مدتی مرا سبک و س

 «به گذشت و فداکاری تو پاسخی عاقالنه بده وتو ترکش کردی.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

2 5 1  

 

آقای ظاهری ،بهت اجازه نمی دم که سپهر و »مثل تیری که از چله ی کمان رها شده باشد،با حالتی توفنده گفتم:

و تحلیل کنی.چون فقط به خودمون مربوطه که چه کردیم.حاال اگه میلی به فاش کردن هویت گذشته ی منو تجزیه 

 «حقیقی نداری ،پیاده شم.

 «سپهر هم حق نداره گذشته ش رو تحلیل کنه؟تو همه چیزش رو با بی رحمی گرفتی.تو...»با صدای گرفته گفت:

می زنم،ولی این حرف ها ابدآ ربطی به تو  متأسفم که این طوری باهات حرف»به وسط حرفش دویدم و گفتم:

 «نداره.بنابراین فضولی نکن.

 «مثل این که هنوز روش حساسیت داری مگه نه؟»در حالی که سرش را پایین می انداخت ،گفت:

از این که ظاهری هم حرف هایرویز را تکرار می کرد ،شدیدآ درمانده شده بودم.با خشونتی ویرانگر می خواستم از 

ییاده شوم که فوری توقف کرد و من و تا توانستم از آن نقط دور شدم ولی بی فایده بود،چون در تاریکی  ماشین

غلیظ شب،مثل سایه ای به دنبالم روان بود.از فرار بیهوده ام خسته شدم و ایستادم.ظاهری هم ایستاد بدون این که 

 «از من چی می خوای؟»برگردم ،فریاد کشیدم:

غزال کودکی هام رو،تپلی قشنگم رو،عشقم رو،زندگیم رد،همه رو ازت »شکافنده گفت:با صدای لرزان و 

طلبکارم.هنوز وقتش نشده بفهمی در ازای پنج سال گذشتت،پنج سال عقوبت پس دادم؟هنوز بعد از سال ها ،عشق 

ه کنین،اون حاضر من برات آشکار نشده؟هنوز می خوای منو بشکنی؟ای مردم ،از توالکتون بیاین بیرون وبه من نگا

 «نیست منو ببینه.هنوز از چهره سپهر متنفره.

مثل این که پاهام در زمین فرو رفته باشد،جرأت عقب گرد نداشتم.به آرامی به عقب برگشتم و دیدم که سپهر با 

ت که چشمانی گریان و فتنه انگیز در چند قدمی ام ایستاده و دستش را به سوی من دراز کرده.آن چنان سرم گیج رف

به شدت زمین خوردم.وقتی چشم گشودم ،عقب ماشین خوابیده بودم و ماشین در حرکت بود.به آرامی بلند شدم و 

در آینه نگاه کردم .خودش بود.پس ظاهری کجا بود؟بیش از آن گیج بودم که درکی از زمان داشته باشم.یک آن 

اال دارم با سپهر به خانه می روم.مثل دیوانه ها گفتم حس کردم همه اتفاقات این چهار پنج ساله خوابی بیش نبوده و ح

 «سپهر ،من کجام.:»

 «نزدیکی های خونه مون،چیزی نمونده که برسیم.»به آرامی گفت:

 «چند لحظه پیش شب بود،ولی حاال روزه.این جا شیراز نیست.ما کجاییم؟»نگاهی به اطراف انداختم و گفتم:

 «شیم.جایی که باید با»لبخندی زد و گفت:

مثل این که کم کم «به اصفهان خوش آمدید.»در این لحظه چشمم به تابلوی کنار جاده افتاده که رویش نوشته بود:

داشتم هشیار می شدم.نه،من خواب نبوده ام .فقط مدتی بیهوش بودم.اما نه پنج سال ،بلکه فقط چند ساعت.دستهایم 

 «چرا آنقدر دیر؟»فتم:را روی صندلی جلو گذاشتم و در آینه خیره شدم و گ

چون باید پنج سال صبر می کردم .باید خودم رو پاک »در حالی که چشم های آشوبگرش را به من دوخته بود.گفت:

 «می کردم.

 «ظاهری کجاست؟کی بود؟دوستت بود؟»گفتم:

ظاهری این »بعد داشبورت را باز کرد وکیسه ای مشکی در آورد و گفت:.«االن بهت می گم »سر تکان داد و گفت:

 «جاس.

 «هنوز مثل قدیمها دیونه ای!آدم که توی یه کیسه جا نمی شه!»کیسه را گرفتم وبا لحنی شوخ گفتم:
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 «بازش کن.اون بهترین دوست منه.»لبخندی زد و گفت:

وقتی در کیسه را باز کردم،از تحیر چیزی نمانده بود که جیغ بکشم.کیسه محتوی یک نقاب صورت بود که نماینده 

سپهر،تموم اون روزها من با تو حرف می زدم،تموم اون :»چهره ی ظاهری بود.عرق سردی بر پشتم نشست و گفتم 

 «جلسات مسخره و...خدای من،چرا زودتر نفهمیدم؟تو همیشه سه شنبه ها به دیدارم می اومدی .چقدر ابله بودم!

تونستی از این عالئم منو بشناسی ،فکر می به خاطر همین که هرگز ن»نگاهی از گوشه س چشم به من کرد و گفت:

کردم که هنوز زوده .حتی یه بار با یه تاکسی قرضی سعی کردم خاطرات اون روز قبل از ازدواجمون رو برات زنده 

کنم،ولی تو باز هم نفهمیدی .هر سه شنبه که می اومدم،از روی ترتیب تدریس هاس مشترکمون،سعی می کردم 

نم ،ولی تو هرگز نفهمیدی .یا فراموشم کرده بودی،یا میلی به یافتنم نداشتی.بارها بارها با چیزی رو بهت یاد آوری ک

پرویز حرف زدم،حتی ازش خواستم تورو آزمایش کنه تا بفهمه که قلبت با زبونت یه رنگه یا نه؟ولی متأسفانه ،یا 

نمی بندی.چیزی که اونو سرگردون کرد خوشبختانه ،یه رنگ نبود.و پرویز به خوبی فهمیده بود که هرگز به اون دل 

عاقبت همین بازی بود،چون یک در هزار هم تصور نمی کرد که منو به اون ترجیح بدی.فقط ازم خواست که تا 

 «رفتنش سکوت کنم،چون دیگه نمی تونست بیش از این تحمل کنه.

 «توی این پنج ساله چطور زندگی کردی؟»گفتم:

خالی خالی،تنها رویای شیرین شب های تنهاییم،خاطرات در »ل آدمی ماشینی گفت:چشمهایش را به جاده دوخت و مث

هم شکسته ی زندگی مشترکم بود.نه تنها از ازدواج منصرف شدم،بلکه نفرت عمیقی از تپلی های احتمالی احساس 

ی پیش کردم،چرا که دیگر تپلی ارزش خودش رو از دست داده بود.ترجیح می دادم بمیرم،ولی زندگی دیگه ا

نگیرم.اولین کاری که کردم این بود که برای معالجه به خارج رفتم.وقتی دوره نقاهتم به پایان رسید،به ایران 

برگشتم.بارها و بارها روزهای سه شنبه به هوس پیدا کردنت حالت افسردگی و جنون بهم دست می داد،ولی خوب 

ها ریاضت کشیدم تا به راز و رمز های تغییر چهره  می دونستم که دیگه دوست نداری حتی چهره م رو ببینی.سال

وعرفان وارد شدم.بر اثر مرور زمان جرم عقده های نگشوده ،روی صدام تأثیر گذاشت ولحن صدام عوض 

شد.عاقبت به جایی رسیدم که با همه ی معیارهای گذشته ام وداع کردم و طرز صحبت کردن و ارزش هام به این 

 «ه ماهه دیدی.شکلی دراومد که تو این ن

سکوت کرد.دیگر به نزدیکی خانه خانه رسیده بودیم.یکباره یاد افتاد که خانه پنج سال پیش فروخته شده بود.با 

 «ولی این خونه که دیگه به ما تعلق نداره.»حیرت گفتم:

 «ال ما میشه.اگه یک بار دیگه به من بله بگی ،اون خونه دوباره م:»نگاهی سوخته از تحسر به من افکند و گفت 

 «بله.»درحالی که قطرات اشک از چشم هایم جاری بود ،گفتم:

 «پس بزن بریم مخابرات.»فریادی از شادی کشید و گفت:

 «قراره توی مخابرات ازدواج کنیم؟»گیج و حیران گفتم:

ا به دوستهات اطالع نه .برای این که پشت میله های زندان ازدواج نکنیم به مخابرات می ریم ت»خنده ای کرد و گفت:

 «بدی که تورو ندزدیده م،و گرنه به زودی منو دستگیر می کنن.

 «به کسی اطالع نداده بودم.» خنده ای کردم و گفتم:

مثل همیشه،باید حدس می زدم که تو آدمی نیستی که خودت رو به »نگاهی غافل گیر شده به من کرد و گفت:

 «وحشت بندازی.
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بیا بریم .آدم های زیادی از این خبر خوشحال می شن.شایسته »برات توقف کرد و گفت:در همین موقع دم یک مخا

 «نیست که لحظات رو به پرگویی بگذرونیم.

 «صبر کن.هنوز یه سئوال برام باقی مونده.چطوری منو پیدا کردی؟می خوام بدونم عامل خیانت کیه.»گفتم:

 «حقت شده متأسفی؟ از خیانتی که در»نگاهی وحشتزده به من کرد و گفت:

 «نه.یه عمر مدیونشم.می خوام یه تشکر درست و حسابی ازش بکنم.»با لبخندی شوخ و شیطنت بار گفتم:

پس بهتره فعآل توی خماری بمونی تا وقتی که توی چشماش نگاه کنی و ازش »آب دهانش را قورت داد و گفت:

 «قدردانی کنی.فعآلکه این جا نیست.

 «سپهر اذیت نکن.بگو کی بود.»تمس به او کردم و گفتم:نگاهی درمانده و مل

 «متأسفم این یه رازه.تو که از بیرحمی من در شکنجه مطلعی.»شانه هایش را باال انداخت و گفت:

با این حرف آخرش فهمیدم که قصد ندارد حرفی بزند.فوری به تنهایی به مخابرات رفت و مدت یک ساعت با تلفن 

آهو،تو اصآل :»ا چند جا تماس گرفته بود.با قیافه ای بشتش و نورانی به نزدم آمد وگفت حرف زد.مثل این که ب

 «شناسنامه ات همراهت هست؟

 «متأسفم.بنده اطالع نداشتم که از خونه به قصد ازدواج خارج می شم.»سر تکان دادم و گفتم:

 « ری.چه بهتر!بر می گردیم شیراز تا شناسنامه ات رو بردا»با خوشحالی گفت:

 «مگر دیوونه شده ی؟:»با عصبانیت گفتم 

آخه بی شناسنامه کجا می خوای بریم؟نه می تونیم عقد کنیم ،نه با هواپیما برگردیم،نه توی هتل »لبخندی زد و گفت:

 «به ما جا می دن.حاال خودت بگو کجا بریم.تازه اگه کسی جلوی مارو بگیره ،هیچ جواب خداپسندانه ای نداریم.

فکر کردم دیدم واقعآراست می گوید.هیچ چاره ای جز برگشتن نداشتیم.می توانستیم یک روز پیش خانم مدتی 

 غزالی بمانم ،ولی عاقبت باید خودم به شیراز می رفتم.

 «سپهر ،اگه مشکلی نیست ،امشب توی اصفهان می مونیم و فردا می ریم شیراز.چون تازه از راه رسیده ایم.»گفتم:

تو که از دیشب تا حاال یا بیهوش بودی یا خواب .من هم که خسته نیستم.چرا بیخودی »د شده گفت:با چشمان گشا

 «این جا بمونیم؟

 «اگه بنده نخوام بیام چی کار می کنی؟»با یکدنگی خاصی گفتم:

 «هیچی.فقط تسلیم می شم.»مظلومانه و شکست خورده شانه هایش را باال انداخت و گفت:

 «از گرسنگی نمرده م،بریم غذایی بخوریم و بعد هم بریم پیش خانم غزالی.پس اول تا »گفتم:

 «چند وقته ازش خبر نداری؟»مدتی خیره مرا نگاه کرد و گفت:

خیلی وقته.شاید یه سالی میشه.آخه تلفنش مدت هاس که جواب نمی ده.اون هرگز عادت نداره به »به سادگی گفتم:

اش تماس می گیریم.وقتی تلفنش مدت ها جواب نداد،حدس زدم که شماره ش ما زنگ بزنه.همیشه ما هستیم که باه

 »عوض شده و شماره ی منو نمی دونه.

 «خانم غزالی از اون جا رفته.آموزشگاه مبدل به مدرسه شده.»سر تکان داد و گفت:

 گفتم از کجا می دونی؟

ن اون جا سراغ آموزشگاه قبلی رو گرفتم،ولی جواب داد بارها و بارها از دم خونه ش رد شدم.حتی یه بار از مسوال

 جواب ندادن.
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یه چیزی این جا مشکوکه.این امکان نداره .اون عاشق کارش و آموزشگاهش بود.چطور ممکنه اون جارو رها »گفتم:

 «کرده باشه؟زود باش برو اون جا تا ببینم چی شده.

 «ریم. لرزش نا محسوسی بر بدنش مستولی شد و گفت:بعد از ناهار می

 «نه،دیگر گرسنه م نیست.برو آموزشگاه.»گفتم:

 از جایش تکان نخورد.مثل این که اصآل صدایم را نشنیده بود.

 دوباره گفتم معطل چی هستی؟

 با حالتی اغواگرانه گفت معطل لقمه ای غذا.

 «سپهر ،خواهش می کنم.یه دقیقه بیشتر طول نمی دم.»ملتمسانه گفتم:

اون جا دیگه دیدن نداره.بهتره از اول زندگی مشترک دست از کله »ید؛اه بلندی کشید و گفت:وقتی سماجت مرا د

 «شقی و لجاجت برداری.

 «کدوم لجاجت؟فقط می گم یه لحظه برو دم آموزشگاه .این خیلی خواهش بزرگیه؟»برافروخته وعصیان زده گفتم:

خانم غزالی رفته پیش مادرم .همین رو می :»مدتی کالفه و غضبناک در چشمان من خیره شد و کمی بعد گفت

 «خواستی؟

چنان جا خوردم که اولش باور نمی کردم .زانو هایم به لرزه ی شدیدی افتاده بود.سپهر وقتی بهت زدگی مرا دید، به 

توی وصیت نامه ش آموزشگاه رو به آموزش و پرورش اهدا کرد و اسم اون جا به نام دبستان غزالی »آرامی گفت:

 «بیچاره معصوم .چه دل تنهایی داشت!چطوری رفت؟» در حالی که اشک می ریختم گفتم:«شد. ثبت

 «سکته مغزی .هیچ کس هم پهلویش نبوده.»سرش را انداخت پایین و گفت:

در حالی که مثل چوب پنیه فشرده شده بودم،زار می زدم و خودم را خالی می کردم.چه عاقبت تلخی !چه فرجام 

می خواست تپلی مرا ببیند!احمقانه است.چه دنیای مزوری!به هیچ لحظه ای نمی شود اعتماد  ناحقی!چقدر دلش

 «کرد.بی آن که بخواهی وارد دنیا می شوی و قبل از این که درکش کنی ،از آن خارج می شوی.

 «حاال کجا برویم؟:»نگاهی متأسف به من انداخت و گفت 

وران خاطره ها بریم. فکر می کنم االن تنها جاپی که تسکینم می ده همون دیگه فرقی نمی کنه. بهتره به رست»گفتم : 

 « جاست.

به راه افتاد و پس از سالها، دوباره به آن رستوران رفتیم. دفعه آخری که با سپهر به آن جا رفته بودم، روزی بود که 

ه چگونه در آن روز وداع، مرا خیره و پنج سال پیش برای آخرین بار دیده بودمش. به یاد نگاههای نا فذش. افتادم ک

 رانداز می کرد. انگار می دانست که پس از سالها، رجعتی هست. 

آهو، سعی کن همه خاطرات رو به خاطر بیاری. اما فقط »وقتی وارد رستوران شدیم، با شعف عارفا نه ای گفت: 

 « خواهش می کنم آخرش رو فاکتور بگیر.

شد. پنج سال از شیر ین ترین سالهای زندگیمان در پی عصیانی مهار نشده سوخته و  تبسمی نامفهوم برلبانم جاری

 خاکسترشده بود! پنج سالی که حتی یک لحظه اش هم قابل بازگشت نبود.

 

سپهر، اگه یه کمی دیر اومده بودی و من ناخواسته تسلیم زندگی »وسط ناهار ناخودآگاه سرم را باال کردم و گفتم: 

اخمهایش را در هم کشید «نقشی در اون نداشتم،چه می کردی؟فکر می کردی پرویز رو دوست دارم؟ شده بودم که



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –وحشی کاکتوس 

2 5 4  

 

نه همیشه می دونستم که کسی غیر از منو دوست نداری. فقط در اون صورت مجبور می شدم برای همیشه در »وگفت:

 قلبی حفطت کنم، چون چاره ی دیگه برام باقی نمی موند. 

 «ی نمی رفتی دنبال یه زندگی د یگه؟یعن»با حیرت گفتم: 

 بار ! یه بار به عبث آلوده ی این زندگی شدم و برای یه عمر  -سر تکان داد و گفت: هرگز:. 

همین بود. چون اگه رفته بودی، عبرت گرفتم. روزی که پای تلفن بهت گفتم من علی مظفری هستم ، منظورم دقیقآ

می داد. ولی اون خالقی که اون باال نشسته ،منو مأیوس نکرد.راستی آهو  دیگه زندگی معنای حقیقیش رو از دست

 « ریالحاقه ازدواجت کجاست؟

 «شیراز.:»با ال قیدی شانه هایم را باال انداختم وگفتم 

 «مال من پهلوی سکه شانسمه.»خنده ای کرد وگفت: 

 با شیطنت گفتم: 

 «مال تو هم شیرازه؟»

 « ونه خودمونه.نه، خ:»سرتکان داد وگفت 

 «: مال تو هم شیرازه؟»با حیرت گفتم:

با تبسمی دردکشیده گفت:آره اصآل خونه رو تحویل ندادم.فروش خونه فقط یه صحنه سازی مسخره بود تا خیال تو 

راحت بشه.تنها جایی که برام باقی مونده،همون جاس. چون تمام خاطرات،توی اون خونه زنده هستن .هرگز توی 

 « خودم رو تنها حس نکردم.با این که وجود نداشتی ،من وجودت رو حس می کردم. اون خونه

با تألم شدیدی گفتم:چرا همون روز نرفتی دنبال یکی مثل نازی؟شاید حاال دیگه واقعآمن توانایی باروری نداشته 

 «باشم.حوصله ندارم دوباره همه ی مراحل رو از نو طی کنم.

دیگه دنبال تپلی نیستم.اگه باور نمی کنی حاضرم برم دوباره خودم رو مقطوع »گفت:نگاهی صادقانه به من کرد و 

 «النسل کنم.پنج سال تنهای به من یاد داده که چی باشم.

به من هم یه چیز قشنگ یاد داد.همیشه فکر می کردم اگه به کسی بدهکار »با حالتی فوق العاده الیم گفتم:

فهمیدم که طلبکار بودن هم مطلوب نیست.فهمیدم که حق ندارم با دروغ و  نباشم،زندگی مطلوبی دارم،ولی حاال

گذشت ،عشق خودم رو ثابت کنم.فکر می کنم اگه همه ی زخم ها سرباز کنن و خالی بشن بهتره تا مبدل به جراحت 

نی،درحالی غیر قابل درمان بشن.ده سال پیش حس می کردم اگه حقیقت رو بفهمی ،به اجبار منو از کاشونه م می رو

که شاید همون روز اول با دعوا ومرافعه و جنگ و جدل موفق می شدم.در هر صورت همه ش مخاطره بود.حاال دیگه 

 «از دریچه های گذشته به زندگی نگاه نمی کنم.

 «آهو،اگه هرگز نیامده بودم و خواستگاری نداشتی ،دنبالم نمی اومدی؟»با حالتی خاص در چشمانم خیره شد و گفت:

قبل از تصمیم ازدواج به صدف زنگ زدم و سراغت رو گرفتم،ولی گفت که مفقود شده ی و »تبسمی کردم وگفتم:

برای همیشه از ایران خارج شده ی .علت تلفن من این بود که بفهمم یه گوشه ای منتظر منی یا نه؟وقتی حس کردم 

 «برای همیشه رفته ی ،دیگه موندن رو جایز ندونستم.

 «همه این ها رو گفتی،اما جواب من توش نبود.گفتم دنبال من می اومدی یا نه؟:» با جدیت گفت
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نه هرگز ابتدا با ساکن نمی اومدم.اگه می دونستم ایرانی و ازدواج نکرده »در حالی که شدیدآ فشرده شده بودم،گفتم:

دنبالت نمی اومدم.این روش  ای ،تا ده سال دیگه هم به همین شکل می نشستم،ولی قبل از این که سراغم رو بگیری

 «زندگی منه.

با نا باوری گفت:آهو ،پنج سال از عمرمون بیهوده هدر شد.اگه من احمق بودم ونمی فهمیدم که باید بیام دنبالت،ده 

 «سال دیگه رو هم هدر می دادی؟

و دلیلی برای برگشتن اگه نمی اومدی ،دیگه اون ارزش اولیه رو برام از دست می دادی »نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 «باقی نمی موند.

پس از ناهار مستقیمآبه اطراف شیراز راه افتادیم.می توانستیم شب را در خانه بمانیم،ولی سپهر برای چیز دیگری 

عجله داشت که من از آن سر در نمی آوردم.وقتی به شیراز رسیدیم.مدارک مورد نیاز را برداشتیم و سر و سامانی به 

.من تلفنی با رویا و سیمین خداحافظی کردم و پس از یک شب استراحت،به سوی تهران راه کارها دادیم 

 «خب مثل این که قرار بود یه تشکر از یابنده ات بکنی.یادت که نرفته؟»افتادیم.وقتی به تهران رسیدیم،سپهر گفت:

 «نه اون کیه؟»با خنده گفتم:

دم .و گرنه این کار عملی نیست.از این جا چشمهات بسته می مونه باید چشم هایت رو ببن»با حالتی شیطنت بار گفت:

 «تا به محل سکونتش برسیم.

 «سپهر اذیت نکن.این بچه بازیها برای چیه؟»گفتم:

 «اون خودش خواسته.»لبخندی زد و گفت:

 «مسئله ای نیست.»گفتم:

 «یم.حاال راحت بگیر بخواب تا برس»بالفاصله چشم بندی به چشم گذاشت و گفت:

لحظه ای که ماشین توقف کرد،ناخودآگاه تپش قلبم تند شد.مثل این که اتفاق غیر منتظره ای در پیش بود.دست 

نه،امکان نداره .بعد از تشکر می تونی بازش »بردم چشم هاپیم را باز کنم که سپهر دست هایم را گرفت و گفت:

 «کنی.

 «رف می زنم؟یعنی نمی تونم بفهمم با کی دارم ح»با حیرت گفتم:

 «نه.:»خیلی محکم و جدی گفت 

به آرامی از ماشین پیاده شدم و دست در دست سپهر به سویی هدایت شدم.هر چه فکر کردم کجا راه می رم 

،نتونستم متوجه بشم.پون سپهر برای این که تشخیص ندم مدام مسیر راه رفتن را عوض می کرد.عاقبت انتظار به 

 «ن رو به روی شخص مورد نظر هستی.می تونی بری توی بغلش و باهاش حرف بزنی.تو اال»پایان رسید.و گفت:

آرام وآهسته جلو رفتم ودر آغوش انسانی جای گرفتم .اولش انتظار داشتم زن باشد،ولی بعد از در آغوش کشیدنش 

عطوفت پدرم حس کردم که زن نیست.یکباره با شرم وافری چشم بند را باز کردم ودیدم که در آغوش گرم وپر 

جای دارم؛پدری که پس از سال ها فراق ،با چشمان درد کشیده واشکبار مرا در آغوش گرفته بود و بی امان می 

 گریست و می لرزید.

لحظه ای بود که با هیچ زبانی قابل توصیف نیست.هردو به شدت می گریستیم وبا زبان نگاه ،درد طاقت فرسای 

تا دور ما همه ی فامیل حلقه زده بودند وبا چشمانی متأثر به ما خیره بودند.حتی  سالیان را التیام می بخشیدیم.دور

 احمد،که از نظر من فرقی با حیوان نداشت،در حال گریستن بود.
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زود باشین .عجله کنین تا دیر نشده ،دختر رو در »هنوز لحظاتی نگذشته بود که تورج به اتفاق عاقد وارد شد و گفت:

 «جاودانی وانسی ریشه دار پیوند بزنیم.حضور پدر به عقدی 

پس از خواندن خطبه عقد بود که پرویز با لبخندی حسرت آلود وارد خانه ی پدرم شد.پس از روبوسی با سپهر 

 ،دسته گلی به من داد و برایمان آرزوی سعادت کرد و رفت.

وس وحشی هستی که ظاهر دخترم،تو درست مثل کاکت»پدرم وقتی من و سپهر را دست به دست می داد،گفت:

پرخشونتت آکنده از تیغ های مهلکه،ولی آب وجودت حیات بخش و زالله.امیدوارم این بار حقیقتآبه پای هم پیر 

 «بشین.

 و این خود آغازی دیگر بود، چرا که زندگی همیشه ادامه دارد.

 

 

 

 پــایــان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


