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 الهام ستوده-پوران دخت

 

 1فصل

 

صدای پرستار که دکتر امجدی را به اورژانس پیج میکرد مرا از عالم خواب و رویا بیرون اورد.نمیدانم ذهنم در 

 جستجوی چه چیزی بود.حال غریبی داشتم.

 

یده بود تگاه با آرامش خوابهمانطور که به دستگاه اکسیژن خیره مانده بودم.بالن هوا باال و پایین میرفت.ایرج زیر دس

 با حالتی جستجوگر نگاهش میکردم.

 

نمیدانم چرا دلم خیلی برای ایرج میسوخت.ایرجی که من میشناختم آن کسی نیست که روی تخت بیمارستان 

 خوابیده است.

 

ه است نایرج مرد خوش قد و باالیی بود ولی کسی که روی تخت بیمارستان خوابیده است مانند کودکان نحیف 

 نمیتوانم قبول کنم که او ایرج من است.

 

انگار اسکلتی بود که بر روی او پوستی نازک کشیده بودند.دستهایش به دلیل اینکه دائم سرم به آنها وصل شده بود 

 ورم کرده بودند و جای سوزنهای مختلف بر روی آنها کبود رنگ شده بود.

 

ده بود رنگ نداشت و سفید شده بود.بی اختیار شروع کردم به نوازش انگشتان پاهایش که از زیر پتو بیرون آم

 دستهایش دستهایی که تابحال فراوان مرا آزرده و زیر مشت و کتک گرفته بودند.

 

صورتش را نوازش کردم.ریشهای سفیدش بلند شده بود و چهره او را بسیار الغر و کشیده نشان میداد.یکبار خودم 

ریش تراش برقی که همیشه از آن استفاده میکرد ریشهایش را کوتاه کرده بودم ولی باز هم در همان حالت کما با 

 بلند شده بود.

 

سالگی به  08دو هفته ای میشد که ایرج در این بیمارستان بستری شده بود سکته قلبی و مغزی هردو باهم در سن 

ود.کنترل هیچ حرکتی را نداشت فقط گاه گاهی سراغ او آمده و حواس و شعورش را کامال تحت تاثیر قرار داده ب

انگشتان دستش تکانی نامحسوس میخوردند.شاید میخواست با دستانش روزگار خوش از دست رفته را بگیرد و به 

 آن چنگ بزند.نمیدانم!

 

 اشک در چشمانم حلقه زد.آن مرد قوی و محکم حاال چطور روی تخت بیمارستان مانند بچه ای بی آزار و آرام

سال از عمر نازنینم را در کنار چنین مردی به باد فنا سپردم؟چرا بهترین  08خوابیده بود؟با خودم می اندیشیدم چرا 

 سالهای عمرم را با آزارها و اذیتهایش تباه کرد و به هدر داد؟

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

3  

 

دام فرزندانم که هر کمیتوانستم سالیان پیش از ایرج جدا شوم ولی چه چیزی مرا از اینکار منع کرده بود.شاید وجود 

باعث شده بودند من بمانم و زندگی کنم.شاید عشقی که در گوشه قلبم در زیر خروارها خاک مدفون شده بود و گاه 

 گاهی روشن میشد با شعله کوچکی میسوخت مرا از اینکار بازداشته بود.

 

روزگار باخته بودم.شاید ایرج هم همین  این فکرها چه فایده ای داشتند؟منکه زندگی ام عمرم و جوانی ام را به این

 احساس را داشت.شاید در حالت کما در ذهنش خواب روزهای خوش از سالیان دور را میدید...

 

خزان آن در کنار ایرج گذشته بود و تنها کوله باری که حاال بر دوش من  08بهار را پشت سر گذاشته بودم. 08من 

خاطرات تلخ و گزنده دعواها و زد و خوردها...چیزهایی که با یادآوریشان سنگینی میکرد چیزی نبود جز یک مشت 

 زخمهای کهنه دلم باز میشد و این یادآوری زخمها را بیشتر خراش میداد و باعث آزار من میشد.

 

 انوسان بالن دستگاه اکسیژن همچنان ادامه داشت که ناگهان پرستار داخل اتاق شد بعد از صحبت کوتاهی که بین م

 رد و بدل شد اوضاع عمومی ایرج را کنترل کرد و مرا تنها گذاشت ظاهر پرستار نشان میداد که هیچ امیدی نیست.

 

صبح بود و زمان ویزیت دکتر از بیماران میخواستم زودتر دکتر بیاید شاید معجزه ای  0به ساعتم نگاه کردم ساعت 

 دم چقدر وجود ایرج در زندگی ام مهم است.رخ میداد و حال ایرج بهبود میافت.حاال احساس میکر

 

خدایا او را از من نگیر!حاال که به او احتیاج دارم بگذار که بماند.حتی اگر هم برای سالها بی حرکت در گوشه ای مرا 

 نگاه میکرد باز هم برای من خیلی ارزش داشت.

 

دند.میخواستم که ایرج پهلویم باشد.شاید حاال که بچه ها بزرگ شده و هر کدام بسوی سرنوشت خودشان رفته بو

بدین ترتیب جبران ان سالهایی که من و ایرج دور از هم بودیم میشد!یا زندگی از دست رفته مان را دوباره کنار هم 

در سالهایی که منتظرمان بودند پیدا میکردیم.بعد از گذشت چند دقیقه دکتر امجدی را در آستانه در اتاق 

 داخل اتاق شد من هم زیر لب پاسخی دادم.دیدم.سالمی کرد و 

 

دلم نمیخواست از حال ایرج بپرسم چرا که خبری از بهبودی ایرج به گوش نمیرسید و همه چیز تمام شده بود.بدون 

اینکه از دکتر امجدی سوالی بپرسم او خودش شروع کرد به توضیح دادن که:در اوضاع بیمار تغییری که حاکی از 

ل نشده و به دلیل کهولت سن شاید مدتها بیمار در همین حالت کما بماند و به هوش نیاید و یا هر بهبودی باشد حاص

 لحظه امکان دارد که قلب او از کار بایستد.

 

 به دهان دکتر چشم دوخته بودم حرکات لب و دهان دکتر را میدیدم ولی چیزی نمیشنیدم.

 

این صحبتها را نداشت ولی من همچنان که به دهان دکتر نگاه  البته هر زن دیگری هم جای من بود طاقت شنیدن

میکردم.چیزهای دیگری میشنیدم.صدای ایرج در گوشم طنین می انداخت که میگفت:ازت بدم می آید...از تو 

 متنفرم.
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 شده بود واین جمله ای بود که بیشتر از هر چیزی از زبان ایرج شنیده بودم.صدها بار از دهان ایرج این جمله خارج 

حاال هم این حرفها مرا آزار میداد و راحتم نمیگذاشت.چشمان به خون نشسته و دستانی را که تمام مدت آماده بودند 

 که مرا

 

 با تمام وجودم احساس می کردم .

 

ه رچدلم می خواست فرار کنم. از ایرج می ترسیدم! نکند االن بلند شود و چشمان پر از خشمش را به من بدوزد و ه

که دم دستش هست ، به طرفم پرتاب کند. در همین موقع دکتر امجدی که معلوم بود مدتهاست مرا صدا می کند ، 

 تکان شدیدی به دستم داد و مرا از این حالت وحشت بی پایان بیرون آورد.

 

ابراین ن و ایرج بود، بندکتر امجدی کمابیش با زندگی من آشنا بود. او سالها بود که در آن بیمارستان دکتر معالج م

از عکس العمل های من اصال تعجب نمی کرد. می دانست ارتباط بین من و ایرج چگونه است ، دکتر که فهمید باز هم 

در آن وضعیت روحی آشفته قرار گرفته ام ، مرا تنها گذاشت تا شاید کمی آرامشم را باز یابم. من با رفتن دکتر نه 

د چیزهای افتادم که همیشه باعث شکستن قلبم و زخمی شدن روحم می شدند. به یاد روز تنها آرامتر نشدم ، بلکه یا

ازدواجم با ایرج ، روزگار خوش ولی کوتاه بعد از ازدواج ، به یاد نا مالیمات بی پایان زندگی ام ، و از دست دادن پدر 

ی بر بخت سیاه خود می ریختم تا و مادر مهربانم ، دعوا ها و کتک ها و اشک هایی که شب های زیادی در تنها

کودکانم درد مرا و عذابی راکه من می کشم ، نفهمند.... و افتادم، تنها شاهد این گریه های بی پایان من مهتاب بود. به 

 یاد اعظم افتادم که با ورودش به زندگی ام آن را ویران کرد.

 

بهای ظلمانی را به صبح می رساندم ، به یاد عزیز جان ، به یاد آن شبهایی که ایرج در کنارم نبود و من به تنهایی ش

مادر شوهر نامهربانم که همیشه دلش می خواست کاری کند تا ایرج شخصیت مرا خرد کند و او را به جان من 

بیاندازد ، افتادم. سرم به دوران افتاده بود و چشمانم سیاهی می رفت ، آرام سرم را پایین آوردم و روی تخت ایرج 

شتم و چشمانم را بستم. طولی نکشید که صدای دخترم نازنین و دامادم سیاوش را شنیدم ، سر بلند کردم که آنها گذا

مامان ، مامان چی شده؟ چرا اینطوری شدی؟ رنگت مثل گچ شده ! چه » راببینم. نا گهان دخترم جیغ کوتاهی کشید

سیاوش سریع آب قندی برایم درست کرد « بیاور.بالیی سرت آمده؟ زود باش سیاوش ، یک لیوان آب برای مامان 

و در دهانم ریخت. چیزی نمی توانستم بگویم، در حقیقت نایی برای اعتراض نداشتم ، سیاوش مرا بلند کرد و به 

ان ! چیه مام» کمک نازنین روی کاناپه ای که در اطالق بود خواباندند. صدای غرغر نازنین را می شنیدم که می گفت 

از این فکرهای تکراری؟ ببین با خودت چه کردی؟ به قول معروف گذشته ها را باید فراموش کرد.  خسته نشدی

چقدر با یاد آوری گذشته خودت را زجر می دهی. ببین به چه روزی افتادی؟ پاشو مامان جان ، پاشو برو خونه یک 

د. ه نمی شود نگذاری کسی پیش بابا بمانکمی استراحت کن ، االن دو روز است که از توی اتاق بیرون نرفته ای. اینک

می خواهی خودت را از بین ببری؟ تو که به تنهایی نمی توانی بار این مسئولیت را بر دوش بگیری. دیروز مرجان 

بیچاره چقدر عزو جز کرد که شما بگذارید او توی بیمارستان بماند. نگذاشتید، ولی امروز من نمی گذارم دیگه شما 

من خودم پیش بابا هستم ، هیچ عذری را هم نمی پذیرم. قبال با سیاوش هم صحبت کردم، قرار شد شما بمانید. امروز 
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را به خانه ببرد و استراحت کنید. یک دوش بگیرید و یک خواب درست و حسابی بکنید. اگر دلتان خواست فردا 

 «بیاید ، قبوله خانم خانما؟
 

ت، واقعا خسته بودم، این دو روز حسابی خسته شده بودم، به حرف حساب جواب نداشت . نازنین راست می گف

همین دلیل قبول کردم. موقع رفتن سفارشهای الزم را به نازنین کردم و به همراه سیاوش از بیمارستان خارج شدم. 

هیچکدام حرفی نمی زدیم ، یعنی چیزی نداشتیم که بگوییم ، ولی اون طفلکی می خواست مرا دلداری بدهد، می 

همیدم که او هم چقدر ناراحت است. از عالقه ای که سیاوش به ایرج داشت آگاه بودم . هیچگاه سعی نکرده بودم ف

ذهن فرزندان و داماد و عروسم را بدلیل آزارها و اذیتهای که ایرج نسبت به من روا داشته بود، خراب کنم. به خانه 

ولی من قبول نکردم، دلم می خواست چند ساعتی .« اگر بخواهید امشب پیش شما می مانم» رسیدیم ساوش گفت 

تنها باشم. از او خداحافظی کردم و وارد خانه شدم ، سکوت آزاردهنده ای بر آنجا حکمفرما بود. مانتو و روسری ام را 

 که دو روز بود لز تنم بیرون نیاورده بودم ، یکسره به درون ماشین لباسشویی انداختم و خودم هم به حمام رفتم ،

دوش آب گرم واقعا حال مرا به جا می آورد. در حمام ، زیر دوش روی زمین نشستم ، نمی دانم چه مدت به همان 

حالت ماندم. بخار حمام و گرمای آنجا مرا کالفه کرد. بهتر بود که زودتر بیرون می آمدم، سریع لباس پوشیدم و 

ی چای را روشن کنم ، ولی نه ، اصال چای نمی خواستم حوله ای کوچک روی سرم انداختم و به آشپزخانه رفتم تا کتر

، قهوه بیشتر به من می چسبید، در این دو روز چای زیادی خورده بودم. قهوه که آماده شد. آن را درون فنجان 

ریختم و به همراه چند تکه بیسکویت توی بشقاب گذاشتم و روی مبل رو به روی تلویزیون نشستم. احساس می 

مش پیدا کردم ، کنترل تلوزیون را بر داشتم، چند کانال را عوض کردم تا باالخره یک بحث پزشکی را کردم کمی آرا

 انتخاب کردم. مشغول دیدن شدم ، احساس کردم چشمانم سنگین می شوند.

 

 بنمی دانم چقدر خوابیدم که صدای تلفن را از کیلومترها دورتر می شنیدم، می خواستم بلند شوم و به تلفن جوا

بدهم ولی انگار کسی مرا محکم نگه داشته بود. اینقدر خسته بودم که نمی توانستم از جایم تکان بخورم. صدای تلفن 

قطع شد. دوباره راحت دراز کشیدم و ناگهان چشمم به قهوه روی میز افتاد آه ! چقدر دلم سوخت که نتوانستم قهوه 

جان را لمس کردم، فنجان سرد سرد بود. با خود غر غر می کردم ، را به موقع بخورم، دستم را جلو بردم و دیواره فن

این دیگه چه خواب بی موقعی بود که به سراغ من آمده بود؟ فنجان را برداشتم و همانطور سرد محتوای آن را سر 

گاه ن کشیدم. قهوه سرد چقدر تلخ و بد طعم شده ، معلوم بود که دو یا سه ساعتی از زمان خوردنش گذشته به ساعت

سرم آرش هنوز نیامده بود؟! او همیشه ساعت هشت تا هشت ونیم در 1کردم، ای وای ساعت ده شب بود، پس چرا 

خانه بود. بلند شدم و به طرف تلفن رفتم ، می خواستم با تلفن همراه آرش تماس بگیرم ، اما به ناگاه صدای تلفن 

مد و مرا تکان داد. انگار منتظر خبر بدی بودم، طپش بلند شد. در آن سکوت خانه صدا به نظرم گوش خراش می آ

قلب شدیدی داشتم ، پاهایم مرا یاری نمی کردند که به جلو بروم، بعد از شش یا هفت زنگی که خورد باالخره تلفن 

سالم مادر » گفتم« مامان،مامان...» را برداشتم . نفسم را در سینه حبس کردم، صدای آرش راشنیدم که می گفت

 فقط صدای هق هق شنیدم....« آرش ، مادر چرا چیزی نمی گویی؟» صدای آرش قطع شد، گفتم« ؟کجایی

 

. من در بیمارستان هستم ، بابا..» آرش با همان هق هق گفت « چیه پسرم ، چه اتفاقی افتاده؟» با ترس و لرز پرسیدم 

ه انتظارش می رفت باال خره اتفاق افتاد. تلفن از دستم رها شد. همان چیزی ک« زود خودت را به بیمارستان برسان



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

6  

 

مدتی به همان حال ماندم ، به گوشی تلفن خیره شده بودم ، قدرت هر نوع حرکتی از من سلب شده بود. چند دقیقه 

 ای گذشت ، تازه فهمیدم که ایرج را برای همیشه از دست داده ام.

 

ه افتاد. گریه امانم نمی داد. با همان حال به تاکسی تلفنی منقلب شدم ! چنان فریادی کشیدم که دیوارهای خانه به لرز

دقیقه نگذشته بود که ماشین آمد ، سریع سوار شدم و آدرس بیمارستان  5زنگ زدم و درخواست یک ماشین کردم. 

 دادهرا به راننده دادم ، در راه همچنان گریه می کردم. راننده آژانس هم که متوجه شده بود اتفاق ناخوشایندی روی 

، پایش را روی گاز گذاشته بود و سریع خیابانها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشت. خوشبختانه خیابانها 

خلوت بودند و پس از گذشت نیم ساعت به بیمارستان رسیدم. وارد بخش که شدم صدای گریه ماندانا را شنیدم. 

رم را به همراه مرجان همسرش دیدم. داریوش قدمهایم را سریعتر کردم، نزدیک تر که شدم داریوش پسر دیگ

روی زمین نشسته و سرش را در میان دستانش گرفته بود و من شانه های لرزانش را می دیدم. مرجان عروسم که پا 

به ماه بود ، منار نازنین نشسته بود و هردو گریه می کردند. طفلکی آرش چه حال و روزی داشت. مشتهایش را به 

و اشک می ریخت. در این میان فقط سیاوش بود که روی صندلی نشسته بود و سرش را به دیوار دیوار می کوبید 

تکیه داده بود و آرام گریه می کرد. او تا مرا دید بلند شد و به طرفم آمد ، بقیه هم متوجه آمدن من شدند. نازنین 

ریختم و گریه کردم. چهره ایرج را خودش را به من رساند و من او را در آغوش گرفتم. مدتی در همان حال اشک 

 در مقابلم می دیدم ، دیگر نمی توانستم خودداری کنم، جیغی کشیدم و از حال رفتم.

 

به هوش که آمدم خودم را رو تخت بیمارستان دیدم، سرم توی دستم بود و همه بچه ها باالی سرم جمع شده بودند. 

نها دیدم. با به هوش آمدن من لبخند کمرنگی بر روی لبان آنها چشم که باز کردم ، نگرانی را در قیافه تک تک آ

 مامان باید همینجا بمانید تا سرم تمام شود،» نقش بست. می خواستم از جایم بلند شوم، ولی داریوش نگذاشت، گفت 

یا یرج از دنرویم را برگرداندم تا اشک هایم را نبینند. هیچوقت فکر نمی کردم که اگر روزی ا« ما را نگران کردید.

برود قطره اشکی بخاطرش بریزم، ولی حاال میدیم که چقدر مرگ او برایم سخت و طاقت فرسا است. به هر شکل تا 

روز هفتم ایرج هر روز همه می آمدند و می رفتند ئ نمی گذاشتند من تنها باشم ، مراسم به بهترین نحو برگزار شد 

بود، دفن کردیم. نمیدانم خداوند به من چه نیرویی عطا کرده بود....در  و او را در قطعه ای که از قبل خریداری کرده

مراسم سوگواری چنان محکم و قوی بودم که برای خودم هم جای تعجب داشت. حتی یک قطره اشک هم در آن 

ه بی مزمان از چشمان من نچکید. خیلی ها منتظر بودند عکی العمل مرا در این مراسم ببینند، ولی من مانند یک مجس

حس و بی حرکت بودم. درون قلبم مانند دریایی طوفانی متالطم و ظاهرم مانند کویری خشک و خالی و سخت بود. 

وجود خواهران ایرج و برادرانش که سالیان سال می شد آنها را ندیده بودم آزارم میداد، کسانی که اال انگار یادشان 

های دور و نزدیک آمده بودند و در تمام مراسم به خاک سپاری و  رفته بود ایرجی وجود دارد ، هر کدام از شهرستان

شب سوم و هفتم ایرج شرکت داشتند و هر کدام به نحوی مرا دلداری می دادند ولی محبت ظاهری آنها بیشتر مانند 

 نیشتری بر قلب من زخم میزد دیگر از شلوغی اطرافم خسته شده بودم.

 

تم با خاطراتم خلوت کنم ، در این مدت نتوانسته بودم حتی یک دقیقه در آرامش دلم میخواست تنها باشم ، می خواس

باشم. سعی می کردم خاطرات آزاردهنده را از مغزم دور کنم و به آینده گنگ و نامعلومی که در پیش دارم زیاد فکر 

مسافران هم یک به یک نکنم. مراسم شب هفت که تمام شد و به خانه آمدیم ، تقریبا همه زمزمه رفتن می کردند، 
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خداحافظی کردند، تشکر کردم و سالمتی شان را از خدا خواستار شدم. وقتی همه رفتند، چند نفر بیشتر در خانه 

نماندند که آنها هم مشغول جمع و جور کردن خانه شدند. دیگه تحمل نداشتم ، شب بخیر گفتم و برای خوابیدن به 

سرم بستم، بغض یک هفتهشکوت به ناگاه سرباز کرد و گریه بی امان من اطالق خواب خودم رفتم. در را که پشت 

 در سوگ از دست دادن ایرج ،) همسری که حاال نبودنش مرا می آزرد(، قابل کنترل نبود.

 

صدای نازنین و داریوش را از پشت در اتاق می شنیدم که می خواستند به داخل اطاق بیایند ولی به دلیل قفل بودن در 

پشت در التماس می کردند و از من می خواستند که در را باز کنم. در حالی که کردم ، از آنها خواهش کردم که اتاق 

مرا به حال خود بگذارد و بیشتر از این آزارم ندهند، آنها هم علی رغم میل باطنی شان ، از اطاق دور شدند. سربلند 

یرج را در این اطاق جستجو می کردم. گرمی نفسهای او را کردم و به اطراف اتاق نگاهی انداختم . انگار وجود ا

احساس می کردم. برای دیدن ایرج به هر طرف سر برگرداندم، ولی حیف که در آن اتاق همه چیز سر جای خودش 

و بود به غیر از ایرج. حاال در اطاق خواب تنهای تنها بودم. با هزاران حرف نا گفته و هزاران امید و آرزوی سر خورده 

 از بین رفته.

 

اطاق خوابی که مدتها بود ایرج در آن حضور نداشت. تنها چیزی که از ایرج در آن اطاق باقی مانده بود یک قاب 

عکس بود. عکسی از زمان جوانی او، البته نه خیلی جوان. عکس متعلق به وقتی بود که ما با هم ازدواج کردیم، ایرج 

ساله ای که اصال سنش به قیافه اش نمی خورد. بسیار جوان و سر حال بود، انگار آن زمان چهل ساله بود. البته چهل 

سی سال بیشتر نداشت. عکس ایرج به من نگاه می کرد و می خندید، انگار با من حرف می زد. هیچوقت به این 

عکس در خانه  عکس درست نگاه نکرده بودم، انگار در نگاهش چیزی بود که من تازه می دیدم. همیشه از وجود این

ناراحت بودم ولی حاال تنها چیزی که به من آرامش می داد، همین قاب عکس بود. دلم میخواست زندگی ام را مرور 

 کنم شاید یاد آوری خاطرات خوب زندگی ، تسکینی بر قلب دردمند من می بود.

 

می خواست االن اینجا بودید و من  می خواستم با یاد پدر و مادرم آرام شوم عزیزان من ،آقاجون، مادر چقدر دلم

سفره دلم را برایتان باز می کردم و سبک می شدم. حرفهای ناگفته بر روی قلبم سنگینی می کرد، به ناگاه احساس 

کردم دلم می خواهد روی کاغذ چیزی بنویسم از گذشته ها بگویم، از دور دستهایی که فقط شیطنت بود و خندیدن و 

در مادر مهربانم، از آنزمانهایی که در یاد دارم بنویسم، شاید سبک تر شوم. می خواهم اذیت کردن دیگران،از پ

داستان زندگی ام را بنویسم، تا ببینم کجا مرتکب خطا و اشتباه شدم، که حاال باید تاوان آن را به این شکل پرداخت 

ه است. شاید اگر در بعضی موارد کوتاه می کنم شاید خامی و غرور و لجبازی، حاال مرا در ایننقطه از زندگی نگاه داشت

آمدم و محبتم را به همسرم نثار می کردم و عشق و عالقه را از او دریغ نمی کردم، خطایش را می بخشیدم ، بر بدی 

هایش سرپوش می گذاشتم ، حاال وضیغت چنین نبود شاید ما باید خوشبخت در کنار هم هنوز روزهای پر از سعادتی 

 گذاشتیم،شاید.... شاید....را پشت سر می 

 

دفتری را از وسایل به جای مانده از ایرج برداشتم. عینکم را بر چشم گذاشتم، خودکاری را که ایرج همیشه در جیب 

پیراهنش قرار می داد از درون کشوی میز توالتم بیرون و پشت میز مطالعه ایرج نشستم. دستم بر روی کاغذ می 

ل وار از ذهنم بر خودکار . سپس روی کاغذ منتقل می شدند. بدون اینکه خودم هیچ لغزید، حروف و کلمات مسلس
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دخالتی کنم، شروع کردم به نوشتن خاطرات زندگی ام، یعنی از زمانی که همه چیز را به خاطر داشتم. آن زمان 

اشتباه می  مغرور بودم . فکر نمی کردم هیچگاه زندگی مرا دستخوش طوفان و بالیای خودش بکند ولی چقدر

 کردم.....

 

 فصل دوم

 

پدرم کارمند ادره ثبت احوال بود. وقتی من پنچ ساله بودم، به شیراز منتقل شده بودیم. پدرم مردی بسیار جدی بود. 

اما قلب رئوف و مهربانی داشت. ظاهر پدرم طوری بود که غریبه ها فکر می کردند او ارتشی است. دیسیپلین خاصی 

 «خانم اینقدر این بچه ها را لوس نکن، بچه عزیزه ولی تربیتش عزیزتره.» مادرم می گفت داشت. همیشه به
 

 ولی باز هم نمی« بله آقا، شما راست می گویید از این به بعد هرچه شما صالح می دانید.» مادرم هم همیشه می گفت 

 توانست به میل دل فرزندانش نباشد و با ما راه نیاید.

 

یک پسر بودیم. خواهرم فرشته، بزرگترین فرزند خانواده ، که هفده سال داشت و بعد فروغ چهارده ما سه دختر و 

ساله و بعد از فروغ حمیدرضا دوازده ساله و بعد از او هم من بودم ،ته تغاری خانه و شیطان تر ازهمه ، دختری به نام 

 پوراندخت و یازده ساله.

 

فداکار و باگذشت ایران زمین. او همیشه دلش می خواست خانه ما پر از مهمان مادرم هم زنی بود مثل تمام مادران 

باشد. با اینکه هیچکدام از ما دخترها اهل کار نبودیم و برادرم هم جز بازیگوشی و شیطنت و توی سرو کله زدن 

های نحیف مادرم  دیگران کار مثبتی برای مادرم انجام نمی داد و با اینکه تمام زحمات و بار مسئولیت بر شانه

سنگینی می کرد ، باز هم او همیشه با روی باز پذیرای مهمانها بود و دوست داشت که عمه ها و عموها و خاله و.... از 

 تهران به شیراز بیایند و چند روزی مهمان ما باشند.

 

و خاله ام انس و الفت عجیبی  البته در این بین بیشتر از همه خاله ام به شیراز می آمد و به ما سر می زد. بین مادر

وجود داشت. این دو خواهر خیلی نسبت به هم وابسته بودند و خاله ام ترجیح می داد در هر تعطیلی چهار و یا پنج 

ساعت در اتوبوس بنشیند و در شیراز به ما ملحق شود. البته بدون شوهر  15روزه، رنج سفر را به خود هموار کند و 

د، چرا که آنها همگی مشغول درس و مدرسه بودند و سرشان حسابی شلوغ بود. با این حال و پسرانش نزد ما می آم

من به یاد ندارم هیچ وقت مادر بدون ما به تهران رفت و آمدی کرده باشد. برای مادرم که در شیراز فامیل زیادی 

 نده بود.نداشتیم، وجود خاله و رفت و آمدهای که به شیراز می کرد بسیار جالب و سرگرم کن

 

از این حرف و سخن بگذریم، بالخره آن سال عمه و عموهایم تصمیم گرفته بودند عید را با هم به شیراز بیایند. زیرا 

برای هرکسی که ، شیراز را دیده و یا وضعش را شنیده باشد ، بهرش بسیار دل انگیز تر است و بهترین فصل یا ماهی 

راند فصل بهار و مخصوصا فروردین و اردیبهشت است که بوی شکوفه ها که شیراز زیباترین روزهایش را می گذ

بهار نارنج ، هر آدم با سلیقه ای را به شیراز می کشاند. بعد از اصرار و انکارهای بسیار از جانب مادر و پدرم و عمه و 

ده ، چقدر همه خوشحال عموهایم ، روز اول عید آنها به شیراز آمدند . هنوز شوق و شور آن روزها از ذهنم پاک نش
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بودیم که آنها باالخره به دعوت ما جواب مثبت داده و به شیراز آمده بودند. صبح ها که از خواب بیدار می شدیم 

مادرم غذای ظهر را درست کرده و آماده بود که به همراه پدرم و ما بچه ها مهمانها را به جاهای دیدنی شهر ببریم. 

بی خسته و کوفته به خانه می رسیدیم غذای خوشمزه مادرم خستگی ها را از تن ظهر همگی بعداز یک گردش حسا

بیرون می کرد و کسانی که از خستگی نمی توانستند حتی یک قدم دیگر بر دارند با پهن شدن سفره به طرف غذاها 

 حمله می کردند و ته دیگ های زعفرانی معروف مادرم را از دست هم قاب می زدند. چنان

 

یی برپا می شد بیا و ببین! بعد از یک ربع ساعت که از انداختن سفره می گذشت، حتی یک دانه برنج توی بلبشو

 سفره نمی شد پیدا کرد.

 

همگی تازه یادشان می افتاد که چقدر خسته بودند و همانجا پای سفره خمیازه می کشیدند و مادرم بالشهایی که 

وص مهمانها بود، را می آورد و مردها همانجا می خوابیدند و خانم ها هم همیشه تمیز و با سلیقه روکش کرده و مخص

 بعد از کمک به مادرم یکی یکی دنبال کار خودشان می رفتند.

 

در این مدت تنها کسی که همیشه ال به الی دست و پای مادرم بود و به او کمک می کرد من بودم. عزیز دردانه مادرم 

نم نسبت به بقیه خواهرانم، همیشه بیشتر به فکر مادرم بودم و بیشتر به او کمک می و آقاجون. با وجود کوچک بود

 کردم. ناز من هم بیشتر از همه خریدار داشت، هرچه بود من ته تغاری و عزیز پدر و مادر بودم.

 

ه ک به یاد می آورم همیشه روی پای پدرم می نشستم و برای گرفتن یک عروسک یا شکالت یا چیزهای دیگری

 مختص آن زمان و آن سن و سال بود خودم را لوس می کردم.

 

پدرم اول حسابی توی ذوقم می زد، اما بعد که می دید کمی پکر شده ام من را می خنداند و قول می داد که فردا 

 همان چیزی را که می خواهم برایم بخرد.

 

شد. خدا رحمتش کند، با اینکه ظاهری جدی داشت، ولی انصافاً هم به یاد ندارم آن بنده خدا به قولش عمل نکرده با

 قلبش به زاللی آب کوهساران بود. به همین علت هم من پدرم را از همه چیز و همه کس باالتر و برتر می دیدم.

 

تعطیالت عید آن سال با همه عیدهای دیگر فرق می کرد. چرا که در یکی از گشت و گذارهای دسته جمعی که با 

 داشتیم، سرنوشت خواهرم رقم خورد. آن روز به باغ ارم رفته بودیم. حتماً نام باغ ارم را شنیده اید.مهمانان 

 

درختان سر به فلک کشیدۀ باغ ارم انسان را از خود بی خود می کند و معماری عمارت قدیمی وسط باغ، هوش از 

 ندگار را شکر و سپاس می گوید.انسان می رباید و آدمی با دیدن چنین مناظر روح افزایی عظمت خداو

 

از موضوع دور شدم. روزی را که به باغ ارم رفته بودیم، درست در خاطرم هست. تقریباً با فاصله کمی از ما، خانواده 

ای مشغول دیدار و گشت و گذار در باغ بودند. در بین آنها آقایی حدوداً سی و پنج ساله توجهم را جلب کرد، زیرا 

 رفت، برمی گشت و ما را نگاه می کرد. هر قدمی که می
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هیچکس در آن موقع حواسش به آن مرد نبود، جز من که از روی کنجکاوی حسابی توی نخ آن خانواده بودم. نمی 

دانستم چه چیزی در گروه خانوادگی ما او را چنان مجذوب کرده است. باالخره بعد از مدتی فهمیدم خواهر بزرگترم 

را ربوده است. آن روز ما نفهمیدیم که کسی ما را در هنگام بازگشت به خانه دنبال می کند، ولی فرشته دل این مرد 

 فردای آن روز همه چیز مشخص شد.

 

هنگامی که ما عازم بیرون رفتن از خانه بودیم زنگ در زده شد و فرشته به طرف در رفت. وقتی در را باز کرد، 

 دیدیم که چهار نفر وارد حیاط شدند.

 

تنها کسی که از قضیه سردرآورد من بودم، چرا که آن آقای دیروزی به همراه خانواده اش برای خواستگاری آمده 

بودند. بعد از تعارفات معمول، پدرم آنها را به داخل خانه دعوت کرد. آقای عاشق پیشه هم که از خجالت حسابی 

 وارد خانه شد.سرخ شده بود، لباس تر و تمیزی پوشیده بود و آخر از همه 

 

ولی دل ما بچه ها توی اطاق پذیرایی بود تا « به اطاق دیگر بروید و بازی کنید.»مادرم به من و بقیه بچه ها گفت: 

 ببینیم عاقبت کار چه می شود!

 

بعد از مدتی مادرم با صورت برافروخته از اطاق خارج شد و به آشپزخانه رفت و در حالیکه زیر لب با خودش غرغر 

می کرد، چای می ریخت. فرشته هم که همان اول از اطاق پذیرایی خارج شده بود و توی آشپزخانه روی زمین 

 نشسته بود، با دیدن مادرم که عصبانی شده بود، تعجب کرد. طفلکی نمی دانست چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد!

 

احافظی کردند و رفتند. از قیافه های هر دو طرف به مادرم سینی چای را به اطاق برد و بعد از یک ربع مهمانها خد

 نظر می آمد که خواستگاری دلچسبی نبوده است.

 

مردم خجالت نمی »به محض اینکه در پشت سر مهمانها بسته شد، عمه جونم شروع کرد به غرغر کردن. می گفت: 

تازه اونهم مرد زن مُرده و بچه دار. کشند! مرتیکه سی و پنج ساله اومده خواستگاری دختر هجده ساله دسته گل. 

 «اصالً چطور رویشان می شود در خانه مردم را بزنند و اسم خودشان را هم خواستگار بگذارند! واهلل آدم...
 

 عمه جونم هنوز داشت بد و بیراه می گفت که پدرم با تکان دادن سر به او اشاره داد که بس کند.

 

ود که جریان چیست! مادر بیچاره هم الم تا کام حرف نمی زد و فقط مشغول جمع طفلکی فرشته هاج و واج مانده ب

 آوری اطاق پذیرایی بود، ولی از ظاهر مادرم معلوم بود حسابی عصبانی و دلخور است.

 

خواهر من چرا مثل اسپند روی آتش شدی؟ مگه خواستگاری »پدرم خیلی خونسرد سیگاری روشن کرد و گفت: 

 «رفتن جرم شده؟
 

 هنوز حرف پدرم تمام نشده بود که عمه جون گفت:
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واهلل داداش جون جرم نیست، ولی برای مردی که زن و بچه داشته و زنش مرده و دو تا بچه هم دارد خجالت داره »

که دوره بیفتد و دنبال زن بگردد. کسی نیست بهش بگه مرد بشین، بچه هایت را بزرگ کن. زن دیگر برای چه می 

؟ مگه چند سال دیگر می خواهی زندگی کنی که می خوای یک زن را بدبخت کنی. چند تا می خواهی بچه خواهی

دیگر هم پس بیندازی و آنها را هم بی پدر کنی؟ تازه اگر هم میخوای زن بگیری، خوب بگیر ولی برو دنبال دختر یا 

 «زنی که سن و سالش به تو بخورد نه اینکه جای دخترت باشد.
 

دستت درد نکنه خواهرجان! یعنی ما هم حداکثر ده سال دیگه بیشتر زنده نیستیم و باید به فکر مردن »گفت: پدرم 

 «.باشیم

 

وای زبانم الل داداش. ان شاءاهلل صد و بیست سال سالم و سالمت باشی و سایه ات روی سر ما باشد. »عمه جون گفت: 

 «.منظور من به این آقا است، مرا ببخشید

 

حاال از این حرفها بگذریم، به نظر نمی آمد مرد بدی باشد. بیچاره او هم روزگار برایش این چنین »م ادامه داد: پدر

مقدر کرده، البته گفتن این حرفها بدین معنی نیست که من با او موافق هستم ولی در هر حال این کار صالح نیست. 

ن و سالشان هم به همدیگر نمی خورد. در ضمن بچه هایش چون آقا مهدی شرایط ازدواج با دختر ما را ندارد و س

هم با خودش زندگی می کنند که بعداً مشکل ساز خواهند بود. ما هم اصالً هیچ شناختی از آنان نداریم، بهتره از این 

 «.بحث بیرون بیاییم و آن را فراموش کنیم

 

ند، ولی با این حال پدرم برای اینکه همه را از این حال همه تقریباً پکر شده بودند و دل و دماغ بیرون رفتن را نداشت

خارج کند پیشنهاد داد که به دروازه قرآن برویم. همه قبول کردند، چون می خواستند بعد از این خواستگاری عجیب 

 )البته در نظر خانواده ما( از این حال و هوا بیرون بیایند. شب خوبی را در دروازه قرآن گذراندیم.

 

دهم فروردین است و ما ده روز »ی آن شب عموها و شوهرعمه ام کم کم زمزمه رفتن را سردادند. می گفتند: فردا

 «.است که مزاحم شما هستیم. دیگر باید رفع زحمت کنیم

 

غم عالم توی دل ما نشست. ما که از بازی با بچه های عمه و عمو سیر نمی شدیم، حاال چطور می توانستیم رفتن آنها 

بپذیریم. هر چند که از قیافه مادرم معلوم بود پذیرایی از مهمان ها در این مدت او را خسته کرده، ولی او هم از را 

 صمیم قلب می خواست که آنها باز هم پیش ما بمانند.

 

ها و موکاری نمی شد کرد، همه کار داشتند و بچه ها هم باید به مدرسه می رفتند. پدرم بعد از یک روز چانه زدن با ع

شوهر عمه ام باالخره راضی شد که برای دوازدهم فروردین بلیط برگشت بگیرد. البته پیدا کردن بلیط در این روزها 

 خیلی سخت بود ولی با آشناهایی که پدرم داشت، توانست برای برگشت آنها بلیط تهیه کند.

 

یان گریه و اشک، همگی ما از مهمانهایمان که به دو روز باقیمانده مثل برق و باد گذشت و روز حرکت فرا رسید. در م

وجودشان عادت کرده بودیم خداحافظی کردیم. آنها سوار اتوبوس شدند و بعد از دقایقی اتوبوس حرکت کرد. 

 حمیدرضا پشت اتوبوس مقداری از راه را دوید، ولی با صدای پدرم که او را از این کار منع می کرد به جمع ما پیوست.
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ه خانه بازگشتیم انگار چیزی را گم کرده بودیم. آنها ده روز در کنار ما بودند و حاال که رفته بودند، نبودنشان وقتی ب

 به رختخواب رفتیم. 9به خوبی احساس می شد. آن شب همگی با بی حوصلگی ساعت 

 

ام فضای خانه پیچیده بود. فردای آنروز با احساس بوی خوش غذا از خواب بیدار شدم. بوی لوبیا پلوی مادرم در تم

 ناگهان به یاد آوردم که امروز سیزده فروردین است و باید برای تفریح و گشت و گذار به بیرون از شهر برویم.

 

مادر با سلیقه و کدبانوی من، تمام وسایل مورد احتیاج را جمع کرده و با دقت در سبد سفیدی گذاشته بود. سفره، 

ه و شیرینیهایی که از تعطیالت عید باقی مانده بود و یک کیسه آجیل که تقریباً پسته و لیوان، بشقاب، مقداری میو

 بادام های آن تمام شده بود. همه چیز کامل بود.

 

بدلیل نداشتن ماشین مجبور بودیم داخل شیراز سیزدهمین روز فروردین را سپری کنیم. بعد از مدتی بحث و گفتگو 

 ر آن شد که به باغ نارنجستان قوام برویم.بین افراد خانواده، تصمیم ب

 

ساعت حدود دوازده و نیم ظهر بود که به آنجا رسیدیم. خیلی از خانواده ها زودتر از ما به آنجا رفته بودند و کمتر 

 جایی برای نشستن پیدا می شد.

 

رمی جایی را پیدا کنیم بعد ب حمیدرضا و پدرم گفتند بهتر است که شما همین جا پهلوی وسایل منتظر بمانید تا ما

دقیقه که معطل شدیم، دیدیم که  08گردیم و وسایل را به آنجا منتقل می کنیم. همین کار را کردیم. بعد از 

حمیدرضا خندان جلو می آید. معلوم بود که جای خوبی پیدا کرده بود. پدرم آنجا منتظر مانده تا کسی جای ما را 

 نگیرد.

 

آقاجون پیدا کرده بود بردیم. فرش را پهن کردیم و نشستیم. بعدازظهر هم خسته و کوفته به  وسایل را به جاییکه

 خانه برگشتیم. اصالً به هیچکدام از ما خوش نگذشته بود.

 

به محض رسیدن به خانه، مادر و پدرم مشغول مرتب کردن وسایل و جابجا کردن آنها شدند. من و فرشته و فروغ 

 ورد اتفاقاتی که در آن روز رخ داده بود شدیم.هم مشغول صحبت در م

 

برادرم حمیدرضا هم که از فوتبال بازی کردن سیر نمی شد، دوباره به حیاط رفت تا از این آخرین ساعات آخرین 

 روز تعطیالت عید استفاده کند و ببیند آیا با این شوت زدن ها چیزی نصیب او می شود یا نه!

 

روزمره به روال عادی خود برگشت. عصر یکی از روزها که از مدرسه به خانه برگشتم، چند روز گذشت و زندگی 

 دیدم خانه خیلی تمیز و مرتب شده است. هر چند همیشه مرتب و تمیز بود، ولی آنروز همه چیز برق می زد.

 

ر همه چیز به نظر می سینی شیرینی و ظرف میوه روی میز آماده بود و سماور هم در حال قل قل کردن بود. از ظواه

 آمد ما منتظر مهمان هستیم. هنوز از مادرم نپرسیده بودم جریان چیست که دیدم صدای زنگ بلند شد.
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به طرف در دویدم که در را باز کنم، ولی مادرم گفت که بگذارم آقاجون در را باز کند. به اطاق رفتم تا لباسهای 

پنجره هم بیرون را نگاه کنم. وقتی پدرم در را باز کرد، نزدیک بود شاخ  مدرسه را از تنم دربیاورم، در ضمن از پشت

 در بیاورم چون دوباره آقا مهدی و خانواده اش را دم در دیدم.

 

پدرم با خوشرویی آنها را به داخل راهنمایی کرد و مادرم هم جلو آمد و سالم و علیک نسبتاً گرمی با آنها کرد. آقا 

زرگ توی بغلش بود و با حجب و حیایی مخصوص پسرهای بیست ساله و تازه داماد گل ها مهدی هم یک دسته گل ب

 را به مادرم داد و با سری پایین وارد اطاق شد.

 

 برایم خیلی جالب بود که چگونه با این سر به زیری می فهمید راه از کدام طرف است و به در و دیوار نمی خورد!

 

به اطاق پذیرایی برگشتم. سالمی کردم و پهلوی آقاجون نشستم. همه را یکی یکی  سریع لباسهایم را عوض کردم و

 از زیر چشم نگاه می کردم.

 

مادر آقا مهدی مؤمن و آراسته به نظر می رسید. او یک جعبه شیرینی بزرگ دستش بود و با خجالت شیرینی را روی 

 میز گذاشت و پهلوی پسرش روی زمین نشست.

 

یا آقای ثابتی مرد چاق و قد کوتاهی بود، با دستهای چاق و زمخت که یک تسبیح بزرگ را هم در پدر آقا مهدی 

دستش می چرخاند. دانه های آن تسبیح هر کدام به اندازه یک فندق بود. او دائم زیر لب ذکر می گفت و تسبیح را 

 الینقطع می چرخاند.

 

سرانجام شروع به صحبت کرد. در همین هنگام مادرم به من و خالصه بعد از اینکه تسبیح را دو سه دور چرخاند، 

فروغ و حمیدرضا که انگار تا به حال آدم ندیده بودیم و هر کدام به یکی از آنها زل زده بودیم، فهماند باید اطاق را 

گر دیترک کنیم چون دیگر جای ما در میان آنها نبود و وقت صحبت بزرگترها بود. همگی بلند شدیم و به اطاق 

 رفتیم.

 

 بعد از یک ساعت که در سکوت برای استراق سمع گذشت صدای مهمانها را شنیدیم که خداحافظی می کنند.

 

دل توی دلمان نبود تا بفهمیم چه خبر است. باالخره وقتی در را پشت سر مهمانها بستیم هر کدام از ما سؤال می 

ه گفتند؟ شما چه جواب دادید؟ فرشته نظرش چیه؟... خالصه یک کردیم که چه شد؟ جریان از چه قرار بوده؟ آنها چ

 وضعیتی بود و همهمه ای به پا شد که بیا و ببین.

 

همگی  «همگی بنشینید و گوش بدهید که دیگه تکرار نمی کنم.»پدرم از این سر و صدا حسابی کالفه شده بود. گفت: 

 آن روزی را که خانواده ثابتی»را تعریف کند. پدرم گفت: ساکت و آرام نشستیم و صبر کردیم تا پدرم همه جریان 

 «برای خواستگاری آمدند و ما جواب منفی به آنها دادیم که به یاد دارید؟
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سه روز بعد دوباره آنها به محل کار من زنگ زدند. بعد »همگی سرها را به عالمت مثبت تکان دادیم. پدرم ادامه داد: 

و عنوان کردن شرایط زندگی و کاری آقا مهدی خواهش کردند که تجدید نظری در  از گوش کردن به صحبتهایشان

قضیه انجام دهم. البته من آنجا هم تقریباً جواب منفی دادم، ولی آنها سه یا چهار بار دیگه به عناوین مختلف در مسیر 

اول از همه با مادرتان صحبت  راه یا محل کار یا دم در خانه آمدند و در صحبتهای خود پافشاری می کردند. من هم

کردم و نظر فرشته را پرسیدم، ظاهراً فرشته هم از آقا مهدی بدش نیامده بود. پس قرار بر این شد که در اولین 

مرحله، پرس و جویی در مورد این خانواده و پسرشان انجام دهم. نتیجه این پرس و جو مثبت و راضی کننده بود. در 

 ا مهدی هم سؤال کردم.مرحله دوم از محل کار آق

 

همه از خوبی آقا مهدی و نجابت او تعریف می کردند و اینکه مرد خانواده دوستی است و چقدر به خانواده اش عالقه 

 داشته که بنده خدا بدشانسی بزرگی در زندگی آورده و آن از دست دادن زنش بوده است.

 

می کنند و آقا مهدی هم برای مأموریت سه ساله به تهران در هر حال بچه ها پیش پدر و مادر آقا مهدی زندگی 

 خواهد رفت.

 

من هم بعد از صحبت با مادرتان و فرشته، نتیجه قطعی را به آنان گفتم و نتیجه رضایت بخش از این تحقیقات چیزی 

 «.بود که شما امروز شاهد آن بودید. بهتره برای خوشبختی خواهرتان دعا کنید

 

 ت فرشته این بود که با آقای ثابتی ازدواج کند.به هر حال قسم

 

یک ماه و نیم طول کشید که پدر و مادرم فکرهایشان را کردند و بعد از تلفن های پی در پی و اصرارهای فراوان از 

طرف خانواده آقای ثابتی، چون آقا مهدی باید هرچه زودتر خودش را به تهران منتقل می کرد و بیشتر از این نمی 

انست صبر کند، عقد کوچکی گرفتند و قرار شد آقا مهدی به تهران برود و خانه مناسبی پیدا کند و بعد به شیراز تو

 برگردد و جشن عروسی را برگزار کند.

 

آن روزها برای من مثل روزهای دیگر بود. نمی دانستم دور شدن و رفتن خواهرم فرشته چه تأثیری بر زندگی ما 

 زندگی تمام خانواده مخصوصاً من چگونه تغییر خواهد کرد. خواهد گذاشت و مسیر

 

در گرمای عذاب آور تیرماه شیراز عروسی خواهرم برگزار شد، طفلکی آقا مهدی بهترین مراسم عروسی را برای 

فرشته گرفت و آنها یک هفته بعد در میان اشک و آه و زاری مادر، پدر، من، فروغ، حمیدرضا و از هم بیشتر خود 

 رشته به تهران رفتند.ف

 

چه روزهایی بود... هنوز به یاد دارم که مادرم در آشپزخانه دور از چشم بقیه افراد خانواده چه اشکهایی می ریخت و 

 چه طور روزگار سختی را می گذراند. دوری فرشته واقعاً برایش آزاردهنده بود.
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د. به محض آمدن پدرم از سر کار یا آمدن ما از مدرسه مادرم برعکس ظاهر و جثه ریزش، بسیار قوی و خوددار بو

بکلی ظاهرش را تغییر می داد، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و او نبوده که تا پنج دقیقه پیش گریه می کرده است، ولی 

 چشمان قرمز و پلک های پف کرده اش را نمی توانست از دید ما پنهان کند .

 

. حال و احوال مادرم بهتر که نشده بود هیچ بلکه روز به روز هم بدتر می شد. تا اینکه ماه از ازدواج فرشته گذشت 0

 .«می خواهم با مادرتان تنها صحبت کنم»یک روز پدرم به خانه آمد، بعد از گذشت چند دقیقه رو به ما کرد و گفت: 
 

خود بودیم ولی می دانستیم که حتماً ما هم بلند شدیم و به اطاق رفتیم. هر کدام در سکوت مشغول انجام تکالیف 

 اتفاق بسیار مهمی پیش آمده که پدر این چنین از ما خواست که مدتی مزاحم او و مادر نشویم.

 

مدتی در سکوت گذشت، هر کدام در ظاهر تکالیف مدرسه را انجام می دادیم ولی در باطن حواسمان به اطاق بود. 

الخره پدرم در را باز کرد، ما با دیدن چهره خندان مادرم فهمیدیم حتماً اتفاق لحظات به کندی می گذشتند تا اینکه با

 خوشایندی رخ داده که بعد از گذشت شش ماه لبخند رضایتمندی بر روی لبانش نقش بسته است.

 

مادرم ساکت ولی خندان پهلوی پدرم نشست، پدرم طبق عادت همیشگی اش وقتی می خواست درباره موضوع مهمی 

 ت کند، سیگاری روشن می کرد و ابتدا یک پک عمیقی به آن می زد و بعد رشته کالم را در دست می گرفت.صحب

 

من حدود نُه ماه دیگر بازنشسته می شوم و دیگر سر کار نمی روم. از آنجائیکه من هم مثل شماها اشک »پدرم گفت: 

که مادرتان همیشه سعی می کرد که این اندوه را از من و ناراحتی مادرتان را در این چند ماه دیده ام، البته بماند 

پنهان کند، ولی در هر حال من متوجه همه چیز شده ام و او را بیشتر از هر کس دیگر می شناسم. بنابراین بیشتر از 

از  و این جایز ندیدم که مادرتان غصه بخورد و دوری فرشته او را از پای بیاندازد. پس تصمیم گرفتم خانه را بفروشم

آنجائیکه در این شهر دلبستگی چندانی نداریم، به تهران برویم تا باقی عمرمان را در کنار دخترمان باشیم. بنابراین 

زمانی که سال تحصیلی امسال تمام شود و من هم حکم بازنشستگی ام را بگیرم، برای همیشه از این شهر می رویم. 

 زیزانم باشد.شاید در تهران آینده روشنی در انتظار شما ع

 

پس امسال نهایت سعی و تالش خودتان را به این نکته معطوف کنید که بدون تجدیدی قبول شوید تا مجبور نباشیم 

 چند ماه اضافه در شیراز بمانیم. دیگر خود دانید.

 

ن ه؟ مثل اینکه مخوب حاال دیگه قصه تمام شد، بلند شوید و بروید دنبال درس و مشقتان زود... اَه! چرا ماتتان برد

 «.الالیی خواندم. پوران جان بلند شو، برو باباجان یک لیوان چای برای من بریز، بدو بابا

 

تازه آنجا بود که فهمیدیم جریان چیه! شروع کردیم به پریدن و جیغ کشیدن و معلق زدن، البته من و حمیدرضا 

رفتار می کرد. آن شب همگی خوشحال به رختخواب  بیشتر و فروغ چون سن و سالش از ما بیشتر بود، عاقالنه تر

 رفتیم.
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چند ماه باقی مانده از سال تحصیلی مثل باد گذشت و نوبت به امتحانات ثلث سوم رسید. با اینکه ما بچه های تنبلی 

 نبودیم ولی مادرم خیلی دلشوره داشت که نکند یکی از ما تجدیدی بیاورد و مجبور به ماندن شویم.

 

 درسخوان بود و سرش توی درس و کتاب، ولی من و حمیدرضا از فروغ و فرشته شیطان تر بودیم.فروغ 

 

امتحانات تمام شد و زمان گرفتم کارنامه ها نزدیک می شد. دل توی دلمان نبود که چه کاشته ایم. حمیدرضا که هر 

دانست که حمیدرضا چه گلی  ولی خدا می«. آقاجون زدم توی گوش بیست»وقت از سر جلسه می آمد، می گفت 

 کاشته است!

 

خوشبختانه همگی بدون تجدید قبول شدیم. من و فروغ نمراتمان به نسبت حمیدرضا بهتر بود. چرا که او بیشتر نمره 

 هایش ده و یازده و فقط در حدی بود که قبول شود!

 

ان برای ما پیدا کند. برای هر دو خانواده پدرم از قبل به آقا مهدی سفارش کرده بود تا یک خانه نزدیک خانه خودش

بهتر بود که نزدیک همدیگر باشند. خدا را شکر آقا مهدی مرد خوب و شایسته ای بود و فرشته همیشه اظهار 

 خشنودی می کرد که با او ازدواج کرده است. آقاجون و مادر هم از این انتخاب اظهار رضایت می کردند.

 

رای فرشته نگذاشته بود و همیشه سعی می کرد که جای خالی پدر و مادر فرشته را آقا مهدی هیچ کم و کسری ب

 برای او پر کند.

 

فرشته وقتی محبتهای بی حد و اندازه آقا مهدی را دید، به این فکر افتاد که پسر و دختر آقا مهدی را پیش خودشان 

چنین تصمیم گیری مهمی خیلی زود است! در ضمن  برای»بیاورد، از این پیشنهاد، آقا مهدی استقبال نکرده و گفت: 

آقا مهدی از این همه لطف و محبت فرشته بسیار خوشحال شده بود و « بچه ها پیش پدر و مادرم راحت تر هستند.

 آوردن بچه ها را به یکی دو سال آینده موکول کرده بود.

 

د و بازدید به شیراز آمدند و عنوان کردند که در تیرماه آن سال فرشته و آقا مهدی برای یک مسافرت کوتاه و دی

 یک خانه خوب در نزدیکی خودشان، البته به فاصله یک چهارراه برای ما پیدا کرده اند.

 

بهتر است »آنها بعد از چند روز که در شیراز ماندند، تصمیم به برگشت داشتند فرشته و آقا مهدی به پدرم گفتند: 

را ببینیم و در ضمن چند روز را با هم بگذرانیم و از گرمای طاقت فرسای تیرماه شیراز  همگی به تهران برویم تا خانه

 «دور باشیم.
 

پدر و مادرم هر دو با این پیشنهاد موافق بودند. من و حمیدرضا هم تا شنیدیم که به تهران می رویم، شروع کردیم 

 ادر.باال و پائین پریدن و دلقک بازی و قربون صدقه رفتن پدر و م
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همه از کارهای ما خنده شان گرفته بود. مخصوصاً آقا مهدی که همیشه ما را مظلوم و ساکت دیده بود، مشاهده آن 

حرکات و رفتار برایش غیرمنتظره بود. بیچاره سرش را پائین انداخته بود و خجالت می کشید به من و حمیدرضا 

 نگاه کند!

 

 

 

 3فصل 

 

 

 

ن انتخاب کرده بودند در مقایسه با خانه بزرگ خودمان در شیراز، خیلی کوچک بود. تقریباً یک خانه ای که برایما

خانه نقلی با دو اطاق و یک اطاق بزرگتر به عنوان پذیرایی و سرویس و آشپزخانه، از حق نگذریم خانه تمیز و خوبی 

 بود در یک محیط آرام و با صفا در خیابان فرح سابق.

 

مگی از خانه خوشمان آمد. البته با فروش خانه شیراز می توانستیم آنجا را بخریم، ولی پدرم ترجیح از همان اول ه

 می داد که یک سال در آنجا بمانیم و خانه را اجازه کنیم تا ببینیم آیا اصالً می توانیم در تهران زندگی کنیم یا نه!

 

ه بعد از آن تاریخ، یعنی بیستم شهریور در خانه خودمان در مقدمات کار انجام شد و قرارداد بسته شد. ما حدود دو ما

تهران مستقر بودیم. از بودن در محیط جدید و داشتن دوستان جدید لذت می بردیم و از همه مهمتر دیدن مادرم با 

 صورت خندان و چهره ای شاداب به دلیل نزدیک بودن با فرشته بیشتر از هر چیز ما را خوشحال می کرد.

 

باً هر روز با فرشته منزل ما بود یا مادرم به او سر می زد. سه سال به همین ترتیب گذشت و ما در تهران ماندگار تقری

شدیم. پدرم هم بازنشسته شده بود و با اوضاع جدید تا حد بسیار زیادی کنار آمده بود. در این مدت خانه شیراز را 

 ریداری کردیم.فروختیم و خانه ای را در تهران در همان خیابان خ

 

 آن موقع من کالس نهم بودم و پانزده ساله. رشد و بزرگ شدنم را با تمام وجود احساس می کردم.

 

از لحاظ زیبایی کم و کسری نداشتم. البته روی هم رفته کمی تپل و مپل شده بودم و همین امر باعث شده بود که از 

 یقاً احساس می کردم که مورد توجه اطرافیان واقع شده ام.سنم بیشتر به نظر بیایم. هر کجا که می رفتیم دق

 

تابستان آن سال بود که رفت و آمدهای خواستگارها شروع شد. تقریباً هر هفته، یکی دو بار منزل ما پذیرای 

 خواستگاران گرامی بود، ولی از هر چند خواستگار فقط یکی دو تا از آنها قابل تأمل بودند.

 

از این اوضاع چندان راضی به نظر نمی رسیدند، چرا که فروغ از من بزرگتر بود ولی چثه من از فروغ آقاجون و مادر 

درشت تر بود. به همین دلیل همه فکر می کردند که من بزرگتر هستم و بیشتر خواستگارها متعلق به من بود. ولی 

 آقاجون و مادر بیشتر دلشان می خواست که فروغ زودتر ازدواج کند.
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فروغ هم همچنان سرش توی درس و مشق بود و اصالً از بحث ازدواج و خواستگاری بیزار بود، چون دلش نمی 

خواست فعالً ازدواج کند. ولی من برعکس فروغ به ازدواج متمایل بودم، البته این بی تجربگی و خامی و سن کم، 

 د آورد.برایم مشکل ساز شد و یکی از تلخ ترین خاطرات زندگی ام را به وجو

 

در میان این خواستگارهای جورواجور یک افسر شهربانی بود که بالنسبه از دیگران یک سر و گردن باالتر بود. 

 خودم هم از او زیاد بدم نیامده بود و احساس کردم نظر پدر و مادر هم نسبت به علی صولتی مثبت است.

 

ه او جواب مثبت دادم. ولی در دیدارهای بعدی احساس کردم در ابتدا فقط با این احساس که موقع ازدواجم رسیده، ب

که علی واقعاً مرد خوب و مهربانی است و تمام شرایط یک همسر ایده آل را دارد. بنابراین در هر دیدار عشق و 

 عالقه ام به او بیشتر می شد.

 

خاله ام را برای مراسم دعوت کرد. شب قرار بر این شد آنها هفته بعد برای بله برون بیایند. پدرم، عمه و عموها و 

 مهمانی همه چیز خوب و عالی بود.

 

برای آن شب لباسی را که به همین منظور دوخته بودم، پوشیدم. پیراهنی به رنگ سبز خیلی روشن. یقه پیراهن باز 

لباس کوتاه نباشد.  بود ولی نه آن قدر که مرا معذب کند. آن زمان دامن کوتاه مد بود، ولی من ترجیح دادم که قد

دور یقه لباس و حاشیه پایین دامن، چند گل به رنگ سبز روشن تر گلدوزی شده بود. روی هم رفته لباس زیبایی 

 بود. فقط دلم شور می زد که در برخورد اولیه با اقوام و فامیل، علی چه تأثیری بر روی آنها خواهد گذاشت.

 

نسبت به علی چه خواهد بود. وقتی علی و خانواده اش وارد شدند، همه با  دائم با خودم فکر می کردم که نظر بقیه

نگاه هایشان به من می فهماندند که داماد بسیار برازنده است و انتخاب من عالی بوده است. دلم غنج می زد و 

 خوشحال بودم.

 

پارچه  با و به رسم معمول یکآن شب خانواده صولتی یا بهتر بگویم علی برای من یک دستبند و انگشتر بسیار زی

چادری و یک قواره پارچه لباسی خیلی زیبا به رنگ بنفش کم رنگ و پولک هایی به رنگ بنفش پر رنگ که به طور 

 حاشیه در عرض پارچه به طور جالبی دوخته شده بود، آوردند.

 

که نتوانستم از این»م صولتی گفت: همه به حسن سلیقه و انتخاب خانم صولتی آفرین گفتند. در مقابل این تعریف خان

 «چیزی که واقعاً قابل وجود عزیز پوران جان را داشته باشد پیدا کنم، شرمنده ام.
 

خانم صولتی از جا بلند شد و پارچه را بر روی شانه ام انداخت و رو به علی که داشت مرا با تحسین نگاه می کرد 

و علی هم با سر حرف مادرش را تصدیق کرد. «. لم می آیددیدی گفتم این رنگ به رنگ پوست عروس گ»گفت: 

 ماشاءاهلل بلندی گفت و سرش را پائین انداخت.

 

خانم صولتی انگشتر را هم به دست من کرد. انگشتر زیبا و ظریفی بود که یک نگین به شکل بیضی و به رنگ کبود 

 در وسط آن قرار داشت.
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 شتم، ذوق زده شده بودم.خودم هم از دیدن آن حلقه زیبا در انگ

 

همان شب قرار عقد و عروسی برای یک ماه دیگر که عید مبعث بود، گذاشته شد. شب که علی به همراه خانواده اش 

 می رفت، دلم خیلی گرفته بود. احساس می کردم خیلی دوستش دارم.

 

 می شدیم غمگین بودیم.علی هم موقع رفتن خیلی دلگیر به نظر می رسید هر دو از اینکه از هم دور 

 

 در عرض یک ماه بعد از بله برون، ما تقریباً هفته ای دو بار همدیگر را می دیدیم، البته آن هم در جمع خانواده.

 

اصالً من جرأت نمی کردم پیش برادرم و پدرم دو کلمه حرف درست و حسابی بزنم، چرا که خجالت می کشیدم. آن 

نمی شد سالم مرا جواب بدهد. چند بار به دعوت پدرم، علی به همراه خانواده اش به بیچاره هم بدتر از من رویش 

 منزل ما آمدند.

 

چه ساعات خوبی بود. خودم را چقدر خوشبخت احساس می کردم. خودم را در اوج آسمانها می دیدم. علی نشانه یک 

 مهم تر مرا عاشقانه دوست داشت.مرد خوب، با شخصیت، خانواده دوست و مورد احترام همه بود و از همه 

 

او احترام فوق العاده ای برای من و خانواده ام قائل بود. خانواده اش هم عالقه زیادی به من داشتند و قدمهای مرا بر 

روی چشمانشان می گذاشتند. علی از نظر ظاهری هم بسیار دلنشین بود. اندامی ورزیده و قدی نسبتاً بلند داشت. 

الت دار و به رنگ خرمایی بود، چشمانش نه درشت و نه ریز، ولی بسیار گیرا بود. بسیار خوش لباس موهایش کمی ح

بود. تنها چیزی که من در صورت علی نمی پسندیدم، بینی عقابی علی بود. البته بینی اش به صورت او می آمد، ولی 

 من آن را دوست نداشتم.

 

دم. علی کم کم تمام قلب و روح مرا تسخیر کرده بود. تا اینکه یک روز او روی هم رفته من از انتخابم بسیار راضی بو

 بدون خبر به خانه ما آمد. بعد از مدتی که نشست. مادرم به بهانه چای آوردن به آشپزخانه رفت.

 

جب و حیای پدر و برادرم در آن ساعت از روز در خانه نبودند و من و علی برای اولین بار با هم تنها بودیم. هر دو ح

خاصی داشتیم و نمی توانستیم راحت و آزادانه با هم صحبت کنیم. در حالیکه این آرزوی قلبی هر دویمان بود که 

 روزی بتوانیم تنها در کنار هم باشیم و برای آینده مان نقشه بکشیم.

 

ان بروم. این مأموریت یک برای انجام یک مأموریت باید به زاهد»آن روز علی برای خداحافظی آمده بود. او گفت: 

 هفته طول می کشد. امیدوارم این یک هفته خیلی زود بگذرد و من زودتر پیش شما برگردم.

 

 «حاال هرچه می خواهی بگو برایت بیاورم، تعارف نکن!
 

نمی دانم چرا دلم خیلی گرفت. یک هفته مدت کوتاهی بود، در یک چشم به هم زدن می گذشت ولی برای من خیلی 

 سخت بود.
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 «.نمی شود نروی. خواهش کنی که کس دیگری را به جایت بفرستند»گفتم: 

 

اصالً امکانش نیست. زیرا این یک دستور است و خودت می دانی سرپیچی از دستور مافوق در ارتش شوخی »گفت: 

ه مجبورم ی شود. از اینکبردار نیست. اگر این مأموریت با موفقیت به پایان برسد، یک ترفیع حسابی هم نصیب من م

 «عروسی را کمی دیرتر بگیرم شرمنده و ناراحتم ولی ترتیب برپایی جشن عروسی را به محض برگشتن خواهم داد.
 

ما گرم صحبت بودیم و طفلکی مادرم با سینی چای بیرون در منتظر بود تا حرفهای ما تمام شود، ولی وقتی دید که ما 

 ای کرد و داخل اطاق شد. اصالً متوجه او نیستیم، سرفه

 

من جریان را برای مادرم تعریف کردم. او از اینکه مجبور بودیم عروسی را کمی عقب بیاندازیم، دلخور شد ولی به 

 روی خودش نیاورد.

 

من و علی هزاران حرف ناگفته داشتیم که می خواستیم برای هم بگوییم، ولی وقت تنگ بود و علی باید می رفت. آن 

 ت خیلی برای من عجیب بودند! فکر می کردم که چرا چنین احساسی دارم؟ نمی توانستم حالتم را بازگو کنم.لحظا

 

قلبم فشرده می شد و مرا آزار می داد. آن موقع فکر می کردم رفتن علی به مأموریت و ندیدن یک هفته ای او من را 

 این چنین کرده است.

 

لب و این احساسات ناشناخته به من هجوم آورده بودند. چر ا که آن دیدار، بعدها فهمیدم که چرا این ضربان ق

 آخرین دیدار بین من و علی نازنینم بود!

 

فردای آن روز علی به مأموریت رفت و در طول این یک هفته من تقریباً از علی بی خبر بودم. هر بار که به مادرم 

مادرجون وسط بیابون که نمی تواند تلفن بزند! عجیب »گفت:  شکایت می کردم چرا علی به من تلفن نمی کند، می

 پرتوقع هستی!

 

من هم با صحبتهای مادرم آرام می شدم و خودم را با یادآوری «. یک کم تحمل کن، دو یا سه روز دیگر برمی گردد

 آخرین صحبتهایمان دلگرم می کردم.

 

ایی می ریختم و روزها را سپری می کردم. بعد از یک برای بهتر برگزاری عروسیمان فکرهایی می کردم و طرحه

 هفته هنوز هم از علی خبری نبود.

 

صبح روز جمعه بود. من ساعت نُه از خواب بیدار شدم. آن روز دلم بدجوری گرفته بود. بلند شدم و صورتم را شستم 

ا در اطاق خودش مشغول خواندن و به آشپزخانه رفتم، ولی نه مادرم بود و نه پدرم. کسی را ندیدم فقط حمیدرض

 مجله بود.

 

 «حمید، مامان و بابا کجا هستند؟»سالمی کردم و وارد اطاق شدم، پرسیدم: 
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تا مسجد محل رفته اند. کاری پیش آمده، زود می »به من نگاهی نکرد. همانطور که به مجله نگاه می کرد گفت: 

 «آیند.
 

شروع به خواندن کردم، ولی ضربان قلبم به من اجازه درس خواندن نمی داد. برگشتم و کتاب درسی ام را برداشتم و 

یک چایی برای خودم ریختم و نشستم توی حیاط تا شاید دلم باز شود. ولی فایده ای نداشت، نزدیکهای ظهر بود که 

 پدر و مادرم به خانه آمدند.

 

هرچه پرسیدم به من جواب درستی ندادند و فقط  هر دو خیلی پکر بودند. مشخص بود که اتفاق مهمی افتاده، ولی

 خستگی را بهانه کردند.

 

 «کجا بودید؟»پرسیدم: 
 

 «همسر یکی از دوستانم فوت کرده است، رفته بودیم مسجد.»آقاجون گفت: 
 

 ولی هر دو داغون شده بودند و معلوم بود که حسابی گریه کرده اند.

 

 «الخره کیه؟آن کسی که فوت کرده، با»پرسیدم: 
 

 «تو نمی شناسی! از دوستان خیلی دور بوده است.»گفتند: 
 

کم کم باورم شده بود که این جریانات ربطی به من ندارد. آن روز به هر سختی و دلگیری که بود گذشت. فردا که به 

ی شد. خودمان ختم ممدرسه رفتم در راه بازگشت برای وقت کشی از خیابان دیگری برگشتم که انتهای آن به کوچه 

می خواستم راهم را دور کنم تا دیرتر برسم، از دوری و نبود علی کالفه شده بودم. از دور کاغذی بر روی دیوار 

دیدم. مشخص بود که آگهی ترحیم است. جلوتر رفتم، عکس آن اعالمیه برایم آشنا بود ناخودآگاه به اسم آن 

 مرحوم نگاه کردم.

 

 ... علی صولتی... صولتی...جوان ناکام علی صولتی

 

دنیا در نظرم سیاه شد، سیاه و سیاه تر، تا جایی که خودم را در چاله ی تاریک و سیاهی احساس کردم. باالی چاه، 

 «.علی دستم را بگیر! علی کمکم کن»علی را دیدم. فریاد می زدم: 

 

ی تخت بیمارستان بودم، دکتر، پرستار، پدر و انگار در خالء دست و پا می زدم. ناگهان چشمانم را باز کردم، رو

 مادرم، فرشته و فروغ و خالصه هر کسی را که می شناختم، باالی سر خودم دیدم.

 

فقط در آن میان علی نبود. سعی کردم بلند شوم که احساس کردم وزنه سنگینی به دستم چسبیده است. 

 ده است، دیدم به دستم سِرُم زده بودند.سربرگرداندم تا ببینم چه چیزی مرا این چنین سنگین کر
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 «مادرجون علی کجاست؟ اون می دونه من حالم خوب نیست؟»گفتم: 
 

و دوباره بیهوش شدم. صدای گریه هایی را از دور دست می شنیدم، ولی نمی توانستم تشخیص بدهم که صدای چه 

 ساکت می شدند و دوباره صداها شروع می شد. کسانی است. صداهایی را که می شنیدم دور و نزدیک می شدند، همه

 

چشمانم را باز کردم، به مغزم فشار آوردم تا ببینم در چه شرایطی هستم، کجا هستم و چه کسانی در کنار من 

 هستند؟

 

تازه به یاد آوردم؛ جوان ناکام علی صولتی. وای خدایا! چقدر بدبختم. صدای خودم را می شنیدم که این جمله را 

 رار می کرد.تک

 

 اشک بدون اختیار از چشمانم سرازیر شده بود. ابتدا آرام اشک می ریختم و بعد شروع به جیغ زدن کردم.

 

سعی می کردم سِرُم را از دستم بیرون بیاورم. اختیار از کف داده بودم. همه به طرفم آمدند تا نگذارند سِرُم را از 

بازوی خودم احساس می کردم. کسی نتوانست جلوی مرا بگیرد و من در  دستم بیرون بیاورم. ولی قدرت زیادی در

 میان جیغ و گریه و شیون سِرُم را با قدرت هرچه بیشتر از دستم خارج کردم.

 

خون از محل کنده شدن سِرُم به بیرون فواره می زد و لباس و تخت بیمارستان و صورت مادرم پر از خون شده بود. 

 رها آمدند و دستان مرا گرفتند و آمپول آرام بخشی به من تزریق کردند.از سر و صداها پرستا

 

من همچنان گریه می کردم و علی را صدا می زدم. نه نباید این چنین می شد. خدایا اگر قرار بود او را از من بگیری، 

از من گرفتی؟ به  چرا سر راهم قرار دادی تا عاشقش بشوم! زندگی و همه چیز من، او باشد. چرا خوشبختی را

درگاهت چه گناهی مرتکب شده بودم؟ خدایا حتماً حکمتی در کار تو است که من از آن سر در نمی آورم. گریه 

 هایم کمی آرامتر شد تا به خواب رفتم.

 

انگار یک لحظه خوابیدم، وقتی چشمهایم را باز کردم، هوا تاریک شده بود. سر و صدایی در بیمارستان شنیده نمی 

 د. معلوم بود نصف شب است، چون رفت و آمدی در آن ساعات نبود.ش

 

مادرم را صدا کردم. همیشه مادرم در بدترین لحظات پشت گرمی بزرگی برای من بود. جلو آمد. دستم را گرفت. 

 آرام اشک می ریخت. من به همراه مادرم گریستم. ولی این بار آرام، خیلی آرام...

 

 «ادر آخه این اتفاق چه طور افتاده است. این بدبختی چطور به سر من نازل شد؟م»از مادرم پرسیدم: 
 

ولی من اصرار می کردم و او انکار می کرد. باالخره « حال تو االن برای شنیدن این حرفها مناسب نیست...»گفت: 

 «اگر بگویم باز می خواهی کارهایی را که ظهر کردی تکرار کنی؟»گفت: 
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در، بهت قول می دهم. قول می دهم که فقط آرام گوش بدهم. چرا که اصالً توان و قدرت هیچگونه نه ما»گفتم: 

 «.عکس العملی را ندارم. خواهش می کنم بگو. می خواهم بشنوم

 

چهار روز بعد از رفتن »سرم را به عالمت مثبت پایین آوردم و او شروع کرد: « پس قول دادی، باشد؟»مادرم گفت: 

ه زاهدان، آنها برای سرکشی، به اطراف شهر رفته بودند. در راه بازگشت برای زدن بنزین به یک پمپ علی آقا ب

بنزین می روند. در آنجا بدلیل سهل انگاری یکی از افراد که هنوز هم مشخص نشده چه کسی بوده سیگار نیم 

بنزین بوده است، بنزین سر ریز می  سوخته را به روی زمین انداخته و در حالیکه یکی از همکاران علی مشغول زدن

شود و به روی زمین می ریزد و همان سیگار نیم سوخته باعث بروز آتش سوزی و انفجار ماشین می شود. تمام 

سرنشینان ماشین بدون آنکه فرصت فرار پیدا کنند می سوزند و از آنها هیچ چیز باقی نمی ماند. این بود تمام 

 «ماجرا...
 

که تمام شد، به من نگاه کرد. چشمانم را بستم، در نظرم آن صحنه ها مجسم شد. من ماندم و یک  صحبت های مادرم

کوه غصه، احساس می کردم سردم شده است، به حالت تشنج افتادم. مادرم پرستارها را صدا کرد و آنها باز هم 

 آمپول آرام بخشی به من تزریق کردند.

 

 

 

* * * 

 

 

 

به خانه بازگشتم. محیط خانه به نظرم چقدر محزون می آمد. همه در سوگ علی سیاه پوشیده فردای آن روز من 

بودند. بعد از یک هفته که از آن حادثه نحس گذشته بود، وظیفه خودم می دانستم که برای عرض تسلیت به منزل 

ینده به عنوان عروسی آقای صولتی بروم. هر چند که دیگر من نسبتی با آنها نداشتم و فقط می خواستم در آ

 خوشبخت پا به آن خانه بگذارم. ولی حاال می توانستم تسالیی برای دل دردمند آنها باشم.

 

به کمک مادرم لباس پوشیدم و تمام چیزهایی را که علی برای روز بله برون برای من آورده بود در همان کیسه ها 

 گذاشتم و به همراه خودم به منزل آقای صولتی بردم.

 

 بعد از یک هفته اولین باری بود که از خانه خارج می شدم. حتی درس و مدرسه را به کلی از یاد برده بودم.

 

وقتی به درب منزل آنها رسیدیم، به سر در آن خانه پارچه سیاهی برای عرض تسلیت آویزان بود. زنگ زدیم و 

کوچکتر علی به نام مهناز که سیزده سال داشت و  منتظر شدیم. بعد از مدت کوتاهی در روی پاشنه چرخید و خواهر

 من تا به حال او را یکی دو بار بیشتر ندیده بودم، پشت در پدیدار شد.

 

تا مرا دید شروع کرد به گریه کردن، خودش را در بغل من انداخت و برای چند لحظه هر دو سر بر شانه هم 

 گریستیم.
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 «.خانه بهتره برویم توی»مادرم در گوشم گفت: 

 

به داخل خانه رفتیم. خانم صولتی همان زن بانمک و تقریباً زیبا رو به یک زن تکیده تبدیل شده بود. چشمانش بدون 

فروغ بود. به نظرم آمد که حواسش را از دست داده است. آقای صولتی هم به معنای واقعی کمرش شکسته بود. 

 رگه های سفیدی در آن به چشم می خورد.ظاهرش به پیرمردی می مانست، با ریش انبوهی که 

 

مادرش با صدایی که « مامان جون پوراندخت خانم و آقای احمدی و خانمشان آمده اند.»مهناز به مادرش گفت: 

 .«خوش آمدی دخترم. به خانه ات خوش آمدی. بیا جلو ببوسمت»دورگه شده بود و به سختی قابل فهم بود گفت: 
 

م و خودم را در آغوش او رها کردم. بغض فرو خورده ام سرباز کرد. گریه ام تمامی نداشت. من بی اختیار جلو رفت

 هر دو های های می گریستیم.

 

سعادت این را نداشتم که دامادی پسرم را ببینم، »بعد از مدتی خانم صولتی که کمی آرام شد با صدایی لرزان گفت: 

عالقه تمام افراد این خانواده هستی. درست است که تو می خواستی  ولی این را بدان که تو همیشه مورد احترام و

عروس خانواده ما باشی، ولی قسمت نبود که گوهر گرانبها و درخشانی مثل تو قدم به این خانه بگذارد. به هر حال 

زدواج دخترم تو هیچگونه مسئولیتی در قبال جگرگوشه ام علی نداری. عزیز من تو مجازی هر زمان که بخواهی ا

 «کنی. چرا که در غیر این صورت من تو را نمی بخشم.
 

در چنین شرایطی چانه زدن و جواب منفی دادن را جایز ندانستم. با خود فکر می کردم که من دیگر ازدواج نمی کنم. 

که  من خودم را فنا شده می دیدم. بعد از دو ساعت گفتگو و یادآوری خاطرات گذشته، تمام یادگاریهای علی را

 گردنبند و حلقه و پارچه بودند، به دست خانم صولتی دادم.

 

بهتره از آنها استفاده کنی. اینها هدیه ای است از طرف علی برای تو و این حتماً »او نمی خواست قبول کند و گفت: 

 «خواسته اوست که اینها پیش تو باشد.
 

ش این تصمیم را گرفته، زیرا این هدایا وقتی معنا داشت پوراندخت خود»پدرم در این میان به کمک من آمد و گفت: 

 «.که علی آقا اینجا بودند، ولی حاال دلمان می خواهد که اینها همین جا پیش شما باشند

 

 از جا بلند شدیم و خداحافظی کردیم و با یک کوه غم به خانه برگشتیم.

 

ای درس خواندن نداشتم. ولی خاک سرد است و بعد از هفته بعد من به مدرسه رفتم. هر چند، دیگر انگیزه ای بر

مرگ عزیزی، خدا به انسان صبر می دهد تا آن ضایعه تأسف بار را بتواند راحت تر تحمل کند و من هم از این قاعده 

 مستثنی نبودم.
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 0فصل 

 

 

 

ته بود، و هیچ چیز تسلی دل بعد از گذشت شش ماه از آن اتفاق، زندگی ام به روال عادی برگشت. قلب من شکس

 دردمند من نبود ولی به هر حال باید زندگی می کردم.

 

دیدن غم و اندوه در چهره آقاجون و مادرم واقعاً دردناک بود. وقتی من در یک گوشه می نشستم و به خاطرات 

در هر فرصتی با  خیلی دور فکر می کردم، دزدکی به من سر می زدند و در تمام مدت همیشه نگران من بودند،

صحبت کردن و درد دل کردن با من سعی می کردند که کمی از بار سنگین قلبم را کم کنند، البته کمابیش موفق هم 

 شده بودند.

 

 

 

* * * 

 

 

 

فرشته و آقا مهدی در ظاهر خیلی خوشبخت بودند. آقا مهدی بخاطر اختالف سنی و شرایطش، خیلی هوای فرشته را 

 گل نازکتر به او نمی گفت. داشت و از

 

فقط کافی بود که از سر کار بیاید و فرشته را کمی کسل و خسته ببیند، دیگر دست بردار نبود! تا فرشته را بیرون نمی 

 برد و حال فرشته رو به راه نمی شد، کوتاه نمی آمد.

 

تری داده بود که اسمش را ثریا گذاشته در عرض این چند سالی که آنها با هم ازدواج کرده بودند، خدا به آنها دخ

 بودند.

 

در شقیقه های آقا مهدی موی سفید به چشم می خورد ولی سعی می کرد که از جوانها چیزی کم و کسر نداشته باشد 

و پا به پای فرشته بیاید. فرشته بیست و دو ساله شده بود ولی آقا مهدی به مرز چهل سالگی رسیده بود. بیچاره آقا 

 خیلی تالش می کرد که فرشته همیشه از او راضی باشد. مهدی

 

ثریای دو ساله، به زندگی آنها رنگ و بوی دیگر داده بود. او بسیار بانمک و دوست داشتنی و همه چیز مامان و بابا 

غل می آمد ب شده بود. ثریا هم خیلی به آنها عالقه نشان می داد و به آنها وابسته شده بود. هر روز صبح فرشته بچه به

و به همین بهانه ثریا پیش ما «. مادرجون ثریا شما را می خواهد و همش گریه می کند و آرام نمی گیرد»و می گفت: 

می ماند و فرشته به دنبال کار خودش می رفت. ثریا تا دو سالگی در خانه ما بزرگ شد. فرشته و آقا مهدی تازه 

 دوتایی به گردش و مسافرت بروند.یادشان افتاده بود که به خودشان برسند و 
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ثریا در خانه ما همیشه آرام بود و ما از بودن او در خانه غرق لذت بودیم. ثریا هم با حرفهای بامزه ای که نوک زبانی 

 آنها را ادا می کرد، همه را می خنداند.

 

ب به ثریا با تعج«. گ شدن تو را ببینمآیا من زنده هستم تا بزر»در این میان مادرم ثریا را بغل می کرد و می گفت: 

 مادرم نگاه می کرد و بعد از مدتی دوباره به دنیای کودکی خود بازمی گشت و شروع به بازی می کرد.

 

وقتی پوراندخت دیپلم بگیرد یک کار خوب برای او دست و پا می کنم تا از این حال و »آقا مهدی به فرشته گفته بود: 

ر هم کاری در دفتر یک مجله بود. صاحب این مجله، دوست صمیمی آقا مهدی بود. او برای این کا«. هوا دور شود

 پیدا کردن کارمندی مناسب دنبال شخص قابل اعتمادی می گشت که آقا مهدی مرا به او توصیه کرده بود.

 

این  داشتم. با عملی شدنوقتی فرشته این پیشنهاد را به من داد، خوشحال شدم، چرا که واقعاً شرایط روحی مناسبی ن

 پیشنهاد دیگر مجبور نبودم از صبح تا شب توی خانه بنشینم و بدون داشتن هدفی در زندگی، روزها را سپری کنم.

 

سال آخر از شیمی و ریاضی تجدید آوردم. در خانه هم حوصله درس خواندن نداشتم، ولی چون شرط آقا مهدی 

 شروع به درس خواندن کردم. گرفتن دیپلم بود، بنابراین با اشتیاق

 

بعد از مدتها احساس می کردم که داشتن هدف چقدر در زندگی ام موثر بوده است و به من روحیه می دهد. از این 

 رو به آن رو شده بودم. اصالً آدم دیگری شده بودم.

 

ار، ود دختر جوانی وارد محیط کالبته آقاجون از اینکه سرکار بروم چندان راضی به نظر نمی رسید. به نظرش صحیح نب

آنهم دفتر یک مجله تازه تأسیس شود. جایی که ده ها نفر کارمند و ارباب رجوع ممکن بود داشته باشد و یک دختر 

 ناپخته و نابلد چطور می توانست گلیمش را از آب بیرون بکشد؟!

 

ت کردن با یک غریبه از خجالت پدرم راست می گفت، چرا که دختر چشم و گوش بسته ای بودم. به محض صحب

 سرخ می شدم و به همین دلیل کمی می ترسیدم.

 

آنجا محیط امن و مطمئنی است و چون این مجله مربوط به خانم ها است، تقریباً به جز دو »آقا مهدی به پدرم گفت: 

یف و درستکار به عهده یا سه نفر آقا، بقیه کارمندان را خانمها تشکیل می دهد. مدیریت آنجا را هم یک آدم شر

 با این حال باز هم پدرم قبول نمی کرد.« دارد.

 

چند روز که گذشت، نمی دانم چطور پدرم راضی شد! البته فکر می کنم تالش مادرم بود تا پدرم با این امر موافقت 

شنا ه باشم و با محیط آکرد. قرار شد اول آبان ماه من به دفتر مجله بروم تا یک آشنایی اولیه با مدیریت مجله داشت

 شوم.
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چشم که به هم زدم اول ماه رسید. تقریباً از چند روز قبل دنبال آماده کردن یک لباس مناسب بودم. با مادرم به چند 

پارچه فروشی سر زدیم و باالخره بعد از وسواس زیاد یک پارچه به رنگ آبی آسمانی بسیار خوش رنگ انتخاب 

 کردیم.

 

یم و دست های هنرمند مادرم از آن پارچه یک کت و دامن دوپیس خیلی زیبا دوخت. طفلکی تمام پارچه را خرید

سعی خود را کرده بود که لباس خوبی از کار دربیاید. الحق واالنصاف که لباس شیک و خوش دوختی از کار درآمده 

خودم را جلو آینه نگاه کردم و بود. لباس که آماده شد، آن را پوشیدم. رنگ و مدل لباس خیلی به من می آمد. 

 عکس العمل مدیر مجله و کارکنان آنجا را در مالقات فردا مجسم می کردم.

 

با خودم فکر می کردم که با دیدن من، چه خواهند گفت؟ آیا به نظرشان دختر با فهم و کماالتی خواهم آمد یا یک 

انجام بدهد؟ در هر حال در دل دعا می کردم که همه دختر دست و پا چلفتی که به زحمت بتواند کارهای معمولی را 

 چیز به خوبی پیش برود.

 

 صبح زود مادرم مرا از خواب بیدار کرد، البته خودم هم بیدار بودم و از شدن هیجان تقریباً تا صبح نخوابیده بودم.

 

به خوردن صبحانه کرد. خودم را  صبحانه مفصلی خوردم، در حالیکه اصالً میل نداشتم، ولی مادرم به زور مرا مجبور

آماده کردم، قرار بود آقا مهدی ساعت هشت صبح به دنبال من بیاید تا تنها نباشم و خجالت نکشم، سر ساعت 

 هشت، صدای بوق ماشین او را شنیدم. سریع خودم را به دم در رساندم و سوار ماشین شدم.

 

دفتر آقای مدیر رفتیم. آقای کاشانی مدیر مجله از پشت میز  ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه به آنجا رسیدیم و به

به احترام ما برخاست و جلو آمد و با آقا مهدی دست داد. آقا مهدی هم مرا به ایشان معرفی کرد. او ما را به نشستن 

 دعوت کرد و دستور آوردن چای داد.

 

ی شرح وظایف مرا برایم بازگو کرد و بعد از یک ساعتی نشستیم و از این در و آن در صحبت کردیم. آقای کاشان

پایان به اصطالح جلسه، مرا به بقیه قسمتها برد و به کارمندان دیگر معرفی کرد، قرار شد از فردا صبح کارم را شروع 

 کنم.

 

تر فشروع بدی نبود. دلم گواهی می داد که می توانم در این کار موفق شوم و جایگاه خوبی پیدا کنم. کار من در د

مجله این بود که خبرهای واصله را دسته بندی کنم. خبرهای علمی در یک جا، خبرهای سیاسی را یک طرف، 

خبرهای اقتصادی طرف دیگر و الی آخر... و به مدیر خودم بدهم تا او هم روی خبرها مطالعه ای داشته باشد تا 

 اشتباهاً چیزی برای چاپ نرود.

 

رها هم سر وقت به منزل برمی گشتم. وقتی به خانه می آمدم، از اتفاقاتی که در محل صبح ها به موقع می رفتم و عص

 کار پیش آمده بود و خبرهایی که در طول روز به دستم می رسید برای مادر و آقاجون می گفتم و می خندیدم.
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انی از من راضی باشد و از کاری به کار کسی نداشتم. تنها هدفم این بود که کارم را درست انجام دهم تا آقای کاش

 لحاظ کاری به سطح باالتری ارتقاء پیدا کنم.

 

فرشته زنگ زده و خواهش کرده که به خانه آنها بروی چون »یک روز از سر کار که به خانه آمدم، مادرم گفت: 

 «.یمهمان دارد. از قضا مهمانها هم کارکنان دفتر مجله هستند. می خواهد که بیشتر با آنها آشنا شو

 

با اینکه خسته بودم قبول کردم، سریع دوش گرفتم و با سلیقه مادرم لباسی انتخاب کردم و به سرعت به طرف خانه 

 فرشته به راه افتادم.

 

در راه فکر می کردم که مهمانان فرشته چه کسانی می توانند باشند. در این فکر و خیالها بودم که خودم را جلوی 

 زدم، فرشته در را برایم باز کرد. وارد خانه شدم. منزل فرشته دیدم. زنگ

 

هنوز مهمانها نیامده بودند. فرشته مشغول چیدن میوه در ظرف کریستال پایه دار زیبایی شد، تا به حال آن ظرف را 

ن مفرشته برگشت تا جواب مرا بدهد. تازه آن موقع نگاهی به لباسهای « خواهرجان خسته نباشی.»ندیده بودم. گفتم: 

 «وا! پوران جان، چرا این جوری آمده ای؟»انداخت و گفت: 
 

 «مگه قرار بود چه جوری بیایم؟»گفتم: 
 

خیلی ساده آمده ای. هم لباست خیلی معمولی است و هم صورتت اصالً آرایش ندارد. برو یک کمی آرایش »گفت: 

ور. یک لباس بنفش دارم توی کمد. اون بلوز کن و موهایت را درست کن. خودت را مرتب کن. این لباس را هم دربیا

 «.و شلواره. اونو بردار بپوش، زود باش

 

 «.من این جوری راحت ترم و دلیلی ندارد که خیلی آالگارسن کنم»گفتم: 

 

 «.نمیشه، همان که گفتم. حاال هم خیلی سؤال نکن، فقط زود باش»گفت: 

 

عده ای از دوستان مهدی هستند که خیلی با »درستی نداد. فقط گفت:  هرچه دلیل و علت این کارها را پرسیدم، جواب

 «.آنها رودربایستی دارم و دلم نمی خواهد تو اینجوری جلوی آنها بیایی

 

از حرفها و رفتار فرشته دلخور شده و حسابی لجم گرفته بود که این چنین به من امر و نهی می کند، ولی به روی 

 خودم نیاوردم.

 

وهایم را خیس کردم و شروع به مرتب کردن دوباره موهایم کردم. بلوز و شلوار بنفش را هم از کمد فرشته رفتم م

برداشتم و پوشیدم. توی آینه نگاهی به قد و باالی خودم کردم. چه لباس قشنگی بود، خیلی به تن من می آمد، انگار 

 برای من دوخته بودند.
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ل کردم و مشغول بازی با او شدم که صدای زنگ مرا از جای پراند. فرشته رفت در رفتم ثریا را که دائم نق می زد بغ

را باز کرد، آقا مهدی بود با یک جعبه شیرینی جلو آمد و سالمی بین ما رد و بدل شد. شیرینی را از دست او گرفتم، 

 به آشپزخانه بردم و در ظرفی که از قبل برای همین منظور آماده شده بود چیدم.

 

ازه کارم تمام شده بود که برای دومین بار زنگ در به صدا درآمد، این بار آقا مهدی در را باز کرد. صدای سالم و ت

احوالپرسی او با مهمانها می آمد. از پشت پنجره نگاهی به آنها کردم. تا بحال آنها را ندیده بودم ولی نه، مثل اینکه 

غزم فشار آوردم، بله باالخره به یاد آوردم. یکی دو ماه پیش به دفتر مجله آن خانم را قبالً جایی دیده بودم. کلی به م

 آمده بود اسمش مریم رستگار بود. آنروز هم کلی با من حرف زده بود.

 

تازه وقتی هم فهمید که خواهر زن آقا مهدی هستم، دیگه نور علی نور شده بود و حسابی به قول خودش عاشق و 

 .«نمی دانستم که آقا مهدی نون زیر کباب به این خوشگلی و خوبی دارد»شده و می گفت:  شیفته رفتار و اخالق من
 

حاال یادم آمد. پس چرا اینجا آمده بود؟ جریان از چه قرار است؟ از بس خنگ بودم، نفهمیدم. پشت سرش هم دو تا 

 آقا که تقریباً هم سن و سال و حدوداً چهل ساله بودند، وارد شدند.

 

ز آنها حتماً شوهر مریم خانم بود، ولی اون یکی چه کسی بود. برایم مهم نبود. رفتم توی اطاق، چون به نظرم یکی ا

 نیامد هم صحبتهای دلنشینی برای من باشند، سر خودم را به خواندن روزنامه ای گرم کردم.

 

 «؟پوران جان، کجایی؟ چرا نمی آیی»بعد از چند دقیقه فرشته بلند مرا صدا کرد: 
 

به اجبار بلند شدم و رفتم آشپزخانه. دیدم فرشته از قبل استکانها را آماده کرده است. استکانها را که از چای پر 

 کردم. دور سینی را با دستمال تمیز کردم و استکانها را در سینی چیدم و به اطاق پذیرایی رفتم.

 

یلی از دیدن من خوشحال شده، از جای خود بلند شد سالم با گفتن سالم وارد اطاق شدم. مریم خانم که معلوم بود خ

سالم به روی ماهت خوشگل من. ماشاءاهلل روز به روز خوشگل تر می شوی! چطوری خانم؟ »بلند باالیی کرد و گفت: 

ا م به جحاال بگو ببینم تعریف های»بعد رو به آقای رستگار کرد و گفت: «. از تو پیش رستگار زیاد تعریف کرده بودم

 «بودند یا نه؟
 

بله خانم، واقعاً در این مدت که »آقای رستگار هم مرد متشخص و با ادبی به نظر می رسید. پس از احوالپرسی گفت: 

از ازدواج من و شما می گذرد بار اول است که شما حق مطلب را درست و بجا ادا کرده اید. از آشنایی با شما بسیار 

دیگر که حاال حسابی مرا ورانداز می کرد خودش را معرفی کرد. من ایرج صابری و آقای «. خوشوقتم پوران خانم

 هستم، برادر مریم خانم، از دیدن شما بسیار خوشحالم.

 

من هم متقابالً عرض ادب کردم و چای ها را تعارف کردم، دوباره به همان اطاق برگشتم و سر خودم را با سر و کله 

ی این فکر بودم که اینها دیگر اینجا چه می خواهند؟ اصالً چرا فرشته مرا به اینجا زدن با ثریا گرم کردم. همش تو

 دعوت کرده است. در حالی که هیچ کدام سن و سالشان به من نمی خورد و من با هیچکدام همکالم نبودم.
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ش ت زد؟ چرا نمی آیی پیپوراندخت، باز کجا غیب»دوباره صدای فرشته را شنیدم که از توی اطاق پذیرایی داد زد که: 

 «ما؟
 

دیگه حسابی از رفتار فرشته لجم گرفته بود. رفتار او واقعاً عذاب آور و توهین آمیز شده بود، به حرفهای فرشته 

 اعتنایی نکردم، پس از یکی دو دقیقه خودش در آستانه در ظاهر شد.

 

 «پیش مهمانها ببری؟ ای بابا پوران چند بار صدایت کنم؟ می خواهی حسابی آبروی مرا»
 

مهمانهای خودت هستند، بهتره خودت هم بروی و ازشون »من هم که حسابی از دستش عصبانی بودم، گفتم: 

 «.پذیرایی کنی و به آنها برسی. در ضمن من کلفت نیستم که با من اینطوری رفتار می کنی

 

م می خواهد تو هم بیایی توی اطاق پیش خوب پوران جان، من دل»فرشته به خودش آمد و کمی نرم شد، گفت: 

مهمانها، با دو نفر آشنا شوی. یا نه دلت می خواهد همینطور بمانی و آداب معاشرت یاد نگیری؟ در هر حال مریم 

خانم همش میگه پوران چرا نمی آید؟ اگر می خواهی زودتر از این مهمانی خالص شوی پس بهتره بیایی چند دقیقه 

 «.زودتر بروندای بنشینی تا آنها 

 

آفرین خواهر خوبم، خواهش می کنم آبروی »بعد فرشته آمد و دستم را گرفت و به زور مرا از جا بلند کرد و گفت: 

 «.منو نبر

 

مجبور شدم بلند شوم و دنبالش بروم. تا چشم آن مهمانهای گرامی دوباره به من افتاد، برای ادای احترام از جایشان 

 بلند شدند.

 

ره چرب زبانیها و تعریف و تمجیدها شروع شد. دیگه حسابی کالفه شده بودم. دلم می خواست زودتر بروند. در دوبا

 دل به خودم فحش می دادم که چرا دعوت فرشته را قبول کردم.

 

م کم ک مریم خانم مرا به زور پیش خودش نشانید. دائم به آقای صابری نگاه می کرد، انگار با نگاه با او حرف می زد.

داشت چیزهایی دستگیرم می شد. از مهمانهای دیگر هم اصالً خبری نبود. ساعت سختی را در کنار آنها گذراندم. 

بسیار عصبی شده بودم. با خودم فکر می کردم اگر این چیزهایی که در ذهنم می گذرد واقعیت داشته باشد، و اینها 

ه نگاه نخواهم کرد. چطور جرأت کرده با من چنین کاری برای خواستگاری آمده باشند دیگر توی چشمهای فرشت

بکند. با خودم حرص می خوردم و فکر می کردم که باالخره مهمانها بلند شدند و عزم رفتن کردند. آقای صابری و 

 مریم خانم حسابی سر در گوش هم پچ پچ می کردند.

 

 بیایید و بازدید ما را پس بدهید. البته باید با پوران فرشته جان ان شاءاهلل باید حتماً»هنگام رفتن مریم خانم گفت: 

 «جون بیایید.
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و به مریم خانم اطمینان « حتماً خواهیم آمد.»فرشته و آقا مهدی از دعوت مریم خانم خیلی استقبال کردند و گفتند: 

 دادند که من را هم حتماً با خودشان خواهند برد.

 

چه که به زبانم می آمد، نثار آنها کنم. به فرشته بگویم که خیلی بی جا می کنید که می خواستم دهانم را باز کنم و هر

مرا هم با خودتان ببرید. ولی باز هم دندان روی جگر گذاشتم و نگاههای پرمعنایی که هزار حرف ناگفته در آن بود 

اس ئی را از تنم بیرون آوردم و لببه فرشته انداختم، آنگاه بدون خداحافظی به داخل خانه رفتم و آن لباس بنفش کذا

خودم را پوشیدم. آن موقع مهمانها هم سوار ماشین شدند و رفتند. سریع به اطاق فرشته رفتم در جمع و جور کردن 

 اطاق بهش کمک کنم، بدون زدن حرفی می خواستم از خانه بیرون بروم.

 

 به من گفت: فرشته که مرا دید عازم بیرون رفتن از خانه هستم، برگشت و رو

 

ه حسابی از فرشته لجم گرفت« خانم بی ادب، برای چه از مهمانها خداحافظی نکردی؟ مگه آداب معاشرت بلد نیستی؟»

 بود.

 

مثل اینکه یک چیزی هم بدهکار شدیم. مگه من کلفت زر خرید جناب عالی هستم که اینطوری رفتار »بهش گفتم: 

خودت حرف می زنی. اصالً دلم نخواست با آنها خداحافظی کنم. اگر حدسم  می کنی. جلوی آنها با من مثل زیردست

در مورد این مهمانی مسخره و آن مهمانهای احمقت درست از آب دربیاید، نمی دانم چطور می خواهی توی روی 

 آقاجون و مادر و مخصوصاً من نگاه کنی؟

 

 «اهی حق خواهری را ادا کنی؟مگه من تا بحال در حق تو بدی کرده بودم که اینطوری می خو
 

اینقدر تند نرو. با این حرفها می خواهی کار زشت خودت را الپوشانی کنی. بعد هم از کی تا بحال »فرشته گفت: 

مهمان دعوت کردن کار زشت و ناپسندی شده است؟ من اصالً از حرفهای تو سردرنمی آورم. نمی دانم شاید این هم 

 «تو بیشتر توی اجتماع باشی و دو تا آدم حسابی تر از خودت را ببینی؟ از بدی من است که می خواهم
 

آقا مهدی رفته بود توی اطاق و ظاهراً داشت ظروف و میوه ها را جمع و جور می کرد، ولی در واقع به حرفهای ما 

 گوش می داد.

 

و خواهر مثل خروس جنگی به جان فرشته چه خبره؟ یک کمی آرامتر. چرا د»آقا مهدی از اطاق بیرون آمد و گفت: 

 «هم افتاده اید؟
 

 «چیزی نیست مهدی جان. فقط داشتیم با هم صحبت می کردیم.»فرشته گفت: 
 

پوران خانم درست نیست آدم با خواهرش اینطور صحبت کند. آنهم خواهری مثل »آقا مهدی رو به من کرد و گفت: 

کم مانند او پیدا می شود. ببخشید پوران خانم ولی من اصالً تحمل فرشته که درست مثل فرشته مهربان است و خیلی 

 «این را ندارم که ببینم شما با فرشته اینطور صحبت می کنید.
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آقا مهدی مثل اینکه شما در جریان نیستید این فرشته است که باعث ناراحتی من شده. اصالً آقا مهدی یعنی »گفتم: 

چ تناسب سنی و ظاهری با من ندارند، بعد هم دائما بنشینم کنارشان و برایشان چی یکسری آدم بیایند اینجا که هی

مجلس آرایی کنم تا بهشان خوش بگذرد؟ صد سال من از این کارها نمی کنم، اصالً از طرز نگاه کردن آنها معلوم 

 «بود که آمده اند بازار و مشغول خریدن جنس می باشند. من از این بازیها خوشم نمی آید.
 

آقا مهدی شما خودتان دختر دارید دلتان می خواهد برای میترا این اتفاق بیافتد و او هم مثل یک »ادامه دادم: 

عروسک همه را سرگرم کند و آخ هم نگوید و مردم هم با نگاههای آزاردهنده او را کالفه کنند؟ اگر این کار خوبیه، 

ضمن خیلی دیر شده و االن آقاجون نگران می شود، پس حتماً اشکال از من است و عقل من ناقص است. در 

 «خداحافظ...
 

در را پشت سرم بستم و دوان دوان خودم را به خانه رساندم، در زدم، مادرم در را به رویم باز کرد. خودم را در 

 «افتاده است؟ چه اتفاقی»آغوش او انداختم، شروع کردم به گریه کردن. مادرم هاج و واج مانده بود، دائم می پرسید: 
 

وقتی کمی آرام شدم ماجرا را تمام و کمال برایش تعریف کردم. احساس کردم مادرم همین االن سکته می کند. 

 اینقدر عصبانی شده بود و صورت و گوشهای کوچکش چنان قرمز شده بود که ترس مرا برداشت.

 

ر حال کار از کار گذشته بود و من همه کارها را با خودم می گفتم چه کار اشتباهی کردم که به مادرم گفتم، در ه

خراب کرده بودم. مادرم بالفاصله لباس پوشید و از در خانه بیرون رفت. مانده بودم که چه کنم؟ دنبالش بروم یا 

صبر کنم؟ داشتم دیوانه می شدم. دائم فکر می کردم که مادرم االن در چه حالی است؟ نکند دعوا شود و یا برای 

 فاقی بیافتد.مادر ات

 

یکی دو ساعت گذشت. من همانجا توی حیاط نشستم. صدای در بلند شد، دویدم و به سمت در رفتم. مادرم را دیدم 

 که وارد حیاط شد، به ظاهر آرام بود.

 

چیزی نگفتم تا ببینم خودش چیزی می گوید یا نه. او یکراست به آشپزخانه رفت و مشغول درست کردن شام شد. 

 پشت سرش به آشپزخانه رفتم و ایستادم، ولی نه مادر حرفی زد و نه من جرأت داشتم سؤالی بپرسم!من هم 

 

 «مامان چرا چیزی نمی گویی؟ اتفاقی افتاده است؟»ده دقیقه ای گذشت. دیگه طاقت نیاوردم، گفتم: 
 

نده هدی گفتم از این جور لقمه های گنه مگه قرار بود اتفاقی بیفتد؟ فقط به فرشته و آقا م»مادرم با خونسردی گفت: 

که توی گلوی آدم گیر می کند برای تو درست نکنند. هنوز ما نمرده ایم که آنها بخواهند برای تو شوهر پیدا کنند و 

پایشان را هم از گلیمشان درازتر نکنند. آقا مهدی هم گفت که او و فرشته قصد بدی نداشته اند و فکر می کردند که 

 «ن آقا، به نظر مرد مناسبی می آمده فقط همین.علیرغم سن آ
 

 .«قربون تو مادر خوب بروم. من اگر تو را نداشتم چه می کردم»نفس راحتی کشیدم. مادرم را بوسیدم و گفتم: 
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خودت را ناراحت نکن. هنوز سایه من و پدرت باالی سر تو و خواهر و برادرت »موهایم را نوازش کرد و گفت: 

 «ی گذارم که کس دیگری برای زندگی شما تصمیم بگیرد.هست. من نم
 

از این اتفاق چند روزی گذشت. اعصاب خرد شده من تقریباً به حالت عادی برگشته بود. طبق معمول سر کار می 

 رفتم و برمی گشتم.

 

ینکه مرا آزار می داد. تا االبته ناگفته نماند که مریم خانم کمابیش به دفتر مجله می آمد و رفتار دوستانه او همچنان 

یک هفته بعد قرار شد که من به منزل فرشته بروم، تا او و آقا مهدی به دکتر بروند و من پیش ثریا باشم تا آنها 

 برگردند.

 

از سر کار که برگشتم علی رغم میل باطنی ام، یکراست به خانه فرشته رفتم. ساعت چهار بعدازظهر بود. خیلی سرد 

قا مهدی سالم کردم. فرشته هم بعد از دادن چند تذکر در مورد غذا خوردن و خوابانیدن ثریا، به همراه به فرشته و آ

 آقا مهدی بیرون رفتند.

 

ثریا بیدار بود و مشغول بازی کردن، برای خودم چای ریختم و نشستم. تلویزیون را روشن کردم، دیدم ثریا آمد و 

 گانه به من فهماند که چای می خواهد.روی زانوی من نشست و با همان زبان بچ

 

رفتم و توی لیوان کوچکی چای ریختم و یک بسته بیسکویت مادر هم آوردم و چای را به همراه بیسکویت به ثریا 

دادم. وقتی که حسابی سیر شد. بالش کوچکش را به دست گرفت و آورد پیش من. پاهای من را با دست گرفت و به 

 ا دراز کنم تا بالش را بر روی پای من بگذارد و بخوابد.من فهماند که پاهایم ر

 

می خواستم ثریا را حسابی خسته کنم تا یکی دو ساعتی بخوابد و من هم راحت باشم. بنابراین کمی با او بازی کردم و 

 خسته اش کردم. دیگه معلوم بود خسته شده، کالفه شده بود و غرغر می کرد دلش نمی خواست که دیگر ادامه

بدهم. بغلش کردم و چند تا بوسش کردم تا گریه اش درآمد. مشخص بود که دیگر بی طاقت شده، فوری بالش را 

 روی پایم گذاشتم و او را روی پایم خواباندم.

 

بعد از گذشت پنج دقیقه ثریا از خستگی تقریباً غش کرد. او را آرام روی زمین گذاشتم. خودم هم خسته شده بودم 

 دراز کشیده بودم که خوابم برد.و پهلوی او 

 

یکدفعه صدای زنگ در را شنیدم. ناگهان از جا پریدم چشم باز کردم دیدم هوا تاریک شده و ساعت حدود هفت 

 شب بود. دو ساعتی می گذشت که من خوابیده بودم. بلند شدم و در را باز کردم.

 

ا دلخور بودم و دلم نمی خواست پهلوی آنها باشم. بنابراین آقا مهدی و فرشته بر آستانه در ظاهر شدند. هنوز از آنه

 «با اجازه می روم، چون دیگه دیر شده است.»بعد از سالم و احوالپرسی گفتم: 
 

 قیافه هر دو نفرشان چنان درهم بود که با یک مَن عسل نمی شد آنها را خورد.
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 «.صبر کن مهدی تو را می رساند»فرشته گفت: 

 

 «زم نیست، خودم می روم. نمی خواهم مزاحم کسی شوم.ال»گفتم: 
 

اوالً، مهدی کسی نیست، بلکه شوهر خواهر توست. دوماً، آقاجون ناراحت می شود که این موقع تنها به »فرشته گفت: 

 «خانه بروی. هوا تاریک شده بهتره صبر کنی تا با مهدی بروی.
 

راه هم پیاده، شروع به قدم زدن کردیم. من اصالً حرف نمی زدم و سرم را دم در ایستادم، آقا مهدی فوراً آمد و به هم

پوران خانم »با نگاه کردن به مغازه هایی که صدها بار دیده بودم گرم کردم، آقا مهدی شروع به حرف زدن کرد. 

م، واقعاً ناراحت شما به جای خواهر من و همانقدر برایم عزیز هستید. از اینکه من و فرشته باعث ناراحتی شما شدی

هستیم. البته آقای صابری مرد با کماالتی است و معرفی کردن شما به آقای صابری اصالً ربطی به ما نداشته است. 

همانطور که می دانید خواهر آقای صابری شما را دیده و به او معرفی کرده و ما فقط جلسه آشنایی را ترتیب دادیم. 

یم خانم. ما اصالً نمی خواهیم اسباب ناراحتی شما را فراهم کنیم. ما فقط اینجا آن هم به خواسته خواهر ایشان، مر

واسطه ای بودیم که مأموریت خود را هم انجام دادیم و شما را به هم معرفی کردیم، همین و بس. حاال دیگر شما 

یر اصالً اج سودی خواهیم برد، خنباید ارتباط خود را با فرشته قطع کنید، یا حتی فکر کنید که من و فرشته از این ازدو

چنین نیست چرا که اگر شما با آقای صابری ازدواج کنید یا با شخص دیگر برای ما هیچ فرقی نمی کند. خوشبخت 

شوید یا که بدبخت به حال ما هیچ تأثیری ندارد، خودتان می دانید که من فرشته را از جانم بیشتر دوست دارم و اصالً 

ندارم و هر کسی که بخواهد اسباب ناراحتی او را فراهم کند، او را نمی بخشم و با او مقابله می طاقت ناراحتی او را 

 «کنم. امیدوارم که متوجه منظور من شده باشید.
 

دستم داشت می رفت باال که یک سیلی محکم به گوش آقا مهدی بزنم. خودم را خیلی کنترل کردم که جواب این 

 اهی از سر نفرت به روی او انداختم و دوباره رویم را به طرف دیگر برگرداندم.مرد پررو را ندهم. فقط نگ

 

بقیه راه را بدون حرف و سخنی طی کردیم تا به دم خانه رسیدم. بدون آنکه حرفی بزنم کلید را درون قفل در 

 چرخاندم. در را باز کردم، خداحافظ کوتاهی گفتم و در را پشت سرم بستم.

 

ارد خانه شدم. دیدم فروغ و مادرم توی حیاط مشغول صحبت کردن هستند. از دیدن فروغ تعجب بسیار عصبی و

 کردم. مدتها بود که به خانه ما نیامده بود.

 

فریادی از خوشحالی کشیدم و به طرف فروغ دویدم. وای چقدر از دیدن فروغ خوشحال شدم. در این شرایط شاید 

قربون خواهر »د. او هم مرا بغل کرد و بوسید، نگاهی به من کرد و گفت: فقط دیدن فروغ مرا کمی آرام می کر

 «خوشگلم بروم، چقدر دلم برایت تنگ شده بود.
 

 

 

 5فصل 
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ی را تنها رشته ا»دو سال قبل فروغ در رشته پرستاری قبول شد و به آرزوی همیشگی اش رسید. همیشه می گفت: 

ی است. من عاشق این هستم که بتوانم هر طور شده به کسی کمک کنم، چه بهتر که ترجیح می دهم بخوانم، پرستار

 «که این کمک، در جهت بدست آوردن سالمتی افراد باشد.
 

آن سال فروغ به دانشگاه راه پیدا کرد و پدر و مادرم مانند تمام پدر و مادرها بسیار خوشحال و سرمست از موفقیت 

 د که بچه هایشان یکی یکی سر و سامان می گیرند.فرزندشان بودند. احساس می کردن

 

خاله ام هم مدتها بود که فروغ را برای پسرش در نظر گرفته بود. محمد پسرِ خاله زری، واقعاً پسر خوب و آقایی 

بود. با سرمایه ای که پدرش به او داده بود، وارد بازار کار شده بود و یک فروشگاه لوازم ورزشی داشت. بخاطر 

ق و رفتار خوب و تیپ و قیافه دلنشینش خیلی سریع توانست در کار و حرفه اش موفق شود و مشتریهای زیادی اخال

 را جلب کند.

 

محمد سالها بود که فروغ را دوست داشت و هر بار که این موضوع از جانب خاله ام عنوان می شد، مادرم درس 

لب آرزو داشت که محمد دامادش شود زیرا از هر لحاظ او را برای خواندن فروغ را بهانه می کرد البته مادرم از ته ق

فروغ مناسب می دید. با قبولی فروغ در دانشگاه دیگر بهانه ای باقی نمانده بود. از طرفی فروغ هم به ازدواج با محمد 

 م اول دانشکده فروغتمایل داشت، بنابراین دیگر هیچ مانعی در سر راه آن دو دلداده نبود. آنها هم بعد از اینکه تر

به پایان رسید، عقد و ازدواج ساده ولی در عین حال گرم و خوبی برگزار کردند. در شب عروسی همه از برازندگی 

عروس و داماد تعریف می کردند. نگاه های عاشقانه محمد که گاه و بیگاه به فروغ می کرد از دید هیچکس پنهان 

 نمانده بود.

 

خیابان تهران ویال اجاره کرد و زندگی آرام و عاشقانه ای را شروع کردند. خیلی راحت در  محمد یک خانه در حوالی

مورد کارهای خانه و اداره امور زندگی به توافق رسیده بودند و به همین علت درس خواندن و کارورزی و همینطور 

 خانه داری اصالً برای فروغ مشکل نبود.

 

و عشق می داد، چیزی که من در کمتر خانه ای دیده بودم. چقدر به این فضای فضای خانه فروغ و محمد بوی محبت 

 پر از صفا و صمیمیت غبطه می خوردم.

 

ممکن است روزی من هم چنین زندگی آرام و آسوده ای داشته باشم و در کنار همسر ایده آلم »با خودم می گفتم: 

آقای صابری بر روی سرم سنگینی می کرد. چطور می  ولی نه، نمی شد! چرا که سایه شوم« خوشبخت زندگی کنم.

توانستم چنین آرزوهایی داشته باشم، در حالیکه می دانستم قسمت و سرنوشت من آن چیزی نیست که من همیشه 

 آرزویش را داشتم، بلکه چیزی بود که من هرگز در خواب هم نمی دیدم.
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م گرفت به سربازی برود. خوشبختانه دوران سربای اش را حمیدرضا هم همان سال بعد از رد شدن در کنکور، تصمی

در یکی از سربازخانه های تهران گذرانید. مادر و پدرم هم خیالشان از بابت حمیدرضا راحت شده بود. تقریباً او هم 

 زندگی اش در مسیر اصلی خود قرار گرفته بود، ولی تاریکترین و سیاهترین روزهای زندگی، متعلق به من بود.

 

هیچکس فکر نمی کرد که پوراندخت، کوچکترین فرزند خانواده که پدر و مادر هزار امید و آرزو برایش داشتند، 

 چنین سرنوشتی در انتظارش باشد.

 

در هر حال بعد از اتفاقات اخیر دیدن فروغ برای دل من مرهمی بود. زیرا او همیشه رفتاری آرام توأم با وقار داشت. 

 بود و آدمی را تحت تأثیر قرار می داد. با هم به اطاق رفتیم، به نظرم آمد که مهمان داشتیم. صحبتهایش دلنشین

 

 «فروغ کسی اینجا بوده؟»پرسیدم: 
 

 «خِنگ خدا مَنم دیگه.»گفت: 
 

 «نه، به نظر می آید که به غیر از تو مهمان دیگری داشته ایم.»گفتم: 
 

خوب خواهر بی معرفت نمی خواهی بدانی برای چه به این جا آمدم. »و گفت:  فروغ فوراً مسیر صحبت را تغییر داد

 «یک وقت به دیدن من نیایی که ممکن است تو را بخورم.
 

این بابا تو که دائم سر کار هستی، من بیام در و دیوارهای خانه ات را ببینم. تازه، مگر دیدن پدر و مادر هم »گفتم: 

 «دلیل می خواهد.
 

 «ین دفعه آمدم یک خبر خوش بهت بدهم. شنیدم خاله مهربونی هستی، گفتم بیایم و برای بچه ام...ا»گفت: 
 

 تا این کلمه از دهانش خارج شد، نفهمیدم چه جوری پریدم توی بغلش، از خوشحالی زبانم بند آمده بود.

 

جان یواش تر، خواهرت بار شیشه دارد، پوران »مادرم که تازه وارد اطاق شده بود و حرکات و رفتار مرا دید، گفت: 

 «باید خیلی مواظبش باشی، نه اینکه بپری توی بغلش دخترم.
 

 از شنیدن خبری به این خوشی دیگر سر از پا نمی شناختم.

 

 با هم رفتیم توی اطاق، محمد هم آنجا بود و داشت با پدرم صحبت می کرد.

 

شاءاهلل قدمش مبارک باشد. ولی این را باید بگویم که بچه شما خیلی  تبریک عرض می کنم. ان»جلو دویدم و گفتم: 

محمد کمی خجالت کشید و سرش را پائین انداخت و تشکر کرد. مادر « خوش شانس است که خاله به این خوبی داد.

و فروغ طفلکی محمد تا گوشهایش قرمز شده بود. من و مادرم « ولی خاله ای از خودراضی مثل تو نوبره ها.»گفت: 

آنها را تنها گذاشتیم و رفتیم به آشپزخانه تا شام را آماده کنیم و در ضمن هزار تا حرف ناگفته داشتم که در دلم 
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مانده بود و باید به فروغ می زدم. من و فروغ پنج سال اختالف سن داشتیم و از قدیم همیشه نسبت به هم مهر و 

لی دوست داشتم ولی او هشت سال از من بزرگتر بود، برای محبت بیشتری احساس می کردیم. فرشته را هم خی

همین نسبت به فرشته همیشه حالت احترام داشتم. خیلی دوستش داشتم ولی همیشه پرده ای بین ما بود و من نمی 

 توانستم با او احساس نزدیکی کنم.

 

 ت که همه چیز را می داند.من و فروغ به اطاق رفتیم. می خواستم از جریانات اخیر برایش بگویم، ولی گف

 

 «حاال که همه چیز را می دانی، بگو ببینم امروز چه کسی اینجا بود؟»گفتم: 
 

 «آقا مهدی و فرشته اینجا بودند.»گفت: 
 

 «مگه ممکنه، آنها به دکتر رفته بودند.»گفتم: 
 

د راحت با فرشته و مهدی صحبت کنند. در این بهانه بود که تو از خانه بیرون بروی تا آقاجون و مادر بتوانن»گفت: 

از عصبانیت دود از سرم بلند شد. فروغ ادامه داد: « ضمن آنها به همراه آقای صابری آمده بودند برای خواستگار ی.

آنها می خواستند که تو حضور نداشته باشی تا با آقاجون راحت حرف بزنند، ولی آقاجون گفت که حرفی ندارم، ولی »

رهای زیاد از حد فرشته، آقاجون مجبور شد بنشیند و به حرفهای آقای صابری گوش بدهد تا ببیند حرف در اثر اصرا

 حساب آنها چیست.

 

ظاهراً آقای صابری سخت عاشق و شیفته تو شده و به هیچ قیمتی هم حاضر نیست از خر شیطان پایین بیاید. در 

ی مهم دیگر هم دارد که آن وجود سه فرزند او است. این هم ضمن پوران خانم باید بگویم که آن آقا یک حٌُُسن خیل

 «محض اطالع شما.
 

از غصه داشتم غش می کردم. فقط دهان فروغ را می دیدم که باز و بسته می شد. هیچ چیز نمی شنیدم، سرم به 

 دوران افتاده بود و دهانم از این همه پررویی و وقاحت باز مانده بود.

 

آخه اینها از جان من چه می خواهند؟ مگه دیگه هیچ احمقی پیدا »گریان برگشتم و به فروغ گفتم: با حالتی ناالن و 

ناله های من همچنان ادامه داشت که ناگهان فروغ « نمی شود که همسر این آقا شود؟ هیچ کس از من خرتر نیست؟

 ار نمی کنی؟ مثل پیرزنها نشسته ای وبس کن دیگه. چقدر داد و بیداد می کنی. چرا عاقالنه رفت»داد کشید و گفت: 

 «ناله و نفرین می کنی.
 

 «تازه می خواستم یک چیز دیگر هم به تو بگویم، ولی حاال که اینقدر جیغ و داد می کنی نمی گویم.»ادامه داد: 
 

 «نه تو باید حتماً به من همه چیز را بگویی. باشد داد و فریاد نمی کنم، بگو دیگه.»گفتم: 
 

 «قول دادی ها.: »گفت
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 «باشه، قول می دهم.»گفتم: 
 

بعد از رفتن آقای صابری، فرشته و آقا مهدی می گفتند که اگر پوران با آقای صابری ازدواج نکند، خیلی بد »گفت: 

 «د.می شود. چرا که آنها از طرف خودشان قولهایی را به آقای صابری داده اند و موضوع را تقریباً تمام شده می دانن
 

 «فروغ، جون من راست می گویی؟»گفتم: 
 

وا! چرا باید در چنین شرایطی دروغ بگویم. می گفتند که آقای صابری مرد بسیار پولداری است و سه بچه اش »گفت: 

االن پیش خودش هستند، ولی بعد از ازدواج پیش مادربزرگشان می روند. البته االن تقریباً همگی با هم زندگی می 

و ادامه داد که آقای صابری از همسر قبلی اش جدا شده است. آقای صابری گفته که به وزن پوراندخت خانم کنند 

برایش طال می خرم و از هر نظر برای خوشبخت کردن او تضمین می دهم. خالصه در این جلسه اینقدر این حرفها 

 «را ترک کنند و بروند. تکرار شد که آقاجون تقریباً با عصبانیت آنها را مجبور کرد که خانه
 

از جمله آخری خیلی خوشم آمد. عصبانیت آقاجون را دیده بودم. البته زیاد عصبانی نمی شد، ولی هر وقت که 

 عصبانی می شد همه ترجیح می دادند جلوی چشم آقاجون نباشند.

 

اب یکی از خواستگارهای خودت جو ببین پوران جان، برای اینکه به این اوضاع خاتمه بدهی، بهتره که به»فروغ گفت: 

 «مثبت بدهی و خودت را از این مخمصه نجات بدهی.
 

هنوز جمله « آخه فروغ جون، من االن اصالً برای ازدواج آمادگی ندارم، خودت که بهتر می دانی. بعد از علی...»گفتم: 

لی را فراموش نکرده ای و هنوز اونو ای بابا! ول کن دیگه، درسته که تو هنوز ع»ام تمام نشده بود که فروغ گفت: 

دوست داری، ولی تو فقط با یکسری خاطرات و یک عشق از بین رفته می خواهی زندگی ات را هم از بین ببری؟ به 

فکر خودت باش، ببین! این آدمهایی که من دیدم، فکر نکنم دست از سرت بردارند، مگر اینکه در مقابل عمل انجام 

ا عالج این درد هم همین است، ازدواج تو. راستی داشت اصل کاری از یاد می رفت، آقای شده قرار بگیرند و تنه

 «صفایی دو سه روز پیش با آقاجون در مورد تو صحبت کرده.
 

 «آقای صفایی مرا برای خودش خواستگاری کرده است؟»پرسیدم: 
 

همان که سر خیابان مغازه لوازم  چقدر تو خنگی! آقای صفایی که شصت سالش است، مگه نمی شناسیش؟»گفت: 

خانگی دارد. بر ای پسرش تو را خواستگاری کرده، گفته که پسرش هم سال آخر دانشگاه است و در رشته ادبیات 

 «تحصیل می کند.
 

 «در هر حال االن نمی توانم جواب بدهم، باید فکر کنم.»گفتم: 
 

همین است. چاره رهایی تو از این مخمصه ازدواج است  باشه فکرهایت را بکن و بدان که تنها راه کار»گفت: 

 «والسالم.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

3 9  

 

فروغ از اطاق بیرون رفت و مرا تنها گذاشت. با خود فکر می کردم اگر آنها بفهمند که من می خواهم ازدواج کنم، 

ند بخت می رفت دود از سرشان بلند می شود. البته من نوزده سال داشتم و آن زمان دخترها از چهارده سالگی به خانه

ن با بنشی»و برای من کم کم داشت دیر می شد. فردای آنروز آقاجون مرا صدا کرد. وقتی پیش آقاجون رفتم، گفت: 

 «تو کار دارم.
 

 و همانجا روی زمین نشستم.« در خدمتم آقاجون.»گفتم: 

 

بدهم. یعنی با یک مرد که سنش دو ببین پوران، من نمی خواهم که تو را هم مانند فرشه شوهر »آقاجون شروع کرد: 

برابر سن توست و سه بچه هم دارد. از این بابت تو خیالت راحت باشد من یک اشتباه را دو مرتبه نباید مرتکب شوم. 

البته من از آقا مهدی بدی ندیدم، ولی به هر حال دوست ندارم که یک تجربه را دو بار تکرار کنم. تو مطمئن باش که 

ای آقای صابری در منزل ما باز شود، از این بابت جدی می گویم، تو هیچ ترسی به خودت راه مده، من نمی گذارم پ

ولی من دوست ندارم که اوالد من رفتاری مثل غریبه ها با هم داشته باشند. رفتارت را نسبت به خواهر بزرگترت 

 «و ببینم راست می گفته یا نه؟درست کن. دیروز که فرشته اینجا بود از رفتار تو شکایت می کرد، حاال بگ
 

ت را تو به من قول بده که رفتار»سرم را بلند نکردم و با سر پایین، سر را به عالمت مثبت تکان دادم. آقاجون گفت: 

تغییر خواهی داد و کدورت ها و ناراحتی ها را کنار می گذاری و رابطه ات را با خواهرت درست خواهی کرد و من 

 «دهم که تمام این اتفاقات و اختالفات به خوبی و خوشی حل شود.هم به تو قول می 
 

کمی خیالم آسوده شد. دوباره وجود قدرتمند پدرم را تکیه گاه امنی یافتم. آقاجون بلند شد و پیشانی مرا بوسید و از 

 اطاق بیرون رفت.

 

راستی بابا جون، نمی دانم فروغ در »ت: می خواستم از جا بلند شوم که ناگهان آقاجون دوباره به اطاق برگشت و گف

 «مورد آقای صفایی با تو صحبت کرده یا نه؟
 

 «بله تا حدودی در جریان هستم.»گفتم: 
 

 «خوب بابا، جوابت چیه؟»گفت: 
 

 «واهلل آقاجون شما که می دانید، آمادگی ازدواج ندارم.»گفتم: 
 

ر فراموش کردن این موضوع به خودت کمک کنی، نه اینکه تمام می دانم، ولی بهتره که خودت هم د»آقاجون گفت: 

فرصت های زندگی ات را بخاطر یک عشق، که آن هم نافرجام بوده از دست بدهی. من در مورد پسر آقای صفایی 

پرس و جو کرده ام. همه به پاکی و نجابت او جواب مثبت داده اند. موقعیت خوبی دارد، خانواده اش را هم می 

 «.. اگر می خواهی، بگویم که بنجشنبه برای خواستگاری بیایندشناسیم

 

 «پس سکوت عالمت رضا است. ان شاءاهلل مبارک باشد.»چیزی نگفتم. آقاجون گفت: 
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 0فصل 

 

 

 

پنجشنبه بعدازظهر، خانواده آقای صفایی به همراه گل و شیرینی به خانه ما آمدند. فروغ و محمد و فرشته و آقا 

 دی هم بودند.مه

 

خانواده صفایی به نظر خانواده خوبی می آمدند. از آن تهرانی های اصیل بودند، با صفا و مهربان و خیلی خوش 

برخورد. ارسالن پسرشان هم به نظرم بد نیامد، نشستند و از هر دری حرف زدند. بعد از گذشت مدتی رسیدند به 

 اصل مطلب.

 

د و با نگاه هایی که ارسالن به مادرش کرد، به او فهماند وقت صحبت های مهم البته اصل مطلب فراموش شده بو

 رسیده است.

 

قیافه آقا مهدی و فرشته هم حسابی دیدنی بود. مثل یک بشکه باروت هر آن ممکن بود منفجر شوند. از اینکه می 

 دیدند مجلس به خوبی پیش می رود، کفری شده بودند.

 

یفه هایی نه چندان بامزه مجلس آرایی می کرد. مادر ارسالن هم در این بین دستور پخت کلم آقای صفایی با گفتن لط

 پلو شیرازی را از مادرم می پرسید. ارسالن هم تا می توانست زیر چشمی و زیرزیرکی مرا نگاه می کرد.

 

در چهره او ندیدم،  ارسالن، قدی متوسط و موهای مجعد و اندام ورزشکاری داشت. گندمگون بود، عیب بخصوصی

 روی هم رفته دلنشین بود.

 

در دل خدا را شکر می کردم که هیاهوهای اخیر باالخره تمام خواهند شد. یکدفعه دیدم فرشته و آقا مهدی از جا 

بلند شدند، بهانه آوردند، ثریا خیلی اذیت می کند و وقت خوابش رسیده، بهتر است که بروند. آقاجون و مادر هم از 

 آنها ممانعت نکردند، زیرا آنها هم متوجه رفتار نامناسب فرشته و آقا مهدی شده بودند. رفتن

 

 در هر حال من از رفتن آنها خوشحال شدم، چرا که قیافه عبوس آقا مهدی را نمی توانستم تحمل کنم.

 

وران خانم بله برون بیاید تا با پ اگر اشکالی ندارد ارسالن یکی دو مرتبه قبل از»بعد از رفتن آنها، آقای صفایی گفت: 

 اشکالی ندارد، هر وقت ارسالن خان»پدرم قبول کرد و گفت: « صحبت هایشان را بکنند تا حرف و حدیثی بافی نماند.

 «بیایند، قدمشان به روی چشم. ولی باید از قبل، من در جریان باشم.
 

 ا خُلق و خوی یکدیگر بیشتر آشنا شویم.قرار شد پس فردا ارسالن یک ساعتی به منزل ما بیاید، تا ب
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روزی که قرار بود ارسالن بیاید، زودتر از همیشه به خانه آمدم. قرار ما ساعت پنج عصر بود، ساعت سه به خانه 

رسیدم، تا ساعت پنج دو ساعت مانده بود. دوشی گرفتم و به مادرم کمک کردم. ساعت چهار و نیم رفتم که آماده 

 شوم.

 

دامن لیموئی  آن»رتقالی رنگی انتخاب کردم و پوشیدم. می خواستم شلوار مشکی رنگی بپوشم که مادرم گفت: بلوز پ

 «ات قشنگ تر است و بیشتر به بلوزت می آید.
 

من هم همین کار را کردم، موهایم را هم پشت سرم خیلی ساده بستم و تقریباً آماده بودم. ساعت حدوداً نزدیک پنج 

 زنگ بلند شد.بود که صدای 

 

حمیدرضا در را باز کرد. ارسالن به همراه مادرش آمده بود، با یک دسته گل وارد خانه شدند. پدرم به استقبالشان 

 رفت و آنها را به اطاق پذیرایی دعوت کرد.

 

ک پدرم دقیقه به آنها ملحق شدم. ارسالن از جا بلند شد، سالم کردم و روی صندلی نزدی 18من هم بعد از گذشت 

نشستم. مادرم با یک سینی چای وارد شد، من سینی را از مادرم گرفتم و اول سینی چای را پیش خانم صفایی بردم و 

بعد به ارسالن تعارف کردم. هنگام برداشتن چای ارسالن نگاهی از روی محبت به من انداخت و سرش را به عالمت 

 ی افتادم که علی به خواستگاری ام آمده بود.تشکر پائین آورد. به ناگاه قلبم گرفت به یاد روز

 

اگر »به روی خودم نیاوردم و دوباره پهلوی پدرم رفتم. بعد از مدتی که گذشت، مادر ارسالن از پدرم خواهش کرد 

پدرم با اکراه قبول کرد، او ترجیح می داد در جمع صحبت کنیم «. امکان دارد پوران جان و ارسالن با هم صحبت کنند

 با این حال چیزی نگفت.ولی 

 

با اجازه پدرم بلند شدم و ارسالن هم پشت سرم، رفتیم توی هال نشستیم. سرهای هردویمان به طرف پائین بود و 

 رویمان نمی شد که حرف بزنیم.

 

 «بله؟»ناگهان ارسالن گفت: 
 

 «من که چیزی نگفتم.»گفتم: 
 

 «ولی مثل اینکه من چیزی شنیدم.»او گفت: 
 

 خنده ام گرفت، او هم از خنده من خندید. به این طریق سر حرف باز شد و ارسالن شروع به صحبت کرد.

 

من سال آخر رشته ادبیات هستم و اگر خدا بخواهد، دبیر یکی از دبیرستانهای تهران خواهم شد. از »ارسالن گفت: 

ار آرامش در زندگی هستم و از زندگی پر شر لحاظ مالی هم خدا را شکر مشکلی ندارم. آدمی هستم که بیشتر طرفد

و شور و پر هیاهو زیاد خوشم نمی آید. سیگار هم نمی کشم. البته دو یا سه بار کشیدم، ولی دیگه آن را کنار 
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گذاشتم. در هر حال من چیز زیادی از شما نمی خواهم. صداقت اولین پله نردبان عشق و محبت و عالقه است. از 

 «م. دیگه چی بگم...دروغگویی هم متنفر
 

یعنی همه چیز، شما می گویید  "صداقت"وقتی می گویید »من که داشتم به حرفهای ارسالن گوش می کردم گفتم: 

 «چیز زیادی از من نمی خواهید ولی اصالً این طور نیست.
 

 «چطور مگه؟»گفت: 
 

ندگی، یعنی دروغ نگفتن طرفین، یعنی گفتید فقط صداقت می خواهید. صداقت یعنی رو راست بودن در ز»گفتم: 

عشق و عالقه را نثار طرف مقابل کردن، پس دیدید که صداقت فقط یک کلمه نیست، بلکه مفهوم آن تمام ارکان 

 «زندگی مشترک است.
 

 «معلومه که محل کارتان تأثیر زیادی بر روی طرز تفکر شما گذاشته است.»ارسالن که ساکت بود گفت: 
 

 «بی تأثیر هم نبوده است.»فتم: خندیدم و گ
 

 «در هر صورت دلم می خواهد که بیشتر با هم آشنا شویم تا بعداً بهتر بتوانیم تصمیم گیری کنیم!»بعد ادامه دادم: 
 

از نظر من موضوع تمام شده است. من تمام جوانب کار را سنجیده ام و شناخت نسبتاً زیادی از شما »ارسالن گفت: 

 «یش گذاشتم.دارم که پا پ
 

شما بله، ولی من که به جز حرفهای شما و صحبتهای پدرم، از شما چیز زیادی نمی دانم. امیدوارم که شما »گفتم: 

ناراحت نشوید ولی ترجیح می دهم شما را بیشتر بشناسم. بهتره از پدرم اجازه بگیرید و چند جلسه دیگر هم قرار 

 «نسبی پیدا کنم. بگذاریم تا من هم نسبت به شما یک شناخت
 

این حق طبیعی شماست و هیچ کس نمی تواند شما را از این حق محروم کند. چشم، از پدرتان »ارسالن گفت: 

خواهش می کنم که اجازه بدهند باز هم اینجا بیایم و در خدمت شما باشم. دیگر حرفی باقی نمانده بود و نشستن 

سالن به اطاق پذیرایی برگشتیم. همه نگاهها به ما معطوف شد. وقتی جایز نبود بنابراین بلند شدم و به همراه ار

 «.خوب دخترم به نتیجه رسیدید»نشستیم آقاجون گفت: 

 

جناب احمدی، اگر اجازه بدهید باز هم خدمت برسم، خوشحال خواهم شد تا من و »ارسالن به جای من جواب داد: 

 «کنیم.پوران خانم چند جلسه ای دیگر همدیگر را مالقات 
 

 «اشکالی ندارد، فقط قبالً باید اطالع دهید.»پدرم گفت: 
 

مادرجان پس بهتره زودتر بلند شوید برویم تا بیشتر از این مزاحم »ارسالن از جای بلند شد و رو به مادرش گفت: 

 «خانواده آقای احمدی نباشیم.
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 مادرش اجازه مرخصی خواست و بلند شد.

 

ش با خانم صفایی حسابی گل انداخته بود، از آنها خواست که شب بمانند، ولی آنها قبول نکردند مادرم که تازه صحبت

 و از جا برخاستند.

 

 «پس فردا ساعت پنج می آیم، موافقید؟»در هنگام خداحافظی، ارسالن آرام و بدون اینکه کسی متوجه شود گفت: 
 

 «بله، حرفی نیست.»گفتم: 
 

س فردا دوشنبه می شود. از حاال تا پس فردا حسابی وقت داشتم تا فکرهایم را بکنم و ببینم با خودم حساب کردم پ

 از ارسالن چه سؤالهایی باید بپرسم.

 

تا پس فردای آن روز دائم در فکر ارسالن بودم، کم کم به این نتیجه رسیدم که از او بدم نمی آید. روز دوشنبه هم 

تر بگذرند و ساعت مالقات برسد. از خودم خنده ام گرفته بود، آدمی چقدر دلم می خواست که ساعات هرچه زود

زود همه چیز را فراموش می کند در هر صورت سرکار ساعات کسالت باری را گذراندم. ساعت سه، با عجله از دفتر 

را برایم باز  مجله بیرون آمدم و حدوداً نیم ساعت بعد به خانه رسیدم. مادرم طبق معمول همیشه، با خوشرویی در

 «چیه مادر؟ پوران جان حالت خوبه؟»کرد، سالمی گفتم و با عجله توی خانه پریدم. مادرم گفت: 
 

نه بابا، خسته هستم، می خواستم زودتر بیایم خانه و »در حالیکه سعی می کردم خودم را خونسرد نشان بدهم، گفتم: 

 «استراحت کنم.
 

دم و برگشتم صورتم را بشویم که دیدم روی میز اطاق پذیرایی میوه و شیرینی رفتم توی اطاق لباسهایم را عوض کر

 آماده گذاشته شده و همه چیز برای پذیرایی از مهمان آماده است.

 

 «مامان، مهمان داریم؟»پرسیدم: 
 

 «حبت کند.آره ارسالن می آید. مادرش زنگ زده که اگر اشکالی ندارد، ارسالن بیاید و با پوران خانم ص»گفت: 
 

 «عجب، پس ارسالن خان می خواهند تشریف بیاورند. راستی، آقاجون کجاست؟»خودم را به بی خبری زدم و گفتم: 
 

 «پدرت برای انجام کاری بیرون رفته و سر شب برمی گردد.»مادرم گفت: 
 

یدرضا هم طبق معمول مجله من می دانستم آقاجون برای اینکه ما خیلی معذب نباشیم خانه را ترک کرده است. حم

 هایی را دور خودش ریخته و مشغول خواندن آنها بود. به اطاق خودم برگشتم و آماده شدم.

 

پیراهنی قرمز با گلهای ریز شیری رنگ انتخاب کردم. مادرم آن را دوخته بود، بیشتر لباسهای مرا مادرم می دوخت. 

 سه تا دختر همیشه شیک و تر و تمیز بودیم. البته خیاط ماهری نبود، ولی در حدی بود، که ما
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بالفاصله از اطاق بیرون آمدم و در « مادرجون من در را باز می کنم.»صدای زنگ بلند شد. خودم از اطاق بلند گفتم: 

عرض یک چشم به هم زدن، در را باز کردم. دیدم ارسالن با یک دسته گل رز سرخ وارد شد. سالم و احوالپرسی 

 می کرد، به او تعارف کردم تا داخل خانه شود.نسبتاً گر

 

نشستیم و از این در و آن در صحبت کردیم. البته در این بین مادرم هم دائم رفت و آمد می کرد. تا می آمدیم وارد 

صحبت جدی شویم، مادرم یا چای می آورد یا شیرینی تعارف می کرد، بشقابها را جمع می کرد، میوه می گذاشت. 

 ده بودم ولی به روی خودم نیاوردم.کالفه ش

 

سؤالهایی را که از قبل در ذهنم آماده کرده بودم یکی یکی می پرسیدم و او هم جواب می داد. در کل جلسه دلچسبی 

بود و من تقریباً با دو یا سه بار دیدن و صحبت با ارسالن او را تأیید کردم و بعد از صحبت با مادر و آقاجونم قرار بله 

را برای دو هفته دیگر گذاشتم. فقط یک چیز برایم عجیب بود، آن هم آقای صابری بود که با این همه عشق و  برون

 عالقه، چطور یکباره ناپدید شد.

 

البته جای هزاران بار شکر داشت که آقای صابری دست از سر من برداشته بود. به هر حال برای شب بله برون چون 

خانه ما هم گنجایش پذیرایی از آن همه مهمان را نداشت، قرار بر این شد که مجلس را در  مهمانهای ما زیاد بودند و

منزل عمویم برگزار کنیم. ترجیح دادم که برای آرایش موهایم به آرایشگاه بروم. از آنجا برای ساعت سه بعدازظهر 

سر کوچه که رسیدم نزدیک بود از وقت گرفتم. ساعت دو بود که از خانه به قصد رفتن به آرایشگاه بیرون آمدم. 

 ترس قالب تهی کنم.

 

آقای صابری را سینه به سینه خودم دیدم. قیافه آقای صابری بسیار محزون و غمگین بود. شتابزده سالمی کرد و 

 «پوران خانم ممکن است سوار ماشین من شوید، من شما را می رسانم.»گفت: 
 

 «صحیح نیست که من به همراه شما به آرایشگاه بروم.متشکرم. خودم می روم. در ضمن »گفتم: 
 

 «خواهش می کنم، می خواهم با شما صحبت کنم.»آقای صابری گفت: 
 

 «آقای محترم من با شما حرفی ندارم.»گفتم: 
 

 آقای صابری التماس می کرد که سوار ماشینش شوم، چرا که موضوع مهمی را می خواهد با من در میان بگذارد. نمی

دانم چرا از دیدن قیافه و التماسهایش دلم برایش سوخت و سوار ماشینش شدم. حماقتی کردم که حاال چوب همان 

 حماقت را می خورم.

 

ه آقای صابری لطفاً سریعتر بگوئید، چون کار دارم و باید ب»آقای صابری وقتی پشت فرمان نشست ساکت شد. گفتم: 

 «رراه بعدی است.آرایشگاه بروم. آرایشگاه هم سر چها
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به ناگاه گریه امانش نداد، سرش را بر روی فرمان « به روی چشم، شما را می رسانم. ولی اول می خواستم...»گفت: 

ماشین گذاشت و مانند بچه ها شروع کرد به گریه کردن. دیدن یک مرد چهل ساله با آن وضع رقت بار، واقعاً مرا 

 متأسف کرد.

 

م من در جریان تما»ه حرفی برای گفتن نداشتم. مدتی گذشت، ناگهان آقای صابری گفت: من ساکت بودم، چرا ک

کارهای شما تا به حال بوده ام. از فرشته خانم جزء به جزء اتفاقات را می پرسیدم. می دانستم که امروز حتی ساعت 

ن نکنید، من تحمل این شرایط را چند و در کدام آرایشگاه وقت دارید. پوران خانم، خواهش می کنم این کار را با م

 «ندارم من نمی توانم ببینم که به غیر از من با شخص دیگری ازدواج می کنید. من... من...
 

ناگهان پایش را روی پدال گاز فشار داد و ماشین آنچنان به جلو پرتاب شد که سرم به شیشه خورد و کمی درد 

 م چشمانش پر از خشم، اشک، نفرت و ترس بود.گرفت. برگشتم به آقای صابری اعتراض کنم، دید

 

از دیدن چهره آقای صابری زبانم بند آمده بود. با خودم گفتم، بهتره حرفی نزنم و سکوت کنم تا او هم آرام تر 

 شود.

 

ولی سکوت من آقای صابری را گستاخ تر کرد. لحظه به لحظه به سرعت ماشین می افزود. از کوچه ای هم که 

 در آنجا بود گذشتیم. آرایشگاه

 

 برگشت و به من نگاهی کرد و دوباره بر سرعتش افزود.« آقای صابری رد شدید!»گفتم: 

 

 «شنیدید چه گفتم! از آرایشگاه گذشتید.»صدایم را بلند کردم و گفتم: 
 

 «کنم.وانم این کار را بمی دانم ولی نمی خواستم شما را به آنجا ببرم. نمی ت»همچنان که چشمش به خیابان بود گفت: 
 

 «خجالت بکشید. می خواهم پیاده شوم. لطفاً ماشین را نگه دارید.»فریاد زدم و گفتم: 
 

 مثل اینکه اصالً چیزی نمی شنید، یا اگر می شنید به روی خودش نمی آورد.

 

ود. از رفتار و حرکات آقای از کوچه ها می گذشت. تمام وجودم از شدت ترس می لرزید. دندانهایم به هم قفل شده ب

 صابری می ترسیدم. خدایا توی سرش چه می گذشت.

 

چند بار می خواستم در را باز کنم و خودم را به بیرون پرت کنم، ولی به قدری با سرعت می رفت که می ترسیدم این 

 کار را بکنم. به التماس افتاده بودم.

 

را به عزیزترین کسی که دوستش دارید، قسم می دهم، از جان من چه چه کار می خواهید بکنید. شما »به او گفتم: 

 «می خواهید؟ خواهش می کنم من را همین جا پیاده کنید. قول می دهم به کسی چیزی نگویم.
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او همچنان با سرعت می رفت. اصالً متوجه نبودم که به کجا می رود. فقط فهمیدم که در جاده قدیم شمیران به طرف 

 ولی او باز هم سکوت« آقای صابری،... آقای صابری»ویم. لباسش را گرفتم. داد زدم و تکانش دادم، گفتم: باال می ر

کرده بود و چیزی نمی گفت. مثل یک آدم ماشینی که انگار قلب نداشت، گریه ها و التماسهای من هم در او تأثیر 

 نداشت.

 

ش دور می زد که صدای الستیک های ماشین به گوش می به میدان تجریش رسیده بودیم. آنچنان دور میدان تجری

رسید. توان و طاقتم را از دست داده بودم و شروع به گریه و زاری کردم. چقدر احساس ناتوانی می کردم. چقدر دلم 

می خواست مادرم اینجا بود. وحشتی بی سابقه تمام وجودم را گرفته بود. آقاجون و مادر حاال در چه حالی بودند. 

لکی ها حتماً فکر می کردند من در آرایشگاه هستم. وای فرشته! چقدر ازت متنفرم! باعث و بانی تمام بدبختی های طف

من، تو و آن شوهر نامردت هستید. وای به حالتان اگر سالم از این مخمصه بیرون بیایم! می دانم با شما چه کار کنم. 

م که، ناگهان صدای ترمز شدید ماشین مرا به خود آورد. دیدم داشتم در دلم به فرشته و مهدی بد و بیراه می گفت

 چند قدمی بیشتر با رودخانه دربند فاصله نداشتیم.

 

ببین پوران خانم، آوردمت اینجا بهت بگم که تا من زنده ام نمی گذارم هیچ کس »آقای صابری ترمز کرد و گفت: 

باال توی رودخانه پرت کنی. من تصمیم خودم را گرفته ام،  دیگری همسر تو باشد، مگر اینکه همین االن مرا از این

نمی گذارم دست کسی به تو برسد. همین حاال با هم برمی گردیم و شما به همه می گویید که از ازدواج با آن آقا 

نها ایمنصرف شده اید. خواه و ناخواه جشن بله برون به هم می خورد. من پای همه چیز ایستاده ام. فکر نکن که تمام 

حرف است، حاال که به اینجا رسیده ام تا آخر خط می آیم و از هیچ چیز هم هراسی ندارم. تصمیم با خودت است. 

 همانطور که گفتم، فقط در صورتی که من را از این باال به رودخانه پرت کنی از دستم راحت می شوی.

 

من تو را خوشبخت می کنم. من با تمام وجود تو را خود دانی، تا شب وقت داری فکرهایت را بکنی، ولی مطمئن باش 

دوست دارم و عاشقت هستم و خواهی دید که فقط سن و سال نمی تواند مالکی برای خوبی و سعادتمند شدن باشد. 

 ...«"پوراندخت"وقتی که ازدواج کنیم، آن وقت می فهمی که خوشبخت ترین آدم روی زمین کسی نیست، جز 

 

گین شده بود. حرفهای آقای صابری را واضح نمی شنیدم. انگار به دست و پایم وزنه پانصد سرم مثل یک کوه سن

کیلویی وصل کرده بودند، توان و اختیار هیچ حرکتی را نداشتم. سرم را میان دو دستم گرفتم و به این بخت شوم 

 خودم لعنت می فرستادم و زار می زدم.

 

د، ای خدا من حاال باید چه می کردم؟ االن همه منتظر و نگران من هستند. ساعت از چهار و نیم بعدازظهر گذشته بو

 االن پدر و مادرم از ترس نبودن من، سکته خواهند کرد.

 

فقط شما مهم هستید؟ فقط عشق و عالقه شما در این میان »برگشتم و به آقای صابری با نفرت نگاه کردم و گفتم: 

را دوست دارم، من شما را دوست دارم، پس من چی؟ پس عشق و عالقه من  اهمیت دارد؟ دائم می گوئید: من شما

هیچ ارزشی ندارد؟ االن من سعادتمندی خودم را در ازدواج با مردی می بینم که در منزل عمویم منتظر من است. 

را از اینکه مآقای صابری! عشق یک طرفه شما به من، به چه درد می خورد، وقتی که من حتی از اسم شما بیزارم، آیا 
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به زور به ازدواج با خودتان مجبور کنید راضی می شوید؟ هیچ فکر کرده اید که بیست و یک سال تفاوت سن چه 

اشکالهایی که ندارد؟ من به جای دختر شما هستم. حتی اگر من به این ازدواج تن بدهم، پدر و مادرم رضایت نمی 

 «د و مرا به منزل بازگردانید.دهند. خواهش می کنم وضع را از این خرابتر نکنی
 

باشد پوران خانم شما را می برم ولی »احساس کردم با صحبتهای من آقای صابری کمی نرم شد، برگشت و گفت: 

 «فقط با آن شرایط که من به شما گفتم، اگر موافقید بگویید تا حرکت کنم.
 

او موافقت کنم. دیگر هوا حسابی تاریک شده بود. از دیدم تنها کاری که فعالً می توانم انجام دهم این است که با 

ترس سراپای وجود من می لرزید. در فکر ارسالن بیچاره بودم. خدای بزرگ، کاش فرجی می شد و یک راه حل 

درست و حسابی جلوی پایم می گذاشتی. قبول کردم که به منزل عمویم برگردیم و مراسم بله برون را فعالً به هم 

 بزنم.

 

ر تمام راه اشک می ریختم و گریه می کردم. خدای بزرگ، آقای صابری اصالً در قلبش ذره ای رحم و ترحم من د

 نداشت.

 

از سر کوچه منزل عمویم که پیچیدیم دیدم که آقاجون و مادرم و ارسالن و پدر و مادرش دم در ایستاده اند. ماشین 

کجا بودی؟ »فم دوید و مرا در آغوش گرفت. دائم می پرسید: جلوی خانه عمویم توقف کرد. مادرم تا مرا دید به طر

چه اتفاقی افتاده؟ چرا تا این ساعت ما را بی خبر »ارسالن هم جلو آمد و پرسید: « و آیا حالت خوب است یا نه؟

 من هم چنان های های می گریستم.« گذاشته ای؟

 

گهان چشمش به آقای صابری افتاد. تا آن لحظه هیچ آقاجون هم بسیار عصبی بود و دائم به سیگارش پک میزد که نا

 کس متوجه نبود تا اینکه آقاجون او را دید.

 

جناب صابری شما اینجا چه می کنید؟ به یاد ندارم که شما را دعوت کرده »با تعجب و تحکم جلو رفت و پرسید: 

 «وران چه کار داشتید و کجا بودید؟باشم. در ضمن حرف و حدیثی باقی نمانده که ناگفته باشد. اصالً شما با پ
 

جناب آقای احمدی، من و پوران خانم صحبت هایمان را کرده ایم و حاال هم با اجازه شما می »آقای صابری گفت: 

 «خواهم که پوران خانم را از شما خواستگاری کنم.
 

و سالی گذشته است. پوران جای آقا خجالت بکشید! از من و شما سن »دهان پدرم از تعجب باز مانده بود، گفت: 

دختر شماست! در ضمن من یکبار با شما اتمام حجت کردم و به شما گفتم که دختر من به درد شما نمی خورد. چیزی 

که در این شهر بزرگ و بی در و پیکر برای شما زیاد است، همسر ایده آل است، پس بگردید و شانستان را در خانه 

 «فرد دیگری جستجو کنید...
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جناب احمدی شما قبول کنید »آقای صابری چیزی نگفت. در آخر که صحبت های پدرم تمام شد آقای صابری گفت: 

تا ببینید که چطور پوراندخت در باالی قله خوشبختی قرار خواهد گرفت. او در حدی زندگی خواهد کرد که در قصه 

 «ها و افسانه ها نوشته اند.
 

ی صابری با هم صحبت می کردند، ارسالن مرا دائماً دلداری می داد و سعی داشت که در تمام مدتی که پدرم و آقا

مرا آرام کند. میهمانی دیگر به هم خورده بود و ارسالن مدام در مورد آقای صابری از من سؤال می کرد. من هم با 

 بغض و گریه توانستم مختصری از ماجرا را برایش تعریف کنم.

 

چرا مزاحمت ایجاد می کنید؟ مگر پوران خانم قبالً »نه به سینه آقای صابری ایستاد و گفت: ارسالن جلو رفت و سی

 «جواب رد را به شما نداده است؟ چرا اینقدر به این وصلت اصرار می کنید؟
 

 وقتی که من عاشق پوران بودم، تو کجا بودی که حاال»آقای صابری، نگاهی از روی نفرت به ارسالن انداخت و گفت: 

 «آمده ای و درس زندگی به من می دهی. من از میدان بیرون نمی روم و با رقیب سرسختانه می جنگم.
 

بس کنید! دیگه حالم دارد به هم می خورد. دیگه نمی خواهم چیزی بشنوم، »دیگر تحملش را نداشتم. فریاد زدم: 

حمل کنم. از جان من چه می خواهید؟ اصالً از مادرجان، بیا زودتر برگردیم خانه، دیگر نمی توانم این اوضاع را ت

چنان گریه سوزناکی سر دادم که دل سنگ هم به حال « ازدواج کردن منصرف شدم، بگذارید به حال خودم بمیرم.

 من آب می شد.

 

 ارسالن و آقای صابری از جیغ و داد من یکه خوردند و ساکت شدند.

 

بعد به داخل منزل عمویم رفت و برای مهمانها مختصری از « بمانید. چند لحظه همین جا»آقاجون به مادرم گفت: 

جریان را گفت و اعالم کرد که فعالً برنامه بله برون منتفی شده است. آنگاه پیش مادر و من برگشت. تازه آن موقع 

 بود که فروغ و محمد از راه رسیدند.

 

دید، شوکه شد، نمی دانست که چه بگوید، طفلکی شش ماهه  فروغ بیچاره تا از ماشین پیاده شد و آن حال و اوضاع را

 بود و هر نوع شوکی برایش خطرناک بود.

 

همه چیز »چکیده موضوع را مادرم برایشان تعریف کرد. فروغ به طرف من آمد و مرا در آغوشش گرفت و گفت: 

از است فعالً بهتره از این معرکه درست می شود. باید قوی باشی و همه چیز را به خدا بسپاری. خدا خودش چاره س

 «دور شویم.
 

همه به خانه برگشتیم. عجیب بود که از فرشته و آقا مهدی خبری نبود. حتماً می دانستند که چه گندی به راه انداخته 

اند. همگی نشسته بودیم و هیچکس از من هیچ سؤالی نپرسید. همه از حال زار من باخبر بودند و کسی نمی خواست 

 صحبت در مورد این موضوع بیشتر مرا آزار بدهد.با 
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ناگهان در زدند. محمد رفت و در را باز کرد که، صدای ارسالن را تشخیص دادم، به همراه مادر و پدرش آمده بودند. 

 یااللهی گفتند و داخل شدند. من به محض اینکه صدای آنها را شنیدم، به اطاق خودم رفتم.

 

سر و کله زدن با کسی را نداشتم. اصالً دل و دماغی دیگر برایم باقی نمانده بود. کاشکی تمام حوصله توضیح دادن و 

اینها خواب و رویا باشد، چه خوب می شد که االن از خواب بیدار می شدم و می دیدم که تمام این اتفاقات کابوسی 

 بیش نبوده است.

 

نها نشسته بودند، نگاه می کردم. آقای صفایی بسیار عصبانی بود. از الی در اطاق آرام و یواشکی به درون هال که مهما

جناب آقای احمدی دست شما درد نکند. دیگر »در حالیکه سعی می کرد خود را آرام نشان بدهد، به پدرم گفت: 

ا تا مآبرویی برای ما پیش در و همسایه و فامیل باقی نمانده است. این چه معامله ای بود که با ما کردید. راستش 

بحال ندیده بودیم که شب بله برون، عروس خانم داخل ماشین آقایی دیگر بنشیند و دوره بچرخد و ساعت هفت 

شب هم با آن حال و روز در مجلس حاضر شود. واهلل من که دیگر به چشمان خودم هم اطمینان نمی کنم. من همیشه 

 «ین دختری است که تا بحال دیده ام، ولی امروز...فکر می کردم که صبیه شما پوران خانم، پاک ترین و نجیب تر
 

جناب آقای صفایی من اصالً متوجه منظور شما نمی شوم. »هنوز آقای صفایی داشت صحبت می کرد که پدرم گفت: 

مثل اینکه شما درست ملتفت نشده اید و جریان درست برای شما جا نیفتاده است. واقعاً با کمال تأسف عرض می 

 کس به پاکی و نجابت دختر من شکی دارد، جایش در این خانه نیست.کنم که هر 

 

شما به چه حقی روی فرش خانه ام نشسته اید و این جفنگیات را به هم می بافید. من به هیچکس اجازه نمی دهم که 

 ندخت دارد.اینطور در مورد دخترم قضاوت کند. در ثانی وجود یک فرد مزاحم در زندگی دخترم چه ارتباطی به پورا

این شخص یعنی آقای صابری پوران را دوست دارد و بارها به خواستگاری او آمده و واسطه فرستاده ولی ما قبول 

 نکردیم. چرا که از لحاظ سنی به همدیگر نمی خورند.

 

ی ار را مدر ضمن یکبار هم ازدواج کرده، بنابراین اگر می خواستم دخترم را به چنین مردی بدهم، مدتها پیش اینک

کردم و نمی گذاشتم کار به اینجاها برسد و در این شب که بهترین شب برای هر جوانی است، این افتضاح توسط 

 «آقای صابری به بار بیاید. در ضمن مشکل آقای صابری فقط و فقط ازدواج قبلی ایشان است و نه هیچ چیز دیگر.
 

احمدی اینکه نباید مشکل اساسی باشد چرا که شما قبالً هم یک  جناب»اینجا بود که آقای صفایی با لحن خاصی گفت: 

جناب صفایی اینکه دخترم را به چه کسی داده ام فقط به »پدرم گفت: « دخترتان را با همین شرایط شوهر داده اید.

 کرد. قالببعد چنان نگاهی به آقای صفایی انداخت که اگر این نگاه را به من می « من و خانواده من مربوط می شود.

 تهی کرده بودم.

 

 آقاجون این حرفها چیست که شما می»آقای صفایی سرش را پائین انداخت و هیچ نگفت. اینجا بود که ارسالن گفت: 

زنید. من دقیقاً تمام ماجرا را می دانم و مشکل ایجاد شده نه تنها ربطی به پوران خانم ندارد، بلکه خودش هم قربانی 

 این اتفاق شده است.
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در هر حال این مسئله برای من هیچ مهم نیست و هر وقتی که جناب احمدی اجازه بدهند قرار بله برون را خواهم 

 «گذاشت.
 

 «بهتر است عجله نکنی. با این اتفاقاتی که افتاد صالح نیست که فعالً قرار جدیدی بگذارید.»خانم صفایی گفت: 
 

د، چون با این حرف و سخنی که امروز پیش آمد من هم هیچ تمایلی خانم صفایی درست می فرماین»پدرم گفت: 

ندارم که دخترم با پسر شما ازدواج کند، زیرا می دانم که این موضوع دست آویزی خواهد شد تا بعدها موجب آزار 

 و اذیت دخترم فراهم شود.

 

رد پشیمانی. ارسالن جان، من تو را مثل قدیمی ها هم سخنان به جا و قشنگی گفته اند، چرا عاقل کند کاری که باز آ

ارسالن بعد از شنیدن صحبت های پدرم « پسرم دوست دارم ولی دیگر حاضر نیستم پوران عروس خانواده شما شود.

 وا رفت. چیزی نمانده بود که به دست و پای پدرم بیافتد.

 

م برایش می سوخت. اما جریانات امشب ارسالن همچنان اصرار می کرد که آقاجون با این ازدواج موافقت کند. دل

واقعاً غرورم را جریحه دار کرده بود. حرفهایی که امشب شنیدم. نمکی بود که بر روی جراحات قلبم پاشیده می شد. 

 آقای صابری سایه شومی بود روی زندگی ام. تا وقتی که من و خودش زنده بودیم این وضع ادامه داشت.

 

م و گریه کردم، اینقدر گریه کردم که خوابم برد، با نوازش مادرم هراسان از خواب سرم را بر روی بالش گذاشت

 «االن ساعت چند است؟»پریدم و پرسیدم: 
 

 «شب. 10ساعت »مادرم گفت: 
 

 «مادر، خانواده آقای صفایی رفتند؟»گفتم: 
 

 دریایی از غم در آن موج می زد.به چشمان مادرم نگاه کردم، « آره عزیزم، یکساعتی هست که رفته اند.»گفت: 

 

آقای صفایی و خانمش خیلی عصبانی بودند و دائم می گفتند که آبروی ما پیش فامیل و در و »مادرم ادامه داد: 

م را بر سر«. همسایه رفته است. دخترم فکر می کنم که حتماً خیریتی در این کار بوده که ما از آن بی اطالع هستیم

پوران »تم. طفلکی مادرم، تمام مدت پا به پای من گریه می کرد و حرف می زد. مادر گفت: روی پای مادرم گذاش

جان، ما باید تمام این اتفاقات و پیش آمدها را مشیت الهی بدانیم. هیچکس با تقدیر نمی تواند بجنگد. فقط حاال باید 

 «بلند شو بیا یک چیزی بخور.خدا را شکر کنیم که از طرف آقای صابری آسیبی به تو نرسیده است. حاال 
 

 «مادرجان توی این حال و اوضاع کی چیزی می خوره؟ انگار یک سنگ گنده قورت داده ام. بهتره که بخوابم.»گفتم: 

 شب بخیر گفتم و پتو را روی سرم کشیدم و خوابیدم.
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 7فصل 

 

 

 

استم از جایم بلند شوم. فکر اینکه چشمم توی صبح که از خواب بیدار شدم، سردرد شدیدی داشتم. اصالً نمی خو

 چشم آقاجون بیفتد، مرا آزار می داد. از روی پدر مهربانم شرمنده بودم.

 

 دستهایم را زیر سرم گذاشتم و به سقف خیره شدم. اتفاقات دیروز مثل فیلم از جلوی چشمم می گذشتند.

 

و مادر ارسالن، صحبتهای آنها، ارسالن و پدرم با آن  تمام صحنه ها، آقای صابری، میدان تجریش، دربند، پدر

کاشکی امروز آقاجون دیگر بدقلقلی نکند و اگر ارسالن آمد و حسابی »ابروهای گره خورده اش. با خودم می گفت: 

 «عذرخواهی کرد، او هم قبول کند و همه چیز به خیر و خوشی تمام شود.
 

به من دست داد و چشمانم سیاهی رفت، برای چند لحظه چشمانم  توی همین فکرها بودم که احساس ضعف شدیدی

 را بستم، حالت کالفه ای داشتم، وقتی چشمانم را باز کردم، مادرم را در چارچوب در دیدم.

 

جلو آمد و « پوران جان، چرا اینقدر رنگت پریده؟ چرا زیر چشمانت گود رفته است.»مادرم هراسان جلو آمد و گفت: 

 «پوران جان مادر تب داری؟»پیشانی ام گذاشت و گفت:  دستش را روی
 

در آن موقع بود که احساس سرما کردم. دندانهایم از شدت سرما به هم می خورد مادرم فوری آقاجون را صدا کرد. 

 پدرم هم سریع باالی سرم حاضر شد.

 

 «پوران جان، بابا حاضر شو برویم دکتر.»مرا که دید گفت: 
 

وان حرکت نداشتم. انگار به تخت چسبیده بودم و فقط می لرزیدم. پدرم فوری پتویی روی من انداخت و من اصالً ت

 مرا خوابانید. لرزش بدن من هنوز قطع نشده بود که یک پتوی دیگر آورد، برای یک لحظه خوابم برد.

 

ووس در میان جمعیت می خودم را توی لباس عروسی می دیدم. چه لباس باشکوه و زیبایی بود، مانند یک طا

خرامیدم و همه با تحسین مرا نگاه می کردند. ناگهان آقای صابری را دیدم که با ماشین، با سرعت به طرف من می 

آمد و دائماً بوق می زد. می خواستم از جلوی ماشین کنار بروم. جیغی کشیدم، ماشین داشت به من نزدیک می شد، 

 «آقاجون کجاست؟»پریدم! دیدم مادرم پهلوی من نشسته. گفتم: ناگهان با صدای جیغ خودم از خواب 
 

رفته دکتر خبر کند. آخه تب تو خیلی باال است. فکر می کنم باالی چهل درجه تب داری. دائم هذیان »مادرم گفت: 

 «می گفتی و در خواب می لرزیدی.
 

 «آره، خوبه. دکتر خیلی خوبه. دکتر... و از هوش رفتم.»گفتم: 
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می دانم چه مدت در خواب بودم. اصالً به یاد ندارم، وقتی از خواب بیدار شدم، احساس کردم که حالم خیلی بهتره، ن

دیدم که همه جا ساکت است و هیچ صدایی به گوشم نمی رسد. مادرم را صدا کردم. یکباره دیدم مادرم هراسان 

 اسگزاری و قدردانی از خدا، خنده ام گرفته بود.خودش را باالی سر من رسانید و تا مرا دید، شروع کرد به سپ

 

 «مادر جان چت شده؟ چرا اینجوری می کنی! چه معجزه ای رخ داده؟»به مادرم گفتم: 
 

پوران جان الهی مادر به قربون تو بره. دو روز بود که تو در تب می سوختی و هیچ کاری از دست دکتر »مادرم گفت: 

این بحران بتوانی مقاومت کنی، بهبودی حاصل می شود وگرنه نمی دانم چه بالیی به برنمی آمد. فقط گفت اگر در 

 «سرت می آمد.
 

خیلی تعجب کردم، آخه چطور ممکن بود که من دو روز در تب باشم و اصالً هیچ چیز به خاطرم نیاید. واقعاً چه بر 

 سر من آمده بود. هنوز کمی حالت ضعف در وجود من باقی مانده بود.

 

 «مادر بنشین و تعریف کن ببینم چه اتفاقی برای من افتاده بود. اصالً چیزی به یاد نمی آورم.»با این حال گفتم: 
 

شبی که بله برون به هم خورد که حتماً یادت هست؟ فردای آن روز چندان سرحال نبودی و تا شب خوابیدی، »گفت: 

گفتی، از آقای صابری می گفتی، از ارسالن. خالصه در این دو  شب تب تو باال رفت و در حالت تب دائماً هذیان می

شب ما مردیم و زنده شدیم. امروز صبح هم، فروغ و محمد آمدند و تا عصر اینجا بودند، به امید اینکه حالت بهتر 

 «.شود، سرشب بود که رفتند

 

 «راستی از ارسالن چه خبر؟»ناگهان وسط حرف مادر پریدم و گفتم: 
 

 به یکباره ساکت شد. مادرم

 

 «چی شده؟ چرا چیزی نمی گویی؟»پرسیدم: 
 

این دو روزه که حال تو خوب نبود، ارسالن چند بار به اینجا آمد و دائم خودش را لعنت می کرد که »مادرم ادامه داد: 

 درم برایم مهم نیست،چرا گذاشته کار به اینجا بکشد. او می گفت که من پوران را دوست دارم و اصالً حرف پدر و ما

ولی پدرت اصالً به هیچ وجه حاضر نیست حرفهای ارسالن را قبول کند. می دانی پوران جان، آقاجونت درست می 

گوید، فکر کنم که نه به صالح تو باشد و نه به صالح ارسالن، در هر حال، حرمتی که باید بین دو خانواده باشد، از بین 

ضوع فکر کنی که بعدها این مسائل پررنگ تر از حاال می شود و در هر بحثی که بین تو رفته است و تو باید به این مو

 «و ارسالن پیش بیاید، مسائل امروز حادتر می شود.
 

راستش حرفهای مادرم به نظر بسیار عاقالنه می آمد، ولی آخر با این دل بینوای خودم باید چه می کردم. در هر 

 ناراضی و مخالف است، بدست آوردن رضایت او، کار حضرت فیل است. صورت می دانستم حاال که پدرم
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د فکر می کنم که برای از یا»اشک امان مرا بریده بود. سعی می کردم که خودم را آرام کنم. بنابراین به مادرم گفتم: 

د رویم مشهد، شایبردن عشق و عالقه ای که در قلبم خانه کرده یک مسافرت و تغییر آب و هوا بد نباشد. بهتره ب

امام رضا )ع( خودش گره ای از کار ما باز کند. اینطوری سعی می کنم فکر ارسالن را هم از سرم بیرون کنم. می دانی 

مادرجان، زندگی من شده کالف سر در گم، هر طرفش را که می گیرم به هیچ کجا نمی رسم. با رفتن به مشهد 

 «موافقی یا مخالفت؟
 

بهتره با پدرت صحبت کنم. اگر او موافقت کند، من »ود و فکر می کرد، بعد از چند لحظه گفت: مادرم سرش پایین ب

 «حرفی ندارم.
 

برای امشب بس است. تو »کمی قلبم سبک شد، احساس خوبی به من دست داد، مادرم صورتم را بوسید و گفت: 

 «نم. ان شاءاهلل او هم راضی می شود.هنوز ضعیفی و بهتره که استراحت کنی تا من فردا با آقاجونت صحبت ک
 

 «مادرجون پس من منتظر جواب هستم...»گفتم: 
 

صبح فردا تقریباً عالئم کسالت از وجود من بیرون رفته بود. از جایم بلند شدم و یکراست به آشپزخانه رفتم. مادرم 

 ضعف می رفت.را در حال آماده کردن صبحانه دیدم. نشستم تا صبحانه بخورم. دلم بدجوری 

 

مادرم سینی صبحانه را جلویم گذاشت. یک فنجان چای تازه دم و خوش رنگ، به همراه نان بربری داغ و پنیر تبریز 

و کره و عسل، همه چیز اشتها برانگیز بود. شروع به خوردن کردم و در حالیکه دهانم پر از نان و پنیر بود، پرسیدم: 

 «راستی برنامه مسافرت چطور شد؟»
 

لقمه ات را قورت بده بعد حرف بزن، آقاجون را که خوب می دانی که چقدر دوستت دارد. راستش »مادرم گفت: 

چند سالی می شد که بهش می گفتم آقا، ما را به یک زیارت امام رضا بفرست. اما کو گوش شنوا! ولی خاطر دختر 

ه و هنوز برنگشته. نمی دانم بنده خدا می تونه کوچیکه خیلی عزیز بوده که آقاجون صبح زود برای تهیه بلیط رفت

 «بلیط بخره یا نه؟ اصالً گیرش می آید یا نه؟
 

 «غصه نخور مادر من، امام رضا ما را طلبیده، پس مطمئن باش بلیطش هم پیدا می شود.»گفتم: 
 

قا مهدی خوش غیرت خبری مادرجان راستی از فرشته و آ»صبحانه ام را که حسابی خوردم، از جا بلند شدم و گفتم: 

نیست. همه کاری کردند و آتش به این بزرگی را روشن کردند حاال هم راحت سر جای خودشان نشسته اند و اصالً 

 «نمی گویند یک خواهر داریم، برویم و حالش را بپرسیم.
 

 انتخاب کنم.هیچ فکر نمی کردم که مجبور شوم یک روز بین دو دخترم، یکی را »مادرم آهی کشید و گفت: 

 

این یک دو روزه که مریض بودی، یکبار فرشته آمد و یکسری بهت زد و رفت، البته از این اتفاقات پیش آمده به 

 «شدت ناراحت بود و می گفت فکر نمی کرده که آقای صابری این افتضاح را به بار بیاورد.
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. جستی زدم و به پشت پنجره رفتم، آقاجون را هنوز حرف من و مادرم تمام نشده بود که صدای در به گوشم رسید

دیدم. از اطاق بیروم آمدم، دیدم آقاجون حسابی سرحال است و خنده ای بر لب دارد. تا مرا دید دست در جیب 

 کتش برد و دو تا بلیط قطار بیرون آورد و نشانم داد. پریدم و به گردن آقاجون آویزان شدم.

 

پوران جان فکر کردی هنوز هفت یا هشت ساله ای که به من آویزان می »گفت:  پدرم برگشت و با لحن بامزه ای

 «شوی، بابا جان گردنم را ول کن، االن از وسط به دو نیم خواهم شد. دیگه دارم خفه می شوم. بسه دیگه.
 

مادرم هم  تازه متوجه شدم که پدرم راست می گوید، فوری گردن آقاجون را ول کردم و شروع کردم به عذرخواهی.

که واقعاً حسرت یک زیارت روی دلش مانده بود از من خوشحال تر، دائماً خدا را شکر می کرد. بلیط برای پس 

 شب بود. یکدفعه دلم گرفت. 18فردا، ساعت 

 

 «آقاجون، چه جوری شما را تنها بگذاریم؟!»گفتم: 
 

بابای فروغ هم که هستم. تازه مدتهاست دخترم را غصه نخور، این یک هفته را می روم خانه فروغ، باالخره »گفت: 

 «خوب ندیدم، شما هم با خیال راحت بروید و خوش بگذرانید.
 

دخترخاله مادرم، مرضیه خانم در مشهد زندگی می کرد. من تا بحال او و خانواده اش را ندیده بودم. عصر سری به 

و همه را در چمدان چیدیم، فقط مانده بود خداحافظی  خیابان پهلوی زدیم و مقداری وسایل سفر و سوغاتی خریدیم

که فردا آن را انجام می دادیم. می دانستم که مادرم با فرشته در ارتباط است. البته مواقعی که آقا مهدی در خانه نبود 

ا نوه اش به آنجا سر می زد. عشق و عالقه مادری را نمی شد کاری کرد و این در حالی بود که مادرم عاشق ثریا، تنه

بود. همه ما عاشق ثریا بودیم و ندیدن او برایمان خیلی سخت بود، ولی باید تحمل می کردیم تا همه چیز درست 

 شود.

 

فردا من و مادر برای خداحافظی به منزل فروغ رفتیم. قرار شد محمد بیاید و تا ایستگاه قطار ما را همراهی کند. کوپه 

تمیز و آرام بود. یک زن و شوهر جوان هم در کوپه ما بودند. تا هنگام خواب من و ای که در اختیار ما بود، بسیار 

 مادر با آن خانم حرف زدیم و گل گفتیم و گل شنیدیم.

 

شب، هنگام خواب هم بسیار راحت، بدون هیچگونه سر و صدایی به خواب رفتیم. صبح حدود ساعت ده به مشهد 

 درم به همراه دامادشان منتظر ما بودند.رسیدیم. در ایستگاه قطار دخترخاله ما

 

شروع دلچسبی بود. آنها بسیار مهربان و خونگرم بودند و از همان لحظه اول به دلم نشستند. تا به خانه رسیدیم، 

نزدیک ظهر شده بود. در بدو ورود، من کمی معذب بودم و خجالت می کشیدم، ولی بعد از ناهار بسیار خوشمزه ای 

 گر، آن حالت خجالت از بین رفت.که خوردیم دی

 

مادرم تقریباً چهارده سال می شد که دخترخاله )مرضیه( را ندیده بود، بنابراین هزاران حرف ناگفته داشتند که باید 

 به هم می زدند. من هم با سعیده، دختر مرضیه خانم که هشت سال از من بزرگتر بود به صحبت نشستم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

5 5  

 

 

پاشو پوران جان، اینطوری که تو »د خمیازه کشیدم که سعیده زد روی پایم و گفت: نمی دانم در ضمن صحبت چن

 «داری خمیازه می کشی، االن فکت از جا در می رود. بلند شو برو یک چرتی بزن، شاید سرحال بشی.
 

ر بروم قبول د راستش خیلی خجالت کشیدم که نتوانسته بودم خودم را کنترل کنم. بنابراین برای اینکه از این اوضاع

کردم و به اطاقی که از قبل برای ما آماده کرده بودند، رفتم. روی رختخوابی که از قبل برای ما انداخته شده بود دراز 

کشیدم، خوابم برد. وقتی بیدار شدم، نمی دانم چند ساعت بود که خوابیده بودم. از جا برخاستم، دستی به موهایم 

رضیه خانم انگار از وقتی که من خوابیده بودم تا حاال، از همان جایی که نشسته بودند کشیدم و بیرون آمدم. مادرم و م

 و حرف می زدند، تکان نخورده بودند و همچنان خستگی ناپذیر و بدون توجه به اطراف مشغول درددل بودند .

 

، بیا اینجا بشین تا یک ساعت خواب دختر گلم. بیا»خنده ام گرفت. آنها هم متوجه من شدند. مرضیه خانم گفت: 

 «چای برایت بیاورم خستگی از تنت بیرون برود. نزدیک به دو ساعت است که خوابیده ای.
 

کنار مادرم نشستم. مرضیه خانم سریع یک پشتی برای من گذاشت و تا آمدم به خودم بجنبم، یک چای خوش رنگ 

 جلوی پایم گذاشته شده بود.

 

پوران جان خوب خوابیدی؟ مادرت طفلکی همش »را پهلوی چایم می گذاشت گفت:  مرضیه خانم در حالیکه قندان

 «نگران بود و بهت سر می زد.
 

 سعیده هم با یک ظرف میوه به ما پیوست نشستیم و دوباره صحبتمان گل انداخت.

 

 «دواج کرده ام.سال می شود که از 18»سعیده پاسخ داد که: « چند ساله ازدواج کرده ای؟»از سعیده پرسیدم: 
 

 «چند تا بچه داری؟»گفتم: 
 

 «راستش من بچه ندارم.»گفت: 
 

من و ابراهیم خیلی بچه دوست داریم، ولی پروردگار برایمان این »از سؤال خودم ناراحت شدم. سعیده ادامه داد. 

 د.دلم برایش سوخت. سعیده ساکت شده بود و با قندان قند بازی می کر« چنین خواسته است.

 

سعیده چه طوری با آقا ابراهیم »برای اینکه حال و هوای بحث را عوض کنم، به مغزم فشار آوردم تا باالخره گفتم: 

 «آشنا شدی؟
 

خیلی بامزه، یک سال مانده به اینکه دیپلم بگیرم در درس هندسه تجدید آوردم که »سعیده خنده ای کرد و گفت: 

نده خدایی را بیاورد تا با من هندسه کار کند، از آنجایی که هیچ کار خدا بی بابام خدا بیامرز تصمیم گرفت یک ب

حکمت نیست ابراهیم، پسر آقای بابائی بود که سر کوچه مان مغازه خرازی و لوازم التحریر داشت. یک روز آقاجون 
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واند. از بود پسرم می ت به آقای بابائی گفت که کسی را می خواهم به سعیده هندسه یاد بدهد، آقای بابائی هم گفته

 آنجایی که پسر آقای بابائی در نظر آقاجونم پسر باادب و سر به زیری آمده بود، قبول کرد.

 

جلسه اول که ابراهیم به منزل ما آمده بود، نشستیم همین جایی که من و تو االن نشسته ایم. ولی آن موقع اینجا یک 

پشت آن می نشست. خالصه نمی دانم چرا آنروز اینقدر دست و پا  نفره بود که معموالً آقاجون 0میز و صندلی 

چلفتی شده بودم و دائماً یا مداد و یا پاک کن یا خودکارم روی زمین می افتاد و من هم دائماً می رفتم زیر میز و می 

 آمدم باال.

 

و درس را آنجا بخوانیم تا  چطوره کتاب را برداری و برویم زیر میز"خالصه دست آخر ابراهیم کالفه شد و گفت: 

 "مجبور نباشید همش به زیر میز بروید.

 

 خجالت کشیدم و صاف سرجای خودم نشستم.

 

جلسه دوم که سه روز بعد بود، دوباره ابراهیم آمد. این دفعه سعی کردم که آرام بنشینم و فقط به درس گوش 

این بار دو تا گربه توی حیاط با هم دعوا می کردند و بدهم، ولی نمی دانم چرا آنروز هم نشد که من درس بخوانم. 

جیغ ها و خرناس های وحشتناک می کشیدند. من هم که حواسم به طور کلی به طرف آنها معطوف شده بود و 

من می روم، بی "ابراهیم هم هرچه سؤال می کرد، من نمی توانستم جواب بدهم، به ناگاه ابراهیم بلند شد و گفت: 

 "حواستان جمع شد و گربه ها دعوا نکردند و وجود من هم در اینجا الزم شد، به من خبر دهید!زحمت هر وقت 

 

ببخشید آقا ابراهیم، به من چه که گربه ها دعوا می کنند. اصالً حتماً مسئله مهمی برایشان پیش "با ناراحتی گفتم: 

دید با اینهمه سر و صدا می توانستید چیزی آمده که اینچنین به سر و کله همدیگر می پرند. در ضمن اگر شما بو

 "بفهمید و درس بخوانید. اصالً معلم که نباید اینقدر کم حوصله باشد.

 

عیده بابا، س"آن روز ابراهیم بدون اینکه بتواند چیزی در کله من فرو کند، رفت. آقاجونم بعد از رفتن ابراهیم گفت: 

ده خدا از کار و زندگی اش می زند می آید اینجا، که فایده ای برای تو این طرز رفتار و حرف زدن تو درست نبود. بن

 "داشته باشد، ولی انگار تو ارثی، چیزی ازش طلبکاری.

 

 "آقاجون معلم که نباید اینقدر بی حوصله باشد و زود از کوره در برود."گفتم: 

 

ه تو داری، حوصله من هم دیگر سر رفته. راستش با کارهایی که تو می کنی و حواس پرتی هایی ک"آقاجون گفت: 

 بلند باالیی گفتم و رفتم توی آشپزخانه. "چشم". "حاال جمعه که آمد شش دانگ حواست را بده به درس

 

ابراهیم جمعه هم آمد، اما باز هم حواس من به درس نبود. باالخره با یک ده ناپلئونی در امتحان قبول شدم. در یکی 

به ذهنم  "سعیده جان امروز آقای بابایی و خانواده اش می آیند اینجا."ه مادرم به من گفت: از همین روزها بود ک

 نرسید که جریان از چه قرار است.
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سر شب که ابراهیم را با آن گل و شیرینی دیدم، نمی دانم چرا یک دفعه قلبم فرو ریخت. اصالً توی ذهنم نمی 

آمده باشد. در هر صورت بزرگترها نشستند و صحبت کردند. حرفهایی گنجید که ابراهیم برای خواستگاری از من 

رد و بدل شد. دیگه خودت همه را می دانی، دردسرت ندهم. همان شب نمی دانم چطور شد که مهر ابراهیم به دلم 

به زندگی  مافتاد. شاید چون اولین خواستگاری بود که رسماً به خواستگاری آمده بود، یا اینکه اولین مردی بود که قد

 من گذاشته بود. نمی دونم...

 

به هر شکل قبول کردم و حاال هم که از زندگی ام راضی ام و ابراهیم را واقعاً دوست دارم. او مرد مهربان و خوبی 

 است، منتهی تنها عیبی که او دارد این است که بچه دار نمی شود.

 

 «ی من اصالً حاضر به این کار نیستم.تا به حال بارها به من گفته که از او جدا شوم. ول
 

از ته قلبم به زندگی سعیده غبطه خوردم، چرا که او با کسی زندگی می کند که واقعاً دوستش دارد. آنها زندگی 

عاشقانه ای دارند و حتی نبودن بچه هم نتوانسته کانون گرم زندگی آنها را خراب کند. دستهای سعیده را گرفتم و 

یاد غصه بخوری، مشیت خدا این بوده است. شاید این یک راهی است که به شیرخوارگاه منتهی می نباید ز»گفتم: 

 شود.

 

شاید یک کودک االن آنجا منتظر آمدن شماست و خدا می خواهد که شما زن و شوهر مهربان، پدر و مادر دلسوزی 

 «ی کشد.برای یکی از همان بچه ها باشید که سرنوشت آن طفل او را به طرف شما م
 

چهره سعیده کمی باز شد و لبخند کمرنگی زد. در همین لحظه زنگ زده شد و سعیده به ناگاه از جای خود پرید و با 

ه آقا ابراهیم ک« ابراهیم است، صدای زنگ او را می شناسم.»سبکبالی به سمت در رفت، همچنان که می رفت گفت: 

شید. آن دو مانند دو مرغ عشق، عاشقانه همدیگر را دوست وارد خانه شد برق عجیبی در چشمهای سعیده درخ

داشتند. شب اول به خوبی گذشت. تقریباً هر روز برای زیارت به بارگاه امام رضا می رفتیم. چقدر به ضریح می 

 چسبیدم و اشک می ریختم. از خدا می خواستم که مشکالت مرا هم به یاری خودش از سر راهم بردارد.

 

ودن ما در مشهد می گذشت. آقاجون هم مرتب زنگ می زد که چرا نمی آیید. البته ما بلیط برگشت پنج روز از ب

داشتیم، اما قبل از رفتن به مشهد فکر می کردیم که زودتر از هفت روز برمی گردیم، ولی اینقدر به ما خوش گذشت 

 که نمی خواستیم حتی یک ساعت هم زودتر برگردیم.

 

یه خانم، سعیده، آقا ابراهیم و من و مادرم با پیکانی که آقا ابراهیم داشت، برای شام به شب قبل از حرکت، مرض

اطراف مشهد رفتیم. چه جای باصفایی بود و چقدر هوای لذت بخشی داشت. آن محل که جای بسیار باصفایی بود، 

رد به قلیان کشیدن. همه شاندیز نام داشت. روی تخت های چوبی نشستیم. قلیانی آوردند و مرضیه خانم شروع ک

ظاهراً خوشحال بودند و به همه خوش می گذشت، فقط من ته دلم کمی غمگین بودم، سعی کردم این غم و غصه را از 

خودم دور کنم. با سعیده مشغول حرف زدن شدم. در این یک هفته از تمام جیک و بُک زندگی هم باخبر شده 

 بودیم.
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 «سعیده زرشک و زغفران را از کجا بخریم، بهتر است؟»ن بیایم پرسیدم: برای اینکه از فکر و خیال بیرو
 

حرف های ما در همین « خودم فردا می برمت جایی که بهترین زعفران و زرشک را بتوانی در آنجا تهیه کنی.»گفت: 

 جا قطع شد.

 

وغ، ماست و نان و پیاز را هم آقایی سفره و سینی به دست به طرفمان آمد. سفره را روی تخت پهن کرد و سبزی، د

توی سفره گذاشت و رفت. همگی شروع به خوردن کردیم. سبزی ها، همه تمیز شسته شده بودند و ماست موسیر 

هم با نان تازه و سبزی واقعاً خوردن داشت. آخ خدا جون هنوز مزه آن ماست و سبزی زیر دندانم است. چرا که 

فکر و غم و غصه ای خوردم. هنوز از خوردن فارغ نشده بودیم که شام اصلی شاید آخرین غذایی بود که فارغ از هر 

 را که کباب بود، آوردند.

 

مرضیه خانم دائم به من و مادرم تعارف می کرد و همش سر سفره خم می شد و کباب و گوجه در بشقاب های ما می 

ادرم برای تهیه سوغاتی و گرفتن زرشک گذاشت. آن شب با همه خوبی اش سپری شد. فردا هم به اتفاق سعیده و م

و زعفران راهی بازار شدیم. به خانه که برگشتیم، بوی خوش قورمه سبزی فضای خانه را پر کرده بود. مرضیه خانم 

طفلکی داشت برای توی راه ما هم کتلت درست می کرد. بیچاره خیلی ناراحت بود. توی صورتش غم موج می زد. 

پوران جان دخترم، با بودن شما در این یک هفته »هم مرا در آغوش گرفت و گفت:  بغلش کردم و بوسیدمش. او

 «خیلی به من خوش گذشت. دلم می خواهد باز هم پیش ما بیایی.
 

من دلیل « اتفاقی افتاده؟»مادرم به آشپزخانه آمد، از دیدن چهره های محزون من و مرضیه خانم ترسید و پرسید: 

مرضیه جون شما هم به تهران بیایید و سعیده »ریف کردم. مادرم در ادامه حرف من گفت: ناراحتی ام را برایش تع

 «پیش دکترهای تهران هم برود. شاید تأثیری داشته باشد. اقالً به هوای سعیده هم که شده پیش ما بیا.
 

عصر شد. موقع حرکت ما سفره ناهار را انداختیم و ناهار را خوردیم مشغول جمع و جور کردن بودیم که ساعت پنج 

به طرف ایستگاه قطار بود. به همراه مرضیه خانم و سعیده و آقا ابراهیم به راه افتادیم و حدود ساعت شش و نیم، به 

 ایستگاه رسیدیم. مدتی را به صحبت گذراندیم تا سوت حرکت قطار زده شد.

 

ی کردیم و سوار قطار شدیم. ساعت هفت و ده من و مادرم با قلبی پر از شادی از آن انسانهای مهربان خداحافظ

دقیقه قطار از ایستگاه خارج شد. وارد کوپه خودمان شدیم. هنوز مسافران درست جا به جا نشده بودند و در راهرو 

قدم می زدند. فقط یک خانم مسن که حدود شصت سال داشت و چادر سرش بود به طوری که چهره اش زیاد 

ته بود. آن خانم، دائماً مرا زیر چشمی نگاه می کرد. از نگاه هایش خوشم نیامد. طوری مشخص نبود در کوپه ما نشس

 نشستم که نتواند خیلی مرا نگاه کند. او هم خودش را جا به جا کرد تا بتواند بهتر با نگاه هایش مرا آزار دهد.

 

ر غیر از ما و شما توی کوپه نیست؟ حاج خانم کسی دیگ»من از خلوتی کوپه تعجب کردم. مادرم از آن خانم پرسید: 

 «اینجا شش نفره است، ولی ما فقط سه نفر هستیم.
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پسرم و نوه هایم هستند. ما در یک کوپه »حاج خانم باالخره مجبور شد چشم از من بردارد، رو به مادرم کرد و گفت: 

 «اینجا بوده، عوض کند یا نه؟دیگر بودیم. حاال پسرم رفته ببیند می شود جایمان را با آنهایی که جایشان 
 

 «آخه حاج خانم مگه کوپه ها با هم فرقی هم می کند؟ همه با هم به تهران می رسند.»مادرم گفت: 
 

 «واهلل من هم همین را به پسرم می گویم، ولی گوش نمی دهد.»حاج خانم گفت: 
 

په شدند و به طرف حاج خانم رفتند و گفتند: یک دفعه در کوپه باز شد و دو بچه یازده ساله و هشت ساله وارد کو

عزیزجون آقای پلیس قطار قبول کرد که ما جایمان را با آنها عوض کنیم و همین جا بمانیم. نمی دانی بابا چقدر به او »

 «التماس کرد تا او قبول کرد.
 

معلوم نیست اینجا چه »گفت: من و مادر نگاهی به هم کردیم. مادرم شانه هایش را باال انداخت و یواش در گوشم 

 «خبر است؟ نکند گنجی، چیزی توی این کوپه هست و ما از آن بی خبریم!
 

نمی دانم چرا یکباره به دلشوره افتادم. برای آنکه حواس خودم را پرت کنم، مجله زن روزی را که از ایستگاه خریده 

ببین پوران، این بچه ها چقدر »ر گوشم آرام گفت: بودم، از کیفم بیرون آوردم و شروع به ورق زدن کردم. مادرم د

 «قیافه هایشان آشناست.
 

به بچه ها نگاه کردم. یک دختر یازده ساله بود که قیافه مهربان و دوست داشتنی داشت. موهایش را دو تا بافته بود و 

ت تیره، که با دهان نیمه باز در دو طرف شانه اش انداخته بود. آن یکی پسری بود حدوداً هشت ساله و الغر، با پوس

مرا نگاه می کرد. نگاه پسرک به نظرم آشنا آمد. مادرم راست می گفت. آنها شبیه به کسی بودند، اما هرچه که به 

 مغزم فشار آوردم، نتوانستم حدس بزنم.

 

 چشمهای من خوشبختانه آن دو بچه تا حدی حواس مادربزرگشان را پرت کرده بودند و او دیگه نمی توانست توی

 زل بزند.

 

 «درسته! به نظر من هم قیافه آنها خیلی آشنا است، ولی نمی دانم آنها را کجا دیده ام.»به مادر گفتم: 
 

دوباره به خواندن مجله مشغول شدم، ولی نمی توانستم تمرکز داشته باشم. دائم به این موضوع فکر می کردم. 

ناگاه احساس کردم دستهایم یخ کردند. فشارم پایین افتاده بود. دستهای  چشمهای هر دو کودک بسیار آشنا بود. به

چیه؟ چرا اینقدر دستهایت یخ کرده اند. چرا اینطوری »مادرم را گرفتم و فشار دادم. مادرم فوراً برگشت و گفت: 

 «شدی؟
 

 «مادرجان، فهمیدی چی شد؟»گفتم: 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

6 0  

 

 با لکنت گفتم:« می زنی درست بگو ببینم چت شده است.خوب چرا حرف ن»مادرم داشت سکته می کرد. گفت: 

از دلهرۀ زیاد حالت تهوع به من دست داده بود. به کمک « آقای صابری، مادرجان آنها شبیه آقای صابری هستند.»

 مادرم از جا بلند شدم تا به دستشویی بروم. فقط دستم را جلوی دهانم گرفتم و خودم را به دستشویی رساندم.

 

ختانه کسی آنجا نبود. در را از داخل بستم. انگار کسی به دل و روده هایم چنگ می زد. داشتم بیهوش می خوشب

 شدم.

 

بعد از اینکه چند مشت آب به صورتم زدم، همانجا نشستم، احساس کردم کمی حالم بهتر شده. مادرم هم دائم مرا 

یقه بیرون آمدم. رنگ از روی مادرم پریده بود، طفلکی او صدا می کرد. بیچاره حسابی نگران شده بود. بعد از چند دق

آخه چه به روز خودت می آوری. گور بابای آقای صابری. حاال این »هم حسابی نگران من شده بود. تا مرا دید گفت: 

 «بچه ها شبیه او باشند مثالً چه می شود؟ چرا با خودت اینطوری می کنی؟
 

افتادیم. اصالً دلم نمی خواست داخل کوپه شوم. فکر دیدن آن چشمها، آزارم می  آرام به سمت کوپه خودمان به راه

 داد. بدون اینکه به بچه ها نگاهی بکنم داخل شدم و سر جایم نشستم، سعی می کردم بیرون را نگاه کنم.

 

 

 

 0فصل 

 

 

 

بود از ساک دستی اش بیرون آورد.  شب را نشان می داد. مادرم غذایی را که مرضیه خانم برای ما گذاشته 9ساعت 

غذا درون سفره ای کوچک به همراه مقداری نان و سبزی خوردن پیچیده شده بود. مادرم نان ها را از داخل سفره 

 درآورد. در میان هر تکه نان مقداری کتلت و سبزی خوردن به همراه ماست چکیده گذاشت.

 

صابری از سرم بیرون نمی رفت. آن حاج خانم هم خوشبختانه اصالً برای خوردن اشتهایی نداشتم. فکر آقای 

حواسش به بچه ها بود، فرصت نمی کرد زیاد مرا ورانداز کند. مادر از سر ادب ساندویچی درست کرد و به آنها 

 تعارف کرد.

 

مشغول  و دختر بزرگتر سرش را به عالمت نفی تکان داد. و ساندویچ را نگرفت، ولی پسرک ساندویچ را قبول کرد

خوردن شد. مادر بزرگشان هم از مادرم تشکر کرد و از اینکه باالخره سر حرف باز شده بود، ظاهراً خوشحال به نظر 

 می رسید.

 

مادر بزرگ ساندویچ پسرک را گرفت و به دو نیم کرد و نیمی از آن را به زور به آن دخترک که بعدها فهمیدم نامش 

نام داشت. هنوز از پدر بچه ها خبری نبود. البته نمی دانم چه حسی بود، سیمین است داد، پسرک هم محمد 

 کنجکاوی بود یا چیز دیگر، در هر حال دلم می خواست بدانم که سرپرست این خانواده کیست؟
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س غذایمان را خوردیم، البته چه خوردنی! به همراه دلهره چند لقمه ای فرو دادم، آن هم به اصرار مادرم، وقتی احسا

 کردم که حتی یک لقمه دیگر هم نمی توانم بخورم، از جایم بلند شدم تا در راهرو قطار کمی راه بروم.

 

یک مرد سالخورده داشت به سمت دستشویی می رفت. دو مرد جوان مشغول صحبت بودند و سیگار می کشیدند و 

 چند بچه هم مشغول بازی در راهرو قطار بودند.

 

دری زیاد بود که صدای بچه ها به گوش نمی رسید. هیچ خبری نبود. ساعت ده و نیم شب بود سر و صدای قطار به ق

و همه تقریباً خودشان را برای خوابیدن آماده می کردند. برگشتم و به سمت کوپه خودمان حرکت کردم. احساس 

م. هنوز درست جابجا کردم کسی پشت سرم می آید. ترسیدم، تند تند حرکت کردم و خودم را داخل کوپه انداخت

نشده بود که ناگهان در باز شد و مأمور قطار برای کنترل بلیط ها آمد. مأمور قطار پس از بررسی بلیط ها شب بخیر 

گفت و بیرون رفت. مجله ای را که از ایستگاه خریده بودم، دوباره باز کردم که ناگهان در کوپه باز شد، صدای 

که ناگهان انگار برق سه فاز به بدنم وصل کردند. آقای صابری را در مقابل خودم  یااللهی شنیدم، برگشتم رو به صدا

دیدم. تمام بدنم خشک و زبانم درون دهانم مانند چوب شده بود. مادرم هم طفلکی حال بهتری نداشت. اصالً نمی 

در یک کوپه بمانم. مغزم دانستم چه کنم! تا صبح توی راهرو راه می رفتم، خیلی بهتر از این بود تا با این مردک 

 فرمان نمی داد.

 

آقای صابری این مسخره بازیها چیست؟ چرا مثل جوانهای عاشق ادا اطوار »صدای مادرم را شنیدم که می گفت: 

درمی آورید. اصالً به چه جرأتی ما را دنبال کرده اید تا ببینید که کجا می رویم و کی برمی گردیم. واقعاً از مردی به 

ل شما بعید است! آن هم بعد از آن کارهایی که کردید و بالهایی که سر ما آوردید، پوران بیچاره را داغون سن و سا

 «کردید، حاال دیگر از جان ما چه می خواهید؟ خواهش می کنم هرچه زودتر از این کوپه بیرون بروید.
 

خانم احمدی چه کار می »احترام گفت: ناگهان آقای صابری به میان حرف مادرم پرید و خیلی متین و با ادب و 

خواهید بکنید، اصالً می خواهید همین االن از پنجره قطار خودم را به بیرون بیاندازم تا همه شما و حتی خودم از دست 

 «خودم راحت شویم؟ یا چطوره که دست بچه هایم را بگیرم و چهارتایی خودمان را به زیر چرخهای قطار بیاندازیم؟

متوجه دختر کوچولویی که با آقای صابری به کوپه ما آمده بود، نشده بودم. دخترک همینطور به من زل تا آن لحظه 

زده بود و مرا نگاه می کرد. از همان نگاه اول از او خوشم نیامد. بعدها فهمیدم اسمش مهین است. چشمانی بسیار 

 گستاخ داشت، معلوم بود پنج سالش بیشتر نیست.

 

ی صابری چرا شما خودتان و این بچه های بی گناه را زیر چرخهای قطار بیاندازید. بهتر است من آقا»مادرم گفت: 

 «دست دخترم را بگیرم و از این کوپه بیرون بروم تا هم من راحت باشم و هم دخترک بیچاره ام.
 

زه بدهید حرفهایی خواهش می کنم اجا»مادرم مشغول جمع و جور کردن وسایل بود که ناگهان آقای صابری گفت: 

را که درون دلم انباشه و مثل یک غده شده، برای شما بازگو کنم. به خدا قسم، من آن طور که شماها فکر می کنید 

آدم بدی نیستم. من هم مثل تمام مردم عالم عشق و عالقه و محبت سرم می شه، حاال بخاطر اشتباهی که سالها پیش 
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هم؟! خانم احمدی بخدا اگر به صحبت هایم گوش ندهید همان کاری را می مرتکب شدم باید تا آخر عمر تاوان بد

 «کنم که گفتم.
 

آخه آقای صابری این عشق و محبت فقط یک »مادرم که چهار ستون بدنش می لرزید ناگهان مکث کرد و گفت: 

خانم )اشاره به طرف مادر طرفه است. من و دخترم و خانواده ام اصالً با این وصلت موافق نیستیم و مطمئنم این حاج 

آقای صابری کرد( هم ترجیح می دهد که دست مادر این بچه ها را بگیرد و به خانه بیاورید تا سایۀ مادر خودشان 

 «روی سرشان باشد نه یک زن بابا.
 

او  هیمواهلل ما از آن عروسمان خیری ندیدیم که بخوا»مادر آقای صابری تا آن موقع صحبت زیادی نمی کرد و گفت: 

 «را برگردانیم. او اگر مادر بود که سه تا بچه دسته گلش را نمی گذاشت و نمی رفت.
 

دیدید من چه می گویم، حاال حرف دل من را می فهمید. اگر پوران خانم به من جواب مثبت »آقای صابری گفت: 

پشت قباله اش می اندازم. فقط شما  بدهد، به وزن پوران خانم طال مهریه اش می کنم. یک زمین در شمال دارم، آن را

 «اجازه بدهید، به خدا تا آخر عمر غالمی اش را می کنم.
 

راستش دلم برای آقای صابری یک کمی سوخت. چطور یک مرد چهل ساله خودش را اینطور کوچک کرده بود و 

 این طور التماس می کرد.

 

 «فته ایم و کی برمی گردیم.اصالً شما از کجا می دانستید که ما کجا ر»مادرم گفت: 
 

راستش فرشته خانم با پدرتان تماس داشتند و توسط ایشان فهمیده بودند که شما کی برمی »آقای صابری گفت: 

گردید. من هم از میان صحبتهای فرشته خانم جریان را فهمیدم و با خودم گفتم این بهترین فرصت است که نباید 

 «درست حدس زده بودم جاسوس خانوادگی!»دم گفتم: زیر لب با خو« آنرا از دست داد.
 

پوران خانم بهتر نیست که کمی عاقالنه فکر کنید. بهتره فرصتی هم به »رویش را به طرف من برگرداند و گفت: 

 «کسانی داد که یکبار در زندگی شکست خورده اند و طعم محبت را هرگز در زندگی زناشویی نچشیده اند.
 

زن سابقم دو سال بزرگتر از من بود. البته من با برادر ایشان دوست بودم و »دلی انداخت و گفت: خودش را روی صن

همین رفت و آمدها باعث ازدواج من و اعظم شد. خانم سابقم چندان اهل زندگی نبود. از صبح که از خواب بیدار می 

ه ها هم بعضی اوقات در خانه تنها می شد، هنوز دست و رویش را نشسته بود، در منزل مادرش پیدایش می شد. بچ

ماندند. راستش تمام زندگی من بچه هایم هستند، نمی توانستم تحمل کنم که آنها روی آسایش را نبینند. همین رفت 

و آمدهای اعظم به منزل مادرش ما را از هستی ساقط کرد. شبها که می آمدم، هنوز فرصت نکرده بود که غذا بپزد و 

اعظم جان یعنی این درسته که زندگی خودت را "یه و زاری بودند. اول با خوشی و خوبی می گفتم: بچه ها مشغول گر

 "ول کنی و هر روز بروی منزل پدرت که بیشتر دور هم بنشینید و حرفهای خاله زنکی و صدتا یه غاز بزنید.

 

 بود.ولی باز فردا همین آش و همین کاسه  "ایرج خان چشم دیگه نمی روم."می گفت: 
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اعظم را تهدید به طالق کردم، دعوا کردم موضوع را به پدر و مادرش گفتم. آنها هم از اعظم دفاع کردند و گفتند: 

با هیچ منطقی نتوانستم اعظم را  "مگر اسیر آورده ای؟ دلش می خواهد پدر و مادرش را ببیند، جرم که نمی کند."

ها حد و اندازه ای دارد. خالصه همین اخالق ها باعث شد که من و مجاب کنم که هر چیزی، مخصوصاً این رفت و آمد

 اعظم روز به روز از همدیگر بیشتر دور شویم.

 

بعد از اینکه اعظم دید رفتار من نسبت به او چقدر سرد شده، بنای لج بازی را گذاشت. دیگه من هم آن ایرج با 

نم، بلکه من هم پا به پای اعظم لجبازی می کردم و برای حوصله نبودم که بخواهم با حرف و سخن اوضاع را بهتر ک

 رفتن این زندگی به سمت پرتگاه مُصِر بودم.

 

خالصه دردسرتان ندهم وقتی به محضر می رفتیم که از هم جدا شویم، اعظم گریه می کرد، ولی من اصالً ناراحت 

نجا رسیده، بلکه ندانم کاری و نادانی اعظم نبودم. چون می دانستم که سهل انگاری من نبوده که زندگی ما به ای

زندگی را به اینجا رسانید. حاال هم از آن زمان چهار سال گذشته است، آن موقع اعظم فکر می کرد که من برمی 

گردم، ولی من اینکار را نکردم، زیرا می دانستم اعظم عوض نمی شود. چرا که دوازده سال به این ترتیب با او زندگی 

 را بهتر از هر کسی می شناختم. حاال دیگر نمی بایست این حماقت را تکرار کنم. کردم و او

 

االن هم بچه هایم را مادرم بزرگ می کند و خدا را شکر اوضاع و احوال مالی ام هم خوب است و رئیس قسمت 

دارم. همانطور که گفتم )بایگانی( اداره مخابرات هستم و یک ماشین و خانه ای دو طبقه و یک زمین و ویال در شمال 

 «آن را پشت قباله پوران خانم می اندازم.
 

آقای صابری شرح زندگی شما ما را بسیار متأثر کرد، ولی این دلیل بر این نیست که ما با ازدواج شما و »مادرم گفت: 

می ما این کار را صالح ن پوران موافقت کنیم. ما فقط از اینکه بخت با شما یار نبوده، بسیار ناراحت شدیم. در هر حال

 «دانیم.
 

دست بردارید خانم احمدی، صالح نیست یعنی چه؟ اصالً چرا صالح نیست که دخترتان را به من »آقای صابری گفت: 

بدهید؟ صالح نیست که من او را بر قلۀ بلند خوشبختی بنشانم؟ شما هم که االن این حرف را می زنید، پشیمان می 

الفت می کردید. من پوران خانم را می پرستم. فکر نمی کنم تا بحال مردی تا این حد عاشق شوید که چرا روزی مخ

شده باشد. چرا همه فکر می کنند که عشق فقط مختص جوانی است. خانم احمدی بی دلیل نیست که قدیمی ها گفته 

 "عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند."اند: 

 

لی خوب قبول دارم که جوان بیست ساله هم نیستم. اما از آن جوانها خیلی بیشتر به البته من چندان هم پیر نیستم، و

 «فکر زندگی و خانواده هستم.
 

همانطور که به آقای صابری نگاه می کردم دلم یک جوری شد، بناگاه احساس کردم آنچنان که فکر می کردم، مرد 

 ستد، حتماً باید مرد شجاع و جسور و سرسختی باشد.بدی نیست. کسی که حاضر باشد این چنین به پای عشقش بای

 چقدر این مرد به پای مادرم التماس کرد.
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آخه مرد بلند شو، خجالت بکش! این کارها چیه؟ »صدای مادرش را شنیدم که غُرغُر می کرد و زیر لب می گفت: 

 «همان می شود.غرورت را حفظ کن. دیگه بَسِه این همه آه و ناله باالخره قسمت هر چه باشد 
 

نگاهی به بچه های آقای صابری کردم. دختر بزرگش که یازده ساله بود، آرام سرش را روی پای مادربزرگش 

گذاشته و خوابیده بود. پسرک هم با یک ماشین کوچک در دست داشت بازی می کرد و ماشین را روی زمین و 

ختر کوچولوی شش ساله به دست پدرش چسبیده بود و دیوارهای کوپه باال و پایین می برد و سرگرم بود. فقط د

 «بابا، بابا من گرسنه ام.»دائم دست آقای صابری را تکان می داد و می گفت: 
 

 «االن می رویم از رستوران چیزی می گیریم.»آقای صابری خم شد و آرام به او گفت: 
 

اری کتلت و نان و سبزی داریم که فکر می کنم ما مقد»مادرم که صحبت های آقای صابری و دخترش را شنید، گفت: 

 «کافی باشد، به بچه ها بدهید و شما و حاج خانم هم میل کنید.
 

 «شما لطف دارید. نه، می رویم رستوران قطار.»آقای صابری گفت: 
 

تش و دس.« آخه دخترتان خواب است، گناه دارد که بیدارش کنید. چیز قابل داری هم نیست، بفرمائید»مادرم گفت: 

 را دراز کرد و سفره و تمام مخلفات را به همراه کتلت ها به سمت آقای صابری برد.

 

آقای صابری هم بسیار تشکر کرد و نشست. برای بچه ها لقمه می گرفت و آنها هم با میل می خوردند. بچه ها معلوم 

. ام کوپه را روی سرشان نگذاشته بودندبود که گرسنه هستند. ولی چه کودکان خوب و آرامی که بخاطر گرسنگی تم

از دیدن آن صحنه غذا خوردن بچه ها و لقمه گرفتن پدرشان برای آنها، از ته دل واقعاً غمگین شدم. وقتی مادری 

باالی سر فرزندانش نباشد، چقدر ناراحت کننده است، بچه ها عذاب می کشند و زندگی سختی را می گذرانند. در 

ابری حتی نیم نگاهی هم به سمتی که من و مادرم نشسته بودیم، نکرد. به همین دلیل مقداری تمام این مدت آقای ص

 راحت تر بودیم و موقع خواب توانستیم همانطور نشسته بخوابیم.

 

نمی دانم چقدر خوابیدم. چشمانم را باز کردم و دیدم من و مادرم همچنان که روی صندلی نشسته بودیم خوابمان 

صابری هم در حالیکه دختر کوچکش را بغل کرده خوابیده بود. همانطور حاج خانم و بقیه بچه ها. به برده و آقای 

 ساعتم نگاه کردم. ساعت چهار صبح بود، مجدداً خوابیدم.

 

ساعت پنج و نیم با صدای سوت قطار بیدار شدم. قطار در یکی از ایستگاههای بین راه در حال ایستادن بود. اذان 

 ته بودند، من، مادرم را بیدار کردم که برای نماز سریع از قطار خارج شویم تا بتوانیم به موقع برگردیم.صبح را گف

 

عزیز جان من می روم نماز، شما »در همان موقع دیدم آقای صابری هم بیدار شد و سالمی کرد. رو به مادرش گفت: 

 «نمی آیید.
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وانم بیایم ان شاءاهلل تهران نماز قضا می خوانم. من مواظب بچه ها درد پایم شدید است و نمی ت»حاج خانم گفت: 

 «هستم مادرجان. تو برو خیالت راحت.
 

 ما از در بیرون آمدیم و آقای صابری هم پشت سر ما از کوپه خارج شد و بدون اینکه کالمی صحبت کند رفت.

 

په نشسته، از رستوران قطار آب جوش گرفته بود و با نماز خواندیم و برگشتیم. دیدم آقای صابری زودتر از ما در کو

 «قبول باشد، فکر می کنم یک چای بعد از نماز می چسبد.»یک فالسک چای در انتظار ما بود. تا ما را دید گفت: 
 

 مادرم با نگاه از من پرسید که نظرت چیست. من هم با سر تأیید کردم و نشستیم. آقای صابری دو استکان تمیز را از

چای پر کرد و به همراه قند به ما تعارف کرد. تا چای را خوردیم، هوا دیگه کامالً روشن شده بود، ولی بچه ها 

 همچنان خواب بودند.

 

سرم را به خواندن مجله گرم کردم، مادرم هم به مجله نگاه می کرد. دیدم چشمانم دوباره سنگین شد. سرم را روی 

 اب مرا فراگرفت.شانه مادرم گذاشتم و دوباره خو

 

 صدای سوت قطار مرا به خود آورد. بیدار شدم مادرم مشغول صحبت با حاج خانم بود که دیدم قطار ایستاد.

 

ماشاءاهلل دخترم، چه خبره اینقدر خوابیدی؟ بلند شو وسایلت را جمع کن به تهران »مادرم تا من را دید گفت: 

 «رسیدیم، باید دیگه رفع زحمت کنیم.
 

راستش دیشب و امروز بهترین ساعت های عمر من بودند. اجازه »ای صابری که به نظر ناراحت می آمد گفت: آق

 «دهید شما را تا دم منزل برسانم.
 

راضی به زحمت نیستیم. در ضمن صحیح نیست. اگر آقای احمدی بفهمند که دیشب ما در »مادرم سریع پاسخ داد: 

حت خواهند شد، چه رسد به اینکه شما را دم در ببینند. ممنون، حاج خانم یک کوپه بودیم، حتماً خیلی نارا

 «خدانگهدار.
 

حاج خانم هم از جا بلند شد و خداحافظی کرد. با این حال آقای صابری بچه ها را به مادرش سپرد و تا دم در ایستگاه 

 ما را همراهی کرد.

 

 خیلی غمگین به نظر می رسید.یک تاکسی برایمان گرفت و خداحافظی کرد و برگشت. 

 

دلم برایش سوخت، واقعاً چقدر زجر کشیده به نظر می رسید، یک مرد چهل ساله و دردمند با سه بچه قد و نیم قد و 

یک مادر پیر، ولی از حق نباید گذشت که آقای صابری مرد خوش تیپی بود. در آستانه چهل سالگی هنوز جذابیت 

 خود را از دست نداده بود.
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موهای روی شقیقه هایش کمی سفید شده بود، البته شاید به زور تعداد آنها به ده عدد می رسید. چشمهایش هم گیرا 

 و جذاب، ولی غمگین بود.

 

در آن لحظه نمی دانم چرا احساس می کردم درون قلبم روزنه ای باز شده بود که آقای صابری آن را به خودش 

م گرفت چقدر احمقانه در فکر آقای صابری بودم! وای اگر مادرم و آقاجون می اختصاص داده بود، از خودم لج

 فهمیدند، قطعاً به عقل و شعور من شک می کردند.

 

به خانه رسیدیم. بوی خاک و نم مشامم را پر کرد. ظاهراً آقاجون صبح، دم در و باغچه ها را حسابی آب پاشی کرده 

 بود و منتظر رسیدن ما بود.

 

ض اینکه از ماشین پیاده شدیم و می خواستیم که ساک هایمان را پایین بگذاریم در باز شد و پدرم در آستانه به مح

در ظاهر شد. چقدر از دیدنش خوشحال شدم. انگار که مدتها بود او را ندیده بودم. ذوق زده به طرفش دویدم و 

 خودم را در آغوشش انداختم.

 

 «خوب پوران خانم چطوری بابا، خوبی؟ زیارت قبول.»پدرم سرم را نوازش کرد و گفت: 
 

بله، حاال که شما را می بینم خوبم و از اینکه اسباب مسافرت ما را فراهم »من همانطور که در بغل پدرم بودم، گفتم: 

 «کردید، بسیار ممنونم.
 

دیدم بیچاره مادرم ساکها را یک قدم عقب رفتم « دخترجون من را ول کن بروم به مادرت کمک کنم.»آقاجون گفت: 

خانم خانما می بینم که »برداشته و به طرف ما می آید که آقاجون به موقع رسید و ساکها را از او گرفت و گفت: 

 «حسابی بهتان خوش گذشته و آبی زیر پوستتان رفته است. خیلی خوش آمدید.
 

پدرم  «از شما بود، ولی الحمداهلل آن هم حاال رفع شد.سالمت باشید، تنها غصه ای که آنجا داشتیم دوری »مادرم گفت: 

 خیلی شاد و سرحال به نظر می رسید.

 

داخل خانه شدیم، حمیدرضا هنوز خواب بود. پدرم نان تازه خریده، چای دم کرده و سفره صبحانه را هم چیده بود. 

است اینجا نبوده ام. چرخی توی خانه وای که چقدر دلم برای خانه خودمان تنگ شده بود. احساس می کردم که ساله

زدم تا ببینم اوضاع و احوال چگونه است، مثل یک هفته پیش همه چیز سر جایش هست یا نه؟ بی خود نبود که می 

با اینکه در مشهد به ما خیلی خوش گذشت ولی واقعاً آرامشی که در « هیچ کجای دنیا خانه خود آدم نمی شود.»گفتند 

 هیچ کجای عالم پیدا نمی شد. این خانه وجود داشت

 

مادرم کنار سفره صبحانه نشست و چند چای ریخت. ما هم نشستیم و مادرم این یک هفته مسافرتمان در مشهد را، 

 از سیر تا پیاز برای آقاجونم تعریف کرد.

 

 پدرم گاهی می خندید و گاهی ابروها را گره می کرد. از دیدن شادی پدرم لذت می بردم.
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درم حرفی از آقای صابری نزد، نمی خواست که سر صبح اعصاب بابا به هم بریزد. صبحانه را که خوردیم آقاجون ما

امروز بچه ها همگی می آیند ناهار پیش ما خانم شما فقط یک چلو درست کن، من می روم از بیرون کباب می »گفت: 

 «گیرم.
 

د آقاجون خندی« ی برای کباب همین جا یک چیزی درست می کنیم.ای بابا، چه کاریه این همه پول بده» مادرم گفت: 

فدای سرت، بعد از یک هفته ما شما را زیارت کردیم، نمی خواهم بری توی آشپزخانه خودت را خسته »و گفت: 

 «کنی. راستی چقدر از وقتی رفتی مشهد و برگشتی مقتصد شدی؟ کاشکی یک ماه دیگر هم می ماندی.
 

 «دیگه چی؟ اگر تمام دنیا را می گشتی زنی با کماالت تر از من پیدا نمی کردی...وا »مادرم گفت: 
 

فروغ و فرشته که خیلی توی این یک هفته به من رسیدند و دائماً غذای ظهر و شب »هر سه خندیدیم آقاجون گفت: 

کرده، همه روز شماری می  ما برقرار بود. خدا واقعاً در حق ما خیلی لطف داشته که سه دختر دسته گل به ما عطا

 «کردیم که شما برگردید.
 

فکر نمی کردم که نبود مادر اینقدر در روحیه من "فروغ هم خیلی خیلی دلتنگ بود، دائم می گفت »پدرم ادامه داد: 

 «"تأثیر بگذارد. انگار مدتهاست که مادر را ندیده ام.
 

 ظهار دلتنگی می کرد.مادرم هم دائم قربون صدقه فروغ و فرشته می رفت و ا

 

ساکم را برداشتم و به اطاقم رفتم تا وسایلم را جابجا کنم. به محض اینکه در اطاق تنها شدم، دوباره قیافه آقای 

 صابری با همان چشمهای غمگین در نظرم آمد . هرچه خواستم حواسم را پرت کنم، نشد که نشد.

 

در خیلی سختی می کشند. یک لحظه مجسم کردم اگر من مادر آنها با خودم فکر می کردم بچه هایش حتماً بدون ما

 بودم چطور با آنها رفتار می کردم و چه لباس هایی تنشان می کردم یا با هم چه بازیهایی می کردیم.

 

 «ای بابا پوران حواست کجاست؟»ناگهان با صدای حمیدرضا از عالم رویا بیرون آمدم. گفت: 
 

 «سیدنم بخیر.علیک سالم، ر»گفتم: 
 

 «ای بابا مهلت بده. اوالً سالم، دوماً رسیدن بخیر، مشتی پوران، سوماً سوغاتی من کو؟»حمیدرضا گفت: 
 

ای بابا حمیدرضا تو دیگه کی هستی؟ بگذار از راه برسم، بعد در ساکم را باز می کنم، سوغاتی تو را هم می »گفتم: 

ن شاءاهلل وقتی ازدواج کردی و به خانه ی بخت رفتی به زنت بدهی و دهم! یک بسته زرشک برایت آورده ام تا ا

 «بگویی خانم جان با این زرشک ها یک زرشک پلوی خوشمزه بپز! بعد که حسابی خوردی یاد من هم بکن.
 

 و اطاق را ترک کرد.« برو بابا بی مزه. سوغاتی نخواستیم خسیس.»حمیدرضا چپ چپ نگاهی به من کرد و گفت: 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

6 8  

 

شده  11نده ام گرفت، چقدر زود از کوره در رفت. مشغول جمع و جور کردن و جای دادن وسایلم شدم. ساعت خ

بود، صدای زنگ در را شنیدم. از توی اتاق داد زدم من در را باز می کنم و مثل فشنگ از جا پریدم. نمی دانم منتظر 

رشته را به همراه ثریا دیدم. مثل همیشه از دیدنش دیدن چه کسی بودم. بدون اینکه بپرسم کیه در را باز کردم، ف

ناراحت نشدم. شاید به این دلیل که مدتی بود با فرشته رو به رو نشده بودم. احساس کردم دلم برایش تنگ شده، 

بغلش کردم و همدیگر را بوسیدیم. داشتن خواهر در زندگی نعمت بزرگی است، چرا حاال که من این نعمت را 

ندانم. در هر حال بعد از روبوسی با او و ثریا، آنها به داخل آمدند. فرشته یکراست به سراغ مادرم  داشتم قدرش را

رفت. معلوم بود که دلش خیلی تنگ شده، ثریا را بغل کردم. احساس کردم که خیلی بزرگ شده، چقدر شیرین زبان 

از بغلم پایین گذاشتم، نمی دانم چه چیزی باعث و خواستنی بود، چند تا ماچ آبدار ثریا را به گریه انداخت. ثریا را 

شده بود که یک شبه اینقدر تغییر کنم. حاال احساس می کردم که همه را دوست دارم. فرشته که تا چند روز پیش 

 نمی توانستم تحملش کنم. حاال به نظرم دوست داشتنی می آمد.

 

فروغ عزیزم وارد خانه شد. چه ساعاتی بود! بسیار  در هر حال بعد از مدتی دوباره زنگ در زده شد و این دفعه

شیرین و دلچسب، چرا که خانواده ما دوباره مثل قدیم ها دور هم جمع شده بود. همه با هم شوخی می کردند و 

 سرخوش و شاد بودند.

 

 پدرم به همراه حمیدرضا به کبابی رفتند و ما، در منزل نشسته بودیم و صحبت می کردیم.

 

 «هیچ می دانی ما دیشب با چه کسانی همسفر بودیم.»رو به فرشته کرد و گفت: مادرم 
 

 «باور کن نمی دانم.»گفت: « بگو به جان مادر نمی دانی!»مادر دوباره پرسید: « نه از کجا بدانم.»فرشته گفت: 
 

 «با آقای صابری.»مادرم گفت: 
 

از قیافه شوکه شده فرشته فهمیدم « تازه با هم توی یک کوپه بودیم.» دهان همه باز مانده بود. مادرم دوباره ادامه داد:

 «چطور امکان دارد؟»که واقعاً نمی داند، پرسید: 
 

 «خودش از ال به الی صحبتهای شما فهمیده که ما کی می رویم و چه موقع برمی گردیم.»مادرم گفت: 
 

پوران من را »بعد رو به من کرد و گفت: « ین طوری شد.باور کن مادرجون من اصالً نمی دانم چرا ا»فرشته گفت: 

ببخش، چون من فقط به عنوان یک صحبت معمولی این موضوع را عنوان کردم. اصالً فکر نمی کردم که آقای صابری 

 «چنین خریتی بکند.
 

 بلند شدم و به اطاقم رفتم دراز کشیدم.« اصالً مهم نیست خودت را ناراحت نکن.»گفتم: 

 

دوباره چهره آقای صابری در نظرم آمد، دیگه از خودم لجم گرفته بود. چطور من که این چنین با آقای صابری  باز

 دشمن خونی بودم، اینقدر تغییر کرده بودم.
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شاید به این دلیل بود که من دختر حساس و احساساتی بودم و قیافه غمگین و چشم های محزون آقای صابری قلبم 

بود. همینطور رفتار فرزندان و شنیدن خاطرات و غم و غصه های آقای صابری باعث شده بود که  را به درد آورده

 کمی نرم تر شوم و از موضع قبلی ام عقب نشینی کنم.

 

شاید هم قیافه دل نشین آقای صابری دلیل دیگری برای صحه گذاشتم بر این عمل بود، چرا که تا بحال به قیافه 

اه نکرده بودم و همیشه با تنفر و بیزاری با او رو به رو شده بودم، ولی این بار دلم برای او می آقای صابری با دقت نگ

سوخت. در کل فکر می کنم که کمی هم خریت قاطی این ماجرا بود. یعنی ساده انگاشتن چنین موضوع مهمی از اول 

ایرج یک فرد بیچاره و بی پناه است که اشتباه بود. شاید گول آن نگاه های معصومانه را خوردم. احساس می کردم 

حاال به من پناه آورده و از من کمک می خواست و من می بایست به او کمک می کردم. مادر خوبی برای فرزندانش 

می شدم و تمام کمبودهای زندگی آنها را جبران می کردم. ولی سخت در اشتباه بودم و زندگی ویران شدۀ او و 

 توانستم آباد کنم. فرزندانش را یک تنه نمی

 

 «پوران جان بیا می خواهیم سفره را بیاندازیم.»بعد از مدتی مادرم صدایم کرد و گفت: 
 

 «مگه آقاجون برگشته؟»پرسیدم: 
 

 «هنوز نه، ولی کم کم پیدایشان می شود.»مادرم گفت: 
 

یم. ولی درون قلبم چیزی بود که مرا آزار آن روز ناهار را در فضای نسبتاً خوب و دلنشینی خوردیم و گفتیم و خندید

 می داد و نمی گذاشت راحت باشم و آرامش داشته باشم.

 

فروغ و فرشته ظرفها را شستند و بچه ها در حیاط مشغول بازی بودند. آقاجون هم توی حیاط مواظب بچه ها بود و 

 مادرم هم ظرف های شسته شده را جابجا می کرد.

 

م و دوباره به اطاق رفتم. خودم را روی تخت ولو کردم، چشمان غمگین آقای صابری لحظه ای خستگی را بهانه کرد

 مرا رها نمی کرد.

 

 نمی دانم آن همه نفرت من یک شبه چطور به این احساس نرم و لطیف تبدیل شده بود!

 

 «ابری را از ذهنت دور نکن.فکر آقای ص»البته این احساس قابل کنترل بود ولی انگار قلقلکم می داد و می گفت: 
 

. خوب به به! خانم را ببین»خوابم برد، فکر می کنم نیم ساعتی خوابیده بودم که صدای فروغ را شنیدم که می گفت: 

 «از زیر کار در رفتی! اومدی راحت گرفتی خوابیدی؟ بلند شو تعریف کن، از مشهد بگو از مرضیه خانم بگو ببینم.
 

 «فروغ به نظر تو آقای صابری چه جور آدمیه؟»خواد حرف بزنم، گفتم: احساس کردم دلم می 
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ای بابا ول کن! پیرمرد بیچاره غلط کرد، واهلل اگر می دانست با این کارش رسوای عالم و آدم می شود »فروغ گفت: 

ت و بت پشیمان اسپشت قلبش را داغ می کرد و عاشق نمی شد. این حرفها را کنار بگذار، طفلک فرشته هم از این با

 «دلش می خواهد جبران کند. دیگه نگذار وضع از این بدتر شود!
 

 دیدم نه بابا، فروغ اصالً منظور مرا نفهمیده و توی باغ نیست. بنابراین فکر کردم بهتره فعالً به او حرفی نزنم.

 

م. فروغ هم با لذت به همه حرف از اتفاقات و مسائلی که در مشهد پیش آمده بود و جاهایی که رفتیم برایش گفت

ای وای، چای ها سرد شده، »هایم گوش می کرد. بعد که حرف هایم به انتها رسید فروغ یکدفعه از جا پرید و گفت: 

آمده بودم بهت بگم که چای ریختم بیا بخور. بلند شو، برو چای ها را عوض کن. می بینی که من خسته شدم و این 

 «کرد( نمی گذارد دیگه خیلی سر پا بایستم.فسقلی هم )اشاره به شکمش 
 

نگاهی به شکمش کردم، طفلکی سنگین شده بود از خودم خجالت کشیدم که چطور اجازه دادم فروغ با این حال و 

 این شکم ظرف ها را بشوید.

 

تا وقتی که  البتهفروغ جان امروز خیلی خسته بودم، مرا ببخش. دیگه نمی گذارم دست به سیاه و سفید بزنی، »گفتم: 

 «اینجا هستی.
 

 «باشد، ولی االن برویم. بقیه دلخور می شوند که ما دو تایی توی اطاق چه می کنیم.»خندید و گفت: 
 

بلند شدیم و از اطاق بیرون آمدیم. دیدم مادرم مشغول آوردن سوغاتی هاست و بچه ها دور مادر جمع شده اند و هر 

 فته و با خوشحالی از با سلیقگی مادر تعریف می کند.کسی سوغاتی اش را در دست گر

 

من لحظه ای از شادی بقیه شاد و خرسند شدم، ولی دوباره در الک خودم فرو رفتم. خوشبختانه چون خسته هم بودم، 

 کسی نفهمید که من مشکلی دارم.

 

 دم، ذهنم خیلی آشفته و درهم بودیک هفته به سرعت برق و باد گذشت. یک روز برای خرید از خانه بیرون رفته بو

و متوجه اطرافم نبودم که ناگهان آقای صابری را جلو رویم دیدم، به روی خودم نیاوردم. چون در محلۀ ما همه 

همدیگر را می شناختند، صالح ندیدم که با او احوالپرسی کنم. جلو آمد و سالم کرد، من هم جواب دادم. خواستم راه 

 «پوران خانم لطف کنید و به پدرتان بفرمائید که ما جمعه شب خدمت می رسیم.»و گفت: بیافتم که صدایم کرد 
 

تا خواستم جواب بدهم که به چه دلیل و برای چه، آقای صابری خیلی دور شده بود، چند لحظه همانجا ایستادم، از 

 آقای صابری و از کار او اصالً رفتار آقای صابری متعجب شده بودم. سریع به سمت خانه برگشتم. این بار از دیدن

 ناراحت نشدم.
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توی راه حساب کردم، از سه شنبه تا جمعه چند روز مانده بود. خوب حاال چطوری باید این موضوع را به آقاجون و 

مادرم می گفتم. رفتم توی آشپزخانه، مادرم طبق معمول مشغول کارهای روزمره بود. بی مقدمه و ناگهانی به مادرم 

 «امروز آقای صابری را توی خیابان دیدم.» گفتم:
 

جلو آمد و سالم کرد، من هم مجبور »، ادامه دادم: «خوب»مادرم را انگار برق گرفت ولی به روی خودش نیاورد گفت: 

 منتظر شدم عکس العمل مادرم را ببینم.« شدم جوابش را بدهم، ولی فقط این نیست.

 

 «عریف کن.خوب ت»برگشت مرا نگاه کرد و گفت: 
 

 «راستش چی بگم... خوب من... جمعه می آیند خواستگاری.»با لکنت گفتم: 
 

مادر انگار انتظار شنیدن این حرف را داشت. چیزی نگفت، فقط مرا نگاه کرد، انگار می خواست از چشمانم قلبم را 

 بخواند.

 

 «واهد گفت.ولی نمی دانم که آقاجون چه خ»من سرم را پایین انداختم و گفتم: 
 

چی می خواهد بگوید؟ مگه ما غیر از )نه( جواب »مادرم برگشت و مشغول کار شد، همانطور هم صحبت را ادامه داد: 

دیگری برای او داریم؟ ولی من همین طور توی این فکر هستم که آقای صابری چقدر در جواب رد شنیدن پشت کار 

 «از بین نبرد ول کن نیست.دارد. این آقای صابری مثل اینکه تا پدرت را 
 

 ناگهان به« ای بابا، مادرجون چقدر سخت می گیری؟ مگه بنده خدا چه کار کرده؟ فقط خواستگاری کرده.»گفتم: 

 خودم آمدم و متوجه شدم جمله ای را که نباید بگویم، گفته ام.

 

 «عه بنده خدا شد!مثل اینکه دیگه دشمن سرسخت آقای صابری نیستی، چطور شد یکدف»مادرم گفت: 
 

نمی خواهد بهانه ردیف کنی. ولش کن گور باباش هر چی هست. مرد خوب یا بد، در »به تته پته افتادم، مادرم گفت: 

 «هر حال جمعه هم که بیایند جواب ما منفی است.
 

آقای  عالقه من نسبت به و رفتم توی اطاقم. اتفاقی که نباید می افتاد افتاد و« هر جور میل دارید.»با دلخوری گفتم: 

 صابری آشکار شد.

 

خدایا! این چه جور بازی بود که برای من مقدر کردی؟ روزها گذشت و من هنوز خبر نداشتم که مادرم با آقاجون 

صحبت کرده یا نه؟ تا روز جمعه هم نفهمیدم. صبح جمعه از خواب بیدار شدم، سر و صورتم را شستم و رفتم که 

یزم. مادرم را دیدم که مشغول تمیز کردن آشپزخانه است. سالم کردم مادرم هم بدون اینکه برای خودم چای بر

 سرش را باال کند جواب سالم مرا داد.

 

 «آقاجون کجاست؟»پرسیدم: 
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ولی دیروز با پدرت صحبت »نشستم تا لقمه ای صبحانه بخورم. صدای مادرم را شنیدم: « برای خرید رفته.»گفت: 

 «ورد آقای صابری، در جریان هستی که؟کردم، در م
 

دهانم خشک شده بود. رویم نمی شد بپرسم عکس العمل آقاجون چی بود، ولی مادرم نگذاشت من زیاد « بله؟»گفتم: 

اول آقاجونت خیلی عصبانی شد ولی بعد که با هم صحبت کردیم تصمیم گرفتیم برای بار آخر »منتظر بمانم و گفت: 

 «بیایند تا ببینیم که چه می خواهند؟ چرا دست از سر کچل ما برنمی دارند؟ هم که شده بگذاریم
 

صدای در را شنیدم، فهمیدم که آقاجون از خرید برگشته. زود چایم را خوردم و به اطاقم رفتم. رویم نمی شد بمانم و 

لم داشت می ترکید. از اطاق با او رو به رو شوم. تا ظهر خودم را در اطاق مشغول کردم ولی دیدم دیگه نمی شه، د

بیرون آمدم و پدرم را رو به روی خودم دیدم. با عجله سالم کردم، پدرم هم با همان مهربانی همیشگی سالم مرا 

چاره ای جز قبول کردن نداشتم. می دانستم صحبت ما در چه « آمدم تا با هم صحبت کنیم، باشد؟»جواب داد و گفت: 

ن دهان باز کند و من را ببلعد. روی تختم نشستم و سرم را پایین انداختم، رویم موردی است. دلم می خواست زمی

 نمی شد به چشمان آقاجون نگاه کنم.

 

 نمی دانم چرا این چنین بودم. با اینکه گناهی مرتکب نشده بودم، ولی احساس گناهکاران را داشتم.

 

ه امروز به اینجا می آیند، فکر می کنی دلیلش چیه که دخترم شنیدم آقای صابری را دیده ای و گفته ک»پدرم گفت: 

 «می خواهند باز هم به خواستگاری بیایند؟
 

من بهت می گم علیرغم اینکه می دانم که تو هم »شانه هایم را باال انداختم و خودم را به نفهمی زدم. آقاجون گفت: 

 می دانی.

 

هم که ما او را ندیدیم شرط می بندم مشغول تهیه دالیلی  آقای صابری صددرصد روی حرفش ایستاده، در این مدت

بوده که برای ما قانع کننده باشد و با این ازدواج موافقت کنیم. در هر حال سن و سال آقای صابری زیاد است، با 

وجود داشتن سه بچه فکر می کنی که صالح است که با آقای صابری ازدواج کنی؟ این بزرگترین عیب آقای صابری 

ست. خودت که بهتر از من می دانی. در هر حال تصمیم با خودت است و من و مادرت می خواهیم که عاقبت به خیر ا

شوی. البته آقا مهدی هم قبالً ازدواج کرده بود و بچه داشت که با فرشته ازدواج کرد که الحمداهلل مرد بسیار خوبی 

ت. ولی تصمیم نهایی را باید خودت بگیری. خوب حاال چه هم از کار درآمده و خواهرت را واقعاً خوشبخت کرده اس

می گویی؟ آنطور که مادرت می گفت، ظاهراً از ایشان خیلی هم بدت تمی آید و مثل گذشته دشمن سر سخت آقای 

 «صابری نیستی. در هر حال بگو. اگر حرفی داری، من منتظرم. گوش می دهم.
 

ل نمی دانم، همانطور که فهمیدید من مث»کردم سرم را بلند نکردم و گفتم: من همانطور که با انگشتان دستم بازی می 

گذشته نیستم، خودم هم می دانم که تغییر کرده ام. بعد از آن موقعیت هایی که برای ازدواج برایم پیش آمد و نشد، 

ر هم بی عقل و شعور دیگه قصد نداشتم حاال حاالها ازدواج کنم، باالخره آقاجون من بیست و یک سال دارم و آنقد
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نیستم. معایب آقای صابری سر جای خودش هست ولی حتماً نقاط مثبتی هم دارد که برای خودش با ارزش است. در 

 «هر حال من می خواهم یک مقدار فکر کنم، در نهایت هرچه شما صالح می دانید همان کار را بکنید.
 

را این آقای صابری سیاه کرده، ولی بهتره کارها را به خدا  اگر چه روزگار ما»آقاجون از جایش بلند شد و گفت: 

 «بسپاریم ببینیم چه می شود.
 

 این را گفت و از اتاق خارج شد. وقتی در اطاق بسته شد نفس راحتی کشیدم.

 

مه ه اصالً فکر نمی کردم این حرفها از دهان من خارج شده باشد. در هر حال بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد،

 کارها را به خدا سپردم و از اطاق بیرون آمدم.

 

 

 

 9فصل 

 

 

 

عصر جمعه بود که آقای صابری به همراه دختر بزرگ و مادر و خواهر بزرگش مریم خانم و شوهر خواهرش آقای 

زمان عقل حاال رستگار به منزل ما آمدند. خدایا حاال که دارم این خاطرات را مرور می کنم آرزو می کنم کاشکی آن 

 را داشتم. کاش می دانستم که با دست خودم چه بخت شومی را برای خودم می سازم.

 

در هر حال آقای صابری به همراه خانواده اش وارد شدند، این دفعه با دقت نگاهش کردم. او مرد بسیار خوش قیافه 

 .و خوش لباسی بود، با همان نگاه غمگین که قلب مرا کمی نرم کرده بود
 

آقای صابری دلیل آمدن شما به اینجا بعد »نشستند و پدرم بعد از حرف های معمولی شروع به صحبت کرد و گفت: 

از آن همه مسائلی که پیش آمد و آسیب هایی که به روح دخترم وارد شد چیست؟ آیا چیزی باقی مانده یا شما هم 

 «حرفی برای گفتن دارید؟ من منتظرم، بفرمایید.
 

جناب احمدی، من تمام حرف هایم را قبالً زده ام و شما هم در جریان »صابری صدایش را صاف کرد و گفت: آقای 

عالقه شدیدی که به پوران خانم دارم، هستید. همانطور که می دانید من رئیس قسمت بایگانی در شرکت مخابرات 

ارم در خیابان پهلوی نرسیده به میدان هستم و از لحاظ درآمد خدا را شکر وضعیتم در حد خوب است. خانه ای د

تجریش، جای نسبتاً خوبی است. در شمال هم یک ویال و یک باغ پرتقال دارم که همه را پشت قباله پوران خانم می 

اندازم. من از زندگی گذشته ام آنقدر ناراحتی کشیده ام که قصد دارم از این به بعد زندگی بی دردسری داشته باشم. 

ه و عاشقانه، فقط همین. برای شروع یک زندگی اوالً سالمتی دوماً عشق و سوماً ثروت الزم است که یک زندگی ساد

من هر سه را دارم و بقیه آن هرچه که باقی می ماند به مرور زمان به دست می آید. عشقی که من نسبت به پوران 

پوران خانم را چقدر خوشبخت می کنم. خانم دارم، معایب و اشکاالت من را پوشش می دهد و شما خواهید دید که 

 «فقط آقای احمدی شما اجازه بدهید و با این وصلت موافقت کنید تا ببینید که من چه خواهم کرد.
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آقای صابری شما فرزندانتان را چه خواهید کرد. می دانید که پوران هیچ چیز از تربیت کودک نمی داند. »پدرم گفت: 

 «زند باشد، در حالیکه همیشه کارهایش را مادرش انجام می داده.پوران نمی تواند مادر سه فر
 

 «بچه ها را به مادرم می سپارم و هر از گاهی به آنها سر می زنم.»آقای صابری گفت: 
 

منزل مادرم نزدیک خانه ماست و بچه »پدرم نگاهی به من کرد، من هم حرفی برای زدن نداشتم. آقای صابری گفت: 

 «حت تر هستند. در هر حال همه چیز بستگی به پوران خانم دارد.ها هم آنجا را
 

صحبت های مهم تقریباً تمام شد و آقای رستگار از اخالقیات و خصوصیات خوب آقای صابری می گفت که چنین و 

 وچنان است. از خصوصیات خانم قبلی آقای صابری که چقدر در حق او بدی کرده و فقط آقای صابری را آزار داده 

در حق بچه ها هم مادری نکرده گفت. مریم خانم هم دائم قربان صدقه من می رفت و از من تعریف می کرد. پدرم 

از این اوضاع معلوم بود که راضی نیست و دلش می خواست هرچه زودتر این حرفها تمام شود و آنها بروند. دختر 

 «خانم می شه به من یک لیوان آب بدهید.پوران »آقای صابری سیمین بلند شد و به طرف من آمد و گفت: 
 

 بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.« چرا نمی شه.»دستی به سرش کشیدم و گفتم: 

 

پوران خانم من می دانم که بابا می خواهد با شما ازدواج کند، »او هم دنبالم آمد، به آشپزخانه که رسیدیم گفت: 

است که شبها با خیال راحت نخوابیده ام. مادربزرگم بسیار بد اخالق خواهش می کنم قبول کنید. از غم و غصه مدته

است و حوصلۀ سر و صدای ما بچه ها را ندارد و دائماً با ما دعوا می کند. غذایی هم که می پزد همیشه بدمزه است. 

نه به همین و غمگیبابا ایرج نمی رسه که به ما توجه کند. کسی نیست که به اشکاالت درسی ما برسد او خیلی ناراحت 

علت نه بابا ایرج حوصلۀ ما را دارد و نه مادربزرگ. اگه شما با بابا ایرج ازدواج کنید، من که خیلی خوشحال می شوم. 

معلوم می شه که شما خیلی هم مهربون هستید. تنها کسی که بعضی وقتها ما را می بیند و با ما مهربان است عمه مریم 

سیمین این حرفها را مسلسل وار بیان کرد و به ناگاه ساکت شد. « بار به خانه ما می آید.است که آن هم هفته ای یک 

 انگار این حرفها مدتها بود توی دلش مانده بود.

 

سیمین جان مگه مادرت را نمی بینی؟ باالخره مادر همیشه از همه کس به بچه هایش نزدیکتر و مهربانتر »پرسیدم: 

 «است.
 

ا ایرج نمی گذارد ما مامان اعظم را ببینیم، فقط بعضی وقتها دو هفته در میان ما را پیش مامان اعظم باب»سیمین گفت: 

 «می برد، یکی دو ساعتی همدیگر را می بینیم و برمی گردیم.
 

دلم خیلی برای بچه های آقای صابری می سوخت. آخه این طفلکی ها چه گناهی داشتند که باید به آتش پدر و مادر 

 زند؟!بسو
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لیوان آب را به سیمین دادم، او هم جرعه ای نوشید و لیوان را به من برگرداند. تعجب کردم، معلوم بود که تشنه اش 

 نبوده و فقط تشنگی بهانه ای بوده برای صحبت کردن با من.

 

ست. ش عمه اش نشدر دلم به این سیاست و هوش، آفرین گفتم، با هم از آشپزخانه بیرون آمدیم. سیمین رفت و پی

 من هم پهلوی پدرم نشستم. دیگه تقریباً حرفها تمام شده بود و چیزی باقی نمانده بود.

 

را هم  پدرم انجام دادن تحقیق« باید صبر کنید تا ما فکرهایمان را بکنیم.»بعد از اتمام صحبتها، پدرم به آنها گفت: 

 سر آنها هم آقای رستگار و مریم خانم به راه افتادند. الزم می دانست. آقای صابری و مادرش بلند شدند و پشت

 

ا سپس مر« خواهش می کنم درست فکر کن و عاقالنه تصمیم بگیر.»مریم خانم موقع خداحافظی جلو آمد و گفت: 

 بوسید و رفت.

 

و پوران، ت ببین عزیزم»وقتی آنها رفتند من و مادرم مشغول جمع آوری بشقاب ها بودیم پدرم خطاب به من گفت: 

دختر چشم و گوش بسته و سیزده، چهارده ساله نیستی که به زور تو را به کاری مجبور کنم یا جلوی تو را بگیرم، 

خودت خوب می دانی که من و مادرت راضی به این وصلت نبودیم، البته حاال هم راضی نیستیم، ولی ترجیح می دهیم 

می خواهیم بعداً بگویی که ما نگذاشتیم یا ما مجبورت کردیم. به هر که انتخاب را به عهده خودت بگذاریم چرا که ن

حال اگر موافقی بگو برای تحقیق به عمویت بگویم تا به شمال برود و تحقیقات را انجام دهد. خودم هم باید اینجا 

الم کن. من ن اعپیگیری کنم تا ببینم که آیا صحبت های آقای صابری صحت دارد یا نه. فکرهایت را بکن و فردا به م

 این جمالت را در حالی بیان کرد که اصالً نیم نگاهی هم به من نیانداخت.« می روم نمازم را بخوانم.

 

 حرفهای آقاجون را شنیدم ولی الم تا کام نتوانستم حرف بزنم. چرا که می دانستم جواب قلبم چیست.

 

یری و در عوض قدرت قلب و احساس را انقدر زیاد می خدایا! چرا بعضی مواقع قدرت فکر کردن را از انسان می گ

 کنی که انسان کارهای غیرعاقالنه انجام بدهد.

 

آن شب، شام را در فضای آرام و ساکت خانه خوردم و بعد از شستن ظرفها به بهانه خستگی به اطاق رفتم. روی تخت 

کردم که اگر او همانطور که خودش گفت، دراز کشیده بودم و معایب و محاسن آقای صابری را می شمردم، حساب 

رفتار کند و همانطور که گفت برای شروع یک زندگی خوب و ایده آل، سالمتی، عشق و ثروت الزم را دارا باشد 

چقدر من خوشبخت می شدم. پس فقط سن آقای صابری بود که در کفه ترازو سنگینی می کرد، البته ظاهرش سن 

ود بچه ها هم که برای من آزار دهنده نبود، چرا که من احساس می کردم می توانم واقعی اش را نشان نمی داد. وج

از آنها مواظب کنم و مادر مهربانی برای آنها باشم. همۀ اینها مستلزم این بود که ببینم آیا به آقای صابری عالقه دارم 

را برای او باز کرده بودم. البته عشق و  یا نه، آن هم وقتی به قلبم مراجعه کردم، دیدم آری، من در اعماق قلبم جایی

 عالقۀ شدیدی نبود ولی جوری بود که نمی توانستم به او فکر نکنم.

 

با این فکرها خوابیدم و صبح هم با اعصاب و تنی خسته از خواب بیدار شدم. گیج و منگ بودم. خواب های آشفته 

 نگذاشته بود که شب را راحت بخوابم. پیش مادرم رفتم.
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چای آماده بود. بعد از خوردن چای و صبحانه انگار مغزم شروع به کار کردن کرد. تا عصر نه من با مادرم صحبت 

 دیگری کردم و نه او با من. معلوم بود که می خواهد در آرامش باشم، مرا به حال خودم گذاشته بودند.

 

م، ولی باز هم صحبتی به میان نیامد. من تمام حدود ساعت هفت بود که آقاجون آمد. نمازش را خواند و غذا خوردی

مدت به فکر سیمین بودم و به حرفهایش فکر می کردم. انگاری وجود این بچه مرا به طرف آقای صابری هل می داد، 

 «بخاطر من بیا.»انگار می گفت که 
 

ه خواندن بود. تلویزبون شب که شام خوردیم، رفتم یک ظرف میوه آوردم، جلوی آقاجون گذاشتم. او مشغول روزنام

را روشن کردم، نزدیک او روی زمین نشستم. ولی حواسم به تلویزیون نبود زیر چشمی مواظب آقاجون بودم، میوه 

پوران فکرهایت را کردی؟ تصمیمت را گرفتی؟ البته هرچه که هست بهتره زودتر »را که خوردیم آقاجون گفت: 

 «یکسره شود.
 

آقاجون گفتم. علی رغم مسائل به وجود آمده، هنوز هم با پدرم احساس راحتی می کردم.  فکرها و نظرهایم را برای

 آقاجون به حرفهای من گوش می کرد و سر تکان می داد.

 

آقاجون نمی دانم که آیا این کار من درست است یا نه؟ ولی حداقل بخاطر بچه هایش با این کار »در آخر هم گفتم: 

اً برایشان می سوزد، شاید بتوانم جای مادری را که هیچوقت وجودش را احساس نکردند موافقم. راستش دلم واقع

بگیرم، البته نه اینکه بخواهم خودم را قربانی کنم، ولی آقای صابری تنها عیبش ازدواج قبلی اوست که آن هم حاال 

ت ندارد عمو را برای تحقیقا برای من خیلی مهم نیست. در نظرم محاسن او بیشتر از معایبش است. پس اگر اشکالی

به شمال بفرستید تا بفهمیم حرفهای آقای صابری تا چقدر واقعی است. حرفهای من هم تمام شد، حاال شما خودتان 

 «مختار هستید هرچه که صالح می دانید انجام دهید.
 

 «ءاهلل که خیر است.پس بهتره همه چیز را به خدا بسپاریم ان شا»پدرم در حالیکه از جا بلند می شد گفت: 
 

تلفن را برداشت و به عمویم تلفن کرد. عمویم از قبل در جریان این مسائل بود و پدرم موضوع خواستگاری مجدد 

 آقای صابری را برایش تعریف کرد. او قبول کرد که برای پس فردا به شمال برود تا مقدمات کار را فراهم کند.

 

 فت و با پدرم صحبت کرد و قرار شد هفته دیگر او منتظر جواب ما باشد.فردای آن روز آقای صابری تماس گر

 

همسایه های آقای صابری در شمال از »وقتی عمو از شمال برگشت، حرفهای آقای صابری را تأیید کرد و گفت: 

 .«تایشان خیلی تعریف کردند و گفته اند که مرد بسیار خوب و درستکاری است و تمام صحبت های او درست اس

 

پدرم بعد از شنیدن نتیجه تحقیقات عمو تصمیم گرفت خودش به محل زندگی فعلی آقای صابری برود و از 

 همسایگان پرس و جو کند تا موردی باقی نماند.
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خالصه همه چیز دست به دست هم داد و تأیید کردن آقای صابری از جانب همه آشنایان، چهار ماه بعد از آن تاریخ 

 ره عقد با آقای صابری نشانید.مرا پای سف

 

ته دلم فکر می کردم نکند که اشتباه کرده ام و جایی که االن نشسته ام جایی نباشد که من در انتظارش هستم، ولی 

 نگاه های شاد و لبریز از عشق و مطمئن آقای صابری، به من اطمینان می داد و مرا در این راه ثابت قدم می کرد.

 

را خواند و آقای صابری یا بهتر بگویم ایرج فعلی، انگشتر نسبتاً گرانبهایی به دستم کرد و از اینکه عاقد خطبه عقد 

قبول کردم همسر او باشم از من سپاسگزاری کرد. در آن لحظه احساس می کردم خوشبخت هستم. فکر می کردم 

نگاه می کردم. آنها هم حالتی آمیخته با  ایرج واقعاً مرد خوبی است و از صمیم قلب مرا دوست دارد. به مادر و پدرم

نگرانی و خوشحالی داشتند. بچه های ایرج همگی باالی سر ما ایستاده بودند و هر کدام یک سکه به من کادو دادند و 

مرا بوسیدند. ولی نمی دانم چرا سیمین فقط به دل من می چسبید، محمد و مهین نچسب و تلخ بودند انگار به زور 

ور کرده بودند که بیایند. از خانواده ایرج همه آمده بودند. سه برادر و پنج خواهر، همگی ظاهراً مهربان آنها را مجب

 نشان می دادند، ولی بعدها مشخص شد که هر کدام چقدر نامهربان بودند.

 

شد.  زارشب عروسی، ایرج چیزی کم و کسر نگذاشته بود همه چیز مرتب و عالی بود و مراسم به بهترین نحو برگ

احساس خوبی داشتم و دائم دعا می کردم که همه چیز تا انتها به همین خوبی پیش برود. شب عروسی بعد از اتمام 

 مراسم سوار بر ماشین بنزی که ایرج داشت شدیم و در شهر بزرگ تهران چرخ زدیم و به منزل ایرج رسیدیم.

 

ای نزد مادربزرگ باشند تا من به زندگی جدید عادت  آن شب قرار بود که بچه ها طبق عادت همیشگی، یک هفته

 کنم و بعد ببینم چه می شود. اگر تمایل به آمدن بچه ها داشتم بعداً خودم همه چیز را مشخص کنم.

 

دم در خانه ایرج پدرم ما را دست به دست داد و ایرج خم شد و دست پدرم را بوسید و باز هم بخاطر این که او را 

تا دامادشان شود از وی تشکر کرد. من به دلیل اینکه از خانواده مهربانم جدا می شدم ناراحت و گریان  قابل دانستند

 بودم.

 

مادرم و پدرم را بوسیدم، با فروغ و فرشته و حمیدرضا خداحافظی کردم و پیش به سوی سرنوشتی نامعلوم، قدم به 

 د.خانه ایرج گذاشتم. خانه ای که بعدها مأمن شخص دیگری ش

 

شب که تنها شدیم لباس عروسی را عوض کردم و صورتم را شستم و موهایم را باز کردم. ایرج رو به رویم نشست و 

واقعاً که تو بدون این رنگ و روغن ها خیلی زیباتری. می دانی پوران، تو در نظر من فرشته کوچولویی هستی »گفت: 

پوران نمی دانم بیدارم یا خواب می بینم! آیا خدا لطف خود را  که می تونی به زندگی آشفته ام سر و سامان ببخشی.

 «در حق من تمام کرده که تو را به من داده است؟ هنوز باورم نمی شود.
 

 سپس دستم را بدستش گرفت و بوسید، من هم مقاومتی نکردم.
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 18فصل 

 

 

 

باز کردم ایرج را دیدم که دست زیر چانه اش گذاشته صبح که از خواب بیدار شدم، ساعت نه و نیم بود، چشمانم را 

 و مرا همچنان نگاه می کند. سالم کردم.

 

 «صبح بخیر، خانم خانمها. چطوری پوری خانم؟»گفت: 
 

مگه پوران نیستی، خوب می خواهم تو را پوری صدا بزنم. یک اسم »گفت: « چی گفتی؟ پوری خانم دیگه کیه؟»گفتم: 

 نرا به زبان می آورم.مخصوص که فقط من آ

 

خنده ام گرفت، آقای صابری گذشته و ایرج فعلی، مانند جوانان پرشور عشق می ورزید. از جا بلند شدم و به 

 آشپزخانه رفتم. سماور در حال قل زدن بود، چای هم دم شده بود و میز صبحانه هم چیده شده بود.

 

 «ایرج خان مگه ساعت چند بیدار شدید؟»دم گفتم: یکدفعه حرفم را فرو خور« آقای صابری...»گفتم: 
 

دیگه نشد، مگه با غریبه حرف می زنی که به من می گی ایرج خان، من ایرج هستم »ایرج رو به من کرد و گفت: 

 و هر دو از این حرف خندیدیم.« باشه ایرج خالی شما کی از خواب بیدار شدید؟»ایرج خالی همین و همین. گفتم: 

 

 «چقدر منتظر چنین لحظاتی بودم و حاال هم شکرگزار خدا هستم که به آن رسیدم.»را بغل کرد و گفت: ایرج م
 

صدای زنگ در، آن موقع از روز من و ایرج را متعجب کرد. ایرج به حیاط رفت تا در را باز کند. از پشت پنجره نگاه 

پشت سر آنها وارد حیاط شد. تعجب کردم قرار کردم. دیدم بچه های ایرج دویدند توی حیاط و مادربزرگشان هم 

بود که بچه ها تا یک هفته پیش او بمانند و در صورت تمایل من، بعداً ایرج به دنبالشان برود. مهم نبود، دستی به 

موهایم کشیدم و وارد حیاط شدم. سالم کردم و روی عزیز جون را بوسیدم و خوش آمد گفتم. سیمین هم جلو دوید 

کرد، ولی محمد و مهین جلو نیامدند. با این حال من جلو رفتم و هر دو را بوسیدم و تعارف کردم که به و مرا بغل 

 داخل بیایند.

 

راستش آمدم ببینم عروس و داماد در چه حالی هستند. بچه ها هم گفتند: ما هم می آییم، یک »عزیزجون گفت: 

 «وقت نترسید، ما آمدیم یک سر بزنیم و برگردیم.
 

 ز حرف زدن عزیز خنده ام گرفت. برای همه چای ریختم و آوردم.ا

 

عزیز جون انگار بچه ها را از توی رختخواب بیرون آورده بود. طفلکی ها موهای خود را هم شانه نزده بودند و 

 صبحانه هم نخورده بودند.

 

 سفره انداختم و برای بچه ها چای شیرین کردم و نان و پنیر لقمه می گرفتم.
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و  صبحانه را خوردیم« آخر کی دیده تازه عروس سه تا بچه داشته باشد.»از این کار لذت می بردم، ولی در دلم گفتم: 

 گفتیم و خندیدم و نزدیک ظهر عزیز بلند شد که برود.

 

 «می مانید؟من می روم کار دارم، ولی بچه ها می مانند آره سیمین و مهین »تعارف کردم که ظهر بمانند. عزیز گفت: 

 «مثل اینکه می مانند پس مادرجان، فعالً خداحافظ.»و منتظر نشد که آنها جواب بدهند، برگشت به ایرج گفت: 
 

بت عزیز مثل اینکه من با شما صح»از قیافه ایرج معلوم بود که خیلی عصبانی شده است. بچه ها را بلند کرد و گفت: 

اشد و هیچ تغییری هم نکرده. من باید ببینم پوران چه می گوید، بعد بچه کرده بودم. قرار است برنامه طبق معمول ب

 «ها را بیاورم.
 

بعد بچه ها را بوسید و تا خواستم چیزی بگویم مرا به سکوت دعوت کرد. من هم حرفی نزدم، عزیزجون حسابی از 

ت بچه ها را گرفت و بدون رفتار ایرج خونش به جوش آمده بود. برگشت و نگاهی معنی دار به ایرج کرد و دس

 خداحافظی رفت.

 

 «طفلکی ها گناه دارند، چرا نگذاشتی پیش ما بمانند؟»وقتی ایرج در را بست، گفتم: 
 

ناسالمتی شما تازه عروس هستید، قرار ما این بود که بعد از مدتی، اگر خودت خواستی، بچه ها »ایرج خندید و گفت: 

 «چه ها اینجا باشند.بیایند، نه اینکه فردای عروسی ب
 

نگار ا»یک هفته ایرج توی خانه بود. او واقعاً مرد مهربان و خوبی بود و از ته دل به من محبت می کرد. دائم می گفت: 

 «بیست سال جوانتر شده ام و با وجود تو من خودم را خیلی جوان احساس می کنم.
 

ن ایرج ای»گذاشت که من آشپزی کنم. هر چه به او می گفتم: تقریباً هر روز ایرج ناهار از بیرون می گرفت و نمی 

به گوشش فرو نمی رفت. یک هفته مثل برق و باد گذشت. در این مدت پدر و مادرم با تلفن از « قدر منو لوس نکن.

 حال و احوال من باخبر بودند و از اینکه می دیدند من از ایرج راضی هستم، خوشحال بودند.

 

 «چطوره برویم و به مادر و پدرم سری بزنیم؟»ایرج فردای آن روز را سرکار برود، گفتم:  شبی که قرار بود
 

طفلکی مادرم خیلی « برای شام به آنجا می آییم.»ایرج بدون درنگ موافقت کرد. به مادرم تلفن زدم و گفتم: 

 خوشحال شد، چرا که یک هفته می گذشت که مرا ندیده بود.

 

درم را فشار دادم، انگار مادرم پشت در نشسته بود، خیلی زود در را باز کرد. من و مادرم مدتی وقتی زنگ در خانه پ

 در آغوش هم بودیم، انگار سالها بود که همدیگر را ندیده بودیم.

 

 «بابا جان هنوز نوبت ما نشده.»پدرم هم دم در آمد و با ایرج روبوسی کرد و برگشت و به من گفت: 
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 م را بوسیدم و با شادی و خوشحالی وارد خانه شدیم، حمیدرضا به پیشواز ما آمد.برگشتم و پدر

 

احساس می کردم این یک هفته که از خانه دور بودم، حمیدرضا حسابی مرد شده. بابا و ایرج و حمیدرضا نشستند و 

ی گاز و چند کاسه ساالد من و مادر طبق معمول به آشپزخانه رفتیم. دیدم قابلمه بزرگ برنج و دو نوع خورشت رو

 هم توی یخچال است.

 

آخه مگه فکر کردی که لشکر سلم و تور مهمان تو هستند؟ آخه مادر من ما فقط دو نفر »برگشتم به مادرم گفتم: 

 «هستیم، چرا این همه غذا؟!
 

ن است، تم که جریان ایوقتی که گفتید امشب به اینجا می آیید، من هم به فروغ و فرشته زنگ زدم و گف»مادرم گفت: 

 «عروس و داماد می آیند. شماها هم بیایید، همه خوشحال شدند و قبول کردند.
 

ناگهان صدای زنگ شنیده شد و حمیدرضا رفت دم در و فروغ و محمد آمدند. از خوشحالی جیغ کوتاهی کشیدم و 

این بود که سالهاست او را ندیده ام، محمد فروغ را بغل کردم. انگار نه انگار که هفته پیش او را دیده بودم. مثل 

دوباره به ما تبریک گفت و آرزوی خوشبختی کرد. پسر کوچولوی فروغ هم با آن لپهای تپلی مثل یک توپ غلطان 

 اون وسط ها قل می خورد.

 

ابری صلپهای قرمزت نشان می دهد که خیلی بهت خوش می گذره. بگو ببینم آقای »فروغ مرا کناری کشید و گفت: 

 «چطور مردی است؟ آیا خوشبختی؟ هنوز پشیمان نشده ای؟
 

یک هفته ای که معلوم نمی شود، ولی به اندازه یک هفته خیلی خوشبختم. ایرج خیلی مهربونه. اصالً »خندیدم و گفتم: 

 «را شکر.در رفتارش معلوم نمی شود که از من بزرگتر است، انگار تمام حاالت و روحیات مرا درک می کند. خدا 
 

صحبت من و فروغ گل انداخته بود که فرشته و آقا مهدی و ثریا هم وارد شدند. فرشته هم برای من آغوش خود را 

 گشود و مرا بغل کرد بوسید.

 

نه بابا مثل اینکه آقای صابری خیلی »بعد رو به ایرج کرد و گفت: « حال عروس خانم خوشگل ما چطوره؟»گفت: 

 «ی ما را داشته، حسابی چاق شدی.هوای خواهر کوچولو
 

فرشته راست می گی چاق شدم؟ وای ایرج از فردا رژیم می گیرم. تو هم که نیستی، من برای خودم غذا »گفتم: 

 «درست نمی کنم.
 

خانم، رژیم چیه؟ تو در این مدت اینقدر الغر شدی که اگر ده کیلو هم اضافه شوی، باز »ایرج در جواب من گفت: 

 «ا داری.هنوز ج
 

 آقا مهدی و ایرج که دوستان قدیمی بودند، بدون هیچ مانع و عذری حسابی با
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 هم گرم صحبت بودند .

 

 

 

خالصه آن شب به خوشی گذشت و ما به خانه برگشتیم. ولی موقع بازگشت باز دلم گرفته بود و انگار می خواستم 

هر لحظه که دلتنگ شدی به اینجا بیا . فکر :» یحت کرد و گفت برای همیشه از آنها جدا شوم . بار آقاجون مرا نص

 «نمی کنم که آقای صابری از این موضوع ناراحت باشند.
 

 «هر وقت اراده کرد خودم راننده شخصی اش هستم و او را به اینجا می آورم.» ایرج گفت:
 

 .در ماشین نشسته بودیم ولی در تمام راه حرف نزدم چون دلم گرفته بود
 

ایرج هم از سکوت من دلگیر شده بود تا خانه هم حرفی نزد . خانه که وارد شدیم چند جمله ای گفتیم و بعد 

 خوابیدیم . صبح ، ساعت شش از خواب بیدار شدم تا برای ایرج صبحانه درست کنم.

 

 نانها رااز یخچال بیرون آوردم و روی کتری گذاشتم تا گرم شود و چای دم کردم.

 

 عت شش و نیم ایرج را بیدار کردم . صبحانه اش را که خورد آماده شد و خواست بیرون برود.سا

 

 «شاید هم با خودم آنها را ـوردم.« ایرج شاید امروز به منزل مادرت بروم و بچه ها راببینیم.:» گفتم 
 

 «نه الزم نیست به این زودی بیایند. باشد بعداً صحبت می کنیم.» ایرج گفت:
 

پیشانی مرا بوسید و رفت . من هم تا ظرف های صبحانه را شستم و خانه را جمع و جور کردم ساعت هشت و نیم شد 

دم و به طرف خانه عزیز جون به راه افتادم . به «حوصله ام سر رفته بود . کم کم آماده شدم و ساعت نه و نیم بیرون آ

 هین از توی حیاط داد زد کیه؟در منزل عزیز جون که رسیدم ساعت حدوداً ده بود. م

 

 

 

مدتی منتظر ماندم تا صدای پایی شنیدم در که باز شد عزیز جون را « مهین جان من هستم پوران دررا باز کن.:» گفتم 

 دیدم سالم کردم و بوسیدمش و وارد حیاط شدم.

 

 «راباز کردید؟ عزیز جون مگه مهین توی خانه نیست که شما با این پا درد آمدید ودر» گفتم: 
 

هر چه به آن ورپریده گفتم برو در رو باز کن گوش نکرد که نکرد . دیگه دارم ذله می شم . خوب مادر » گفت:

 «چطوری؟ ایرج سرکار رفت؟
 

 .«بله من هم فکر کردم بیام و حال شما و بچه ها را بپرسم :» گفتم 
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 که مدرسه هستند فقط مهینه که توی خونه است.خوب کردی بیا بشین چای آماده است . بچه ها » گفت:

 

تا حاال از ظاهر عزیز جون چیزی نگفته بودم . نی بود قد بلند با هیکلی تنومند که نشان می داد یک تنه حریف زندگی 

بوده . پلک چشم چپش هم کمی افتاده بود . دهان و بینی متوسطی داشت وقتی می خندید ، دندان هایش که کمی از 

اصله داشتند نمایان می شدند یک دندان طالی او نیز جلب توجه می کرد . موهای بلندش هم از زیرروسری که هم ف

همیشه به سر داشت از دو طرف بافته شده بود و بر روی شانه هایش می افتاد . در مجموع نه زشت و نه زیبا ، برای 

 ر حال کارهایش راخودش انجام می داد.خودش یک شیرزن بود که تااین سن و سال هنوز بسیار قبراق و س

 

مهین اصالً جلو نیامد و سالم هم نکرد از رفتار مهین کمی دلخور شدم ولی خوب که فکر کردم دیدم بچه ش ساله 

متوجه نمی شود و فرق خوب و بد را نمی داند به روی خودنیاوردم از اینور و آنور صحبت کردیم ظهر شد بلند شدم 

ظهر همین جا بمان می خواهی تنها بروی خانه چکار کنی ؟ هر چه هست با هم می » اشت . گفت: که بروم عزیز نگذ

 .«خوریم 

 

 

 

زن بود من مثالًتازه عروس بودم و اولین بار بود که وارد خانه او می شدم ولی او دمپختکی را که می خخواست درست 

 کند درست کرد بدون اضافه کردن چیزی.

 

 .«االن بچه ها هم می رسند سیمین تو را ببیند . خوشحال می شود بهتره بمانی : » عزیز گفت: گفت

 

قبول کردم و مادم ساعت یک ظهر زنگ در به صدا در آمد . مهین یکدفعه مثل گربه از توی اتاق پرید بیرون و رفت 

 در راباز کرد . سیمین بود او تا مرا دید بطرفم 

 

 ین به داخل اطاق رفت و اصال نیم نگاهی هم به طرف من نیانداخت .دوید، ولی محمد به همراه مه

 

 «مامان جون چقدر خوب کردی آمدی، دلم برایتان تنگ شده بود. بابا هم آمده ؟» سیمین گفت : 
 

 « .نه عزیزم، بابا سرکاره. تو هم زود برو لباست را عوض کن تا غذا بخوریم» گفتم : 

 

نمی دانم چرا مهین و محمد نسبت به من این حالت را دارند » ، رو به عزیز کردم و گفتم : وقتی سیمین به اطاق رفت

 « .؟ انگار من گناهی مرتکب شده ام

 

 . «ول کن، به دل نگیر. بچه اند و نادان ، خودت را ناراحت نکن، پاشو بیا سفره را بیانداز تا غذا را بکشم» عزیز گفت : 
 

فها را شستم و پیش سیمین نشستم و کمی از درس و مدرسه صحبت کردیم . ساعت سه شد و ناهار را که خوردم، ظر

من دیگه آماده رفتن شدم. سیمین و عزیزجون را بوسیدم. طبق معمول مهین و محمد جلو نیامدند، از خانه بیرون 

 آمدم.
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رسید. دستی به سر رو رویم کشیدم و به خانه که ریسدم، چایی را آماده کردم. ساعت چهارو نیم، ایرج به خانه می 

 لباسم را عوض کردم و منتظر ایرج شدم.

 

 ساعت چهار و سی و پنج دقیقه صدای بوق ماشین ایرج را شنیدم، رفتم پایین در را باز کنم.

 

 «خانم خانمها می خوای بریم سرپل تجریش بستنی بخوریم ؟» ایرج با لبخند گفت : 
 

کردم. ایرج همان جا پشت در ، ماشین را گذاشت و آمد داخل خانه . برایش چای ریختم، چای پیشنهاد ایرج را قبول 

 «بلند شو لباسهایت را عوض کن برویم» را که خورد گفت : 
 

می خوای بعدش هم بریم دربند یک کباب حسابی » رفتم توی اطاق که لباسم را عوض کنم. ایرج آمد و گفت : 

 «بخوریم ؟
 

 «یرج هرچه حقوق این ماه تو بود ، خرج غذای بیرون کردیا» گفتم : 
 

 «فدای سرت هر چه بیشتر به تو خوش بگذره، من بیشتر لذت می برم . » گفت : 
 

 «ایرج هنوز وقت این نشده بچه ها را بیاوری؟» توی ماشین که نشستم ، گفتم : 
 

 «اینطوری چه عیبی داره؟ تو چرا اینقدر در آوردن بچه ها عجله داری، مگه » گفت : 
 

عیبی نداره ولی دلم نمی خواد آنها فکر کنند که من پدرشان را از آنها گرفته ام . دلم برای سیمین می سوزد » گفتم : 

که اگر توی درسهایش اشکالی داشته باشد چه کسی به او یاد خواهد داد. اصال عزیز که حوصله رسیدگی به او 

 .«صفلکی ها را ندارد 

 

تو برایت مشکل است که بخواهی از سه تا بچه نگهداری کنی، به زبان آسان است ولی در عمل » ایرج گفت : 

 «غیرممکن است. بهتره که عجله نکنی. 
 

 .«بچه ها را بیاور اگر دیدم نمی توانم دوباره بفرستشان پیش عزیز » گفتم : 

 

ن حرفها را ول کنی، آمدیم که خوش باشیم، نه اینکه از این حاال بهتره امشب فعال ای» ایرج فکری کرد و گفت : 

 .«حرفها بزنی 

 

رفتیم بستی خوردیم و بعد هم به دربند رفتیم و ساعتی را فارغ از مسایل اطراف گذرانیدم. شب که به خانه برگشتیم، 

 «ایرج! فردا بروم خونه آقاجون؟ دلم برایشان خیلی تنگ شده . » گفتم : 
 

 خوشحال شدم و او را بوسیدم و تشکر کردم .« باشه بروف عصر هم صبر کن می آیم دنبالت. : »  ایرج گفت
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فردا که ایرج را راهی کردم، به منزل مادرم رفتم . آقاجون و مادرم در خانه تنها بودند و با دیدن من خوشحال شدند 

 و گل گفتیم و گل شنیدیم .و موقع ناهار در کنار هم به یاد قدیم سه تایی دور سفره نشستیم 

 

نمی دانم صالح در » بعد از ناهار در یک فرصت مناسب جریان بچه ها را برای آقاجون تعریف کردم و گفتم : 

 «چیست؟ آیا بچه ها را بیاورم یا نه ؟
 

 قبول نمیراستش آن بچه هایی که من دیدم، به همیت راحتی تو را به جای مادر خود » آقاجون فکری کرد و گفت : 

 «کنند . 
 

درسته آقاجون، ولی سیمین برعکس آن دوتاست. شاید وجود یک نفر موافق برگ برنده ای باشد به نفع » گفتم : 

 « "فعال صبر کن  "من. در هر صورت ایرج هم موافق نیست که بچه ها به این زودی بیایند می گوید 
 

 

 

رم عجله نکن! بگذار همه چیز به مرور زمان درست شود. البته به دخت» پدرم هم حرف او را تصدیف کرد و گفت : 

سیاست تو هم بستگی دارد. ببینی چطور می توانی آن دو تا بچه را به سمت خودت جلب کنی. راستی این بچه ها 

 «مادرشان را نمی بینند؟ 
 

 .«چرا دو هفته یکبار می بینند » گفتم : 

 

شان هم از ازدواج آقای صابری باخبر شده است. آن زن حاال مثل یک پلنگ زخمی حتما تا بحال مادر» پدرم گفت : 

است و ممکن است هرآن به تو لطمه ای بزند. در هر حال باید خلی مواظب باشی، چون ممکن است با هر بار مالقات 

ن ، در این قضیه خیلی بچه ها با مادرشان، حرفهای مادر بچه ها در زندگی شما خللی ایجاد کند. باالخره از ما گفت

 .«سماجت نکن! بگذار خود ایرج خان در این مورد تصمیم بگیرد 

 

 یک دفعه صدای بوق ماشین ایرج را شنیدم، ایرج آمده بود دنبالم .

 

خسته ام، فقط یک سالم و احوالپرسی می » در را برایش باز کردم و او را به داخل خانه دعوت کردم ولی او گفت : 

 .«باشد، پس تو احوالپرسی می کنی، من آماده می شوم » گفتم : .« . ویم کنم و بر

 

پدر و ماردم هر دو به دم در آمدند و تعارف کردند که ایرج بیاد تو، ولی ایرج خستگی را بهانه کرد ومن هم سریع 

 خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم.

 

 ه بودم تعریف کردم.توی راه برای ایرج از کارهایی که امروز انجام داد

 

 واقعا چقدر تو و اعظم با هم فرق می کنید .» ایرج خنده ای کرد وگفت : 
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بدون اینکه هیچ سوالی از تو برسم، تو خودت تمام اتفاقات را تعریف می کنی ولی باید از دهان اعظم با منقاش حرف 

ست که برگردد و هر دفعه با زور و دعوا و بیرون می کشیدم یا اگر به منزل مادرش می رفت دیگر دلش نمی خوا

 .«معرکه او را به خانه می بردم. خدایا شکرت ، صدهزار بار شکرت 

 

در هر  »همان شب ایرج پیشنهاد کرد که با هم یک مسافرت دونفره دوسه روزه به شمال داشته باشیم و اضافه کرد : 

ی شمال را ببینی؟ اگر موافقی لیستی از وسایل مورد نیاز حال من یک ماه عسل به تو بدهکارم، تو نمی خواهی ویال

 «برای مسافرت را تهیه کن . 
 

از پیشنهادش بدم نیامد. مدتها بود که به شمال نرفته بودم . اصال مدتها بود که از تهران خارج نشده بودم، قرار شد 

شتیم و نداشتیم لیستی تهیه کردم و به چهارشنبه به طرف شمال حرکت کنیم . با توجه به چیزهایی که در خانه دا

 دست ایرج دادم.

 

فردای آن روز قرار شد که ایرج بعد از تعطیل شدن اداره به دنبال من بیاید و دوتایی به خرید برویم. خریدها را تا 

 ن و بچهسه شنبه انجام دایدم و وسایلمان را جمع کردیم و برای خداحافظی به دیدن پدرو مادرم و همینطور عزیزجو

ها رفتیم . ته دلم می خواست بچه ها را هم با خودمان می بردیم . چرا که موقعیت خوبی بود برای نزدیک شدن 

 هرچه بیشتر به بچه ها ، ولی خوب ایرج ترجیح می داد که یک ماه عسل واقعی برویم ، بدون بچه ها ...

 

 

 

 فصل یازدهم

 

 

 

. تا وسایل را توی ماشین چیدیدم و صبحانه خوردیم، ساعت شش شده بود. از  صبح ساعت پنج از خواب بیدار شدیم

 خانه که بیرون آمدیم هوای خوب و خنکی ما را سرحال آورد . چه حال خوبی داشتم.

 

 تمام مدت توی ماشین دست چپم روی دست ایرج بود . با چه مهربانی، دست هایم را نوازش می داد.

 

شهرهای کناره دریای خزر بود . یک جای دنج و آرام . وقتی به ویال رسیدیم، خیلی از آن  ویالی ایرج در یکی از

خوشم آمد. یک ویالی نقلی یک خوابه در وسط یک باغ بزرگ پرتقال که انتهای آن به ساحل دریا ختم می شد . 

و  ویال دویدم ، همه چیز تمیزنسیم دریا که به صورتم می خورد، چقدر برایم لذت بخش بود . خیلی شتابزده به داخل 

 زیبا و مرتب به نظر می رسید. از ظواهر امر معلوم بود که ایرج مرد بسیار با سلیقه ای است .

 

یک بخچال کوچولو و تمیز به همراه یک گاز رومیزی سه شعله که انگار تازه از جعبه بیرون آمده، کمدهای 

 بودند. آشپزخانه تمیز و ظرفها و لیوان ها همه یک دست
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در خانه همه چیز سرجای خود و بجا گذاشته شده بود. موکتها همه به رنگ شکالتی بودند . یک دست مبل، نه خیلی 

نو که کمی رنگ پایه های آن پوسیده شده بود به رنگ قهوه ای ، یک بخاری نفتی استوانه ای هم در گوشه ها بود. 

قالیچه ترکمن روی زمین نمای قشنگی به خانه داده بود . یک  که در سرمای هوا گرما بخش فضای ویال بود. یک

تلویزیون چهارده اینچ زرد رنگ، روی ی پاتختی قرار داشت. تنها اطاق آن ویال هم با سلیقه چیده شده بود. یک میز 

ه ب و آینه نسبتا کوچکی به رنگ سفید در گوشه اطاق و یک تخت فنری با یک تشک و روتختی تمیز هم در آن اطاق

 چشم می خورد. برگشتم و به ایرج نگاهی کردم. با نگاهم او را ستایش کردم .

 

ایرج تو واقعا مرد جالبی هستی، چطوری می توانی این قدر تمیز و با سلیقه باشی؟ مردها معموال نامرتب » گفتم : 

 «هستند و هیچ چیز را سر جای خود نمی گذارند، ولی تو یک جور دیگری هستی 
 

هنوز نفهمیدی که من مرد باسلیقه ای هستم، اگر نمی دانی، برو جلوی آینه خودت را نگاه » ج هم خندید و گفت : ایر

 «کن، همه چیز را می فهمی! 
 

ایرج سرم را بوسید و موهایم را نوازش کرد و « . اینقدر منو لوس نکن » سرم را روی شانه ایرج گذاشتم و گفتم : 

گل من خانه را پسندیده، پس بهتره ناهار را بیرون بخوریم ، ببینم تو میرزاقاسمی دوست داری حاال که خانم » گفت : 

 ...«با زیتون پرورده یا ماهی شور با 

 

من همه چیز را در کنار تو همسر مهربانم دوست دارم . » هنوز داشت می گفت که من حرفش را قطع کردم و گفتم : 

 «.ریم چون دیگه حسابی دلم ضعف می رود پس بهتره زودتر برویم ناهار بخو

 

رف سوار ماشین شدیم و به ط« . پس بزن بریم که رانندگی حسابی منو خسته و گرسنه کرده » ایرج خندید و گفت : 

 نوشهر حرکت کردیم. ایرج می خواست مرا به جایی ببرد که غذاهای خوشمزه ای داشت و همیشه به آنجا می رفت .

 

ان رسیدیم و پیاده شدیم ، شاگرد آن رستوران جلو دوید و با ایرج روبوسی کرد و به لهجه شیرین وقتی به رستور

 شمالی به ایرج و من خوش آمد گفت.

 

وقتی غذا را سفارش دادیم و کمی نشتیم، ایرج برنامه هایی را که برای هرچه بهتر بودن این مسافرت داشت، مرور 

 کرد .

 

رگشتیم، تصمیم گرفتیم کمی در کنار ساحل قدم بزنیم . کمی که گذشت ایرج خستگی را بهانه بعد از ناهار به ویال ب

 کرد و پیشنهاد کرد به ویال برگردیم و استراحت کنیم تا عصر برای گشت و گذار سرحال باشیم.

 

ورد. بعد از عوض قبول کردم. به ویال رفتیم و ایرج چمدانها را باز کرد و لباس راحتی برا یخودش و من بیرون آ

کردن لباسها، تقریبا از خستگی بیهوش شدیم. وقتی چشم باز کردم، هوا تاریک شده بود ، نمی دانستم صبح زود 

 است یا شب .
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بلند شدم و چراغ را روشن کردم. به ساعتم نگاه کردم. ساعت هفت و پانزده دقیقه شب بود. ایرج را صدا کردم . 

بود خوشبختانه نفت داشت، آن را روشن کردم و تا آب سماور جوش بیاید مشغول  سماور نفتی که در آشپزخانه

 گذاشتن وسایل توی کمد آشپزخانه شدم و ایرج هم رفت آبی به صورتش بزند تا کمی سرحال شود.

 

 ههمان شب باز هم برای گردش و تفریح، بیرون رفتیم و آخر شب خسته و کوفته تر از قبل به ویال برگشتیم. جمع

صبح که از خواب بیدار شدم، صدای در را شنیدم، چشمانم را باز کردم و ایرج را دیدم که با نان گرم وارد خانه شد . 

تنبل خانم پاشو ببین چه هوایی ، چه خبره ! چه بارونی می باره . مگر همیشه نمی » ایرج آمد باالی سرم و گفت : 

شت می آید. مثل اینکه خوابیدن و توی رختخواب ماندن را ترجیح گفتی از هوای گرفته شمال و بارانهایش خیلی خو

 «می دهی، یااله بلند شو ببینم. 
 

پا شدم و از پنجره اطاق بیرون را نگاه کردم. ایرج راست می گفت، رگبار تندی می آمد. این هوا بیشتر آدمی را 

 سست و تنبل می کرد.

 

 .«م سر رفته، بیا بریم بیرون کمی کلوچه برای سوغاتی بخریم حوصله ا»صبحانه که خوردیم به ایرج گفتم : 
 

 «ول کن بابا! کی دیده از ماه عسل کسی سوغاتی دستش بگیرد و ببرد » ایرج گفت : 
 

 «.آقا ایرج تازه باید برای بچه ها هم سوغاتی بخریم، خوشحال می شوند » گفتم : 

 

 .«. اگر تو را بیرون نبرم ما را می کشی! ظاهرا ول کن هم نیستی باشد، هیلی خوب. پس بلند شو بریم » گفت : 
 

اران این ب» گفت : « . بهتره توی این هوا کمی پیاده روی کنیم » بلند شدم و خیلی زود آماده شدم، به ایرج گفتم : 

 «سیل آسا را نمی بینی مگه می خواهی سیل تو را ببرد ومن را راحت کنی 
 

من که دنبال تو نیامده بودم ، می خواستی پاشنه خانه » م کشیدم، راستش خیلی لجم گرفت و گفتم : ابروهایم را در ه

 «.ما را در نیاوری 

 

 «باباجون با شما خانم نازک نارنجی شوخی هم نمی توانم بکنم؟» خندید و گفت : 
 

 «.ین بیرون برویم من هم شوخی کردم . باشد هرچه تو می گویی، با ماش» لبخندی زدم و گفتم : 

 

به سمت نوشهر حرکت کریدم. کمی در خیابان ها چرخیدیم و کلوچه خریدیم، ولی برای بچه ها چیزی که به دلم 

 بنشیند، پیدا نکردم .

 

بابا! این همه توی بازار چیزهای خوب است، یعنی هیچکدام به درد نمی خورد! » ایرج که دیگر کالفه شده بود گفت : 

 .«دلم می خواهد چیزی باشد که خیلی خوشحالشان بکند. حاال حتما که نباید سوغاتی شمال باشد »  گفتم :«. 
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کمی در بازار چرخ زدیم و دست آخر برای سیمین یک گردنبند و دستبند که از جنس صدف و گوش ماهی بود، پیدا 

چوبی که همه روی یک سینی کردم . برای محمد یک ماشین جیپ بزرگ و برای مهین هم یک سماور و قوری 

 چسبیده بود خریدیم و به خانه آمدیم .

 

از خریدهایی که کرده بودیم راضی بودم. روز بازگشت به تهران فرا رسید. شبنه بعد از ناهار حرکت کریدم . عصر 

 به تهران رسیدیم و یکراست به خانه رفتیم.

 

 به دیدن مادر و آقاجون و عزیز و بچه ها برویم . ایرج یک شنبه هم مرخصی داشت. قرار شد فردای آن روز

 

وقتی به خانه عزیزجون رفتیم، بچه ها از دیدن ایرج خیلی خوشحال شدند، به سر و کول ایرج می پریدند . ایرج هم 

با حوصله تمام آنها را بغل می کرد و شوخی می کرد و سر به سر آنها می گذاشت. به من اشاره کرد که سوغاتی های 

بچه ها را بده، سوغاتی هایی را که کادو کرده بودم به آنها دادم. مهین که از من چیزی نگفرت ولی محمد با شک و 

 تردید قبول کرد و سیمین هم مشتاقانه کادو را گرفت و باز کرد .

 

سوغاتی  وای که چقدر از دیدن گردن بند خوشحال شده بود. مهین هم پا جلو گذاشت و معلوم بود که مایل است

خود را از دستان من بگیرد. سوغاتی او را هم دادم. همه از سوغاتی های خود خیلی خوششان آمده بود، چون لبخند 

 رضایتمندی بر روی لبهای آنها نقش بست.

 

. با «به اطاق بروید و باز کنید چون خیلی سر و صدا می کنید » بعد ا زگذشت یک ساعتی عزیزجون به بچه ها گفت : 

اعظم دیروز آمده » ن حرف عزیز جون همه به اطاق رفتند ، بچه ها که از آنجا رفتند عزیز رو به ایرج کرد و گفت : ای

 «بود اینجا 
 

به چه حقی پایش را اینجا گذاشته ، چرا مادرجان در را برای هر کسی باز می » بناگاه صورت ایرج قرمز شد و گفت : 

 «کنی؟
 

ساکت باش! او که هر کسی نیست، باالخره مادر بچه هایت است . شنیده بود که » م گفت : عزیز خیلی خونسرد و آرا

ازدواج کردی. آمده بود حرفهایی داشت زد و رفت . حاال می خواهم ببینم اگر عصبانی می شوی وا کوره در می روی 

 «.که چیزی نگویم 

 

 «.ن چه می خواهد نه بابا بگو ببینم این بی همه چیز از جون م» ایرج گفت : 

 

شنیده ام ایرج ازدواج کرده، انشااله که خوشبخت بشود ولی من راضی  "اعظم گفت » عزیز جون ادامه داد : گفت : 

نیستم بچه هایم زیر دست زن بابا باشند. دلم می خواهد خودم آنها را بزرگ کنم. اگر هم ایرج با این شرایط موافق 

جمعه ببرم پیش خودم. چون ناسالمتی مادرم . هرچه دوری بچه هایم را کشیدم ،  نیست، پس بچه ها را پنج شنبه و

دیگه بس است. اقال هفته ای دو روز باالی سر آنها باشم . ایرج پنج شنبه بچه ها را بیاورد و جمعه عصر هم آنها را 

 « "ببرد 
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 و اعظم زیاد خوشم نمی آمد.نمی دانم چرا از این جمله آخری خوشم نیامد. زیرا از روبرو شدن ایرج 

 

کی گفته اون برای من تکلیف معلوم کند ؟ اگر باز هم اومد ، بهش بگو دیگر نیاید این طرفها، بچه ها » ایرج گفت : 

را هوایی می کند. در ضمن جمعه صبح بچه ها را می برم و عصر هم ساعت هفت بر می گردانم. قرار نیست او برای 

مین چند ساعت هم از سرش زیاد است! من اصال او را برای تربیت بچه ها آدم شایسته ای من تکلیف معلوم کند. ه

نمی دانم. به هر صورت عزیز دفعه دیگر نمی خواهد با او گرم بگیری و دل به دلش بدهی. حرفهای من را همین 

 «.طوری که گفتم به او بگو 

 

 ایرج عصبانی شده بود چای نخورده بلند شدیم.«. رد نشودباشه بهش می گم حاال چایت را بخور تا س» عزیز گفت : 

 

ر اینقدر خسته ام که نمی توانم س» ایرج خستگی را بهانه کرد و گفت : «. حاال که آمده اید، ناهار بمانید » عزیز گفت : 

ت االن مدتی هس پا بایستم ، بهتره زودتر برویم . تازه عصر هم می خواهیم سری به منزل آقای احمدی بزنیم، پوران

عزیز دیگر اصرای نکرد و ما به خانه برگتشیم و عصر به منزل آقاجون رفتیم. از آنجا که « . که آنها را ندیده 

 برگشتیم شام مختصری خوردیم و خوابیدیم .

 

. تیک هفته به همین منوال گذشت و من تنها توی خانه حسابی خسته و کسل شده بودم و دایما حوصله ام سر می رف

 «.دیگه فردا هر طوری شده باید بروی و بچه ها را بیاوری، من آمادگی اش را دارم » به ایرج گفتم : 

 

این دفعه برعکس دفعات قبل ایرج قبول کرد. دلیلش را من فهمیدم . چرا که ایرج نمی خواست بچه ها را از دست 

ند، ممکن بود اعظم آنها را با محبت وابسته خود کند بدهد. اگر قرار می شد که بچه ها هفته ای یکبار پیش اعظم برو

 و بچه ها دیگر نخواهند که پیش پدر خود برگردند .

 

 ایرج به محض شنیدن پیشنهاد من با آوردن بچه ها موافقت کرد. مرا بوسیدو تشکر کرد.

 

ا آماده باشند عصر به دنبال آنهفردای آن روز قبل از رفتن به سرکار، ایرج به منزل عزیز رفت تا به بچه ها بگوید 

 می رود و آنها را همراه خود به منزل می آورد. در طول روز من هم مشغول آماده کردن اطاق برای بچه ها بودم.

 

البته اطاق از وسایل خالی بود، ولی در هر صورت کمی آن را تمیز و تنها کمد توی اطاق را خالی کردم و وسایل آن را 

مان متاقل کردم تا بچه ها بتوانند وسایل و لباس های خود را درون کمد بگذارند. قرار بر ایت شد به کمد اطاق خود

که به محض آمدن بچه ها ، برای آنها تخت و میز بخریم. خوشبختانه اطاق متعلق به بچه ها بزرگ بود ، بطوری که 

که اطاق بچه ها را چه طوری بچینم، چه  سه تخت و میز تحریر به راحتی در آن جای می گرفت. توی دلم ذوق داشتم

 لباسهایی به تنشان بپوشاننم، خالصه توی 

 

 خیال عالمی داشت و مثل بچه ها ذوق می کردم.
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ساعت هفت شب بود که صدای بوق ماشین ایرج را شنیدم به بیرون دویدم و در حیاط را باز کردم. ایرج به همراه 

شدند. در را بستم و بچه ها با شوق و ذوق زیاد از ماشین پیاده شدند و همگی به بچه ها و مقدار زیادی وسایل وارد 

سمت من دویدند. کمی جا خوردم. به نظرم آمد اشتباه میبینم حتی مهین هم به طرفم آمد. من همگی را با مهربانی 

ماشین وسایلشان را بوسیدم و به آنها گفتم: چقدر از آمدن آنها به خانه خوشحال شدم. بچه ها هر کدام پشت 

برداشتند تا به داخل خانه ببرند. من هم جلوتر رفتم تا ببینم چکار می کنند. هر کدام وسایلشان را در گوشهای از 

اتاق گذاشتند. محمد و سیمین که وسایل مدرسه شان را همراه خود آورده بودند. نمیدانستند چه کنند به آنها گفتم: 

 فردا برویم تخت و کمد و میز تحریر بخریم. این وضع موفقتی است. قرار است

 

 خیلی خوشحال شدند و شروع به هورا کشیدن کردند. آنها را به حال خود گذاشتم و به آشپزخانه رفتم.

 

برای شام سبزی پلو با ماهی درست کرده بودم. ماهی تابه را که روی گاز گذاشتم احساس کردم کسی پشت سرم 

ایرج  «چرا اینقدر آروم و بی صدا اومدی چی شده؟ اتفاقی افتاده؟»کمی ترسیدم بهش گفتم:است. برگشتم ایرج بود. 

ازت ممنونم. فداکاری تو را هیچگاه فراموش نمی کنم. اگر تو نبودی هنوز اوضاع بچه »من را بغل کرد و من گفت:

 «های من نابسامان بود.
 

دلت میخواهد که جگر گوشه هایت پیش خودت باشند. من هم نه بابا این چه حرفیه؟ تو هم باالخره پدری و »گفتم:

کاری نکردم ولی فقط اتفاقی را که میخواست بعدها بیفتد به جلو انداختم. تازه من هم از این اوضاع لذت میبرم چون 

 هر روز به شوق رسیدگی به بچه ها و رسیدگی به وضع درسی غذا درست کردن و... از خواب بیدار می شوم. تو غصه

 منو نخور چون خودم اینطور میخواستم. ایرج مرا بوسید و باز هم تشکر کرد.

 

شام را آماده کردم و با کمک بچه ها سفره را انداختم. ساالد و ماست و نوشابه را توی سفره گذاشتم. ایرج داد می 

 «ای این بوی ماهی منو کشت! زود غذا را بیاور االن از گرسنگی بیهوش می شوم.».زد:
 

غذا را که آوردم بچه ها با به به! و چه چه! شروع به خوردن کردند. چقدر از دیدن این همه شوق و ذوق در رفتار بچه 

 ها خوشحال شده بودم. چقدر از اینکه طفلکی ها از مَحبت پدر بی بهره نمی ماندند شاد و سرخوش بودم.

 

 «خسته شده بهتره سفره را شما جمع کنید. مامان پوراندخت»شام را که خوردیم ایرج به بچه ها گفت:
 

بچه ها مثل فنر از جا پریدند و در یک چشم به هم زدن سفره را جمع کردند. سیمین هم رفت پای ظرفشویی 

وشروع کرد به شستن ظرفها. هر چه کردم نتوانستم او را به کنار بیاورم. دست آخر تسلیم شدم. بعد از شام 

 تم تا هر لحظه که خسته شدند و خواستند بخوابند جای آنها آماده باشد.رختخواب بچه ها را انداخ

 

من و ایرج نشستیم و کمی در مورد برنامه خرید فردا باهم صحبت کردیم. دست آخر ما هم ترجیح دادیم که شب را 

 زودتر بخوابیم تا برای انجام کارهای فردا سرحال باشیم.

 

 «خیلی فرق کرده اصالً انگار آنها را عوض کردهاند چیزی شده؟ رفتار مهین و محمد»به ایرج گفتم:
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آنها فکر می کردند که تو پدرشان را از آنها گرفتهای. ولی حاال که میبینند به تازه پدرشان نزدیک هم »ایرج گفت:

 «شدهاند آن حاالت را ندارند و از تو ممنون و سپاسگزار هستند.
 

نه نظم گرفت و بچه ها مستقر شدند. تخت ها و کمدها و یک میز تحریر دو روزه در عرض یک هفته همه چیز در خا

خریداری شد. اتاق بچه ها رو به راه شد. خودم از بودن در اتاق بچه ها ذوق می کردم. خدا را شکر که در زندگی کم 

ز پس خرجهای زندگی و کسری نداشتیم. اوضاع مالی ایرج خوب بود و از این بابت مشکلی نبود ایرج به راحتی ا

برمی آمد. کار من شده بود رسیدگی به درس بچه ها و مراقبت از آنها و عمالً احساس میکردم که چقدر در درس 

 پیشرفت داشته اند. ایرج همیشه از من قدردانی میکرد و خودش را مدیون مَحبت های من می دانست.

 

 

 

 10فصل 

 

ش اعظم ببرد. صبح بعد از صبحانه بچه ها را آماده کردم لباسهای جدیدی را که آن جمعه قرار بود ایرج بچه ها را پی

خریداری کرده بودم به تن آنها کردم تا یکوقت اعظم فکر نکند در حق بچه هایش ظلم می کنم. بچه ها همگی مرا 

 بوسیدند و خوشحال از در بیرون رفتند.

 

ابی بر افروخته بود. هر چی پرسیدم چه اتفاقی افتاده چیزی وقتی یک ساعت بعد ایرج به خانه بازگشت صورتش حس

وقتی دیم از جواب دادن طفره میرود ترجیه دادم موضوع را دنبال « با اعظم بگو مگو کردهام»بروز نداد. فقط گفت:

 نکنم و سکوت کنم.

 

ر رو است. میبیند که بچه واقعا این زن چقدر پ»بعد از ساعتی ایرج آرامتر شد و بدون مقدمه شروع به صحبت کرد.

هایش مثل دسته گل خوش آب و رنگ و مرتب و سر حال هستند ا ا برگشت توی روی من گفت:نمی خواهم سایه 

 زن بابا روی سر بچه هایم باشد. میخواهم خودم بچه ها را بزرگ کنم. بیا دوباره با هم زندگی کنیم.

 

ر این بچه ها را ابنطوری دیده بودی؟ آیا تو تا حاال شده بود که ببین اعظم آیا تو تا به حال حتی یکبا»بهش گفتم:

اینقدر مرتب به سر و وضع و درس آنها برسی؟ تازه مادر بودی ولی این به قول تو زن بابا از یک مادر دلسوزتر 

بزرگ است. در ضمن اگر میخواستم با تو زندگی کنم چرا پنج سال خودم را زجر دادم و بچه هایم را بدون مادر 

ج به ایر« کردم. م.گر من مسخره و آلت دست تو هستم. اگر پشت گوشت را دیدی زندگی دوباره با من را می بینی!

یکباره سکوت کر. این حرف ایرج خیال مرا تا حدی راحت نمود. نمیدانم چرا دائماً دلم شور می زد. فکر اینکه اعظم 

. من چیزی نگفتم و حرفی نزدم. در حقیقت همه چیزها را ایرج ایرج را به سمت خود بکشد افکارم را آشفته می کرد

 گفته بود پس دیگر حرفی نمانده بود.

 

عصر که ایرج به دنبال بچه ها رفت دیدم خیلی زود به خانه بازگشت بچه ها هم انگار دلشان برای خانه تنگ شده 

 بود. آمدند و لباسها را درآوردند و مشغول بازی شدند.
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میدونی مامان پوران. مامانم از شما خیلی بدش می »ام پیش من آمد و دور از چشم ایرج در گوشم گفت:سیمین آر

فکر کردم سیمین از روی بچگی این حرفها را میزند بنابراین خیلی جدی نگرفتم. « آید. همش از شما بد می گفت

عیب ندارد ممکن است خیلی از آدمها از  پاشو دختر خوب برو تو اتاقت کارهای فردا مدرسهات را انجام بده.»گفتم:

من خوششان نیاید. اصالً مهم نیست. من هم ممکن است خیلیها را دوست نداشته باشم. پلشو دختر گل. فکر خودت 

سیمین هم بلند شد و رفت. آن زمان این حرفها را برای ایرج بازگو نکردم. چون فکر « را با این حرفها مشغول نکن..

هم واقعیت داشته باشد تا حدی اعظم حق دارد. زن دیگری جای او را گرفته پس هر کس دیگری میکردم حتی اگر 

 بود شاید همین احساس را داشت.

 

در زندگی جدید تقریباً هفتهای یکبار با بچه ها به خانه آقا جان میرفتیم ولی بعد ایرج تصمیم گرفت جمعه ها که 

آقا جان برویم اینطوری من هم راح تر بودم. هفته سوم که بچه ها نزد بچهها را نزد اعظم میبرد ما هم به خانه 

 مادرشان رفتند کم کم در رفتار مهین و محمد تغییر قابل مالحظه ای مشاهده کردم.

 

میدیدم که دائم میخواهند که صدای مرا درآورند به عمد با هم دعوا میکردند و وقتی که میخواستم مشکلشان را رفع 

 چیز مهمی نیست و»میگفتند: کنم با اخم

 

 

 

 به کسی ربطی ندارد.

 

تنها سیمین بود که توی این عوالم نبود و همیشه دراطراف من می گشت و مواظبم بود در این مدت ایرج هم شدیداً 

ان می شبه بچهها وابسته شده بود کمترین ناراحتی آنهارا نمی توانست ببیند . آخر هفته که بچه ها برای دیدار مادر

رفتند رفتارشان در خانه با من بدتر و بدتر می شد بطوریکه یکبار مهین مرا ناراحت کرده بود سر مهین داد کشیدم 

وقتی ایرج از سرکار آمد مهین با گریه پیش ایرج رفت و گفت: مامان من را اذیت کرد و بی جهت سرم داد کشید . 

مسائل بچه هارابا خودشا در میان بگذارم و تا جایی که امکان دارد  بهتره» ایرج هم ناراحت شد و بااخم به من گفت: 

 «در تربیت آنها مداخله نکنم.
 

راستش خیلی به من برخورد، تا به حال نشده بود که ایرج ب من ین طور صحبت کند . بلند شدم و رفتم توی تق 

شب بخیر گفت و خوابید . داشتم  سرمو گرم کردم ت شب موقع خوب ایرج هیچ حرفی با من نزد موقع خواب هم

آتش می گرفتم آخه من این وسط تقصیری نداشتم! رفتار بد بچه ها در این میان مشکل ساز شده بود نه رفتار من 

 هر مادری حق تربیت فرزندانش راداشت چه برد به من که حتی از مادرشان در حقشان دلسوز تر بودم .

 

لند شدم سماور راروشن و چایدرست کردم ساعت شش و نیم ایرج صبح طبق عادت همیشگی ساعت شش صبح ب

رابیدار کردم صبحانه را چیدم و رفتم توی رخت خواب دراز کشیدم و خودم را به خواب زدم ایرج قبل از خوردن 

صبحانه به اطاق آمد . برای رفتار دیروزش معذرت خواهی کرد و گفت : خیلی روی بچه ها حساس شده ام و دست 

نیست . واقعاً از روی تو شرمنده ام چیزی نگفتم از تخت خواب بیرون آمدم ، سیمین و محمد رابیدار کردم ، خودم 

 صبحانه آنها را دادم و بچه ها راراهی مدرسه کردم دوباره به رخت خواب برگشتم.
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اب رفت توی اتاق و بااسبممهین از صبح تا وقتی بچه ها می آمدند اصالً پیدایش نمی شد صبحانه را که می خورد می 

بازی هایش مشغول می شد تا هنگام ظهر که محمد و سیمین به خانه بر می گشتند . بعد سه تایی به سر و کول هم 

 می پریدند و با هم دعوا می کردند بازی ها و دعواهای آنها حسابی مرا خسته و کالفه کرده بود.

 

چنین حماقتی کردم . ایرج هم از سرکار که بر می گشت با من  روزی چند بار خودم را نفرین می کردم که چطور

چهار جمله بیشتر نمی توانست صحبت کند چرا که تا می خواست با سه تا بچه سر و کله بزند شام میخوردیم و موقع 

 خواب می شد.

 

 احساس می کردم که ایرج مثل گذشته نیست با ورود بچه ها او از من دور شده بود.

 

که با مادرم تلفنی صحبت می کردم از خوبی و آرامی آنهاا داد سخن می دادم و با اطمینان می گتم که زندگی  هر بار

خودم همه چیز روبراه است ولی ته دلم چیز دیگری می گفت یک روز جمعه که ایرج بچه هارا پیش اعظم برده بود 

ت پنجره ایستاده و بیرون را نگاه کردم مثل همیشه زود بر نگشت . دوساعتی طول کشید تا برگشت از بس پش

 حسابی کالفه شده بودم اصالً سابقه نداشت ایرج بدون خبر اینقدر دیر کند .

 

 «کجا بودی؟ دلم شور افتاده بود» بعد از گذشت دوساعت ایرج آمد گفتم:
 

که اعظم برایشان خریده  بچه ها را که برده بودم خیلی اصرار کردند بروم داخل خانه تا دوچرخه هایی را» گفت:

 «ببینم هر چه کردم نشد مجبور شدم بروم حیاط خانه و بچه ها کمی دوچرخه سواری کردندو زود آمدم
 

 «آره چطور مگه؟:»گفت « اعظم هم بود؟» پرسیدم:
 

 «هیچی همین طوری :» خیلی خودم را کنترل کردم تا خونسردی ام را حفظ کنم گفتم 
 

بیداد راهانداخته بودم و به او فهمانده بودم از اینک به آنجا رفته چقدردلخور شده ام ولی باز کاشکی همنجا دادو 

چیزی نگفتم تا عصر خودم را هر جوری بود سرگرم کردم تا به ای موضوع فکر نکنم . ولی نشد عصر که ایرج می 

 خواست دنبال بچه ها برود تصمیم گرفت نیم ساعت زودتر برود.

 

 «زودتر می روی؟ چرا» گفتم:
 

به بچه ها قول داده ام آنها را ببرم همان دور و بر با دوچرخه ها بازی کنند چون اعظم گفته دوچرخه ها فقط » گفت:

 «مال آنجاست و آنها نمی توانند دوچرخه ها رابه اینجا بیاورند.
 

 آید.در دلم غوغایی به پا شد می خواستم بگویم ایرج از این بازی ها خوشم نمی 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

9 4  

 

من طاقت این برنامه اراندارم . اعظم می خواهد به این بهانه پای تورا به آن خانه باز کند . ولی صدایم در گلویم خفه 

 «خوش بگذرد» شد فقط صدای خودم را شنیدم که گفتم:
 

ای ظم و ایرج برایرج که از در بیرون رفت رفتم توی آشپزخانه شروع کردم به گریه کردن نمی دانم چرا این کار اع

من خیلی گران تمام شده بود گریه دوای من نبود و من باید درست فکر می کردم و چاره ای اساسی می اندیشیدم 

مدتی به این ترتیب گذشت بلند شدم رفتم آبی به صورتم زدم و مشغول درست کردن غذا شدم سعی کردم ذهنم را 

ی نیافتاده ولی نمی شد تصور نمی کردم که االن ایرج و اعظم از افکار مغشوش پاک کنم و فکر کنم که هیچ اتفاق

 دارند بهریش من می خندند و من اینجادارم برای چه گریه می کنم؟

 

 آنهادارند بچه هایشان رانگاه می کنند و با هم صحبت می کنند و گاهی هم نگاهی از روی عالقه به هم می اندازند !

 

م انگار یک مشات سوزن فرو کرده بودند توی این فکرها بودم که صدای بوق از تصور کردن این چیزها توی سر

ماشین را شنیدم بیرون نرفتم که دررا باز کنم ساعت را نگاه کردم تازه ایرج چهل و پنج دقیقه ای می شد ک ه رفته 

 ه روی خودم نیاوردمبود همیشه رفت و آمد ایرج اینقدر طول می کشید مگر قرار نبود که با بچه ها بیرون برود؟ ب

 صبر کردم خودش در را باز کند . از دستش حسابی کفری بودم.

 

از پشت پنجره نگاه می کردم ایرج در را باز کرد بچه هاداخل ماشین نشسته بودند صورت ایرج بسیار برافروخته بود 

در آشپزخانه گرم کردم و مثالض در این سه یا چهار ماه اصالً او را اینطور ندیده بودم . در هر حال سر خودم را 

 غذادرست می کردم ولی اصالً حواسم به آشپزخانه و آشپزی نبود .

 

 »در ساختمان باز شد و بچه هابا گفتن سالم وارد خانه شدند من هم جواب سالمشان رادادم و با حالتی عصبی گفتم:

همان اول که بابا امد بامامان اعظم نه باب ا چه خوشی؟ » سیمین سریع آمد پهلوی من و گفت:« خوش گذشت ؟

 دعوایشان شد و بابا هم سریع ما را برداشت و آرود.

 

 «سیمین جان برای چه؟» یک جورایی ته دلم خوشحال شدم چقدر بی خودی حرص و جوش خوردمک گفتم:
 

 شد ایرج وارد درست نمی دانم ولی فکر کنم سر شا بود تازه می خواستم از سیمین بیشتر سوال کنم که» گفت:

 

و ای لعنت بر ت» سالم کردم کرد و جوابش را دادم خواستم به آشپزخانه بروم که صدای ایرج را شنیدم که می گفت:

چیزی گفتی؟ با من هستی ؟ داری به من لعنت می » برگشتم و با تعجب گفتم:..« زن شیطونه می گه استغفراله 

 «فرستی ؟
 

بچه ها برید توی حیاط چند دقیقه ای » م اعظم رامی گویم بعد رو به بچهها کرد و گفت:نه بابا! با این زن ب.د» گفت:

 «منو مامان پورانراتهنا بگذارید 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

9 5  

 

بچه ها چشمی گفتند وبدون حرف و سخنی رفتند بچه ها که پایشان را از در بیرون گذاشتند ایرج رو به من کرد و 

ت کرد حاال در نبودش هم با حرف هایش مرا آزار ی دهد اصالً مثل این زن همان طور که در بودنش مرا اذی» گفت:

 «عقرب هر بار که آدم را می بیند نیش می زد.
 

توی حیاط ایستاده بودم که بچه ها دوچرخه ها را بیرون بیاورند که اعظم آمد پایین سالم و احوال پرسی » ادامه داد:

 کردم گفت: زنت چطوره ؟ گفتم : خوبه بحمداله.

 

بالخره دیدی که هر جا بگردی زن بهتر از من پیدا نمی کنی بهتره خودت رو لوس نکنی و این دختره رو » گفت: 

 طالق بدی و من را برگردانی به سر خانه و زندگی ام .

 

کم کم دیگه ایرج حوصله ام دارد سر می رود از دست کارهای تو هر چه باشد من مادر بچه های توأم اون زنیکه 

 قت ندارد سایه اش روی سربچه های من باشد .، ندارد.لیا

 

 «اعظم حرف دهانترا بفهم اصالً حوصله شنید حر ف های تورا ندارم :» گفتم 
 

دروغ نمی گویم شنیده ام خیلی هم فضول است و دائم می خواهد بچه هایم را تربیت کند بهش بگو اگر از » گفت : 

ی آیم پدرش را در می آورم اینجا هر کی هر کی نیست که بخواهد این وسط گل نازک تر به بچههای من بگوید م

 جوالن بدهد.

 

 زن توست که باشد ، ولی برای بچه های من زن بابا است.

 

برگشتم انچنان نگاهی بهش کردم که جا خورد و گفتم: من یک تار موی گندیده او را نمی دهم به صدتای مثل تو 

شتی زندگی ات را نگه داری برای من از تربیت و لیاقت و خیلی چیزهای دیگری که عوض کنم تو که عرضه ندا

نداشتی حرف بزنی و خط و نشان بکشی اعظم گفت اگر من برنگردم سر زندگی خودم کاری می کنم که زنت دمش 

 رابگذارد روی کولش و فرار کند.

 

و سوار ماشینشان کردم و با سرعت آمدم  اعظم هنوز می خواست چرت و پرت بگوید که دست بچهها رو گرفتم

اعظم همچنان هاج و واج وا مانده بود ت. ت رو به خدا ببین اعصاب من را چقدر داغون می کنند و باید با چه افرادی 

 دهن به دهن بشوم و حالم گرفته بشود . تو دیگه اینقدر اخم و تخم نکن . الاقل تو دیگه مرهم دلم باش.

 

 چیزی نگفتم و حاال که این اتفاق افتاده بود باید ایرج را بیشتر به طرف خودم جلب می کردم.دلم برایش سوخت 

 

تمام  اگر می خواهید بیایید تو ، صحبت من و بابا» فقط به او گفتم سعی می کنم بلند شدم سیمین را صدا زدم و گفتم: 

 ا بی تفاوت نشان دهم .در حالیکه در قلبم غوغایی به پا بود سعی می کردم ظاهرم ر« شد 

 

ولی بچه ها با این حال در در حیاط مادند و بازی کردند .آن شب در کسوت بین منو ایرج گذشت از عشق ایرج به 

خودم مطمئن بودم در حالیکه او مرا می پرستید ودیوانه وار دوستم داشت . ولی زندگی ام با وجود اعظم در خطر می 
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برای من و ایرج و زندگی مشترکمان بود نمی توانستم به ایرج بگویم بچه هارا پیش دیدم . سایه او تهدید بزرگی 

مادرت بفرست . رویم نمی شد حاال که به وجود بچه ها خیلی عادت کرده بود این خواهش را از او بکنم ولی سعی 

می  واب بیدار شدم احساسکردم که از فردا دوباره مثل سابق بام و این فاصله ایجاد شده راکمتر بکنم صبح که از خ

کردم مثل گذشته شده ام و عواطف قبلی ام نسبت به ایرج دو برابر شده است چرا باید به دلیل گناه نکرده ایرج را 

مجازات کنم. نه مننباید زندگی ام را به لبه پرتگاه می بردم و به اعظم می باختم پس برای شروعی مجدد توام قوایم 

 سرنوشت اعظم شکست دهم. نمی خواستم م ایرج را در هیچ شرایطی تنها بگذارم .را جمع کردم تا در بازی 

 

 یک هفته ای به همین ترتیب گذشتو جمعه دیگر آمد قرار بود ایرج طبق روال همیشگی بچهها را پیش اعظم ببرد .

 

دوری بزنیم دلم در این خانه  می شود بچه هارا که به آنجا می بریم من هم با تو بیایم و با هم یک:» به ایرج گفتم 

 «پوسید.
 

 نمی خواهم اوون افریته تو راببیند/م» ایرج فکری کرد و گفت:

 

 گفتم الزم نیشت مرا ببیند تو ماشین را جلوتر پارک کن و بچه ها راخودت به داخل ببر و زود به بیا بیرون

 

 «من رفتم لباسم را عوض کنم باشد حرفی نیست بچه ها بجنبید می خواهیم برویم » ایرج گفت:
 

 «مگر فقط ما نمی رویم؟» مهین آمد و در گوش ایرج گفت:
 

 «نه مامان پوران دخت همم ی آید.» ایرج گفت:
 

 «برای چه ؟ من دلم میخواد فقط خودمومون باشیم» مهین گفت: 
 

 «ولی من دلم می خواد مامان پوران دخت هم باشد » ایرج گفت:
 

 هیچ نگفت روی مبل نشست و اخم هایش را درهم کرد. مهین دیگر

 

سوار ماشین شدیم و به سمت خانه اعظم حرکت کردیم . ایرج ماشین را بعد از خانه اعظم پارک کرد و بچه هارا به 

 خانه برد و تحویل اعظم داد و سریع به خانه خودش برگشت.

 

ه توصیف آن وصف نشدنی بود فکر اینکه مثل چند ماه وقتی تو ماشین نشستم احساس آرامشی به من دست داد ک

پیش دوتایی تنهای تنها هستیم و می توانیم بدون دغدغه و سر و صدا پیش هم باشیم . احساس خوبی به من دست 

 «خوب کجا برویم؟» داد . ایرج گفت:
 

 نگاه ایرج دوباره همان نگاه عاشقانه قدیمی بود.

 

 «خوریم و بعد هم بستنی باشد!برویم تجریش ناهار ب» گفتم:
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 مثل آخرین باری که با هم بوودیم .

 

 «باشد پس محکم بنشین می دونی که من چه دست فرمونی دارم یادت ککه هست!» ایرج چشمکی زد و گفت:
 

ت یر سرنوشسرم را پایین آوردم . یاد آن روز کزایی افتادم که مرا از دم خانه به هوای آرایشگاه به جایی برد که مس

 مرا عوض کرد.

 

 دیگر فکر کردن در مورد گذشته کار درستی نبود بهتر بود روز خودم را خراب .

 

 نکنم . تا عصر بیرون بودیم گفتیم و خندیدیم ، روحیه ای که از بین رفته بود دوباره به حای خود برگشته بود.

 

یم با ایرج قرار گذاشتیم جمعه ها مال خودمان باشد و در عصر حدود ساعت هفت هم از همان جا به دنبال بچه ها رفت

هیچ شرایطی این برنمامه تعطیل نشود می خو.استیم این برنامه را هر هفته تکرا کنم برای بچه ها کباب گرفتیم وقتی 

وشه گ به خانه رسیدیم ساعت نه بود سریع سفره انداختیم تا غذا بیاورم.مهین که در این مواقع کمک نمی کرد و یک

د اول پارچ آب راآورد از تعجب نزدیک بود شاخ من در بیاید ولی باز فکر «می نشست و نگاه می کرد به کمک من آ

 کردم حتماً خیلی گرسنه است که به کمک بقیه آمده است.

 

 بعد سبد سبزی را و بار آخر کاسه ماست را برداشت .

 

از پشت سر او با سینی کباب ها آمدم یک متر مانده به سفره از این همه فعالیت مهین متعجب شده بودم من هم 

 »مانده بود که مهین به عمد کاسه ماست را رو فرش برگردانید و با خنده کوتاهی سر داد . خیلی لجم گرفت.گفتم:

ین اهیچ نگفت و فرار کرد و رفت توی اتاق . ایرج که تازه از دستشویی بیرون آمده بود تا « مهین حواست کجاست؟ 

 «چه شده ؟» منظره رادید ، گفت:
 

 «مهین ماست هارا روی فرش چپه کرد ، خودم دیدم که به عمد این کار را انجام داد.» گفتم:
 

 «مهین این چهکاریه که انجام دادی؟» عجیبه! چرا این کاررا کرده است و صدایش رابلند کرد و گفت:» گفت:
 

 «ار مهین عجیب بود راستش نمی دانم برای من هم ک» گفتم:
 

بچه است و از » ایرج کمی عصبانی شده بود می خواست مهین را دعوا کند که او را به آرامش دعوت کردم و گفتم:

 «روی بچگی کاری کرده ولش کن.
 

 قاشق و بشقاب راآوردم و ماست هارا با قاشق از روی فرش جمع کردم. و فرش ها راتمیز کردم.

 

باب ها سرد شد ولی بچه ها با اشتها کباب هارا خوردند و منکه میل نداشتم کمی نانو ماست یک ربعی کشید و ک

 خوردم و از کنار سفره دور شدم.
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 «چرا چیزی نمی خوری؟ تو که خیلی کباب دوستداشتی؟» ایرج گفت:
 

 «<من مظظهر زیاد غذا خوردم سیرم:» گفتم 
 

می  نه عزیزم خوبم ، فقط احساس:» گفتم « ه الت خوبه و اتفاقی نیافتاده ؟مطمئنی ک» ایرج نگاهی به منکرد و گفت: 

 «کنم خسته ام . و از این کار مهین متعجب.
 

 «ایرج گفت: تو بنشین منامشب ظرف ها را می شویم . بچهها هم سفره را جمع آوری می کنند. تو راحت باش.
 

ر کار دررفتن نداشتند به اطاق شانرفتند ولی منو سیمین سفره محمد و مهین که طبق معمول کاری جز خوردن و از زی

 هارا جمع آوری کردیم و ایرج هم سریع ظرف ها را شست.

 

ظم من چند سالی که بااع» وقتی کار ایرج تمام شد پهلوی مننشست و شروع کرد آرامو آهسته صحبت کردن و گفت:

نچشیدم اصالض نمی دانستم که یک زن و شوهر چه احساسی زندگی کردم واقعاً طعم زندگی عاشقانه و با محبت را

 نسبت به هم داشته باشند.

 

ولی حاال که می بینم عشق تو پوران عزیزم ، وجودم را پر کرده است اصال نمی توانمناراحتی و اخم تو راببینم یک 

 «دم بشوند.مدتی نمل داشته باش و با بچه هامدارا کن تامهین و محمد هم به تو عادت کنند و آ
 

 «من هم امیدوارم این اوضاع زودتر عوض بشود.» حرفی برای گفتننداشتم . فقط گفتم:
 

یکی دو روز از صحبت های منو ایرج نگذشته بود من سعی می کردم خیلی به خودم مسلط باشم ولینمی شد . محمدو 

 مهین روز به روز بدتر می شدند .

 

تند و چیزهای جدیدی یاد می گرفتند و تمام آموخته ها رادر خانه پیاده می کردند آنها هر هفته پیش مادر خودمی رف

. 
 

 هر هفته یک درس جدید یک شب شام خورش قیمه درست کردهبودم .

 

غذاراکه آوردم ابتداایرج کمی برای خودش غذا کشید قاشق اول که به دهان برد ناگهان صورتش قرمز شد و شروع 

 سرفه کرد که احساس کردم االن چشم هایش از حدقه در می آیند. به سرفه کرد اینقدر

 

چی شده؟ ایرج چه اتفاقی افتاده؟ اصالً نمیتوانست حرف بزند .دو لیوان پشت سر هم » با ترس و دستپاچه پرسیدم:

 ;quot&«این چیه؟ زهرماردرست کردی؟» آب خورد وقتی حالش جا آمد با عصبانیت گفت: 

 

 ینی ؟ خورشت قیمه این چه طرز حرف زدن است.گفتم مگر نمی ب
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 «یک قاشق بخور ببین به زهرمار بیشتر شبیه است تا خشت قیمه» گفت:
 

قاشق رابه دهان بردم تمام دهان و گلویم سوخت، ایرج راست می گفت انگار نیم کیلو نمک و فلفل درون خورشت 

 می خواستم بمیرم.ریخته بودند ، ایرج با نگاهش چنان مرامالمت کرد که 

 

گفت:آخه زن این چه غذایی است؟ فکر نمیکنی این بچه ها چه جوری باید این غذارا بخورند؟ حاال من به درک اقال 

 «طوری درست کن که آدم بتواند آن را قورت بدهد.
 

راً نگاهم به مهین تعجب کردم من که همه چیز غذارابه اندازه ریخته بودم و قبل از آوردن آن را چشیده بودم . فو

 «مهین چراغذا نخوردی ؟» افتاد که سرش پایین بود و مشغول خوردن نانو ماست بود گفتم:
 

 ولی جواب مرانداد.

 

ایرج کار خودمهین است چطور او غذا نمی خورد؟ قسم می خورم همه چیز زیر سر وست حتماً می دونه که » گفتم:

 «چه خرابکاری کرده است.
 

بی خود گناه خودترا گردن بچه نیانداز آخه مگر این بچه می فهمه که برود سرقابلمه غذا و نمک و فلفل  »ایرج گفت:

 «توی خورشا بریزد حواسترا جمع کن اصالً معلومه چته؟
 

من همین طور هاج وواج مانده بودم که چه بگویم. خیلی سعی کردم به خودم مسلط باشم و چیزی نگویم چون فکر 

عصبانی است و من هر چه بویم اوضاع رابدتر می کند .همین چند تا جمله آتش اورا شعله ور تر کرده کردم ایرج 

 است سکوت آار دهنده ای بر خانه حکم فرما بود .

 

بچه ها چند قاشقی برنج با ماست خوردند اشتهای همه کور شده بود خورشت ها را همان طور دست نزده به سطل 

 زباله ریختم

 

روزها ی دیگر دائم با خودم فکر میکردم که این کارها به عقل بچه شش ساله قد نمی دهد حتما کسی او را  در طول

 تشویق به این کار کرده است.

 

و مید انستم که مشوق اصلی کسی جز ادرش نیست در هر حال ایرج زیر بار نمی رفت ولی من می دانستم که سر 

 ودم را به خدا سپرده بودم.نشأء تمام این اتفاقات از کجاست و خ

 

جایی که یک شیطان کوچک به بچه ها درس می داد جای خوبی برای زندگی نبود با خدا راز و نیاز میکردمو خودم را 

خدایا تو خودت میدانی که من می خواهم در حق این بچه ها مادری کنم می خواهم » به او می سپاردم و می گفتم:

ن حفظ کنم ولی این مادر و بچه هانمی گذارند خدایااینها فقط برای از بین بردن این زندگی ام را با چنگ و دندا

 «<زندگی تالش می کنند و من برای برقراری و پایداری این زندگی خودم رابه تو می سپارم
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ند تتصمیم گرفتم درسی به مهین بدهم که دیگر شیطانی کردنرافراموش کند صبح که سیمین و محمد به مدرسه رفت

مهین هم دراتاق دیگر نشسته بود و بازی می کرد ، رفتم توی اطاق، به محض اینکه چشمش به من افتاد بلند شد که 

 ازاتاق بیرون برود.

 

در رابستم و پشت درایستادم ترسیده بود! فکر می کرداالن حتماً بالیی بر سرش می آورم البته به قدری از مهین 

 می ترسیدم تا حاال او را خفه کرده بودم.بیزار بودم که اگر از خدا ن

 

 «ببین مهین تو چرا اینقدر مرا آزار می دهی ؟ ازاذیت کردم من چه چیزی نصیب تو می شود؟» گفتم:
 

یکبار دیگه ببینم ازاین کارها میکنی می فرستمت خونهمادربزرگت ولی سیمینو محمد را نگه می » هیچ نگفت ، گفتم:

 .«ی دارم تاتو تنها بمان

 

 شانه هایش راباالانداخت و حرفی نزد.

 

بااین کاربیشتر لجم در آمد بازویش را گرفتمو تکان ئدادم : فهمیدی چی می گویم ؟ دلمنمی خواهد دیگه بهان 

 «کارهاادامه بدهی!
 

 اینرا گفتم و از اتاق بیرون آمدم تا عصر ازاتاق بیروننیامد حتی غذا م نخورد.

 

سته و کوفته آمد رفت که صورتش رابشوید . تازه نشسته بود ومن برایش چایی آورده بودم که عصر که ایرج خ

مهین آمد و توی بغل ایرج نشست و دهانش را بهدم گوش ایرج برد و پچ پچ کرد صورت ایرج قرمز شد یک آن 

 «چه خبر پورتن؟» ترسیدم . سرش رابلند کرد و گفت:
 

 «خبر سالمتی!:» گفتم 
 

 «خبری اتفاقی؟ »گفت:
 

 «نه چیز مهمی اتفاق نیافتاده:» گفتم 
 

 «مطمئنی!» گفت:
 

 «آره چطورمگه؟»گفتم:
 

 «یعنی شماامروز اصالً مهین را کتک نزدید» گفت:
 

 «منظورن چیه؟ من بچه را تک بزنم!» چشمانم گرد شد که این چی میگه گفتم:
 

 «یعنی میگی بچه دروغ می گه؟» گفت:
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 «آره اتفاقاً امکانش خیلی زیاده کهمهیندورغ بگوید حاال چی گفته؟» م:گفت
 

 «هیچی میگه مامان منو صبح حسابی کتک زد و تویاطاق زندونی کرده ناهار هم به من نداده» گفت:
 

گرنه وایرج خجالت بکش این حرفها چیه! من فقط توی اطاق به مهین گفتم که دست از آزار و اذیتمن بردارد » گفتم:

 «به منزل مادربزرگش برمی گردانمش همین 
 

مگه این چیزها دست تو هست که تکلیف مشخص می کنی مثل اینکه جایگاه خودت را فراموش کردی » ایرج گفت:

من اصالً خوشم نمی آید درزنده بودنم وکیل وصی بچه هایم باشی بار آخرت باشد که دست روی بچه ها بلند می 

 «کنی فهمیدی یا نه؟
 

اتفاقات صبح توی ذهنم را مرور کردم هر چه مسایل راباال و پایین میکردم به یادنداشتم که مهین راکتک زده باشم . 

با حالت پرخاشگر و عصبانی از جا بلند شدم و گفتم :ن ایرج مثل اینکه تو چشم هات راروی واقعیت بسته ای ؟ 

چه مکن است دروغ بگوید تو خئدتمیدانی که این خودمن بودم چرااصل جریانرانمی بینی چرا فکرنمی کنی که این ب

 «که گفتم بچه ها را پیش خودمان بیاور . حاال دیوانه که نیستم بخواهم بچه ها را بی دلیل آزار بدهم.
 

درسته کهمهین سرکش است ولی من هیچ وقت دلم نمی خواهد که اورااذیت کنم ولی آنها با کمال پررویی می آیندو 

 سر هم می کنند تا تورا به جان بیاندازند آن وقت تو هم دو قورتم نیم ات ب هم باقیه . دروغ

 

ببین ایرج تا وقتی که من این رفتاررااز تو ببینم اصالً دلم نمی خواهد اینجا بمونم و باتو زندگی کنم بهتره بری با 

 «همون خانم گرمی زندگی کنی.
 

 جمع کنم. بعد به سمتاتاقم رفتم تاوسایلم را

 

کجا میری ؟ مگ من می گذارم از اینجا بروی! من تو را آسان بدست نیاوردم که بخواهم « ناگهان ایرج پرید و گفت:

 .«همین طوری از دست بدهم 

 

 نگاهی پر از نفرت به ایرج کردم و به اتاق رفتم درب اتاق را هم پشت سرم بستم دلم خیلی شکسته بود

 

ا دربرقراری ارتباط با بچه ها می کردمو همیشه شکست میخوردم دلم نمی خواست صدای کسی من نهایت سعی ام ر

 را بشنوم. ایرج تا به حال چند بارغرور مرا شکسته بود مراخرد کرده بود دیگه طاقت نداشتم.

 

 شسته بودم هیچپوران دررا باز کن من همین طور که روی لبه تخت ن» ایرج به پشت دراطاق آمد و به در زد و گفت:

 «عکس العملی نشان ندادم.
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دیدم بدجوری ایرج به در می کوبد همین االن است که دررابشکند. بلند شدم و در باز کردم و به سر جای خود رفتم 

 ایرج آمد و روی زمین نشست دستم راگرفت و شروع به معذرت خواهی کرد .

 

تار ایرج را بازبینی می کردم . ایرج واقعاً ثباتاخالقی نداشت در همان طور که معذرت خواهی می کرد.من در ذهنم رف

یک لحظه عاشق و دریک لحظه فارغ بود عجیب بود که تا به حال نفهمیده بودم تصمیم گرفتم که به همین راحتی 

 کنار نیایم قلبم بدجوری شکسته بود.

 

فشان می شوی وگدازه هارابه سوی من پرتاب ایرج دستم را ول کن حوصله تو رادارم یک آن مثل کوه آتش» گفتم:

می کنی و آدم را می سوزانی و یک آن هم صد و هشتاد درجه عوض میشوی و قربون صدقه آدم می روی و چاکر و 

 «مخلص می شوی.
 

اگر فکر کردی می توانم بااین اخالق تو زندگی کنم اشتباه کردی من با آدم غیر عادی نمی توانم زندگی کنم ایرج 

پوران من در زندگی سختی زیاد کشیدم تا به اینجا برسم من پستی و بلندی زندگی رابا دشواری پشت سر » ت:ف

 «گذاشته ام حاال فکر می کردم همسری دارم که میتوان به اوتکیه کنم من راببخش.
 

 چهل و چند ساله می تکیه کنی ؟ به من ! واقعاً خنده داراست که یک مرد» برگشتمو به ایرج نگاهی کردم و گفتم:

خواهد به یک زن بیستو دو ساله تکیه کند من ازدواج کرده ام که به تو تکیه کنم حاال خیلی جالبه که باید تکیه گاه تو 

 باشم!

 

من بعد از این همه بالیی که سرم آوردی ۀ، اززندگی ساقطم کردی وتهدیدم کردی، التماس کردی ، هزار فیلم و 

 ی دیگر وجودی برایم نمانده که بخواهم تکیه گاهت باشم.یارل برایم بازی کرد

 

» 
 

 «پوران تو نباید این حرف را بزنی ببین من منظور من این است که..» ایرج گفت:
 

ایرج بس کن منظورت هر چه که باشد اصالً حوصله توراندارم و نمی خواهم این رفتار تو رادرک کنم می » گفتم:

 «نه آقاجون بوم تا حالم جا بیاید و از این هم هیا هو دور باشم لطفاً جلویم را نگیرخواهم چند ساعتی در خا
 

 «خیلی خب پس صبر کن تا برسانمت.» گفت:
 

 نمیخواهم ترجیح می دهم پیاده بروم این را گفتم و به سرعت لباس پوشیدم.» گفتم:

 

در خانه آقاجون رسیدم زنگ زدم آقاون درراباز ساعت شش بود که راه افتادم و ساعت شش و نیم بود که که به 

کرد سالمو احوال پرسی کردیم و از دیدنم خیلی خوشحال شد با هم به داخل خانه رفتیم مادرم مشغول نمازخواندن 

بود با چشمانش مرادید برق خوشحالی از چشانش درخشیددورکعت باقی ماندهرا سریع خواند و مرا بهآغوش کشید 

 به بوسه کرد و صورتم را غرقه
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 «اصال دخترجانم نمی گویی پدرو مادر پیریدارم رفتی حاجی حاجی مکه:» و گفت 
 

 .«آخه مادرجون گرفتارم ،اوضاع و احوال مرا که می بینی از دست این بچه هادارم دیوونه می شوم » گفتم:

 

هم نتیجه اش بچه ادم بهخود  حقت است خودت عجله داشتی بچههارا زودتر پیش خودت ببری این» مادرم گفت:

 .«آدموفانمی کند چه برسدبه بچه هوو اینقدرسرت گرماست که اصالً یادی از مانمی کنی 

 

 «مادرجان بالخره تلفنی که با هم درتماسیم :» گفتم 
 

ند . ک دخترم ما دختر بزرگ کردیم که هنگام پیری عصای دست ما باشد نه اینکه فقط به تلفن اکتفا» آقاجون گفت:

بالخره صله رحم هم واجب است مخصوصاً والدین خب از گله و شکایت بگذریم چطورتنها آمدی؟ ایرج خان 

 «کجاست؟
 

راستش دیگه خسته شدم بچه ها خیلی سر و صدا می کنندو آسایش را برای من زهر مار می کنند. اصال فکر » گفتم:

هین که مامور جلب آسایش من باشد اگر می دانستم نمی کردم که محمد و مهین این طوری باشند مخصوصا م

 اینطورر می شود پشت دست هامو داغ می کردم که این وروجک ها را پیش خودم بیاورم .

 

بچه پروها! دلم می خوهد حسابی حالشانرا جا بیاورم دختر دسته گلمو دادم حاال زبانشان هم دو متر » مادرک گفت:

 «ایرج خان دست بچه هایش رابگیرد و به مادرش تحویل بدهد. دراز تر است واقعاً حقش است! 
 

نه بابا چی می گی مادر جون ایرج به جون بچه هایش بسته است و در میاد طاقت ندارد که کسی بگوید باالی » گفتم:

 .«چشم شان ابرو است 

 

ببینم هیچ دختری حاضر می شود چه غلطها خیلی بیجا می کند اصالً بگو » مادرم اخم هایش رادر هم کشید و گفت:

بااین شرایط زندگی کند که پاره جگر من این کار ر می کند بگو ببینم اصالض هیچ کس تحمل سه تا بچه رادراول 

 ..«زندگی دارد که دختر من این کار رابکند مردم چقدر پر رو هستند رو که نیست سنگ پای قزوین است 

 

 رو او را دعوت به آرامش کرد.مادرم هنوزداشت ناسزا می گفت که پد

 

بگو ببینم جریان چیه؟ تعریف کن شاید بتوانم برایاین مشکل چاره ای بیاندیشم ؟من بقدری دلم پر بود » پدرم گفت:

که همه جریان رااز اول تا به آخر برای مادر و آقاجون تعریف کردم مادرم که مثل بمب میخواست منفجر بشود . 

 شیطان لعنت می فرستاد.آقاجون هم بر دل سیاه 

 

 «پدرم بعد ازاینکه کمی آرام شد گفت: خوب بالخره می خواهی چه کنی؟
 

 «کاری نمیتوانم بکنم یا باید بچه هارابا این وضعیت تحمل کنم یا خودم هم مثل آنها بشوم.» گفتم:
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 «بچه هارا بفرست پیش مادربزرگشان:» آقاجون گفت 
 

ند ازاول نباید این کاررا می کردم ولی خب باید کاری کنم که بچه ها درست شوند البته ایرج قبول نمی ک» گفتم:

 بیشتر منظورم مهین است.

 

 کمی کهنشستیم مادرم بلند شد تا شامی دردست کند تازه می خواستیم سفره بیاندازیم که زنگ در را زدند.

 

 پدرم به پشت در رفتو پرسید:کیه؟

 

احمدی من هستم ایرج درراباز کنید آقاجون هم با کمی تاخیر درراباز کرد سالم و احوال پری  جنب» ایرج بود گفت:

کردند ولی اقاجون باایرج مثل همیشه نبود کمی سر سنگین بود و زیاد تحویلش نگرفت مادرم هم همین طور ایرج 

 «خوب پوران بریم؟» دقیقه ای نشست و گفت:
 

 «کجا؟» گفتم:
 

 «ه؟خانه دیگ» گفت:
 

 «من هیچ عالقه ای ندارم که بیایم» گفت:
 

ـ]ه برای چی ؟ گفتی چند ساعت برم منزل آقاجان و حالم بهتر بشود بفرما این چند » یکدفعه از جا پرید و گفت:

 «ساعت هم اینجا بودی حالت جانیامد؟
 

رها نداشتیم تو که همسر من هستی از این قرا:»اخم های ایرج درهم رفت گفت « نخیر ترجیخ می دهم نیایم» گفتم:

 «نمی توانی از نیامدن سرباز بزنی
 

واهلل ایرج خان همین طوری که نبوده بالخره پوران که سنی نداره ما هم » پدرم که تا به حال سکوت کرده بود گفت:

واده را به واعضای خانبهتره با صبر و. حوصله زندگی را پیش ببرید نه اینکه زود از کوره در بروید و عصبانی بشوید 

 جان هم بیاندازید . به

 

طوری که مهین هر کار که دلش بخواد بکند ان هم به صرف اینکه بچه است و میداند مدافع سر سختی به نام پدرش 

 پشت اوست و در عوض زن بی گناهتان رادائما آزار بدهید.

 

دارید و به خاطر پوران چنین می کنید و چنان می کنید ایرج خان روزهایی که می امدید و می گفتید که پوران رادوست

من هنوز هم می گویم من » ایرج گفت:« این بود؟ چقدر زود قول و قرار ها رافراموئش کردید و زیر همه چی زدید

نوکر پوران هستم نمی تواننم غم و غصه فرزندان راببینم بالخره پدر آنها هستم آن بیچارهها کهمادر ندارند من هم 

پس بهتره عاقالنه و باتدبیر عمل کنید تا به ) چه کنم چه کنم؟( نیفتید، تدبیر و » پدرم گفت:« ه آنهاتوجه نکنم؟ب

سیاست شماست که می تواند این خانواده را به هم نزدیک کند یا از هم دورنماید. تا ساعت ده شب آقاجون باایرج 
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لی می خواستم اطاعت نکنم و« را بپوش و با شوهرت برو.پوران دخترم بلند شو لباس هایت » صحبت کرد بعد گفت:

با نگاه پدرم فهمیدم که این کارراباید انجام بدهم وقت چانه زدن نبود و می بایست می رفتم. با آقاجان و مادر 

ساعت خواب » مادرم گفت:« راستی مادرجون حمید کجاست؟» خداحافظی کردم درموقع خداحافظی رو به مادر گفتم:

ه بادوتا رفت» مادرم گفت:« آخه اینقدر ذهنم مشغول بودکه یادم نبود بپرسم حاال کجاست؟»گفتم: « ی پرسی! تازه م

وب شد خ» گفتم:.« دوستاش شام بیرون گفته زود بر می گردند این حمید رضا هم که توی خونه پیدایش نمی شود 

ادرم م« قربونت بروم پس حرفی نمی زنی ها؟ که او نبود واال بد می شد مامان به کسی چیزی نگویید باشد؟ الهی

به همراه ایرج از خانه بیرون « <یااهلل برود دیگه اینقدر هم سفارش نکنم خودم خوب می دانم که چکار بکنم» گفت:

آمدیم توی ماشین من رویم را به طرف پنجره برگرداندم و بدون هیچ هدف و اانگیزه ای ماشین ها و خیابان هارا ن 

 «حرفی ندارم.» گفتم:« نمی خواهی حرفی بزنی؟» اصالً حرفی نزدم ایرج گفت:« دم.گاه می کر
 

رم که الهی بمی» برگشتم گفتم:« آخه چیزی بگو اقالً چند تا فحش بده تا این طوری من عذاب وجدان نگیرم.» گفت:

یدمت برو خوش عذاب وجدانت گریبانت را گرفته مواظب باش یک وقت خفه نشوی خیالت راحت این بار بخش

 «باش.
 

دستم را گرفت می خواست آنرا ببوسد دستم را چنان « راست می گویی الهی من قربان زن عزیزم بروم.»پرسید:

 محکم از میان دستانش بیرون آوردم که جا خورد.

 

ن به ل مبخشیدمت ولی توقع نداشته باش که رفتارت رااز توی ذهن و د» گفتم:« یعنی چه؟ این چه کاریه؟» گفت:

 «همین راحتی خارج کرده ای
 

دیگر یک کالم هم حرف نزدم . به خانه که رسیدم دیدم هنوز بچهها بیدارند. سریع از ماشین پیاده شدم و به اطاق 

 رفتم و لباس هایم را پوشیدم

 

می دیگه بر ن سالم مامان چه خوب شد آمدی ، من فکر کردم» می خواستم بروم مسواک بزنم که سیمین اومد و گفت:

سیمین جون خونه من » خم شدمو بوسیدمش بغلش کردم و گفتم:« گردی خیلی ناراحت بودم خیلی گره کردم.

 «اینجاست هر جا بروم به همین جا بر می گردم ولی ای کاش که مهین هم مثل تو فکر می کرد.
 

ریختم تا کمی حالم جا بیاید. وقتی آهی از تأسف سر دادم و بلند شدمو به دستشویی رفتم آبی به سر و صورتم 

 برگشتم دید ایرج و بچه ها نشسته اند و همگی ناراحت و غمگینند.

 

 زیاد به روی خودم نیاوردم« مامان مهین می خواهد از شما عذر خواهی کند.» به روی خودم نیاوردم سیمین گفت:

 

مهین می خواهد از شما یک عذرخواهی » گفت:مجبور شدم برگردم و جوابش رابدهم « مامان مامان» سیمین گفت:

 «بکند
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دارد باشد عیبی ن:» مهین هم به زور جلو آمد و یک ببخشید گفت که معلوم بود از روی زور و اجبار بوده است. گفتم 

سرش را به عالمت تءیید باال گرفت و چرخی زد و رفت و پیش پدرش نشست. تصمیم « به شرطی که تکرار نشود.

فردا خودم را به بچه ا نزدیک تر کنم . شاید این مسائل هم کم کم از میان برود فردا که بچه ها از مدرسه  گرفتم از

آمدند غذایشانرادادم و گفتم:اگر بچه های خوبی باشید عصر به پارک می رویم به شرط آنکه کارهای مدرسه 

 باالو پایین پریدند. بچه ها جیغی از خوشحالی کشیدند و.« رادرست و به موقع انجام دهید 

 

ر قبل از ساعت چها« خوب درسهایتان را بخوانید و بنویسید تا ساعت چهار برویم و تاتاریک نشده بر گردیم.» گفتم:

 بچهها واقعاً خوشحال» رفتن یک یادداشت برای ایرج گذاشتم که نگران نشود یاداشتراروی تلویزیون گذاشتم. 

من بچه هارا تاب می آوردم و هر « مامان بیا منو تاب بده » ر دوید بطرفم و گفت:بودند در این میان مهین هم دوبا

 وقت بیکار می شدم با شادی کودکانه خوشحالی می کردم.

 

فکر کردم که واقعاً کاریندارد تا بچه هارا به خودم نزدیک کنم بادوسه دفعه جایزه خریدن و چند بار بردن به پارک 

 توضاع روبراه می شو.د

 

ولی چقدر خام بودم و چه قدر ساده . سایه یک زن دیگر بر زندگی من سایه افکنده بود و مانع از آن می شد که من 

طعم خوشبختی رابچشم و احساس آرامش کنم درهر حال یک هفتهای هم گذشت و اتفاق خاصی نیافتاد تا به جمعه 

 من هم در خانه تنها بودیم. رسیدیم . بچه ها طبق معمول به منزل مادرشان رفتند. ایرج و

 

خیلی حوصله ام سررفته بود مدتها بود که حال درستی من داشتم ایرج مقداری از کارهایش راآورده بود تا در خانه 

انجام دهد اصالً میلی به انجام هیچ کاری نداشتم نشسته بودمو تلویزیون تما شا می کردم ایرج هم سرش حسابی به 

 کارهایش گرم بود

 

وای مامان واقعاً دلم می خواست اینجا بودی و من » اگهان تلفن زنگ زد مادرم بود بعد از سالم و احوال پرسی گفتم:ن

تورا می دیدم دلم برای شما و آقاجون تنگ شده است بلند شوید و همین حاال با هم بیایید اینجا مادرم بعد از کمی 

 یند. تلفن را گذاشت چه احساس خوبی داشتمتعارف قبول کرد به همراه آقاجون و حمید رضا بیا

 

یک احساس خوب و دلچسب درون درون من در حرکت بود . بلند شدم و به آشپزخانه رفتم . همان طور که به 

 «ایرج زود باش کارهایت رابکن چون مادرم و آقاجون می آیند اینجا.» آشپزخانه رفتم بلند گفتم:
 

فا عجب تلفن ش» ست مشغول کارهایم شدم ایرج آمد توی آشپزخانه و گفت:کسالت و سستی از وجودم رخت بر ب

بخشی بود قبل از تلفن مثل کسانی که هزار بال بهسرشان نازل شده بودی و حرف نمی زدی ولی حال مثل فرفره می 

 «چرخی و توی صورتت خوشحالی موج می زند جریا چیه؟
 

ت حدود شش نشده بود و ایرج میخواست سراغ بچ ها برود از ایرج چیزی نگفتم و به انجام کارها ادامه دادم ساع

خواستم هنگام بازگشت شیرینی بخرد ایرج می خواست از در بیرون برود زنگ خانه زده شد پریدم و رفتم و در 

 .«راباز کردم مادر و آقاجون بودند 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

1 0 7  

 

 

کرد و آنها را به داخل خانه دعوت کرد چقدراز دیدنشان خوشحال شدم ایرج هم بیرون آمد و سالم و احوال پرسی 

 بعد از چند دقیقه که گذشت ایرج بلند شد و اجازه خواست که به دیدن بچه ها برود و خرید کند.

 

پدرم گفت:برو باباجان برو فعالً به کارت برس ما هستیم بعد که برگشتی با هم صحبت می کنم. ایرج بلند شد و 

 «چیزی نمی خواهی؟ فعالً بااجازه پوران خانم» گفت:
 

و دوباره به سمت مادرو آقاجون « نه همان چیزی را که گفته بودم بخر:» من هم بدون اینکه به او نگاهی بکنم گفتم 

 برگشتم و شروع به حرف زدن کردم.

 

ار اگر هر بای باب حوصله ندارم ایرج روزی ده دفعه می آید و می رود :» گفتم « بلند شو تا دم در برو» آقاجون گفت:

 .«بخواهم به بدرقه اش بروم که دیگر چیزی از من باقی نمی ماند 

 

 «تو چرا اینطوری هستی؟ رفتارت چراباشوهرت اینطوری شده؟» مادرم گفت:
 

مادرجان کسل شدم از صبخ تا شب توی این چهر دیواری هستم دیگه حال و حوصله خودمو رو ندارم خیلی « گفتم:

 «رم.ایرج رو تحویل بگی
 

 

 

چرارفت و آمد نمی کنی؟چرا سعی نمی کنی دل فامیل شوهرت را به دست بیاوری؟ چرا با خوهراهای » مادرم گفت:

خودت رفت وامد نمی کنی همین عزیز جان را تا بحال چند مرتبه به خانه ات دعوت کرده ای ؟ درسته که دل خوشی 

ر ارتباط با فامیل شوهررا دوست نداری؟ سعی کن خودت را به از اعظم ندارد ولی رفتار تو هم طوری است که انگا

عزیز جون نزدیک کنی مهره اصلی عزیز جون است.چرا که بزرگ ترین فامیل است اگر رفتار و ارتباط تو بااو 

 درست باشد میتواند همه چیز را درست کند.

 

 ایرج رو دعوت کرده ای ؟ همین تودخترم تا بحال در این چند ماهه ازدواجت خواهرها و برادرهای

 

 

 

 «آخه مادر من ، ایرج که اصال ً دراین باه چیزی نگفته است.» گفتم:
 

اگرمی بینی که ایرج خان هم چیزی نمی گوید به خاطر این است که را و حال ترا مراعات می کند فکر می » گفت:

ر و ور . اینکه از صبح تا شب بنشینی و با فککند پذیرایی از یک عده برایت سخت باشد به هر حال یک کم تکان بخ

خیال کنی یادعوا کنی کاری از پیش نمی رود . صورت از غم و غصه و الکی تکیده شده تو یکسال هم نیست که 

 عروسی کرده ای و مثالً تازه عروسی ، شکل و حالت می گوید که تو کهنه عروسی.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

1 0 8  

 

که اصالً عروس و دادماد که به خانه خودشان بروند حداقل یک  اصالً حاال که ایین مسائل پیش آمد باید بگویم

میهمانی می گیرندحد اقل یک میهمانی می گیرند و فامیل ها رذرا دعوت میکنند ولی تو حتی خخواهرو برادر خودت 

را هم دعوت نکرده ای این چیزها رسم و رسوم است نمی خواستم بهت بگم تا خدای ناکرده دلخوری پیش بیاید 

 «ما پوران را بعد از ازدواجش فقط یکبار دیده ایم« ی خواهر هایت هم گفته اند:ول
 

خودم هم ناراحت شدنمم آره چدرازقافله عقب بودم از ایرج شنیده بودم که همه خواهرو برادرنش به جز مریم و 

 توران رایطه خوبی با اعظم داشته اند و به همین علت است که با ما رفت وامد نمی کنند.

 

تازه از گوشه و کنار هم شنیده بودم که ازازدواج مجدد ایرج کلی هم دلخورند برایم جای تعجب داشت در مراسم 

خواستگاری و بله و برون و عروسی و بعد از آن هر بار که آنها را می دیدم بسیار مهربان و خونگرم به نظرم می 

 آمدند.

 

 خوب ببین فکر می کنی چرا با اعظم ارتباط» ا مادرم در میان گذاشتم گفت:وقتی این مسائل را با مدرم این مسائل را ب

خوبی داشته اند؟ بهت قول می دهم اگر ازایرج خان بپرسی بهت خواهد گفت اگر اعظم زن خوبی یا مادردلسوز نبود 

آنها را دعوت می ولی بسار آدم معاشرتی و اهل و رفت و آمد بوده و هفته ای یکبار به مادر شوهرش سر می زده یا 

کرده قربون خدا برم! یکی حتی یک لحظه طاقت ماندن در خانه را ندارد یکی هم مثل تو اینطوری زهوار دررفته و 

شل و ول خالصه اگه نجنبی و با همین حالو روز ادامه بدی ، به یک ادم افسرده و بیکار تبدیل می شوی . بگو ببینم 

 «هایم را قبول داری یا الکی داری برای من سر تکان می دهی؟نظرت در مورد صحبت های من چیه؟ حرف 
 

واله چه بگویم این مهین ورپریده اینقدر با اعصاب من بازی کرده که حال و حوصله خودم را هم برای من » گفتم:

 «نگذاشته است.
 

ی نه بچه ها از تو حساب این صحبت هارا ول کن برای اینکه تواگر بخواهی با همین رویه ادامه بده» آقاجون گفت:

می برند و نه ایرج خان دیگر مثل اوایل ازدواج حوصله ناز کشیدن دارد. بالخره همه چیز از ابین می رود زند گی ات 

را بچسب شوهر خوبی داری الحمداله از لحاظ مالی هم مشکلی نداری فقط با کمی تدبیر و درایت می توانی زندگی 

 «گردد به خودت. عالقه ات به شوهرت.اترا متح.ل کنی که آن هم باز
 

پوران فکر نکنی بهتر باشد که بچه دار شوی بچه دار که شوی حواست به بچه ات معطوف می شود و » مادرکم گفت:

روزگار بهتر می شود خدا را شکر که ازد.اج انتخاب خودت بود و ما در آن هیچ دخالتی نداشتیم بنابراین سعی کن 

 «نکه از روی بچه بازی و لج بازی آن ر از دست بدهی.آنرا حفظ کنی نه ای
 

درفکر فرو رفتم چرا تا به حال خودم به فکر نیافتاده بودم تا بچه دار بشوم راست می گفت شاید با وجود یک بچه 

 حال روحی من هم بهتر شود .
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از کردم دویدند و سالم کردند در همین اثنا بود که صدای ماشین و متعاقب آن صدای پای بچه ها وقتی که درراب

چقدر دلم برای شما تنگ شده بود چه » سیمین جلو آمد و مرا بوسید وبا مادر و آقاجون هم روبوسی کرد و گفت:

 «خوب شد آمدید . 
 

محمد آرامتر آمدو با پدرو مادردست داد ولی روبوسی نکرد مهین هم از دم در سالمی داد و توی اتاق خودش را قایم 

یرج پشت سر آنها وارد شد و شیرینی را که خریده بود به آشپزخانه برد وقتی برگشت گفت:پوران خانم امر کرد ا

 «شما اطاعت شد حاال لطف نید یک چای تازه دم بیاورید و شیرینی را هم باز کنید تا ببینیم دنیا دست کیست.
 

ده داماد عزیزم چند وقتی است که بی معرفت ش خسته نباشید ایرج خان بیا اینجا پیش من بشین ببینم» پدرم گفت:

 «ای و به ما سر نمی زنی دیگه انقدر سرت شلوغه که نمی گویی یک پدرو مادرزن پیرداری که باید بهشون سر بزنی 
 

وا آقا من که پیر نیستم پیری از خودتان است اگر خواستی بگویی خودت را بگو چرا من را » یکدفعه مادرم گفت:

 «نی؟قاطی می ک
 

 همگی از حرف مادر خندیدیم.

 

پوران جان یک سر به غذایت بزن ببین اگر درست شده زیرش را خاموش کنی رفتم توی آشپزخانه که » مادر گفت:

 مادرم پشت سرم آمد.

 

ز اببین مادرجان زندگی ات را با چنگ و دندان نگه دار چرا که اگر کمی شل ابدی آن زن زندگی ات را » آرام گفت:

چنگ ات در می آورد و همه را طرف خودش می کشد بهتر نیست حاال که این ازدواج را پذیرفته ای با جان و دل در 

حفظ آن بکوشی ایرج خان که مرد سرد و گرم چشیده ای است یک پسر ن جوان وخام نیست که تازه زندگی را یاد 

را دوست داریم می بینیم که به تو عالقه دارد و هیچ کم  گرفته باشد ما اگرچه با این وصلت راضی نبودیم ولی حاال او

و کسری هم برایت نگذاشته است ولیاین خود تو هستی که با حساسیت های بیجا زندگی را به کام خودت و همسرت 

تلخ می کنی یک کم به خودت برس هوای شوهرو فامیلش را داشته باش وجود بچه ها را باید تحمل کنی زیرا اصرار 

فشاری خودت بود که آنهارا به اینجا اورد حال خودت دانی در هر حال من چنیدین پیرهن بیشتر از تو پاره  و پتا

 کردیم.

 

 «یک چیزی می دانم که تو نمی دانی.
 

مادر جان درست می گویی اشتباه از ممن بوده خیلی کوتاه امدم مادرجون چرا زودتر ای حرف هارا به من » گفتم:

 «ودم نفهمیده بودم که تا به حال راه را اشتباهه می رفتم؟نگفتی ؟ چرا خ
 

حاال هم دیر نشده ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است خوب بجنب بابات شبها شام را تا هفت و » مادرم گفت:

 «نیم باید بخورد اگر کاری هست بده انجام بدهم ؟
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 «شینیم و به کارهای شام هم می رسیمنه مادرجان االن یکسری چایی می ریزم بریم ب» گفتم:
 

یک سینی چایی ریختم و به هال برگشتم چایی را تعارف اقاجون و ایررج کردم ایرج که سر ببلند کرد تا چای بردارد 

مادر جون توی آشپزخونه به پوران چه گفتید که از این « لخندی که به او زدم ایرج بیچاره تعجب کرد جا خورد گفت:

لطفا به من هم بگویید تا هر وقت که پوران سر حال نبود و عنق یه گوشه نشسته بود بهش بگم تا « شد؟ رو به آن رو

 «از این رو به آن رو شود.
 

 «چیزی نگفتم ایرج خان بیکسزی واقعیت ها را گفتم و چشم و گوشش ررا باز کردم همین.» مادرم گفت:
 

 

 

ید دستتان را ببوسم مدت هابود که پوران خانم به من یک لبخند یک خانم احمدی در هر صورت بگذار» ایرج گفت:

 لبخند خشک و خالی هم زده بود.

 

ایرج خان خجالتم ندهید مادرطاقت دیدن ناراحتی جگر گوشه اش را ندارد هر کاری می کند برای این » مادرم گفت:

 «یر شود.است که زندگی جگر گوشه اش سر وسامان بگیرد و خوشبخت و عاقبت به خ
 

من رفتم توی آشپزخانه و مشغول درست کردن سااد شیرازی شدم ایرج و آقاجون خیلی این ساالد را دوستداشتند 

مدت ها بود که بی حوصلگی را از خیی چیز هادور کرده بود شام را آوردم زرشک پلو با مرغ درست کرده بود م 

ز کاردربیاید شاید این دومین بار بود که اقاجونو مادر به خانه ما تمام دقتم را مبذول کرده بودم تا غذای خوشمزه ای ا

 می امدند .

 

دیگه سفارش نمی کنم ببینم چه می » شب وقتی اقاجون ومادرم خواستند بروند مادرم سر در گوشم نهاد و ارام گفت:

 «کنی؟
 

 ساندشانتا دم در برای بدرقه شان رفتم ایرج هم به همراه آنها رافت تا بهمنزل بر

 

برگشتم و مشغول تمیز کردن خانه شدمم به بچه ها گفتم دیر وقته و بروید بخوابید آنها هم بدون چک و چونه زدن 

 شب بخیر گفتندو رفتند.

 

تا وقتی که ایرج برگشت من هم کارهایم را مام کرده بودم در را که بست من ادید نشسته بودم و تلویزیون تماشا 

 و به خاطر رساندن اقاجون و مادر تشکر کردم. می ردم سالم کردم

 

ایرج خنده ای کرد و گفت: خانم قابلی ندارد لبخند شما بیشتر از اینها ارزش دارد به اطاق بچه ها سرک کشید و 

 گفت و گفت: بچه ها خوابیدند بلند شو بریم بخوابیم گفتم : من خوابم نمی اید.
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ت هاست که تتو را این گونه ندیده ام بلند شو بریم که دلم میخواهد با هم با گفت: ولی من خیلی خوابم می اید مد

 «هم کمی حرف بزنیم اگر دلخوری و کدورتی هم که شده از بین برود همین امشب هم تمام شود
 

بلند شدم و رفتم مسواک زدم دیدم ایرج روی تخت دراز کشیده بود لباسم را عوض کردم و دراز کشیدم دستش را 

 ه طرفم دراز کرد و صورم را نوازش کرد.ب

 

گفت : خوب بگو ببینم خانم خوشگل من انروز خیلی سر ال نبودی نمی شد به پدرو مادرت بگویی که همیشه اینجا 

 بیایند و بمانند تا من تو را خندان ببینم خوب من سراپا گوشم بگو

 

 «که در ان زندگی هست که تو دوست نداری بگو  چه بگویم؟ گفت: از هر چیزی که تو را دلخور کرده» گفتم:
 

امروز من هم دلم می خواهد که حرف بزنم و گفتم از همه دلخوری هایم و دغدغه هایم ولیا یرج هیچ نمی » گفتم

 گفت از تمام دغدغه های زندگی که مرا رنج داده و آزار داده.

 

تمام حرف های من موافق است که چیزی نمی گوید من فقط حرف زدم و در دل خوشحال بودم که ایرج حتماً با

 برگشتم نگاه کردم دیدم خواب هفت پادشاه را می بیند و خرو پف اش به اسما ن رفته است.

 

خنده ام گرفت چقدراو سراپا گوش بود اینقدر خوابش عمیق بود که علوم بود که مدت ها خوابیده است بوسیدمش 

 بیدم.سرم را روی سینه اش گذاشتم و خوا

 

صبح خیلی دیر از خواب بیدار شدم از خواب که پریدم ساعت نه صبح بود . سراسیمه از تخت پایین آمدم دیدم فقط 

مهین روی تخت خوابیده است و سیمین و محمد نبودند خیالم راحت شد فکر کردم بچه ها هم خواب مانده اند ولی 

 رده استوقتی دیدم این طور نیست فهمیدم که ایرج انها را ب

 

تعجب کردم اصال نفهمیده بودم که کی انهارا برده است که من نفهمیدم به هر حال دوباره روی تخت دراز کشیدم 

 دست هایم را زیر سرم گذاشتم و به سقف خیره شدم حرف های مادرم را دوباره مرور کردم.

 

 بلند شدم و صورتم را شستمامروز باید اول از همه پیش عزیز جون می رفتم و یک سری به می زدم 

 

خوشبختانه دیشب کارهایم را کرده بودم و ظرف ها را شسته بودم و غذا هم برای ظهر باقی مانده بود بهترین 

 فرصت بود که به دیدن عزیز جون برویم مهین را صدا کردم جوابی نداد به اتاقش رفتم دیدم که بیدار است

 

تم روی تختش نشستم و موهای کوتاهش را نوازش کردم همان طور که تا مراد ید خودش را به خواب زد رف

 چشمانش را بسته بود از این کار من یکه خورد نفهمیدم یکه خورد یا بدش امد

 

 «مهین جان بلند شو بریم پیش عزیز جون پاشو دیر می شه» به روی خودم نیاوردم که دیدم بیدار است گفتم:

 :یکدفعه مهین از جا پرید و گفت
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 من حاضرم بریم گفتم: این طوری با این لباس ها سر و صورت نشسته چی چی رو من حاضرم

 

من می روم صبحانه بیاورم تا ان موقع حاضر شو تو هم تاان موقع حاضر شو سینی را گذاشتم مهین هم رفت و 

 صورتش را شست

 

حانه خیلی زود تمام شد و چون هر دو تقریبا هردو با هم به خوردن شروع کردیم ولی هیچ کدام حرفی نزدیم. صب

عجله داشتیم سریع حاضر شدیم و به خانه عزیز جون خیلی زود رسیدیم زنگ زدم صدایی نیامد باز هم زنگ زدم دو 

 سه بار دیگه هم زنگ زدم

 

 چقدر خیط شدم حسابی دماغم سوخته بود ناگهان دیدم مهین دارد به سمت راست کوچه می دود

 

 جون بود که به طر خانه می امد همین طور که قدم بر می داشت معلوم بود که از درد پا رنج می بردعزیز 

 

جلو رفتمو زنبیل را از دستش گرفتم سالم کردم و بوسیدمش بعد از احوال پرسی معلوم بود که بنده خدا حسابی 

 ازدیدن من تعجب کرده است

 

 اله که خیر است اتفاقی افتاده ایرج و بچه ها خوبند؟گفت: چه احوالپرسی دخترم چه خبر؟ ان شا

 

 عزیز جون سواالتش را مسلسل وار سوال می کرد و اصال نمی گذات من جواب بدهم« بالیی سر کسی نیامده است؟ 

 

خالصه وقتی سوال هایش تمام شد گفتم: عزیز جون همه خوب هستند ایرج هم سالمت است و در ضمن مگر دیدار 

 «هر اینقدر عجیب و غریب است که شما این طوری تعجب کرده ای؟مادر شو
 

عزیز جون چرا خرید هاتون رو به » گفتم:« خوب خوش آمدی دخترم» آنجا بود که یک نفس راحت کشید و گفت:

 «ایرج نمی گویید او که ماشین دارد و خرید کردن برایش راحت است.
 

م راانجام دهم اگر توی خانه بنشینم و خرید هایم را شخص دیگری نه مادر من دوست دارم خودم کارهای» گفت:

 «انجام بدهد دیگه دق می کنم.
 

 کلید رارو ی در چرخاند وارد حیاط شدیم و با مهن وارد خانه شدیم خوشحالی توی چشمانش موج می زد

 

م اند خیلی توی خانه تنها شده اعزیز گفت:خوب عربگو ببینم عروس خانم چطوری با این بچه ها ؟ از وقتی که رفته 

 « .این طفلکی ها روشنی این خانه بودند کاشکی میشد مهین همین جا پیشمن بماند.

 

ای که چقدر از شنیدن این حرف خوشحال شدم انگار دنیارا به من داده بودند البته به روی خودم نیاوردم و چیزی 

 یرج چه طوری بگم ولی ننه بعیده که ایرج بگذاره بچه اش اینجا بمونهنمیدانم حاال به ا:» نگفتم . عزیز جون ادامه داد 
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البته درست نیست که خواهر و برادرهااز هم جدا بمونند نه اصالً بهش نمی گم مگر من چند وقت قراره که زنده 

 رسمبه این بچه ببمونم که بخواهم این بچه رابیاورم اینجا نه بابا جان، اصالً به صالح نیسنت من نمیتوانم خیلی 

 

 بااین پا دردبزور کارهای خودم را می کنم چه برسد به این بچه خدا بزرگ است!

 

خوب عزیز جون چرا چند روزی » دلم برایش سوخت گفتم: « با الخره ما هم به ترنیبی زندگی مان را سر می کنیم

ز وقتی ازدواج کرد دیگه راه خانه مرا گم کرده عزیز جون گفت: راستش ایرج ا« نمی یایید به خانه ما پیش ما بمونید.

 «گفتم شاید تودلت نخواهد که ایرج باما رفت و آمد کند
 

 «نه عزیز جون این چه حرفی است که می زنید! من شما را خیلی دوست دارم و از شما جز خوبی ندیدم» گفتم:
 

امد باید بهت بگویم که چقدر ازت دلخورم در  راست می گویی حاال که این حرف ها پیش» نگاهی به من کرد و گفت:

 این چند ماه من فقط سه بار شما را دیده ام

 

یعنی هر دوماه یکبار آخر به کسی بگویم خنده اش می گیرد چندین بار به مریم گفتم: بیا این هم اززن برادرت اصالً 

 گه این مادر پیر من زنده است یا مرده؟ دیگه ایرج هم از ماخبری نمی گیره معلوم نیست که چه خبری شده که نمی

 

 «عیب نداره ما هم خدایی داریم به هر حال پشت سرتگفتم تو روت هم می گم ازت توقع بیشتری داشتم.
 

از خودم خجالت کشیدم چقدر از همه کس دور افتاده بودم چقدر همه را دلخور کرده بودم این پیر زن بیچاره 

 بیچاره را رنجانده بودم رارنجانده بودم این پیر زن

 

عزیز جون یه چند روزی بیایید و برویم خانه ما پیش ما عزیز جون خوشحال » حاال وقتش بود که تالفی کنم گفتم:

 نه ننه جان من همین جا راحتم» شد ولی گفت:

 

م ی مانند اگر خواستنه حاال تو پاشو برو بچه ها می آیندو پشت در م» من دلم می خواهد شما بیایید گفت:» گفتم:

 «بیاییم خودم عصر می آیم.
 

 «عزیز جون پس شما وسایلتان را جمع کنید عصر ایرج را می فرستم بیاید دنبال شما » گفتم:
 

 پیر بشی ننه جان چدر ثواب می کنی که یک پیرزن را خوشحال می کنی» عزیز خوشحال شد و گفت:

 

 «پوران مادر بگذارمهین بماند عصربا خودم می اورمش» بلند شدم که خداحافظی کنم عزیز گفت:
 

باشد حرفی نیست پس منتظر بمانید ایرج می » من هم از خدا خواسته گفتم:« مهین هم گفت: بگذارید بمانم 

 «ایددنبالتان.
 

 نند.سریع خداحافظی کردم و آمدم چرا که دیر شده بود و هر لحظه ممکن بود بچه ها سر برسند و. پشت در بما
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خودم رابه خانه رسانیدم خوشبختانه بچه ها نیامده بودند رفتم غذارا روی گاز گذاشتمو لباس هایم را عوض کردم و 

 مشغول انجام کارهایم شدم .

 

بح ایرج خان دیگه آسه میری اسه میایی ص» عصر که ایرج آمد خیلی خسته به نظر می رسید پهلویش نشستم و گفتم:

 «فهمیدمکی رفتی که من ن
 

دیدم مست خوابی دلم نیامد بیدارت کنم خودم بچه هارارساندم خوب خستگی ات درشد ؟ سر حال » ایرج گفت:

 آره چون امروز کمی سرم شلوغ بود.»گفتم:« هستی؟

 

محمدو سیمین خوابیده اند مهین هم منزل عزیز جون » گفتم:« راستی بچه ها کجاهستند؟» ایرج به یکباره پرسید:

 . است
 

 «صبر کن تعریف کنم :» بناگاه ایرج به من چنان نگاهی کرد که نزدیک بود قالب تهی کنم. گفتم 
 

اوالً کار بدی کردی بچه را آنجا گذاشتی » سپس جریان خانه عزیز جون را برایش تعریف کردم کمی ارام شد. گفت:

 دوماً من مگر خودم عقل ندارم که به مادرم سر بزنم

 

از ان دسته از ادم هایی است که بهتر است دورادور بااو ارتباط داشته باشی ترجیح می دهم بیشتراووقات  عزیز جون

 «خودم ار تنها بروم چرا که تخصص خوبی درایجاد معرکه و دعوا دارد.
 

ه نمی ک چرا این دیگه چه صیغه ای است ؟ یعنی من غریبه ام که نمی خواهی یعنی من غریبه ام» تعجب کردمو گفتم:

 «خواهی من به انجا بروم؟
 

نه این چه حرفی است ؟ فکر می کنی چرا با این همه بچه ای که عزیز دارد در خانه تنها است چون هر :» ایرج گفت 

جا که می رود به خانه هر دخترو پسر ایجاداختالف می کند و زن و شوهرهارابه جان هم میاندازد من اززندگی قبلی 

 «دارم دلم نمی خواهداین زندگی ام هم دوبار این چیزهاراتجربه کنم. ام بااعظم تجربه
 

 «به هر حال کاری است که شده بعد هم مگر می شود که مادر ادم نخواهد خوشی فرزندش را ببیند» گفتم: 
 

نه اشتباه نکن چونادم حساسی هستی با کوچکترین حرکت ناراحت می شودو قهر می کند در ضمن » گفت:

بیایید بقیه خوار هاو برادرها هم می خواهند بیاییند اینجا من دلم نمی خواهد زن جوان و خوشگلم را کسی اگراو

 «ببیندو توی زحمت بیافتد درضمن دوست ندارم برادرهایم به اینجارفت و امدداشته باشند.
 

هد کسی از مردها به خانه چون من زن جوان در خانه دارم دلم نمی خوا» گفت:« یعنی چه؟ منظورت چیست؟» گفتم:

یعنی چه؟ من زن » یکدفعه وا رفتم گفتم:« ما رفت و امدداشته باشد حاال چه غریبه چه برادرم فرقی نمی کند.

خوب باشد من » گفت:« شوهردار هستم و انهاهم برادران تو هستند و همگی ازدواج کرده اند کسی به من چشم ندارد
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ا گفتم که بدانی من به چه دلیل است که نمیخواهم با کسی معاشرت داشته باشم که در پاکی تو شک ندارم ولی این ر

 «فکر می کردم تا به خال فهمیده ای.
 

 نه من فقط فکر می کردم از سر خستگی زیاد و که رفت و امدی نداری:» گفتم 

 

ه ازاین جو.ر لطف هانکنی و ایرج گفت: در هر حال مجبورم چند روزی عزیز را نگه دارم ولی ترجیح می دهم که دیگ

باشد چایم راخوردم و بلند شدم ولی این صحبت ها دائم توی سرم دنگ و :» گفتم « بگذاری عزیز خانه خودش باشد.

دنگ و دنگ صدا م کرد که اخه یک مرد چرادلش نمی خواهد حتی بابرادرش رفت و امد کند رفت امد بخاطر زن 

 هان ایرج باز هم برای من جای تعجب داشت یعنی چه ؟جوانش! با شنیدن این حرف ان هم از د

 

 «نمی فهمیدم یک جای کار می لنگید.
 

به کارهایم رسیدم وایرج هم رفت مادرش و مهین رااورد دلم می خواست رفتارم باب میل عزیز باشد نمی گذاشتم 

 دست به سیاه و سفید بزند.

 

کجایید خانم ها خوب شد عزیز » خواهرایرج زنگ زد و گفت:دو روز از امدن عزیز جون گذشته بود که مریم 

امشب با شوهر و برادرم و خانمش به انجا می اییم خوشحال شدم و « اونجاست و ما هم برای دیدن شما بهانه داریم.

 «قدم شما روی چشم پس شم من متظر شماهستیم» گفتم:
 

سم بهتره که یه سر کوتاه بزنیم و برگردیم خیلی اصرار نه پوران جان من برادر خودم را بهتر می شنا»مریم گفت:

عصر که ایرج امد و و دید که من و عزیز مشغول شستن میوه و چیدن ان در ظرف میوه « کردم ولی قبول نکرد.

 «چه خبره» هستیم .پرسید:
 

ن عزیز ایرج منفجر به محض گفتن این کالم از دها« مریم و برادرت جواد عصر می ایند یک سر اینجا» عزیز گفت:

 شد.

 

دید ی بهت گفت دیگه نمی شه من یک چیزی میدانستم هی » دیدی بهت گفتم:» برگشت رو به من کرد و گفت:

 حرص می خوردم اصال ازاین کارها خوشم نمی اید.

 

نهارا کنم اایرج مگه ما جغدیم که نباید با کسی رفت و امد کنیم من دوست دارم که از فامیل تو پذیرایی » گفتم:

دوست دارم مگه چه اشکالی داره که با جاریو خواهر و شوهر نزدیک نر بشوم من بعد ازازدواجم این دومین بار 

 «است که جاری امو می بیتنم
 

چه بهتر می شد که اصالً انهارو نمیدیدی بعد رو به عزیز کرد و گفت:من نگفتم به شما که اصالازاین جور » ایرج گفت:

 نمی اید باباجان من زن جوان دارم دوست ندارم هر کس و ناکس به اینجا بیاید مراسم خوشم
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ایرج این چه حرفیاست که میزنی بازاین یک بامبول جدید است ؟ این حرف هاو » دیگه داشتم منفجر می شدم گفتم:

 است کاشکی بایکیاداو اطوارها چیست که در میاوری؟ مگر زن گرفته ای که اسیرش کنی فقط برای اینکه جوان 

همسن و سال خودت ازدواج می کردی و بجای اینکه بنشینی می نشستی و نوه هاتو بزرگ کنی خجالت هم خوب 

 چیزی است

 

 «همین که گفتم بار آخرتباشه که اره و اوره و شمسی کوره رو به اتینجا می اوردید » ایرج گفت:
 

اطاق رفت و در محکم بست. اصالً رویم نمی شد سرم راباال بگیرم و بعد هم با حالت عصبانیت از جایش بلند شد و به 

به عزیز جون نگاه کنم بخاطررفتارایرج از روی عزیز خجالت می کشیدم ولی دیدم عزیز جون را نگاه کنم . ولی 

الً اص دیدم عزیز جون انگار نه انگار همان طو خونسرد نشسته و داشت میوه هارا توئی ظرف می چید خیالم راحت شد

 ناراحت نبود و یا حداقل این طوری تظاهر می کرد .

 

ساعت هفت شب بود که زنگ در را زدند و مهمان ها امدند مرم خانم و همسرش و جواداقا به همراه خانمش تا دم 

 ؟هدر به استقبال مهمان ها رفتم. ایرج دم دراتاق ایستاد و خیلی گرم رفتار نمی کرد ازش لجم گرفته بود یعنی چ
 

این اداها دیگه برای چیه؟ بیچار ه ها دفعه اول بودکه به انجا می امدند هر چند که انها طرفداران پرو پا قرص اعظم 

 بودند .

 

 و برای من جای تعجب داشت که چطور جواد اقا و شریفه خانم همسرش تصمیم گرفته بودند به دیدن من بیایند.

 

برای من قائل نبودند به هر حال مهمان بودند و شرط ادب بود که درنهایت احترام  انها به عنوان همسر برادر رسمیتی

 از آنها پذیرایی کنم.

 

چای آوردم و میوه چیدم و نشستمو صحبت کردیم از مریم خیلی خوشم می آمد چون همیشه خون گرم و مهربان 

 بود

 

واحوال ما امده است چون اصالً در هیچ بحث و  ولی جاری ام معلوم بود که فقط برای سرک کشیدن و ن از اوضاع

 حرفی شرکت کرد و فقط نگاه می کرد بعضی وقت ها هم سر بر می گرداند و به در و دیوارنگاه می کرد

 

 مثل اینکه میخواست ببیند همه چیز سر جایش است یا نه ؟

 

شوهرش آقالی رستگار بودند که مجلس را  جواد آقا بدتر ازایرج بق کرده بود و یک جانشسته بود فقط مریم خانم و

شاد و گرم کرده بودند. من خیلی سعی کردم ارتباط خوبی با شریفه خانم بر قرار کنم ولی نمی شد جواد آقا 

زودازدواج کرده بود ودخترش هم زود شوهرداده بود و االن در عقد بودند یک پسر هم داشت که تازه به سربازی 

 تر هم داشت که کالس پنجم بود رفته بود و یک دختر کوچک
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شریفه خانم اصالً بهش نمیامد که یک دامادداشته باشد. خیلی جوان مانده بود. برایم خیلی جالب بود دو برادر با هم 

 قهرنبودند

 

ولی غیر از سالم و احوال پرسی هیچ حرفی با همنزدند شایددوکلمه هم بیشتر بینشان رد و بدل نشد. در هر حال 

دو ساعتی نشسند در هر حال یکی دوساعتی نشستند موقع رفتن جواد آقا را برای خداحافظی جلو آورد تا دست یکی 

 بدهد من هم دستم را جلو اوردم و دست دادم

 

ناگهان نگاهم به ایرج خورد که انگارداشت از چشم هایش خون می چکید. اینقدر نگاهش ترسناک بودکه به ناگاه از 

 کشیدم ازتعجب داشتم دیوانه می شدم. ترس دستم را عقب

 

این حرکات از یک جوان خام و نا آگاه نبود بلکه متعلق به شوهر من که چهل و ودو ساله بود خالصه به هر بدبختی 

 خوشم نمی اید با:» که بود مهمان هارا راهی کردیم تا رفتند هنوز در خانه بسته نشده بود که داد ایرج به هوا رفت 

 «ست بدهی برای چه وقتی جواددستش رااورددست بدهد دست ترا عقب نکشیدی؟هر کسی د
 

آخه این دیگه چه قانونی است که مهمان ها بخواهنددست بدهند و خداحافظی کند من مثل عقب افتاده ها او » گفتم:

 را هاج و واج نگاه کنم من الحمداله شعوردارم و خودم خوبرااز بد تشخیص می دهم.

 

 ساله نیستم که اینقدر امر و نهی می کنی .بچه یک 

 

 «هر چند سالت که باشد زن من هستی و دلم نمی خواهدبا کسی دست بدهی» گفت:
 

تا جاییی که حرفت درست باشد را قبول می کنم ولی هر چه کورکورانه بگویی را قبول نمی کنم اصال چرا » گفتم:

 «نبایدبه کسی دست بدهم.
 

 «گویم یک چیزی می دانم یک حساب کتابی هست که این مسائل را بازگو می کنم. من اگر می» گفت:
 

 

 

 «تاندانم دلیلت چیست قبول نمی کنم» گفتم:
 

 «دلیل میخواهی باشد من دوست ندارم همین و بس» گفت:
 

 «چه دلیل محکمی» ناگهان خنده ام گرفت گفتم:
 

زده بود و خودرا سرگرم جمع کردن بشقااب ها است با خود فکر کردم عجیب بود که عزیز جون الم تا کام حرفی ن

بی خودنبود که ایرج دراین شش ماه از کسی دعوت نکرده بود و یکبار هم نگفت که به دیدن خواهر و برادرش 

 برویم غیر از بچه هایش کسی برایش مهم نبود خیلی جالب بود.
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شب بخیر گفتم و رفتم که بخوابم ایرج و عزیز بیدار بودند و  شام مختصری خوردیم و جای عزیز راانداختم و

پوران از دستم » تلویزیون نگاه می کردند شب بخیر گفتم و وارد اتاق خواب شدم ایرج پشت سرم امد و گفت:

 دلخوری .هیچ نگفتم.

 

ا بگذار عزز برود دیگر چرا حرف نمی زنی؟ مننمی خواهم این جور مسائل احمقانه رابطه ما را خراب کند فرد» گفت:

هم تعارفش نکن که بماند من مادرم ر خوب می شناسم اگر تا به حال شری درست نکرده است عجیب بود بگذار 

 «<یک زندگی ارا داشته باشیم نگذار زندگی مان متالطم باشد و من وتو و بچه ها در این میان لطمه بخوریم
 

 به من او را چنین کرده بود. دلم برایش سوخت عشق بیش از حد او به نسبت

 

این دفعه تورا » در هر حال زندگی ام رادوست داشتم و باید ان را حفظ می کردم عشق رادر چشمانش می دیدم گفتم:

 «بخشیدم 
 

نمی دانم این دل وامانده من درست در جایی که باید رست عمل می کرد چرادلسوزی می کرد و همه چیز را خراب 

 می کرد.

 

شحال شدو مراد ر اغوش گرفت فردا صبح که بیدار شدم دیدم عزیز جون چای و صبحانهرااماده کرده است خو

 سریع آماده شدم و ازاینکه دیر از خواب بیدار می شدم ازاو عذرخوای کردم.

 

 چه فرقی می کند که چه کسی سماورراروشن کرده است.» گفت:

 

خواببود من و عزیز نشستیم و از هر دری صحب کردیم از گذشته ها از  بچه ها که به مدرسه رفته بودند مهین هم

پدر ایرج که خیلی زود فوت کرده بود و عزیز با هفت تا بچه قد ونیم قد تنها مانده بود ولی خدا رو شکر می کرد که 

 فرزندانش همه عاقبتبه خیر شدند اززندگی گذشته ایرج گفت که اعظم چقدراو رااذیت کرده بود.

 

 

 

 «عزیز جون گفت:از این که انقدر تو رادوست دارد به تو حسودم می شود.
 

 

 

 «ای وای عزیز جون هر چقدر که مرا دوست داشته باشد عشق به مادر چیزی دیگر است.» خندیدم و گفتم:
 

سر این ولی ای کاش حرف ان روز او را جدی برداشت می کردم حسادت ویرانگر زندگی است و زندگی من هم 

 حسادت ها به اینجاها کشیده شد.

 

ظهر ناهار خوردیم عزیز چیزی از رفتن نگفت منهم حرفی نزدم بچه ها که از مدرسه امدند سه تایی شروع به بازی 

 کردند.
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عزیز هم طبق معمول بعد از ناهار چرتی زد بچه هادر حیاط مشغول بازی بودند خانه ای که ما در آن زندگی می 

 یک زیر زمین داشت که وسایل از کارافتاده و مستعمل درانجا جمع آوری شده بود از جمله یک یخچال . کردیم 

 

خراب که مدتها در زیرزمین بالاستفاده افتاده بود. عصرها معموالً بچه ها به زیرزمین می رفتند و بازی می کردند. 

ن دادن بچه ها. آنها مشغول بازی شدند و جیغ و داد البته آنجا همیشه تمیز و مرتب بود و مکان مناسبی برای جوال

می کردند. من یکی دو بار به حیاط رفتم و آنها را به سکوت دعوت کردم، گفتم سر ظهر است و همسایه ها خوابند، 

 در ضمن عزیز هم خواب است ساکت باشید.

 

د دقیقه ای گذشت و سکوتی طوالنی در دو دقیقه ای سکوت حاکم بود ولی دوباره همان جیغ و داد شروع می شد. چن

 خانه حکمفرما شد.

 

خوشحال شدم و با خودم گفتم: ان شاءاهلل عاقل شده اند و بازی بدون سر و صدا می کنند. در همین اثنا بود که 

 «هرچه می گردیم مهین را پیدا نمی کنیم.»سیمین و محمد هراسان آمدند و گفتند: 
 

ا گشتم، به آشپزخانه و حمام و دستشویی سر زدم. دست آخر به زیرزمین رفتم و تمام زیر نگران شدم، تمام اطاقها ر

مامان، »و بم آنجا را گشتم. فکرم به هیچ کجا نمی رسید. انگار مهین آب شده بود و به زمین رفته بود. سیمین گفت: 

از این بازیها هم می کنید. آخه مگر سیمین جان »چشمهایم گرد شد و گفتم: «. شاید مهین توی یخچال رفته باشد

 «یخچال که جای قایم شدن نیست.
 

سریع به طرف یخچال دویدم. تا در یخچال را « یکی دو بار محمد و مهین آنجا رفته بودند و پنهان شده بودند.»گفت: 

ط دراز کردم. باز کردم مهین را نیمه بیهوش توی یخچال دیدم. مهین را از یخچال بیرون آوردم روی زمین وسط حیا

با دیدن مهین در آن حالت دست و پای خودم را گم کرده بودم. سیمین و محمد دائماً شیون می کردند. عزیزجون 

 هم که از سر و صدا بیدار شده بود، دائم با دست به صورت می کوبید و داد و هوار می کرد.

 

ردی؟ چرا مواظب بچه ها نبودی؟ دیدی چه خاکی دیدی دختر، چرا حواست را جمع نک»در این میان دائماً می گفت: 

 «بر سرم شد. حاال جواب ایرج را چه می دهی.
 

از حرفهای عزیز حسابی کفری شده بودم، آخه به من چه ربطی داشت، حوصله جواب دادن به عزیز را نداشتم. 

ر باز شد و ایرج آمد توی دویدم توی آشپزخانه و یک لیوان آب آوردم و روی سر و صورت مهین ریختم. یکدفعه د

 خانه.

 

دلم یهو ریخت، حاال چه کنم؟ ایرج از دور فهمید که اوضاع قمر در عقرب است. کیف و کتش را انداخت و دوید. 

 وقتی مهین را روی زمین دید دو دستی زد توی سرش، نعره می زد. جیغ و داد می کرد.
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دستش را باال برد و « ختی، بچه ام را کشی، خیالت راحت شد.باالخره زهرت را ری»ناگهان برگشت و به من گفت: 

چنان سیلی محکمی به صورتم زد که دنیا دور سرم چرخید و همه جا تیره و تار شد. برای چند لحظه نفهمیدم چه 

 اتفاقی افتاده. فکر می کنم یک دقیقه طول کشید تا حال من جا آمد و فهمیدم کجا هستم.

 

ین را شنیدم، درد خودم را فراموش کردم برگشتم و دیدم مهین چشمانش را باز کرده و گریه ناگهان صدای گریه مه

 می کند. ایرج سریع مهین را بغل کرد و بلند شد رفت روی پله نشست.

 

شروع کرد به ناز و نوازش مهین. عزیز هم اصالً حرفی نزد و از اینکه ایرج به من سیلی زده بود چندان ناراضی به 

می رسید. حتی دست مرا نگرفت و از زمین بلند نکرد. نشستم و شروع به گریه کردم، از آن گریه هایی که دل نظر ن

 سنگ به حال آدم آب می شد.

 

تنها سیمین آمد پهلویم نشست و دستم را گرفت و مرا از زمین بلند کرد. چقدر دلم می خواست که می توانستم 

 ایرج را با دستان خودم خفه کنم.

 

آخه به چه جرمی مرا این چنین خوار و خفیف کرد. برگشتم و به ایرج چنان نگاهی از سر تنفر کردم که متوجه نگاه 

 من شد.

 

پوران خدا بهت رحم کرد، اگر یک موی مهین از سرش کم می شد، کاری می کردم که مرغای آسمان به »گفت: 

 «حالت زار بزنند.
 

خیلی بیجا می کردی که چنین غلطی بکنی. مگه شهر هِرت است، خیلی دلت می سوزد »باالخره به صدا آمدم و گفتم: 

بمون توی خانه و بچه هایت را جمع و جور کن. مگه من لـله بچه هایت هستم؟ اصالً ندانسته به چه جرأتی دست روی 

 «من بلند کردی، بچه هایت غیر از آدمیزاد هستند به من چه ربطی دارد؟
 

 چشم غره می رفت. برایش عجیب بود که من این طوری با پسرش صحبت کنم. عزیز هم به من

 

 «خیلی خوب بس است، حاال که به خیر گذشته.»ایرج گفت: 
 

آره به خیر گذشته، ولی بار آخرت باشد که چنین کاری کردی. چون اگر تکرار شود، پشت گوشت را دیدی، »گفتم: 

ولی با این یکی نمی توانم. در ضمن حتی اگر هم من مهین را به این روز  من را دیدی. با هر اخالق تو ساخته ام

درآورده باشم، تو باز هم حق نداشتی با من چنین کاری بکنی. چرا که به جای مادرشان هستم و حق به گردنشان 

ردند واهلل دیگر دارم. در ضمن از عزیز بپرس که اصالً من از همه جا بی خبر بودم و بچه ها توی زیرزمین بازی می ک

 «چی بگم، بهتره از عزیز بپرسی.
 

 ایرج رویش را به طرف عزیز کرد و منتظر شد عزیز چیزی بگوید ولی او چیزی نگفت.
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عزیز برایش بگویید که جریان چه بوده و این اتفاق به من ربطی »من که از تعجب دهانم باز مانده بود، گفتم: 

 «نداشته!
 

 «ننه من که خواب بودم، نمی دانم اصالً چی شد.»ت: عزیز هم برگشت و گف
 

الً شما خواب بودید، پس اص»انگار یک کاسه آب جوش روی سرم ریختند، داشتم آتش می گرفتم. برگشتم گفتم: 

 «چیزی ندیدید؟!
 

 «واهلل چی بگم.»گفت: 
 

ندیدی ولی خدا آن باال دیده است.  عیبی نداره عزیزجون شما که»دیگر کارد می زدید خونم در نمی آمد. گفتم: 

 «ایرج امیدورام همینطور که امروز مرا ندانسته زدی خدا جزایت را بدهد.
 

بلند شدم و به اطاق خواب رفتم و در را از تو قفل کردم و نشستم یک دل سیر گریه کردم. صورتم هنوز از سیلی ای 

تم مانده بود. همش خدا خدا می کردم که نکند جای که ایرج به من زده بود می سوخت. رد انگشتانش روی صور

 انگشتان ایرج کبود شود. اصالً سردرنمی آوردم.

 

عیب های ایرج یکی یکی داشت بروز می کرد. اول بددلی و شکاکی به همۀ عالم و آدم، دوم دست بزن که، امروز 

را امروز به من زد. سکوت بیجای او همه یک نمونۀ آن را دیدم. نمی دانم چرا عزیز چنین کاری کرد. اولین زهرش 

 کاسه کوزه ها را بر سر من شکست. در دل نفرینش می کردم و دعا می کردم که ان شاءاهلل خداوند جزایش را بدهد.

 

 دو سه ساعتی گذشت. سرم را روی تخت گذاشته بودم، با همین افکار خوابم برد.

 

زد و دستگیره در را می چرخاند. جواب ندادم، ایرج بود مرا صدا می ناگهان صدای در را شنیدم که کسی به در می 

 زد.

 

 ، باز هم چیزی نگفتم.«پوران در را باز کن»باز هم جوابش را ندادم. گفت: 

 

 ولی جواب من فقط سکوت بود.« می دانم صدای مرا می شنوی خواهش می کنم، غلط کردم، در را باز کن.»گفت: 

 

انگشتانم به زیر ساطور برود چرا اینکار را کردم؟ سیمین همه جریان را برای من تعریف کرد. چرا الهی »ایرج گفت: 

 «زودتر به من نگفتی؟ چرا چیزی نمی گویی. بخدا اشتباه کردم ببخشید.
 

 من فقط حرفهای ایرج را می شنیدم، اصالً دلم نمی خواست جوابش را بدهم. هر چه التماس کرد در را باز نکردم.

جواب من باز هم سکوت بود. باالخره صدای عزیز را شنیدم که می « اگر در را باز نکنی آن را می شکنم.»گفت: 

تازه داشت حرفهای ایرج « ننه ولش کن. حالش که سر جایش آمد در را باز می کند. خودت را ناراحت نکن.»گفت: 

 در مورد عزیز باورم می شد.
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د تا پسرش هر بالیی که می خواهد سر من بیاورد، او حتی یک کلمه حرف نزد. عزیزجون مثل مجسمه ایستاده بو

چقدر لجم گرفته بود. حاال هم آمده بود و مانع این می شد که ایرج معذرت خواهی کند. صدای عزیز را می شنیدم 

 که با ایرج صحبت می کرد. از زمین و زمان می گفت، آسمان را به ریسمان می دوخت.

 

 

 

 * ** 
 

 

 

دقیقاً حس می کردم که می خواهد حواس ایرج را به طرف خودش معطوف کند. ایرج هم با بی حوصلگی جواب می 

 داد. هرازگاهی به پشت در می آمد و مرا صدا می کرد.

 

 و باز هم سکوت من ایرج را بیشتر آزار می داد.« پوری، پوری جان چرا لجبازی می کنی، در را باز کن.»

 

سکوت اطاق نشسته بودم و فکر می کردم، به این موضوع می اندیشیدم که چطور ایرج در نهایت سرحالی و در 

خوش اخالقی، ناگهان به یک ببر خشمگین و تندخو تبدیل می شود. بر سر کوچکترین موضوعی از این رو به آن رو 

آخر با خودم فکر کردم که نقاط  می شود و حتی مهلت صحبت و دفاع کردن را هم به آدمی نمی دهد. ولی دست

مثبت اخالقی او خیلی بیشتر از نقاط منفی وجود اوست. اگر آن موقع با عقل و درایت حاال زندگی می کردم، شاید 

اکنون که این کتاب را می نویسم، سرنوشت مرا به اینجا نکشانده بود، ولی چه می شود کرد که جوانی و لجبازی و 

 مرا به نقطه فعلی رسانید. ندانم کاری چیزی بود که

 

در هر حال دلم هم برای ایرج می سوخت. طفلکی انقدر مشکالت در زندگی اش بوده که آرامش در زندگی اش، نمی 

توانست سهمی داشته باشد. کم کم داشت باورم می شد که با یک شخص نرمال و معمولی زندگی نمی کنم. می 

دادگاه آنها را از او بگیرد و این موضوع اصالً برای ایرج قابل قبول نبود که بچه ترسید اگر بالیی به سر بچه ها بیاید، 

 ها را اعظم بزرگ کند.

 

تصمیم گرفتم در را باز کنم. بلند شدم و به طرف در رفتم. کلید را که درون قفل چرخاندم و در باز شد، ایرج را دیدم 

ین کار امیدوارم دیگه ا»بلند شد. نگاهی به ایرج کردم و گفتم: که پشت در نشسته و تا من را دید مثل فنر از جایش 

 ایرج مرا بغل کرد و دائم قربان صدقه من می رفت و عذرخواهی می کرد.« تکرار نشود.

 

قیافه عزیزجون هم بسیار دیدنی بود. حسابی صورتش قرمز شده بود. نمی دانم از عصبانیت بود یا حسادت. خودم را 

ون آوردم، دیدم بچه ها هم آمدند. از دیدن من تقریباً خوشحال شدند، فقط عزیزجون بود که بق از بغل ایرج بیر

کرده بود و اصالً نگاهی به طرف من نکرد. تصمیم گرفتم این بار هم از کنار گناه ایرج بگذرم. گوشه گیری و انزوای 

 من بی فایده بود.
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آره بریم، بریم. باباجان ما »بچه ها همه گفتند: « ی رویم بیرون.م»ایرج گفت: « خوب حاال شام چی بخوریم؟»گفتم: 

 «خیلی وقته که با شما بیرون نرفته ایم.
 

 «باید ببینم پوری جان نظرش چیه؟ موافقی یا نه؟»ایرج گفت: 
 

 «آره، اگر همه موافقند، من هم حرفی ندارم.»گفتم: 
 

راضی نبود. شاید فکر می کرد که حتماً چند روزی ما با هم قهر  عزیزجون انگار از این اوضاع به وجود آمده زیاد

 هستیم، ولی خوشبختانه این قهر زیاد طوالنی نشد.

 

 همگی آماده شدیم، دیدم عزیزجون نشسته و سرش را با جمع و جور کردن لباسهایش گرم کرده.

 

 «عزیزجون شما چرا آماده نمی شوید؟»گفتم: 
 

 «.ارها را ندارممن حوصله این ک»گفت: 

 

 «بد نیست که از خانه بیرون برویم، چند روز است از وقتی که خانه ما آمدید از خانه پا بیرون نگذاشته اید.»گفتم: 
 

من نیامدم اینجا که بروم بیرون گردش کنم، آمده بودم از خانه بیرون یک کمی دلم باز شود، آن هم که »گفت: 

جا آوردید، دلم خیلی باز شد. کاشکی توی همان خانه می ماندم و پایم را اینجا نمی  اینطوری رسم مهمان داری را به

 «گذاشتم.
 

 «آخه عزیز مشکل من و ایرج که ربطی به شما نداشته است.»گفتم: 
 

 «چرا خیلی هم ربط داشته است، من از تو خیلی دلخور شدم.»گفت: 
 

 «از من چرا؟»گفتم: 
 

 «عزیز بس کن دیگه. مثل اینکه دلتان می خواهد باز معرکه راه بیافتد ها؟!!!»یز کرد و گفت: ناگهان ایرج رو به عز
 

خوب بچه ها بجنبید، دیگه داره دیر می شه، مثل اینکه عزیز نمی آید. اگه »بعد ایرج برگشت و رو به بچه ها گفت: 

 «غرغر نکنید. غذا گیرمان نیاید، مجبوریم با شکم خالی برگردیم، آنوقت دیگه به من
 

صبر کن االن می بینی، من مادر خودم را خیلی خوب می »آرام گفت: « پس عزیز چه می شود؟»به ایرج گفتم: 

 «شناسم.
 

تا بچه ها راه افتادند و رفتند توی حیاط، دیدم که ایرج داره با چشم و ابرو به من اشاره می دهد. برگشتم و به سمتی 

 م. عزیز جون حاضر و آماده از اطاق بیرون آمده بود و منتظر بقیه بود.که اشاره می داد نگاه کرد
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ننه ایرج زود باش، نباید خیلی دیر برویم. من که میگم برویم دربند، چند وقتی هست که »رو به ایرج کرد و گفت: 

 «نرفته ام. کباب های آنجا را خیلی دوست دارم.
 

می آیم و نه به حاال که از همه زودتر آماده بود و در مورد کجا رفتن هم خنده ام گرفت، نه به اینکه می گفت من ن

نظر می داد! در هر صورت از اینکه این دعوا و مرافعه ختم به خیر شد، خوشحال شدم. همگی با هم از در خانه بیرون 

 آمدیم.

 

 «نظرت چیه؟ برویم دربند یا جای دیگری را دوست داری؟»ایرج آهسته گفت: 
 

 «برای من فرق نمی کند، هر کجا که بقیه دوست دارند برویم.»م: گفت
 

همه موافق بودند، چه شب خوبی بود، بچه ها واقعاً در « پس همه با دربند موافقید؟»سوار ماشین شدیم. ایرج گفت: 

ی آن شب خوشحال و سرحال بودند، حدوداً ساعت دوازده شب بود که به خانه رسیدیم. آن شب همه از خستگ

 بالفاصله خوابشان برد.

 

 صبح با صدای صحبت ایرج و عزیزجون از خواب بیدار شدم. دیدم ایرج در مورد رفتن عزیز صحبت می کند.

 

من نمی خواهم بروم. توی آن خانه تنها چه کنم؟ من دلم می خواهد که چند روز دیگر اینجا بمانم. »عزیز می گفت: 

 «آنجا تنهایی می پوسم.
 

 «در هر حال عصر که از سر کار بیایم، شما را می برم. چه بخواهید و چه نخواهید.»فت: ایرج گ
 

عزیزجون هم داشت زیر لب غرغر می کرد. از جایم بلند شدم. در همان موقع ایرج به اطاق آمد و وقتی دید که بیدار 

 «برم. پوری جان برو بخواب، من بچه ها را بیدار می کنم و به مدرسه می»شدم گفت: 
 

 «جریان چیه؟ داشتی به عزیز چه می گفتی؟»گفتم: 
 

 «هیچی، گفتم که عصر آماده باشد می برمش خانه.»گفت: 
 

 «بابا گناه داره، ول کن بگذار بماند.»گفتم: 
 

 نه حوصله ندارم، تو هم بهش تعارف نکن، نبینم که عصر، دوباره ماندگار شده است. مادرم است ولی دیگه»گفت: 

 «بس است، با این اخالقیاتش کمتر بماند، بهتر است.
 

دیگر چیزی نگفتم. بلند شدم و آمدم توی هال و دیدم که عزیز با حالت قهر نشسته است. سالمی کردم، جوابم را با 

سردی داد. با خودم فکر کردم که عزیز حتماً فکر می کند که من ایرج را مجبور کردم مادرش را ببرد. وسایل 
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انه را آماده کردم و سفره صبحانه را انداختم. بچه ها نشستند و صبحانه خوردند. ایرج از سر سفره بلند شد و صبح

 خداحافظی کرد و بچه ها هم با عجله خداحافظی کردند و پشت سرش رفتند.

 

 اً فکر می کرد من ازتا عصر عزیز زیاد با من حرفی نزد، حتی سؤالهای مرا خیلی کوتاه و بی اعتنا جواب می داد. حتم

ایرج خواسته ام که او را ببرد من هم که دیدم عزیز بیخودی با من قهر کرده، حسابی لجم گرفت و دیگر حرفی 

 نزدم. عصر که ایرج آمد، عزیز تازه از خواب بیدار شده بود.

 

 «عزیز حاضری؟»ایرج آمد توی خانه و یک چای سرپایی خورد و گفت: 
 

به دستش گرفته بود و با اخم سری تکان داد. چقدر دلم برایش سوخت. طفلکی چقدر تنها بود. عزیز هم ساکش را 

 تا دم در دنبالشان رفتم و خداحافظی کردم و به داخل برگشتم.

 

چند روز بود با مادرم درست و حسابی صحبت نکرده بودم. به خاطر وجود عزیز نمی توانستم با خیال آسوده بنشینم 

 و حرف بزنم.

 

سریع تلفن خانه آقاجون را گرفتم، بعد از چند زنگ، آقاجون گوشی را برداشت. چقدر دلم برای آنها تنگ شده بود. 

 «آقاجون سالم. الهی قربون صداتون بروم. چقدر دلم برای شما تنگ شده است. مادر چطور هستند؟»گفتم: 
 

توضیح دادم که « اید و اصالً یادی از ما نمی کنید.چقدر بی معرفت شده »آقاجون هم اظهار دلتنگی کرد و گفت: 

مهمان داشتم و جریان از چه قرار بوده است. خالصه بعد از کلی گپ و گفتگو آقاجون گفت که مادرت نیست و به 

 خرید رفته است. خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم.

 

ده بود پسرش را که حاال هفت یا هشت ماهه دلم برای دیدن مادر و آقاجون ضعف می رفت. دلم برای فروغ تنگ ش

 بود فقط سه بار دیده بودم. با خودم گفتم بعد از آمدن ایرج بهتر است که سری به مادر و آقاجون بزنیم.

 

تصمیم گرفته بودم یک مهمانی ترتیب بدهم تا خانواده ام دور هم جمع شوند. پس صبر کردم تا ایرج آمد. هنوز 

 «ایرج بیا یک سر برویم خانه آقاجون.»بود که گفتم: لباسش را عوض نکرده 
 

واجب نیست، ولی دل من خیلی تنگ شده است. با این حال هر »گفتم: « حاال واجب است؟»ایرج فکری کرد و گفت: 

 «طور که خودت می دانی.
 

 ردی، خسته ای. بلند شوبلند شو، پاشو بریم. چند روز هم هست که مهمان داری ک»ایرج که مرا این چنین دید گفت: 

 بچه ها را هم آماده کردم و همگی عازم رفتن شدیم.« برویم.

 

می خواهم یک مهمانی بگیرم و خواهرهایم را به همراه »توی ماشین تصمیم خودم را به ایرج گفتم. گفتم: 

 «شوهرانشان دعوت کنم.
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ه ب« ه، رفتیم خانه آقاجون همه را همانجا دعوت کن.من حرفی ندارم، من که از مهمانی بدم نمی آید. باش»ایرج گفت: 

منزل آقاجون رفتیم و قرار مهمانی را با مادرم گذاشتم. مادرم هم بسیار خوشحال شد و به من اطمینان داد که حتماً 

 مهمانی خوبی خواهد بود، چرا که همه منتظر این مهمانی بوده اند.

 

به من بیاید. فکر می کرد که من هنوز بچه ام و از عهده یک مهمانی  قرار شد مادرم صبح روز مهمانی، برای کمک

 پانزده نفره برنمی آیم. -ده

 

لیستی از مواد و وسایل مورد نیاز را تهیه کردم و به دست ایرج دادم. ایرج تا چشمش به لیست افتاد، سوت بلندی 

 «ای بابا، خرید یک ماه را باید یکروزه انجام دهم.»کشید و گفت: 
 

دلم نمی خواست در شب « پس چی؟ هر چه توی این چند ماهه مهمانداری نکردی، حاال باید تالفی کنی.»گفتم: 

مهمانی چیزی کم و کسر باشد. البته به سفارش مادرم غذاهای شب مهمانی را انتخاب کردیم. قرار شد. باقلی پلو با 

 ت کنیم.ماهیچه و برنج سفید و خوراک مرغ و خورش قورمه سبزی درس

 

مادرم ماهیچه ها را در یک قابلمه گذاشت تا بپزد. سیر و پیاز و ادویه و زردچوبه را در روغن تفت داد. بوی سیر و 

پیاز سرخ شده در فضای خانه پیچیده بود. چه بوی خوب و مطبوعی بود. بعد مرغها را در آن مخلوط خوابانید و یک 

 اشت و شعله زیر قابلمه را کم کرد تا عصر کم کم پخته شود.لیوان آب در آن ریخت و در قابلمه را گذ

 

برنج ها را هم آبکشی کرد، ولی دم نگذاشت. قرار شد یک ساعت قبل از شام برنج ها را دم بگذاریم. حتی ساالد را 

ام مهم درست کرده بود. طفلکی حسابی خسته شده بود ولی، لبخند از روی لبانش محو نمی شد. ساعت چهار عصر، ت

کارهای مهمانی تمام شده بود. میوه ها شسته شده بود و خالصه کاری نمانده بود که انجام نشده باشد. وقتی مادرم 

حاال که همه چیز رو به راه و مرتب است، به خانه می روم تا »مطمئن شد همه چیز خوب و درست انجام شده، گفت: 

 «یک دوش بگیرم. تو هم یک استراحت بکن.
 

نه بهتره بروم و با آقاجون و حمیدرضا »م اصرار کردم بماند و کارهایش را همان جا انجام دهد، ولی گفت: به مادر

 «بیایم. آن طفلکی ها هم از صبح تنها بوده اند. خدا را خوش نمی آید.
 

چشم » شد و گفت:سریع از جا بلند « ایرج جان اگر زحمتی نیست، لطفاً مادرم را برسان.»قبول کردم و به ایرج گفتم: 

 «خانم هرچه شما بفرمایید، اطاعت می شود.
 

الزم نیست، »دلم می خواست که عزیزجون را هم دعوت می کردم. نظرم را به ایرج منتقل کردم ولی ایرج گفت: 

 «عزیز تازه اینجا بوده، باشه هر وقت خواهر و برادرهایم را دعوت کردم، عزیزجون را هم دعوت می کنم.
 

فعالً نه. ولی خودشان خیلی دلشان می خواهد که یک شب همگی به »گفت: « مگه قراره که آنها هم بیایند؟» گفتم:

 «اینجا بیایند.
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 دیگر حرفی بین ما رد و بدل نشد.« خیلی خوبه. پس خودت برنامه مهمانی بعدی را بگذار.»گفتم: 

 

سفارش کردم که مواظب مهین و محمد باشد تا خیلی ایرج مادر را برد و سریع برگشت. در این میان به سیمین 

 شیطونی نکنند و من بتوانم به کارهایم برسم.

 

به حمام رفتم و سریع بیرون آمدم. حدود ساعت شش عصر تمام کارها انجام شده بود. همه چیز مرتب و رو به راه 

 بود.

 

بریزد و آنها را خراب کند. زودتر از همه فرشته دلم شور می زد که نکند مثل گذشته مهین توی غذایم نمک و فلفل 

و آقا مهدی به همراه ثریای نازنین و دوست داشتنی رسیدند. البته با یک جعبه بزرگ کادو شده. کادوی خانه را قبالً 

 داده بودند، ولی می خواستند مرا دو قبضه شرمنده کنند. بعد از اینکه مهمانها نشستند و مدتی گذشت طاقت نیاوردم

و به سراغ کادو رفتم. کادو را باز کردم، این کادو هنوز هم یکی از بهترین کادوهایی است که در تمام عمرم گرفته 

 ام.

 

یک تنگ شراب به همراه شش پیمانه از جنس نقره که درخشندگی خاصی داشت. روی آن نقوش بسیار ظریف و 

 شت که چشم را خیره می کرد.زیبایی از تخت جمشید قلم زده شده بود. چنان تاللویی دا

 

این تنگ و پیاله های آن بسیار استثنایی و کم نظیر بود که تا به آن روز در هیچ کجا شبیه آنرا ندیده بودم. بلند شدم 

 و فرشته را بوسیدم و از حسن سلیقه او تعریف کردم.

 

بار محمد و فروغ به همراه فرزاد پسر گل و هنوز از این کار فارغ نشده بودم که دوباره زنگ در به صدا درآمد. این 

آخه این کارها چیه؟ همه شما یک بار »تپلی شان وارد شدند. در دست آنها هم یک جعبه کادویی بود. به فروغ گفتم: 

آخرین بار هم خواهد بود. فکر نکنی هر بار که ما را دعوت کنی از این خبرها »فروغ گفت: « مرا شرمنده کرده اید.

 «هست؟
 

همه خندیدند. چند دقیقه ای به همین منوال گذشت. این بار هم زیاد طاقت نیاوردم و به سراغ کادوی فروغ رفتم. 

کادوی او را که باز کردم، برق شادی در چشمانم درخشید. از همان نوع نقره ای که فرشته آورده بود، یک جفت 

 بودم. گلدان ظریف و زیبا با همان خطوط و نقش، چقدر ذوق زده شده

 

 «ناقالها شما با هم قرار گذاشته بودید؟»گفتم: 
 

 حاال که می خواهیم به خانه خواهر"وقتی که قرار شد به اینجا بیاییم، فرشته به من تلفن زد و گفت: »فروغ گفت: 

من هم موافقت کردم و زحمت  "کوچولوی خودمان برویم، و قراره شام مفصل بخوریم بهتره دست خالی نرویم.

 «خرید را به دوش فرشته انداختم، چرا که او از من باسلیقه تر است.
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موقع شام، میز را که به همراه ایرج چیدم، همه شروع به تعریف و تمجید کردند. خوشبختانه همه چیز عالی و 

کمک  انکار. به خوشمزه بود. بعد از شام نگذاشتم کسی به آشپزخانه بیاید و ظرفها را بشوید. از آنها اصرار و از من

ایرج آشپزخانه را جمع و جور کردم. تا نیمه شب از این طرف و آن طرف صحبت می کردیم. آقایان طبق معمول که 

دور هم جمع می شوند، شروع کردند به بحث های سیاسی و خانمها هم طبق معمول شروع کردند به بازگویی از 

 زندگی و درد دلهایشان برای هم دیگر.

 

چند وقت پیش ارسالن را در خیابان پهلوی دیده که به همراه یک خانم چادری پشت ویترین یک پارچه  فروغ گفت،

 فروشی ایستاده بودند و نگاه می کردند.

 

 فروغ ادامه داد، از پهلوی هم که رد می شدیم، هیچکدام به روی خودمان نیاوردیم و از کنار هم گذشتیم.

 

همانها عزم رفتن کردند. بعد از رفتن آنها من و ایرج تا ساعت دو نیمه شب حدود ساعت یک نیمه شب، دیگر م

مشغول جمع و جور کردن بشقاب ها و لیوان ها و جای دادن غذاهای باقی مانده در یخچال بودیم. البته بچه ها در 

بیدار  م یک دقیقه دیگرمیانه مهمانی حدود ساعت یازده خوابیده بودند. ساعت دو دیگر بریده بودم. اصالً نمی توانست

 بمانم. به ایرج پیشنهاد کردم که برویم و بخوابیم.

 

 «تو برو بخواب، من این دو سه لیوان را جمع می کنم و بعداً می آیم.»ایرج گفت: 
 

من سریع به رختخواب رفتم و به محض اینکه دراز کشیدم، خوابم برد. تا صبح هیچ چیز نفهمیدم. حدود ساعت ده 

سر و صدای بچه ها از خواب بیدار شدم. چقدر احساس خستگی می کردم. تمام بدنم کوفته شده بود. با این  صبح با

 حال از جای خودم بلند شدم، ایرج هنوز خواب بود.

 

از اطاق که بیرون آمدم به سمت آشپزخانه رفتم تا سماور را روشن کنم دیدم، همه جا مثل دسته گل تمیز و مرتب 

همه شسته و خشک شده و دسته شده بر روی هم قرار داشتند. در آشپزخانه همه چیز مرتب در سر است. ظرفها 

جای خودش بود. زمین هم تمیز شسته شده بود. در هال و اطاق پذیرایی هیچ اثری از مهمانی شب گذشته به چشم 

 نمی خورد.

 

 یدار بوده است.معلوم نبود ایرج طفلکی تا چه موقع کار کرده بود. حتماً تا صبح ب

 

برگشتم توی اطاق. رفتم باالی سرش و نگاهش کردم. چقدر دوستش داشتم. گذشته از کارهایی که تا بحال کرده 

بود و مرا از اعماق قلبم رنجانده بود، کارهای خوب هم زیاد انجام داده بود. جلو رفتم و پیشانی اش را بوسیدم و آرام 

 بستم تا ایرج حسابی بخوابد. به بچه ها هم سفارش کردم که خیلی سر و صدا نکنند.از اطاق بیرون آمدم. در اطاق را 

 

 «امروز جمعه است، اگر قرار باشد که بابا همش بخوابد، پس کی ما را پیش مامان اعظم می برد؟»مهین گفت: 
 

 «مگه نمی بینی که بابا ایرج خوابیده است.»گفتم: 
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گرداند و به اطاق رفت. بچه ها همه کسل شده بودند. وقتی صبحانه خوردند، ایرج از با حالت قهر رویش را از من بر

 خواب بیدار شد. سالم کردم و رفتم جلو و او را بوسیدم و به خاطر شب گذشته از او تشکر کردم.

 

دی، حاال ستاده بوای بابا، این حرفها چیه که می زنی! تو یک روز از صبح تا شب توی آشپزخانه روی پا ای»ایرج گفت: 

 «من هم چند تا کار کوچولو برایت انجام دادم.
 

تا رفت صورتش را بشوید، برایش صبحانه را در سینی چیدم و آوردم. سیمین دوید و حوله برای ایرج آورد. ایرج 

یم برویم هسیمین جان بابا، بروید لباسهایتان را بپوشید و آماده شوید، می خوا»دستی به سر سیمین کشید و گفت: 

 «پیش مامان اعظم.
 

 همه سریع به اطاق رفتند تا آماده شوند.« آماده شوید برویم.»سیمین خوشحال شد و سریع به محمد و مهین گفت: 

 

ایرج هول هولکی صبحانه ای مختصر خورد و آماده شد. وقتی ایرج و بچه ها رفتند. جلوی تلویزیون دراز کشیدم و 

 . برنامه کودک را نشان می داد.تلویزیون را روشن کردم

 

همانطور که به تصویرها خیره شده بودم با خودم فکر می کردم که، کم کم من هم باید به فکر بچه ای باشم. احساس 

می کردم آمادگی اش را دارم. دلم می خواست با ایرج صحبت کنم و به او بگویم که حاال وقت آن رسیده که من هم 

اشته باشم. یک سهم بزرگ، به اندازه نیمی از وجودم. آن روز به ایرج نگفتم که چه فکرهایی از این زندگی سهمی د

 از سرم گذشته. بهتر می دیدم در یک فرصت و موقعیت مناسب با او صحبت کنم.

 

دو روز بعد از مهمانی، تقریباً از آشپزی غذای ظهر فارغ شده بودم که زنگ تلفن به صدا درآمد. گوشی را که 

رداشتم، فروغ بود. می خواست از زحماتی که در شب مهمانی کشیده بودم تشکر کند. فرزاد را خوابانیده بود و ب

 فرصت صحبت با من را داشت. به همین دلیل مدتی با هم صحبت کردیم.

 

ی یه هاتلفن را که گذاشتم، دیدم بوی شدید سوختنی مشام مرا می آزرد. با خودم فکر کردم. حتماً یکی از همسا

 بیچاره بی فکری کرده و غذایش سوخته است، ولی بعد که خوب دقت کردم دیدم، نه این بو از آشپزخانه است.

 

سریع خودم را به آشپزخانه رساندم. شعله گاز به حدی زیاد بود که برنج حسابی سوخته بود. از مرغ هم که به جز 

د، چیزی باقی نمانده بود. اگر دیرتر می رسیدم، ممکن چند استخوان که مقداری گوشت سوخته به آن چسبیده بو

بود که دم کنی برنج هم آتش بگیرد. چرا که شعله گاز بسیار زیاد بود. ناگهان شستم از جریان باخبر شد. مهین را 

تا صدا کردم. جواب نداد. دوباره صدا کردم، باز هم جوابی نشنیدم، زیر غذاها را خاموش کردم. پنجره را باز کردم 

 بوی دود از خانه بیرون برود.

 

از عصبانیت تمام تنم می لرزید. اگر مهین دم دستم بود، خفه اش می کردم. نمی دانم اصالً کجا رفته بود. هر جایی را 

به دنبالش گشتم او را پیدا نکردم. یک کمی نگران شدم. با خودم فکر کردم نکند رفته توی زیرزمین دوباره توی 

 ه است؟یخچال قایم شد
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 سریع به زیرزمین رفتم. دیدم که مهین یک گوشه کز کرده است.

 

 «مهین این کارهای احمقانه را از کجا یاد می گیری؟ این هم درس جدید مامان اعظمت است؟»گفتم: 
 

افل ناغ دستش را گرفتم و به زور او را از زیرزمین بیرون آوردم. تازه می خواستم روی پله های حیاط بنشانمش که،

 چنان دستم را گاز گرفت که، دل ضعفه گرفتم.

 

دستش را رها کردم تا دست خودم را ببینم، دیدم مثل یک بچه گربه سریع رفت توی خانه. انگار می خواست تمام 

نفرت و کینه ای را که در این مدت از من به دل داشت، با این کار به من منتقل کند. از درد به خودم می پیچیدم. 

مانجا نشستم و شروع به گریه کردم. درد دست از یک طرف و درد روح هم از طرف دیگر مرا آزار می داد. ای ه

خدا چرا آزارها و شیطنت های او تمامی نداشت. چرا اعظم می خواست که توسط مهین مرا آزار دهد؟ انگار مهین 

 واسطه ای بود برای اینکه نشان دهد اعظم چقدر از من بیزار است.

 

از حسادت بود که اعظم دائم برای من نقشه می کشید. به دستم نگاه کردم، نمی دانم چطوری دست مرا گاز گرفته 

بود که از محل گاز گرفتگی خون می آمد. از درد نمی دانستم چه کار کنم. به اطاق رفتم و مقداری باند آوردم. دستم 

 را بستم و منتظر آمدن ایرج شدم.

 

کشیدم تا ببینم این دخترک چموش کجاست. دیدم بین دو تا تخت دراز کشیده و مثالً خودش را  به اطاق ها سرک

قایم کرده بود. به روی خودم نیاوردم و برگشتم و سرم را به کارهای خانه گرم کردم. ظهر که سیمین و محمد آمدند 

 «مامان دستت چه شده؟»متوجه دست باندپیچی شده من شدند سیمین گفت: 
 

 «از مهین بپرس. او به تو می گوید که چه اتفاقاتی امروز افتاده است.»تم: گف
 

 «دست مامان چی شده؟»سیمین به اطاق خودشان رفت و از مهین پرسید: 
 

به من چه هرچی میشه، تقصیر من می اندازند. خودم دیدم دستش الی در گیر »صدای مهین را شنیدم که می گفت: 

از گرفته ام. سیمین اگه بابا بیاد بهش می گم. تازه اون می خواست منو بزنه، ولی من از دستش کرد. حاال میگه، من گ

 «فرار کردم. وقتی بابا بفهمه، عصبانی می شه و مثل اون موقع می زنه توی گوشش.
 

بدی.  وشبس کن مهین، خجالت بکش. مامان پوران خیلی مهربونه. تو نباید به حرفهای مامان اعظم گ»سیمین گفت: 

مگه نمی بینی که مامان اعظم چقدر از مامان پوران بدش می آید. ولی من تا حاال از مامان پوران بدی ندیدم. تازه اگر 

 «هم به بابا بگی که مامان پوران می خواسته تو را بزند، بهش می گم که تو دروغ می گویی.
 

 «بابا حرف تو را باور نمی کند.برو بابا، تو دیگه چی می گی؟ من می دانم که »مهین گفت: 
 

 «حاال می بینی.»سیمین گفت: 
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این را گفت و از اطاق بیرون آمد. از عصبانیت و ناراحتی گوشهایم داغ شده بود و می سوخت. از شنیدن اینکه، اعظم 

سبت به من مغز این بچه های کوچک را شستشو می دهد، دیوانه شده بودم. از اینکه سعی می کرد ذهن آنها را ن

خراب کند، حسابی آتش گرفته بودم. آخه این زن از جون من چه می خواست؟ چرا می خواست زندگی ای را که 

او مانند ببری زخمی در کمین زندگی من است. »خودش نتوانست حفظ کند، از آن من هم نباشد. با خود می گفتم: 

 «پس باید به هر ترتیبی که شده آن را حفظ کنم.
 

 پوری جان»ایرج آمد، در ابتدا چیزی به او نگفتم ولی دست چسب خورده ام، نظر او را جلب کرد، پرسید:  عصر که

 «دستت چه شده؟
 

 «بهتره از من نپرسی، چرا که هر چه بگویم باور نمی کنی.»گفتم: 
 

 «یعنی چه؟ بهت میگم دستت چه شده؟»گفت: 
 

و می خواهد چیزی در گوش ایرج بگوید که، سیمین پیش دستی  در همین موقع دیدم مهین نزدیک ایرج می شود

بابا جون من می دانم و همه چیز را برایتان تعریف می کنم. به حرف مهین گوش ندهید، اون یک دختر »کرد و گفت: 

 «درغگو است که دلش می خواهد شما همش مامان پوران را دعوا کنید.
 

 «زنید یا نه؟باالخره حرف می »ایرج عصبانی داد زد: 
 

ه من ک« دست مامان را مهین گاز گرفته است.»سیمین هم جریان را برایش بدون کم و کاست تعریف کرد و گفت: 

البته قبل از ظهر هم شاهکار دیگری انجام داده بود که منتهی به این اتفاقات »دل پری از مهین داشتم به ایرج گفتم: 

 «شده است.
 

قرمز شده بود. بلند شد که مهین را ادب کند ولی من واسطه شدم و جلوی ایرج را  چشمان ایرج از شدت خشم،

 گرفتم.

 

ولم کن بگذار این دختره چشم سفید را آدم کنم، دیگر شورش را درآورده است. مهین من نمی دانم »ایرج داد زد: 

ه که تو می کنی؟ اگه همینطوری چرا این کارها را می کنی؟ تو که اینجوری نبودی! این کارهای عجیب و غریب چی

 «پیش برود و پوران از تو ناراضی باشد، مجبورم یک فکری برایت بکنم.
 

مهین پشت سیمین قایم شده بود و مثل بید می لرزید. لبهایش مثل گچ سفید شده بود. چشمهانش را به من دوخته 

 بود و با نفرت مرا نگاه می کرد.

 

 «ندازه کافی دعوایش کردی، بهتره بس کنی.ولش کن. به ا»به ایرج گفتم: 
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دست ایرج را گرفتم و نشاندمش روی صندلی توی هال. رفتم یک لیوان آب برایش بیاورم تا کمی آرام شود که، 

ناگهان احساس کردم که کسی به دل و روده هایم چنگ می زند. تمام اعماء و احشاء داخل شکمم می خواست از 

سمت دستشویی رفتم. به قدری به سرم فشار آمده بود که احساس می کردم االن است که  گلویم بیرون بیاید. به

بترکد. ایرج به پشت دستشویی آمده بود و در میزد، می خواست ببیند چه اتفاقی افتاده است. حسابی نگران شده بود 

چیزی نیست االن می آیم »فتم: و در این میان هم هر چه از دهانش بیرون آمد، نثار مهین کرد. با همان حال بهش گ

 «بیرون.
 

کمی آب به صورتم زدم. بی حال شده بودم. نمی توانستم خودم را جمع و جور کنم و از دستشویی بیرون بیایم. ایرج 

 همچنان پشت در ایستاده بود و مرا صدا می کرد.

 

 رج را دیدم که بسیار نگران، منتظربا زحمت بسیار توانستم از دستشویی بیرون بیایم. به محض باز شدن در، ای

ایستاده بود، سریع به طرف من آمد و زیر بغلم را گرفت و مرا که نمی توانستم خودم را سر پا نگه دارم، به اطاق 

 خواب برد و روی تخت خوابانید.

 

کردم و گفتم: ایرج پهلوی من نشسته بود و دائماً مهین را فحش می داد و نفرین می کرد. او را به سکوت دعوت 

او ساکت شد، ولی از چشمانش معلوم بود که بسیار نگران است. چند ساعتی دراز کشیدم و « بهتره تمامش کنی.»

 وقتی احساس کردم که بهتر شده ام، بلند شدم.

 

 «چرا بلند شدی عزیز من؟ هرچه استراحت کنی بهتره.»ایرج گفت: 
 

 «باید شام درست کنم.االن احساس می کنم حالم خوب است. »گفتم: 
 

نمی خواهد چیزی درست کنی، یک چیز ساده می خوریم. یا اگر می خواهی می روم از بیرون غذا می »ایرج گفت: 

 «گیرم.
 

 «ایرج اینقدر منو لوس نکن. حالم واقعاً خوب است.»گفتم: 
 

 کار به محض اینکه پیازها را در روغن بلند شدم و به آشپزخانه رفتم. می خواستم ماکارونی درست کنم. همان ابتدای

ریختم تا سرخ کنم، دوباره آن حالت لعنتی به من دست داد. دستم را جلوی بینی ام گرفتم و از آشپزخانه بیرون 

 آمدم و یکراست به دستشویی رفتم.

 

ن نوع بیافتد. ای با خود می گفتم، این دیگه چه جورش است، چرا اینطوری شدم. می ترسیدم نکند اتفاق بدی برایم

 مریضی را تا به حال تجربه نکرده بودم. به همین دلیل رفتم و به مادرم تلفن زدم.

 

اول که شنید مریض شدم، خیلی ناراحت شد، ولی وقتی که نوع و حالت مریضی ام را برایش توضیح دادم خندید و 

آقاجون تبریک میگم، دارید »ون گفت: و از پشت تلفن به آقاج« مبارک باشه دخترم، داری مادر میشی.»گفت: 
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صدای مبارک باد آقاجون را هم از پشت تلفن شنیدم. من، هم خوشحال شدم و هم احساس « پدربزرگ می شوید.

 ترسی وجودم را فرا گرفت.

 

شاید اگر بچه های ایرج نبودند، این خبر بهترین خبری بود که من تا بحال شنیده بودم ولی وجود مهین و محمد، 

 مخصوصاً مهین، مرا می ترساند.

 

با خود می گفتم، مبادا به فرزندم آسیبی برسانند. اگر اعظم بفهمد، مبادا مهین را دوباره مأمور کند تا اسباب ناراحتی 

 مرا فراهم کند؟

 

فعه مادرجان، پوران حواست کجاست؟ چند د»در این فکرها و خیالها بودم که صدای مادرم را شنیدم که می گفت: 

صدایت کردم، چرا جواب نمی دهی؟ مادر تلفن را بده به ایرج خان تا سفارشات الزم را به او هم بکنم. باید حسابی 

 «مواظب تو باشد. مبادا آب توی دلت تکان بخورد.
 

ز گل اخداحافظی کردم و تلفن را به ایرج که حسابی نگران بود، دادم. بعد از سالم و احوالپرسی ناگهان دیدم که گل 

راست می گوئید؟ خیلی ممنون از اینکه به من گفتید. ان شاءاهلل همیشه »ایرج شکفت. تقریباً با صدای بلند گفت: 

 «خوش خبر باشید.
 

آقای صابری چطور تا حاال متوجه نشده اید. شما ماشاءاهلل »از جواب دادن ایرج فهمیدم که مادرم به ایرج می گفت: 

 «فهمیدید؟سه تا بچه دارید. چطور ن
 

واهلل خانم چه عرض کنم، اعظم اصالً این حاالت را نداشت. من اصالً نمی فهمیدم. چرا که در دوران »ایرج گفت: 

 «بارداری او، یکبار هم ندیدم که چنین حالی داشته باشد.
 

کند. از این مادر جان، همه مثل هم نیستند و خصوصیات ظاهری و خلقیات دو نفر با هم فرق می »مادرم گفت: 

 «صحبت بگذریم. من سعی می کنم که بیشتر از گذشته به پوران رسیدگی کنم. شما هم بهتره که مواظبش باشید.

صحبت ایرج با مادرم تمام شد. وقتی ایرج گوشی را گذاشت، برگشت رو به من کرد. در نگاهش دریایی از عشق 

 موج می زد.

 

را نسبت به من تمام کرد. با این هدیه ای که به من می دهی، حاال  خدا لطف خودش»مرا در آغوش گرفت و گفت: 

 «من، خوشبخت ترین مرد روی زمین هستم.
 

در دلم از اینکه ایرج از شنیدن خبر بارداری من، اینقدر خوشحال شده، ذوق زده بودم. از خدا ممنون و سپاسگزار 

 بودم که به من اجازه داد طعم مادر بودن را بچشم.

 

زها از پی هم می گذشت و با گذشت این روزها بدتر می شدم و بی طاقت تر. اصالً تحمل بچه ها را نداشتم. حتی رو

سیمین که به طرفم می آمد، نمی توانستم مثل قدیم با او رفتار کنم. نه اینکه حاال فکر می کردم بچه خودم با آنها 
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کنار او بودن، مرا زجر می داد. اگر او به سمت من می آمد، حالم  فرق دارد، نه اصالً اینطور نبود. حتی دیدن ایرج و در

به مراتب بدتر می شد. دست خودم نبود. ایرج هم هرچه می گذشت از این رفتار من بیشتر تعجب می کرد و تقریباً 

 نم.ر را می کاز من دلخور شده بود. او هم نسبت به من کمی کم توجه شده بود. فکر می کرد من به عمد با او این رفتا

 

هرچه می خواستم به او بگویم که این حاالت ربطی به من ندارد و طبیعی است گوشش بدهکار نبود. اصالً نمی 

توانست بفهمد که بارداری چه ربطی ممکن است به این مسائل داشته باشد. نمی توانستم پایم را درون آشپزخانه 

 الم بدتر می شد. اواخر ماه اول بودم.بگذارم، به محض اینکه به آشپزخانه می رفتم، ح

 

ایرج هم همان برنامه گذشته را در مورد بچه ها تکرار می کرد، ولی با این تفاوت که پنجشنبه ها بچه ها را می برد و 

جمعه می آورد. رفتار ایرج هم در نظر من آن هفته خیلی تغییر کرده بود. پنج شنبه که بچه ها را پیش اعظم برده 

ایرج چته؟ چرا اخمهایت توی هم است؟ چیزی »یلی دیر به خانه آمد. اخمهایش توی هم بود. بهش گفتم: بود، خ

 «شده؟
 

 «نخیر چیزی نیست. مگه اصالً من برای تو مهم هستم؟»ایرج گفت: 
 

 «ایرج این چه حرفیه می زنی؟ معلومه که تو برای من مهم هستی.»گفتم: 
 

من مهم هستم. ولی االن مدتی است که هر وقت می آیم پهلوی تو، با آن اخم و ادا  همین طوری الکی می گی»گفت: 

 «اطوارها من را از خودت دور می کنی. مگه هر کسی که باردار می شه این کارها را می کنه؟
 

ظر ه ناین حرفها را زد و شب بخیری گفت و به اطاق رفت و خوابید. از رفتار آن شب او خیلی تعجب کردم. ایرج ب

من تغییر کرده بود. با خود گفتم، شاید بچه ها را که پیش اعظم برده، او هم از موقعیت سوءاستفاده کرده و ایرج را 

 پر کرده بود. البته حدسم هم درست بود.

 

 «مامان اعظم چطور بود؟»جمعه شب که بچه ها آمدند، در یک فرصت مناسب از سیمین پرسیدم که: 
 

ان از وقتی فهمیده شما حامله هستید خیلی عصبانی است و هر وقت که بابا ایرج ما را آنجا می برد، مام»سیمین گفت: 

 «مامان اعظم کلی با بابا دم در صحبت می کند.
 

درست نمی فهمم، ولی فقط دیروز که ما به خانه مامان اعظم رفتیم، »سیمین گفت: « نمی دانی چه می گویند؟»گفتم: 

تو که بچه داشتی، برای چه باز هم دسته گل به آب دادی؟ حتماً باید از آن تحفه خانم "رج می گفت: مامان به بابا ای

بچه دار می شدی؟ بیا ببرش بچه اش را بیندازد. بعد هم طالقش را بده دستش، بره سر خانه و زندگی اش. تو هم بیا 

هم خواسته هایت را به من بگو تا دوباره رجوع  بشینیم فکرهایمان را بکنیم تا ببینیم من از تو چه می خواهم و تو

 «"کنیم و این بچه ها را بیشتر عذاب ندهیم.
 

 «خوب بابا ایرجت چی گفت؟»گفتم: 
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بس کن زن. تو هنوز از این حرفها خسته نشدی؟ من که پوران را طالق نمی دهم، بهتره "بابا می گفت: »سیمین گفت: 

 "از این حرفهایت دست برداری.

 

 «ولی مامان اعظم ول کن نبود و همش آرام آرام به بابا چیزهایی می گفت که من نشنیدم.
 

 «به بابا نگویی که من جریان را می دانم. باشه؟»به سیمین گفتم: 
 

باشه مامان پوران، ولی شما هم مواظب خودتان باشید. یک چیزی را هم به شما بگویم. من با این که سن و »گفت: 

 «رم ولی می دانم که چرا هیچ کس از فامیلهای بابا با شما رفت و آمد نمی کند؟سالی ندا
 

 «از کجا می دانی؟ بگو ببینم.»گفتم: 
 

راستش همه عمه ها و عموهایم میانه شان با مامان اعظم خیلی خوبه و برای اینکه مامان اعظم را دلخور نکنند »گفت: 

ریم شما را دوست دارد و عموهایم همه از روز اول با ازدواج بابا مخالف با شما رفت و آمد نمی کنند. فقط عمه م

 «بودند و می گفتند که برو زن خودت را بیاور سر زندگی ات.
 

سیمین این حرفها را می زد و من بغض کرده بودم. از این حرفها حسابی دلم گرفت. یک فامیل چشم دیدن مرا 

با من رابطه ای داشته باشند. حاال فهمیدم که ایرج چرا دلش نمی خواست با نداشتند و از ترس اعظم نمی توانستند 

 برادر و خواهرهایش رفت و آمد کنم.

 

مامان پوران، ناراحت شدی؟ من حرف بدی زدم. منو ببخشید. در عوض من اندازه »سیمین وقتی گریه مرا دید، گفت: 

بر بیشتر از محبتی است که مامان اعظم به من داشت. حاال تمام عالم شما را دوست دارم. محبت شما به من چند برا

هم که می داند من شما را خیلی دوست دارم، زیاد رابطه اش با من خوب نیست. در عوض محمد و مهین را حسابی 

ناز و نوازش می کند. من این چیزها را می بینم ولی به روی خودم نمی آورم، چرا که فرق خوب و بد را تشخیص می 

 «و اصالً حرفهای دیگران برای من مهم نیست. دهم
 

سیمین را بوسیدم. صفای وجود این دختر چقدر بود و من با بودن این دختر در خانه، خودم را تنها احساس نمی 

 کردم.

 

روزها می گذشت و مادرم هر دو روز در میان سری به خانه ما می زد و کارهایی را برایم انجام می داد. طفلکی هر 

وقت می آمد دو سه نوع خورشت و غذا درست می کرد و توی یخچال می گذاشت، چرا که من هنوز نمی توانستم 

 آشپزی کنم.

 

اگر ایرج اینطوری شده و بدخلق شده و مثل »هر وقت که می آمد مرا نصیحت می کرد و دلداری می داد. می گفت: 

 س.قدیم نیست، حق دارد. او هم مرد است و زود رنج و حسا
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باالخره گذشتن از بعضی چیزها، ممکن است برای هر مردی آسان نباشد. البته این حالت زودگذر است و احتماالً تا 

دو ماه دیگر برطرف می شود. ولی بهتر است زودتر یک دکتر انتخاب کنی و هر ماه برای ویزیت به مطب او بروی و 

ه نخور. خدا خودش همه چیز را درست می کند. تو باید دیگه به تحت نظر دکتر باشی. حاال هم بلند شو و اینقدر غص

 «این چیزها فکر نکنی، بلکه به فکر اون بچه ای که توی شکمت است باشی.
 

اواخر ماه اول بارداری ام بود که یک روز ایرج به خانه آمد، تو دستش یک کیسه بود که درون آن چند سرنگ و 

 آمپول بود.

 

 «ه؟اینها چی»پرسیدم: 
 

اینها آمپول تقویتی است. جواد پیش یکی از دوستانش که پزشک است رفته و درخواست کرده که برای »جواب داد: 

 «تو چند آمپول تقویتی بنویسد و تأکید کرد که اینها را حتماً تزریق کنی.
 

 «ت؟چطور جوادی که چشم ندارد مرا ببیند برای من آمپول تقویتی گرفته اس»به ایرج گفتم: 
 

از وقتی شنیده ام که خانمت باردار است، فکر کردم بهتره "من هم اولش خیلی تعجب کردم، ولی گفت: »ایرج گفت: 

کدورتها را فراموش کنیم و قدم این نوزاد باعث شود که دوباره مثل قدیمها مهر و محبت بین ما دو برادر بیشتر 

ری باید تزریق شود. می خواهی بلند شو برویم و یکی از آنها را تأکید هم کرد که آمپولها در ماه اول باردا "شود.

 «بزنیم.
 

با خودم فکر کردم، تزریق این آمپولهای تقویتی حداقل تأثیرش این است که این ضعف و سستی را در من از بین می 

 برد و اعصاب ضعیف و از دست رفته ام را تا حدی به من باز می گرداند.

 

 «صبر کن که آماده شوم. باشه، فقط»گفتم: 
 

یک لحظه شک کردم مبادا کاسه ای زیر نیم کاسه باشه ولی بعد به خودم نهیب زدم و گفتم شاید متوجه اشتباه خود 

 شده اند و می خواهند جبران گذشته را بکنند.

 

ولی من ترجیح دادم که، از در خانه که بیرون آمدیم، به سمت درمانگاه راه افتادیم. ایرج می خواست ماشین بیاورد 

ایرج دستم را در دستش گرفت و به راه افتادیم. ایرج « مدتهاست با هم پیاده روی نکرده ایم.»پیاده برویم. گفتم: 

ایرج چرا چند وقت است »غمگین بود و زیاد حرف نمی زد. من هم حالم بهتر از او نبود، ولی با این حال به او گفتم: 

مانی که من حامله شده ام، به جای اینکه مثل پدران دیگر خوشحال باشی، دائماً با من در که تو اینطوری شدی؟ از ز

حالت قهر هستی و زیاد با من صحبت نمی کنی. چه چیزی تو را اینقدر ناراحت و اذیت می کند؟ به من بگو. من که 

م، از من دلخوری؟ بگو دیگه همسر تو هستم و باید از چیزهایی که باعث ناراحتی و رنجش تو می شود، آگاه باش

 «خواهش می کنم.
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چیزی نیست که بخواهم به تو بگویم. من از تو »ایرج سرش را بلند کرد و نگاه غمگینش را به من دوخت و گفت: 

دلخور نیستم. فقط نمی دانم چرا این روزگار با من سر سازگاری ندارد. همیشه من باید در غم و ناراحتی باشم و 

خوشی را احساس نکنم. در هر حال صالح نیست که تو چیزی بدانی، هیچ تقصیری به گردن تو  لحظه ای طعم

 «نیست.
 

 با شنیدن این حرفها از دهان ایرج، مصمم شدم که بدانم چه اتفاقی افتاده است.

 

 «من منتظرم تمام و کمال، همه چیز را باید برای من تعریف کنی.»به ایرج گفتم: 
 

زومی ندارد که تو بدانی چه حرفها و حدیثهایی زده شده است. تو االن باید مواظب خودت باشی، این ل»ایرج گفت: 

 «حرفها تو را آزار می دهد و برای شرایط تو هم ناراحتی اصالً خوب نیست، ممکن است به فرزندمان لطمه بخورد.
 

 «ایرج هرچه باشد، بهتره به من بگی. چه خوب، چه بد.»گفتم: 
 

مدتی است، یعنی از زمانی که تو باردار شده ای، هر کس که این جریان را می شنود با خنده و شوخی به »ج گفت: ایر

من می گوید که، بچه دار شدن مجدد من خیلی خنده دار و احمقانه است. با هر کسی که درد دل می کنم، این جواب 

ایرج، خجالت نمی کشی؟ سر پیری و معرکه "ویند: را می شنوم که، نباید می گذاشتید بچه دار شوید. همه می گ

چند بار هم که بچه ها را پیش مادرشان برده ام، اعظم دائماً نیش زبان می زند و حرفهای تکراری را دوباره  "گیری؟

عنوان می کند. بچه ها هم که اینجور چیزها حالیشان نمی شود، و تحت نفوذ اعظم تو را اذیت می کنند، دائم با خودم 

می گویم کاشکی با این ازدواج تو را بدبخت نمی کردم و می گذاشتم تو همان جا با همان شخص ازدواج می کردی و 

حاال اینطوری از دست من زجر نمی کشیدی. آنروز که به خانه عزیزجون رفته بودم که به او سری بزنم، گفتم که تو 

 «باردار هستی، می دانی او چه گفت؟
 

 «بینم.نه، بگو ب»گفتم: 
 

 خالصه این "ایرج جان زنگوله پای تابوت می خواستی؟"عزیزجون به جای تبریک پوزخندی زد و گفت: »گفت: 

مسائل همه دست به دست هم داده تا اعصاب من هم به هم بریزد. باور کن پوری جان، مثل سگ پشیمانم که تو را 

 «بدبخت کردم.
 

ن برای من اصالً مهم نیستند. باالخره در هر خانواده ای این حرف و ایرج خودت را ناراحت نکن، دیگرا»گفتم: 

حدیث ها هست. من که می دانستم عکس العمل خانواده تو در مقابل این مسئله یعنی بارداری من به این شکل 

 نخواهد بود. پس بنابراین از جانب من خیالت راحت باشد. برای من اصل کار خودت هستی که بدانم آیا از داشت

 «فرزند جدید خوشحالی یا ناراحت؟ همین و بس. حاال بگو ببینم خوشحالی یا نه؟
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خوب معلومه، هیچوقت به خوشحالی حاال نبوده ام. اوالً خوشحالم از این که حاال عشق من، طفلی را در »ایرج گفت: 

های اطرافیان در تو تأثیری بطن خودش پرورش می دهد که از خون من است و دوماً، می بینم که این مسائل و صحبت

 «نداشته، بیشتر از پیش خوشحالم.
 

 در همین هنگام به درمانگاه رسیدیم و صحبت های ما نیمه کاره رها شد.

 

ه این آمپولها را چ»به اطاق تزریقات رفتیم. آمپول و سرنگ را به آن آقا دادم. او پس از نگاه کردن به آمپول گفت: 

 «کسی تجویز کرده است.
 

 «خیلی خوب خانم آماده شوید.»آن مرد، شانه ای باال انداخت و گفت: « پزشک تجویز کرده.»ایرج گفت: 
 

دراز کشیدم و آمپول تزریق شد. در راه بازگشت برای خرید به خیابان پهلوی رفتیم. در موقع برگشت به خانه در 

رفتن برایم امکان نداشت. قدرت برداشتن قدمی ناحیه کمر و زیر دلم درد شدیدی احساس کردم، به طوری که راه 

دیگر را نداشتم، از درد به خودم می پیچیدم. ایرج مجبور شد تاکسی بگیرد و یک کوچه تا خانه مانده، مرا با تاکسی 

برساند. به خانه که رسیدم، به کمک ایرج روی تختخواب دراز کشیدم. نمی توانستم آرام بگیرم. ای خدا این چه 

 که مرا رها نمی کرد. دردی بود

 

مدتی را استراحت کردم و احساس کردم که کمی دردم آرام گرفت. کمی بعد خوابم برد. از خواب که بیدار شدم، 

ایرج را دیدم که پهلوی من نشسته و موهای مرا نوازش می کند. لبخندی زدم و سعی کردم بلند شوم، دردم خیلی کم 

 نشده بود.شده بود ولی هنوز به طور کلی قطع 

 

ایرج یک کاسه کمپوت گیالس باالی سرم گذاشته بود. به محض بیدار شدنم مرا آهسته بلند کرد و گیالسها را دانه 

دانه در دهانم می گذاشت. بعد از خوردن کمپوت، احساس کردم که خون در رگهایم به جریان افتاد. احساس می 

 گذاشت تا استراحت کنم و پیش بچه ها رفت. کردم از آن درد دیگر خبری نیست. ایرج مرا تنها

 

کمی که حالم بهتر شد، بلند شدم و به دستشویی رفتم. هنوز پایم را داخل توالت نگذاشته بودم که دردی در زیر دل 

 و پاهایم پیچید و به ناگاه دیدم که، پاهایم قرمز شد.

 

مانند باریکه آبی بر روی پاهایم می ریخت. به  نفهمیدم جریان چیست. با دقت نگاه کردم، درست می دیدم، خون

شدت ترسیده بودم، فریاد زدم، ایرج را صدا کردم. ایرج به محض داخل شدن در دستشویی مرا که با آن حال دید، 

از ترس نزدیک بود سکته کند. مرا بغل کرد و با همان وضع روی تخت خواباند. خوشبختانه خونریزی قطع شده بود. 

بود. بچه ها همه دور تختم جمع شده بودند. حتی درون چشمان محمد و مهین هم حالت ترس آمیخته  خیلی ترسیده

 با نگرانی می دیدم.

 

 «می خواهی به مادرت زنگ بزنم؟»ایرج گفت: 
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نه بیچاره دلواپس می شود و کاری از دستش برنمی آید. بگذار ببینم چه طور می شود، اگر خدایی نکرده »گفتم: 

 «شد، حتماً به آنها خبر می دهم. بدتر
 

 ضعف شدیدی در دستها و پاهایم حس می کردم. دلم می خواست بخوابم.

 

 «پوری جان نخواب. بهتره برویم پیش دکتر تا خیالمان راحت شود.»ایرج گفت: 
 

 «حاال که به خیر گذشت. تا فردا صبر می کنیم.»گفتم: 
 

تماً باید تلف شوی تا بفهمی که خطر بیخ گوش توست. من که تا بحال چنین چی چی به خیر گذشت. ح»ایرج گفت: 

 «چیزهایی ندیده ام، می دانی چیز خیلی مهمی است و نباید از کنار آن سرسری گذشت.
 

چقدر شلوغ می کنی. چیز مهمی نیست. من شنیده بودم که در بعضی شرایط ممکن است در اثر فشار کاری »گفتم: 

هم ریختن اعصاب و یا سنگینی بلند کردن، یک خونریزی مختصری بوجود بیاید. بهتره خودت را نگران زیاد و یا به 

 «نکنی، می دانم که با استراحت خوب می شوم. همین و بس.
 

پس من می روم برای شام، چند تا کباب بگیرم، بچه ها هم گرسنه اند. تو بگیر راحت بخواب. تا غذا را »ایرج گفت: 

 «و هم یک کم استراحت بکن. ولی اول بگذار به تو کمک کنم تا لباست را عوض کنی.بیاورم ت
 

به خودم نگاه کردم. دیدم که بدلیل خونریزی دامن لباسم به خون آغشته شده است. آرام پیراهنم را درآوردم و 

اره ا فراگرفته بود که اگر دوبایرج لباس تمیز بر تن من کرد و دوباره مرا خوابانید. مرا بوسید و رفت. ترس وجود مر

این حالت برایم پیش بیاید، در حالیکه ایرج پهلوی من نیست، چه کنم؟ با خودم فکر می کردم نکند کسی در حقم 

 دشمنی کرده باشد و مسبب این اتفاق باشد.

 

کسی باعث بوجود به خودم نهیب زدم، پوران این افکار پوچ و احمقانه را از سرت بیرون کن، آخر چه طوری و چه 

آمدن این مسائل است. دوباره موج افکار منفی در مغزم ایجاد شد که حتماً ایرج باعث و بانی این اتفاق است. به 

آخه دیوانه این چیزها چیه که توی کله ات می گذرد. همه را بیانداز بیرون. آیا هیچ پدری حاضر »خودم ناسزا گفتم: 

 «کند.می شود این کار را در حق بچه اش ب
 

تصمیم گرفتم به محض اینکه حالم بهتر شود حیاط و اطراف خانه را بگردم تا ببینم آیا سحری در کار هست یا نه؟ 

دوباره از فکرم گذشت حتماً اعظم باز دعا و جادویی کرده که من به این روز بیافتم که البته آن هم احمقانه به نظر 

نکات بارداری را رعایت کرده بودم و وسیلۀ سنگینی هم جا به جا نکرده  می آمد. تا آنجایی که یادم می آمد، تمام

بودم. به تنها جوابی که رسیدم فقط ضعیفی بدن و الغری من بود. آره، درست نبود کسی را مسئول بدانم، با خودم می 

 شتم.چندین سؤال و اما در ذهن من بود که جوابی برای آن ندا« حتماً درست تقویت نمی شوم.»گفتم: 

 

 «ایرج تو فکر می کنی دلیل این اتفاق چه چیزی می تواند باشد؟»وقتی ایرج آمد به او گفتم: 
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 «واهلل من که از این چیزها سر در نمی آورم، ولی خوب حتماً تنها دلیل، ضعیفی تو است.»ایرج گفت: 
 

 «نکند توی درمانگاه آمپول عوضی به من زده باشند.»گفتم: 
 

حرف هایی می زنی، مگه سواد ندارند که آمپول اشتباهی بخواهند بزنند. بعد هم مگر آنجا که آمپول و  چه»گفت: 

سرنگ را به آن آقا دادی، خودت ندیدی که همانجا سر آمپول را شکست و توی سرنگ ریخت. پس اصالً این 

 فرضیه امکان پذیر نیست.

 

ت غذا بخور، درست استراحت کن، تو فقط باید مراعات کنی. حتماً تنها دلیلش خودت هستی. چقدر بهت گفتم درس

 این جمله را گفت و از جا بلند شد. چرا که بچه ها صدایش می کردند.« ان شاءاهلل همه چیز درست می شود.

 

 «حالت خوبه؟ چیزی نمی خواهی؟»بعد از گذشت چند دقیقه ایرج خودش را باالی سر من رساند و گفت: 
 

 «زی نمی خواهم، حالم هم خوب است، فقط احساس ضعف می کنم.نه چی»گفتم: 
 

ایرج سریع رفت و دو سیخ کباب را درون بشقابی گذاشت و به همراه نان برایم آورد. حسابی احساس گرسنگی می 

ت بخوابم بهتر اس»کردم. بلند شدم و کبابها را تا انتها خوردم. چقدر به من چسبید. از ایرج تشکر کردم و به او گفتم: 

 «تا حالم مساعدتر شود.
 

مرا تنها گذاشت تا بخوابم. « استراحت برای تو از هر چیزی واجب تر است.»ایرج هم حرف مرا تأیید کرد و گفت: 

 ولی چه جور خوابی بود. تا صبح دائماً کابوس می دیدم و انگار کسی به زیر دلم چنگ می انداخت و آن را می کشید.

 

 جود من می پیچید که برایم بی سابقه بود. به هر حال آن شب کذایی را به صبح رساندم.چنان دردی در و

 

ایرج دائماً باالی سرم بود و از من مواظبت می کرد. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم، که باز هم لباس من آغشته به 

 سته بود.خون شده. ایرج سر کار نرفته بود و پهلوی من روی تخت با حالتی نگران نش

 

لبخندی زدم و صبح بخیر گفتم. از دیدن لبخند من، ایرج هم شاد شد. بالفاصله صبحانه کامل و مفصلی در سینی 

برایم آورد و اصرار می کرد که حتماً همه را تا انتها بخورم. من هم تقریباً گرسنه بودم. نمی دانم چرا از دیروز دائماً 

 خوردم، شارژ شدم.احساس ضعف می کردم. صبحانه را که 

 

چطوری؟ حالت بهتر شد؟ احساس بهبود می کنی؟ اگر که فکر می کنی هنوز بهتر »ایرج پهلوی من نشست و گفت: 

 «نشدی بروم و مادرجون را بیاورم تا از تو مواظبت کند.
 

ش زی نمی گویم. بعداً براینه این کار را نکن، حاال که حالم بهتر است. آن بنده خدا را هم می ترسانی. حاال چی»گفتم: 

 «تعریف می کنم حاال که خدا را شکر به خیر گذشت.
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بهتره االن با هم برویم و یکی دیگر از آن آمپولهای تقویتی را بزنی. شاید در بهبود تو تسریعی حاصل »ایرج گفت: 

 «شود. نظرت چیه؟
 

 «ویم ها.بد نیست. تو درست می گویی. باشه، پس باید با ماشین بر»گفتم: 
 

 «خوب معلومه با ماشین می رویم. فکر کردی من اینقدر احمق هستم که تو را با این حال پیاده می برم.»ایرج گفت: 
 

دستم را گرفت و در بلند شدن از روی تخت به من کمک کرد. آرام به طرف کمد رفتم و لباسم را عوض کردم. 

 و به راه افتادم. آمپولهای تقویتی را هم از باالی کمد برداشتم

 

ایرج همچنان پا به پای من آرام می آمد تا تکیه گاهم باشد. احساس کردم که درد دوباره می خواهد آزارش را 

شروع کند. خودم را توی ماشین انداختم. دردم تخفیف یافته بود. ایرج هم سریع پشت فرمان ماشین نشست و با 

رمانگاه خلوت بود و کسی قبل از من نبود. شخصی که دیروز آمپول مرا سرعت به طرف درمانگاه راند. خوشبختانه د

تزریق کرد، در آنجا حضور نداشت در عوض یک خانم مسن را در قسمت تزریقات مشغول سرم زدن به یک کودک 

 دیدم.

 

له ی بی حوصسریع روی تخت دراز کشیدم. به نظر زن اخمو و بدخلقی می آمد، معلوم بود روز سختی را گذرانده، خیل

 بود.

 

آن خانم بدون اینکه روی شیشه آمپول را بخواند، سرنگی از داخل کشو بیرون آورد و محتوای داخل شیشه را با 

خانم »سرنگ بیرون کشید. پنبه ای آغشته به الکل را در محل تزریق مالید و سریع آمپول را تزریق کرد و گفت: 

 «جون بلند شو تموم شد.
 

 «امکان دارد کمی روی تخت دراز بکشم؟»د شوم، چشمانم سیاهی رفت. پرسیدم: تا خواستم بلن
 

چرا نمی شه هر چقدر دلت خواست دراز بکش. راستی آمپولی که تزریق کردم برای چه بود؟ چه مشکلی »گفت: 

 «داری؟
 

 «همین. مشکل خاصی ندارم. باردار هستم و آمپول تقویتی را دکتر برایم تجویز کرده. فقط»گفتم: 
 

 به عالمت مثبت و تأیید حرفهای من سری تکان داد و از اطاق تزریقات خارج شد.

 

 «االن حالت چطور است؟»ایرج داخل اطاق شد و دست مرا گرفت و مرا از روی تخت بلند کرد و گفت: 
 

 «بد نیستم. فقط بیا زودتر از اینجا برویم بیرون.»گفتم: 
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رج از درمانگاه خارج شدم. ایرج در را باز کرد و من را روی صندلی عقب خوابانید. گفت: بلند شدم و به همراه ای

 «اینطوری خیلی بهتره فشار بهت نمی آید و می توانی تا رسیدن به خانه راحت بخوابی.»
 

ایرج در طرف من را بست و در جلو را باز کرد که خودش پشت فرمان ماشین « آره فکر خوبی کردی.»گفتم: 

بنشیند. ناگهان احساس کردم چیزی از درون بدنم کنده شد و متعاقب آن پاهایم داغ شدند. نمی دانم از شدت درد 

بود یا از داغی پاهایم، سرم را کمی بلند کردم که ناگهان با صحنه ای روبرو شدم که حاال هم به یاد آوریش مرا آزار 

 می دهد.

 

رمز درآمده بود و شیارهای خون همچنان از باالی بدنم به طرف مچ پاهایم دامن سفیدی که به پای من بود به رنگ ق

سرازیر بودند. از ترس چنان جیغی کشیدم که توجه چند نفر عابر پیاده هم جلب شد. همه به طرف ماشین آمدند. 

. حسابی ایرج بیچاره از دیدن این صحنه چنان هاج و واج مانده بود که تا مدتی نمی توانست کاری انجام دهد

دستپاچه شده بود. جیغهای پی در پی من تمامی نداشت. ایرج به همراه دو عابر که برای کمک به جلو آمدند مرا از 

 ماشین بیرون آورد. اصالً فکر می کردم فلج شده ام، پاهایم کار نمی کردند، شوکه شده بودم.

 

بست که این جوی خون سرچشمه اش کجاست؟ دردم را فراموش کرده بودم. این سؤال دائم در ذهن من نقش می 

و... دیگه « خانم چرا اینطوری شدی؟ آقا نگاه کن! خانمت داره از حال می ره.»صداها را می شنیدم که می گفتند: 

 چیزی نفهمیدم.

 

 

 

 10فصل 

 

 

 

را از من بگیرد ولی من در خواب می دیدم که اعظم با خنده ترسناکی به سمت من می آید و می خواهد به زور بچه ام 

بچه را محکم بغل کرده بودم و به او نمی دادم. اعظم لباسهای بچه را می کشید و می خواست به هر ترتیبی من بچه را 

 رها کنم.

 

الهی مادرت بمیره، ببین دختر دسته گلم به چه روزی افتاده؟ آخه ایرج خان »صدای مادرم را می شنیدم که می گفت: 

 «چیزی نمی گویید.چی شده، چرا 
 

 چشمانم را باز کردم. مادر و آقاجون و ایرج باالی سر من بودند.

 

 «.من کجا هستم؟ مادرجون شما اینجا چه می کنید؟ من که داشتم می رفتم خونه، اینجا چه کار می کنم»گفتم: 

 

الن اینجائید. شانس آوردید که خانم شما خونریزی شدیدی داشتید و برای همین ا»پرستار آمد باالی سرم و گفت: 

خانم خدا »بعد رو به مادرم کرد و گفت: « همین اطراف بودید وگرنه در اثر خونریزی شدید حتماً تلف می شدید.
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دخترتان را دوباره به شما داد. باید حسابی مواظبش باشید. صبح که آمدند اینجا آمپول بزند، دیدم که چه حالی بود. 

 «داشت.بیچاره رنگ به صورت ن
 

آمدی آمپول چی بزنی؟ آخه دختر من، تو مگه بی مادر و پدری که همینطور بدون اینکه از حال »ناگهان مادرم گفت: 

و وضع خودت به ما خبر بدهی بلند می شوی و می آیی سر خود آمپول می زنی؟ آخه مگه مشکلی داشتی؟ مگر 

من از شما انتظار نداشتم که ما را مثل غریبه ها بدانید. ناسالمتی  اتفاقی افتاده که ما از آن بی اطالع هستیم؟ ایرج خان

 «من مادر پوران هستم و باید بدانم که چه به سر دخترم آمده.
 

راستش من می خواستم از شرایط حال و احوال پوران به »ایرج بیچاره شرمنده سرش را پایین انداخته بود و گفت: 

فعالً چیزی نیست. اگر به "ن کسالت او قرار بدهم، ولی پوران نگذاشت و گفت: شما اطالع بدهم و شما را در جریا

 «"مادر و آقاجون بگوییم آنها را نگران می کنیم.
 

مادرم نگاه شماتت باری به من انداخت. من که حال و وضع درستی نداشتم، فقط آرام با سر اشاره کردم و گفتم: 

 «راست می گوید من نگذاشتم.»
 

 «خانم پوراندخت احمدی شما هستید؟»ن موقع پزشک کشیک آن درمانگاه باالی سر من آمد و پرسید: در همی
 

 «بله خودم هستم.»پاسخ دادم: 
 

 «شما باردار هستید.»گفت: 
 

 «بله، چطور مگه.»گفتم: 
 

 «چند ماهه باردار بودید؟»گفت: 
 

 «ماهه باردار بودید؟ منظورتان چیست آقای دکتر. چرا می گویید چند»گفتم: 
 

 «زیرا جنین شما سقط شده است.»گفت: 
 

متوجه نمی شوم، یعنی چی؟ این حرفهای مزخرف چیه تحویل من می دهید. من فقط خونریزی داشتم و بعد »گفتم: 

 «هم کمی بی حال شدم. حاال هم حالم بهتر است و می خواهم بروم.
 

باید بفهمم که دلیل سقط جنین شما چیست؟ آیا خودتان تمایل به این کار  فعالً امکان پذیر نیست. من»دکتر گفت: 

 «داشتید؟
 

ین ا« معلومه که نه. مگه من احمق هستم که بخواهم بچه نازنین خودم را از دست بدهم. شما دیوانه شده اید.»گفتم: 

 جمالت را گفتم و شروع کردم به گریه کردن.
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دردناک بود. با اینکه مدت کمی از بارداری من می گذشت، ولی به وجود فرزندی که شنیدن این مسئله واقعاً برایم 

در آینده می خواست به جمع خانواده ما اضافه شود عشق می ورزیدم و شنیدن این حرفها برایم بسیار دردناک بود. 

ی غرق در خون خودم شوکه دیگر تحملش را نداشتم. مالفه را کناری زدم تا بلند شوم ولی به ناگاه از دیدن لباسها

شدم. آقاجونم محکم زد توی سرش و مادرم هم شروع کرد به گریه و زدن توی سر و صورتش. ایرج هم مثل بچه 

 های کوچک نشسته بود و اشک می ریخت.

 

نشان باز ااما نتوانستم. نگاهی به آقاجون و مادرم انداختم. بیچاره ها ده« دستم را بگیر تا بلند شوم.»به ایرج گفتم: 

 مانده بود. نمی دانستند که چه بگویند.

 

ایرج سرش را میان دو دستش گرفته بود و دائماً به سمت راست و چپ تکان می داد و زیر لب چیزهایی می گفت که 

 من نمی شنیدم.

 

. لطف کنید آقای دکتر چند لحظه صبر»مادرم بلند شد و به سمت دکتر که داشت از اطاق خارج می شد رفت و گفت: 

 «کنید و برای ما درست توضیح بدهید. هیچکدام از ما متوجه صحبتهای شما نشده ایم.
 

سرکار خانم، این موضوع بسیار روشن است و هیچ پیچیدگی و ابهامی ندارد. بنا به گفته دامادتان، ایشان »دکتر گفت: 

مانگاه آمده بودند. خانم امینی که این آمپول را برای تزریق یک آمپول تقویتی برای همسر باردارشان صبح به این در

برای دختر شما تزریق کرده اند، گفتند: صبح هم حال دختر شما اصالً مناسب نبوده و بسیار ناخوش احوال و رنگ 

پریده بوده اند. بعد از تزریق هم که از درب درمانگاه بیرون می روند، بالفاصله با آن خونریزی شدید مجدداً به 

 «گاه برگردانده می شوند.درمان
 

هست  امکانش»و پرسید: « بهتره همین جا بمانید تا کار من هم تمام شود.»از جایم که خواستم بلند شوم، دکتر گفت: 

 «که توضیح بدهید که دقیقاً این حاالت شما از چه زمانی شروع شد؟ از کی این دردها و این خونریزی آغاز شد؟
 

 «آقای دکتر از دیروز حالم بد شد و درد و خونریزی ام شروع شد.»فتم: با گریه و حالتی زار گ
 

 «پس چرا همان دیروز به دکتر مراجعه نکردید؟»دکتر گفت: 
 

آخر احساس نکردم که ممکن است خطری مرا تهدید کند، در ضمن چند آمپول تقویتی هم داشتم که گفتم با »گفتم: 

 «بد.تزریق آنها حتماً حالم بهبود می یا
 

 «این آمپولهای تقویتی را دکتر خودتان تجویز کرده؟»دکتر گفت: 
 

خیر آقای دکتر، یکی از اقوام با دکتری که از دوستانشان بوده صحبت کرده اند و ایشان هم این آمپولها را »گفتم: 

 «دستور دادند.
 

 «اسم این آمپولها چیه؟»دکتر گفت: 
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م از او پرسیدم، ایرج شانه هایش را باال انداخت و به این ترتیب بی اطالعی خودش را به ایرج نگاهی کردم و با نگاه

 اظهار کرد.

 

یکدفعه به مغزم خطور کرد که، کیسه آمپولها را به همراه خودم آورده بودم. کیسه را از درون کیفم بیرون آوردم و 

 ند خواند.به دست دکتر دادم. دکتر عینکش را به چشم زد و نام دارو را بل

 

کدام دکتر متعهد و مسئولی چنین آمپولی را به عنوان تقویتی برای شما تجویز »پوزخندی زد و با حالتی عصبی گفت: 

کرده؟ یک چنین پزشکی باید نام خودش را قاتل بگذارد نه پزشک. خانم احمدی لطف کنید و نام آن دکتر را 

 «بگوئید.
 

ای دکتر شوکه شده بودم و قدرت فکر کردن و تکلم از من گرفته شده بود. نمی من با شنیدن این حرفها از دهان آق

توانستم با خودم این موضوع را هضم کنم که آخر چه کسی با من و طفل بی گناه من دشمن بوده که چنین جنایتی را 

 در حق من مرتکب شده.

 

بگو، حرف بزن، چرا هیچی نمی گی. اون بی آخه ایرج، یک چیزی بگو، راست »رو به ایرج کردم و با لکنت گفتم: 

 «رحم از خدا بی خبر کیه؟
 

شما اشتباه می کنید. مطمئن هستید که نام دارو را »ایرج که اصالً حرفهای دکتر را باور نکرده بود دائماً می گفت: 

اً انم حتمدرست خواندید؟ راست می گوئید که این دارو تقویتی نیست، بلکه برای سقط جنین است؟ من می د

 «اشتباهی شده. شاید داروخانه این داروها را به من اشتباهی داده.
 

آقای صابری، این چیزها چیه که می گوئید. »دکتر، با حالتی عصبی به میان سؤالهای بی جواب ایرج پرید و جواب داد: 

است، و شما مطمئن باشید که کسی  در داروخانه آدمهایی باسواد کار می کنند. این کار فقط کار یک آدم ابله و نادان

 «این کار را انجام داده با شما دشمنی داشته، همین و بس. و این موضوع اصالً ربطی به اشتباه ندارد.
 

من ضجه می زدم و گریه می کردم، سرم را روی شانه های مادرم گذاشته بودم و های های می گریستم. دلم 

حق کسی بدی نکرده بودم و بد کسی را نمی خواستم، پس چرا انسان از بدجوری سوخته بود. من که هیچ وقت در 

 خدا بی خبری چنین کاری را با من کرد؟ کسی نبود که به سؤال های من پاسخ بدهد.

 

 آقاجون هم دائماً در اطاق باال و پایین می رفت و سیگار می کشید و بر شیطان لعنت می فرستاد.

 

ایرج خان شما هم واقعاً کاری از روی بی تجربگی انجام دادی. شما باید این آمپولها »ت: ناگهان رو به ایرج کرد و گف

را به دکتر نشان می دادید. شاید این آمپولها برای از بین رفتن پوراندخت بیچاره ابتیاع شده بود. شاید کسی که این 

و می خواسته به این طریق زهر خودش ظلم را در حق دختر و نوه من انجام داد، دشمن سرسخت و قدیمی شما بوده 

 «را به شما بریزد. این بی دقتی شما کار یک جوان خام و بی تجربه است نه مردی به سن و سال و تجربه شما.
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این حرفها رد و بدل می شد ولی هیچکدام مرهمی برای دل پردرد و زخمی شده من نبود. بلند شدم آمپولهای باقی 

رفتم و به روی زمین انداختم و با چنان حرصی روی آن رفتم و به آن فشار آوردم که همگی، مانده را از دست دکتر گ

 زیر پایم شکست و از بین رفت. باز هم دردی خفیف در ناحیه کمر و شکمم حس کردم ولی حاال دیگر مهم نبود.

 

 ی من نوشت و به دست ایرج داد،بعد از اینکه دکتر سفارشات الزم را داد و یک نسخه دارویی برای تسریع در بهبود

با کمک مادر و آقاجون با قلبی پر درد از درمانگاه بیرون آمدیم. مادر و آقاجون زیر بغلهای مرا گرفته بودند و آرام 

به سمت ماشین رفتیم. ایرج بیچاره هم بدجوری داغون شده بود. همگی سوار ماشین شدیم. ایرج به محض اینکه 

روی فرمان گذاشت و شروع به گریه کرد. گریه ای بی صدا، که فقط شانه های لرزان او  سوار ماشین شد، سرش را

 نشان دهنده رنجی عظیم در قلبش بود. خودم هم حال بهتری نداشتم.

 

تا خانه هیچکدام حرفی نزدیم. هوا هم دیگر تاریک شده بود. بچه ها تا این موقع شب تنها در خانه بودند. دلم برای 

ور می زد. با خودم می گفتم، نکند که اتفاقی هم برای آنها افتاده باشد. حدوداً هفت یا هشت ساعتی می آنها هم ش

شد که آنها را تنها گذاشته بودیم. به خانه که رسیدیم، به اصرار من، آقاجون و مادر داخل شدند، می گفتند که می 

 خواستیم تا چند ساعتی پیش ما باشند. خواهند بروند، ولی من و ایرج بخاطر شرایط روحی مان از آنها

 

با دیدن ما سیمین جلو دوید و از آنجائیکه، بچه باهوش و تیزی بود فهمید که اتفاق بدی افتاده است. مهین و محمد 

 هم خوابیده بودند. ایرج را فرستادم تا برود و کمی خرید کند.

 

گر گوسفندی، لطف کنید یک دست بگیرید، برای پوران ایرج خان، اگر جگر پیدا کردید، ج»مادرم به ایرج گفت: 

 «خیلی خوبه. ازش خیلی خون رفته.
 

 «به چشم، اگر هر چیز دیگری هم الزم است بگویید تا همه را بخرم.»ایرج گفت: 
 

 «نه، فعالً که چیزی به مغرم نمی رسد. شما بروید، خدا پشت و پناهتان.»مادرم گفت: 
 

پوران جان نمی خواهم توی »ج رفت و مادرم سریع برگشت و باالی سر من نشست و گفت: آقاجون به همراه ایر

 دلت را خالی کنم، ولی با بد خانواده ای وصلت کردیم.

 

همگی مثل گرگ باالی سر زندگی تو ایستاده اند و نمی گذارند که نفس راحتی بکشی، مطمئن باش این اتفاق هم کار 

 «ست. ببینم مهین می دانست که جای این آمپولها کجاست؟یکی از نزدیکان ایرج خان ا
 

 «مادرجان، درسته مهین یک کمی موذی و آب زیر کاه است ولی توانایی چنین کاری را ندارد.»خنده ام گرفت، گفتم: 
 

ایرج خان چی، ممکن »ناگهان مادرم، مثل اینکه چیزی را کشف کرده باشد سرش را نزدیک گوشم آورد و گفت: 

 «ست که کار او باشد. شاید در اثر فشار اطرافیان این کار را کرده باشد ها؟ نظرت چیه؟ا
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آخه مادر من، کدام پدری حاضر می شود جگر گوشه اش را از بین ببرد، آن هم به این شکل، در شرایطی که »گفتم: 

بچه را از بین ببرد! نه، نه. اصالً ایرج عاشق من است، هیچ وقت حاضر می شود مرا به این روز بیندازد تا بخواهد 

 «احتمال این موضوع یک درصد هم نیست.
 

دیگر چیزی نگفتم. بغض راه گلویم را بسته بود، سرم را داخل بالش فرو بردم و گریستم. کنترل احساساتم اصالً 

 از اطاق بیرون رفت. امکان پذیر نبود. وقتی که مادرم حال و روز مرا اینچنین دید، ترجیح داد که چیزی نگوید و

 

بعد از مدتی احساس کردم کسی موهایم را نوازش می کند، سربلند کردم و سیمین را دیدم که با چشمانی غمگین 

 مرا نگاه می کرد.

 

مامان چی شده؟ چرا همگی اینقدر غمگین و ناراحت هستید؟ چرا شما مریض شدید؟ من ناراحتی شما را نمی »گفت: 

 «یید چه اتفاقی برای شما افتاده؟توانم ببینم، بگو
 

شرحی مختصر و مفید از اتفاقاتی که برای من افتاده بود برای سیمین گفتم. البته موضوع را نتوانستم برایش توضیح 

بدهم، چرا که او هنوز کوچک بود و چیز زیادی نمی فهمید. ولی همان قدری که فهمید و متوجه شد، خیلی او را 

 «ن حال سعی می کرد مرا دلداری بدهد.ناراحت کرد، با ای
 

خدایا چقدر روح این دختر بزرگ بود. همیشه آرزوی خوشبختی او را داشتم. آن شب هم از خدا خواستم که زنده 

 باشم و به ثمر رسیدن او را ببینم.

 

ویتی. تمام میوه ها و بعد از مدتی پدر و ایرج آمدند. دستان پدر و ایرج پر بود از انواع و اقسام خوراکی های تق

 خوراکی هایی که دوست داشتم، آجیل و برگه های هلو، زردآلو و...

 

خالصه ایرج می خواست با این مواد خوراکی ضعف مرا جبران کند و هرچه زودتر بهبودی حاصل شود، ولی نمی 

ورده است و احتیاج به التیام دانستم به چه زبان به او و مادر و آقاجون بگویم روح من از این ضایعه خیلی ضربه خ

 دارد، در صورتی که آنها می خواستند فقط جسم مرا مداوا کنند.

 

آن روز و روزهای دیگر گذشت ولی حال روحی من بهتر که نمی شد هیچ، روز به روز هم بدتر می شد. به ایرج گفته 

 ند که چه کسی مسبب اصلی این کار بودهبودم که باید پیش برادرش جواد برود و از این قضیه سر در بیاورد و ببی

 است و تقصیرها بر گردن کیست، ولی ایرج نتوانست واقعیت را بفهمد.

 

ایرج عقل از سرت پریده. چطور چنین تهمت بزرگی را به من می زنی؟ فکر نکردی اگر این صحبتها »جواد گفته بود: 

 می کند.به فامیل راه پیدا کند، دیگر کسی برای تو تره هم خورد ن
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همین حاال هم با این ازدواجت از چشم همه افتاده ای، چه برسد به اینکه این حرفها جایی درز کند و به گوش بقیه 

برسد. می گویند، زنت دیوانه شده و تو را هم چیز خور کرده که با این سن و سال آمده ای و سهل انگاری خودتان را 

 «بر دوش دیگری می اندازی.
 

شاید دوست پزشکم، در آن موقع که بنا به »هرچه کرد نتوانست از قضیه سر در بیاورد. جواد می گفت: ایرج هم 

خواهش من برای خانم تو نسخه می نوشته، اشتباه کرده باشد، ولی خوب شما هم عقل داشته اید و حداقل باید در 

ندانم کاری های »ایرج گفته بود که جواد به « موقع تزریق این آمپول از صحت و سقم آن پرس و جو می کردید.

 و در آخر ایرج نتوانسته بود مقصر اصلی را پیدا کند.« خودتان را به گردن کسی نیندازید.

 

از سر تقصیر برادرت نمی گذرم. می دانم که او دانسته و آگاه چنین بالیی را سر من آورده و از خدا »به ایرج گفتم: 

 «ی را بر سر من آورد، خدا خودش تقاص این دل شکسته مرا از او بگیرد.می خواهم، همانطور که چنین بالی
 

او را به خدا واگذار کردم و همچنین تمام کسانی را که در این امر سود می برند از جمله اعظم که با به دنیا آمدن طفل 

می شد و احتمال برگشتن من، دیگر ایرج را برای همیشه از دست می داد. چرا که حلقه اتصال من و ایرج تنگ تر 

 ایرج به سمت او تقریباً صفر می شد.

 

حال و روزم، روز به روز بدتر می شد. افکار پریشان یک لحظه از من جدا نمی شد. هر لحظه فکر می کردم که االن 

 دم. فکرمزخمی دیگر از سمت آن خانواده بر من وارد می شود. اطمینانم را به همه کس حتی به ایرج از دست داده بو

معطوف به آقا جواد، برادر ایرج شده بود. دائم فکر می کردم که او از طرف اعظم این کار کثیف را انجام داده. چرا 

که همیشه همه می گفتند که اعظم با خواهر و برادرهای ایرج میانه اش خیلی خوب بوده و همین عالقه میان آنها 

 شنودی او دست به این عمل پلید زده باشد.ممکن بود باعث شود که برای رضای اعظم و خو

 

چند روزی که از آن اتفاق غم انگیز گذشت، کم کم عالئم بهبود را در وجود خودم می دیدم، دیگر آن ضعف و 

 سستی از وجودم رخت بر بسته بود، ولی دیگر آن پوراندخت چند ماه قبل نبودم.

 

گفتم وقتی یکی از نزدیکترین افراد خانواده همسرم توانسته چنین دیگر به روی زندگی لبخند نمی زدم. با خودم می 

ظلمی در حق من بکند، پس بدتر از اینها را هم می توانند به سرم بیاورند. ولی باز هم در انتها فکر می کردم که، نه 

د. داروخانه هم بو چنین چیزی امکان پذیر نیست که جواد این کار را کرده باشد، احتمال خطا و اشتباه آن دکتر و یا

آخر چطور یک انسان می تواند تا این حد و تا این درجه تنزل کند و مثل یک قاتل رفتار کند. دیگر حوصله ایرج را 

هم نداشتم. بین من و ایرج فاصله عمیقی ایجاد شده بود و ناخواسته از هم دور شده بودیم. حاال هم که مقصر واقعی 

قصر می دانستم. هر روز او را شماتت می کردم و با زبان تند و نیش و کنایه با او را پیدا نکرده بودم، ایرج را م

صحبت می کردم. دل او را می شکستم، ولی او هیچ نمی گفت. مهین و محمد هم مجال جوالن یافته بودند و کارهای 

یا خواب بودم با صدای ریز و درشتشان مزید بر علت بود و باعث آزار من می شد. هنگامی که استراحت می کردم و 

 بلند صحبت می کردند و قهقهه می زدند.
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با اینکه می دانستند من به نظافت و مرتب بودن خانه خیلی اهمیت می دهم، خانه را شلوغ می کردند و اصالً برای 

آزار  شایجاد آرامش در خانه کمکی که نمی کردند هیچ، بلکه سعی می کردند با کارهای بچگانه مرا بیشتر از پی

 بدهند و تعلیمات اعظم را مو به مو در خانه پیاده می کردند.

 

دیگر نمی توانم از آنها مراقبت کنم. دیگر توان و حوصله قدیمها را ندارم. آنها را به منزل »تا باالخره به ایرج گفتم: 

 «مادرت برگردان.
 

طفلکی ایرج نوید روزهای خوش آینده « د شد.صبر کن حال تو بهتر خواه»ایرج مرا به آرامش دعوت کرد و گفت: 

 را می داد!

 

یکی دو تا از خواهر و برادرهای ایرج بعد از شنیدن این اتفاق، برای دیدن من آمدند. آنها هم ظاهراً ناراحت بودند و 

ی خانه به من من را دلداری می دادند. مریم خانم، خواهر ایرج چند روز متوالی دائماً در آمد و رفت بود. در کارها

پوران جان، تو بهتره استراحت کنی و همه کارها را به من بسپاری. بهبود یافتن تو مهمتر از »کمک می کرد، می گفت: 

 «هر چیز دیگری است.
 

ولی من خجالت می کشیدم که بخوابم و انجام کارها را به عهده او بگذارم. همیشه یک احترام خاصی نسبت به او قائل 

 ش به دلم می نشست.بودم. محبت

 

در رفتارش تظاهر به چشم نمی خورد و خیلی مهربان و صادق بود. همین چیزها بود که باعث می شد کششی عمیق 

 نسبت به مریم خانم احساس کنم.

 

روزهایی که می آمد، با هم می نشستیم و او از قدیمها صحبت می کرد. از آشنائی با همسر و ازدواجشان و بعضی 

هم از اعظم و رفتارهایش و کارهایی که انجام می داد. در این مواقع مهین مثل یک موش پشت در قایم می شد اوقات 

 و با دقت به حرفها گوش می داد و آنها را در ذهنش ضبط می کرد تا همه را به اعظم تحویل دهد.

 

تاده و همه را گوش می دهد و کف مریم جان بهتره آرام تر صحبت کنی چون مهین فالگوش ایس»به مریم می گفتم: 

 «دست مادرش می گذارد.
 

خوب بشنود. اتفاقاً دوست دارم که این حرفها را هم به گوش اعظم برساند. او خودش می داند که »مریم می گفت: 

من دل خوشی ازش نداشتم. من همیشه اشکاالت رفتاری او را بهش گوشزد می کردم، پوران جان خودت هم خوب 

که وقتی کسی دائم خوب و بد را به آدمی تذکر بدهد، دیگر حوصله آدم را سر می برد. من هم دیگر  می دانی

 حوصله اعظم را سر برده بودم.

 

آن موقع ها چون می دانستم اعظم زیاد به بچه ها نمی رسد و من هم خدا را شکر بچه هایم دیگر از آب و گل 

ای بچه ها می سوخت. البته اعظم اصالً خوشش نمی آمد. اوایل جوری نشان درآمده بودند زیاد می آمدم اینجا، دلم بر
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می داد که یعنی از دیدن من و شنیدن تذکرات من خوشحال می شود، ولی بعد از مدتی یک روز عزیز جون به من 

 "ببینم مادر تو اصالً کار و زندگی نداری که هر روز راه می افتی و می روی خانه ایرج؟"گفت که: 

 

عزیزجون کی گفته که من هر روز راه می افتم و می روم خانه ایرج؟ من در هفته دو یا سه بار "تعجب کردم و گفتم: 

 "می روم آنجا. در ضمن حتماً دلیلی دارم که می روم.

 

و دمثالً چه دلیلی؟ فکر کنم مهمترین دلیلت فضولی باشد. واال تو که از اعظم دل خوشی نداری، همین "عزیز گفت: 

 "روز در هفته را هم بکن، ماهی یکبار.

 

دلم برای بچه ها می سوزد. در ضمن به دلیل مهمتری به خانه اعظم می روم و آن این است که اینطوری دیگر "گفتم: 

نمی تواند هر روز به خانه مادرش برود و بست بنشیند و بچه های کوچکش را در خانه تنها بگذارد. اگر هم 

بهش بگی، بگو. هیچ اشکالی ندارد. من دلم برای بچه های برادرم می سوزد. باشد، از این به بعد عزیزجان خواستی 

هم دیگر پایم را خانه ایرج نمی گذارم. وقتی اعظم خودش دلش برای زندگی و بچه و شوهرش نمی سوزد، مگر من 

 «"کاسه داغ تر از آش هستم، من هم سعی می کنم کمتر رفت و آمد کنم.
 

دو سه ماه بعد از آن حرفها و اتفاقات بود که ایرج و اعظم »خانم صدایش را پایین آورد، رو به من کرد و گفت:  مریم

از هم جدا شدند و بعضی حرفها همینطوری توی دلم ماند، حاال چه بهتر که مهین این حرفها را به گوش مادرش 

گر پشت گوشش را دید، زندگی با ایرج و این خانه را برساند. تو دلت شور نزند. دست او که به من نمی رسد. او دی

 می بیند.

 

ببین پوران جان من جای خواهر بزرگ تو هستم، امیدوارم که از من دلخور نشوی، ولی همین طور که می بینی اعظم 

ایرج به  وهنوز دست از سر ایرج برنداشته و با این بی اعتنایی های تو و این کم حرفی و سردی ارتباطی که بین تو 

وجود آمده، من فکر می کنم همین روزهاست که پای اعظم به این خانه باز شود. چرا که دو تا جاسوس کوچولو اینجا 

دارد و آنها هم همه چیز را تحویل مادرشان می دهند و اعظم به راحتی می تواند اتفاقاتی که در خانه شما می افتد 

و خواسته های او دارد، بعید نیست که خدای ناکرده اتفاقی که نباید بیافتد، کنترل کند و با شناختی که اعظم از ایرج 

رخ بدهد. در هر حال خودت بهتر می دانی که زندگی ات را چگونه نگه داری. من و ایرج از قدیمها با هم صمیمی تر 

ت و مشکالتی را که از خواهر و برادرهای دیگرمان بودیم. حتی بعد از ازدواج هم ایرج مرا محرم خودش می دانس

داشت با من در میان می گذاشت و او بود که از من خواست دختر خوب و نجیبی برایش پیدا کن. خدا را شکر زنی 

خانم و مهربان و دوست داشتنی هم نصیب ایرج شد و چون من تو را به ایرج معرفی کردم خودم را در این ازدواج 

فتاده و مثل گذشته نیستی، خودت که بهتر می دانی منظور من چیست، آره مقصر می دانم. چرا بین تو و ایرج فاصله ا

 «فهمیدی؟
 

بهتره به خودت تلقین نکنی که در این اتفاق اخیر )سقط شدن »سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و او هم ادامه داد: 

 «جنین( ایرج مقصر است. اون بیچاره هم این وسط شده، چوب دو سر طال.
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مریم جان، من ایرج را مقصر نمی دانم ولی مثل گذشته هم نمی توانم روی او حساب کنم، تقصیر خودم »گفتم: 

نیست، خیلی هم دلم برایش می سوزد، ولی احساس می کنم که ایرج حاال، ایرج دو سال پیش نیست. چه اینکه من 

طان ایرج را ندارم. به ایرج هم گفته ام، هم تغییر کرده ام و مثل گذشته حال و حوصله سر و کله زدن با بچه های شی

 «بهتره که بچه ها را پیش مادربزرگشان برگرداند، چون اگر همینطور بگذرد من راهی تیمارستان می شوم.
 

درسته که بچه ها شیطان هستند و لجباز، ولی آنها می خواهند که با آزارها و اذیتهای خودشان راه را »مریم گفت: 

ار کنند. من فکر می کنم بعد از امتحان بچه ها که چیزی هم به پایان آن نمانده، آنها را چند روز برای مادرشان همو

 پیش من و یا عزیز بگذاری و با ایرج به یک مسافرت بروید.

 

 چطوره بروید شمال. ویالی ایرج االن خیلی باصفا است.

 

تی از مناظر و چشم انداز زیبای ویال خوب استفاده کنی. آن موقع که شما برای ماه عسل رفتید، هوا سرد بود و نتوانس

به نظر من بهتره همین امروز با ایرج این موضوع را در میان بگذاری و ایرج را هم به مسافرت تشویق کنی. من حتم 

 «دارم که برای هر دوی شما این مسافرت الزم است.
 

از خانه تکان نخورده بودم. البته به خانه مادرم و فرشته و  از پیشنهاد مریم خوشم آمد. راست می گفت. مدتها بود که

 فروغ رفت و آمد می کردم، ولی برای تفرج از تهران بیرون نرفته بودم.

 

خیلی ایده خوبی است. واقعاً به یک مسافرت احتیاج دارم، باشد، ایرج که آمد به او می گویم، ان »به مریم خانم گفتم: 

 «ک آب و هوایی عوض کنیم.شاءاهلل موافقت کند و ی
 

وای خدا، چقدر دیرم »مریم خانم به عالمت رضایت سرش را تکان داد و سپس نگاهی به ساعتش انداخت و گفت: 

شده. االن رستگار از راه می رسد و غرغش به آسمان می رود که، این زن باز توی خونه پیدایش نیست و تلفن را 

گ می زند و به دنبال من می گردد. نمی دانم به محض اینکه برسم به خانه، همه برمی دارد و به تمام عالم و آدم زن

اقوام از اطراف و اکناف زنگ می زنند و می خواهند بدانند که من پیدا شده ام یا نه و یا کجا بوده ام و چرا بی خبر 

 «رفته ام. خالصه بهتره تا شر به پا نشده بروم و زودتر این غائله را ختم کنم!
 

 بلند شد و تا خواستم جلوی پایش بلند شوم، دستش را روی شانه ام گذاشت و مرا به نشستن و ماندن دعوت کرد.

 

ید مرا بوس« اگر بلند شوی ناراحت می شوم. من خودم راه را بلدم و احتیاجی نیست تو به خودت زحمت بدهی.»گفت: 

 را پشت سرش بست. و به اطاق بچه ها رفت و از آنها هم خداحافظی کرد و در

 

تازه وقتی مریم خانم رفت فهمیدم که واقعاً تمام صحبت های او حقیقتی بیش نیست. دانستم که خیلی از قافله عقب 

هستم. متوجه شدم که چقدر نسبت به ایرج کوتاهی کردم. هر اتفاقی که بین ما افتاده و باعث ایجاد فاصله در ارتباط 

و خودم. از خودم بدم آمده بود. ایرجی که تمام وجودش عشق بود و محبت، چرا  ما شده، مقصرش فقط خودم بودم
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حاال اینقدر بی محبت شده بود. از هنگام ورود به خانه، او با من بیش از دو کلمه صحبت نمی کرد. دائما در خودش 

 بود.

 

رست می گوید و ازدواج شاید در فکر و ذهنش حرفهای اعظم را حالجی می کرد. شاید فکر می کرد که اعظم د

کردن با من کار اشتباهی بوده که او مرتکب شده بود. ولی در آخر به این نتیجه رسیدم که در تمام این اتفاقات 

خودم مقصر بودم و نه کس دیگر، چرا که من بودم که رفتار درستی با ایرج نداشتم. تا چند ساعت به حرفهای مریم 

که آمد خودم را آماده کردم که با روی خوش، برخالف روزهای قبل، با او رو به خانم فکر کردم. صدای ماشین ایرج 

 رو شوم.

 

صدای در که آمد بلند شدم و به استقبال ایرج رفتم. سالمی گرم به ایرج کردم و کیفش را از دستش گرفتم. ایرج 

عوض شدم. به هر حال این تغییر حال بیچاره حسابی جا خورده بود. نمی دانست که چه اتفاقی افتاده که من به ناگاه 

و احوال من هرچه بود، برایش دلچسب و دلپذیر بود. او هم به روی من آغوش خود را گشود و مرا سخت در بغل 

گرفت. احساس می کردم که چقدر گرمی آغوش ایرج را دوست دارم. چرا تا بحال ایرج را به خاطر گناه نکرده 

ی جان می دانستی من چقدر منتظر این لحظه بودم که تو در را با لبخند به روی پور»مجازات می کردم. ایرج گفت: 

 «من باز کنی و با گفتن یک خسته نباشید، تمام خستگی ها را از تنم بیرون کنی.
 

ایرج جان، »من لبخندی زدم و با طنازی خاصی دست او را گرفتم و او ار روی مبل نشاندم. رو به او کردم و گفتم: 

 «ی خوری؟چای م
 

 «چرا که نه، چایی که با دستان پر مهر پوران خانم درست شده باشد، حتماً خوردن دارد.»ایرج گفت: 
 

به آشپزخانه رفتم و دو استکان چای به همراه یک ظرف شیرینی آوردم. نشستیم و با ایرج مثل قدیمها گل گفتیم و 

تاب رفتار خودم است، چرا که ایرج قلبی مانند کودکان داشت و گل شنیدیم. با خود اندیشیدم، تمام رفتار ایرج، باز

بسیار زود همه بدیها را فراموش می کرد و من هم آن روز تمام کدورتها و ناراحتی ها را کنار گذاشتم. آن شب مانند 

قشنگ و این بود که تازه عاشق شده ایم و تازه ازدواج کرده ایم. حس می کردم زیر پوستم و در رگهایم احساسی 

لطیف جریان دارد. همان شب پیشنهاد رفتن به شمال را به او دادم و تأکید کردم مسافرت دوتایی. ایرج اول گفت که 

فعالً به دلیل کار زیاد نمی تواند مرخصی بگیرد، ولی بعد از اینکه دید من خیلی پکر شدم، قبول کرد که فردا سعی 

 رای آخر هفته چند روز به شمال برویم.خود را بکند و کارها را جلو بیاندازد تا ب

 

 «راستی بچه ها را چه کار کنیم.»ایرج گفت: 
 

 «چند روز به عزیزجون می گوییم که بیاید و بچه ها را نگهداری کند. نظرت چیه؟»گفتم: 
 

د به خو من تسلیم هستم. مثل اینکه همه چیز دارد خود»ایرج با شنیدن این راه حل دیگر حرفی نداشت و گفت: 

 «درست می شود. پس خودت را برای آخر هفته آماده کن.
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 خیلی خوشحال شدم و ایرج را بوسیدم. سرم را بر روی سینه اش گذاشتم، خوابی خوش مرا در ربود.

 

م به سال»صبح زودتر از ایرج از خواب بیدار شدم و تا خواستم از تخت بیرون بیایم، ایرج دست مرا گرفت و گفت: 

 «ندخت گُلم. کجا می روی؟پورا
 

 «می روم صبحانه را درست کنم.»گفتم: 
 

 «نمی خواهد، من خودم صبحانه را رو به راه می کنم. تو بهتره بخوابی.»گفت: 
 

بدلیل خستگی، از این پیشنهاد خوشحال شدم و فوری پریدم توی تخت، ایرج هم پهلوی من دراز کشید و گفت: 

 «افریم. درسته؟خوب پس ما آخر هفته مس»
 

 «چطور مگه؟ مثل اینکه راضی نیستی؟ اگر دلت نمی خواهد برویم بگو.»گفتم: 
 

نه خیلی هم راضی ام. همین که احساس می کنم لطف خدا دوباره شامل حال من شده، حاضرم هر کاری که »گفت: 

 «بگی بکنم.
 

بت در زندگی می خواهم، رو راستی و صداقت، من هر کاری را از تو نمی خواهم. فقط کمی آرامش و مح»گفتم: 

 «همین.
 

 «یعنی فکر می کنی من به تو دروغ می گویم؟»گفت: 
 

من چنین فکری نمی کنم. فقط می خواستم دوباره به تو یادآوری کنم که چه مسئولیتهایی در قبال من داری، »گفتم: 

 «ی توانیم به شمال برویم.فقط همین. راستی می خواستم بهت بگویم که آخر این هفته نم
 

 «چرا؟ تو اینهمه دیشب اصرار داشتی که حتماً آخر این هفته برویم حاال تغییر عقیده دادی؟»گفت: 
 

برای اینکه بچه ها امتحان دارند و فکر می کنم که صبر کنیم تا امتحانات بچه ها تمام شود و بعد با خیال »گفتم: 

 «راحت به مسافرت برویم.
 

 «در هر حال برای من فرق نمی کند، هر طور که خودت می دانی.» گفت:
 

البته دل من فقط برای سیمین می سوخت. چرا که می دانستم به کمک من خیلی احتیاج داشت و امتحان ریاضی اش 

 هنوز مانده بود و کمال بی رحمی بود که من بخواهم در این موقع او را تنها بگذارم.

 

 

 

 15فصل 
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امتحانات بچه ها تمام شد و بعد از صحبت با عزیز او قبول کرد که چند روزی مراقبت از بچه ها را به عهده بگیرد تا 

 ما به مسافرت برویم.

 

سه شنبه حرکت کردیم و به ویالی ایرج رفتیم. تمام آن صحنه ها هنوز جلوی چشمم هستند. چقدر آن چند روز به 

اه عسل تکرار می شد، اصالً انگار برای ماه عسل آمده بودیم. هر روز به گردش می من خوش گذشت. تمام لحظات م

رفتیم و ناهار و شام را بیرون از خانه می خوردیم. عشق و عالقه به زندگی در من دوباره بیدار شده بود و من از این 

 موضوع لذت می بردم.

 

ن می دهند. چقدر از دیدن خوشحالی تو، غرق شور و شعف انگار دنیا را به م»وقتی که می خندیدم، ایرج می گفت: 

و من باز هم می خندیدم، از ته دل شاد بودم ولی حیف که عمر این شادی هم مانند شادیهای دیگر کم بود « می شوم.

 و زودگذر.

 

باعث آزار و اذیت بعد از مراجعت ما از شمال عزیزجون ماندگار شد و تا دو هفته بعد پهلوی ما ماند. بماند که چقدر 

من می شد، او هم مانند بچه ها دائم قهر می کرد و دلش می خواست که جر و بحث به راه بیاندازد، ولی من مثل 

گذشته به حرفهای او اهمیت نمی دادم. اخالق و خلق و خوی او تا حدی دستم آمده بود. معموالً در مقابل حرفهای 

هم باعث تعجب بود. خداوند چه قدرتی به من داده بود که می  تندی که می زد سکوت می کردم. برای خودم

 توانستم حرفهای عزیز را زیر سبیلی در کنم؟!

 

ایرج با نگاههای پر از عشق و محبت از من قدردانی می کرد و معلوم بود که می فهمد من چه گذشتی می کنم. کم 

بار هم علی رغم میل عزیز او را پس از بیست روز به  کم ایرج زمزمه رفتن عزیز را سر داد و قرار شد که ایرج این

 خانه اش برگرداند.

 

صبح روزی که ایرج می خواست عزیز را به خانه اش ببرد، از خواب که بیدار شدم، دوباره آن احساس دل پیچه و 

که دوباره این  تهوع به سراغم آمد، آن حالت برایم آشنا بود، با تمام وجود آن را حس کرده بودم. خوشحال بودم

حس در تمام وجودم در جریان است. ایرج وقتی از جریان باخبر شد مثل دفعه پیش خوشحال شد، شاید از قبل هم 

 خوشحالتر.

 

تنها کسانی که از شنیدن بارداری دوباره من خوشحال نشدند، عزیز و مهین و محمد بودند. بعد از شنیدن و فهمیدن 

ننه، ایرج! بگذار من بمونم چند روز مواظب زنت باشم. االن »ناراحت شده بود گفت: این موضوع، عزیز که به وضوح 

من هم از این پیشنهاد بدم نیامد و به ایرج اشاره دادم که اشکالی « می دانم که احتیاج دارد کسی مواظبش باشد.

ارو می کردم و از عزیز ندارد، بماند. عزیز فقط روز اول غذا درست کرد، از روز دوم خودم باید می شستم و ج

 پذیرایی می کردم و پختن غذا هم به عهده خودم بود.
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تازه اگر هم به دلیلی غذا خوب از کار درنمی آمد. طعنه های عزیز شروع می شد و اعصاب مرا حسابی درهم می 

ر می گرفت و همین ریخت. در این میان مادرم که از جریان آگاه شد، تقریباً یک روز در میان می آمد و از من خب

آمدنهای مادرم برای من دلگرمی بود. هر چند که عزیز حسابی کفری می شد، ولی برای من ناراحتی عزیز اصالً مهم 

 نبود و خونسرد، پشت چشم نازک کردنهایش را می دیدم و به روی خودم نمی آوردم.

 

و مرا بیشتر آزار دهد. عزیز دلش می خواست با همین کارها باعث می شد که او هم مانند بچه ها بیشتر لجبازی کند 

هر زخم زبانی که به من می زند جوابی از جانب من بشنود. از اینکه می دید بیشتر اوقات قلمبه های او را بی جواب 

می گذارم ناراحت و کفری بود. عزیز دو هفته دیگر هم ماند ولی به نظر من از آمدن عزیز ماه ها بود که می گذشت. 

ی ایرج فکر می کرد که مادرش خیلی برای من کمک است و در حقیقت لطف بزرگی کرده که پیش ما مانده، طفلک

ولی نمی دانست که وجود او خوره ای است برای زندگی مان و من هم دیگر حوصله نداشتم که رفتارهای احمقانه 

 عزیز را برای ایرج بازگو کنم.

 

صالً هیچ آرامشی نداشتم، به همین دلیل دوباره عصبی و تندخو شده بودم. وارد دومین ماه بارداری شده بودم و ا

کارهای بچگانه عزیز بیشتر از هر چیزی مرا آزار می داد. انگار برای اذیت کردن من با بچه ها مسابقه گذاشته بود. 

زیادی احساس می کردم،  زندگی را به کامم زهر کرده بودند. یکبار که از کار زیاد خسته شده بودم و در پاهایم درد

چقدر ناز و ادا داری. بیچاره بچه ام از صبح که سرکار می رود، آخر وقت هم »دراز کشیده بودم، عزیز آمد و گفت: 

که به خانه می آید باید ادا و اطوارهای تو را تحمل کند. ما که به سن و سال تو بودیم هفت شکم زاییده بودیم و کسی 

ی خرید. پاشو، پاشو االن ایرج بدبخت نیست که نازت را بکشد، مهمان توی خانه ات هست و هم اینقدر ناز ما را نم

 «گرفتی اینجا خوابیدی؟ پاشو برای من چای بیاور.
 

ماشاءاهلل ما توی این خانه مهمان نمی بینیم. هر کسی که اینجاست، خودش »بدون اینکه رویم را به عزیز کنم گفتم: 

 «یک پا صاحبخانه است.
 

صبر کن ایرج بیاید. نکند دختر اوتول خان رشتی هستی که این همه ناز داری و ما خبر نداریم. وقتی آن ننه »گفت: 

 «مرده آمد بخاطر بلبل زبانی هایت حقت را کف دستت گذاشت، آن وقت یاد می گیری که زبان درازی نکنی.
 

شما را دادم. در ضمن باشد هر وقت ایرج آمد تکلیف عزیزجون من زبان درازی نکردم، فقط جواب متلکهای »گفتم: 

 «همه را مشخص می کند.
 

تا عصر با هم حرفی نزدیم. عصر که شد ایرج از همه جا بی خبر، به خانه آمد. هنوز پایش را به داخل حیاط نگذاشته 

 ی زد.بود که عزیز ناگهان پرید توی حیاط و حدود ده یا پانزده دقیقه با ایرج در حیاط حرف م

 

من در دلم خوشحال بودم که ایرج االن سر عزیز داد و بیداد می کند و حالش را می گیرد و عزیز را به خانه اش 

برمی گرداند. ولی حیف اینطور نشد. نمی دانم که عزیز به ایرج چه گفته بود که ایرج مانند پلنگی خشمگین به داخل 

ساس کردم که خیلی عصبانی است، به روی خودم نیاوردم و بعد از سالم آمد. از جا بلند شدم و به پیشوازش رفتم. اح
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کردن، به آشپزخانه رفتم و برای ایرج چای ریختم و با قندان درون یک سینی، جلوی روی ایرج گذاشتم. هنوز یک 

د می رخورقدم عقب نرفته بودم که ایرج به ناگاه سینی را چنان پرت کرد که اگر جا خالی نداده بودم با صورتم ب

 کرد.

 

ایرج این کارها چیه؟ چت شده؟ مثل اینکه عزیز جونت تو را حسابی پر کرده. از آن »با حالتی معتجب گفتم: 

 «صحبتهای پنهانی پشت در معلوم بود که عزیز آماده است تا فتنه ای برپا کند. درست نمی گویم.
 

 «ست کن.بیخود چرت و پرت نگو. برو رفتار خودت را در»ایرج گفت: 
 

چه کار کرده ام که حاال باید خودم را درست کنم. آره راست می گویی. من اگر رفتار و اخالقم درست بود، که »گفتم: 

 «نمی توانستم با تو، توی این دیوانه خانه زندگی کنم. همین قدر هم که مانده ام، حماقتم را به خودم ثابت کردم.
 

ت پیش از جایم بلند نشدم و قهر نکردم، با پررویی نشستم و به تلویزیون نگاه این حرفها را که زدم، برعکس دفعا

تا نفهمم از چه چیزی اینقدر ناراحت شدی، از »کردم. اصالً انگار نه انگار، ولی حرفی هم نزدم. فقط به ایرج گفتم: 

 «جایم تکان نمی خورم.
 

عزیز چه کارت کرده که بهش احترام نمی گذاری و خودت بهتر می دانی که چه شاهکاری کردی. مگه »ایرج گفت: 

 جواب دلسوزی های او را با متلک های شاخدار پس می دهی.

 

بیچاره با این پادردش باید بشورد و بپزد و بیاورد و جمع کند و ببرد و مواظبت از بچه ها هم که به گردن این بنده 

ن را هم از این پیرزن بیچاره دریغ می کنی. کاشکی تنها می خدا است. او از تو جز احترام چیزی نمی خواهد، که هما

 «ماندی با اینهمه مسئولیت، آن وقت می فهمیدی قدر عزیز را باید بیشتر از اینها بدانی.
 

من چه بی احترامی به عزیز کردم؟ خودش به من متلک می اندازد و »از تعجب چشمانم گرد شده بود. به ایرج گفتم: 

 میشه معرکه ای برایدوست دارد که ه

 

مشغول شدن داشته باشد و با راه انداختن یک دعوا برای یکی دو روزی سرش گرم باشد. تو که من را میشناسی تا 

کسی کاری به کارم نداشته باشد و پا روی دمم نگذارد کاری بهش ندارم پس اول از عزیز بپرس چچه گفته و چه 

 «م ولی جواب حرفهای قلمبه ای که بار من میکند را نمیتوانم ندهم.کرده! من به عزیز هیچ بی احترامی نکرد
 

ببین درست حرف بزن. همینطوری حرف میزنی که عزیز را ناراحت کردهای به هر حال سنی از مادر من »ایرج گفت:

ده به اینجا آمگذشته و توقع بیحرمتی را از من و تو ندارد. بیچاره زندگیاش را ول کرده و بخاطر راحتی و آرامش ما 

پس بهتره که ما هم به او عزت بگذاریم. اگر مادر تو به اینجا بیاید و من رفتار درستی با او نداشته باشم خوشت می 

 «آید. همیشه یک سوطن به خودت بزن و یک جوالدوز به دیگران.
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با حرفهای ریز و درشتش قلب تو  اگر مادر من هم تو را آزار میداد و دائم متلک بار تو میکرد و همش»به ایرج گفتم:

را میسوزاند من هم توقع احترام از جانب تو را نداشتم. چرا که احترام گذاشتن به کسی که الیق احترام نیست خیلی 

 «مسخره است.
 

این جر و بحث تقریباً همین جا تمام و شد ولی حسابی از دست عزیز کفری شده بودم. آنجا بود که به حرفهای منیژه 

نم همسایهمان در مورد دعا و جادو ایمان آوردم. ایرج که تا حاال خوب بود و موظاب من بود با کوچکترین حرف خا

مادرش از کوره در رفته بود. با خودم فکر میکردم عزیز با اعظم که دستش توی یککاسه است فرصت خوبی داشتند 

 جای بدهد بدون آنکه آب از آب تکان بخورد. بتواند هر نوع دعا و جادویی را در هر گوشه ازخانه که بخواهد

 

آن شب را با نیت اینکه فردا سر از کار عزیز و اعظم در بیاورم خوابیدم. صبح هم خودم را به خواب زدم تا ایرج سر 

عزیز من میروم خرید ممکن »کار رفت. بعد حدود نه صبح بلند شدم و پس از خوردن یک چای تلخ به عزیز گفتم:

ساعتی برنگردم. اگر مادرم زنگ زد لطفاً به او بگوئید که به خرید رفتهام تا نگران نشود. بیزحمت لطف  است دو سه

 «کنید زحمت بختن غذا را هم بکشید.
 

عزیز بعد از دعوای دیشب توقع داشت که حتی سالمی هم به او نکنم و تقریباً از این طرز صحبت خیلی تعجب کرده 

زبانی خوش کار خودم را پیش ببرم. خداحافظی کردم و یکراست به خانه منیژه خانم  بود. ولی من میخواستم با

 همسایه رو به رویی رفتم.

 

از دیدن من در اول صبح خیلی تعجب کرد. وقتی که منظورم را از آمدن به خانه او برایش گفتم خندهای کرد و 

وز و فردا منتظر آمدنت بودم ولی باید صبر کنی تا می دانستم که این موضوع تو را قلقلک میدهد و همین امر»گفت:

 «کارهایم را بکنم و غذایی رو به راه کنم.
 

 «آخه بابا جان فقط دو ساعت طول میکشد که بخواهی غذا درست کنی.»گفتم:
 

 گفت نه فقط صبر کن برنج را بشویم و خیس کنم. فکر کنم با آماده شدنم حدود نیم ساعتی طول بکشد.

 

 «باشد زود باش که دیر نشود و کسی بویی نبرد.:»گفتم
 

نیم ساعتی را که منتظر منیژه بودم سرم را با نگاه کردن تلویزیون گرم کرده و باالخره منیژه آماده شد با هم به 

 بیرون از خانه آمدیم. سریع سوار تاکسی شدیم و منیژه خانم آدرس جایی را به رانند داده و قرار شد که دربست ما

را به محل مورد نظر برساند. به میدان توپخانه رسیدیم و وارد خیابانی شدیم و بعد هم از چند کوچه باریک و تنگ و 

تاریک که ماشین به زحمت میتوانست از آنجا تردد کند پشت سر گذاشتیم. به جایی رسیدیم که دیگر ماشین 

ل تاکسی را پرداخت. هر چه اصرار کرده که پول تاکسی نمیتوانست جلوتر برود. همانجا پیاده شدیم و منیژه خانم پو

را بگیرد قبول نکرد. وارد یک خانه قدیمی با در چوبی که نیمه باز بود شدیم. اگر منیژه خانم همراه من نبود صد سال 

 دیگر هم میترسیدم که وارد چنین جایی شوم. دست منیژه خانم را گرفتم او هم متوجه ترس من شده بود.
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دختر جان نترس من با تو هستم. اینجا فقط قدیمیه و هیچ ترسی هم ندارد بهتره حواست را جمع کنی و ببینی گفت:

 که چه سؤالهایی میخواهی بپرسی.

 

باالخره به اتاقی که به همین منظور در سمت راست آن ساختمان قدیمی بود رسیدیم. فقط یک زن چادری و میانسال 

 ره همینطوری با خودش حرف می زد. معلوم بود که ذهنش حسابی درگیر است.قبل از ما نشسته بود. بیچا

 

 منیژه خانم از او پرسید:خانم شما هم برای دعا نویسی اینجا آمده اید؟

 

 «چیزی گفتید؟»زن همانطور که زیر لب با خودش حرف میزد گفت:
 

 منیژه خانم سؤال خود را دوباره تکرار کرد.

 

م یک دعایی برام بنویسند که بدهم به دخترم. آخه میدانی خانم جان دخترم مونس عاشق پسری آره آمد»زن گفت:

یک القبای جلنبر شده. نمیدانی که چقدر من و آقاش عز و جز کردیم که این پسره به دردت نمی خورد. تازه آقا 

ن م را کور و کر کرده. اصالً ایاین پسره مفنگیه معلومه تریاکیه. ولی عشق این پسره الت و آسمون جل دختر»گفت:

حرفها را نمیشنود و میگوید اال و بال من همین اکبر را می نخوام. می خوام به آقا بگم دعایی بنوسیه که مهر این اکبر 

 «ذلیل مرده از دل دختر احمقم بیرون بره.
 

 به داخل اتاق رفت. مدتی گذشتدر همین موقع شخصی که در اتاق بود بیرون آمد و نفر بعد یعنی آن خانم میانسال 

و باالخره آن خانم هم از اتاق بیرون آمد. بیچاره تمام بدنش میلرزید و بدون اینکه به ما نگاهی بیاندازد کاغذی را که 

در دستش مچاله کرده بود درون کیف پولش گذاشت و چادرش را روس سرش محکم کرد و زیر لب دائم می 

 رفت.و «حاال میدانم چکار کنم.»گفت:

 

نوبت ما شده بود. هول و هراس دوباره مرا در برگرفت و به همراه منیژه خانم به اتاق رفتیم. با دیدن آن آقا تمام 

 ترسی که تا حاال در دلم بود به یکباره از من دور شد.

 

فید و اسی سآقایی پشت یک میز کوتاه روی زمین نشسته بود و سرش پایین بود و کتابی را می خواند. آن مرد لب

گشاد مانند پیراهن به تن کرده بود. ریشهای سفید و بلندش بسیار تمیز و مرتب بود. سالم ما را با گرمی پاسخ داد. 

وقتی رو به روی او روی زمین و پشت آن میز که کلی کتاب و وسایل روی آن بود نشستیم منیژه خانم قبل از آنکه 

ا خدمت شما عرض کنم که این خانم و اشاره به من کرد و ادامه داد حاج آق»آن آقا چیزی از ما سؤال کند گفت:

و شروع کرد به توضیح دادن شرح حال من. وقتی که صحبتهایش تمام شد آن آقا اسم مرا پرسید « خواهر من هستند.

ب اوقتی اسمم را به او گفتم سنم را پرسید و بعد از پاسخگویی سرش را روی کتاب خم کرد و مشغول خواندن کت

شد و یکسری از مهرههایی را که درهم و برهم روی میزش بودند به هم زد و چیزهایی زیر لب گفت و کتابی را که 

دخترم پوراندخت خانم شما باید بدانید که زن میانسالی از شما و همسرتان عروسکی پارچه »میخواند بست و گفت:

ک کرده. تا وقتی که این عروسکهای پارچه ای در زیر ای درست کرده و در قبرستانی متروک آنها را پشت به هم خا

خاک در قبرستان باشند شما روزگارتان به همین طریق خواهد بود و هیچ کاری نمیشود کرد مگر اینکه خود شخص 
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آن عروسک ها را از زیر خاک بیرون بیاورد. از دست هیچکس کاری برنمی آمد حتی خود من این دعا را به کسی 

 «بسیار کار خطا و اشتباهی است زیر باطل کردنش همانطور که گفتم بسیار مشکل است. نمیدهم چرا که
 

با شنیدن این حرفها علیرغم اعتقادی که به این حرفها نداشتم سر به دوران افتاد و چشمانم سیاهی رفت. به لکنت 

 افتادم. فکر اینکه چه کسی با من این کار را کرده داشت دیوانه ام می کرد.

 

 «حاج آقا آن زن چه کسی میتواند باشد؟ آیا فایمل است یا نه؟»منیژه خانم پرسید:
 

فامیلش نیست ولی یک وابستگی به این خانم دارد. زیاد جوان نیست ولی پیر هم نیست. او تا »آقای سید پوش گفت:

ری. من هم کار زیادی بخ حال خیلی دعا برای این دختر نوشته ولی هیچکدام تأثبر ندشاته است به جز این آخ

نمیتوانم انجام دهم فقط میتوانم شدت آن را کم کنم. همانطور که گفتم تا آن عروسک از قبرستان بیرون نیاید شما 

 «باید مدارا کنید و یا به آن خانم بگویید که خودش این کار را بکند.
 

حاج آقا پس دعایی بنویسید و به این خانم »فت:رو به منیژه خانم کردم و با نگاهم از او چاره خواستم. منیژه خانم گ

 «بدهید انشاءاهلل دست شما سبک خواهد بود و گره کار این بنده خدا به دست شما باز خواهد شد.
 

نشستیم و حاج آقا دعایی نوشت و به دست من داد و دستور استفاده از آن دعا را هم به من گفت. قرار شد که دعایی 

ری در چایی که میخواهم دم کنم بگذارم و چای را به ایرج در سه نوبت در سه روز مختلف را که نوشته درون قو

 بخورانم.

 

 چگونه میشود چای کهنه را سه روز به ایرج بخورانم. او خیلی روی طعم چای حساس است.»به منیژه خانم گفتم:

 

ه دم به شوهرتان بدهید مقداری هم از این چای چای را در لیوانی بریزید و هر بار که می خواستید چای تاز»آقا گفت:

 مانده درون استکان بریزید. انشاءاهلل اثر خواهد داشت. پاشو دخترم برو تا دیر نشده این کارها را مو به مو انجام بده.

 

 هر دو بلند شدیم و از آقا تشکر کردیم و به بیرون از آن خانه ترسناک آمدیم. به ساعتم نگاه کردم.

 

و تا  بهتره زودتر سوار تاکسی شویم»ز دو ساعت از زمان بیرون آمدنم بیشتر نگذشته بود. به منیژه خانم گفتم:هنو

 او هم قبول کرد و دوباره تاسکی دربست گرفتیم و خودمان را به کوچه رساندیم.« دیر نشده به خانه برسیم.

 

اد که همه چیز درست میشود و به بهبود اوضاع امیدوار در بین راه با منیژه خانم صحبت میکردم. او مرا دلداری مید

 بود.

 

با نشانی هایی که آقا داد تنها کسی که ممکن است این کار را کرده باشد کسی است که قهر و »به منیژه خانم گفتم:

ت تدعواهای من با ایرج برایش منفعت دارد یعنی فقط اعظم میتواند باشد آره خود خودش است. اعظم لعنتی دس

 بشکند. سایه شوم تو دست از زندگی من برنخواهد داشت.
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به خانه که رسیدم عزیز در را برایم باز کرد. سالم گفتم و از اینکه کارها را بر دوش عزیز گذاشته بودم از او 

 عذرخواهی کردم.

 

 چیه؟ چت شد با دمت»گفت: سریع به داخل خانه رفتم و لباسهایم را عوض کردم. عزیز به دنبالم به اتاق وارد شد و

 «گردو می شکنی؟ چه اتفاقی افتاده که از دیشب از این رو به آن رو شدی؟
 

دیشب که ایرج را به دلیل رک گویی من حسابی پرش کرده بودید و به »از دست عزیز حسابی لجم گرفته و گفتم:

مثل اینکه به پر و پای من پیچیدن اصالً جان من انداختید تصمیم گرفتم که احترام شما را حسابی نگه دارم. ولی 

عادت شما شده است. حاال هم که از شما تشکر میکنم باز هم جای حرف دارد. واهلل نمیدانم دیگر به چه ساز سما 

 «برقصم.
 

ا این را گفتم و از اتاق بیرون آمدم. تا بچهها از مدرسه آمدند من هم سفره را انداختم و ناهار را کشیدم و بچهها ر

 صدا کردم. در سر سفره فقط سیمین بود که صحبت میکرد و بقیه زیاد تمایلی به صحبت کردن نداشتند.

 

ناهار را در فضای نه چندان دلچسبی به اتمام رساندم و سفره را به کمک سیمین جمع کردم. تا عصر هم دیگر با 

ج آقا گفته بود در قوری ریختم و مقداری چای عزیز یک کلمه حرف نزدم. ایرج که آمد دعا را به همان طریقی که حا

خشک هم روی آن ریختم. آب را هم که جوش آمده بود به آن دو اضافه کردم و گذاشتم خوب دم بکشد. چای را 

آوردم و بدون حرفی روی میز گذاشتم. عزیز جون و ایرج نشسته بودند. من از رفتار و حرکات ظهر عزیز به شدت 

تالفی شب قبل را در بیاورم و حرفی بزنم که لج هر دو را حسابی دربیاورم. ولی اوضاع آنطور عصبی بودم. میخواستم 

که فکر میکردم نشد و تمام فکر ها و نقشه هایم خراب شد. فکر میکردم حاال ایرج بعد از خوردن این چای حتماً از 

ی از من عذرخواهی می کند. ولی اتفاقاتی این رو به آن رو میشود و همه چیز بر وفق مراد من میشود و ایرج هم حساب

یخواهم حاال من طالق م»افتاد که به کلی با افکار من فرق داشت. همینطور که به تلویزیون نگاه میکردم به ایرج گفتم:

که عزیز جون هم اینجاست بهتره همه چیز تمام شود. حاال کسی هست که از بچه هایت نگهداری کند پس طالقم را 

به خیر و ما را به سالمت. من دیگر با این خصوصیات اخالقی تو نمیتوانم بسازم. نگهداری از سه تا بچه هم بده. تو را 

برایم طاقت فرساست. من این همه مسائل را فقط به دلیل اینکه شوهرم مرا درک میکرد تا به حال تحمل کردم ولی 

ر با تو زندگی کنم. تو بمان و بچه هایت و عزیز حاال که شوهرم هم آدم غیر منظقی شده اصالً دلم نمیخواهد دیگ

 «جونت.
 

عزیز با لهن بسیار بد و تندی گفت:خجالت بکش زن که لنگ نیست که بخواهد هر بار دور یک نفر باشد. نکنه فکر 

 اکردی که ایرج پول و پله ای دارد و مهریه ات را می گیری و می روی پی خوشی خودت و پسر بیچاره من را با سه ت

 «بچه ول می کنی.
 

ننه ایرج نگفتم ای و مادرش کیسه دوخته اند. می خواهند مهریه اش را بگیرند و بروند »بعد رو به ایرج کرد و گفت:

و تو بمانی و این زندگی. بعد هم ما از این زن جز ناز و ادا چیز دیگری ندیدیم. مگه از اول زندگی برای تو چه کرده 
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نه؟ من از روز اول گفتم که این دختره چشم به مال و اموال تو داره و برای پولهایت کیسه که حاال طلب مهریه می ک

 «دوخته؟
 

 «درست نمی گم خانم نازک نارنجی آره میدونم که کیسه دوختی.»سپس رو به من کرد و ادامه داد:
 

 هایم در دهانم خرد می شوند.از شدت عصبانیت دندانهایم را روی هم فشار دادم که احساس کردم االن همه دندان

 

ناسالمتی شما برای مواظبت از من اینجا آمده اید یا آزار دادن من چر هرچه که الیق خودتان است به من »گفتم:

 «نسبت می دهید؟
 

اوال من و خانواده ام برای کسی کیسه ندوخته ایم ولی فکر می کنم شما برای از هم پاشیدن این »بعد ادامه دادم:

ی به همراه اعظم برای من نقشه ها کشیدید ولی کور خوندیدد. اول همه شما را حسابی میچزونم بعد طالقم را زندگ

ایرج که تا این موقع فقط با چشمهای خشمگین و قرمزش به من نگاه می کرد به ناگاه عصبانی از جای « می گیرم.

کوبید که برای چند ثانیه چشمانم جایی را نمی  خود بلند شد و به طرفم حماه کرد و چنان با پشت دستش به دهانم

دید. به خود که آمدم دیدم بلوزم و دهانم پر خون شده است. سوزش شدیدی در ناحیه بینی خودم احساس کردم. 

دست به طرف بینی ام بردم دستانم پر خون شده بود. چشمانم سیاهی رفت. فقط احساس می کردم کسانی باالی 

ف می زنند. چیزی جلوی بینی ام گرفتند. می خواستند با این کار خونریزی بینی ام را بند سرم ایستاده اند و حر

 بیاورند.

 

مرا دراز کردند و بعد احساس کردم که آنها مشغول عوض کردن لباسهایم هستند. ولی اصال نایی برای مقاومت 

لند کردند و دیگر چیزی نفهمیدم. از این نداشتم. خودم را به دست آنها سپرده بودم. احساس سبکی می کردم. مرا ب

به بعد را به منیژه خانم دوست و همسایه مهربان و دلسوزم برای بازگو کرد. او از پنجره خانه شان که مشرف به 

 حیاط ما بود همه چیز را دیده بود.

 

رون از پنجره آوردم من مشول غذا درست کردن بودم که دیدم سر و صدایی از خانه شما می آید. سرم را بی»گفت:

 دیدم ایرج و عزیز خانم تو را روی دست گرفتند و به حیاط آوردند.

 

ایرج دائما به سر و کله خودش می زد و سر و صورت تو را می بوسید. بدلیل خونریزی بینی ات بلوزت آغشته به 

 خون شده بود.

 

حرفها پوران را نرااحت کرده ای. همیشه و همه چرا با گفتن این » ایرج خان مادرش را سرزنش می کرد و می گفت:

جا آتش جنگ را تو روشن می کنی. بعد هم می نشینی یک گوشه و انگار نه انگار که تو بودی که این دعوا را راه 

ولی پیرزن با دیدن شرایط و « انداختی. ببین به سر پوران عزیزم چه بالیی آوردم. خدا از سر تقصیراتت نگذرد.

ننه من این زنها را می شناسم. خودش »تو هیچ ترس و واهمه ای به دلش راه نداده بود و دائم می گفت:اوضاع وخیم 

 «را به موش مردکی زده واال چیزیش نیست.
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چیزیش نیست؟ مگه نمی بینی که از بینی اش این همه خون آمده و تازه او باردار »ایرج خان تقریبا داد کشید و گفت:

 «خونریزی برایش خطر داشته باشد. است و ممکن است این
 

هی نگو حامله است حامله است. مگه تو بچه ندیده ای چه بهتر که بچه اش بیافتد. اگر خیلی می »عزیز هم به او گفت:

 «ترسی بلند شو برش دار ببرش دکتر و بگو سر خورده و افتاده ببین دکتر چی می گه.
 

 و را پشت ماشین خوابانید و برد. من هم دیگر چیزی ندیدم.ایرج خان هم سریع لباسش را عوض کرد و ت

 

این آقای صابری واقعا قدر تو را نمی داند! زن »این چیزها را منیژه خانم گفت و سرش را با تأسف تکان داد و گفت:

ه چرا بمثل دسته گلش را به این روز انداخته انگار تو عادت کردی که از دست این مرد سیلی بخوری و دم نزنی. 

 «مادر و پدرت نمی گویی. چرا اصال آنها را در جریان نمی گذاری؟
 

 

 

 10فصل 

 

حاال بگویم از اتفاقاتی که آنروز برای من افتاد. وقتی که عزیز و ایرج مرا در ماشین گذاشتند عزیز در خانه ماند و 

ت اطراف چیزی نمی فهمیدم. فقط به نظرم میآمد ایرج مرا به دکتر برد. من در راه نیمه بیهوش بودم و زیاد از اتفاقا

که ایرج در خیابانها می چرخید و هر چند دقیقه برمیگشت و مرا نگاه می کرد. ولی من نایی برای اعتراض و یا 

صحبت نداشتم. تمام بدنم گرخ شده بود و سرم سوزن سوزن می شد. تمام وجودم از نفرت به ایرج و عزیز پر شده 

 ست هر دو را با دستهایم خفه کنم.بود. دلم میخوا

 

چشمانم نیمه باز بود ولی همه چیز را درک میکردم و می دیدیم. ایرج به خودش لعنت میفرستاد چند بار هم محکم 

با مشت روی دستش کوبید. باالخره ایرج در جایی نگه داشت و من دیدم که به طرف باجه تلفن رفت و به جایی تلفن 

 د از قیافهاش معلوم بود که کسی پشت خط خبر ناگواری به او داد.کرد. رنگش پریده بو

 

دوباره چشمانم را روی هم گذاشتم. خوابم برد که دیدم ماشین ترمز کرد و ایرج با ترس و لرز مرا از ماشین بیرون 

رده یل گناه نکآورد. دائم قربون صدقه ام می رفت. ولی نگاه کردن به ایرج باعث چندش من می شد. بالیی که به دل

 بر سر من آورده بود به هیچ وجه قابل بخشش نبود.

 

حاال دوباره وجود ایرج از عشق لبریز بود ولی او را نمیبینم بلکه کارهای نغیر قابل بخشش او را میبینم جنون او را می 

 بینم. قلب ایرج بخاطر من می تپید ولی من این عشق به همراه جنون را خواهان نبودم.

 

لب من دیگر برای ایرج نمی تپید حتی ذرهای از عشق ایرج در قلب من باقی نمانده بود. من فقط بخاطر طفلی که ق

 در بطن خود داشتم مجبور بودم که با او زندگی کنم.
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با خود تصیممی گرفتم که دیگر لب به سخن نگشایم و با ایرج صحبتی نکنم. میدانستم سکوت من بیشتر او را زجر 

 به همین دلیل حاال مصمم بودم در مقابل آزارهایی که در حق من روا داشته بود او را شکنجه بدهم. میدهد

 

 به هر صورتی که بود از ماشین پیاده شدم و به همراه ایرج به یک درمانگاه رفتیم.

 

 «دلیل این اتفاق چی بوده است؟ لطفاً درست توضیح دهید.»پزشک معالج آنجا پرسید:
 

جناب دکتر همسر من به دلیل بی احتیاطی از پله ها سر خورده اند و این بال »هم چند دروغ به هم بافت و گفت:ایرج 

سرشان آمده و در ظمن به دکتر گفت که همسر من سه ماهه باردار است. آیا این اتفاق به جنین آسیبی رسانده یا 

 «خبر؟
 

معرض سقط باشد تا حاال که دو ساعت از اتفاق گذشته باید  االن مشخص نمی شود. البته اگر جنین در»دکتر گفت:

عالیم آن ظهور کند ولی خوشبختانه ظاهرا جنین آسیبی ندیده است. اگر تا چند ساعت دیگر دردی در نایحه کمر و 

 «شکم دیده شد لطفاً سرعتر خانمتان را به پزشک برسانید.
 

ود و من هم از یارج جدا شوم و این زندگی تلخ را با ایرج به انتها آنجا بود که از خدا خواستم که زفل من از بین بر

 برسانم. میدانستم که با وجود بچه جدا شدنم از ایرج سخت خواهد بود. مجبور بودم که وجود او را تحمل کنم.

 

مار با یک بی با خود می گفتم:اگر که قصد جدایی از یارج را ندارم او را باید به همین طریق بپذریر. فکر کنم که

زندگی میکنم که هرازگاهی بیماریش عود میکند و چاره و درمانی هم ندارد. بر فرض هم اگر از ایرج جدا شوم چه 

باید بکنم. میدانستم که پدر و مادرم هر دو مرا با آغوش باز خواهند پذیرفت ولی داغ یک زن مطلقه بودن را نمی 

را از مغزم بیرون کردم. بعد از گرفتن دستورات الزم از دکتر و نوشتن تواسنتم تحمل کنم. بنابراین فکر جدا دشن 

 یک قرص آرامبخش و مسکن به همرا همدیگر از درمانگاه خارج شدیم.

 

در راه بازگشت اصال پاهایم توان حرکت نداشت و دائم در هم می پیچید. ضعف تمامی وجودم را گرفته بود. مجبور 

خدا از سر تقصیرات من بگذرد. »ج هم آرام آرام در گوشم نجوا می کرد و می گفت:بودم به ایرج تکیه بدهم. ایر

چقدر در حق تو ظلم کردم. مرا ببخش تو را به خدا چیزی بگو کار امروز من مثل حیوانات وحشی بود. می دانم که 

 «مرا نمی بخشی ولی حداقل چیزی بگو. خودت می دانی سکوت تو مرا دیوانه می کند.
 

نگفتم. به ماشین رسیدیم و ایرج مرا آرام در ماشین نشاند و ماشین را روشن کرد. ماشین به حرکت درآمد. چیزی 

ایرج هم شروع به صحبت کرد از آن وقتها می گفت که مرا دیده بود و زمانی که با من ازدواج کرده بود و خاطرات 

مرا مانند گذشته بر سر شوق نمی آورد. در آخر خوبی را که بعد از آن باهم داشتیم مرور می کرد. ولی هیچکدام 

بعد از اینکه ما از خانه آمدیم بیرون مادرت به خانه مراجعه کرده. مثل اینکه بویی برده بوده. ظاهرا »ایرج اضافه کرد:

کسی به او خبر داده. چرا که وقتی از عزیز پرسیده پوران کجاست و عزیز عنوان کرده با ایرج رفته اند گردش 

مطمئن هستید به گردش رفته اند؟ تو رو خدا راستش را بگوئید. برای پوران اتفاق بدی »رت باور نکرده و گفته:ماد

 «افتاده؟ در هر حال من آمده ام که پوران را ببینم و صبر می کنم تا بیایند.
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حرفی بهش نزن. یک حاال هم مادرت خانه ما نتظر است تا تو را ببیند. خواهش می کنم اگر مادرت چیزی پرسید 

 «غلطی کردم و این کار شاتباه را مرتکب شدم. تو را به خدا حرفی نزنی که متوجه شوند. باشه؟
 

من فقط ایرج را نگاه کردم. از وقاحت ایرج حسابی کفری و عصبی شده بودم. واقعا که آدمی به پررویی او تا به حال 

سکوت تا دم خانه بین من و ایرج حکم فرما بود. دم در خانه که ندیده بودم. رویم را به طرف پنجره کردم و دیگر 

سالم مادر چطوری دخترم من را که نصف »رسیدیم انگار مادرم توی حیاط نشسته بود. در را با عجله باز کرد و گفت:

 «عمر کردی؟
 

 «چرا مادر جان؟ مگه تا بحال نشده که من و ایرج بیرون برویم؟»گفتم:
 

پیش آمده ولی یکی از اهالی از جلوی خانه رد شده و دیده که تو بی حال توی ماشینی و ایرج خان  چرا»مادرم گفت:

هم حسابی هول شده و دستپاچه ماشین را روشن کرده و تو را برده. حاال گی می گی؟اصال قیافه ات چرا این شکلی 

 «شده؟ مثل اینکه از دماغت خون آمده است.
 

رو به راه نبود و یارج هم مرا به دکتر برد تا ببیند که یک وقت خطری متوجه بچه نباشد. مادر جان کمی حالم »گفتم:

 «فقط همین.
 

مادرم کمی خیالش راحت شد. دیگر توان ایستادن نداشتم. بر روی لبه باغچه نشستم و ایرج هم رفت که لباسهایش 

این آتشها بر زیر سر او بوده با زبان چربی شروع کرد را عوض کندد. عزیز هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و تمام 

خانم احمدی هرچه به پوران می گویم ننه اینقدر کار نکن گوش نمی دهد باالخره یک »برای مادرم تعریف کردن که:

 «بالیی سر خودش می آورد. منکه دیگه زبانم مو درآورد شما بهش یک چیزی بگویید.
 

برایم غیر منتظره نبود. او را حسابی می شناختم. دو رو و دو رنگ بود. از دیدن و  شنیدن این حرفها از دهان عزیز

 شنیدن صدایش احساس بدی به من دست داده بود. رویم را برگرداندم تا نگاهم به او نیافتد.

 

 «بروم برایت یک شربت بهار نارنج درست کنم و بیاورم.»عزیز بلند شد و گفت:
 

 «زحمت نکشید. عزیز خانم»مادرم گفت:
 

پوران مثل دخترم است. اگر دخترم چنین حالی داشت مگر من آرام می نشستم؟ پوران هم انگار دخترم »عزیز گفت:

 «است فرقی نمی کند!
 

 «پوران جان مادر واقعیت را بگو ببینم چه اتفاقی افتاده؟»بلند شد و رفت. به محض رفتن عزیز مادرم پرسید:
 

 کردم که حقیقت را بگویم ولی نیرویی مرا از این کار منع کرد. یک لحظه دهان باز
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 مادر بیچاره ام چه گناهی مرتکب شده که باید دائم تنش بلرزد و غصه زندگی مرا بخورد.»با خودم گفتم:

 

م المادر جان این حرفها چیه؟ من کمی حالم به هم خورده بود و فکر می کنم غذای ظهر کمی سنگیم بود و ح»گفتم:

 «بد شد. ایرج هم گفت بهتره به دکتر برویم. فقط همین.
 

 «بچه گیر آوردی به همین راحتی دروغ می گویی؟»مادرم گفتم:
 

 «آخه دروغم چیه؟ اگر چیزی می دانید بگویید تا من هم بفهمم چه اتفاقی افتاده؟»گفتم:
 

 «ا برسانید مثل اینکه اتفاقی برای پوران افتاده.منیژه خانم به من زنگ زد و گفت که سریع خودتان ر»کادرم گفت:
 

 «مادر جان منیژه فقط همین را گفت؟»گفتم:
 

 «آره فقط همی.»گفت:
 

خوب مادر جان چطور فکر می کنی که یک »از اینکه منیژه چیز دیگری به مادرم نگفته بود خوشحال شدم و گفتم:

 «اتفاق عجیب و غریب افتاده؟
 

ه وقتی به خانه شما آمدم عزیز خانم خیلی هول شد و دست و پایش را گم کرد و به تته پته افتاده برای اینک»گفت:

 «بود. درست مثل اینکه یک کار بدی انجام داده باشد. زیر لب حرف می زد.
 

و اصال عزیز همینطوریه زیر لب با خودش حرف می زند. حاال هم که حالم خدا را شکر خوب است. حاال پاش»گفتم:

 «بریم تو خانه یک چایی بخوریم.
 

نه دیگه باید بروم آقا جونت هم نگران شد و چند بار تا حاال زنگ زده بهتره بروم و او را هم از نگرانی »مادرم گفت:

 «در بیاورم.
 

 دخترم مواظب خودت باش. می دانی که آب نباید توی دلت تکان بخورد. اگر»مرا بوسید و از جا بلند شد و گفت:

دیدی که اینجا با بچه ها سختت است و نمی توانی استراحت کنی بیا آنجا قدمت روی چشمم خودم مواظبت هستم. با 

 «ایرج خان صحبت کن ببین چه می گوید به من خبر بده.
 

در همین هنگام ایرج و عزیز به حیاط آمدند. ایرج یک سینی چای دستش گرفته بود و آمد. دید که مادرم بلند شده 

 «خانم احمدی کجا می روید؟ چایی تازه دم آوردم.»گفت:
 

نه ممنونم. بهتره زودتر بروم. دیگه هوا هم تاریک شده و آقای احمدی هم نگران می شوند. تازه برای »ماردم گفت:

 «پوران هم حسابی دلش شور می زد. بهتره بروم بهش بگویم که چیزی نبوده تا خیالش راحت شود.
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دم در با مادرم رفتم و مادرم که خداحافظی کرد و رفت در را پشت سرش بستم و بدون اینکه کالمی بلند شدم تا 

بگیم به داخل خانه رفتم. ایرج هم به فاصله یکی دو دقیقه پشت سر من وارد خانه شد. به اطاق آمدم تا لباسم را 

الفاصله در اطاق را باز کردم و به عوض کنم ایرج هم پشت سر من وارد اطاق شد و در را پشت سر خودش بست. ب

طرف کمد رفتم. ایرج روی تخت نشست. من بدون اینکه حتی نیم نگاهی به طرفش بیاندازم. از درون کمد لباس 

راحتی بیرون آوردم و تنم کردم. نگاههای مشتاق ایرج را بروی خودم می دیدم. خودش را ر روی تخت جا به جا 

به سمت من بیاید. دلم می خواست همان جا به طرفم بیاید و مرا در آغوش بگیرد کرد و می خواست که بلند شود و 

تا من هم با یک سیلی جانانه حقش را کف دستش بگذارم و چند تا ناسزای جانانه نثارش بکنم ولی او هم مثل اینکه 

 .متوجه عکس العمل احتمالی من شده بود. خوذش را جمع و جور کرد و فقط به من نگاه می کرد
 

تمام نیرویم را در دستانم جمع کرده بودم. دلم می خواست خفه اش کنم و یا با دستانم چند سیلی محکم در گوشش 

 بزنم تا بفهمد سیلی زدن به دیگری چقدر دردناک است.

 

آن شب گذشت. هفته ها از پی هم می گذشتند و من سنگین و سنگین تر می شدم ولی همچنان روابط ما سرد بود. 

 لبته قهر نبودیم ولی با هم مثل قدیم نبودیم. سعی می کردیم زیاد با هم حرف نزنیم.ا

 

دو روز پس از آن اتفاقی که برای من افتاد و عزیز هم در بروز آن اتفاق سهم به سزایی داشت ایرج او را به خانه 

همان یار و یاور تنهایی من  خودش برگرداند. با رفتن عزیز تا حدی فشار از روی دوش من برداشته شد. سیمین

 همیشه و بخصوص در

 

ماههای آخر حاملگی ام مرا تنها نمی گذاشت. همیشه می آمد و پهلوی من می نشست و سرش را روی شکم من می 

گذاشت و با طفلم حرف می زد. به من سفارش کرده بود که هر وقت بچه تکان خورد به من بگوئبد. من هم هر موقع 

وروجک مشغول شلوغ کردن و لگد زدن است سیمین را صدا می کردم و او هم با مهربانی خاصی  که می دیدم آن

مینشست و به حرکات او نگاه می کرد و غرق لذت می شد. ولی چه بگویم از آن دو بچه شیطان دیگر که از مدتها 

 زیستی مسالمت آمیز.قبل آزارها و اذیتهایشان با زندگی ام عجین شده بود. زندگی ما با هم شده بود هم

 

هیچ کس کاری به دیگری نداشت و هر کس سرش به کار خوذش بود. من در تربیت بچه ها دخالتی نداشتم و آنها 

هم مستقیما در کار من دخالت نمی کردند ولی از آزار و اذیت هم دست برنمی داشتند. محمد و مهین با تمام بچگی 

که مستقیم وارد عمل شوند و بدیهایشان را به نمایش بگذارند زیر زیرگی شان سیاستمداران خوبی بودند. بدون این

کار می کردند تا پدرشان نتواند از آنها خرده بگیرد و من هم نتوانم حرفی به آنها بزنم. هر وقت از پهلوی من می 

 ان گذاشته بودم وگذشتند با نوعی نفرت و اخمهای گره کرده به شکم من نگاه می کردند. من انها را به حال خودش

 دیگر بود و نبود آنها برایم فرقی نمی کرد. ولی به هر صورت مجبور بودم تحملشان بکنم.

 

بعد از چند سال کنکور دادن حمید رضا »حدودا در اواخر ماه هفتم بارداری بودم که یک روز مادرم زنگ زد و گفت:

ر به دیگ»مادرم بسیار خوشحال بود و عنوان کرد:« ست.باالخره در رشته مهندسی برق در دانشگاه مشهد قبول شده ا

کلی از حمید رضا ناامید شده بودم. شده بود آئینه دق من و همیشه فکر می کردم که از جانب حمید رضا خیالم 
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راحت نیست. حاال هم که به زور قبول شده میگه من این رشته را دوست ندارم. تو رو به خدا به ایرج خان بگو بیاید با 

 «او صحبت کند چون با ایرج خان رودرواسی دارد شاید از خر شیطان پائین بیاید و برود سر درس و زندگی اش.
 

به مادرم دلداری دادم و قول دادم ایرج که آمد به منزل آنها برویم خیلی خوشحال شده بودم. چرا که مردی که اهل 

حمید رضا هم از آن تیپ کسانی بود که اصال اهل کار نبود کار نباشد و درس هم نخواند به درد هیچ چیز نمی خورد. 

 و باید درس می خواند.

 

و جریان قبول « مادرم زنگ زده و خواسته که به آنجا برویم.»تا عصر منتظر شدم. عصر که ایرج آمد بهش گفتم:

 شدن حمید رضا را برایش گفتم.

 

من حق دارند. من تا حاال هیچ بدی از جانب آنها ندیدم. هر  پدر و مادرت به گردن»ایرج ابراز خوشحالی کرد و گفت:

کاری که از دستم بر بیاید برای آنها انجام میدهم و از هیچ قدمی برای آنها کوتاهی نمی کنم. بلند شو برویم. پاشو 

 «لباسهایت را عوض کن.
 

ن و مادرم با روی باز از ما استقبال لباسهایم را عوض کردم و بعد از یکساعت مقابل خانه آقا جون بودیم. آقا جو

 کردند و همه با هم به داخل خانه رفتیم.

 

در تمام مدت سه سالی که من با ایرج زندگی کرده بودم هیچوقت نگذاشتم که آقا جون و مادرم از روابط من و ایرج 

همیشه می گفتم از زندگی ام سر در بیاورند. هرگاه که مادر و یا آقا جون از حال و اوضاع زندگی ام می پرسیدند 

راضی ام و فقط وجود بچه ها را بهانه می کردم و اگر هم از ایرج ناراحت بودم هیچگاه به زبان نمی آوردم و همیشه 

جوری وانمود می کردم که من زن واقعا خوشبختی هستم چرا که خودم و فقط خودم مسبب این بدبختی بودم. از 

طال و مسافرت هم ایرج کم ک کسری برای من نگذاشته بود. به همین دلیل  لحاظ سر و وضع و لباس پوشیدن و

 کسی شک نمی کرد که ممکن است من زندگی خوبی نداشته باشم.

 

خالصه بعد از تبریک به حمید رضا برای قبولی در دانشگاه و عنوان کردن این موضوع از جانب حمید رضا که من به 

می خواهم امسال هم بنشینم و درس بخوانم تا سال دیگر در رشته مهندسی »این رشته عالقه ای ندارم او گفت:

 «مکانیک قبول شوم.
 

آخه آدم حسابی امسال هم از دست خدا در رفت و تو قبول شدی واال اگر تو درس خوان و »به شوخی به او گفتم:

 «قبول بشو بودی که همان سال اول قبول می شدی.
 

پوران خانم دست شما درد نکند. خودت بهتر از هر کسی می »دستپاچه شد و گفت: حمید رضا حسابی جلوی ایرج

 دانی که من تا سربازی بروم و بیایم دو سال از
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عصر نازنینم تلف شد. بعد هم که تا آمدیم یک نفسی بکشیم و یک کمی بگردیم دو سال هم اینطوری گذشت. بعد 

در یک رشته درست و حسابی قبول شدیم. یک طوری حرف می  دو سه سال هم نشستیم درس خواندیم و مثل آدم

 «زنی که انگار من جزو خنگترین آدمهای روی کره زمین هستم.
 

خالطه آن شب ایرج نشست و با حمید رضا کلی بحث و صحبت کرد تا او را تقریبا متقاعد کرد که بهتر است این 

ال کشش و عالقه ای برای درس خواندن در این رشته دارد فرصت را از دست ندهد و یک ترم بخواند و ببیند که اص

 یا خیر؟

 

ایرج برای فراهم کردن آرامش من خیلی تالش می کرد ولی این آرامش فقط در حدی بود که با هم دعوا نکنیم. چرا 

رای که روحیه خراب و درهم من بعد از سقط شدن بچه اولم در وجودم بقی ماند و عصبی شدن هم برای بچه هم ب

پوران خانم از من به شما »من ضرر داشت. بعضی اوقات منیژه خانم می آمد و سری به من میزد. دایم میگفت:

نصحیت حواست به این دوتا وروجک باشد. بدجوری از آنها می ترسم. می ترسم بالیی به سرت بیاورند. شرارت 

ه خانم اینها فقط بچه اند و آزارشان از منیژ»من می خندیدم و می گفتم:« بدجوری تو چشمانشان موج می زند.

 او باز هم موقع رفتن سفارشات الزم را به من می کرد و می رفت.« شیطتنتهای بچگانه بیشتر نیست.

 

ماه نهم بارداری ام تقریبا به انتها رسیده بود. از لحاظ وضعیت جسمانی خیلی بی حال بودم و درد کمر مرا لحظه ای 

 یبا فلجم کرده بود. پاهایم حسابی ورم کرده بود و بکلی در انجام کارها ناتوان شده بودم.آرام نمی گذاشت و تقر

 

یکروز که مشغول مرتب کردن خانه بودم با خودم فکر کردم بهتر است که وسایل اضافی اتاق بچه ها و اتاق خودمان 

 واطرافم خلوت شود.را جمع و جور کنم و به انباری که در زیر زمین است انتقال بدهم تا دور 

 

کیسه ای آوردم و همه را در کیسه جای دادم و بلند شدم و به زیرزمین رفتم. همان زیر زمین کذایی وارد زیر زمین 

شدم و جلو رفتم. در انتهای زیرزمین یک صندقچه قدیمی بود که تمام لباسهایی را که برای آن فقط مناسب نبود 

ند قدم بیشتر به سمت انتهای زیرزمین نرفته بودم که به ناگاه خود را بین داخل آن صندوق می گذاشتم. هنوز چ

زمین و هوا معلق دیدم. در آن شرایط نمی دانستم دستم را به کجا بگیرم تا از افتادنم جلوگیری کنم. این اتفاقات 

گ و روی ان چند دیگ بزر شاید در چند ثانیه رخ داد. در این رایط به ناگاه دستم را به میزی گرفتم که مستعمل بود

مسی قرار داشت. توانستم تعادلم را حفظ کنم. به زیر پایم نگاه کردم. دمبلی که چند سال پیش ایرج از آن استفاده 

می کرد و حاال بال استفاده در زیرزمین افتاده بود داشت کار دستم می داد. در اثر اینکه تمام سنگینی خود را برای 

روی آن میز انداخته بودم ناگهان میز به همراه تمام وسایلی که روی آن بود به سمت من جلوگیری از افتادن به 

برگشت و قابلمه های سنگین روی من افتادند و در آنجا بود که من هم دیگر نتوانستم خودم را کنترل کم و به زمین 

 افتادم و در زیر خرواری وسایل سنگین ماندم.

 

وردم که همانجا شعف کردم. برای چند لحظه شوکه شدم و بی حرکت ماندم. نمی این بار چنان محکم به زمین خ

 دانستم که چه باید بکنم. ناگهان همان دردهای آشنا به سراغم آمدند. نگاهی به خود کردم زمنی خیس شده بود.
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اثر زمین خوردن به اطرافم نگاه کردم شیر آبی وجود نداشت. به یکباره متوجه عمق فاجغه شدم. فهمیدم که در 

کیسه آبی که تا حال جایگاه امن و راحتی برای فرزندم بوده پاره شده است. دردی جانکاه به ناگاه به سراغم آمد نمی 

توانستم از آن زیر زمین لعنتی تکان بخورم. اگر همانجا می ماندم قطعا این بار هم فرزندم را از دست می دادم. در 

انه بود که آنهم اگر صدایش می کردم می دانستم یقینا جواب نخواهد داد با این حال آن موقع از روز فقط مهین در خ

 توکلم را به خدا از دست ندادم و شروع کردم به فریاد کشیدن.

 

آن موقع بود که فهمیدم هنوز خدا مرا به حال خود رها نکرده نمی دانم چه شد که بعد از دو سه بار فریاد کشیدن و 

ی قدمهایی را شنیدم خوشحال شدم. دوباره فریاد کشیدم به ناگاه مهین را دیدم که آرام و با کمک خواستن صدا

احتیاط از پله پایین آمد و یواش به داخل زیرزمین سرک کشید. ازدیدن من در آن وضعیت خیلی تعجب کرده بود با 

 دیدن مهین اینقدر خوشحال نشده بودم. دهان باز مرا نگاه می کرد و نمی دانست که چه کار باید بکند. من هیچگاه از

 

مهین مامان الهی قربونت بره تو رو خدا برو به منیژه خانم بگو بیاد و منو ببره بیرون و زود هم به بابا ایرج »گفتم:

 «زنگ بزن بگو زودتر بیاد خونه منو برسونه به بیمارستان.
 

مان مرا بریده بود برگشتم و چنان فریادی بر سر مهین مهین همانطور ایستاده بود و من را نگاه می کرد. درد ا

 کشیدم که مهین یک قدم به عقب برداشت.

 

مهین چرا داری مرا نگاه می کنی؟م ن در شرایط بدی هستم زود باش برو منیژه خانم را صدا کن. یاال بدو »گفتم:

 «برو.
 

و متعاقب آن صدای در حیاط به گوش رسید. از این بار مهین به سرعت از زیر زمین بیرون رفت و صدای پاهایش 

 درد زمین و زمان را چنگ می زدم حاصر بودم بمیرم ولی این دردهای وحشتناک از من دور باشند.

 

دیدی گفتم آخر یک بالیی سرت می آورند. کجایی پوران؟ چه بالیی سرت »صدای منیژه خانم را شنیدم که می گفت:

 «آمده؟
 

 «توی زیر زمین.آنجاست »مهین گفت:
 

 به محض اینکه منیژه خانم به زیر زمین آمد دو دستی زد توی سر خودش.

 

خدا الهی منو مرگ بده دختر جون چه بالیی به سرت آمده؟ کدوم آدم خدانشناسی تو رو به این حال »گفت:

 انداخته؟ن

 

اتفاق شد. تو رو خدا منو از اینجا بیار  منیژه خانم هیچکس این کار را نکرده. بی احتیاطی خودم باعث این»گفتم:

 «بیرون احساس می کنم این دردها داره کار دستم می دهد.
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منیژه خانم جلو آمد و زیر بغلم را گرفت و با احتیاط تمام مرا بلند کرد. با کمک منیژه توانستم از زیر زمین بیرون 

 فهمیدم که چه بالیی به سرم آمده. بیایم. وقتی به حیاط رسیدم دردها بیشتر شده بود. تازه می

 

 «تو رو خدا منو به بیمارستان برسان.»به منیژه خانم گفتم:
 

باشه االن می رسانمت بیمارستان. تحمل کن همه چیز درست می شه. مهین به ایرج خان زنگ زده. دیگه همین »گفت:

 «حاال می رسند یک کمی تحمل کن.
 

به مادرم زنگ بزنید و از این اتفاقی که برای من رخ داده چیزی به او نگوئید یعنی اگر ایرج آمد لطفا شما »گفتنم:

فقط بهشون بگو که بدلیل دردهایی که داشته پوران را برده اند یه بیمارستان. دکتر گفته که این عالئم همگی تعلق به 

 «زایمان است. فقط همین را بگو. خودشان می دانند به کدام بیمارستان بیایند.
 

چشمانم سیاهی می رفت. جلوی چشمانم ستاره هایی رنگین در حال رقص بودند. تمام صورتم کرخ و بی حس شده 

بود. نفسم تنگی می کرد و لحظه به لحظه حالم بدتر می شد. دیگه داشتم از حال می رفتم که ثدای بوق ماشین ایرج 

 رد حیاط شد.را شناختم و بعد از چند ثانیه ایرج با عجله و سراسیمه وا

 

وقتی مرا با آن حال یدد داشت غش می کرد. دست و پابش را گم کرده بود و دایم می زد توی سرش و 

او را به  زود»منیژه خانم هم دستپاچه شده بود ولی به ایرج گفت:« پورانم داره از دست می ره یک کاری بکنید.»گفت:

ان زنگ می زنند و کارها را خودشان انجام می دهند شما فقط بیمارستان برسانید آنها خودشان به پزشک معالج پور

 «عجله کنید و پوران را به بیمارستان برسانید.
 

وقتی ایرج به کمک منیژه خانم مرا توی ماشین گذاشتند دیگر طاقتم را از دست داده بودم و از شدت درد فریاد می 

 دوباره بعد از چند دقیقه به سراعم می آمد.کشیدم. مدتی بی حال می شدم و درد مرا رها می کرد ولی 

 

حرکات جنین هم کم و بی رنگ شده بود به طوری که من حرکت بچه را اصال احساس نمی کردم. میترسیدم بعد از 

این همه مکافاتی که برای بچه دار شدن پشت سر گذاشتم حاال این یکی را هم از دست بدهم. به ائمه متوسل شدم. 

وضاع با خدا زیر لب راز و نیاز می کردم نذر کردم که اگر طفلم از بین نرود به پابوس امام رضا بروم. توی آن حال و ا

 نمی دانم در آن موقع من با خدای خود چه می گفتم که دیگر از هوش رفتم.

 

ان یک مقداری متوجه اطراف بودم و درد نمی گذاشت که من کامال بی هوش باشم. متوجه شدم که به بیمارست

 رسیدیدم و با عجله مرا به اطاق زایمان بردند در آن

 

موقع بود که دوباره به هوش آمدم. دیدم توی اطاق زایمان هستم. هیچکس آنجا نبود و من در آن اطاق سرد تنهای 

را متنها بودم. کسی پهلوی من نبود. به ناگاه ضربه کوچکی پهلوی مرا نوازش داد. طفل من بود که انگار می خواست 

از زنده بودنش مطمئن سازد. می دانست که حاال برای من مهمتر از هر چیزی وجود خود اوست. دستم را بر روی 

 پهلویم گذاشتم و او را نوازش دادم. چه حالی به من دست داد لذتی وصف ناشدنی.
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دکتر معالجم دکتر ارجمندی درد دوباره به وجودم چنگ زد. به ناگاه در آن اطاق سرد باز شد و پرستاری به همراه 

در چهارچوب در نمایان شد. چقدر از دیدن او در آن شرایط خوشحال بودم. می خواسم حرفی بزنم ولی گلویم 

 خشک شده بود و صداهای نامفهومی از دهان من خارج شد. دکتر مرا به سکوت دعوت کرد.

 

در چند لحظه همه چیز رو به راه شد. دکتر از اطاق  پرستار آمپولی را به رگ من زد و از من خواست که آرام باشم.

بیرون رفت و دو پرستار مدام می آمدند و می رفتند و وضعیت من و بچه را چک می کردند. بعد از تزریق 

آمپول)آمپول فشار( دردهای من ریتم منظمی گرفت و فاطله بین دردهایم تقریبا به چند ثانیه می رسید. دیگر لحظه 

ودم فرا رسیده بود و در جانکاه امان مرا بریده بود. صداهایی شبیه به فریاد از دهان من خراج می  ای که منتظرش

 شد. دیگر کنترلی بر روی اعمالم نداشتم و فکر می کردم که با این فریادها زودتر از شر این درد خالص می شوم.

 

یمارستان را روی سرشان گذاشته اند. به خانم احمدی تمام فامیلهای شما ب»دکتر که باالی سر من بود گفت:

دکتر این حرفها را می زد و می خندید و من تحمل دیدن لبخندهای « اندازخهده تا خانواده بیرون در ایستاده اند.

 دکتر را نداشتم.

 

گام دکتر سفارشات و دستورات الزم را به من می داد و از من می خواست که با او همکاری کنم. ولی من در آن هن

 فقط به این فکر بودم که نوزادی که زودتر از موقع بیرون بیاید آیا زنده خواهد بود یا اینکه از بین می رود؟!

 

من درد می کشیدم از شدت این دردها مردم و زنده شدم ولی هنوز طفل من به دنیا نیامده بود. دکتر عصبی بود و 

از گذشت مدتی که برای من مانند یک سال بود دوباره به  صورتش پر از عرق شده بود. سریع بیرون رفت و بعد

 داخل اطاق آمد و به پرستار دستور داد که مریض را به اطاق عمل ببرید.

 

ترس تمام وجودم را فردا گرفته بود. اطاق عمل چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده بود. گلویم انگار چسبیده بود و نمی 

 توانستم حتی سؤالی از دکتر بپرسم.

 

سریع مرا با همان تختی که روی آن خوابیده بودم به اطاق عمل منتقل کردند. وقتی مرا از اطاق زایمان بیرون آوردند 

تا به اطاق عمل ببرند در راهرو همه را دیدم. آقا جون و مادرم ایرج را که گریه می کرد فروغ و فرشته و منیژه خانم. 

ی خواست مرا دلداری بدهد. ایرج دست مرا گرفت. در آن لحظه دیدن تا مرا دیدند به سمت من آمدند. هرکس م

پوران جان به خدا توکل »ایرج چقدر به من ارامش می داد. من هنوز نمی دانستم که مرا به کجا می برند. مادرم گفت:

 پرستار آمد و کن. دکتر می خواهد تو را سزارین کند. ان شاءاهلل یکی دو ساعت دیگر همه چیز رو به راه خواهد شد.

سرمی را به دست من زد و مرا وارد اطاق عمل کرد. دکتر باالی سر من امد و دستگاه بیهوشی را بر روی دهانم 

 گذاشت و بعد از مدتی بیهوش شدم.

 

سردم شده بود. می لرزیدم. نمی دانستم چرا چنین حالی هستم. می خواستم چشمانم را باز کنم ولی چشمانم سنگینی 

بعد از مدتی وقتی دوباره چشمانم را باز کردم متوجه اطرافم شدم. ایرج را دیدم که اشک روی گونه هایش  می کرد.

 جاری بود. مادرم و اقا جون هم بودند.
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هنور کامال به هوش نیامده بودم مثل رویایی شیرین بود. به نظرم آمد که مادرم با لبخند موهای من را نوازش کرد و 

چقدر شنیدن این کلمات برای من خوشایند بودند. « دخترم قدم پسرت ان شاءاهلل مبارک باشد. مبارک باشد»گفت:

لبخندی زدم و دوباره خوابیدم. مدتی گذشت دوباره چشم باز کردم. همه چشمها نگران بودند ولی به محض اینکه 

در بیمارستان و روی تخت  من کالما به هوش آمدم برق شادی در چشمان همه درخشید. تازه فهمیدم که برای چه

هستم. دردی در تمام وجودم احساس می کردم. پس از گذشت چند دقیقه ای از به هوش آمدنم. سعی کردم کمی 

در تختم جا به جا شوم که انگار برق مرا گرفت. ناگهان چنان دردی در تمام وجودم پیچید که تا به حال آن را تجربه 

 بود. بی طاقت شده بودم نه می تواسنتم بخوابم نه توان بلند شدن را دشاتم. نکرده بودم. این درد برایم ناآشنا

 

مادرم زیر بغل مرا گرفت تا برای خوابیدن به من کمک کند ولی فشار زیادی بر من وارد می شد. نمی توانستم آرام 

داری  خان مچه کار»رد و گفت:بگیرم. مادرم پرستار را صدا کرد و پرستار وارد اطاق شد و تقریبا عصبانی رو به من ک

می کنی؟ شما تا یکی دو روز نباید از جای خودتان تکان بخورید. فردا که دکتر شما را ویزیت کرد خودش دستورات 

 «الزم را به شما می دعد آن وقت به شما می گویند که چه موقع می توانید حرکت کنید.
 

 «می شود؟ خانم پرستار کی مرخص»مادر از خانم پرستار پرسید:
 

 «از یک هفته الی ده روز اینجا مهمان ما هستند.»پرستار گفت:
 

 «خانم پرستار چرا یک هفته؟»مادرم گفت:
 

خانم دختر شما سزارین کرده است. زایمان طبیعی نداشته که همین امروز مرخصش کنیم. هرچیزی »پرستار گفت:

برای خانمهایی که زایمان آنها سزارین بوده این است که بسته قانون و مقررات خودش را دارد و مقررات بیمارستان 

 به حال مریض از یک هفته تا ده روز در بیمارستان بمانند. اگر سؤال دیگری نیست من باید بروم.

 

ناگهان پرستار برگشت رو به من کرد و گفت در ضمن شما تا فردا صبح نباید چیزی بخورید. این را به این خطار 

معموال بعد از زایمان تشنگی زیادی به آدم دست می دهد مبادا حتی یک قطره آب بخورید. فهمیدید چه گفتم که 

 «گفتم؟
 

وای خانم پرستار همین االن من از تشنگی تلف می شوم. تا فردا اگر آب نخورم حتما می »این بار من بودم که گفتم:

 «یمرم.
 

مارستان کار می کنم حتی یک نفر هم در اثر نخوردن آب تلف نشده نترس تا امروز که من در این بی»پرستار گفت:

است. خبالت راحت باشد. در ضحن خواهش می کنم غیر از یک نفر که همراه بیمار خواهد بود بقیه اتاق را ترک 

این «اشید.ه بکنید زیرا االن ساعت مالقات نیست. لزفا تا قبل از اینکه بخواهند نوزاد را بیاورند حتما اطاق را ترک کرد

 را گفت و رفت.
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مادر جون من درست شنیدم؟! شما به من گفتید که خدا به من یک »بعد از رفتن پرستار رو به مادرم کردم و گفتم:

 «پسر عطا کرده؟
 

درسته پوران جان. یک پسر خوشگل درست مثل خودت ماشاءاهلل چهار »در عوض مادرم ایرج جواب مرا داد و گفت:

 «نشه.کیلو هم وز
 

 «اینقدر ناز و خوشگله که خدا می دونه. سفید و تپلی مثل ماه.»مادرم در ادامه حرفهای ایرج گفت:
 

همیطور که مادر و ایرج داشتند از بچه تعریف می کردند دل من هم داشت شعف می کرد. درد بخیه ها و تشنگی 

است این موجود کوچولو و پاره جگرم را ببینم. با حالتی همه به کلی از یادم رفته بود. فقط حاال بیش از هر دلم می خو

مادر جاون خواهش می کنم برو به اتاق نوزادان و از پرستار خواهش کن و بگو که »آمیخته با التماس به مادرم گفتم:

 «اجازه بدهد من این آثا کوچولو را ببینم.
 

تهای هنوز صحب« نوزاد را می آوردند تا مادر ببینید. عجله نکن معموال وقتی مادر حالش بهبود پیدا کرد»مادرم گفت:

مادرم تمام نشده بود که دیدم در اتاق باز شد و پرستاری که یک تخت فلزی کوچک را به همرا خود می آورد. در 

 چهارچوب هویدا شد.

 

 آوردند. چنان غرق در تا به حال چنین لذتی به من دست نداده بود. با دیدن فرزندم تمام شادیهای دنیا به طرم هجوم

شور و شعف شدم که وصف ناشدنی است. پرستار تخت نوزاد را به کنار تخت من آورد. او را از تخت بیرون آورد و 

باید سعی کنی که به نوزاد شیر بدهی من به تو کمک می کنم تا این کار را »پهلوی من در روی تخت خوابانید و گفت:

و آقا جون خواست که از اتاق بیرون بروند. وقتی آنها اتاق را تر کردند پرستار  سپس از ایرج« راحت تر انجام دهی.

 جلو آمد و طفلم را در کنارم گذاشت.

 

به ناگاه من در کنار خود روی تختم زیباترین موجود دنیا را دیدم. این موجود پوستی صورتی مانند برگ گل داشت و 

. چشمانش را بسته بود و در خواب با دهانی باز به دنبال سینه روی پوست چون گل ش پرزهای ریزی دیده می شد

 من می گشت.

 

اینجا بود که باز هم دیدم برای انجام چنین کاری ناتوان هستم. پرستار به همراه مادرم مرا به زحمت بلند کردند و 

دمانی بودم و از خدا به کودکم را برای خوردن شیر آماده کردند. وقتی طفلم با ولع شیر می خورد من غرق در شا

 خاطر عطا کردن بزرگترین موهبت الهی به من و الیق دانستن من به عنوان یک مادر سپاسگزاری کردم.

 

 

 

 17فصل 
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هشت روزی که من در بیمارستان بودم به سرعت برق و باد گذشا. در این مدت مادرم به عنوان همراه در بیمارستان 

یک هفته مرخصی گرفته بود هر روز به بیمارستان می آمد و تا جایی که امکان داشت و  مرا تنها نگذاشت. ایرج هم

 اجزاه می دادند در کنار من می ماند.

 

هر روز در ساعت مالقات اطاق من پر بود از عطر گلهایی که فامیل و آشنایان برای من آورده بودند و کسانی که به 

 مالقات من آمده بودند

 

فرشته و آقا مهدی آقا جون و حمید رضا مریم خانم و آقای رستگار منیژه خانم و عزیز خالصه همه به فروغ و محمد 

من لطف داشتند و تقریبا هر روز به بیمارستان می آمدند. روزی که از بیمارستان مرخص شدم تقریبا همه فامیل در 

 سرش و عزیز خانم کسی نبود.خانه ما جمع بودند. از خانواده ایرج هم به غیر از مریم خانم و هم

 

آن شب ایرج جشن گرفته بود و همه را به یک سور حسابی دعوت کرده بود. همه چیز به حد وفور وجود داشت. 

مادرم که طبق معمول تنها زحمتها بر گردنش و مشغول پذیرایی از مهمانها بود و من هم به همراه پسرکم در اطاق 

رده بودم و نمی توانستم به مدت طوالنی در جایی بنشیتم. به همین خاطر ترجیح دادم بودم. هنوز کامال بهبود پیدا نک

در سکوت و دور از هیاهو در اطاق بمانم. البته تنها نمی ماندم چرا که فروغ و فرشته و همینطور مادرم و ایرج و گاهی 

بود. جگر به سیخ می کشید و به هم سیمین می آمدند و به من سر می زدند. مادرم دائما مشغول تقویت کردن من 

من می داد. آب پرتقال می گرفت کاچی با روغن کرمانشاهی درست می کرد و وقتی از خوردن امتناع می کردم اخم 

نمیخورم یعنی چی؟ بچه کوچولو شدی؟ من هم به خاطر خودت می گویم و هم به خاطر اون »می کرد و می گفت:

ت میشه. خودت رو لوس نکن دیگه. زمانی که من زایمان کرده بودم مادرم طفلکی. تو که تقویت بشی بچه هم تقوی

خدابیامرز به رحمت خدا رفته بود و کسی نبود که یک لیوان آب خشک و خالی دستم بدهد. شما باید قدر حاال را 

 یزاد را برایتانبدانید که شوهرتان مانند پروانه به دور شما می گردند و هر چه که بخواهید از شیر مرغ تا جون آدم

تهیه می کنند. خدا خیرش بدهد ایرج خان دایم دور و بر تو است و نمی گذارد که کم و کسری احساس کنی. زمانی 

که من فرشته را به دنیا آوردم وضع مالی ما زیاد خوب نبود درآمد آقا جونت زیاد نبود. یعنی من که زائو بودم همان 

میخورد نه تقویت می شدم و نه استراحت داشتم فقط باید خودم را سرپا  چیزهایی می خوردم که یک آدم معمولی

قبول « نگه می داشتم. حاال هم که من اینجا هستم و بهت می رسم قدر این موقعیت را بدان و از آن استفاده کن.

ن در گوش کردم و هرچه که مادرم آورده بود خوردم. آن شب قرار بود که نام کودک را هم انتخاب کنیم و در ضم

نوزاد هم اذان خوانده شود. من از سالها قبل نام فرزندم را در ذهنم نگاه داشته بودم و همیشه در بازیهای بچگانه 

اسم بچه ام را داریوش می گذاشتم. و پس از گذشت سالهای زیاد حاال که آن رویاها واقعیت پیدا کرده تصمیم 

داشتم که ایرج با این نام موافقت کند. چرا که هیچ سنخیتی با اسامی  داشتم نام فرزندم را داریوش بگذارم. البته شک

 بچه هایش نداشت.

 

حاال وقت نامگذاری این بچه است زود باشید چرا نشسته اید و همیدگر را »صدای عزیز جون را شنیدم که می گفت:

 را به اطاق رساند. قلبم به ناگاه فرو ریخت. ایرج را صدا کردم و ایرج سریع خودش« نگاه می کنید.

 

 «چیه عزیزم چیزی شده است؟»فت:
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نه چیزی نشده فقط می خواستم در مورد نامگذرای این بچه با تو مشورت کنم. هر چه باشد من و تو باید »گفتم:

 «اسمی ناسب برای پسرمان انتخاب کنیم. مگه نه؟
 

 «درسته مگر کسی غیر از این گفته است؟»ایرج گفت:
 

ه ولی خوب من اسمی را برای پسرمان انتخاب کردم که واقعا از آن خوشم می آید. اگر تو هم موافقی که ن»گفتم:

 «امیدوارم باشی اسم انتخابی مرا روی بچه بگذاریم.
 

 «خوب حاال باالخره بگو اسم انتخابی شما چیه؟»ایرج گفت:
 

 «ایرج تو رو خدا قبول کنی ها باشه؟»گفتم:
 

 «ه قبول می کنم. تو فقط بگو.باش»ایرج گفت:
 

 «داریوش. چطوره؟»گفتم:
 

حسابی مرا ترساندی. با این مقدمه چینی که کردی فکر کردم حاال چه اسم عجیب و غریبی انتخاب کرده »ایرج گفت:

 «ای. ولی خوب اسم قشنگی است و من هم موافقم.
 

 و گفت: بعد روی داریوش خم شد و دست ظریف و کوچولوی او را بوسید

 

 «داریوش پسر نازنین و گلم اسم تو هم به سالمتی انتخاب شد مبارک باشد.»
 

با اجازه تمام بزرگان فامیل االن وقتی است که »بعد از شام مفصلی که همگی نوش جان کردند ایرج بلند شد و گفت:

آقای احمدی لطف کنید و بزرگواری دلم می خواهد اسم پسرم را به اطالع همه برسانم. ولی در ابتدا می خواهم که 

 «کتید و در گوش پسر اذان بگوئید.
 

در همین موقع ناگهان چشمم به قیافه عزیز افتاد. حسابی ابروهایش در هم گره خورده بود مثل اینکه توقع داشت که 

 ل هم نمی شد اوایرج رای گفتن اذان در گوش پسرم از او خواهش کند. چنان قیافه ای گرفته بود که با یک من عس

را خورد. زیر لب غرغری کرد که این عمل او از دید هیچکس پنهان نماند. ولی هیچ کس به روی خودش نیاورد. فقط 

خانم صابری تا جایی که شما هستید من کوچکتر از آن هستم که بخواهم این خواهش »پدرم رو به عزیز کرد و گفت:

 قیافه عزیز کمی از هم باز شد و گل از« ان قبول زحمت کنید.ایرج خان را انجام دهم. خواهش می کنم خودت

 

نخیر آقای احمدی اگر صالح بود که من در گوش بچه اذان بگویم که ایرج به خودم می گفت. »گلش شکفت و گفت:

 «حتما صالح در همین است شما بفرمائید.
 

 «جناب احمدی همه منتظریم.»ایرج نگاهی به عزیز انداخت و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

1 7 6  

 

 

پدرم داریوش را از تخت کوچکی که درون آن راحت و بی خیال خوابیده بود بیرون آورد و او را در آغوش گرفت و 

دهانش را به گوش او نزدیک کرد و شروع کرد به خواندن اذان در گوش پسرم. زمتنی که پدرم نوزاد را از تخت 

اش گرفت وقتی پدرم مغول گفتن اذان در گوش او بیرون اورد داریوش از این تکان ناگهانی یکه ای خورد و گریه 

بود داریوش چنان با دقت و آرامش به اذانی که از دهان پدرم خارج می شد گوش سپرده بود که واقعا دیدنی و 

با اجازه همه شما عزیزا ن بزرگترهایی که امشب به اینجا »تماشایی بود. وقتی اذان تمام شد ایرج بلند شد و گفت:

اید می خوساتم اسم انتخابی که من و پوراندخت برای فرزند خود انتخاب کرده ایم را به اطالع شما  تشریف آورده

هم به صحبتهای ایرج گوش می دادند. و دلشان می خواست که هر چه زودتر بفهمند که ما چه نامی « عزیزان برسانم.

 برای فرزند خود انتخاب کرده ایم.

 

 «یوش را برای پسرمان انتخاب کرده ایم.من و پوران اسم دار»ایرج گفت:
 

همه از حسن سلیقه و انتخب ما تعریف کردند و گفتند:واقعا اسم برازنده ای را انتخاب کرده ایدد. در این میان تنها 

 کسی که طبق معمول ساز مخالف می زد عزیز بود که با آن قیافه اخمو به ما نگاه می کرد.

 

قدیمها رسم بود از بزرگترها نظرخواهی می »عزیز شروع کرد به سخنرانی کردن: وقتی همه ساکت شدند دوباره

کردند و کسی سر خود اینجور کارها را انجام نمی داد. من نمی دانم ایرج مثل اینکه یادش رفته که در خانواده رسم 

ود تا معرفت تو بیشتر ب چیه؟ آره ایرج یادت رفته که اسم بچه هایت را چه کسی انتخاب کرد؟ مثل اینکه آن وقتها

 «حاال. هر چی سنت بیشتر می شود عقل و شعورت هم کمتر می شود.
 

عزیز خانم حاال هم که این طفلکی ها چیزی نگفته اند. فقط اسم بچه را انتخاب کرده »مادرم میانه را گرفت و گفت:

ر منهم باید شکایت کنم چرا که کسی نظ اند. شما که نباید اینقدر ناراحت شوید. اگر قرار بر ناراحت شدن باشد پس

 «مرا نپرسیده است.
 

 «من می خواستم اسمی را که در نظر داشتم برای این پسر بگذارم.»عزیز گفت:
 

 «خوب عزیز نظر شما چه بوده است؟»ایرح گفت:
 

د را بر روی پسرت می خوسام اسم برادر خدابیامرزت که سه ساله بوده و قبل از تو به دنیا آمده بو»عزیز گفت:

 «بگذارم. سیروس.
 

 «مادر من هیچ دوست ندارم که اسم بچه مرده را روی پسرم بگذارم.»ایرج گفت:
 

هر چه باشد از این اسم عجیب و غریبی که شما برای بچه تان »عزیز هم با اخم خودش را جا به جا کرد و گفت:

 «انتخاب کردید که بهتره.
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ی آمد و غائله را ختم نمی کرد دعوا باال می گرفت و افتضاح به بار می آمد. خوشبختانه بعد از اگر آقا جون به میان نم

حاال هر اسمی که می خواهید بگذارید »چند جمله ای که آقا جان گفت همه را به آرامش دعوت کرد. عزیز گفت:

ضب عزیز را نگاه کرد که عزیز ایرج ناگهان چنان با غیض و غ« بگذارید ولی من که همان سیروس صدایش می کنم.

 حسابی دست و پای خود را جمع کرد.

 

ایرج در همان شب بعد از نامگذرای بچه یک گردنبند خیلی گران قیمت و زیبا به من هدیه کرد و از من بخاطر بدنیا 

او  هم برایآوردن بچه ای سالم و زیبا تشکر کرد. سیمین هم که بعد ها گفت از پدرش خواسته بوده که یک هدیه 

بخرد تا به برادر کوچکش هدیه بدهد یک آویز گردن به شکل دایره ای که وسط آن نام اهلل بود و زنجیرش را برای 

 داریوش خریده بود همان شب به گردنش انداخت.

 

 همهین و محمد حتی از یک بوسه خشک و خالی برگونه داریوش دریغ کردند و از دور مانند غریبه ها با چشمانی ک

در آنها چیزی به نام محبت نبود به من و داریوش نگاه می کردند. پدر و مادرم هر کدام یک سکه برای به دنیا آمدن 

داریوش به من هدیه دادند و فروغ و فرشته هم هر کدام نیم سکه ای به همراه چند دست لباس برای داریوش 

 آوردند.

 

به دنیا آمدن هیچکدام از نوه هایم کادو به عروسها و دخترانم  مبارک باشه من تا بحال برای»عزیز هم فقط گفت:

ا با گفتن همین یک جمله تمام مسئولیتی ر« نداده ام. این یکی هم با بقیه فرقی ندراد. ممکن است بقیه دلخور شوند.

 که نسبت به نوه اش داشت از خود سلب کرد.

 

رسید و از فردا زندگی پر مشغله و جدید برای من شروع  خالصه آن شب هم با همه خوبی ها و بدی هایش به انتها

شد. داریوش روزها می خوابید و شبها بیدار بود و دایم نق می زد و گریه می کرد. من دایم باید او را در آغوش می 

 گرفتم و تکان می دادم و راه می رفتم.

 

اصال تحمل صدای بچه را نداشت و همین کم ایرج هم شبها از گریه داریوش نمی توانست راحت بخوابد چرا که او 

 خوابی ایرج در شبهای متوالی از ایرج یک مرد بدخو و زود رنج ساخته بود. من هم دست کمی از او نداشتم.

 

صبح ها هم داریوش می خوابید و من خستگی شب قبل امانم را می برید. به عالوه اینکه کارهای خانه به همراه 

گر هم به گردن من بود. خستگی شبها و بی خوابی مرا از پا انداخته بود و بسیار بی تحمل و مواظبت از سه کودک دی

 خسته ام کرده بود. با کوچکترین چیز یا صحبتی از کوره در می رفتم.

 

وجود منیژه خانم مثل خواهری دلسوز پشتوانه و پشتگرمی من بود. شده بود سنگ صبور من آخه این قلب من تحمل 

یی به دوش کشیدن این همه مصائب و مسائل را به تنهایی نداشت. صبح ها که ایرج به سر کار خود می رفت و توانا

منیژه خاانم می آمد و کمی از کارهای مرا راست و ریست می کرد. ناهاری برایم درست می کرد و نزدیک ظهر می 

من راحت باشم. ولی با این همه کمک و لطفی رفت. بعضی اوقا هم داریوش را نیم ساعتی به خانه خودشان می برد تا 

که منیژه خانم به من می کرد بازهم با کوچکترین حرفی با ایرج بحثم می شد. ایرج هم انگار حال و حوصله جیغو 
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گریه های داریوش را نداشت و تا می آمدیم با هم حرف بزنیم دعوایمان می شد و او هم قهر می کرد و از خانه 

 بیرون می رفت.

 

حال و حوصله وجود بچه های ایرج را نداشتم. البته آنها هم از اذیت و آزار چیزی را در حق درایوش دریغ نمی 

کردند. فقط کافی بود چشم مرا دور ببینند. خدا می داند که چه بالهایی سر فرزندم نمی آوردند. وقتی سیمین بود 

ی گذاشت که آب توی دل من و داریوش تکان بخورد. مانند یک مادر دلسوز از داریوش مواظبت می کرد. اصال نم

مامان تو رو خدا برید بخوابید من خودم مواظب او هستم »بچه را نگه می داشت و به من اصرار می کرد و می گفت:

 «فقط شیرش بدهید تا سیر شود بعد هم با خیال راحت به کارهای خودتان برسید.
 

می داد. از آزار من و داریوش لذتی تمام ناشدنی می بردند. با اینکه مهین هم به نوبه خودش داریوش را آزار 

داریوش چهار ماهه شده بود ولی بچه بدقلقی بود اصال آرام و قرار نداشت. آرام بودن او حتی برای چند لحظه هم 

ه ایرج بگویم ک برای من غنیمت بود. من تمام این چیزها را از چشم ایرج می دیدم. بیشتر از چند بار می خواستم به

حداقل بچه ها را برای یک سال پیش مادرشان بفرستد تا هم داریوش بزرگ شود و هم کمی از بار کاری من کمتر 

شود ولی هر بار از گفتن این موضوع پرهیز می کردم. نمیدانم چرا از گفتن این خواسته هر بار سر باز می زدم. شاید 

 ر زندگی ام پر رنگ تر می شد.فکر می کردم که وجود اعظم با این کار د

 

نمیدانم چرا می ترسیدم که اگر بچه ها پیش مادرشان بروند ایرج هم به هوای دیدن بچه ها به خانه اعظم برود و با 

 این مسئله باب رفت و آمد باز شود. به همین دلیل ترجیح می دادم سکوت کنم.

 

اهم می خو»کردن لباسهای داریوش بودم سیمین گفت: یک روز که من و سیمین نشسته بودیم و من مشغلو عوض

 «موضوع مهمی به شما بگویم ولی باید قول بدهید که عصبانی نشوید باشه؟
 

 «قول می دهم ولی باید ببینم آن موضوع مهم چی هست؟»گفتم:
 

م عظم برد و یک شب هوقتی شما بیمارستان بودید چند بار ایرج من و محمد و مهین را به خانه مامان ا»سیمین گفت:

دت پخت  بهتره»شام آنجا خوردیم. البته بابا ایرج گفت:بهتره شام برویم بیرون ولی مامان اعظم قبول نکرد و گفت:

 بابا ایرج هم قبول کرد.« خودم را بخوری. می دانم که دلت برای آن کتلکت ها تنگ شده است.

 

کردم تا مغز استخوانهایم تیر کشید متوجه می شدم که از  از شنیدن صحبتهای سیمین چنان یکه خوردم که احساس

 شدت عصبانیت ابتدا گوشها و سپس تمام صورتم قرمز شد. احساس می کردم فشار خونم به بیست رسیده.

 

 «برای جه به آنجا رفتید؟»برگشتم و با عصبانیت به سیمین گفتم:
 

د که دلشان برای مامان تنگ شده است. بابا هم به خانه مامان مهین و محمد به بابا اصرار کردند و گفتن»سیمین گفت:

اعظم زنگ زد تا ببیند مامان هست یا نه. بعد ما رفتیم آنجا. مامان اعظم اینقدر خوشحال شده بود که حسابی دست و 

 .«پایش را گم کرده بود و بر عکس هر بار که اصال به من اهمیتی نمی داد می رفت و می آمد و مرا می بوسی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – دخت پوران 

1 7 9  

 

 

باید هم خوشحال و ذوق زده باشد. من هم اگر بودم همین قدر ذوق می کردم. خودش بوده و ایرج جونش. »گفتم:

گل گفته اند و گل شنیده اند. شماها هم که به دنبال بازی بوده اید و کاری به کار آنها نداشتید دیگه غمش چی 

 «بوده؟
 

به  مامان تو رو خدا یک وقت»شیمان شده با ترس و لرز به من گفت:سیمین که معلوم بود از گفتن این حرف خیلی پ

 «بابا نگویی که حسابی از دست من عصبانی می شود.
 

 «چرا چیزی نگویم مگر ایرج به شما سفارش کرده که حرفی به من نزنید.»گفتم:
 

انم من که می د»ه من کرد و گفت:نه بابا ایرج چیزی نگفته مامان اعظم موقع بیرون آمدن از خانه رو ب»سیمین گفت:

اون دو تا چیزی نمی گویند تو هم جلوی زبانت را بگیر نبینم که اون زن چیزی بفهمه واال هر چیزی دیدی از چشم 

 «خودت دیدی ها!
 

 «مامان پوران تو رو خدا به هیچکس نگویی واال اگر مامان و بابا بفهمند حتما پوست از سرم می کنند.
 

یمین سوخت. برگشتم و او را بغل کردم. گونه اش را بوسید و بهش اطمینان دادم که چیزی به کسی نمی دلم برای س

پس چرا تا حاال ایرج چیزی به من نگفته است؟ حتما او هم می خواهد این موضوع از دید من پنهان »گویم. گفتم:

االن اینجا بود از شدت ناراحتی خفه اش  باشد. در هر حال چون بهت قول دادم چیزی نمی گویم. ولی بدان اگر ایرج

 «می کردم.
 

این موضوع مثل خوره وجودم را می خورد با شناختی هم که از اعظم و کارهایش داشتم یعنی چون دستی در دعا و 

جادو داشت حس می کردم که ممکن است مسائل پیش آمده و دعواهایی که بین من و ایرج اتفاق می افتد همه و 

ل کارها و اعمال اعظم باشد. به ناگاه به یاد حرفهای آن پیرمرد دعانویس افتادم. تصمیم گرفتم این همه به دلی

موضوع را با ایرج در میان بگذارم و از او بخواهم بچه ها را بری مدتی پیش مادرشان بفرستد و یا پیش عزیز بروند 

آمد خوشبختانه داریوش خواب بود و بچه ها هم به  تا این تشنج حاکم در خانه از بین برود. عصر که ایرج از سر کار

دنبال درس و مشق خود بودند. برایش چای آوردم و پیش او نشستم با مهربانی که در این مدت کمتر در وجود من 

دیده می شد با ایرج از این در و آن در صحبت کردم. این معلوم بود که ایرج حال و حوصله هیچ چیز را نداشت. اصال 

و تحمل من را هم نداشت. وقتی که شروع کردم به صحبت کردم و جریان بچه ها را که دیگر از عهده حوصله 

مراقبت از آنها بر نمی آیم گفتم و درضمن پای اعظم را به میان کشیدم که او می خواهد با جادو و دعا زندگی ما را از 

گول حرفهای آن عفریته را بخورد به ناگاه ایرج بین ببرد و از ایرج خواستم که بیشتر حواسش را جمع کند. مبادا 

 چنان از کوره در رفت و فریاد کشید که نزدیک بود قالب تهی کنم.

 

این حرفهای احمقانه را چه کسی توی کله تو فرو کرده. اعظم اگر از این کارها بلد بود »ایرج با صدای بلند فریاد زد:

بیچاره چکار داری؟ آن بدبخت که از زندگی من بیرون رفته و به ما  که حاال زندگی ما اینطوری نبود. به آن اعظم

کاری ندارد و میدان را برای تو باز گذاشته است. چرا دوست داری که اسم آن اعظم مادر مرده را ببری؟ وقتی 
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خودت عرضه نداری زندگی را درست پیش ببری تقصیر و کوتاهی خودت را به گردن کسی نیانداز. اگر هم اعظم 

کاری کرده برای این است که زندگی اش را دوباره به دست بیاورد. تو اگر بودی شاید از این بدتر می کردی اگر به 

طبق معمول هم بعد از بحث از خانه « زندگی ات خیلی عالقه داری دو دستی بهش بچسب تا یک وقت آن را باد نبرد.

 بیرون می رفت.

 

از دهان ایرج بیرون آمد حرفهای جدیدی بود که تا به حال نشنیده بودم  مثل مجسمه خشک شده بودم. حرفهایی که

اعظم حاال برای ایرج اعظم بیچاره و بدبختی شده بود که او برایش دلس می سوزاند. چنان یکه خورده بودم که نمی 

 ود.دانستم چه کار کنم. چیزی نگفتم ولی از غصه داشتم می مردم. اعظم باالخره کار خودش را کرده ب

 

دل توی دلم نبود. با خودم می گفتم حتما حاال پیش اعظم می رود. و اال ایرج از این اخالقها نداشت که با قهر از خانه 

بیرون برود. با دعوا و سر و صدایی که راه افتاد داریوش هم از خواب بیدار شد و شروع به گریه کرد. طفلکی حسابی 

فتم اروم نشد. باالخره بغض چندین و چند ماهه ام شکست و من پا به پای ترسیده بود و هرچه او را در آغوش گر

داریوش گریستم. قلبم ارام نمی گرفت. چرا ایرج چنین ظلمی را در حق من انجام داد؟ چرا اگر اعظم را دوست 

کوتاهی  داشت از او جدا شد؟ هر چه که نوع رفتار و کردارم را بررسی می کردم می دیدم جایی نبوده است که من

کرده باشم. به غیر از زمانی که من بیمارستان بوده ام و حضور من در خانه کمی کم رنگ شده بود. ولی من نباید از 

میدان بیرون می رفتم حاال که مادر شده بودم حداقل به خاطر وجود بچه ام باید می ماندم و مبارزه می کردم. من نمی 

ولی روزگار کاری با من کرد که مجبور شدم بعدها از ایرج برای مدتی جدا خواستم میدان را به نفع اعظم ترک کنم 

 شوم.

 

حاال بپردازم به جریاناتی که تلخ ترین و بدترین قسمت زندگی ام را تشکیل داده بود و یادآوریشان ذره ذره وجودم 

 را آب می کرد.

 

 

 

 10فصل 

 

نم را به خود مشغول کرده بود این بود که اگر اعظم ایرج را موضوعی که مثل خوره به جان من افتاده و مدتی ذه

دوست داشت چرا اصال از او جدا شد؟ و چرا حاال سعی دارد او را به طرف خودش بکشد؟ هرچه فکر می کردم به 

نتیجه مطلوبی نمی رسیدم. چرا که اگر از قصد و نظر اعظم با خبر بودم می توانستم بهتر خودم را در مقابل اعظم 

 مجهز کنم.

 

فکری به نظرم رسید. بهترین راه صحبت با مریم خانم خواهر ایرج بود. یک روز صبح که ایرج و بچه ها در خانه 

نبودند بهترین فرصتی بود که من نباید آن را از دست می دادم. تلفن را برداشتم و شماره تلفن خانه مریم خانم را 

عد از کلی صحبت و حال و احوال مسیر صحبت را به اعظم کشاندم و گرفتم خوشبختانه خودش گوشی را برداشت. ب

 سؤالم را مطرح کردم.
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این سؤال چیه پوران جان؟ این حرف ها اال دیگه معنی نداره ایرج اگر اعظم را »مریم خانم کمی مکث کرد و گفت:

 «دوست داشت که اونو طالق نمی اد.
 

نداشت ولی این را می دانم که اعظم ایرج را خیلی دوست داشته و دارد.  می دونم که ایرج به اعظم عالقه ای»گفتم:

 «حاال هم که ایرج ازدواج کرده به هزاران هزار ترفند می خواهد وارد زندگی ما شود.
 

عزیز من تو داری اشتباه می کنی چطوری ممکنه ایرج تو را با این همه نقاط مثبت در کنار اعظم با »مریم خانم گفت:

 «قایسه کند. اصال نمی تواند او را هم قاطی این بازی کند.هم م
 

مریم خانم ایرج چنین قصدی ندارد ولی اعظم می خواهد که ایرج را وادار کند تا او را وارد این بازی کند. این »گفتم:

 طبقزندگی برای من مثل یک شطرنج است که رقیب یا هم بازی من کسی نیست به جز اعظم و در این بازی هم 

روال و قانون طبیعی همیشه یکی برنده است و یکی بازنده. به دلیل اینکه اعظم زن بسیار سیایتمداری است و 

قدرتمند از لحاظ ترفندهای زنانه او حتما برنده است و بازنده هم حتما من بدبخت هستم. اگر اعظم ایرج را دوست 

 «به این تکاپو افتاده که ایرج را برگرداند؟داشت چرا نتوانست او را برای خود نگه دارد؟ چرا حاال 
 

ببین پوران جان من که درست از کار او سر در نمی آوردم ولی حداقل این را می دانم که اعظم فکر »مریم خانم گفت:

نمی کرد که ایرج هیچ وقت برای بار دوم ازدوجا کند. همیشه فکر می کرد که ایرج برمیگردد و به دست و پای اعظم 

فتد. همیشه فکر می کرد که در باز می شود و ایرج از در می آید تو و با یک دسته گل و یک جعبه شیرینی همه می ا

چیز ختم به خیر می شود و اعظم با کبکبه و دبددبه به خانه اش برمی گردد و می آید باالی سر بچه هایش. ولی حاال 

ایرج هم زنی گرفته که به مراتب بهتر از خودش است  که می بیند نه تنها هیچ کدام از آن تصوراتش واقعی نشده

تبدیل به یک ببر زخمی شده. ولی مطمئن باش که کاری نمی تواند انجام دهد چرا که ایرج واقعا عاشق تو است. 

در دل از این جمله آخری «)خودن که باید بهتر از هر کسی بدانی که ایرج تو را تا سر حد پرستش دوسست دارد.

در ضمن هر چه باشد »فت از این عشق تا سر حد جنون فقط جنونش باقی مانده بود( مریم خانم ادامه داد:خنده ام گر

او هم مادر است و چه اینکه تو بهتر است از خود اعظم مواظب فرزندانش هستی ولی باید به او حق بدهی. خودت را 

حرفی دیگر برای گفتن باقی « همین و بس.هم با این افکار واهی اذیت نکن و فقط و فقط به زندگی ات فکر کن 

 نمانده بود خداحافظی کردم و ترجیح دادم که دیگر به این موضوع فکر نکنم.

 

از همان زمانی که اولین بحث بر سر اعظم بین من و ایرج رخ داد دیگر نه من آن پوران بودم و نه دیگر ایرج آن 

از هم فاصله می گرفتیم. حاال دیگر تنها چیزی که ما دو تا را به هم  ایرج سابق. هر بار که ایرج را می دیدم ما بیشتر

متصل می کرد وجود داریوش بود و نه هیچ عشق و عالقه ای. وجود این بچه فقط مانند طناب پوسیده ای بود که به 

لنجار می رفتم و مرور زمان ممکن بود هر لحظه پاره شود و من و ایرج را در قعر چاهی تاریک بیاندزد. من با خودم ک

سعی می کردم که به ایرج نزدیک شوم و از گناهانش چشم پوشی کنم ولی حاال او انگار از من طلبکار بود و می 

خواست که از من دور شود. در این میان نمی توانست مسنگینی این غصه را خودم به تنهایی با شانه های خمدیه از 

ن شده هیچ غمخواری با من همراه نبود. بیچاره سیمین می خواست غم به دوش بکشم. در این خانه بزرگ و نفری
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جای همه کس را برای من پر کند ولی از دست یک دختر چهارده ساله چیزی برنمی آمد. سرانجام بعد از دو هفته 

 تصمییم گرفتم که موضوع را با مادرم در میان بگذارم.

 

وش به خانه آقا جون رفتم. مادرم از دیدن من در آن موقع یک روز صبح که ایرج سر کار رفت من به همراه داری

صبح تعجب نکرد چرا که پیش می آمد که من به همراه داریوش به آنجا بروم. مادرم بعد از دیدن من فهمید که 

 «خوب خانم چه عجب از این طرفها؟»اتفاقی افتاده است و بعد از اینکه نشستیم پرسید:
 

نند سیالبی جاری شد و من نتوانستم آن را مهار کنم. مادرم و آقا جون هر دو به شدت همین موقع ناگهان اشکم ما

 «چه اتفاقی افتاده است؟»ترسیدند و در میان گریه من دایم می پرسیدند که
 

ولی من توان صحبت کردن را نداشتم. بعد از یک ربع که سیر و پر گریه کردم رو به مادرم گفتم:می خواستید چه 

 اعظم گور به گور شده باالخره توانست با جادو و جمبل کار خودش را انجام بدهد. شود؟ آن

 

 «درست حرف بزن ببینم چی می گی! من که از حرفهای تو سر در نمی آورم. اعظم چی کار کرده؟»مادرم گفت:
 

آخر آقا جونم من هم دست و پا شکسته اتفاقات این چند روزه را برای مادرم و آقا جون تعریف کردم. در 

دیدی خانم؟از چنین روز می ترسیدیم باالخره سر دخترم آمد. همیشه منتظر رسیدن این لحظه بودم خوب »گفت:

 «حاال می خواهی چه کار کنی؟
 

 «چه کار باید بکنم؟ وقتی که من از چشمش افتادم و به طرف اعظم متمایل شده من باید چه کار کنم؟»گفتم:
 

اری نمی خواهد بکنی. تو فقط حاال پاشو و برو سر خونه و زندگی ات. من هم امشب می آیم و هیچ ک»آقا جون گفت:

با ایرج خان صحبت می کنم. بعضی اوقات می بینی که سؤ تفاهمی پیش آمده و با صحبت کردن طرفین این مسئله 

 «رفع می شود.
 

آورده ام. بیخود نیست که می گویند سیب چی چی رو بره سر زندگی اش. مگه دخترم رو از سر راه »مادرم گفت:

سرخ همیشه نصیب شغال می شه حاال این هم جریان دختر ما شده یک روز خواستگار از سر و کول این خانه باال می 

رفت. بعد این دختر بی عقل زن کسی شد که حاال بعد از چند سال دوباره فیلش یاد هندوستان کرده و شروع کرده 

صال حق نداری پایت را از اینجا بیرون بگذاری. هر غلطی می خواهد بکند بکند. من نمی گذارم از به جفتک انداختن. ا

 «اینجا بروی تا تکلیفت مشخص شود. اگر کاری داشت خودی می آید اینجا آنوقت ما می فهمیم حرف حسابش چیه؟
 

ندن یعنی قهر کردن و یعنی میدان را باز کردن پدرم مادرم را متقاعد کرد و گفت:االن پوران نباید اینجا بماند اینجا ما

برای آن خانم. اگر پوران زندگی اش را دوست دارد و هنوز به ایرج خان عالقه دارد باید سعی کند که زندگی اش را 

 نگه دارد.
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یک  وخانم جان بهتره که شما هم اینقدر به پوران نگویید که همین جا بمان. پوران دیگر متعلق به خودش نیست ا

مادره و خاصیت وجود مادر گذشت و فداکاری است. حاال باید ببینیم که پوران چقدر می تواند به خاطر فرزندش 

 فداکاری کند.

 

یعنی بماند و بسوزد که چی بشه. فقط چون مادره هر غلطی که می کنند و هر بالیی که سرش می آورند »مادرم گفت:

 «بماند و دم نزد.
 

ندگی خودمان را یادت رفته است؟ چقدر من و تو هم دو سه سال اول زندگی سختی کشیدیم و تو ز»آقا جاون گفت:

از دست حرف و حدیثهای مادر و خواهرانم زجر می کشیدی؟ یادته که اولین و دومین بچه ای را که در اثر ضعیف 

 بودنت سقط کردی مادرم چه چیزهایی پشت سر و توی روی تو نگفت؟

 

او هم در حق تو خیلی بدی کرد. من هیچ وقت این چیزها را از یاد نمی برم. یادم نمی رود که تو  خدا رحمتش کند

فقط با گذشت و چشم پوشی از بدی های دیگران توانستی این چنین بمانی و برای من و در ذهن من مانند یک 

 «فرشنه متجلی شوی.
 

 مادر آقا جون»ا را از دهان او و یا پدرم نشنیده بودم. گفتم:من با تعجب به مادرم نگاه می کردم تا بخ حال این حرفه

چی می گوید؟ من که از این حرفها و صحبتهای امروز شما تا به حال چیزی نشنیده بودم آییا همه حرفهای آقا جون 

 «درسته؟
 

مثل حاال نبود. اصال آره دخترم. زندگی من پر از فراز و نشیب بود. به حاال نگاه نکن پدرت آن زمانه »مادرم گفت:

اخالقیانش با حاال قابل قیاس نبود یک جوان بیست ساله که خیلی تحت تسلط مادرش بود و هرچه که اون خدابیامرز 

می گفت برای پدرت وحی منزل بود و باید به هر ترتیبی بود انجام می شد. مادر پدرت)خان جون( صد برابر از این 

ا از تو سنم خیلی کمتر بود ولی سیاست داشتم. می دانستم باید با هر کسی مثل عزیز خان مبدتر بود. من ان موقع ه

خودش رفتار. هیچ وقت با مادر بزرگت)خان جون(مستقینا وارد بحث نمی شدم. هرچه می گفت تصدیق می کردم و 

و خواست مثل تمی گفتم شما درست می گویید ولی وقتی موقع انجام کار می شد کاری را انجام می دادم که دلم می 

نمی ایستادم توی روی طرف و با او یکی به دو نمی کردم. خدا را شکر از این خصوصیات اخالقی هم بد ندیدم. همین 

 «آقا جونت که حاال به سر من قسم می خورد با همین اخالق رامش کردم و به راهش آوردم.
 

خاطرات گذشته را یادآوری کنیم و کمی به یاد خدا خیرت بدهد دخترم آمدی و باعث شدی ما »پدرم خندید و گفت:

 قدیمها بیفتیم.

 

حاال هم پوران جان چیزی نشده که تو اینقدر عزا گرفتی. پاشو همانطور که گفتم عمل کن ان شاءاهلل همه چیز به 

 «خوبی و خوشی تمام خواهد شد.
 

اینکه کمی به او شیر دادم مادرم او را از داریوش در این هنگام از خواب بیدار شد و اظهار گرسنگی کرد. پس از 

 آغوش من بیرون آورد و بر گذاشت روی پاهای آقا جون.
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آقا جون از بازی کردن با داریوش لدت می برد و از قیافه اش معلوم بود که حسابی داره کیف می کنه. به ساعت نگاه 

ال باید برمی گشتم. چرا که بچه ها از مدرسه می کردم ساعت نزدیک دوازده ظهر بود. از صبح بیرون آمده بودم و حا

 آمدند.

 

مهین حاال کالس دوم ابتدایی بود و محمد هم کالس پنجم بود. سیمین هم کالس سوم راهنمایی درس می خواند. آنها 

 همگی بزرگ شده بودند و از اینکه مهین نصف روز را در مدرسه سپری می کرد . من از دست شیطنتهای او در امان

بودم خوشخال بودم. البته اینقدر از آن خانواده بیزار و منزجر بودم که اصال برایم مهم نبود بچه ها بیایند و پشت در 

بمانند ولی از لحاظ اینکه هیچ وقت پیش نمی آمد که بدون اطالع قبلی از خانه بیرون برم طالح دیدم که به خانه 

 برگردم.

 

تصمیم داشتم که بمانم ولی بعد از صحبتهای آقا جون و مادرم از تصمیم صرف نظر  البته موقع آمدن به خانه آقا جون

 کردم.

 

سر ظهر بود که به خانه رسیدم. کلید را که در قفل در چرخاندم دیدم بچه ها توی حیاط نشسته بودند تا مرا دیدند از 

 جایشان پریدند و از دیدن من خیلی خوشحال شدند ولی چیزی نگفتند.

 

 «چطوری آمدید داخل حیاط؟ »سیمین پرسیدم: از
 

گفت:خیلی زنگ زدیم دیددیم کسی در را باز نمی کند بعد منیژه خانم گفت که شما خانه نیستید. محمد از روی در 

 خودش را انداخت توی حیاط و خوشبختانه در حیاط قفل نبود و در راحت باز شد و ما هم آمدیم توی حیاط.

 

انه را باز کردم و به اطاق رفتم. داریوش را که حسابی خسته بود خوابانیدم و به آشپزخانه رفتم و جلو رفتم و در خ

نیمرویی برای بچه ها درسا کردم. سفره را انداختم و بچه ها را صدا کردم که برای ناهار بیایند. ناگهان تلفن زنگ زد 

ایرج »ند خیلی آشفته و نگران و هراسان از من پرسید:گوشی را برداشتم. عزیز بود. بدون اینکه سالم و احوالپرسی ک

 «خانه است؟
 

 «سالم عزیز جون نه ایرج این موقع روز توی خانه چه می کند؟»گفتم:
 

 «علیک سالم پس چرا زنگ زدم محل کارش گفتند که امروز سر کار نیامده است؟»عزیز گفت:
 

رفته است شده بودم مثل اسپندی که روی آتش است. سعی کردم آه از نهادم برخاست یعنی چه که ایرج به سر کار ن

حاال عزیز جان چه کارش دارید که اگر آمد بگویم به شما »به اعصابم مسلط شوم البته خیلی کار مشکلی بود. گفتم:

 «زنگ بزند؟
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گاه ته زیر دستراستش نمی دانم که چطور شده جواد بیچاره سرکار که بوده دستش رف»عزیز من و منی کرد و گفت:

پرس و او را به بیمارستان ساسان برده اند. من که با این حال و اوضاع پایم نمی توانم بروم می خواستم به ایرج 

 «بگویم که سری به بیمارتسان بزند و ببیند که یک وقتی پولی چیزی نمی خواهد.
 

 «هیچکس همراه جواد آقا نیست؟»گفتم:
 

بیمارستان رسانده اند و زن و بچه اش را هم خبر کرده اند. گفتم به ایرج هم بگویم  چرا همکارانش او را به»گفت:

 «باالخره برادر بزرگترش است و آنجا باشد بهتر است.
 

چشم حتما اگر به خانه آمد و یا تلفن زد می گویم که به بیمارستان برود. خوب امری فرمایشی ندراید؟ ان »گفتم:

طوری نمی شود شما هم خیلی جوش نزنید و غصه نخورید خدا بخواهد همه چیز درست شاءاهلل که دست جواد آقا 

 «می شود.
 

گوشی تلفن را که گذاشتم نمی دانم چرا بر گوشه لبانم ناخود آگاه لبخند کمرنگی نقش گرفت. نه از اینکه این بال بر 

با هر دستی که بدهی با همان دست هم »ه سر جواد آقا آمده است بلکه از کار خدا در عجب ماندم درست گفته اند ک

 «می گیری.
 

 خدیا قربون بزرگی ات یعنی اینقدر زود هر کسی را به مکافات عملش می رسانی؟

 

حاال دیگر مطمئن بودم که جواد آقا آن آمپولهای لعنتی را به عمد برای من تهیه کرده بود و در این میان فقط و فقط 

عظم این عمل ناپسند را انجام داده بود. ولی خدایا من راضی به این کار تو نبودم. ناگهان خود او بود که تحت تأثیر ا

این افکار از ذهن من دور شد و فکر دیگری بر سر من هجوم آورد. یعنی ایرج امروز را کجا گذرانیده بود؟ باز آن 

یعنی االن هر جایی که باشند با  اعظم لعنتی برای او دام پهن کرده بود و می خواست او را به سمت خود بکشد.

همدیگر هستند. بدون فکر بلند شدم و تلفن اعظم را از توی دفتر تلفن پیدا کردم و شماره را گرفتم. دستم را جلوی 

دهنی گوشی گذاشتم تا صدایی از این طرف خط بلند نشود و اعظم بویی نبرد. چند زنگ متوالی خورد و در آخر 

 و متقاعب آن صدای بوق تلفن.« الو...الو...»به گوشی رسیدصدای زنی در آن طرف سیم 

 

اعظم گوشی را گذاشته بود و من هیچ چیزی دستگیرم نشده بود. خدایا پس باید از کجا می فهمیدم که االن ایرج 

 کجاست؟

 

دم؟ سراغ کرگوشی تلفن را مجددا برداشتم و بدون هدف تلفن را در دستم نگاه داشتم. به جه کسی باید تلفن می 

ایرج را از چه کسی باید می گرفتم؟ مستأصل شده بودم عقلم به هیچ کجا نمی رسید دوباره تصمیم گرفتم تمام 

 نیروی خودم را جمع کنم و مجددا به اعظم زنگ بزنم.
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عد از ب شماره تلفن اعظم را دوباره از توی دفتر تلفن نگاه کردم و خیلی شمره و آرام شروع کردم به گرفتن تلفن.

الو...الو... ای بابا »چند لحظه ای سکوت و سپس صدای بوق تلفن و از آن طرف خط صدای خانمی که جواب می داد

 «چرا مزاحم می شوی؟ مثل اینکه خیلی وقت اضافه داری ها؟
 

ن از ؟ مباز هم جرأت نکردم چیزی بگویم با خودم می گفتم اگر ایرج آنجا باشد و گوشی را بگیرد من چه کار کنم

غصه دق خواهم کرد. نه نه اصال چنین چیزی امکان ندارد. ایرج چنین مرد بی وجدانی نیست که بخواهد با من چنین 

 کاری بکند.

 

دوباره گوشی را گذاشتم. ترجیح دادم در بی خبری بمانم تا اینکه شنونده چنین خبری باشم. در همین گیر و دار 

ا عجله به طرف در رفتم. دیدم ایرج آمده است. خیلی خوشحال شدم و به بودم که دیدم صدای زنگ در آمد. ب

 طرفش دویدم.

 

قیافه اش خیلی خسته به نظر می رسید. دلم برایش سوخت. به خودم لعنت فرستادم که چرا اصال در مورد ایرج از 

 این جور فکرها می کنم.

 

 «کجا بودی؟»سالم کردم و به ایرج گفتم:
 

 «چه فرقی می کنه که من کجا بودم؟ برای تو»گفت:
 

 «خیلی فرق میکنه مثال اگر پیش اعظم...»گفتم:
 

لعنت به هر دوی شما. آخه از جان من چع می خواهید. دیگه خسته شدم. »نگذاشت بقیه صحبتم را تمام کنم. گفت:

 «ای خدا کاشکی زودتر بمیرم و راحت بشم.
 

و ننه من غریبم بازی در می آوری. یک سؤال کردم و یک کلمه هم جواب  چرا مثل پیرزنها نفرین می کنی»گفتم:

 «داره. این کارها چیه که می کنی؟ در ظمن ماشین را هم توی حیاط نیاور.
 

 «چرا نیاورم؟ مگر اتفاقی افتاده است؟»گفت:
 

عزیز زنگ زد و گفت هر وقت آره جواد آقا بنده خدا دستش زیر دستگاه مانده و او را برده اند بیمارستان. »گفتم:

ن خیلی ناراحت شد و سریع بود« آمدی خودت را به بیمارستان برسانی شاید آنها به کمک تو احتیاج داشته باشند.

اینکه خداحافظی کند از در بیرون رفت. به اطاق رفتم و از خوابیدن داریوش مطمئن شدم. سفارش او را به سیمین 

مقداری از لباسهای داریوش را که کثیف بود با دست شستم و همین طور هم بر کردم و به حمام رفتم. نشستم و 

بخت بد خودم اشک می ریختم. نمی دانم این گریه چرا تمام نمی شد؟ به خودم دلداری می دادم و سعی می کردم 

دای خودم و که خودم را آرام کنم. ولی امکان نداشت گریه بی صدای من تبدیل به فریادهایی شده بود که حاال ص

 فریادهایم را به آسانی می شنیدم.
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اصال برایم مهم نبود که کسی بفهمد که من گریه می کنم. باید صدای گریه من را همه بشنوند. آن بچه های لوش و 

از خدا بی خبر به همراه مادرشان که باعث پاشیده شدن زندگی من می شوند. حاال از گریه من خوشحال هستند برای 

 فرقی می کند. من دیگر نمی خواهم با ایرج زندگی کنم. همین فردا از اینجا خواهم رفت.من چه 

 

تقریبا دیگر غروب شده بود که به ناگاه صدای ماشین ایرج را شنیدم. ماشین را به داخل حیاط آورد و بعد از آن هم 

یافه اش خیلی خسته و داغون بود. معلوم خودش در آستانه در ظاهر شد. سالم کردم و او هم با میلی جوابم را داد. ق

بود که حسابی حالش گرفته است. برایش چای ریختم و آوردم و روی مبل نشستم. بدون اینکه به ایرج نگاه کنم 

 «از جواد آقا چه خیر؟ دستش چطور شد؟ ان شاءاهلل که به خیر گذشته؟»گفتم:
 

 «ه و دلت می خواهد که خبر خوبی بشنوی؟مطمئنی که به خیر گذشت»ایرج نگاهی به من کرد و گفت:
 

خوب معلومه من تا حاال بد کسی را از خدا نخواستم این هم که هر اتفاقی برای کسی بیفتد از خوبی یا بدی »گفتم:

 «باطنش است نه از نفرین و ناله دیگران. در هر حال امیدوارم که بال از سرش گذشته باشد.
 

نجایی که من اطالع دارم و تا همین یک ساعت پیش بیمارستان بودم باید به خدمت تا آ»ایرج پوزخندی زد و گفت:

 «شما عرض کنم که دست جواد را از مچ قطع کرده اند.
 

به ناگاه چنان حال بدی به من دست داد که احساس دل ضعفه شدیدی کردم. از ناراحتی چنان دستم را گاز گرفتم 

ه ای از گوشت ذستم کنده شود. طعم شور خون در دهانم مرا به خود که احساس کردم هر لحظه ممکن است تک

آورد. شنیدن این خبر برایم خیلی دردناک بود. چهره آقا حواد لحظه ای از نظر دور نمی شد. با نگاهی دردمند با 

 «ایرج تو رو به خدا همه چیز را برایم تعریف کن.»هیرج گفتم:
 

اهد دوباره آن مسائل را به یاد بیاورد و در موردش صحبت کند وقتی چشمش ایرج معلوم بود که اصال دلش نمی خو

 به نگاه ملتمسانه من افتاد شروع کرد به تعریق کردن.

 

ایرج گفت:صبح امروز که جواد به سر کار رفته یکی از دستگاههای برش خراب بوده و جواد بدون اینکه دستگاه را 

تعمیر دستگاه. زمانی که خرابی دستگاه رفع شده در اثر بی احتیاطی از برق بیرون بکشد شروع کرده است به 

خودش و به راه افتادن دستگاه برش انگشتان جواد همانجا قطع شده بودند ولی در اثر شدت خونریزی پزشکان 

ت ستصمیم گرفتند که دست را از مچ قطع کنند. هنوز هم مطمئن نیستند که غائله به همین جا ختم شود. خونریزی د

هنوز به طور کلی قطع نشده بود. ولی پزشکان اظهار می کردند که باید یک دو ساعت بگذرد و بعد نتیجه را اعالم 

کنند من هم دیگر نایی برایم باقی نمانده بود. از دیدن آن منظره دلخراش واقعا حالم بد شده بود. به همین دلیل 

ایی می زد. تمام بیمارستان به هم ریخته بود. زن جواد هم که تصمیم گرفتم زودتر برگردم. بیچاره جواد چه نعره ه

توی بیمارستان چند دفعه بیهوش شد واو را به زیر سرم بردند. و حال آن بنده خدا هم خراب بود. خالصه شور و 

 هحشری به پا بود که بیا و ببین. چقدر دلم برای جواد می سوخت. این مرد زحمت کش حاال با این یک دست دیگر چ

 کاری از عهده اش برمی آید. خدا خودش به فریاد برسد. تازه از فردا هم بدبختی های جواد شروع می شود.
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ایرج ادامه داد:حاال هم قراره دو سه روز در بیمارستان بماند تا ببینند خدا نکرده زخم دستش عفونت نکند و باالتر 

 «ا از قلم انداخته باشم.نرود. این هم تمام جریان امروز. فکر نمی کنم چیزی ر
 

 «ایرج همه چیز را گفتی به غیر از یک چیز.»گفتم:
 

 «آره همه چیزها را گفتم چه چیزی را نگفتم؟»ایرج گفتم:
 

 «نگفتی که امروز برای چی مرخصی گرفته بودی و سر کار نرفته بودی؟»گفتم:
 

 «مدل جدیده؟»ایرج گفت:
 

 «چی مدل جدیده؟»گفتم:
 

 «اینکه زنگ می زنی و می خواهی رد من را پیدا کنی. ببینم زاغ سیاه منو چوب می زنی؟»گفت:
 

اوال من از این اخالقها ندارم. تو منو خوب می شناسی. ثانیا عزیز جون ظهر که زنگ زد گفت به محل کار تو »گفتم:

 «تلفن زده و آنها گفته اند که تو مرخصی بودی.
 

د و سرش را به عقب تکیه داد. چشمانش را برای لحظه ای روی هم گذاشت. بعد از چند ایرج خودش را مبل رها کر

 دقیقه سکوت که بین ما حکمفرما شد او شروع کرد به صحبت کردن.

 

آره صبح که رفتم سر کار اینقدر حالم گرفته بود که اصال حوصله کار کردن را نداشتم. ساعت هنوز »ایرج گفت:

اعتی رد کردم و از اداره زدم بیرون. توی خیابان برای خودم می گشتم. بدون هدف هشت نشده بود مرخصی س

رانندگی کردم. به ناگاه وقتی به خودم آمدم خود را در میدان تجریش دیدم. یاد چند سال پیش افتادم وقتی که تو را 

پیاده شدم و شروع کردم به باال با خودم به دربند بردم و خودت هم حتما همه چیز را مو به مو یاد داری. از ماشین 

رفتن. در دل با خود حرف می زدم. خودم را لعن و نفرین می کردم که چرا با تو ازدواج کردم. با یادآوری آن 

خاطرات از خودم بدم آمده بود. یک مرد چهل ساله چطور اشک می ریخت و دم از عاشقی می زد. حاال که یادم می 

کنم و یا حداقل این خاطرات از ذهنم برای همیشه پاک شوند. وقتی به گدشته فکر  آید دلم می خواهد خودم را خفه

می کنم می بینم که من به خاطر غرور لعنتی و بیخودی که داشتم به این روز افتادم. حاال می بینم که این زندگی آن 

لی به خودم مغرور بودم. چیزی نیست که من در جستجویش بودم. من زندگی ام را با اعظم نابود کردم چرا که خی

می خواستم دماغ اعظم را به خاک بمالم. می خواستم اعظم را تنبیه کنم. بعد از آن هم وقتی تو را دیدم احساس 

کردم که عاشقت شدم تمام کارهایی را هم که کردم فقط به خاطر این بود که اوال می خواستم به اعظم و خودم ثابت 

اهم می توانم به دست بیاورم و ثانیا فکر کردم که می توانم در کنار تو خوشبخت کنم که من هنوز هم هرچه که بخو

باشم خیلی سعی کردم به خودم بقبوالنم که من حاال با تو خوشبخت ترین مرد روی زمینم ولی هر بار که اعظم را می 

به خاطر لجبازی حاال در قعر دیدم و یا با او حر می زدم می دیدم که من هم با اعظم می توانستم خوشبخت باشم ولب 

 «چاهی هستم که خودم آن را برای خودم کنده ام.
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از حرفهای ایرج به شدت ناراحت شدم. یعنی مانند یک بشکه باروت می خواستم منفجر شوم. برگشتم و چشمانم را 

ود و بی جان تو و آن واقعا که کار بیجایی کردی می دانی که با این اصرار و پافشاری بی خ»به او دوختم و گفتم:

فرشته احمث و شوهر احمق تر از خودش من حاال جزو افراد بدبختی هستم که قرار است تا همیشه بدبخت باقی 

بمانم. آخه ایرج تو که هنوز نمی توانی از این اعظم دل بکنی چرا یک نفر دیگر را هم بدبخت کردی تو که هر بار 

 هندوستان می کند چرا این ار را با من کردی؟!بچه ها را پیش مادرشان میبری فیلت یاد 

 

تو فکر می کنی که من زن احمقی هستم و چیزی متوجه نمی شوم ولی خوب می فهمم که دیگر آن پوراندخت قدیم 

براتی تو نیستم و حاال که سایه شوم اعظم و وجود بچه هایش زندگی را برای من به جهنم تبدیل کرده اند خود و 

خنک بهشت می نشینید و از روزگاران خوش گذشته می گویید. اعظم هم خیالش راحت است که یک اعظم در سایه 

دایه ای هست که بچه هایش را بزرگ کند و از آب و گل در بیاورد. با خودش فکر کرده اول و آخر بچه های من 

هار بچه نگهداری می کنم دیگر مال خودم هستند و مرا ول نمی کنند و به زن بابا بچسبند. در حالیکه تا وقتی از چ

توانی برایم باقی نمی ماند تا بخواهم شوهرم و زندگی ام را برای خودم نگه دارم و لذت زندگی را به او بفهمانم آنگاه 

تو به همرا عزیز دلت اعظم خانم گل به ریش من می خندید و در دل می گویید که یک احمقی به نام پوراندخت 

باشد تا مانند زن و شوهرهای جوان به عشق و کیف خودمان بپردازیم. ایرج خدا از سر  هست که هلل بچه هایمان

 «تقصیراتت نگذرد که با من چه کردی مرا سوزاندی و زندگی ام و جوانی ام و هستی مرا از بین بردی.
 

اب وجودان نها در عذایرج هیچ نمی گفت. تنگار به یکباره تمام حرفهایی که در دلش سنگینی می کرد و برای گفتن آ

 بود از دهان من بیرون آمده بود و او بدون اینکه زحمتی بکشد موضوع را با من در میان گذاشته بود.

 

اعظم دستش توی دعا و جادو است »همانجا مجددا با یاد سفارشهای منیژه خانم همسایه مهربانم افتادم که می گفت:

 «ش را به دست می آورد.مطمئن باش با همین کارهایش دوباره زندگی ا
 

رو به ایرج کردم و گفتم:من از تو چیزی نمی خواهم به جز داریوش. تو هم که با داشتن سه بچه دیگر یادی از این 

بچه نمی کنی و بود و نبودش برای تو فرقی نمی کند. اعظم جونت هم که حوصله مواظبت از بچه های خودش را 

هوو. بنابراین که من و این بچه معصوم و بی گناه برای همیشه از زندگی تو خارج ندارد چه برسد به نگهداری از بچه 

شویم تا دیگر تو خیلی عذاب نکشی و مجبور نباشی که دایم برای من فیلم بازی کنی. بهتر است راحت باشی. چرا که 

ند بدم می آمده. از قدیم من از اول از آن زندگی هایی که شوهر مجبور است دائما از زنش خیلی چیزها را پنهان ک

 «آدم از هر چه بدش می آید به سرش می آید.»هم درست گفته اند که 
 

بلند شدم و به اطاق پناه بردم. داریوش از خواب بیدار شده بود و همانطور که خوابیده بود داشت با خودش بازی می 

 کرد. خودم را به باالی سرش رسانیدم و او را

 

تر از هر چیز دلم برای این بینوا می سوخت . این بچه که حاال در پنج ماهگی هنوز تازه پدرش در آغوش گرفتم. بیش

 را شناخته بود. از حاال باید طعم بی پدری را می چشید.
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شب هنگام خوابیدن، ایرج پتو و بالشی برداشت و به میان هال آمد و همانجا دراز کشید و خوابید. ازاین کار ایرج 

شدم . احساس کردم که خیلی به من برخورده. هنوز از هم جدا نشیده بودیم، خرجش را از من سوا  خیلی ناراحت

 کرده بود .

 

به روی خودم نیاوردم. بدون اینکه حرفی بزنم بچه را بغل کردم و شروع کردم به الالیی گفتن، تا داریوش خوایش 

 چند دقیقه ای نگذشته بود که خوابم برد.برد. بعد هم خیلی خونسرد سرم را روی بالش گذاشتم. هنوز 

 

صبح خیلی خونسرد از خواب بیدار شدم. دیدم ایرج می خواهد از خانه بیرون برود. بدون اینکه سالم کنم، فقط به او 

من وسایلم را که جمع کردم ، می روم خانه آقا جون. بهتره ظهر که بچه ها از مدرسه می آیند خودت خانه  "گفتم: 

 "رکه من نیستم، تا در را برایشان باز کنم!باشی چا

 

 "برای چه می خواهی سر صبح بروی؟ مگه خبریه؟ "ایرج گفت : 

 

 "مثل اینکه حرفهای دیشب را فراموش کرده ای بمانم که چه بشود ؟ "گفتم : 

 

م حث و دعوا می کنیحاال من یک چیزی گفتم، چقدر جدی گرفتی، مگه من و تو دفعه اولی است که با هم ب "گفت : 

 "؟

 

 "دفعه اول نیست، ولی امیدوارم که بار آخر باشد "گفتم : 

 

 "منظورت چیه؟ "گفت : 

 

مثل اینکه گوشهایت اشکال شنوایی دارند، تقریباً با صدای بلند داد زدم، دارم بهت می گم که من می روم  "گفتم : 

 "قای عقل کلخانه آقاجون، دیگه هم برنمی گردم. حاال فهمیدی آ

 

مثالً فکر کردی که توی خانه آقاجونت تو را با یک بچه چند وقت تحمل می کنند؟ یکی دو  "پوزخندی زد و گفت : 

 "هفته آنجا مهمان هستی، بعدش می خواهی چه کار کنی؟

 

به دادگاه بروم و مهریه  اوالً آنها تا روزی که زنده ام از من و بچه ام نگهداری می کنند. بعد هم وقتی که من "گفتم : 

ام را مطالبه کنم، تو هم مجبوری مهریه ام را بدهی، آن وقت من به راحتی زندگی خواهم کرد. بدون اینکه مجبور 

 . "باشم رفتار و اخالق تو و اون اعظم مزخرف را تحمل کنم 
 

ت : ی خشمناک مرا نگاه کرد و گفبا این جمله آخری توانسته بودم حسابی ایرج را عصبانی کنم. برگشت و با چشمان

پس بیچاه عزیز راست می گفت که برای مهریه ات کیسه دوختی، حاال که اینطور شد، حسابی اذیتت می کنم، بعد  "

 . در را به هم کوبید و از خانه خارج شد . "مهریه ات را می دهم. حاال می بینی
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و داریوش و وسایل مورد احتیاجم را دورن ساک قرار من هم عجالتاً یک ساک کوچک برداشتم و لباسهای خودم 

 دادم و از در خاج شدم.

 

پیاده به راه افتادم همانطور که می رفتم در مورد تصمیمم فکر می کردم، آیا کاری را که می خواستم انجام دهم ، 

 درست بود؟!

 

. در را که به  "آمدم  "ا شنیدم که گفت : به خانه آقاجون رسیدم. زنگ در رازدم . بعد از چند ثانیه صدای مادرم ر

رویم باز کرد، بعد از احوالپرسی و خودش و بش به داخل خانه رفتیم. تازه آنجا بود که مادرم متوجه ساک دستی ام 

شد. با چشمانی پرسشگر به من نگاه کرد. می خواست از چشمانم متوجه تمام قضایا شود. خوشبختانه آن موقع از روز 

 نه نبود.آقاجون خا

 

 "چیه، چرا اینطوری منو نگاه می کنی؟ "به مادرم نگاه کردم و گفتم : 

 

 "باز دیگه چی شده ؟ باز که ساک به دست و بچه به بغل آمدی، جریان چیه ؟  "مادرم گفت : 

 

یل دال "گفت :  مادرم "اینطوری منو نگاه نکن. مطمئن باش که با دالیل مهمی این کار را کردم؟ "به مادرم گفتم : 

مهم تو حتما، مهین و محمد و خستگی ایرج خان و بحث ها و دعواهای متداول بین زن و شهور است. دختر تو دیگه 

االن فقط برای خودت زندگی نمی کنی، بلکه مادر یک طفل معصوم هستی و باید به خاطر اون هم که شده بمانی و 

 ."کشی و به قهر می آیی اینجا ؟ زندگی کنی. چرا هر روز این بچه را به پشت می
 

مادرجان اینقدر تند نرو! اگر اصل جریان را بدانی، مطمئن باش که تو به من کامالً حق می دهی و اصال نمی  "گفتم : 

 "گذاری که اگر هم خودم بخواهم، پایم را از این خانه بیرون بگذارم

 

 وابانیدم و پیش مادرم برگشتم . مادرم همچنان منتظر بود.داریوش را به اطاق بردم و پس از شیر دادن ، او را خ

 

خوب بفرمایید جریان را برایم تعریف کنید. به خدا اصال با شناختی که از تو داشتم، فکر نمی کردم که  "مادر گفت : 

کرت تبه شخدایا ، صد هزار مر ". سپس سرش را رو به آسمان کرد و گفت :  "تو بخواهی به این ترتیب زندگی کنی 

که من و آقاجون هیچ دخالتی در این ازدواج نداشتیم، ورگنه حاال باید نگاههای سنگین این دختر را هم تحمل می 

 . "کردیم و تا آخر عمر خودمان را لعن و نفرین می کردیم و آتش آه او ما را تا پایان عمر می سوزاند
 

ریختم و یک کمی نقل هم از توی کمد برداشتم و توی قندان رفتم توی آشپزخانه و دو تا چای برای خودم و مادرم 

 ریختم. سینی چای را به همران قندان آوردم و گذاشتم رو به روی مادرم.

 

 "مثل اینکه می خواهی خبر خوشی را به من بدهی که نقل آورده ای تا دهان مرا شیرین کنی؟ "مادرم گفت : 

 

سبکی می کردم. اصال از اینکه این اتفاقات رخ داده بود ، ناراحت نبودم .  خنده ام گرفت. عجیب بود ، چقدر احساس

نمی دانم! انگار هنوز موضوع را جدی نگرفته بودم یا از اینکه می خواستم از زندگی ای بیرون بروم که تمامش مال 
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را بلند کردم تا  خودم نبود و مجبور بودم آن را یک زن دیگر تقسیم کنم، احساس آرامش می کردم. استکان چای

ماشااله چقدر دل گنده ای، دل و روده من از نگرانی داره میاد توی حلقم، حاال تو راحت  "بخورم که مادرم گفت : 

 "اینجا نشسته ای و با خیال راحت چای می نوشی و نقل می خوری. بابا زودباش بگو، جون به لب شدم

 

بودم ، به داخل سینی برگرداندم، ولی نقل را فرو دادم. بعد رو به  استکان چای را که هنوز یک جرعه از آن ننوشیده

 . "خیلی دلتان می خواهد که جریان را بدانید؟ پس درست و حسابی گوش بدهید "مادرم کردم و گفتم : 
 

آن اعظم خانم که همیشه در کمین زندگی من بود، باالخره موفق شد که ایرج را به سمت خودش بکشد و مرا از 

 دان بیرون کند .می

 

منظورت چیه ؟ این چرت و پرت ها چیه که میگی،  "دهان مادرم از تعجب باز مانده بود. بازویم را گرفت و گفت : 

 "باز حتما خباالتی شدی!

 

مادرجان جا خوردی؟ من هم اول از شنیدن این حرفها جا خوردم ولی بعداً از ساده لوحی خودم متعجب  "گفتم : 

 ."ر به آسانی همه چیز را به آن رقیب واگذارکردمشدم که چقد
 

درست همه چیز را توضیح بده. شاید یک سوء تفاهم بین شما پیش آمده است. شاید ایرج خان می  "مادرم گفت : 

 . "خواسته با این حرفها لج تو را در بیاورد
 

 . "تعریف کنم. بعد نظرت را بگو اگر اینطور فکر می کنی، بهتر که صبر کی تا جریان را برایت "گفتم : 
 

یک ساعت نشستم و جریانات رخ داده را برای مادرم تعریف کردم. دست آخر هم بعضم ترکید و آنجا بود که 

فهمیدم هنوز ایرج را دوست دارم و از واگذاری زندگی چهار ساله ام به دیگری چقدر زجر می کشم. از اینکه از 

ون آمده ام از خودم حسابی لجم گرفته بود و از ساده لوحی خودم حسابی عصبانی زندگی ایرج به همین راحتی بیر

 بودم. مادرم بعد از شنیدن صحبت های من، طبق معمول شروع کرد به آه و نفرین کردن.

 

 ."چی شده مادر، شما که تا همین یک ساعت پیش می گفتی که سوء تفاهم است. حاال چرا نفرین می کنی ؟ "گفتم : 
 

من فکر نمی کردم که جریان اینطوری باشد که تو االن تعریف کردی. اگر این چیزهایی که تو میگی درست  "گفت : 

باشد . من دلم می خواهد فقط یک بار دیگر این ایرج خان را ببینم، آن وقت هرچی به دهانم بیاد،بهش می گویم. 

.  "شکهایش نمی سوخت. کاش هیچوقت او را ندیده بودمحیف دختر نازنیم که به او دادم . کاشکی دلم را برای آن ا

صحبتهای مادرم همچنان ادامه داشت که صدای زنگ در آمد. خودم بلند شدم و رفتم در را باز کردم. آقاجون پشت 

در بود. سالمی رد و بدل شد. آقاجون معلوم بود که از دیدن من حسابی خوشحال شده است . سراغ داریوش را 

وابیده ، دستش را بر روی شانه ام گذاشت و مرا به داخل خانه برد. یکراست به اطاقی که داریوش گرفت. گفتم خ

 خوابیده بود رفت و شروع کرد به بوسیدن داریوش .
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آخه مرد مگه بیکاری ؟ چرا بچه را بیدار می کنی؟ خوشت میاد طفل  "ناگهان صدای گریه بچه آمد، مادرم گفت : 

 "ابیده آزار بدهی ؟معصوم را که راحت خو

 

خانم چطور شده؟ تا به حال ندیده بودم با من اینطوری حرف  "پدرم برگشت و با تعجب به مادرم نگاه کرد و گفت : 

بزنی؟ چی شده ، بگو ببینم؟ معلومه خیلی عصبانی هستی که هرچی توی دلت قلمبه شده روی سر من خالی می 

 ."کنی
 

ابی کفری و ناراحت است . فقط شما مانده اید. آن هم تا چند دقیقه دیگر، بعد از آره ، مادرجون که حس "گفتم : 

 . "تعریف کردن جریان، شما هم مثل ما می شوید
 

 . "خوب زود باشید بگویید ببینم. جریانات اتفاق افتاده را برای من بازگو کنید "آقاجون گفت : 
 

 ."چشم آقاجون ، همین الساعه "گفتم : 
 

 آب آوردم و سریع به آقاجون رسانیدم. آقاجون هم معلوم بود که حسابی خونش به جوش آمده بود. رفتم

 

فعال همین جا بمان و به خانه خودت برنگرد. ببینم که ایرج خان کی می آید دنبالت. هر وقت که آمد  "آقاون گفت : 

 . "چه غلطی بکند آن وقت باهاش حسابی برخورد می کن. بهتره فعال ببینم که می خواهد
 

سه رو زگذشت و ایرج نه تلفن زد و نه دنبالم آمد. سرانجام روز سوم دور از چشم مادر و آقاجون به خانه زنگ زدم. 

چی می خوای؟ برای چی زنگ زدی  "ایرج خودش تلفن را برداشت. وقتی صدای مرا شنید، انگار جا خورد و گفت : 

 ."؟
 

 "ص نمی کنی؟چرا تکلیف مرا مشخ "گفتم : 

 

تکلیف تو مشخص است، چه چیز را می خواهی برایت مشخص کنم؟ همانجا که گذاشتی و از خانه رتفی ،  "گفت : 

 . "همه چیز مشخص شد
 

تو هم که بدت نیامد و انگار حسابی بهت خوش می گذره؟ اصال نمی پرسی که داریوش چطوره؟ اصال نمی  "گفتم : 

 . "اریدان یک پسری به این نام د
 

 "از زندگی با تو چه خیری دیدم که از بچه ات بخواهم ببینم ؟ "گفت : 

 

چی شد؟ حاال این بچه، بچه خودم است؟ آهان راست می گویی، یادم نبود که روز اول از خانه آقاجونم  "گفتم : 

ایی و با آقاجونم صحبت کنی تا آوردم. در هر حال من که به ادامه زندگی با تو هیچ عالقه ای ندارم، پس بهتره که بی

 ."او هم از طرف من همه چیز را برای تو مشخص کند
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طالق می خواهی دیگه ؟ این که دیگر اینقدر اره بده، تیشه بگیر ندارد. فعال که سرم شلوغ است و وقت  "گفت : 

 ."سره می کنیمندارم. تو هم بهتره همانجا باشیف توی هفته آینده می آیم و می رویم و تکلیف را یک
 

. گوشی را  "خیلی خوشحال می شوم که دیگه مجبور نیستم با مرد دروغگو و شارالتانی مثل تو زندگی کنم  "گفتم : 

گذاشتم ، تمام چهار ستون بدنم می لرزید. نمی دانم چرا از شنیدن حرفهای ایرج حسابی لجم گرفت . شاید منتظر 

اهد که به خان هبرگردم ولی او با پرروی تمام حرفش را زد. من از ایرانج بودم که به التماس بیفتد و از من بخو

 . حسابی حالت را می گیرم. "ایرج خان حاال که اینطور شد. بچزخ تا بچرخیم "لجبازتر بودم. با خودم گفتم 

 

ه راه افتادم. فردای آن روز به هوای برداشتن وسایل داریوش و مقداری دیگر لباس برای خودم، سمت خانه ایرج ب

در راه دلم شور می زد. چندبار می خواستم برگردم، ولی باز خودم را دلداری می دادم که به دلیل اینکه چند روز 

 است با ایرج رو به رو نشده ام، چنین حالتی دارم.

 

خان هسری  هبه سر کوچه رسیدم. خوشبختانه کوچه خلوت بود. ساعت حوالی چهار بود. تصمیم گرفتم قبل از رفتن ب

به منیژه خانم بزنم و از او خداحافظی کنم. به درب منزل منیژه خانم رسیدم، زنگ زدم، خودش در را برایم باز کرد. 

از دیدن همدیگر خیلی خوشحال شدیم. خیلی اصرار کرد که به داخل خانه بروم، ولی قبول نکردم و ترجیح دادم که 

م از من خواست که اتفاقات پیش آمده را برایش تعریف کنم. من هم همان جا با هم کمی صحبت کنیم. منیژه خان

مختصر و مفید مقداری از جریان را گفتم .منیژه خانم خیلی متاثر شد و چندین بار سرش را به عالمت تاسف تکان 

دم رراستی آقای صابری و بچه ها سر ظهر همگی تر و تمیز و شیک و پیک رفتند بیرون. من فکر ک "داد و گفت : 

 "آمده اند دنبال تو؟

 

 ."نه کسی دنبال من نیامد! یعنی قرار چنین چیزی نداشتیم "از حرف های او خیلی تعجب کردم، گفتم : 
 

هر چه زودتر باید به خانه برمی گشتم. داریوش اگر گرسته می شد، خانه را روی سرش می گذاشت . از منیژه خانم 

 تادم.خداحافظی کردم وبه سمت خانه راه اف

 

با کلیدی که در دست داشتم به داخل خانه رفتم. خانه برعکس تصو رمن، بسیار تمیز و مرتب بود. هیچکس در خانه 

نبود. خیلی تعجب کرده بودم. چطور این ساعت بچه ها در خانه نبودند. به طرف کمد لباسها رفتم، دیدم لباسهایم 

 طاق افتاد.آنجام نیست. ناگهان چشمم به بقچه ای در گوشه ا

 

جلو رفتم، لباسهای من و داریوش در داخل آن به چشم می خورد. دیگه داشتم آتش می گرفتم. ایرج از خدا خواسته 

 تمام وسایل مرا جمع کرده بود و انگار می خواست همه چیزهایی را که به من مربوط است، از خانه بیرون بیاندازد.

 

یاج داشتم در ساکی که به همراه خود آورده بودم گذاشتم و از خانه خارج شدم. خالصه با ناراحتی ، وسایل را که احت

سر گوچه که رسیدم. صدای بوق های چند ماشین به گوشم رسید. معلوم بود که عروس می ردند. داخل خیابان اصلی 

 شدم.
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الهی که خوشبخت شوند.  با خود می گفتم : خوش به حال آنهای یکه تازه می خواهند زندگی خوبی را آغاز کنند.

هنوز این جمله به پایان نرسیده بود که به ناگاه ماشین ایرج را از دور دیدم. پشت سر ماشین ایرج چند ماشین دیگر 

هم به چشم می خورد که پی در پی بوق شادی می زدند. این بوق ها چه بودند که به گوش من می رسید. چشمانم را 

آرام به سمتی که من ایستاده بودم می آمد. ایرج با کت و شلوار جدیدی که تازه به ماشین ایرج دوختم، ماشین، 

دوخته بود، پشت فرمان ماشین دیده می شد. بچه ها هم پشت ماشین نشسته بودند و هر کدام یک بادکنک دستشان 

 بود . هیچ کدام حواسشان به زن بینوایی که شاهد خیانت شوهرش بود، نبود .

 

زن که بود که کنار ایرج همان جایی که همیشه جای من بود، نشسته بود،چشمانم سیاهی می رفت. خدای من ، آن 

آره، آن خانمی که پهلوی ایرج نشسته کسی نبود جز اعظم . همان اعظمی که زندگی مرا ا زچنگ من در آورده بود و 

 "شب ایرج در گوشم طنین می انداخت مرا به روز سیاه نشانده بود. نمی توانستم بفهمم که جریان چیه؟ حرفهای دی

تازه معنی حرفهای ایرج را فهمیدم . می خواست عروس به خانه بیاورد که  "فعال این یک هفته سرم شلوغ است

 سرش شلوغ بوده است .

 

قیافه اعظم را از نظر گذراندم. چقدر خوشحال بود، خنده های از تع دل او قلب مرا ریش می کرد. موهای رنگ شده 

 بلوند اعظم به طرز زیبایی آرایش شده بود. و

 

معلوم بود که آرایشگاه رفته، روی هم رفته دلنشین بود و با نگاه اول به دل می نشست، ولی رگه هایی از گذشت ایام 

 و گذشت سالهای جوانی در صورت او به چشم می خورد.

 

لحظات به هیچ وجه فکر نمی کردم، حتی اگر همه فکر با گریه شوع کردم به دویدن. همه مرا نگاه می کردند. در آن 

 می کردند من دیوانه هستم، باز هم برایم مهم نبود.

 

به خانه رسیدم، شروع کردم به در زند. چنان دیوانه وار به در کوبیدم که گویی می خواستم در را از جا بکنم. پدرم 

 "ه سرآوردی؟ آمدم ...کیه؟ کیه؟ چه خبره؟ مگ "هراسان به پشت در آمد و گفت : 

 

آقاجون در را که باز کرد، خودم را در آغوشش انداختم و شروع کردم به گریه کردن. فکر می کردم که هیچ گاه 

این گریه من به انتها نخواهد رسید. پدرم مرا در آغوش گرفت، سرم را به روی شانه های همیشه قدرتمندش 

آقاجون سرم را نوازش می کرد، طفلکی همیشه سعی می کرد که تکیه گاه گذاشتم و مدتی در همان حال باقی ماندم. 

 قدرتمندی برای فرزندانش باشد، ولی حتی وجود آقاجون هم مرا آرام نمی کرد.

 

پوران جان بابا، نمی خواهی چیزی بگویی؟ نمی خواهی برای  "آقاجون همانطور که سر من را نوازش می کرد گفت : 

 "چیزی دختر عزیزم را اینقدر نگران و وحشت زده کرده است ؟من تعریف کنی که چه 

 

 . دوباره بغضم ترکید . "آقاجون ... آقاجون ... ایرج ... "بدون اینکه سر بلند کنم گفتم : 
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چی پوران جان، ایرج خان چه کار کرده؟ چه اتفاقی افتاده ؟ رفتی خانه با هم دعوایتان شد ؟ عیبی  "آقاجون گفت : 

 . "ه هر دو نفرتان از هم دلخورید، دایم به پروپای هم می پیچیدندار
 

آقاجون کاشکی می مردم و این روز را نمی دیدم، آقاجون ایرج مرا زیر پا له کرد، با این کارش من برای  "گفتم : 

آخر عمرم حاضر همیشه نام او را از دفتر زندگی ام پاک می کنم. ازش متنفرم، با این صحنه ای که امروز دیدم تا 

 . "نیستم حتی اسم او را به زبان بیاورم
 

 "آخه دخترم چه مسئله ای پیش آمده که تو مثل اسپند روی آتش شدی؟ "آقاجون گفت : 

 

می دانی چی دیدم؟ وقتی از خانه برگشتم، ایرج را با بچه هایش و اعظم توی ماشین دیدم. می دانید کجا می  "گفتم : 

 "رفتند ؟

 

 . "نه آقاجان ، از کجا بدانم "جون در حالی که در صدایش م زیادی موج می زد گفت : آقا 
 

ظاهرا دوباره رجوع کرده بودند و داشتند به خانه ایرج می رفتند، چند تا ماشین هم پشت سرشان بوق و  "گفتم : 

مان خانه ای که من چهار سال کرنا می زدند و عروس را به حجله می بردند، می بینی آقاجون من چقدر بدبختم! ه

 . "توی آن خون دل خوردم و زندگی کردم، حاال شده خانه اعظم خانم 
 

الهی مادرت بمیره پوران، که شاهد چنین روزی نباشد، بلند  "ناگهان صدای مادرم را از پشت سرم شنیدم که گفت : 

 شو مرد، بلند شو خیلی کار داریم.

 

نامرد و بعد هم هر چه الیق خودش و آن زن بی لیاقتش هست بارشان کنیم و  اول می خواهم برویم خانه آن

 . "برگردیم. من که تا زهر خودم را به آنها نریزم، ول کن نیستم 
 

خانم من، عزیز من، حیف تو نیست که بروی و با چنین آدمهایی که بوی انسانیت نبرده اند، دهن  "آقا جون گفت : 

 ثیف کنی ؟به دهن شوی و خونت را ک

 

حیف از دختر دسته گلم که دو دستی دادم به این مرد از خدا بی خبر. حاال بروم و به او چه بگویم؟ بگویم آفرین که 

حق خوبی های دخترم را کف دستش گذاشتی، بگویم این بود جواب تمام خوبی هایی که دخترم در حق تو و بچه 

 های نمک نشناست کرد.

 

مردی تو را ندهد، معلوم است که بهشت و جهنم همه حرف است. من که اعتقادی را به خدا بر اگر خدا جواب این نا

 باد می دهم. اگر آن روزی را نبینم که ای ایرج خان، تو بر خاک سیاه نشسته ای .

 

 دختر نازنینم تا وقتی زنده ام و نفس می کشم، قدم تو و پسرت بر چشمان 
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را هم دارم. خانم، مبادا ببینم که از گل نازکتر به دختر من گفته ای. فردا صبح می  روزی که زنده هستم، منت شما

رویم دادگاه و درخواست طالق می کنی. چرا خودت را ناراحت می کنی؟ اصالً چه بهتر که تو امروز متوجه همه چیز 

ودت ببینی. حاال هم بلند شو شدی. خدا می خواست که تو امروز به آن خانه لعنتی بروی و همه چیز را با چشمان خ

 «برویم داخل خانه، بلند شو دخترم بلند شو.
 

دست مرا گرفت و از زمین بلند کرد. با هم به داخل خانه رفتیم. تا شب خودم را در اطاق زندانی کردم. حتی شام هم 

. آن شب تا خود صبح، نتوانستم بخورم، چیزی از گلویم پائین نمی رفت و همه چیز به نظرم تلخ و بدمزه می آمد

چشم بر روی هم نگذاشتم. تمام مدت به زندگی فنا شده ام فکر می کردم. گاهی اشک می ریختم، گاهی بر ساده 

لوحی خودم لعنت می فرستادم و گاهی هم اعظم را از نفرین های خود بی نصیب نمی گذاشتم. فکر و حواسم دائماً 

حاال حتماً از خوشحالی در پوستش نمی گنجید. حاال که خودش دوباره  در آن خانه دور می زد. در فکر اعظم بودم.

خانم مطلق و بی چون و چرای آن خانه شده بود، لذت می برد. حاال که بچه هایش از آب و گل در آمده و بزرگ 

 شده بودند، حاال وقت آن رسیده بود که اعظم و ایرج هم به فکر خودشان باشند.

 

قراری می کرد. او هم بی تاب و طاقت شده بود. بیشتر از خودم، دلم برای طفل بینوا می داریوش هم تا صبح بی 

 سوخت.

 

صبح زود با چشمانی پف کرده از جایم بلند شدم، بدون اینکه لحظه ای چشم روی هم گذاشته باشم. از اطاق بیرون 

ند. این دو موجود مهربان و بی همتا، آمدم و دیدم مادرم و آقاجون هر دو در کنار سفره غمگین و ساکت نشسته ا

 چطور یک شبه از غصه زندگی من پیر شده بودند!

 

سالمی کردم و در کنار آنها نشستم. هر دو تا مرا دیدند، هول شدند. غم سنگینی تا لحظاتی پیش مانند هاله ای 

 شحال نشان بدهند.صورت آنها را پوشانده بود. ولی حاال با دیدن من سعی می کردند که خودشان را خو

 

مادرم برای من چایی ریخت و آن را شیرین کرد. آقاجون، گوشه سفره را باال زد و یک عدد نان بربری تازه از آنجا 

 بیرون آورد و جلوی من گذاشت و مرا تشویق به خوردن کرد.

 

یک تکه سنگ خارا در گلویم مانده  اصالً اشتها نداشتم، ولی به خاطر اصرار آنها شروع کردم به خوردن. لقمه ها مانند

 بود و پائین نمی رفت. مجبور بودم به زور چای آنها را قورت بدهم.

 

باالخره تکلیف من را چه کسی روشن می کند؟ من دیگه دلم نمی خواهد حتی یک »رو به آقاجون کردم و گفتم: 

 «لحظه هم اسم اون نامرد توی شناسنامه من باشد.
 

ترم من هم برای همین االن اینجا هستم. صبحانه ات را بخور تا با هم به دادگاه برویم و دخ»آقاجون گفت: 

 «درخواست طالق بدهی. اگر صبحانه ات را خوردی بلند شو برویم.
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با شنیدن این جمله از دهان آقاجون، گویی خون توی رگهایم به ناگاه به جریان افتاد. از اینکه می خواستم برای 

 ین نامرد قدمی بردارم، خوشحال شدم.جدایی از ا

 

امیدوارم هرچه »آماده شدم و به همراه آقاجون از منزل خارج شدیم. موقع خروج، مادرم تا دم در با ما آمد و گفت: 

و زیر لب شروع کرد به خواندن آیت الکرسی، مادرم معموالً هر وقت می « زودتر با دست پر به خانه برگردید.

 به قصد انجام دادن کار مهمی ترک کنیم آیت الکرسی می خواند و به ما فوت می کرد.خواستیم خانه را 

 

حوالی ساعت یازده به دادگستری رسیدیم، وای که چقدر شلوغ بود. تمام راهروها پر بودند از زنان و مردانی که به 

 عناوین مختلف می خواستند از هم جدا شوند.

 

راه خود آورده بودند. بیچاره بچه هایی که شاهد کشمکش و دعوای پدر و مادر بعضی ها فرزندانشان را هم به هم

خود بودند. چقدر زجر می کشیدند. چقدر دلم برای آنها سوخت. یک گوشه دعوای بین زن و شوهر به اقوام هر دو 

 طرف سرایت کرده بود و مشت و لگدی بود که خانواده ها نثار همدیگر می کردند.

 

دادگاه صدای دعوای دو مرد شنیده می شد که حرفهای رکیکی به هم می زدند. آن طرف تر یک زن  از گوشۀ دیگر

و شوهر بر سر گرفتن حضانت بچه هایشان با هم گالویز شده بودند. آنجا بود که با خودم فکر کردم که درد من 

 متحمل شده ام.آنجوری که فکر می کردم نیست و درد دیگران به مراتب بدتر از رنجی است که من 

 

به کمک چند نفر که از من و آقاجون به این مسائل آشناتر بودند، شکایت نامه ای تنظیم کردم و آن را به دادگاه 

تحویل دادم. قرار شد تا دو هفته دیگر به پرونده ما رسیدگی شود. تا آن وقت من دلم نمی خواست هیچگونه تماسی 

 با ایرج داشته باشم.

 

ت قیافه ایرج را زمانی که درخواست طالق بدستش می رسید می دیدم. حتماً قیافه شوکه شده اش، دلم می خواس

 خیلی تماشایی خواهد بود.

 

با خود می گفتم، نمی گذارم آب خوش از گلوی اعظم و ایرج پائین برود. ایرج خان حسابی اذیتت می کنم. حاال 

 کره می دهد.بگذار بهت نشان خواهم داد که یک من ماست چقدر 

 

دو هفته دیگر هم گذشت و باز هم از ایرج خبری نشد. معلوم بود روزگار را به خوشی می گذرانند که اصالً یادی از 

من و بچه اش نمی کند. تقریباً شانزده روز از آن اتفاق گذشته بود که ساعت نه صبح هفدهمین روز، تلفن به صدا 

 انم چرا گوشهایم را برای شنیدن حرفهای آقاجون تیز کرده بودم.درآمد. آقاجون گوشی را برداشت. نمی د

 

بله شناختم، امری داشتید؟ نخیر خواب است. چطور مگه؟ نه او با شما »صدای آقاجون را می شنیدم که می گفت: 

تی شما ححرفی ندارد. االن حدوداً بیست روز است که این دختر، یعنی همسر شما به همراه فرزند شما اینجاست ولی 

 از یک تلفن خشک و خالی هم نسبت به این دختر دریغ کرده اید.
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به شما هم می گویند پدر؟ لطفاً صدایتان را برای من باال نبرید. چند بار بگویم، پوران حرفی با شما ندارد. ان شاءاهلل 

ی تگاه تلفن و متعاقب آن صداو ناگاه صدای کوبیدن گوشی بر روی دس« در دادگاه همدیگر را می بینیم. خدانگهدار.

 «آن مردک پررو و گربه صفت بود؟»مادرم را شنیدم که پرسید: 
 

هیس، این دختر بیچاره خوابیده، یک وقت بیدار می شود و باز هم شروع می کند به حرص و جوش »آقاجون گفت: 

 «خوردن.
 

 «خوب حرف حساب این آقای ناحسابی چه بود؟»مادرم گفت: 
 

هیچی، آقا با کمال پرویی می خواست ببیند، جریان احضاریه ای که دم خانه اش رفته چه بوده است؟ »فت: آقاجون گ

در ضمن با پوران صحبت کند شاید او را قانع کند و پوران از شکایتش صرف نظر کند. می گفت من پوران را طالق 

 «نمی دهم و او را دوست دارم.
 

ه چقدر رویش زیاد است؟ اگر من به جای او بودم اصالً رویم نمی شد دیگر حتی وای که این گربه کور»مادرم گفت: 

از صد کیلومتری این دختر رد شوم، چه برسد به اینکه زنگ بزنم و ادعای بی پایه و اساس هم داشته باشم و ابراز 

 «عالقه کنم.
 

روز دیگر بود. در این چهار روز باید خودم پتو را روی سرم کشیدم و باز هم سیل اشک امانم نداد. روز دادگاه، چهار 

 را آماده می کردم که چطور با ایرج رو به رو شوم و یا اگر او را دیدم به او چه بگویم.

 

در تمام این مدت با خودم کلنجار می رفتم که با « اصالً آیا توی صورتش نگاه خواهم کرد یا نه؟»با خودم می گفتم: 

 هم تا او را بیشتر آزار بدهم.دیدن ایرج چه کاری انجام د

 

چهارشنبه، روز دادگاه به سرعت از راه رسید. آن شب باز هم تا صبح نخوابیدم. ساعت شش صبح از جایم برخاستم 

و به آشپزخانه رفتم. سماور را روشن کردم و صورتم را شستم و چای دم کردم. ساعت هفت آقاجون و مادرم از 

ای آن بنده های خدا هم نشان دهنده این بود که آنها هم دیشب، شب خوبی نداشته خواب بیدار شدند ولی قیافه ه

 اند. ساعت هفت و نیم به همراه آقاجون از خانه خارج شدیم.

 

 

 

 08فصل 

 

 

 

ساعت نه صبح به ما وقت دادرسی داده بودند. رأس ساعت هشت و نیم به دادگستری رسیدیم. هنوز از تاکسی پیاده 

دیم که چشمم به ایرج افتاد که با حالتی عصبی داشت باال و پائین می رفت. به او اعتنایی نکردم و از ماشین نشده بو

پیاده شدم و به همراه آقاجون به طرف ساختمان دادگستری به راه افتادیم. نزدیک پله های ساختمان که رسیدیم، 
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ا گرفت، ولی من با حالتی عصبی دستم را از میان ایرج متوجه حضور ما شد و دوان دوان به طرف ما آمد، دست مر

 دستش بیرون کشیدم.

 

پوری جان این مسخره بازیها چیه؟ این چه کاری است »ایرج از این کار من جا خورد، ولی به رویش نیاورد و گفت: 

ان بیا پائین که انجام داده ای؟ مگه من چه کاری مرتکب شدم که تو از من شکایت کرده ای؟ پوری جان از خر شیط

 «و بگذار همه چیز به خوبی و خوشی پایان بپذیرد.
 

عاً ایرج خان واق»آقاجون که تا این موقع ساکت در گوشه ای ایستاده بود و فقط به حرفهای ایرج گوش می داد گفت: 

تید اموش کار هسبه نظر شما هیچ اتفاقی نیفتاده؟ هیچ گناهی از جانب شما سرنزده؟ واقعاً از اینکه شما اینقدر فر

برایتان متأسفم. البته کسی که اینقدر خوش باشد که در آن واحد بتواند دو زن اختیار کند. من شخصاً بهش حق می 

دهم که همه چیز از خاطرش رفته باشد. ایرج خان، یک کالم، ختم کالم، حتی اگر پوران از این شکایت بگذرد من 

ل شما پوران چقدر خرد می شود، این دختر در این بیست روزه به اندازه نمی گذرم. چطور فکر نکردید که با این عم

ده سال پیر شده است. اصالً هیچ به او نگاه کرده اید که چقدر شکسته شده شما حق نداشتید با دختر من چنین کاری 

دانید که کنید. آن هم دختری که شما چندین و چند ماه به دنبالش بودید. خودتان بهتر از هر کس دیگر می 

هیچکس با این وصلت موافق نبود، ولی ما فکر کردیم شما مرد سرد و گرم چشیده ای هستید و سرتان به سنگ 

خورده و حاال می نشینید و زندگی می کنید، ولی شما کاری با ما کردید که ما حتی به چشمهای خودمان هم دیگر 

ما عرض کنم که بین شما و دختر من از همین االن همه اطمینان نداریم. در آخر صحبتم بهتره آقای صابری خدمت ش

 «چی تمام شده است. شما را به خیر و ما را به سالمت.
 

خوشبختانه در همان هنگام، دادیار دادگاه ما را صدا کرد و من و ایرج به همراه آقاجون به اطاق دادرسی رفتیم. بعد 

ا ختم به خیر کند، ولی من و پدرم نمی خواستیم زیر بار از یک ساعتی که گذشت، آقای قاضی سعی داشت عائله ر

 برویم که قرار بعدی از طرف قاضی تعیین شد.

 

در این مدت کار من شده بود، نشستن و فکر کردن در مورد ایرج و اعظم، داشتم دیوانه می شدم. با خودم می گفتم: 

اگر این کار را بکند، من خواهم مرد، بدون وجود  مبادا ایرج برای آزار من بخواهد داریوش را از من بگیرد. وای

 داریوش نمی توانستم زندگی کم.

 

از اطاق بیرون آمدم تا پهلوی مادرم که در آشپزخانه مشغول آشپزی بود بروم. آن بنده خدا مشغول سرخ کردن 

ه وعی به من دست داد کسبزی قورمه بود. هنوز پایم به آشپزخانه نرسیده بود که چنان حالم منقلب شد و حالت ته

 به زحمت توانستم خودم را تا دستشویی برسانم.

 

به هر صورتی بود، خودم را به دستشویی رساندم. این حاالت برایم آشنا بود. یعنی ممکن بود؟ نه... نه... چنین چیزی 

 امکان نداشت. حداقل حاال دلم نمی خواست که این موضوع صحت داشته باشد.
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مرا چنین دیده بود، خودش را به پشت دستشویی رسانید و از آنجا مرا صدا می کرد. به او گفتم:  مادرم که حال

چند مشت آب به صورتم زدم، ولی دلم نمی خواست خودم را در آئینه نگاه کنم. « چیزی نیست و حالم خوب است.»

ا می خواستند مرا ببلعند. حاال از خودم خجالت می کشیدم. انگار آئینه شده بود، هزاران جفت چشم و این چشمه

چطور باید به صورت مادر و آقاجون نگاه می کردم. بدترین اتفاقی که ممکن بود برای من بیفتد، همین بود. بعد از 

 مدتی از دستشویی بیرون آمدم.

 

چیز  ن یکهمی»مادرم همانجا پشت در روی زمین نشسته بود. به محض اینکه از دستشوئی بیرون آمدم، مادرم گفت: 

 «را کم داشتیم. خیلی از این مرتیکه خوشم می آید، حاال یکی دیگر از قماش این آقا هم توی راهه.
 

مادرجون تو دیگه نمک روی زخم من نپاش. االن اگر از خدا نمی ترسیدم، می رفتم و یک بالیی سر خودم و »گفتم: 

 «این بچه می آوردم.
 

مگر من می گذارم. فقط وقتی می توانی این کار را انجام دهی که از روی جنازه  چه غلط های زیادی...»مادرم گفت: 

من رد شوی. اگر می بینی من این طوری می گویم، فقط به خاطر خود توست. می بینم شدی یک مشت پوست و 

چه دیگر ب استخوان. دل من طاقت نمی آورد که ببینم این همه مسئولیت روی گردن تو سنگینی می کند. با آمدن یک

کار تو چند برابر می شود. اعصاب آدم هم که داغون باشد، انگار نانش را توی خونش می زند و می خورد. در هر 

 حال خدایا شکرت! شاید خیری است که ما از درک آن عاجزیم. شاید صالح کار دختر من هم در این بوده است.

 

تا مشخص شدن وضعیت بارداری من با ». به مادرم گفتم: خوشبختانه آن روز و آن ساعت آقاجونم در خانه نبود

تا عصر صبر کردم. عصر به همراه مادرم، به مطب دکتر ارجمندی رفتیم. « آقاجون و یا هیچ کس دیگر صحبت نکن.

 آنجا از دکتر خواهش کردم که یک آزمایش بارداری بنویسد.

 

رده بود. واقعاً پزشک دلسوزی بود. فوری برایم آزمایش دکتر ارجمندی همان دکتری بود که داریوش را به دنیا آو

نوشت و قرار شد فردا صبح به آزمایشگاه بروم. بعد از دو سه روز جواب آزمایش آماده شده بود. با اینکه از ظواهر 

امر مشخص بود که باردار هستم، ولی وقتی جواب مثبت آزمایش در دستم سنگینی کرد، نای حرکت و راه رفتن را 

اشتم. اصالً پایم کشش نداشت. همانجا در آزمایشگاه میخکوب شده بودم. دست آخر به هر زحمتی بود، از ند

 آزمایشگاه بیرون آمدم و با یک تاکسی دربست خودم را به خانه رسانیدم.

 

 رم درمادرم انگار پشت در منتظر من نشسته بود. به محض اینکه روبروی در خانه رسیدم، در حیاط باز شد و ماد

 آستانه در ظاهر شد، از ظاهر و قیافه و شانه های آویخته من متوجه جریان شد.

 

دختر نازنینم، من هر چه فکر می کنم، می بینم که با »دست مرا گرفت و با مهربانی مرا به داخل خانه برد و گفت: 

که، هر کاری را در جهت رضای  خواست و مشیت خداوند نمی توان جنگید. خداوند به قدری مهربان و بزرگوار است

 بنده اش انجام می دهد. شاید این اتفاق هم مصلحت او بوده است. ناراحت نباش و به پروردگار توکل کن.

 

 خدا گر به حکمت ببندد دری
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 «ز رحمت گشاید در دیگری.
 

ده ای دارد، اگر با فکر کردن با صحبتهای مادرم کمی آرام شدم. با خودم فکر می کردم، این همه غصه خوردن چه فای

 و غصه خوردن کاری از پیش می رفت، حاال تمام مشکالت من پایان یافته بود.

 

از فردای آن روز کار مادرم شده بود مواظبت کردن از من و داریوش. طفلکی نمی گذاشت دست به سیاه و سفید 

اید تمام وقت مواظبت از این بچه را به بزنم. داریوش هم که کارهای مخصوص خودش را داشت و فقط یک نفر ب

 عهده می گرفت.

 

فرشته و فروغ هم در رفت و آمدهایی که به خانه آقاجون می کردند، در جریان تمام اتفاقات قرار گرفته بودند. 

بیشتر اوقات خودشان به همراه بچه ها و بدون آقا مهدی و محمد می آمدند. آنها فکر می کردند که ممکن است من 

ناراحت شوم و بنابراین سعی می کردند نه از شوهرانشان حرف بزنند و نه من شوهرانشان را ببینم. فرشته و فروغ 

خواهرهای مهربان و دلسوزی برای من بودند. هر بار که برای دیدن من می آمدند، دستهایشان پر بود از کادوهایی 

ناراحت می شدم ولی به روی آنها نمی آوردم. چرا که احساس که برای داریوش می آوردند. من از این کار آنها واقعاً 

 می کردم آنها به من و بچه ام ترحم می کنند و من اصالً این احساس را دوست نداشتم.

 

دو سه روزی از جریان علنی شدن بارداری ام گذشته بود. طرف های عصر بود که زنگ در به صدا درآمد. آقاجون 

 ام باعث شد از پشت شیشه سرک بکشم که، ناگهان چشمم به ایرج نامرد افتاد.در را باز کرد. کنجکاوی 

 

البته از دیدنش خوشحال شدم. آمدن او به آنجا یعنی عذرخواهی و یا به هر دلیل دیگری، در یک لحظه با دیدن ایرج 

 تمام کینه ای که از او به دل داشتم، فراموشم شد.

 

که ایرج بر سر من آورده بود را نباید فراموش می کردم و نباید به او روی خوش  ولی به ناگاه متوجه شدم بالهایی

نشان می دادم. ایرج به داخل حیاط آمد و همانجا ایستاد و با آقاجون شروع کرد به صحبت کردن. البته از قیافه 

شده است. بعد از چند آقاجون مشخص بود که از دیدن و صحبت با ایرج راضی نیست و از روی اجبار با او همکالم 

آقای صابری توی حیاط منتظر است و می خواهد با تو »دقیقه آقاجون به داخل خانه آمد و با بی میلی به من گفت: 

 «صحبت کند.
 

من با ظاهری بی تفاوت، ولی قلبی پر آشوب از جا بلند شدم. در دلم غوغایی برپا بود که آرام شدنی نبود. احساس 

 ی در دستهایم ایجاد شده است. صبر کردم تا کمی برخودم مسلط شوم، آنگاه به راه افتادم.کردم که لرزش خفیف

 

ایرج به محض دیدن من با آغوش باز به طرفم آمد و می خواست مرا در آغوش بگیرد، علی رغم میل باطنی ام، 

 «ا کنار می کشی؟پوران چیه؟ چرا خودت ر»خودم را کنار کشیدم. ایرج اخمهایش را درهم کشید و گفت: 
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مثل اینکه در این یک ماهه مغزت هم تکان خورده؟ مطمئنی که از جایی نیفتادی و سرت به جایی اصابت »گفتم: 

نکرده است؟ مثل کَبکِه سرت را کرده ای زیر برف. واقعاً خجالت نمی کشی که حاال پا شدی آمدی اینجا، با این حال 

نیستی؟ من درخواست طالق داده ام و با نامردی مثل تو حرفی ندارم که بزنم.  خوشت. اصالً مثل اینکه توی این دنیا

تو همان وقت که به اعظم دوباره رجوع کردی برای من تمام شدی، مُردی، عشق تو در قلب من مرده و اصالً انگار 

را تنها بگذار. تا روز چنین مردی در زندگی من هیچ وقت وجود نداشته است. همین حاال هم از اینجا برو بیرون و من 

 دادگاه هم نمی خواهم دوباره چشمم به ریخت تو بیفتد.

 

ولی تو نمی تونی از شر من راحت شوی، چرا که دادگاه به محض آگاهی از بارداری »ایرج خنده کوتاهی کرد و گفت: 

 «تو، دیگر حکم طالق را صادر نخواهد کرد.
 

 «برای چه؟»گفتم: 
 

 «و آگاهی شما باید عرض کنم که خانم باردار حکم طالقش باطل است.برای اطالع »گفت: 
 

اصالً در این هنگام دلم نمی خواست چنین چیزی را بشنوم. با اینکه هنوز گوشه قلبم روزنه ای برای عشق ایرج وجود 

 داشت، ولی از خدا می خواستم که این روزنه هم بسته شود.

 

این هم یک نقشه جدید است. اصالً تو از کجا باخبر شدی که من »کردم و گفتم: برگشتم و به ایرج نگاهی با تنفر 

 «باردارم؟
 

 «مهدی به من زنگ زد و جریان را برای من گفت.»گفت: 
 

 «آهان، مثل اینکه یادم رفته بود که یک جاسوس در خانواده ما وجود دارد که برای شما جاسوسی می کند.»گفتم: 
 

پوران. این حرفها چیه که می زنی. مهدی بیچاره تلفن کرد و به من گفت که تو بارداری و بهتره خجالت بکش »گفت: 

 «که بیایم اینجا. او گفت که حاال که پای دو تا بچه در میان است، باید بروید بر سر خانه و زندگی خودتان.
 

لی پوران من تو را دوست دارم و نمی خواهم البته من به مهدی گفتم که تو ممکن است قبول نکنی. و»ایرج ادامه داد: 

تو را طالق بدهم. ببین درسته که من به تو بد کردم، ولی من آنقدرها هم مقصر نبودم. خود تو هم در این اتفاق بی 

 تقصیر نیستی.

 

من  تا کلمه با بعد از تولد داریوش رفتار و کردار تو از این رو به آن رو شده بود. تمام وجود تو شده بود داریوش. دو

حرف نمی زدی. هر وقت هم که از اخالق و رفتارت ایراد می گرفتم می گفتی، داریوش خسته ات کرده. هر وقت به 

طرف تو می آمدم، بعد از کلی جر و بحث و دعوا مرا از خودت می راندی. همیشه اخمهایت در هم بودند. گریه ها و 

ه بود. هر دو از هم دور شده بودیم. در این فرصت هم اعظم به صد بی طاقتی بچه هم هر دویمان را کم تحمل کرد

در در خالصه اینق "می خواهم تو را ببینم."بهانه یا مرا به همراه بچه ها به آنجا می کشید و یا به دالیل پوچ می گفت: 
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ر من حداقل یک گوشم خواند که خام شدم. پوران جان غلط کردم. خودم می دانم که اشتباه کرده ام، ولی این کا

 حسن داشت که بچه ها دیگر باعث آزار و اذیت تو نخواهند بود و پهلوی مادرشان زندگی خواهند کرد.

 

من برای تو یک خانه می گیرم و از تو می خواهم که به آنجا برگردی و قرار گذاشته ام با اعظم که یک روز در میان 

برای تو کمی ناراحت کننده باشد، ولی فعالً تنها کاری که می توانم  پهلوی تو و او بروم. البته این موضوع ممکن است

 بکنم این است که گفتم.

 

حاال که اعظم را به خانه برگردانده ام، او خیلی خوشحال است و سعی دارد که رفتارش طوری باشد که من از او 

ز ذهن من بیرون بروی. با خودش فکر رنجیده خاطر نشوم. می خواهد با محبت زیاد مرا به سمت خود بکشد تا تو ا

می کند با این کارها می تواند تو را از من دور کند ولی من نمی خواهم و نمی توانم از تو دل بکنم. پوران، من می دانم 

که در حق تو بد کرده ام و حاال می خواهم جبران کنم. امیدورام که مرا درک کنی. می دانی که من دیوانه وار تو را 

ارم و نمی توانم به هیچ قیمتی از تو جدا شوم. به اعظم هم گفته ام که نمی توانم پوران را طالق بدهم. البته دوست د

خیال می کرد که با آمدن او به آن خانه می تواند مرا مجبور کند تا از تو جدا شوم، ولی همانطور که به تو گفتم، جدا 

 شدن از تو امری محال است.

 

را برگرداندم تا باالی سر بچه هایش باشد. تو نمی دانی که بچه ها دور از چشم تو چقدر التماس  پوران جان من اعظم

می کردند که مادرشان را برگردانم. مهین و محمد هم برای اینکه تو از چشم من بیفتی و مادرشان برگردد، چقدر 

ینها را می فهمیدم ولی نمی توانستم کاری سعی و تالش می کردند و چه دروغهایی را به تو نسبت نمی دادند. من هم ا

انجام دهم. از طرفی آنها بچه های من هستند و پاره تن من و از طرفی تو همسر من بودی و هم بالینم و آن موقع من 

این وسط می ماندم با همه این مشکالت تمام نشدنی، آه و ناله بچه ها، غرغرهای بی انتهای تو و از آن طرف، طعنه ها 

 یه های اعظم که هر کدام مانند نیشی بر قلبم فرو می رفت.و کنا

 

بهتره کمی فکر کنی و برای چند لحظه خودت را به جای من بگذاری ببین که تو هم نمی توانی برای چند دقیقه به 

اب بجای من باشی. پوران تو رو به خدا قبول کن که با من زندگی می کنی، همین فردا می رویم دنبال یک خانه که 

میل خودت باشد و به سلیقه خودت آن را تزئین کنی و در آن زندگی کنی. ان شاءاهلل هم به سالمت بارت را در آن 

 «خانه به زمین می گذاری.
 

ایرج منتظر بود که من جوابش را همانجا بدهم و با نگاه به من فهماند که منتظر جواب است. برای اینکه چشمم به 

گیری برایم راحت تر باشد، رویم را برگرداندم و پشتم را به او کردم و خیلی کوتاه و خالصه  چشم او نیفتد و تصمیم

باید فکر کنم. این حرفهایی که زدی در نظر خودت دلیل خیلی موجهی بود برای گناهی که مرتکب شدی، »گفتم: 

 «ولی من نمی توانم به این راحتی تو را ببخشم. فعالً خداحافظ.
 

کجا می روی؟ ما که هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم. »و به راه افتادم تا به داخل خانه بروم که ایرج گفت:  این را گفتم

 «هنوز حرفهایمان تمام نشده است.
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دیگه حوصله حرف زدن ندارم، خیلی خسته هستم و می خواهم استراحت کنم. یکی دو هفته دیگر به تو »گفتم: 

 انه رفتم.و به داخل خ« جواب خواهم داد.

 

بعد از چند دقیقه صدای به هم خوردن در به گوشم رسید. مادرم نگران مرا نگاه می کرد و منتظر بود تا من همه چیز 

را برایش توضیح بدهم، ولی دیدن ایرج و صحبت با او مرا کمی دگرگون کرده بود. کمی نرم شده بودم. حاال هم که 

باطل است، ترجیح دادم که فکر کنم، دیدم بهترین کار و عاقالنه ترین راه  فهمیدم به دلیل بارداری حکم طالق فعالً

 این است که سریع تصمیم گیری نکنم و به ایرج هم فرصت بدهم.

 

هر چند که اشتباه جبران ناپذیری انجام داده بود، ولی حاال با وجود دو بچه چه کاری می توانستم بکنم؟ در هر 

 نستم آنها را بزرگ کنم. وجود پدر برای بالیدن و رشد فرزندانم بسیار الزم بود.صورت من به تنهایی نمی توا

 

برای مادر نگران و آقاجونم تمام صحبتهایی که بین من و ایرج رد و بدل شده بود را، تعریف کردم و دست آخر هم 

ه نم و به ایرج هم فرصت دوبارمی خواهم یک هفته درست فکر ک»بدون اینکه به آنها مجال ابراز عقیده بدهم، گفتم: 

 «بدهم.
 

مادرم با شنیدن جمله آخری ام خواست چیزی بگوید که پدرم از او خواست که ساکت باشد و سپس رو به من کرد و 

پوران جان، تو بچه نیستی که من بخواهم راه و چاه را به تو نشان بدهم. فقط این را به تو می گویم که درست »گفت: 

صمیم تو نباید از روی عجله و احساسی باشد چرا که، هیچ به این موضوع فکر کرده ای که ایرج خان فکر کن، این ت

همیشه پیش تو نخواهد بود. خودش که گفته یک روز در میان می آید پیش تو. بعد تو با وجود دو تا بچه آیا می 

ن ز ساده ای نیست که بخواهی از روی آتوانی با این موضوع کنار بیایی؟ وجود سایه سنگین یک زن بر زندگی تو چی

 سرسری بگذری.

 

اینکه بدانی همسرت به غیر از تو سر بر بالین شخص دیگری خواهد گذاشت، آیا برای تو چیز عادی خواهد بود؟ 

 «االن درست به این مسائل فکر کن تا بعداً دوباره پشیمان نشوی.
 

را اضافه کنم که جای تو تا آخر عمر روی سر ماست، چه اینجا باشی  پوران جان دخترم فقط این»مادرم هم ادامه داد: 

و چه پهلوی ما نباشی. ما نمی خواهیم تو را به هیچ کاری مجبور کنیم تا بعداً خدایی ناکرده پشیمان شویم، بنابراین 

 «همه چیز را بر عهده خودت می گذاریم، امیدوارم راه درست را انتخاب کنی.
 

اده شدند و به هوای سر زدن به فرشته از خانه خارج شدند. داریوش را هم با خود بردند. خانه را آنگاه هر دو آم

خالی کردند تا من دور از هیاهو و تنش و بدون سر و صدا تصمیم بگیرم. البته تصمیم من از قبل مشخص بود، ولی 

ایرج را در قلبم بکشم ولی در این کار  انگار می خواستم خودم را گول بزنم. آره، من با اینکه سعی می کردم عشق

پوران نگذار »موفق نبودم. می دیدم که سعی من بی فایده است و در اعماق قلبم نیرویی به من نهیب می زد که 

 «زندگی ات از بین برود آن را نگه دار، به خودت و ایرج مجال بده تا دوباره زندگی را از اول بسازید.
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کشیدم و چشمانم را روی هم گذاشتم و مدتی را در سکوت گذراندم. صدای تلفن سکوت بنابراین روی تخت دراز 

مرا درهم شکست. دلم نمی خواست که هیچ چیز آرامش مرا در این لحظه به هم بزند. گوشی تلفن را برداشتم و بعد 

الم داداشی، س»از مدتی از آن طرف صدای حمیدرضا را شنیدم. چقدر از شنیدن صدایش خوشحال شدم. گفتم: 

 «چطوری؟
 

سالم پوران جان، چقدر حالل زاده بودی. همین االن توی فکر تو بودم. دلم برایت خیلی تنگ شده است. می »گفت: 

 «خواستم به خانه شما زنگ بزنم و با تو صحبت کنم ولی چه خوب که همانجا هستی و صدای تو را هم شنیدم.
 

 «تنگ شده بود. چه عجب یاد ما کردی؟ من هم خیلی خیلی دلم برای تو»گفتم: 
 

 «راستی آقاجون و مادر کجا هستند؟»حمیدرضا گفت: 
 

 «رفته اند خرید کنند، همین االن برمی گردند.»گفتم: 
 

حمیدرضا از جریان اخیر هیچ اطالعی نداشت. آقاجون می گفت بهتره که حمیدرضا از همه چیز بی خبر باشد، چرا که 

راحت خواهد شد و به درسهایش هم خیلی لطمه خواهد خورد، بنابراین من هم چیزی نگفتم و صالح در شهر غریب نا

 دیدم که همه چیز مسکوت بماند.

 

ببین پوران من یک کار مهم با آقاجون و مادر داشتم و می خواستم با آنها صالح و مشورت »حمید رضا در آخر گفت: 

 «خانه بمانند من دوباره خودم امشب زنگ می زنم.کنم، حاال به آنها بگو وقتی آمدند در 
 

از حرفهای حمیدرضا ترسیدم، با خودم فکر کردم نکند اتفاق بدی افتاده است یا شاید که از جریان من باخبر شده. 

ولی خوب هر چه که بود، حتماً مهم بود. بنابراین به او اطمینان دادم که به محض آمدن مادر و آقاجون به آنها می 

 گویم که منتظر تلفن تو بمانند.

 

به ساعت نگاه کردم، ساعت هفت و نیم بود. گفتم: « فکر می کنی تا ساعت نه به خانه برگردند.»حمیدرضا گفت: 

خداحافظی کردیم و گوشی تلفن را گذاشتم. تا موقعی که مادر و آقاجون از « آره، حتماً تا آن موقع در خانه هستند.»

ماً در فکر تلفن حمیدرضا بودم. خوشبختانه آنها ساعت هشت و پنج دقیقه به خانه رسیدند و بعد راه رسیدند، من دائ

 از گفتن جریان، آنها هم در دلشوره بودند که چه خبر مهمی را حمیدرضا می خواسته به آنها بدهد.

 

 د، گوشی تلفن را برداشت وساعت از نه گذشته بود که تلفن به صدا درآمد و مادرم که بی طاقت تر از همه شده بو

وای »بعد از یکی دو دقیقه که با احوالپرسی و دعا و سالم گذشت، ناگهان دیدم که گل از گل مادرم شکفت و گفت: 

راست میگی؟ کی هست؟ از اهالی مشهد است؟ خوشگله؟ چند ساله است؟ خوب بگو ببینم دلم داره ضعف می ره. 

م، الهی مادر قربونت بره. مواظب خودت باش. فردا من منتظرم که شماره باشه... باشه االن گوشی را بهش می ده

 «تلفن را به من بدهی، یادت نره، باشه مادرجون، فدات بشم، خدانگهدار.
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آقاجون و من تقریباً از سؤالهای پیاپی مادرم اصل « آقا پاشو بیا حمیدرضا می خواهد با شما صحبت کند.»بعد گفت: 

 ودیم.جریان را فهمیده ب

 

آره پسرم حتماً می آییم. ان »آقاجون گوشی را گرفت و شروع کرد به تبریک گفتن و سؤال و جواب کردن. گفت: 

 «شاءاهلل مبارکه. آره، پس ما منتظر تلفن تو هستیم. مواظب خودت باش پسرم. خداحافظ.
 

خانم، ان شاءاهلل می خواهیم عروس  مبارک باشد»آقاجون تلفن را که گذاشت، برگشت و رو به مادرم کرد و گفت: 

 «دار شویم. دیگه خیالم هم از بابت حمیدرضا راحت شد.
 

بابا جان چرا یکی برای من تعریف نمی کند که جریان چیه. هر چی به »من که دل توی دلم نبود، به آقاجون گفتم: 

 «م حرف بزنم. اقالً شما چیزی بگویید.مادر می گویم که تعریف کن، میگه از شوق و ذوق گریه ام گرفته و نمی توان
 

حمیدرضا، یک دختر از اهالی مشهد را دیده و پسندیده و از ما خواسته که برای خواستگاری به مشهد »آقاجون گفت: 

برویم. اسم آن دختر خانم هم لیلی است و نوزده ساله، دیپلم دارد و خانواده خوب و اصیلی هستند. در ضمن گفت 

شگل است. حاال قرار است با خانواده لیلی خانم صحبت کند و تلفنشان را بگیرد و به مادرت بدهد تا که خیلی هم خو

 «ما هم تماس بگیریم و قرار خواستگاری بگذاریم.
 

من هم از شنیدن صحبتهای آقاجون خیلی خوشحال شدم. حمیدرضا یک سال از من بزرگتر بود و تقریباً حاال بیست و 

تن او به سربازی تقریباً دو سال و نیم طول کشید و حاال هم که سال دوم دانشگاه است و برای پنج ساله بود. رف

ازدواج، شرایط نسبتاً خوبی داشت. فردای آن روز حمیدرضا تلفن زد و شماره تلفن خانواده معصومی یعنی لیلی را به 

پنج شنبه آینده برای خواستگاری به مشهد  مادرم داد و مادرم همان روز به خانواده معصومی تلفن زد و قرار شد که

 «برویم.
 

بعد مادرم به فروغ و فرشته هم زنگ زد و این خبر خوش را به گوش آنها هم رسانید. فروغ که از آمدن معذور بود، 

 چرا که نمی توانست از بیمارستان مرخصی بگیرد. ولی فرشته گفت که با ثریا که حاال پنج ساله شده بود، بدون آقا

 مهدی خواهد آمد.

 

من بدون « بهتره با داریوش همراه ما بیایی، یک تغییر آب و هوایی هم برای تو الزم است.»آقاجون به من گفت: 

تردید قبول کردم و برای آخر هفته آینده، خودم را آماده کردم. خوشبختانه آقاجون توانست برای سه شنبه بلیط 

نگ زد و به او گفت که چهارشنبه صبح به مشهد خواهیم رسید و یکراست به قطار بگیرد و مادرم به مرضیه خانم ز

 منزل آنها وارد می شویم. مرضیه خانم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد.

 

یکشنبه به همراه مادرم برای خرید لباس رفتیم. هر کدام یک دست لباس خریدیم. ناسالمتی ما خواهرهای داماد 

گر خدا بخواهد در این هفته قرار بله برون هم بگذاریم و تا زمانی که آنجا هستیم، انگشتر در ا»بودیم. مادرم گفت: 

 «دست لیلی کنیم.
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ایرج در این مدت دیگر تماس تلفنی نگرفت. من هم دلیلی ندیدم برای رفتن به مشهد او را در جریان بگذارم. سه 

ن به همراه فرشته و ثریا سوار ماشین آقا مهدی شدیم. به شنبه آقا مهدی به دنبال ما آمد و من و مادر و آقاجو

خواهش می کنم اگر ایرج به شما زنگ زد و »ایستگاه قطار که رسیدیم، آقاجون هنگام خداحافظی به آقا مهدی گفت: 

درم پ آقا مهدی« از احوال پوران چیزی پرسید، شما چیزی از رفتن ما به مشهد به او نگویید و اظهار بی اطالعی کنید.

 را مطمئن کرد که حرفی نخواهد زد.

 

 

 

 01فصل 

 

 

 

وارد ایستگاه قطار مشهد که شدیم، خاطرات خوب چند سال پیش به سرعت برایم زنده شدند. قطار با صدای گوش 

ا ه خراش ترمزش، در ایستگاه ایستاد. چند بوق پی در پی به مسافران فهماند که می توانند قطار را ترک کنند. ساک

و وسایلمان را برداشتیم و ثریا را هم بغل کردیم و از قطار پیاده شدیم. حمیدرضا خندان به طرف ما آمد. صورتش از 

 خوشحالی برق می زد. حسابی تپل و مپل شده بود و معلوم بود که آب و هوای مشهد به او ساخته است.

 

 از دیدن آنها به قدری شاد شدم که نهایت نداشت. پشت سر حمیدرضا مرضیه خانم و سعیده خندان پیش می آمدند.

 

برای در آغوش کشیدن آنها لحظه شماری می کردم. مادرم که جلوتر از همه چنان می دوید که باعث خندۀ همگی 

شیطون، اگر کسی نداند فکر می کند که توی دوی ماراتون شرکت کرده »شده بود. خودم را به مادر رساندم و گفتم: 

 «ای.
 

در همان هنگام به مرضیه خانم و سعیده و حمیدرضا رسیدیم. من سعیده را در آغوش گرفتم، مادر هم مرضیه خانم 

را، حمیدرضا هم یک راست به سراغ آقاجون رفت. بعد از اینکه از احوالپرسی و چاق سالمتی فارغ شدیم، آقا ابراهیم 

 را هم دیدم به همراه یک دختر حدوداً یک ساله.

 

 «وای سعیده این خانم کوچولو دختر توست؟ چقدر ناز و خوشگله.»کوتاهی زدم و گفتم: جیغ 
 

آره پوران جان. یادته اون دفعه چه حرف هایی به من زدی. اون صحبت های تو چشم و گوش مرا »سعیده گفت: 

 نتخابم بسیار خوشحال ونسبت به موقعیت فعلی ام باز کرد و حقیقتی انکارناپذیر را درک کردم. حاال هم از این ا

 راضی هستم و خدا را شکر می کنم که موقعیتی پیش آمد و شما آن سال به مشهد آمدید و بانی خیر شدید.

 

سعیده جان، این حرف ها چیه؟ اصل کار خودت بودی و قلب پاک و زاللت. حرف های من فقط یک تلنگر »گفتم: 

سعیده گفت: « ا به پای فرزندت بریزی. راستی اسمش چیه؟بود برای اینکه حاال با تمام وجود عشق خودت ر

 «پوراندخت.»
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نه، اصالً. خیلی هم جدی می گویم. »گفت: « سعیده شوخی می کنی!»از تعجب چشمانم گرد شده بود. گفتم: 

پوراندخت در زندگی من از وجود شما سرچشمه می گیرد. من و ابراهیم هر دو دلمان می خواست که این اسم را 

 «روی نور چشممان بگذاریم. نکند ناراحت شده باشی؟ البته من باید اجازه می گرفتم ولی به هر حال ببخشید.
 

دوباره سعیده را در آغوش گرفتم و اشک شادی از چشمانم سرازیر شد. مادرم و مرضیه خانم و فرشته هم مشغول 

 آبغوره گرفتن شدند.

 

د برای بله برون و عروسی. گریه شگون نداره. باید زودتر برویم. ایستگاه کم بابا ناسالمتی آمده ای»حمیدرضا گفت: 

 «کم دارد شلوغ می شود.
 

 چمدان ها را به باربر سپردیم و ماشینی کرایه کردیم. یک عده هم با ماشین آقا ابراهیم به منزل مرضیه خانم رفتیم.

 

لی برای ما گفت، به طوری که موقع مالقات با لیلی همگی حمیدرضا تا پنج شنبه حسابی از نقاط مثبت و زیبایی لی

احساس کردیم که انگار او را از قبل می شناسیم. به قدری رفتارش دلنشین بود که همه ما، در دیدار اول شیفته رفتار 

 و اخالق او شدیم.

 

ل از او ازدواج کرده بودند و نفره بود. یک پسر و یک دختر بزرگتر از لیلی قب 7لیلی سومین فرزند از یک خانواده 

بعد از لیلی هم دو پسر کوچکتر، دانش آموز بودند. خانواده معصومی هم از مشهدی های اصیل بودند و خیلی مهربان 

و خونگرم به نظر می رسیدند. ما تقریباً یک هفته در مشهد ماندیم و بله برون هم همانجا انجام شد و با دستی پر و 

 بازگشتیم.لبی خندان به تهران 

 

در مشهد سه بار به پابوس اما رضا رفتم و هر بار با گریه و حالی زار از او می خواستم که اگر ادامه زندگی من و ایرج 

 به صالح من است، دوباره زندگی ما شکل بگیرد.

 

 د که ما در این مدتقرار ازدواج حمیدرضا و لیلی برای یکی از اعیاد مذهبی سه ماه بعد گذاشته شد و قرار بر این ش

یک بار دیگر هم به مشهد برویم تا رسم و رسوم آنها همه درست و به جا انجام شود و چیزی از قلم نیفتد. سعیده و 

مرضیه خانم هم همه جا پا به پای ما و در کنار ما بودند. وقتی به تهران برگشتم، یک حال و هوای دیگری داشتم. این 

بی جا آورده بود. دیگر از آن حاالت عصبی و ناراحتی خبری نبود. چقدر خوشحال مسافرت و زیارت حال مرا حسا

 بودم که به حرف آقاجون گوش کرده و همراه آنها به مشهد رفته بودم.

 

ظاهراً ایرج هم تماسی نگرفته بود و هیچ سؤالی هم از آقا مهدی نکرده بود. سه روز بعد از برگشتن ما از مشهد یک 

یا با پوران جان، مادر ب»دا در آمد و مادرم تلفن را برداشت. مختصر و مفید سالم و علیکی کرد و گفت: روز تلفن به ص

 «شما کار دارند.
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وقتی گوشی تلفن را از مادرم گرفتم، صدای مریم خانم را از پشت تلفن شناختم. چقدر از شنیدن صدای مریم خانم 

از این جریان خبر نداشته و تازه دیروز از دهان سیمین بیرون آمده خوشحال شدم. مریم خانم به من گفت که اصالً 

 است.

 

پوران جان، تو اینقدر خانم و بزرگوار هستی که اصالً فکر نمی کنم هیچ کس به خوبی و با لیاقتی تو »به من گفت: 

ی تو شرمنده ام. ایرج اصالً وجود داشته باشد. ایرج با این عمل واقعاً حماقت خودش را به اثبات رسانید، من که از رو

لیاقت تو را ندارد. راستش امروز به آن خانه زنگ زدم و سیمین گوشی را برداشت. من هم از همه جا بی خبر حال و 

 "مامان پوران دیگه اینجا نیست."احوال تو را جویا شدم که، سیمین گفت: 

 

 «برایم تعریف کرد. و سیمین هم همه چیز را "یعنی چه؟ چه اتفاقی افتاده؟"گفتم: 
 

 «مریم خانم چطور کسی از این کار ایرج باخبر نشده است؟»من گفتم: 
 

 «چرا، ظاهراً عزیز فقط می دانسته با خواهر بزرگترم شوکت. از بقیه هم خبر ندارم.»مریم گفت: 
 

 «راستی حال سیمین چطور بود؟ چقدر دلم برایش تنگ شده است.»گفتم: 
 

کی هم دلش خیلی برای شما تنگ شده بود، مخصوصاً برای داریوش، ولی خوب اون بچه کاری نمی اون طفل»گفت: 

 «تواند بکند.
 

آره، سیمین مثل یک پرستار مهربان در این مدت مواظبت از داریوش و من را به عهده گرفته بود و چقدر »گفتم: 

 «ینم.دلسوز بود. امیدوارم که همیشه موفق باشد و خوشبختی اش را بب
 

مریم خانم سعی می کرد با گفتن بعضی حرفها مرا آرام کند. البته فکر می کرد که من قصد جدایی از ایرج را دارم. او 

می خواست مرا متقاعد کند که ایرج را ببخشم و دوباره با او زندگی کنم، ولی من به او نگفتم که، فعالً دارم روی این 

 جریان فکر می کنم.

 

پوران جان هیچکس مثل تو با گذشت نیست. ایرج اگر چند سال دیگر هم می گشت، باز هم مثل تو » او می گفت:

کسی را پیدا نمی کرد. می دانم این اعظم زیر پای او نشسته و ایرج را از راه به در کرده و تو هم نباید دست روی 

و بگو که باید خانه ای جداگانه برای تو تهیه دست بگذاری و آنها را به حال خود رها کنی. ایرج را به چهار میخ بکش 

 «کند و...
 

ر به خاط»خالصه مریم خانم به مدت چهل و پنج دقیقه از من تعریف می کرد و از ایرج بدگویی، دست آخر هم گفت: 

ا تهاز نصیحت های او تشکر کردم. من هم کمی برای او درددل کردم و در ان« داریوش نگذار زندگی ات از هم بپاشد.

ای کاش ایرج »موضوع بارداری ام را برایش عنوان کردم. در ابتدا خیلی خوشحال شد ولی در آخر حرفهایش گفت: 

خالصه یک سری سفارش کرد و از من خواست که « لیاقت این را داشت که تو از او دو تا دسته گل داشته باشی.
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ی او و آقای رستگار حساب کنم و اضافه کرد که مواظب خودم باشم و هر وقت احتیاج به کمک داشتم می توانم رو

 آنها از مدافعان سرسخت من هستند.

 

از این همه لطف او تشکر و خداحافظی کردم، هنوز گوشی را نگذاشته بودم که مجدداً تلفن زنگ زد، گوشی را 

ا تمام و چیزهای ناگفته ر برداشتم، ایرج بود. از من خواست که فردا را با او بگذرانم، تا بتوانیم صحبت های نیمه

بگوییم و این قصه را تمام کنیم. قبول کردم، فردای آنروز حدود ساعت یازده ایرج به دنبالم آمد. بوق ماشینش را 

بهتر از هر چیزی می شناختم. دو بوق پی در پی زد، ولی من به روی خودم نیاوردم، بهتر دیدم کمی منتظر بماند. 

، زنگ خانه به صدا درآمد. داریوش را به مادرم سپردم و موقع خروج از خانه مادر گفت: تقریباً آماده شده بودم که

 «پوران جان، مادر تو رو به خدا، خام حرفهای این مرد نشوی. بدان که باید خیلی حواست را جمع کنی.»
 

 به او اطمینان دادم که مواظب همه چیز هستم و از در خارج شدم.

 

برپا بود. چشمم که به ایرج افتاد، متوجه شدم که نهایت سعی خود را کرده تا بتواند حسابی  غوغای عجیبی در دلم

مرا تحت تأثیر قرار دهد. کت و شلوار طوسی خوش رنگی به تن داشت. ظاهراً آن را تازه خریده بود. پیراهن سفید 

یده بود. البته من هم از دیدن و کفشهای واکس زده اش از ده فرسخی برق می زد. بوی خوش ادکلنش در فضا پیچ

ایرج با آن تیپ و قیافه دوست داشتنی برای چند لحظه تمام کینه ها و کدورت ها را فراموش کردم. سالم کرد و من 

هم کوتاه جواب سالمش را دادم. در را برایم باز کرد و من در جای همیشگی ام نشستم. وقتی خودش هم داخل 

اشبورد ماشین برد و یک جعبه کادو شده بسیار زیبا را از آن بیرون آورد و آن ماشین نشست. دستش را به طرف د

 را روی پایم گذاشت.

 

 «این دیگه چیه؟»هیچ عکس العملی حاکی از خوشحالی بروز ندادم، فقط گفتم: 
 

 «ناقابل است، برای اینکه بدانی چقدر دوستت دارم.»گفت: 
 

ی، مخصوصاً دو ماه پیش فهمیدم که عاشقم هستی و بدون من نمی توانی حتی آره، می دونم چقدر دوستم دار»گفتم: 

 «نفس بکشی و زندگی بدون من برای تو، واقعاً طاقت فرسا است.
 

ای بابا، معلومه که شمشیرت را امروز از رو بسته ای، باید حسابی مواظب خودم باشم. باز دوباره داری بحث »گفت: 

 «بیرون می کشی. های قدیمی را از توی صندوق
 

تا قیام قیامت این بحث ها را از توی صندوق بیرون می کشم، چرا که داغی روی دلم گذاشته ای که فقط با »گفتم: 

 «مردنم از بین می رود.
 

پوری جان، تو رو جون داریوش دیگه حرفهای گذشته را نزن. حاال باید چه کار کنم؟ راستی داریوش »گفت: 

راستی؟ تازه یادت افتاده که یک پسر هم »گفتم: « نیاوردی؟ دل من برای پسرم تنگ شده. کجاست؟ چرا او را

 «داری.
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 «فعالً هیچ کاری نمی شود کرد، مگر مرور زمان خودش آن را درست کند.»ادامه دادم: 
 

 جا کنده شد و سریعایرج استارت زد و ماشین را روشن کرد و چنان گاز شدیدی به ماشین داد که ماشین به ناگاه از 

 به حرکت افتاد.

 

 «چرا کادو را باز نمی کنی؟»ایرج گفت: 
 

 «عجله ای ندارم. بعداً باز نمی کنم.»گفتم: 
 

خودش جعبه را برداشت و کادوی آن را باز کرد. دست بند بسیار ظریف و قشنگی بود که نگین های یاقوت به 

یی کار گذاشته شده بود. ایرج می دانست که من از میان سنگ های صورت اشک، دور تا دور دستبند به صورت زیبا

قیمتی، از یاقوت بنفش بیشتر از هر چیز دیگر خوشم می آمد، دست بند هم دقیقاً همان چیزی بود که قبالً با ایرج در 

ه برای کرد ک طال فروشی دیده بودم، ولی هیچ گاه فرصت آن پیش نیامده بود که آن را خریداری کنم. ایرج پیشنهاد

صرف غذا به هتل شرایتون برویم. ایرج در میان عیب های متعددی که داشت تنها این حسن را داشت که بسیار 

دست و دلباز بود. یعنی از بیرون رفتن و تفریح و گردش و مسافرت و پول خرج کردن سیر نمی شد. با هم به 

 رستوران هتل شرایتون رفتیم و سفارش غذا دادیم.

 

طول زمانی که من و ایرج مشغول صرف غذا بودیم، اصالً حرفی از اتفاقات و پیش آمدهای اخیر به میان نیامد. در 

 یعنی ایرج دلش نمی خواست که بحث های قدیمی دوباره آغاز شود.

 

ط فق من سکوت کرده بودم و سرم پائین بود و مشغول خوردن غذا بودم. سؤالهایی را هم که ایرج از من می پرسید،

 با سر جواب می دادم.

 

پوران غذا را زهر تنم کردی. عجب غلطی کردم که آوردمت اینجا. حاال باید این همه پول »بعد از مدتی ایرج گفت: 

 «ناهار را بدهم، تازه دهان بسته و قیافه اخمالو تو را که مثل برج زهرمار است هم باید مشاهده کنم.
 

، مگه من تو را اجبار کردم. بعد هم من نمی توانم محض دلخوشی شما مثل دلقکها می خواستی اینجا نیایی»گفتم: 

 «بگویم و بخندم تا خوشتان بیاید.
 

اگر غذایت را خوردی، بهتره دیگه کم کم بلند شویم و حرفهایمان را در جای دیگری »ایرج با اخمهای درهم گفت: 

 «بزنیم.
 

 «برای من فرقی نمی کند.»گفتم: 
 

آنجا خارج شدیم و پیاده در خیابان به راه افتادیم. به مدت سه ساعت در طول خیابان پهلوی راه رفتیم و حرف از 

می دانم که اشتباه کردم ولی به هر دلیلی که حاال عنوان کردن دوباره اش فایده ای ندارد، این کار »زدیم. ایرج گفت: 
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ل نمی کنی، در هر حال بهتره قبول کنی و همان طور که قبالً گفتم، را کرده ام. تو هم که هیچ کدام از حرفهای مرا قبو

خانه ای برای تو می خرم و با همان شرایط یک روز در میان می آیم پهلوی تو و می روم آن خانه. به هر حال فکر می 

 «کنم، اینطوری خیلی بهتره تا اینکه بخواهی از من جدا شوی.
 

علیرغم میل آقاجون و مادرم که می دانم صد در صد با این نظر من مخالف هستند،  من فکرهایم را کرده ام و»گفتم: 

 «ولی فقط به خاطر این دو تا طفل معصوم ترجیح می دهم که با همین شرایط بمانم و با تو زندگی کنم.
 

 می»ت: بعد از شنیدن حرفهای من ایرج خیلی خوشحال شد و دست مرا گرفت و بوسید و از من تشکر کرد و گف

 تا دم خانه دیگر حرفی با هم نزدیم.« دونستم که تصمیم عاقالنه ای می گیری و زندگی ات را به هم نمی زنی.

 

از قیافه ات معلوم است که همه چیز به نفع ایرج خان پیش رفته »وقتی به خانه رسیدیم، مادرم و آقاجون گفتند: 

 «است، درسته؟
 

ما تو را مجبور به هیچ »ا عنوان کردم. آنها هم بعد از شنیدن حرفهای من گفتند: نشستم و دالیلم را هم برای آنه

کاری نمی کنیم، چرا که زندگی خودت است و خودت می دانی که چه چیزی به صالح زندگی ات است. در هر حال 

 «امیدواریم که از این به بعد، بهتر بتوانی زندگی ات را اداره کنی.
 

هیچ وقت مرا برای تصمیم گیری در فشار و تنگنا قرار نمی دادند. همیشه در کنارم بودند،  طفلکی مادر و آقاجون

بدون اینکه بخواهند در زندگی من دخالتی بکنند. وقتی آنها احساس کردند که من باز هم خواهان زندگی با ایرج 

 هستم، خودشان را کنار کشیدند تا از دور شاهد شکست من باشند.

 

 

 

 00فصل 

 

 

 

 یک هفته بعد من در خانه ای بودم که ایرج برای من خریداری کرده بود. خانه قشنگی بود، ولی قدیمی.

 

به دلیل آنکه من در ابتدای ازدواج وارد زندگی و خانه ایرج شدم، چیزی به عنوان جهیزیه با خودم به آن خانه نبردم، 

. مادرم یک فرش و یک یخچال و گاز و وسایل کامل آشپزخانه و ولی حاال خانه خالی بود و باید آن را پر می کردم

یک سرویس تخت و میز توالت و مایحتاج یک زندگی را برای من فراهم کرد. به همراه مادرم و کمک ایرج خانه را 

 یگرچیدم. از بودن در آن خانه که حاال متعلق به خود من بود، لذت می بردم، از فکر اینکه در خانه ای هستم که د

مال کسی نیست، خوشحال بودم. خانه سه اطاق داشت و بزرگ بود از آن خانه هایی که حیاط بزرگی داشت و در 

وسط حیاط یک حوض پر آب به چشم می خورد. ساخت خانه حداقل متعلق به بیست سال پیش بود، ولی در هر 

 صورت برای من بهترین خانه بود.
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اریوش تنها بودم و ایرج در خانه خود پیش اعظم بود، روزهای بسیار سختی برای روزهایی که من در خانه به همراه د

من بود. در شبهایش تمام وجودم از ترس می لرزید. خانه به دلیل قدیمی بودن، کمی هم ترسناک بود. درختهای توی 

 حیاط در اثر باد در هم می پیچیدند و بر روی دیوار تصاویر دلهره آوری ایجاد می کردند.

 

خانه جدید من در نزدیکی منزل آقاجون بود، ایرج می خواست با این کار، کمی بار مسئولیت خودش را کم کند. زیرا 

می دانست که آقاجون و مادرم مرا تنها نمی گذارند و او می توانست با خیال راحت آن روزهایی را که پیش اعظم 

بودم و تنها گذاشتن من در هر شرایطی صحیح نبود.  بود، بدون عذاب وجدان سپری کند. چرا که من چهارماهه

مادرم به من اطمینان داده بود که، هر وقتی وجود آنها را الزم دیدم، فقط یک تلفن بزنم تا مادرم پیش من بیاید. 

همین که من مجبور نبودم از سه بچه دیگر هم مواظبت و نگهداری کنم، به اندازه تمام دنیا برای من ارزش داشت. 

هی اوقات سیمین دور از چشم مادرش به من تلفن می زد و گزارشات اتفاق افتاده در آن خانه را برای من تعریف گا

 می کرد.

 

مثالً دفعه آخری که ایرج به آنجا رفته بود، اعظم خودش را به مریضی و کسالت زده بود تا ایرج دو شب متوالی در 

پوران حامله است و صحیح نیست او را تنها بگذارم، با یک »گفته بود:  کنارش بماند، ولی ایرج به او توجهی نکرده و

نجا تلفن اگر اتفاقی بیفتد به ای»اعظم گفته بود: « بچه کوچک اگر اتفاقی برایش بیافتد چه کاری می تواند انجام دهد.

آمده بود. اعظم از این  ایرج هم از حرفهای اعظم حسابی عصبانی شده بود و بدون خداحافظی از خانه بیرون« می کند.

حاال حساب هر دوی آنها را می رسم تا دیگر ایرج »کار ایرج خیلی لجش گرفته بوده است و رو به بچه ها گفته بود: 

همین طوری مرا با این حال نگذارد و برود پیش اون پوران پر فیس و اِفاده. انگار ما تا حاال بچه نداشته ایم که این 

 «دا دارد. تازه خوبه که بچه دومش است.خانم این همه ناز و ا
 

ایرج وقتی می آمد پهلوی من، معموالً سعی می کرد که باعث بروز جنگ و دعوا نشود. من هم دیگر حوصله این 

حرفها و کارها را نداشتم. شش ماهه بودم و پاهایم ورم کرده بودند و برای انجام کارهای روزمره ام دچار مشکل 

که تا زایمان مانده بود، عروسی حمیدرضا هم به سالمتی برگزار شد، ولی به دلیل ناخوش احوالیم بودم. در این مدت 

و ورم زیاد پاهایم، دکتر اجازه مسافرت را به من نداد و منهم در کمال غم و اندوه در تهران ماندم و نتوانستم در 

 عروسی تنها برادرم شرکت کنم.

 

شیطونی می کرد. نمی توانستم دائماً او را کنترل کنم و مواظبش باشم. یک روز که  داریوش دیگر به راه افتاده بود و

در حیاط مشغول آب داده به گلها بودم، دیدم کسی در را به شدت می کوبد، هراسان دم در رفتم و در را باز کردم و 

 د.دیدم که ایرج پشت در است. تعجب کردم، آنروز قرار نبود که ایرج به این خانه بیای

 

من دیگر حوصله ام »از دیدنش خوشحال شدم و او را به داخل تعارف کردم. ایرج با اخمهای درهم وارد شد و گفت: 

 «از دست کارهای شما دو تا زن زبان نفهم سر رفته است.
 

ه؟ شد چه اتفاقی افتاده است؟ من که به تو کاری نداشته ام، مگه چی»از این حرف ایرج حسابی جا خوردم، گفتم: 

 «اصالً معلومه که امروز برای دعوا آمده ای.
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یعنی تو نرفته ای پیش این و آن بگویی که اعظم به تو حسادت می کند و به همین دلیل هم برای بار »ایرج گفت: 

 «چهارم حامله شده است؟
 

 «من چنین حرفی زده ام؟»گفتم: 
 

 «بله خود شما، سرکار خانم پوراندخت.»ایرج گفت: 
 

 «چه کسی به تو چنین حرفی زده است؟»گفتم: 
 

چه اهمیتی دارد که چه کسی این حرف را زده. اعظم گفته با عزیز که صحبت می کردی، به او این حرف ر ا »گفت: 

 «زده ای و عزیز هم دیروز آمده بود خانه ما و این موضوع را به اعظم گفته است.
 

یزجون در یک سنگر قوی و محکم به همراه هم می خواستند مرا پیش چشم آه از نهادم برخاست. حاال اعظم و عز

 ایرج، خوار و خفیف کنند.

 

ایرج تو که خودت می دانی من اصالً اهل این حرفها نیستم. آخه من به اعظم چه کار دارم؟ خودت که می دانی »گفتم: 

ندارم که بخواهم تلفن کنم تا با او درد دل کنم. من با هیچ کس غیر از مریم خانم ارتباطی ندارم، با عزیز هم کاری 

 «تازه مگر اعظم حامله است؟!
 

 «یعنی تو نمی دانی؟»گفت: 
 

آخه ایرج، عزیز من، کاله خودت را قاضی کن. مگر من با افراد خانواده تو تماس دارم که اینجور خبرها را »گفتم: 

 «دریافت کنم.
 

 «ه دروغ نمی گویند، حتماً خودت گفتی و حاال داری میزنی زیرش.در هر حال هر دو تای آنها ک»گفت: 
 

دیگه از دست حرفهای ایرج کالفه شده بودم. هرچه می گفتم که این حرفها، حرفهای من نیست، باز هم ایرج بر 

ین ااصالً دلم خواسته بگویم. حاال چه می گی؟ دیگه از »تفکر اشتباهش پافشاری می کرد. از سر لجبازی گفتم: 

 «زندگی لعنتی خسته شدم، از تو بیزارم. آره من گفتم. خوب کردم. باز هم می گویم.
 

خیلی غلط کردی که این »با چشمانی پر از خشم و نفرت جلو آمد به طوری که سینه به سینه من ایستاد و گفت: 

 «ی حالت را جا می آورم.حرفها را زدی، خیلی بیجا کردی که پایت را از گلیمت بیشتر دراز کردی. حاال حساب
 

دیوانه وار به آشپزخانه رفت. هر چه دم دستش می آمد می شکست. هر چه داد زدم، التماس کردم، ایرج دست 

 نگهدار، این کارها چیه که می کنی، گوشش بدهکار نبود.
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لی ایرج اصالً گریه از طرفی از این سر و صدا داریوش وحشت زده شده بود و شروع کرد به گریه و جیغ کشیدن، و

های داریوش را هم نمی دید. با خشم به طرفش رفتم تا از این کارهای احمقانه اش جلوگیری کنم که به من حمله 

 کرد و مرا زیر مشت و لگدهای پر قدرتش گرفت. فحش های رکیکی می داد و جنونش انتهایی نداشت.

 

د. خوشبختانه مشت و لگدهایش به شکم من آسیبی ایرج یک آن به خودش آمد و از کتک زدن من باز ایستا

 نرسانده بود، فقط به پشت و پاهایم اصابت کرده بود.

 

از توقف ناگهانی اش تعجب کردم، سربلند کردم و به چشمهایش نگاه کردم. از آن همه نفرت و جنون چیزی باقی 

هایش از شدت گریه چنان می لرزید که  نمانده بود. خم شد و روی زمین نشست و شروع کرد به گریه کردن. شانه

 مرا هم متأثر کرده بود.

 

به اطرافم نگاهی انداختم، انگار زلزله آمده بود. آشپزخانه پر بود از ظروف شکسته و نابود شده. قوری، بشقابها، 

 قابلمه ها همه از توی کمدها بیرون روی زمین پرت شده بودند. همه چیز صد تکه شده بود.

 

ببخش.  پوران مرا»دم تا داریوش بیچاره را که به هق هق افتاده بود بغل کنم که ایرج دستم را گرفت و گفت: بلند ش

 من فقط« من در یک لحظه واقعاً نفهمیدم دارم چه می کنم. خون جلوی چشمانم را گرفته بود. تو رو خدا از من بگذر.

 با کینه و نفرت او را نگاه می کردم.

 

این سکوت تو مرا به بدترین شکل ممکن عذاب می دهد. اعظم با بداخالقیها و آزارهایش مرا روز یک چیزی بگو، »

به روز بدخوتر و عصبانی تر می کند. روزگارم به جهنم تبدیل شده است. یک غلطی کردم که باید تا ابد توی آتش 

وقتی بچه پوران "کند و می گوید: آن بسوزم. هر وقت به آن خانه می روم و اعظم چشمش به من می افتد شروع می 

به دنیا آمد طالقش بده بره، من نمی توانم تحملش کنم. چشم دیدن هوو را ندارم. از تو بدگویی می کند، تو را نفرین 

می کند، خدا می داند که چه چیزهایی را به تو نسبت نمی دهد. امروز هم که عزیز آنجا بود. هر دو هم صدا شده 

حسابی روی منبر رفته بودند و همین کارهای آنها مرا حسابی پر کرد. دیوانه ام کرد واقعاً  بودند و پشت سر تو

 «اختیار و کنترلم را از دست داده بودم.
 

جای تعجب است که مردی به سن و سال و تجربه تو چطور بازیچه دست دو زن کم عقل و نابخرد شده است. »گفتم: 

یرون، وقتی هم به آنجا رسیدی حتماً به آنها بگو که امروز چه بالیی بر سر من االن هم بلند شو و از اینجا برو ب

 «آوردی. شاید قلب سیاه آنها کمی آرام بگیرد.
 

ایرج بلند شد و با شانه های آویزان بدون اینکه خداحافظی کند. از در بیرون رفت. دوباره من ماندم و تنهایی و غصه 

 رد شد.زخم جدیدی که امروز بر پیکرم وا

 

فردای آنروز که از خواب بیدار شدم، تمام تنم کوفته بود و چند جای بدنم هم کبود شده بود، ولی من اصالً هیچ 

اهمیتی نمی دادم، صحنه ای که دیروز برایم اتفاق افتاده بود، فصل جدیدی در زندگی من ایجاد کرده بود و آن اینکه 
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جنون ببرد و او را چنان پر کند و بر جان من بیاندازد که من تا مدتها متوجه بفهمم، اعظم می تواند ایرج را تا سر حد 

 نشوم که این بالی آسمانی چگونه نازل شده است.

 

ایرج عصر همان روز به خانه آمد، به همراه یک جعبه شیرینی. دیگر نه خودش برایم مهم بود و نه پشیمانی اش، 

که هر بار زخم دیگری بر آن وارد می شد. ولی در هر حال این راهی بود که  زخم های قلب من هنوز التیام نیافته بود

خودم انتخاب کرده بودم. در ضمن موضوع مهم دیگری را هم فهمیده بودم و آن این بود که اعظم حامله است. در 

شتر به وجود ایرج حالیکه من شش ماهه باردار بودم، اعظم دومین ماه بارداریش را می گذراند. در ماه آخر که من بی

احتیاج داشتم، تازه ناز و اداهای اعظم شروع شده بود. یک روز در میان های ایرج به سه شب یکبار و دو شب یکبار 

 رسیده بود.

 

مادرم، در هفته آخر بارداریم هر روز در کنار من بود، او فقط غصه می خورد و از دیدن حال و روز من همیشه آه از 

 . غم و غصه را توی دلش می ریخت و چیزی نمی گفت، مبادا من ناراحت شوم.نهادش بلند می شد

 

وقتی برای آخرین معاینه به همراه مادرم و بدون ایرج به مطب دکتر ارجمندی رفتم. قرار سزارین را برای هفته 

ت. او به من آینده گذاشت. با تلفن به ایرج اطالع دادم که دکتر چه تاریخی را برای سزارین مشخص کرده اس

اطمینان داد که در همان روز خودش را خواهد رساند. شب قبل از زایمان، ایرج به خانه آمد و صبح زود به همراه هم 

به بیمارستان رفتیم. مرا یکراست به اطاق عمل بردند و چهار ساعت بعد من به هوش آمده بودم و یک دختر نحیف و 

اراحتی هایی که برای من در طول بارداری ام به وجود آمده بود، طفلی که در الغر به دنیا آوردم. این بار به دلیل ن

بطن خود پرورش داده بودم، بسیار کوچک و ریز نقش بود و به طور کامل رشد نکرده بود، ولی صورت قشنگی 

 داشت. با اینکه نوزاد بود عالئم زیبایی در صورتش هویدا بود و در عین حال خیلی دوست داشتنی بود.

 

مجددا یک هفته در بیمارستان بودم ولی با این تفاوت که این بار داریوش پسرم بیست و دو ماهه بود و یک هفته 

ندیدن او دلم را آزار می داد. این بار مادرم در خانه مانده بود و از داریوش مراقبت می کرد و فرشته و فروغ مواظبت 

ج هم در این بین هر روز یکی دو ساعتی به بیمارستان می آمد و به من از من را در این یک هفته به عهده داشتند. ایر

 سر می زد و اگر کاری بود، انجام می داد.

 

مادرم که به بیمارستان تلفن می زد داریوش هم تلفن را می گرفت و با حرفهای بچه گانه، دلم را شاد می کرد و برای 

 مدتی غم و غصه را از دلم دور می کرد.

 

که از بیمارستان به خانه برگشتم، هیچ شور و شوقی به جز دیدن داریوش نداشتم، آن شب چقدر با شبی که روزی 

داریوش را به خانه آوردم، فرق می کرد. روزی که به خانه آمدم به دلیل کمی کسالت، قرار شد فردای آن روز همگی 

 برای دیدنم و مراسم نامگذاری دخترم به خانه ما بیایند.
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روز که کمی بهتر شدم، فرشته و آقا مهدی و فروغ و محمد و بچه هایشان به همراه آقاجون به دیدن من آمدند و آن 

همان شب مهمانی کوچکی گرفتیم و آقاجون مثل دفعه قبل در گوش دخترم اذان گفت و نام او را هم باز به انتخاب 

 نکرد. نمی دانم! شاید بچه ها برایش مهم نبودند.خودم نازنین گذاشتم. ایرج این بار هم در نامگذاری دخالتی 

 

مادرم یکماه تمام در خانه من ماند تا نازنین کمی از آب و گل دربیاید. اوایل به قدری کوچک بود که من می ترسیدم 

ه را ب او را بغل کنم و یا به حمام ببرم. من بیشتر اوقاتم را با داریوش می گذراندم و مادرم هم نگهداری از نازنین

 عهده داشت.

 

داریوش اصالً به نازنین نزدیک نمی شد و فقط از دور به او نگاه می کرد و ترجیح می داد که حتی به این عروسک 

کوچولو هم دست نزند. ولی هرچه بود برای من بهتر بود، چرا که می دانستم از طرف داریوش آسیبی متوجه نازنین 

 نخواهد بود.

 

از یک ماه از پیش ما رفت، ایرج هم به خانه نیامد. من بودم و دو طفل کوچک شب هنگام موقع شبی که مادرم بعد 

خواب از شدت ترس دیوانه شده بودم. هر لحظه صدایی از یک گوشه خانه به گوشم می رسید. بچه ها را به زور 

لخ و گزنده ای که از جانب خوابانیدم. وقتی خانه در سکوت فرو رفت، من ماندم و هجوم تمام خاطرات آزارهای ت

ایرج و خانواده اش به من رسیده بود. به قدری دلم گرفته بود که گریه امانم نداد، دلم برای تنهایی و بی کسی خودم 

می سوخت. نمی دانم چرا اینقدر احساس حماقت می کردم. با سکوت خودم همه چیز را از بین برده بودم. با خودم 

خاطر نیامدن ایرج جنجال به پا نکردم؟ چرا یکبار نخواستم که با دعوا حرفم را به کرسی  فکر می کردم چرا یکبار به

 بنشانم و برتری ام را به اعظم نشان دهم؟ شاید اگر اینطور رفتار می کردم، حاال ایرج متعلق به خودم بود.

 

بالهایی که از اول ازدواج بدون هیچ  وقتی ایرج به خانه می آمد ناخودآگاه تمام بدیهایش را به یاد می آوردم. تمام

دلیلی بر سرم آورده بود، مانند فیلم سینمایی از جلوی چشمانم می گذشت، حتی وقتی می خواست مرا نوازش کند، 

 فکر اینکه این دستها، اعظم را هم نوازش می کند، مرا تا سر حد مرگ می برد و از ایرج منزجر می کرد.

 

خواستم قبول کنم محبتهایی که ایرج نسبت به من نثار می کند، شاید بیشتر از من به اعظم اصالً نمی توانستم و نمی 

 نشان می دهد.

 

نمی دانم چرا اینگونه شده بودم. برای خودم هم جای تعجب داشت. حالتی داشتم مانند عاشقانی که معشوقشان را 

ری را ندارند. وقتی که پیش من نبود، دوری اش دیوانه وار دوست دارند و تحمل نیم نگاهی از طرف معشوق به دیگ

برایم غیر قابل تحمل بود، ولی شب هایی که ایرج به خانه می آمد، من احساس یک زندانی را داشتم که ایرج هم 

زندانبانش بود. لحظه ها برایم به کندی می گذشت و دلم می خواست که زودتر صبح شود و ایرج از خانه و از جلو 

ود. هر وقت ایرج را می دیدم به شدت نسبت به او احساس تنفر می کردم. به این طرز زندگی خو چشم من دور ش

گرفته بودم. همینطور به دعواهای شدیدی که ایرج هفته ای یکبار به راه می انداخت عادت کرده بودم. دعوا شده بود 

 فصلی جدا نشدنی از زندگی من.
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و صدای ما عاجز شده بودند. هر وقت صدای داد و بیداد و دعوای من و ایرج به دیگر تمام همسایه ها از دعواها و سر 

آسمان می رفت سرهای همسایه ها از پنجره ها بیرون می آمد. اعظم و عزیز، جنون سیری ناپذیری برای آزار من 

 د. خدا می دانستداشتند و تنها سالح من در مقابل آن گروه قدرتمند و موذی، به گوشه ای خزیدن و اشک ریختن بو

که چند بار تصمیم گرفتم خودم و این بچه های بیگناه را از بین ببرم و یا فرار کنم، ولی هر بار از عاقبت این کار 

 خوف می کردم و از این کار منصرف می شدم.

 

ی عشق م بزرگ شدن داریوش و نازنین، فرزندان دلبندم، تنها دلخوشی تمام زندگی من شده بود. آنچنان به آنها

ورزیدم که برای همه جای تعجب داشت. تمام عشق و عالقه وجودم را به پای بچه هایم می ریختم و شدت عالقه ام 

 به قدری بود که حتی ایرج هم از بچه ها بیزار شده بود.

 

ادت دم. حسچرا که می دید عشق و محبتی را که من باید بین آن سه تقسیم می کردم، همه را نثار فرزندانم کرده بو

 ایرج به حدی شده بود که اصالً به بچه ها اهمیتی نمی داد و علناً به آنها کم محبتی می کرد.

 

هر بار که به خانه می آمد و بچه ها به دور و برش می آمدند، آنها را از خود دور می کرد. در این موقع آنها با نگاهی 

ناه می آوردند و با بغضی فرو خورده خودشان را در آغوش من پرسشگر و غمگین و آزرده از رفتار پدرشان به من پ

 پنهان می کردند.

 

در حالیکه اعظم هم بعد از من پسری به دنیا آورد و تا آنجائیکه اطالع داشتم، ایرج آن بچه ها را بسیار مورد محبت 

 و مهر و عالقه خودش قرار می داد.

 

عطر آنها غرق در شادی و لذت می شدم. داریوش چهار سال و نیمه و  نوگالن باغ زندگی ام بزرگ می شدند و من از

نازنینم هم حدوداً دو سال و نیمه شده بود. طفلکی ها همیشه در کنار هم بودند و لحظه ای از هم جدا نمی شدند. 

 ز خدا تشکرمحبت و عالقه بین این دو بچه زیاد بود و من از مشاهده این عشق و الفت بسیار زیاد شاد می شدم و ا

 می کردم.

 

به دلیل قدیمی بودن و فرسوده شدن خانه، دیوار آشپزخانه مدتی بود که خراب شده و رنگ های دیوار پوسیده 

بودند و به کمترین تماسی با آنها بر زمین می ریختند. کار داریوش و نازنین هم این بود که با انگشتهای کوچکشان 

 این کار برای آنها یک سرگرمی جدید شده بود. رنگ های پوسیده شده را بتراشند و

 

 با ایرج صحبت کردم و قرار شد کسی را بیاورد تا آشپزخانه را بنایی و نقاشی کند.

 

وقتی بناها آمدند یک روز طول کشید تا دیوارها را تراشیدند و دوباره گچ کردند و روز دوم هم قرار بود که دیوار را 

برسد. روز اول و دوم بچه ها دائماً دور و بر اوستا محرم بنا، می پلکیدند ولی روز دوم که  رنگ کنند و کار به اتمام

کمی رویشان به بناها باز شده بود می رفتند و نردبانی را که، اوستا محرم روی آن ایستاده بود و کار می کرد تکان می 

 «یت شما را به پدرتان می کنم.شکا»دادند. این کار اینقدر تکرار شد که اوستا عصبانی شد و گفت: 
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وقتی ایرج عصر برای سرکشی کار بنا و نقاش به خانه آمد اوستا محرم برای اینکه زهرچشمی از آنها گرفته باشد، 

 گزارش شیطنتهای آنها را به ایرج داد.

 

دم و توان هر نوع ایرج عصبانی شد و بی مقدمه به بچه ها حمله کرد. من برای مدتی بر سر جایم میخکوب شده بو

حرکتی از من سلب شده بود. اون دو تا طفل معصوم در زیر چنگالهای پر قدرت این پدر سنگدل دست و پا می زدند، 

ولی نمی توانستند تکان بخورند. ایرج چنان خوی وحشی و حیوانی در وجودش می جوشید که حتی به فرزندان 

یوش به گوشه ای پرتاب شد و سرش به گوشه باغچه اصابت خودش هم رحم نمی کرد. تا آمدم تکان بخورم، دار

کرد و شکست و صورتش پر از خون شد. نازنین که شیشه شیری دستش بود و هرازگاهی جرعه ای از شیر را سر 

 می کشید هم، به طرف دیگر پرت شد.

 

ال رون فواره زد. چنگشیشه شیر شکست و تکه ای از شیشه مچ دست نازنین را برید و خون از دست دخترم به بی

های این ببر وحشی دو طفل بی گناه مرا غرقه در خون کرده بود. از دیدن آن منظره و صورت پر خون داریوش و 

دست گلگون نازنین دیوانه شدم. به طرف ایرج حمله کردم، چنان او را با عصبانیت هول دادم که پایش به سنگفرش 

ایرج همانطور هاج و واج مانده بود، از عکس العمل من حسابی متعجب شده حیاط گیر کرد و از پشت به زمین افتاد. 

بود. هنوز دلم آرام نگرفته بود. از گوشه حیاط تخته سنگی برداشتم تا آن را بر سر ایرج بکوبم که اوستا محرم جلو 

وار ماشین کردیم و آمد و دست مرا گرفت و نگذاشت این عمل را انجام دهم و کمک کرد به همراه ایرج بچه ها را س

به درمانگاه رساندیم. طفلکی ها هر دو گریه می کردند. من هم به ایرج ناسزا می گفتم ولی در دل خدا را شکر می 

 کردم که این جنون آنی کاری به دست من نداد.

 

 ا هر دو غمگینسر داریوش سه بخیه و دست نازنین هم دو بخیه خورد. بعد از آنکه از درمانگاه بیرون آمدیم، بچه ه

بودند. دست همدیگر را گرفته بودند و با هم آرام قدم برمی داشتند. هر چه ایرج سعی کرد که با حرف زدن، آنها را 

 از این حال و هوا بیرون بیاورد، نه تنها فایده ای نداشت، بلکه آنها را بیشتر از ایرج دور می کرد.

 

رفته بود. با رفتارش چنان کینه ای از او به دل گرفتم که پاک شدنی  دیگر همان ذره محبت ایرج هم از قلبم بیرون

نبود. دیگر سعی نمی کردم که احساس قلبی ام را نسبت به ایرج پنهان کنم. هر بار که ایرج را می دیدم، تنفر را در 

، می خواستم بند بند وجودم احساس می کردم. به عمد با او لجبازی می کردم و حاال که خیلی هم دیر شده بود

 وجودم را اینچنین ثابت کنم.

 

ایرج اوایل سعی می کرد با رفتارش مرا رام کند و تحت تأثیر قرار دهد، ولی من دیگر آن پوران سابق نبودم، زندگی 

پر از جنگ و جدال من به مرحله جدید وارد شده بود و از من شخص سرسخت و بدبینی ساخته بود. سرم به سوزش 

 مثل اینکه سوزش سرم می خواست خودنمایی کند و بگوید که مرا فراموش نکن.افتاده بود. 

 

به خاطر تهمت هایی که عزیز و اعظم به من نسبت داده و پاکدامنی و نجابت مرا زیر سؤال برده بودند، ایرج بهانه 

بیرون بروی. هر خریدی  حق نداری تنها و بدون اجازه من از خانه»جدیدی برای آزار من پیدا کرده بود و می گفت: 

 «داشتی باید صبر کنی تا من بیایم.
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به دلیل بزرگتر شدن و آگاه تر شدن بچه ها تا جایی که می توانستم از بحث با ایرج پرهیز می کردم. بیشتر 

 ،روزهایی که ایرج می آمد بین ما فقط سکوت بود که حرف میزد. البته هر بار ایرج مواردی برای دعوا کردن داشت

 ولی من جوابش را نمی دادم چرا که بچه ها هوشیار بودند و از دعوا و بگو مگوها شدیداً ناراحت می شدند.

 

دو روز بود که ایرج نیامده بود و روزهای خوشش را کنار اعظم می گذراند. یک روز به قصد خریدی ضروری به 

برگشتن، دم در خانه، ایرج را دیدم که ایستاده بود و با همراه بچه ها از خانه خارج شدم و تا سر خیابان رفتم و موقع 

ا از مگه نگفته بودم پایت ر»چشمان خشمگین مرا نگاه می کرد. با دیدن من مانند پلنگی زخمی به من غرید و گفت: 

 «خانه بیرون نگذاری.
 

یف م بمانم تا ببینم کی از عشق و کدو روز است که نیامده ای! با دو تا بچه که نمی توان»من هم با پرخاش به او گفتم: 

فارغ می شوی و می آیی! نمی توانم همینطور دو تا بچه را گرسنگی بدهم تا شما تشریف فرما شوید. نه آقاجون، از 

 «این خبرها نیست.
 

به به همین حال که در خانه را باز کردم و بچه ها را به داخل هدایت کردم و ایرج هم از پشت سر وارد خانه شد، 

 ناگاه چنان مرا به داخل حیاط هول داد که اگر خودم را کنترل نکرده بودم، کف حیاط نقش بر زمین می شدم.

 

خوب، خانم هر روز شال و کاله می کنند و می روند توی خیابان و جلوی مغازه ها رژه می روند و وقتی »ایرج گفت: 

 «فرما می شوند توی خانه. خوب همه قد و باالی شان را برانداز کردند، بعد تشریف
 

کسانی که تو را پر کرده اند و با مشق جدید اینجا فرستاده اند، »برگشتم و با تنفر نگاهی به ایرج کردم و گفتم: 

 «خودشان از همه عالم و و آدم بدترند. این حرفها را می زنند که سرپوشی برای کارهای خودشان باشد.
 

بیخود حرف زیادی نزن. به مردم تهمت »با دستش ضربه ای به بازویم زد و گفت: آمد و رو به روی من ایستاد و 

نزن. اگر کسی می فهمه که تو داری چه غلطی می کنی، کار بدی می کنه! ولی تو که بوی گند کارهایت همه جا را 

 «برداشته، فرشته پاکی هستی که، این وصله ها هم اصالً به تو نمی چسبد. آره؟
 

ج حرف زیادی نزن، در نجابت من اگر شک داری کالهت را بگذار باالتر، خوش به حالت که زنت پاالنش ایر»گفتم: 

 «کج است.
 

من چنین کاری نمی کنم که کالهم را باالتر بگذارم ولی پاالن کج تو را راست می کنم و به ناگاه کمربند »گفت: 

را در هوا می چرخاند و بر بدن و سر و کله من فرود می خودش را درآورد و با قالب آن به جان من افتاد. کمربند 

 «آورد.
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اصالً نمی فهمید که به کجا می زند. بچه ها هر کدام به یک پای ایرج چسبیده بودند و گریه می کردند، ولی اون 

یغ کردم به جسنگدل بی رحم که بویی از انسانیت نبرده بود بچه ها را به عقب هول داد و به کارش ادامه داد. شروع 

 کشیدن و کمک خواستن. تمام همسایه ها سر از پنجره ها بیرون آورده بودند و ما را تماشا می کردند.

 

وقتی ایرج از کتک زدن با کمربند خسته شد، دست انداخت و چنگی به موهایم زد و مرا روی زمین کشید و دور تا 

دردی که احساس آن درد جانکاه حاال بعد از سالیان دراز دور حوض می چرخاند. درد در تمام وجودم پیچید. چنان 

 قلبم را به درد می آورد. انگار یک مشت سوزن را به مغزم فرو می کردند.

 

هرچه تالش می کردم نمی توانستم موهایم را از میان پنجه های قدرتمند او بیرون بیاورم. یک آن به خود آمدم که 

بود و نعره های جانخراشی از دهانم خارج می شد. دست آخر یکی از همسایه ها  صدای جیغ و فریادم به آسمان رفته

از دیوار خانه باال آمده و خودش را به درون خانه انداخت و توانست مرا از میان چنگال این دیو وحشی بیرون بیاورد. 

، واقعی است یا نه، که فکر می کردم تمام موهای سرم کنده شده است. به سرم دست زدم تا ببینم آیا احساس من

 دیدم خوشبختانه موهایم بر سر جای خود باقی بود.

 

وقتی او را از من دور کردند و دید که دیگر نمی تواند به من صدمه برساند. همانجا برایم خط و نشانی کشید و از در 

ن و دو بچه، یعنی احتیاج به بیرون رفت. ایرج تا یک ماه به خانه نیامد. البته از ندیدنش ناراحت نبودم ولی یک ز

 خرجی و مواد غذایی نداشتند؟ بدبختی هایم که یکی دو تا نبود.

 

چند روز را به سختی گذراندم ولی دست آخر مجبور شدم به خانه آقاجون بروم و جریان را به مادرم بگویم. مادرم 

روز را به این سختی و با این  اشک می ریخت و خودش را سرزنش می کرد که چرا گذاشته جگر گوشه هایش چند

 شرایط سخت بگذرانند.

 

سریع از جا بلند شد و لباسش را پوشید و با هم به فروشگاه رفتیم و به اندازه دو ماه برای من خرید کرد. از این کار 

ها که  مادرم خیلی شرمنده شدم. از خجالت آب شدم ولی چاره ای هم برایم نمانده بود. خودم مهم نبودم، ولی بچه

 هر دو در حال رشد بودند. این در حالی بود که داریوش می خواست آن سال به مدرسه برود.

 

ایرج داریوش را در یک مدرسه ملی ثبت نام کرده بود و روزهایی که خودش بود، داریوش را با ماشین به مدرسه می 

رم. تا چشم بر هم گذاشتم، نازنین هم راهی برد ولی روزهایی که ایرج نبود، مجبور بودم خودم او را به مدرسه بب

مدرسه شد. ایرج آخرین فرزندش علی را هم در همان مدرسه ثبت نام کرد و علی و نازنین و داریوش هر سه به یک 

 دبستان می رفتند. علی و نازنین کالس اول بودند و داریوش کالس سوم بود.

 

ص خوبی و بدی او کمی زود بود ولی در هر حال خصوصیات اخالقی علی پسر آرام و خوبی بود. البته هنوز برای تشخی

او بیشتر شبیه سیمین بود. سیمین حاال دیگر دبیرستان را تمام کرده و برای خودش خانمی شده بود. او دختری بود با 

ه او اهی کرفتار و حرکات بسیار متین و دلنشین. برخالف او مهین که حاال در دبیرستان درس می خواند، هنوز هم گ

 را اتفاقی در خیابان می دیدم، نگاهش همچنان عذاب آور بود و مرا می آزرد.
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در هر حال اینکه داریوش و نازنین و علی در یک مدرسه درس می خواندند، دلیلی شده بود که دوستی بسیار 

اشتند. صبحها وقتی او را در نزدیکی بین این خواهر و دو برادر به وجود بیاید. هر دو برادر شباهتهایی به ایرج د

مدرسه با لباس فرم می دیدم لذت می بردم. علی مرا مامان پوران صدا می کرد و گاهی به همراه ایرج به خانه ما می 

آمد و در کنار من و فرزندانم لحظات خوبی را پشت سر می گذاشت. در همان سال بود که عزیز به علت کهولت سن 

عزیز بسیار غم انگیز و در تنهایی مطلق بود. او هم تقاص کارهایی را که در حق من انجام از دنیا رفت. رفتن و مردن 

 داد اینگونه پس داد.

 

عزیز در یکی از روزهای سرد زمستان در حیاط افتاده و ظاهراً سکته کرده بود و در حالیکه یک دست و یک پای او 

 در حوض افتاده بود، از دنیا رفته بود.

 

سه روز که کسی به سراغ عزیز نرفته بود و در حیاط مانده بود. از بوی تعفن، همسایه ها به پلیس خبر داده  بعد از دو

 بودند. وقتی همسایه ها توسط پلیس ما را در جریان گذاشتند، به خانه عزیز آمدیم و صحنۀ خیلی دردناکی را دیدیم.

 

ه بیرون آمده بود. همسایه ها می گفتند ممکن است که در اثر ماندن جسد عزیز در حیاط، یک چشم عزیز از حدق

گربه و یا پرنده این کار را کرده باشد. جسد او در حال متالشی شدن بود. دیدن این منظره تا حاال بدترین و تلخ 

 ترین خاطرۀ تمام عمرم است.

 

گرفته شود و عزیز دچار چنین من هیچگاه از خداوند نخواسته بودم که تقاص بالهایی که بر سر من آمد این چنین 

 آخر و عاقبتی شود!

 

 

 

 03فصل 

 

 

 

آن سال بود که احساس کردم برای سومین مرتبه باردار هستم. قبل از اینکه به ایرج چیزی بگویم، موضوع را با 

 ترم مگر ازپوران جان دخ»مادرم در میان گذاشتم. به وضوح متوجه شدم که از شنیدن این خبر ناراحت شد و گفت: 

 «این زندگی چه خیری دیده ای که باز هم می خواهی یک بچه دیگر به بدبخت های دنیا اضافه کنی؟
 

ه دیگر حاال ک»مادر گفت: « مادرجون خودم هم از این پیشامد راضی نیستم بهتره که برم و جنین را سقط کنم.»گفتم: 

من در آستانه سی و سه سالگی دو «  قدمش مبارک باشد.کار از کار گذشته و هیچ کاری نمی توان کرد. ان شاءاهلل

 فرزند نُه و هفت ساله داشتم و یکی دیگر هم توی راه بود.

 

ایرج در سن پنجاه سالگی کرک و پرش ریخته بود و باال رفتن سن و سال ایرج، باعث شده بود که خلق و خویش 

 شده بود، ولی هنوز کامالً قطع نشده بود.کمی آرام تر شود. شدت دعواها و جنگ و جدلهای ما کمتر 
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نمی دانم چرا ایرج فقط سیمین و مهین و محمد و علی را به رسمیت می شناخت و فرزندان خود می دانست و در 

حالیکه نسبت به داریوش و نازنین این احساس را نداشت. هر زمان که می خواستم برای یکی از بچه ها چیزی بخرم 

ا با ایرج صحبت کنم سعی می کرد از دادن پول و شنیدن حرف های من طفره برود و صد البته و یا در مورد آنه

 همیشه موفق بود.

 

و به همین علت او هم از شنیدن این خبر خوشحال نشد، چرا که او حال شش فرزند داشت که رسیدگی به آنها بسیار 

روزهای گرم مرداد ماه پسر دیگری به دنیا آوردم  مشکل بود، ولی در هر صورت با تقدیر نمی شد جنگید و من در

 که او را آرش نام نهادم.

 

آرش پسر بسیار آرامی بود و شبها موقع خواب زیاد بیدار نمی شد و گریه نمی کرد و کالً در طول روز هم بیشتر 

 .ر بسیار سختی بودخواب بود و من از این بابت بسیار خوشحال بودم، چرا که رسیدگی به سه بچه در طول روز کا
 

آن سال ایرج بازنشسته شد و برای مدتی در خانه بود. البته ساعات کمی را در دو خانه می گذراند و بیشتر به دنبال 

تهیه یک مغازه بود که ساعات بیکاری اش را پر کند. او ترجیح می داد که به دنبال کار کتاب و لوازم التحریر باشد، 

 ید که در آن هم لوازم التحریر بود و هم کتاب.دست آخر هم یک مغازه خر

 

در اواخر اسفند ماه، آقاجون و مادرم تصمیم گرفتند که برای دیدار حمیدرضا و لیلی و نوه تازه به دنیا آمده شان 

سهیل، به مشهد بروند. حمیدرضا به خاطر لیلی در مشهد ماندگار شد. بعد از پایان تحصیالتش او کار خوبی در یک 

 کت معتبر پیدا کرد و همانجا در کنار خانواده همسرش ماند.شر

 

روزی که آقاجون و مادرم برای خداحافظی آمدند، روز غریب و دلگیری بود. درست همان احساسی را داشتم که 

سالها پیش موقع رفتن علی به مأموریت به من دست داد. هرچه می خواستم آنها را متقاعد کنم که از این مسافرت 

 رف نظر کنید، نشد که نشد.ص

 

االن هوا سرد و جاده ها لغزنده است. صالح نیست که به مشهد بروید، کمی صبر کنید و بگذارید که »به آنها گفتم: 

 «عید بشود و بعد بروید.
 

یم و رو هوا االن رو به گرمی می رود و خطری نیست. نباید دلت شور بزند. ما یک هفته ای می»مادر و آقاجون گفتند: 

 «برمی گردیم. می خواهیم برای عید اینجا باشیم.
 

آنها به هیچ وجه نمی خواستند از نظر خود برگردند. علی رغم میل باطنی ام تسلیم شدم. آنروز، مدتها مادرم را در 

 آغوش گرفتم و در دل برای به سالمت 

 

 عزیزترین موجودان زندگی ام خداحافظی کردم. برگشتن شان دعا می کردم. آقا جون را هم صدها بار بوسیدم و از
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فردای همان روز آنها با اتوبوس به سمت مشهد حرکت کردند و به سالمت رسیدنشان را به ما اطالع دادند. چقدر 

 خوشحال بودم و از دست این احساس احمقانه خشمگین.

 

کردم. بعد از یک هفته قرار شد مادر آقا جون یک هفته مثل برق و باد گذشت و من هر روز با آنها تلفنی صحبت می 

برگردند. قلب من آنروز دوباره از غم سنگینی پوشانده شده بود. حوالی ساعت هشت شب من به خانه آقا جون زنگ 

 زدم تا ببینم آنها رسیده اند یا نه؟

 

هنوز از آقا جون و مادرم  دیدم کسی گوشی را بر نمی دارد. به فروغ زنگ زدم او هم اطالعی نداشت. ساعتی گذشت

 خبری نبود.

 

به ترمینال ایران پیما که آنها از مشهد با آن اتوبوس آمده بودند. زنگ زدم ولی آنها هم هیچ تصادفی را اعالم 

نکردند. ساعت نزدیک یک نیمه شب بود که فروغ زنگ زد. صدایش به شدت می لرزید و معلوم بود که گریه کرده 

 فروغ چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ از آقا جون و مادر چه خبر داری؟»و پرسید:است. دستپاچه شدم 

 

آن بیچاره ها تصادف کرده اند و االن توی بیمارستان هستند. حاال هر دویشان هم »فروغ زد زیر گریه و گفت:

 «تعریفی دارد.
 

رستان هستند. حال هر دویشان تعریفی آن بیچاره ها تصادف کرده اند و االن توی بیما»فروغ زد زیر گریه و گفت:

 «ندارد.
 

فروغ برایم تعریف کرد که ماشینی که آنها ار ترمینال اتوبوسها سوار کرده بود به دلیل تاریک بودن هوا با یک 

کمپرسی تصادف می کند و االن هم هر دو بیمارستان هستند. به سر و کله خودم می کوبیدم. خوشبختانه آن شب 

 نبود. بچه ها را به او سپردم و شبانه خودم را به بیمارستان رساندم. ایرج در خانه

 

هنوز هم از به یادآوری آن خاطارن پشتم می لرزد. به کمک پرستار بخشی را که آنها بستری بودند پیدا کردم. 

اک که چقدر دردنخودم را که بر بالین آنها رساندم یک پرستار داشت پارچه سید را بر روی سر مادرم می کشید. آخ 

ای چه کاریه؟ چرا پارچه می کشید روی صورتش. »بود! آن لحظه دست پرستار را گرفتم و با پرخاش به او گفتم:

 «ناراحت می شود.
 

پرستار فهمید که در حال خودم نیستم. دستم را گرفت و می خواست از اطاق بیرون بیاورد که دستم را محکم از 

به من چه کار داری؟ می خواهم حال مادرم را بپرسم. یک هفته است که آنها را نددیه »دستش بیرون آوردم و گفتم:

 «ام. دلم برایشان تنگ شده. ولم کن و راحتم بگذار.
 

 «بهتره بیایی بیرون و بگذاری که او راحت بخوابد.»پرستار گفت:
 

 «باشد. برو بیرون. می خواهم نگاهش کنم و اصال هم دلم نمی خواهد کس دیگری توی اطاق»گفتم:
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در همان هنگام در باز شد و فروغ و محمد و فرشته و آقا مهدی وارد اطاق شدند. فروغ و فرشته وقتی مادر را دیدند 

 شروع کردند تو سر و صورتشان کوبیدن. گریه های آنها دل سنگ را می خراشید.

 

 ه. ساکت بشید این کارها چیه؟چرا گریه می کنید؟ اصال متوجه نیستید که مادر خوابید»گفتم:

 

در همان هنگام که این جمالت را ادا کردم دیگر چشمانم جایی را ندید و بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم دیدم 

 ایرج باالی سرم است.

 

چشم که باز کردم گریه های بی پایان من هم شروع شد. می خواستم خود را از طبقه دوم بیمارستان به بیرون پرت 

م. بدون مادرم پشت و تکیه گاهی نداشتم. دیگر بی پناه شده بودم. مادر عزیز من فرشته بود. فرشته ای که کن

نظیرش را خدا کمتر آفرید بود. تمام زندگی اش را صرف فداکاری و گذشت کرده بود و با رفتن مادرم من هم فنا 

بود. کمی از زخم دلمان التیام یافت. خدایا شکر پس شدم. تازه آنجا بود که به یاد آقا جون افتادیم. آقا جون زندخ 

 هنوز آقا جون بود. هنوز کامال بی پشت و پناه نبودیم.

 

رفتیم. از پشت شیشه بخش آقا جون را نگاه کردم. از پرستار بخش حال آقا جون را پرسیدم. او سری تکان  CCUبه 

رون خود داشت. یعنی کاری از دست کسی برنمی این جمله یک دنیا معنی د« خدا خودش کمک کند.»داد و گفت:

 آید.

 

این ور و آن ور می دوند و  CCUنشسته بودیم. ناگهان به نظرم آمد که پرستارها در  CCUتا شب همگی پشت در 

دستپاچه شده اند. نگاهی به آقا جون و دستگاه اکسیژنی که به او وصل بود کردم. دستگاه اکسیژن باال و پائین نمی 

دستپاچه شدم و به فروغ و فرشته هم دستگاه را شان دادم. آنجا بود که دیدم ضربان قلب آقا جون هم روی  رفت.

 صفحه دستگاه به یک خط ممتد تبدیل شد.

 

از غم و اندوه آن زمان هر چه بگویم کم است. هر کس که این داغ را دیده باشد متوجه درد دل من می شود. چنان 

م بود که تمام بیابانهای جهان با آن قابل قیاس نبودند هر کس که این داغ را دیده باشد مصیبتی بر قلب من حاک

متوجه درد دل من می شود. چنان مصیبتی بر قلب من حاکم بود که تمام بیابانهای جهان با آن قابل قیاس نبودند. 

 هرچه بگویم کم است!

 

که پدر عزیز و مهربانم هم در پی مادرم به دیار باقی  من هنوز غم از دست دادن مادرم را در دل می پروراندیم

شتافت. چه روزها و شبهای تلخ و جانکاهی که بر من نگذشت. من دیگر چگونه می توانستم بدون این دو سنگ 

صبور به زندگی ام ادامه دهم؟ آن رانند کمپرسی که باعث بروز این اتفاق شده بود در زندان بود. من و فروغ و 

خواستیم رضایت بدهیم ولی حمید رضا نظرش بر خالف ما بود. بعد از یک ماه که آن مرد در زندان ماند  فرشته نمی

 در اثر اصرار زن و بچه های او و صحبتهای حمید رضا ما تصمیم گرفتیم که رضایت بدهیم.

 

که از مرگ عزیزترین  به مدت شش ماه ما اصال نمی توانستیم به خانه پدری مان وارد شویم. بعد از آن همه مدت

 عزیزان گذشته بود ما هنوز نمی دانستیم که روز آخر در خانه پدری ما چه گذشته است.
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به همراه فروغ و فرشته و به هر سختی که بود در را باز کردیم و داخل خانه شدیم. انگار بر تمام سنگفرشها گرد غم 

ون عزادار بودند. به داخل خانه رفتیم. خانه مثل دسته گل درست پاشیده اند. انگار دیوارها از غم دوری مادر و آقا ج

به همان شکلی که پدر و مادرم آن روز آنجا را ترک کرده بودند بود. در اتاقها به دنبال مادر و آقا جون سر می 

 کشیدیم. هنوز بوی عطر مادرم در فضای خانه به مشام می رسید.

 

ه اطاق توجهم را جلب کرد. به طرف رفتم و در کمد را باز کردم. وای که بوی کمد لباسهای مادرم و آقا جون آن گوش

عطر وجود مادرم هنوز در آن کمد باقی بود. با دیدن این منظره داغ دلمان تازه شد و نشستیم و شروع کردیم به 

 گریه کردن. چقدر دلمان برای آنها تنگ شده بود. مدتی در خانه آقا جون ماندیم.

 

 «مهدی آمده دنبالمان.»ماشین ما را به خود آورد: صدای بوق
 

 «فرشته ما هنوز یک ساعت بیشتر نیست که به اینجا آمده ایم.»گفتم:
 

مهدی گفت زیاد ماندن در اینجا صالح نیست و ممکن است که به اعصابتان خیلی فشار بیاید. برای »فرشته گفت:

 «بهتره که از اینجا بریم فروغ تو هم پاشو دیگه. همین هم زود دنبال ما آمده است. حاال هم پاشو
 

فروغ بدون اینکه حرفی بزند همچنان اشک می ریخت. از جا بلند شد و دست مرا گرفت و مرا هم بلند کرد. هر سه 

 از در خارج شدیم. سوار ماشین شدیم و آقا مهدی هر کدام از ما را با خانه هایمان رساند.

 

با حمید رضا صحبت کردم او پیغام داده که بهتره برای جلوگیری از هر نوع حرف و حدیثی  در راه آقا مهدی گفت:

 زودتر تکلیف خانه و مسائل انحصار وراثت مشخص شود. شما نظری ندارید.؟

 

 «هر کاری خودتان صالح می دانید انجام دهید.»من و فروغ به همدیگر نگاه کردیم حرفی برای زدن نداشتیم گفتم:
 

ماه بعد خانه پدری ما فروخته و سهم االرث هر نفر پرداخته شده بود. من و فرشته و فروغ و حمیدرضا هر کردام  یک

 تکه هایی از وسایل مادر و آقا جون را به عنوان یادگاری نگه داشتیم.

 

دون در تهران را بتحمل ماندن »بعد از سال آقا جون و مادر فرشته و آقا مهدی به شیراز برگشتند. فرشته می گفت:

 «وجود آنها ندارم. شیراز حاال برایم بهتر است.
 

میترا دختر آقا مهدی هم ازدواج کرده بود و علی هم لیسانس خود را در رشته برق گرفته بود و آنها ترجیح دادند 

 که فعال دور از هیاهوی تهران باشند و آن خانواده دوباره دور هم جمع شوند.

 

 اید چند سال دیگر به تهران برگردند. با دنیایی از غم و اندوه از هم جدا شدیم.فرشته می گفت ش
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یک سال تمام برای مادر و آقا جون سیاه پوشیدم. اصال نمی توانستم لحظه ای از فکر آنها خارج شوم همیشه و همه 

یر لب برایشان زمزمه می کردم. از جا روح آنها مثل سایه به همراه من بود. شب ها قبل از خواب اتفاقات روزمره را ز

دلتنگی هایم از شادی های زودگذر زندگی ام می گفتم. دلم می خواست هیچ چیزی از آنها پنهان نماند. فکر می 

 کردم که آن عزیزان لحظه ای مرا تنها نمی گذارند.

 

که به  ارم. بعضی وقتها می دیدیمبا بزرگ شدن بچه ها احاسا می کردم که بیشتر و بیشتر از گذشته به آنها احتیاج د

راهنمایی های عاقالنه آقاجون و مادر چقدر نیازمندم. به هر حال با تقدیر نمی شود جنگید. همه عزیزان یکی یکی 

راهی دیار عدم می شدند و کاری هم از دست من بر نمی آمد. چند سالی به همین منوان با بد و خوب زمانه گذشت. 

ی السابق در شیراز بودند و سالی یکی دو بار به تهران می آمدند و همدیگر را می دیدیم. فرشته و آقا مهدی کماف

ثریا مانند گذشته شیرین و دوست داشتنی بود. یک دختر زیبا و بیست و پنج ساله در رشته پزشکی تحصیل می کرد. 

 حساس می کردم و اندام و نگاهشفرشته می گفت که ثریا شباهت عیجبی به تو دارد. من هم این شباها را به خوبی ا

همینطور کارهای عجیب و غریبی که بعضی اوقات انجام می داد و مخصوصا خنده اش همه و همه شباهت غیر قابل 

باوری به من داشت. جوانی از دست رفته ام را در ثریا پیدا کرده بودم و به همین دلیل از صمیم قلب ثربا را دوست 

وتاهی ها و ندانم کاری هایی که فرشته و مهدی در حق من انجام دادند و آهی که هر از داشتم. دلم نمی خواست که ک

گاهی از سوز دلم بر زبانم جاری می شد گریبان کسی مخصوصا ثریای نازنینم را بگیرد. او هم عالقه زیادی به من 

می شدیم. سیمین هم طفلکی هر  داشت و هفته ای یک بار از شیراز به من تلفن می کرد و از حال و احوال هم با خبر

روز به من تلفن می زد و ساعتی با هم گپ می زدیم. از خواستگارهایش می گفت و از اعظم که بیماری قند او را 

 حسابی ضعیف کرده بود. دلم برای اعظم می سوخت او هم مثل من گرفتار یک زندگی تلخ و سیاه و شوم شده بود

 

هر کدام برای خود آقا و خانمی شده بودند. با دیدن بالندگی و رشد فرزندانم غرق در تا چشم بر هم نهادم فرزندانم 

 لذت می شدم و شادیهای از دست رفته زندگی ام را در وجود آنها جستجو می کردم.

 

ین ا تنها همدم و مونس من در بین خانواده ایرج فقط مریم خانم بود. او طفلکی هم حسابی پیر شده بود ولی باز هم با

حال همیشه و همه جا در کنار من بود. با اینکه پا درد به او امان نمی داد ولی با این حال هنوز هم بهترین دوست و 

سنگ صبور من بود. بیشتر اوقات من و مریم می نشستیم و از روزگاران گذشته می گفتیم. با یادآوری و مرور 

ه مریم خانم همیشه از عشق آتشین ایرج نسبت به من خاطرات قدیمی همیشه حال روحی ام بهتر می شد چرا ک

وقتی ایرج تو را دیده بود تا دو سه شب اصال خواب به چشمانش راه پیدا نکرده بود به من »حرف می زد و می گفت:

مریم این چشمان پوراندخت من را بدجوری اسیر خودش کرده. اصال وقتی به یاد چشمان او می افتم یک »میگفت:

مریم خانم می گفت و می گفت « ی رگهایم حرکت می کند و گرمای مطبوعی در وجودم اینجا می شود.حس خوبی تو

بعضی وقتها به خودمان می آمدیم و می دیدیم که سه یا چهار ساعت گذشته و ما هنوز اندر خم کوچه خاطرات 

 قدیمی هستیم.

 

فذ است. نمی دانم چرا وقتی نگاهش می کنم یاد پوران جان نگاه نازنین هم مثل نگاه خودت نا»مریم خانم میگفت:

آن پوراندخت با کماالت کارمند مجله... می افتم که چطور با رفتار و حرکات دلنشین ایرج را این چنین عاشق و واله 
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ولی پوران جان از حق نباید بگذریم نازنین از تو »خودش کرد بعد سرش را می آورد و دم گوشم و می گفت:

 «خوشگلتر است.
 

من از شنیدن این حرفها و سخن ها خوشحال می شدم و می خندیدم. این اواخر با سیمین کمتر ارتباط تلفنی داشتم 

چرا که اعظم بیمار بود و طفلکی سیمین بیشتر وقتش را به پرستاری از مادرش می گذراند و دیگر فرصتی باقی نمی 

 ماند که بخواهد با من درد دل کند.

 

ه بودم که اعظم مبتال به بیماری قند شده است. اعظم در اثر باال رفتن سن و سال و نداشتن تحرک و از سیمین شنید

دالیل علمی و پزشکی دیگر به این بیماری دچار شد. ولی با این همه هیچ کس نمی توانست فکر کند که اعظم به این 

با هم صحبت کنیم. احساس کردم در صدای زودی از دنیا برود. یک روز بعد از مدتها که من و سیمین توانستیم 

انگشت پای مامان »سیمین غمی جود دارد ولی سعی می کرد آن را از من پنهان کند بعد از اصرار فراوان من او گفت:

 عفونت کرده و باید هر چه زودتر پای او قطع گردد تا محل عفونت بیشتر نشود.

 

یش نگران بودم. بعد از این همه بدیهای که در حق من کرد ولی روزی که اعظم در بیمارستان بستری شد خیلی برا

باز هم طاقت نیاوردم که در مورد او بی توجه باشم. دلم می خواست که می توانستم به بیمارستان بروم و او را عیادت 

 کنم. من و اعظم تقریبا ده سال بود که همدیگر را ندیده بودیم.

 

بهتره که  مامان پوران»م را برایش بازگو کردم. سیمین از من تشکر کرد و گفت:تلفنی با سیمین صحبت کردم و نظر

 تعجب کردم و از سیمین دلیل ممانعتش را پرسیدم.« به بیمارستان نیایید.

 

راستش مامان االن حال و روز درست و حسابی ندارد. ممکن است با شما رفتاری کند که باعث رنجش »سیمین گفت:

 «دد.و ناراحتی شما گر
 

باالخره این مسئله برای هر کسی باعث ناراحتی و غم و غصه زیادی خواهد شد و کنترل »گفت:« آخه چرا؟»گفتم:

اعصاب هم به همان اندازه مشکل خواهد بود. من هم مامان اعظم را می شناسم هر چند شما االن به دلیل محبت و 

 «مان اعظم این کار شما را حمل بر چیز دیگری می کند.عیادت از مامان می خواهید به بیمارستان بروید ولی ما
 

ببین سیمین جان بهتره واضح و درست حرف بزنی. من اصال از حرفهایت هیچ چیزی نمی »تعجب کردم و گفتم:

 «فهمم.
 

راستش مامان اعظم فکر می کند برای دهن کجی کردن به او و اینکه مثال می »سیمین کمی من و من کرد و گفت:

 «هید پیروزی خودتان را به او ثابت کنید به بیمارستان رفته اید.خوا
 

سیمین خجالت بکش! این حرفها چیه که می زنی؟ مگه تو منو نمی »از حرفهای سیمین خیلی عصبانی شدم. گفتم:

 «شناسی؟ از تو دیگه توقع شنیدن این حرفها را نداشتم.
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من اصال نظرم این نیست. من که شما را بهتر از هر کس دیگری  ای وای مامان پوران»سیمین دستپاچه شد و گفت:

می شناسم. قلب و نیت شما اینقدر پاک است که خدا می داند خدا شاهده که من اصال و ابدا نمی خواستم شما را از 

وری طخودم ناراحت کنم فقط بخاطر جلوگیری از حرف و حدیث های احتمالی به شما گفتم که بدانید ولی باز هم هر 

 «میل خودتان است.
 

تازه اینجا بود که فهمیدم جریان از چه قرار است. بیچاره اعظم حق داشت که چنین فکر و تصوری کند. من و او 

سالیان سال همدیگر را ندیده بودیم و در حقیقت چشم دیدن همدیگر را نداشتیم حاال چطور ممکن بود فکر کند 

 نه آزار دادن او! مالقات از او بدلیل حسن نیت من است

 

به هر شکل صبر کردم. تا اعظم کمی رو به راه شود. چند روزی از آن جریان گذشت. بوسیله ایرج از چند و چون 

عمل قطع پای اعظم با خبر شده بودم. ایرج هم تقریبا یک هفته ای به خانه نیامده بود فقط تلفنی با من صحبت می 

دم از حال و روز اعظم می پرسیدیم و برایش دل می سوزاندم. وقتی تنها بودم کرد. هر بار که با ایرج صحبت می کر

با خودم فکر می کرم که کوله باری که از این زندگی نصیب من و اعظم شده است چیزی نیست جز مشتی خاطرات 

م که ک مثلث بودیتلخ و گزنده. هر دو در این بازی بازنده بودیم. نمی گویم که ایرج برنده بود نه ما هر سه رئوس ی

به یک اندازه زندگی را باخته بودیم ولی از همه بیشتر من فنا شده بودم و جوانی و زیبایی و شادابی من و... همه و 

همه در این زندگی تباه شده بود. با این همه حاال فکر می کردم که اگر به سراغ اعظم بروم حداقل االن که هر 

ن غرور . کله شقیجوانی را نداشتیم شاید بتوانیم وجود همدیگر را راحت تر دویمان پا به سن گذاشته بودیم و آ

 تحمل کنیم. بنابراین بعد از گذشت چهار روز از قطع پای اعظم به بیمارستان رفتم.

 

ساعتی که به بیمارستان رفتم ساعت مالقات نبود ولی توانستم با دادن یک هزار تومانی خودم را بخ اطاق اعظم 

را از دور دیدم. در انتهای راهرو بود. هر چه به اطاق نزدکتر می  ۵۰۴سبد گلی هم تهیه کرده بود. اطاق برسانم. 

شدم. شدت ضربان قلبم بیشتر می شد. به طوری که هر چه بیشتر به اطاق نزدیک می شدم بیشتر از کاری که انجام 

 داده بودم لجم می گرفت. پشیمان شده بودم.

 

فکر می کردنم که آمدنم از اول اشتباه بود. می خواستم راهم را کج کنم و برگردم ولی دیگر دیگر کم کم داشتم 

 دیر شده بود.

 

به ناگاه در یک لحظه خودم را جلوی اطاق اعظم دیدم. هنوز مردد بودم که ناگهان چشم من توی چشمان مهین افتاد. 

تقریبا شوکه شده بود با دهانی که از تعجب نیمه باز شده  مهین ان روز آمده بود تا در کنار مارش باشد. با دیدن من

 بود. سالمی کرد. طرز نگاهش از سالیان پیش هنوز فرقی نکرده بود. با لبخند جوابش را دادم و داخل اطاق شدم.

 

ظم عبه شخصی که روی تخت دراز کشیده بود نگاه کردم اصال او را نشناختم. آن زنی که آنجا بود هیچ شباهتی به ا

نداشت! یک پیرزن نحیف و الغر و شکسته و رنجور روی تخت خوابیده بود. اعظم هم در ابتدا مرا نشناخت. سالیان 

سال بود که ما همدیگر را ندیده بودیم فقط دورادور وجود همدیگر را تحمل می کردیم. نمی دانم بیماری قند چنین 
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دست دادن پایش به اعظم سالم کردم. نگاهش کرد با  حال و روزی بر سر اعظم آورده بود و یا غم و غصه از

 چشمانی بی فروغ به سختی جوابم را داد.

 

مهین که هنوز نتوانسته بود شرایط را درک کند با یک معذرت خواهی زیر لب از اطاق بیرون رفت من ماندم و اعظم. 

 دو قدم به عقب برگشتم.سبد گل را جلو بردم و روی کمد کوچکی که پهلوی تخت اعظم بود گذاشتم و 

 

 اعظم رویش را به طرف پنجره کرده بود و اصال یک کالم هم حرف نزد.

 

 «اعظم خانم حالتان بهتر است؟»برای اینکه چیزی گفته باشم گفتم:
 

حال و روز من پرسیدن ندارد. خودت که بهتر »اعظم برگشت و با نگاهی حاکی از نفرت چشم به من دوخت و گفت:

 «ی!می دان
 

 «آره می دانم واقعا متأسفم.»گفتم:
 

آمده ای که چی بشه؟ امده ای که خواری و ذلت مرا ببینی؟ آمده »می خواستم جمله ام را کامل کنم که اعظم گفت:

 ای اعظم یک پا را ببینی؟

 

پای  می کردم که انگشت با دیدن آن منظره قلبم به درد آمد. من فکر«بیا ببین و ناگاه پتو را از روی پایش کنار زد.

اعظم را قطع کرده اند ولی دیدم که پای او از زانو به پایین قطع شده است. ایرج به من نگفته بود. شاید نمی خواسته 

 که من از وضعیت اعظم با خبر شوم به هر شکل حاال دیگر همه چیز را می دانستم.

 

درون واقعا از دیدن این صحنه متأثر شده بودم. به روی خودم  پتو را دوباره روی پای اعظم انداختم و در حالی که از

اعظم خانم من فقط برای یدن و عیاادت از شما آمدم. فقط همین گفتم حاال بهترین موقع است که ما »نیاورم و گفتم:

جودم وهمدیگر را ببینیم و شما هم ببینید که هم آن پوراندخت سی سال پیش نیستم. من ه دیگر چیزی برایم و در 

به هر شکل هر چه می خواستی ببینی »اعظم گفت:« نمانده که بخواهم آن را به رخ تو بکشم و باعث آزارت شوم.

دیدی و هر چه که می خواستی دستگیرت شد. حالا برو و بگذار به درد خودم بسوزم. حاال دیگر ایرج فقط مال تو 

 «ش دهان سوزی نیست خیالت راحت.است. چرا که دیگر اعظمی که یک پا ندراد زیاد دلچسب و آ
 

پتو را روی سرش کشید. لرزیدن شانه هایش را از زیر پتو می دیدیم. چقدر آن اعظمی که تواسنت ایرج را با سالح 

زیبایی و سیاست خود دوباره ایرح را به دام بکشد با این زنی که در مقابل خود می دیدم فرق می کرد. از آن زن زیبا 

 فقط یک پیرزن با موهای سفید و صورتی شکسته و استخوانی و چشم های گود رفته باقی مانده بود. و قدرتمند حاال

 

بیشتر از ای نتوانستم بمانم خرد شدن اعظم را با تامم وجود درک می کردم. احساس می کردم اعظم ذره ذره می 

پشیمان بودم و بر خودم لعنت می فرستادم شکند. من برای شکست او به این جا نیامده بودم. ولی حاال از کرده خود 

 که چرا به حرف سیمین گوش ندادم.
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به هر شکل دیدن اعظم در آن شرایط مرا دگرگون گرد. فهمیدم که گذشت زمان همه چیز را از آدمی می یگرد. 

خداوند است. شکوه و جالل و زیبایی و کماالت و... همه و همه مهمان یک شبه هستند و تمام این اتفاقات مشست 

یک روز تمام خوبی ها و زیبایی ها را به انسان می دهد و روز دیگر همه را بی کم و کاست پس می گیرد و چشم و 

گوش آدمی با دیدن این مناظر و صحنه ها باز می شود. بیشتر ماندن در آنجا جایز نبود. با عجله خداحافظی کردم و 

که روی صندلی های کنار راهرو نشسته بود و سیگار می کشید. تعجب  برگشتم. در راهرو بیمارستان مهین را دیدم

کردم از دیدن مهین در آن وضعیت جا خورد ولی به روی خودم نیاوردم. وقتی از جلوی هین گذشتم صدای مهین مرا 

 می خواند. در جای خود میخکوب شدم.

 

 ادم و برگشتم تا ببینم چه کاری دارد. سریع سیگارشایست« پوران خانم صبر کنید.»مهین با صدای بلند نام مرا خواند.

 را در زیر سیگارش خاموش کرد و دستپاچه در مقابل من ایستاد.

 

سرش را به زیر انداخت. عمدا نمی خواست توی چشمهای من نگاه کند. منتظر شدم تا شروع به صحبت کند. با همان 

 «چرا آمدید؟»حالت گفت:
 

 «ه تمام حرفها را از پشت در اطاق شنیدی درسته؟مهین جان مثل اینک»گفتم:
 

 «یعنی باور کنم که واقعا برای عیادت از مامان من امدید؟»گفت:
 

من که ترسی ندارم بخواهم دروغ بگویم آره من فطق آمدم که یک عیادت و یک دلجویی از اعظم بکنم. فقط »گفتم:

 «. خوب دیگه کاری نداری؟ من دیگه دیرم شده. خداحافظ.همین. هر کس هم هر طور بخواهد میتواند برداشت کند
 

 مهین هم زیر لب خداحافظی کرد و به طرف اطاق مادرش به راه افتاد.

 

من دیگر در بیمارستان کاری ندشاتم و سریع از پله های بیمارستان پایین آمدم. احساس خفگی می کردم. فضای 

 بیمارستان برایم غیر قابل تحمل شده بود.

 

بر خالف ظاهرم که خیلی آرام و موقر بود درونم رودخانه ای پر تالطم بود. همانجا لب باغچه برای مدتی نشستم چند 

 دقیقه در همان حال ماندم.

 

لحظه ای قیافه شکسته و در هم خرد شده اعظم از جلوی چشمانم کنار نمی رفت. نشستن و فکر کردن کار بی فایده 

 م و به خانه رفتم. به خانه رسیدم فروغ را دیدم که برای احوالپرسی آمده بود.ای بود یک ماشین گرفت

 

طفلکی یکی دو ساعتی بود که امده بود و در خانه هم کسی به غیر از آرش نبود. حسابی حوصله اش سر رفته بود. به 

من بود. مدتی از این محض دیدن فروغ به طرفش دویدم و او را در آغوش گرفتم دیدن فروغ همیشه باعث تسالی 

 در و آن در صحبت کردیم برایش گفتم که به بیمارستان برای عیادت اعظم رفته بودم.

 

 «راستی پوران اعظم حالش چطور بود؟»گفت:
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و بعد هم جریان را مفصل برایش بازگو کردم. « بیچاره خیلی داغون بود»خسته خودم را روی مبل انداختم و گفتم:

علی رغم میل باطنی اش قبول کرد. می « بما اقال یک چای با هم بخوریم.»رود که نگذاشتم و گفتم:فروغ می خواست ب

 دانستم فروغ می خواهد هر چه زودتر برود. طفلکی چند ساعتی می شد که آمده بود و تنها نشسته بود.

 

ال جوان ایرج خان را چه می پوران حا»عصر که شد فروغ قصد رفتن کرد موقع خروج از خانه رو به من کرد و گفت:

 «دهی؟ اگر گفت که برای چی رفته بودی عیادت اعظم بهش چی میگی؟ یک وقت دعوایتان نشود.
 

فروغ از چی می ترسی. دعوا دیگه شده یک پای ثابت زندگی ما. در ضمن حقیقت را بهش می گویم و او هم »گفتم:

ه ام و آدمی نیستم که از بدبختی دیگران احساس خوشی و اینقدر عقل و شعور دارد که بفهمد من قصد بدی نداشت

 لذت نمی کنم.

 

می دونی فروغ با خودم گفتم:مرگ پشت گوش همه است و اینقدر به آدمی نزدیک است که خود آدم هم از ان بی 

یم شته باشبه هر حال می خواستم با این جریان پیش آمده هر دو همدیگر را ببخشیم و از هم کدورتی ندا« خبر است.

و همدیگر را حالل کنیم. شاید فردا دیگر من وجود نداشته باشم. هرچند که هر چه بدی در این چند سال بر سر من 

آمده همه از جانب اعظم بوده و من کاری به کارش نداشتم. ولی با این همه من حاال او را بخشیده ام. چرا که می دانم 

چیز را به خدا واگذار کردم و حاال دیگر کدورت و رنجشی از اعظم خودش چقدر عذاب می کشد. بنابراین همه 

 «ندارم. فقط امیدوارم که خدا هم او را ببخشد.
 

 فروغ رفت و آن شب هم مثل چند شب گذشته ایرج نیامد حتی تلفن هم نزد.

 

 .من منتظر بودم که عکس العملی از جانب ایرج ببینم ولی خوشبختانه همه چیز در سکوت گذشت
 

یک هفته دیگر به همین ترتیب گذشت. حتی تلفنی هم از جانب ایرج یا سیمین نشد. می ترسیدم نکند که اتفاقی 

برای ایرج افتاده باشد. به خانه سیمین زنگ زدم آنجا هم کسی گوشی را برنداشت. دیگه حسابی کالفه شده بودم. 

 باالخره با ترس و لرز به خانه اعظم زنگ زدم.

 

 «الو بفرمائید.»مدتی که تلفن زنگ می خورد باالخره صدای گرفته سیمین را شنیدم: بعد از
 

 «سالم سیمین جان من هستم پوراندخت.»گفتم:
 

 «سالم مامان پوران خوبید؟»گفت:
 

 یزمانی که با سیمین صحبت می کردم قلبم داشت از سینه بیرون م« سیمی جان چرا صدا گرفته اتفاقی افتاده؟»گفتم:

 آمد.
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مامان اعظم حالش خیلی بده دیگه امیدی بهش نیست. االن هم بابا توی بیمارستان است و پیش مامان. »سیمین گفت:

 «مهین هم آنجاست.
 

 «پس چرا توی خانه مانده ای؟» گفتم:
 

 «ا نباشد.ه علی تنهآخه علی طفلک مدرسه است و تازه اجازه نیم دهند که به بیمارستان بیاید منم ماندم خونه ک»گفت:
 

 «یعنی حال اعظم چه طوری است؟»گفتم:
 

 «نمی دونم! ولی دیگه دکترها مامان اعظم را جواب کرده اند.»سیمین دیگر بغضش ترکید و گفت:
 

منتظر شدم گریه اش تمام شود. من هم قلبا و عمیقا متأثر و غمگین شده بودم. وقتی سیمین حسابی گریه کرد و 

با او  «امان پوران دیگه کاری با من ندراید؟ االن علی از مدرسه می آید و بهتره که من را اینطوری نبیند.خوب م»گفت:

 خداحافظی مردم. غم عالم توی قلبم نشسته بود.

 

مدتی همانجا نشستم. اصال مغزم کار نمی کرد و فرمان نمی داد. بلند شدم و رفتم توی اطاق روی تخت دراز کشیدم. 

 جوم خاطرات تلخ و گزنده به سوی من سرازیر شدند.دوباره ه

 

مدتها بود که دیگر به جای نفرت در قلبم نسبت به اعظم فقط و فقط بی تفاوتی بود. فکر نمی کردم که او هووی من 

است. دیگه به وجودش در زندگی ام عادت کرده بودم. و حاال رفتن اعظم برایم ناراحت کنند بود. فردای آن روز 

های غروب بود که تلفن زنگ زد. داریوش گوشی را برداشت. تلفن را سریع به من داد و گفت بابا کارتان طرف 

 دارد.

 

 به ایرج تسلیت گفتم. حال خودم« اعظم فوت کرد.»سریع گوشی را گرفتم. ایرج با بغضی که در گلو داشت گفت:

اشتم. بغضم ترکید و برای رفتن اعظم گریستم. با بهتر از ایرج نبود. دو سه کلمه ای رد و بدل شد و گوشی را گذ

اینکه سایه اعظم همیشه روی سر من و زندگی ام سنگینی می کرد و در این مدت مانند بختک به زندگی ام چنگ 

زده بود و شاید بارها و بارها از خدا خواسته بودم که شر او را از سر من کم کند ولی وقتی خبر فوت اعظم را شنیدم 

 راحت و غمگین شدم و تا مدتها فوت ناگهانی اعظم مرا شوک زده کرده بود و آزارم می داد.خیلی نا

 

ولی به هر شکل زندگی و مشکالت ان باعق می شود که خیلی زود انسان مصیبت و ناراحتی ها را فراموش کند. من 

ار بودم و نه کسی آنجامنتظر من در هیچ کدام از مراسم عزاداری اعظم شرکت نکردم چرا که نه خود راضی به این ک

بود. ایرج بعد از فوت اعظم خیلی افسرده و خموده شده بود و داغ از دست دادن اعظم او را از پای در آورده بود. هر 

بار که او را می دیدم صورت اصالح نکرده و ته ریش سفید و قیافه ماتم زده او مرا حسابی رج می داد. ایرج مثل یک 

نه بهترین مراسم خاکسپاری را برای اعظم گرفت و هفته ای دو بار بر سر مزار اعظم می رفت و شوهر خوب و نمو

ساعتها آنجا می نشست و با او صحبت میکرد. بعد از فوت اعظم به ناگاه ورق زندگی من برگشت. احساس می کردم 
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ابی از هم فاصله گرفته و دور شده هم چیز بدتر از قبل شده بود. بدلیل بیماری و اوضاح نامساعد ایرج من و او حس

 بودیم. من فقط پرستار ایرج شده بودم و نه چیز دیگر.

 

اصال انگار نه انگار من وجود داشتم. ایرج گرامافونی شده بود که هر وقت او را روشن می کرد شروع می کرد به 

گاهش نشان می داد که در حال زمزمه روزگاران گذشته ای که با اعظم خانم داشت و هر وقت که سکوت می کرد ن

فکر کردن به عزیز از دست رفته اش است. از رفتار ایرج به شدت ناراحت و عصبی بودم. او چشمش را به روی 

 واقعیت زندگی یعنی من بسته بود و فقط در رویاهایش سیر می کرد.

 

گرفته باشد ولی باز ههم خدا را  برای یک زن هم هیچ چیز دردناک تر از این نیست که همسرش در این شرایط قرار

 شکر میکردم که ایرج در کنار من حضور داشت.

 

اما وقتی صحبت می کردم یا از سر محبت نگاهی به من می انداخت فکر می کردم مرا به جای اعظم اشتباه گرفته 

 است.

 

ئل برایم کمرنگ تر از ولی در این زندگی من فقط برای خوشبختی فرزندانم تالش می کردم و اهمیت این مسا

 گذشته شده بود.

 

بعد روحی من مدتها پیش مرده بود و من فقط بخاطر فرزندانم نفس می کشیدم. با خودم فکر می کردم که حتما کار 

ایرج به جنون خواهد کشید. شاید شروع بیماریهای ایرج هم درست بعد از سال اعظم خودش را نشان داد. ایرج 

ست که پیش من زندگی کند و ترجیح می داد یک هفته در میان به من سر بزند و آن هفته هنوز هم دلش نمی خوا

دیگر هم به همراه علی در خانه ای که اعظم در آن زندگی می کرد روزگار را سپری می کردند. آن هفته ای هم که 

درش را ندانسته صحبت می ایرج در کنار من بود تمام مدت از اعظم حرف می زد. از زندگی که با اعظم داشته و ق

کرد. ذره ذره وجودش فقط اعظم را می خواست و فقط مرا به عنوان یک شنونده قبول داشت و انگار نه انگار که من 

 از شنیدن این حرفها ناراحت و دلگیر می شدم و شنیدن این حرفها مانند خوره تمام وجودم را می خورد.

 

ظم بیرون نمی برد. مانند مجسمه ای بی حرکت می نشست و به دور دستها وجود هیچ چیز او را از فکر و خیال اع

خیره می شد و فقط گاه و بی گاه با پشت دست و آرام اشکهایش را پاک می کرد. تصمیم گرفتم ایرج را نزد دکتر 

 ببرم و مسائل پیش آمده را برای دکتر عنوان کنم شاید بتواند چاره ای برای احوال ایرج بجوید.

 

زشک معالجه ایرج بعد از شنیدن صحبتهای من و معاینه ایرج و بررسی کردن حال و اوضاع او نسخه ای نشوت و پ

خانم صابری بهتره تا جایی که امکان دارد او را به هیچ وجه در هیچ »دستور چند قرص را تجویز کرد رو به من گفت:

برایشان اصال خوب نیست و انجام هیچ کاری را برایشان کجا تنها نگذارید. تنهایی حال ایشان را وخیم تر می کند و 

 «اجبار نکنید بگذراید کارها را به میل خود انجا دهند و به او فرصت دهید تا این بحران را پشت سر بگذراند.
 

دستورات پزشک را مو به مو انجام می دادم و قرص ها را سر ساعت به او می خورانید. توجهات من باعث شد که 

اه بعد ایرج اوضاع و احوالش کمی بهتر شود و تقریبا در عرض چند ماه سالمتی از دست رفته اش را بدست شش م
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بیاورد. هرچند که ان هم موقتی بود. حدود یک سال و نیم بهبودی ایرج طول کشید. صبح یک روز با صدیا ایرج از 

 سر ایرج رسانیدم.خواب بیدار شدم. ایرج دائما اعظم را صدا می کرد. خودم را باالی 

 

اعظم مگه نمی شنوی صدات می کنم. ببین مثل اینکه مهین توی حیاط »به محض اینکه چشم ایرج به من افتاد گفت:

 «افتاده و گریه می کنه. مگه صدای بچه را نمی شنوی برو ببین چی شده.
 

صال این جمله را نشنید و انگار اصال ایرج جان اعظم که اینجا نیست. ولی ایرج ا»از حرف ایرج یکه خوردم و گفتم:

 توی این عالم نبود.

 

به تو می گویند مادر. طفلکی پوراندخت مثل گل این بچه را نگهداری می کند ولی تو »ناگهان برگشت و به من گفت:

 «انگار زن بابا هستی.
 

 «ی حیاط ببینم چی شده.چشم ایرج جان تو بگیر بخواب من می روم تو»برای اینکه ایرج را آرام کنم گفتم:
 

 او هم دوباره مثل یک کودک آرام و حرف گوش کن روی تخت دراز کشید.

 

من از اطاق بیرون آمدم و سریع به داریوش تلفن زدم و جریان را برایش تعریف کردم. داریوش اصال باورش نمی 

پزشک ببریم. وقتی به اطاق برگشتم. شد که حال ایرج این چنین دگرگون شده است. قرار شد دوباره ایرج را نزد 

 «اعظم چی شد؟ بچه حالش خوب است؟»ایرج گفت:
 

چیزی نیست از پله ها پریده پایش درد گرفته. االن به پایش پماد می مالم. تو بگیر »مانده بودم که چه بگویم. گفتم:

 «بخواب.
 

ای ناهار بیدار کردم. به محض اینکه ایرج از خواب دوباره ایرج خوابید من هم دائما نگران حالش بودم و ظهر او را بر

بیدار شد با چشمان به خوون نشسته چنان نگاهی از سر کینه به من انداخت که نزدیک بود قالب تهی کنم ولی سعی 

چیه عزیزم اتفاقی افتاده؟ چیزی »کردم آرامشم را حفظ کنم و چند قدم به عقب برداشتم و از همانجا به ایرج گفتم:

 «واهی؟می خ
 

ببینم فکر کردی من خواب هستم و هر غلطی خواستی می کنی. اون »ایرج همچنان مرا نگاه می کرد و با غضب گفت:

 «دویست هزار تومان که در جیب کتم بود را برداشتی و به همراه کلید گاو صندوق دادی به مادرت که چی بشه؟
 

 «ق تو گاو صندق ندرای چه می گویی؟کدام دویست هزار تومان کدام کلید گاو صندو»گفتم:
 

خودم دیدم که همین االن مادرت آمد و تو هم یواشکی پولها و کلید را به زور کردی تو کیف مادرت. زود باش »گفت:

 «بهش بگو همه چیزها را برداره بیاره.
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ا جون از مشهد می آمدند مگر یادت نیست! االن چند سالی می شود که مادرم مرده. مگر فراموش کردی با آق»گفتم:

 «تصادف کردند و مردند.
 

آره یادم آمد که رفته بودند شمال پیش خواهرم تورا و هر دو تا توی دریا غرق شدند. قایق »کمی آرام شد و گفت:

 به ناگاه ایرج شروع کرد به گریه کردن بعد از چند ثانیه مجددا آرام شد.« چپ شد توی آب و آنها مردند.

 

ناپذیری تمام وجودم را فرا گرفته بود. نمی دانستم چه کنم. از ایرج حسابی می ترسیدم. خوشبختانه  ترس وصف

داریوش عصر به خانه آمد و مجددا او را پیش دکتر بردیم. دکتر با شنیدن وصف حال ایرج و مشاهداتی که خودش 

ت از شدت آن کم شود و یا شدیدتر حال او مقطعی اینگونه است و ممکن اس»داشت تشخصیص آلزایمر داد و گفت:

آقای دکتر شماره موبایل خودش را در اختیار ما گذاشت که در هنگام لزوم با ایشان در تماس باشیم. در « شود.

عرض یک هفته حال ایرج بهبود پیدا کرد و هر روز از روز قبل بهتر می شد. همه را می شناخت و دیگر حرفهای 

 کم حرف شده بود. عیجب و غریب نمی زد. فقط کمی

 

مدتی هم به همین منوال گذشت. ولی باز هم زندگی چهره خشن و زشت خود را به خانواده و خود من نشان داد. 

صبح یک روز پاییزی که از خواب بیدار شدم پس از آماده کردن صبحانه به اطاق خواب برگشتم تا ایرج را بیدار 

ضش را گرفتم نبض او می زد ولی خدایا چرا از خواب بیدار نمیشد! به کنم. اما هرچه کردم ایرج بیدار نمی شد نب

قفسه سینه اش نگاخ کردم باال و پایین می رفت. پس چه اتفاقی افتاده بود. هر چه صدایش کردم و ارام به صورتش 

 ضربه زدم فایده ای نداشت ایرج را سریع به بیمارستان رسانیدم و به بچه ها هم خبر دادم.

 

 «ایشان به کما رفته اند.»دکتر مرا شوک زده کرد. دکتر گفت: تشخصی
 

پس از معاینات و عکس و آزمایش مشخص شد که سکته قلبی و مغزی هر دو با هم اتفاق اتفاده است. جای امیدی 

غزم م باقی نمانده بود. نمیدانم چرا در آن لحظه سیلی از اتفاقات و ظلم و ستمی که ایرج بر من روا داشته بود بر

 هجوم آوردند.

 

یاد عزیز افتادم که چطور مرا آزار می داد. در خاطرم کارهای ایرج را مرور می شد و لحظه به لحظه پر رنگتر. در آن 

لحظه فقط دلم برای ایرج می سوخت. البته بیشتر برای خودم دل می سوزاندم. چرا که حاال بعد از چهل سال غم و 

نده بودم که باید تحمل می کردم و مرگ همسرم هم بر بقیه ناراحتی هایم افزوده می شد. اندوه و ناراحتی. باز من ما

ولی در هر حال فکر کردن به وقایع گذشته چاره کار نبود و دردی از دردهای مرا دوا نمی کرد. بعد از دو هفته ایرج 

غم و غصه و ناراحتی بود. به چز پنج سال هم از دنیا رفت و من ماندم و و کوله باری چهل ساله که تمام این کولخ بار 

اخیر که به هر حال مسائل و اختالفات بین من و ایرج به سطح پایین تری نسبت به گذشته رسیده بود و تازه داشتیم 

 طعم آرامش را می چشیدم بقیه عمرم در ناارامی و تنش گذشت.
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تمام شادیهای زودگذر و غمهای ماندگارش چقدر عبث حاال دقیقا درک می کردم که زندگی با تمام فراز و نشیبش با 

و بیهوده است. بیشتر از نیم قرن از زندگی ام گذشته بود و حاال در نقطه ای ایستاده بودم که دقیقا مانند نقطه کور 

 قبل و بعد از آن همه سیاهی بود و سیاهی.

 

متعلق به من است زندگی کردیم. نمی گویم من و ایرج بعد از فوت اعظم چهار سال با هم در خانه ای که حاال 

 سالهای خوبی بود ولی رنگ سیاه آن سالها را کمی کم کرده بود.

 

ایرج سال گذشته خانه ای را که بعد از فوت اعظم خریده بود به اسم من کرد. هر چند که حاال دیگر این چیزها برایم 

ندگی کردیم و زندگی پر از جنگ و جدال داشتیم و از مهم نبود ولی ایرج می گفت:درسته که من و تو چهل سال ز

آن هم خیری ندیدیم ولی در هر شکل خوانی ات در خانه من از بین رفت. پس برا اینکه جبران بدیهای گدشته را 

کرده باشم بعد از مردن من زندگی ات تأمین باشد این خانه را به اسم تو می کنم که چند سال آخر را در آنجا 

 یم.زندگی کرد

 

سیمین در سن بیست و پنج سالگی جزو دختران زیبا به شمار می رفت اندامی موزون و قدی بلند موهای خرمایی 

روشن همراه صورتت ظریف و کوچکش همه و همه از محسنات ظاهری او به شمار می رفت که با زیبایی باطنش در 

نمایاند. سیمین برای خواهر و برادرانشهم مانند یک کل او را در نظر همه قابل احترام و قابل ستایش جلوه گر می 

مادر دلسوز و یار مهربان عمل می کرد. در غم و غصه همه شریک می شد و با شادی های آنها مانند دخترک کوچکی 

 ذوق می کرد و شادی اش را ابراز می کرد. روی هم رفته چراغ پرفروغ خانه ایرج و اعظم بود.

 

 دواج کرد. خد ارا شکر ازدواج مناسبی بود و سیمین واقعا خوشبخت و عاقبت به خیر شد.او با یک مهندس نفت از

 

برزو نام شوهر سیمین بود. مرد خوب و خوش قیافه ای بود. البته من در مراسم سیمین شرکت نکردم. ولی داریوش 

 دند.و نازنین به اصرار خود سیمین فرستادم. هر چه باشد آنها خواهر و برادر عروس بو

 

سه روز بعد از ازدواج آنها سیمین به همراه شوهرش به خانه ما آمدند. از این کار سیمین خیلی خوشحال شدم. آمدن 

سیمین به همراه همسرش برزو به خانه من به منزله این بود که سیمین واقعا مرا مانند مادرش می دانست. دایم به 

 «دیدی؟حاال فهمیدی که من واقعا دو تا مامان خوب دارم.برزو مامان پوران خوشگل مرا »همسرش می گفت:
 

 برزو هم سرش را به عالمت تأیید پایین می آورد و می خندید.

 

شوهر سیمین بدلیل رشته ای که در آن تحصیل کرده بود باید در ماه دو هفته در جنوب به سر می برد و دو هفته هم 

برزو فعال تصمیم به بچه دار شدن نداشتند. در دو هفته ای که برزو در در تهران می ماند. به همین دلیل سیمین و 

جنوب بود. سیمین پیش مادرش بود و مانند گذشته نگهداری از مادر و خواهر و برادرهای خودش را به عهده داشت. 

ی احساس بعد از فوت اعظم کار سیمین به عنوان یک خواهر بیشتر شده بود. چرا که در قبال محمد و مهین و عل

 مسئولیت می کرد. طفلکی خودش را وقف زندگی خواهر و برادرانش کرده بود.
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دو سال بعد از ازدواج سیمین مهین هم ازدواج کرد. امیر شوهر مهین کارمند اداره تربیت بدنی بود. یک بار که حال 

رش به بیمارستان آمده بود که مهین اعظم به هم خورده بود به همراه مهین به بیمارستان رفته بود امیر به همراه پد

را می بیند و همانجا به او ابراز عالقه می کند. مهین روی هم رفته قیافه بدی نداشت ولی شاید زشتی سیرت او بود که 

در نظرم او را نازیبا می کرد همیشه با خودم می گفتم آن مهینی که جز تنفر در چشمانش هیچ نبود حاال چگونه می 

عشق بورزد و کسی را دوست داشت هباشد. من به دلیل اینکه سیمین را خیلی دوست داشتم به همان  تواند به کسی

نسبت هم برای همسرش احترام و ارزش زیادی قائل بودم در حالیکه اصال با همسر مهین برخوردی نداشتم و هیچ 

 سیمین دیده بودم. وقت مستقیما با امیر در تماس نبودم. فقط عکس و فیلم عروسی آنها را در خانه

 

امیر هم مرد خوب و تحصیل کرده ای بود. ولی شاید مهین لیاقت امیر را نداشت. خصوصیات اخباقی بد مهین در 

وجودش ریشه دوانیده بود و حتی در آن زمان هم او را ول نمی کرد و همسرش را از آزارها و کنایه هایش بی بهره 

 نمی گذاشت.

 

واجش باردار شد و در بارداری اول یک دو قلو که هردو پسر بودند به دنیا آورد. نگهداری از مهین همان سال اول ازد

دوقلوها مهین را از پای انداخته بود محمد هم قبل از ازدواج مهین توانست برای کار و ادامه تحصیل به کانادا برود و 

 در آنجا زندگی خوب و موفقیت آمیزی داشته باشد.

 

دا همیشه روی خوش زندگی را به ما نشان نمی دهد بعد از سه سال از زندگی مشترک مهین و امیر از آنجایی که خ

 به علت بیماری قلبی امیر از دنیا رفت و مهین را با دوقلوها تنها گذاشت.

 

د و نطفلکی مهین به همراه دو فرزندش بدون پشت و پناه ماند. مهین و فرزندانش دوباره به خانه پدری خود بازگشت

مدتی در آنجا زندگی کدرند. اعظم هم که سال قبل از دنیا رفته بود دیگر غم و غصه مهین را از پای درآورد. چند بار 

به خانه اش رفتم و می خواستم که دلداری اش دهم و مرهمی بر زخمهای دلش شوم و از او بخواهم که مرا مانند 

روی خوش به من نشان نمی داد. فکر کردم شاید تنهایی برایش مادر خودش بداند و به من اطمینان کند ولی مهین 

بهتر باشد هر چند که سیمین هر لحظه در کنارش بود ولی جود من شاید سوهانی برای روح او بود. از طریق سیمین 

شنیدم که محمد به تکاپو افتاده تا بتواند مهین و پسرانش را پهلوی خودش ببرد. بعد از گذشت یک سال کارهای 

 مهاجرت مهین به کانادا تقریبا انجام شد و مهین در سال دوم فوت همسرش به کانادا رفت.

 

علی که تقریبا هم سن و سال داریوش بود ماند و سیمین هم حاال یک دختر ناز و خوشگل داشت. علی بعضی وقتها به 

د. نمی گذاشتم تنها به خانه برود خانه من می آمد و ساعات خوبی را در کنار داریوش و نازنین و آرش می گذارنی

چچون حاال مهین رفته بود. قبل از فوت اعظم و ایرج فرزندان من هم کم کم سر و سامان گرفتند. داریوش بعد از 

پایان تحصیالت فوق لیسانس در رشته مدیریت صنعنی با دختر فروغ که پنج سال از داریوش کوچکتر بود ازدواج 

 کرد.
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د سالی بود که همدیگر را دوست داشتند ولی یارج مخالف بود. ایرج به دلیل مخالفتش حتی داریوش و مرجان چن

موقع ازدواج داریوش هر نوع کمی را از او دریغ کرد و با گفتن کلمه ندارم وظیفه پدری را از گردن خودش ساقط 

 کرد و داریوش را با هزاران خرج و مسائل ریز و درشت مادی تنها گذاشت.

 

قهایی که ایرج بین فرزندان دو خانواده می گذاشت دیوانه می شدم آتش می رگفتم ولی می دانستم که با از فر

وساطت کردن من کار به جاهای باریکتر کشیده می شود بنابراین بدون هیچ حرف و بحثی و بی سر و صدا مقداری 

 شتم غم و اندوه بر چهره فرزندم بنشیند.سکه و طالیی که در این مدت سی و پنج سال اندوخته بودم فروختم و نگذا

 

 من مادری بود که خوشبختی خودم را فقط و فقط در لبخند رضایتمند فرزندانم می دیدم همین و بس.

 

آن زمان پول شهریه دانشگاه آرش هم قوز باال قوز بود و هر چند ماه یکبار من و ایرج را به جان هم می انداخت. هر 

نشگاه آرش شروع می شد خانه ما میدان جنگ و کرازار می شد و غم و غصه در چهره آرش و بار که ترم جدید دا

 من نمایا می شد.

 

چرا این بچه را اینقدر آزار می دهی و اذیت می کنی؟ بگذار با اعصاب راحت و خیالی آسوده درسش »به ایرج گفتم:

 «را بخواند. پس فردا که مهندس شد افتخارش مال توست.
 

بی خود منت مهندش شدن آرش را بر سر من مگذار. خوش »ج هم پوزخندی تحویل ممن می داد و می گفت:ایر

 ...«بحال زنش و 

 

خدا می داند که بر سر تمام مسائل مهم زندگی ما اعظم تصمیم گیرنده نهایی بود اگر بر فرض برای نازنین 

مشورت کردن با اعظم)البته دور از چشم من( نظر  خواستگاری می آمد ایرج علی الحساب جواب نمی داد و پس از

 خودش را اعالم می گرد و این موضوع برای من از همه چیز دردناکتر بود.

 

زندگی من به دست اعظم نابود شده و از بین رفته بود و حاال نوبت به فرزندانم رسیده بود اول از همه داریوش بعد 

شمان اعظم را کور کرده بود و از من و فرزندانم دل چرکین بود. انگار ام به ترتیب نازنین و آرش. کینه و حسادت چ

 هم مرا مسئول تمام بدبختی های خودش می دانست.

 

نازنین هم که درشته زبان انگلیسی در دانشگاه قبول شده بود با یکی از هم دوره ای های خودش در دانشگاه آشنا 

 شد و این آشنایی منجر به ازدواج آنها شد.

 

البته نازنین تیپا از آن دسته دخترانی بود که هر کجا قدم می گذاشت نظر همه را به طرف خود جلب می کرد. فقط 

کافی بود برای خرید یا انجام کاری به همراه هم بیرون برویم تا یکی دو روز بعد سر و کله دو سه تا خواستگار پیدا 

 شود.
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هیچ وقت مثل تو ازدواج نمی کنم. هیچوثت عشق یک طرفه را نمی پذیرم و  مامان من»نازنین همیشه به من می گفت:

به خواستگاری که با یک نگاه مشتاق و عاشق می شود اعتنایی نمی کنم. تا عشق واقعی را پیدا نکنم دور ازدواج را 

بزند و سرش  اولین آدمی که در این خانه را»و ایرج هم در جوابش همیشه می گفت:« یک خط کلفت قرمز می کشم.

 گ«به تنش بیارزد همان شوهر نازنین خواهد بود.
 

این وضع همیشه باعث دلهره من بود. هر چه نازنین بزرگتر می شد ترس و هراس من هم بیشتر می شد. هر مادری 

ی از اینکه می دید دخترش از زیبایی و کماالت زبانزد عام و خاص است و مورد توجه همه قرار می گیرد خوشحال م

 شد ولی من غیر از همه بودم.

 

نمی خواستم تمام زندگی سخت و تلخ پشت سر گذاشته ام حالا نصیب دختر بی گناهم شود. سعی می کردم بیشتر 

 خواستگارها را بدون اینکه به ایرج بگویم رد کنم ولی بعضی ها که خیلی سمج بودند بعدا از دور خارج می شدند.

 

ری بود. هر چیزی را که نمی پسیندید سریعا اعالم می کرد. ایرج در ظاهر ممکن بود نازنین دختر سرسخت و جسو

با نازنین به جر و بحث بپردازد ولی قلبا از اینکه می دید دختری با اراده و محکم است خوشحال بود. شاید همین 

 خصوصیت بارز نازینین بود که موجب می شد همه جا مور توجه همگان قرار بگیرد.

 

ی به هر شکل زمانه سر سازش با نازنین را داشت و توانست سرانجام آن محبت و عشق اسطوره ای را که خواهان ول

بود پیدا کند و باالخره با کسی ازدواج کند که او را عاشقانه دوست داشت. سیاوش پسر خوب و با کماالتی بود. 

سندیده ای که در وجود یک مرد ایده آل باید تحصیلکرده و خوش قیافه مهربان و عاشق. خالصه تمام خصلتهای پ

باشد تا خوشبختی همسرش را تضمین کند. او داشت با وجود سیاوش نازنین دیگر تبدیل به یک زن خوشبخت شده 

بود و من از این وصلت مناسب در آسمانها سیر می کردم و از اینکه نازنین به مرد ایده آل رویاهایش رسیده احساس 

 کردم. رصایت بیشتری می

 

خدا را سپاس می گویم که هر دو خوشبخت شدند. آرش هم که در رشته کامپیوتر درس می خواند و حاال پایان نامه 

 اش را می نوسید.

 

تنها من مانده ام و یک کوله بار رنج و غم و غصه. با خودم می گویم تحمل کردن این همه رنج و غصه چه سودی 

ر به تحمل این زندگی کرد چه بود؟فقط و فقط وجود فرزندانم! آیا تحمل این برایم داشت؟ چیزی که مرا مجبو

 سالهای تلخ و سیاه فقط به دلیل مادر بودن کار درستی بود؟ نمی دانم!

 

البته حاال مه سالیان درازی است که از آن زمان می گذرد فکر می کنم که تحمل کردن و صبر کردن کار درستی 

در زندگی انتخاب نکردم. دلسوزی به روز و حال دیگران حاال مرا به این نقطه که روی آن  نبود. من راه درستی را

ایستاده ام رساند. اگر درست و دقیق و بدون دخالت احساسات و عقالنی تصیمیم می گرفتم حاال در عرصه زندگی 

جای فعلی ام باالتر قرار می  زنی موفقی بودم. با روحیات و خلق و خویی که داشتم قطعا حاال باید چندین پله از
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گرفتم. زندگی ام همه به ستیز و جنگیدن برای گرفتن حق خودم و فرزندانم گذشت ولی در انتهای راه به هیچ حقی 

 نرسیدم.

 

چیزی که ارمغان زندگی چهل ساله مشترک من و ایرج بود فقط مشتی بیماریهای ریز و درشت بود که به مرور زمان 

ایی که هر صبح برای آرام نگه دشاتن اعصابم باید بخورم تنها یادگار زندگی زناشویی من و نصیب من شد. قرصه

ایرج است. ولی افسوس می خوردم به سالهایی که می توانستند خاطرات قشنگی را برای ایام پیری ام ترسیم کنند در 

 حالیکه رنگ سیاه تمام گذشته ام را زیر چادر خود پوشانیده است.

 

زندگی کردن کمی هوشمندانه عمل می کردم شاید ایرج هیچ وقت به سمت اعظم کشیده نمی شد. من ایرج اگر در 

می توانستیم خیلی بهتر از آنچه که گذشت زندگی کنیم ولی در زندگی ما عقل و درایت و آگاهی نقشی نداشت و 

شته ها گذشته است و غبطه خوردن تمام اتفاقات مهم زندگی ما در پرده ای از احساسات احاطه شده بود. ولی گذ

 برای چیزهای از دست رفته هیچ سودی برایم نخواهد داشت.

 

چند شب متوالی است که خواب مادرم را می بینم. همچنان که در بودنش همیشه نگران من بود در خواب هم او را 

 در دلشوره و اضطراب می دیدم.

 

را که من و آقا جان خیلی وقت است منتظرتیم ولی می دانیم تا اتمام پوران جان دیگه بهتره بیای اینجا چ»می گفت:

کارهای نیمه کاره ات به ما ملحق نمی شوی. می دانم که او بی صبرانه منتظر من است و من هم برای دیدن او مشتاق. 

ن ه بقیه عزیزانم در آحاال که ایرج هم مرا تنها گذاشته و بی پناه و بی یاور مانده ام هر لحظه منتظر این هستم که ب

 «دیار بپیوندم. برای رسیدن به آن زمان لحظه شماری می کنم...
 

 پوراندخت

 

 ۴۵/۰۰/۰۱۳۱پنجشنبه 

 

 نیمه شب ۴ساعت 

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


