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است  هتربدرمانگاه که بیرون آمدم باخودم گفتم حاال که مادر نیست،  از

 داشت فامیر بروم. از گرما و ضع یبه خانه 

 لملرزیدم، د یگرسنه از درون م یخورد، مثل آدم ها یبه هم م حالم

 یاصال فکر نم. یرفت و چشم هایم سیاه یمالش م

شت ر پساده آدم را این طور از پا در بیاورد. چند با یمسمومیت کردم

 سر هم زنگ زدم. ثریا که در را باز کرد کیفم را

 گفتم یحوصلگ یو با ب لشغب یانداختم تو

دن کر دهند تا باز کنن، واسه باز یعمارت را هم این قدر طول نم در-

 ی؟نگه داشتآفتاب  یویک ساعت منو ت یدر این آپارتمان فسقل

 نگاه میکرد گفت یثریا که باتعجب و سراسیمگ

  ی! قرار بود شب بیایی؟کن یاین وقت روز اینجا چه کار م

 گفتم یبا دلخور

 کردنت، این هم از خوشامد گفتنت  اون از در باز
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م از اشتدر ایستاده بود به زحمت گذشتم. د یکنار ثریا که هنوز جلو از

 شدم، با یک دست موهایم را جمع یگرما خفه م

 نم.کلباسم را باز  یکردم که دکمه ها یو با دست دیگر تقال م کردم

 یدیگر یخواهد جلو یکه م یثریا دستپاچه، مثل کس

 گفت یرفت و با عجله م یرا بگیرد، عقب عقب راه م

 ....ببین مهناز جون چند دقیقه صبر  

 فعهثل برق گرفته ها یکددیگر دیر شده بود، وارد هال شدم و م ولی

 توانستم باور یکنم، نم یخشکم زد. فکر کردم اشتباه م

 بینم یکنم که درست م

ش ا یمبل کنار یبرادرم امیر نشسته بود و رو یمبل، روبرو یرو محمد

 سالم.»بلند گفت:  یهم یک خانم. امیر با صدا

  صفحهبلند سمت من آمد یو با قدم ها« ها؟! فچه عجب از این طر
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صداها و صورت ها را، جز صورت محمد، از پشت مه  یهمه  نگارا

 توانستم یمیکردم نم یدیدم. هرکار یم لیظیغ

 خودم را جمع و جور کنم

شم آنکه مژه بزنم، خیره در چ یخشک شده بود و چشم هایم، ب دهانم

 محمد، که حاال سرپا ایستاده بود، مانده بود. با یها

ا بد، به خود دادم و در جواب سالم محم یدست امیر به زور تکان فشار

 که به گوش خودم هم عجیب بود، فقط گفتم: یصدای

 سالم

ه و دانمر یمن با همان چهره  یشد. محمد بود، اینجا، روبرو ینم باورم

 معصوم، با همان چشمان مهربان و گیرا. چشم

ه ک یادانستم و چهره  یاش را م یو گیرای یکه حاال قدر مهربان هایی

 ل ها آرزو داشتم تنها یک بار دیگر ببینمش،سا

من هیچ کس از آن باخبر نبود. چنان  یکه جز من و خدا آرزویی

 گفتم، آخرین یکردم که با خود م یم فاحساس ضع
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ت خواس یامیر که ار من م یها فحر یعمرم است. ال به ال یلحظه ها

 محمد را شنیدم یمبل بنشینم، صدا یرو

 فرزانه جان، بهتره دیگه زحمت را کم کنیم 

 که صاعقه بر سرم فرود آمد. پس ازدواج کرده و این زنش است انگار

 کند، همان طور که یصدایش م« فرزانه جان»

ا بکرد، همان طور که مدت ها بود ذره ذره جانم  یمرا صدا م روزی

 ،فکشید، از احساس ضع یاش درد م ییادآور

م رفت، فقط دست یخجالت و... چشمانم سیاه ی،حسادت، رنج، پشیمان

 نفهمیدم یامیر دراز کردم و دیگر چیز فرا به طر

مت یو مال یچشم هایم را باز کردم، ثریا را دیدم که با مهربان وقتی

 کوشیدم خودم را جمع و یزد با تمتم قدرتم م یصدایم م

ن التومهناز خانم ح»گفت:  یفرزانه که م یکنم که دوباره با صدا جور

 حسادت به دلم یاحساس تلخ و کشنده « بهتره؟!
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نسبت به  یزد. من حق نداشتم حسادت کنم. اصالا هیچ حق چنگ

 کرد؟ یاین جور م یچرا این دل لعنت یمحمد نداشتم، ول

 یم نارکام  یواقع یچهره  یاز رو یتازه بعد از سال ها پرده های انگار

 ودم کهشناختم. این من ب یرفت و خودم را بهتر م

 طور از حس وجود رقیب درهم شکسته بودم؟! نه، نه، هنوز هم این

 نسبت به محمد یاحمقم، چرا رقیب؟! من دیگر چه حق

من  خدا، یبا او دارم که این زن رقیب من باشد؟! ا یچه نسبت دارم،

 ام را تباه کرده یکرده و با حماقت زندگ یناسپاس

 یااست. خدا یبه جبرانش هشت سال سوخته بودم. دیگر کاف یبودم، ول

 مرا ببخش

ز هنام»گفت:  یچشم هایم حلقه زد. ثریا با مهربان یناخواسته تو اشک

 و یه یجان، گوش کن. اگه این شربت رو بخور

 یتبعد با محب« عرق نعنا و نباته. ی،ش یبهتر م یاستراحت کن کمی

 تم را دراز کردمنشستن کمکم کرد. دس یخواهرانه برا
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از ه بکرا از ثریا که باال سرم ایستاده بود بگیرم  ذیغدستمال کا که

 از یخدا چه رنج یچشمانم به چشمان محمد افتاد. ا

شک ا یریخت. این بار محمد پشت پرده  یاین چشم ها به جانم م نگاه

 که نفهمیدم یگم شد و فقط صدایش را شنیدم، صدای

 یامیر، من رفتم دنبال مرتض»گفت:  دار؟! صهغخشمگین بود یا «

اگر یک ساعت » گفت: یثریا که م یرا خوردم و به توصیه  شربت

 چشمانم را بستم« شه. یحالت خوب خوب م یبخواب

 یو سکوت ماندم. چشم هایم م یبا بسته شدن در اتاق، در تنهای و

  صفحهبود. بعد یاختیار بر گونه هایم جار یسوخت و اشک ب

یس دیدم اشک نه قطره قطره، که سیل وار صورتم را خ یسال ها م از

 بالش فرو کردم یزدم و سرم را تو لتغکند.  یم

هق هق  یکرد، صدا یکه داشت خفه ام م ضیغترکیدن ب یصدا تا

 که یام بیرون نرود. مدام این فکر، مثل مار یدرماندگ
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د محم محمد زن گرفته،» کرد:  یدوران م زمغم یرا نیش بزند، تو قلبم

 یسوخت و آتش م یقلبم م« ازدواج کرده!...

این آتش  یاز تلخ یذره ا یاختیارم حت یب یگرفت و سیل اشک ها

 کاست ینم

خفه کردن صدایم  یدست هایم که برا ففشار ناخن هایم به ک از

 کردم دست هایم آتش گرفته و یمشتشان کرده بودم حس م

 یم که مثل پتک به سرم کوبیده یسوزد. شقیقه هایم از فشار درد می

 اتاق و ال به یتاریک یشد. تو یشد داشت منفجر م

ثل امانم انگار ناگهان زمان به عقب برگشت و من م یب یگریه  الی

 عملش را جلویش گرفته باشند به یکه نامه  یکس

. ودمکه شانزده ساله ب یپرتاب شدم، به ده سال پیش، به زمان گذشته

 ام یا یدرست به انداز خوشبخت چدر خوشبخت بودم و

 احمق بودم ی،....شاید به علت خوشبخت 
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ز کشید ا یداشت دست و پایش را آب م رغ رغمادربزرگم که با  صدای

 یهزار بار گفتم این کتر»آمد که:  یحیاط م یتو

 اهللوشدم؟!  فمنه، مگه حری یمال وضو یدست نزنین، بابا این کتر منو

 باید ینه به چه زبونمن که نفهمیدم تو این خو

اتون رو برداشتم بر یوا، خانم، من کتر»مادرم جواب داد: « زد! فحر

 خانوم جون گفت:« آب کشیدم، گذاشتم اونجا.

با  مادرم« این خونه ندریم؟! یرو هم تو یما اختیار یه کتر یعنی»

 این خونه یاختیار دارین همه »گفت:  یناراحت

خانم جون که مثل همیشه زود پشیمان شده « با شماست. اختیارش

 یننه، آدم که پیر م»مسالمت جویانه گفت:  یبود با لحن

شه، دست خودش که نیست، من این  یادا و اطوارش هم زشت م شه

 ترسم دست یشه ها، م یکه جایش عوض م یکتر

 هبوم ناپاک جایجاش کرده باشه، احتیاط پیدا کرده باشه، دیگه وض..«

 چسبه، اگر نه یدلم نم
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ر زنگ در حرفشان را نیمه تمام گذاشت. من که آن سال به زو صدای

 رفته یزر یمادرم و خانم جون و به عشق همراه

هر که از بعد از ظ یلباس ییقه  فداشتم با سجا ی،بودم کالس خیاط

 رفتم یوقتم را گرفته بود کلنجار م

 جون، نامحرم نیست،هول نشین خانم »گفت:  یمادرم که م یصدا از

 آمده. خانم یفهمیدم مادر زر« محترم خانم هستن

هر مادرشو یبه به، چه عجب، بابا همه وقت»بلند گفت:  یبا صدا جون

 محتر« شه؟! یشن این قدر سایه شون سنگین م یم

 و ینه به خدا خانم جون، کم سعادتیه و مریض»با خنده گفت:  خانم

 یخدا نکنه، گرفتار»خانم جون جواب داد: « .یگرفتار

ر شماییم، خوش باشین به ما هم س یباشه، ما خواهون خوش یمریض و

 و خالصه صحبت به احوال« نداره. ینزدین عیب

 کشیده شد یمعمول یها یپرس
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یقه را به  فهست سجا یداشتم هر طور یهمچنان دستپاچه سع من

 یلباس و به بهانه  یزور کوک هم شده برگردانم تو

م محترم خان یبروم که یکدفعه با شنیدن صدا یسراغ زرزدن  جادکمه

 یراستش خانم جون اگر اجازه بدین برا»که گفت: 

ه بخشکم زد، ضربان قلبم آن قدر تند شد که « خیر خدمت رسیدم امر

 هایشان را بشنوم. احساس فتوانستم حر یم یسخت

ر ز سشنوند. بیش تر ا یحیاط همه م یقلبم را تو یکردم االن صدا می

 برادر کوچکم یموقع عل یب یتوپ باز یو صدا

محل تو حیاط سر و صدا راه انداخته بود حرصم  یمثل خروس ب که

 فهمیدم از یگرفته بود. صورتم داغ شده بود و نم

 است یا خجالت و شاید هم هر دو یخوشحال

 یتو هجوم آورده بود و من گیج زمغفکر و سوال یکدفعه به م هزارجور

 محترم یخوردم. یعن یم وطهغسوال ها  یدریا
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! شاید پسر ی؟ک یکند؟! برا یخواهد از من خواستگار یم خانم

  صفحهکس دیگر و شاید... . یک دفعه فخواهرش! شاید از طر

ین ا ریخت. فکر یپسر خودش... . دلم هر یفکر این که شاید هم برا از

 باشم و دیگر از یزر یکه عروس خانواده 

و  بشوم یجدا نشوم، فکر این که عروس خانواده کاشاندوستم  بهترین

 محترم خانم که این قدر دوستش داشتم مادر شوهرم

 و یدج یهمین که یاد خود محمد افتادم، یاد چهره  یو.... . ول بشود

 برادرهایش فقط یتو یهایش و این که زر یسختگیر

همه  یزر یبرد ترس برم داشت. در خانواده  یحساب م یاو خیل از

 از محمد. حاج آقا و محترم یرغمن آشنا بودند،  یبرا

اس خانه شان اصال احس یبودند که تو یآن قدر مهربان و صمیم خانم

 و مهمان بودن نداشتم. فاطمه خانم خواهر ریبیغ

عروس  یو حت یو شوهرش آقا رضا، برادر بزرگش آقا مهد یزر بزرگ

 که یتازه شان الهه و برادر کوچکش مرتض
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ر گتبزر ییک سال و نیم از من زر یهم سن و سال خود ما، یعن یباتقر

 یبود، همه به چشم من مثل برادر و خواهر ها

 یدیدمش دستپاچه م یبودند. فقط محمد بود که هر وقت م خودم

 آد آدم یمحمد بدش م»گفت:  یم یشدم. آن هم از بس زر

گه دختر،  یو زیاد بخنده، م یخود یبزند یا ب یخود یب یها فحر

 باید ،فباید خانم باشه و متین نه سر به هوا و جل

 وباشه که همه مجبور بشن بهش احترام بگذارن  ی...رفتارش طور« 

قا آچشم حتماا، من امشب به حاج » یاین فکرها بودم که با صدا توی

 محترم خانم به خودم یو تشکر و خداحافظ« گم یم

م ویر یر بپرسم موضوع چیه؟ ولخواستم بپرم بیرون و از ماد ی. مآمدم

 یدانستم در آن صورت خانم جون م یشد. م ینم

در ین قسر. دختر که ا زغوا خدا مرگم بده، چشم ها رفته م»گوید: ...«

 یشه تو باید االن هزار رنگ بش یپررو نم
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ورده آست دکه برایم پیدا شده بود به  یتجربه را از اولین خواستگار این

 مادرم از یها یاز هم جلسه ا یکه یک یبودم. وقت

ا رخانم جون ماجرا  یکرد و مادرم برا یبرادرش خواستگار یبرا من

 مامان»پرسیده بودم:  یکرد با کنجکاو یم فتعری

 پشیمانم کرد و یخانم جون حساب یآن وقت بود که سرزنش ها «کی؟

 یفهمیدم این جور وقت ها باید خجالت بکشم و به رو

ارم ه ککنیاورم. این بود که حاال هم که دیگر نه حواسم جمع بود  خودم

 داد که صبر یامانم م یرا اداه بدهم، نه کنجکاو

 شدم یکنم، داشتم دیوانه م

 یمادر و خانم جون چیز یها فهایم را تیز کردم بلکه از حر گوش

 آهسته شان یها فحر یدستگیرم شود. از ال به ال

بار اسم محمد به گوشم خورد و شکم تبدیل به یقین شد. پس  چند

 دانستم باید چه کار کنم. ینم یدرست بود. از خوشحال
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 یمن هم رویم یبا زر ینه حت یعقلش برسد و بیاید اینجا! .ل یکاش زر

 بزنم فحر یرودربایست یشد در این مورد ب

شد  یها کشیده م یکاش یخانم جون که آهسته آهسته رو یپا صدای

 مار، حاال یا نصیب و یا قسمت، تا»گفت:  یو اینکه م

که  اختمسرم را زیر اند یدوباره مرا به خود آود. فور« بخواد. یچ خدا

 ننه»کنم. خانم جون گفت:  یم یدارم خیاط ییعن

رد، خواهد سر از احوال من درآو یدانستم م یم «ی؟منو ندید جانماز

 اتاق خودش بود. یچون جانماز خانم جون همیشه تو

 نگاه دقیق خانم جون را حس یو چون سنگین« نه خانم جون»گفتم: 

 گفتم یفرار از آن فور یکردم و برا یم

 »خواین جانمازتون رو بیارم؟ یم«

 ایشااهلل  یآره ننه، پیر ش-

کند، همیشه همین طور بود. هر بار که  ینگاهم م یکه با چه دقت دیدم

 انم جون انگار بارشد، خ یصحبت از خواستگار م
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 یم یعسکرد، مثل اینکه  یباشد که مرا ببیند، با دقت براندازم م اول

  صفحهکرد از دید خواستگارها نگاه کند و همیشه هم مهر

ه: ک رسید یچربید و به این نتیجه م یاش م یاش بر نظر انتقاد عالقه

 قربون قدت برم مادر، دخترم مثل یک تیکه جواهر»

 مونه یم«

 اهللدستت درد نکنه، ایشا»را که پهن کردم، خانم جون گفت:  جانماز

 مادر. یکباره قرآن و مفاتیح منم بیار، یسفید بخت بش

ه ر یپاشو وضویت رو بگیر، نماز اول وقت با نماز مومن ها م خودتم

 دونم از یبله م»و من خندان ادامه دادم: « باال.

 بلند شدم و« دمسر آ یخوره تو یگرده و م یوقت که بگذره بر م«

 اهلل اکبر»خانم جون با لبخند گفت: 

بیرون، سر حوض تا وضو بگیرم. چقدر آب زالل و خنک بود.  رفتم

 آب افتاد. موهایم از دو یچشمم به عکس خودم تو
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آب، چه روشن  یشانه هایم ریخته بود. صورتم تو یصورتم رو فطر

 آینه ببینم، یبود! یکدفعه دلم خواست خودم را تو

ز اهستم. دستم را  یخواست بدانم چه شکل یانگار تازه دلم م بامش

 اتاق مادرم که یک آییه فآب در آوردم و به طر یتو

 ثلکردم، م یآینه با دقت خودم را نگاه م یداشت، دویدم. تو یقد ی

 را بر انداز کند، قدم نسبتاا یخواهد دیگر یکه م یکس

ا زیر شانه هایم که ت فو صا یبود و موهایم پرپشت و مشک بلند

 با یمیرسید، رنگ پوستم، به قول خانوم جون، سفید مهتاب

 یروشن. فقط مژه ها یآقا جون بود، عسل یکه رنگ چشم ها چشمانی

 از رنگ چشم یرغمن بلند تر و برگشته تر بود. 

ا و برجسته، ابروهایم، شکل لب ه یچهره ام، گونه ها یبقیه  هایم،

 یام همه شبیه مادرم بود. چنان به دقت نگاه م یبین

ا دم و بکر دیدم، نگاه یاین ها را م یکردم که انگار اولین بار بود همه «

 شبیه مادرم هستم یمن خیل یراست»خودم گفتم: 
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 یجلو یبا بلوز یقه هفت قرمز تنم بود، چرخ یدامن دورچین مشک یک

 فتادمام ا یمعلم خیاط فآینه زدم و ناگهان یاد حر

ب زن مهم است و به لباس ترکی یبرا یکمر خیل یگود»گفته بود  که

 فکمرم گذاشتم. پ یدستم را رو یفور« دهد. یم

 بلوز که زیر دستم گرفته شد خیالم راحت شد، نه، یو گشاد دامن

 خودم شده بودم یقیافه  رقغکمر هم داشتم.آن قدر  یگود

 کرد، یوارد اتاق شده بود و داشت نگاهم م ینفهمیدم مادرم ک که

 یمثل کس« !ی؟کن یچه کار م یمهناز دار»گفت:  یوقت

ز امچش را گرفته باشند پریدم هوا. دستپاچه و هول  یموقع دزد که

 ی،هیچ»اینکه نکند مادرم فکرم را خوانده باشد گفتم: 

 هک خواستم ببینم، موهایم چقدر بلند شده. از اون دفعه یم ی،هیچ«

 شه؟ یدونم چرا بلند نم یکردین نم یشما قیچ

ب. هاون، بکو یآب بریز تو ییک کم یاگه بیکار»خندید و گفت:  مادر

 مادرجون حاال مو یکخورده بلندتر، یکخورده
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مان ه «شه. یتر، عمر آدم نیست که دیگه برنگرده! نترس، بلند م کوتاه

 یبسته شدن در حیاط آمد و صدا یموقع صدا

 م راشد، همون پشت در، مادر یمثل همیشه تا وارد خانه مکه  آقاجون

 یو صدا« !ی؟حاج خانوم کجای»زد که:  یصدا م

ر سه بلند سر ب یخندان و همیشه سرحال امیر، برادر بزرگم که با صدا

 خندید یگذاشت و م یخانم جون م

ا بو در عین حال کمک پدرم بود و  یحسابدار یرشته  یدانشجو امیر

 اینکه چهار سال از من بزرگتر بود، رابطه مان، به

ارش کود شیر به شیر بود. امیر اگر در خانه ب یمادرم، مثل بچه ها قول

 این بود که سر به سر من و خانم جون بگذارد.

هم م یهم که بیرون بود با محمد بود. یکدفعه یاد این نکته  مواقعی

 جان در یک قالب یامیر و محمد دوست هاافتادم، 

 کند؟! یم یامیر خبر داشت که محمد از من خواستگار ی. یعنبودند

 اصالا از کجا معلوم محمد مرا خواسته باشد؟ شاید
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یار ختا یمحترم خانم و حاج آقا خودشان این تصمیم را گرفته باشند! ب

 کسل شدم

خواسته باشد، دوست داشتم محمد خودش مرا  یدانم چرا، ول نمی

 چرا اصالا ی،دوستم داشته باشد و انتخابم کرده باشد. راست

 مههبزنند و  فاین فکر نیفتاده بودم؟ کاش زودتر بزرگ تر ها حر به

 نبود یبه هر حال فعالا چاره ا یچیز معلوم شود، ول

  صفحهکردم یباید صبر م

 یپوشیده بود و داشت آستین ها یکه لباس راحت یجون در حال آقا

 زد، از اتاق بیرون آمد. چقدر یپیراهنش را باال م

 صورت خسته و مهربانش را دوست داشتم

 آقا جون  سالم

 بابا؟  یسالم خانوم، چطور
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م آقا ستدان یباز دلم خواست به قول امیر خودم را لوس کنم. با اینکه م

 خواند، گفتم یجون همیشه اول نماز م

 بیارم؟  یآقاجون چای

اضر ا حرنماز، بعد شام. به مادرت بگو سور و سات شام  نه باباجون اول

  یکنه که مردیم از گشنگ

 یون تآید همیشه همین طور بوده. تابستان ها آقاجو ییادم م یوقت از

 یاس یاهلل اکبرش با بو یخواند و صدا یحیاط نماز م

شد. امیر طبق معمول، لب حوض  یو عطر شام مادر مخلوط م ها

 یصورت شستن، تقریباا حمام م دست و یداشت به جا

ز ام کرد یآب فرو کرده بود. داشتم فکر م یو سرش را تا گردن تو کرد

 حوض که سرش را بیرون یپشت هولش بدهم تو

رو ! بپر بی؟خند یم یسالم، به چ». با خنده سالم کردم. گفت: آورد

 سوزه، ییک پارچ آب یخ بیار که جیگرم داره م

 بدو«
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یمو من که مادر االن یا شربت سکنجبین یا آبلدانست، هم  یاو م هم

 دونم چطوریه ینم»آماده کرده. با این همه گفتم: 

افته  یرسه و چشمت به من م یهمین که پایت به خونه م جیگرت

 خیسش را یکه دست ها یامیر در حال« گیره! یآتیش م

 ینزن فسقل فبدو این قدر حر»داد گفت:  یبه طرفم تکان م«

بزرگ که بین  یدو تا تخت چوب یحیاط رو یتابستان، تو یها شب

 یاس ها و یخوردیم. بو یم ذاغو حوض بود  چهغبا

د لنبحیاط  ینم خاک که از آبپاش یآقا جون، با بو یمحبوب یها گلدان

 هرم یدنیا بود. وقت یترین بو یشد، دوست داشتن یم

یرین آن حیاط باصفا چقدر دور هم نشستن ش یخوابید تو یم گرما

 بود. قل قل سماور خانم جون که به قول امیر همیشه

 کوچک کمر باریک یتازه دم با آن استکان ها یبود و عطر چا جوش

 مزه یآن ها چای یفقط تو»که خانم جون معتقد بود 
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گر اکه  زعفران زده و تنگ دوغ یپلو یقلمکار مادر و بو یسفره  ،«دارد

 رفت یهم م ینعنا نداشت، اخم خانم جون تو

 یه علکاا ... . یادش بخیر انگار تمام دنیا آرام بود و خوشبخت، مخصوصو

 کرد یاز ترس آقا جون دیگر ورجه وورجه نم

  صفحهگرفت یو یک گوشه آرام م

 فبودیم، کاش در همان سال ها زمان متوق یخوشبخت یخانواده  چه

 یکوچک و جوان است دلش م یشده بود. آدم وقت

ه کبیند  ینده برسد، از بس عجله دارد درست نمبدود و به آی خواهد

 را یدور و برش چه خبر است و افسوس، قدر لحظه ا

ه بشود و بر میگردد و  یپشیمان م یداند. وقت یگذراند، نم یم که

 کند که دیگر حسرت خوردن فایده یپشت سر نگاه م

یچ هه دوید یرسد، آنچه برایش م یندارد. آن وقت تازه به این نتیجه م

 ها یبوده، قربان همان گذشته و بچگ
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تاقم ابه  واز جا بلند شدم  یتمام کردن کار خیاط یاز شام به بهانه  بعد

 ننه،»خانم جون گفت:  یرفتم. امیر هم بلند شد، ول

و تمادر »گفت:  یو در عوض به عل« تو بمون باهات کار داریم امیر

 تا االن ی! از صبح کلّه سحر که پاشدی؟خواب ندار

ه تنت وردبرو قربونت برم، برو یکخ ی،زن یبه زمین پا م یماشااهلل دار«

 خاک گرفت با من یرو بگذار زمین. اگه بو

سر  از خواست ما را یم یوقت ی،تکه کالم خانم جون بود که از بچگ این

 ما یها یباز کند یا از دست سر و صدا و شیطان

ه ن کماه افتاد. و بلند شد و ر یبا دلخور یگفت. عل یشد، م یم خسته

 کردم یخوشحال و هیجان زده بودم، چون حس م

 دم.صبرانه گوش تیز کر یبزنند، ب فخواهند حر یمادر و خانم جون م

 آرام گفت یمادر با صدای

 محترم خانم آمده بود اینجا  روبغعباس آقا، امروز دم 

 گفت یآقا جون با خونسرد
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 خیره ایشااهلل 

 خیر که هست، آخه این دفعه آمدنش با همیشه فرق داشت 

 آهسته گفت یخانم جون با صدای

 محمدشون  یمهناز برا یآره مادر، چشمت روشن.آمده بود خواستگار

د و که آقا جون جا خور« محمد؟! ی! برای؟چ»امیر چنان بلند گفت: «

 آقا، یواش تر چه خبره؟»گفت: 

 پرده یه نزدیک شدم و از گوشه گربه چهار دست و پا به پنجر مثل

 حیاط را نگاه کردم. امیر که معلوم بود کامالا جا

ن قا ایخودش گفته یا محترم خانم و حاج آ ییعن» دوباره گفت:  خورده،

 دلم گفتم آفرین که عقلت رسید یتو« حرفو زدن؟!

حمد واهلل این طور که محترم خانم گفت، م» . خانم جون گفت: بپرسی

 حاج آقا از ترس اینکه محمدش یخواسته، یعنخودش 
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 خوان براش یرو پیدا کنه، بهش گفته م یسر خود کس ی،مثل مهد هم

  صفحهزن بگیرن و بهتره تا زوده دست باال کنن. محمد هم

د شش موقع یخواد زن بگیره، وقت یزیر بار نرفته و گفته حاال نم اول

 یپگه. حاج آقا هم شک کرده و آن قدر پا یخودش م

 دواخ یشده تا باالخره به زور از زیر زبونش کشیدن که مهناز رو م«

با خود  تم.قلبم چند برابر شد و از شوق ناخودآگاه لبم را گاز گرف ضربان

 یاد چهره اش« پس محمد دوستم دارد » گفتم 

 چهره یصورتش بود که بیشتر از زیبای یخاص تو ی. معصومیتافتادم

 گفت: یگرفت و آقاجون همیشه م یاش آدم را م

 پدر و مادرش نگهش داره، اصالا گل این بچه گیراست یبرا خدا

فقط چهار سال از من بزرگ تر بود. تازه بیست سالش داشت  محمد

 شاید به خاطر رفتار موقرش بود که یشد، ول یتمام م

سال دوم رشته  یآمد. دانشجو یو سالش بیشتر به نظر م سن

 و موفق بود.به یجد یدر درس هایش خیل الکترونیک بود.
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به خود  یکمک کرد و حت یکنکور خیل یقبول شدن تو یهم برا امیر

 یریاض یمخصوصاا من که همیشه تو ی،من و زر

ز اداد و بیشتر وقت ها هم من  یدرس م یبودم، با چه حوصله ا خنگ

 گفتم، یاد یترس اینکه فکر نکند کودنم، به دروغ م

 یالتماس م یبه زر یشد ه یکه نمره هایم کم مو آن وقت  گرفتم

 دانم؟! شاید یکردم که راستش را به محمد نگوید. نم

 ینم شاید، اصالا تا آن روز یدانستم دوستش دارم. یعن یخودم هم نم

 ی؟چ یدانستم دوست داشتن یعن

فهمد، با  یکند که م یکه انسان گمان م یفرق است بین چیز یخیل

 کند یفهمد و درک م یکه واقعاا م یچیز

جعد داشت و  یکه کم یپرپشت و مشک یمحمد با اون موها صورت

 سیاه و محبوبش که همراه ریش و سبیل به یچشم ها

م بود ظرن یداد، با آن قد بلند و چهار شانه جلو یمردانه م یچهره ا او

 معرفت، یب»گفت  یامیر که م یکه باز با صدا
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 م. خانم جون گفتبه خودم آمد« چرا به خود من نگفت

 ی! تو اگه خواهر اونو می؟خوب مادر رویش نشده، به تو بگه، چ

  ی؟شد بهش بگ یرویت م یخواست

ا بیکدفعه قرمز شد و سرش را انداخت پایین. مادر و آقاجون  امیر

 و ینیمه شوخ یتعجب به هم نگاه کردند و مادر با لحن

 فراوان گفت یکنجکاو

 هم، بله؟  ! نکنه توی؟امیر چرا قرمز شد

 یلحاال که فعالا نوبت فسق»سرش را بلندکرد و با شرم گفت:  امیر

 ا، بشین ننه،»و از جا بلند شد. خانم جون گفت: « هاست

 ی؟گ یم یفراموش شد. باالخره آقا شما چ یاصل فکجا؟! اصالا حر«

و  تیارواهلل اخ»قائل بود گفت:  یمادرش احترام زیاد یکه برا آقاجون

 اجازه که دست شماست. بعد از آن هم، به نظر من
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 ان. خوبیه، خانواده اش هم که دیده و شناخته یاز هرجهت بچه  پسره

 گفت(گفتم، یمن خودم بارها به ملیحه)مادرم را م

به حال هرکس که عروس این خانواده، خصوصاا زن محمد  خوش«

  صفحهبشه

 حال گفتخانم جان خوش

ه از مگ اهلل، منم از سر شب این قدر خوشحالم که نگو. مادر، آدم بارک

 خواد؟! پسره هم جمال داره هم  یم یخدا چ

ه هم کمال. خانواده دار هم که هست، دیده و شناخته هم که هستن. از

 مهم تر اینه که استخوان دارن

 آقاجون گفت

 این ها همه درست، من فقط ناراحت سن و سال کم مهنازم 

 خانم جون گفت
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 ی ونهخدا عمرت بده، من هنوز دوازده سالم نشده بود که رفتم خ مادر

 بخت، سن مهناز که بودم دو تا شکم هم زاییده 

 جداست یبودم، حاال خدا نخواست بمونن، حرف

 یم بینه و یها مجون زمانه فرق کرده، االنه آدم این قدر چیز خانم

 شه. با این همه من از پسره  یشنوه، چشم ترس م

 ترسم، هم یفهمه. از بابت مهناز م یجمعم، بیشتر از سنش م خاطر

 درس و کتاب. ییکدونه بوده هم تا حاال سرش تو ییک

 برسه یکنم عقلش به زندگ یهنوز فکر نم

 مادرم گفت

 گفت: کار خداپسندانه یخوان که حاال ببرنش، محترم خانم م نمی

 شن، هم محمد  یاست هم دو تا جوون از گناه دور م

ا گفته تا خودش درسش رو تموم نکنه مهنازم درسش رو بخونه، بعدا

 برن سر زندگیشون
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 فقط اسم بگذارن و نامزد باشن؟  ی! یعنی؟چ ییعن

ین آرن. ا یدر م فنه مادر، مردم هزارجور حر»گفت:  یجون فور خانم

 یکدفعه همدیگه رو یور نیستن که سالها راه د

 دو سه دفعه یروز یترن... . همین جور ف. دو تا در اون طرببینن

 یآد، ول یم یره اونجا، دو سه دفعه زر یمهناز م

ا نتهمآد. باید محرم بشن،  یتوش در م فاسم بگذارن هزار تا حر وقتی

 یکدفعه ساکت شد. مثل.« کنیم که...  یشرط م

ده حضور امیر را کرد. امیر هم که خودش متوجه ش یاینکه مالحظه «

  صفحهمن رفتم بخوابم»بود گفت: 

و تکه  خواستم اینو ازت بپرسم یوایسا مادر، اصالا م»جون گفت:  خانم

 با این محمد آقا، اخالقش که با اریغاین قدر یار 

 هم هستین چه جوریه؟! آقا هست؟! سر به زیره؟«

 امیر خندید و گفت
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 ه ازکبینین آقا تره، من این قدر  یجمع، از اینم که شما مخاطرتون 

 محمد مطمئنم از خودم نیستم 

 ! مگه خودت چته؟ی؟وا، دیگه چ»گفت:  یمادرم با ناراحت«

، یستن یبابا مثال زدم. دیگه امر و فرمایش یهیچ»امیر خندان گفت: «

 زحمت رو کم کنم؟

 هشنگا یبا مهربان شد همان طور که همه از پشت سر یکه دور م امیر

 خاص گفت: یکردند، خانم جون با شیطنت یم

گل  یخودش آب یآقا، چشم شما روشن، مثل اینکه پسرت هم برا

 یگرفته و شما خبر ندار

ا ین هادونه تو کلّه  یبابا، فقط خدا م یا»آقاجون هم خندید و گفت: 

 مادر گفت« چه خبره.....

 قاآشه.  یحواس آدم پرت م آد یم فحر یتو فماشا اهلل، این قدر حر«

  ی؟گ یم یباالخره شما چ
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 فندارم. بیان، حر یاول به خودش بگین، من که حرف»گفت:  آقاجون

 از چهره اش معلوم یول« بخواد. یبزنن، تا خدا چ

 ااهللایش»که خوشحال است. مادر و خانم جون هر دو با هم گفتن:  بود

 ما به خودش»و مادر ادامه داد: « خواد. یکه خیر م

ش نزدیم، گفتیم اول به شما بگیم، اگه اجازه دادین از خود حرفی

 یخود فکر بیفته تو یبپرسیم. مبادا شما بگین نه. اونم ب

بینن درست  یسرش، باالخره چشم تو رو هستیم، همدیگه رو م«

 نیست

ه م بو زمونه آد این دوره یندارم، تو ینه من که حرف»آقاجون گفت: «

 تونه ندیده و نشناخته دختر بده؟ یم یک

 یمنم همینه. در ضمن جلو فآره مادر، حر»گفت:  یجون فور خانم

 امیر نخواستم بگم، بایست اگه قرار شد عقد کنن

 خودشون یکنیم که، این امانت باشه تا ایشااهلل برن خونه  شرط«
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نگفت و من هم  یانداخت چیز یکه سرش را زیر م یدر حال آقاجون

 آخر سر در نیاورده بودم از جا فکه از این حر

 یم یمن پاشم برم ببینم خودش چ»پریدم، چون خانم جون گفت: «

  صفحهگه؟

 م.گرم کرد یکذای فنشستم سر جایم و سرم را باز به همان سجا فوری

 شد و من خدا خدا یخانم جون آرام آرام نزدیک م

م د خانم جون یکردم که رنگ و رویم خبر از حال درونم ندهد. وقت می

 یخانم، خیاط»نشست و گفت:  یصندل یدر، رو

 «؟!کشه، تموم بشه ینشد؟! مادر، لباس عروسیت چند روز طول م تموم

 «ا خانم جون»با خنده و سر به زیر انداخته گفتم: 

 ین ببین چحاال اونو بگذار کنار حواستو جمع ک»جون گفت:  خانم«

 گم یم

دانستم چه  یخواستم نگاهش کنم. من که م ینم« به شماست گوشم

 » یدانستم چه عکس العمل یخواهد بگوید، فقط نم یم
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مه نشان بدهم. تعجب کنم؟ خوشحال شم یا خجالت بکشم؟ و از ه باید

 دانم. یترسیدم حالت صورتم نشان دهد که م یبدتر م

 خانم جون گفت

 ه.ش یال تموم نشده، تو این یکخورده وقت هم نماز عصر تا حا وقتی

 گم، عروس  یم یسرتو بلند کن گوش بده ببین چ

 خانم

نم کردم دوباره صورتم ُگر گرفتم و داغ شد. خدا را شکر خا احساس

 و یشرم گذاشت و متوجه نشد از خوشحال یجون پا

 شوق سرخ شده ام و گفت

 ودتخخدا مرگم بده ببین شده مثل پول قرمز، مادر تو دیگه واسه  وا

 . ی. دیر یا زود باید خانم یک خونه بشیخانم شد

عروس شدن این قدر خجالت نداره، مادرت سن تو که بود چند وقت 

 کرد یم یبود خونه دار
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 کرد ادامه داد یمن نگاه م یچشم ها یبعد همان طور که تو

 یکه آمده بود این جا، تورو برا روبیغدم مادر جون محترم خانم 

  ی؟گ یم یکرد. تو چ یمحمدش خواستگار

قعاا یگر وار دلبم را گاز گرفتم و سرم را پایین انداختم. این با ناخودآگاه

 ترسیدم خانم جون از یخجالت کشیدم، چون م

 ن کهمادر ای»خانم جون گفت:  یام ببرد. ول یبه شوق درون یپ نگاهم

 ! منم وی؟ش یرنگ و وارنگ م یا هنشد، تو چر

 یو هیز ینکرده دزد یهم هست، خدای یو عرف یکار حالل و شرع تو،

 یک کالم بگو آره یا ی،نیست که خجالت بکش

 نه؟«

ام باز خودم را لوس کردم و بعد از چند لحظه مکث آر یبا موذیگر«

 شما و آقاجونم بگین یدونم هرچ یمن نم»گفتم: 

هایشان را نشنیده  فاگه جر یاز خودم حرصم گرفت، آخه موذ خودم

 شما یهرچ» یگفت یباز هم این قدر محکم م ی،بود
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  صفحهبگین؟«

وال ستو  بودیم که از یمارو بگذار کنار. ما حتماا راض»جون گفت:  خانم

 محمد رو قبول ی؟گ یم یکنیم. خودت چ یم

 داری؟«

ن اییزنم و دوباره سرم را پب ینتوانستم حرف یرا بلند کردم ول سرم

 لبخند زدنم را یتوانستم جلو یکه نم یانداختم، در حال

، سکوت عالمت رضاست»کشید و با خنده گفت:  ی. خانم جون آهبگیرم

 «کنن... یدل تو آب م یکه تو یاین قند یول

ا ب خانم جون و لغب ینگذاشتم حرفش تمام شود و خودم را انداختم تو

 کردم رنجیده باشد گفتم یم یکه سع یصدای

 ا خانم جون 

مادر  یا»کشید گفت:  یجون همان طور که به موهایم دست م خانم

 خشت خام یبینین، ما تو یآینه م یکه شما تو یاون
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 یرامآو خندان و با « آسیاب سفید نشده. یبینیم. این موها که تو می

 کرد، اضافه کرد: یهمان طور که مرا از خود دور م

 یزن گنده، نه اینکه تو یبگیر لغگه وقتشه خودت بچه بدی پاشو،»

 از جا بلند شد و یبا سخت« .یمن خودتو قایم کن لغب

 راه افتاد و دور شد

از بن م یکه درش تازه به رو یماندم و یک دنیا فکر و خیال از عالم من

 شده بود. آن شب اولین شب عمرم بود که خوابم

ز دم و ابو اولین بار بعد از این که همه خوابیدند، بیدار یبرد. برا نمی

 کردم و به گذشته یپشت پنجره ستاره ها را نگاه م

 یه وچکبه محله و  ی،آشناییم با زر یکردم، به اولین روزها یفکر م ها

 با صفایمان، به حاج آقا و محترم خانم و

ه ب، ه بودماین خانه و این کوچه بزرگ شد یبه اینکه تو مهربانیشان،

 یاولین بار به مدرسه رفتم و بو یکه برا یروز
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 یایه یها و ناخوش یروز مهر ماه که احساس کرده بودم، به خوش اولین

 که یاین خانه و محله دیده بودم. به روز یکه تو

و  یغمرده بود و من که فقط هشت سالم بود از شلو یزر مادربزرگ

 محمد که زن ها ترسیده بودم و ػجی یجنازه و صدا

ش پی دور کرده و برده بود یغاشک آلود مرا از شلو یبا چشم ها آرام

 پشت بام نشسته بود و یراه پله ها یکه تو یزر

ها  لهپ یرو یو محمد و امیر، چهار تای یکرد. آن روز من و زر یم گریه

 کنار هم چقدر گریه کرده بودیم و به سه سال

 ما مجلس مردانه یخواهر بزرگ محمد بود: خانه  یعروس یوقت بعد

 بردن یدو سه بار برا یومن و زر یبود، وقت

محمد  که مادر و خانم جون الزم داشتند به خانه رفته بودیم، وسایلی

 یحق ندارین ه»هردومان را دعوا کرده و گفته بود 

 ی خانه یو من چقدر از او بدم آمده بود که تو« تو مردونه بیایین

 یدمان دعوایم کرده بود. به همین دو سال قبل فکر مخو
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 یمکرد یحیاط دنبال هم م یتو یکه یک روز گرم تابستان با زر کردم

 پاشیدیم یو با سر و صدا و هیاهو به همدیگر آب م

و  ادریکدفعه در زده بودند و ما هر دو خیس آب فکر کرده بودیم م که

 ، در رامحترم خانم هستند که از روضه برگشته اند

مد مح پروا باز کرده بودیم و در جا خشکمان زده بود، چون پشت در بی

 یایستاده بود. آن روز برا یخشمگین و عصبان

 م وچند لحظه خیره مانده بود یبار با محمد چشم در چشم برا اولین

 که محمد سرش را پایین انداخت من تازه به یوقت

ز محمد را که ا یعصب یآمدم و دوان دوان دور شدم، اما صدا خودم

 یاعتراض م یخشم دو رگه شده بود شنیدم که به زر

 یمحل باید بفهمن که دارین آب تن ی! همه ی؟کش یخجالت نم»: کرد

 «خنده تون تمام کوچه رو برداشته! یکنین؟! صدا یم

و خشم و خجالت من که تا چند  یزر یو معذرت خواه یو دستپاچگ

 کردم با محمد روبرو نشوم یم یوقت سع
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 یذهنم زیر و رو م یشدم و گذشته را تو یکه خوب دقیق م حاال

 آن وقت ها یکردم. یعن یکردم، انگار خودم هم تعجب م

واقعا حرکاتش در هزارها  یمحمد مهم بودم؟! یعن یمن برا هم

 بوده؟ من تا یقصد خاص یکه قبالا داشتیم رو یبرخورد

، بردم و ناخودآگاه یحمد بیش تر حساب مچند ساعت پیش از م همین

 یبزرگتر به او نگاه م یبه چشم برادر ی،مثل زر

ر یشتببگیرد و خودم  یترسیدم مبادا از رفتارمعیب و ایراد ی. مکردم

 این است که او یکردم این حس فقط برا یفکر م

 یتح، دیدم یم یحاال انگار همه چیز را طور دیگر یاست. ول یبرادر زر

  صفحهخودم رااحساس 

 استرآوردم. خانم جون  یاین طور شده بودم؟! خودم هم سر در نم چرا

 فهمیدم بهتر بود. یگفت، مثل اینکه اگر نم یم

 کردم یدقت نم یدانستم ول یاین ها را م یشاید هم همه 
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 تانجور و واجور به سرم هجوم آورد. همین پارسال زمس یفکر ها باز

 بر سر ازدواج یزر یخانواده  یبود که تو

که چند سال بود دوست داشت، کشمکش  یبا دختر یمهد برادرش

 که سه سال بزرگتر از محمد بود تصمیم یبود. آقا مهد

دوستش  یگفتند از هجده سالگ یازدواج کند که م یبا دختر داشت

 یداشته. منتها مشکل از آن جا پیش آمده بود که اوالا تو

اا انیثآشنا شود و  یود پسر با دخترمثل ما رسم نبود خ یهای خانواده

 یآشنای یداشته باشد که با پسر یهم آزاد یاینکه دختر

ن ا میگمادرم این»گفت:  یم یقابل قبول بود. زر یرغ یکند چیز برقرار

 و حاج آقا« خوریم. یبه هم نم یما اصالا خانوادگ

 یوبود و ت یبا جذبه و جد یخیل یو خوش قلب یکه در عین مهربان هم

 صد در صد فاو بود، مخال فحر فخانه شان حر

دختر  یهمسر یتواند برا یم یبود. حاج آقا معتقد بود مهد قضیه

 معتقد بود که بهتر بودن یانتخاب کند. مهد یبهتر یخیل
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 یا مکند. حاج آق ینظر او زمین تا آسمان با نظر حاج آقا فرق م از

 هک یتواند با دختر یهم آخر سر نم یگفت: خود مهد

 یگزند یکند و تازه در صورت ادامه  یقدر آزاد بزرگ شده زندگ این

 و آرامش را نخواهد دید و پس یرنگ خوشبخت

رسد.  یخودش خواهد زد، اما حاال عقلش نم یسر و کله  یتو فردا

 یگفت زمانه عوض شده و طرز فکر او خیل یم یمهد

 کند یبا پدر و خانواده اش فرق م

 ییلخخود دختر و خانواده اش را دیده بود  یحاج آقا از وقت مخالفت

 یگفت: این دختر مثل مار یسخت تر شده بود و م

را دزدیده و .... .  یعقل مهد یخط و خال است و با پرروی خوش

 مادر ها یخالصه بیچاره محترم خانم هم مثل همه 

قا آکرد دل حاج  یم یسع یاین کشمکش گیر افتاده بود، از طرف میان

 خودش یسع ینرم کند و از طرف یر مهدرا به خاط
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 یمکرد که در هیچ مورد هم موفق ن یم یسر عقل آوردن مهد یرا برا

 شد

 لیلدو حاج آقا به این  یکار و کنار نیامدن مهد یسخت یبیشتر شاید

 به حاج آقا یاز نظر خلق و خو خیل یبود که مهد

خودش بود.  فحر فمصمم و حر ی،داشت: مثل پدرش جد شباهت

 کرد که یم ین بود که هرچه حاج آقا کارشکنای

و  کندباین کار را  یمصمم بود که به هر قیمت یسر نگیرد، مهد ازدواج

 در یاز شب ها که کار بحث حاج آقا و مهد ییک

ش خو تو روز یاین کار را بکن ول»که حاج آقا گفته بود  فاین حر اثر

 باال گرفته بود، محترم خانم یخیل «یبین ینم

 یهدمسراسیمه آمد و از آقا جون خواست که واسطه بشود و نگذارد که 

 به قهر از خانه برود

ن قاجوما بود، دنبال محترم خانم و آ یکه خانه  یهم به اصرار زر من

 فریاد حاج آقا چنان ترسیدم که یاز صدا یرفتم، ول
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از ترس  یپشت در حیاط لرزان ایستادم و همراه زر یهشت توی

 نیامد. بعد که محترم خانم یاد ما افتاده بود، صدایمان در

ز ا ما یرا فرستاده بود ببیند ما کجاییم. محمد که دید هر دو محمد

 یاینجا جا»گفت:  یبه زر یلرزیم با تند یسرما م

 یصدا تقصیره اینه از»گفت:  یزر یو وقت« این سرما؟! یتو وایسادنه،

 محمد چه مهربان« داد آقاجون ترسید نیامد تو

 این من از قندیل بستن تو یشنیدن داد بابا ییعن»لبخند زد و گفت: 

 خندیده بودم فمن چقدر از این حر« هوا سخت تره؟!

 فحرکات محمد، یک جور آرامش و تسلط خاص بود. حر یتو همیشه

 محبت کردنش شیرین، آرام، یزدن، خندیدن و حت

ا ن هگذشته ها و دقت در آ یبود. از یاد آور یو دوست داشتن سنجیده

 به من دست داده بود. چرا تا حاال یچه حس شیرین

ه گان یقدر دقیق نشده بودم؟! شاید چون به محمد به چشم برادر زر آن

 کردم نه شوهر خودم!!!! چقدر یک شبه پررو یم
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 برایم سنگین یذهنم هم این معن یتو یشده ام؟! شوهر خودم!، حت

  صفحهبود

 یدرخت ها یشاخه ها یدیوار روبرو افتاد. سایه  چشمم به یکدفعه

 دست بود که با هم یدیوار اتاق، مثل انبوه یحیاط رو

یمه د نکه از خواب پریده، تازه یادم افتا یخوردند. مثل آدم یم تکان

 و یشب است و همه خوابند و من چقدر از تنهای

 یکردم کس یاحساس م یتاریک یترسیدم. همیشه تو یم تاریکی

 کند، یک موجود ترسناک که از تصورش نفسم یالم مدنب

 یآمد. االن دوباره دستخوش آن وحشت عمیق شده بودم. حت یم بند

 یکردم دست و پایم را تکان بدهم. شب ها یجرئت نم

ر دی نماز صبح آن قدر یخوابیدم و برا یهمیشه زودتر از همه م دیگر

 شدم که تقریباا هوا تاریک و روشن بود. یبیدار م

 ینداشت تا این موقع شب بیدار باشم. داشتم از ترس خفه م سابقه

 اتاق خانم جون، قدرت یخواستم بدوم تو یشدم. م
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 لندبخواستم الاقل  یشد. م یخواست فریاد بزنم، نم ی. دلم منداشتم

 ممکن بود. خدایا چه کار یرغشوم کلید برق را بزنم، 

 و راهرو یا پریدم توچراغ راهرو روشن شد و من مثل فنر از ج کنم؟

 محکم برخوردم به امیر خواب آلود که یکه خورد و

 شده؟ یچیه؟ چ»هراسان پرسید: «

 اتاق خانم یترسیدم، توروخدا صبر کن برم تو یتاریک بود م یهیچ

 جون بعد چراغ رو خاموش کن، ُخب؟ 

م گاهن رکنانغرغعاقل اندر سفیه خواب آلود و  یبا نگاه یلحظه ا امیر

 یرو م یتوروخدا ببین چه کس»فت: کرد و گ

با  من خوشحال از این که نجات پیدا کرده ام یول« شوهر بدن. خوان

 یعجله بالش و پتویم را برداشتم و پاورچین رفتم تو

ش اتاق یداد و هروقت پا تو یگالب م یخانم جون که همیشه بو اتاق

 تسبیح تربت خانم جون و چادر نماز یگذاشتم بو یم
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ر امی فکه تازه از حر یپیچید. در حال یمشامم م یگلدارش تو سفید

 گفت، مرا چه یخنده ام گرفته بود خوابیدم. راست م

 به شوهر کردن؟

 ا؟!اینج یاومد یخدا مرگم بده، تو ک»گفت  یخانم جون که م یصدا با

 «زمین که استخون هات خورد شد! ینگاش کن رو

د ه بونماز بیدار شد یکه براهایم را نیمه باز کردم. خانم جون  چشم

 پاشو نمازت رو یپاشو مادر، حاال که بیدار»گفت: 

 اینجا؟ یاومد یگن. واسه چ یبخون، دارن اذون م!«

 بودنخانم جون دست بردار  یخندیدم و دوباره چشم هایم را بستم. ول

از نم ! یک بارم سروقتیپاشو حتماا که نبایس آفتاب که زد نماز بخون

 بخون، گناهش گردن من!! د پاشو دیگه 

 ، دیگرودمبدانستم دیگر فایده ندارد. حاال که چشم هایم را باز کرده  می

 خانم جون دست بردار نبود. به ناچار نشستم و



 

  49                        

 داالن بهشت

 سالم کردم. خانم جون گفت

  صفحه- ی؟سحر خیزم شد یماهت، قراره عروس بش یسالم به رو

حمد مب و افتاد. انگار خواب کامالا از سرم پرید. یاد دیشیادم  دوباره

 یآدم چقدر م یافتادم. در عرض چند ساعت زندگ

یدم، ابخو یکند. تا همین دیروز صبح با اینکه از سر شب م ییرغت تواند

 شدم و فقط فکر ینماز بلند م یبه هزار زور برا

 ،یه فکرن. ره خوابتخت و دوبا ی....این بودم نماز را که خواندم، بپرم تو

 حاال؟ یول ی،نه خیال

 یداشتم. نسیم خنک صبح، صدا یکه به صورتم زدم چه حس خوب آب

 آمد. یاذان که از مسجد دور م یخروس ها، صدا

ز من که امرو یآمد و چشم ها یحیاط م ییاس ها که هنوز از تو بوی

 دید. یادش بخیر. هیچ یدیگر م یهمه چیز را طور

 یتعلق دار یبه کس یاین دنیا قشنگتر از این نیست که بدان یتو حسی

 . این که آدم بداند یک نفر به اویعزیز یکس یو برا



 

  50                        

 داالن بهشت

م ه خودش یکند، یک نفر دوستش دارد، انگار وجود آدم را برا یم فکر

 کند و من آن روز این یم یعزیز و دوست داشتن

 م،کرد یبه ماولین بار این حس شیرین را تجر یحالت را داشتم. برا

 یک نفر عزیزم: محمد دوستم دارد یحس این که برا

ر نکاز بیدا یکرده و حاال که برا یاو هم دیشب به من فکر م شاید

 االن او هم بیدار است؟ یشده؟.... یعن

خواست  ینداشتیم. دلم م یروز پنج شنبه بود و ما کالس خیاط آن

 . یاآن ها چه خبر است یخانه  یبیاید و بفهمم تو یزر

د. بو نبود. کاش الاقل مریم یهیچ خبر یمحترم خانم بیاید. ول الاقل

 بزنم. حاال چه موقع فحر یخواست با یک یدلم م

 الناخودم خنده ام گرفت.  یمعرفت یرفتن بود؟! یکدفعه از ب مسافرت

 یچون زر ییک هفته بود مریم مسافرت بود، ول

..! ودم...بده حاال که تنها ش پیشم بود، اصالا یاد مریم نیفتاده بودم، اما

 بودم یکه عجب دوست با معرفت یراست
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شد با هم  یم یبود که چهار سال یدوست مشترک من و زر مریم

 دوست بودیم. خانه شان نسبتاا دور بود. منتها چون

ر یشتمدرسه و بعد در راه رفت و برگشت ب یبود، اول تو ییک مسیرمان

 ینذر ی آشنا شدیم و یک بار که مادر سفره

 یگخانواد یمریم و خانواده اش را هم دعوت کردم و باب آشنای داشت

 من و یباز شد و یواش یواش مریم دوست صمیم

م و مادرش اکرم خانم دوست و در عین حال خیاط مادرم و محتر یزر

 خانم شد

ن طمئمکه سالم کرد،  یبود. عل یزنگ از جا پریدم. حتماا زر یصدا با

 اشتباه کرده بود. یدهد، ول یجواب م یبودم زر

 خاله ام بود

ه نظهر شد و مطمئن شدم نه محترم خانم خیال آمدن دارد،  باالخره

 گفتم که هر یبد و بیراه م یبه زر یدلم ه ی. تویزر
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این  دنشزد و امروز که آم یروز تا این موقع ال اقل دوبار به من سر م

 کند یم لطیغقدر مهم است معلوم نیست چه 

و از  د.آی یبه صدا در م یک یگوشم به در بود ببینم این زنگ لعنت مدام

 که با حامد پسر خاله ام یحرصم مرتب به عل

 هرغزدم و مادرم با چشم  یسرشان گذاشته بودم تشر م یرا رو حیاط

 «ممکنه خاله بهش بر بخوره.»فهماند که  یبه من م

ه که کنم مادنبود. راه افتادم تا همراه مادر وسایل ناهار را آ ینخیر،خبر

 زنگ زدند. خودش بود، محترم خانم

ه بضربان قلبم دوباره مثل طبل شده بود. محترم خانم آمد و  صدای

 گرم یمعمول یخاله نشست و سرشان به حرفها یهوا

  صفحهشد و مادر صدا زد

گر رتم ُباز صو« انم بیاور.محترم خ یمادر، یک لیوان شربت برا مهناز،

 »گرفت و داغ شد. اصالا معلوم نیست از دیشب 
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م حتردو سه بار م یحاال چه مرگم شده؟! با خودم گفتم من که روز تا

 کشم؟! یخجالت م یدیدم، حاال از چ یخانم را م

ا سر و وضعم مرتب است؟ تند تند موهایم را مرتب کردم و ب یراست

 اتاق یشربت رفتم تو یسین

 سالم محترم خانم 

  ی؟پرس یرو هم نم یحال زر ی،سالم خانم، دیگه حال ما هیچ

 خندیدم و گفتم

 جا دکمه بزنم  یکردم بیام با زر ییقه رو درست م فداشتم سجا

 خانم جون گفت

 شه  یهم که ماشااهلل االن دو روزه درست نم فاین سجا

 محترم خانم با خنده گفت

 هم آخر لج کرد، گذاشت کنار  یزر

 خانم جون گفت
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 گرده تو؟  یاونم بر نم ییقه  فسجا البد

 محترم خانم جواب داد

  فحهص-رو اشتباه چسبونده خراب شده  یچرا برگشته، الی

 خاله گفت

 شه  یحاال اولشه، آدم یه شبه که خیاط نم

حث بباال گرفت. حاال چه موقع این جور  یخیاط یبحث درباره  خالصه

 ها بود؟! این هم شانس من است. یکدفعه خودم به

لم هول نبودم، د« !ی؟خجالت بکش چرا این قدر هول»تشر زدم.  خودم

 یشود؟ این ب یخواست بدانم آخرش چه م یم

 گرفتارش بودم یهم یک جور مرض است که از بچگ یو عجول یصبر

قا اج آدبر شده، پنج شنبه س، ح»محترم خانم بلند شد و گفت:  باالخره

 از خاله« آن. برم ناهارو آماده کنم. یاین ها زود م
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م تیبدرقه رف یکرد و من و مادر تا دم در برا یو خانم جون خداحافظ

 با محبت به من کرد و گفت یکه محترم خانم نگاه

 ا نه؟ ملیحه خانم، باالخره ما بیاییم سراغ عروسمون ی

 یمو  لبخند زدنم را بگیرم ینتوانستم جلو یسرم را زیر انداختم، ول

 دانستم صورتم هم باز قرمز شده. مادر جواب داد

ه جازااز حاج آقا این ها بهتر؟  یچشم. عباس آقا گفت، ک یرو قدمتون

 جون،  یما هم دست شماست. مهنازم انگار زر

 محمد آقام انگار امیر خودمون

نداره امشب سر شب مزاحم بشیم، هم شب جمعه س  یپس اگه عیب

 شگون داره، هم کار خیره نباید تاخیر کرد 

 یکردم جلو یکرد و رفت. چقدر سع یصورتم را بوسید و خداحافظ بعد

 دیگران نشان ندهم که خوشحالم و ذوق زده. خاله

الحمداهلل »گفت:  یذوق زده شد و شلوغ کرد، مدام م یشنید کل وقتی

 گرفت، محترم یو من خنده ام م« بود. قدمم خوب
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 هر چه کار به قدم خاله داشت؟ به ی،دیشب آمده بود خواستگار خانم

 من یخاله و خانم جون به سو یحال سیل نصیحت ها

آن  یاه فدانستند که من اصالا حواسم به حر یشد، بیچاره ها نم روانه

 بود روبغعالم خودمم. نزدیک  یها نیست و تو

 آمد، هول و دستپاچه. تازه فهمیدم چرا از دیشب تا حاال یکه زر

 پیدایش نشده. با تعجب و بهت گفت

 ؟ خوان بیان خواستگاریت یمامانم این ها امشب م یدون یمهناز، م

 خندیدم

  صفحه- ی؟مار، خاک بر سر چرا به من نگفت زهر

 من به تو بگم؟ مثل اینکه برادر توست ها 

آن  یگفت امشب م یداشت به محمد م االن فهمیدم که مامان من

 در جواب من که چرا بهم نگفتین  یدون یخونه تون. م

 نشده بچه ها نفهمن بهتره یگه؟! گفتیم تا خبر یم یچ
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 رفتم یخورد و من از خنده ریسه م یحرص م یزر

  ره؟و من بچه ام، آ ی. حاال دیگه تو بزرگ شدیکوفت، باید هم بخند

خنده اش گرفت و زد زیر خنده. تازه از دیدن من خودش هم  ولی

 کردیم و چقدر ذوق زده بودیم که دیگر لغهمدیگر را ب

 ورشهم مثل خودم بهت زده بود و گیج، با یشویم. زر یهم جدا نم از

 یشد که قرار است زن محمد شوم. مدام م ینم

مد فهمم مح یشه؟! حاال م یشه. تو باورت م یاصالا باورم نم»: گفت

 آقا! چرا این قدر دلسوز شده بود و به درس و مشق

ه کخواست سر از کار تو در بیاره. من چقدر خرم  یرسید، م یم هام

 گفت این هارو با دوستت بخون، دو یم ینفهمیدم. ه

اد یو ت یداد وقت یکه درس م یفهمین. یادته یاض یکه باشین بهتر م تا

 د؟ بعد هم تشرشدا یچند بار توضیح م یگرفت ینم

گفت و  یم یزر« زد که اصالا معلومه حواست کجاست؟! یبه من م رو

 یبا حرص م یخندیدم. زر یمن از ته دل م
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 یاین همه هالوگر یخندیدم، بایدم بخند یبله، منم بودم م»: گفت

 خندید و در میان یبعد خودش هم م یول« خنده هم داره.

شه؟! اصالا  یتو اصالا باورت م»پرسید:  یگیج و مبهوت م خنده،

 محمد تورو دوست داشته باشه؟ من یکرد یفکرشو م

 صالا

و ت گفت یبه این چیزا فکر کنه. یادته م یکردم، محمد حت یفکر نم ا

 شه راه دور برین، یه جا همین یاین گرما نم

و ر راسمتون رو بنویسین. آخرش هم هزار تا دلیل آورد و ماد نزدیکی

 سر یکرد بریم همین آموزشگاه فکسن یراض

 یمن م یکردم برادرم فکر منه و دلش برا ی! منو بگو فکر مخیابون

 سوزه که خسته و گرما زده نشم. نگو، نخیر، گیر

 دیگه بوده یکار جا«

ام  یکرد و خوشحال یها محبتم به محمد را ذره ذره بیشتر م فحر این

 ما یخنده ها یشد. باالخره از صدا یچند برابر م
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 خانم جون در آمد که یصدا

 وستخدارو شکر کنین که زمونه عوض شده، اگه نه حاال بایست پ برین

 کندن. قدیما اگه دخترا ذوق هم  یاز سرتون م

دلشون بود. چه خبره خونه رو گذاشتین رو سرتون؟  یکردن تو می

 یهمبونه  یقوم داماد، باید بش یخانم حاال شد یزر

 حساب ببرهباد تا عروس 

 جواب ما باز هم خنده بود و خنده یول

 یها یخوش یخوب، مثل همه  یشب ها و روزها یشب مثل همه  آن

 مثل خواب و رویا، سریع رسید و گذشت و ی،زندگ

  صفحهتمام شد

 ومهمان خانه  یمحمد که آمدند، قبول نکردند بروند تو ی خانواده

 سر به تخت ها نشستند. محمد یحیاط رو یهمان جا تو
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 یخکرد و نشست. مجلس با شو یو خجالت زده آمد با پدرم روبوس زیر

 حاج آقا و یخانم جون و امیر و بگو بخند ها یها

 یخ لرزیدم، تنم یمن مثل بید م یشد. ول یزود خودمان یخیل آقاجون

 بود و لرزان با هم یدست زر یکرده بود و دستم تو

 تخت و یستاصل نشستم روکردیم. م یاز پشت پنجره حیاط را نگاه م

 گفتم

 شه بیام بیرون  یمن رویم نم یزر

 با تعجب گفت یزر

ر من یک شبه شاخ د یمگه عقل از سرت پریده، مامان بابا دیوونه،

  یخودت خجالت م یآوردن؟! یا از مامان و بابا

 یفکر کن اومدن مهمون ی،اصالا فکر نکن اومدن خواستگار ی؟کش

نم تدونم چه مرگمه، این قدر که  یخودمم نم یتونم، به خدا زر ینم

 پا وایسم  یتونم رو یلرزه نم یم
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. شد یشد اضطراب من هم چند برابر م یبیشتر م ی...هرچه اصرار زر

 خانم یمهناز؟ زر»:باالخره خانم جون صدا زد

» 

د چن وبد و بیراه گویان رفت  یاشاره کردم که جواب بدهد. زر یزر به

 درم و محترم خانم برگشت.دقیقه بعد همراه ما

 محترم خانم گفت

 یدم هان آمهناز جون چرا رنگت این قدر پریده، واهلل به خدا ما همو وا،

 هستیم. اسم خواستگار رویمون اومده  یقبل

 ترسناک شدیم؟

م محتر و من ناچار دستم را به« ها چیه فنه بابا این حر»گفت:  مادرم

 لند شدم.خانم که دست دراز کرده بود دادم و ب

 محترم خانم گفت
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ریم بدم نگاه کن، دستاش انگار از زیر یخ دراومده. بیا با خو توروخدا

  یهر دختر یمادر جون. این شتر در خونه 

اال حنیستیم، با هم شناسیم. اگه تا  ریبهغخوابیده، حاال تازه ما 

 ی؟کرد یچشممون به هم نیفتاده بود چه کار م

 شناختمتان راحت تر بودم. یکردم شاید اگر نم یخودم فکر م پیش

 نتونستم سرم را باال بگیرم، یحیاط هیچ جور یتو

یر و همان طور سر به ز« حاج آقا اینم عروست»خانم که گفت:  محترم«

  صفحهسالم حاج آقا»لرزان گفتم:  یبا صدا

 نشد  یخبر یبیاره ول یسالم بابا. ما منتظر بودیم عروسمون چای

 گفت خانم جون

تن یخردم نکشیده  یچای یاالن حاج آقا، همین االن میاره، دختر ما تو

 استاده 

 یبیاورم. وقت یرفتم که چا یزدند زیر خنده و من همراه زر همه

 تمام شد، حاج آقا قبل از اینکه من هم یچا فتعار
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 بنشینم، گفت

 یم یخانم جون، با اجازه شما و حاج عباس بهتر نیست تا ما چای

 هاشون رو بزنن؟  فخوریم بچه ها حر

 خانم جون گفت

  دختر و پسر هر دو مال خود شمان، مختارین، اجازه مام دست شما

 پر از شیطنت رو به من گفت یو چشم های یبعد با مهربان

 یکیلکن برین حرفاتون رو بزنین، خدا و یمادر، محمد آقارو راهنمای

 راست به هم بزنین. چاخان نکنین  فحر

 کردم یکه از شدت خجالت احساس م یهمه خندیدند و من در حال زبا

 و« با اجازه»شود گفتم:  یاز صورتم بخار بلند م

 جلوتر از محمد به راه افتادم

 یمبل ها بینم. انگار همین دیروز بود. یاتاق را م یفضا یبه روشن هنوز

 بزرگ با میز گرد گردو که رویش یک یمخمل
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معدان ش بود. آینه و یتابستان یپر از میوه ها بلور بزرگ پایه دار فظر

 مادرم و عکس پدربزرگم که سر یعروس ینقره 

د سفی یکه تورها یمخمل زرشک یکرد. پرده ها یما را نگاه م طاقچه

 خورد و بازتاب یوسط آن با جریان هوا تکان م

ان رزل یپنجره، رنگارنگ و زیبایش کرده بود. با صدای یرنگ یها شیشه

 ولو یمبل اول یو خودم رو« بفرمایید»گفتم 

رم س. محمد هم روبرویم نشست. من که از لرزش بدنم کالفه بودم شدم

 را آن قدر پایین انداخته بودم که تقریباا چانه ام به

ا تبود. سرم را بلند کردم  یام چسبیده بود. چه سکوت مزخرف سینه

 چند لحظه یااست که نگاهم بر یببینم محمد در چه حال

، زد یمهربان و سیاهش که انگار به من لبخند م ینگاه چشم ها توی

 با یک یگره خورد. دوباره سرم را پایین انداختم، ول

 م وناشناخته و خاص گرفته بود. آرا یاضطرابم را شوق یحس خوب، جا

  صفحهمهربان گفت
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 یا من بگم؟  یکن یشما اول صحبت م

 نهایت نرم و شمرده گفت یب یبا لحن« شما»لرزان گفتم: 

ر رادمن هنوزم محمدم، ب ی؟لرز ی. چرا این قدر میباید آروم بش اول

 کرد.  یات رو حل م یریاض یکه مسئله ها یزر

 کردم؟ یفرق

لحن صدایش گرم و آرامش بخش بود. دوست داشتم ساعت ها  چقدر

 ساکت شد و منتظر بود. یبزند و گوش کنم، ول فحر

 دانستم چه بگویم ینم

 که یسرم را بلند کردم و با لبخند« مهناز خانم؟!»گفت:  دوباره

 ناخودآگاه صورتم را پوشانده بود نگاهش کردم. باز

بخند ا لهم ماند و این بار او ب یچشم ها یچند ثانیه تو یبرا نگاهمان

 خوب حاال بهتر»سرش را پایین انداخت و گفت: 
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و  من فقط محو صدا یگفت، ول یو بعد شروع به صحبت کرد. او م «شد

 همین هم بیشتر یزدنش بودم. برا فلحن حر

هایش  فاین فکر بودم که حر یفهمیدم. فقط تو یهایش را نم فحر

 باید بگویم. واقعاا که آقاجون یکه تمام شد، من چ

 یمحمد گوش م یگفت، هنوز بچه بودم. من به تن صدا یم راست

 یک به آهنگ الالی یهایش. مثل بچه ا فم نه حرکرد

 یدانستم از شوهرم و زندگ یکند نه به مفهومش. من چه م یم گوش

 محمد را یها فخواهم که حاال بتوانم حر یچه م

 خودم بسنجم یبفهمم و با معیار ها

ته پهایش تمام شد و منتظر ماند، با چه جان کندن و تته  فحر وقتی

 فهایش را فهمیدم و قبول دارم. حر فگفتم حر یا

 یسایبیشترش را نفهمیده بودم! و او هم شاید نار فکه شاید نص یهای

 خجالتم گذاشت و آن شب گذشت یکالم مرا پا
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 یما دو بار دیگر با هم صحبت کردیم و برا یعرض یک هفته بعد در

 بعد قرار بله ُبران گذاشته شد. یهفته  یشب جمعه 

بود. خانم جون از همه  یما چه شور و شوق ی دل من و خانه توی

 با مزه اش همراه یها فخوشحال تر بود و با حر

د پا بن یرو یکرد. زر یرا چند برابر م یامیر شاد یخنده ها صدای

 جمع سه نفریمان ینبود و حاال که مریم آمده بود، تو

 گذشت ینهایت بود و روزها سریع م یب یشاد

لوغ شا و شام دعوت کرد. چه برو و بی یرا برابله ُبران آقاجون همه  شب

 بود و در عین حال صفا و صمیمیت دو یغپلو

تب مر کرد. محترم خانم یهمه چیز را چند برابر م یکه شیرین خانواده

 هست کمک کند و من و یزد که اگر کار یسر م

. یمرفت یکردیم و از زیر کار در م یاستفاده م یغبرعکس از شلو زری

 آن وقت خانم جون که بیکار بود و حواسش جمع،

 گرفت یمچمان را م
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ار ک بکه سال ها گذشته، حاضرم چندین سال از عمرم را بدهم و ی االن

 دیگر آن روزها برگردد تا من این بار، قدر لحظه

 ایتنه یآن ساعت ها را بدانم، به هر حال مراسم بله بران ب ی لحظه

  صفحهنه یشد، نه علم و اشاره ا برگزار یراحت و صمیم

 د وحاج آقا اختیار را به خانم جون دا ی. وقتیهیچ ی،و چونه ا چک

 همه ساکت شدند. خانم« شما بگین یهرچ»گفت: 

 یدختر مال خودتونه، هر گل»خاص خودش گفت:  یبا شیرین زبان جون

 یحاج آقا با خوشروی« زدید به سر خودتون زدید.

 یول« ندارم. یهم وزنش طال هم بگین حرف عروسم تخم چشمم»: گفت

 ه مالحظهب -نطور که بعداا خودش گفتآ-خانم جون 

 گفت یالهه فور ی

ن شوبا هم حرف یهرچه مهر عروس اولتونه مهر دختر ما، که دو تا جار

 نشه 
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ز که ا یشد. من و زر یزدن همه با هم قاط فخنده و ک یوقت صدا آن

 یکردیم از کار زر یپشت پرده ها اتاق را نگاه م

کنیم و  یاتاق را نگاه م یداریم تو ییادش رفته بود یواشک که

 یزده بود از خنده ریسه رفتیم. وقت فناخودآگاه محک ک

رد و کقا تقریباا ساکت شد، خانم جون دوباره رو به محترم خانم و حاج آ

 گفت

ون ضمن حاج آقا، ما وظیفه مونه عیب و ایراد دخترمون رو خودم در

 بگیم که پس فردا باعث گله  یاست و حسینر

 نشه یگزار

 خانم جون نفس من تقریباا بند آمد فبا این حر

ونه د یمما تا االن پاش به آشپزخونه نرسیده و پخت و پز اصالا ن دختر

 و سوسک هم مثل دیو دو  یهست. از تاریک یچ

کشه، تا بلکه  ییقه رو هم سه روز طول م فترسه. یک سجا یسر م

 کمک کنن و درست کنه مبرغخدا و پی
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 خنده بود و جواب حاج آقا یباز صدا

 ییاطخسوخته به ما نداده و از  ذایغنداره، مادر شوهرش هم کم  یعیب

 هم فقط پارچه خریدنش رو بلده 

 از من، که یرغخندیدند  یمحترم خانم همه م یاعتراض و خنده  با

 همه گفتن یها جلو فحاال این حر»کردم  یفکر م

 اما خانم جون دست بردار نبود و ادامه داد« داره؟!

ما ترسوست، اگه یه وقت  یحاج آقا گفتم که بدونین بچه  خالصه

 مارو شب و شوم تنها  یحرفشون شد، محمد آقا بچه 

 نگذاره

ز ش ابار محمد از ته دل خندید و سرش را پایین انداخت و من بی این

 ین دفعه از محمد حرصمخانم جون ا یها فحر

عد ب ی شعبان که دو هفته یروز نیمه  ی. به هر حال قرار عقد براگرفت

 اینکه من بتوانم مدرسه یبود گذاشته شد و برا
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ا ت، شناختش یبیاورند که حاج آقا م یعقد دفتردار آشنای یبرا بروم،

  صفحهمن نشود. و بعد که درس یاسم محمد وارد شناسنامه 

ه ککنیم. حاج آقا هم به آقاجون قول داد  یشد عروستمام  هردومان

 درسش به خارج از یادامه  یاگر محمد خواست برا

 هست همراهش بفرستند یکشور برود، من را هر طور

 یقرارها نوشته شد و بزرگ تر ها امضا کردند صدا ذغکا یرو وقتی

 صلوات و دود اسپند فضا را پر کرد و من دیدم که

ان گفت که با تک یجون سر در گوش حاج آقا و محترم خانم چیز خانم

 یکه من نم یسر موافقتشان را در مورد چیز یها

 دانستم اعالم کردند

ه شد یمثل برق گذشت. دیگر خواب و خوراک همه قاط یروز بعد انزده

 خرید و دوخت و دوز و تدارک ولغبود. همه مش

 یم آینه شمعدان و قرآنکه خریدی یعقد بودیم. اولین چیز مقدمات

 پایه یبا شمعدان ها یبزرگ بود. یک آینه بزرگ طالی
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، هر کدام داشت. بعد یرو یکه پنج حباب تراش دار لب طالی بلندی

 ینهایت دوستش داشتم. حلقه ا یکه ب ینامزد یحلقه 

محمد که آخر سر باز  یکه یک نگین برجسته داشت و حلقه  فظری

 تقریباا پهن بود که رویش یخودم انتخاب کردم حلقه ا

 یتا نگین مورب داشت. لباسم را مادر مریم دوخت و الحق خیل سه

 آن یو مریم و مهتاب رو یزحمت کشید و من و زر

ه ک بود یپف یکردیم. یک لباس بلند سفید با آستین ها یدوز مروارید

 یشد و به یک هفت رو یآرنج چسبان م یاز باال

 یرو لباس باز بود و باال تنه اش از یشد. سر شانه ها یختم م دستم

 یبلند یکمر دامن پف یسینه تا کمر چسبان و از رو

 یاه هکشید. مروارید و منجوق و ملیل یزمین م یکه دنباله اش رو بود

 خیره کننده داشت و ینور درخشش یلباس تو یرو

 بردم یمن خودم شاید از همه بیشتر از تماشایش لذت م
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ند و مریم هلهله کرد یو پوشیدمش، چقدر زر که لباس تمام شد روزی

 رقغو سر و صدا راه انداختند. مادرم و خانم جون 

 وین کردند و محترم خانم و فاطمه خانم با تحس یو مهر نگاهم م لذت

 مادرانه و ذوق زده در یاشتیاق. محترم خانم با محبت

ش که چندین بار مرا بوسید، زنجیر گردنش را به عنوان شابا حالی

 کنار یکه قطره اشک یگردنم انداخت و مادرم در حال

 یمرفت و اسپند دود  یچشم هایش النه کرده بود، قربان صدقه ام م

 پا بند نبود التماس کنان گفت یکه رو یکرد. زر

 مامان توروخدا بگذار محمد را صدا کنم 

 محترم خانم گفت یول

 نه، باشه روز عقد، یکدفعه ذوق کنه 

 یگفت. محمد آن روز واقعاا ذوق کرد. روز عقد وقت یهم م راست

 دنبالم آمد به آرایشگاه، من با آرایش و لباس باز از
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ه شیدو اضطراب سرم را پایین انداختم، اما سالم محمد چنان ک خجالت

 ه از آهنگو بلند و توام با حیرت بود که ناخودآگا

 صدایش سر بلند کردم

 سرم انداخت آن قدر پایین یکه همراهش بود رو یچادر سفید وقتی

 من»دیدم با خنده پرسیدم:  یرا نم یآورد که دیگر جای

  صفحهراه بیام؟ یبینم، چطور یرو نم جایی«

 و دستم را گرفت« تو صورتت را بپوشان، بردنت با من»او گفت: 

 اولین بار حسشان یدست هایش که برا یااز گرم یاحساس آرامش چه

 یدست ها یکردم یکباره به جانم ریخت. تو یم

ثل او، دست من مثل دست یک بچه بود و او هم درست م یو قو مردانه

 یرا راه ببرد، مرا همراه خودش م یاینکه بچه ا

 برد
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ن آ یه ما مجلس زنانه بود و خان یشلوغ بود. خانه  یخانه مان خیل دم

 کرد وارد یها مردانه. همراه محمد که کمکم م

آن  زیاد گم شدم. یدود اسپند و هلهله و سر و صدا یشدم و تو خانه

 یقدر دور و برم شلوغ بود و چشم ها و صورت ها

 یاهدم آشاد آشنا و ناآشنا دورم را گرفته بود که گیج گیج مثل  خندان

 س واین لبا یشد این منم تو یخواب باورم نم یتو

 عقد یکنار محمد و نشسته بر سفره 

 یخطبه را م یآمد و قرآن را به دست من و محمد دادند. وقت آقا

 تا»سر در گوشم گذاشت و گفت  یخواندند خاله به آرام

د م بومن که چشمم دنبال خانم جون و مادر« !یبار نخوانده بله نگ سه

 شد دارم یداشتم، انگار تازه باورم م یچه حال عجیب

شود و به قول  یام عوض م یکنم و با این کلمات زندگ یم وهرش«

 شه محمد یهمه کس من م»خانم جون 
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ر آن فکر کردم اگر محمد عوض شود. اگر بداخالق شود، اگر دیگ یک

 دوستم نداشته باشد، یا اگر اصالا خودم پشیمان شوم

خواست از  یشود دلم م یپرت م یکه دارد از جای ی! مثل کسچه؟

 کمک بخواهم. ناخودآگاه دست محمد را از زیر یکس

. ودمپناه ببرم. باز ترسیده ب یخواستم به کس یمحکم گرفتم. م قرآن

 فقط برگشتم و« شده؟ یچ»گوشم گفت:  یمحمد آرام تو

ا دانم چه حس کرد که تنها آهسته انگشت هایم ر یکردم. نم نگاهش

 را فشار داد و من قلبم آرام گرفت. خاله یواش بازویم

همان  اما محمد«. بله»و من گفتم: « سومه یدفعه » یداد که یعن فشار

 یبار اول محکم و بلند، بله گفت و صدایش تو

 زن ها گم شد یغهلهله و شلو

 به کردم. خانم جون یاین که متوجه باشم دست محمد را رها نم بدون

 ننه این قدر خودتو»گوشم گفت:  یتو یروبوس یهوا
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و من متعجب به « آرن یدر م فدستشو ول کن مردم حر نچسبون،

 دستش یفاصله گرفتم ول یدست هایمان نگاه کردم. کم

 رندربیا فبگذار حر»را رها نکردم دیگر مهم نبود، با خودم گفتم «

و  مراسم عقدم هرچه به یاد دارم انگار پشت مه پنهان است.قوم از

 یهاو آشنا، صورت  ریبهغمحمد و خودم،  یخویش ها

ا رکه دست و انگشت ها و گردنم  فمختل یو خندان و هدیه ها مربان

 تند که جزئیاتش یادم یپر کرده بود، همه مثل فیلم

ه بذهنم، مبهم و تار است. برعکس شب عقد را به وضوح  یتو نباشد،

 مهمان ها یخاطر دارم. انگار همین دیشب بود. وقت

قا آاج ما را بوسیدند، بعد ح یحاج آقا و محترم خانم صورت ها رفتند،

 با»رو به مادرم و خانم جون و آقا جون گفت: 

 دست محمد گذاشت و گفت یو دست مرا تو« اجازه شما

 یکه شب عروسیتون هم خودم دست به دستتون بدم. دعا م ایشاهلل

 هم پیر بشین و من تا زنده ام یک دو  یکنم که به پا
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  صفحهجین نوه هایم را ببینم

ن مونده که خانم جو ففقط یک حر»را نزدیک آورد و گفت:  سرش بعد

 گه و ایشاهلل که رو سفیدمون یاز قول ما بهتون م

اشه ب»که انگار بیشتر منظورش محمد باشد پرسید  یو در حال« .کنین

 و خم شد که« چشم»محمد شرمگین گفت: « آقا؟!

 حاج آقا نگذاشت. محمد را محکم در یحاج آقا را ببوسد ول دست

 کرد یخیر یگرفت، صورتش را بوسید و باز دعا وشغآ

 یظو کنار رفت تا محترم خانم و سایرین هم به نوبت از ما خداحاف

 کنند

ت آقاجون و مادرم جلو آمدند، و آقاجون خواس یدانم چرا وقت نمی

 صورتم را ببوسد، زدم زیر گریه. هم خوشحال بودم هم

قرار  نکهبانم تشکر کنم. با ایخواست از پدر و مادر مهر ی. دلم ممگینغ

 یکه سفر ینبود از آن ها جدا شوم، مثل کسان
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 ضغکه ب یدر پیش دارند، دلتنگ شده بودم. آقاجون هم در حال دور

 یام را بوسید. آرزو یکرده بود گونه ها و پیشان

ست دکرد و بعد از اینکه صورت محمد را هم بوسید، دوباره  خوشبختی

 فکر کن که»دست محمد گذاشت و گفت:  یمرا تو

 و با« فقط یک چشم دارم که اونم بعد از این دست شما سپردم من

 سرعت رویش را برگرداند و از اتاق بیرون رفت و من

 وقت نفهمیدم که آن شب آقاجون گریه کرد یا نه؟ هیچ

ا مر بزند، در میان اشک و لبخند چندین بار فنتوانست حر یحت مادرم

 از اتاق بیرون یبعد محمد را، و فور بوسید و

 هایش و امیر و ی. چند دقیقه طول کشید تا خانم جون با شوخرفت

 گریه ام را یهایشان توانستند جلو فو بقیه با حر یزر

ه کود کردند و رفتند. آن وقت ب یبگیرند. آن ها هم سرانجام خداحافظ

 خانم جون در اتاق عقد را بست و گفت
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ز روو از ام یشمام مثل امیر بود ی،ه بچه امه هیچمحمد آقا مهناز ک

 پسر ما  یرسماا شد

 گذاشت، گفت یدست ما م یبعد همان طور که دستش را رو

 به حق همین شب عزیز، خیر همدیگه رو ببینین، و سفید امیدوارم

 بخت باشین. اینم از من پیر زن داشته باشین و هیچ 

ا ین تو حرمت هم رو نگه دارهم باز بشه  یرو ینگذارین روتون تو وقت

 هم عزیز باشین، مثل من یهمیشه مثل االن برا

 اون خدا بیامرز یبرا

 ادهر سه مان خانم جون صحبتش را این طور ادامه د یبعد از خنده 

وم و قین اما مادر، ب ی،ما مثل امیر عزیز یآقا، گفتم که شما برا محمد

  یما رسم نیست دختر رو مدت طوالن یخویش ها

 کرده نگه دارن. منتها حساب شما دیگه جدا بود. حاال بزرگ عقد

 ییعن فترهاتون از من پرروتر پیدا نکردن که این حر
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گه دی شرط رو اول به شما بعد به دختر خودمون بگم. پسرم، مهناز این

 مادر، از اون یشماست، ول یو شرع یزن قانون

 گمب خواستم یم ینکنین.... یع ی....جا که قراره دو سال دیگه عروس 

  صفحهمکث کرد، بعد صحبتش را ادامه داد یچند لحظه ا

 مادر جون  یدون ی....آخه م 

ه اشیحساکت شد. من متحیر مانده بودم که خانم جون چرا این قدر  باز

 سرش را به زیر انداخته یمحمد طور یرود، ول یم

 فتکشید. دوباره خانم جون گ یفهمید و خجالت م یبود که انگار م

هر  هللخواستم بگم ایشا یم یاگه.... یعن یعقد کرده گ یآخه تو مادر،

  یخونه  یکردین و زنت رو برد یوقت عروس

 ....خودت 

ه د کجون باز ساکت شد، کالفه شده بود. دوباره خواست شروع کن خانم

 خواست به یمحمد سرش را بلند کرد. مثل اینکه م
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 آهسته گفت یخانم جون کمک کند، خیل

 بله، خانم جون متوجه شدم! چشم حتماا 

 یاه فکردم و سر از حر یهاج و واج محمد و خانم جون را نگاه م من

 خانم جون یآوردم، ول یسر و ته آن ها در نم یب

آخیش، خدا عمرت بده مادر، ببین چه »کشید و گفت:  یراحت نفس

 و بعد با« کنند ها. یبه من گیس سفید واگذارم یکارهای

شما  فپس من دیگه خاطر جمع از طر»جا بلند شد و گفت: از  زحمت

 «مطمئن باشین»و محمد که جواب داد « قول بدم؟!

، مطمئن که اگه نبودیم مادر»جونبا همان لحن شیرینش گفت:  خانم

 سپردیم دست شما! حاج آقام گفت که یبچه مون رو نم

 پسر من خاطرجمع باشین، منتها هیچ کس رو از من رو سفت تر از

 و بعد هم خنده کنان صورت ها ما را« پیدا نکردن

 بوسید و به خدا سپرد و رفت
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شما »که هنوز سر در نیاورده بودم با تعجب به محمد گفتم:  من

 محمد سرش را بلند« گفت؟! یم یفهمیدین خانم جون چ

 شرم داشت، با تحسین و محبت نگاهم کرد. یصورتش هنوز سرخ کرد،

 ت مثبت بودن جوابمخندید و سرش را به عالم

 یفهم یتو هم م» نگاهم دید گفت: یپرسش را تو یداد، و وقت تکان

 بعد دستم را گرفت و کنار خودش «یخانم مهناز کاشان

 زد یم فدستش بود با من حر ینشاند و همان طور که دستم تو

زدیم و من  فاتاق عقد نشستیم و حر یصبح تو یشب تا سپیده  آن

 کردم این یچقدر زود ترسم از محمد ریخت. احساس م

. که در فکر من بود چقدر فرق دارد یبا آن محمد، برادر زر محمد

 دادم. آن یزد و من مشتاق گوش م یم فمحمد حر

 گفت: یعقلش رسیده دوست داشته. م یبه من گفت که مرا از وقت شب

 واظبتبچه بودم، فقط دوست داشتم م یاوایل، وقت»
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ر رگتدونستم چرا. بعد کم کم که بزرگتر شدم و تو بز یاما نم باشم،

 گفت و یبرایم از خاطره هایش م« فهمیدم چرا. ی،شد

ه گفت ک یم یدادم. از روزهای یذوق زده و با شور و شوق گوش م من

 بردم یاصالا خودم به یاد نداشتم و چقدر لذت م

  صفحهشنیدم یاحساسش را نسبت به خودم از زبان او م یوقت

شیرینش  یها فگرم و خوش آهنگ و حر یشب محمد بود و صدا آن

 و من مبهوت آن همه عشق بودم که یکباره قلبم را

 کرد یم رقغدر خود 

ر دشد، من با حیرت  یاذان که بلند شد هیچ کدام باورمان نم صدای

 یوا»شدم گفتم:  یکه با عجله از جایم بلند م یحال

ر از من دو یبرادر زر«. محمد»گفتم  یدیگر راحت م« صبح شد. محمد

 شده بود. محمد شوهرم بود که کنارم بود و

 چقدر دوستش داشتم. محمد گفت
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  ی؟ر یم کجا

 شن  یبرم لباسمو عوض کنم، االن همه بیدار م

 صبر کن مهناز 

 برگشتم

 عد برو لباست ببینمت ب یبگذار یک خورده دیگه تو

 خندان پرسیدم

  ی؟عصر تا حاال ندید از

 کردم  ینه، تا حاال فقط صورتتو نگاه م

 با طعنه گفتم

  ی؟صورتمم تو این همه سال ندیده بود

  فحهص-صورت مهناز رو چرا، صورت زن خودمو نه 

خانم : »پایم کنار برود. گفت یدست هایم دامنم را گرفتم که از جلو با

 خندان دویدم. چقدر مهرش« زمین. یکوچولو، نخور
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ه کرو  هغصی»گفت  یدر دلم جا باز کرده بود. پس خانم جون راست م«

 شه؟ یخونن، آدم عاشق و شیدا م یم

قدر چمد آآینه افتاد. به نظرم  یاتاقم که شدم، نگاهم به خودم تو وارد

 یخیل یراست یقیافه ام عوض شده و فکر کردم راست

م در اتاق خان یصدا یه محو تماشا شدم، ولشده ام. چند لحظ خوشگل

 جون که آمد، دوباره یاد محمد افتادم. با عجله لباسم

. ردمآرایش صورتم را هم با پنبه پاک ک یعوض کردم، ته مانده ها را

 احساس کردم موهایم از ریشه درد گرفته. سنجاق

ن دو. بموهایم را هم باز کردم و با زحمت باالخره شانه شان کردم یها

 آرایش چقدر صورتم کم سن و سال تر بود

 مبل تکیه داده و چشم یبرگشتم، دیدم محمد سرش را به پشت وقتی

 آمد در آرامش کامل و راحت یهایش را بسته. به نظر م

 تا خوابش برده. پاورچین نزدیکش شدم ی. فکر کردم از خستگخوابیده

 از کنار دستش کتش را بردارم و بیندازم رویش. با
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رده کاتاق را کامالا خنک  ینسیم صبح هوا یکه تابستان بود، ول این

 بود. همین که خواستم کت را بیندازم رویش، چشم

؟ راچدانم  یبرداشت و خندید. نم ینیمه باز شد. سرش را از پشت هایش

 نهایت یلبخندش بود یا محبت ب یبه خاطر گرم

 شد یخندید، تمام وجودم گرم م یچشم هایش که به من م

 خواستم سردت نشه  ی،ببخشید بیدارت کردم! فکر کردم خواب

 که نشست و همان طور فمحمد انگار اصالا حرفم را نشنیده باشد، صا

 کرد، گفت یخیره نگاه م

نیست که رویش  یصورت به این قشنگ ف. حییچقدر خوشگل تر شد

 کنن؟  یم ینقاش

 آدم خوشگل تره  یآد؟! معلومه که اون طور یدلت م

 چم این طور نیست. اگه قراره من خوشم بیاد و دوست داشتههی نه

 اگه  یدوست دارم، ول یباشم که من صورتتو این طور



 

  88                        

 داالن بهشت

 از اینه که هیچ یرغ

 یهم ماند. مستقیم که تو یچشم ها یتمام شد و نگاهمان تو حرفش

 ریخت. انگار یکرد قلبم فرو م یچشم هایم نگاه م

اس گرفتم. دوباره احس یشد، ُگر م یتنم سریع تر م یخون تو جریان

 کردم گرمم شده. موهایم را با انگشت هایم زدم پشت

 بود، گفتم لمغب یگوش هایم و همان طور که کتش تو

  یبرم برایت جانماز بیارم نمازت رو بخون

  صفحه-رم خونه خودمون  ینماز م ینه، یکخورده دیگه پیشم بمون. برا

 نه»اختیار یکدفعه گفتم:  یب«

 ه؟! چرا؟ن

 خواست برود. عجیب بود، در عرض یدانستم چه بگویم. دلم نم نمی

 یک شب همه چیز چقدر فرق کرده بود، یا من فرق
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. کشید یمرا به طرفش م یقو یمثل آهنربا یبودم؟! انگار چیز کرده

 توان بیانش کرد. درمانده فقط نگاهش یکه نم یحس

 کردم. دوباره پرسید

  ی؟نه، چ مهناز،

 نرو 

 را؟ چ

 شه خوند؟  ینماز رو همین جا نم مگه

 باخنده گفت

 شه  یحواسم پرت م ینه، تو که باش

 او سخت نیست که از من دور شود، هم یحرصم گرفت که چرا برا هم

 خواستم خودم را لوس کنم. رویم را برگرداندم و

ودم خ«. رم که حواستون پرت نشه یباشه. اگه این طوریه من م»: گفتم

 شد این منم؟ این قدر راحت مثل یهم باورم نم
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 گذاشتم؟ یسال هاست زن و شوهریم سر به سر محمد م اینکه

ت در جواب ندادم و همان طور به سم یشنیدم، ول« مهناز؟»زد:  صدایم

 رفتم. دوباره که صدایم کرد، همزمان بازویم را

 یه مکدانم چرا صدایم  یه صدایم زد. نمگرفت و نگهم داشت. دوبار هم

 کشید. با زحمت یزد تمام وجودم به طرفش پر م

م. کردنخودش برم گرداند. سرم را بلند  فخودم نیاوردم. به طر یرو به

 دستش زیر چانه ام برد و صورتم را« مهناز؟!»

 باال گرفت

  فحهص-رسم شما این طوریه که مهمون رو با قهر کردن نگه دارن؟ 

 مکردم، گفت یچشم هایش به گردنش نگاه م یکه هنوز به جا یحال در

 داریم  یکه نخواد پیش ما بمونه به زور نگه نم ینه مهمون

کردم، باالخره طاقت  ینگاهش را حس م یسنگین ینگفت، ول هیچ

 نیاوردم. نگاهش کردم ببینم چرا ساکت است، که باز
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ت دق به چشم هایش که نزدیک صورتم بود، افتاد. چند ثانیه با نگاهم

 ینگاهم کرد، بعد ناگهان سرش را پایین آورد. وقت

 ابن یرا دوباره باال گرفت نگاهش چنان ملتهب و سرشار از محبت سرش

 و سوزان بود که نفسم به شماره افتاد. شاید هیچ

ر دمد با این که محبا اینکه سن هردومان کم بود،  یباور نکند، ول کس

 ینه تماس دستانش، شهوان یبود، ول یاوج جوان

ر یک دنیا محبت با ظرافت د یکرد ینه حالت نگاهش. احساس م بود،

 دنیا یکه گرانبهاترین ش یگرفته، مثل کس وشتغآ

 بگیرد وشغرا در آ

ا ح تنهایت شیرین و سریع گذشت. یک صب یماه بعد از نامزدیمان ب دو

 دیدم، انگار یک قرن بود و ینم ظهر که محمد را

ا گرمش تمام آرامش دنیا را ب یگشت نگاه مشتاق و صدا یبرم وقتی

 ام به یگذشت وابستگ یآورد. هرچه م یخودش م
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 یناکردم که با  یشد. من که روز اول ذوق م یبیشتر و بیشتر م محمد

 هم که یشوم، حاال با زر یجدا نم یازدواج از زر

 یتکه نبود. وق یحواسم پیش محمد بود، مخصوصاا مواقع یهمه  بودم

 بود، یوقت یرا نداشتم، ول ینبود، حوصله هیچ کار

ن زدن با دیگرا فدرس خواندن یا حر ولغاگر پیش من بود و مش حتی

 کردم یخودش بود، همین که احساس م ییا کارها

 شد و دلم گرم ینزدیکم است، خیالم راحت م

با گ ترین ماه رمضان عمرم بود. همه چیز زیرمضان آن سال قشن ماه

 از یبا سلیقه مادرم، دعاها یافطار یبود: سفره ها

و  داشت، یافطار دست به دعا بر م یدل خانم جون که کنار سفره  ته

 یاستکان ها یکردند و تو یهمه اول باید دعا م

 خوردند، یم ذاغنوشیدند و بعد  یباریک خانم جون آب جوش م کمر

داشت از ته  یکرد و مرا وا م ینا که از دورها فضا را معطر مربّ صدای

 دل سر به آسمان بردارم و خدا را شاکر باشم،
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ر شک که قلبم را به سجود و ینهایت خداوند یانوار ب یاین تجل عشق،

 خوشبخت من که یداشت، و جمع خانواده  یوام

 که یرا مثل پسرشان دوست داشتند و پذیرفته بودند، شب های محمد

 ماندم و همان طور که سرم یتا سحر با محمد بیدار م

 گفت و من یدستش، برایم از آینده م یبازویش بود و دستم تو روی

 دنیا گوش کند، یکه به قشنگ ترین الالی یمثل بچه ا

 نیست فکردم که قابل وص یم یاحساس امنیت شیرین

 ی،نبا جواسحر ها گیج و خواب آلود نبودم، محبت و عشق همراه  دیگر

 آورد و من آن یمافوق تصور به وجود م ینیرو

. نهایت شده بودم یآن ها صاحب ب یخوشبخت بودم که از هر دو قدر

 و یعالقه وافر آقاجون و مادرم به محمد از طرف

  صفحهبود یدیگر، موهبت بزرگ دیگر فامیر با محمد از طر یدوست

ما فقط نامزد باشیم و اینکه از اول خودشان قرار گذاشته بودند که  با

 ما نماند، با اصرار خود آقاجون یمحمد شب ها خانه 
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فت. نر مادر، تقریباا از شب عقد به بعد محمد دیگر به خانه خودشان و

 گفت: یم یاین بود که محترم خانم گهگاه به شوخ

 یخودمون مهمون ییک سر هم بیا خونه  یمحمد، مادر، اگه وقت کرد

دو  بااشهریور ماه بود، تقری یرمضان به سرعت گذشت. یادم است تو ماه

 گذشت که یک شب جمعه همه یماه از عقد ما م

 شوهرحاج آقا دعوت داشتیم، به پیشنهاد آقا رضا ) یشام خانه  برای

 بود اهل سفر است و به فخواهر محمد، که معرو

و ه سفر دب یخوش آب و هوا عالقه دارد(. قرار شد دسته جمع جاهای

 آقا جون و حاج آقا هم یسه روزه برویم. وقت

سفر  یمه موافقتشان را اعالم کردند، همه به این نتیجه رسیدند که برنا

 هم با آقا رضا باشد

ت خوش مشرب و شوخ هم بود، با اشاره دس یرضا که در ضمن خیل آقا

 یندارم. م یمن حرف»همه را ساکت کرد و گفت: 
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ا نتهلنگه نداره. م یو خوش آب و هوای یقشنگ که از ییک جای برمتون

 اعتراض یصدا« حال آقایون خوبه. یبیشتر برا

ت الکه ح یها که بلند شد، آقا رضا دستش را بلند کرد، در حال خانم

 با»بود، گفت:  یاز شیطنت و شوخ یچشم هایش حاک

 یخوام ببرمتون جای یمعذرت از حاج خانوم ها. این جا که م عرض

 اوند به نام: داالن بهشت، و بیشتر به درداست در دم

و « کنن. یخوره که چند وقته دارن جهنمو مزه مزه م یم یآقایون حال

 یاشاره کرد. صدا یبعد به خودش و محمد و مهد

 ودبه شد یقاه قاه خنده از ته دل مردها و اعتراض خانم ها با هم قاط

 یما نحاال که این طوره، ما اصال»خانم معترض تر از همه گفت:  فاطمه

 باال گرفته یغجر و بحث و شلو یصدا« آییم.

م شت هاصالا بدون خانم ها به»که آقاجون میانه را گرفت و گفت:  بود

 فایده نداره، خوبه؟!آقا این قدر سروصدا نکنین
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ک ضا فکر یآقا ر»گفت:  یخانم جون هم با شیرین زبون« رفت. سرمون

 باش یش یساعت دیگه هم که با خانمت تنها م

مه ههمه و از « !ینکن مادر جون، که همون جهنمو آرزو کن یکار ها،

 بیشتر آقا رضا زد زیر خنده. به هر حال قرار شد

 بعد راه بیفتیم و جمعه عصر برگردیم یهفته  یعصر چهارشنبه 

ل اده کردن وسایانجام روز چهارشنبه رسید و همه در تدارک آم سر

 ننه عرق»کرد یبودیم. خانم جون مرتب سفارش م

منو  یترکشه،  ییادتون نره. به مادرت بگو نبات هم بگذاره، الزم م نعنا

 ....«بردارین و  ییادتون نره، یکخورده هم ترش

 ممکن بود الزم شود و ما فراموش کنیم، خانم جون یخالصه هرچیز

 کرد یم ییادآور

ه ستاداتاق خانم جون ای یکه محمد برگشت. دم پله هااز ظهر بود  بعد

 پرسید ناهار یبود و داشت در جواب خانم جون که م
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 یگفت آن قدر خسته و گرما زده است که ترجیح م یخورده یا نه، م

 استراحت کند ینیست، فقط کم یدهد، اگر کار

 یخنک م ینداره، ببین این طور یگرما که کار»با خنده گفت:  امیر

 دست هایش فحوض با ک فو از آن طر« .یش

 یرا م یکرد به آب پاشیدن به من که داشتم شیشه عرق نعنای شروع

 شستم که از زیرزمین آورده بودم و رویش پر از گرد

یم پا بود، خواستم فرار کنم که یهایم ابر یخاک بود. من که دمپای و

 یآب ها لیز خورد و محکم خوردم زمین و بطر یرو

 که امیر یبود و من از کار یانم جون از دست ما عصبانشد. خ خرد

 یکرده بود، دلخور بودم. محمد همان طور که برا

 کرد، با خنده گفت یبلند شدن کمکم م

-دست و پات نره  ینداره، مواظب باش شیشه تو یخیله ُخب، عیب

  صفحه

 گفت ضبغخانم جون با 
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گن  ییک شیشه دربست رو از بین بردین ها. اینو م یببین چطور

 مزه  یب یشوخ

 امیر خندان گفت

 دست و پا  یگن دختر ب ینخیر، اینو م

 گفت یخانم جون فور

و یک بر یا نه؟! پاشو ییک شر دیگه به پا کن یتون یببینم حاال م ُُخب،

 شیشه دیگه وردار بیار بگذار دم دستیادمون نره. 

 نره یکس یپا یشیشه هارو جمع کن توتو هم مادر، اون 

 یرفت هنوز م یزیرزمین پایین م یهمان طور که از پله ها امیر

 یکارش را بکنم. به جا یخندید. یک آن دلم خواست تالف

ود دومین پله ب یآب خنک برداشتم و برگشتم. امیر رو فیک ظر جارو

 هوا آب را ریختم رویش. امیر که یکه یکه ب
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من  وو دوید « مگر دستم بهت نرسه» ریده داد زد: بود، نفس ب خورده

 پایم باشد، فرار یآنکه حواسم به جلو یزنان، ب ػجی

« پات یمهناز جلو». فریاد خانم جون و محمد با هم بلند شد. کردم

 که یباریک سر بطر یدیگر دیر شده بود.نیمه  یول

 فحیاط بود و من به ضرب پایم را رویش گذاشته بودم همرا ک فک

 پایم را شکافت و فریادم از یسینه  ینازک دمپای

سراسیمه از  ػجی یو درد بلند شد. مادرم که با صدا سوزش

 و امیر و خانم جون با یساختمان بیرون دویده بود با دستپاچگ

م لب کردند و من که تز درد کالفه شده بودم فقط یعصبانیت دعوایم م

 صدا گریه کنم یگرفتم که ب یرا گاز م

 مرتب کرد، به مادرم که یم رغ رغو خشم به امیر  یکه با نگران محمد

 مادرجون، یک»گفت:  یزد م یپشت دستش م

 تانمارستمیز بدین پاشو ببندم. فایده نداره باید ببریمش بی یپارچه «

 کرد و به امیر گفت لمغپایم را بست و ب
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  ی؟کن یزود باش دیگه چرا منو نگاه م

  صفحهگفت یمامان دستپاچه و هول م

 امصبر کنین منم بی یامیر بدو. محمد، مادر، تنها بلندش نکن، وا

. آن روز پایم دوازده تا بخیه خورد و من چقدر اشک ریختم خالصه

 سینه اش گرفته یموقع بخیه زدن،محمد هم سرم را تو

 به کرد مرا که از درد یم یو هم رویش را برگردانده بود و سع بود

 پانسمان پایم تمام یم کند. وقتپیچیدم، آرا یخودم م

 شد، دکتر گفت

 اس،پ یزمین نگذاره. سینه  یچند روز استراحت کنه و پاش رو رو باید

 کنه. دو  یبهش فشار بیاد دوباره دهن باز م

ول اان تجدید پانسمان بیارینش. مخصوصاا تا پانسم یروز دیگه هم برا«

 زمین نگذاره یپاش رو رو
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د وار پریده و هراسان یباز شد، با رنگ و رومادرم در اتاق که  طفلک

 اشک آلودم به امیر یشد و با دیدن پایم و چشم ها

 تشر زد

 ره؟  ینکنین، مگه به خرجتون م یمعن یب یهزار دفعه گفتم شوخ

 کرد، گفت یتخت بلندم م یمحمد که داشت از رو

 حاال که به خیر گذشت مادرجون، دیگه حرص و جوش نخورین 

 دم،کشی یدست ببر، خجالت م یبهتر بود از اینکه مرا رومن که حالم 

 گفتم

 آم  یمحمد بگذارم زمین خودم م

 با خنده گفت

 شد دیگه  یکه این طور یاومد یم یخودت داشت

 رو به مادر گفت یامیر فور
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برسه  ارهتقصیره خودشه. خدا به داد این محمد بیچ ی....بفرمایین، دید 

  صفحه-با این زن 

 وون به خانه رسیدیم. همه نگران و چشم به راه بودند. آقاج خالصه،

 گفتند که با این یمحترم خانم و خانم جون یکصدا م

ع قاط ومحمد، محکم  یبعد. ول یهفته  یاوضاع، دیگر برنامه باشد برا«

 مونم ینه، شما برین. من پیشش م»گفت: 

د ش یم و آقاجون نه خیالشون راحت بود که بروند نه رویشان مامان

 یم یبحث درگرفته بود و هرکس چیز« نه»بگویند 

ن ا ایهوااهلل به خدا، به این ». سرانجام آقا رضا با خنده گفت: گفت

 «هستین؟! یگذره. نگران چ یبیشتر خوش م یطور

 شدند یهمه خندیدند و باالخره با اصرار محمد راه

م خان کردند. مادر و یتخت نشسته بودیم که خداحافظ یحیاط رو توی

 سفارش رفتند یو کل یجون آخر از همه با دل نگران
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حت محمد نارا»گفت:  یو امیر قبل از اینکه در را ببندد، به شوخ«

 شه ینباش، عوضش بچه داریت خوب م

م. خواست کله اش را بکنم. تقصیر او بود که نتوانستم برو یم دلم

 خواست من هم بروم. با خود ییکدفعه دلم گرفت. دلم م

 گذره یخوش به حالشون. حاال به اون ها چقدر خوش م»گفتم «

قت د که با یکردم. محمد در حال ضغدرد پا را بهانه کردم و دوباره ب

 کرد، گفت یچشم هایم نگاه م یتو

  ی؟یا اینکه نشد بر یراستش رو بگو، به خاطر پایت ناراحت

 مثل بچه ها لب برچیدم و گفتم

 خواستم برم  یم

 دست هایش گرفت یرا تو خندید و دستم

 قول بدم خودم ببرمت کافیه؟  اگه

  کی؟
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ده دم اگه یک روز از عمرم هم مون یمن فقط قول م ی،وقت تو بگ هر

  ی،باشه خودم ببرمت تا این داالن بهشت رو ببین

  ی؟صفحهکن ی! حاال دیگه اخم هات رو باز مخوبه؟

  ی؟بر ی! دوست نداشتی؟خودت چ

 ام را بوسید و گفت یدستش بود، پیشان یهمان طور که دستم تو

 من خودم بهشت رو دارم! واسه داالنش حسرت بخورم؟ 

دم آن روز محمد از یا فهم که سال ها گذشته، آن منظره و حر االن

 رود. آن دو روز چه شیرین و سریع گذشت و من ینم

مد داالن بهشت را فراموش کردم. با وجود مح یمثل محمد به کلّ هم

 بهشت در کنارم و در قلبم بود. خوب به یاد دارم، شب

د شنیست، باعث  یاز من و او کس یرغشد، این احساس که در خانه  که

 از هراس و اضطراب به من دست یحال بخصوص
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 و مادر یسربسته فاطمه خانم و آقا رضا و سفارش ها یها ی. شوخدهد

 به دلم چنگ یون یادم افتاد و دلشوره عجیبخانم ج

 پرسید یزد. محمد اما خونسرد و معمول

 اتاق خودت بخوابیم یا این جا؟  یمهناز، تو

 حیاط؟  یتو

 داره؟  یپشه بند، عیب یآره تو

 رتبناشناخته شدم. همان طور که او رختخواب را م یدلهره ا گرفتار

 بودند.کردم کاش مادرم و سایرین  یکرد، فکر م یم

 خاص را بین یاینکه تا آن روز متوجه شده بودم که محمد حریم با

 یکند، باز آن شب حس عجیب یخودمان رعایت م

م نارک. محمد اما، مثل همیشه بود. یک بالش زیر پایم گذاشت و داشتم

 دستش گرفت و بوسید و یدراز کشید، دستم را تو

 پرسید
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 پایت بهتره؟ 

 آره» یرا تکان دادم که یعن سرم«

  ی؟ناراحت یپس از چ

 چشم هایم یتو یکرد. وقت یصورتم نگاه م یخیز شده بود و تو نیم

 خواند و یکردم افکارم را م یشد، احساس م یدقیق م

  صفحهشدم یهول م

 نه، چیزیم نیست 

 نگو نه  ینداره. ول ینگو، عیب ی،بگ یخوا یاگه نم

 وت کنم. محمدترجیح دادم سک یدراز کشید. خنده ام گرفت، ول بعد

 نگفت. دستم در دستش یانتظار دیگر چیز فهم برخال

 بود که خوابمان برد

درخت ها و  یگربه از خواب پریدم. سایه  ػجی یشب با صدا نیمه

 از یرغخانه  یهوا و این فکر که تو یشاخه ها، تاریک
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نیست، خواب را از سرم پراند و وحشت برم داشت. آرام  یکس ما

 چشم هایش نیمه باز شد.« محمد، محمد»صدایش زدم: 

 گرفت دستش را دراز کرد و آرام مرا« ترسم تورو خدا بیدار شو. یم »

 و دست دیگرش را گذاشت زیر سرم. لشغب یتو

خواب  بازوانش قایم کردم. یهمان طور که پشتم به او بود، خود را تو

 آلود پرسید

  ی؟ترس یم یاز چ

 دونم  ینم

 صدایش بود، گفت یکه تو یبا خنده ا

 بخواب. من این جام 

آرام بخش بود و رفتار آن شب محمد  وشش،غحرارت تن و آ چقدر

 چقدر برایم شیرین بود. او همان طور که آرام آرام
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 یکرد، جسمم را هم به خودش عادت م یروحم را با محبتش آشنا م

 نهایت لذت بخش بود یداد و این برایم ب

ه ک یاز این طریق چنان فاتح وجود من شد که سال ها بعد وقت محمد

 دیگر از دستش دادم، فهمیدم قادر نخواهم بود وجودم

 تقدیم کنم یاز او به کس یرغرا 

ا رش کرد بازوی یم ینماز صبح بیدار شده بود، آرام سع یکه برا محمد

 که هشیار شدم و محکم دستش از زیر سرم بردارد

 را گرفتم. گونه ام را بوسید و پرسید

  صفحه- ی؟ش یوقت نمازه، بیدار نم

چرا فقط » نهایت شیرین بود.  یمحمد برایم ب وشغخواب هم آ هم

 و دوباره خوابم برد. محمد از جایش بلند شده« چند دقیقه

 محمد»که از خواب پریدم  بود«

 جونم 
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 ترسم  یم ینرو. تاریکه، تنهای

 برگشت، دست هایم را گرفت و بلندم کرد و گفت

 نه؟  ی،با من بیای یخوا ی. میترس ینم

م ه نشست، تو یهمان قدر که آن صبح ها و نمازها به دل من م خدایا،

 ی! دیگر خواب آلود نبودم. می؟کرد یقبول م

 یگفتم. انگار م یگویم، تک تک کلمات را با عشق م یچه م فهمیدم

 که به من داده بود، یخواستم از خدا به خاطر گنج

 یم من بود و خدایا، تو یتشکر کنم. محمد گران بها ترین گنج زندگ

 آالیش دوستش داشتم یچه پاک و ب یدان

 مانمن بود. نفهمیدم ز یدو روز و دو شب، قشنگ ترین ایام زندگ آن

 محمد، صحبت هایش و یها فچطور گذشت. حر

 بازویش ینهایت شیرین بود. شب ها سرم را که رو یبرایم ب توجهش

 شنیدم، احساس یگذاشتم و ضربان قلبش را م یم
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سابقه بود.  یداد که برایم ب یبه من دست م یخاطر عجیب امنیت

 یآن حالت ها و حس ها با کالم میسر نیست. حت فتوصی

 شق.عدر بیان آن ها از قداست و پاکیشان بکاهد، مثل خود  یسع شاید

 تواند عشق را بفهمد که خودش این یم یفقط کس

 ردندا یدر بیان آن ها ثمر یحس ها را لمس کرده باشد. اگر نه، سع

حیاط نشسته  یروز جمعه به انتظار برگشتن خانواده مان تو عصر

 شده بود،نهایت تنگ  یهمه ب یبودیم. با اینکه دلم برا

 یمم هم تما یو خوشبخت یبرگردند این تنهای یاز این فکر که وقت ولی

 شود، دلم گرفته بود و بدون اینکه خودم بفهمم اخم

 هم رفته بود یهایم تو

 محمد با خنده پرسید

 شده خانوم کوچولو؟  یدوباره چ

  صفحهشانه هایم را باال انداختم و گفتم
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  یهیچ

ه شد یاون سر قشنگته. چ ینبود. منظورم تومنظورم بیرون از خودت 

 هم رفته؟  یدوباره اخم هایت تو

 یمارن از فکر این که دیگران د»گفتم:  یتوانستم بگویم؟ اگر م یم چه

 کرد؟ بدون اینکه یم ی، چه فکر«آن دلم گرفته

 نگاهش کنم گفتم

 پایم درد گرفته  یهیچ

 ! نشنیدم؟ ی؟چ

 یهر اش افتاد. دلم ینگاه نافذ و جد یرا بلند کردم و چشمم تو سرم

 آرام و شمرده و در عین حال یفرو ریخت. با لحن

 گفت یجد

بم وا. اگه جیهمیشه جواب سوال هایم رو بد یمهناز، مجبور نیست ببین

 جواب سر  یبهتر از اینه که بخوا یخیل یرو ند
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 ی؟فهم ی. منظورم رو میبد یباال یا سرسر

 دستپاچه و هول گفتم

 جواب ندادم  یرمن سرس

 یک نگاهم کرد و رویش را برگرداند. عجیب بود با یبار دیگر جد یک

 شد که شاید اگر سرم یم ینگاه چنان ته دلم خال

بردم. دستش را محکم گرفتم.  یزد، آن قدر حساب نم یم داد

 اش یاز لحن جد« بله»برگشت.  یهمان طور جد« محمد»

 دلخور شدم و با حرص گفتم

 من  ینزن. خوب ناراحت فحر یجور ...با من این

تم و رفگ یدانستم چه بگویم؟! لبم را گاز م یشدم، باز ماندم، نم ساکت

 سرم را زیر انداخته بودم. چند لحظه صبر کرد. بعد

ل ش مثلحن« !ی؟تو، چ»را زیر چانه ام برد و سرم را باال گرفت.  دستش

 زند. من هم یم فبود که با شاگردش حر یمعلم
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 یمخواهند سر معلمشان کاله بگذارند، اما ن یکه م یدهایمثل شاگر

  صفحهگفتم ی،دانند چه جور

 یادم رفت  ی،هیچ

 مهناز؟ 

ا شدم. اشک چشم هایم ر یم ریبیغکرد، حال  یطور که صدایم م این

 و اشکم« آن یاالن همه م»پر کرد. فقط گفتم: 

 یدرماندم. نم« !ی؟چ»شد. محمد با حیرت و تعجب گفت:  سرازیر

 کنم چطور باید بگویم. فقط یدانستم آنچه را حس م

ا را تکان دادم و اشک ریزان رو برگرداندم. به زور صورتم ر سرم

 برگرداند. اشک هایم را با دستش پاک کرد و ناراحت

 گفت

  خوبه؟ ی،خواد بگ یخوب اصالا نم یچیه؟ خیل یبزن. گریه برا فحر
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ا رم که دست یکرد تا آرام شدم. بعد در حال یزد و شوخ فو آن قدر حر

 دستش نگه داشته بود، گفت یتو

 آره؟  ی،کن یگریه م یهات فور یهنوزم مثل بچگ

  ی؟منو دید یگریه  یک تو

ز اگریه کنان یا  یشد فور یدعوایت م یبا زر ینیست، سر هرچ یادت

 خونه تون پیش مامانت یا از  یما میرفت یخونه 

 ی؟پیش مامان من شکایت کن یآمد یخودتون م ی خونه

 خنده ام گرفت و گفتم

 یادت مونده، خوب اون موقع بچه بودم  یتو چه چیزهای

 از و اون عادت ها یدیگه بزرگ شد یقهر کردنت هم هنوز یادمه! یعن

 سرت افتاده؟ 

 با تعجب گفتم

  صفحه-قهر کردم؟  یک من
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ن ودیحیاط سر ظهر، سروصدا راه انداخته ب یتو یروز که تو و زر اون

 اومدم در خونه تون یادته؟! چقدر اون روز به 

که زیر بارون مونده  ی. مثل بچه هاییاومد یچشمم دوست داشتن

 برهنه یخیس و پاها یباشن با اون موها

 خندیدم و گفتم

 خوب؟ 

 ی،پیش زر یاومد یمن خونه بودم نم ییادت نیست تا مدت ها وقت

  ی؟آورد یخودت نم یبه رو یدید یهم که م من رو

 خب بهم برخورده بود  ُ

 با تعجب گفت

 نگفته بودم؟  یمن که به تو چیز

 شد دیگه  ینصفش هم مربوط به من م یا، تشر زدنت به زر

 از ته دل خندید و گفت
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ا به، زدم این قدر بهت برخورد یکه به زر یخدا به داد برسه. از تشر

 شه؟  یم یخودت دعوا کنم چ

 رنجیده گفتم

  ی؟مگه قراره با من دعوا کن

 تخس گفت یمثل بچه ها

  صفحه-که نه  یباش ی...خوب اگه دختر خوب

هم  پرخاش من چنان از ته دل خندید که خودم یآماده  یو از قیافه 

 خنده ام گرفت

شود . مثل یک  یذهن آدم حک م یهست که تو یدر زندگ یهای حظه

 ذهن ، دست نخورده و یعکس و تصویر همیشه تو

 وزر یگردد ، درست به روشن یماند و آدم به گذشته که بر م یم ثابت

 بندد . خاطرات یچشمش نقش م یاول جلو
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ذهن من حک شد که سال  یاول من و محمد چنان روشن تو روزهای

 روز اول را داشت . بعدها یاد آن یها بعد هم تازگ

 یبا محبت ، زالل یدست ها یافتادم گرما یو لحظه ها که م روزها

 نگاهش ، آهنگ مردانه و مهربان صدایش و عطر

کردم رویم را که  یپیچد که احساس م یوجودم م یتنش چنان تو 

 برگردانم باز در کنارم است

 ،هریور ر شاست اولین اختالفمان تقریباا سه ماه بعد از عقد ، اواخ یادم

 یپیش آمد . محمد درگیر انتخاب واحد و کارها

 .م شد یاول مهر و رفتن به مدرسه آماده م یبود و من برا دانشگاهش

 را یقرار بود مادر مریم روپوش مدرسه من و زر

ر رفتیم پیش اکرم خانم که بپرسیم چقد یهمین با زر ی. برابدوزد

 پارچه الزم داریم. اکرم خانم هم که اتفاقا همان روز

 خرید برود، گفت یقصد داشت برا
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ون تتونین همین امروز همراه خودم بیاین خرید  یرین مدوست دا اکه

  یرو بکنین . منم تا آ خر هفته روپوش رو آماده م

 کنم

چون اجازه نداشت از اکرم خانم خواهش کرد زحمت خرید را  زری

 خاص احساس کردم دیگر روریغمن با  یبکشد ول

حت را به اجازه ندارم. دیگر یک زن شوهر دار بودم و با خیال احتیاج

 خرید یخواستم به مادرم بگوید که برا یفقط از زر

 همراه اکرم خانم رفته ام. اکرم خانم پرسید 

ا نهچه؟ ت یگفتم: نه برا یبا خونسرد ی؟جون به محمد آقا گفت مهناز

 یک یبرا یرم تازه کارم واجبه. حت یکه نیستم با شما م

م داشت یوبهم فکر نکردم باید به محمد گفته باشم تازه حس خ لحظه

 ندارد از مادرم هم اجازه بگیرم. یاز این که دیگر لزوم

 یهر حال همراه اکرم خانم و مریم رفتم و چون اکرم خانم خرید ها به

 هم داشت کارهایش طول کشید و تقریبا دو یدیگر
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 به ذهنم خطور نکرده یگذشته بود که برگشتیم. حت روبغاز  ساعت

 محمد دلتنگ شده یبود که اشتباه کرده ام. فقط برا

نه این که تا دم خا ی. همان طور که داشتم از اکرم خانم برابودم

 کردم زنگ را فشار دادم که یکرده بود تشکر م یهمراه

 محمد مثل این که پشت در باشد بالفاصله در را باز کرد

لب هر سه ما مخصوصا  یاش آن قدر در هم بود که لبخند رو چهره

 یقدر جا خورده بودم که حت اکرم خانم ماسید. من آن

 کند خوشرو یم یهم نکردم و محمد که معلوم بود به زحمت سع سالم

 داد که مرتب عذر یباشد جواب اکرم خانم را م

 کرمگفت اگر دیر شده تقصیر من بوده. بیچاره ا یکرد و م یم خواهی

 کردند و گفتند: دیر یخانم و مریم با عجله خداحافظ

 یاهنگ شیم. سالم برسونین. و با یو این ها نم وقته مزاحم حاج خانوم

  صفحهمظطرب از ما جدا شدند و رفتند
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ج آلود محمد جا خورده و گی ضبغ یکه از رفتار سرد و نگاه ها من

 ایستاده بودم و دور شدن مریم و فبودم بال تکلی

ن لیاو یفرمایین تو؟ برا یکردم که محمد گفت: نم یرا نگاه م مادرش

 شنیدم. نگاهش یبار این لحن نیش دار را از او م

 عجبترا دعوا کرد . با  یبود که پشت در حیاط ما زر یمثل روز درست

 حیاط یگیج وارد خانه شدم. تو یو مثل آدم ها

ا بمم تا دم در رارو آمد و در جواب سال ینبود. مادرم با نگران کسی

 بقیه یکن یفکر نم ی؟گفت: تا االن کجا بود یناراحت

 شن؟ یم نگران

 کردر حقیقت ف یشد اوضاع این قدر وخیم باشد یعن یکه باورم نم من

 نشده گفتم: خوب اکرم خانم یکردم اصال چیز یم

ون جگفتم بهتون بگه، آقا  یجا کار داشت دیر شد. من که به زر چند

 کجان؟ مادر بدون این که جوابم را بدهد گفت: حاال

 محمد آقام هنوز شام نخوردهبرو لباست رو عوض کن 
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دلم  که اتاق. بعد از نامزدیمان اولین بار بود یهم رفت. رفتم تو بعد

 خواست با محمد تنها باشم. اما محمد دنبالم آمد در ینم

 یر حالد و یزورک یآرام بست بعد به در تکیه داد و ایستاد . با لبخند را

 کردم به صورتش نگاه نکنم پرسیدم: یم یکه سع

 هک است یببخشید که دیر شد. ببین این پارچه ا ی؟چرا شام نخورد...

به  حرفم را قطع کرد و گفت: بشین باهات کار دارم. یجد یخیل محمد

 زحمت خود را جمع و جور کردم و نشستم لب

 یشآد که گفته با یپرسید: یادم نم ی. با همان نگاه و لحن جدتخت

 بود. یچقدر صدایش خشک و جد ی؟بر یجای یخوا یم

 تمگف یزحمت جواب دادم: آخه یکدفعه امروز قرار شد بریم به زر به

 که بگه نگفت؟

 از یرغبکنه خبرش رو  یخواد کار یزن من م یکنم که وقت ینم فکر

 از اینه؟ یرغباید به من بده  یخودش کس دیگه ا

 خوب من فقط رفتم پارچه بخرم 
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 ا همانه ب: اخه. دوبارلبخند زدم و گفتم ییا نه؟ زورک یبه من گفته بود

 لحن خشک گفت: مهناز سوال کردم

خت پس دادن به محمد از جواب دادن به آقا جون و مادرم هم س جواب

 تر بود. محاسباتم اشتباه از آب در آمده بود. من که

 ست،او اختیار دار شدنم  یکردم ازدواج جواز آزاد یخودم فکر م پیش

 دیوار قد که با سرعت بدود و جلویش یک یمثل کس

بانم ز ودیدم  یرا م یکند، حیران شده بودم. دوباره محمد برادر زر علم

 دانستم چه باید بگویم. محمد یبند آمده بود. نم

زنم ، ب یفاز قبل سوالش را تکرار کرد. دهانم را باز کردم که حر محکمتر

 اش یعصبان یچشمم که به نگاه چشم ها یول

 حمدزبانم بند آمد. فقط توانستم بگویم محمد و ساکت شدم. م افتاد

 مادرشان بیش یشده بودم که از دعوا یمثل بچه های ی؟چ

ز ه انترسند که مادر دیگر دوستشان نداشته باشد  یاز این بابت م تر

 گلویم ضغچشم هایم حلقه زد. ب یخود دعوا. اشک تو
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ز گا د توانستم لبم رااین که اشکم سرازیر نشو یگرفت و فقط برا را

 با همان لحن یمهربان شد ول یبگیرم . نگاهش کم

ب لآمد نزدیکم پارچه را از دستم گرفت و کنار گذاشت و نشست  یجد

  صفحهتخت

واب جگر ...مهناز من یک سوال کردم این سوال یا جواب داره یا نداره ا

 داره من منتظرم اگه نه

را تحمل  ریبهغن خشک و توانستم این لح یوسط حرفش . نم پریدم

 از محمد یمن که جز ناز و نوازش چیز یکنم. برا

فتم: گیه تلخ تر بود با گر یبودم این لحن و کالم از صدا تا سیل ندیده

 کنم. فکر کردم این یم یدونستم کار بد یمن نم

 یتو از این که کار خودم رو خودم انجام دادم خوشحال هم م طوری

 شوهر کردم البد دیگه عقلم. فکر کردم حاال که یش

 کردم حتما باید اجازه بگیرم من ، من فکر یرسه. فکر نم ی...م
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 یا رور سرم یگریه مجالم نداد. حاال او متعجب شده بود. با ناراحت ولی

 گفت: گریه یسینه اش گرفته بود و پشت سر هم م

؟  بهت گفتم؟ مهناز یچه؟ آخه مگه چ یفهمم گریه برا ی. من نمنکن

 ی؟شنو یکنم . م یش مخواه

 دوباره صدایش یکرد و مهربان یهایش که موهایم را نوازش م دست

 یاختیار م یاشک هایم ب یکرد ول یقلبم را آرام م

سید بو که آرام تر شدم دستم را باال برد و انگشت هایم را ی. کمریخت

 دستش نگه داشته بود یو همان طور که دستم را تو

دم کر ممنونم و از این که ناراحتت یمکم کنک ی: از این که خواستگفت

 آخه عزیزم دلم تو فکر یخوام. ول یمعذرت م

 رفت و یساعت تقریب یخوام برم حت یمن خودم هر جا م یوقت نکردی

 گم، حق اینو یبرگشتمو تا اون جا که ممکنه به تو م

 یلو یخوام ازم اجازه بگیر یکه از تو هم همینو بخوام؟ من نم دارم

 دوست ندارم سراغ تو رو از این و اون بگیرم. تو
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و  یا من وقت داشتم یکه خرید دار یگفت یبود که دیشب بهم م کافی

 آمدم یا نه شما خودت این یچشمم کور خودم باهات م

 . این درسته که من خسته ازینه این طور یول یکشید یرو م زحمت

 یها م دادین با مریم این امغراه بیام بشنوم که شما پی

ن مخرید. تازه این خرید تا این موقع شب هم طول بکشه؟ مهناز  ری

 یدوست نداشتم ازت ب یاون موقع که تو زنم هم نبود

 یدلیل ی. تو یک دختر جوونیبر یباشم دوست نداشتم تنها جای خبر

 ی. حرفمو مینداره تا این موقع شب بیرون از خونه باش

 م .سر خیابون اومدم و برگشت چهار ساعته که من چهل بار تا فهمی؟

 فقط پنج بار رفتم در خونه مریم این ها که ببینم آخه

 یاج به ی. اون وقت حاال که اومد یشده که تو تا این موقع نیامد چی

 تازه جواب سوال من یمنو درک کن یاین که ناراحت

 ی؟اشک بریز یباید این طور اینه؟



 

  126                        

 داالن بهشت

 سرم را بلند کردم و نگاهش کردم. اشک یگفت با شرمندگ یم راست

 هایم را پاک کرد و آرام چشم هایم را بوسید و گفت:

! یکن یگریه نم یهات فور یدیگه مثل بچگ یاین که گفته بود مثل

 یمن معذرت م ی؟آر یاین همه اشک رو از کجا م

در ق دنیا این یبوسید. اگر پایان همه توبیخ ها یو او مرا م خواستم

 شود. به هر ید هیچ کس مشتاق پاداش نمشیرین باش

دوست  فآن شب گذشت و من تازه فهمیدم که خود ازدواج و صر حال

 اجازه یداشتن محکم ترین دلیل است اگر نه برا

 یاز مسائل زندگ یخیل یحریم قائل شدن برا یگرفتن الاقل برا

 من یخاص خودش رسید اما مهر آن سال برا یماه با حال و هوا مهر

 قبل نبود با باز شدن مدرسه محمد را یال هامثل س

 ر وکرد. دیگر حوصله کتاب و دفت یدیم و این کالفه ام م یتر م کم

 خود یکردم ب یکالس را نداشتم. پیش خودم فکر م
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 دهند. حواسم اصال یکند مدرسه راهش نم یکه ازدواج م یکس نیست

 یاز مریم و زر یجمع درس نبود و همین مرا خیل

گرفته  یبیش تر یانداخته بود. بر عکس من محمد که واحد ها عقب

 هم خسته یکالس داشت. وقت روبغبود روزها تا 

هر  یکتاب و جزوهایش بود. مریم و زر یگشت مدام سرش تو برمی

 نداشت. دیگر یآوردند فایده ا یچه به من فشار م

گفت:  یو دماغ کالس و دفتر و کتاب را نداشتم. مریم مرتب م دل

 مهناز بیچاره این محمد از اون مردها نیست که تو فکر

درس این قدر سخت بگیره  یکه به خواهرش برا یها کس یکن یم

  صفحهکنه یزنش رو ول نم

ه باحتیاج  یو شوهردار یخانه دار یمن گوشم بدهکار نبود. برا ولی

 درس نداشتم حدود دوماه از باز شدن مدرسه ها

 گذشته بود
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کتاب و  یمیز خم شده و سرش تو یبود محمد رواز ظهر جمعه  بعد

 خودم یدفترهایش بود ومن بیهوده کتاب ها را جلو

ود زمین پهن کرده بودم همان طور که دست هایم زیر چانه ام ب روی

 نگاهم انگار یمحمد بودم. سنگین یتماشا رقغ

ر را به هم زد و سرش را بلند کرد. لبخند زنان گفت: دخت تمرکزش

 یو خیل یبا خونسرد ی؟خوب تو مگه درس ندار

 دیگه حوصله درس خوندن ندارم یراحت گفتم: چرا ول

یا امروز حوصله  ینشست و گفت: دیگه حوصله ندار فصا یکدفعه

 ی؟ندار

 کنه ؟  یم یفرق چه

یم کنه شما اول بگو کدومش ؟ تا فرقش رو بگم. دستها یفرق م خیلی

  یم فرا از زیر چانه ام برداشتم همان طور که صا

راحت گفتم: دیگه حوصله ندارم  یکردم و خیل لغزانوهایم را ب نشستم

 یفهمم حواسم جمع نم یاز درس ها نم یاصال چیز
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ده کر همکه اخم هایش را در  یخواد دیگه برم... در حال ی. دلم نم شه

 بود پرید وسط حرفم و با دست اشاره کرد که ادامه

گفت:  یجد یمن نشست و خیل ی. از پشت میز بلند شد و جلوندهم

 چرا؟

 یعصبان یشه؟ با چشم ها یم یاگه دیگه نخوام درس بخونم چ اصال

 محکم و  یکرد که ترسیدم بعد خیل یچنان نگاه

شنوم. تو باید درس  یگفت: این حرفو دفعه آخر باشه که م جدی

 من ی؟فهم یدانشگاه م یو باید بر یباید دیپلم بگیر یبخون

 ونهشکنن شوهر کردن و بچه آوردن نهایت هنر  یکه فکر م یزن های از

 خوره. االن دیگه اون زمان مرده یحالم به هم م

آورد و جز  یکرد و پشت سر هم بچه م یدختره کوچیک شوهر م که

 یهیچ یت و پز و بچه دارشوهر خوابیدن و پخ لغب

ر خوام ماد یخوام نم ینم یفهمید. اگه هم نمرده من همچین زن نمی

 من این قدر که ی؟فهم یباشه م یبچه هایم همچین زن
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ه. دارنظاهریت برایم اهمیت  یکله تو و افکارت برایم مهمه زیبای توی

 که پشتش فکر و اندیشه و شعور یصورت زیبای

ه هم من نیست. مهناز یبرا یا جذاب باشه وله یخیل یشاید برا نباشه

 برام ارزش داره که بدونم یتو وقت یو قشنگ یزیبای

 فقط یک صورتک قشنک ییک معز داناست. نه مثل طبل تو خال پوسته

 این که من با تو زود ی؟فهم یو خوش آب و رنگ م

ا ب و یاین بود که خاطرم جمع باشه مال خودم یکردم فقط برا ازدواج

 تو دنبال خواسته هام باشم نه این که بگم خوب من

زن جوون خوشگل دارم دوستش هم دارم. باباهامون هم که  یک

 سعادت همه چیز تمومه. یوضعشون خوبه پس دیگه زه

رون بی بابام همه چیز دارم از سرت یمهناز این فکر رو که من به اتکا

 خوام خودم صاحب اونچه دارم باشم یکن من م

 واگه پرواز باشه دو تا بال الزم داره که یکیش عشق است  دگیزن

 عقل و شعور، من اون اولیش رو قویترینش رو یدیگر
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زن  امخو یجون دار باشه. نم یهم به اندازه اول یخوام دوم یو م دارم

 ما یترق یگرفتن من یا شوهر کردن تو به جا

 فکر رو بهباعث شده تو این  یچ ی؟فهم یدرجا زدنمون بشه م باعث

 از درس خوندن یرغمگه تو االن  ی؟سرت راه بد

  ی؟صفحهکار دار چی

 یو م یدید یرحم کرده ما نرفتیم سر زندگیمون . تو اگه م خدا

 کنن، یم یاین راه رو ط یها با چه مشقت یبعض یدونست

ناز و نعمت دل  یکه تو یکشن تا این دوره ا یزحمت ها م چه

 دیگه یگفت یرو زده بگذرونن آن قدر راحت نم یجنابعال

ندارم. یک نمونه اش همین دوست خودت مریم تا حاال فکر  حوصله

 تو رو نداره؟ ییک دهم آرامش و راحت یاون حت یکرد

مه گفت من اصال به این موضوع فکر نکرده بودم. محمد ادا یم راست

 داد: یا خواهر جواد، ثریا . من باید تو رو باهاشون

 ..آشنا کنم تا خودت.
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 حرفش را قطع کردم و پرسیدم: ثریا کیه؟ یکنجکاو با

 یمر یخواهر دوستم جواد. همون که امیر هم باهاش دوسته و با هم م

 کوه

 ی؟شناس یپرسیدم: تو خواهرش رو از کجا م دوباره

 بعد به حاشیه یحوصله گفت: ممکنه اول به اصل مطلب توجه کن بی

 ها؟

 نشان بدهد. پیش خودم فکر یشد محمد چنین عکس العمل ینم باورم

 کند یکند و حتما پیشنهاد م یکرده بودم، ذوق هم م

 باهنخیر باز تیرم به سنگ خورده بود و اشت یکنیم ول یعروس زودتر

 فهمیده بودم. از آن روز به بعد محمد سختگیر تر از

من بود و با صبر و حوصله اول به  یحواسش به درس ها یمعلم هر

 خودش و یرسید بعد به کارها یمن م یدرس ها

تقریبا همسطح  یآن قدر با من سر و کله زد که از نظر درس باالخره

 درسش بهتر بود. یمریم شدم که همیشه از من و زر
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 گذاشت یمدام سر به سرم م یزر

ن نم درسشوکنه تا خا یداره م یمحمد چه خود کشان یخبر ندار مریم

 منو اگه دو یرو بخونن. اون وقت جواب سوال ها

 ره یدفعه بگه و من نفهمم دفعه سوم از کوره در م

 ی؟گفت: خب این قراره مادر بچه هاش بشه تو چ مریم

 شم دیگه ی..خاک بر سر، من هم مثال عمه بچه هاش م

 لوغشم معاقل بودم باید از آن روز به بعد الاقل یکخورده فکر یکم اگر

 کردم سر از افکار محمد در یم یشد و سع یم

 وم.این که راحت از کنار قضیه بگذرم در آن دقیق ش یو به جا آورم

 یشد فراموشش م یحل م یمنتها همین که مشکل

شود یا پیش خودم  ولغفکرم مش یذره ا یبدون این که حت کردم،

 محمد را تجزیه و تحلیل کنم. آدم باید بداند چه یها فحر
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 کهشود تر یخواهد؟ اگر جز این باشد، مثل من م یخواهد و چرا م می

  صفحهشود. من یخم م یدر مسیر باد که به هر طرف یا

و  را دوست داشتم بدون این که بدانم چرا و چقدر؟ در آن سن محمد

 نهایت او نسبت به یسال نهایت لذتم، احساس عشق ب

بدون  ی،ستن چیزخوا فصر یکرد. ول یلذت م رقغبود که مرا  خودم

 کند. من بدون یآن، آدم را گمراه م یدانستن چرا

 به وکه نیاز به خواستن و داشتن را حس کنم، بدون فکر و تعقل  این

 محمد را در کنار خود دیدم و شاید همین باعث یآسان

شناختم،  یو نیاز را نم یشد. چون تشنگ یزن ذهن خام من م درجا

 و همفکر، یاز به حامنیاز به دوست داشتن و عشق، نی

 ینجگ زحمت صاحب یبه پناه و همراه و نیاز به امنیت خاطر. من ب نیاز

 دانستم باید با آن چه کنم؟ چطور یبودم که نم

ن طمئکنم یا از آن بهره ببرم. و بدبختانه آن قدر به تملکش م حفظش

 اش یتقال کردن و نگهدار یهم برا یبودم که لزوم
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 کرد قضیه به همان یدیدم. شاید اگر محمد هم مثل من فکر م نمی

 رفت، عشق سوزان و یپیش م یروال معمول و همیشگ

ه ن از آن جا که یفروکش احساس و تمام ... ول ی،وصل جسمان التهاب،

 محمد خام بود و کوتاه فکر نه من عاقل و با

 رامآها،  یو فراموشکار یاین عدم تعمق و تامل و ساده انگار درایت،

 چشم باز یدور برد که وقت یراهه ا یآرام مرا به ب

 دیر شده بود یبازگشت خیل یکردم برا

 آن کردم و پاییز یمحمد درس را با جدیت دنبال م یکمک و همراه با

 شاد داشتم ، یمن که در قلبم از عشق بهار یسال برا

 اولین بار پاییز را با تمام یفصل ها شد. انگار برا قشنگترین

 یمن با بو یشناختم پاییز که همیشه برا یخصوصیاتش م

 وبود آن سال رنگ آرامش  یو کتاب و دفتر همراه و هم معن مدرسه

 سرد پاییز دلگیر نبود چون یها روبغعشق داشت. 

 من همراه شوق برگشتن محمد بود و عطر وجودش و نگاه گرمش یبرا
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 حبتمن که وجودم با آتش م یو رگبار باران برا یپاییز یبادها سوز

 دل انگیز بود. یبهار یشد، مثل باران ها یگرم م

 ا واولین بار از ایستادن زیر باران و خیس شدن از رسوخ سرم برای

 یآب از سر و رویم در حال یسرازیر شدن قطره ها

 یبردم و شب ها ینهایت لذت م یمحمد نگران بود سرما نخورم ب که

 من یزوزه باد ، برا یپر رعد و برق همراه صدا

محمد داشتم نه ترسناک بود و نه سرد.  وشغگرم مثل آ یپناه که

 و یهمین باعث شد که آن سال ، تابستان قلب من سرد

د شرا دید که باعث  یپاییز را نشناسد. فقط عظمت و زیبای یدلگیر

 همیشه پاییز برایم قشنگترین فصل ها باشد یبرا

ود ب یتین بار ثریا و جواد را دیدم. مداول یوقت ها بود که برا همان

 که از یهای فمحمد و امیر و تعری یها فحر

ن کردند و مقید بود یمشترکشان م یبا جواد و گردش ها خاطراتشان

 یک بار یهفته ا یهر دوشان به این که در هر شرایط
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م اشتدهم کوه بروند کنجکاوم کرده بود که آن ها را ببینم. دوست  با

 بدانم جواد کیست و شخصیتش چگونه است که این قدر

محمد گفت: شب جمعه خونه جواد  یهمین وقت یدارند و برا دوستش

 این ها دعوت داریم خوشحال شدم. به یاد دارم آن شب

 یکنزد یز محله هاا ییک یآن ها که تو یدیدن خانه کوچک و قدیم از

 فرق یبازار بود و خود جواد که با تصورات من خیل

 داشت چقدر جا خوردم

 ابلبود که در مق یمعمول یمتوسط و چهره ا یبا قد رغال یپسر جواد

 ریز نقش تر به یبلند خیل یامیر و محمد با آن قدها

 یلدیدم این دوست خی یآمد و در نگاه اول من از این که م یم چشم

 محمد و امیر این قدر با تصوراتم متفاوت یبراعزیز 

ود م باست حیرت کردم. منتها برخورد و لحن جواد آن قدر مهربان و گر

 داد یکه زود آدم را تحت تاثیر قرار م
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 یرسلپسالم و احوا ولغمش یو جواد و امیر با سر و صدا و شادمان محمد

 استقبال تا دم ایوان یبودند که خواهرش هم برا

  صفحهاولین بار ثریا را دیدم یمن براآمد و 

 یول ودبکبریت  یمقابل خانه ما و خانه حاج آقا، خانه آنها مثل قوط در

 یباز آنها فضا را عوض م یبرخورد گرم و رو

 کرد یرا فراموش م فکه آدم به سرعت محیط و اطرا یکرد طور

ن هم مثل جواد خوش زبان و خوش برخورد بود. صورتش بدون ای ثریا

 بود و آهنگ قشنگ یه زیبا باشد. دوست داشتنک

ود کرد. با این که از من ریز نقش تر ب ی، آدم را مجذوب م صدایش

 که در یتسلطش در کالم و برخورد و اعتماد به نفس

 از من بزرگ یبود باعث شد که نا خودآگاه احساس کنم خیل رفتارش

 که ثریا فقط دو سال از من بزرگتر یتر است، در حال

بود که ما  یشدیم که کنارش اتاق یباریک ید. به هر حال وارد راهروبو

 کردند یرا به آن راهنمای



 

  139                        

 داالن بهشت

ه در یز خانو چطبقه باال. د یپله ها آشپز خانه بود و روبرو راه پله ها زیر

 یکوچک یکرد، یک یهمان ابتدا آدم را مبهوت م

 یورق اات یزد. تو ی. انگار همه جا برق میتمیز یاز اندازه و یک بیش

 بسیار یمسن با صورت یسفید، خانم یزیر انداز

رد ک لغب یبه زحمت از جا بلند شد و مرا چنان با محبت و گرم مهربان

 و بوسید که نا خود آگاه مهرش در دلم نشست.

شبخت خو گفت: ماشااهلل، هزاز ماشااهلل. مادر، محمد، ایشاهلل یم مرتب

 هم پیر یباشین. ایشااهلل خیر هم را ببینین و به پا

 ی. آدم عروس به این قشنگیخود نبود ترک مارو کرده بود یشین. ب

 نگیره یداشته باشه بایدم سراغ از کس

 یفوق العاده که نشان از آشنای یخندان با صمیمیت و مهر محمد

 دیرینه اش داشت گفت: به خدا زهرا خانم، به خاطر زن

ون لتاحوا یجواد شاهده ، همیشه جویا یگرفتن نبود، گرفتار بودم. ول

 هستم
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ور ر زگه مامان، هر جمعه که با هزا یشوخ گفت: راست م یجواد با لحن

 پرسه ییاد کوه، حال شمارو م یم

مادرانه گفت:  یخواست جواب بدهد که زهرا خانم با محبت محمد

 حرص نخورمادر، بازم رحمت به شیر تو، بگذار اون دو

 تا زن بگیرن، اگه اسم بقیه هم یادشون اومد، اون وقت درسته

ان شاز خاطرات جمع سه نفره  یاین که از زبان امیر و محمد خیل با

 که در یباز هم صمیمیت زیاد یشنیده بودم ول

ه ک ندیده بودم یزد برایم تازه و نو بود. من جای یموج م رفتارشان

 یباشد. خصلت همیشگ یمحمد این قدر راحت و صمیم

 در مورد محمد نه یبود، ول یامیر شیطنت و زود جوش

ند بل کمک به انداختن سفره یشام که دیدم محمد هم با امیر برا موقع

 یشد، تعجبم بیش تر شد. آن ها مدام از خاطراتشان م

شد و من که  یخندیدند و گهگاه ثریا هم با آن ها همراه م یم و گفتند

 تا حاال محمد را این قدر خوشحال و سرحال در
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 باشد یکردم رفتارم عاد یم یندیده بودم، سع یجمع

و  کمک بلند شوم، ثریا و زهرا خانم مانع شدند یخواستم برا وقتی

 دفعهگفتند: حاال این دفعه نه، این بار پاگشاست، ایشااهلل 

  صفحهبعد یها

نم خا جواد هم به زور محمد را نشاند و گفت: این بار به خاطر مهناز

 یمعاف

ن کرد و گفت: بشی یکرد که زهرا خانم پا در میان یقبول نم محمد

 مادر، دیگ که باال و پایین نگذاشتن. بشین پیش خانمت.

 کنه یم ریبیغهنوز با ما آشنا نشده. 

 یمه من بود ادامه داد: محمد آقا خدا که حواسش ب یبعد در حال و

 خواست عروست را ببینم حاال از یدونه چقدر دلم م

 نصیبت شده که یبه این برازندگ یآن قدر خوشحالم که خانم سرشب

 شکر هر دوتون شانس یگنجم. اله یپوستم نم یتو
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 مونه، ی. و رو به من اضافه کرد محمد آقام مثل جوادم م آوردین

 دونه یایشااهلل خدا عمر با عزت بهش بده، که فقط خدا م

 این جوون چقدر آقاست

 زهرا خانم را نیمه فکرد حر یجواد که سر سفره دعوتمان م یصدا

 تمام گذاشت

ه ب یما نگه داشته بود، به شوخ یهمان طور که دیس پلو را جلو جواد

 یزیاد درست کن ذاغ یخواست یثریا گفت: ثریا م

خورد عاشق بود حاال دیگه خیالش  یاون وقت ها که کم م دمحم

 راحت شده، اشتهاش باز شده. با خود گفتم پس امیر و

 ضافهخورده اند که جواب ثریا بر تعجبم ا ذاغقبال هم این جا  محمد

 یهام عاشق م یکرد که با طعنه گفت: مگه پسر حاج

 شن؟

 یمگه پسر حاج جواب داد: یبدون این که ناراحت شود با شوخ محمد

 ها آدم نیستن؟



 

  143                        

 داالن بهشت

ره دا با خنده گفت: ببین جواد شاهد باش. دوباره خود محمد آقا ثریا

 گفتم آدم یگذاره ها. من ک یدهن من م یتو فحر

 حساب یها معموال سرشون تو ی. منظورم این بود که پسر حاجنیستن

 و کتاب و تجارت و حساب یک قرون دوزاره.

 کجا؟ ییک قرون دوزار کجا و عشق و عاشق حساب

خالص  یها یمحمد باز هم خندان گفت: خب شاید اون مال پسر حاج

 دارم یباشه، من ناخالص

 گفت: ا، اون خالص ها هم دل دارن، سنگ که نیستن یامیر فور

ند کرد مستقیم به امیر نگاه نک یم یکه سع یدر جواب در حال ثریا

 یعشق اون ها ، حساب بانک یگفت: اون که بله،منتها تو

 فبیش تر حر فاول رو اگه نزنه الاقل نص فمعشوق هاست که حر پدر

 زنه . امیر خواست دفاع کند که زهرا یرو م

کنین حرمت خونه خدا رو  یهم م یگفت: گفتم شوخ یخانم با دلخور

  صفحهنگه دارین
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ه که رفتن مک یاون های یگفت: مادر جون ما منظورمون از حاج جواد

 نیست که. منظورمون بچه پولدارهاس و چون

حمد مه ب یهستن با انگشت و چشم و ابرو اشاره ا یاون ها بازار معموال

 گیم. یاینو م ی،و امیر کرد و پدرهاشون حاج

 ی؟خور یخود م یمن چرا حرص ب مادر

 یوخهمین بقیه دیگه دنبال ش یمعلوم بود زهرا خانم جوش ورده، برا

 را نگرفتند

ین که ا از یخندیدم ول یمفهوم بود م یآن ها برایم تقریبا ب یها کنایه

 آوردم منظورشان چیست و در ضمن یسر در نم

 فرحدیگر این قدر راحت  یدیدم محمد با دختر یتر از این که م بیش

 زدم خود را یبودم. لبخند م یزند، ناراض یم

ر برابدر باطن کالفه بودم. مخصوصا در  یدادم ول ینشان م خوشحال

 کرد یزد، بحث م یم فثریا که این قدر راحت حر
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ا دارد،خودم ر یآمد که اطالعات وسیع یداد و به نظر م یجواب م و

 کردم. اعتماد به یو معذب احساس م یدست پا چلفت

 یدتحسین و تای یثریا و تسلطش بر محیط و اطرافیان و نگاه ها نفس

 نه رنجمن با آن ذهن خام و افکار بچگا یدیگران برا

 یعسد آورن یسر در نم یاز چیز یناتوان که وقت یبود. مثل آدم ها آور

 اش کنند،من هم در وجودم دنبال یکنند نف یم

ز گشتم و ا یپس زدن و نادیده گرفتن محاسن ثریا م یبرا یا بهانه

 دیر وقت از یگرفت. آن شب وقت یدستش حرصم م

 یم فگشتیم امیر و محمد سر حال و خوشحال حر یآنها برم خانه

 یم فخندیدند و از خانواده جواد تعری یزدند و م

 کردند

کوت ر سفکر بودم. ناخواسته اخم هایم در هم رفته بود و د یمن تو ولی

 دادم. محمد آن قدردر یهایشان گوش م فبه حر
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 . وداولین بار متوجه حال من نش یبود که برا رقغخودش  یو هوا حال

 ذهنم یانتظارم که تو فهمان شب بود که برخال

ه گاو ن یعالقه دارد،از حال و هوا یکردم امیر به زر یفکر م همیشه

 یحس کردم که نگاه ها یامیر با تردید و دودل یها

بول ق خواستم ینم یاز محبت دارد. ول یاز تحسین امیر به ثریا رنگ پر

 در شرایط یشد امیر به دختر یباورم نم یکنم،یعن

 ودمنتظره ب یرغثریا دل بسته باشد. آن شب همه چیز برایم عجیب و 

باشد  یکردم لحن صحبتم معمول یم یکه سع یخواب در حال موقع

 یکردم این قدر با جواد این ها صمیم یگفتم: فکر نم

 یباش

است گفت: من که  ولغکه معلوم بود هنوز فکرش مش یمحمد در حال

 بودم کرده فبرایت ازش تعری

با جواد دوست  یاصال تو چطور ینه خانواده اش،راست یاز جواد گفت تو

 ی؟شد



 

  147                        

 داالن بهشت

 گم یبعدا برایت م ی،قصه اش طوالنیه، حاال بخواب خسته ا

  صفحهیاد بگو ینه خوابم نم

و  شد رقغباالخره با اصرار من آرام و شمرده انگار در خیال خودش 

 مثل یک قصه گو شروع کرد

لگیم. سا شناسم. تقریبا از دوازده یساله که م یجواد این ها رو خیل من

 رفتیم یدونم یادت هست ما تابستونا با بابا م ینم

 یم هللاون موقع جواد سیزده سالش بود و همراه پدرش آقا اسدا بازار؟

 و رغآمد بازار.آقا اسداهلل باربر بود. با اون جثه ال

ا برد. آق یم فو آن طر فاین طر گرفت و ی، فرش ها رو کول م فضعی

 آقا یجون به خاطر چشم و دل پاکیش خیل

 یدیدم،یعن یرو دوست داشت. من مدت ها اصال جواد رو نم اسداهلل

 منظورم اینه که چون مثال پسر صاحب حجره بودم به

 آقا جون یکردم، مثل فرش ها ینگاه م ازهغم یجواد مثل اشیا
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. یمخور یم یپرسید که ناهار چ یم هر روز ظهر آقا جون از ما یادمه

 ذاغفرستاد  یرو م یداد و یک یم ذاغبعد سفارش 

 یرو م ذاشونغ ازهغشد پشت م ی. جواد و باباش ظهر که مبگیره

 یک بار هم به فکرم یشه من حت یخوردن،باورت م

 خورن یم ینرسیده بود اون ها ناهار چ

 یو خیل یرفت دنبال یک کار یروز آقا جون نزدیک ظهر با مهد یک

 دیر کرد. سر ظهر بود و من گرسنه،آقا اسداهلل پرسید:

 ناهار بگیرم؟ یچ آقا

ما یک  ت:گف یدونم باید آقا جون بیاد. آقا اسداهلل با مهربون ینم گفتم

 لقمه ناهار ناقابل همراهمون هست. شما بفرمایین تا

 رفت یم فم ضعه ینون خال یدلم برا یبیاد. قبول نکردم ول یحاج

شت پاون ها مثل هر روز رفتن و بقچه شون رو باز کردن و من حیرون 

 میز آقا جون منتظر نشستم
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دن دقیقه بعد جواد با خجالت اومد و گفت: محمد آقا شاید اوم چند

 حاج آقا طول بکشه یک لقمه از این بخورین ته دلتون رو

 بگیره

ه ش یقدر مهربون و با صفا گفت که رویم نشد قبول کنم. باورت نم آن

 پخته بود که رویش گلپر یمهناز دو تا سیب زمین

ون ایک تکه نان، بعد از صبح تا ظهر که جواد با  یبودن، رو ریخته

 جسم ریزه ومیزه اش کار کرده بود،ناهارش این بود.

لو ز چبه دهن من ا یهمه عجیب تر این بود که اون نون و سیب زمین از

 کباب هر روزه خوشمزه تر بود. اینم خاصیت

ه شناختم. این اولین جرق یاست که من تا اون روز نم یگرسنگ یها

 ذهن من زده بشه یانسانیت بود که جواد باعث شد تو

ر د کاگرفتن، نا خود آگاه یا ذاغاون روز که آقا جون فرستاد  فردای

 بردم ذاموغمن پا شدم دیروز جواد افتادم و این دفعه 

 پیش جواد و باباش
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ها  ونبه ا فیک تعار یآقا جون به این مهربون یبا تعجب گفتم: یعن من

  صفحهکرد؟ ینم

 یمفهبتا  یو ببین یبابا مهناز،تو باید باش یگفت: ا یبا دلخور محمد

 محیط کار و بازار و روابط آدم ها چه خبره. آقا یتو

 یتازه در فهم و شعور سرآمد شکم سیرهاست آقا جون کمک م جون

 داد. کمک کرد تا یکرد، خرج دوا و درمان زنش رو م

ور آقا اسداهلل خونه بخره، واسه درس و مدرسه بچه هاش هم همین ط

 نه بیش تر یول

یر از آدم ها فهمیدم اونم اینه که شکم که س یمن یک چیز یدون می

 ه و گوش ها کر، و میزانش یشه، چشم ها کور م یم

 میزان یهم، ارتباط مستقیم با دو چیز داره، یک یو کور یکر این

 ی؟فهم ی. منظورم رو مفانسانیت طر یدیگر ی،سیر

ا و ب فشری یمن و تو که جزو خوب ها و انسان ها یهمین بابا ببین

 کنند. یرحم هستن اندازه همه توانشون که کمک نم
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 سداهللا اکردند به خدا دیگه آق یهمه داراها اندازه توانشون کمک م اگر

 .یشد یا آدم مستحق و محتاج یپیدا نم یو زهرا خانم

 یک به واجدانشون یتر داراها یا به قول ثریا حاج آقاها،بستگ بیش

 ده که یآن قدر م یکمک در نظر گرفتن. یک یبرا یسقف

 ازب یاز کار کس ینداره که گره یباشه. دیگه کار یوجدانش راض فقط

 ی، یک یچشم و همچشم یاز رو یشه یا نه؟ یک یم

ها هم هر وقت میلشون بکشه و دلشون  یاسم در کردن، بعض برای

 که بخواد با تمام توان یبخواد و خالصه این وسط ، کس

از میان برداشتن مشکل کار کنه، انگشت شماره. خاصیت  یبرا و

 که آدم ها فراموش یاولین چیزآدم فراموشیه و  یوجود

ا همینه که ب یهاشونه. برا یو درموندگ یکنن همون نیاز و سخت می

 زندگیش بکشه تا به یکه هر کس ممکنه تو یهمه سخت

کنه، همونه حال  یهم که فراموش م یبرسه، اولین چیز ینیاز بی

 از مردم. اینه که یعده زیاد یگذشته خودشه و حال فعل
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 یو تنگنا یگیره. هر قدر نیازمند یاز آدم ها م رو یو همدرد درک

 یباعث کور ینیاز یکنه، ب یآدمو هوشیار م یزندگ

 شه. تو االن ثریا رو ببین، مگه چند سالشه ؟ یو کرختیش م ذهن

 چرا این قدر ذهنش باز یکن یبه این سن، فکر م یدختر

 فهمیده ست؟ و

 زد، با کنایه گفتم: به خاطر طعنه یکه حسادت به دلم نیش م من

 فهمیده س؟ یگ یهایش م

عنه طن گفت: او یانگار منظور کنایه آمیزم را نفهمیده باشد، فور محمد

 زندگیش فهمیده به یرو که تو یزنه. حقایق ینم

 یاون بگذار. ببین ثریا وقت یکنه . تو خودتو جا یبیان م شوخی

 مردم یونه هاخ یکوچیک بوده همراه مادرش بوده که تو

ا بتن رو اشخواستن و ند ی،نیاز یکرده. فرق دارا و ندار، نیاز و ب یم کار

 تموم وجود حس کرده و شناخته. این میون شاید
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 وناکثریت هم یمهربون و فهمیده رو هم دیده، ول یانسان ها معدودی

 فبودن که برایت گفتم. این حر یفراموشکارهای

 داشته یاون از زندگ است که یتلخ یهاش هم برداشت ها

فت ر یبه قلبم فرو م یمحمد از او، مثل خار یها فدانم چرا تعری ینم

 زد یناخوشایند به قلبم چنگ م یو احساس

 وادجمن و جواد کم کم ریشه دار شد.  یادامه داد: خالصه دوست محمد

 خبر یکه من ازش ب یبود رو به دنیای یدریچه ا

م وداون با خ یجواد و مقایسه زندگ ی. شنیدن حسرت ها و آرزوهابودم

 که از آقا اسداهلل و خود جواد و یهای یو جوانمرد

 یبین یمادرش دیدم، باعث عالقه ام به اون ها شد تا االن که م

رس درس خواندن داشت با همدیگه د یبرا یچون جواد استعداد زیاد و

 چاره یبیش ترمون شد. ب یخوندن هم باعث نزدیک

درست همون  یبرسه، ول یویش این بود جواد به جایاسداهلل آرز آقا

 که جواد، دانشگاه قبول شد، آقا اسداهلل ریه هایش یسال
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  صفحهشد و فوت کرد. خدا رحمتش کنه یعفون

رو شکر ، زهرا خانم مونده که یک نفس راحت بکشه و الاقل  خدا

 یکخورده از آرزوهایش رو برآورده ببینه. مخصوصا حاال

اون  یو راحت یخوشبخت یره. االن روزها ینشگاه مکه ثریا هم دا

 هاست که دیگه آقا اسداهلل نیست

قشنگ بود . جواد و مادرش و آقا  یهایش برایم مثل داستان فحر

 در مورد ثریا، احقانه فکر یاسداهلل را دوست داشتم، ول

 یکردم. کاش جواد خواهر نداشت، یا دست کم چنین خواهر یم

 نداشت

 دنکند کامل بو یجوان است و خام و مثل من، احمق، فکر م یوقت آدم

 دلیل ناقص بودن خودش است و همین فکر ی،یک

 به ثریا نداشته باشم یشد نظر خوب یباعث م

بزنم. پرسیدم: پس تو چرا  یکردم محمد منتظر است حرف احساس

 ی؟عقد مون دعوتشون نکرد یبرا
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 شته شون دور بشن وکردن از گذ یسع یاالن جواد این ها خیل خوب

 خودشون رو باال بکشن. حق دارن که دوست نداشته

و  فتکنن، ر یکه شاید اون ها رو به چشم قدیم نگاه م یبا کسان باشن

 آمد داشته باشن. البته تا حاال هیچ وقت جواد مستقیم

عقد هم دعوتشون  یشناسمش. برا یخودم خوب م ینگفته، ول اینو

 نم رو بهانه آوردن منمزهرا خا یکردم اون ها مریض

 اصرار نکردم، همین

 مقدمه گفتم یکرد ، یکهو ب یمن که فکر ثریا رهایم نم

 داره یچه خواهر خوب 

 دختر یدوستش دارم، خیل یراحت گفت: آره واقعا، من مثل زر یخیل

 ماهیه

ه بباشد، گفتم: ماه بودنش  یکردم لحنم معمول یم یکه سع یحال در

 خاطر حاضر جوابیشه؟
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ا ر صورتش یتاریک یکه تو یاز جا پرید نیم خیز شد و در حال یکدفعه

 اون سر ینزدیک چشم هایم آورده بود گفت: باز تو

 کوچولیت چه خبره؟

 یلحرص گفتم : سر من کوچولو نیست . و پشتم را به او کردم، و با

 رعد و برق یکدفعه چنان مرا از جا پراند که یصدا

  صفحهقایم کردم لشغب یوبالفاصله برگشتم و خود را ت

 یبد اخالق یخود یخندان گفت: آهان، اینم جریمه ت که دیگه ب

 من تنبیهت کرد ی. آسمون جاینکن

بود که  ولغقدر خسته و خواب آلود بودم و در ضمن فکرم مش آن

 ترجیح دادم قضیه را با خنده تمام کنم. آن شب گذشت، اما

ه کنم ذهنم زده شده بود ، بدون این که خودم بدا یپوچ تو یفکر جرقه

 و یخواهد شد به دامن هست یاین جرقه ، آتش یروز

 ام یزندگ
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ه مادرم شده بود تهیه جهیزیه، کارش شد یروزها بیش تر سرگرم آن

 بود با خاله منصوره بازار رفتن و خریدن و دوختن.

داشت،  نقده یونوارها یو سجاده ترمه که کنارش سرمه دوز بقچه

 و بلور فها ساتن، ظر فلحا ی،چادر نماز، پرده ا

 و ی...چین

 ػیخرید و آقا جون الحق از خرج کردن در یرا با شوق و شور م همه

 یکه به خانه م ینداشت. خانم جون هم تا به چیزهای

 دننکگذاشت بازش  یکشید نم یخواند و هلهله نم یآوردند انافحتنا نم

ش ن پیبه قول امیر شده بود بازار شام و ماز اتاقهایمان  ییک خالصه

 است؟ هنوز یکردم، حاال چه عجله ا یخودم فکر م

 دو سال وقت داریم

مادرم که با عشق و عالقه دوخت و  یمهربان و دوست داشتن صورت

 یکرد و خانم جون که با آن دست ها یدوز م
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 کرد یدرست م یچروکیده و لرزان برایم سفره قند و دمکن

 د،ش یگوشزد شده مادر را پذیرا م یباز کمبودها یبا روی و پدرم که

 من بود یقشنگ خانه پدر یهمه و همه رویا

 که سرشار از محبت و عاطفه و مهر بود و من همه چیز یامن خانه

 پر از آرامش ینهایت اطرافیان و زندگ یداشتم. محبتب

ت که داش یگرفت با همه ارزش باالی ینیازم را م یکه جلو یرفاه و

 من خوب نبود. خود نیاز و احتیاج ینتیجه اش برا

 یم یبیش از حد باعث تباه ینیاز یکند. ب یرا شکوفا و پویا م ذهن

 همه چیز آماده است و آدم از یشود. چون وقت

ه کآورد  یبه وجود م یمطمئن است اعتماد به نفس احمقانه ا داشتنش

 زیاد اگر باعث یبرد . سیر یانسان را از بین م

رام آه کبود  یبالی یاست. و این بیمار یکیدن نشود الاقل باعث بیمارتر

 آرام دامن مرا گرفت
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 یوپاییز همان سال موقع امتحانات ما بود که یک روز صبح ت اواخر

 پنجشنبه آینده من یگفت عمه حاج آقا برا یمدرسه زر

چون  من که هر سال دارد دعوت کرده، و یزنانه ا یمادرم را به مهمان و

 عمه خانم که اسمش زرین تاج بود و فوص

تم رگششنیده بودم، ظهر که از مدرسه ب یهایش را بارها از زر مهمانی

 که به محمد زدم همین بود. او که یاولین حرف

داد که مثل آب  یرفتن عجله داشت جواب نه محکم و قاطع یبرا

 ایتمنه یاشتیاق ب یشد رو یسرد

  صفحهره یهم م یوا رفته گفتم: آخه چرا؟ زر

 یبره اون سرش درد م یشد گفت: زر یمحمد همان طور که آماده م

 کنه واسه همین چیزها

 خوام برم یبا التماس گفتم: منم م

کند  یبه بچه اش م یکه پدر یمهربان مثل نگاه یبرگشت با نگاه

 شه یکنیم االن دیرم م یگفت: باشه شب صحبت م
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است، در  فگفتم محمد مخال یبه زر یهم گذاشت و رفت. وقت دبع

 که از خودم بیش تر وا رفته بود، پرسید : چرا؟ یحال

 کنیم یدونم گفت شب صحبت م ینم

به سرش زده گفت: ولش کن به مامان  یکه فکر خوب یمثل کس یزر

 گیم راضیش کنه یم

گم.  یکه شک داشت گفت: باشه من بهش م یمحترم خانم در حال ولی

 دنده چپش نباشه. اگه باشه که دیگه یفقط خدا کنه رو

شه. چون  یحریفش نم ییک پا داره، آسمون هم زمین بیاد، کس مرغ

 آد نه از عمه این یها خوشش م ینه از این مهمون

 ها

 آد به این چه؟ یبا حرص گفت: ا، اون خوشش نم زری

ه ست شوهرشه ، بعد از اونم حاال تا پنجشنبمادر جون اجازه زن د

 خواد عزا بگیرین  یمونده، از االن نم یخیل
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رفته ا گدلم واقعا عز یرفتن اشتیاق داشتم تو یدلیل برا یمن که ب اما

 خسته بود یبودم. یادم هست آن شب محمد خیل

ن آاین بود که  ینزد. عقالن یبه خانه خودشان هم سر یکه حت یطور

 آورد یدلم طاقت نم یکردم ول یشب سکوت م

 مقدمه یمحض این که دراز کشید از ترس این که خوابش نبرد، ب به

 کنیم ها، یادت رفت؟ یشب صحبت م یگفتم: گفت

 ی؟پرسید: در مورد چ خسته

  صفحهدیگه یمهمون

کشید برگشت سمت من و پرسید:این  یم یکه نفس عمیق یحال در

 ی؟تا فردا صبر کن یتون یقدر برایت مهمه که نم

 یراحت گفتم: آره، خیل یخیل

 ی؟بزنیم، چ فگفت: حاال اگه من خواهش کنم که بعد حر آرام

 ؟یآره چ یرا لوس کردم: اگه من خواهش کنم که همین االن بگ خودم
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بست  یگرفت و چشم هایش را م یدستش م یکه دستم را تو یدر حال

 کنم نه تو یگفت: پس نه من خواهش م

و ه اکه پشتم را ب یستم را از دستش بیرون کشیدم و در حالبا حرص د

 کنم یکردم گفتم: پس منم قهر م یم

که به خاطر یک  یگفت: منم با کس یجد یانتظارم خیل فبر خال

 ندارم یکنه کار یمسخره باهام قهر م یمهمون

 که اصال با من تماس نداشته باشد دراز کشید یبعد هم طور

که به خیال خودم فقط خواسته بودم خودم را لوس کنم، هم  من

 که کرده بودم مانده بودم. یکار یتعجب کرده بودم و هم تو

 ودممحمد که برایم دور از ذهن بود هم رنجیده ب یعکس العمل جد از

 بهم برخورده بود. تا آن شب هیچ وقت نشده یهم خیل

. شد یاعتنا باشم نم یبکردم  یم یکه با هم قهر کنیم. هر چه سع بود

 قرار، انگار فرسنگ ها دور باشم، دلم یکالفه و ب

 گرفت یقرار نم
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ه خف صهغکردم دارم از  یاین که نزدیکم بود، کنارم بود، احساس م با

 کوشیدم به یاولین بار هر چه م یشوم. برا یم

 ردب یمدیدم دور از او خوابم ن یهمان طور بخوابم، م رورمغخاطر حفظ 

 از یداد که بیدار است، ول یگاهش نشان م یگاه و ب یآه ها صدای

 یرفتارش مطمئن شده بودم که قصد صدا زدن و آشت

 یتراحندارد. با خودم در جنگ بودم که او هم پشتش را به من کرد. نا

 ام چند برابر شده بود

 یزدم و م یمادرش دور مانده باشد پرپر م وشغکه از آ یبچه ا مثل

 دانستم که انتظار هم فایده ندارد این بار مثل همیشه

  صفحهنیست

 کردم خود را قانع کنم که نباید پا پیش یم یداشتم سع یبد حال

 از من تصمیم گرفت و وادارم یدلم انگار جدا یبگذارم ول

توانستم  یاش را نم یاعتنای یاختیار به طرفش برگردم ، ب یکرد ب

 تحمل کنم
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 صدایش زدم: محمد

 گفت: بله؟ یآنکه برگردد، جد بی

 حرصم بیش تر شد

 محمد صدایت کردم

 اعتنا گفت: منم گفتم ، بله یباز همان طور ب

ا بپا شدم، نشستم و  یهجوم آورد. عصب زمغیکدفعه انگار خون به م

 گفتم: محمد؟ ضغبلند و حرص و ب یصدا

 که حاال ینشست با همان لحن جد یکه م یکشید و در حال یعمیق آه

 یهم بود گفت: الزم نیس صدات رو بلند کن یعصبان

 ینهمون دفعه اول هم شنیدم جوابت رو هم دادم. چیه؟ بله؟ بفرمای

 ی؟لرزید گفتم: چرا این جور یم ضغام از ب چانه

 ی؟گفت: چه جور سرد
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 د وبود که آن قدر سر یخیال کوتاه آمدن نداشت. این اولین بار نه

 ایستاد و من هم که اول به خیال خودم با یسخت جلویم م

 تاس فهمیدم از چه این قدر رنجیده یشروع کرده بودم، حاال نم یشوخ

 یدون یدرمانده گفتم: خودت م

  صفحه-کنه؟  یزدن ناراحتت م فاین جور حر یتو چی

کردم اشکم سرازیر نشود،  یم یلرزان همان طور که سع یبا صدای

 گفتم: لحنش

که شقیقه هایش را با دست هایش  یکوت در حالنگفت. در س هیچ

 نگفت. از لجم، یداد آه کشید، اما باز هم چیز یفشار م

این  یک آره یا نه، یبالش کوبیدم و گفتم: یعن یرا با حرص رو مشتم

 یرفتار م یقدر سخته که به خاطرش با من این طور

 کنی؟
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ز ا دیدم و سر ینگاه چشم هایش را نم یتاریک یرا بلند کرد. تو سرش

 آوردم و این بیشتر طاقتم را طاق یاحوالش در نم

ز اقابل تحمل بود و در ضمن بیش  یرغکرد. ادامه سکوتش برایم  می

 یکرد که این بار قضیه با دفعه ها یپیش مطمئنم م

 وود که من خبر نداشتم رنجیده ب یکند. او از چیز یفرق م یخیل قبل

 بیاید. من هم که کوتاه یخیال نداشت به هیچ قیمت

 نمکاش را تحمل  یاعتنای یتوانستم ب ینم یدرمانده بودم، هیچ جور

 اشهبالش انداختم و گریه کنان گفتم: ب یترکید . خودم را رو ضمغب

 تو مهم نیست برام منم ینزن مهم نیست، اگه برا فحر

 کنه ینم یفرق

 از یآرام که همراه آه عمیق یچند لحظه طول کشید و بعد با صدای

 سینه اش بیرون آمد

 صدایم زد: مهناز؟
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رد؟ ک یماین صدا چه بود که من را این طور مقهور و اسیر  ی، تو خدایا

 یاز ترس اینکه ، مبادا دوباره ناراحت شود، ب

 مسرم را بلند کردم و موهایم را از صورتم کنار زد یاختیار فور

 ته بودیک دستش تکیه کرده بود نشس یکه رو ینزدیک من، در حال

ه ب بآدور مانده از  یدیگرش را به طرفم دراز کرد و من مثل ماه دست

 دستش گذاشتم خودم یمحض این که دستم را تو

چه انداختم و گریه کردم. همان طور که مثل یک ب وششغآ یرا هم تو

 نگهم داشته بود لشغب یتو

 اگه ره بیرون. یگوشم گفت: یواش مادر اینا خوابن، صدات م یتو آرام

 تو باید چه کار یمن بدونم با این گریه و اشک ها

 شه یخوب م یکرد، خیل

 فت:گبرچیده سر بلند کردم و نگاهش کردم. لبخند به لب و آهسته  لب

 شه بدون این که تو یمن و تو، یک بار هم نم ییعن
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  صفحهبزنیم؟ فبا هم حر یکن گریه

در ن قگیره، چرا ای یمن زود گریه ام م یدون یتقصیر خودته، تو که م

 که گریه کنم؟ یکن یاذیتم م

 باشه ینگم ، همه چیز همیشه همون یمنظورت اینه که من هیچ یعنی

 ، تا تو گریه لطغحاال چه درست، چه  ی،گ یکه تو م

 ی؟نکن

 یمکه اشک هایم را با پشت دست پاک  یسرم را تکان دادم و در حال

 کردم، گفتم: نخیر، منظورم این نبود

 کنم. منظورتو بگو، بفهمم یخب من دارم گوش م یخیل

 ی؟من چیکار کردم که باهام قهر کرد مگه

ت نزن، من باها ف. سرش را تکان داد و گفت: مثل بچه ها حرخندید

 قهر نکردم. مثل کار خودت رو بهت نشون دادم، به

 چند دلیل همین
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 که اخم هایم را درهم کرده بودم، گفتم: کدوم کار؟ یحال در

 کدوم کار؟ یدون ینم تو

 رو یجنابعال ینخیر، نه کارهامو نه دلیل ها

 در گم که بیش تر یگم. م یباشه م ی،دون یدونم که م یاین که م با

 باشه؟ تو امروز از من یک سوال ی،موردش فکر کن

ا ی فدرسته؟ در مورد این سوال هم من حق داشتم نظرمو، مخال کردی،

 یدرسته؟ در حالچون و چرا،  یب یموافق بگم، حت

ها هم  فکه من به خاطر حق خودم و این که شوهرت هستم و این حر

 ینشد یتو راض ینگفتم نه، ول

 کنیم، درسته؟ یشب با هم صحبت م گفتم

 درکه من آن ق یرا تکان دادم و او ادامه داد: و تو امشب دید سرم

 به مامان این ها هم سر نزدم ، درسته؟ یخسته ام که حت

  صفحهم را تکان دادمدوباره سر
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چه بثل این قدر برایت مهم بود که م یبا این همه این مهمون کذای ولی

 ، نه؟ اگر قرار باشه یک یها پشتتو به من بکن

 یخوب یاز خود منم مهم تر باشه ،حتما زندگ یتو، حت یبرا مهمونی

 بعد ها خواهیم داشت مگه نه؟

 کنم یپریدم وسط حرفش: من فقط خواستم شوخ

ه بود نه درست. این ک یبجای ی، نه شوخ یکرد یواقعا هم شوخ اگه

 من عین همون کار رو باهات کردم هم، به خاطر

رم و از همه این گذشته دوست دا یکارت رو بفهم یهمین بود که زشت

 همیشه یادت باشه ییک چیز برا

 یم اماالم یزد، با لحن یام کنار م یپیشان یکه موهایم را از رو یحال در

 چقدر یدون یکم گفت: با همه این که خودت ممح

 یول تونم ببینم، یاشک هات رو نم یدون یدارم و با این که م دوستت

 من قابل تحمل یهست که برا یچیزهای
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ا ماگه به قول تو به قیمت قهر بین  یاز سمت تو ، حت نیست،بخصوص

 پس از اشک هایت ی؟فهم یتموم بشه، منظورمو م

دن وننش یبه کرس یح استفاده نکن و از قهر براهیچ وقت به عنوان سال

 حرفت

 ریهبهم برخورد. حس کردم منظورش این است که من به دروغ گ دوباره

 بیرون وششغکنم. رنجیدم و خودم را از آ یم

تونم  ینم یکشیدم و گفتم: گریه کردن من دست خودم نیست، وقت

 کنم یاختیار گریه م یحرفامو بزنم ب

بچه  با باشه، تو تصور کن یدوست ندارم این جور یخندید: ول مهربانانه

 یکه به جا ی، مادر یبزن فحر یمون بخوا

 گریه تحویل بچه اش بده ، خنده دار نیست؟ یجواب منطق

 یگفت ، خودم هم از تصور خودم در آن قیافه خنده ام م یم راست

 گفتم: به یخود را گرفتم و با لجباز یجلو یگرفت ول

 کنم یتو گریه نم یاینم که شده دیگه جلوخاطر 
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 هیچکس یمن ، نه ، جلو ینه نشد، جلو

 مذارخوام سرت کاله بگ یم یتو ، که دیگه فکر نکن ینخیر ، فقط جلو

 که نزدم . در ضمن منظورم این نبود یلبخند گفت: من همچین حرف با

 شه یتازه بدتر م ی. اون طور یتو اصال گریه نکن

گه مکنن ، زن محمد یک دختر بچه لوسه ،  ی. اون وقت همه فکر م که

 نه؟

و ا تبچرا همیشه باید حق  یبد جنس یرا برگرداندم و گفتم: خیل رویم

  صفحهباشه؟

ز ار ، بهت یبزن فاگه حر یاین بار از ته دل خندید و گفت: حاال دید

 گریه س؟

 از این که بود که یفضا داشت. او تنها کس ییرغت یتو یمهارت چه

 بازویش یبردم. سرم را رو یشوم ، لذت م لوبشغم

 گذاشت و حس کردم آرامش دنیا به قلبم حاکم شد
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ن م یاین وجود بود که این طور به تمام هست یتو ی، چه قدرت خدایا

 کردم به یکرد و در کنارش احساس م یحکومت م

 ترین پشتوانه دنیا تکیه دارم؟ مطمئن

آهسته گفت: در ضمت در  یمحمد با صدایبرد که  یداشت خوابم م

 زنیم یم فهم ، فردا حر یمورد اون مهمون

 فر، حام گرفت. اصل دعوا فراموشم شده بود و آخر سر هم دوباره خنده

 دیگر یکردیم! ول یاو شده بود فردا صحبت م

من امن  یگرمش که برا وشغمهم نبود، مهم محمد بود و آ یمهمان

 دنیا بود یترین جا

 مهگوشم زمز یشد که دوباره تو یشیرین پلک هایم بسته م یآرامش با

 رم یکرد: هم شب بخیر، هم خداحافظ ، من صبح م

 کوه

 خواب آلود گفتم: نه ، نرو 
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و ت کنه؟ یم یتو چه فرق یصدایش بود پرسید: برا یکه تو یبا خنده ا

 یکه تا من برگردم هنوز خواب

ا ه بخواست برود. پس دوبار یبا این همه دلم نم یگفت ، ول یم راست

 شه یم یالتماس گفتم: تو رو خدا ، فردا نرو ، چ

 مگه؟

و هم رو ت، حقت بود  یاصال به خاطر این که تا حاال منو بیدار نگه داشت

 بردم یکردم و به زور م یبیدار م

 دم تکرار نشه یدست پاچه و هول گفتم: نه ، نه ، ببخشید قول م

 تنبل یخواب آلو یا

 امآر یزنان دستش را محکم در دستم نگه داشته بودم که خواب لبخند

 یهم افتاد ، خواب یوجودم را گرفت و چشم هایم رو

  صفحهظهر فردا ادامه پیدا کرد یها یخوش و سنگین که تا نزدیک
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: فتگ یکرد و م یکه آرام موهایم را نوازش م یمحمد در حال یصدا با

 هنوز تنبل ، ظهر شد تو یپاشو خانم کوچولو

 خوابی؟

نور  وود بزور چشم هایم را باز کردم. آفتاب کامال اتاق را پر کرده  به

 کرده بودم لغرا ب یزد ، بالش یچشم هایم را م

 کرد آن یم یصورتم گذاشتم و محکم نگه داشتم تا محمد که سع یرو

 صورتم بردارد ، موفق نشود یرا از رو

ه کنم ، تو رو خدا، فقط یکخورد یبا التماس گفتم: محمد خواهش م

 دیگه

ساعت  یدون یپاشو ، زود باش. م ی؟سرحال و شوخ گفت: چ یصدا با

 چنده؟! من دیشب فقط چها ر ساعت خوابیدم ، تو

 آد؟ یم خوابت

شد ، همان طور که بالش را  یباز نم یکه چشم هایم هیچ جور من

 محکم نگه داشته بودم ، گفتم: فقط یکخورده دیگه ، به
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 آد یخدا خوابم م

 یم قهر آلود بالش را رها کرد و گفت: باشه هر چقدر دلت یبا حالت

 خواد بخواب ، من رفتم

 مثل فنر از جا پریدم

 کجا ؟

 نگاهش بود گفت: سردرس هام یکه برق شیطنت تو یدر حال

که خورده بودم هم حرصم گرفت هم خنده. بالش را پرت  یاز فریب

 یده بودکردم طرفش. خواب از سرم پر

 ینگفت بدون ا ینرفتن به مهمان یمحمد داللیش را برا یروز وقت آن

 کالمش زغکه کامال منظورش را درک کنم و سر از م

 اقتکه از درون قانع نشده بودم قبول کردم . ط یآورم و در حال در

 بحث دوباره را نداشتم . برایم توضیح داد : مهناز اگه



 

  177                        

 داالن بهشت

وست ه در بگم مهم ترین دلیلش اینه کاز دالیلش یا بهت ینه ، یک گفتم

 ها باز بشه. این شروع یتو به این مهمون یندارم پا

ک یاست که من اصال حوصله اش رو ندارم. جمع شدن  یهای یباز خاله

 و به رخ یبتغکار که سرگرمیشون  یمشت زن ب

 ودونم طال و جواهراتشون به همدیگه س  یسر ولباس و چه م کشیدن

 یاز چند روز قبل تو این فکرن که چ یاز بیکار

 ینهموموچه کار کنن که از بقیه بهتر باشن . ببین تو اگه این  بپوشن

  صفحهبقیه هم توقع دارن که دعوت هاشون رو یرو بر

 نن.خوام اون ها از همین اول حساب تو رو جدا ک یو من م یکن قبول

 این چیزها یبه نظر تو مسخره نیست آدم وقتشو برا

 کنه؟ فتل

ز اود که ب یشانه هایم را باال انداختم. به نظر من مسخره نبود ، این چیز

 دیده و یاد گرفته بودم یبچگ
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 هاست؟ یاین مهمون یتو ی، چه فایده ا یادامه دد: چه حاصل محمد

 این جور مجالس یاد یممکنه به تو بده یا تو تو یچ

آرایش هم  یخودت فکر کن ، یک مشت زن خودشون رو برا بگیری؟

 همدیگه ژست یکنن و برن یک جا دو سه ساعت برا

 سر و ته بزنن و برگردن خونه یب یها فبگیرن یا حر

 فکر نکرده بودم ینا خود آگاه خنده ام گرفت. تا حاال این جور

 خواد از یگیره و من دلم م یگفت: ببین خودت هم خنده ات م محمد

 یاالن همه بفهمن و دور تو رو خط بکشن ، این مهمون

 شه که خونه یها م یخاله خانباج یشروع گله گزار یرو که بر اول

 رفت ، خونه ما نیومد و.... مهناز ، من اصال یفالن

حاصل  یخود و ب یب یها فاین حر فخوام وقت تو و خودم صر نمی

 ی؟فهم یبشه . منظورمو م

 نرم ؟ یمن دیگه هیچ وقت مهمون یگفتم : یعن یبا سادگ
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شیرین سرش را تکان داد و گفت : صبر کن . کم کم  یلبخند با

 و زنجیر هم حا لغبرمت که دیگه به زور  یم یجاهای

 ، من . بهت حق یها ، خانم کوچولو یاین جور مهمون یبر ینش ضر

 تا از این یرو ببین یدیگه ا یدم، تو باید دنیاها یم

پایت  یو نگاهت از جلو ی، فاصله بگیر یکه تویش بزرگ شد دنیا

 دورترها را ببینه ، مگه نه ؟

آورد،  یگنگ در من به وجود م یهایش وحشت فدانم چرا حر نمی

 ناشناخته و یکه آدم در مقابل چیزها یترس و دلهره ا

 هایش فحر یکند. بیشتر از این که هیچ وقت برا یپیدا م نامانوس

 و دست و پا یتلخ از نادان یاحساس نداشتم یجواب

 جهخودم هم متو یکردم. این بود که بدون این که حت یبودن م چلفتی

 باشم اخم هایم درهم رفته بود و نگاهم به پنجره خیره

 مانده بود 

 شده؟ شوشغپرسید: چیه ؟ چرا این قدر فکرت م
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 ؟ یدون یمتعجب گفتم : تو از کجا م

  صفحهقشنگت که پر از نگرانیه یاز نگاه اون چشم ها

ن ندابچگانه در آوردم و خ یشدم شکلک یطور که از جایم بلند م همان

 دور شدم. از این که این قدر راحت سراز افکارم در

 شدم یآورد دستپاچه م یم

و ریل خندید گفت: ا ، صبر کن ، کجا؟ آخرین دل یکه م یاو هم در حال

 که از همه مهم تره ، هنوز نگفتم

 ر را دوباره بستم و ایستادم : کنجکاو و منتظرد

: درخشید ، شمرده و آرام گفت یکه از شیطنت م یبا چشم های محمد

 و اما دلیل آخر.... که باید باشه همون پنچشنبه دیگه

 بهت بگم

 دادم مثل یکه دندان هایم را به هم فشار م یگرفت. در حال حرصم

 او حمله خواهد چنگ بیندازد ، به یکه م یگربه ا
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 ، آره؟ یکن یمسخره ام م ی. دارکردم

 د ،خندید و دست هایم را گرفته بو یکه از ته دل م یهم در حال او

 یگفت : به خدا نه ، صبر کن . و سع یپشت سرهم م

آرام  م ،داشتم دست هایم را آزاد کن یکرد مرا که با تمام قدرتم سع یم

 کند

ه بوجودم را  یچنان حسرت ها بعد ، از تصور تک تک آن لحظه ها سال

 که یکشید که قابل گفتن نیست. تسلط شیرین یآتش م

ام با آر دانسته یا ندانسته بر تمام وجودم پیدا کرده بود ، آرام محمد

 یرغاز وجودش برایم  یشد و دور یمن قرین م یهست

 یش م. و من سال ها بعد فهمیدم که همه چیز در این دنیا فراموممکن

 از یرغرود ،  یکند و از بین م یم ییرغشود ، ت

ر ه بکه از این سلط یشیرین جان و روح آدم ها بر یکدیگر. اثر تسلط

 نا پذیر و پایدار ییرغماند ، ت یم یباق یجان دیگر
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 یعکه این اثر زاییده عشق راستین و محبت واق ی. اما به شرط است

 ینامش را عشق م لطغباشد ، نه آنچه دیگران به 

 المعتماس مستقیم دو روح است که بین تمام ارواح این  . عشقگذارند

 شوند. نه آن یشناسند و درهم حل م یهمدیگر را م

هم و بروز شور  یکه باعث کشش جسم ها به سو یدر شهوت رقغ هوس

 آدم ها در یشود و برخ یزود گذر م یو التهاب

م ه،  لطغپندارند و با این پندار  یمحض آن کشش را عشق م اشتباهی

 عشق و هم وجود خودشان را به لجنزار نفرت و

 صل، تملک و و یهمین است که در عشق واقع یکشانند. برا یم انزجار

 به هم پیوستن شیرین دو جان که تنها در ییعن

م هر که ب یچون و چرای یگیرند و از سلطه ب یهم آرام و قرار م کنار

 عالم حس یبه عظمت همه محبت ها یدارند ، لذت

پایان التهاب و  یتملک و وصل یعن یکنند. و در عشق شهوان یم

 که گهگاه تا مرز انزجار و نفرت هم یفروکش احسا س



 

  183                        

 داالن بهشت

 رود یپیش م

ه ک بود و من یپنجشنبه هفته بعد را خوب به خاطر دارم. اول د روبغ

 نرفته ام دلگیر بودم ، یته دلم از این که همراه زر

ر خانم جون نشسته بودم که ، کنا یبه راه محمد ، زیر کرس چشم

 خواند. یمفاتیحش دعا م یداشت شمرده شمرده از رو

.  شده بودم رقغحزین خانم جون  یگرفته و در صدا لغرا ب زانوهایم

 توانست از جنب و یسرما هم نم یکه حت یعل

کرد و  یم یحیاط با دیوار توپ باز ینگهش دارد ، داشت تو جوش

 جهاز من بود یبرا یبقچه ا یآسترکش ولغمادرم مش

  صفحه

 به به من کرد و گفت: مادر اگه تو هم دو تا کوک یخانم جون نگاه 

 ، گناه نداره ها یاین بقچه هایت بزن

را دور و برش بیکار ببیند حرص  یدانستم خانم جون از این که کس یم

 خورد یم
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 کنم یبا خنده گفتم : من بلد نیستم آسترکش

 یداد و از باال یتکان م فبا تاس که سرش را یجون در حال خانم

 کرد ، گفت : خوش به حال شوهرت ! یعینکش نگاهم م

زن سو این قدر راحت نگو بلد نیستم ، کار نشد نداره ، پاشو یک مادر

 بدهم که ی. خواستم جوابیگیر یبگیر دستت یاد م

اد. م دامیر که مثل همیشه خندان و با هیاهو وارد شده بود نجات صدای

 امیر اول خم شد مادر را بوسید و بعد یکراست آمد

نشست سر خانم جون  یم یسراغ خان جون و همان طور که زیر کرس

 را هم بوسید

اره ، ند پر مهر مفاتیح را بست و گفت: دیگه فایده یخانم جون با لبخند

 شیطون اومد

 روزام یدستت نشسته بود ، تازه خبر ندار لغجون ، شیطون که بمادر 

 تولدش هم هست



 

  185                        

 داالن بهشت

اج و رفتم هاج و یاستقبال از محمد بیرون از در م یکه داشتم برا من

 امیر برگشتم که ببینم منظورش به من است فبه طر

بود و  ینه ، که محکم با محمد که دستش یک جعبه بزرگ شیرین یه

 رز یقشنگ پر از گل ها یرویش یک دسته گل خیل

 مریم ، برخورد کردم

بلند به مادر و خانم جون که با تحسین و پرسش  یبا سالم محمد

 کردند رو به امیر کرد و با خنده گفت: شد تو ینگاهش م

 دهنت بمونه؟ ینیم ساعت تو فحر یک

 که گفتم از این ها یامیر قاه قاه خندید و گفت : حاال منم که نم

 مید ؟فه یدستته ، نم

 را خانواده ما گرفتن جشن تولد مرسوم نبود. همیشه بزرگ شدنم توی

 کردم . یام حساب م یدرس یبا باالتر رفتن سال ها

همین این که محمد روز تولدم را بداند ، یادش باشد و برایم  برای

 من ، یجشن بگیرد خارج از انتظار بود ، نه تنها برا
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 همه یبرا 

قدر ذوق زده و خوشحال شده بودم که فقط با یک دنیا عشق و  آن

 که بتوانم تشکر کنم پیدا یکردم و کالم یتشکر نگاهش م

  صفحهکردم ینم

صد  هللگفت : مبارکه ، مبارکه . ایشاا یکه مرتب م یجون در حال خانم

 سال دیگه هر دو تون عمر با عزت بکنین. اضافه

ه بمادر  یرو به من پرسید : راست کرد آفرین به این شوهر . و بعد

 چند سالت شد؟ یسالمت

گه گفت : هفده سال خانم جون ، سه سال دی یامیر مهلت نداد و فور

 باید به حالش گریست

ون. جچه جون گفت: الاله اال اهلل ، اون مثال مال قدیم ها بود ب خانم

 که تا اون سن ، شوهر نداشتن ، یاونم واسه دخترهای

 شوهر دارهاین که دیگه 
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و رسرشار از شیطنت گفت: پس باید دعایش  یخندان با چشم های امیر

 به جون محمد کنیم که خدا زد پس کله اش و اومد

 مهناز رو گرفت و ما را از گریه نجات داد

 و یخهمین که براق شدم جوابش را بدهم مادر میانه را گرفت و با شو

 همه قضیه فیصله پیدا کرد یخنده ها

ده کردم. در کنار خانوا یم رورغو  یآن روز احساس شاد بروغ چقدر

 که دلم به عشق محمد و یمهربانم و در حال

ودم. ه باولین بار تولدم را جشن گرفت یدر کنارم گرم بود ، برا وجودش

 را چند یهمه ، شاد یامیر و خوشحال یها یشوخ

ه بنم همیشه در ذه یکرد. این اولین جشن تولدم بود که برا یبرابر م

 شیرین و ماندگار تبدیل شد یخاطره ا

بارید و من  یم یریز فسرد بود. بر یاست ، آن شب هوا خیل یادم

 خوشحال از این که فردا مدرسه ندارم ، قبل از خواب
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د ش یم فپشت پنجره اتاقم ایستاده بودم و حیاط را که پوشیده از بر ،

 رفته بود خانهکردم . منتظر محمد بودم که  ینگاه م

ه ک یلصدا کنارم ایستاد ، در حا یآمد او هم ب یبزند . وقت یسر شان

 کرد ، بازویم را یدستش را دور شانه ام حلقه م

 گرفت و ساکت به حیاط خیره شد 

 یک چند دقیقه که گذشت پرسید : مهناز ، یادته اون هفته بهت گفتم

 دلیل رو باید همون روز بهت بگم ؟

چشم هایش نگاه کردم تا ببینم منظورش  ین توبرگشتم و پرسا

 داره یا نه یچیست باز قصد شوخ

ید وسام را ب ینگاه کنجکاو و مرددم خنده اش گرفت . خم شد پیشان از

 کنن یکمین م یچشم هات این جور یو گفت : وقت

شه . نترس  یم یچقدر صورتت دوست داشتن یدون یبگیرن ، نم مچمو

 خواستم یخوام سر به سرت بگذارم . فقط م ینم
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 یبگم ، دلیلش این بود که دوست داشتم روز تولدت پیش خودم باش

  صفحهاین حق رو نداشتم ؟

و  کردم دراز کرد یمن که هنوز با تردید نگاهش م فرا به طر دستش

 تشکر هم از این که به خاطر یگفت: حاال اینم برا

و از همه  یس هایت که خوب خوندهم به خاطر در ینرفت یمهمون من

 این که خانم خوشگل من ، هفده ساله یمهم تر برا

 شده

وقت ها دوست نداشتم بگویم ، دلم  یکردم. بعض ینگاهش م مبهوت

 خواست فریاد بزنم که ، دوستش دارم . وجودم یم

 یرا که تو ی. با عجله در جعبه کوچک یمهر بود و حق شناس رقغ

 کردم. داخلش یک گردنبند بادستم گذاشته بود باز 

ا بر به یک زنجی فرنگ بود. یک قلب که از دو طر یبلند نقره ا زنجیر

 قلب پر از کنده یوصل بود. رو فظری یساخت
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ت و اشدخیره کننده  یو ریز بود که در مقابل نور تال لوی فظری یکارها

 آمد یبه نظر پر از نگین م

د : رسیپزده و خوشحال تا خواستم گردنبند را به گردنم بیندازم ،  ذوق

 ی؟تویش رو ببین یخوا ینم

 رو ؟ یچ یبا تعجب پرسیدم : تو

یدم د یقلب را فشار داد و من در کمال ناباور یراست پایین انحنا فطر

 درش باز شد و دو تا قلب کنار هم قرار گرفت ،

ز ا نازک یبود که با مفتول فیکه بینشان یک صفحه بسیار ظر یحال در

 وصل بود ، درست مثل این که فوسط به دو طر

 باریک باشد ذغوسط آن دو تا قلب ، یک صفحه کا

 خوش نوشته بود یآن با خط یرو 

ن ، انا، که آن ماه آن من باشد مرا قولیست با ج یعهدیست با ماه مرا

 که جانان جان من باشد
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ار تیاخ یو ابتکار آن قدر سر ذوق آمده بودم که ب یآن همه زیبای از

 رقغدست به گردنش انداختم و سر و صورتش را 

ه خواست گردنبند را به هم یبوسه کردم. هیجان زده بودم ، دلم م

 نشان دهم

 با عجله گفتم : برم به مامان این ها نشون بدم ، بیام

مه ه،  االن ؟ نه؟  یبا لبخند بازویم را گرفت و نگهم داشت و گفت : چ

 رفتن بخوابن ، باشه فردا

  هصفحقرار اصرار کردم : نه هنوز خواب نیستن زود یمن ، ب ی...ول

 کرد نگهم یم یکه سع یرا برید و همان طور خندان و در حال حرفم

 یدارد ، گفت : عزیز دلم تا فردا این گردنبند فرار نم

 کنه ، نه مادر این ها

ز ا شد باید یر آن رابست . در که بسته مدستش را جلو آورد و د بعد

 تا شیار بین دو قلب را یکرد یدقت م ینزدیک خیل
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 یببین

، درش را  ید یخواستم بگم ، اینو به هر کس نشون م یضمن م در

 ، باشه؟ یخواد باز کن ینم

 چرا؟

 که تویش نوشته مربوط به توست نه کس دیگه و یاین که چیز برای

 ازش خبر یاز من و تو کس یرغمن دوست دارم 

 داره؟ ینداشته باشه. عیب

دنش گفتم و دوباره مثل بچه ها از گر راییغرا تکان دادم چشم  سرم

 یبود . آسمان برف یآویختم و بوسیدمش. چه شب قشنگ

ود بتابستان گرم  ییک صبح آفتاب یمن به قشنگ یبرا یشب زمستان آن

 پر ام را یکه زندگ یعشق یو وجودم پر از گرما

 کرده بود
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 کردم وجودم گنجایش تحملش را ندارد. یکه گهگاه احساس م محبتی

 تواند یم یهر انسان یکه برا یحس سعادت شیرین

 یرانهایت ب یمجسم در این دنیا باشد و من سرمست این باده ب بهشتی

 مهر و یکه با زنجیرها یعمر پایبند وجود یباق

 آورد یعاطفه من را به اسارت در م

 یجودومریم فضا را انباشته بود و با  یکه عطر گل ها یشب در حال آن

 یسرشار از عشق دست در دست محمد در سکوت

ده پر کردم که مثل یرا نگاه م یریز و تند فاز پنجره ریزش بر شیرین

 پنجره را پوشانده بود ، به همه آنچه گذشته بود یا

 فدانست با این کارها و حر یدانم خود محمد م یکردم. نم یم فکر

 من ، سال ها بعد یکرد ، یا نه. ول یهایش با من چه م

ل ها و رفتارهایش چه طور ، مث ففهمیدم که تک تک آن صحنه ها حر

 سنگ ، برذهن و قلبم حک شده است ینقش رو
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م ذهن یهمیشه زنده و تازه تو یخاطره آن روز و آن شب که برا مثل

 دگار آن خاطره و عزیزترینماند و آن گردنبند که یا

ز اام شد و تقریبا دیگر هیچ وقت از من جدا نشد و  یزندگ یدارای

 گردنم در نیامد

ته  ت،گف یروز قبل م یبا آب و تاب از مهمان یزر یآن روز ،وقت فردای

 یدلم اصال حس نکردم که دلم از نرفتن م

 مودم به یسوزد، تازه از این که پیش محمد مانده بودم بینهایت راض

خوش گذشته بود و هم برایش سرنوشت  یهم خیل یبه زر یمهمان آن

 امغعمه پی فساز بود . چون چند روز بعد از طر

 یزر یخواستگار یخواهند برا یاز هسایه هایشان م یکه یک دادند

  صفحهمتدین و ییکدانه خانواده ا یبیایند. خواستگار پسر یک

کرد. قرار  یدر انگلیس تحصیل م یبود که در رشته پزشک خوشنام

 یذوق م یکه گذاشته شد هرچه من و زر یخواستگار

 میل و مردد بود و محترم خانم دلشوره داشت یکردیم محمد ب
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 سنش کمه یراحت گفت: زر یعلت تردیدش را پرسیدم خیل یوقت

همسن من است ،  یکردم زر یکه فکر م یبا تعجب و حیرت در حال

 نگفتم یکردم و چیز فقط طلبکارانه نگاهش

ین ن امدونم! دردسر همینه دیگه االن اگه  یدونم! م یبا خنده گفت: م

 کنن یحرفو بزنم همه همین فکر رو م

مطمئن نبودم فکرم را درست حدس زده یا نه؟ مردد پرسیدم: چه 

 ی؟فکر

همسن توست! مگه طلبکاریت به خاطر  یزر یکن یهمین که فکر م

 همین نبود؟

 ی: کبازویش را نیشگون گرفتم و با اعتراض گفتم یشوخ برد. به ماتم

 . شایدیمن در بیار یگفته تو همیشه سر از فکرها

 کنم یفکر م یبه چ یمن نخوام تو بفهم

کرد دست هایم را نگه دارد خندان گفت: اوال  یم یطور که سع همان

 از یرغ، تازه  یکن یفکر م یکه واضح بود تو به چ
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 گذره؟ یم یفکر تو چ یباید بدونه تو یمن ک

 ا،شاید من نخوام

 هم هست یبود گفت: مگه چیز یکه دیگر تقریبا جد ییکدفعه با لحن

 ی؟از من پنهان کن یکه تو بخوا

 ودتدوست دارم خودم بهت بگم، نه این که تو همه چیز را خ ینه، ول

 کنم  یم یاحساس خنگ یاین جور ی،بفهم

خندید مثل  یگرفت و م یم وشمغکه با محبت محکم در آ یحال در

 خواهند بچه لوسشان را مجاب کنند، گفت: یکه م یکسان

 و یهاز بس دوستت دارم و از بس تو ما یکن یدلم ، چرا فکر نم عزیز

 یخونم ، این چه ربط یفکر تو م ش،غو  لغ یب

 داره؟ یخنگ به

یار، ن فحرفتو حر یدونم راست یهایم را باال انداختم و گفتم: نم شانه

 یهمسن من نیست، چرا م یاول بگو ببینم مگه زر
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 زوده ازدواج کنه؟ یگ

 یرقفگین چه  یکرد، هم تو و هم بقیه م یاگه بگم وضع ما فرق م االن

 مهناز فرقش اینه که من اگه تو  ی؟ مگه نه؟ ول

ود بممکن  یرغاگه بهت عالقه پیدا نکرده بودم،  ینمیشناختم،یعن رو

 یهمسن تو ازدواج کنم. زر یاین سن و با دختر یتو

 ییلخوقت داره، اگه درسش رو تموم کنه بعد ازدواج کنه،  یهنوز خیل

 بهتره

ار جبهم ا یکردم بهم بر خورده گفتم: جنابعال یکه وانمود م یدر حال

 یاین سن ازدواج کن یبا من و تو ینداشت

و  ودش برگرداندخ فکرد صورتم را به طر یرویم را برگرداندم . سع

 که اجبار داشتم یدون یگفت: خود بد جنست م

 ی؟شه بفرمایین چه اجبار یبا حالت قهرآلود پرسیدم: م

چشمانم خیره شد و  یهنوز چانه ام را با دستش نگه داشته بود تو

 ی؟دون یگفت: تو نم
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 ینم مستقیم محمد را نداشتم ، یطاقت نگاه ها یمن در هیچ حالت چرا

 فرو ریخت و یبند دلم پاره شود، دلم هردانم، انگار 

 یاشک شود. دلم تاب نم رقغنمانده چشم هایم  یکردم چیز احساس

 آورد . سرم را پایین انداختم و ته دلم فکر کردم خدا

 یرا شکر که مجبور شد

  ی؟صفحهدوباره پرسید: جواب منو نداد محمد

نم و رداحالت قهر از جایم بلند شدم به سمت در رفتم و رویم را برگ با

 دونم... یگفتم: با این که علت اجبارت را نم یجد

ه ند لحظ، چکردم، دیگر در را باز کرده و تقریبا بیرون از اتاق بودم مکث

 نگاهم یبه محمد خیره شدم که منتظر بود و جد

 و ناراحتم کرد واقعا قهر کرده ام یکرد و فکر م یم

کر ش خدا را یبلند و خنده گفتم: ول یتخس با صدا ی!!بعد مثل بچه ها

 یکه مجبور شد
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خه شا نیم خیز شد که دنبالم کند، در را بستم و فرار کردم. من محمد

 یبودم که آویخته به وجود محمد شکل م یترد پیچک

از این که  افلغشد.  یو لذت این آویختن با سرشتم قرین م گرفت

 آن امکان یآویخت ، جدا یبه چیز یپیچک وقت یگزند

 آویختن ی!پذیر نیست و اصال حیات پیچک یعن

 محترم و متدین و فهمیده یرسید. خانواده ا یزر یخواستگار روز

 یبودند که به گفته خودشان مهم ترین مالکشان برا

پسرشان، شرافت و انسانیت بود. آن روز داماد ، که اسمش  همسر

 یا مادر و دو تا از خواهرهایش برامسعود بود ،ب

خوشرو بود و خواهر بزرگش بر  یآمده بود. مادرش زن خواستگاری

 سرو زبان دار و شوخ. خود یکوچکتر زن فخال

 ل ،که در نظر او یمعمول یبود قد بلند با قیافه ا یهم پسر مسعود

 شروع به یوقت یآمد، ول یکم رو به چشم م یخیل
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 یکرد طرز صحبت سنجیده و با وقارش به سرعت باعث م یصحبت م

 شد آدم با احترام به او نگاه کند

 ودارد  یدانشجوی یها با صداقت تمام گفتند که مسعود یک زندگ آن

 کند حداقل تا هشت یتحصیل م یچون در رشته پزشک

ست اگردد و در طول تحصیالتش ممکن  ینه سال دیگر به ایران برنم و

 نداشته باشد و مسعود، تنها یراحت چندان یزندگ

 یو همراه یبه دلیل تدین تصمیم به ازدواج گرفته است و سازگار

 است که از همسرش دارد یمهمترین خواسته ا

خانواده و خود مسعود آن قدر دلنشین بود که راه را بر  شخصیت

 تقریبا از همان جلسه اول، یمخالفت و انتقاد بست و زر

، رفتن وقت داشت یشد و چون مسعود کم تر از دو ماه برا دلباخته

 ازدواج آن ها هم درست مثل من و محمد سریع یکارها

حوال ر ادشد و قرار عقد را گذاشتند. همان روزها بود که با دقت  انجام

 یبه زر یامیر مطمئن شدم که از اول هم نظر
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ه درست بودنداشته و این حدس که فکرم در مورد عالقه اش به ثریا 

 بیش تر در ذهنم قوت گرفت

 یکوتاه عوض شد. در زمان یهم درست مثل من در مدت یزر زندگی

 کم تر از یک سال ما هر دو از حالت دو دوست و

 اردشوهر  یزن یجدا شدیم. زر یدر آمدیم و از عالم بچگ یهمکالس دو

 رفت و یم ریبهغدور و  یشد که به کشور یم

م ه افراموش کرده بودم که سبب عالقه اولی یمن در کنار محمد به کل

 بوده است یبه خانواده آن ها اصال وجود زر

 ق بود.شو باشد، برو و بیا و شور و یخانه ما هم عروس یانگار تو دوباره

 او هم یدر حقیقت عروس یجشن عقد زر

توانست در فاصله پنج شش ماه  یشد. چون شوهرش نم یم محسوب

 شد، دوباره یفتن درست مر یبرا یکه کار زر یبعد

 برگردد.به همین دلیل کارها بیشتر بود و جشن مفصل تر
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گشتیم تمام  یداشتیم از مدرسه که برم یما چه شور و اشتیاق و

 گرفت. البته تا یروز عقد م یوقتمان را کار و بحث برا

و  که برمیگشت، خواسته یکه محمد نبود، من آزاد بودم. زمان یوقت

 ناخواسته مجبور بودم بروم سراغ درس هایم

ه دوخته بودم نگ یعقد زر یرا که برا یبه خیر ، هنوز لباس یادش

 آن لباس را به اکرم خانم یداشته ام. به چه اشتیاق

نوان ه عببود که قرار بود  یو اولین بار یدادم. این اولین عروس سفارش

 یشرکت کنم و م یمجلس یشوهر دار تو یزن

دل مساده و دخترانه، یک لباس زنانه از آن  یلباس یبه جا توانستم

 که همیشه دوست داشتم، بدوزم. با مشورت اکرم یهای

 خابخانم، و البته دور از چشم محمد ، مدل و پارچه و رنگش را انت

 کردم

 بودم. تا آن روز چنین یپرو لباس رفتم چقدر راض یکه برا روزی

 شتم. یک لباس دکولته تنگ و چسبان بود کهندا یلباس
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 با زانو داشت و رویش یک کت نیم تنه کوتاه یکوتاه تا باال یدامن

 یو یقه ایستاده به رنگ مشک یشمشیر یآستین ها

پوشید،  یکه خودش هم داشت لباسش را به کمک اکرم خانم م زری

 آد. چقدر قشنگ یذوق زده گفت: مهناز، چقدر بهت م

 یا کنه محمد ایراد نگیره و بگذار ه بپوشفقط خد ی،شد

  صفحهبا تعجب گفتم: چرا نگذاره همه زن هستن دیگه

و  ممکن بود به خاطر سینه باز یزد . یعن یشور م یته دلم کم اما

 زود حواسم جمع یخیل یاش ایراد بگیره؟ول یکوتاه

 یبدون آرایش هم تو یشد و موضوع را فراموش کردم. زر یزر لباس

 زیباتراز قبل شده بود. خالصه یلباس عروس خیل

 یبودیم و مرتب از اکرم خانم تشکر م یشاد رقغروز هردو مان  آن

 خرید یکردیم. روز بعد هم همراه مادر و مریم برا

 یم یکه به سخت یاولین بار، کفش پاشنه بلند یرفتم و برا کفش

 از توانستم با آن راه بروم خریدم. همه این کارها را دور
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 پرسید: مهناز، باالخره لباس تو یکردم و هروقت م یمحمد م چشم

 شد؟ یچ

 رسید یشده. باالخره روز عقد زر یگفتم: صبر کن، روز عقد چ یم

را  واهآمد  یکه از شب قبل م یریز و سنگین فبهمن ماه بود و بر اواخر

 سرد کرده بود. قرار بود خانه ما مجلس یخیل

اج حنه باشد و من مجبور بودم لباس ها و وسایلم را بگذارم خا مردانه

 گشتم مسلما خانه یاز آرایشگاه برم یآقا. چون وقت

تاق ا یوتتوانستم به خانه خودمان بروم. لباس هایم را  یبود و نم شلوغ

 محمد گذاشتم و رویش را پوشاندم که اگر زودتر

 از من آمد ، لباس و کفشم را نبیند

 یابکنم، شور و الته یکه آن روز داشتم فراموش نم یوقت هیجان هیچ

 شیرین از این یاندازه که همراه انتظار یب

آورد. دو هفته یا  یدر وجودم رسوخ کرده بود و مرا به وجد م پنهانکاری

 بیش تر بود که منتظر این روز و دیدن عکس
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د که دی یلباس یمرا تو یخواستم ببینم وقت یمحمد بودم.م العمل

 دهد. ینشان م یخودم آن قدر دوست داشتم، چه واکنش

که چشم هایش از  یذهنم صحنه برخورد او را در حال یتو بارها

 درخشید، مجسم کرده بودم. تصور جا خوردن یتحسین م

 یوفلباس و حسن سلیقه ام در انتخاب آن، برایم ش یمحمد از زیبای 

 آورد ینهایت داشت که به هیجانم م یب

 یز محمد مرا به آرایشگاه رساند و گفت که ممکن است برارو آن

 برگشتن خودش نتواند دنبالم بیاید و من باز بیشتر

 دید یشدم مرا م یکامال آماده م یوقت یخوشحال شدم. این طور

 نوزهکردم که محمد  یدلم خدا خدا م یامیر برگشتم خانه، فقط تو با

 چشمم به کت و یلباسهایش را نپوشیده باشد. وقت

و  باستخت بود افتاد خیالم راحت شد. با عجله ل یکه هنوز رو شلوارش

 کفش هایم را پوشیدم، دست هایم به گوشم بود و
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ا از مر ورفتم که در اتاق به ضرب باز شد  یداشتم با گوشواره کلنجار م

 جا پراند

 ومحمد بود. من که هنوز دست هایم به گوشم بود با شوق  برگشتم،

 سالم کردم وبا هیجان منتظر عکس العمل او یشحالخو

محمد، مثل برق گرفته ها ، همان طور که دستش به  ی. ولشدم

 که سخت جا خورده یدستگیره بود خیره خیره، مثل کسان

 کرد یاند ، نگاهم م

 ون خشمگی یو با نگاه یاز چند لحظه یکدفعه برافروخته و عصبان بعد

 این ی؟این چیه پوشید بلند تقریبا فریاد زد: یصدای

ازش  یبیرون؟ این لباسیه که دو هفته س دار یبر یخوا یم یجور

 ی؟کن یم فتعری

ن آوردم که منظورش چیست. هما یو درمانده شدم اصال سردر نم گیج

 یطور دست هایم به گوشم بود. بهت زده و ب
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ا ه بکمانده بودم. صدایش آن قدر بلند و لحنش آن قدر تند بود  حرکت

 خورد. یبه صورتم م یمحکم یهر کلمه انگار سیل

که از  یسوزد. خشم یکردم گونه هایم آتش گرفته و م یم احساس

 کشید آن قدر سوزان بود که جرئت یچشم هایش شعله م

 یول از کرد،زدن را از من گرفته بود. او هم دوباره دهانش را ب فحر

 عصبانیتش یترسید نتواند جلو یانگار خودش هم م

  فحهصفترا بگیرد. رویش را برگرداند ، در اتاق را محکم به هم زد و ر

 با داشت؟ چرا سلیقه او با همه و یشده بود؟ مگر لباسم چه عیب چه

 خود من آن قدر فرق داشت؟ چرا همیشه عکس العملش

ر نزجاتوام با ا یا صهغو اشتیاقم را شوق  یانتظارم بود؟ جا فخال بر

 گرفت. انزجار از خودم از لباسم و از همه انتظار

ز ا اردیدن او و عکس العملش داشتم. دندان هایم  یکه برا یاشتیاق و

 را یاشک های یدادم تا جلو یبه هم فشار م یناراحت

 آورد، بگیرم یکه به چشمم هجوم م
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یرت ا حآینه افتاد و یک آن ب یرا برگرداندم و چشمم به خودم تو رویم

 چه بوده! هنوز کتم را نپوشیده یفهمیدم فریادش برا

هم واخ یبودم. و حتما او فکر کرده بود لباسم من تنها همان است و م

 با آن سینه و سرشانه برهنه بیرون بروم

 م آمدهبد را باال گرفتم که اشکم سرازیر نشود. از لباسم و از خودم سرم

 یتوانستم برگردم خانه خودمان. برا یبود. کاش م

محمد را هم دیگر نبینم. بد  یلحظه دلم خواست هیچکس، حت چند

 داشتم ، احساس آدم یذوقم خورده بود، حس بد یجور تو

ت هایت دارند و دسن یب یکه به خاطر هیچ و پوچ هیجان یابله یها

 شوند یآخر به تمسخر گرفته م

م اگر لباسم فقط همین ه یتوانست ال اقل از من سوال کند. حت می

 لگد مالم کند؟ وجودم را یداشت این جور یبود چه حق

که  یخورده ا یسیل یو خشم با هم گرفته بود. حس آدم ها صهغ

 آوردشان، نه درد آن. یاز پا در م یحقارت تحمل سیل
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 االزدم. تا ح یکه برایم ناشناخته بود دست و پا م یگرداب رنج یتو

 محمد را آن طور خشمگین و با آن لحن کوبنده و از

ین ا یابد تر رو گردان از خودم ندیده بودم. هیجان و عجله ام بر همه

 که مرا زود تر ببیند، باعث شده بود از خودم بدم

ز پا ارا مقلب مشتاق من بود که  ینهایت برا یب ی. رفتار او توهینبیاید

 انتظارم فآورد . دوباره در باز شد، برخال یدر م

 محمد برنگشته بود

پرسید: مهناز جون هنوز حاضر  یخانم بود که شتابزده م محترم

 مادر قربونت برم، زود باش همه اومدن، مهمون ی؟نشد

 گیرند، تو بیا، آبرومو بخر یها سراغ عروس هام رو م

 ع و جور کردم و پرسیدم: مگه الهه نیومده؟را جم خود

ومده ؟ اداره یاز دق دادن من چه فایده ا یرغمادر اون بود و نبودش  یا

 بست نشسته یاتاق مهد یمثل برج زهرمار تو
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ود زفدات شم فقط  یرفت، اضافه کرد: اله یکه بیرون م یبعد در حال

 باش

 گرنه نکردم. دیآی یهم به خودم تو ینیم نگاه یرا برداشتم حت کتم

 خواست نه خودم نه آن لباس را ببینم. خانه پراز یدلم نم

ر ه فشرد به یاندازه م یب یکه دلم را رنج یبود و من در حال مهمان

 شد تا یباز م یساختگ یبود باید لبم به لبخند یزحمت

ین حستکنم. از  یفاطمه خانم و محترم خانم از مهمان ها پذیرای همراه

 شد و نا خود آگاه یدیگران حالم منقلب م فو تعری

  صفحهشد یتصویر محمد با آن خشم درنظرم مجسم م

ده شش حرف یدیدن قیافه درهم الهه فکرکردم نکند او هم با آقا مهد با

 یسرد و نگاه یجواب مراهم با لحن یوقت یباشد. ول

 نیست. یو کینه داد فهمیدم عصبانیتش تنها از آقا مهد ضغب پراز

 اتاق فمرا به طر یوارد شدن زر یهلهله برا یصدا
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با  قدرآن لباس و با آن وقار، چ ینهایت زیبا، تو یب یکشاند. زر عقد

 ازدواج یتو یمن فرق داشت. چه رمز یآشنا یزر

 یرآدم ها تاث یدر حالت ها ی،قبل از شروع زندگ یاست که حت نهفته

 گذارد؟ یم

 وجودم را پرکرد یام را فراموش کردم و شاد صهغچند لحظه، 

 یشاتحسین او بودم و او محو تما رقغهایمان به هم افتاد، من  چشم

 کمتر دیده بودم با سراشاره یکه از زر یمن. با وقار

ز هناپراز مهر و تحسین گفت: م یکرد که نزدیکش بروم و بعد با نگاه

 یشد یچ

 شد ی. باورم نمیخواست بشنوم، گفتم: از خودت خبر ندار یدلم نم

 ین قدر خوشگل بشای

و باورت نشه! من از اول خوشگل بودم ت ی،کرد لطغگوشم گفت:  یتو

 یفهمید یکه نم یخنگ
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ارد د واز ته دل وجود هردومان را پر کرد. صدا زدند که داما یا خنده

 خواستند خطبه عقد را بخوانند و من یشود، م یم

 با عجله از اتاق بیرون رفتم

ار نگاگفت: دیگه  یبه خانم جون و مادرم افتاد. مادر با رنجیدگ چشمم

 ما یببین ی، یک سراغ نگیر ینه انگار که مادر دار

 ها؟ کجاییم

 صورتش را بوسیدم و گفتم: به خدا خودم هم االن اومدم

ن معینک به  یکه از نگاه شیطان خانم جون که از باال یدر حال بعد

 از یگرفت به پذیرای یخیره شده بود، خنده ام م

کردم تا حواسم پرت شود و  یم یشدم. باید کار ولغها مش مهمان

 فشرد به چشم هایم راه باز نکند. یکه دلم را م میغ

هر از ا قببود، با این که بدجور از محمد رنجیده بودم، از این که  عجیب

 بردم. حاال این از حماقت یاو دور بودم رنج م
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 دانستم یبود یا عشق زیاد، نم

 ماشخوام ،  یپرسید: معذرت م یبا کنجکاو یاز اقوام شوهر زر خانمی

 زن برادر عروس خانم هستین؟

 ثبتگشاده بودنش داشتم، جواب م یام را برا یکه نهایت سع یبا روی

  صفحهدادم

 ببخشید عروس بزرگشون؟

 نه من عروس دوم هستم

 همون که هنوز ازدواج نکرده؟ آهان

 بله

ما د شقشنگه، فکر کردم بای یماشااهلل ! گفته بودن عرسشون خیل هزار

 ی؟باشین. خواستم مطمئن بشم. شما خواهرم دار

د حممو روگردان  یصورتم را پوشاند. دوباره یاد قیافه عصب یخند زهر

 طاقت یدلم را ب یا صهغافتادم. گرمم شده بود . 
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 ارتب د یدم هاکرد و اشک هایم که جلوشان را گرفته بودم مثل آ می

 سوزاند. در سمت ایوان را باز کردم. یتنم را م

 کرد. سرما یسوز دلم را آرام م یسرو و سوز سرما، شاید کم هوای

 به فخفی یاستخانم نفوذ کرد و لرزش زغیکدفعه تا م

را به د ماکرم خانم که همراه مریم تازه رسیده بودن یجانم انداخت. صدا

 خود آورد

 یخور یاستخوان هایت گرمه، سرما ممهناز درو ببند ، 

گفت. استخوان هایم یخ کرده بود برگشتم و خوشحال از  یراست م

 آمدن مریم، کنارشان نشستم

 سر عقد؟ یر یپرسید: چرا نم مریم

 رم یداماد که رفت، م

 ی؟گیر یعکس نم

 داماد بره یگم که ، وقت یم
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  صفحهگفت؟ یلباستو دید چ یمحمد وقت یراست

 باید بگه؟ ی، چ یانگار مقصر او باشد، گفتم: هیچبا خشم 

 گفت شده، آره؟ یکه زر یمریم با لبخند گفت: همون

 در آوردم و از جایم بلند شدم یجواب با خنده شکلک یبه جا

 تپاشو بریم پیش خانم جون. مامان رفته سر عقد، خانم جون تنهاس

 وت گرف یداشتم که قابل تحمل نبود. دلم آرام نم یبد یقرار یب حال

 این میان حفظ ظاهر کردن برایم بیشتر از همه چیز

 سخت

 از خانم جون پرسید: خانم جون مهناز خوشگل شده؟ مریم

گفت: بچه م خوشگل که  رورغتحسین و  رقغ یخانم جون با لبخند

 بود

 گم یدونم با لباس و آرایش م یم
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جون با خنده گفت: خوب اون که بله، مادر. از قدیم گفتن  خانم

 سرخاب سفیداب مرا زیبا کند! لباسشم که فقط مات موندم این

آد؟  یتنش کرده و چطور، نفسش بند نم یرو چطور یمارگیر کیسه

 حاال واجبه لباس این قدر تنگ باشه؟! خوب این همه

 ی، چند سال مو دوخت و زحمت ، اگه یکخورده گشادتر باشه پارچه

 شه استفاده کرد. این االن یکخورده آب بره زیر

 خوره یپوستش دیگه به درد نم

 شده فهیکلش ظری یمریم خندان گفت: عوضش این جور

مریم  عدببه لباس و  یعینک نگاه یناباورانه از باال یجون با نگاه خانم

 اگر دو انگشت گشادتر بود، یکرد و گفت: یعن

ین ا یها که ما تو فد؟ ال اله االاهلل ، چه حرنبو فدیگه هیکلش ظری

 روزگار نشنیدیم

  هصفحرا که مربوط به آن لباس بود ، نداشتم یحوصله شنیدن هر چیز
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ا به م رزد. از جایم بلند شدم و دوباره سر یبه دلم نیش م یانگار چیز

 گرم کردم یپذیرای

 فاطمه خانم صدا زد: مهناز جون بیا عکس بنداز

 آم یداماد رفتن م یهروقت آقا

 رفتن که محرم ها عکس بندازن، زود باش

که  یکه سخت بود. در حال یراه رفتن با آن کفش ها به راست تند

 مجبور بودم به قول خانم جون خرامان خرامان بروم که

ن ا مبزمین، وارد اتاق شدم و فاطمه خانم در را بست. همزمان  نخورم

 که سرم یمحمد از در سمت ایوان وارد شد. در حال

ن ک آیآرام داشته باشم.  یکردم چهره ا یم یباال گرفته بودم، سع را

 نگاهم به چشم هایش افتاد. این بار، نگاه او حیرتزده

ه ک یانداختم و در حال و نگاه من ، خشمگین. زود سرم را پایین بود

 سفره عقد نگذارم به سمت یکردم پایم را تو یدقت م
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 سفره بودند، رفتم یو حاج آقا و محترم خانم که باال یزر

 سالم آقا جون، چشم شما روشن

ر زاهماهت بابا.  یکشیده و بلند گفت: سالم به رو یآقا با سالم حاج

 ازماشااهلل. خانم ، یک عکس هم از من و عروسم بند

 دنیا باشه، عروس خودمه یکه اگه یک عروس خوشگل تو

 ی؟رنجیده گفت: آقا جون پس من چ یبا خنده و لحن یزر

 تمبابا، من عروسم رو گف یگفت: تو که دخترم یآقا جون با مهربان

کوشیدم  یکردم و م ینگاه محمد را احساس م یکه سنگین یحال در

 کارش را کرده یتالف یاعتنای ینادیده بگیرمش تا با ب

 باشم، سرم را به انداختن عکس گرم کردم

 یالحعکس هایم را دارم. یک عکس با آقا جون و محترم خانم در  هنوز

 که بینشان ایستاده ام و دست هردوشان در دستم
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یم اکه صورتمان را نزدیک هم گرفته  یدر حال ی، یک عکس با زر است

 محترم خانم و آقا یخندیم و عکس بعد یو م

 دیگرش فایستاده اند و من طر یزر فجون، یک طر

  صفحهمحترم خانم صدا کرد: محمد ، مادر، بیا جلو دیگه

 یراشد و هجیان من ب یمن رویم را برنگرداندم ، محمد نزدیک م یول

 تفاوت بودن، بیشتر یآرام و ب

 مهربون تر بایستید ینزدیک تر، کم یعکاس گفت: کم

 که پشت سرم ییستاد و محمد در حالجون پشت سر محترم خانم ا آقا

 و یایستاد بازویم را گرفت. با همه رنجیدگ یم

س داشتم به او نشان دهم، تما یکه سع یام ، با همه خشم ناراحتی

 گداخته بود که مستقیم با قلبم ارتباط پیدا یدستش مثل آتش

جسمش قرار و آرام را از من گرفت.  ی. حرارت دستش و نزدیککرد

 دفع ، انگار کششم را یالت قهر به جاعجیب بود ح
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 یخود را م یهرطور بود باید جلو یکرد. ول یسمت او بیشتر م به

 یکه دلم نم یخواستم تسلیم شوم. در حال یگرفتم. نم

بودن  یعاد یام را برا یخواست دیگران هم متوجه شوند، تمام سع

 کردم یرفتارم و در عین حال، نگاه نکردن به محمد م

 هم بگیرین یادگاریه یخانم گفت: محمد یک عکس تکفاطمه 

ت من ته دل چقدر از او ممنون شدم. کنار سفره، خانم عکاس داش و

 گفت که چطور بایستیم. محمد همان طور که پشت یم

 یتو ورد به بازویم داد، سرش را پایین آو یایستاده بود فشار خفیف سرم

 استکه لب یآرام گفت: چرا به من نگفت یگوشم خیل

 اون نیست؟ فقط

ا رریختم، سرم  ینگاهم م یو خشمم را تو یکه تمام رنجیدگ یحال در

 مشتاق و پر یبه عقب و باال برگرداندم به چشم ها

رویم را  یمحبت و تحسین محمد افتاد. دلم فرو ریخت، فور از

 یعکاس گفت: همون حالت االنتون خیل یبرگرداندم ، ول
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ت ست چپ کمرشان را بگیرین و با دسبود. آقا، شما لطفا با د خوب

 که یراست دستشون رو. شما هم خانم، لطفا به حالت

مت به کنار سینه شون تکیه دادین بایستین و سرتون رو به س انگار

 چشم هم نگاه یصورت ایشون باال بگیرین . با لبخند تو

 کنین، آهان، همین طور خوبه، چند لحظه صبر کنین، آماده ؟

ا رمد داشتم. نگاه پر مهر مح یآن چند ثانیه چه حال داند در یم خدا

 لبخندش حرارت تنش و ضربان یدیدم و گرما یم

م خواست یکردم و خودم با تمام وجود م یرا زیر بازویم حس م قلبش

 خونسرد باشم و اختیارم را از دست ندهم. آن عکس

گذشته است که از دیدنش  یهم جزو قشنگ ترین عکس ها هنوز

 دود و همان حس آن روز یرگ هایم م یگرم تو یخون

اش  یخواستم مخف یکه م یسرکش از عشق یکنم. هیجان یپیدا م را

 خشم از یخواستم ال به ال یکه با زجر م یکنم و مهر

 دید او پنهان بماند
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ون مکث، بازویم را از دست محمد بیر یرا گرفتم، بدون لحظه ا عکس

 کشیدم و بدون این که نگاهش کنم، از اتاق بیرون

رد، ک ینگاهش را که ایستاده بود و نگاهم م یکه سنگین یدر حال رفتم،

 یداشتم. ب یبد یکردم. آن شب چه حال یاحساس م

ال طلبید و در عین ح یو دلتنگ بودم، تمام وجودم محمد را م قرار

 ام با سوزش گلو و یببینمش. هیجان روح خواستم ینم

 ود کر یشد و یخ م یزیاد همراه شده بود. تنم داغ م یو خستگ سردرد

 کردم مهمان ها زودتر یتاب، خدا خدا م یمن ب

  صفحهبروند

اه رون جآخرین مهمان ها هم رفتند، همراه مادر و خانم  یسر انجام وقت

 افتادم که برگردم خانه

بر ص ی؟ر یمحمد رفته مهمان ها رو برسونه، کجا ممحترم خانم گفت: 

 ی؟دار یآد، حاال چه عجله ا یکن االن م
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من با  را بهانه کردم و گفتم: راه که دور نیست. یخستگ یعذر خواه با

 معذبم، االن برم که صبح زودتر یاین لباس ها خیل

 بیام کمک

 ختری که دوباره در آن مسافت کم به جانم یبه خانه. سرمای برگشتم

 حالم را بدتر کرد. پیش خودم فکر کردم حتما سرما

خرد  وته که به جانم افتاده بود حالم را بدتر کرد. خس یام، لرز خورده

 حوصله نکردم موهایم را باز کنم . یبودم ، حت

که دم دستم بود، یادم است پولیور محمد بود  یلباس گرم اولین

 یشدید به هم م یکه دندان هایم از لرز یپوشیدم و در حال

 ودا صدانم چقدر گذشته بود که با  یاز هوش رفتم. نم فخورد زیر لحا

 محمد بیدار شدم یتکان آرام دست ها

 شده؟ یمهناز ، مهناز ، چ

زدم، چشم هایم را باز  یسوزان دست و پا م یکه در گرمای یحال در

 را کنار زده بود و چراغ روشن فکردم. محمد لحا
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 بود

 آمده بود؟ یتب دار، نگاهش کردم. چقدر گذشته؟ ک یچشم های با

. ام بود و با دست دیگر نبضم را گرفته بود یپیشان یدستش رو یک

 گفت: مثل کوره یبزند، عصب فانگار با خودش حر

 سوزه یداره م

تم. بس حال چشم هایم را یرا کامال کنار زد و بیرون رفت و من ب فلحا

 رم چشم هایمماد یدوباره از احساس سرما و صدا

 ادرمام گذاشته بود و  یپیشان یخیس رو یباز کردم. محمد دستمال را

 یدستش بود صدایم م یکه دستم تو ینگران در حال

 زد: مهناز پاشو، مامان پاشو این قرص رو بخور

 پرسید: مادر، امروز حالش خوب بود؟ محمد

ا شب که چیزیش نبود حاال اگه آدم بگه اون لباس مال این سرم تا

 خیس از یشه. صبح هم با اون موها ینیست ناراحت م
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  صفحهحموم دراومد و رفت بیرون، با این هوا سرما خورده

ید: رسشد پ یجون که از سر و صدا بیدار شده بود و آرام نزدیک م خانم

 شده مادر؟ یچ

 سوزه یتب م یدونم خانم جون داره تو ینم

نیست  یگفت: هول نشین مادر هیچ یجون با لحن آرام همیشگ خانم

 یک تخم مرغ دور سرش یچشمش زدن! برو فور

 . یک صدقه ام بگذار زیر سرش. حاال خوبه من یکسره بهش بچرخون

 یاین طور یخوندم و فوت کردم. از ک یآیه الکرس

 مادر؟ یشد

ش ناله ا یمن جواب داد: من که اومدم خواب بود، از صدا یمحمد جا

 بیدار شدم دیدم تب داره

 نگران گفت: مادر ببریمش دکتر؟ بعد

 حاال کو دکتر؟ ؟فاین بر یجون گفت: ننه، نصفه شبه تو خانم
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 ینهگفت: آره مادر، باید صبر کنیم تا صبح . فقط کمکش کن بش مادر

 آب، تبش بیاد پایین، االن یپاهاش رو بگذاریم تو

 کنه یقرص هم اثر م

 گارآب سرد رفت، یکدفعه ان یرد و نشستم پاهایم که توکمکم ک محمد

 چند لحظه بعد دوباره یآرامش به تنم برگشت، ول

د حمم یشد. صدا یآرام نم یامان به جانم افتاد که هیچ جور یب یلرز

 شنیدم یقرار و عصب یرا ب

 برمش دکتر یرو دورش بپیچین، م فمامان، لحا

 یگیره. نترس سرما یمادر جون، یک کم صبر کن االن آروم م نه

 سخت خورده تا صبح هم دو سه ساعت بیشتر نمونده ،

 شه بردش بیرون یبعد هم با این لرز که نم

 یقتوخوابم برد.  یحال نفهمیدم ک یآرام آرام کم تر شد و من ب لرز

 یچشم هایم را باز کردم هوا روشن بود و احساس م
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 یمندردناک  یاز سوزش و درد به هم چسبیده . با سرفه ا گلویم کردم

 و یخواب یسرخ از ب یخیز شدم و چشمم به چشم ها

 یپیشان یمهربان دستش را رو یخسته محمد افتاد که با لبخند صورت

 ی؟گذاشت، گفت: حالت بهتره؟ تب که دار یام م

 ممثل دیشب نیست. برم برایت یک لیوان شیر بیارم بخور، بری یول

  صفحهدکتر

بود  تههم رف یدیروز و دیشب ناخودآگاه اخم هایم تو یکه با یادآور من

 بالش یبدون این که جواب بدهم دوباره سرم را رو

 پنجره کردم فگذاشتم و رویم را به طر

 آرام صدایم زد. جواب ندادم. دوباره صدایم کرد

 بد اخالق، با شما بودم؟ خانم

 یبه ک یگرفته گفتم: بد اخالق منم یا اون یقهرآلود و صدای یبا لحن

 زنه؟ یداد م یخود
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 ، یشه صبر کن یکه نم یخندید گفت: این قدر ناراحت یکه م یدر حال

 ی؟حالت بهتر بشه، بعد قهر کن ی،دکتر و بیا یبر

 یمبا همان لحن قهرآلود گفتم: نخیر ن یرفت ول یم فدلم برایش ضع

 شه

گوش کن، روتو برگردون تا  خسته گفت: خیله خب، پس یبا صدای

 برایت بگم

 شنوم، بفرمایین یبدون این که رویم را برگردانم گفتم: م

کشید و  یگذاشت نفس عمیق یصدایش اثر م یکه رو یبا لبخند

 بزنم نه موهایت فخوام با خودت حر یگفت: من م

داد  یکه سوزش گلویم همچنان آزارام م یام گرفت. در حال خنده

 که باعث بشه آدم فریاد بزنه و درو به یگفتم: نه صورت

 بهتره یهم بکوبه ، نبین

حرفم تمام نشده بود که با دست هایش مثل یک بچه، چرخاندم و  هنوز

 که مثل همیشه بدون این یوادارم کرد بنشینم، در حال
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ن بردم و در عین حال از درد استخوا یبخواهم از قدرتش لذت م که

 کرد ناله ام بلند شده بود یهایم که از تب و لرز درد م

 نشستم

وب را دورم پیچیدم و گفت: تقصیر خودته، حاال مثل یک دختر خ پتو

 گوش کن. خیله خب، حق با شماست. من اشتباه

. خوام ی. به خاطر این که زود قضاوت کردم. حاال هم معذرت مکردم

 باور کن یخوام، ببخشید. ول یهم معذرت م یخیل

اصال  د .دیدم، نفسم بند اوم یتو رو اون جور یتنبود. وق یاختیار اصال

 تونم تحمل کنم یهیچ وقت نم یتونستم، یعن ینم

 و. از تصور این که لباست تنها اون باشه یبپوش یهمچین لباس تو

 ببینن، اصال نفهمیدم چه کار یدیگران تو رو اون طور

  صفحهکردم

ن بودن به بودن؟! همه یک مشت ز یگفتم: دیگران ک ی..با نا را حت

 فرض که لباسم تنها
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 ودنگفت: منظورت از این که همه زن ب یرا قطع کرد و با شگفت حرفم

 باشه؟! این یچیه؟ مگه قرار بود، کس دیگه ا

که دوست  یدوست داشتن زیاد یا تعصب، هر چ یرته،غ خودخواهیه،

 اینو یادت باشه نه حاال یاسمش رو بگذار ول یدار

 یتون یببینه، م یتو رو اون جور یدوست ندارم کس ی،هیچ زمان نه

 با این همه، چون زود قضاوت کردم، یول ی؟بفهم

ت اینه ییادم رفت بگم لباستون ب یخوام، قبول؟ آهان راست یم معذرت

 یتو یموقع عکس انداختن آمد یقشنگ بود، وقت

 یتح که دیگه یعصبان یشد اون خانم کوچولو یبهتم زد. باورم نم اتاق

 هم حاضر نبود بهم بکنه، خانم خوشگل ییم نگاهن

 خودمه

: فتگرفت، گ یآهسته م یگونه ام را نیشگون یکه به شوخ یدر حال بعد

 تنم خورده، یخوب خانم خانم ها ، من هم از خستگ
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خوام  ینهایت تنگ شده، هم م یشما ب یشنیدن صدا یدلم برا هم

 دادگاه یخواهین را یزودتر ببرمتون دکتر، باالخره نم

 این بنده گناهکار معلوم بشه؟ فرو صادر کنین، تکلی

هایش دلم را به  فدانست. حر یداشتم چقدر؟ فقط خدا م دوستش

 کرد و خوب یقرار م یب وششغآ یکشید و برا یآتش م

 ینایابه قول او دادگاه چیست! و این قهر هم با پ یبود که را معلوم

 یر کشیدهقلب به زنج یعزیز برا یخوش شد خاطره ا

 که خورده بودم و با تشخیص دکتر معلوم شد یسخت یسرما ی. ولمن

 آن یام کرد و تو یآنژین است، سه روز تمام بستر

: مدامیر در آ یروز آن قدر محمد به من محبت و توجه کرد که صدا سه

 مریض شدن به دهنش یکن یبابا این قدر لوسش م

 شه ها یدو سه روز مریض م یکنه، هفته ا یمزه م

خندید و خانم جون در جوابش گفت: ما ببینیم شما که زن  محمد

 کنین! به محمد آقام یاد یمریض شد چه کار م یوقت یگرفت
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 دیم یم

 امیر خندان گفت: زن من مریض بشه؟! مگه من عقلم مثل محمد کمه

 بگیرم یکه زن نازک نارنج

خانم  گفت: در این که یبگویم فور یمحمد قبل از این که من چیز

 نیست یشما پهلوان هستن که حرف

 یا رهغکه چشم  یلبش ماسید و در حال ییکدفعه لبخند رو امیر

 رفت در جواب خانم جون که با یبه محمد م ضبناکغ

 شناسین؟ یپرسید مگه شما خانم ایشان را م یفراوان م یکنجکاو

ین کنه، در مقایسه با زن ا یم یبا طعنه و حرص گفت:نه بابا، شوخ

  صفحهمعلومه، بقیه پهلوونن دیگه

ه دل ت از یاز اتاق بیرون رفت و من و محمد را با خنده ا یهم فور بعد

 یمشکوک و کنجکاو باق یو خانم جون را با نگاه

 گذاشت
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 یهم برا یگفت، مزه آن مریض یآن روزها به خیر. امیر راست م یاد

 نهایت، یذهن من ماند. محبت و مهر ب یهمیشه تو

 یقهر، دعوا و حت صه،غفروزان است که زمستان ، سرما،  یا شعله

 یآن دلچسب و گوارا م یدر پرتو گرما یمریض

 شود

 شتهام بود. یک روز که خسته از مدرسه برگ یروز بعد از بهبود چند

 اتاق خانم جون. یبودم، کتابم را بر داشتم و رفتم تو

ق تاکم جان ا یکه آفتاب یدر حال یسرد زمستان ید از ظهرهاآن بع در

 یخوابیدن عالم یکرد، زیر کرس یرا روشن م

 یگذاشت و م یم یاتاقش کرس ی. زمستان ها خانم جون توداشت

 مثل یپو سیده رو هیچ یگفت مادر این استخوان ها

ال کنه. این بود که زمستان ها اتاق خانم جون معمو یگرم نم کرسی

 شد. من بیشتر روزها کتاب به ینشیمن همه م اتاق
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هنوز  یرفتم به اتاق خانم جون که مثال درس بخوانم ول یم دست

 شیرین چشم هایم را گرم یصفحه اول را نخوانده، خواب

ه کشد  یم یآن قدر طوالن یکرد و معموال این خواب چند دقیقه ا یم

 کشید یتا آمدن محمد طول م

ار خانم جون بید یخوابم برده بود که با صدا یروز هم پشت کرس آن

 این قدر درس یشدم: پاشو مادر، پاشو که خسته شد

 یخوند

ا خانم جون خنده ام گرفته بود، چشم هایم ر یاز لحن طعنه و شوخ

 نیمه باز کردم و نگاهم به محمد افتاد

اده ه دخانم جون لبخند به لب داشت و به دیوار تکی یها فهم از حر او

 خانم یها فکرد. با دنباله حر یو مرا نگاه مبود 

چه بگفت مادر حاال گفتن درس بخونین دیگه نه این جور!  یکه م جون

 افته! یآد این کتاب از دستش نم یام از ظهر که م

 که وجودم را پر کرده بود خواب را کامال از سرم پراند یخنده ا
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م ا خنده سالنشستم و موهایم را جمع میکردم ب یم فکه صا یحال در

 مثل نگاه معلم ها یکردم. محمد همانطور که با نگاه

 تنبلشان نگاهم میکرد ، گفت یبه شاگردها

 یسالم خسته نباش

 ون،جون دوباره گفت: خسته که مادر، خودشو کشته، بیا مادر ج خانم

 بخور، یبیا بنشین پیش خانم زرنگت! یک چای

 انمداره که این خ یات در بره. ببین این استراحت چه مزه ا یخستگ

 کنه یشما ازش دل نم

گفت: خانم  ینشست به شوخ یکه خندان کنارم م یدر حال محمد

 یخواد بیاد زیر کرس یم یجون، من که نیستم ، شما وقت

  صفحهنگذارین

 یتمادر، قربون شکلت ، آب دس یجون گفت: که خوابش نبره؟! ا خانم

 ره یچاه ریختن فایده نداره، این جا نخوابه م یتو
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 اتاق خودش یتو

ا شم من با حالت قهر و گالیه گفتم: ا ، خانم جون ، خوب خسته بودم

 کنین یمحمد گوش م یها فچرا به حر

مد هم کرده بودم رویم را از مح یکه اخم هایم را تو یبعد در حال

 برگرداندم

عد بشیطنت بار گفت: ببخشید خانم، از این به  یخانم جون با لبخند

 حساب نزنه فگم دیگه حر یم

االن  ، یکرو به محمد گفت: این از این خانم خانم ها، اون از اون ی بعد

 آد. اون که دیگه حاال یامیر هم بیاد صدایش در م

 گیره تنش راحت بشه یخونه اقال پا زیر پا نم یاگه درس نم

ش تکاپو و جنب و جو ولغبود که همیشه مش یمنظور خانم جون به عل

 بود

 یدون یهم کرده بودم ، گفت: م یرو به من که اخم هایم را تو محمد

 چند روز دیگه تا امتحان ها مونده؟! حاال این چند
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 یوابتون شب ها زود تر بخ یاگه از شما خواهش کنم با همه خستگ روز

 امکانش هست؟ خانم یو روزها به درست برس

 کردین؟ یگوش م یحاج آقا رو این جور فام قدیم ها حرجون شم

ن دون یاالن چه م یمادر جوون ها یدرد دل خانم جون باز شد: ا سر

 چه؟ یچیه؟ روزگار یعن یچه؟ سخت ییعن یزندگ

فهمن از  یکدومه؟ راحت و حاضر و آماده همه چیز هست، نم شوهر

 آد، واسه همینه این چهار تا یآد، چه طور م یکجا م

ق این قدر مهم شده، همه باید پس برن پیش بیان بلکه این ش تابک

 القمر انجام بشه، زمان ما کجا و زمان شما کجا؟ همین

 یسن این ها رو هم نداشت که از صبح عل فاین ها، نص یبابا عباس

 یهمین بازار عرق م یتو روبغالطلوع تا بعد 

 ینم ازهغکرد .خدا شاهده هنوز قدش به پیشخون م یو کار م ریخت

 اون زمان که مثل شمر ، یرسید، اونم با اون اوستاها

 کتک بود و چوب یچرخوند یسر تو م
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 یرفت.اون بچگ یرفت، کتک یادشون نم یاگه مزد یادشون م اوستاها

 .یآقا بگ یکجا و این ها کجا. االن اگه به این عل

و حاضر، این چهار تا  ی، ح یمه چنونت هست، آبت هست، ه مادر

 بهش بر ی؟ر یداره که زیر بار نم یکتاب چه کار

 و فاین ال یدونه با چه خون جگر یهمین باباش خدا م یخوره. ول می

 ب رو یاد گرفت. خدا ایشااهلل عمر با عزت بهش

بده، من موندم و یک بچه و یک مشت آدم خدا نشناس و یک دنیا 

 مشکل

خانم جون، چرا فقط آقا جون رو  یپرسیدم: راستمن یکدفعه 

  صفحهداشتین؟

 یخندید و م یکردم خانم جون م یآن روز هر وقت این سوال را م تا

 آن روز چون احساس یگفت آخه من یکه زا بودم ول

ه ب یبزند، دوباره این سوال همیشگ فکردم خانم جون دوست دارد حر

 ذهنم رسید
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 که از چشم هایش معلوم بود یر حالکمرنگ د یجون با لبخند خانم

 بگم؟ یکند، گفت: واهلل چ یدارد به گذشته ها فکر م

 یدون یگفت بودم. م یمن، زن دوم نصراهلل خان پدربزرگ را م آخه

 من شوهر کردم چند سالم بود؟ دوازده سالم بود یوقت

 و نصراهلل خان  سالش بود

از بحیرت دهانم  شنیدم ، از یرا م فاولین بار این حر یمن که برا

 مانده بود، با بهت گفتم: چند سال؟

د یمرپجون خندید و گفت: نه که حاال فکر کنین اون خدا بیامرز  خانم

 یهم سرحال و جوون بود، من خیل یبود، نه بابا، خیل

 کوچیک بودم

سن،  فهمان طور حیران پرسیدم: خوب حاال چرا با این همه اختال

 ازدواج کردین؟

 کشید و گفت یخانم جون آه
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 واهلل مادر قصه اش درازه

 )شاید خانم جون دوست یکه یعن یمن اصرار کردم و محمد با نگاه

 نداره بگه( نگاهم کرد. اما خانم جون گفت

نم بالخره با اصرار من خا یترسم شماها حوصله تون سر بره. ول یم

 جون شروع کرد

 کوچیک بودم که مادرم به رحمت خدا رفت و پدرم دوباره یخیل من

 هم چشم دیدن بچه شوهر یزن گرفت. خوب هیچ زن

 یپشت هم بچه م یهم، زن پدرم جوون بود و ه ینداره. از طرف رو

 نبود. یآورد. اون دوره و زمونه هم مثل حاال فراوان

 ینداشت، یک کاسب جزء بود که صبح تا شب پ یپدر من هم وضعیت

 رفت و خونه نبود ییک لقمه نون م

 یم تونست به من ظلم یبابام هم خدا بیامرزتش، تا اون جا که م زن

 کرد و بازم چشم نداشت ببینتم. شوهرم رو هم خودش
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ه تا سو  دور خودشون بود. زنش سر زا رفته بود یکرد. از فامیل ها پیدا

 یبچه داشت. خدا رحمتش کنه، خود آقا هم وقت

ل کن و زن بابام یبچه منه. ول یل نکرد، گفته بود، این جادید قبو منو

 و تالش کرد، واسطه فرستاد، ینبود. این قدر سع

 ز، آقاامرمن رو باال برد و چک و چونه زد تا به قول خود اون خدا بی سن

 رو از رو برد. من این قدر سن و سالم کم بود و

منتظر  ی؟دونستم شوهر یعنب چ یو گوشم بسته، که اصال نم چشم

 شه؟! بلالخره زن بابام هم آقا یم یبودم ببینم آخرش چ

یک  نه،کرد هم پدر خدا بیامرزم رو. یک روز یک آقا آوردن خو یراض رو

  صفحهیک قواره پارچه، یک کله ی،قواره چادر

زدن  رو رو خوندن و بقچه ام هغباقلوال با یک انگشتر. صی فیک ظر قند،

 که با نصراهلل خان برم. من از سن و لمغزیر ب

ه نور  کخوب عقلم هنوز بچه بود. خدا ایشااهلل یدرشت تر بودم، ول سالم

 به قبرش بباره، نصراهلل خان هم درست مثل یک
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 یارکمنو برد خونه ش. آن قدر صبر و حوصله کرد، آن قدر ندانم  بچه

 هام رو تحمل کرد تا بالخره بعد از دو سه سال

ن. زشد اسمم رو گذاشت  یش از آب و گل در اومدم و تازه میوا یواش

 نصراهلل خان رو مادر یبود که بچه ها یخدا خواه

مه قبول کرده بود، اگه نه، با اون عقل ناقص من خدا عال بزرگشون

 یشد. خالصه رفته رفته هر چ یاوضاع چه جور م

. منم تهحبرسید به حاج آقا عالقه بستم، آخه ننه، آدمیزاد بنده م عقلم

 خونه یو طعم محبت رو تو یمزه راحت یکه خدا وکیل

 داین دنیا فقط دلم به حاج آقا خوش بو یحاج آقا چشیده بودم تو

 یرزد، معلوم بود، هنوز با یادآو یم یخانم جون برق خاص یها چشم

 پدرش بوده، یکه جا یگذشته، عشق به موجود

 مهکشید و ادا ین آهکند، بعد از چند لحظه خنم جو یوجودش را پر م

 داد
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وب خ، اومد یکرد. هر چند وقت یک بار م یاون جام زن بابا ولم نم ولی

 رفت. هر وقت یلرزوند و م یگوشت تنم رو م

 یمنگفت: )پس چرا بچه دار  یکرد و م یم یدل منو خال یاومد تو می

 پوست خربزه س، یپایت رو یاین جور ی؟ش

ه .( بالخری؟عرضه بچه دار شدنم ندار یسه تا بچه داره، یعن حاجی

 از عباس خدا چهار تا یرغحامله شدم و بچه م نموند. 

ین ز بادیگه بهم داد که نموندن. به دنیا که اومدن نارس بودن و  بچه

 دونه واسه هر کدوم چقدر گریه یرفتن. خدا م یم

م کشید و دلداری یکردم و اون خدا رحمت کرده چقدر نازم رو م می

 د، تا بالخره بیست و چهار، پنج سالم که شد خدادا یم

وزها رون اکم نداشتم.  یرئ با هزار نذر و نیاز بهم داد. دیگه هیچ عباس

 حاج آقا بزرگ شده و رفته بودن یدیگه پسرها

 یحجره پدرشون. دخترش هم دیگه شوهر کرده بود. روزگار خوب در

 شاگردها، یداشتیم که یکدفعه، سربند یک ندانمکار
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نخ  ارک یو انبار حاج آقا آتیش گرفت. یادم رفت بگم، حاج آقا تو حجره

 و پنبه بود. خالصه مادر، شعله اون آتیش به

اون  ما هم گرفت. یکدفعه اوضاع ما از این رو به اون رو شد. زندگی

 دست مردم مثل االن فراوون نبود، یروزها پول تو

د بارش کم شد، داورشکست شده، اعت یداشت. چو که افتاد حاج ارزش

 ، یکشیدن. هیچ فو ستدها خوابید و طلبکارها ص

 یجون در عرض یک سال ورق زندگیمون برگشت. حاج آقا هر چ مادر

 زد، کارها جفت و جور یتالش کرد و به هر در

ا از آق فایده نکرد. حاج یبشه ول ی. خونه رو فروختیم که بلکه فرجنشد

 کمرش خم شد و خونه نشین شد و دنباله اش صهغ

 اش ی. خدا ایشااهلل که نور به قبرش بباره، همچین که مریضمریض

 از بچه هایش یک خونه کوچیک یشد، یواشک یطوالن

بعد از  و به نام من کرد و گفت: من اون ها رو سر و سامون دادم، خرید

 یشین. روزها یمن، تو و این بچه سر گردون م
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 یم و طلبید یحاللیت م یار خدا به دلش بندازه که رفتنیه، هانگ آخر،

 حالال من ی،من سوخت یبه پا یگفت ) تو بچه بود

 یدونه که من چ ی.( و خدا می؟کن یکه برم با یک بچه تو چه م

 کشیدم

برداشت و ساکت شد. انگار  یمهربان خانم جون نم اشک یها چشم

 ازه شده بود ودوباره داغ از دست دادن حاج آقا برایش ت

از  امالکه بار اول بود ک یخانم جون و از شنیدن سرنوشت صهغکه از  من

 گلویم را گرفته بود، ضغشدم، ب یآن با خبر م

 اختیار دست محمد را محکم گرفتم. گیج و متحیر یک لحضه فکر بی

 یمحمد را از دست بدهم؟ یا وقت یکردم، اگر روز

 یشدم، محمد زودتر از من برود؟ با خانم جون احساس همدرد پیر

 کردم و اشک چشم هایم را سوزاند. حتما پدر بزرگم هم

ش ورمن. اصال تص یخانم جون عزیز بود ه که محمد برا یقدر برا همان

 کشید و یخواستم بکنم. خانم جون آه یرا هم نم
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 ادامه داد

 ی، ول. خونه داشتمیو پناهنه پشت  یزن جوون با یک بچه، نه یاور یک

 شد خورد و پوشید. آدم یخوب، خونه رو که نم

ر خواد. آقام یک سر داشت و هزار سودا با شش س یم یزندگان زنده

 یتونست کار یخواست هم نم یعائله، دیگه اگه م

ام آق بکنه. زن بابام هم از ترس این که من یک وقت فکر کمک از برام

 دستم یرو رو یرو نکنم، همون اول آب پاک

ن کودلم ت ی. من هنوز جوون بودم و حاج آقا نگذاشته بود آب توریخت

  صفحهدونستم باید چه یبخوره. حیرون مونده بودم و نم

ه وناون خ یتو یاز شب و تنهای ییعن یکنم؟ خدا شاهده از تنهای کار

 ریختم یترسیدم. شب تا سپیده صبح اشک م یچقدر م

 شد. حاال که ینشستم تا سحر م یسر عباس که خواب بود م یباال و

 ییک وقت ها، عباس از ترسو بودن مهناز ناراحت م
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گم مادر، دست خودش که نیست، اینم ارث و میراث  یبهش م شه،

 مادر بزرگشه که به این بچه رسیده. اون روزها خوب

 یلومهناز بزرگ تر بودم ، یک بچه هشت نه ساله داشتم  یازحاال من

 داشت. یاون خونه، بعد از حاج آقا وهم برم م یتو

وا باز بود تا بلکه آفتاب بزنه و ه دغتا صبح چشم هایم مثل ج شب

 گن زن چراغ خونه س اشتباهه، یروشن بشه. این که م

غ هم چرامرد نکنه، که اگه کرد، صدتا چل یرو ب یخدا هیچ خونه ا مادر،

 اگه چشم اون خونه باشه. زن یتونه روشنای ینم

از  صهاون. بگذریم، خال یمردشه و دلگرم یچراغ هم باشه به پشتیبان و

 ، همون روزها خونه ریبونهغاون جا که خدا یار 

ون مارو فروختن و یک همسایه جدید اومد که خدا ایشااهلل ا کناری

 که همه حیرونن، دستگیرشون بشه و روسفید یروز

دن ن شکنه. آره مادر، این همسایه ما که یک پیرزن و پیرمرد بود شون

 من پدر و مادر و مونس و یاور و خالصه یبرا
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 بود؟ یاسم اون ها چ یهمه کس. اگه گفت

همان طور که اخم  شوشغم یمن خیره شد. من با تعجب و فکر به

 کردم حواسم را جمع یم یهم رفته بود سع یهایم تو

ه، دید و گفت: دیگه این که این قدر فکر ندارکنم که خانم جون خن

 حاج رحمت و بانو خانم خدا بیامرز دیگه

 بابا بزرگ مادر؟

یر جون سرش را تکان داد : بله، خدا خواست که اون ها سبب خ خانم

 بشن و دست منو بگیرن. حاج رحمت واسطه شد و

 و یکه تاجر چین یرو گذاشت بازار، در حجره حاج قاسم بلورچ عباس

 کشید تا شد این حاج یبلور بود و حاال این بچه چ

ه بخورن و این اعتبار رو  یبازار قسم م یکه رویش تو یموسو عباس

 دونه و بس. همون سالها بازم، یهم زد، فقط خدا م

رحمت یک زن و شوهر مطمئن رو پیدا کرد و دو تا اتاق هامون رو  حاج

 بهشون اجاره دادم و یکخورده زندگیمون سرو
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 یاطگرفت و دیگه تنها نبودم. خودمم یواش یواش پیش بانو خی مونسا

 درو یوقت ها برا یو قرآن یاد گرفتم و بعض

کردم و شب و روز هم دعا به جون حاج رحمت و  یم یخیاط همسایه

 یکردم. اینه که مادر یک وقت م یبانو خانم م

خالصه شه. یآدم از خواهر و برادر بهتر م ی، برا ریبهغصد پشت  بینی،

 شد و عباس تقریبا یزندگیمون کم کم روبراه م

ه ر کهدونم از اون جا که  یهجده ساله بود که از بخت بد یا نم هفده

 دهند، یدر این بزم مقرب تر است، جام بال بیش تر م

 ه وحاج رحمت که پدر همین ملیحه خانم باشه دور از این خون داماد

 بین رفت. بیچارهاز  افلغشماها ، درد بد گرفت و نا

خانم موند و سه تا دختر که دومیش همین عروس خودم بود.  مرضی

 خانم که اومد خونه حاج آقا از یخالصه مادر، مرض

. و یجون جون یجا که دردمون مشترک بود، شدیم دوست ها اون

 خوب بعدشم که معلومه، عباس بیست سه چهار سالش
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ونم کرده بود، منم که جبود و گلویش پیش این ملیحه خانم گیر  شده

 رفت مستاجر مون یملیحه و خانواده اش در م یبرا

 شد جواب کردیم وملیحه خانم از خونه حاج رحمت اومد خونه ما و رو

 شوهرش زحمت یعروس گل من. بعد هم پا به پا

خاک  یشد این که حاال هست. هرچ یکرد تا زندگ یو خانم کشید

 اشه. مادر جون،مادر و مادربزرگش است، عمر ملیحه ب

 مادرت به اون ها رفته یو بلند نظر یهمه خانم

 یم یگهبعد رو به من اضافه کرد: دیگه از این جا به بعدشم که خودت د

 و معلومه یدون

 یم وطهغخانم جون  یها ففکر و خیال، هنوز در حر رقغکه  من

 خوردم و به او خیره مانده بودم، با تعجب و گالیه

  صفحهنکرده بودین؟ فحاال این ها رو تعریپرسیدم: چطور تا 

که من  یپرسید یخواستم بگم. اوال که مادر، تو ک یهمینو م آهان،

 کنن پدر و مادرشون از اول پدر یبگم؟ بچه ها فکر م
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ن. ینب یهمین طور بوده که اون ها حاال دارن م یمادر بودن و زندگ و

 که من نگفته یتو خودت تا حاال اصال پرسیده بود

ا اون ج از داره که دوست داره ی! بعد از اون ، مادر، بابات یک عیبودم؟ب

 پنبه یکشیده، شماها رو ال یکه خودش سخت

 یم یزندگ یرن تو یرو خودشون م یگه سخت یکنه. همه ش م بزرگ

 گذشته مارو بخورن. صهغخواد  یفهمن، حاال نم

ه ک تو بود فکه حاال امروز من سر درد دلم باز شد به خاطر حر اینم

 خسته ام و یگ یواسه یک مدرسه رفتن و اومدن، م

ا که چرا، حاال که ت یکن یهم م یشوهرت تو یاخم ها تو برا تازه

 ! مادر، واهلل بهید ینم یخوابیدم بهم مژدگون روبغ

ه اهدشو جونیتون رو بدونین. خدا  یقدر زندگیتون رو، این راحت خدا،

 باید واسه یک این جور نبود. مرد یزمان ما زندگ

 زد که یم فگذاشت و زن اصال نبایس حر ینون از جون مایه م لقمه

 کوزه باشه بهتره، چه برسه به این یاگه کاسه جا
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ک ا یمتوقع کنه مثل شما واسه چهار تا کتاب نازش رو بکشن. زمان  که

 خواستیم به زندگیمون اضافه کنیم، یخشت اگه م

 یکا یآمد. از هزار ت یهم در نم ها داشت و داستان ها، صدامون سختی

 هم اسم طالق رو نشنیده بود چه برسه بیاره. اما

 یپا یو خرج عروس یگن بله، عروس یهمین که عروس و داماد م حاال،

 پد عروس یپا یپدر داماد است همه وسایل زندگ

زم با بشینین، باالخره اول و آخر یخونه ام اگه ندن که مفت و مجان 

 ، راحت ، هلو بیا برو تو یکمک اون هاست. هیچ

گن تفاهم  یم یکنن، چرا؟ فور یتونن زندگ یرن نم یگلو.تازه م

 نداریم

ت رویچشمت ابروست، اون به من گفته پایین اب یبه من گفته باال این

 چیه؟! همین دیگه، یچشم است. خوب این ها برا

اد حاضر و آماده و زحمت نکشیده بی ی،همه چ ی. وقتگم یکه م همین

 رو هم یدست آدم، معلوم که باید دندون اسب پیشکش
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ه کخواد، حاال  یم یهم باالخره آدمیزاد سرگرم فو از اون طر شمرد

 یبدوه ، انگشت به زندگیش فرو م یزندگ ینباید پ

ه ن ینه درد دار یگرده. از قدیم گفتن وقت یعیب و ایرا م یو پ کنه

 . االنینال یو م یزن یجوالدوز به خودت م یبیمار

خوابیده  یاین که ور دل من زیر کرس یزمان قدیم بود شم جا اگه

 ناهار صهغباهاس دنبال بچه هات و شام شب و  ی،باش

 یاومد، زهره ات م ی. اسم اومدن شوهرت هم که میدوید یفردا م

 رفت که هنوز کارهایت روبه راه نیست

 یبودم و محمد خندان ، که خانم جون با خنده و چشمکمن معترض 

 شیطنت بار به محمد ادامه داد

چه  .شما هم گفتم آقا، این قدر به زنت آسون نگیر  یاین ها رو برا

 گم؟ یبخوابه ، دروغ م روبغداره زن تا  یمعن

ر ن داز ته دل با خانم جون همداستان شده بود و م یبا خنده ا محمد

 یمخالفتم را اعالم م یغصدا و شلو که با سرو یحال
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 یمحمد م یکه از بازو یمحکم یداشتم با نیشگون ها یکردم سع

 گرفتم ساکتش کنم

 یبدهکار هم نش ی؟جون خندان گفت: بفرمایین ، حاال دید خانم

 گم زنت رو نباید این قدر لوس یخیلیه، اینه که مادر بهت م

 دیگه یکن

 و محمد خندیدند. آن شب در روز چقدر حرص خوردم و خانم جون آن

 کرد، یکه محمد داشت مسئله هایم را حل م یحال

کردم،  یهایش گوش م فدست زیر چانه ام بود و در ظاهر به حر یک

 خانم یها فدیگر بود پیش حر یحواسم جا یول

اب برده بودم و در جو یو گذشته عزیزانم که من تازه به آن پ جون

 سرم را ییا نه؟ با گیج یسوال محمد که پرسید یاد گرفت

 تکان دادم

گذاشت و  یکه خودکار را زمین م یچند لحظه نگاهم کرد بعد در حال

  یصفحهبست گفت: نخیر ، نفهمید یکتاب را م
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 نشاندم فبعد دستم را از زیر چانه ام برداشت و صا

 ی؟کن یفکر م یشه بپرسم به چ یحاال م خوب

 کردم یبه خدا، داشتم گوش م یدستپاچه گفتم: هیچ

م چشم های یبگوید، ناباورانه و سرزنش آمیز تو یاین که چیز بدون

 داشتم یکه سع یخیره شد. فهمیدم فایده ندارد و در حال

د بخنلمحکوم نشوم، با یک  یرا به مظلومیت بزنم که به سر هوای خودم

 خانم یها فتسلیم شدم و گفتم: خیله خب، به حر

 جون

خودم  یتا برا یکن یهام گوش نم فبه حر یشه به من بگ یو نم

 مسئله حل نکنم؟

 ینگاهش کردم و گفتم: ببخشید، معذرت م یپر از شرمندگ یبا نگاه

 خوام
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 ووم سرو ته قضایا رو با یک نگاه مظل یو گفت: خوب یاد گرفت خندید

 نه؟ خوب حاال بعد از این ی،یک ببخشید هم بیار

 ی؟رسید یفکر به چه نتیجه ا همه

 وون رفتم گفتم: این که خانم ج یفکر فرو م یکه دوباره تو یدر حال

 رو گذروندن یسخت یآقا جون چه زندگ

 همین؟

 خوب، آره

دیگه  یچیزها یخیل یکرد یاگه خوب فکر م ی،پس خوب فکر نکرد

 شد یهم دستگیرت م

 ی؟خواست دوباره درس را شروع کند که پرسیدم: مثال چ یم

و  جا به جا شد رو به من نشست یصندل یرا زمین گذاشت، رو خودکار

 گفت: مثال این که آدم باید بخواد، تا بشه و بتونه.
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و ر یتونست راه آسون رو انتخاب کنه. بگه تنهام، کس یجون م خانم

 رو بکنه که یندارم ، چه میدونم، جوونم و همون کار

، ردک ید ازدواج مش یکه پیدا م یکنن و با اولین کس یهمه م معموال

  صفحهکه یک زن یوفادار ی،نکرد. و یا مثال وفادار یول

 که دیگه نیست. یشوهر یتونه نسبت به شوهرش داشته باشه، حت می

 که کنار یکه دیده و سال های یبه محبت یوفادار

خانم  یعمر طوالن یتوشه باق ی،گذرونده که با وجود جوون همسرش

 شناسه، یسال نم جون شده، یا این که عشق، سن و

 یکه در مورد خانم جون نشناخت و توانست با عشق به کس همونطور

 پدرش باشه، زندگیش را پر یتوانست جا یکه م

 یه متیجاین قدر محکم و پا برجا. پس باز هم ن ی. اونم با عالقه اکنه

 را با تمام وجود بخواد، قادر یچیز یگیریم، آدم وقت

ه به کاست  یشه. و از همه این ها مهم تر، تالش یم یانجام هر کار به

 آید. همان طور که یدنبال این خواستن به وجود م
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 ی،ادرجون تنها به پشتوانه محبت شوهر و عشق به فرزند و مهر م خانم

 اومد انجام داد یرا که از دستش بر م یتمام تالش

 به ده که صبر و تالش و استقامت باالخره یموفق شد، این نشون م و

 شینه و ... و واضح ترین و مهم ترین نتیجه یثمر م

 و یجلوی ی،زندگ یاین که: خود شما، خانم خانم ها ، چقدر تو هم

 خوشبخت و اون وقت؟ با انگشت به کتاب اشاره کرد

نم، او خواندن این، بنده تا این موقع شب باید نازت رو بکشم که برای

 دقت ! و اگه دلت خواست، فقط بایکن فتازه لط

 ی!!...گوش کن

 نفهمیدم؟ چرا گول خوردم؟! مقصر خودم بودم یا اطرافیانم؟ چرا

 از هغدغآن ها یا نداشتن د یانتها یاطمینان از محبت ب

دادنشان؟ یا اصال عادت به همه آنچه داشتم، بدون این که  دست

 یگنج یاحساس کنم هر کدام از داشته هایم به تنهای

 گرانبهاست؟
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م دید؟ مدت ها زمان الز یشنید و چشم هایم نم یگوش هایم نم چرا

 بینیم مهم نیست، مهم یشنویم و م یبود که بفهمم آنچه م

. کنیم ینگاه م یدرکمان و این که چطور یخود ماست و توانای وجود

 ذهن خام و یپخته دنیا، وقت یها فهمه نصایح و حر

 که یانزم آید، همان طور که در مورد من نیامد. تا یباشد به کار نم کور

 روزگار به جبر چشم هایم را بینا و گوش هایم را

د که ارد فبسیار گزا یبهای ی،فهمیدم لذت بردن از نادان یشنوا کرد وقت

 دیر شده بود یخیل

 دانستم این گذران برق آسا، یها مثل برق گذشت و من که نم روز

 یگذرد و دور م یکه ممن است  یخوشبخت یروزها

 یمنور برایشان تص یبودم که پایان یروزهای رقغخبر از فردا،  یب شود،

 شاید تمام انسان ها را یکردم. اشتباه همیشگ

اد شوند و فردا را از ی یم رقغ یشدم که در روزگار خوشبخت مرتکب

 برند. درست برعکس روزگار تیره روزیو یم
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 که فقط چشم به فردا و امید به آینده دارند ی،بدبخت

ز اضا رما شروع شده بود که آقا  یهفته به عید مانده و امتحان ها سه

 بانک به اصفهان منتقل شد. هنوز آن روز فطر

 ونخانم ج یکه زیر کرس یرا به یاد دارم. محترم خانم در حال روبغ

 بود، اشکریزان این خبر را داد و مادرم با آرامش

 اش گفت ییشگهم

نده ا زرو خدا محترم خانم، گریه نکن، خدا پشت و پناهشون، حاج آق تو

 پدر و مادرش مونده؟ این ها یباشن. کدوم بچه برا

 زندگیشون یهمه شون باید برن پ

بود  ندهخانم گریان گفت: نگو ملیحه خانم، اگر باد به گوشم رسو محترم

 یگهکه ممکنه فاطمه هم راه دور بره، هیچ وقت د

  صفحهدادم یشوهر نم ربتغرو به  یزر
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 یرتونه مانع بشه، قسمت ز یباشه، آدم نم یگفت: قسمت هر چ مادرم

 هم این بوده. از اون گذشته، از این جا تا اصفهان

ر آن. دو سه سال که بیش ت یاون ها م ی،ر ینیست، شما م یراه که

 فشه. از اون طر یتموم م ینیست. چشم به هم بزن

ه، ش یبچه دار م یباشن. پسرهایت. ایشااهلل همین روزها آقا مهدزنده 

 شه یسرت به بچه اون ها گرم م

عه کدفخانم که از دست الهه و رفتار هایش به تنگ آمده بود، ی محترم

 انگار داغ دلش تازه شد و سردرد دلش باز. چون با

 یاه یالهه نه تنها بدبین ی،حدود سه سال از ازدواج آقا مهد گذشت

 گذشته را از بین نبرده بود، بلکه به اختالفات و کینه ها

 ،خون بود  یزد و محترم خانم که به قول خودش، دلش دریا یم دامن

 جور وا یها یدچار بیمار صهغروز به روز از 

 کرد یم یو نادیده گرفتن سع یاعتنای یشد. حاج آقا با ب یم جور

 رم خانممحت ینتیجه رفتار نا درست را نشان بدهد، ول
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ن آ الهه الیق یکرد ظاهر را حفظ کند، ول یم یبا خون دل سع بیچاره

 محترم ی،هم نبود. به همین دلیل با آمدن اسم مهد

بگم؟ اسم  یبگم ملیحه جون؟ چ یاشک به چشم آورد و گفت: چ خانم

 نیشتر به این یآد، خدا شاهده انگار یک یکه م یمهد

 ترهمن از حق خودم گذشتم و این دخ ی،زنه. حاال ما هیچ یمن م قلب

 رو واگذارش کردم به خدا.جگرم از این کبابه که

کنه، شده پوست و استخون. این  ینم یخوش یخودش هم زندگ مهدی

 دونم چه ی، نم یدختره با این اخالق و رفتار عوض

 یکی، خدا یرضا یاین بچه رو خام کرد و به روز سیاه نشوند. برا یجور

 انم ازش خوشش بیادنیست که این خ

 یم یایراد یهمه عیب یدارن. از بخل و حسادت رو ییک عیب همه

 خودش خوب نشون یکنه این جور یگذاره. فکر م

ه ب ی؟ناز یم ی، تو به چ فانصا ینیست بگه ب یشه. آخه یک یم داده

 همتایت؟ به یرعنایت؟ به رخساره ب یقد و باال
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این خاک رو دو  یشد که مهد یدونم چ یمحمدیت؟ من نم خلق

 خون یسرش ریخت که حاال باید نون رو تو یتو یدست

 بزنه و بخوره

 باز سیل اشک هایش روان شد

 ویه دعایت گیراست ، جوون ی،خانم جون گفت: مادر ، دعایش کن. مادر

 . حاال کاریست شده یجاهل

ه بنیست که آدم امید  یخانم گفت: خانم جون، آخه دیگه راه محترم

 تا عمر داره یاشته باشه. چاهیه که مهدتموم شدنش د

 نمبی یدونه هروقت این ها رو م یتویش بسوزه و بسازه. خدا م باید

 نگاه یزنن. همچین به مهد یانگار به جیگرم کارد م

 گمبآره،  یصاحب طاقت نم یکنه انگار بنده زر خریدشه. این دل ب می

 باباش در به ازهغاقال نیان، من نبینم. پسره رو از م

کرد ، از فامیل بریدش، دیگه از برادر و خواهر و پدر و مادر نزدیک  در

 به یتر هست؟ هر وقت این دختر اومد یک ننگ
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 و سرو صدا در آورد و رفت فاز ما بست و یک حر ییک

که خودش هم اشک به چشم داشت گفت: تو رو خدا  یدر حال مادرم

 دونم ینکن، م ونغمحترم خانم، این جور خودتو دا

؟! ارهکدوم درد چاره د یاز خودخور یآره، ول یاوالدته، دلت طاقت نم

 شن یخوره عاقل م یجوون سرشون به سنگ م

ه ایدداد ، گفت: دیگه چه ف یکه سرش را تکان م یخانم در حال محترم

 اون بچه و عمر ما رفت، دیگه چه یجوون ی؟ وقت

ین ه اچبودین، ! االن شما، شاهدین چه اون موقع که با ما آشنا فایده؟

 دیده؟! یچند وقته که مهناز عروس ما شده، از ما چ

نه کمرز خودش رفتار  یرو یرا آدمیت الزم است. اگه کس یآدم بابا،

 دارنکه باهاش نسازن. مگه یمگه دیگران چه درد

ه چمه و فاط یخواهیم؟ االن مگه مهناز با زر یم یاز احترام چ یرغ ما

  صفحهگه به یم یمهد کنه؟ اونم همین طور. یم یفرق
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ا ر ماول شما، از شما کینه به دل گرفته، خوب دخت یمخالفت ها خاطر

 خواستیم ، درست ، حاال عوض یاز اول تو رو نم

وز رین اباید مارو به  ی،مارو از فکر اول شرمنده کن یکن یکه کار این

 خدا شاهده شب و روز خودم رو نفرین ی؟بنشون

 یکنم که کاش قلم پایم خورد شده بود، نرفته بودم خواستگار یم

. هم که آب را از سرچشمه باید بست یگفت: راست یبا همدرد مادرم

 یدیگه حاال کاریست شده و آبیست ریخته، چاره ا

 نیست

دونستم ملیحه خانم جون، گرگ  یخانم پریشان گفت: چه م محترم

 ته بود من اصالگف یبود، لباس میش پوشیده بود. به مهد

ر د یفکر کن یخوام، هررنگ یرو به خاطر خانواده ات و تعصبتون م تو

 ، من یآورد و این پسر منم گول خورد، هیچ

 گیس سفید خام شدم
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ریختن که خدا رو  یم یدونه چه اشک یخدا م یفاطمه و زر همین

 آد این ها را از هم جدا کنین. حاال اولین یخوش نم

 یببینه همین دو تا هستن. اون روز که مکه چشم نداره  کسانی

 و یرتغرو خام کنه، عاشق تعصب و  یخواست مهد

 یمدیو ق یاش بود. حاال که خرش از پل گذشته ما شدیم بازار خانواده

 و فهمیده و عقل کل که یو امل ، اون شده امروز

 کسر شانش است با ما نشست و برخاست کنه

 یمحترم خانم م یرا جلو یکه استکان چا یجون در حال خانم

 من خودم به ی،حق دار یشما بگ یگذاشت، گفت: هر چ

 رسید و طینتش یگفتم که اگه این دختره عقلش م یهمینو م ملیحه

 یکرد که همچین خودش رو تو یم یخوب بود باید کار

مه ه با این یاین ها جا کنه، از مخالفت روز اول پشیمون بشن. ول دل

 نیست به خدا یعا چاره امادر جون، جز صبر و د
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حق نشسته. شما، یک مدت  یهست که جا یکن. باالخره، خدای توکل

 مثل حاج آقا دندون سرجیگر یدونم سخته، ول ی، م

 یبازشون نگیر، بگذار خودشون بفهمن فرق احترام و  یغبگذار، سرا

 چیه یاحترام

 ه،کرد و گفت: د آخه خانم جون، درد همین ضغخانم دوباره ب محترم

 بشه مویز یخواد، مهد یاین دختره هم فقط همینو م

ا هبچه  یدلش خواست سرش بیاره. خدا شاهده وقت یدم که هر بالی بی

 بینم، یدور هم جمعند و بگو و بخند این ها رو م

م کرد ره پایین. منم پسر بزرگ یشه از این گلوم م یخون م ذاغ انگار

 نه این که واسه دیدنش، بخوام منت ی،به یک امید

 بکشم

 دوباره اشکش سرازیر شد و اشک همه ما هم بدنبالش

 یگریان همه افتاد با شرمندگ یخانم، چشمش که به چشم ها محترم

 دل شما رو هم روبیغگفت: تو رو خدا ببخشید، دم 
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 پاشین مادر، پاشین برین سر درس هاتون. یکردم. مهناز، زر خون

 تونم بگیرم از یاین زبونم رو نم یه جلوتقصیر منه ک

  صفحهبس که دلم پره

ک جون که عینکش رو برداشته بود و با گوشه چارقدش داشت اش خانم

 بابا، آدم اگه درد یکرد، گفت: ا یهایش را پاک م

ت اما مادر هر وقت دل ی،کرد یترکه. خوب کار ینکنه که دلش م دل

 دیم گفتنسوزه همیشه به این فکر کن که از ق یم

ما ه ش. این دختره ام بیگر همه نیک و بد کن ی،به خود کن یچه کن هر

 و کجا نتیجه یکنه، حاال تا ک ینه، به خودش بد م

یاره. ت برو ببینه. فقط باید آدم صبر و چشم بینا داشته باشه و طاق اش

 شه، یاین دنیا گم نم یتو یمادر جون، حساب هیچ

 ؟شه یم یبه امید خدا راه یحاال فاطمه خانم ک یخاطرت جمع. راست

که دست همکار قبلیش  یقراره آقا رضاامشب بره اصفهان، خونه ا واهلل

 بوده ببینه، اگه مناسب و تر و تمیز باشه دیگه چند
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 بیشتر وقت نداره، باید اسباب ببرن یروز

 مادر با تعجب گفت: چطور با این عجله؟

بر شناسین ص یمنتها آقا رضا رو که متونن بعد از عید هم برن،  می

 گه حاال که قرار به رفتنه زودتر برن ینداره، م

 ور،هم که اون ج یره، مهد یهم که م یره، زر ی. فاطمه که م بهتره

 ی،خواد بره سرباز یهم که بعد از عید م یمرتض

 تم:مونن. دیشب به حاج آقا گف یفقط مهناز و محمد واسه من م دیگه

 شیم. خدا را شکر بازم این یم ریبغ یکدفعه یحساب

 دو تا پیشمون هستن

 گرداند، گفت: خدا ینقلش رو دور م فجون، همان طور که ظر خانم

 به خودت و حاج آقا بده مادر، یایشااهلل عمر طوالن

وهر نیستن . زن و ش ریبغبا هم هستن، هیچکدوم  یو شوهر تا وقت زن

 هستن، بچه ها برگ و بار، برگ هم یریشه زندگ
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روز به شاخه س یک روز نیست، اصل ریشه س. ریشه که باشه و  یک

 درخت سرجا، برگ و بار هم دوباره سرجایش

دم چند سال دیگه همشون با بچه هاشون  یگرده. قول بهت م برمی

 برگردن و سرتون این قدر شلوغ بشه که دیگه واسه

 دلت تنگ بشه ی،یکخورده تنهای

دا که صورتش را پوشانده بود گفت: تو رو خ یخانم با لبخند محترم

 خانم جون، دعا کن خدا به همشون و بخصوص اول به

 ما یچشم ها یسالم بده، قدمشون رو یفاطمه بچه ها

مه ده صبر داشته باش. حاال ه یجون گفت: به فاطمه هم بچه م خانم

 اش پنج شش ساله، دکترها هم که گفتن سالم هستن،

داره، منتها صبر  ییک ساعت یهر چیز ی؟خور یرو م یچ صهغدیگه 

 ما کمه

گه، بازم خدا رو شکر  یخانم گفت: آقا رضا هم همیشه همینو م محترم

 خدا یگه هر چ یدامادم خوب و با ایمانه. همه ش م
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ه را شده. من که همه  یم یبخواد. تازه من و فاطمه رو هم اون دلدار

 کنم یرم و دعاش م یم

ر، ادمخیر  یمادر گفت: همین براشون از صد تا دوا و دکتر بهتره، دعا

  صفحهممکنه گیرا نشه یرغ

به چشم  یکه برق شیطنت همیشگ یجون یکدفعه ، در حال خانم

 گفت: واهلل محترم یبه من زر یهایش برگشته بود، با نگاه

 سبای هیچ، از حاال به بعد یکه نباید بخور صهغگم  ی، من که م خانم

 یهم ما یک یک ی،چند دفعه خدا رو شکر کن یروز

 شونکه باالخره از خونه بیرن اریغداشتیم، هم شما یک ته ت یکدونه

 کردیم و یک نفس راحت کشیدیم. مادر، این ها همه

 شکر داره، مگه نه؟ یجا

،  یرمن و ز یتایید مادر و محترم خانم و خنده هایشان و سرو صدا با

 یون با روش همیشگکرد. خانم ج ییرغفضا ت
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 نم،و نشاط را به جمع ما برگرداند و محترم خا یدوباره شاد خودش،

 هایش را فراموش کرده باشد، با چهره صهغانگار 

 آرام و مهربان و پر از آرامش از خانه ما رفت یا

و  یاهدل ها و همر یبینم نزدیک یکنم، م یکه به آن روزها فکر م حاال

 ها و صهغکه بین ما بود، در کوچک شدن  یمحبت

از خصایص  یهایمان چقدر موثر بوده. این هم یک مغشدن  کمرنگ

 یاست. آدم همین قدر که احساس کند، دل های یآدم

 ها اگر این دل یهست که با او همدرد و شریکند، حت مخوارغو  همراه

 ها انجام ندهند صهغجز شنیدن  یکوچک ترین کار

 ضطربمو همراه او و به خاطر او اشک به چشم بیاورند، فقط بشنوند  و

 آدم مغبشوند و از سر اندوه آه بکشند، انگار بار 

ه چکند و اگر  یسینه را آزاد م مغشود، چنبره  یبه خود سبک م خود

 کند. همین ی، به هر حال کمر راست م یبه سخت
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 یعمل م یچنان بجا و کار مغسبک کردن بار  یبرا یهمدل احساس

 بیشتر مشکل حل شده.درست فکند که انگار نص

حل  یبرا یحت یاست که ممکن است کس یاین حالت زمان فبرخال

 مشکالت قدم بردارد،

ه و ظیفنه به میل و رضا و مهر ، بلکه به جبر و اکراه و از سر و ولی

 یاجبار. آه که چقدر آن موقع حال آدم ها فرق م

ار مراه با حس گزنده و نیشده ی،به تلخ یشود ول ی. مشکل حل مکند

 دهد. یم یمقدار یو ب یکه به آدم احساس خوار

ر ه بکقابل بیان  یرغ یاندازد، رنج یجانفرسا بر جان آدم چنگ م رنجی

 شود. ینا گفته آدم افزوده م یکوله بار رنج ها

شاید چون جوهره انسان پرورده محبت و مهر و عاطفه است.  چرا؟

 ر و از صمیم قلب به سمتشرا که به مه یدست ناتوان

ک نددهد، مگر ا یتوانا اما دلمرده ترجیح م یشود بردست ها یم دراز

 یکه مفهوم مهر و جوهره وجود یدلمردگان
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گم کرده  یرا گم کرده اند و همیشه کورمال کورمال در پ خودشان

 یدور را راه راست م یخویش، نا دانسته، بیراهه های

 یحسرت بارشان گم م یو هر روز بیش از دیروز در گمراه پندارند

 یرنج در پرتو گرما یدانند که حت یشوند. چون نم

م که به خاطر اندوه ما ن یو به پشتوانه چشم های یو همدل دوستی

 دارند، زیباست و قابل تحمل. آه که اگر این یاشک برم

 گراکرد.  یام فرق م یفهمیدم، چه قدر زندگ یرا آن روز ها م چیزها

 چون و یب یعشق فرمان روای یفهمیدم که معنا یم

ن مکم یاو این فرمانروای یاگر با بزرگوار ینیست، حت یبر دیگر چرا

 دوست داشتن ، در بند کشیدن و یشود، و معنا

 بودن نیست یمالک مطلق دیگر

 رد،کودکانه از حد که بگذ یاشک و ناز کردن و قهر و رفتارها سالح

 کند و ریشه محبت را از یعمل مدرست برعکس 

 آورد یکند و از جا در م یبیخ و بن م
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 ورک این بر پایه درک و فهم و شعور بنا شده و برپاست، عدم د نظام

 ی،از زندگ یدر هر مرحله ا یو کم عقل یشعور یب

گر آتشین و ریشه دار، ا یترین روابط گرفته تا عشق ها یمعمول از

 یشود ، قاتل رابطه و عشق و دوست یمستمر و دائم

 ..است

و  ده روز بعد بود که محمد گفت پس فردا، همراه محترم خانم حدود

 رود. آقا رضا همراه وسایل یفاطمه خانم به اصفهان م

  صفحهرفت و محمد همراه مادرش یم

کتاب هایش بود داد و بعد هم  یکه سرش تو یخبر را در حال این

 یاین سه، چهار روز چه امتحان یگفت: نگاه کن ببین تو

 بپرس یاگر مشکل دار ی؟دار

صال . اراه انداختم یکه آن شب چه سرو صدا و قیل و قال بیهوده ا وای

 برایم قابل قبول نبود که محمد تنها و بدون من، آن
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ت و ذشگ یما م یچهار روز، به مسافرت برود. نه ماه از نامزد یبرا هم

 کامل هم از یک روز یاین مدت، حت یمن تو

 یسبد، ح یاش برایم عذاب آور بود و حس یدور نبودم. فکر دور محمد

 دانم مالکیت زیاد نسبت یشاید مثل حسادت یا نم

 هرشخواهد همراه مادر و خوا یشد از این که محمد م یاو باعث م به

 برود، حرصم بگیرد. انگار محمد ملک مطلق من

 اندیگر یبرا یانجام کار ندارد متعهد به یکردم لزوم یفکر م بود،

 ! یای؟نرود یا مهد یکردم چرا مرتض یباشد. فکر م

ه و وردمن هم باید بروم. بهتش زده بود، معلوم بود کامال جا خ الاقل

 را نداشته و از یو رفتار یاصال توقع چنین برخورد

ه فانکه از رفتار الهه داشت، آن شب موشکا یبد یبا سابقه ذهن طرفی

 خواست سراز احوال من در آورد. اما رفتار من، یم

وب خواستم از محمد دور باشم و خ ینبود، فقط نم یاز بدجنس واقعا

 نبود، رفتارم یهمان طور که خواسته ام معقول و منطق
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طر بود. مسلم بود که من به خا یمنطق یرغبه دنبالش دالیلم هم  و

 خواهرشتوانم بروم، کمک کردن او به  یامتحان هایم نم

ر او هم یک ام یمن از دور یبود، ناراحت یو منطق یمعمول یهم امر

 بود، نه یک مسئله الینحل یواضح و طبیع

 و جرنغداشتم این موضوع ساده را ب یهایم سع یمنتها من با لوس باز

 بزرگ کنم تا مجبورش کنم که نرود

 یوقت یمن. ول یجار یکه نشدم، آخرش باز گریه بود و اشک ها موفق

 محمد بعد از ناز و نوازش، دوباره محکم و

ده که بلد بودم، استفا یگفت که باید برود، از آخرین هنر خونسرد

 خواستم با یکردم. قهر کردم! آن قدر احمق بودم که م

ز ااحمقانه ام و مسخره ترین شکل ممکن به او ثابت کنم که  رفتار

 اش ناراحتم. آن شب و فردایش هر چه محمد یدور

تر و دلیل و منطق مرا سر عقل آورد، خودم را بیش فکرد با حر یسع

 لوس کردم و در نتیجه اوقات او هم تلخ شد
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 انمآخر باز همان آش بود و همان کاسه . آن شب مادرم، محترم خ شب

 شام دعوت کرده بود که شب یو سایرین را برا

ر فک دور هم باشیم و من اصال متوجه رفتارم نبودم یا در حقیقت آخر

 است که هیچکس متوجه یکردم رفتارم طور یم

م تیز بین خان یاز چشم ها افلغشود.  یرابطه ام با محمد نم سردی

 محمد را فهمیده بود و هم یجون که هم گرفتگ

 مرا یها یسرسنگین

تر از ودزراه افتادن  یروز بعد، خانم جون که قرار بود محمد را برا صبح

 قبل یمن که خیلمعمول بیدار کند، به در زد و 

 مزد از این که خانم جون بیایید بیدار شده بودم، خودم را به خواب

م ار؟ من د ینماز بخون یخوا یمحمد بیدار شد و صدایم زد. مهناز نم

 رم یم

  صفحهجواب ندادم
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 ی؟بکن یخوا یهم نم یخداحافظ ییعن ی،دونم بیدار یم

 نگاهش را احساس ینگفتم. یکخورده ساکت شد. سنگین یهم چیز باز

 شد که خم شد و یکردم و طاقتم داشت تمام م یم

 به موهایم را از صورتم کنار زد، گونه ام را بوسید، یک دست آرام

 موهایم کشید و گفت خداحافظ و رفت

 را که به هم زد، اشکم سرازیر شد و سرجایم نشستم، یک لحظه در

 خواستم بدوم دنبالش، صدایش کنم و معذرت بخواهم و

 اندبه هم خوردن در حیاط به من فهم یصدا یبگویم اشتباه کردم، ول

 که دیر شده

ج رن و صهغاز  یدریای یمحترم خانم و بقیه، دیگر ممکن نبود. تو جلوی

 دانستم چه کنم که در یخوردم و نم یم وطهغ

ک پا شد و خانم جون وارد شد و در رابست. دستپاچه اشک هایم را باز

 خانم جون که به زحمت کردم و سالم کردم.
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 یشد گفت علیک سالم و بعد همان طور که لبه تخت م یم نزدیک

 یکرد، ب یکه از درد پایش م ینشست، همراه ناله ا

 نبود یاما کار درست ی،مقدمه گفت: این کار رو کرد

 هاج و واج خودم را به آن راه زدم و گفتم: کدوم کار؟

 یکرد یراه یمحلهمین که شوهرت رو با قهر و تهر و کم 

از  یبا تعجب گفتم من؟ و پیش خودم فکر کردم، خانم جون چطور

 اتاق در بسته و روابط ما با خبر شده؟

،  شد گفت: آره دیگه یچشم هایم خیره م یکه تو یجون در حال خانم

 یتون یمادر، دیگه تو، سرمن که کاله نم ی؟پس ک

 الهکتونه  یترش نمسر پدر و مادر و بزرگ  یهیچ بچه ا ی. یعنبگذاری

 عارن، یبگذاره. منتها جون پدر و مادر، عاشق ب

 آرن. اما ننه، من آفتاب لب یخودشون نم یچیزها رو به رو یخیل

 بومم، شاید اگر حاال نگم، فردا اجل مهلت نده
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 پریدم وسط حرفش: خدا نکنه، خانم جون

 یاده عکنه، باالخره  یها همه ش تعارفه، آدمیزاد عمر نوح که نم این

 دیگه دنیا بیان. حاال این ها به یباید برن که عده ا

 شه ینیار حواسم پرت م فحر یتو فکنار، مادر حر

 قتهداد گفت: چند و یهمان طور که زانوهایش را با دست فشار م بعد

 ها رو بگم، اما امروز، دیگه فخوام این حر یکه م

ت جزم شد و دیدم وقتشه. ببین مادر جون، فکر نکن چون شوهر عزمم

 کشه یا خانواده اش یدوستت داره و نازت رو م

 یدلت خواست م یو هر کار یدوستت دارن ، دیگه میخت رو کوبید

  یصفحهبکن یتون

! ی؟که چ یشیشه کرد یخواد بره سفر، دو روزه خونش رو تو یم پسره

 اال اگه چندخواد بره کمک خواهرش؟ ح یکه م

 یخواد بیاد کمک تو، این کارو م یدیگه زن امیر واسه این که م صباح

 اومد؟ یداشت؟ تو خوشت م یکرد، صورت خوش
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 دخانم جون رو قطع کردم وگفتم: به خاطر این نبو ف..با عجله حر

ه ش یمبود؟ واسه این که داره دور  یجون حرفم را برید: واسه چ خانم

 مادر جون، آدم این جور شه؟! آخه یو دلت تنگ م

 خوادش یکنه که م ینم یبه مردش حال

، کردن راه و رسم داره. اول همه یو زندگ یداشتن، شوهردار دوست

 ی،تو سخته از اون دور بش یاینو بدون هرقدر برا

 اون دو برابر تو سخته یبرا

شه برایش  یگیره و صاحب همسر و همبالین م یزن م یوقت مرد

 بیشتر سخته که از زنش دور بشه. خصوصا مرد یخیل

 مثل شوهر تو ینجیب و سربه راه

 یکنه که مردش از دور یکار یزن اگه زن باشه با خوش خلق دوما

 و اخم و تخم. تو اگه یش بشه نه با کج خلق صهغ
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 یکرد یخوش شوهرت رو بدرقه م یهم به پا شده بود باید با رو خون

 این اولین ی،کهردک یو با اوقات خوش راهیش م

 خواست بعد از زن گرفتن بره همیشه یادش باشه یکه م یسفر

 یزندگ یتو یهمه ش قربون و صدقه نیست. تا نر یمهناز، زندگ

 داره یآد چه زیر و زبرهای یخودت، دستت نم

ه ب یگاگه زن نباشه، شیرازه زند ی،زنزندگ یتو یمونده که بفهم یخیل

 شه یهم بند نم

. یو ناخوش یخوش یمردش باشه، تو یباید همدل و همزبان و همپا زن

 هم چفت یاگه لوالیش تو ی؟بین یاین در رو م

 یول ،شه  یخوره و باز و بسته نم یدر اصال به درد نم ی،که هیچ نشه،

 داشته باشه، وگرنه نغاگه چفت شد باید رو

 کنه ییکسره قژ و قوژش گوش رو کر م

 یبشه تا زندگ یزندگ نغکه با نرمش باید رو هم این زنه یزندگ واسه

 یسر و صدا بجرخه. مادر جون با همه این که م یب
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اد گم زن اگه بخو یمن م یمرد همه کاره س و فالن و چنانه، ول گن

 یتونه یک مرد فلج رو راه بندازه، اگه نخواد م یم

هن و او  یک مرد سالم رو هم از پا بندازه، مادر، به یال و کوپال تونه

 تلپ مردها نگاه نکن. مرد اگه دلش از خونه ش و

 کنه و یتونه ترق یزنش قرص و خوش نباشه، بیرون از خونه ام نم 

  صفحهحواسشو جمع کارش کنه. این که از این

 ن.ه نتازوکه شوهورت بهت دار یمحبت یدیگه ام اینه که به پشت فحر

 من یادت باشه، از اون مرد عاشق فهمیشه این حر

 روغرغو مجنون تر نیست که عاقبت از زن بد خلق و ندونم کار و  تر

 نشه. مثال همین امروز، مادر جون تو باید پا یفرار

 یو نه فقط شوهرت، مادر و خواهر شوهورت رو هم بدرقه م یشد می

 ن، فکرگ یاز اون عروسشون م یاالن وقت ی،کرد

خودتو  فگن کجا حر ی. همیشه میتموم یدیگه تو همچ نکن

 از اون ی. وقتیمردم رو شنید فاون جا که حر ی؟شنید
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و یک جور  یکه اشتباه نکن یگن تو باید حواستو جمع کن یم ییک

 یدیگه اون هارو دل چرکین نکن

 و آره یاین دنیا همیشه احترام، احترام م یوقت یادت نره. تو هیچ

 محبت هم محبت. برعکسش هم درست همون طور.

یا  هم مادر شوهر و خواهر شوهورت یتو این دفعه این رفتارو کرد حاال

 فهمیدن یا نه. شوهرت هم یا نازت رو کشید و

 یرو در فکر نکن همیشه یرفت. ول ییا به قهر و باالخره با ناراحت رفت

 چرخه . فکر چهار صباح دیگه ییک پاشنه م

 متونیک اتاق و چش یهم باش تا ابد که شماها این جا نیستین و تو ت

 و دل یهم. این قدر که سر گله گذار یرو یفقط تو

آدم باز بشه، دیگه بستنش آسون نیست. یک  یزندگ یتو چرکینی

 اقال یگم از همه بهتر ول یکن که حاال نم یزندگان یجور

 یانواده اش توو شوهرت و خ یعیب و ایراد نداشته باش یجا خیلی

 کمبود ببینن، اونم با این شوهر یاعمال و رفتارت خیل



 

  286                        

 داالن بهشت

لت گفت تو سن و سا ی. بابات روز اول میرس و دانا که تو دار عقل

 من قبول نکردم. مادر جون اگه آسمون هم یکمه، ول

 السبه سن و  یبیاد من این حرفو قبول ندارم. فهم و شعور کار زمین

 هم داده. اگه سن تو اندازه نداره. خدا چشم داده، چاه

ه. ارند یهیچ فایده ا ی،از فهمت استفاده کن ینخوا یهم بشه، وقت من

 خالصه که مادر قدر شوهورت رو، جوانیش رو،

تک  و جمال و کمال و خانواده اش رو بدون. هر کدوم این ها، آقایی

 تک دنیا ارزش داره، چه برسه به این که همه رو با

ن اموتموم رو به سرو س یهمه چ یاین زندگ یداره. حاال اگه نتون هم

 خودت بگو اسمش چیه؟ در ضمن اینم ی،برسون

 یزعز یداره از حد که بگذره به جا ی..یادت باشه، ناز کردن هم حد

 یکنه. حاال خود دان یشدن، آدمو خوار م

 هایش تمام شد فحر یخانم جون بودم که وقت یها فقدر محو حر آن

 مان طور ساکت خیره به خانم جون ماندم. خانمه
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ه که باز نگاه شیطان و با نمکش به چشم هایش برگشت یدر حال جون

 بود، گفت: چرا ماتت برده؟ قصه نخوندم که منتظر

شت زنه و همان طور که دا یپاشو دیگه داره آفتاب م ی،نشست باقیش

 شد گفت: پاشو نمازت رو بخون. هم یبلند م یبه سخت

وا خودت، بلکه شن یمن دعا کن،هم واسه گوش ها یاین پا یه شفاواس

 بشن. واسه عقلت هم دعا کن که بلکه در بیاد

 ا، خانم جون

 یگ یگم، بگو اشتباه م یچیه، اگه اشتباه م

 ینرا گفت و خندان دور شد. در آن تاریک روشن صبح سرد زمستا این

 ینهایت گرفته بود، احساس م یکه دلم ب یدر حال

 حکمو مهربان و در عین حال استوار و م فکردم چقدر این موجود ضعی

 را دوست دارم

موجود آرام، با حوصله، دقیق و فهمیده که حواسش به همه چیز و  این

 از مهر و عطوفت به همه یهمه جا بود و مثل نسیم
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 یکرد و از چشم ها یوزید، دل هایمان را گرم م یما م یزندگ جای

 و حقیقت بینش هیچ چیز پنهان فموشکا یکم سو ول

  صفحهماند ینم

که  ودب یکرد، آفتاب لب بوم نبود خورشید فروزان یجون اشتباه م خانم

 یوجودش تمام اطرافش رادربر م یشعاع و گرما

ن وراکه سرم از د یداد. از جایم بلند شدم در حال یم یو زندگ گرفت

 رفتن محمد منگ و صهغخانم جون و  یها فحر

ون ج خانم فکه حر فحی یگرفته به نماز ایستادم، ول یبا دل بود، گیج

 عقل و گوش خودم هم دعا کنم یرا که گفت برا

را  یعدآن سه روز و سه شب ب یگرفتم و از یاد بردم. هنوز تلخ نادیده

 یم یقرار یو ب یبه یاد دارم ، چقدر احساس دلتنگ

ز ا یس، آن قدر زیر کر یخواب یاتاق خانم جون از ب ی. شب ها توکردم

 خانم جون یشدم که صدا یاین دنده به آن دنده م
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ظرم ه نآوردم و روزها حال مرغ سرکنده را داشتم. ساعت ها ب یدر م را

 فهمیدم، یآمد. تازه م یو کش دار م یطوالن

ان دو فهمیده که به عشق او بوده که یبه محمد عادت کرده ام، م چقدر

 ام و ساعت ها را تا گشته یدوان از مدرسه برم

 یرابو موقع آمدنش،  روبغگذرانده ام. به عشق او بوده که  یم روبغ

 فهمیده که شب ها یمن آنقدر شیرین بوده است. م

 نهخا یو سرد و خاموش است و من بدون محمد، انگار تو یچقدر طوالن

 و سرگردانم ریبغخودمان 

 هرظ. موقع اذان حوصله از مدرسه برگشتم یچهارم بود. خسته و ب روز

 کردم باید تا فردا عصر که یبود و من که فکر م

ط گشت صبر کنم، دلتنگ و کج خلق وارد حیا یبود و محمد برم جمعه

 زمستان هم جلو یسرما یشدم. خانم جون که حت

 گرفت یدارش نبود داشت طبق معمول سرحوض وضو م

 سالم ، خانم جون
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م سرحال گفت: سال یبشاش و صدای یخانم جون سربلند کرد و با صورت

 ماهت، چشم شما روشن یبه رو

خانم جون را بفهمم، بعد  فحر یچند لحظه طول کشید که معنا

 یکدفعه هول و دستپاچه و مردد پرسیدم: محمد اومده؟

 دوباره رفت یخانم جون خندان گفت: اومدن که اومد، ول

 رفت

جا کپرسیدم: رفت؟ سرم ریختند، وا رفتم. دوباره  یانگار آب یخ رو

 رفت؟

ک یخواد بره  یمارو داد و گفت م اتیغجون بلند بلند گفت: سو خانم

 یزن دیگه بگیره که بلد باشه، مسافر رو چه جور

 کنن یبدرقه م

 چهارچوب در راهرو یخانم جون، محمد تو یها فبا آخر حر همزبان

 اختیار خانم جون و مادرم را که یایستاد و من ب
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 از یغپشت شیشه اتاق خندان ایستاده بود، فراموش کردم. جی حاال

  صفحهمحمد فکشیدم و مثل بچه ها، دوان دوان به طر یشاد

دم وسیبنهایت گونه هایش را  یب یو از گردش آویختم و با هیجان دویدم

 و تازه بعد از چند لحظه، از معذب بودن محمد، به

 خجالت شدم رقغو خود آمدم و یاد خانم جون و مادرم افتادم 

شد،طعنه زنان به محمد گفت:  یخانم جون که داشت نزدیک م وقتی

 هست!زنت اگه بدرقه بلد نیست یامیدوار ینه بابا، جا

فت الاقل استقبالش خوبه! . احساس کردم صورتم از خجالت آتش گر ،

 یو بدون این که سرم را بلند کنم فرار کردم تو

 اتاقم

 رقغ م وبود. انگار دوباره جان گرفته بود یبه خیر، چه روز قشنگ یادش

 شدم و چقدر یاز دیدن محمد سیر نم ی،شاد

زد و  ینم یبودم که در مورد رفتارم موقع رفتنش حرف ممنونش

 گرفت. برایم یک قاب یآن روز را از من نم یشیرین
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تور نیاابر و باد، یک می ذغیک کا یقاب رو یقشنگ آورده بود. تو خیلی

 شده بود که کنار یختر دلفریب نقاشزیبا از یک د

بین خودش و  یکه با حریر لباسش، حایل یدرخت بید، در حال یک

 که اطرافش بودند، به وجود آورده بود، یجماعت

 یعاشقانه به سمت چهره مرد یمخمور و نگاه یرا با چشمان صورتش

 شد، نگاه داشته بود. دیدن یکه تنها نیمرخش دیده م

 به کار رفته یکه در نقاش یمالیم و ظرافت یبه لحاظ رنگ ها عکس

 یبود، در ضمن این حس که دخترک از هیاهو

ه شده که عاشقانه بهش خیر یاست و مست دلدار افلغبه کل  اطرافش

 داد. در حاشیه زمینه، جا به یمانده، به آدم آرامش م

 شکسته نوشته بودند یجا این بیت ها را با خط

 من استاست خلوت اگر یار، یار  خوش

 من بسوزم و او شمع انجمن باشد نه
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 آن نگین سلیمان به هیچ نستانم من

 گاه گاه بر او دست اهرمن باشد که

 دخترک این بیت را نوشته بودند یو درست کنار پا

 اشدرا دل سرگشته با وطن ب ریبغرود مارا  یتو از سر نم یکو هوای

ن مکردم، محمد گفت: ببین، این دختره هم مثل  یرا که نگاه م قاب

 یکخورده ینفهم یبوده، معلومه طرفش، همچین بفهم

معرفت بوده و مجبور شده برایش توضیح بده و همان طور که  یب

  صفحهداد پرسید: مگه نه؟ یآخرین بیت را نشان م

ه اه آن را باش را به رفتارم قبل از رفتنش فهمیده بودم، اما خود ر کنایه

 گه و دلش یزدم و خندان گفتم: نه ! اگه راست م

 یگه، چه واجب که بره سفر؟ خوب بمونه تو یهاست که م یاین جور

 همون وطن، که توضیح هم الزم نباشه
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 انآوردم با هم یچند لحظه قبل خودش را در م یکه ادا یدر حال بعد

 از حاظر یشاد رقغلحن خودش پرسیدم: مگه نه؟ و 

ه کردم از دست محمد فرار کنم که از جوابم خند یم یام سع جوابی

 اش گرفته بود و همان طور که یک دستم را محکم نگه

 داد یداشته بود، انگشت دست دیگرش را به عالمت تهدید تکان م

 وافتم، هیجان  یهم ، یاد آن لحظه ها و آن خاطره ها که م هنوز

 شود که تنها اشک یم یعجیب در رگ هایم جار یگرمای

ب مرور آن خاطره ها سب یکند. حت یلبریز از حسرتم خاموشش م ایه

 شود لهیب عشق پاک و سرشار از مهر و یم

م رایبنفسم را ببرد و هنوز هم، با آن که سالها گذشته است،  هیجان،

 جواب مانده که اگر محمد جسم مرا هم یاین سوال ب

 و یو سیر طبیع یکرده بود، اگر ما هم مثل بقیه، روابط عاد فتصر

 کرده بودیم، باز هم آن کشش عمیق و یرا ط یمعمول

 ماند؟ یم یپایان، بینمان با همان شدت باق یحس عجیب و عالقه ب
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قه اندازه عشق و عال یکنم که ارزش ب یدانم چرا همیشه فکر م نمی

 محبت او در قلب من و پر یمن و محمد، دوام همیشگ

، عد از گذشت سال ها و رفتن اوب یبودن آن عالقه و عشق حت فروغ

 با هم بودنمان یرنگ نباختن خاطرات و تصویر زیبا

 ... و

ر آن عشق، تنها به این خاطر بود که د یهمه عظمت و زیبای خالصه

 یب یذهن من دوست داشتن با مهر، عطوفت، عالقه ا

 تام و شور و یو دلبستگ یوابستگ ی،حد و مرز روح یکشش ب نهایت،

 معنا شد. و این نتیجه هم یناشدن فوص یاشتیاق

 به دلیل ظرافت روح و رفتار محمد بود که به من در آن سن تنها

 ام دوست داشتن و یاولین بار در زندگ یو برا یبحران

د یا آموخت و من رفته رفته یجسمان یرا به دور از شهوت و تمنا عشق

 و کشش یشیدای یگرفتم که تسلیم جسم در انتها
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است که  یتنها به منزله پیشکش کردن وجود خود به کس یروح

 شود یو روح انسان م یهست یفرمانروا

آن سال ها و در آن سن، محمد هم با زجر، شهوت و خواست  شاید

 دانست که این یکرد و نم یرا از خود دور م یجسمان

و  زجر و زحمتکش در دراز مدت، چه دربودن چه در نبودنش، مرا عبد

 او نگه خواهد داشت یاسیر همیشگ

 یفهمیدم چقدر سرنوشتم فرق م یمن این حقایق را آن روزهام اگر

 بودم که یکرد. منتها چون آن زمان من هم بدبخت نادان

فهمید، مسیر را  یرا نم یو جسمان یو عشق صور یعشق واقع فرق

 را ندانستم که آسان به دست یاشتباه رفتم و قدر گنج

ت و از دستش دادم و دیگر هیچ وقت نه حسرکه  یبودم، تا وقت آورده

 داغ از دست دادن آن راحتم گذاشت و نه توانستم به

ام را فراموش  یشوم و داغ از دست دادن خوشبخت یراض یعشق صور

 کنم
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ت مهم و سخت است به دس یکنند ، آنچه خیل یتر آدم ها فکر م بیش

 که من یو سعادت است، در حال یآوردن خوشبخت

 یسخت تر است حفظ سعادت است و نگهدار یمطمئنم آنچه خیل حاال

 ممکن است با مساعدت یخود خوشبخت ی،خوشبخت

حفظ  ستاآنچه مسلم  ییا شانس یا تقدیر و یا.... به دست بیاید ول یاله

  صفحهآن بدون عقل و تدبیر میسر نیست

ک و بهار آن سال هم رسید و گذشت و تمام شد.مثل برق، مثل ی عید

 یخوش زندگ یبرهم زدن، مثل همه دوران ها چشم

 ارکه انگ یگذرند و درست برعکس ایام تیره روز یبا سرعت باد م که

 گذرد و یزمان ، سالنه سالنه و از سر صبر م

 عجله ندارد

و  من یک موقع به خودمان آمدیم که اوایل تابستان بود و سالگرد عقد

 یمحمد و موقع رفتن زر
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 یایران بود، چقدر سرمان شلوغ بود. مهمان یکه زر یهفته آخر سه

 و رفت و آمد و خرید و در عین حال یدر پ یپ یها

 دلهره

من  و نگران بود یکرد. زر یتازه رفتنش را باور م یخود زر یحت انگار

 بودیم. سه چهار روز آخر دیگر مگینغو مریم 

 شده بود یخواب و خوراک و شب و روز همه قاط

 وبزرگ گرفت و همه قوم  یشب مانده به رفتنش مادرم یک مهمان سه

 عروس و داماد را دعوت کرد. شب یخویش ها

 رفتنش هم محترم خانم همه را دعوت کرد

کرد  یآن شب خانم جون که حالش از عصر خوب نبود، عذرخواه یول 

 و نیامد

 مکند. خان یسرشب خودش آمد خانه ما تا از خانم جون خداحافظ زری

 خودش به راه دور یاز نوه ها یجون انگار که یک
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دوست  یخیل یرا که زر یبود. بقچه ترمه ا مگینغنگران و  برود،

 کادو داد و یبه زر یداشت به عنوان سرراه

م چش یچند لحظه تو یعینکش با مهربان یصورتش را بوسید و از باال

 که نم اشک داشت، خیره شد و گفت یزر یها

و ت مال یز من داشته باش، این ها یک جفت بود، یکرو ا ییادگار این

 دونه ، اندازه مهناز یمال مهناز، که خدا م ییک

 دوستت دارم

د دستش بود گفت: ایشااهلل که سفی یتو یبعد همان طور که دست زر

 خدا نگهدارت باشه یو هر جا هست یبخت بش

 یک دفعه زد زیر گریه و خانم جون همان طور که دست به سرش زری

 کشید گفت: گریه نکن مادر، مسافر خوب یم

 بترغدونم  یچیه؟! م یگریه برا ی،عروس یگریه کنه. به سالمت نیست

 هست و دلت گرفته. اما مادر جون، یهست، دور
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شوهر کرد دیگه همه کس و کارش اول شوهرش است. مبادا  یوقت زن

 مرهم دل اون یو جا یکن یقرار یاون جا ب یبر

  صفحهبار دلش یبنده خدا بش

یخ ب یاز یک بچه کمتره، خصوصا اگر زنشون ه صهغطاقتشون به  مردها

 گوششون نق بزنه. هر وقت دلت گرفت سوره

 یبونه،رغ رو بخون با توجه هم بخون تا دلت آروم بگیره. خدا یار والعصر

 مادر، زن بایدنکن  یپیش شوهرت نآراوم یول

 یو نوه خودم یک یهست اریغباشه. حاال اگه تو ته ت یآستر زندگ

 یکدونه، گناه شوهرهاتون که نیست مادر جون، هست؟

بند آمد و آخر سر  یزر یخانم جون اشک ها یها یکم با شوخ کم

 پس از آن که چندین و چند بار صورت خانم جون را

خم شد تا دستش را هم ببوسد که خانم جون نگذاشت و هر  بوسید،

 اصرار کردیم یبردنش به مهمان یبرا یچه من و زر
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 بود ، ایمقبول نکرد و گفت: مادر، حالم روبراه نیست، وگرنه خودم از خد

 بیام . شماها برین خوش باشین

ن ا آرفتم، اما بعدها همیشه خودم را لعنت کردم که چرا خانم جون ر

 تنها گذاشتمشب 

فرودگاه هم موقع  یتمام مدت اشک ریخت و تو یشب زر آن

 محمد یهم گریه کردیم که صدا لغب یآن قدر تو یخداحافظ

 در آمد

 یاز کس یعجیب که آدم وقت یداشتم. دلشوره ا یعجیب و بد احساس

 یکند دارد، دلم را ب یم یآخرین بار خداحافظ یبرا

هم  او بینم و شاید یرا نم ییگر زرکردم د یکرد. انگار فکر م یم تاب

 راه یگرفت. تو یهمین حس را داشت که آرام نم

 یباندوه،  رقغکرد و من  یم یفکر، آرام رانندگ رقغبرگشتن، محمد 

 ریختم یصدا اشک م
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وا هو  بود. ماه قرص کامل بود یمهتاب یبه یاد دارم: آن شب ، شب خوب

 از آن جا که دلم گرفته بود بیش تر از یول ،فصا

 حمددیدم. در طول مسیر هر چه م یماه، زمینه سیاه آسمان را م قرص

 فو سوال و صحبت به حر فکرد با حر یسع

ت: گف خانه یکدفعه یها یوادارم کند، موفق نشد تا این که نزدیک زدن

 این دوستت کاملش هم به یدونست یمهناز هیچ م

 خودت نیست؟ یقشنگ

 پرسان نگاهش کردم دوستم؟

 آهان

 کدوم دوست؟

 ی؟شوخ گفت: اگه گفت یبا لحن

 دونم، خودت یحوصله گفتم: نم یبود، ب شوشغمن که فکرم خسته و م

  صفحهبگو
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 ینه فکر کن. خودت باید بگ

 ی؟زر ی؟بدون فکر گفتم: ک

ه نتقص بود ک یک یروشن. بفرمایین زر یخندان گفت: به به، چشم زر

 حاال کامل شده؟

 خنده ام گرفت: محمد اذیت نکن، بگو دیگه

 حاضر و آماده باشه، نه؟ یهمه چ یخوا یتبل، م یا

ین اخودم که چیز به  یبا انگشت ماه را نشان داد و من از خنگ بعد

 یکه در مورد زر یرا نفهمیده بودم و از حرف یسادگ

اش  یبودم از ته دل خندیدم. محمد باز با همان روش همیشگ زده

 افلغو حواسم را پرت کرده بود و من  ففکرم را منحر

 یها و شوخ فکشید حواسم به حر یکه انتظارم را م یا یاز بدبخت

 محمد جلب شد تا به خانه رسیدیم یها
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 مئنانتظار که مط فخانه که شدیم نزدیک اذان صبح بود. برخال وارد

 خانه همه یبودیم خانم جون بیدار است، چراغ ها

 خاموش بود

 یم،محمد گفت: باالخره یکدفعه هم شد که ما خانم جون رو بیدار کن

 عجیبه خواب موندن

، اتاقش بیدار است یدادم خانم جون تو یکه احتمال م یمن در حال

 رم صداشون کنم یگفتم: من م

، م چرا آن شب چراغ اتاق را روشن نکردمکن یهم هرچه فکر م هنوز

 مانم. نور چراغ راهرو همراه من وارد یمتعجب م

 دیوار روبرو افتاد، بزرگ و وحشتناک یاتاق شد و سایه ام رو

 یبخانم جون جوا یآرام صدا کردم: خانم جون و نزدیک تخت شدم. ول

 تختخواب بود ینداد. به پهلو و پشت به من رو

م بازویش را تکان دادم. خانم جون اذون رو گفتن نشستم و آرا کنارش

 ره باال، زود باشین! خانم یها، االن نماز مومن ها م
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 ...جون، خانم جون

  صفحهنداد یخانم جون هیچ جواب یمحکم تر شد، ول یتکان هایم کم

ت تعجب خانم جون رو به سمت خودم برگردانم. چشم هایم از حیر با

 آن که یا گرفت و بگشاد شد، وحشت تمام وجودم ر

ا بون خودم باشد، دهانم با تمام قدرت به فریاد باز شد. خانم ج دست

 آزام و یکرد. نگاه یباز روبرو را نگاه م یچشم های

ود انگشت هایش ب یکه هنوز تسبیح تربتش ال یو دستش در حال ثابت،

 من که از ترس فلج شده بود افتاد، سرد یپاها یرو

 و یخ کرده

من نبود.  یشد، انگار صدا یکه از حنجره من خارج م یهای ػجی

 تاریک اتاق و یحیرت، وحشت، تعجب و ترس از فضا

ز با یدیوار روبرو بزرگ و ترسناک بود، چشم ها یخودم که رو سایه

 یخ کرده و سردش، داشت یخانم جون و دست ها
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 آورد یمرا از پا در م

م خان یدر چشم ها فلج شده بود و چشم هایم خیره یبه راست پاهایم

 قدرت فرار از آن صحنه را نداشتم. یجون مانده بود. حت

ود بکه از اختیار خودم هم خارج  یدهانم تمام وحشتم را با صداهای

 ریخت. چراغ روشن شد یبیرون م

 یان همحمد ، و مادر و آقا جون سراسیمه وارد اتاق شدند. تکا امیر،

 یزدن هامادرم و صدا  یمحمد و امیر، التماس ها

. مرا بگیرد یفریاد ها یتوانست جلو یآقا جون هیچ کدام نم پیاپی

 که وجودم را گرفته بود، آن یو ترس یشوم و ناباور

. ودمببدن و اعمالم را از دست داده  یشدید بود که اختیار اعضا قدر

 صورتم پاشیدند تنها یکه تو یآخر سر هم آب سرد

 قدرت عمل از من سلب شده بود یدهانم را بست، ول

 یکرد و از اتاق بیرون برد و من همان طور بهت زده، م لمغب محمد

 بزنم و خانم جون ػبزنم، گریه کنم، جی فخواستم حر
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 یاشک داشتم، حت یصدا کنم. فایده نداشت، من که همیشه دریای را

 میغامان  یاشک هایم هم خشکیده بود. قلبم در فشار ب

فراق و  مغاز دست دادن،  مغشد.  ینهایت و ناشناس فشرده م بی

 میغناشناخته و گنگ بود.  میغمن  یهجران برا

 بر اشک هم بسته بود یدردناک و نفس بر که راه را حت

 ورد فضا را پر ک یغگریه، تسلیت و شلو یپر از جمعیت شد. صدا خانه

 یفقط نگاه م یگچ یمن همچنان مثل مجسمه ا

مر ث یباین که مرا از آن حال در آورند،  یدیگران برا یسع . همهکردم

 خانم جون و دست سردش یماند. منظره چشم ها

 یکه رویم خم م یرفت. صورت های یچشم هایم کنار نم یجلو از

 یشنیدم ول یها، توصیه ها، همه را م یشدند، نگران

 نبودم یقادر به هیچ حرکت

قرآن و چشم  یگریه، آوا یشد. رفت و آمدها، تسلیت ها، صدا صبح

 یزده همه مثل فلیم صامت مغگریان و نگران و  یها
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ه گذشت و من که بهت و ترس از پا درم آورد یچشم هایم م یجلو از

 توانستم باور کنم که خانم جون دیگر یبود، نم

ال که تمام شد، یک عمر خاطره، یک دنیا عشق و مهر، مظهر س نیست،

 یمثل یک دفتر برا یپر شمار امید و نومید یها

 همیشه بسته شد؟

از  ستبرسر د یپتک آخر بر اعصاب کرخ شده ام فرود آمد، تابوت ناگهان

 که رویش ترمه کشیده یاتاق خانم جون، در حال

  صفحهبودند، خارج شد

جون  انمشیون و ال اله اال اهلل ، باورم شد که این خ یصدا یبه ال ال

 است، مادر بزرگ مهربان و خوش زبان من که بر

ر نااش هنوز ک یرود. کتر یهمیشه از این خانه م یدست دارد برا روی

 تسبیحش انگار فضا را پر کرد یحوض بود، بو

شیطان و  یگوشم پیچید. من دیگر آن چشم ها یپاهایش تو یصدا و

 که چشم باز یکه از روز یدیدم؟ کس یان را نممهرب
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 یهمزبان همه دوران ها ی،بچگ یبودم، کنارم بود؟ قصه گو کرده

 هیشه یو سایه مهر همیشه همراه من، داشت برا یزندگ

 رفت؟ زیر لب و ناخودآگاه گفتم: خانم جون یم

ون بد وبه چشمم هجوم آورد. فریاد دوباره راه گلویم را باز کرد  اشک

 یخودم بفهمم چطور، به جنازه که رو یکه حت این

 شد رسیدم یدوش مردها از من دور م

 نبرین؟ بگذارینش زمی یخانم جون، خانم جون! خانم جون رو کجا م

ود. ه بفراتر از آن که بشود تصور کرد وجودم را در خودش گرفت نیرویی

 حریفم یدیدم. کس یدوباره باید صورتش را م

م. ردک یه رو انداز خانم جون زده بودم رها نمرا که ب یشد. چنگ نمی

 جنازه را زمین گذاشتند و کنار رفتند. ترمه را کنار

، زندگیم ی. آن جا بود، مادر بزرگ من، یادواره همه دوران هازدم

 که چشم هایش حاال یمن. در حال یمهربان مادر ثان
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 وشن مثل مهتاب، رو یو صورت فبه رنگ بر یدیگر بسته بود، با موهای

 آرام

مام تا بزدم،  یکردم، زار م یجون با آرامش خوابیده بود. گریه نم خانم

 یاز عزیز ترین عزیزانم را صدا م یوجود. یک

یاد فر خواستم درد تلخ و گزنده از دست دادن را با یزدم و درمانده م

 آرام کنم

کردم و  یکه دیگر نفس نداشت التماس م یزدم و به وجود یم ضجه

 کرد. یسیل اشکم صورت خانم جون را خیس م

 کردند دورم یبا گریه دیگران به هم آمیخت. هر چه سع فریادهایم

 اشک، امیر و رقغ یکنند، فایده نداشت. مادرم با صورت

 محمد را صدا زد

ودم، بته خانم جون را نگه داش یکه هنوز با تمام قدرتم ، بازو یدر حال

 جون دور کردند و از خانم لمغب
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 نهاتدرمانده التماس کردم: خانم جون رو نبرین، خانم جون بدون ما 

 مونه، محمد تو، نگذار ببرنش یهیچ جا نم

 نانبرد و امیر هق هق ک یاشکبار مرا عقب م یمحمد با چشم های یول

 کنار پدرم زیر تابوت را گرفت

 مدشد. به مح یثمر بود. خانم جون بر سر دست از من دور م یب شیون

 کردم رهایم کند و ناخن هایم را با تمام یالتماس م

 وفایده نداشت. خانم جون  یکردم، ول یبازوهایش فرو م یتو قدرت

 یجمعیت با هم از خانه خارج شدند و من خرد و ب

  صفحهسینه محمد قایم کردم و زار زدم یچاره، صورتم را تو

، خواست که آرام باشم یگوشم از من م یجواب محمد که مرتب تو در

 زدم. دور و برم شلوغ بود و هیاهو. یفقط زار م

 اکرم خانم را شنیدم یصدا

 محمد آقا ، صالح نیست ببرینش سر خاک
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گه امحترم خانم هم گریه کنان گفت: آره مادر، دیشب هم هول کرده، 

 شه، بمونه بهتره یبخواد این طور کنه ، مریض م

یزان کراش ی،رفتم. از سر درماندگ یاید مسر بلند کردم، نه، ب وحشتزده

 یشنو یپرسید: م یبه محمد خیره شدم که م

ا ببرمت.  ینم ی،اگه آروم نگیر ی،کن یاین طور ی! اگه بخوامهناز؟

 التماس نگاهش کردم، لبم را به دندان گرفتم که

م لرزید به اختیار یصدایم خفه شود و چانه ام که از شدت گریه م

 درآید

ول دش هم چشم هایش از گریه قرمز بود دوباره پرسید: قکه خو محمد

 ی؟آروم باش ید یم

 و یرکردند این اعمال اختیا یآن ها فکر م یرا تکان دادم. یعن سرم

 یاست؟ در تمام طول راه، تا گورستان اشک م یاراد

رق بثل متا آن روز و خاطراتم با خانم جون  یام، از بچگ ی. زندگریختم

 هایش، یگذشت: شیرین زبان یچشمم م یاز جلو
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از ته دلش،  یهایش، نصیحت هایش، وساطت هایش، دعاها مهربانی

 با سوز دل و مناجات سحرهایش، یقرآن خواندن ها

 یایهو اول وقتش، اسباب سماور با سلیقه و صبحانه  یطوالن نمازهای

 که به یاد داشتم، از دست یا کنار خانم یکه از زمان

خسته اش که به گوشم آشنا بود و  یپاها یخورده بودم، صدا جون

 یداد، موجود یام م یمهربان در نزدیک یخبر از وجود

شر ت یداد و حت یما صفا و نورش را از دست م یکه بدون او، زندگ عزیز

 گاهش که هیچ وقت تلخ یگاه و ب یزدن ها

 نبود

د. که مرگ و از دست دادن به جان من زد چه دردناک بو یزخم اولین

 را از دست نداده بودم و طعم یزمان عزیز تا آن

 و اندوه را این طور با تمام وجود حس نکرده بودم یتلخ جدای

 یخواستم و نم یامان و تحمل ناپذیر. نم یب یسوخت، سوزش یم دلم

 توانستم باور کنم که همه چیز تمام شده، یک دنیا مهر
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رود که زیر خاک  یعاطفه و گذشت و خاطره، با قطع یک نفس م و

 از سوز یسر سوزن یمدفون شود. سیالب اشک حت

ایان ، پگرفت. ناباورانه یفریادم را م یکرد. فقط جلو یرا کم نم جگرم

 دیدم، ییک دنیا، یک انسان را م ی،راه یک زندگ

 که این بار عزیز من بود، برایم فاجعه بود

 خواست پیش مردها برود، کنار مادر و یمحمد که م یسفارش ها با

 محترم خانم نشستم، منتظر، تا مادر بزرگم را از

  صفحهدر این دنیا بیاورند یاز آخرین حمام هر انسان سالخانه،غ

ود بدیدم لباس سیاه  یو هر چه م انغشنیدم شیون بود و ف یچه م هر

 اشک یعزیز یاشکبار. هر کس در عزا یو چشم ها

ریختم، چون  یاشک م یکرد و من هم با همدرد یم انغریخت و ف یم

 از دست داده بودم یکه عزیز

سفید، پیچیده اند و براو  یخواستم باور کنم آن که در پارچه ا نمی

 خوانند خانم جون من است. پاهایم حسش را از ینماز م
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ن داده بود. همه به نماز ایستادند و من اشک ریختم. از زمی دست

 بلندش کردند و خانم جون انگار عجله داشت، باز با

ه کار م باین که فریاد نزن یشد. تمام قدرتم را برا یاز من دور م سرعت

 امان یب ضیغکردم فشار ب یبردم. احساس م یم

 گرفت. دندان یکه با اشک آرام نم ضیغکند، ب یرا سوراخ م گلویم

 دادم که صدایم در نیاید. از یهم فشار م یهایم را رو

ه خف ترس این که در این آخرین لحظات از خانم جون دورم کنند، باید

 شدم یم

 ر زمینقب را سه بار زمین گذاشتند و برداشتند و باز نزدیک دهانه تابوت

 این خانه یخواستند تو یگذاشتند. خانم جونم را م

 ، زیر خروارها خاک مدفون کنند؟تاریک و تنگ

 یب ی، وحشت و اندوه صهغاستخوان هایم را لرزاند. ترس،  لرزشی

 یناپذیر داشت قلبم را پاره پاره م فنهایت و وص
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 انممحمد و حاج آقا، خ ی،وحشتزده من امیر، عل یچشم ها ی. جلوکرد

 جون را باز بلند کردند. آقا جون اشکریزان پیکر

 استخوانم را لرزاند زغکرد. وحشت تا ممادرش را سرازیر 

ه آن گودال تاریک و تنگ و سیاه، مادر بزرگ من بود ک یجا تو آن

 صورت یشد؟! آقا جون را که به پهنا یمدفون م

 ریخت، صدا زدند که صورت مادرش را باز کند یاشک م

 یتمام م یدر درونم جوشید. این آخرین لحظه ها بود، به زود چیزی

 یهیچ گاه آن صورت عزیز را نم شد و من دیگر

ا د بکه همیشه ورد زبان خانم جون بو ی. ناخودآگاه شعر سوزناکدیدم

 که لحظه یذهنم زمزمه شد، صدای یخودش تو یصدا

 گرفت یبه لحظه اوج م

 خانه تاریک گور، در پیش دارم راه دور در

 العظیم فراهللغهمنشین جز مار و مور، است کو
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 فریاد به ودم را در بر گرفت و سوزاند، دهانم رانهایت وج یب یخروش باز

 باز کرد و پاهایم را به جلو راند، باید یک بار

 دیدمش یدیگر م

د. یدنکردند نگهم دارند، فقط بازوهایم را خراش یم یکه سع یهای دست

 محبت و خون خود خانم جون یاین من نبودم، نیرو

یون شو  راند. زانو زدم یجوشید و مرا به جلو م یرگهایم م یکه تو بود

 امیر و محمد یکنان صدایش زدم. اگر دست ها

ناک رسخانه ت یمانع نشده بود، شاید من هم افتاده بودم آن پایین، تو

  صفحهخانم جون

 یوکنان، صورت مادرش را باز کرده بود و ر یجون لرزان و زار آقا

 یپر چین که با آرامش یگذاشت، صورت یخاک م

م رااختیارم آ یجگر خراش و ب یبه خواب رفته بود. فریاد ها ملکوتی

 توانستم ببینم و باور کنم و ساکت یشد، نم ینم
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 یعلولرزان از گریه امیر  ی. صورت خیس اشک آقا جون ، شانه هاباشم

 یو صورت اشک آلود مادرم و عظمت مصیبت

 بهش فکر نکرده بودم، فراتر از توانم بود یکه تا آن روز حت

. رسمخواست با ناخن هایم، خاک را پس بزنم و به خانم جون ب یم مدل

 مرگ، وجودم را در یبه عظمت و تاریک یوحشت

 یه مگرفته بود، آن جا، تنها زیر خروار ها خاک، خانم جون من چ بر

 تواند مرا یدید نم یکرد؟ زورم به محمد که وقت

مشت  رسید. یکرد، نم یبکشد، از زمین بلندم کرده بود و دورم م کنار

 زدم یکوبیدم و فریاد م یسینه اش م یهایم را تو

چشم هایم  یزدم که احساس کردم دنیا جلو یو خانم جون را صدا م

 شود و صداها دور. از هوش رفتم یسیاه م

م لبق یخانه رو یچه کشنده و تلخ بود. دیوارها یبعد یو شب ها روزها

 تویش را که یآورد و تحمل خانه ا یفشار م

 بزرگ شده بودم، نداشتم
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 یآمد، اما خودش نبود. صدا یخانم جون م یخانه بو یهمه جا از

 شامه ام یعطر تسبیحش تو یشنیدم، بو یپاهایش را م

م. یدد یکردم، ناباورانه، خانه سیاهپوش را م یپیچید و چشم باز م می

 منظره چشم ها و دست سرد خانم جون و آن شب

 یمن، تو یرفت. مرگ خانم جون برا یر نمچشمم کنا یاز جلو تلخ

 بود. ضربه یاولین تجربه دردناک زندگ ی،هفده سالگ

دیده ن یدروح نازپرورده و نامرا یسخت بود و تحملش فراتر از توانای ای

 همیشه با من یکه برا یمن. مریض شدم، مرض

 ماند، یادآور از دست دادن خانم جون

ه ککرد و در عین حال به محض این  یچاره ام م یمدام معده ب سوزش

 خورد. روزها یخوردم، حالم به هم م یم ذاغ

 یکرد و شب ها، وهم و کابوس و خواب ها یفرسوده ام م یوضع جسم

 آشفته
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داد،  یبه من دست م یو تنهای یتاریک یکه همیشه تو یوحشت حال

 یو خانه خودمان م یحاال شدید تر شده بود. از تاریک

 ا ازرشد که خواب  یم البغرس رفته رفته چنان بر من و این ت ترسیدم

 پناه بردن به محمد هم یگرفت و حت یچشمم م

 و فهم که از فرط ضع یکاست. وقت یکرد و از وحشتم نم ینم آرامم

 یشدم، مدام خواب ها یهوش م یتقریبا ب یخستگ

 رقغکه خیس عرق و  یدیدم و در حال یو کابوس م ریبغو  عجیب

 شدم و به یمحمد بیدار م یاضطراب بودم، با صدا

 بردم و دوباره گریه بود و گریه یپناه م وششغآ

ه شد فبود، انگار زمان متوق یسیاه و دیر گذر یچه روزها و شب ها

 شد یگذشت حالم بدتر م یبود و من هر چه م

تر  شد اعصابم فرسوده یهم باعث م ذاییغ یحال به هم خوردن ها و ب

 شود
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دیگر  یدانم چند روز گذشته بود که حس کردم، نگاه ها طور نمی

 یاطرافیان سر در نم یدو پهلو یها فشده، از حر

 یم درهم محمد که به نظر یو همین طور از عصبانیت و اخم ها آوردم

  صفحهآن فدر در یآمد انگار به او توهین کرده اند. ول

ه ین کبودم که حوصله دقیق شدن در دیگران را نداشتم. تا ا رقغ خودم

 یک روز باالخره با اصرار، مرا همراه محمد و

 فاطمه خانم، فرستادند دکتر

ه د کدکتر را هم نداشتم، این بو یحوصله جواب دادن به سوال ها یحت

 دکتر پرسید یوقت

 هستین یا مجرد؟ متاهل

 من جواب داد یمحمد به جا

 متاهل

 نیست؟ حامله
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 محمد محکم و قاطع گفت: نه

 ..فاطمه خانم با مالیمت گفت: محمد جان حاال شاید

 محمد حرفش را قطع کرد و گفت: گفتم که نه

 یره مخی که ماتم برده بود، نگاه ناباورم از دکتر به محمد و برعکس من

 مطرح کردن این سوال هم برایم عجیب یشد. حت

 ده بودیمبود، ما که هنوز ازدواج نکر

 دکتر دوباره رو به پرسید: تاریخ آخرین عادت ماهانه

 ودم شوهر دار بو یشرم تا بناگوشم را قرمز کرد. در ظاهر، زن سرخی

 در باطن هنوز یبود، ول یعاد یاین موضوع

ر گر چه دکت ریبا،غ یمرد فبودم که از طرح این سوال از طر یدختر

 کردم ینهایت احساس م یب یباشد، شرم

فده خجالت به محمد کردم و با سر زیر انداخته، گفتم: ه رقغ ینگاه

  صفحهروز پیش
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اگر درصد  ینیست، حت یرو به محمد گفت: هفده روز زمان کم دکتر

 هم احتمال داشته باشد، باید مطمئن شویم، شما یکم

 گین نه؟ یچطوز این قدر با اطمینان م

 یکنه داروهاایشون آزمایش بدن، چون اگر اشتباه کرده باشین مم

 براشون ضرر داشته باشه یتجویز

اش افتاد.  یعصب یبه محمد نگاه کردم و نگاهم به چشم ها حیران

 دکتر که از حال ما تعجب کرده بود از فاطمه خانم

عد نسبتش را با ما پرسید و خواهش کرد، چند لحظه بیرون باشد و ب

 دوباره از محمد پرسید که مشکل چیست؟

 خواست زمین دهان باز یکرد، دلم م یر صحبت ممحمد با دکت وقتی

 دکتر و هم از یکند و مرا ببلعد، هم از خجالت جلو

ه چمحمد  یدیگران و ناراحت یفهمیدم دلیل نگاه ها یکه تازه م این

 واقعا آن ها فکر کرده بودند من حامله یبوده است. یعن

 ام؟
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 انهن دیگرذ یهم مثل محمد بهم برخورده بود. از این فکر که تو من

 کشیدم، یدرباره ما چه ها گذشته بود، هم خجالت م

ط کردم. مگر خودشان قرار نگذاشته بودند و با ما شر یتعجب م هم

 یداشت؟ ب یها چه معن فنکرده بودند؟ پس این حر

 خودشان؟ فما بود یا حر یاعتبار

 یواین اثر را ر یهر حال دکتر تشخیص داد که احتماال شوک عصب به

 معده گذاشته و اختالل ایجاد کرده و یسیستم عصب

زیاد معده هم به علت ترشح بیش از حد معمول اسید معده  سوزش

 را ذاغکه دارم معده ام هم  یاست و به دلیل حالت عصب

یک  در مقابل اعصاب تحت فشار، یکند و توضیح داد هر بدن ینم قبول

 دهد و به همین دلیل هم یجور واکنش نشان م

ده دچار اختالل ش یعصب یدستگاه گوارشم در مقابل تنش ها احتماال

 کند و برایم قرص و شربت یکه به مرور بهبود پیدا م

 تجویز کرد
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 همیشه با من یبرا یکردم که این بیمار یآن روز فکرش را هم نم

 بماند

 به دکتر افتادم از محمد پرسیدم: پس تو فکه دوباره به یاد حر شب

 یمادر این ها چه فکر یهمیده بودخاطر این که ف

 ی؟کردن، ناراحت شده بود

 آرام پرسید: کدوم فکر؟

ا رکشیدم اسم حامله بودن  یمحمد هم خجالت م یخنده دار بود، جلو

 بیاورم

  صفحهکه امروز دکتر گفت دیگه یگفتم: همون

 ی؟زد و گفت: مگه تو خودت نفهمیده بود یلبخند

 به خاطر خودم نگرانن ساده و راحت گفتم: نه، فکر کردم

 دو یها فمنظورشون از حر ینفهمیده بود یخیز شد و گفت: یعن نیم

 زنن چیه؟ یکه م یپهلوی
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 نه اصال، فکرش رو هم نکردم

ن، شیرین گفت: خدایا زن ما رو ببی یرا تکان داد و با لبخند سرش

 خواست، یخوب عزیز من، این که دیگه فکر و تامل نم

 یک چیز واضح بود

 ه من و تو که...آخ

 نتوانستم ادامه دهم و ساکت شدم

ا ه از قرار اون یدونم. ول یکشید گفت: م یکه دراز م یمحمد در حال

 جور دیگه فکر کرده بودن

خوردم  یها که محمد را از دست دادم همیشه در نهان حسرت م بعد

 که کاش همان طور بود که دیگران فکر کرده بودند،

 و من از دستش نداده بودم

 یبعد از مراسم تو یماتم واقع یخانم جون گذشت. ول یعزا روزهای

 خانم یخال ینداشت. جا یما بود که تمام یخانه خال
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گوش  یهایش تو فپاهایش و یاد حر یخاطره هایش و صدا جون،

 را بیش از پیش با دل و صهغپیچید و  یدلمان م

 کرد یجانمان آشنا م

ر هتب یگذشت حالم به جا یه مکه ترسو تر از قبل شده بودم، هر چ من

 یشد. از خانه مان و شب م یشدن ، بدتر م

ر بشده بود، دست بردار نبود .  البغکه بر وجودم  ی. وحشتترسیدم

 کردم با یخودم، که گمان م یانتظار همه و حت فخال

 یشود و به حال اول برم یم یگذشت زمان رفته رفته همه چیز عاد

  صفحهشد یم گردد، روز به روز حالم بدتر

ور میل مادر و محمد، مجب فسرکارم باز به دکتر کشید و برخال آخر

 کنم. دکتر گفت که اگر فشدم قرص آرام بخش مصر

ام را عوض کنند در بهبود حالم موثر  یباشد و محیط زندگ ممکن

 خواهد بود. این بود که آقا جون که انگار بعد از خانم
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گشت، تصمیم به عوض  یفرار م یبرا یبهانه ا یجون خودش هم پ

 کردن خانه گرفت

ود شگنجید و قابل باور نبود که آقا جون حاضر  یذهن هیچ کس نم در

 یاو گفت که چشمش برنم یاز آن خانه دل بکند. ول

 دارد آن خانه را بدون خانم جون ببیند

ز د اتاثر است و بع یکردیم این تصمیم او گذرا و از رو یفکر م همه

 از یزود یک یپشیمان خواهد شد، اما خیل یمدت

، کم تر از چهار ماه یآقا جون طالب خانه شد و در مدت همکارهای

 همان طور که زندگیمان بعد از خانم جون رنگ و

و تحول آن  ییرغعوض شده بود، خانه مان هم عوض شد. این ت بویش

 فرصت نشد در یقدر سریع اتفاق افتاد که حت

 مموردش درست فکر کنی

ام بود،  یدل کندن از آن خانه که یادگار تمام ایام خوش بچگ چقدر

 یداد و یادآور تمام روزها یخانم جونم را م یبو
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تمام  و ازدواجم با محمد و یام با زر دوستی یادآور –ام بود  زندگی

 که در این خانه و در کنار یخوش دیگر یروزها

 یلخبا همه ت ی،این دور ولی بود، سخت برایم –خانم جون دیده بودم 

 موثر بود یاش، در بهبود حال من خیل

 یوارا که ما یبسیار کوتاه، هم خانم جونم و هم خانه قشنگ یمدت در

 و آرامش بود از دست دادم و وارد مرحله یخوشبخت

 یدبیرت یتازه که حاال، یا تقدیر یا ب یشدم. دوره ا یدیگر از زندگ ای

 رنگ آن آرامشمن ، باعث شد دیگر هیچ وقت 

شد در مسیر  یام رود یگذشته ام را نبینم. زندگ یو آسودگ خیال

 خیال من، نامانوس و یروح خام و ب یناشناس که برا

 شته یرا به بها یو خام یبود و مجبور شدم تاوان ناپختگ ناشناخته

 یعمرم و از دست دادن کس یسال از بهترین سال ها

 وجودم عجین شده بودبپردازم که مهرش با تار و پود 
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ه کمن این طور بود  یهمه این طور است یا برا یدانم در زندگ نمی

 یام تدریج یزندگ یو تحول ها ییرغهیچ کدام از ت

 هلتم.همه آن قدر سریع و بدون زمینه انجام شد که مدت ها بعد نبود

 شد باورشان کنم، در آن ها دقیق بشوم و بیندیشم. یم

ه کخانه  ییرغمثل مرگ خانم جون و یا مثل تازدواجم با محمد،  مثل

 یآن قدر به سرعت انجام شد که بعد ها همیشه فکر م

خانم جون و  یکه بو یچطور بدون این که بفهمم از خانه ا کردم

 چشم یکه از وقت یداد، خانه ا یخودم را م یها یبچگ

 یمکه همیشه خانم جون  یکرده بودم آن را دیده بودم، خانه ا باز

 و یمادرت تو را حامله شد برایمان قدم کرد یوقتگفت 

 که یمداو اون اتاق رو به قبله به دنیا یبابایت این خانه را خرید و تو

 حاال اتاق منه

و آرامش را با تک تک سلول هایم  یآن خوشبخت یکه تو یا خانه

 و آرامش یخوش بچگ یحس کرده بودم، جدا شدم و دنیا
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 را پشت سرجا گذاشتم یو سپیدبخت

 یک چیز کم داشت و آن عطر یو قشنگ ینوساز یجدید با وجود خانه

 شد ما بیش از یخانم جون بود که باعث م یو بو

  صفحهکنیم ریبیغپیش احساس 

ه بزرگ داشت. کوچ یعریض بود که خانه های یکوچه ا یمان تو خانه

 یصفا کوچه قدیم یتر بود، ول یو محله شاید اعیان

نه  بود، یتناور میان آن خبر یداشت. نه از شرشر آب و درخت هان را

 یکه از فراز دیوارها تو ییاس یعطر گل ها

 ریخت یکوچه م

بزرگ و  یبود از سنگ سفید. از در یکوچه یک خانه شمال انتهای

 چهغروبرویت با یشد یسفید رنگ که وارد حیاط م

 یمرنگارنگ داشت که اسم بیش ترشان را ن یعریض و پر از گل ها ای

 فدانستم و دو تا درخت تنومند کاج که دو طر
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ه از نگر خانه مرتب و منظم ایستاده بودند. دی یپنجره ها یروبرو چهغبا

 بود، نه تخت یقرمزش خبر یها یحوض و ماه

 یورکنار آن و سماور همیشه جوشان خانم جون و نه زیر زمین نم های

 یو سرکه و گالب ها یآن عطر ترش یکه از تو

 آمد یجور وا جور م

 یدش یوسیع م یوارد ایوان یرفت یکه باال م یچند تا پله پهن سنگ از

 ساختمان را گرفته بود، نرده ها و یکه سرتاسر جلو

 و پیچ و خم دار سفید بود، که فدرها از آهن ظری یرو یها حفاظ

 پله ها یکرد و روبرو یساختمان را زیباتر م ینما

بلند  یشد و دو طرفش پنجره ها یبود که به ساختمان باز م یدر

 داشت یسرتاسر

 ساختمان یک راهرو، پهن بود که به دیوار دست یاز در ورود بعد

 یبود، روبرویش آینه ا یبزرگ چوب یجالباس یراست
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داشت و بعد یک هال وسیع. یک  فظری یکه اطرافش گچبر سرتاسری

 از آن ها شد اتاق یهال دو اتاق بود که یک فطر

 بعدها شد اتاق من یمادر و پدرم و دوم

 شپزرفت. سمت چپ آ یبود که به باال م یمارپیچ یراه پله ها روبرو

 یدلباز داشت که نورش را از حیاط خلوت یخانه ا

 یچبرگکه فقط با دو ستون  یگرفت و باالخره سالن یو تر تمیز م ینقل

 شد یاز هال جدا مو با فاصله 

ق . اتایشد یوارد یک هال مربع شکل م یرفت یپله ها که باال م از

 یاتاق عل یپله ها اتاق امیر شد و اتاق کنار یروبرو

ه ک بود یانبار وسایل و جهیزیه من. کنار آن هم در یو اتاق دست چپ

 شد یباز م یبه حمام بزرگ و روشن

ه به نچآ فرفت. برخال یبود که باز به باال م یطبقه دوم راه پله ا در

 رود، در یآمد که پله ها به پشت بام م ینظر م



 

  334                        

 داالن بهشت

ن آشد. و از  یکوچک باز م یبود که به یک هشت یراه پله در انتهای

 یبه اتاق یبه پشت بام و دیگر ییک ی،جا دو در چوب

ه ک بود یبزرگ یمستطیل شکل بسیار روشن راه داشت که از قرار انبار

 با حسن سلیقه تبدیل به یک سوئیت زیبا شده بود

یک  اردیو یاز دیوار جنوب یاتاق سرتاسر شیشه بود و نیم یشمال دیوار

 سفید و سبز بود و یها یحمام کوچک با کاش

لباس عوض  یشد حت یآن م یبزرگ و جادار که تو یدیگر کمد نیمی

 جادار را داشت یآن اتاق حکم انبار یکرد و برا

  صفحهگرفت یچیز جا م یهایش کل یفسه ها و تخته بندق یکه تو

 تمدانس یکه نم یکه آن اتاق را دیدم چقدر ذوق کردم، در حال روزی

 من یمستقل برا یشد گفت مثل خانه ا یآن اتاق که م

 من خواهد شد یو آرزوها یگور خوشبخت یو محمد بود، روز

که به وضوح دیدم  یکرد. تنها بار یم ریبیغپدرم با خانه جدید  طفلک

 که کرده پشیمان است همان بار بود. یاز کار



 

  335                        

 داالن بهشت

و  یلمکه با  یخانه قدیم فکرد اشتباه کرده و بر خال یاحساس م انگار

 یاین خانه به سخت یکرد، برا یپول خرج م بتغر

 بود. انگار فمخال یکرد، به خصوص با تعویض اثاثیه خیل یم خرید

 نگه دارد و خواست ته مانده خاطراتش را یدلش م

 یقبل ثیهآمد مادر را هم برنجاند. این بود که اثا یعین حال دلش نم در

 یشد، مادر سع یخانه پخش م یدر عین این که تو

 چشم پدر را با وسایل مانوس پر کند یکرد جلو یم

ه و سر و سامان دادن خان یمادر هم با این که سرش به رسیدگ خود

 خرید، ورد یکرد و هر چه م یم یگرم بود، هر کار

 فتر یزبانش یاد خانم جون بود. و تقریبا شب جمعه ها همراه پدرم م

 سر خاک

شب  یقرآن خانم جون و دعاها یصدا یپنجشنبه به جا یدیگر عصرها

 مادر یادآور او بود یحلواها یجمعه اش، بو
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ر دبا به جا شدن ما تا اواسط آذر طول کشید و من با این که تقری جا

 یآرام آرام حالم بهتر م یکارها نتوانستم کمک کنم، ول

ب آمد و سرگرم شدن به اسبا یم مغآشفته کم تر سرا ی. خواب هاشد

 یخانه جدید مرا از حال و هوا یو جا افتادن تو یکش

 دور کرد یقبل

 یقنظر من اتاق خودمان بود. با چه عش آن خانه در یترین جا قشنگ

 مخمل یآن جا را مرتب کردیم و چیدیم. پرده ها

 یابزرگش که با خریدن مبل ه یرا همراه مبل راحت یقبل مهمانخانه

 به خصوص نداشت، مادر به یاین خانه جا یجدید تو

ود پنجره و زیر پرده ها که با هم هماهنگ ب یداد. مبل را جلو ما

 گذاشتیم، کنارش یک گلدان بزرگ سفال که نخل مرداب

ان. تمدر، تخ یبلند داشت و سه کنج دیوار میز تحریر بود و روبرو یها

 یدرست مثل یک خانه نقل
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 یقتکمد جا دادیم. و یقفسه بند یکتاب هایمان جا نداشت که تو فقط

 گفت: فقط یک یبه شوخکارمان تمام شد، امیر 

ارین، بی آشپزخونه کم دارین. حاال که این جوریه گاز و یخچالتون رو هم

 یکدفعه بشیم همسایه

 امکان داشت یو من ته دل چقدر دوست داشتم که چنین چیز

 دم. ازکر آن اتاق بود که طعم مستقل بودن را تجربه یاولین بار تو برای

 ن آن جا وبردم : از مرتب کرد یهمه چیز لذت م

ثل ممحمد که برایم  یانتظار محمد نشستن، از پوشیدن پیراهن ها به

 یکردن اتاق ییک تونیک بلند و گشاد بود و گردگیر

دانستم، از کشمکش و سربه سر محمد  یدر خیال خانه مان م که

 گذاشتن و مثل بچه ها دنبال هم کردن، از پوشیدن لباس او

یا  ینه زدن سر یک مسئله درسکه همیشه بهش اعتراض داشت، از چا

  صفحهآوردن آب خنک از طبقه پایین
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ن ودخانه ب یام احساس خوب کدبانو یزندگ یاولین بار تو یجا برا آن

 را تجربه کردم. دوست داشتم هر روز اتاقمان را

 یم جور درست کنم. از جا به جا کردن وسایل که داد محمد را در یک

 یکه با کمک علگفتم  ینم یآورد و من با موذیگر

 امیر جایشان را عوض کردم، حس خوشایند خانم بودن به من دست و

 بردم. یاو لذت م یداد و از اضطراب و نگران یم

 یرنکشم یا کا یبه خیر. از این که برایش مهم بود که من سخت یادش

 یپیدا م یمافوق توانم انجام ندهم، چه احساس خوب

 انمکه عزیز ترین کس یکس ینهایت عزیز بودن جسم برا ی. لذت بکردم

 بود و روحم را بنده وار تصاحب کرده بود. چه

 یخانه آینده مان داشتم و چه آرزوها که در سرم م ینقشه ها برا

 که در انتظارم بود یخبر از آینده ا یپروراندم، ب

نیمه  یدر پ یپ یعوض شدن خانه محمد هم از شر بیدار شدن ها با

 من یمداوم روزها و افسردگ یب ها و گریه هاش
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ه ب یراحت کشید و با این که بردن و آوردن من به مدرسه قبل ینفس

 بود یراض یکارهایش اضافه شده بود ، ول

فتم ر یرساند و ظهرها هم م یشدیم و او مرا م یها زودتر بیدار م صبح

 همین یپیش محترم خانم تا محمد بیاید دنبالم و تو

 ود که به محترم خانم بیش تر نزدیک شدمروزها ب

م انو فاطمه خ یزر یدور یمحترم خانم که تنها شده بود از طرف طفلی

 داد. همان یآزاراش م یآقا مهد صهغ یو از طرف

بود و تمام  نیمتغکرد برایش  یدو ساعت هم که زمان پیدا م یکی

 کرد و من بیش تر و یمحبت آن ها را هم نثار من م

 یشدم و مهرشان به دلم م یتر به خانواده محمد نزدیک م بیش

 شود و مادر یعوض م یدیدم مادر زر ینشست. کم کم م

دیم و چقدر  یشود، محترم خانم را مثل مادر خودم م یم خودم

 دوستش داشتم. در این میان از زبان این مادر مهربان بود

 شدم یآن ها آشنا م یکه با خصوصیات زندگ
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ول ز اباید بکشه. من و حاج آقام ا ییکجور ین گفت: هر کبار به م یک

 داشتیم نه بین خودمون یزندگیمون نه کمبود مال

 مون شده صهغهمیشه کشمکش دیگران باعث  یو سخن بوده، ول فحر

 ورحاج منص یبزرگ بود. تا وقت یآقا پدر محمد پسر اول کاشان حسین

 پدر شوهرم زنده بود، روزگار به وفق مراد بود و

ه بود ک دهرو به من دا یاین پنج تا برادر با هم بودند. خدا فاطمه و مهد

 و سخن ها شروع فحاج آقا مرحوم شد و حر

ن ای حجره پدرشون سرگرم بودن بدون یاون زمون هر پنج تا پسر تو تا

 رگ بود،در بیاد. حجره هم بز یکه صدا از کس

بود.  راههامون هم خوب و روب یمثل این که حاال حاج آقا داره، زندگ نه

 کوچیکتر یبودیم با دو تا برادر ها یسه تا جار

 یم یپامنار بود زندگ ییک خونه بزرگ که تو یعزب بودن تو که

 که از فوت حاج آقا گذشت، یکردیم. اما یک سال

 یواش یواش زمزمه ها شروع شد
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خواست اوستا باشه، که خوب  یم داشتن و هرکس مسه یادعا همه

 شد. حاج آقا همئن اول تا زمزمه ها شروع شد ینم

حساب کتاب کرد، سهم هرکس رو داد دستش و  یفور ،فحر بدون

 سهم خودش شد همین حجره که االن داره. خونه رو هم

ا، هو همه جدا شدیم. همون سال ها اون دو تا برادر کوچیک  فروختن

 مون باشه، تن به کار بده نبودن و رفتنبین خود

ر همه این سال ها هم دو با یو پول هاشون رو هم بردن و تو خارج

 یشون که زن خارج یبیش تر نیومدن ایران. یک

این  که هم دوبار زن گرفته و طالق داده، این دو تا هم یاون یک گرفت،

 به این کار و اون یجا هستن پول هاشون رو ه

  صفحهبین بردن و سر آخر از حاج آقا طلبکار شدنکار زدن و از 

این که خودشون شاهد بودن که روز اول همه شون سهمشون یک  با

 اون ها کار پدرشون رو ول کردن یاندازه بود، منته
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 از ها نگرفت و پول ها یدیگه. همچین که کاسب یرفتن سراغ کارها و

 نیستیم و یدادن که ما راض امغپی یبین رفت ه

 یم به این و اون یو سخن، منتها مستقیم نه. دورادور ه فحر خالصه

 هم که حاج خانوم خدا بیامرز بود یگفتن. تا وقت

ین ا ابحاج خانوم هم که به رحمت خدا رفت،  یرفت و آمد بود، ول بازم

 دونستن که خدا بیامرز سهمش رو یکه همه م

 کرده، سربلند کردن و طلب ارث فوق

 و یسدریشون کامل به هم خورد و حاال مگه عروبود که میونه برا این

 بشه همدیگه رو ببینیم. واسه این دلم یچیز یعرای

ر م سخواست بچه هام دور هم باشن، که اونم نشد. اون هام هر کدو می

 ریبغاز یک دیار در آوردن. حاال خدا کنه 

 یخدا. همیشه به حاج آقا م یام به رضا یباشن بازم راض تندرست

 کنیم بعد از خودمون بچه هامون به یاید کارگفتم ما ب
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ت گفت: خیال یهم نکشن. حاچ آقا م یرو یمال و منال پنجه تو خاطر

 ها فمنن، این حر یراحت. اگه این ها بچه ها

ه، ومدخانواده ما ا یتو یاین زن مهد یاز وقت یآد. ول یدر نم توشون

 کردیم. شده، خدا عالمه بعد از این یفکر نم یهرچ

 شه یچه م

 ستینه هها رو نزنین. ایشااهلل که خودتون همیش ف...تو رو خدا این حر

. ارهمادر این همش تعارفه. مرگ دیر و زود داره، سوخت و سوز ند ای

 مگه خانوم جون نبود چطور یکدفعه ورپرید؟!

ر س یکرد این جور یکدفعه و ب یباور م یکس یسنش باال بود ول درسته

 و صدا بره؟ عمر دست خداست و من فقط شب و

مون سا این که سر و یکنم، خدایا تا چشم هام باز است، یک یدعا م روز

 هم یببینم، یک یگرفتن بچه هایم رو به خوشبخت

از این بدتر  یمن نیندازه، که مرض یدل بچه ها یحزص پول تو خدا

 ما همه مون سر یک سفره و ینیست. یک روزگار
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بود  یکردیم، نه چشم و همچشم یخونه نشست و برخاست م یک توی

 حاال دیگه یو حدیث. ول فو حر یو نه فخرفروش

ه کجور نیست ، دل ها سنگ شده و آدم ها یک جور دیگه. همینه  اون

 هر کدوم ی،برکت ها رفته. یک موقع ما سه تا جار

 م.کردی یم ییک خونه زندگ یدو سه تا بچه، مثل سه تا خواهر تو با

 شنید. یک نون و یهیچکس هم صدامون رو نم

ن نموخندیدیم که از مرغ پلو به ده یگفتیم و م یرو آن قدر م اشکنه

 خوشمزه تر بود. خوش بودیم و دل ها یکرنگ و با

د زیا یحرص پول آدم ها رو گرفت و چشم و همچشم یبود. از وقت صفا

 دل ها ی،شد و دنباله اش تجمل، این شد که میبین

تر وچکخونه ها جدا و بزرگ تر شد، دل ها ک یگرفت، انگار هر چ فاصله

 یک خونه دور یو نظرها تنگ تر شد. قدیم تو

ع اومد زود رف یهم پیش م یکردند. اگه گله ا یم ییک عده زندگ هم

 کوچیک فکارش، حاال یه حر یرفت پ یشد و م یم
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 خودم یشوهرم، همین خواهرها یشه داستان. نه بگم فامیل ها یم

خواهر بزرگم که از سر شوهر کردن فاطمه با من همچین چپ  اون

 شده، انگار نه انگار از یک مادر و یک پدر و یک

ر خواسته. حاال ه یپسرش م یهستیم. حاال چرا؟ فاطمه رو برا خون

 خواهر من زمان این که من و تو بگیم یبگ یچ

ل دره؟ کینه مارو به  یخود فاطمه نخواست. مگه به خرجش م گذشته،

 یشه. خدا م ینم فدلش صا یگرفته و هیچ جور

ها که به گوش من  فواسه همین بچه دار نشدن فاطمه چه حر دونه

 رو هم بفهمه، دلش ینرسیده و دم نزدم. حاال البد مهد

گن  یشه. برادرهام هم که قدرت خدا سال تا سال نم یتر م خنک

 ه مادر، من دهنم پر ازیا مرده. اینه ک یخواهر تو زنده ا

م، یرگ یکنم . االن یک وقت ها به محمد ایراد م یهم باشه باز نم خون

 گه، یبینم راست م یکنم م یخوب که فکر م یول
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 یق ونباشن چه فایده؟! آدم دوست و رف مخوارغهم اگه قراره  خداییش

 خواد که قاتق نونش باشن، اگر نه یفامیل رو م

 –ون مگفتم: انگار بچه  یها به حاج آقا م جون فراوونه. پریشب دشمن

 راست بیشتره، خودم از عقلش –گفت  می را محمد

 مغگه یار دلم که نیستن، واسه بار دل هم که آدم نباید  یم

  صفحهبخوره

ز ا ییک یخبر از این که خودم به زود یگفت و من ب یمحترم خانم م

 دادم یدل خواهم شد، سر تکان م یهمان بارها

انه ر خما، یک روز سه شنبه بود که د یدو هفته بعد از جا به جای یکی

 شان منتظر آمدن محمد بودم. سه شنبه ها معموال

 یب من هم دیر کرد. و یآن روز دیر کرد، خیل یآمد دنبالم، ول یم زود

 توانستم آرام بگیرم. محترم خانم یتاب و مشوش نم

 وبرغکرد تقریبا نزدیک  یدلشوره رهایم نم یداد، ول یام م دلداری

 که از قیافه در هم یآمد. سرحال و خوشحال، در حال
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 من تعجب کرده بود

مش که اومده تا االن چش یمن توضیح داد: از ساعت یخانم جا محترم

 به در بوده. هم زنت پرپر زده، هم من دلم هزار راه

ار . خوب مادر جون تلفن که هست، مگه یه شماره گرفتن چقدر کرفته

 داره؟

ر سکرد سر به  یم یبوسید و عذرخواه یکه محترم خانم را م یحال در

 گذاشت. یشد، م یمن هم، که اخم هایم باز نم

گرفت، سگرمه  یهایش خنده ام م فماشین هم با آن که از حر توی

 هایم را باز نکردم،

 یکن یبهت بدم حاال که اخم م یخواستم یک خبر یتا این که گفت: م

 گم ینم

 که اخم و تخم یمن دست گذاشته بود. در حال فنقطه ضع یرو درست

 فراموشم شده بود به التماس افتاده بودم که یبه کل
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ه ردکاخم  یخندید، و به شوخ یبگوید چه خبر است و حاال او بود که م

 بود

 فایده ماسبا مزه گفت: مجازات آدم اخمو انتظاره، الت یدر جوابم با لحن

 نداره

کرد صبر  یکه ذهنم را کنجکاو م یمرض که در مورد سوال های این

 که بلد ینداشتم، کالفه ام کرده بود. به تمام ترفندهای

 یابودم متوسل شدم، از ناز و عشوه و التماس گرفته تا قهر و دعو

 یساختگ

 ی؟گ یآخر هم نگفت، تا رسیدیم دم خانه با تهدید گفتم: نم یول

 هو کشیده گفت: ن لیظغمصمم 

 دمزگفتم: خیله خب. و با عصبانیت پیاده شدم و در را محکم به هم 

  ی؟صفحهسرش را از شیشه بیرون آورد و پرسید: خیله خب چ

 گم و زنگ را فشار دادم یگفتم خیله خب حاال بهت م یبا لجباز
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 کرد یام م یدنبالم آمد، خندان و سرحال. خنده هایش بیشتر عصب

ردم کالم هال بودند س یکه تو یو امیر و علو عجله با مادر  یبا کج خلق

 و از پله ها باال رفتم

 تو کنیم، اخم و تخمش رو یها رو ما م یامیر گفت: خوبه دیگه حمال

م و تخ واز اخم  یرغ ی؟بعد رو به محمد کرد و پرسید: اینم زنه تو گرفت

 کار دیگه ام بلده؟ یبداخالق

 !!مادر به اعتراض گفت: امیر

اقال  گذاربمادر جان، مه که سربچه مردم رو کاله گذاشتیم، ...امیر گفت: 

 خودمون بگیم دلش خنک شه

و  یجکهن دنرده ها دوال شدم و با  یتا پله برگشتم پایین و از باال چند

 ره که زن تو یم یحرص به امیر گفتم: کاله سر اون

 بشه آقا، دلت به حال خودت بسوزه نه دوست عزیزت
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ز اره محمد یکبا ی،افت یحاال این قدر دوال نشو مامیر با خنده گفت: 

 شه ها یدستت راحت م

نوز هر امی یاز پله ها باال رفتم. صدا یاین که جواب بدهم عصبان بدون

 و یاز شاد یبلند شد. فریاد مغآمد که جی یم

 انهشده بود. روبرو یک کتابخ یو حیرت. اتاق به کل شکل دیگر تعجب

 ا را منظم و مرتببود که کتاب ه فظری یحصیر

 ر،آن میز تحری یچیده بودند و کنارش گلدان نخل مرداب و جلو تویش

 تختمان زیر پنجره بود و کنارش یک آباژور قشنگ

 ز ومیز تحریر بود و یک دسته گل ر یقبل یجا یبود. مبل راحت روشن

 اتاق را پر از عطر گل مریم کرده یمریم که فضا

 مثل دسته گل روز تولدممیز قرار داشت، درست  یبود، رو

 !رور تولدم؟

این  یپس تولدم بود و دیر کردن محمد برا یبود؟!! وا یاول د امروز

 البد جا بجا یکارها بوده و منظور امیر از حمال
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  صفحههمین وسایل؟ کردن

له ها ز پاپا بند نبودم، با هیاهو و سر و صدا  یرو یکه از شاد یحال در

 من یسرازیر شدم. آن ها هم به دنبال سر و صدا

انم د یهال نم فطبقه دوم آمده بودند. سه پله مانده به ک یپله ها توی

 پایم پیچ خورد یا لیز خورد، خالصه قبل از این که

 یحتچه شده، مثل توپ خوردم زمین. آن قدر سریع افتادم که  بفهمم

 بی –گفت  یامیر که به محمد م فدردم نیامد و از حر

 یواین یک جفت چشم بخر جل یها برا الغاین آت و آش ی! به جاچاره

 بودم اتاقم زده ذوق هنوز که من –پایش رو ببینه 

 از ته دل ریسه رفتم

 یمنامیر و آن قدر شدید که  فبود و هم از حر یام هم از شاد خنده

 دست و یتوانستم جواب مادر و محمد را که با نگران

دادند که نکند شکسته باشد، بدهم. و رگبار متلک  یرا تکان م پایم

 یگذاشت خنده ام بند بیاید. وقت یبا مزه امیر هم نم یها
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 مهگفتند معلو ینفسم باال آمد در جواب مادر و محمد که م باالخره

 حواست کجاست؟

 شد؟ ینم چدو یگفتم : به خدا نم

شما  ازهرفت پایین، رو به مادرم گفت: بفرمایین ت یکه م یدر حال امیر

 یگفت دلدار یگین این بنده خدا رو محمد را م یم

شت شده؟ شانس آوردیم دم پ یدونه چ یهم ندین، چهار تا پله رو نم

 بوم نبود

 ردک یامیر ناراحتم که نم یها فروز آن قدر خوشحال بودم که حر آن

 یخندیدم. وقت یازه خودم بیش تر از همه مهیچ، ت

 لغب یومحابا پریدم ت یهم دنبال امیر از پله ها پایین رفت، ب مادرم

 بوسه کردم، رقغمحمد و با شور و شوق صورتش را 

د و روبما پایین  یمن او ناراحت بود که مبادا صدا یکه به جا یدر حال

 داشت آرامم کند یگفت هیس و سع یمدام م
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 لهکرد و از پ لمغب یشود، همان طور یمن نم فدید حری یهم وقت آخر

 که عطر گل یاتاق خودمان. اتاق یها بردم باال تو

ن توانست اولی یکه م یکرد. اتاق یعشق با هم معطرش م یمریم و بو

 ما باشد و من نگذاشتم یخانه خوشبخت

 لرزد و چشم یافتم دست هایم م ییاد آن لحظه ها م یهم وقت هنوز

 شود. اشک ندامت، اشک حسرت، یهایم پر از اشک م

 یکه از دست رفت و جهنم یبهشت یافسوس، افسوس برا اشک

 جایگزینش شد که شعله هایش سال ها روح و قلبم را

 کاسته نشد یاز حرارتش اندک یسوزاند و خاکستر کرد، ول

 یراژواتاقم است و آباژورش کنار تختم. آب یاش هنوز هم تو کتابخانه

 یاز گلدان چین یپایه ا یسفید بر رو یکه کالهک

ا ب یکشیده بودند، نقاش یو کمرنگ فبسیار لطی یکه رویش نقاش داشت

 رنگ مالیم مثل رویا و درست همان طور هم اتاق

 و مالیم مثل رویا فضعی یکرد، با نور یرا روشن م
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 یتحگل ها بود.  یباز مثل سال قبل یک جعبه کوچک که این بار ال و

 یخاص داشت. تو یانتخاب هدیه هایش هم ظرافت

ه به کمات و براق  یحلقه ا یجعبه، دو تا حلقه بود جدا از هم، یک آن

 که یحلقه ا یآمد و دیگر یم یطالی -ینظر نقره ا

 یتو یریز بود و دوتای یشد و پر از نگین ها یانگشت هفت م یرو

  صفحهشد یو زیبا م فظری یدست یک انگشتر

ر را یگام و حلقه د یپیشنهاد محمد حلقه ساده را پشت انگشتر نامزد به

 آن دستم کردم. با این که سه تا حلقه بود، به یجلو

 یدست مثل یک انگشتر پهن زیبا م یخاطر ظرافت، هر سه شان تو

 شدم یشدند. از نگاه کردن به انگشت هایم سیر نم

س، فت مثل بچه هاگ یبوسیدم و او دست مرا که م یمن صورت او را م

 و نرم و سفید فظری

 ین مامیر که از پایین صدایما یدانم چه مدت گذشته بود که صدا ینم

 زد ما را به خودمان آورد
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اش هنوز به دستم است، مثل گردنبندش که همیشه به گردن  حلقه

 رفت نه او حلقه اش را پس داد، نه من یدارم. وقت

دم نکرد و من هیچ وقت نفهمی یهایش را و هیچ کس هم سوال یادگاری

 که او حلقه اش را مثل من پیش خودش نگه داشت یا

 نه؟

 ریم کوه یهمان شب محمد گفت: از این جمعه به بعد با هم م

 وامیر  مرهاولین بار، ه یبرا یمیل یسه روز بعد باالخره با اکراه و ب و

 محمد به کوه رفتم. ساعت پنج صبح بود که محمد

 ایمارم کرد. من آن قدر خواب آلود بودم و پلک ههزار زحمت بید با

 چشم ها یتوانستم از ال یسنگین بود که به زحمت م

ر ب کردم و یکه با حسرت رختخواب گرم را نگاه م یکنم. در حال نگاه

 شدم، با یحاضر م یمحمد و امیر، با تبل فخال

است که آدم صبح زود، آن  یگفتم چه کار بیهوده و مسخره ا یم خود

 هم روز تعطیل از رختخواب گرم و خواب جدا بشود
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 و راه بیفتد و برود کوه

 الناین سرما و این موقع صبح ممکن است ا یتو یاصال هیچ آدم عاقل

 بیرون باشد؟

امیر و  یو خنده ها یسوخت که با وجود شوخ یچشم هایم آن قدر م

 ماشین، باز هم خوابم برد یمحمد تو

 ویر پرسیدیم هوا تاریک و روشن بود. از دیدن آن همه آدم، از  قتیو

 بچه، که تنها یا دسته دسته به کوه آمده یجون و حت

 بودند، بهتم زد و فکر کردم پس فقط عقل محمد و امیر کم نیست

 یگردیدم از هر چیز دی یکه م یشاد و سرحال اکثریت آدم های روحیه

 و اکراه یاب آلودگاز خو یعجیب تر بود. هیچ نشان

زا همه آن آدم ها من بودم که ع ینبود. انگار به جا یدر صورت کس

 گرفته بودم

فهمن زنت از اون  یگفت: محمد ! االن همه م ی!!امیر به شوخ

 ره ها یقهاره که اگر سرش بره کوهش نم یکوهنوردها
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ان جشه؟! به  یمن، خندان گفت: باورت نم یظغدر جواب نگاه پر از  و

 ده به چه ینشون م یم قیافه ت از سه فرسخخود

  یصفحهاز این منظره و هوا و طبیعت استفاده کن یاومد یعشق

 بعد قاه قاه خندید

ادت و یاول خودمون ر یاز من گفت: انگار دفعه ها ی...محمد به طرفدار

 نیست

ت وسکه نک یگن سال ی.امیر پرید وسط حرفش: واهلل اگر این مثل که م

 از بهارش پیداست

ت به دل یخود ی..درست باشه، اون وقت محمد جان برایت متاسفم . ب

 صابون نزن

که گفت: امیر دوباره چه خبره، صبح اول صبح معر یجواد که م صدای

 امیر را قطع کرد و چشممان به آن ف. حر یگرفت

 دشدن یها افتاد، جواد و ثریا که سرحال و قبراق به ما نزدیک م
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وت رابا ط یدانم آن روزها واقعا چه مرگم بود؟! چطور آن صبح ها نمی

 دیدم، در یو سرزدن آفتاب را از دامنه کوه نم

ا با ه آدم یکرد و رود جار یهوا روح را تازه م یو پاک یکه تمیز یحال

 کرد یم یگشاده پیچ و خم ها را ط یروی

لوع طال که راه رفتیم نور خورشید که کام یاین که هوا سرد بود، کم با

 کرده بود و تالش و فعالیت که به خاطر سر باال

 من سخت بود باعث شد گرمم بشود. کاپشنم را در یراه، برا بودن

 محمد از پشت سرم بلند شد: مهناز، یآوردم که صدا

 زود کاپشنت رو بپوش

 چرا؟ گرممه

ه ن ی،کرد یباید این کارو م یقبل از این که عرق کن یدونم، ول یم

 یخور یحاال. سرما م

 از گرما کالفه بودم
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 یشینیم برا یکرد، گفت: تنت کن، یک جا م یکه کمکم م یدر حال

 صبحونه، عرقت که خشک شد، درش بیار

یم ، پاهادیمبه قهوه خانه رسیدیم، با این که آرام آرام راه آمده بو وقتی

 و از دیدن رفت و کامال خسته شده بودم یم فضع

  صفحهذوق کردم ینشستن، کل یبرا یتخت و جای

 ی،خسته شد یکند، گفت: خیل یکه انگار حال مرا درک م یثریا طور

 نه؟

بود، یک مهر مخلوط با حمایت که آدم  یخاص ینگاهش مهربان یتو

 قادر نبود در برابرش مقاومت کند

 یبا لبخند جواب دادم: خیل

 یکن یاول همیشه همین طوره، ایشااهلل کم کم عادت م یدفعه ها

د، ودنبو وسایل صبحانه رفته  یآوردن چا یو امیر و جواد که برا محمد

 ثریا را یها فسر رسیدند و امیر دنباله حر
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ه اشکرده ب یکه آدم پیاده رو یدورترین مسیر ی: بله دیگه، وقتگرفت

 ه،مسیر خونه تا مدرسه یا خونه مریم خانوم باش

له قه کن یشه. به جان خودم االن مهناز فکر م یبهتر از این نم اوضاع

 رو فتح کرده، مگه نه؟

و هم ر رکردم، ثریا گفت: اگه این فک ینگاه م یمن که با دلخور یجا به

 کرده باشه همچین اشتباه نکرده. مثل این که

مده، واا م یخودتون رو یادتون رفته. همین قدر که این مسیر رو پا به پا

 آفرین داره

 ده،نآقایون گوش  یها فرو به من اضافه کرد: مهناز جون، به حر بعد

 دونستن فبیشتر اعتماد به نفسشون رو از ضعی

 کنن یخانم ها تامین م

، بزرگ را نزدیک دهانش نگه داشته بود یکه لقمه ا یدر حال جواد

 حاال دوباره از ی؟خفه ش یتون یگفت: امیر، تو نم
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 یکن یرو م لطغگیره. هر دفعه این  یحقوق زنان در مصبح جنگ 

 بازم از رو نرو، خوب؟ ی،بین ینتیجه اش رو هم م

ن نتیجه نبوده، همین ادامه جنگ نشو یخندان گفت: هیچ هم ب امیر

 یده که هنوز حقانیت قضیه اثبات نشده، بعد، در حال یم

وز یرپنستن ها نتو یکرد، ادامه داد: و بعض یکه به سمت ثریا اشاره م

 بشن

 یگوش من که محو تماشا یریخت تو یم یهمان طور که چا محمد

 اون سه تا بودم، گفت: صبحونه ت رو بخور، این ها

 یکن یکار همیشه شون است. آروم آروم عادت م

؟ ودههمیشه ثریا هم همراهشان ب یخوردم و با تعجب فکر کردم یعن جا

 نزده اند؟! یپس چرا تا حاال هیچ وقت به من حرف

 درونم آتش گرفت و یک حس آزار یاختیار فکرم مشوش شد و چیز بی

 مهار یوجودم بیدار شد. حس یدهنده با شدت تو
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 یشد، ول یسرکش م یباعث خشم یو ناشناس که در عین تلخ نشدنی

 دلم بود، بروز یرا که تو یوقت آن نبود که خشم

د خو افکارم افتاده بود، نا یکه رو یشد سایه ا یدهم. همین باعث م

  صفحهصورتم اثر بگذارد یآگاه رو

نت پشکا یتون یم یمحمد مرا از آن حال در آورد: حاال اگه بخوا یصدا

 یرو در بیار

 ریمن یهمیشگ یثریا پیشنهاد کرد: به خاطر مهناز جون این دفعه تا جا

و  میآی یتونین برین. ما آروم تر م یمحمد گفت: نه! شماها که م ولی

 شینیم و منتظر شماها یهر جا دیگه مهناز نتونست م

 شیم یم

راه  ه بایدباراز این که دو یقبول کردند و راه افتادند و من با ناراحت همه

 و کاپشنم را برداشتم و با اوقات فرفتم، کی یم

 تلخ راه افتادم
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 شیطنت در چشمانش موج یکه نگاهش به جواد بود ول یدر حال امیر

 لوم بود منظورش به ثریاست گفت: جوادزد و مع یم

م مسابقه بدیم ببینی یگم چطوره از این جا تا قهوه خونه بعد یم

 باالخره این احساس قدرت ما به حق است یا نا حق

ون ایکه در آق یچیز یدون یهم در جواب با خنده از من پرسید: م ثریا

 قابل تحسین است چیه؟ یخیل

 گفت: معلومه گذشت و قدرتشون یامیر فور

 که دار گفت: نه اشتباه کردین. رویشون است یمعن یثریا با خنده ا

 همتا نداره

 و همان طور بحث کنان از ما دور شدند و رفتند

! ی؟کردم، گفت: تعجب کرد یبه من که هاج واج نگاهشان م محمد

 گفتم که این ها همیشه همین طورن. حاال تا برگردن

 زنن، بیا بریم یسر و کله هم م یوهمین جور ت
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 یت مکه زنجیروار کنار ما حرک یراه و آدم های ینگفتم. باریک چیزی

 زدن نباشد. فحر یبرا یشد وقت یکردند، باعث م

 یداکه به سرم راه پ یافکار مزخرف یدنیا یسکوت مرا بیشتر تو این

 از طبیعت یکرد. دیگر چیز یور م وطهغکرده بود، 

 دیم. حرص این که چرا در این همه مدت محمد هیچ وقت ینم فاطرا

 به این نکرده که ثریا هم همراه آن ها یاشاره ا

دم، دا به این افکار مزاحم میدان یکرد. آن روز وقت یبوده، رهایم نم

 ما پیش آمد یجد فاولین قهر و اختال

 ومحمد  یها فزبانم قفل شده بود. بقیه روز را در جواب حر انگار

 هم نزدیک یان به یک بله و نه اکتفا کردم و وقتدیگر

 درهم، یاو فقط با اخم ها یظهر برگشتیم خانه، در جواب سوال ها

  صفحهگفتم خسته ام. و بعد خوردن ناهار خوابیدم

که  بود که چشم باز کردم. از نور چراغ مطالعه فهمیدم روبغ نزدیک

 زدم و پشت به او رو به لتغمحمد پشت میز است. 



 

  365                        

 داالن بهشت

 وار دراز کشیدمدی

 ی؟بلند ش یدلخور گفت: چبه، خیال ندار یلحن با

لبه تخت  یندادم. کتابش را محکم بست و آمد پشت سرم و رو جواب

 یکند عصب یم یکه معلوم بود سع ینشست. با صدای

 بودنش را پنهان کند، گفت: بلند شو باهات کار دارم

م کن حوصله بودم و بدون این که سرم را بلند یکه ب ینشستم، در حال

 رفتم یبا ناخن هایم ور م

 ات رفع شده؟ یشمرده گفت: خستگ یخیل

 با سر جواب مثبت دادم

 این رفتارها به خاطر چیه؟ یشه بگ یحاال م

م دل نگاهش کردم و بعد در سکوت باز سرم را پایین انداختم. هم کمی

 این که به خواست. فکر یخواست بگویم، هم نم یم
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خواستم او  یاست و نم یو حسود فثریا ناراحتم، دلیل ضع خاطر

 خواستم بگویم، یدر مورد من بکند و م یچنین فکر

 یکرد که چرا به من چیز یرا سوراخ م زمغچون این فکر مثل چکش م

 در این مورد نگفته است

د لنبتقریبا  یدانستم باید چه کار کنم که صدا یدر گم بودم و نم سر

 محمد با لحن تهدید آمیزش باعث تصمیمم را بگیرم، با

 یم خشم داشت، گفت: ببین! این بار آخره که دارم یکه رگه ها لحنی

 شده یا نه؟ یچ یگ یپرسم، م

ر سدانستم،  یلحن خشمگین و تهدید آمیزش مرا که خودم را طلبکار م

 لج انداخت

خودم را  شانه ام ریخته بود ، یبزنم با موهایم که رو فاین که حر بدون

 برگشت پشت یسرگرم کردم و او هم عصبان

 میز
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چه هم خواستم با عصبانیت از تخت بیایم پایین که از درد ماهی من

 کرد. یم یپایم نا له ام بلند شد. پاهایم چه درد یها

 یازهمیشه نه نگاهم کرد نه سوال. و این مرا در لجب فمحمد بر خال

  صفحهمصمم تر کرد

 یک کلمه هم بین ما رد و بدل یتا آخر شب و موقع خواب حت دیگر

 اولین بار شب به حالت قهر خوابیدیم. پشتم ینشد و برا

م هکشیدم و او  یمثل مرغ سرکنده زجر م یبه او کرده بودم، ول را

 ییک ذره مالیمت نشان نداد. نم یاولین بار حت یبرا

 شوشغآ. کنار او و دور از چقدر از شب گذشته بود که خوابم برد دونم

 کشیدم. تا این که از یزدم و درد م یپرپر م

 خورد یکه به در م یضربه های یاز هوش رفتم و صبح با صدا یخستگ

 از خواب پریدم

 مهناز ! مهناز! پاشو دیرت شد. امیر منتظره

 با تعجب از جا پریدم چرا امیر؟ به کنارم نگاه کردم، رفته بود
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 یرفته بود؟ چ یگنگ به دلم چنگ انداخت. ک ینبود. وحشت محمد

 خواهد مرا ببرد؟ نکنه برنگرده؟ یشده که امیر م

ا تخفقان آور ذهن و وجودم را در خودش پیچاند و آن روز  یاضطراب

 به من چه گذشت روبغ

از درس ها نفهمیدم. درد  یکالس منگ و آشفته بودم و چیز سر

 بود و من در دلهرهپاهایم انگار دو برابر شده  یماهیچه ها

ه واناز عملم داشت دی یعجیب گرفتار بودم و در عین حال، پشیمان ای

 کرد.انگار چند ماه بود که از او دور بودم. یام م

اعت سبودم.  روبغبیم و امید، فقط منتظر  رقغزد و  یبرایش پر م دلم

 گذشت. انگار آن روز خورشید یم یها به کند

 یاز اضطراب داشتم خفه م روبغ کند. نزدیک روبغخیال نداشت 

 شدم

 ی؟اگه شب نیاد چ
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 رامآآمد. قرار و  یساعت معمول آمدنش رسید، نفسم داشت بند م وقتی

 به احوالم یاین که مادرم و سایرین پ ینداشتم. برا

 میرنیامد. پدرم آمد، ا یاتاقمان حبس کردم، ول یخود را تو نبرند

 تلفن هم نزد. ینبود. حت یاز محمد خبر یبرگشت، ول

 یرفتم و دست به دست م یم فبه آن طر فدیوانه ها از این طر مثل

 سالم کردن به پدرم هم پایین یبرا یمالیدم. حت

 نرفتم

 زد، مجبورم کرد جواب بدهم یمادر که از پایین صدایم م یصدا

 ن؟پایی یآ یخوان. چرا نم یآد؟ آقاجونت شام م یم یمهناز! محمد ک

و  از وجودم شده بود یگفتم؟ محمد جزئ یباید م دلم فرو ریخت. چه

 بدون او سر در گم و گیج و درمانده بودم

 یمامان، شما شام بخورین، منم درس دارم بعدا با محمد شام م

  صفحهخورم
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 قتوما  یدیگه تو اندازه یک سالم هم برا یاز پایین گفت: یعن پدرم

 ی؟ندار

 ارهو بعد مستاصل دوی یرفتم پایین و سالم کردم و عذرخواه شرمنده

 انگار صهغبه بهانه درس به اتاقم پناه بردم. نفسم از 

بم قل دانستم باید چه کار کنم؟ وحشت داشت یآمد و نم یدیگر باال نم

 کرد یرا سوراخ م

 ...اگه برنگرده؟ اگه شب نیاد؟ بدون اون

ا از جا پراندم، تا نیمه پله ه یزنگ در مثل ناقوس خوشبخت صدای

 نرده ها دوال شدم. خودش بود، چهره یدویدم و از باال

ه ک داد یگشاده توضیح م یچقدر خسته بود. در جواب مادرم با روی اش

 یچرا دیر آمده و من که از هیجان درست نم

 شنیدم، همه وجودم نگاه شده بود

مردیم از پدرم گفت: پس زود باش لباست رو عوض کن، بیا که 

 یگرسنگ
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طبق معمول خندان گفت: زنت هم از بس خوابیده خسته س.  امیر

 گه خواب یو ساده نم فها زرنگ شده دیگه صا یتازگ

 خواهیم شام بخوریم یگه درس دارم! صداش کن بیاد م یبودم، م

ق به شو وکه نفسم از دویدن  یدوان از پله ها باال رفتم و در حال دوان

 به دیوار پشت در تکیه دادم،شماره افتاده بود 

 تهزیر انداخ یکرد که با سر یضربان قلبم داشت گوشم را کر م یصدا

 وارد شد

ن ا آتدرنگ از گردنش آویختم. از دیروز  یرا بستم و بدون لحظه ا در

 کردم یساعت مثل یک سال گذشته بود و احساس م

ه گاکه از ن یبزنم در حال یهاست از او دورم. بدون این که حرف مدت

 و خسته چشم هایش دیوانه شده بودم، مثل مگینغ

 قایم کنم لشغب یخواستم خودم را تو یبچه ها فقط م

خواستم از وجودش مطمئن بشوم. خدایا چقدر این چشم ها و  یم انگار

 این وجود برایم عزیز بود! چطور توانسته بودم
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 یا آزارش بدهم؟ برنجانمش

 اعثبشد، تنها لبخند شیرین او بود که بینمان رد و بدل ن یحرف هیچ

 امیر که از یشد آرامش به قلبم برگردد. با صدا یم

خودتم  یاونو بیار یگفت محمد رفت یو طعنه م یصبر یبا ب پایین

 که یبیرون آمدم، در حال وششغخوابت برد؟! از آ

د، شهمه دنیا از شانه ام برداشته  یبه سنگین یکردم بار یم احساس

 که این اولین بار، آخرین بار نبود،بلکهافسوس  یول

 ترشکه از یک جرقه شروع بشود گس یبود که مثل آتش یاختالفات ازغآ

  صفحهام را به آتش کشید یپیدا کرد و خرمن هست

 ودمام را گفته ب یمحمد علت ناراحت یآن شب در جواب اصرار ها کاش

 آوردم، یبه هم نم یو سر و ته قضیه را با شوخ

اشتباه کردم. خشت اول را کج  یشد. ول یحل م یاساستا قضیه 

 گذاشتم، این بود که دیوار تا ثریا کج رفت

 آن شب گذشت و آرامش ما فقط تا جمعه بعد طول کشید
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گو مگو آید اولین ب ییادم نم یکنم حت یبه آن روزها فکر م یوقت االن

 رفتم و یها بر سر چه بود؟ فقط یادم است به زور م

 یم یقهر و بد اخالق یجزئ یگشتم. سر بهانه ها یخ برماوقات تل با

 کردم. شاید در یکردم و روز را به هر دویمان تلخ م

 یکنم. فکر م فهدفم این بود که محمد را از کوه رفتن منصر نهان

 از این که افلغکنم،  یکردم به این طریق دلزده اش م

. ودش یزده ممرور از خود من که باعث این جریان بودم خسته و دل به

 را یبدتر شد که آرا آرام رو در بایست یوضع وقت

 یها یبقیه هم حفظ ظاهر نکردم و همین درگیر یگذاشتم و جلو کنار

 تر کرد و یما را دامنه دارتر و قهر ها را طوالن

 هفته با هم سرسنگین بودیم. و چون محمد یبیش تر روزها تقریبا

 یسال آخر بود و درس هایش سنگین و فشرده و از طرف

لش خارج از کشور بود و به دنبا یکار پذیرش از دانشگاه ها دنبال

 خواندن زبان، مثل گذشته زیاد وقت آزاد ولغسخت مش
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 نداشت

یش بشد فاصله مان  یکه با هم بودم، باعث م یآن قهرها در زمان کم

 تر و بیش تر بشود

ر در خانه شان منتظ یاز همان روزها بود که محترم خانم وقت یکی

 را به فمحمد بودم، سر صحبت را باز کرد و حر

 و رفتن محمد به خارج کشید و گفت یعروس

. محمد اندازه خودش درسش رو یکن منصرفش کن یتو سع مادر،

 نداره، باباش پشتش یا صهغخونده. آینده ش هم که 

ا ببشه؟ بلکه تو  ربتغبره چند سال هم آواره دیار  یواسه چ است،

 ی. همین طور که از وقتینرمش کن یبتون یمهربون

کردید نتونسته ازت جدا بشه، حاال هم یه خورده بهش سخت  عقد

 البته نه با قهر و دعوا، با ناز و نوازش و ی،بگیر

دونم به خاطر این که فکر رفتن  یبلکه قبول کنه نره. من م مهربونی

 پهن یکنه و زندگ یخواد عروس یسرشه، نم یتو
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ن او ترسم اینم مثل عموهاش بره یمبادا پا گیر بشه. حقیقتش م کنه،

 شده بود که فجا بند بشه. راستش، اون دفعه که حر

 دونه چقدر ذوق کردم یخدا م ی،شاید حامله باش

 م را پایین انداختمشدم سر یکه رنگ به رنگ م یمن در حال

 ی؟خانم با خنده گفت: خجالت نکش مادر جون، چرا سرخ شد محترم

 من یبرا یبه جان محمد قسم که تو با فاطمه و زر

مگه جرم و جنایت کرده  ی،. حاال حامله هم شده بودیندار فرقی

 ! تو به محمد نگاه نکن که ماشااهلل همه کارهایش یهی؟بود

و  کرد تا رفتین یچاره چقدر اوقات تلخ یدیگه س. با فاطمه ب جور

 فحر فبرگشتین. خالصه مهناز جون، محمد که حر

ه لکب ی... خندید گولش بزنیتون یمن امیدم به توست. ببین م خودشه،

 هیچ یچیه حامله هم بش یدون یبشه، اصال م یراض

دو سال هم که بگذره  یآره تو رو بگذاره و بره. یک یطاقت نم وقت

 یگرم شده دنباله اش رو نم یدیگه سرش به زندگ
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 شهبکه  ی. خودت هم دلت شور درس خوندنتون نزنه، ایشااهلل راضگیره

 میاین این جا، پیش خودم. تو هم با خیال راحت

الن ا. گه یرو بخون. اگه بهونه کارو هم گرفت باور نکن، بیخود م درست

 یمهد یدر آمد داره، هر چ یهم اندازه یه زندگ

ج خر پول گرفتن حیا به یاین بچه م مالحظه کاره. از بس تو طلبکاره

 داد، حاج آقا واسه این که بهش سخت نگذره، از یم

 یبراشون تعیین کرد و جا یزن گرفت، سه تا سهم مساو یمهد وقتی

  صفحهسرمایه داد بهشون و گفت خواستین خودتون باهاش

 یو مرکنم، ماه به ماه عادیش  یین من باهاش کار مکنین، نخواست کار

 پول رو گرفت، یریزم به حسابتون. خالصه مهد

اج پول محمد دست ح یکنه. ول یهم خودش داره با پوله کار م مرتضی

 ریزه به حسابش، خالصه یآقاس و ماه به ماه م

 هم مشکل نداره، اگه گفت بدون بهونه س یخرج یبرا
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م کرد یکردم و فکر م یمحترم خانم ذوق م یها فته دلم از حر چقدر

 کنم، چقدر یتونستم محمد رو راض یاگه م یراست

تر چاره محترم خانم خبر نداشت که خودم از همه بیش یشد.ب یم خوب

 خواهد که از شر درس راحت بشوم و دلم یدلم م

در مورد بچه  یزند، همان درس است. ول یرا که نم یچیز شور

 عجیب و زود یکردم خیل یتم. فکر مداش ریبیغاحساس 

 است که بچه دار بشوم

چه ب یلورفتن به خانه خودم و تنها شدن با محمد آرزویم بود،  ازدواج،

 ناشناس و دور از ذهن بود. یدار شدن برایم مفهوم

ن این یک مورد عقلم رسیده بود که هنوز قابل مادر شد یالاقل تو

 نیستم

ه ککنم. خصوصا  یچطور محمد را راض هر حال به فکر فرو رفتم که به

 شد دل یکه داشت بینمان ایجاد م یاز فاصله ا

 این فکر بودم تا شب یگرفته و نگران بودم. بقیه روز تو



 

  378                        

 داالن بهشت

نقشه کشیدن. و  رقغکتاب هایش بود و من  رقغشب طبق معمول  آن

 دانستم چطور باید یچون با هم سر سنگین بودیم، نم

ه ا کبه ذهنم نرسید، از آن ج یهیچ حرف یکنم و چه بگویم؟ وقت شروع

 سر به سر گذاشتن با او تنگ شده بود، یدلم برا

 ینشستم رو یمقدمه رفتم کنارش، کتابش را بستم و فور ییکدفعه ب

 کتاب

 یمار محمد با تعجب و حیرت از رفتار من، مبهوت گفت: ا! مهناز چه ک

 شه یکتاب امانته خراب م ی؟کن

هت ه بگفتم: به جهنم! بگذار خراب بشه تا دیگ بچگانه و لوس یبا لحن

 امانت ندن

 ؟!!کتاب بلندم کند، گفت: به جهنم یکرد از رو یم یکه سع یحال در

 چقدر بابت یدون یدست شما درد نکنه. اون وقت م

 نوم یهر کدوم این ها پول بدم؟! از اون گذشته باز دوباره لباس ها

 ی؟پوشید
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 خواهد حواسم را پرت کند، همان یپلیورش بود. فهمیدم م منظورش

 یکردم که نتواند از رو یطور که داشتم مقاومت م

 کتاب بلندم کند، یکدفعه گفتم

نیار که حواس  فتو حر فحر یشه، بیخود یها سرم نم فمن این حر

 کنیم؟ یم یعروس ی. کیمنو پرت کن

: نشست و من را با تعجب نگاه کرد. پرسید فجا خورد، بهت زده صا

  ی؟صفحهگفت یچ

 کنیم؟ یم یعروس یتک تک و شمرده تکرار کردم: ک

هایت ا نبرا به عالمت تعجب باال برد و بعد از چند لحظه مکث  ابروهایش

 یمیز بلندم کرد و نشاندم رو یاز رو یمهربان

 پاهایش، درست مثل یک بچه لوس. دوباره او شد یک پدر مهربان و

 صبور و من یک بچه ننر و زبان نفهم

داشت، گفت: واهلل، اگه  یکه چشم هایش برق شیطنت و شوخ یحال در

 فمنظورت جشن و لباس عروس پوشیدن و این حر
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 یعروس یاگه منظورت اون یک یکردیم ول ی...هاست که یادمه عروس

 هم هست

سط که چشم هایم گرد شده بود با پرخاش و اعتراض پریدم و یدر حال

 حرفش: محمد

 یم یعروس یک یخندید گفت: تو پرسید یکه از ته دل م یدر حال

 ی؟کنیم، نپرسید

 یگ ینبود که تو م یمنظورم اون

 بود؟ یهمان طور خندان و شیطنت بار گفت: پس چ

: تمدادم گف یو هم خجالتزده نشان م یکه خودم را هم عصبان یدر حال

 منظورم رفتن خونه خودمون بود

 گم، نه؟ یکه در حقیقت باز همونه که من م

ا ش رخندید و من که حرصم گرفته بود کتاب یدر آمد. او م مغجی دیگر

 یدانستم رویش حساسیت دارد برداشتم و سع یکه م



 

  381                        

 داالن بهشت

 کردم فرار کنم

 خندید، گفت: مهناز جون من! یهمان طور که نگهم داشته بود و م

 کنم یکتاب رو بگذار زمین. خواهش م

 ومیز  یبعد از جا بلند شد، کتاب را از دستم درآورد و گذاشت رو

 کرد و از میز دورم کرد لمغدوباره ب

ین ز اااز این کشمکش،  یکردم، ناراحت نبودم ول یقدر که وانمود م آن

 بردم و به یکه خودم را برایش لوس کنم لذت م

  صفحهزدم یخواهم فرار کنم، هنوز دست و پا م یکه انگار م یحالت

کرد آرامم کند، گفت: عزیزم، گفتم ببخشید  یم یکه سع یدر حال

 کنم یکردم، حاال بفرمایین من گوش م یدیگه، شوخ

 یکن یاذیت م ی،کن یهمان طور دست و پا زنان گفتم: گوش نم

 به پایش. رویم را یلب تخت نشست و مرا هم به زور نشاند رو خندان

 یحالت قهر برگرداندم. صورتم را برگرداند و تو
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 اهچشم هایم نگ یتو یه کرد. دیگر او فهمیده بود وقتچشم هایم نگا

 شوم یکند تسلیم م یم

ه ایدسرشار از محبت گفت: آدم، خوشگل تنها که باشه، ف یبا لحن بعد

 نداره، باید خوش اخالق هم باشه تا بشه یک ماه کامل.

ثل ماال از ماه اخمو!! ح یرغاون گذشته من همه جور ماه دیده بودم  از

 ب اخم هاتو باز کن تا در موردیک دختر خو

 –را باز با کنایه و شیطنت به زبان آورد  عروسی کلمه – یعروس

 کنیم صحبت

رد، ک یعروس یکه رو یدار یاین بار از طرز نگاهش و تکیه بامزه و معن

 خنده ام را بگیرم ینتوانستم جلو

خنده هایت چقدر قشنگه هیچ وقت اخم  یخوب حاال شد. اگه بدون

 حاال بفرمایین .یکن ینم

هدید ت یدادم با لحن یکه انگشتم را به عالمت تهدید تکان م ی..در حال

 یآمیز گفتم: محمد، به خدا اگه اذیت کن
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اگه  ما،هوا گرفت و بوسید و گفت: ش ی!حرفم را قطع کرد، انگشتم را تو

 شه، بفرمایین یفرمانتون اجرا م ی،تهدید هم نکن

 یمگم. خودتو به اون راه  یم یچ یدون یم یبدجنس یگفتم دیگه. تو

 یزن

رت دوباره خندید و گفت: باور کن اولش جا خوردم و فکر کردم منظو

 همونه

 و اخطار گفت: محمد ی!!با رنجیدگ

گم یک لحظه فکر کردم. خیله خب ببخشید که اشتباه فکر  ی! م ا

 و یکردم. بعد از اون، عزیز دلم، هنوز هم تو درس دار

ه؟! نه. من، قرار ما از اول هم این بوده که درس هر دومون تموم بش هم

 یشما اون اول که صحبت کردیم نگفتین که برا

  یصفحه! عجله داریعروس

 را کش دار و با طعنه گفت یعروس
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از  اد:ددهنم گذاشت و ادامه  یدهنم را باز کردم، دستش را آرام رو تا

 یاون گذشته، االن تا سالگرد خانم جون خودت م

 یروسامکان نداره، اما اگه منظورت همون ع یکه همچین چیز ی....دون

 یگم، باشه هر وقت شما بگ یهم هست که من م

 االحخودم نیاوردم. گفتم:  یقصد سر به سر گذاشتن داشت. به رو باز

 بریم خونه یسایلمون رو مگفته جشن بگیریم. و یک

و  فحر یکنیم. اون طور یرو شروع م یسر و صدا زندگ یشما و ب

 نداره یشه و عیب یسخن نم

چشم هایم  یو دقت تو یحالت نگاهش عوض شد، با موشکاف یکدفعه

 شده که این یخیره شد و پرسید:راستش رو بگو چ

ه تو ک شده یسر تو افتاده، من و تو االن هم با همیم. یک چیز یتو فکر

 شده؟! آقا جون اینا ی. حرفیزن یرو م فاین حر

 گفتن؟ یچیز
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نه  فتمگفته اند. دستپاچه و هول گ یکرده بود که خانواده ما چیز فکر

 بخدا، خودم خودم خسته شدم و از دهنم در رفت:

مد مح اصال مامانت هم.... حرفم را قطع کرد. بند را آب داده بودم و

 هشیار شد یفور

ار ه دآش رو مادر عزیز خودم پخته. آره؟ توصیه نکرده اگه بچ پس این

 بهتره؟ یبش

ش پای یکه از رو یبرد چقدر جنس این محمد خراب بود. در حال ماتم

 یکردم تو یگفتم نخیر. و سع یظغشدم، با  یبلند م

، محمد که دست هایم را نگه داشته بود یچشم هایش نگاه نکنم. ول

 گذاشت که بروم ینم

 من نگاه کن یچشم ها ی! تومهناز

 یمن موفق یداشتم دستم را از دستش در بیاورم، ول یتمام نیرو سع با

 خواستم با سر و صدا کردن خودم را آزاد یشدم. م

 کنم و از جواب دادن رو در رو فرار کنم
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،  ردک یاو که خونسرد و آرام نشسته بود و تقال کردنم را نگاه م ولی

 که تا خودم یدون یم شلوغ نکن. یخود یگفت: ب

 تو . در ضمن گفتن یا نگفتنیدست هایت رو در بیار یتون ینم نخوام

 ها رو خودم قبال ازشون فکنه. این حر ینم یفرق

 شنیدم، حاال که از من نا امید شدن دست به دامن تو شدن، نه؟

ال تق خودم لجم گرفته بود. حرفش را نشنیده گرفتم و به یعرضگ یب از

 یباالخره خسته شدم و ولو شدم تو یکردن ادامه ول

که زور تو از من بیش  فو با حرص و لج گفتم: فقط حی لشغب

  صفحهتره

 شد؟ یم یبا خنده گفت: اگه نبود چ

ر یشتبگوید، مثال اگر زورم  یبیوده زده بودم. دیدم راست م فحر باز

 کردم؟ دست انداختم گردنش و یود چه کار مب

زدم، گفتم:  یکه خودم را به مظلومیت م یبوسیدمش و خندان، در حال

 کردم یاون وقت راحت تر فرار م ی،هیچ
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م اتاب و ملتهب و کالفه شده، گونه  یآن احساس کردم، نگاهش ب یک

 حواس یرا آهسته نیشگون گرفت و گفت: خوب بلد

 نه؟ ی،آدم رو پرت کن

ه ه بککه سرم را به آزاد کردن موهایم  یفرار از نگاهش در حال برای

 کردم، گفتم: یزنجیر گردنم گره خورده بود گرم م

 ی!!نه که تو بلد نیست

من که  ینگاهش را حس کردم که خیره به من مانده بود ول سنگینی

 تاب نگاه به چشم هایش را نداشتم، سرم را بلند نکردم

 آرام و شمرده گفت یتا این که با لحن

 ارمداز این قدر که من تو را دوست  یکنم، یعن یوقت ها فکر م بعضی

 رو دوست داشته یبتونه بیش تر کس یممکنه کس

 باشه؟
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کردم  یرا بلند کردم، ضربان قلبم تند شده بود و احساس م سرم

 صورتم هم قرمز شده. هیچ نگفتم. دیگر اصال یادم نبود چه

یم رابودم که ب یصورت یز او بخواهم. محو تماشاخواستم بگویم و ا می

 شیرین ترین و عزیزترین چهره دنیا بود و چشم

ه که آن شب ن یتاب و سوزان بود. در حال یکه آن شب نگاهش ب هایی

 هایی سال –بعد  یدانست، نه من که سالها یاو م

بینم ا برحاضر بودم هر چه دارم بدهم تا دوباره آن صورت و آن نگاه  که

 بود چه هر –و آن کالم را بشنوم و میسر نبود 

 حاصل یفرساینده و ب یافسوس بود و رنج و عذاب

خ جانسوز و تل یهمیشه من همان سوال را از خودم خواهم کرد و رنج

 آن که صدایم در بیاید یخواهم برد. ب

، اگر وردزد، ما را به خودمان آ یشام صدایمان م یمامان که برا ی..صدا

 نه شاید
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گفت: امشب اگه یکخورده دیگه  یشب موقع خواب محمد با شوخ آن

 و یممکن بود منو از راه به در کن ی،چونه زده بود

 حرفاتو قبول کنم

  ی؟صفحهبا تعجب و حیرت پرسیدم: قبول کن

 راحت گفت: آره

 با تردید پرسیدم: کدوم حرفم رو؟

 یکرد یرو که انکار م یدوم یبا خنده گفت: همون عروس

 منظور یدون یپریدم و با اعتراض گفتم: محمد! خودت خوب م از جا

 یگ ینبود که تو م یمن اون

ب خو کرد، خندان گفت: و تو هم یم لمغهمان طور که دوباره به زور ب

 یمنظور هم نبود یکه ب یدون یم

 بوردر کمال تعجب و ناباورانه مج یکردم، ول یکه م یهمه انکار به

 گوید. مهرش یراست م کنم که فشدم به خودم اعترا
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ک المخواستم او  یقدر در دل و جانم ریشه دوانده بود که واقعا م آن

 بود که یهمه وجودم باشد. او همان فاتح سزاوار

 کردند یرا به او پیشکش م یشهر

. بردم یدر درون خود پ یعجیب و تازه ا یموقع بود که به دنیا آن

 خواستن و نیاز، نیاز و طلب و کشش جسم نه یدنیا

 یمتعلق کامل شدن به کس یشدن، برا ییک یتمتع و لذت، برا برای

 که مالک روح و روانم بود و فهمیدم دیگر از دوران

یار ختا یدخترانه فاصله گرفته ام و بدون این که متوجه بشوم، ب یسادگ

 زنانه گذاشته ام یپا به دنیا

 امنبودم. آر یمن دیگر اصال دختر ساده و چشم و گوش بسته قبل نه،

 دید و یشده بودم که با نگاه یک زن م یآرام آدم دیگر

کرد و طلب. و چنین بود که نیاز و عطش و  ییک زن حس م مثل

 یکه با دید یحیوان ریزهغنه  یرا شناختم. ول ریزهغ
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 یتح . در کنار اوانجامد یجسم م یو کامجویانه تنها به ارضا شهوانی

 من یک عالم یهم برا یخواستن و کشش جسم

وصل  داد. ینهایتم را به او نشانم م یبود که احتیاج ب یداشتن دوست

 یدنیای فمن، متعلق کامل شدن به او بود و کش یبرا

ه م ک. من جزو آن دسته از بندگان خوشبخت خداوند بودیاز زندگ دیگر

 آن یدر پ اول روح و قلبم تصاحب شده بود و

 متعکه جسمشان ت یچارگان یشد. نه از آن ب یبه تسلیم قانع م جسمم

 یشد و بعد تشنه و عطشان به دنبال ارضا یم

 شوند یروحشان حیران و سرگردان م

ها و یاس و  یها، بدبخت یفهمم که بیش تر ناسازگار یم حاال

 آدم ها از همین اشتباه محض که یروح یها یسرخوردگ

ه شود. درست مثل این که ب یم یراه است ناش ازغر آد یشهوت پرست

 یرا بنا کن فیک خانه اول سق یستون ها یجا
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شق ع از مهر و یاند که ستون های یخوشبخت در این عالم آن های ارواح

 و کشش یعاطف یو تفاهم و درک و وابستگ

ن آ فرابطه شان است و در انتها وصل جسم به عنوان سق یمبنا روحی

 یبخواه فاز آن و اگر از سق یرغشود.  یبنا م

 که آدم ها را به ی،و گمراه یو دلزدگ یبه جز سرگشتگ یکن شروع

 اندازد و خسته و افسرده، حیران و درمانده یبیراهه م

  صفحهندارد یگذارد، حاصل یبه حال خودشان م

ده شاول نامزدیمان به هم نزدیک  یاز آن شب دوباره مثل روزها بعد

 یدو شادمان و خوشبخت بودیم. خوشبخت بودیم و هر

د. نداشت. چون آرامشمان تا هفته بعد طول کشی یکه دوام چندان ای

 دانم چه شده بود که رفته رفته نسبت به محمد ینم

 کردم و شدت یمالکیت مطلق و حسادت کور و احمقانه پیدا م احساس

 یبه مرور، ما را که در تنهای فاین اخالق مزخر

 کرد یدر مواجهه با جمع و دیگران دچار مشکل م خوشبخت بودیم
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من حکم اعالن جنگ  یکم توجه محمد، به هر چیز و هر کس برا کم

 یکرد. به خیال خودم او را کامل م یرا پیدا م

 دانستم که او را دارم. او مال من بود، ی. نمخواستم

م و کن خواستم عشق او را بیمه یمن با منطق کور خودم، ابلهانه م ولی

 درست برعکس آنچه یخودم نگه دارم، منته یبرا

 دانستم یکردم و نم یشرط عقل و درایت بود عمل م

آدم  ردناز ریشه درآو یبرا یبرنده تر از نادان یاست که تیشه ا معلوم

 وجود ندارد و من نادانسته به دست خودم تیشه به

ه حس کنم تا ب یجه او را به چیزبود تو یزدم. کاف یریشه وجودم م

 چشم دشمن و هوو به آن چیز نگاه کنم

 یبودند که م یکتاب درس، جواد ، ثریا و..... همه دشمن های کوه،

 ام یخواستم از پا درشان بیاورم و این جز به دلیل نادان

که در یک بعد از دوست داشتن تا نهایت پیش رفتم و در ابعاد  نبود

 عشق بود، یم و حفظ و نگاهداردیگر که درک و تفاه
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 یواحمقانه باالخره جل یزدم و درماندم. حسادت کور و فکرها درجا

 نبود که به جنگش یعمیق کند، چون دشمن یپایم چاه

فهمیدم. این بود که چون نه  ی. دشمن من حماقتم بود و نمبروم

 شناختم نه راه مبارزه را بلد بودم، به یدشمن را درست م

دادم و عذاب  یکردم، رنج م یم یدشمن خودم و محمد را زخم یجا

 فهمیدم یکشیدم و نم یم

ه کود به من زده ب یقشنگ فبار محترم خانم درباره رفتار الهه حر یک

 گوش من ماند. او گفته بود: یهمیشه تو یبرا

، شهبا یکنه، ریشه اش از نادان یکه آدم م یهای ی! خدا کنه بدمادر

 یبد یبخشه، هم بنده خدا. ول یرو هم خدا م ینادان

 است، نه قابل بخشش است نه رضغو قصد و  یکه از سر بدذات یهای

 گذشت

ز شود ا یکه من بعدها فهمیدم این بود که در هر دو حالت نم چیزی

 داشت. بیهوده نگفته اند که: گندم از یانتظار خوب یبد
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ان یگردندن و اذیت کردن دیگر آزار رسا فبروید، جو ز جو. از طر گندم

 نادان یاست کم ینیست. کاف یلزوما نشانه بدذات

ه ب ی،و در مورد آن نه تنها شک نکن یو به احساست میدان بده باشی

 . معلوم است اعتماد ویآن اطمینان هم داشته باش

ن آم دارد. من ه یکورکورانه به خود یا دیگران، چه سرانجام اطمینان

 دانست نادان است و به یبودم که نم یروزها نادان

د قگر بودم و این بود که با سر به زمین خوردم و دی یبودم راض آنچه

 جهالت، حسادت و حماقت یراست نکردم. بله، وقت

است، چه برسد به  یویران کردن دنیا هم کاف یدرهم آمیزند برا

  یصفحهزندگ

ین ار در با محمد امی یتولد ثریا بود، وقت یکذای یاز آن جمعه ها یکی

 تهیه کنند، یکرد که کادو چه چیز یمورد صحبت م

 وجودم جمع شد و فکم را به فشرد. محمد قبل از یدوباره تو حرص

 کرد سر و ته قضیه را هم یاین که دهان باز کنم، سع



 

  396                        

 داالن بهشت

 یکردم چشم هایم حالت یزدن مرا که احساس م فحر یبیاورد و جلو

 درنده و خشمناک گرفته، بگیرد

قضیه دو  فکشید، یک طر یها بعد فهمیدم که محمد چه عذاب سال

 یدوستش بودند که هر دو را دوست داشت. دلش م

به امیر در شناخت، انتخاب و مصمم شدن در تصمیمش کمک  خواست

 دوست یکند و بارها گفته بود ه ثریا را مثل زر

 یخواست مثل خواهرش ازدواج موفق یو خوب مسلم بود که م دارد

 دانست که امیر، در عین یداشته باشد. در عین حال م

ر و پد به ثریا، تردید هم دارد ، تردید به خاطر مخالفت مادر و محبت

 خواست یثریا. و محمد م یشاید موقعیت خانوادگ

 دبو یبرادر هر دویشان باشد، هم امیر و هم ثریا، و این کار سخت

 زن ر امیر هم بود، یکدیگر قضیه زنش بود که در عین حال خواه فطر

 ترسید تمام رشته ها یلوس و نفهم که محمد م
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ا، ن ها ره آتوانستم میان یپنبه کند. من با رفتار تند و نابجایم هم م را

 که ثریا نسبت به دید دیگران یمخصوصا با حساسیت

ر دنسبت به خانواده اش داشت، به هم بزنم و هم امیر را که خودش 

 کنم فتردید بود منصر

بود،  ردهکرد و به او عالقه پیدا ک یثریا را دوست داشت، تحسین م امیر

 مسلم بود طاقت تخطئه و مسخره دیگران را یول

 میرخواست جلویش را بگیرد تا ا یبود که محمد م یو این چیز ندارد

 کامال در تصمیمش مصمم شود. شاید ترس محمد از

 که ،با این تفاوتپیش بیاید یمثل ازدواج مهد یبود که قضیه ا این

 این کار را ینبود که به هر قیمت یامیر هنوز مثل مهد

 بکند

ن ریاتوانستم با بروز دادن قبل از موقع این ج یدیگر، من م فطر از

 پیش مادر این ها دردسر درست کنم و با مخالفت
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ور ز نبود که به یخانواده مان کار خراب بشود. چون ثریا هم کس کامل

 بود یبشود. این چیزها چیزهای یعروس خانواده ا

قت وکردم. منتها آن  یآن زمان کم و بیش، و بعدها کامال درک م که

 اگر یها حوصله فکر کردن به دیگران را، حت

 یدآ یبرادرم بود، نداشتم. برایم مهم نبود که سر ثریا و امیر چه م

ه محمد، گرچ یاین جانبدار یاحق ها برایم فقط مهم بود که تو مثل

 کند و یکند، برایش تالش م یبرادرانه، به ثریا فکر م

خواستم.  یشد و نم یبود که من سرم نم یدارد. و این چیز دوستش

 آزاد یاز فکر و وقت ها یآن ها خلوت مرا، گوشه ا

 خواستم یگرفتند و من این را نم یما را م

یدا پ یحال بد افتادم، چه یکه کرده بودم م ییاد رفتارهای یوقت بعدها

 یکشیدم. از خجالت آب م یم یکردم و چه زجر یم

وقت ها  یگرفت. بعض یمحمد که دیگر نبود آتش م یو دلم برا شدم

 کنم، کاش همان اوایل سرم داد زده بود و به یفکر م
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 فکه تویش حر یبا خشونت رفتار کرده بود. به کله ا یمهربان جای

 او ینداشت. مدارا یرفت مدارا فایده ا یحساب نم

 یرام فقط مرا لوس تر و در راه خطایم پابرجاتر کرد، درست مثل قضیه

دم آیر برادرم داشتم او داشت. تازه گ یکه من باید برا یو درک یهمدل

  صفحهمثل من هم افتاده بود یزبان نفهم

 خوردن بودم. یک هفته تمام جانش را به لب یروزها الیق سیل آن

 ردم بدون اخم و تخم هدیه را که چندرساندم تا قبول ک

 به جلد کتاب بود، بدهم. و چندین روز بعد از دادن آن ها باز خون

 جگرش کردم که این کار مهم را انجام داده ام

ور خواست از من یک زن فهیم و باشع یم یوقت ها محمد با بدبخت آن

 گفت: یخانم جون راست م یبسازد ول یو اجتماع

م یختن فایده نداشت. چون من دریچه قلب و ذهنچاه ر یتو یدست آب

 درک و فهم بسته بودم. زمان الزم بود که یرا به رو
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 و یتها و آنچه بشود اسمش را بدبخ یها، ناکام یتمام شوربخت بفهمم

 و.... گذاشت، در نهایت از یآسمان یتقدیر و قضا

ر باچند بر یضرر این نادان یگیرد و وقت یو سفاهت سرچشمه م نادانی

 شود که آدم باور داشته باشد که نادان است، یم

 مثل من

لق مط ام بود و اعتماد یمرا بدبخت کرد عدم درک شرایط و نادان آنچه

 به عشق محمد و مهر خانواده خودم و خانواده

 یرابمحکم  یمحمد، بدتر از همه نگاه کردن به ازدواج و عقد مثل میخ

 اسارت محمد

ن یماشد و بحث ها یتر م یو طوالن یما طوالن یاین ترتیب، قهرها به

 کشید و من مثل همه آدم یاز بگو و مگو به دعوا م

 یبینند و سع یرا به چشم میدان جنگ م یزناشوی یکه زندگ هایی

 نشوند بلکه حتما پیروز باشند و در لوبغدارند نه فقط م
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 یکنند، در دره ا یکشمکش گور محبت و عشق را با دستشان م این

 فهمیدم یبا دست خودم کندم، سقوط کردم. چون نم که

بهه ج را به یزناشوی یجنگ با مشکالت و ناخواسته ها نباید زندگ برای

 یدیگر تبدیل کرد. چرا که این طور زورآزمای یا

ه ک ییفتب گیر یاندازد. انگار وسط کارزار یبرد و از پا م یآدم را م نفس

 و دلتنه از دوست،  ی،نه از دشمن مطمئن باش

 شور هر دو را بزند

افتان و خیزان من و شروع  یچهار ماه از کوه رفتن ها حدود

 اختالفاتمان گذشت. اواخر فروردین ماه باالخره محمد با

 یراب آلمان را یاز دانشگاه ها یکرد، یک یکه با شوهر زر یهای مشورت

 ادامه تحصیل انتخاب کرد و با این که با جدیت

 یترم آخر م یپایان ییاد گرفتن زبان و درس ها فوقتش را صر تمام

 نشد. فکوه رفتن باز هم از برنا مه اش حذ یکرد ول
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 شدم و فاصله ام با محمد بیش تر یچه من در مشکالت درگیر م هر

 و تفاهم و ینشان از خوشبخت یزر یشد، نامه ها یم

 کرد، یکه از مسعود م یکامل داشت. از توصیفات عاشقانه ا آرامش

 لوم بود عالقه اش روز به روز به شوهرش بیشمع

 از یو هم دور ربتغشود و به قول خودش به عشق مسعود، هم  یم تر

 یاد گرفتن زبان به قول یخانواده و هم تالش برا

 کرد یرا با پشتکار تحمل م یاو لعنت

یش پبود و معلوم بود که در راه موفقیت  یراض یاز زندگ یچه زر هر

 یبودم و پس م یرود، من برعکس ناراض یم

ا بیم کردم مریم بود. مر یهم که پیشش آه و ناله م یو تنها کس رفتم

 داد و به صبر و نرمش یهایم گوش م فآرامش به حر

ن همین آخر سر همیشه دعوایما یکرد و برا یو عاقل بودن دعوتم م

 شدم یشد و من طلبکار م یم
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که  یقدر از خودم و از وضعیتآن قدر لوس نبودم. کاش آن  کاش

 نبودم. کاش آن قدر به داشتن محمد مطمئن یداشتم راض

با  یتوق یو به محبوبیت خودم پیش او و دیگران. جهالت و نادان نبودم

 بودن و اعتماد به نفس کاذب در هم یاز خود راض

 یآورد و مسلما آنچه به وجود م یبه وجود م یمعجون مزخرف آمیزد

 قابل تحمل یرغمثل محمد  یآدم های یاآید، الاقل بر

  صفحهشود یم

 انوادهه خآن روزها به چه دلخوش بودم؟ به وجاهتم، به خانواده ام، ب من

 کردم، همان یشوهرم و عشق شوهرم و فکر م

دم هیچ چیز در دون خو یکه هستم، الیق همه این ها هستم. یعن طور

 نبود که به آن تکیه کنم، هر چه بود بیرون از من بود

یا فهمیدم که اگر همه مالحت و وجاهت دن یفهمیدم. نم یخودم نم و

 تواند نقص یم یمدت یفقط برا ی،را یکجا داشته باش
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 جودوفهمیدم که وجاهت، رنگ و لعاب  یات را بپوشاند. نم یدرون های

 هست، یک روز ممکن است، یک روز یآدم

ه ه بنباشد. آنچه پایدار است سرشت و درون آدم است. این بود ک است

 پیبدا کردن راه درست و عاقالنه، یتالش برا یجا

 هنذ یکشید و در این میان بهترین دستاویز هم برا یبه لجباز کارم

 خبر، نوک یدلیل و ب یکور و بسته من، ثریا بود که ب

و  یناداناز  یکردم خال ناش یم ینشانه گرفتم. سعحمله ام را به او  تیز

 احساس ضعفم را با کوچک شمردن ثریا و جواد

ح آمد آن ها، به خصوص ثریا، نه از لحاظ سط یکنم. به نظرم م پر

 در حد من نیستند. به یخانواده و نه ظاهر هیچ جور

 فکر کنم. من و یقبوالندم که الزم نیست درباره او حت یم خودم

 الگو گرفتن از موفقیت و یبا او؟ این شد که به جا مقایسه

 فعیض یهمان روش حقیرانه تمام آدم ها یاو باز درجا زدم. یعن تالش

 و ناچیز را در پیش گرفتم که خودشان را بزرگ
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 به یکنند و دیگران را خرد و کوچک تا تکان یبینند و بزرگ م می

 کردن آسان ترین راه است یخودشان ندهند. چون نف

و  ندخواهند بدان یکه نم یدهند، کسان یحقیر به آن تن م یآدم ها که

 بود که یبفهمند و درک کنند. این درست همان کار

 رم.کردم، به خیال خودم خواستم مانع بین خودم و محمد را بردا من

 که اصال وجود نداشت و من با افکار خودم یمانع

 ریبهغآن ها یک جمع  یبودم و این طور بود بود که من تو ساخته

 که یها و کتاب های فآن ها، از حر یبودم. از بحث ها

کردم به  یرفت، فکر م یزدند حوصله ام سر م یم فموردش حر در

 یمن چه، که فالن کتاب در مورد مسائل عرفان

خن ادبیات کالسیک جهان که ثریا در موردش داد س ییا کتاب ها است

 دامکردم، با ک یداد و من از حرص دق م یم

د ازس یشخصیت آدم را ادبیات م یترجمه بهتر است یا این که زیر بنا

 یا خانواده یا مذهب؟
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 یعو اجتما یکردند، از مسائل سیاس یبحث م یها در مورد هر چیز آن

 گرفته تا کتاب و مسائل دانشگاه و .... و من

به رفت. مخصوصا از کلمات قلن یها سر م فام از همه این حر حوصله

 فهمیدم و جواد از یکه معنایش را نم یسلنبه ا

ه د ککرد. حرصم بیش تر از این بو یهمه بیش تر از آن ها استفاده م

 از من یرغفهمیدند  یهمه شان م

ه که الزم داشتند ب یدر ترجمه متن های یاین که همه شان وقت از

 آمدند، و از این که یخوردند، پیش ثریا م یبر م یمشکل

ت شدم. هر وق یگفتن نداشتم، دیوانه م یبرا یهیچ وقت هیچ حرف من

 لوس، یخواستند مثل بچه خنگ ها یم یاز من نظر

ه دوختم! و از این که به تدریج، شاید به مالحظ یبه محمد م چشم

 کردند، احساس کینه و ینم یخود من، دیگر از من سوال

 انداخت یکردم که بیش تر سر لجم م یتلخ م یتحقیر



 

  407                        

 داالن بهشت

م کرد یشدم، احساس م یآورد، برآشفته م یمحمد برایم کتاب م وقتی

 یچیز یدانم و وقت ینم یخواهد بگوید من چیز یم

 وکشیدم  یدیدم باز زجر م یگفت و بحث کردنش با دیگران را م نمی

 کردم انگار یرفتار م یدر تمام این موارد طور

. یلختوقات کردم و ا یمن به گردن محمد است. با او لج م ینادان گناه

 دانم چرا؟ چه مرگم بود که حسادت و رخوت ینم

ه ام وصلحبه جان عقل و درکم افتاده بود و از همه چیز  یموریانه ا مثل

 مداوم محمد که یرفت. کتاب خواندن ها یسر م

ن میدخواندن و فه یکه برا یشده بود و ولع یتقریبا شبانه روز دیگر

 هآورد به خصوص ک یداشت، حرص مرا در م

 یکردم. به نظرم لزوم ینسبت به خواندن حس نم یهیچ کشش خودم

 نداشت که آدم از همه چیز سر در بیاورد و خواندن

محمد که از  فبود، برخال یو اضاف یمعن یبرایم یک کار شاق و ب

 شد یخواندن سیر نم
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در  ودم فرار از درک واقعیت بود که ثریا را بهانه کرده بو یبرا شاید

 کردم. این یذهنم او را مقصر اختالفاتمان قلمداد م

ن افتاد، انگار دشم یچشمم به آن ها م یکه هر صبح جمعه وقت بود

 شد. اوایل یدیدم، حالم دگرگون م یام را م یخون یها

د کر یم یاشتن سعو ناز و نوازش و دندان سر جگر گذ یبا شوخ محمد

 که هر چه او افلغبا من راه بیاید تا عادت کنم. 

شده بود که  یدانستم. جور یآمد من خودم را محق تر م یم کوتاه

  صفحهرفتن من به کوه فیواش یواش باورم شده بود که صر

 یرفته رفته شاید محمد خواست جا یبر سر اوست، ول یبزرگ منت

 خواست راه و ید مسرد مرا پر کند و شای یرفتارها

ه چر این ها که ه یرفتار کردن را به من یاد بدهد و شاید هر دو رسم

 عالقه و شاید بشود گفت یرفتار من سرد و ب

اد د ینشان م یتحقیرآمیز بود، محمد حرارت و عالقه و احترام بیش تر

 پنهان بین ما راه انداخته بود یو این، ناگفته جنگ
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اد و ر ددوبار در مورد رفتارم به من تذک یروزها بود که امیر یک همان

 من فقط گوش دادم و از یاد بردم و همان رویه را

 یمم خواست یدیگر خراب بود، من آنچه م یدادم. چون کار از جا ادامه

 فهمیدم، یشنیدم و م یخواستم م یدیدم و آنچه م

خواستم بسته بود و همین  یآنچه نم یدریچه قلب و ذهنم به رو

 باالخره مرا زمین زد هم یبستگ

ین عو کنکور و در  یگذشت و به پایان سال تحصیل یمثل برق م روزها

 حال سالگرد خانم جون و در نهایت ازدواج ما،

 د.ش یکه فاصله مان روز به روز بیش تر م یشدیم، در حال یم نزدیک

 داشت مرا یمحمد که صبرش تمام شده بود، سع

ر دیگر دیر شده بود و من دیگ یکند و به راه بیاورد، منته مجاب

 فدانستم و حر یم یاو را بهانه گیر یصحبت و تذکرها

ث بح صحبت و تذکر نتیجه نداد کار به یکردم. وقت یرا قبول نم هایش

 یهیچ مرحله ا یکه من تو یو جدل کشید و وا
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و انرسید و عقلم کار نکرد. و بدون این که متوجه باشم به  شعورم

 حساب فزبان نفهم و کودنم که حر یفهماندم که آدم

 شود یسرم نم

 ییاد دارم که آن روزها، ثریا همیشه همراهش یک چیز خوراک به

 ساندویج کوکو یا ینان و پنیر و گاه یداشت، گاه

، شدند یهمه خسته م یوقت ها ساندویج تخم مرغ. بین راه وقت بعضی

 شد، همه جان یبه قول امیر در ساک ثریا که باز م

هویج  یاز روزها با خودش یک شیشه کوچک مربا یگرفتند. یک می

 که شیشه را از دست امیر یآورده بود. جواد در حال

 گرفت، گفت یکه به مرباها حمله کرده بود به زور م

شیشه رو درسته  ییک شیشه س، مال پنج تاییمون، چته دار همین

 هول نشو، مامانم درست نکرده دست پخت ی؟خور یم

 یکن یهم نیست که حمله م یهمچین آش دهن سوزثریاست، 
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ا بما ااختیار با رضایت خاطر لبخند زدم،  یکه دلم خنک شده بود ب من

 لبم یو تمجید امیر و محمد، لبخند رو فتعری

ص محمد از ثریا از حر لیظغو تشکر با حرارت و  ف. از تعریماسید

 چشم هایم را بخار گرفته بود. این بود که یجلو

 یامیر داشت از خوشمزگ یماشین خودمان، وقت یبرگشتن توموقع 

 محمد گفت یکرد و وقت یمربا صحبت م

دست پختش مثل زهرا خانمه، جواد هم با این که مرده دست پخت 

 داره یخوب

 یب و یمعن یب فخودم را بگیرم و یکدفعه این حر ینتوانستم جلو دیگر

 که مادرش لیغربط از دهنم در آمد که: با ش

 ته، باید هم دست پختش خوب باشهداش

د: یکدفعه جا خورد و با خشم به سمت عقب و من برگشت و پرسی امیر

  ی؟صفحهچ ییعن



 

  412                        

 داالن بهشت

پز آش شانه هایم را باال انداختم و با تحقیر گفتم: خوب مادرش حتما

 خونه هام بوده، اینم یاد گرفته دیگه

رود.  یمنادم وقت نگاه تحقیرآمیز و پر از انزجار محمد و امیر از ی هیچ

 یآینه ماشین به چشم ها یچشم هایم تو یوقت

ست ز اافتاد، دیدم چنان سرشار از انزجار و خشم و شاید اشمئزا محمد

 یکه جا خوردم و خفه شدم. انگار دیگر مرا حت

ار قرسنگین بر ینزدند. سکوت یجواب هم ندانستند و تا خانه حرف الیق

 احساس کردشد، شاید این اولین بار بود که محمد 

 من درست بشو نیستم

د نکر یخانواده ام سع یبود که محمد دیگر جلو یروز اولین بار آن

 روابطمان معلوم نشود. آن ها هم با تعجب و یسرد

د حمم یاو را به من دیدند. تقریبا چهار شب بعد یاعتنای یب ناباوری

 سرد و سخت کنارم یدید، مثل سنگ یانگار مرا نم
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 وبا من تماس نداشته باشد  یسرسوزن یکه حت یکشید، طور یم دراز

 کردم، اشک یپشتم را به او م صهغو  یظغمن از 

 یمنعث برد. اما نتیجه این رفتارها با یریختم و با گریه خوابم م می

 ببرم، تنها کینه و نفرتم را از ثریا و یشد به اشتباهم پ

عد از ه برا. تاز لطغتار ام در رف یکرد و پافشار یاش بیش تر م خانواده

 یچهار روز هم مجبور شدم خودم را به مریض

دم و کر کوتاه حساب کار خودم را یمدت یبزند و برا فتا با من حر بزنم

 دو هفته آرامش بینمان برقرار شد. منتها ییک

، شد یقبل از طوفان. چون به محض این که اوضاع تقریبا عاد آرامش

 و قهرش را فراموش کردم و یاعتنای یب یسخت

 احمقانه به کله ام برگشت یو فکرها فهمان رفتار مزخر

 خواهرش مهتاب دعوت کرد یهمان ایام مریم ما را به عروس

از شهر یزد است و مهتاب  یگفت: شوهر مهتاب مرد پولدار یم مریم

 هم بعد از ازدواج قرار است به یزد برود. روز
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 برگزار شود خوشحال از این که یکه قرار بود جشن عروس یا جمعه

 محمد به خاطر من برنامه کوهش را به هم زده،

بعد از  به آرایشگاه رفتم و قرار شد نزدیک ظهر دنبالم بیاید. همراهش

 یمدت ها دوباره با شوق و ذوق و خیال راحت تو

 آمد دنبالم و گفت یآرایشگاه منتظر آمدنش بودم که عل

، ستانجواد حالش بد شده بود، امیر و محمد رفتند ببرندش بیمار مادر

 کنه یم یمحمد آقا گفت من بیام دنبالت، خودش سع

 زود بیاد

 ی،روسعنیامد، تا آخر شب هم نیامد. من همراه مادر این ها رفتم  ولی

 امغچندین بار در طول مراسم و موقع شام پی

ه به لحظه حرص و نیامده بود. لحظ یو سوال کردم، ول فرستادم

 یشد. انگار جو عروس یعصبانیت در دلم انباشته م

 یمریم و مادرش هم ناخود آگاه بر اعصاب من اثر م یمهتاب و ناراحت

 گذاشت
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 از مهتاب پانزده شانزده سال از خودش بزرگ تر بود و بیش تر شوهر

 زد. یذوق م یسنش، ظاهر ناهمانگش با مهتاب تو

 ییزد است و وضع مال فمعرو یاز تاجرها یگفتند شوهرش یک می

 دارد و از قرار مهتاب، به قول خودش، یخوب یخیل

و  یسن یبود آینده اش را با ثروت سرشار شوهرش و برتر خواسته

 خودش تضمین کند و با این دالیل، با وجود یظاهر

بود،  یمخالفت شدید اکرم خانم، با آن آقا که اسمش حسن مشیر

  فحهصازدواج کرده بود

با تعجب دیدم که  یتمام شد و موقع خداحافظ یهر حال عروس به

 حیاط ایستاده. ما که بیرون آمدیم، یمحمد، کنار پدرم تو

 م وکه با مادر و محترم خانم سال یپوزش خواهانه در حال ینگاه با

 من که به خاطر پاشنه فکرد، به طر یم یاحوالپرس

کند.  مکمکرفتم، آمد تا  یایین مکفش هایم، آرام آرام از پله ها پ بلند

 داد که امیر هنوز یمادر توضیح م یدر عین حال برا
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 هدم دالزم بود انجا یپیش جواد که بیمارستان است مانده تا اگر کار

ر دو  بودم، نه جواب سالمش را دادم نه بهش نگاه کردم یکه عصبان من

 که او از وخامت حال یتمام طول راه در حال

د، ز یم فپدرم حر یمورد نیاز و ... برا یخانم و پیدا نشدن دارو زهرا

 یمن فقط ساکت و صامت بیرون را نگاه م

ه او، ه بکردم. به خانه هم که رسیدیم، سرم را زیر انداختم و بدون توج

 با عصبانیت از پله ها باال رفتم

است و این  یکه آدم همیشه خودش را طلبکار بداند، مرض بد این

 یقه ام را گرفته بود و باعث شده بود یدجورمرض ب

ه بلک ،فبا انصا یخودم را طلبکار بدانم، آن هم نه طلبکار همیشه

 قابل تحمل. در اثر یرغمنطق و  یکج فهم و ب یطلبکار

 زد. خالصه با حرص و خشم یمرض هم آن رفتارها از من سر م همین

 کامال حق به جانب، لباس هایم را قبل یو احساس
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بل م یتخت برداشتم و رو یمدنش عوض کردم، پتو و بالشم را از روآ از

 که پشتم را به در کرده بودم، یدر حال یراحت

و اعد خواستم ادبش کنم! چند دقیقه ب یکشیدم. به خیال خودم، م دراز

 بستن در کرد فهمیدم از این یکه تو یهم آمد. از مکث

رم احساس کردم تی مبل خوابیده ام جا خورده. دلم خنک شد، یرو که

 انتظارم فکه برخال یخورده. با صدای فبه هد

 خشم هم داشت، پرسید ینوازشگر که نبود هیچ رگه ها

 ی؟اون جا خوابید چرا

 جواب ندادم

 ی؟دپرسید: گفتم چرا اون جا خوابی ضبناکغو  یشمرده و جد دوباره،

ه ککه از لحن صدایش جا خورده بودم در فکر بودم که چه بگویم  من

 تند نزدیک شد و با عصبانیت پتو ییکدفعه با قدم ها
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در ن قکنار زد، بازویم را با خشونت گرفت و نشاندم . چشم هایش آ را

 خشمگین بود که ترسیدم و سرم را پایین انداختم.

که به  ید در حالتخت. بع یو پتو را برداشت و پرت کرد رو بالش

 داشت چانه ام را یصدایش را پایین نگه م یسخت

 گرفت و سرم را باال برد و شمرده شمرده گفت

 ی؟فهمید ی،کن یاین آخرین بار باشه که این کار را م

ر د. کند یشد محمد است که این طور رفتار م یبودم، باورم نم ترسیده

 یکرده بود، سع یدلم را خال یکه وحشت تو یحال

  صفحهخودم نیاورم که ترسیده ام یکردم، به رو یم

 یا نه؟ یبلند گفت: فهمید یتحکم و خشم و صدای با

ا بو  لرزان با سر جواب مثبت دادم. دستش را از زیر چانه ام برداشت

 ی؟همان لحن گفت: فهمید

 ماین که دوباره داد نزند، گفتم: بله، فهمید یبرا یبا دستپاچگ
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 یکنم فهمیدن این که وقت یخب، حاال خوب گوش کن. فکر نم خیله

 آدم ریبه،غاحتیاج به کمک داره، حاال چه آشنا چه  یکس

 باشه، هست؟ همان قدر یسخت یداره بهش کمک کنه، کار خیل وظیفه

 خواهر دوست تو آن قدر برات مهمه، یکه عروس

 و یرگرممن مهمه. اگه واسه س یمادر دوستم هم برا یو ناخوش مریضی

 یو این عروس یدنبال جنابعال یخوشگذران

که  ییها یدونم، قهر و این بچه باز یگالیه و چه م یبودم، جا نیومده

 که یبفهم یتون یالبد اینو م یرا داشت، ول یتو بلد

 یتح این که یپیشامد، بدون اختیار من اتفاق افتاد. و تو به جا این

 دیگران و جواب یشده، اون رفتارت جلو یکه چ یبپرس

 یرو نم یامدادنته، این هم رفتار االنته، این که من چرا نتونستم ب سالم

 یخودت رو که ب یاین رفتار و کارها یول ی،فهم

 من باید بفهمم، نه؟ ی،د یانجام م یدلیل دار
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ر خشونت رفتار و کالمش که دور از انتظا یهایش درست بود.ول فحر

 کردم به خاطر یبود و اشتباه من که باز فکر م

 یشد خطا یکند، باعث م یو خواهرش با من این طور رفتار م جواد

 فهمیدم که او هم خسته ینم یخود را نپذیرم. از طرف

 و همین قدر که به خاطر من خودش را آخر شب به ی،و هم عصب است

 تشکر دارد و حق یرسانده، جا یمجلس عروس

 وداختم ر اندر برد. سرم را زیکه رفتار مسخره ام او را از کوره به  دارد

 کردم که دوباره یدر سکوت داشتم فکر م

خت تمرا به سمت  فحر یبازویم را گرفت و بلندم کرد و بدون کلمه ا

 برد و بعد دوباره شمرده شمرده و با تحکم گفت

 خواب این جاست، هر یهمیشه یادت باشه، جا ینه امشب، برا اینو

 جایش رو یکه بشه، کس یکه بیفته و هر طور یاتفاق

 ی؟کنه، فهمید یجدا نم
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 یوجودم زبانه م یتو یزد، حس لجباز یم فتهدیدآمیز حر وقتی

 باز چشمم یبزنم ول یکشید. سرم را بلند کردم که حرف

که  ودبتر از آن  یبه چشم هایش افتاد، زبانم بند آمد. هنوز عصبان که

 چشم هایم حلقه زد یزد. اشک تو یبشود به او حرف

 و ساکت شدم

 خودش نیاورد و یبه رو یترکید. او هم فهمید، ول یداشت م ضمغب

 گفت

 بار آخرت باشه. حاال که این قدر خسته این، بفرمایین بخوابین

: فتمگآلود و دستپاچه  ضغب یبه سمت در رفت. ناخودآگاه با صدای بعد

  ی؟صفحهر یکجا م

ن که ای خواهد به بیمارستان برود. بدون یبا خود گفتم مبادا دوباره م

 برگردد گفت

 تلفن بزنم
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 فحر را بست و رفت . کار صحیح چه بود؟ این که به رفتار خودم و در

 مثل همیشه به تقصیر همه یاو دقت کنم؟ ول یها

اش  از خودم و بیش تر از همه به جواد و خانواده یرغکردم  یم فکر

 یا مقصر مکردم و آن ها ر یذهنم حمله م یتو

ه به کشد. از این  ی. همیشه به خاطر آن ها بود که دعوایمان مدانستم

 توانست تا این حد با من خشن یخاطر آن ها محمد م

 شد یسوخت و از کینه پر م یرفتار کند، دلم م

ا گاز م رطور که نگاهم به در مانده بود، اشک هایم سرازیر شد. لب همان

 راه یبقیه بد و ب دلم به جواد و یگرفتم و تو یم

 اتاق یگفتم که در باز شد و محمد تلفن به دست آمد تو یم

رم س یورویم را برگرداندم و پشت به او، دراز کشیدم و پتو را ر فوری

 یدانستم که اشک هایم را دیده، ول یکشیدم. م

خودش  یشد. این بار هم به رو یتاب نم یمثل قبل از گریه ام ب دیگر

 نیاورد. به امیر تلفن کرد و پرسید اگر الزم است
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د داشتن یاتاق ماست، اگر کار یبیمارستان و گفت که تلفن تو برود

 زنگ بزنند. بعد سر فرصت لباس هایش را عوض

و نه  ردک لمغچراغ را خاموش کرد و دراز کشید. نه صدایم زد، نه ب کرد،

 دکشی یسرد و طوالن یزد. فقط آه یدیگر حرف

 و سکوت کرد

ن منشان نداد و  یعکس العمل یگریه ام را شدیدتر کرد، ول رفتارش

 و تنبیه شدن مضطرب یپناه یکه از ب یمثل بچه های

ام  یشوند به هق هق افتادم، بلکه با سالح همیشگ یطاقت م یو ب

 دلش را نرم کنم. اما باز هم انگار نه انگار

رش فریاد بزنم و خواست س یو خشمگین نشستم، دلم م مستاصل

 سینه اش بکوبم، اما چشمم که به او افتاد، یمشتم را تو

ز شد خی سینه اش گذاشتم و زار زدم. نیم ی. ناتوان سرم را رونتوانستم

 خواست یساکت. این بار نم یکرد، ول لمغو ب

 گریه ام را بگیرد. صبر کرد تا خودم آرام شوم یجلو
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الح از اشک هایت به عنوان سآهسته گفت: یادمه بهت گفته بودم  بعد

 استفاده نکن، یادته؟

 ودبگفتن، این  یبرا یزدن داشتم نه حرف فجواب ندادم. نه حوصله حر

 که او ادامه داد

ه ک و این یکه احتیاج به آرامش دار یمهناز، این فقط تو نیست ببین

 توان و ظرفیت دارم. منم یمن درکت کنم. منم تا حد

 یز. این که تو به خاطر هر مسئله ناچییدارم که تو درکم کن دوست

 و من نازت رو بکشم، یو زار بزن یقهر کن یبخوا

 د.آ یهمیشه از من بر نم ی،اونم بدون این که خودت یکخورده فکر کن

  ی؟صفحهفهم یمنظورمو م

 بلق یاین روش نادرست هر بار از دفعه ها یهمه بدتر اینه که تو از

 نداریم. یته کار. حاال به گذشیر یبیش تر پیش م

ین ارسم که شاید  یرفتار امشبت. دارم کم کم به این نتیجه م همین

 تو یها ینرمش بیش از حد منه که باعث این زیاده رو
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همه  یکه استفاده از یک راه و یک روش برا یکن بفهم ی. سعشده

 یدرست نیست. فکر م یزندگ یها یمسائل و گرفتار

و من  یو گریه بکن یاوقات تلخ یهر چیز یشه برا یم یتا ک یکن

 نازت رو بکشم؟

آد  یپیش م یریم بیرون همین وضعه. من برایم کار یوقت ما م هر

 همینه. از همه بدتر اینه که تو به مرور این رفتار را

ه یگدو این  یکشون یدیگران م یبه بیرون از اتاق خودمون و جلو داری

 ره یتنهای یاصال قابل قبول نیست. این جا، تو

 یهدیگران قض یبیرون و جلو یممکنه بین ما پیش بیاد، ول یمسئله ا

 ی؟ش یکنه، متوجه منظورم م یفرق م

و ردفعه قبل که تازه من نه به شدت خودت، یک بار رفتار تو  ببین

 دیگران با خودت کردم، چقدر برایت سخت بود یجلو

 ی؟همف یم ی،نه دوستم، زن من هست یو تلخ؟! مهناز تو نه خواهر من
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ا تو مثل دو  یسوال کن یاز من درباره چیز یحاال شده خودت بیا تا

 یبا هم بحث کنیم؟! عزیزم، من دلم م ػآدم عاقل و بال

 ی،و رفتار کن یو درک کن یچیزها را بفهم یتو خودت خیل خواد

 دوست ندارم بهت بگم چه کار بکن چه کار نکن. اون

 یخوام چیز یده. نم یدیگه کارهایت ارزش خودشو از دست م جوری

 رو بهت دیکته کنم و تو بر حسب وظیفه انجام

شینه، چون  ی. اون وقت، بهترین کارهایت هم دیگه به دلم نمیبد

 ی؟فهم یهامو م فدیگه فکر و عمل تو نیست. حر

کردم و  یاو را درک نم یها فحر زغفهمیدم. م یمتاسفانه نم ولی

 ود که مستفمم. این ب یکردم که م یبیهوده وانمود م

 یواو و خسته از گریه و کالفه از آنچه گذشته بود، ت وشغآ گرمای

 رسیده یخوابم برد، بدون این که به نتیجه ا لشغب

 باشیم
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مقابل  فبه گردن طر یآدم ها عشق و دوست داشتن را افسار بعضی

 بینند و این بدترین نوع دوست داشتن است، یم

 دکشان یکند و به ذاللت م یواضح که تقدس عشق را آلوده م یشناخت

تمایل است، سر به راه دوست گذاشتن از  یهمراه شدن از رو عشق

 به یبرا یفدا شدن است، نه دام یفرط نیاز برا

 و پرواز یآزاد یبه پا یو زنجیر لغاسارت کشاندن و نه 

 یگرنه شکستن بال دی ی،گذران زندگ یباید بال پرواز باشد برا عشق

 باشد، اسیر در یال شکسته اپر و ب یکه مرغ خانگ

 دام

رز ن طداشتم که ثمره چنی یقدم برم یآن روزها من نادانسته در راه و

 از دست ندادن او، محمد را اسیر یبود. برا یفکر

 که با آن محمد را به دنبال خودم یخواستم و عشقم را زنجیر می

 کردم، هم در طرز فکرم و هم یبکشانم و خوب، اشتباه م
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  صفحهنبود که به اسارت تن در دهد یمد. او کسدر مورد مح

کوه، ثریا  یکنم هفته بعدش بود که تو یشب هم گذشت و فکر م آن

 اش به نام سیمین و یدانشگاه یاز دوست ها ییک

فت ا گبه اسم محمود بود، همراه آورده بود و بعد یرا که پسر نامزدش

 دوستانه یاین که جمع ما و ارتباط ها یکه برا

ن در حل اختالفاتشان، که ما بعدها فهمیدیم چیست، کمکشا بتواند

 همان طور که اختالفات یکند، از آن ها دعوت کرده. ول

 شد یآن ها حل نشد، اختالفات من و محمد هم ریشه دارتر م

 یو کم رو و تا حد فکم حر یداشت نامزدش را که پسر یسع سیمین

 بود و کامال واضح بود که از یشود گفت عصب یم

 فدهد. خودش، درست برخال ییرغبرد، ت یدر جمع رنج م بودن

 سر و زبان دار و پرشور و شر بود و ینامزدش، دختر

باعث کشش و عالقه آن ها به همدیگر شده  یکردم چه چیز یدرک نم

 بود



 

  429                        

 داالن بهشت

ر دآید و  یبه هر حال معلوم بود محمود با ضرب و زور سیمین م ولی

 محمد شاید امیر و جواد و یتمام مدت با همه سع

مد و آ یزد. دو هفته با اوقات تلخ ینم فتر از ده پانزده کلمه حر بیش

 شدن برنامه یسیمین که مدام از همیشگ فبرخال

 یگردگفت. بعد از آن چند بار هم  یزد، او هیچ نم یم فحر یکوهنورد

 همراه ما به کوه نیامدند

اد را که ثریا نظر محمد را در مورد محمود پرسید، خوب به ی روزی

 بینا بود، یشنوا و چشم یدارم. آن روز اگر گوش

که هیچ  ػدری یشد فهمید و نتیجه گرفت، ول یچیزها م یخیل

 کدامش نبود

 کنم، بگم؟ یفکر م یدر جواب ثریا گفت: هر چ محمد

 ثریا متعجب گفت: خوب معلومه، آره

ین ها، اصال بحث بر سر خوب یا بد بودن هیچ کدامشان در مورد ا ببین

 این یگذاریم که هر دو ینیست. ما بنا را بر این م
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. خورن یکه به درد هم نم یدو تا خوب یهستن، ول یخوب یها بچه ها

 گم؟ یم یچ یمتوجه هست

 یلخی این دوست تو اصرار داره این وصلت انجام بشه، باید صابون اگه

 و یلش بزنه، از جمله سختچیزها را هم به د

 و آخر سر هم با این خلق و یچند ساله و شاید همیشگ یها مرارت

 کنم چندان موفق یکه من از پسره دیدم، فکر نم یخوی

ر کنم تا این جا هم تحمل پسره، فقط به خاط ی. حقیقتش فکر مبشه

 که با هم دارن بوده و احتماال اونم مثل یرودرواس

 هزنش رو عوض کن یاخالق ها یبعد از عروس سیمین تو این فکره که

 تر به احتمال زیاد اگه ازدواجشون سر بگیره مشکالتشون بیش خالصه

 شه. ببین، این دوست شما یشه که کم تر نم یم

شه و  یخواد به خودش و دیگران بقبوالنه که محمود عوض م می

 کنه. یخواد، منتها اشتباه م یشه که اون م یم یطور
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 ها عوض ینیست که به این آسون یکه من دیدم، آدم ییچون اون آقا

  صفحهبشه

 یمال وقت ییرغخواد عوض بشه. ت یاین که در حقیقت اصال نم برای

 که هست در رنج باشه و خودش یاست که آدم از اون

ا عدههر وقت دوستت از ب یانجام بشه. تو خودت دید ییریغکه ت بخواد

 یم نگاهش یکنه، نامزدش چه جور یصحبت م

 بهتره رو راست یبه دوستت کمک کن یخوا ی. به نظر من اگه مکنه

 . چرا بهشیبهش بگ یفهم یو م یبین یاونچه رو م

ه اگ تونه آدم ها رو عوض کنه. تازه یکه با تصورات خودش نم یگ نمی

 عوض یهم ازش خواسته بود برا فخود طر

نیست. چه  یشخصیت آدم ها کار آسون ییرغکمکش کنه، بازم ت شدن

 صراحتا به سیمین گفته یگ یبرسه به این که خودت م

 که فکرها و کارهایش رو قبول نداره
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م هشه آسمون و زمین رو به  یکه نم یبا فکر و خیال و خوشبین آخه

 پر ی،اجتماع ،فدوخت. سیمین یک دختر پر حر

این  ینامزدش. تو فو جوش و خوش اخالق است، درست برخال جنب

 صحبت ها خودش رو یسیمین تومدت هر بار 

ید گم تحسین یا تای ینم ی؟محمود دقت کرد یکرد، به نگاه ها قاطی

 تفاوت هم نبود. معلوم بود به زور یکرد، الاقل ب یم

مادرت  فبهش نگه. در ضمن هیچ وقت حر یکنه که چیز یتحمل م

 رو یادت نره

 ؟فثریا کنجکاو پرسید: کدوم حر

ر اگ گن مار بد بهتره از یار بد؟ به هر حال یمامانت همیشه نم مگه

 از قول من بهش بگو، دو تا آدم یخوا یخودت هم نم

ا بچه یانرو به خودشون و اطرافیان و اح یبا هم ناموافق باشن، زندگ که

 کنن و بگو، یآد، تلخ م یکه بعدها به وجود م یا

 که کرده درسته یشک



 

  433                        

 داالن بهشت

 ثریا با تردید پرسید: کدوم شک؟

 یکارش رو از دیگران نم یو نادرست یاشت که درستشک ند اگه

 که خودش یتو به خاطر مشورت یپرسید. مگه سوال ها

 باهات کرده نیست؟

 تر گفتحسین مانده بود چه بگوید که امی رقغ یثریا خندان و با نگاه

 هگ یم یبابا، دادگاه حمایت خانواده رو تعطیل کنین، ببینین جواد چ

 یعرشروز بود که جواد پیشنهاد کرد همه با هم به جلسه تفسیر  همان

 دوستانش رفته است و یگفت با معرف یبرویم که م

 یم فشود. جواد با شوق و ذوق تعری یسه شنبه ها بعدازظهر تشکیل م

 کرد

ت استاد در مورد یک بی ی،بین ییک موقع م یتفسیر شعره، ول اسمش

 ب از عرفان وجال یو مثال ها فشعر اون قدر حر

  هصفحبره یزنه که ماتت م یمعرفت و ادبیات و همه چیز و همه جا م
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 یقبول کردند، جز من. چون سه شنبه تنها روز بتغهمه با میل و ر

 بود که محمد بعدازظهرها وقت آزاد داشت

 آییم یهم هست. من و مهنازم م یگفت: چه روز خوب یمحمد فور یول

 یازاهعمعه ها، عذاب سه شنبه ها هم بر آن روز به بعد عالوه بر ج از

 فدو جلسه رفتن، برخال یمن اضافه شد. با یک

ا سه هاز من همه مشتاق و طرفدار و پر و پا قرص آن جل یرغ انتظارم،

 جمعه یبحث ها یشدند و یک موضوع جدید برا

ود که ه برفتم. به نظرم مسخر یدار م یمن انگار پا یپیدا کردند. ول ها

 مربوط به آن، ییک بیت شعر و حاشیه ها یبرا

که همه با  یهای فساعت و نیم، آدم مچاله یک جا بنشیند. حر یک

 سر و ته یب یهای فمن حر یکردند، برا یدقت گوش م

 وت زد. به زحم یبرد و حالم را به هم م یکه حوصله ام را سر م بود

 کردم اگر یزور و زجر فقط سه بار رفتم. فکر م
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ودن خواست او، ب یاین طور نشد. دلم م یرود، ول یهم نممحمد  نروم

 با من را به شنیدن آن، به نظر من مزخرفات ترجیح

و  ندام ک یکرد راض یسع یاین طور هم نشد. تنها با دلخور یبدهد. ول

 آخر سر گفت

 رم، میل خودته یبه هر حال من م

ا هبه سه شن یمعلوم بود که عالوه بر جمعه ها، اخم و تخم ها خوب،

 هم اضافه شد. چون باز تیرم به سنگ خورده بود،

 بلرقایغ یمن زجر یبودن با آن ها را ترجیح داده بود و این برا محمد

 دانستم که همه یتحمل بود. چون آن روزها نم

قابت را، آن در تمام فراز و نشیب ه یعشق به دوام و بقا و پایدار ارزش

 که معشوقش یبا جمع هاست. کس یها و همراه

 که را در اختیار دارد یخواهد، طالی یمحدود و دربند و اسیر م را

 آن یعیارش شک دارد. محک عشق همان دوام و بقا

 است یو جریان زندگ یدر تماس با تمام هست
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دانستم،  یآن روزها من دوام عشقم را مستلزم محدودیت م ولی

 مستلزم ندیدن، نشنیدن، نرفتن و ندانستن محمد، از هر آنچه

که  ممفه یو بیزار بودم و حاال م یبود. از شنیدن و دیدن فرار یتازگ

 ناخودآگاه در استحقاق خودم شک داشتم

 وجدید  یها فو حر یکه از تحول و تازگ یدانستم همه آدم های نمی

 برمال شدناز  یترسند به نوع یتازه م یدنیاها

 یدانستم که ذهن برا یخودشان در هراسند. این را هم نم یها فضع

 جورواجور ینکردن به این حقایق، بهانه ها فاعترا

 وشود  یتازه م یتراشد. یا منکر ارزش چیزها یم فمختل یاسم ها و

 کند یا به مسخره و استهزا پناه یشان م یبه کل نف

 و ییاز باور خودش است بیهوده گو یرغرا که  یبرد و اسم هر چیز می

 یگذارد و یا.... و این تمام آن کارهای یحماقت م

 کردم یبود که من م
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سال ها وقت الزم بود که بفهمم آدمیزاد چه معجون عجیب و  چون

 اثبات حقانیت افکار خودش، یاست که برا ریبیغ

و انکار کند، اال  یحاضر است همه عالم را زیر سوال ببرد، نف

  صفحهشخود

 ارحقیر، افک ینبردم که آدم ها ینتیجه به این حقیقت مهم هم پ در

 پایه و یارزش و اعتقادات موهوم و ب یپوسیده و ب

 ینااند و  یو عاص یهمیشه از مواجهه و مقایسه و مباحثه فرار اساس

 ارزش بودن آن هاست. یخود دلیل مهم و محکم ب

ر ا بفهمیدم که تنه یوقت منتها افسوس و صد افسوس که این چیزها را

 کرد و بس یرنج و اندوه و ندامتم اضافه م

 تهکاس یذره ا یکم با این که از شدت عالقه و کششم به محمد حت کم

 رابطه مان زمین تا آسمان با گذشته ینشده بود، ول

شد گفت، تنها توجه صد در صد محمد به درس  یکرده بود. م فرق

 فاصله ما مدام بیش تر و بیش یهایم مثل سابق بود ول
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ر امیدوا یشد. در این میان، فقط به نزدیک شدن تاریخ عروس یم تر

 رفتن در یبودم. با آن که تصمیم مصرانه محمد برا

 یروسعکرد، اما امیدوار بودم که در فاصله  یگنگ ایجاد م یوحشت دلم

 رفتن شاید بتوانم یو آماده شدن کارهایمان برا

 منصرفش کنم

و  کرد، وجود ثریا یم ولغکه آن روزها فکرم را مش یترین چیز بیش

 آن ها بود و تکاپو یجواد و کوه و جلسه رفتن ها

 ام یکم کردن شر آن ها از سر زندگ یبرا

 به کردم خانم جون بود و یگرفت، آرزو م یم یکه دلم خیل یهای وقت

 خواستم. یم یبردم و از او راهنمای یاتاقش پناه م

 یرام بتاب. چقدر دل یکرد و دلم را ب یم یخانم جون اشکم را جار یاد

 آن وجود سرشار از مهر و عاطفه عاقل و ناصح

 تنگ شده بود
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کشید.  یاش هنوز هم با شدت روز اول خودش را به رخ م یخال جای

 یکردم و دلسوز یدر خیال با خانم جون درد دل م

 دادم، یم یدم دلدارکردم و به خو یاو را مجسم م یفرض یهمدرد و

 فکه شاید اگر خانم جون بود، اولین مخال یدر حال

نم خا کردم، شاید اگر یدر صد رفتارهایم بود. بعدها همیشه فکر م صد

 ینم یجون زنده بود، کار من و محمد به جدای

 وددنیا اتفاق نیفتاده ب یخوب این هم مثل تمام اگرها یکشید، ول

 ودممان بود که تا آن موقع شناخته بو دنیا ه یخواسته من از زندگ

من ابرایم آن خانه  یمحیط آشنا و مانوس و بسته و محدود. زندگ یک

 یو معمول یعاد یآشنا و روال یبود و آرامش آدم ها

حمد ما بود که ب یتا آن سن داشتم. در تصورم، نهایت آرزویم خانه ا که

 کنیم، او مثل تمام یتنها و خوشبخت در آن زندگ

که دیده بودم، مثل پدرم و پدرش، به کارهایش برسد و من به  مردهایی

 ام، و با خانواده هایمان هم در ارتباط باشیم. یزندگ
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که در ذهنم ساخته و  یخواستم من زن خانه کوچک و قشنگ می

 ذهن من یپرداخته بودم باشم و او، مرد آن خانه. در دنیا

که  این نداشتند و از یها جایو تکاپو و ناشناخته  یغو آمد و شلو رفت

 دیدم وحشتزده یدنیایم را به ظاهر از دست رفته م

 یستم ددانستم با این افکار بسته و محدود دار یدر عذاب بودم و نم و

 کنم که یم یبدبخت یخودم را جزو آن آدم ها یدست

 شوند یبه خاطر هیچ و پوچ بدبخت م

مد گذشت، راحت به مح یفکرم م یاگر آن روزها تمام آنچه تو شاید،

 آنچه ی،و لجباز یزورآزمای یگفتم، اگر به جا یم

 وکردم و راه مسالمت و درک  یداد، رو راست بیان م یآزارم م را

 یام به کل یکردم، مسیر زندگ یرا انتخاب م یهمفکر

 رروغرا با  یو یکدندگ یشد. من به اشتباه حماقت و لجباز یم عوض

 کردم در میان گذاشتن یگرفتم، فکر م یم یعوض
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دهد،  یم ام است و گفتن آنچه آزارم یبه نادان فبه منزله اعترا افکارم

  صفحهترسیدم ینشاندهنده حقارتم است، و بیش تر از آن م

ن گراثریا را که تالش و تکاپو و اعتماد به نفسش مورد تحسین دی که

 بزرگ کنم و خودم را یبود، در ذهن محمد به نوع

 زکوچک و ناچی

 یمن را یکه راه عاقالنه و منطق یبود که در نهایت مثل آدم های این

 گشتم، یاول برم یباطل سر جا یشناسند، باز در دور

و  ییاعتنا یو ب یکه بلد بودم، لجباز یرفتم سراغ همان کار یم یعنی

 تحقیر دیگران! کار از آن جا مشکل تر شد که محمد

 ن دررا از دست داد. هر چه م یتفاوت و حساسیت همیشگ یآرام ب آرام

 اعتنا تر یکردم محمد هم ب یم یرفتارم پافشار

 که این که روشم را عوض کنم، مدام اشتباه بود یشد و من به جا یم

 شدم یپشت اشتباه مرتکب م
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 یم یشدم و وقت یخواست همراهش بروم، بر آشفته م یاز من نم وقتی

 و این بود که ماه یرفتم باز دردسر بود و آشفتگ

 آخر، تقریبا همیشه قهر بودیم یها

 به قهوه خانه یکه به کوه رفتیم، وقت یاز آخرین جمعه های یکی

 نبود. در فکر بودیم که یرسیدیم، هیچ کدام از تخت ها خال

درم پ یاز همکارها یامیر را صدا زد. پسر یک ییا بمانیم که کس برویم

 داشت، یلورسازبود که کارخانه ب یحاج آقا جعفر

درشت و  یمتوسط و هیکل یحدود بیست و سه چهار ساله با قد یپسر

 چاق

ه ببود  ینشسته بودند و هر طور یتخت یبا دو نفر از دوست هایش رو

 نشستن جا دادند. امیر با خنده پرسید یما هم برا

 ی،بش رغال یواسه عروس یخوا یکوه؟ م یشده اومد یمحمد رضا چ

 مردم نگن داماد تپل بود؟
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مسخره پر  یکه لپش را به شکل یکه لقمه بزرگ یرضا در حال محمد

 دهانش بود، گفت: کدوم یکرده بود، هنوز تو

 ی؟عروس

اج حبه هم خورده؟! خود  یشد، مگه عروس یبا حیرت گفت: ا ، چ امیر

 دو هفته پیش گفتن همین روزها کارت یآقا یک

 عقلش رسیده و فرار کرده؟ آرن، نکنه عروس یبرامون م

ن ل مچاره، عروس دنیا رو بگرده، داماد مث یرضا خندان گفت: ب محمد

 رسید که قبول کرد زن یکنه. عقلش وقت یپیدا نم

 عروس نیست که. از دست این پدر ف..من بشه. حر

ت ذاشگرا که برداشته بود، دوباره  یرا خورد و با عصبانیت نان حرفش

 و در جواب سوال دوباره امیر توضیح یسین یتو

دو نفر از  یعقب افتاده، چون به تحریک یک یمدت یکه عروس داد

 حق بیمه کرده اند که با یکارگرها بقیه کارگرها ادعا
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شد. بعد با  یم یقابل توجه ػکارکردشان مبل یاحتساب سال ها

  صفحهپر از تحقیر و کینه گفت یلحن

 رو یادته؟ ضنفرغ

 دربون کارخونه دیگهامیر گفت: 

 یبسر پکارخونه ما سفید شده حاال  ی، بارک اهلل، مرتیکه موهاش تو آ

 همه چیزش سر بلند کرده و دو تا لنگه خودش رو

م. نیک یراه انداخته که باید ماها رو بیمه کنین، و گرنه شکایت م هم

 پسره پررو وایستاده که بابام رو هم بیمه کنین. حق

. وادخ یهم م یرو هم بدین، تازه، آقام وام عروساین چند ساله  بیمه

 ی،من بود یبگو مرتیکه، تو یک عمر زیر سایه بابا

، که بابات پشت سر هم پس انداخته یسرتون و توله های یباال فسق

 یبابا یرو یهمین کارخونه ما بوده، حاال باید تو یتو

واسه ما شاخ؟!  یچهار تا از خودت بدتر رو هم بکن ی! بری؟وایس من

 دیروز جان امیر، کم مانده بود بزنم لهش کنم. به
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 ولهتخودشون هم گفتم از شما بابا دربون، ننه رختشور بهتر از این 

 شه یدرست نم

در  این حرفش انگار نفس امیر بند آمد و رنگش مثل گچ سفید شد، با

 من یکه محمد و جواد مثل لبو قرمز شدند. ول یحال

 یناز ا ییک لحظه چه لذت حیوان یم در کمال شرمندگبه یاد دار خوب

 بردم. چون فکر کردم، ثریا خرد شد، که تا فحر

 ادبیات کالسیک نایغچند لحظه پیش داشت با محمد در مورد  همین

 یها فداد و از آن حر یکرد و داد سخن م یبحث م

 یست آورد. شاید تمام این حاال یزد که لج مرا در م یسلنبه م قلنبه

 انتظار من و شاید فانیه هم طول نکشید. که برخالث

 کرد و پرسید یهمه، ثریا با آرامش سر بلند

 حاال صرفنظر از مادر و پدرشون، این درخواست حقه یا نا حق؟

 ی..محمد رضا من و من کنان گفت: واهلل خوب... آره، ول
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د لنا بجکه نگاهش سرشار از تحقیر بود، همان طور که از  یثریا در حال

 شد گفت یم

و راصل و نسب و شجره نامه شون  یاین که پا یشما بهتره به جا پس

 پیش بکشین، براشون روشن کنین که حق و نا حق

ون حرفشون و این که چند ساله اون جا استخون خرد کردند و ج بودن

 جاشون اون یکندن مهم نیست!!! مهم اینه که تا موقع

 گوش به فرمان باشن تا شما هر وقت دلتون یکه مثل سگ اهل جاست

 یخواست و البته، اگر دلتون خواست، استخون های

ره الخاون ها پرت کنین. چون با یآد دور برزین جلو یکه دلتون نم رو

 مسخره به شکم او یبا حالت یسیر کردن شکم های

 اشاره کرد مثل این ها همچین هام، آسون نیست

 افتاد راه وبه بقیه نگاه کند، پشت به ما کرد این را گفت و بدون این که 

آن جمع شاید بعد از محمد رضا دهان من از همه بیش تر باز  توی

 یمانده بود و حیرتزده و گیج به جا مانده بودم. خونسرد
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 آرامش ثریا در موقع صحبت و از جا بلند شدن و دور شدن بدون و

  صفحهعجله اش با آن تسلط، همه و از همه بیش تر من و

 دمبه خودم آم یرضا را مثل صاعقه زده ها خشک کرده بود. وقت محمد

 کرده بودیم یا یخداحافظ یکه یادم نیست چه جور

بال دن بیرون از قهوه خانه به یکرده بودیم یا نه؟ ول یخداحافظ اصال

 رفتم. دوباره ورق یثریا و همراه محمد کشا کشان م

د و حمم یشده بود. ثریا سربلند و پیروز بود و بار دیگر نگاه ها عوض

 حیرت و تحسین و احترام بود و دل رقغامیر، 

 یاش درست تو ی. هنوز رفتار قبلیماالمال حرص و خشم و بیزار من

 ذهنم جا نیفتاده بود که ثریا مثل این که تازه خشم،

 برافروخته اش کرده بود، برگشت و رو به امیر گفت

 ها سر جنگ دارم؟! حاال یبا پسر حاج یچ یمتوجه شدین برا حاال

 کنن یمثل این، که فکر م یقبول کردین که الشخورهای
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ث و آدم ها رو محض آسایش خاطرشون ساختن چون پولدارن، باع دنیا

 ان؟! من از این هاست که نفرت دارم. از یبیزار

 الهثمره کاله ککنن تا بتونن  یتربیت م یکه همچین پسرهای پدرهایی

 اون ها رو بهتر از خود پست فطرتشون یکردن ها

 یده؟! خیل یچرا این قدر به خودش حق م یکن یکنن. فکر م حفظ

 فهمیده س؟ یا زحمتکش و با تجربه و مرد یآدمه؟ خیل

خاصیت که با  یاز یک بادکنک گنده ب یرغنیست،  یاون هیچ عمل؟

 ه همون پولپول باباش باد شده و اون وقت به پشتوان

 یکه ثمره جون کندن یک عده دیگه س، آن قدر در خودش وجود م ها

 بینه که در مورد یک پیرمرد چون زیر دست

 ی...بابا

ناراحت که در عین حالت دعوت به سکوت و آرامش  یبا لحن جواد

 داشت، حرفش را قطع کرد و گفت: بسه دیگه ثریا،

 ی؟کن یبا امیر م یدیگه زده تو چرا دعوایش رو دار یرو یک فحر
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م که د یهمان طور برافروخته گفت: دعوا نکردم، دارم جواب اینو م ثریا

 مرتکب شدند، یها چه جنایت یگه، پسر حاج یم

 همین

ریا ث یداشت به جا یرو گرداند و دور شد. محمد به جواد که سع دوباره

 شه تو اول یکند، گفت: م یاز امیر معذرت خواه

ار ک هم یکه نزد، هیچ، خیل یبد فثریا حر ی؟حتاصال از چه نارا بگی،

 رو یباید به آدم چیزهای یکرد. باالخره یک یخوب

 شزغشاید م یفهمه بگه. ثریا هم به اون گفت، خدا رو چه دید یکه نم

 تکون خورد

ه و خندان گفت اوس جواد نکن یامیر که مثل همیشه به شوخ فحر با

 ، حالتاز این که جیگر خواهرت از ماها بیش تره

 گرفته س، هان؟

از من. جواد داشت به امیر که همیشه به او و  یرغسه به خنده زدند،  هر

 کرد. امیر یگفت، اعتراض م یمحمد اوستا م
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 یمخواندند،  یبه جواد و محمد که در رشته الکترونیک درس م همیشه

 هم شد رشته؟ یبرق کار وکیلی، خدا حاال –گفت 

 رقشین جواد ب یکه حاال لیسانس هم گرفتین، اون وقت تازه م گیریم

 کار و محمد برق کار و بعد هم اگه خودتون رو

 مد!شین اوستا جواد و اوستا مح یبکشین و بشین فوق لیسانس تازه م

 یرشته من، حسابدار یرشته یعن

 سر این موضوع بودند و من، از شما چه یها سرگرم بحث و شوخ آن

 یحسادت نسبت به ثریا. حرص م رقغپنهان، 

ین کرد به چشم دیگران و محمد ا یم یاز این که چرا هر کار خوردم

 آمد از این یقدر پسندیده و درست بود و لجم در م

ن م کرد که یکرد و در موردش اظهار نظر م یفکر م یاو به چیزهای که

 هیچ به آن ها توجه نداشتم و از بخت بد بیش تر

مد و آ یها و کارها در نهایت با افکار محمد جور در م فچیزها و حر آن

  صفحهدر فکر رقغتحسین او را به دنبال داشت. ثریا 
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ه همرا محمد و بقیه ک شوشغم یرفت و من با فکر یاز همه م جلوتر

 رفتم که ثریا یخندیدند، پیش م یگفتند و م یم

 رویش را برگرداند و پرسید

 بریم پایین، نزدیک چشمه بشینیم؟

 فابا ص یبود که کنار چشمه ا یباریک و سراشیب یراست ما، راه سمت

 رسید. صرفنظر از راه سخت پایین رفتن، یم

ز اتر بود. همه قبول کردند. ثریا جلو یقشنگ و دنج و آرام یخیل یجا

 همه رفت، به دنبالش جواد و بعد من

 زمین یخور یمحمد گفت: صبر کن اول من برم، دستتو بده به من، م

ه م بچند دقیقه پیش خرد بود و ه یکه هنوز هم، اعصابم از فکرها من

 یاین دلیل که ثریا خودش تنها و جلوتر از همه م

رم و بم تون یخواستم کم تر از او باشم، با لج گفتم: خودم م یو نم رفت

 از پیچ اول یکدفعه شیب راه تند یسرازیر شدم، ول
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ار ختیامن هم تند. نتوانستم خود را کنترل کنم، انگار  یو قدم ها شد

 یاز پشت سرهم هولم م یپاهایم دست خودم نبود و کس

 یشدم و سرعتم بیش تر و بیش تر م ی. به سمت پایین کشیده مداد

 دانستم باید چه کار کنم؟ وحشتزده بودم و یشد و نم

ز د کنم ادر یک لحظه احساس کردم اگر نخواهم به جواد برخور وقتی

 از یاختیار فریاد یشوم، ب یراه به پایین پرت م

 من و فریاد محمد به موقع به عقب ػکشیدم. جواد که با جی وحشت

 نگه داشتن من خودش هم یکه برا یبرگشته بود، در حال

ه خورد، توانست نگهم دارد. البته چنان محکم زمین خوردم ک زمین

 که با یدست هایم از فرو رفتن سنگ ریزه های فک

 فریاد خشمگین محمد یدستم فرو رفت، پر از خون شد. ول یتو شدت

 دیگران و مخصوصا یکه تا آن روز هیچ وقت جلو

 ورد ثریا و جواد با من آن طور رفتار و پرخاش نکرده بود بیش از د

 ترس حالم را خراب کرد و باعث خجالتم شد
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ه بگلویم را  ضغگریه ام را بگیرم و ب یتوانم جلو یکردم نم یم حس

 فشرد. سرم را به در آوردن سنگ ریزه یم یسخت

. شودندست هایم فرو رفته بود گرم کردم تا اشکم سرازیر  فکه ک هایی

 داشت کمکم یخواست بر سر ثریا که سع یدلم م

 یلوفریاد بزنم که محمد دوال شد و دستم را گرفت. نتوانستم ج کند

 خود را بگیرم و با خشم دستم را از دستش بیرون کشیدم

 واز جا بلند شدم. بدون این که سرم را بلند کنم، کنارش زدم  و

 خواستم از کنار امیر و جواد بگذرم که ایستاده بودند و ما

 کردند یرا تماشا م

 کوتسپایین رفتن کمکم کرد.  یبازویم را گرفت و تو فبدون حر امیر،

 داد همه یرقرار شده بود نشان مکه ب یسنگین

ین ولانداشت. این  یامیر هم دیگر حوصله شوخ یو این بار حت ناراحتند

 دیگران یواضح ما جلو یبگو و مگو و درگیر
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، آن را پرخاش هیچ کداممان یما را دیده بود، ول ی. امیر سر سنگینبود

 یدیگران، نه. معلوم بود که او هم خیل یهم جلو

 ناراحت است

 ومیر از دهن من در نیامد. هر چه ا فحر یبقیه راه، دیگر کلمه ا در

 یکردند جو را به حالت عاد یجواد و ثریا سع

سخت جریحه دار شده بود، فقط ساکت و  رورمغمن که  برگردانند،

 یکردم دیگر حت یم یکردم و سع یصامت نگاه م

 و یسعنگاهم هم به محمد نیفتد. البته ناگفته نماند که او هم هیچ 

  صفحهزدن با من نکرد فحر یبرا یتالش

بزند.  فکرد با من حر یمسیر برگشت امیر کنارم آمد و سع توی

 از یسنگین ضیغبزنم. ب ینتوانستم جواب بدهم یا حرف

ثریا احساس  یکرد، جلو یم یسینه ام سنگین یو خشم رو صهغ

 توانستم محمد را ببخشم یکردم و نم یحقارت م
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 ترکید و معده ام از یبه خانه رسیدیم سرم از درد داشت م وقتی

 با این حال، بدون این یچاره ام کرده بود، ول یسوزش ب

ا بخواست  یاتاق مادرم خوابیدم. دلم نم یبخورم، پایین تو ذاغ که

 بیدار شدم، نبود. مادر گفت رفته یمحمد تنها باشم. وقت

 اراولین ب یخودشان. من آن قدر از دستش ناراحت بودم که برا خانه

 برگشت. بعد از یفکر کردم، کاش شب برنگردد، ول

ن ا ماولین بار مادر ب یو تقریبا دیر وقت همان شب بود که برا شام

 گفت و یزندگ یصحبت کرد و از فراز و نشیب ها

ست دا ره را ب... این که بگو و مگو بین همه هست، منتها آدم نباید گ

 خودش کور کند و زن باید آرام و با گذشت باشد و

کرد و من که فهمیده  یگفته باشم صحبت م یآن که چیز یب مادر

 مادر گفته، انگار پیش مادر هم، یبودم امیر قضیه را برا

داشت با  یگرفت. مادر سع یکشیدم و از امیر لجم م یم خجالت

 که درست یرتکوچک کردن قضیه مرا آرام کند، در صو
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شد و خودم را در چشم  یذهن من موضوع بزرگ تر م یبرعکس تو

 دیدم یحقیر م یبیش تر یآدم ها

ر س نمانده برین یگفت: قدر این چند روز را بدونین، دیگه چیز مادر

 یزندگیتون، اون وقت دلتون به حال این روزها م

 سوزه

پایان  ه،ماند یاقچاره، نه مادر خبر داشت، نه من، که این چند روز ب بی

 نیست، بلکه پایان همه یروزگار نامزد یزندگ

 من است یچیز، الاقل برا

دومین بار بود که  یهر حال خشم من فرکش نکرد و آن شب برا به

 جایم را موقع خواب جدا کردم و این دفعه دیگر او، نه

و ا ادانم خسته شده بود ی ینشان داد. نم یزد و نه عکس العمل حرفی

 را پیش گرفته بود. هر چه بود یهم راه لجباز

 رفتارش اوضاع را وخیم تر کرد
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رد الگسهمان اوضاع و احوال ، آخرین امتحانات و کنکور را دادم و  در

 خانم جون رسید و محترم خانم، خوشحال گفت که

یر و گ مینباشیم. در ه یاز سالگرد باید هر چه زودتر به فکر عروس بعد

 رفتن به آلمان هم یمحمد برا یدار کار ویزا

 یعروس یآمد، هر چه من برا یشد. آن روزرها به نظرم م درست

 رابطه یمشتاقم، محمد عجله ندارد و این باز بر سرد

 کرد یمن اضافه م یما و لجباز

 انمخسالگرد خانم جون که روز پنجشنبه بود، آقا رضا و فاطمه  برای

 آمده بودند، یک بار دیگر به بهانه هم از اصفهان

ار قر خانم جون همه دور هم جمع شدند و خانه ما شلوغ شد. از سالگرد

 همان شب، امیر با آقا رضا قرار یک مسافرت دو

 گر آقااود خبر بودم. قرار شده ب یروزه را گذاشته بود که من از آن ب سه

 دو هفته بعد یبگیرد، یک یرضا بتواند مرخص

  صفحهخبر بدهد
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 قتدر حقی یاز سالگرد خانم جون بود که من یک جمعه دیگر، یعن بعد

 یآخرین بار، با محمد رفتم به کوه که کاش نم یبرا

ن شد م یرفتم. آن روز دوباره دو سه تا موضوع باعث سوءتفاهم و ناراحت

 از نو یو دوباره روز از نو روز

 من ف. برخالهم بود یاست که آن روز ثریا اخم هایش سخت تو یادم

 یامیر خیل یکه اصال برایم مهم نبود، معلوم بود برا

 یارا به اخم ه فحر یاست که بداند چه شده. چون مدام به شوخ مهم

 داشت از یمستقیم سع یرغکشید و  یدرهم ثریا م

 یادانم به خاطر امیر یا چون بر یسر در آورد. محمد هم نم موضوع

 خودش هم مهم بود، باالخره از خود ثریا علت

 تشجدا شدن دوس یاش را پرسید و معلوم شد که ثریا هم برا ناراحتی

 سیمین از نامزدش ناراحت است و هم از جواد گالیه

ار قر که برنامه مسافرت دو سه روزه آن ها را به هم زده. گویا دارد

 مین وگذاشته بودند با دو نفر از دوستانشان همراه سی
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 تمدد اعصاب سیمین به مسافرت بروند یبه قول ثریا برا

راحت گفت: خوب در مورد قضیه سیمین که  یبا آرامش و خیل محمد

 نداره، چون اگر یات مورد یبه نظر من ناراحت

دوستت خوشحال هم  یکه باید برا یش یمتوجه م یفکر کن درست

 یهکرد باید بق یاگر ازدواج م یکن ی. چرا فکر نمیباش

دم آه، نگفته به خاطر یک بله، یا  یگذروند؟ ک یم یرو با ناراحت عمرش

 باید یک عمر بسوزه و بسازه؟ از تو بعیده! به

 اون؟ یهمپا یخودت هم شد ی،این که مسیر افکار اونو عوض کن یجا

 عهجام یمن و شماست که گفتنش آسونه، تو یجواب داد: این برا ثریا

 کنه. یفرق م یما وضع یک دختر با یک پسر خیل

 یممردم و این و اون رو که ن فدرد خودش هم فراموشش بشه، حر اون

 تونه فراموش کنه و ندیده بگیره. از اون گذشته

 یکنه. اون دو سال جوانیش رو پا یفرق م ی..یک زن با یک مرد خیل

 این آدم گذاشته
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و محکم گفت: ببین از همین حرفش را قطع کرد و مصمم  محمد

 یم ینتیجه گیر لطغو  یکن یاشتباه م یجاست که دار

ه بکنه و درست  ی. موضوع دقیقا همینه که چون با یک مرد فرق مکنی

 این علت که دو سال وقت گذاشته باید خوشحال

 یمکنه، اگر  ی. ببینم، حاال چون دختره و مسئله برایش فرق مباشه

 کشید و با یک بچه به این یم یرفت و چند سال بدبخت

وش رامفرسید که اشتباه کرده، اون وقت بهتر بود؟! راحت تر  یم نتیجه

 این دو سال یکرد؟! یا اگر بقیه عمرش را فدا یم

ر د یبچه ا یکرد؟! هنوز نه پا یبودن نم بونغکرد، دیگه احساس م می

 که بگه عمرم از بین یزیاد یکار بوده، نه سال ها

ه کاین  یچیه؟! بهتر نیست به جا یگن، برا یکه م یپس نامزد رفته،

 به قضیه ففکر کنه سرش کاله رفته، از این طر

کش کنه و ببینه که خدا چقدر دوستش داشته که از اول راه کم نگاه

 کرده؟! در ضمن همین که جسارت داشته که بگه اشتباه
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ن ای یه جاخودش یک هنر و کار بزرگه، نه شکست. حاال شما ب کردم،

 بهتر نیست ی،بگیر لغب مغ یکه مثل اون زانو

 فحر یگ ی! چرا بهش نمی؟درست قضیه را بهش نشون بد صورت

 و این و اون و به قول خودتون مردم یخاله خانباج

 یایهکشید و رنج  یکه اون باید م یمصیبت های یبندازه دور؟! تو را

 ها یبرد، این مردم و خاله خانباج یکه بعدا باید م

 یتونستن شریک باشن و سهم داشته باشن؟! مسلما اگر ب یم چقدر

 –و سر تکون دادن که  فاز یک تاس یرغتفاوت نبودن، 

 کردن! اون یرا قبول نم سهمی –داد و بیداد دختره بدبخت شد  ای

 که یآد، آدم واسه کسان یوقت این با عقل جور در م

نه، رنج بکشه؟! زد فهستند و کارشون فقط حر یزندگیش خنث توی

 باد هواست. به خاطر باد، آدم عاقل که هیچ، آدم فحر

 احمق هم حاضر نیست، خودشو رنج بده، حاضره؟
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رو فکر گفتن ندارد و سخت به ف یبرا یاولین بار دیدم ثریا جواب برای

 چشم هایش تحسین و تشکر از یرفته است و باز تو

  صفحهمن کشنده بود یزند و این برا یمحمد موج م

 ومحمد نتیجه  یها فآن روز همه به فکر فرو رفتند و از حر شاید

 از من بیشعور و کم عقل که همه یرغگرفتند،  یدرس

هم م محمد باید یثریا برا یاین بود که اصال چرا ناراحت فمعطو فکرم

 باشد تا بخواهد راه پیش پایش بگذارد و یک ساعت

ام به حترابزند و چرا ثریا با آن نگاه مالمال از تشکر و  فدر موردش حر

 کند یمحمد نگاه م

سر  بود، یساکت بودند که باز امیر که انگار با سکوت دشمن خون همه

 را باز کرد و گفت: خوب این که قضیه فحر

م ه یلطفا قربان به شکایت بعد ی،!!سیمین خانم و قضاوت جناب قاض

 بفرمایین یرسیدگ
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 واند را به مسئله مسافرت ثریا کش فکرد که حر یآن قدر شوخ باالخره

 محمد این بار هم از ثریا حمایت کرد و آتش

 و حرص و حسادت من چندین برابر شد ضبغ

 جواد گفت: محمد، تو قضاوت کن، درسته، سه چهار تا دختر، تک و

 مسافرت؟ ریبغتنها پاشن برن یک شهر 

اگر  خود ثریا راحت گفت: ید حتهمه ما و شای یمحمد در کمال ناباور

 آره درسته ی،خوا ینظر من رو م

ود، ه بهر سه ما از تعجب و دهان ثریا از مسرت و حیرت باز ماند دهان

 ثریا زودتر یکه همه ناگهان ایستادند، ول یطور

ا د بکه دور شد جوا یخودش را جمع و جور کرد و راه افتاد. چند قدم

 ی؟گ یم یچ یفهم یحرص گفت: تو اصال م

ه فهمم. اینم که خواهر تو ن یراحت گفت: آره م یو خیل یجد محمد

 دست و پاست نه یک دختر بچه و نه کم ییک دختر ب
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ه و یرگ یاحترام از تو اجازه م یو سر به هواست، و این که از رو عقل

 زنه بازم از فهمیده ینم فحرفت هم حر یرو

 بودنشه

 ممکنه یدون یگذارم بره؟ مب یچه؟ یعن یگفت: یعن ضبناکغ..جواد 

 اطمینان کنم که یبیفته؟ من چطور یچه اتفاق های

 افتاد یحرفش را قطع کرد و همان طور که راه م یبا خونسرد محمد

 گفت: خواهر تو، آن قدر عاقل هست که راه رو از

دونم  ی. در ضمن میدون یتشخیص بده و خودت هم اینو خوب م چاه

 مسئله اعتماد و اطمینان تو به خود ثریا هم نیست.

ر ه ی،خواد اونو عاقل بدون یشه که تو هر وقت دلت م یجون نم جواد

 نکرد، نه. خوب، حاال تو قبول فوقت برایت صر

 و قابل اطمینانه یا نه؟ ػخواهرت، عاقل و بال یدار

 ی..جواد من و من کنان گفت: خوب، آره، ول
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ر نداره. چون تو االن تنها به دلیل دخت یدیگه ولگفت: پس  محمد

 مگه نه؟! اونم حق داره ی،ش یمانعش م یبودنش دار

 ی،جنسیتش رویش قضاوت نکن فتوقع داشته باشه که تو به صر

  ی؟صفحهفهم یمنظرمو م

هایش از ثریا و  فخوردم، از تعری یگفت و من حرص م یم محمد

 خورد و لحظه به یهایش خون خونم را م یطرفدار

 فتمسیر امیر گ یآخرها یشد. این بود که وقت یتحملم کم تر م لحظه

 بچه ها، اگه آقا رضا زنگ بزنه همین هفته راستی –

 یبه خودم م زخمی مار مثل حرص از دیگر –مسافرتمون حتمیه  دیگه

 پیچیدم. تا آن روز اصال نشنیده بودم که قرار است

 یرویم. گرچه محمد شوق و تمایل خاصجواد و ثریا به مسافرت ب با

 یهمین خبر که ثریا و جواد هم م ینشان نداد، ول

 ند.کبود تا چشم عقلم را کامال کور  یهمراه ما بیایند کاف خواهند

 بودم. یحسادت نابینایم کرده بود و در حد انفجار عصبان
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ما و در حقیقت  یشد که آن شب بدترین مشاجره و بگو و مگو این

 که باعث یا یشاجره بین ما در گرفت. درگیرآخرین م

لش نبادهم بایستیم و سر هم فریاد بکشیم و به  یباالخره رو در رو شد

 یک کلمه هم بینمان رد و بدل نشد و یچهار روز حت

 دوباره شب ها جدا خوابیدیم

مبل خوابیدم و از فردا شب محمد بالشتش را  یاول رفتم رو شب

 زمین خوابید و با یرو فحر یبرداشت و بدون کلمه ا

 وت رف یزود از خانه بیرون م یکه دیگر دانشگاه نداشت، صبح ها این

 گشت، ساکت و خاموش و یشب ها دیر وقت برم

 درهم

ه ببه این وضع آشفته، من از دهان امیر شنیدم که قرار است سه شن در

 شده، برنامه یشمال برویم. تصمیم گرفتم هر جور

را به هم بزنم. دوشنبه صبح بود که محترم خانم زنگ زد و گفت  شان

 آیند، ما هم شب یچون فاطمه خانم و آقا رضا م
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. ندادم یمن جواب درست و حساب یآن جا و دور هم باشیم. ول برویم

 فقط در فکر این بودم که چه طور برنامه آن ها را یا

ین ا آمد. به محض زودتر یرفتن محمد را به هم بزنم. آن شب کم الاقل

 خواب آماده شدم. آمد، در یکه آمد رفتم باال و برا

اگر  کرد، گفت: لباستو بپوش، یکه به من نگاه نم یبست و در حال را

 بردار، بریم خانه یخوا یمسافرت م یهم برا یچیز

 مامان این ها

شدم.  یم یزدنش بود، جر فحر یتمایل تو یکه به جا یاز اجبار

 آم، نه خونه مامان این ها یفرت مگفتم: من نه مسا

 در نیار، مامان این منتظرن یحوصله گفت: بچه باز یو ب یعصب

 ببرین فمنتظر شمان، خوب تشری

از  یول کرد. سرم را بلند نکردم، یرا به کمرش زده بود و نگاه م دستش

 تند نفس هایش شدت عصبانیتش را حس یصدا
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د تلفن را برداشت. تند تن یبعد گوش یمکث کرد، ول یکردم. کم می

 یشماره گرفت و به محترم خانم گفت چون برا

محترم خانم  یرویم. وقت یآماده نیستیم، شب آن جا نم مسافرت

 را گذاشت و تا آخر شب هیچ یشد، گوش یباالخره راض

ع و من که به خیال خودم موفق شده بودم، خوشحال بودم. موق نگفت

 اه کند یا نزدیکم بیاید.خواب باز بدون این که به من نگ

م ه رم، تو یکشید، گفت: من، فردا م یزمین دراز م یهمان طور که رو

 یباید بیا

  صفحهخشک، با تحکم و سرد

ا ر یعمیق دلم را سوزاند، رفتار منزجرانه اش راه عقب نشین یا صهغ

 نگاه یچشم هایش، برا یکرد. دلم برا یبرایم سد م

و تنگ بود و ا وششغآ یهایش و برا مهناز گفتن یمهربانش، برا های

 زد و رفتار یم فمثل سنگ، انگار با دشمنش حر

 آم یآن، من نم یاندوه گفتم: اون ها که باید بیان م رقغکرد.  یم
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 یتو هم باید بیا ی،گفت: اون ها میا هیچ یخشک و عصب

 محکم گفت یباید مکث کرد و باید یرو

برم و چقدر محتاج  یم یاش چه رنج یفهمید که از دور یم کاش

 یخوب هر عمل یاو هستم، ول فنرمش از طر یکم

 ودیدم  یخودم را م یدارد. من هم عکس العمل رفتارها یعکس العمل

 دیدم یجز ادامه راه نم یدیگر چاره ا

 با همان لحن خودش گفتم: چرا؟

 گم یچون من م

من  یول با این حال گفتم: یلحنش آن قدر کوبنده بود که دلم لرزید، ول

 آم ینم

 گفتم و پشت به او دراز کشیدم

و  یدمسرم ایستاد که ترس ییکدفعه چنان تند و سریع بلند شد و باال 

 ناخودآگاه من هم از جا پریدم و نشستم



 

  470                        

 داالن بهشت

 ی؟گفت یشمرده شمرده گفت: نشنیدم چ

 گراست که ا یاحساس کردم آن قدر عصبان یوحشت و در عین ناباور با

 ست بکند. همممکن ا یجواب ندهم هر کار

 م بهدار بودم. با خود گفت صهغبودم و هم دلم گرفته بود و  ترسیده

 حاضر است با من تا این درجه از یخاطر آن ها حت

کشم برایش مهم نیست، فقط  یکه من م یپیش برود. زجر بدخلقی

 که به آن ها داده انجام شود. یمهم این است که قول

 ن ومکه او از دست  ی، نه زجرباز فقط به فکر خودم بودم ناخودآگاه

 کشید. به هر یمن به خاطر هیچ و پوچ م یکارها

د شیر اشک به موقع به کمکم آمد. چانه ام لرزید. اشک هایم سراز حال

 که رویم را برمیگرداندم، گریان گفتم: یو در حال

  صفحهآم یگفتم، اگه باید، باشه م ی،هیچ

سوزاند. به خاطر این که ترسیده بودم  یبا هم وجودم را م صهغو  خشم

 از خودم، و به خاطر این که رفتارش تا این حد
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 آمد یعوض شده بود، از او بدم م

 گوشم یتو یاین همان محمد من بود؟ او بود که حاال ممکن بود حت

 بزند؟ و من این قدر بدبخت و ذلیل بودم که بترسم؟

د، دستش را دراز ش یصدایش حس م یکه هنوز عصبانیت تو یحال در

 یمن ب یکرد، بازویم را گرفت و صدایم زد. ول

به  چه کار کردم؟! دستش را با عصبانیت پس زدم و فریاد زدم: شعور

 آم. دیگه نه یباید بیام، منم م یمن دست نزن، گفت

 خوام ببینمت نه صداتو بشنوم یم

 مرس یباال یطوالن یتخت افتادم و زار زدم. مدت یپشت به او رو بعد

 نگفت و یدیگر صدایم نزد و چیز یایستاده بود. ول

 من این قدر گریه کردم تا خوابم برد. خواب آشفته و پریشان

 بردم یآشفته که بعدها به صادق بودنش پ یخواب دیدم. خواب
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 آید. خانه یاذان م یخانه قدیمیمان هستم و صدا یدیدم، تو خواب

 ر حیاط درد یآشنا و ناآشنا زیاد یشلوغ است و آدم ها

وضو بگیرم،  یغآن شلو یو آمد هستند و من عجله دارم که تو رفت

 یحوض گذاشتم ول فر یحلقه ام را درآوردم و رو

ر س یبینم آب حوض خزه بسته و لجن گرفته و تیره است. با ناراحت می

 ناراحت فبلند کردم که ببینم بقیه از این آب کثی

چشمم به خانم  یچوب یتخت ها یحوض رو فکه آن طر نیستند،

 جون افتاد. حیرتزده و خوشحال فریاد زدم و خانم جون

 را تلخ و سرد به من کرد و رویش یخانم جون نگاه یصدا زدم. ول را

 برگرداند. دوباره صدا زدم. دوباره و دوباره و هر

لقه م حاز من رو برگرداند. مستاصل دست برد یخانم جون با ناراحت بار

 حلقه ام یپیش خانم جون، ولام را بردارم و بروم 

 آب تیره و سیاه یحوض گم شد، تو یسر خورد و تو



 

  473                        

 داالن بهشت

نم سر بلند کردم، اما دیگر هیچ کس نبود، هیچ کس، نه خا وحشتزده

 و آب تیره ی. من بودم و خانه خالیجون نه کس دیگر

 یها زدم که با تکان دست یلجن بسته. درمانده و وحشتزده فریاد م و

 سرم یمحمد بیدار شدم. چشم هایم را باز کردم . باال

بود. خیس عرق بودم. محکم دست هایش را گرفتم و صدایش زدم: 

 محمد

 یبخواب، نترس. خواب دید

 کن لمغترسم. ب یم

 که زده بودم. فقط دلم آرامش یهای فنه یاد دیشب بودم و نه حر

  صفحهخواست که نبود یرا م وششغآ یگرما

 یحرف یدستش گرفت و نگه داشت، ول ینشست و دستم را تو کنارم

 چشم باز کردم ینزد. و من با عذاب خوابم برد. وقت

مادر را  یزد. هوا روشن بود و محمد نبود. با گیج یمادر صدایم م که

 گفت: مادر پاشو، ساعت یکردم که م ینگاه م
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 ینزدیک هفت است. محمد سفارش کرد ساعت هشت و نیم آماده باش

 کجاست؟ خودش

 مدونم، صبح زود با امیر رفتن بیرون. سفارش کرد صدایت بزن ینم

ه ب مغر زه کنان از جا بلند شدم. آرام آرام یاد دیشب افتادم و باز ناله

 امغاست، رفته و پی یجانم ریخت. پس هنوز عصبان

ام حم که بیدارم کنند. پریشان و سر در گم فکر کردم شاید آب و داده

 امش را به من برگرداند. به مادر که اصراربتواند آر

 عدبگیرم  یرم دوش م یکرد زودتر بروم و صبحانه بخورم، گفتم: م یم

 آم پایین یم

 زیر دوش بود که یکدفعه یاد خواب دیشب افتادم و خانم جون

ز ارم خوابم تعبیر دارد؟ خانم جون از من ناراحت است؟ چرا؟ فک یعنی

 تر شد و خسته تر از قبل از شوشغآنچه بود م

 حمام بیرون آمدم
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. شتگذا یشاد و شنگول امیر از پایین آمد که سر به سر مادر م صدای

 کرد. یکار نم زمغمحمد هم برگشته بود؟! م ییعن

ان خو امیر که آواز یو منتظر، با حوله لب تخت نشستم. صدا فبالتکلی

 شد یآمد، نزدیک م یاز پله ها باال م

 ناز؟مهناز، مه

 چقدر شاد و سرحال بود، درست برعکس من

 بله؟

عت ببرن صبحانه شون را میل کنن، سا فاگر پرنسس بیدار شدن، تشری

 هفت و نیم بامداد است

رم سکجا رفته بود؟  یندادم و فکر کردم پس محمد نیامده. یعن جواب

 فکر و خیال یرا با دست هایم گرفته بودم و در دنیا

  صفحهمادر از پایین بلند شد یردم که صداخو یم وطهغآشفته  یها

 ی؟صبحونه بخور یخوا یمهناز، باالخره نم
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 یول تنم کنم. یداد زدن هم نداشتم. از جا بلند شدم تا چیز ینا حتی

 دیگر بود. عقلم یکردم و حواسم جا یبه لباس ها نگاه م

 وکمد نشستم  یکرد. آخر سر، پریشان و گیج، چمباتمه جلو ینم کار

 هر –کردم  یزانویم گذاشتم. فکر م یسرم را رو

ا که واقع صورتی در –گذاره.  یمن م یلجباز یکم باشه محمد پا چی

 از کار زمغو پوک شده بود که م یآن قدر سرم خال

ت ادر اسه مکبود. در اتاق باز شد و من از جا پریدم. به خیال این  افتاده

 محمد بود. یرو برگرداندم، ول یبا عذرخواه

من اشتیاق بود و  یبرا یهر حالت یخوشحال شدم. دیدنش تو چقدر

 جویانه باشد یکردم صدایم نرم و لحنم آشت یآرامش. سع

 و گفتم

 سالم

 سالم
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 یتحروح و سرد بود.  یاز نرمش نداشت، ب یاو نشان یاما لحن و صدا

 هم به من نکرد و آمد سراغ ساک ینیم نگاه

 بردارم؟ یدانستم باید چ یدوباره گفتم: نم

و س اتوانستم از او چشم بردارم، برعک یبزنم، نم فخواست حر یدلم م

 دارم یو خشک گفت: خودم برم یکه رسم

 جوشید یمهناز این چای

 مادرم بود. دست بردار نبود یصدا

 االن، آمدم

ند ککردم. بدون این که نگاهم  یهمچنان نشسته بودم و نگاهش م ولی

 شه، یگفت: برو صبحونه ت رو بخور، دیر م

 موهاتم خشک کن

 ییداز کجا فهم ی،نو نگاه نکردم اصال که تو –خواست بگویم  یم دلم

 یاد گذشته ها افتادم که همیشه می -موهام خیسه؟ 



 

  478                        

 داالن بهشت

یر بارون که ز یش یم یموهات خیسه، مثل بچه های یوقت - گفت

 یاز دیدنت سیر نم جوری اون –گفت  می و –موندن 

ل از کرد. خسته تر از قب یهم به من نم ینیم نگاه حتی حاال و –شم 

  صفحهدر رفتم فجا بلند شدم و به طر

 پایین؟ یبر یخوا یم یاین طور

م، گفت. هنوز حوله حمام تنم بود. با شوق به طرفش برگشت یم راست

 کار خودش بود. به التماس ولغهمچنان مش یول

م ماشدم. ت یگرفت، دیوانه م ینادیده ام م یاین جور یافتادم. وقت 

 صدایم ریختم و صدایش زدم یام را تو یدرماندگ

 محمد؟

از  یوراو ف یکرد، ول یرا بلند کرد. نگاهمان یک لحظه با هم تالق سرش

 یجایش بلند شد و گفت: مثل این که دیشب گفت

 یصدامو بشنو یخوا یدیگه نم
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 ..با اعتراض گفتم: محمد، من

، خورتفاوت گفت: برو صبحونه ت رو ب یحرفم را قطع کرد. آمرانه و ب

 شه یدیر م

 یتخت و بیرون رفت. احساس ب یساک را بست و گذاشت رو در

 کردم و در عین حال قلبم آتش یم یپناه یو ب یچارگ

حس و  د،تنم خون نبو یبا او قهر بودم، انگار دیگر تو یبود. وقت گرفته

 و مریض. با یشد و بدنم ته یحال از من سلب م

م ویگل یمثل این بود که کس یلباس پوشیدم و رفتم پایین. ول بدبختی

 رفت. یاز گلویم پایین نم یرا سفت گرفته باشد، چیز

 حس یسرم منگ بود و تنم ب

 ت.بگذار دهن یصدایش زد: مادر، محمد آقا ، شمام بیا یک چیز مادر

 ناهار کتلت درست یمونده. برا یحاال تا ناهار خیل

 یش یحاال کو تا ظهر. گرسنه م یکردم، ول
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من  یهمیشه خوشرو و مودب از مادر تشکر کرد و پشت صندل مثل

 که مادر برایش درست کرده بود یایستاد. لقمه ا

د زیش اما ننشست و برگشت که برود بیرون، اما مادر دوباره صدا گرفت

 یم یو باالخره به اصرار مادر که برایش چای

 ریخت مجبور شد بنشیند

 یور فرطدستم که زیر چانه ام بود تکیه کرده بودم و موهایم از دو  به

 صورتم ریخته بود. از ترس این که گریه ام

گاهم ن کردم یم یچهره ام را زیر موهایم پنهان کرده بودم و سع بگیرد،

 نه به مادر بیفتد نه محمد. مامان همان طور که

 هم گذاشت به من که آرام آرام چایم را یو ما یرا جلو یاستکان چا

 زدم گفت یم

. یک لقمه بگذار یزن یسنگ که توش نبود. بسه دیگه چقدر همش م

  صفحهشه یماشین حالت بد م یتو یر یدهنت، م
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 از سرم را بلند نکردم. مادر که یکند، ول یکردم دارد نگاهم م حس

 که دستش بود، یآشپزخانه بیرون رفت، لقمه بزرگ

من. سرم را بلند کردم و نگاهم به چشم  یکرد و گذاشت جلو فنص

 نبود، فقط از یهایش افتاد. احساس ضعفم از گرسنگ

ر کرد دو او سریع نگاهش را از چشم هایم یو رفتار او بود. ول یدور رنج

 شد، فقط یو همان طور که از جایش بلند م

 یشه. موهاتم باید خشک کن یگفت: زود باش، داره دیر م

ن عی گلویم را فشرد و در ضغبه دست بیرون رفت. ب ی، استکان چا بعد

 لب هایم نشست و فکر یرو یحال زهر خند تلخ

م، مچاله شده ا صهغخودم که از  یخیسم است، ول ی: نگران موهاکردم

 یام برایش اهمیت دارد، ول یمهم نیستم. گرسنگ

 خودم که گر سنه نگاه و توجهش هستم نه

بود که زده بودم و او چه سخت مجازاتم  یاحقانه ا فاین چه حر خدایا

 سال ها بعد فکر یفهمیدم، ول یکرد. آن موقع نم یم
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دیگر  ونزودتر. چ یکردم آن تنبیه برایم الزم بوده، منتها شاید خیل می

 ... به هر حالیاز بد حادثه یا تقدیر یا بد شانس

 یم زودتر به من وارد ینشد که متنبه شوم. این شوک باید خیل مهلت

 کردم از یکه بود، آن موقع باور نم یچیز یشد، ول

بدتر هم ممکن است اتفاق بیفتد و به همین دلیل ناراحت و  این

 احساس خطر نکردم و همین یپریشان و حیران بودم، ول

 یجا پس عقلم را سر جا نیاورد. مگر نه این که ما عقد کرده بودیم؟!!!

 نبود ینگران

ه از را بلقفکر بودم،  یبخورم از پله ها باال رفتم. تو یین که چیزا بدون

 کردم. یم یبود، باید با او آشت یافتادن هر جور

ک گرفتم باال که آمد، معذرت بخواهم، ببوسمش و باالخره ی تصمیم

 توانستم این یدلش را نرم کنم . نه خودم م یجور

. باشد یاین جور دیگران یخواست جلو یرا تحمل کنم، نه دلم م وضع

 این فکرها بودم که تلفن زنگ زد و مادر، یتو
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علوم ه مکرا صدا زد. میان پله ها ایستادم و گوش دادم. امیر بود  محمد

 زند و داشت در مورد یبود از پیش جواد زنگ م

ز دو نوه یکرد. دوباره راه افتادم، ول یقرار و ساعت حرکت سوال م جای

 پله بیش تر باال نرفته بودم که باز گوش هایم

 تیز شد

 رو به خودش بده یدونم؟! ... گوش یسالم برسون... کدوم؟... نم

 بود؟ یاختیار چند پله برگشتم پایین و با دقت گوش دادم. ک یب

 رسونه ی..سالم ... خوبه، سالم م

شدم. حسادت مثل خنجر  یلحنش فهمیدم که ثریاست. حال بد از

 یبود. ول یزدنش معمول فکرد. حر یقلبم را زخم یتیز

ا ب اش یزدن معمول فحر یبود، حت یحاال که میانه اش با من این طور

 کرد یداد و دیوانه ام م یدیگران زجرم م

  صفحهکنم، خداحافظ یباشه ، حتما ... خواهش م
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از و حرص و لج، بوجودم بیدار شد. کینه و حسادت  یدیو تو دوباره

 قلبم افتاد و مرا از جا کند و از فکر یمثل بختک رو

شت دادو تا را بر یآمد و از میان کتاب ها یک یشدم. وقت فمنصر آشتی

 ساک را هم با خودش برد پایین، فو بدون حر

نم ن بدپر شده بود و این بار از عصبانیت چهار ستو ضبغاز خشم و  دلم

 خواست قدرت داشتم که همه یلرزید. دلم م یم

 اش با مادر آمد، یک یخداحافظ یصدا یرا به هم بریزم. وقت چیز

 زنم و یرم، االن داد م نمی اصال –لحظه با خود گفتم 

ه و ارنگذ محل اگر وقت اون –فکر کردم  یفور ولی –آم.  یگم، نم می

 کنم اگه یبدتره، دق م ینه اون جور ی؟بره چ

 یضر متوانستم تحمل کنم. بلند شدم، باید حا نمی نه –من بره.  بدون

 آینه افتاد ، از رنگ یشدم. چشمم که به خودم تو

 سپریده ام جا خوردم، درست مثل مریض ها بودم و موهایم هنوز خی
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 ایمآرایش کردم، گونه ها و چشم ه یباشم. کم یخواستم این شکل نمی

 هکه رنگ گرفت، قیافه ام بهتر شد. لباسم را با عجل

 یر مشکزد و ت یو از پله ها سرازیر شدم. هنوز داشت با مادر م پوشیدم

 را نگه داشته بود که از زیرش یکرد. مادر قرآن

کند  یم شوم. او هم ایستاد تا من برسم. فکر کردم، مالحظه مادر را رد

 شد. مامان توضیح ینه من را، اگر نه منتظر نم

 ه و از من پرسیدراه چه چیزها گذاشت یتو یداد که برا یم

 ی؟حوله و مالفه برداشت

 من جواب داد: بله، من برداشتم یاو به جا

 فکر کردم که اصال به ذهنم هم خطور نکرده بود. مادر گفت

رت س خوره به ینه؟ حاال دوباره باد م یموهایت رو خشک نکرد باالخره

 اقال شیشه را باز نکن تا ی،خور یسرما م

 موهایت خشک بشه
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که  بوسدم، چشمم به چشم هایش افتاد و دیدم یقرآن را محال که  در

 دانستم چرا، به خاطر یکند. م ینگاهم م یبا ناراحت

 یوبه ر یدانستم دوست ندارد آرایش داشته باشم، ول یبود. م آرایش

 خنک شد و فکر یخودم نیاوردم. در ضمن دلم هم کم

 صهغ!!کردم، بگذار یکخورده هم او حرص بخورد همه اش که من نباید 

 بخورم

یک کلمه  یکه قرار گذاشته بودند حت یتمام طول مسیر تا جای در

 یدر هم روبرو را نگاه م ینزدیم. او با اخم های فحر

 س قرارالوکردم. اول جاده چ یو من ناچار از پنجره بیرون را نگاه م کرد

 میر قبل از ما رسیده بود. ازگذاشته بودند. ا

ده شناختم ایستا یکه من نم یدیدمش که کنار جواد و پسر دیگر دور

 خنده از ته دلش تا چند متر دورتر شنیده یبود و صدا

 شد. همزمان با ما، آقا رضا هم رسید یم
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ه گفت: باالخر یظغبه محض این که امیر به ماشین رسید، محمد با 

  ی؟صفحهاینو دست به سر کن ینتونست

 یوربه در گفتیم که دیوار گوش کنه، انگار نه انگار، به  یهرچ نه

 نگفتم، هر یخودش نیاورد. منم به خاطر جواد، چیز

 باشه فامیلشونه یچ

ن نزدیک شدن جواد حرفشان را قطع کردند و من فهمیدم هر دوشا با

 دانستم کیست، صحبت یکه نم یدر مورد آن جوان

و  سروکنند و از آمدنش دلخورند. بعدا فهمیدم که اسم آن جوان، خ می

 جواد است که از قرار روز قبل از یاز اقوام مادر

راه هم میل همه، مجبور شده بودند او را هم مغر یآمده بود و عل مشهد

 او یدانستم امیر و محمد از کجا و ک یبیاورند. نم

ه لبتدنش را ندارند. که امعلوم بود که چشم دی یشناختند، ول یم را

 از او خوشش ییکخورده که گذشت، فهمیدم که چرا کس

 آید ینم
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مه ها، من که بیش تر با فاط یسالم و علیک و احوالپرس یغشلو توی

 خانم و آقا رضا سرگرم بودم، مجبور نشدم ثریا را

 ینا یکوتاه اکتفا کردم. تو یتحویل بگیرم و به یک احوالپرس زیاد

 از وسایل یتصمیم گرفته بودند که قسمتفرصت مردها 

ون ، چکارشان تمام شد یبود، بگذارند. وقت یماشین ما که خال یتو را

 آقا رضا اصرار داشت که زودتر حرکت کنیم، همه

 وبسیار خوش  یسمت ماشین ها حرکت کردند و فاطمه خانم با روی به

 اصرار ثریا را به ماشین خودشان برد. کنار ماشین

سیده بودم که، خسرو جلو آمد و من تازه از نزدیک در ر خودمان

 نسبتا بلند داشت و موها و چشم یظاهرش دقت کردم . قد

روشن، ظاهرش بد نبود. اما نگاه و رفتارش دلنشین نبود.  هایی

 بود که آدم را معذب یمخصوصا نوع نگاهش جور خاص

 کرد یم
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ه، شد چند بار پشت سر هم گفت: به به مبارک یکه نزدیک م یدر حال

 خانم محمد آقا، تبریک

و  گاهو وقیحانه به من زل زده بود. من که از نوع ن یکمال پرروی با

 فرار از نگاهش سرم یرفتارش جا خورده بودم، برا

ر، سپایین انداختم که محمد که معلوم بود حواسش بوده، از پشت  را

 شانه ام گذاشت، تقریبا کنار من رسید، دستش را پشت

ه ا کربلند، بدون این که جواب خسرو  یماشین هولم داد و با صدا یتو

 حاال او را مخاطب قرار داده بود بدهد، گفت

 شه یبعد، سوار شین داره دیر م یباشه برا یامیر، احوالپرس

د حفظ ظاهر به خودش زحمت ندا یبرا یرفتار محمد و این که حت از

 خواست یبکند تعجب کردم. دلم ممالحظه خسرو را 

 یلکند و یم از او دارد که این قدر با انزجار رفتار یبدانم چه سابقه ذهن

 از آن جا که با هم قهر بودیم امکانش نبود
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گفت: محمد، به خاطر مهمون  یکنار ماشین آمد و به شوخ امیر

 ! یا از دست خواهری؟عزیزمون است که این قدر سرحال

 بنده س؟ یگرام

یم شتگذا یگفت: اگر به خاطر رضا نبود، برنامه را م یحمد با بیزارم

  صفحهواسه هفته بعد، آخه این یکدفعه از کجا پیداش شد؟

. یشبین یامیر با خنده گفت: حاال که اومده، آش خاله س، فکر کن نم

 نیست یچاره ا یخود جواد هم از دستش کفریه ول

 یمکه خسرو که باز به سمت ماشین ما میآمد، اشاره  یدر حال محمد

 یکرد، گفت: برو دوباره داره میآد و خودش فور

ر حرکت کرد. به نظرم آمد خسرو باز هم لبخند به لب و دست به کم

 نگاهش به ماست

 خواستیم؟ یخواستیم بریم، م ینم یگفت: ما عروس یمحمد عصبان

 خودم را به آن راه زدم و پرسیدم
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 ی؟چ یعنی

 زدن، اما محمد گفت فحر یشود برا یم یفکر کردم این بهانه ا

 ها را از صورتت پاک کن. همین نغکه، این رنگ و رو ییعن

ست. ب زدن فو تیز و گزنده گفت و ساکت شد و دوباره راه را بر حر تند

 است، منتها به تنها یفهمیدم از چه عصبان یم

 ینهم یت را باز کنم، براکردم این بود که سر صحب یکه فکر م یچیز

 دوباره پرسیدم

 ن؟غکدوم رنگ و رو

 ییزو بعد بدون این که چ ضبناک،غتند و  یلحظه برگشت، با نگاه یک

 بگوید، دوباره جلو را نگاه کرد و من مجبور شدم

ن، حساب کار خودم را بکنم و ساکت شوم. رنجیده و سر در گریبا که

 پنجره کردم و در فکر فرو رفتم و فرویم را به طر
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انگار  از همان کاست ها که من بیزار بودم، یضبط را روشن کرد. یک او

 دلم، شروع به خواندن یآمد تو یعالم م مغ

 و گرفت یدلم م ی. آن وقت ها من از شنیدن آن نوع شعر و موسیقکرد

 دانست یشد و محمد خوب این را م یخلقم تنگ م

رد. ک یمحاال فرق  یکرد.، ول یبود آن ها را گوش نممعموال با من که  ،

 قهر بودیم و من باالجبار مجبور بودم گوش کنم.

 تکیه دادم و به جاده خیره شدم یصندل یپس سرم را به پشت

 خواند یآمد، م یحزین که به گوش من ناله م یخواننده با صدای

  صفحهچشیده باشد یکاو فرقت روز هر

 که سخت باشد قطع امیدواران داند

 ساربان بگویید احوال آب چشمم با

 بر شتر نبندد، محمل به روز باران تا

 عشقت یکه بر شمردم، از ماجرا چندین
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 دل نگفتم اال، یک از هزاران اندوه

 اعثدانم چه بود، ب یو یک ساز دیگر که نم ین یتر از همه صدا بیش

 ده، این دوشد دل آدم بگیرد. دنباله اش خوانن یم

لم دبیت را الاقل تند خواند و شاید به همین علت همین دو بیت به 

 نشست

 نشسته بر دل یبه روزگاران مهر سعدی

 توان کرد اال به روزگاران ینم بیرون

 کنم حکایت، شرح این قدر کفایت چندت

 مگسارانغتوان گفت: اال به  ینم باقی

م. رفت شدم و به فکر فرواولین بار در مفهوم این چند بیت دقیق  برای

 این مدت یکه تو یگوید، مهر یفکر کردم راست م

ا.... د تدل من رفته واقعا یک روزگار شاید اندازه عمر من طول بکش توی

 آن وقت از دلم بیرون یمردد فکر کردم: یعن
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 جاررود؟ نه مطمئن بودم که این طور نیست. آن قدر با خودم کلن می

 خوابم برد. یشدم که نفهمیدم ک رقغفکر  یرفتم و تو

آقا  بیدار شدم که ماشین ایستاد. کنار جاده نزدیک سد بودیم. وقتی

 یرضا و امیر دم ماشین آمده بودند و با محمد صحبت م

 استراحت کنند، یخواست کم یسر این بود که امیر م ف. حر کردند

 که یدادند تا جای یآقا رضا و محمد ترجیح م یول

 ورگفت راه کج یکجور بود یکسره بروند. آن طور که آقا رضا م اسمش

 گذشت که حدود دو ساعت یاز مرزن آباد م

 آقا رضا و محمد شد فدیگر با ما فاصله داشت. باالخره هم حر

دو شد که محمد باز به امیر گفت: ب یداشت از ماشین پیاده م خسرو

 باز راه افتاد. یشه. و خودش فور یرفیقت داره پیاده م

د و بو درهم او و دل گرفته من. اواسط مرداد ماه یسکوت بود و اخم ها

  صفحهبزنم فمجبور شدم حر یهوا گرم، از تشنگ

 من تشنمه، یک جا وایسا ، آب بخورم
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شت ز پبزند یا رویش را برگرداند، دستش را برد و ا فاین که حر بدون

 آب را برداشت و به دستم یخودم بطر یصندل

ن ای دستم بود، خرد کنم. از یو هر چه جلو یخواست بطر ی. دلم مداد

 سکوت کشنده و رفتار آزار دهنده اش جانم داشت

کرده  لطیغزده بودم، یک  یرسید. خوب حاال من یک حرف یلب م به

 خواست به این وضع ادامه یم یتا ک یبودم، یعن

 دهد؟

ان به دست به او خیره مانده بودم، از خفق یاز حرص همان طور بطر

 فراموش کردم که آب بخورم یحت

همون پشت ساندویچ هم  ییک لحظه برگشت و گفت: اگه گرسنه ا

 هست

ع وضاتشنه هم نبودم، فقط داشتم از این ا یام نبود، دیگر حت گرسنه

 را همان یآوردم. بدون این که آب بخورم بطر یدق م
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کر تکیه دادم و ف یصندل یز سرم را به پشتماشین گذاشتم و با وسط

 یدونستم تا این حد م یکردم: حماقت کردم، اگه م

 ادامه بده، نیومده بودم، بهتر بود یخواد به لجباز

مه ه یشد، صورت ها یوقت ماشین امیر یا آقا رضا از کنارمان رد م هر

 خندان و شاد و سرحال بود و من بیش تر از

 بردم یوضع خودمان رنج م

 مامدو ساعته که به چشم من دو قرن آمد ت یآن مسیر طوالن باالخره

 یشد و از مرزن آباد وارد یک جاده باریک فرع

دن یا انم ی. این بار دیگر آقا رضا صبر هم نکرد که از دیگران براشدیم

 رفتن سوال کند، با سرعت رفت و ما هم به

 دنبالش

ز ا یرغیار خلوت. انگار میوه و بس یبود پر از باغ ها یبا صفای جاده

 آن جاده نبود، به یتو یما ماشین دیگر یماشین ها
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ت اشد یآمد. هر چه امیر با بوق و چراغ سع یاز روبرو م یماشین ندرت

 آقا رضا را نگه دارد، آقا رضا با دست به جلو

 عجبترفت. بعد از چند تا پیچ در کمال  یکرد و با سرعت م یم اشاره

 به ییکدفعه آن راه سر سبز و با صفا و جنگل

 تبدیل شد یخشک و کویر یراه

د در بع هر طور بود باالخره آقا رضا را مجبور به ایستادن کرد و امیر

 شد، به آقا رضا یکه از ماشین، خندان پیاده م یحال

 گفت

 ادهجاین جا؟! خوب چرا اول  یآقا رضا ، پنچ ساعته بکش ما را آورد

  صفحهصبر نکردین؟

 فمن عاشق گشت و گذارم و این حر یگ یم یرضا گفت: پس تو چ آقا

 یها؟! پسر صبر داشته باش، مثل این جاده تو

چه با صفا بود؟ حاال این جا را هم ببین،  ی. اولش رو دیدیعمرت ندید

 شیم یداریم نزدیک کجور م
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 از کرد گفت: دنبال من بیا، بعد یکت مکه با سرعت حر یبعد در حال

 کجور رو هم ببین

 ره راهوبادچه امیر داد و فریاد کرد، آقا رضا صبر نکرد و به ناچار،  هر

 رسید یافتادیم، هر بار امیر به کنار ماشین ما م

بود به محمد  یکویر یرا که درست مثل دشت ها فمسخره اطرا به

 داد. شاید حدود بیست یداد و سر تکان م ینشان م

چ پی دقیقه یا نیم ساعت که از کجور گذشتیم، دوباره بعد از چند تا

 شد ییکدفعه جاده دوباره سرسبز و جنگل

 یشد و جاده ب یرفتیم، هوا خنک تر م یارتفاع م فچه به طر هر

 نهایت زیبا و ما حیران و متعجب! تا این که در پیچ

 د وجاده بود، هوا مه آلود ش یکنم مرتفع ترین جا یکه فکر م یآخر

 بسیار خنک

ن آبه  یبار دیگر خود آقا رضا ایستاد و همه پیاده شدیم. جای این

 نبود که بعد یدر عمرم ندیده بودم. برایم باور کردن یقشنگ
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ن برسیم که از سرما دندا یاز آن جاده خشک، یکدفعه به چنین جای

 آدم به هم بخورد یها

قا آآن جا و حسن سلیقه  یودند و از زیبایذوق زده و خوشحال ب همه

 کردند و آقا رضا خندان سر به سر یم فرضا تعری

 یمکه به قول خودش از بس ماتش برده بود، الل هم شده بود،  امیر

 کرد که قبال با دوست هایش به یم فگذاشت و تعری

ن ل زاین راه هم مث یجاده آمده و به خنده گفت: محمد، دقت کرد این

 بعد به کویر یمونه، اولش قشنگه و رویای یگرفتن م

 یرسه و خشک یم

 تزد گف یکه به بقیه چشمک م یدر حال یبا اعتراض فاطمه خانم فور

اش اینه که کویرش همون یکخورده س، بعد دوباره  یخوب البته

 رویاست و مثل این جا، بهشت، مگه نه، محمد؟! حاال تازه

 یم ی،ن جا، نرسیده به علمده، یک آبشار هست به اسم آب پراز ای بعد

 نکنه واسه رغرغ یبرمتون تا امیر خان دیگه ه
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 بکوب این راه رو اومده یچ

 گفت: همین حاال هم ما در بست چاکریم یامیر با خوش خلق

ده بودند که من آرام تا کنار جا یبگو و بخند و شوخ ولغها مش آن

 را نگاه کردم. قشنگ یو سراشیبرفتم. سر دامنه ایستادم 

 االب فبود که در همه عمرم دیده بودم. مه که به طر یمنظره ا ترین

 که سر درهم فرو یدرخت های یآمد، ال به ال یم

ه مثل خواب و رویا داشت. تنه درخت ها خز یبودند، منظره ا برده

 نهایت یب یوحش یزمین پر از گل ها فبسته بود و ک

و  ها گل ها و خزه یبود که همه جا را پوشانده بود. شبنم رو زیبایی

  صفحهزد و رطوبت هوا و مه یبرگ درخت ها برق م

که با این منظره در آمیخته بود، درست مثل بهشت مجسم،  رقیقی

 طبیعت یچشم هایم بود. اولین بار بود که زیبای یجلو

، اگر دلم این قدر که اگر با محمد قهر نبودم یآورد. وا یرا بند م نفسم

 توانستم لذت ببرم. چقدر دلم یگرفته نبود چقدر م
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ا پشت به آن ه یزد، ول یخواست کنارم بود. همه وجودم صدایش م می

 عالم خودم هستم. از یکردم که تو یتظاهر م

نان م زکرده بودم، قد لغلرزیدم، همان طور که دست هایم را ب یم سرما

 راه افتادم. از کناره تا سرپیچ، آرام آرام رفتم. دلم

خواست توجه محمد را جلب کنم، نگرانش کنم و مثل همیشه  یم

 چشمش به دنبالم باشد

الن اد، کردم االن است که صدایم بزند، االن است که نگرانم شو یم فکر

 یخنده ها ینبود. فقط صدا یخبر یآید! ول یم

ست واخ یکرد. خدایا، دلم م یها بود که بیش تر داغ دلم را تازه م آن

 و نفرتم را صهغو  ضبغاختیار همه  یزار بزنم، ب

ن اطر ایه خها نبودند، اگر ب یکردم. اگر این لعنت یجواد و ثریا م متوجه

 یشد. آن ها را نفرین م یها نبود، این طور نم

 به خودم یمثل مار زخمکشیدم و  یمحمد خط و نشان م یکردم و برا

 پیچیدم یم



 

  502                        

 داالن بهشت

 یخواست محمد را صدا کنم، از او معذرت بخواهم و هر طور یم دلم

 توانستم. ینم یکند، ول یشده مجبورش کنم که آشت

 دمکر یدیدم و فکر م یو راه آن قدر کج رفته بودم که حاال م مسیر

 کند. مدت ها بود یمقدارم م ی، خوار و ب یعذرخواه

یم پشیمان و خسته بودم، اما انگار با خودم هم از رفتارها که

 فمحمد هم انعطا فداشتم و بدبختانه چون از طر یرودربایست

 یدیدم. با خودم شرط م یدیدم، راه برگشت را سد م ینم ینرمش و

 کردیم، یکردم، این دفعه آخر است، این بار که آشت

 د وگذارم کار به این جاها بکش یکنم و نم یدیگر رفتارم را عوض م

 در کار نخواهد بود یخبر نداشتم بار دیگر

 خش خش برگ ها را شنیدم، از یخوردم که صدا یم وطهغافکارم  در

 نزدیک بود، فریاد بزنم. مطمئن بودم که یخوشحال

 ام چند لحظه بیش تر نپایید یخوشحال یمحمد است، ول

 ی؟خرجتو سوا کرد یچ یمهناز، برا
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 ی،یچهبود. انگار یک سطل آب سرد رویم ریختند، وا رفته گفتم: امیر 

 کنم یدارم تماشا م

 مگه اون جا دیوار کشیدن؟

ک تر دیکه نز یتلخ گلویم را گرفته بود. امیر در حال ضیغهیچ نگفتم، ب

 شده بود، پرسید

تلخه؟! درست نیست این ها  یچ یمهناز، اوقات شما دو تا برا

 مهمونامونن

  صفحهاضافه کرد یبعد به شوخ

ه در ضمن همین قدر که محمد فهمیده سرش کاله رفته، الزم نیست ک

 خواهرش این هام بفهمن، الزمه؟

 گفتم یحوصلگ ینداشتم. با ب یحوصله شوخ

 کنم ینشده، گفتم که دارم تماشا م یچیز
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خودتو لوس نکن، پس این قیافه سرکه هفت ساله چیه به خودت 

 ! بیا بریمی؟گرفت

 ا گرفت. دستم را از دستش بیرون کشیدم و گفتمدستم ر

 آم یآم، تو برو. من خودم بعدا م ینم

 ره تماشا ی!!بیا بریم پیش شوهرت، زن بدون شوهرش نم

امیر  رفتم. یخودم نیاوردم و باز پشت به او تا نزدیک سراشیب یرو به

 که بازوهایم را از پشت سر ییکدفعه در حال

 گرفت، هولم داد

 ترسم یگفتم: نکن امیر، م یعصبانوحشتزده و 

 ی؟گ یا ، جون امیر؟! راست م

ستم واخ یکه م یو دوباره هولم داد. چشم هایم را بسته بودم و در حال

 خودم نیاورم، ساکت شدم یبه رو

 یا نه؟ یآ یدوباره پرسید: م امیر
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 نه

  صفحهنه؟! خیله خب

 رئتبیش تر هولم داد و من حس کردم دیگر کامال لبه دره ام، ج کمی

 این که چشمم را باز کنم نداشتم، با التماس دوباره

 گفتم: امیر ، تو رو خدا ولم کن

 یا مجازات یآ یو م یکن ی!!یا اخم هایت رو باز م

امیر مثل  یعقب برگردم، دست ها فکردم به طر یم یچه سع هر

 یکه به من م یبود و با هر تکان نگهم داشته یگیره آهن

 شد یداد، بند دلم پاره م

 یا نه؟ یآ یدفعه آخره، م

دادم و از وحشت دست و پایم  یهایم را محکم به هم فشار م چشم

 با یدانستم که محکم نگهم داشته، ول یکرخ شده بود. م
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سو وقت ها، از این همه تر یمردم. بعض یاین همه، از ترس داشتم م

 خورد یحالم به هم م بودن خودم،

کنم. من از  یچاپلوسانه و ملتمس گفتم: امیر، خواهش م یبا لحن

 ترسم یم یبلند

 خودتو لوس نکن. من محمد نیستم

بزنم. امیر  ػاختیار جی ییک تکان محکم دست هایش باعث شد، ب

 فریاد زد یفور

 کنیم یم ینشده، داریم شوخ یچیز

 شده، امیر؟ یتند نزدیک شد و پرسید: چ یمحمد با قدم ها یول

 فتگجرئت نداشتم چشم هایم را باز کنم. امیر  یصدایش را شنیدم ول

 کنم یدارم مجازاتش م ی،هیچ

  ی؟صفحهپرسید: حاال چرا این جور یجد محمد
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ه سیلوواسه این که تنها  ی،بین یامیر با خنده گفت: مگه رنگش رو نم

 مجازات این جا، اینه

 بزنم. محمد یبلند دیگر ػکم تکانم داد که باعث شد جیمح دوباره

 که امیر به زور یسنگ یکمرم را گرفت و مرا از رو

 لشغب یرویش نگهم داشته بود، عقب کشید و من وا رفته افتادم تو

 چاره، یرفت، گفت: پس خودت مجازاتش کن. ب یهمان طور که م امیر

 ینازش رو م ییکخورده عرضه داشته باش، ه

 که این قدر لوس شده دیگه یکش

 کیهتخندان دور شد. از جایم تکان نخوردم. همان طور که به او  بعد

 ی،تنش بعد از مدت طوالن یداده بودم، ایستادم. گرما

 بازویم را یخواست از او جدا شوم. ول یشیرین بود. دلم نم چقدر

 چشم هایم یگرفت، برم گرداند به سمت خودش و تو

کرد. نگاهش خسته و رنجیده بود. از هیجان و سرما، دندان هایم به  نگاه

 خورد و تحمل نگاه ناراحتش را نداشتم. یهم م
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 صهغفشرد و از  یقلبم را م یکرد، انگار کس یآن طور نگاهم م یوقت

 آمد ینفسم بند م

 ی؟دوباره به خودش نزدیکم کرد و پرسید: سردته؟ یا ترسید

 هر دو

انه که سرش را خم کرده بود، چ یبود و او در حالسینه اش  یرو سرم

 فموهایم بود و آرام نزدیک گوشم حر یاش رو

 خواست ساعت ها یدور برگشته بود. دلم م یزد. انگار از سفر می

 بمانم، بلکه رنج چند روز و وششغآ یهمان طور تو

 چند ساعت گذشته را فراموش کنم

ته شده؟ تو چرا چند وق یچ یگ یطور آرام پرسید: خوب حاال م همان

 ی؟چقدر فرق کرد یدون یخودت م ی؟عوض شد

 توانستم بگویم؟ بگویم که حسادت یزدن نداشتم. چه م یبرا حرفی

 کند؟ التماس کنم که دور دوست هایش و یدارد خفه ام م
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ا رد؟! ییاونکوه و جلسه و.... را خط بکشد؟! یا اسم جواد و ثریا را دیگر 

 خودش طلبکار شوم؟ یاصال به خاطر رفتارها

ع وضااخفقان گرفتن، واقعیت را گفته بودم، چقدر  یکه اگر به جا وای

 کرد. چند لحظه صبر کرد و بعد آرام از یفرق م

کردم، خیره  یچشم هایش که با حسرت نگاهش م یجدا شد. تو من

 که کالفه شده اند به من یشد و ... یکدفعه مثل کسان

ا بداد و  یکه سرش را تکان م یر حالکرد، چند قدم دور شد و د پشت

 کرد، دوباره یو شقیقه اش را لمس م یدست پیشان

  صفحهگفت یبرگشت و به طرفم آمد و با ناراحت

 تو که اصال یها یشم. این بداخالق یمن دیگه دارم خسته م مهناز،

 آرم، این سکوتت و این رفتارها.... یازشون سر در نم

سم. بر خوام مثل این جاده به کویر یمن از رویا شروع کردم، نم مهناز

 یحس این که ممکنه اشتباه کرده باشم داره منو ب

 ی؟فهم یکنه، م یچاره م
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 چشم هایم حلقه زد و درمانده گفتم یاشک تو

 ش مقصر منم؟! تقصیر همه چیز گردن منه؟ آره؟ همه

 کرد گفت یدا مجوید و ا یکه از حرص انگار کلمات را م یدر حال

سر  فمشکل کجاست؟ حر ی؟چ یبرا ینه، اصال مقصر منم، خوبه؟ ول

 دونم، تو روشنم کن یچیه؟! من نم

 لجباز دندان هایم را به هم فشار دادم و گفتم یمثل بچه ها

 ی،خون یمن بگم؟تو که به قول خودت از چشم هام تا ته وجودمو م

 ی؟پرس یحاال چرا من باید بگم؟! چرا م

 ه بر افروخته شدیکدفع

 یخوام تو بگ یفهم، م ینه، این یک موردو نم

 تونم ینم

 چرا؟
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 یبگرفت، عص یداد و آرامش را از من م یلحنش آزارم م یو تیز یتند

 گفتم

 دونم ینم

  صفحهاز کوره در رفت، با عصبانیت گفت

منتها این قدر بچگانه س که  ی،دون یخوب هم م ی،دون یچرا ، م

 یشه بگ یخودت هم رویت نم

 پرسید؟ با یبود؟ چرا م یدانست، پس دنبال چ یحرصم گرفت، اگر م

 پرخاش گفتم

 یمبچگانه س، اصال همه چیز من همین طوره. چرا  یگ یراست م آره،

 بچگانه؟! بگو، راحت بگو، احمقانه. مگه این یگ

 ی؟کن ینیست که فکر م یچیز

و  نشست یسنگتخته  یانگار بهتش زد. مبهوت و خیره به من، رو یکهو

 یدر حالیکه آرنج هایش را به زانو هایش تکیه م
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چند لحظه بعدیکدفعه تحملش تمام  یداد، به موهایش چنگ زد، ول

 که از خشم دو رگه شده بود گفت یشد و با صدای

 را که نشه گفت، یا بچگانه س یا احمقانه یآره، دلیل

در ن قتلخ ادامه داد: و شاید هم هر دو. تو فکرت ای یبعد با پوزخند

 یشه بگ یبچگانه س که خودت هم رویت نم

 یزد که معلوم بود به زحمت صدایش را پایین نگه م یم فحر طوری

 را که یدارد تابتواند عصبانیت و حرص و پرخاش

ود بده شگردنش متورم  یتا آن موقع از او ندیده بودم، کنترل کند.رگها

 تش قرمزو صور

حمل ت زدنش را فتوانستم این طور رفتار و حر یرویم را برگرداندم، نم

 کنم

 یزبا و گزنده گفت: صبر کن، وایسا برایت بگم. تمام این مسخره محکم

 ها،به خاطر وجود جواد و ثریاست نیست؟! و به

 دوست دارم ثریا را ببینم؟ یکن یخاطر این فکر احمقانه که فکر م
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 وصل کردند انگار به من برق

 گفت: ثریا، نه جواد

 یآورد. خون تو یخودش نم یدانست و به رو یتمام این مدت م پس

 یمیجوشید و دندان هایم از حرص به هم م زمغم

 لرزاند. یمرا م یو عصبانیت استخوان ها ضبغاز  یو رعشه ا خورد

 آشفته و برافروخته برگشتم و چشم در چشمش

و  ضغب ونتوانستم. خشم  یبزنم، ول یحرف. دهانم را باز کردم که دوختم

 سوزاند، دلم یحرص، مثل آتش وجودم را م

 بزنم که گوش هردویمان را کر یقدرت داشتم چنان فریاد میخواست

  صفحهو رنج،پایم را به زمین کوبیدم، پشتم یکند. از ناتوان

د ریج و خگد. به او کردم و راه افتادم. او نه دنبالم آمد و نه صدایم ز را

 یداشتم و مدام این حرفش مثل پتک تو یقدم برم

تمام این مدت  یعنی پس – ببینم را ثریا دارم دوست–خورد  یم سرم

 یدانسته؟ درد مرا میفهمیده و به رو یهمه چیز را م
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 مامچشم هایم را بخار گرفته بود. ت یآورده؟! انگار جلو ینم خودش

 اشتآورد و سرم د یخون تنم به شقیقه هایم فشار م

 این حالت اصال نفهمیدم که به بقیه نزدیک شدم. یترکید. تو می

 آمد. خانم، پس یه به ، لیلب -خسرو که گفت:  یصدا

را  ز برزخ بیرون کشید و تا خواستم خودمانگار مرا ا -کجاست؟  مجنون

 بزنم، آقا رضا قبل از یجمع و جور کنم وحرف

 من گفت

 مجنون؟ ی،گ یآقا خسرو، چشمم روشن، برادر زن منو م یآها

 بلند گفت یشد با صدا یخسرو همان طور که دور م

 مجنون شدن هم داره ی،...واهلل یک همچین لیل

د کر تحقیرآمیز و پر از نفرت به خسرو یآمد، نگاه یمحمد که داشت م

 و ازکنارش گذشت و به سمت امیر و جواد رفت
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مسموم و  یگاه، ناخودآگاه باعث جرقه فکریک لحظه و یک ن همین

 یبه عظمت بدبخت یاحمقانه درذهن من شد که فاجعه ا

 ام را باعث شد ییک عمر یا دست کم جوان

به خود یاد لحظه تبریک گفتن خسرو و نگاه تحسین آمیزش و  خود

 ماشین هول داده بود، یمرا تو یمحمد که با ناراحت

 افتادم

رد د آوکردند، مرا به خو یتعارفم م یکه چایفاطمه خانم و ثریا  صدای

 طوفان درونم، آرام مغر یو مجبور شدم، عل

ا دیدم که گرم گفتگو با جواد و آق یبنشینم. محمد را م کنارشان

 اصال ناراحت یخوردم. یعن یرضاست و بیش تر حرص م

 یکه م ینیست؟!باالخره آقا رضا گفت حرکت کنیم و برویم همان جای

 ذابخوریمغاست،  یگفت اسمش آب پر

ماشین ها راه افتادند. محمد همان طور که با جواد  فهمه به طر

 امیر پرت کرد و گفت فهمقدم بود،سوئیچ را به طر
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 آم. تو ماشین ما رو بیار و رفت یامیر، من با جواد م

د کر کارش بود که ذهن از خشم و حسادت کور شده مرا نابینا تر همین

 زیر آتش قلبم شعله ورتر یا مثل هیزمر یولجباز

و  ثریا و فاطمه خانم و بقیه احساس خجالت یجلو یاز قبل. از طرف

  صفحهکردم و حالم بیش از پیش خراب شد یسرافکندگ

 و سخن سوار فحر یکه فهمیده بود موضوع از چه قرار است، ب امیر

 –سرم که  یشد و راه افتادیم. دوران این کالم تو

 یلوآخرین رفتارش ج باتلخی –دوست دارم ثریا را بینم  یکن یم فکر

 اش و یاعتنای یکرد. ب یدیگران، قلبم پاره پاره م

 کرده یدیگران، تا عمق وجودم را زخم یعین حال حس تحقیر جلو در

 یکشیدم، درد یپیچیدم و درد م یبود. به خودم م

 یروعمرم حس نکرده بودم. دو نی یکه تا آن روز تو یدرد ی،گفتن نا

 یوجودم سر بر داشته بود و مرا له م یعظیم تو
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س حبرد و  یو خشم رنج م یاعتنای یکه از ب یعاشق و زخم ی. قلبکرد

 که شعله کینه را در وجودم شعله ور یانتقامجوی

 میکرد

سوخت که حال  یدیدم و معده ام چنان م یاز جاده نم یچیز دیگر

 امیر هم با مالیمت یداد. وقت یمتهوع به من دست 

مستقیم،  یرغهایش هم، فبه صحبت و نصیحت کرد و پس حر شروع

 من، یحمایت از محمد بود و محکوم کردن رفتارها

 یو مظلومیت م یپناه یبیش تر از قبل طاق شد. احساس ب طاقتم

 زد، دنیا رابه یکه به قلبم نیش م یکردم و خنجر تیز

ود بامیر، حالم را از آن که  یکرد. سرزنش ها یتیره و تار م چشمم

 یجلو رورمغخراب تر کرد. به خاطر خرد شدن 

 لمداش،  یاعتنای یکشیدم و به خاطر ب یکه م یدیگران، به خاطر درد

 ی؟دانستم چه طور یکنم و نم یخواست تالف یم
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ه چر بزنم و ه فدر جواب امیر حر یکلمه ا یآمد که حت یباال نم نفسم

 شد. پیچ و خم یکردم، حالم بدتر م یکر مبیشتر ف

 مداوم جاده و سرعت ماشین حالم رابدتر کرد، حس کردم حالم های

 خورد. با دست به امیر اشاره کردم که یدارد به هم م

فته گر دهانم را با دست هایم یرا نگه دارد و همان طور که جلو ماشین

 تند دور شدم، از ماشین یبودم از ماشین با قدمها

ه ا بامیر و آقا رضا هم که پشت سرمان بود گذشتم و با عجله خودم ر

 بلند بود رساندم یها یگوشه جاده که پر از ن

مد مح وآوردم. فاطمه خانم و امیر  یباال نم یخورد، ول یبه هم م دلم

 شدند که با دست اشاره کردم یداشتند نزدیک م

 نیایند. محمد اما آمد

 گفت یشانه ام گذاشت و خم شد و با ناراحت یدستش را رو

 ی؟و به این روز بیفت یکن ونغالزمه، اعصاب من و جسم خودت رو دا
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زش واو ناز و ن یشد از او فقط توجه و نگران یحالم بد م یوقت همیشه

 میدیدم و حاال این برخوردش برایم سنگین بود. با

 ز جایم بلندگفتم تازه طلبکار هم هست. دستش را پس زدم و ا خود

 ینفس هایش را م یشدم و رویم را برگرداندم. فقط صدا

 است یشنیدمو به نظرم آمد او هم هنوز عصبان

 فاطمه خانم مجبور شدم باز به آن سمت برگردم یبا صدا

آب قند دستش بود، نزدیک شد و  یکه لیوان یفاطمه خانم در حال

  صفحهپرسید

ر . محمد، آخر یک دکتیشد! شاید گرما زده ی؟مهناز جان، بهتر شد

 مهناز نرفتین، نه؟ یاین ناراحت یبرا یدرست وحساب

 خواست خفه اش کنم یاش افتاد. دلم م یعصبان ینگاهم به چشم ها

 بشه، همین یگن نباید عصب یگفت: چرا، م
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 یشده؟ محمد، اگه م یشده؟ هان، آره مهناز؟ چیز یمگه عصب حاال

 برگردیم؟ یا شماها یخوا یحالش خوب نیست، م یدون

 برگردین؟

 گه؟ یم یدونم، ببین خودش چ ینم

ز ادانستم که  یم یتعجب کرده، ول یکرد خیل یخانم وانمود م فاطمه

 ما تا حاال حتما فهمیده که بین ما شکر آب یرفتارها

 است

 گفت: ا، چرا من بپرسم؟ مگه با هم قهرین؟

 پرسید من م این بار ازنداد و زمین را نگاه کرد. فاطمه خان یمحمد جواب

 ه؟نهمینه،  یآره مهناز؟! قهرین؟! این اوقات تلخ هر دوتون هم برا

 دنز یبرا یمن هم مجبور شدم سرم را زیر بیندازم و سکوت کنم، حرف

 نداشتم

 دوستانه گفت یفاطمه خانم با لحن
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بکشین. تقصیر ماهاست که گذاشتیم این همه وقت نامزد  خجالت

 کرده بودین، االن یک بچه هم یروسبمونین، شماهااگه ع

 یرزبزنه  یشه خوش یباعث م یزیاد ی. معلومه دیگه نامزد بازداشتین

 رم یکه نم یدل آدم. برگردیم تهرون من یک

 ...اصفهان تا شماها رابفرستم خونه تون، اگه نه

 گن یگفت: محمد، بچه ها م یآقا رضا حرفش را قطع کرد که م یصدا

  صفحههمین جاناهار بخوریم و حرکت کنیم، چطوره؟

بیام  کنه، ینم یما فرق یشانه هایش را باال انداخت و گفت: برا محمد

 کمک؟

 نینخانم با خنده گفت: الزم نکرده، شما اول کمک خودتون بک فاطمه

 که انگشتش را به تهدید رو به یبعدبیایین و در حال

 داد گفت یمحمد تکان م

پزم یک وجب  یم یپام به تهرون نرسه، چون برایت یک آشمگه من 

 یبین یروش باشه، حاال م نغرو
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بعد خندان دور شد. محمد ساکت و سرد کنارم نشست و چند دقیقه 

 بعد پرسید

 ی؟بهتر شد

 یک کم

 ی؟هایت رو نیاورد قرص

 نه

کرد و نزدیک ما  یخنده بلند خسرو که داشت چوب جمع م یصدا

 شده بود، باعث شد هر دو یکه بخوریم

 کنایه آمیز گفت: ببخشید مزاحم شدم یخسرو با لحن

و  در جوابش بگوید یبه خودش زحمت نداد، کلمه ا یهم محمد حت باز

 کرد، زیر لب یمن م فدر حالیکه رویش را به طر

 دبو برده ماتم رفتارش از که من به و – فمردک مزخر -فقط گفت: 

 : اگه حالت بهتره، پاشو بریمگفت
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ت الحگیرم که  یتلخ گفت: دستتو نم یاز جا بلند شد و با طعنه و لحن

 دوباره به هم نخوره

 فهخخواست  یاولین بار دلم م یهجوم آورد. برا زمغخون به م دوباره

 این من با چرا –اش کنم و فریاد زنان بپرسم 

 یددانم چه خواند که با زهر خن یاز نگاهم نم - ی؟کن یرفتار م یطور

  صفحهتلخ گفت

 گهاین ها دی یخونه، جلو یرو بگذار برا یاگه ممکنه بقیه این باز

 بیشتراز این ادامه نده، کافیه

و  و خشم صهغکردم  یافتاد و من هم به ناچار راه افتادم و سع راه

 که به زمین یمحکم یکشیدم با قدم ها یرا که م یعذاب

و  مدجلو آ ینمیشد. ثریا با مهربان یر پا له کنم، ولگذاشتم، زی می

 نگاهش کنم یپرسید حالت بهتره یا نه؟ دوست نداشتم حت

 یتویپجوابش را بدهم و فقط به تکان دادن سرم اکتفا کردم. گوشه  یا

 لغکه پهن کرده بودند نشستم و زانو هایم را در ب
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 یم و امیر کمک و به بقیه نگاه کردم. محمد داشت به آقا رضا گرفتم

 ذاغگرم کردن  یبرا یداشتند اجاق یکرد که سع

 ندبودند که قرار بود جواد و خسرو بیاور یدرست کنند و منتظرچوب

 شد؟ یامیر داد زد: جواد، خسرو، پس این چوب چ

ه کدقیقه بعد سر وکله خسرو و جواد پیدا شد. خسرو همان طور  چند

 دست هایش بود و یک دسته گل یچوب رو لغیک ب

 یچوب ها گذاشته بود، داشت نزدیک م یقشنگ هم رو یخیل یوحش

 شد

 ی؟از کجا کند ی،قشنگ یگفت: چه گل ها ثریا

 ه؟خسرو با دست پایین جاده را نشان داد و گفت: اون پایین، قشنگ

 یگفتم: خیل یزانوهایم بود، بیخود یمن همان طور که چانه ام رو

 ثریا کرد و فرا تعار یگل ها را دو دسته کرد دسته ا یفور خسرو

 دیگر را به من داد و در جواب امتناع من یدسته ا
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 گفت: قابل شما را اصال نداره

و سرشار از نفرت به خسر یآن چشمم به محمد افتاد که با نگاه یک

 این که حرصش یشعور برا ینگاه میکرد و من ب

 تر از آن که باید از خسرو تشکرکردم لیظغبدهم، 

ین د اخود گفتم بگذار بفهمد من چه کشیده ام تا بعد از این نگوی با

 فکرها احمقانه است.خدایا چقدر نفهم و کودن بودم که

 و تعصب مردانه کجا؟! یرتغکردم حس حسادت زنانه کجا و ینم درک

 است که منطق یهمیشه تنها سالح آدم های یلجباز

ن فهمیدم که استفاده از ای یشود و من نم یساب سرشان نمح فحر و

 ودر مورد مسئله یزناشوی یزندگ یسالح آن هم تو

ان تواند مهلک و ویر یتا چه اندازه م ی،این قدر حساس و اساس ای

 کردم و زیر یکننده باشد. نادانسته خودم را لگد مال م

کردم تا به  یمحمد رااز خودم مخدوش م یبردم و تصویر ذهن یم سوال

 ی،که کرده درست است. آر یاو بفهمانم که شک
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ر دم کرد یاحمقانه نادانسته به او ثابت م یکور و اعمال یمن با ذهن

  صفحهانتخابم اشتباه کرده

ا ب کردم یدیدم، فکر م یبود که هر چه او را در عذاب و مشوش م این

 یشوم. برا یتحریک حس حسادتش دارم موفق م

جه بیمزه خسرو تو یها فکردم. به حر یدر رفتار زشتم پافشار همین

 که شاید به یخندیدم، در حال یدادم و م ینشان م

کردم. چون فقط چشمم به  یهایش اصال گوش نم فبیشتر حر فنص

 یخسرو بود، تمام حواسم متوجه خود محمد بود، ول

و  کارافشد، ظاهر رفتار ناشایست من بود، نه  یدر نهایت آنچه دیده م

 درون وجودم

 یمکه به خسرو  یکرد با جواب های یم یمن، مدام سع فبرخال ثریا،

 داد، او را از رو ببرد و شاید به همین علت هم بود

فهمیدم که  یمن بود.م فصحبتش به طر یخسرو بیش تر رو که

 آوردم. یخودم نم یبه رو یشده، ول یمحمد چقدر عصب
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ناک است تا دیگر این قدر خواستم حس کندحسادت چقدر درد می

 یکن یبه خاطر این فکر احمقانه کهفکر م –راحت نگوید 

 یده مکردم دارم برن می فکر خودم پیش و –دارم ثریا را ببینم  دوست

 از این که این بردن عین باختن بود و افلغشوم.

 خبر نداشتم

ماشین خودمان و من  یوقت حرکت رسید. محمد برگشت تو باالخره

 دلم ذوق یخوشحال ازاین که با هم تنها شده بودیم، تو

 از یرغکنیم. حواسم به هیچ چیز نبود  یم یکردم که دیگر آشت یم

 تنها شدن دوباره با او

 فتهاحساس این که کنارم نشسته بود و نزدیکم بود قلبم آرام گر از

 فبود.همه اش منتظر بودم که سکوت را بشکند و حر

م رهد یاو مثل سنگ، ساکت و سرد نشسته بود و با اخم های ی. ولبزند

 کرد. انگار نه انگار که من آن جا یجلو را نگاه م
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زدن نداشت.  ففایده بود، خیال حر ی. هرچه انتظار کشیدم بهستم

 اختیار یباالخره، خودم مجبور شدم صدایش بزنم. ب

 یطور که صدایش ملحنم انگار حالت التماس و خواهش گرفت و همان 

 دستش که به دنده بود گذاشتم یزدم،دستم را رو

 نشان نداد. دوباره صدایش زدم یمحمد اما، هیچ عکس العمل

 محمد؟

 گفت: بله؟ یسرد و جد یبدون این که رویش را برگرداند با لحن

ه ک یقدهانم ماسید، همه شو یها تو فبله این قدر سرد بود که حر این

 یداشتم یخ زد و حرص و لج با حدت یآشت یبرا

دستش  یتر از قبل جایش را گرفت. دستم را باخشونت از رو بیش

 یبرداشتم و همان طور که رویم را به سمت پنجره م

ش شیشه راپایین کشیدم تا بلکه جریان هوا صورتم را که آت کردم،

 خسرو را که یگرفته بود، آرام کند. باد چند تااز گل ها
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 شین گذاشته بودم پخش کرد و محمد با عصبانیت دستهشیشه ما پشت

 گل ها را برداشت و از شیشه سمت من به بیرون

 پرتاب کرد و گفت

  صفحهها این جاست؟ الغاین آش جای

ن با میه یاو را فهمیده بودم. برا فنقطه ضع یاصال مهم نبود، ول برایم

 کنم، یاین که حرص دلم را خال یعصبانیت برا

 گفتم

 خواستمشون ینبود، من م الغآشاون ها 

نم وااستخ زغاش چنان ترسناک شده بود که مثل کارد تا م یعصبان نگاه

 نفوذکرد و من باز از ترس خفه شدم و به بیرون

دهم و این  یکردم دارم محمد را ازدست م یشدم. احساس م خیره

 و صهغاز رنج و  یبرایم دیوانه کننده بود. در ورطه ا
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؟! دانستم باید چه کنم یزدم و نم یدست و پا م یودرماندگ حیرانی

 یفقط اگر یکخورده عاقل بودم یا الاقل او این قدر بد خلق

فرق  ضاعرفتار را سد نبینم،چقدر او ییرغکرد تا من راه برگشت و ت نمی

 شده بود که دیگر یکرد. سیر وقایع طور یم

 یبعدتوانستم معذرت بخواهم و همین بود که دو روز و دو شب  نمی

 یجان کندم و برایم مثل یک قرن گذشت. طعم تلخ ب

 همدانجام  یدیگران چشیدم و نتوانستم هیچ کار یاو را جلو اعتنایی

 تمام شدن آن مدت در دلم لحظه یجز این که مدام برا

 کنم یشمار

کنم جز  یبه آن دو روز فکر م یهم بعد از سال ها وقت هنوز

 آورم. از آن همه ینم به یاد یو گنگ چیز بارآلودغتصاویر

م. انگار هیچ چیز ندید فمختل یطبیعت و مناظر زیبا وجاها زیبایی

 کردم تا موقعبرگشتن یفقط عذاب کشیدم و دقیقه شمار

 برسد
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 باالخره پنچشنبه شب برگشتیم

فته گر کرده بود و مرا ندیده یآن دو روز محمد از من دور یقدر تو آن

 کردم به خانه یتاب آرزو م یبود که عاجزانه و ب

کشیدم،  یکه م یو ازهمه عجیب تر این بود که با تمام رنج برسم

 نهایت بود. کار یو تنها شدن با او ب یآشت یالتهابم برا

ه ک یکرد، بیشتر ازمواقع یشده بود، حاال که به من اعتنا نم برعکس

 قرار بودم. مسخره یب یآشت یکشید برا ینازم را م

 گذاشت و یپا پیش م یآشت ی که او براواقعیت داشت،قبال یول بود

 قرار است، انگار دلم قرص بود، یکردم ب یحس م

 ینداشتم هیچ، خودم را بیش تر هم لوس م یآشت یکه برا یا عجله

 یداشت و نادیده م یبرنم یحاالکه هیچ قدم یکردم. ول

هم نداشتم. تمام فکر و ذکرم  یدیگر حوصله لجباز یحت گرفت،

 رسیدن بود و این که چطور توجهش را جلب کنم و سر

 را باز فحر
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 انشوم و اطمین یاحساس این که دارم از شر وجود دیگران راحت م از

 نرم یبرا یبه هر حال راه ی،از اینکه در تنهای

 شد یکنم، وجودم از آرامش و شوق پر م یکردن دوباره دلش پیدا م

ز ار تشک یایستادیم، جواد و ثریا برا یخداحافظ یکه برا یجای آخرین

 ناهار فردا دعوت کردند. هر یآقارضا، همه را برا

نه شا آقا رضا و فاطمه خانم طفره رفتند،موفق نشدند از زیر دعوت چه

 کنند و به هر حال همه قبول کردند. از همه یخال

  صفحهنزد یرفپذیرفت، اما محمد ح بتغبیشتر، امیر با رضا و ر

 یم،کرد که ما هم به خانه حاج آقا برو یفاطمه خانم اصرار م وقتی

 یآمد که نکند محمد قبول کند. م ینفسم داشت بند م

دو  یابر یکه حاج آقا و محترم خانم همراه پدر و مادرم و عل دانستیم

 همین فاطمه خانم به یروز به کاشان رفته اند. برا

کرد که او هم بیایید که خدا را شکر محمد قبول  یاصرار م امیرهم

 یکردم محمد هم برا ینکرد و من از آن جا که فکر م
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 وکنیم قبول نکرده،خوشحال  یکه زودتر به خانه برسیم و آشت این

 کردم و به یامیدوار از فاطمه خانم و آقا رضا خداحافظ

 ماشین خودمان راه افتادم فطر

 فتد گه امیر رفتند. در آخرین لحظه جواثریا و جواد و خسرو هم همرا

 مونه، شما هم صبح زود یمحمد، شب منتظر امیر نباش. خونه ما م

 بیاین

ه ن تمکرد، اما حس کردم حتما او هم مثل  یم فکه امیر تعار یحال در

 خواهد که شب یدلش خوشحال است و از خدا م

ر میبه ا که محمد یو ذوق باحرف یتمام این شاد یجا بماند. ول همان

 وجودم یخ زد که احساس کردم یزد چنان یکدفعه تو

 یرگ هایم منجمد شد و دوباره دیو خشم و حرص و لج تو یخون تو

 چندین برابربیدار شد یوجودم با شدت

 فتگ کند یامیر که آمده بود تا هم کلید خانه را بدهد و هم خداحافظ
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 بینمتون یندارین؟ فردا اون جا م یبچه ها، با من کار

 دیگه حاال نه، برو یمحمد گفت: کار داشتم، ول

 بود؟ یپرسید: حاال کارت چ یجواب اصرار امیر که م در

ن رفتم خونه خودمو یخونه، منم شب م یرفت یاگه تو م ی،گفت: هیچ

 فاطمه اینها تنهان

رفتم هم  ی.اگه نمیرم هیچ یبه طعنه گفت: حاال که دارم م امیر

 شدم! این یک، بعد از اونم، ینم یعالبنده،پاسبان زن جناب

ن مه ک یپاسبان زن مردم شد یفاطمه خانم ، آقا رضا را داره،تو از ک

 خبر ندارم؟

 فوصیا تتوانم حالم ر یکه نم یامیر رفت. راه افتادیم در حال باالخره

 کردم یم یرسیدن لحظه شمار یکنم. من که برا

بعد  نم.ن به بیرون پرت کخواست یا خودم یا او را ازماشی یدلم م حاال

 یرغاین آخرین کارش دیگر  یاز آن دو روز جهنم
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ا بم کرد یگذشت و بخشش بود. با این که امیر برادرم بود، حس م قابل

 تلخ یاو له شدم. دلم را کینه ا یاین کار محمد جلو

 ،محمدآقا باشه –ذهنم خط و نشان کشید  یتو ی.گرفت و انگار کس –

  صفحهرسیم می هم به

 این نیش را یبه فکر این بودم که تلخ یآشت یعوض شد. به جا وضع

 و صهغکه به من زده بود به او بچشانم. حرص و 

لرزید.  یبند بند وجودم م یظغکرد و از  یداشت خفه ام م ضبغ

 باالخره رسیدیم. دیر وقت و نزدیک اذان صبح بود.

ار تیاخ یم بحمام. زیر دوش، اشک های یام را برداشتم ورفتم تو حوله

 گرفتم یکه لبم را به دندان م یریخت. در حال یم

 زدم. خدایا ، چرا این طور شد؟ یکه صدایم در نیاید، زار م

تل آرام گرفتم. آب سرد اعصاب مخ یدانم چقدر طول کشید تا کم نمی

 یداد. کم یکرد و به من آرامش م یشده ام را آرام م

 که بهتر شدم، بیرون آمدم
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مبل دراز کشیده بود، از جایش بلند شد و پرسید: حوله من  یرو

 کجاست؟

م در حما یحوله اش را دادم. وقت فو سرد. بدون حر یلحن عصب همان

 را بست،دوباره اشک هایم سرازیر شد. حاضر

 یراحتنا با من این طور رفتار نکند. باتمام عصبانیت و یبمیرم ول بودم

 ر یک خوردهکنم که فقط اگ فام مجبورم اعترا

، فتمکرد، حاضر بودم به پایش بی یمهربان میشد، اگر صدایم م نگاهش

 دیگر یاما محمد این بار با همیشه فرق داشت، آدم

 یترساندم. یاد حرفش تو یشناختمش و م یکه نم یبود، آدم شده

 س خسته شده، آرهپ -شم می خسته دارم من –جاده افتادم 

 کامال پیداست

 ینداشتم. صدا یمیکردم و راه به جای یپناه یو ب یچارگ یب احساس

 اشک آلود به نماز یاذان بلند شد و با همان چشم ها
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که  یو چقدر به خدا التماس کردم که کمکم کند. مثل کس ایستادم

 زد و یمنتظر یک واقعه بد باشد، دلم بدجور شور م

م دکردم. او که از حمام بیرون آمد، مرا ازحال خو یوحشت م احساس

 جلوتر از من به نماز ایستاد، با یدرآورد. وقت

م کردم یکخورده آرا یاز پشت سر نگاهش میکردم و خدا خدا م حسرت

 نمازش یوقت یشود و اخالقش مثل همیشه شود. ول

ون بد وشد، امیدهایم دوباره بر باد رفت. بالش خودش را برداشت  تمام

 مبل دراز کشید. این دیگر قابل یرو فحر یکلمه ا

ت نبود، آخر مگر چه کار کرده بودم که مستحق اینهمه مجازا تحمل

 خواهد این طور یبودم؟! تصمیمم را گرفتم حاال که م

 شوم مثل خودش یباشد، من هم م

ینه س یداد، تو یکه گلویم را فشار م یامان یب ضغبود، ب یهر زحمت به

 اعتنا و پشت به او درازکشیدم و یام خفه کردم. ب

 زود خوابم برد یخیل ی،از شدت خستگ خدا را شکر
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 محمد فهمیدم یها فزنگ تلفن بیدار شدم.صبح بود. از حر یصدا با

 که امیر است. به ساعت نگاه کردم نزدیک ده و نیم

 یبرا ودش ی. دوباره خودم را به خواب زدم. فکر کردم، حاال مجبور مبود

 یرفتن صدایم بزند، آن وقت به او بگویم که نم

 و ذهنم خسته شوشغزند. افکارم م یسنگین به دلم چنگ م میغ. آیم

 کردم بدنم خرد و له شده. رفتار یبود و احساس م

س ح، کرد یچاره ام م یهمان قدر که مرا از پا انداخته بود و ب محمد

 کرد. یسینه ام شعله ور م یو کینه را تو یانتقامجوی

خرد شدن طور که تشنه توجه دوباره و محبتش بودم، کینه  همان

 زد. خانم جون یو تحقیر هم مدام به قلبم نیش م رورمغ

یاد خانم  -نیست اعتباری هیچ مردها محبت به –گفت.  یم راست

 جون دوباره اشکم را سرازیر کرد، چقدر دلم برایش

نگ ت پر از آرامش یآن خانه و آن روزها یشده بود. اصال دلم برا تنگ

 خانم جون، یحس شیرین نزدیک یشده بود. برا
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آن خانه و  یکه تو یحس امنیت یخسته اش و برا یپاها یصدا یبرا

  صفحهکنارخانم جون داشتم

ر نتظممحمد به اتاق، مرا ازعالم خودم بیرون آورد. هر لحظه  برگشتن

 نبود. پشت یخبر یبودم که صدایم بزند، ول

 یتو ورق خوردن کتاب ها معلوم بود دوباره یبود و از صدا میزنشسته

 شده.باز هم این کتاب خواندن رقغکتاب هایش 

 یلعنت یها

، خیرنبود. ن یازخواندن و نوشتن کار دیگر یرغاین دنیا،  یتو انگار

 سرش را یانتظار فایده نداشت. از جا بلند شدم. حت

 کند یبلند نکرد که نشان بدهد وجود مرا حس م

 با بود و اغوغکرد. درونم  یم یتاب یخروشید وب یوجودم م یتو چیزی

 تفاوت باشم. یخواستم خونسرد و ب یزجر م

صدایش را در بیاورم و متعجب بودم که چرا  یمیخواستم یک جور

 زند یاز رفتن نم یحرف
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دایش ص کردم، بلکه یپایین و تا توانستم صبحانه خوردنم را طوالن رفتم

 انگار نه انگار. هیچ چیزاز گلویم یدر بیایید، ول

ده آما رفتم باال و شروع کردم به لباس پوشیدن ونرفت. از لجم  پایین

 کتاب ها بود. رقغخیال  یشدن و او همان طور ب

 یدمدآماده شدم، هر چه دور خود گشتم و در و تخته را به هم زدم،  

 شه یبزنم داره دیر م ففایده ندارد. مجبور شدم حر

 هیچ نگفت. انگار اصال نمیشنید

 ی؟ش یدوباره گفتم: آماده نم

 هم سکوت باز

 محمد با تو بودم

کرد.طاقت من هم طاق شد. اصال رفتن یا  یسرش را بلند نم حتی

 نرفتن برایم مهم نبود. فقط تمام حواسم متوجه رفتار او
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نگار او، ا ییاعتنا یاز ب یزدنم، ول فحر یبود برا ی. رفتن تنها بهانه ابود

 ییکدفعه مشاعرم را از دست دادم. خدایا نم

 بودم یا مستحق عذاب که عقلم از کار افتاد دانم من احمق

 جانم افتاده بود که یهمراه حقارت چنان مثل موریانه تو حسادت

 چند لحظه مثل این که یشعورم را از کار انداخته بود. برا

ه ل من کعماجنون گرفتم و دیوانه شدم. این تقدیر بود یا افکار و ا واقعا

 عوض شد؟ام  یسرنوشت زندگ یبا چنین بهانه پوچ

، اج کردزدوامیربعدها با ثریا ا یدانم که: وقت یدانم. فقط این را م نمی

 از درون یمحمد را از دست دادم و وقت یوقت

ن آ طلبید، تازه یهمیشه مثل آدم تشنه له له زنان وجودم محمد را م

 دیر شده بود یموقع درست فکر کردم، که دیگرخیل

تاخ گس یاولین بار با لحن یو براآن روز ناگهان عقل ازسرم پرید  ی،آر

  صفحهصدایم را بلند کردم و فریاد کشیدم

 ی؟شنو یصدامو نم
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تم اش مثل برق از صور یرا بلند کرد، نیم نگاه نافذ و عصبان سرش

 یگذشت و باز سرش را پایین انداخت و کوتاه و عصب

 گفت

 ریم ینم یما جای

را خودم هم نفهمیدم چ یگزنده و خشمگین داد زدم، حت یباز با لحن

 را زدم فاین حر

 !!چرا؟ من دوست دارم برم

ا ررم سجایش بلند شد و به طرفم آمد، روبرویم ایستاد. مجبور شدم  از

 یچشم هایش که بانگاه یباال بگیرم تا بتوانم تو

اهش کرد چشم بدوزم. دیگر نگ ی، نگاهم م مغمخلوط از خشم و رنج و 

 عاشق نبود

بود که  مگینغرنگ محبت چشم هایش اگرعاشقانه هم بود، آن قدر 

 کرد یدیوانه ام م
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کردم؟ مسلما اگر سکوت یا  یاحمق چه کار کردم؟ چه باید م من

 یصحبت آرام نبود، الاقل پرسش دوباره بود. ول

ان هم دانم، شاید خواستم یکشید. نم یوجودم زبانه م یتو انگارشیطان

 یاش رنج م یاعتنای یبو یتوجه یطور که از ب

 ی..نمخواستم به من توجه کند یا .. یاو هم رنج ببرد. شاید م بردم،

 یزندگ یدانم چه شد که بزرگترین خطا یدانم، واقعا نم

ا به رتم و احمقانه ترین کارممکن را کردم. با صورت برافروخته ، دس ام

 که از خشم دورگه بود، یکمرم زدم و با صدای

 گفتم

 من دوست دارم یکن یاین که فکر م یریم؟ نکنه برا ینم یچ یبرا

 خسرو را ببینم؟

 به ازکجا و چگونه به ذهن من آمد و من یمعن یاین کلمات ب خدایا،

 زبان آوردم؟ اصال این خود من بودم که با آن وضع و
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، نمدا یمهمل و احمقانه را به زبان آوردم؟ نم یها فآن لحن این حر

 که چه شد

محمد چنان سخت  ینشد چشم هایش را ببینم، سیل مهلت یحت دیگر

 صورتم خورد که هیچ یمثل برق تو ی،و محکم و آن

  صفحهچیزندیدم. تنها حس کردم که برق از چشمم پرید

 یوبود که در عمرم خورده ام. درد چنان ت یا یو آخرین سیل اولین

 یوجودم پیچید که ناخودآگاه زانو زدم و محمد حت

 کند. سریع لباس پوشید و بیرون رفتبرنگشت که نگاهم 

شدم،  فکردم خفی یسوخت، اما نه مثل قلبم. احساس م یم صورتم

 خوار شدم و دیگر هیچ چیز نیستم. از خودم پیش خودم

 واین من بودم؟ این قدر زار  یکردم. یعن یاحساس خجالت م پیشتر

 کرد درد دارم، یحقیر؟ محمد که اگریک روز حس م

 یداد، حاالحت یکشید و طاقت از دست م یانگار خودش درد م

 برنگشت که نگاهم کند
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 یرغکرد ممکن است بترسم،  یحس م یتنها بودم، وقت یکه وقت محمد

 ممکن بود تنهایم بگذارد، حاال رفته بود. دیگر برایش

 هیچ بودم

 یبه گری یها یها یروحم بدتر بود. صدا یبرا یاین از هزار ها سیل و

 در ساختمان را یبود که تا وقتامانم آن قدر بلند 

د، ردکردم برنگ یبرنگشت. باور نم یشنید، ول یبست، حتما صدایم را م

 برنگشت یول

که مثل ده قرن  ی. نه فقط آن روز، دقیقا ده روز. ده روزرفت

 برزخ یا نه، خود جهنم دست و پا زدم و یگذشت.انگار تو

 برش گرداندزجر کشیدم و اشک ریختم و به خدا التماس کردم که 

 یمادر و پدرم وامیر سر هم کردم و به چه مصیبت یدروغ برا چقدر

 از یکردم تا کس یدیگران حفظ م یظاهرم را جلو

از زیر جواب دادن به سوال  یدرونم، سر در نیاورد. به چه بدبخت ایغوغ

 گفت یکردم و وقت یمکرر امیر شانه خال یها
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 چه یکدفعه رفته مشهد؟ یمحمد برا

ه فرو ریخت و شوکه شدم، از جواب دادن طفر یکه قلبم هر یحال در

 رفتم. حالم چنان خراب بود که با تمام تالش و

در پنهان کردن وخامت حالم، همه متوجه شده بودند که  کوششم

 چاره و مستاصل فقط خودم را از دید یافتاده و من ب یاتفاق

م درون و ماکنجکاو آقا ج یچشم ها یکردم و از جلو یدیگران پنهان م

 کردم یشماتت بار امیر فرار م یو نگاه ها

 دانستم چه کار باید بکنم؟ یچقدر بدبخت بودم و نم

 یم ارهکه دارد پاره پ یدردناک تر از روح یاین دنیا زجر یتو خدایا،

 از یتواند دم برآورد، هست؟ چنانرنج یشود و نم

 یم نیست. دیوانه وار قلبم سر به سینه فبردم که قابل وص یم درون

 نداشتم، یاز اشک و ندامت پناهگاه یرغکوفت و من

توانستم  ینم یکرد. بهاحد یم رقغو وحشت وجودم را در خودش  درد

 کشیدم و انتظار تا آن یراز دلم را بگویم، رنج م
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  صفحه....روز که

ا ب مادر از خواب بیدار شدم، یآن روز صبح را به یا دارم. وقت خوب

 پر از سوال یو نگاه یتعجب وحیرت و نگران

 پرسید

 چطور محمد از راه رسیده نیومده این جا؟ مهناز،

 نفسم بند آمد و پرسیدم

 مگه اومده؟

 آره صبح به امیر زنگ زد و با هم قرار گذاشتند

 ی؟بریده پرسیدم: کجا؟ ک نفس

ه شده ک یشده؟! حرفتون شده؟! خبر یدونم،نفهمیدم. مهناز طور ینم

 ی؟گ یتو به ما نم

 رو برگرداندم و دور شدم، فقط گفتم: نه
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ر اتاقم و دیگ یپرسان مادر را گذاشتم و فرار کردم تو یچشم ها و

 رفتم و با خودم یبیرون نیامدم. مثل دیوانه ها راه م

ا دانستم چه کنم؟ باره یمالیدم ونم یزدم، دست به دست م یم فحر

 یم یرا بردارم و تلفن بزنم، ول یخواستم گوش

 ترسیدم

 زدم که آمد یدست و پا م یسرگردان رقابغ یتو

ز خواستم پروا یاش را که با مادر شنیدم، م یسالم و روبوس صدای

 بوسه رقغفریاد بزنم و صورتش را  یکنم، ازشاد

ر یخ نگااضربان قلبم چند برابر شده بود. پاهایم هم  یدر حال یول کنم،

 یترسیدم. از روبرو شدن با او م یم زده بود.

ه م کجنگ با خودم بودم که چه کار کنم، چطور رفتار کن ی. توترسیدم

 آمد. وارد شد و در را بست و من تقریبا از حال

 تخت برجا ماندم یرفته رو
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 شده رغپایین بود و من انگار همه وجودم نگاه بود. چقدر ال سرش

 کردم ینش تشکر مبرگشت یبود،داشتم در دل از خدا برا

ه بیتن یکردم که دیگر آدم بشوم، این ده روز برا یبا خودم عهد م و

 یک روز هم حاضر نبودم یبود، دیگر برا یشدنم کاف

ود. بده این افکار بودم و خیره به او، درجا خشکم ز یبدهم. تو ازدستش

  صفحهآن جا بود، نزدیک من و من قدرت نداشتم صدایش

د و سر یرنج، آن همه انتظار حاال برگشته بود، ول. بعد از آن همه کنم

 بین ما یسخت. محمد نبود. سکوت مثل دیوار سنگ

 را یبود. و من انگار مسخ شده بودم، جرئت کوچک ترین حرکت حایل

 نداشتم. آرزویم بود صدایم بزند، رویش رابرگرداند

 زد یخدا، اگر صدایم م ی...تا چشم هایش را ببینم. ا

 زد. محمد یموجودم فریاد 

لب هایم انگار مهر شده بود و او ساکت بود. خدایا چرا ساکت  ولی

 موهایش کرده بود و انگار که یاست؟ دستهایش را تو



 

  550                        

 داالن بهشت

دست هایش شقیقه هایش را فشار بدهد.سرش را محکم نگه  فک با

 یداشته بود. کنار پنجره و پشت به من ایستاده بود. ب

 صدا و آرام

 یمن ب یند دقیقه یا چند لحظه که برادانم چقدر گذشت. چ نمی

 فو شکنجه آور بود، یکدفعه صدایش را صا ینهایت طوالن

ود برا که از اصفهان آورده  یو برگشت. این بار سمت میز، قاب کرد

 برداشت و برگشت و چند لحظه بعد با یک پوزخند

 تمیز و بعد بدون این که به من نگاه کند، گف یتلخ، انداختش رو

 گم یوقت ندارم. خالصه م..زیاد 

 را دارد نه قدم هایش یکردم نه صدایش آرامش و طنین همیشگ فکر

 داشت فخفی یوشتاب قبل را. صدایش لرزش یاستوار

 کرد یصدایش قلبم را پاره پاره م مگینیغنه از خشم،  یول
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 وزرده  یکردم، ول یفکر کردم. البته چند وقت بود که فکر م ی..خیل

 پیش

 کشید و بعد از چند لحظه ادامه داد یعمیق ساکت شد. نفس

اده و فتنی یخوریم... و من خوشحالم که هنوز اتفاق ی..ما به درد هم نم

 دنبال زندگیت یو بر یآزاد بش یتون یتو راحت م

 وانتتنم ایستاد، یخ زدم و دیگر مثل مرده  یبند آمد. خون تو نفسم

 را نداشتم. او هم چند لحظه مکث یهیچ عکس العمل

کشد، رویش را  یکه درد م یکرد. دست هایش را مشت کرد، مثل کس

 تند و سریع گفت یبه سمت پنچره کرد و بعد خیل

 و یگم تو نخواست یرم. به احترام مادر و آقا جون به همه م یمن م

  صفحهنظرت عوض شده تو هم همین رو بگو

وح ربه من بکند که انگار  یرا برگرداند و بدون این که نگاه رویش

 بلند به سمت یشد، با قدم های یداشت از بدنم خارج م

 که داشتم صدانکردم، ضجه زدم یدر رفت. با تمام قدرت
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 محمد؟

 سریع گفت: خداحافظ یبعد خیل ییک آن مکث کرد، ول

 زنهمثل دو تا و یسینه ام قطع شد. پاهایم به راست ینفس تو انگار

 قدرت نداشت و محمد از سرد و سخت بود و یسنگ

یک لحظه هم مکث نکرد. در رابه هم زد و رفت  یسخت تر، حت سنگ

 و انگار روح مرا به رنجیر درد کشید و با خودش

 یو قو ی. حس و حال حرکت از من سلب شده بود. ضربه چنان کاربرد

 خبر بود که گنگ و الل شده بود.مبهوت یو ب

 به درمانده بودم هوش و منگ خیره یمثل یک چوب سوخته ب

 یمحمد دیگر مرا نم یممکن بود. یعن یرغاین ممکن نبود.  نه،

 یهمیشه رفته بود؟! دیگر برنم یبرا یخواست؟! یعن

 دیدم؟ یگشت؟! من خواب نم
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ه دوید یطوالن یبه من دست داده بود، مثل این که مسافت یخفگ حال

 زدم و قلبم از شدت تالطم مثل این یباشم،نفس نفس م

 خورد. حس کردم در حال مرگم. شاید یکه به قفسه سینه ام م بود

 دقیق خفقان را من آن روز با تک تک سلول هایم یمعنا

 گرداب دست و پا زدم، یک ربع؟ یک یدانم چقدر تو یکردم. نم حس

 دانم یساعت؟ دو ساعت؟ واقعا نمیدانم. همین قدر م

ه بنج رامیر بود که از قعر جهنم و گرداب  یرعد آسا یکه با فریاد ها

 زمان حال برگشتم

 کنم! برو کنار مادر یاین کجاس؟! شماها نتونستین ، من آدمش م

ون آمد و من خشکیده و رنجور بد یکشید و به سمت باال م یم فریاد

 منتظر ماندم. دیگر بدتر از آنچه یهیچ عکس العمل

 داشت که پیش بیاید؟ امکان یمن آمده بود مگر چیز دیگر برسر

 یکه مادر و عل یدر حال رانغاتاق با شدت باز شد. امیر خروشان و  در

 یداشتند جلویش را بگیرند به سمت من م یسع
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 آمد. از کوره در رفته بود

 هراسان و یآمد. مادر و عل یپر جوش و خروش به طرفم م یسیل مثل

 وحشت زده و گیج بودند، برعکس من که مات و

ریاد ف یخانه ما صدا یبود که تو یکردم. این تنها بار ینگاه م خونسرد

 اولین و یو بگو و مگو به گوش رسید و برا

انع م یامیربر سر من بلند شد و شاید اگر مادر و عل یبار، صدا آخرین

 هم یشد. وتنها بار ینشده بودند، دستش هم بلند م

ب ر لب فاز خشم کقرار و  یداده و ب فامیر را آن طور اختیار از ک که

 آورده دیدم، همان روز بود. حقیقت این بود که از

ود خخانواده من وخصوصا امیر به همان اندازه  یدست دادن محمد برا

  صفحهقابل تحمل یرغمن، مصبیت بود و 

سش پر لرزاند، در جواب خواهش ها و یفریاد هایش انگار شیشه ها را م

 ریدغ یجواب م یمادر به جا یها
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ین مچه یبه شما گفتم حواستون به رفتار این باشه، برا یکه ه روز آن

 من گفتم و شما نشنیدین. حاال خوب یبود. ه یوقت

 شد؟

 پرسید یمادر هاج و واج و درمانده مرتب م

 ی؟زن ینم فشده؟! چرا درست حر یمگه چ

 امیر دوباره فریاد زنان گفت

 سابحمن بگم؟! از خودش بپرسین، از این که این قدر ما رو آدم  چرا

 نمیکنه که سرشو تکون بده. از این که انگار اصال

 بینه؟ یما رو نم

که تمام  یپرسان و درمانده به سمت من برگشت و من در حال مادر

 وجودم درد بود، باز ساکت و صامت برجا ماندم. امیر

 یبرا یت، در صورتیکه من حرفگذاش یم یحرمت یب یرا پا سکوتم

 گفتم؟! که او مرا نخواست؟! یزدن نداشتم. چه م
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د کرده و الب یکردم که محمدامیر را دیده و از او خداحافظ یم حس

 گفته که من او را نخواسته ام که امیراین طور جوش

 یاست. من که راه پس و پیش نداشتم، جز سکوت چه کار م آورده

 توانستم بکنم؟

 نانزد. امیر خوش اخالق و مودب و خوشرو، چ ینان فریاد مهمچ امیر

 از یرغ یاختیار از دست داده بود که اگر هر زمان

م جودوآن موقع انگار همه  یگذاشتم. ول یموقع بود، پا به فرار م آن

 همین مثل ینداشتم، برا یکرخ شده بود، هیچ حس

ا رامیر  یکردم و فریاد ها یحس وحال و خونسرد نگاهشان م یمرده ب

 گفت یکردم که م یگوش م

 یقه حچمن، این قدر نگو ساکت. این قدر نگو آروم باش. آخه این  مادر

 یداشت بدون مشورت، بدون اجازه شما، بگه نم

 کنه؟ بگه پشیمون شده؟ بگه اشتباه کرده؟ یخواد زندگ
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 در وبهتزده یکدفعه دست از امیر کشید و به سمت من نگاه کرد  مادر

 حالیکه انگار پاهایش سست شد، لبه تخت تقریبا ولو

 شد و پرسید

  صفحهکنه؟ یخواد زندگ نمی

کرار تا امیر ر یها فنبرده باشد، دوباره حر یها پ فانگار به مفهوم حر

 میکرد

 فاصزرگ تر نداشت؟ گفت: بله، آخه پدر نداشت؟ مادر نداشت؟ ب امیر

 به یخوام! اون روز که ه یو سادهبرگشته گفته نم

 یدگبه خودشگفتم این راه و رسم زن یزبون یبه زبون ب یو شوخ خنده

 نیست، گوش نکرد. به شما گفتم بهش بگین، نگفتین.

 حاصلش! حاال خوب شد؟ بفرماییناینم

ه یزد، گفت: مادر جون، حاالم این  یم فکه انگار به زور حر مادر

 شوخیه؟! مگه رخت یحرفیزده، بیجا کرده، مگه زندگ
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ا جین خوام و تمام؟! دوسال پسره، شب و روز ا ی! این بگه من نمتنه؟

 بدیم؟! این ها عقد کرده یبوده، جواب مردم رو چ

یکخورده  کرده، اونم عصبانیه، لطیغ..ان؟! مگهبه این راحتیه؟! این یک 

 رهبگذ

ال مادر را قطع کرد و گفت: هه، به همین خی فپرخاش کنان حر امیر

 باشین،اگه شما محمد رو هنوز نشناختین، من خوب

 هم زد، دیگه یرو بیخود نمیزنه، وقت یشناسمش، محمد هیچ حرف می

 تمومه، فکرهایش رو کرده، تصمیمش رو هم گرفته،

ه اعت نیست، آخخاطرتون جمع.بابا قضیه این ها مال یک روز و یک س

 فهمین؟ یمنو نم فشما چرا حر

 باز چشمش به من افتاد و به طرفم هجوم آورد

 یخواهد کتک بخورم، دلم م یروز در کمال تعجب دیدم دلم م آن

 ببینم و یخودم را مظلوم و قابل دلسوز یخواهد یکجور
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م ذابخودم دل بسوزانم، تا بلکه درد کتکو احساس مظلومیت از ع برای

 دوباره نگذاشتند. مادرم یمادر و عل یول کم کند.

ا ساده بداند و همین امیر ر فداشت قضیه را یک اختال یهمچنانسع

 برد یبیش تر از کوره در م

 یندگبا سکوت و مدارا ز یخوا یم ینگو ساکت، تا ک یمادر من، ه آخه

 باالتر یقضیه یک چیز ی،کن بفهم ی!سعی؟کن

تا  محمد قید همهچیز را زده؟! کهاز سوءتفاهم و جر و بحث است که 

 خوام، گفته، باشه یاین گفته نم

 او این حرفش یکدفعه اشک به چشمم هجوم آورد. به یاد آوردم که با

 ذهنم یبود کهقید مرا زد، و این واقعیت تازه انگار تو

 مردک یراکه پیش آمده بود، باور م یکرد و عظمت مصیبت یمعنا پیدا م

 هورغبمتورم بود، گفت: آره آ یظغگردنش از  یاکه رگ ه یدر حال امیر

 بگیر،این قدر گریه کن که چشم هات کور بشه،
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ز د ابه سرت اومده ،گریه هات حاال بع یچ یبدبخت. حاال کو تا بفهم

 اینه

 بشضغکرد، آتش  یامیر را دعوت به آرامش م یحال یهر چه مادر با ب

  صفحهشد یشعله ورتر م

سش بیخودیتون، لو یباید ساکت باشم؟! با همین مالحظه ها یچ برای

 کردین،بدبختش کردین، بابا بسه دیگه، همه مثل شما

ین ا ابندارن ناز این تحفه رو بکشن، یکمسافرت دو سه روزه ما  حوصله

 ها رفتیم. شما که نبودین عزیز دردونه تون رو

ه ب یکنم، وا خواست خفه ش ی.زن من نبود، خواهرم بود. دلم مببینین

 حال اون بدبخت. هر دفعهما با این ها رفتیم بیرون،

ون هتآره؟چقدر ب یکه نبودین ببینین چه اداها که از خودش در نم شما

 نگو، یگفتین دخالت نکن، چیز یتذکر دادم؟! ه

 شه. حاال درست شد؟!خیالتون راحت شد؟! مادر من، محمد یم درست

 یهمین چند ماه یچند وقت بود که ناراحت بود. تو
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به شما اخطار کردم و شما انگار با این تحفه  یبدبخت ه کهمن

 فداشتین یک تو،بهش نگفتین. حاال تازه حر یرودروایس

ه هابود. دیگ ریبهغجمعش و با  یبیرون و تو یمن مال رفتارها های

 لطیغخونه و بین خودشون ، خدا عالمه که چه  یتو

 گن. حاال یر چه الیق، راست مگنخالیق ه یخالصه این که م کرده؟

 لنگه خودت پیدا کن. تازه خانم ناراضیهم یبگرد یک

این وسط  یک یکن یچاره فکر م ی!!! فرمودن پشیمون شدن . ببودن

 ضرر کرد؟! اون کهراحت شد، جونش رو برداشت و

 رفت، خالص

 یفهم یو نم یکه بدبخت شد یاین توی

 یشب یمثل این که دوباره جوش بیاورد، پرخاش کنان و با شدت یکدفعه

 یم یتر روبه من فریاد زد: بشین فکر کن ببین به چ

که من نمیفهمم؟ به فهم و کمالت؟! به  یناز یم یآخه به چ نازی؟

 تحصیالت باالیت؟! به علم و معرفتت؟! به فهم و
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 ، بگو،گه! بگو دیی؟! چرا اللی؟ات؟! به چ ی! به آداب دانشعوراجتماعیت؟

 به این چشم وابرویت، که بدبختت کرد و به این

 فر، حکه لوس و نازپرورده و عزیز دردونه تکردن، د بگو یو مادر پدر

 که یاین جاش رو دیگه نخونده بود یبزن! ول

 خوره، نه؟ یچشم و ابرو با کله پوکو احمق به درد زیر گل م

 زانویم یر زنان سر رواعتراض آمیز مادر بلند شد و من زا فریاد

 یکردم و در دل به درست یگریه م یگذاشتم.به تلخ

 کردم یامیر فکر م یها فحر 

ین ادر جواب اعتراض مادر گفت: نترسین، عزیز دردونه تون با  امیر

 که این یکنین این کار یمیره. فکر م یهانم فحر

 بود؟من محمد رو از خودم یاز خاک به سر خودش ریختن چ یرغ کرد

 یشناسم ، جون به لبش رسیده، راه دیگه ا یبهتر م

خانم، گذاشت و رفت. فقط اینو بدونین با  فرو ندیدهکه با این حر پیش

 نگو، یبیخودیتون،با همین هیچ یها یهمین دلسوز
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نگوهاتون، کار به این جا کشید. این که احمق تیشه به  هیچی

 ن و نگاه کردین، حاال اینمریشهخودش زد، شمام نشستی

 حاصلش

 گفت رانغرفت، دوباره کوبنده و  یبعد همان طور که به سمت در م

 هامکه این به سر خودش ریخت، شما یاین خاک یاینم یادتون باشه تو

 مقصرین،همین

  صفحهبعد در را محکم به هم زد و رفت

 زد و مستاصل و درمانده مرتب گریه کنان، پشت دست یزار م مادر

 یکرد و من حرف یزدو از من سوال م یهایش م

 نداشتم بزنم. تنها در جواب مادر که پرسید

 ی؟خوا ینم یمهناز، تو گفت آره

 سرم را تکان دادم

 گرفت، اشکریزان پرسید یکه لبش را گاز م یمادر در حال
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و ر! جواب آقا جونت ی؟شه؟! مردم چ ی؟ آخه چرا؟ مگه م یچ ی..یعن

 شوخیه دو سال شب و روز!مگه ی؟د یم یچ

 خود محمد را تکرار کنم فمن فقط توانستم حر

 خوریم یما به درد هم نم

ته گف کردم اگر آن روزهامحمد رفته بود و یها بعد، همیشه فکر م سال

 یخواهد، چه بر سر من م یبود که او دیگر مرا نم

توانستند تحمل  یشد؟ خانواده ام چطور م ی! اوضاعچگونه مآمد؟

 یشد که اومرا نخواسته، برا یواقعا اگر مطرح م کنند؟

ه شتیکقابل تحمل بود، البته بعدها به ارزش گذ یرغ یما ننگ خانواده

 بردم، بعدها فهمیدم که این یمحمد در حقم کرده بود، پ

مردم و  یمحمد چقدر به حال منو خانواده ام ، مخصوصا جلو گذشت

 واین یسوزش این داغ درون یدیگران، مفید بوده. ول

سینه ام کم نشد.  یکه خودم از آن با خبر بودم هیچ وقت تو راز

 واقعیت این بود کهاو مرا نخواسته بود و این حقیقت تلخ
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ن زد و زهر تلخحقارت و پس زده شد یمدام به روح و جان من نیش م

 ریخت یرا به جانم م

گفتن نیست، چطور گذشت، قابل  یبعد یکه روزها و شب ها این

 و یآرام ماچگونه به هم ریخت و آرامش همیشگ یزندگ

 که همیشه بر خانه مان حاکم بود ازبین رفت یخوشبخت یفضا

ن ه مگفت: مادر، باید ب یخانم آمد، پریشان و گریان. مدام م محترم

 زندگیتون یگذارم به این راحت یچیشده؟ مگه من م یبگ

دم ، مردستبه کار نشدیم. به خداهم بخوره؟! تقصیر ماست که زودتر  به

 شده؟ محمد یچ یچشمتون زدن. باید به من بگ

کرده؟! تو به من ببخشش. به خدا، محمد اخالقش  یزده؟کار یحرف

 نیست یدلشهیچ یتو ییکخورده تند هست، ول

رند یاوکنند و سر در ب یآقا آمد. جلسه گذاشتند که مثال مرا راض حاج

 کجا؟ معلوم نبود. و قضیهچه بوده؟ محمد رفته بود.
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 رتبنگاه ها و پرسش ها متوجه من بود.فاطمه خانم و آقا رضا م همه

 صورت من یدیگر تو یکردند. امیر که حت یتلفن م

  صفحهگفت یسر به زیر و با خجالت م یکرد. عل یهم نگاهنم

 محمد آقاست و ف... مهناز، حی

ن؟ است، اوست ، نه م یکه ناراض یتوانستم بگویم کس یمن چطور م و

 شود یکه باید راض یچطور میتوانستم بگویم کس

 برگردد اوست، نه من؟ و

 یبخو یگفتم و به محمد. جا یدلم به تمام کائنات بد و بیراه م در

 که نه راه پس داشتم نه راه پیش. یگیرمانداخته بود. جای

 از اشک و یرغگفتن نداشتم،  یدیگران، چیزیبرا یها فدر جواب حر

 اشک و اشک

ا م ببوده اند، رنجور و تکیده شده بود یکه ماه ها بستر یکسان مثل

 گونه بیرون زده. نه یزرد و استخوان ها یرنگ وروی
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ه، ردآمد. مثل م یرفت نه خواب بهچشم هایم م یاز گلویم پایین م ذاغ

 زدن فنداشت. نه حوصله حر یانگار بدنم هیچ حس

که باعث عکس  یدیگران و تنها چیز یها فنهشنیدن حر داشتم،

 زنگ در یشد.صدا یاختیارم م یو ب یفور یالعمل ها

ه حظچند ل ی،هر زنگ یپراند. با صدا یتلفن بود، که مرا از جا م یا

 کردم که محمد برگشته یا تلفن زده. دائم یتصورم

ه تحمل. بدون این ک یرقابلغکشنده و  یکشیدم، انتظار یم انتظار

 ته دلم امیدوار بودم. یکنم، ول فاعترابه خودم  یحت

کردم چند وقت که  یکه پشیمان شود و برگردد. فکر م امیدداشتم

 شود و یبگذرد، عصبانیتش که فروکشکند، دلش تنگ م

 یمر نها که به دنبال اینافکا یخودم چه خیالباف یگردد و برا یم بر

 که باعث شد یاز مهم ترین عوامل یکردم و شاید یک

یم، نگو دیگران طاقت بیاورم و حقیقت را یبرابر سوال ها واصرار هادر 

 همین بود. ته دلم امیدوار بودم کهمحمد برگردد
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ه راگذشت، هم یکه هر چه م یگذاراندم. در حال یسکوت روزها را م با

 شد یم فرفت و ضعی یجسمم،روحم هم تحلیل م

 م.داشت یه مکه داشتم خودم را سراپا نگ یامید یتنها با کور سو و

 و ساکت بود و هر وقت هم مومغطفلک مادرم، مدام م

 زد یخواست حرفبزند بدتر از خود من، زیر گریه م یم

 یپا به بخت خودت نزن، تو دیگه االن یک زن بیوه حساب م مهناز،

 یک یکن یگن؟! مادر، دیگه فکر م یم ی. مردمچیش

 ر،سر و همس یوزیر بار ازدواج با تو به عنوان یک دختر میره؟! جل

 خودت و ما را نبر یآبرو

 کردم یو من در دل خون گریه م

اه رم ها، هیچ کدا یها، پا در میان فروز گذشت. وساطت ها، حر پانزده

 اولین و ینبرد. تا این که آقا جون برا یبهجای

 آخرین بار، تنها با من صحبت کرد
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 یارکمن تا حاال به هیچ کدوم شما از گل نازک تر نگفتم. هر  بابا،

 فنکشین. شاید باید این حر یکردمتا شماها ستم و سخت

ا ه. بابشدحاالم دیر ن یگفتم، ول یقرار بود عقد بشیم یرا زودتر، وقت ها

 چه حاال چه هر وقت دیگه، یدون یجون، خودت م

 یگندزبابا،  یمنه. ول یاچشم ه یهر سه شما، رو یزنده ام، جا تاوقتی

 نیست که با یبردار نیست،این دیگه چیز یشوخ

 وو تحمل یا محبت و تالش من، رفع و رجوع بشه. همه تالشمن  صبر

  صفحهشما بوده که یسرافراز یمادرت تا امروز برا

درست  منه. فقط میخوام بگم، بابا جون فکر کن، یسربلند سربلندیتون،

 چیزها از یبعضفکر کن .  یفکر کن و خیل

ن دوباره س و از دست داد یعین به دست آوردن و زندگ دستدادنشان

 چیزهام درست برعکس.بشین خوب فکر کن، یبعض

 یبا ترازو ی؟آر یبه دست م یچ ی؟د یاز دست م یچ یجور این

 عقلبسنج، کفه هر کدام سنگین تر بود، اون وقت
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د، بشه بست و از بخت  یدهن مردم رونم یبگیر. آقا جون، جلو تصمیم

 سرنوشت آدم ها یرو یباز، خیل یاین دروازه ها

 ..تاثیردارن

 رفت یبه قلبم فرو م یکه از رنج آن صورت مهربان، چه خار یوا

 میمتص و کنم فکر عقل کدوم با جون، آقا آخه –شد داد بزنم  یم کاش

 توانستم می کاش –! سنجش؟ و عقل و بگیرم؟من

 بن یشد ومن فقط، تو ینم ولی –دیگه خرابه  جای از کار – بگویم

 که گیر افتاده بودم، اشک را داشتم که به فریادم یبست

یا، داشدم. خ یم ی. خدا میداند از دیدن رنج پدر و مادرم چه حالبرسد

 یاست که در قلبپدر و مادرها قرار م یاین چه محبت

 هردو دانستم که یبه دنبال دارد؟! م یکه چنین گذشت و صبور دهی

 فهمیدم که یکشند. م یبرند و عذاب م یرنج م

حاضر نبودند مراعذاب بدهند و به نظر  یخون است، ول جگرشان

 میل و خواسته ام فوادار کنند که خال یخودشان به کار
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 یختاین که، این همه مهر و مالحظه، همیشه باعث خوشب افالزغ. بود

 هم الزم ی،سختگیریخوشبخت یبرا ینیست و گاه

 تاس

 انمهرب یخواست آن چشم ها یکردم، دلم م یبه آقا جون نگاه م وقتی

 بوسه رقغسفید را  یخسته و موها یو آندست ها

مه هطر خواست به پایش بیفتم، معذرتبخواهم، از او به خا ی. دلم مکنم

 آنچه به من داده بود تشکر کنم و واقعیت را بگویم،

 یبدتر، در جهنم یخواست بداند که مثل خودش و شاید خیل دلممی

 دانستم آتش یزنم وبگویم که نم یسوزان دست و پا م

 ردگی یاین عذاب که با دست خود به جان خریدم، دامن آن ها را همم

ود بمد گذشت. مریم مدام در رفت و آ یاین گیر و دار روزها سریع م در

 زد، یگ متقریبا دو سه روز یک بار زن ی،وزر

و رنج و گریه،  صهغگفتن نداشتم.باالخره  یبرا یبا هیچ کدام حرف ولی

 بزرگ راه گلویم را یا دهغکه مثل  یمدام ضغب
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ن ب یمرا از پا انداخت. تو یخواب یمعده و ب یبود وسوزش لعنت بسته

 شدم و از یبست عذاب و تردید و پشیمانیخرد و له م

ر ش تام با شدتیبی یزدم. به این ترتیب مریض یرفتم و دم نم یم بین

 معده ام همراه کابوس یاز گذشته برگشت. ناراحت

 یم انغگرفت، جسم رنجورم را دا یکه خواب را از چشم هایمم یهای

 کرد و باالخره کارم به بیمارستان کشید

 زارنخودم سر لج افتاده بودم. دوست داشتم رنج بکشم و بیمار و  با

 بردم، انگار به خودم یرفتن خودم لذت م شوم.از تحلیل

 یبه خودم برا یحسبودم و هیچ کمک یدادم. کرخ و ب یپس م کفاره

 داند یکردم. آن روزها، فقط خدا م یبهتر شدن نم

 ام به گوش محمد برسد، یچقدر امیدوار بودم که خبر مریض تهدلم

 انتظارم، نه فبر خال یدلش به رحم بیاید وبرگردد، ول

و اصرار  ینگشت، دیگران هم وخامت حالم را پایسختگیربر تنها

 نزدند و ساکت یخودشان گذاشتند و آن ها هم دیگر حرف
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د، حمشنیدم که م ینکرد و در کمال ناباور یشدند. دیگر کسیپادر میان

 مخالفت خانواده اش ، ازایران رفته مغر یعل

 یهامانده امید یطالق رسما خوانده شد، دیگر باق هغماه بعد، صی دو

 من همبه باد رفت و عظمت مصیبت را باور کردم.

، گرفت یحاج آقا اصرار کرد تا آنچه طبق قانونبه من تعلق م چقدر

 آقا جون قبول نکرد و یمهرم را بدهد، ول فنص ییعن

  صفحهگفت

 اش است یمن روز اول هم گفتم، مهر بچه من خوشبخت

ز دلشکسته ا یمنده و دیگرشر یهر دو پدر اشک به چشم آوردند و یک

 هم جداشدند

دیگر  یام در مسیر یعوض شد و زندگ یسرنوشت من به همین راحت

 بردم یافتاد و چنین بود که به سه حقیقت مهم پ

را که نشود به دیگران گفت و با دیگران قسمت کرد، چه  یدرد دانستم

 یشود. خوره ا یم یقابل تحمل یرغدردسنگین و 
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من  ود کر یچاره ام م یبه جان من انداختهبود، ب ینکه این درد نا گفت

 نداشتم یچاره ا

 وار ککه ، مثل من، ازدواج را پایان  یرا هم فهمیدم که آن های این

 یاستحکام زندگیشان م یبرا یعقدرا زنجیر محکم

 و لغکه با تعهد و  یکنند.محبت یم یبس اشتباه را ط یراه دانند،

 یزنجیر به چهار میخ کشیده شود، عشق نیست، اجبار

 شود. مقصود خداوند از یکه تحملش آزار دهنده و نفس گیر م است

 نیست، یعقد و ازدواج به اسارت درآوردن دیگر

 تحمل یبرا یقائل شدن است، نه اجبار یآسمان یمحبت حریم یبرا

فتن رن از بی یاتصور همگان، بر فاز آن برایم مسلم شد که، بر خال بعد

 یک عشق یا یک رابطه عمیق، الزم ی،یکزندگ

 وجودداشته باشد. بهانه یبزرگ و اساس یمحکم و خیل یدلیل نیست

 با عدم درایت و یو کوچک، وقت یپوچ و جزئ یها
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 انویر یشوند، برا یدهند و مرتبا تکرار م یدست به دست هم م درک،

 که هیچزیاد یو یک عشق، کاف یکردن یک زندگ

ه بر ما را آن قد یپوچ بود که سر رشته زندگ یهست. این بهانه ها هم

 یرغخودمان  یهم گره زدکه باز کردنش دیگر برا

متعددو به ظاهر  یکه این گره ها یشد. چون تنش مداوم ممکن

 کنند به همان اندازه اختالفات بزرگ، یکوچک ایجاد م

 خرد کننده و از بین برنده است

 ردهاده گرفتن این تکرارها بود. چون فراموش کمحض من هم س اشتباه

 سوزاند، همیشه یرا م یکه خرمن یبودم آتش بزرگ

شود، همان طورکه در مورد ما شد.  یکوچک شروع م یجرقه ها از

 یو ب یبیش از حد محمد، جوان ینرمش و صبور

زرگ ا بما ر لطغمنو سکوت اشتباه بزرگ ترها که به  یما، نادان تجربگی

 انستند و به حال خودمان رهاکردند، ماو عاقل د

 چاره کرد یرا ب
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 وزفهمیدم. هن یافسوس که این واقعیت ها را به چه قیمت سنگین ولی

 که یلرزاند . روزهای یهم یاد آن روزها پشتم را م

و  یاز دستدادنش، رنج جدای صهغبه محمد، حسرت داشتنش،  عشق

 کردم یکه بدون او حس م یعجیب یکس یو ب ریبیغ

 یم انمغخانه خودم دا یبودن دربین نزدیک ترین کسانم، تو ریبهغ و

 خوردهبود، روحم رورمغکه بر قلب و  یغکرد. دا

 د.آم یشکسته و حقیر کرده بود. از وجودم و خودم بدم م یبدجور را

 مقدار شده بودم. احساس یانگارپیش خودم، زار و ب

از  یکه روزکشت.همان طور  یارزش بودن مرا م یذلیل و ب تلخ

 یاحساس عشق محمد نسبت به خودم احساس سرافراز

 کردم،حاال از این حس که او بود که مرا نخواست، یم یسربلند و

 به عظمت شکستن یشکسته و خرد بودم. هیچ درد

که همه کس آدم است، نیست.  یآدم، آن هم از دست عزیز رورغ

 زد و این زهر را یکه مدام قلبم را نیش م یچنبره مار
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  حهصفنداشتم یچاره کننده بود و من راه به جای یریخت، ب یبه جانم م

 یاذره  یترین مایه زجرم این بود که من بیزار نشده بودم، حت بیش

 توانستم یازمحبتم نسبت به محمد کم نشده بود و نم

ین ه اباز او به دل بگیرم تابلکه راحت تر فراموش کنم.  یکینه ا حتی

 فهمیدم چقدر دوستش داشتم. خدایا،چه یترتیب تازه م

 وشش،غآ یکشیدم. خاطره نگاه هایش، محبت هایش، گرما زجری

 و وجود پر یقو یمهربانش،دست ها یحمایت نگاه ها

وز ر کرد.نه یدانستمشان، دیوانه ام م یکه پشت و پناه خودم م قدرتش

 یها چیز صهغآرامش داشتم، نه شب و تمام این 

 یگفت. مثل سرطان وجودم را از درون م یکس یکه بشود برا نبود

 روح یب یبرد و من مثل جنازه ا یخورد و از بین م

ه ، ککه دیگر نه از آرامش یخانه ا یکشیدم و تو یرابا خودم م جسمم

 سرگردان این یساکت و آرام بود،مثل روح م،غاز 

 رفتم یم فو آن طر فطر
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بر خاز همان روزها مریم خوشحال با روزنامه آمد خانه مان تا  یکی

 یبدهد کههر دو در کنکور قبول شده ایم. من ورود

 دهشقبول  یو مریم دررشته روانشناس یماه در رشته علوم تربیت بهمن

 بهت زده مادر و یچشم ها یبود. مثل دیوانه ها جلو

 مریم روزنامه را ریز ریز کردم و دور ریختم

ه ک یسبه دانشگاه بروم، ک یکه به خاطرش قرار بود روز یکس شگاه؟دان

 برایش مهم بود، دیگر نبود. دیگر درس و

 برایم معنا نداشت یدانشگاه و قبول

 یگذشت و من همان طور که کم کم چشمه اشکم خشک م یم روزها

 که دیگر به یعصب یشدم، آدم یدیگرم یشد، آدم

بیروح که  یگریه کردن، دوست داشت فریاد بزند، مجسمه ا جای

 کشیدن جسمش و تحمل آدم ها برایش سخت بود. از آدم

کرد. هنوز  یچاره ام م یب یرفت وخال شدید روح یحوصله ام سر م ها

 یادآن یهم، با آن که سال ها گذشته است، وقت
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 ظرممه آلود و گنگ در ن ی،برف یافتم همه چیز مثل روزها یروزها م

 شود یمجسم م

ها و عکس  فطول کشید تا خودم را جمع و جور کردم. حر چقدر

 مفهوم یب یالعمل هایاطرافیان همه و همه مثل هیاهوی

ز اه ک یدیدم، مثل آدم یپیچید. آن روزها انگار درست نم یذهنم م در

 به لیظیغمه  یگرفته یا از ورا بارغ یپشت شیشه ا

 کردم و یدیدم و نه حس م یشنیدم، نه م ید، نه درست مببین سختی

 فهمیدم. از همه کس وهمه چیز بیزار بودم و ینه م

ه ر ککردم دیگران همه از من بیزارند، مثل این که همانقد یم احساس

 عشق و محبت آدم را سرافراز و سربلند و به خودش

 یکند، با از دسترفتنش، درست برعکس احساس شرمندگ یمطمئن م

 کند یچاره ات م یو عدم اعتماد به نفس ب

یگر دشده بود. امیر  مگینغگرم و پر از نشاطمان سوت و کور و  خانه

 یهم م یشد، وقت یخانه پیداش م یکم تو یخیل
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 یوقت فکر. یساکت بود. مادرم بیش تر سر کتاب دعاهایشبود یا تو آمد،

 گرفت و یعمیق سرش را رو به آسمان م یبا آه

 یگرفت. م یتو، جگرم آتش م یام به رضا یگفت خدایا،راض می

 فهمیدم که از چه در عذاب است و از سردرد رو به

 یسانکآورد. این بود که خودم را، محمد را و همه  یم یخداوند درگاه

 کردم. یدانستم، نفرین م یم یرا که باعث و بان

 دش یام با این کار هم تمام نم یچه حاصل، شکنجه دائم یول

ه بدر پاییز بعد از رفتن محمد چه تلخ و سخت گذشت و پاییز چق اولین

 انگیز آمد. نم نم باران دیگر قشنگ نبود و مغنظرم 

 یم زیرآفریدن، فقط اشک هایم را سرا یشاد یزیر باران به جا ایستادن

 ها دلگیر و خفه بود و من درست روبغکرد. 

  هصفحجان و خشکیده یمثل برگ درخت ها زرد ، ب

 وشغرعد در نظرم رعب انگیز و زشت بود، چون آ رشغباد و  زوزه

 که پناهگاهم باشد و باعث شود از یپرمهر
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شوق بشوم، دیگرنبود. با  رقغ ی،ناراحت یو ضعفم به جا ترسیدن

 یخزده از پشت پنجره مردن و یفروغ و قلب یب یچشمان

م، اده کردم. آن سال همراه قلب خزان ز یشدن برگ ها رانگاه م سرازیر

 پاییز را با تمام وجود حس یانگیز مغ یمعنا

 یبچشمه اشک هایم،  یو فهمیدم و شناختم. با گذر روزها وقت کردم

 آن که ازدرد هایم بکاهد، خشک شد کم کم آن موجود

 دهآما یپرخاشگر تبدیل شد که با کوچکترین بهانه ا یآرام، به آدم

 ه بودپرخاش و حمل

گذشت که  یما م یرسم یماه از رفتن محمد و سه ماه از جدای پنچ

 که سیل یبه دستم رسید. نامه ا ییک کارت از زر

 اشکم را دوباره روان کرد و داغ دلم را تازه

 نوشته بود

 خواهرم مهناز
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ما، نه عشق  یهم درد یچیز از دست نرفته. نه موج اشک ها هیچ

 و نه ی،د داشته باشدوستان تو کهشاید در آن تردی

 یخاطرات شیرین ایام زالل کودک

ود ش یها زانوانت خم م صهغیاد داشته باش: هر گاه که زیر فشار  به

 کند و باور یتو راه باز م یاین مهرو عشق به سو

 یه اگهگاه نور ستار ی،تاریک زندگ یکن، که ممکن است در گذرگاه ها

 دیده نشود. اما نه تا ابد

 نزدیک میسر شود یشاید در آینده ادیدن این نور، 

 مبارک تولدت

 لندن – یتو زر یهمیشگ دوست

 مرا تحت تاثیر قرار داد یقشنگ زر یمثل ایام مدرسه، انشا

 یتضمن گالیه از این که من ح یهم بود که زر ذغکارت یک کا همراه

 حاضرنشده بودم با او صحبت کنم، تاکید کرده بود
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. ماند یهر محمد وبه انتظار جواب مهنوز دوست من است، نه خوا که

 در ذهن من یندادم. زر یمن هیچ وقت جواب یول

 نم.کخواستم فراموشش  یکنندهمحمد بود و یادآور او، که من م تداعی

 اتاقم که مدت ها بود پا به یاین بود که کارتش را تو

ن ز آنگذاشته بودم، اتاق خودم و محمد، زیر شیشه میزگذاشتم و ا آن

  صفحهکه هنوز وسایل و لباس ها و یاتاق فرار کردم. اتاق

م تاقازد. پنج ماه بود که  یآن موج م یمحمد وعطر تنش تو یادگارهای

 طبقه پایین و کنار اتاق مادرم بودو من هیچ چیز

 یطار جا نیاورده بودم و انگ تختم را از آن یاز لباس هایم، حت یرغ

 یکقرار ناگفته، هیچ کس هم در مورد آن اتاق هیچ چیز

دنبال کتاب هایش که آن  یرفت. محمدحت ینم شغگفت و سرا نمی

 قدر برایش اهمیت داشت، هم نفرستاده بود. مثل این بود

، ودشده ب فگذشته، متوق یآن اتاق، زمان با همان حال و هوا یتو که

 مد، خاطره هایش، کتاب هایش و لباسبا وسایل مح
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د به یا م وبودم تانبین یو رنج از آن اتاق فرار یچارگ ی. و من از بهایش

 یگذشت. سریع هم م ینیاورم. روزها باز م

 گذشت

ر تشدیم، فشار مادر و مریم هم بیش  یچه به بهمن ماه نزدیک م هر

 خواستند مجبورم کنند به دانشگاه یشد. آن ها م یم

 استرملتمسانه مادر تسلیم شدم،  یباالخره در برابر خواهش ها.بروم

 شد که خودم را زنده به گور کنم! یگفت: نم یم

 وجودم یتو یماه گذشته بود و من که بعد از محمد، انگار چیز شش

 فهد یمرده بود، بدون روح و مثل مرده متحرک، ب

م ردک یکردم و هر روز صبح چشم هایم را که باز م یرا به شب م روزها

 یمعنا و تکرار یاز فکر شروع یک روز ب

و  یعنم یبفرار از آن تکرار پوچ و  یدلم میخواست فریاد بزنم. برا دیگر

 یخانه که با رفتار امیر و افسردگ یاز فضا
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 یلرحادانشگاه شدم. د یو پدرم برایم مثل یک قبر شده بود، راه مادر

 یکه بچه ا یمام مراحل ثبت نام را مریم مثل کسکه ت

 داد یکند،همراهم بود و انجام م یرا راهنمای یدبستان

به  تم،اولین بار به دانشگاه رف یرا که برا یآن صبح سرد و برف هنوز

 تفاوت و سرد به زور یب ی،یاددارم. بدون هیچ شوق

اشم. به قط رفترفتم که ف یجبر و اکراه نه با میل و اشتیاق وامید، م و

 شدم که سرما همه را وادار یوارد ساختمان بزرگ

مه هبود که قبل از شروع کالس ها در آن اجتماع کنند. از آن  کرده

 و هیاهو جا خوردم. همه جا پر بود از صورت یغشلو

 یو عصب مگینغتفاوت، خندان، عبوس وگهگاه  یجوان، شاد، ب یها

 یستمثل من که انگار از دره سکوت و نی یکشید تا آدم یطول م مدتی

 یبرگشته بود به آن هیاهو عادت کند. گوشه ا

را داشتم که رفته  یکردم. احساس پیرزن یبودم و حیران نگاه م ایستاده

 از امید من چه یمهد کودک. قلب خشکیده و خال
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 داشت؟ یو امید و جوان یبه این سیل نیرو و انرژ ربطی

ه دانستم چ یهم همراه قلبم یخ زده بود، نم زمغاین بود که م مثل

 ممکن یرغکردم  یبایدبگویم و چه کار باید بکنم و فکر م

 یماشتباه  یبشوم. ول یاست با این محیط و آدم ها خو بگیرم و قاط

 کردم

من  مصیبت و درد. یگیرد، به همه چیز، حت یبه همه چیز خو م انسان

 ته و به مرورهم ازاین قاعده مستثنا نبودم. رفته رف

 عادت کردم

ز ارا مدوباره بود که یواش یواش  یبه دانشگاه برایم شروع زندگ رفتن

 یدور کرد و به زندگ یتفاوت یب یحال و هوا

ده کر . سایه شوم رفتن محمد که مثل کابوس لحظه هایم را پربرگرداند

 یروحم به درد یبود و پشتم را خم، رفته رفته تو

 یرفتم که از خانه دور باشم. هیچ انگیزه ا یمبدل شد.اوایل فقط م آرام

 یدید ول یتالش نبود.چشم هایم م یوجودم برا یتو
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روح بودم و کشیدن جسمم برایم سخت  یب یاحساس. مجسمه ا یب

  صفحهبود

د، ونش یاز بستر بلند م یطوالن یکه بعد از یک بیمار یمریض های مثل

 یا حوصله ام سر مداشت. از آدم ه فبدنم ضع

 یگندجریان ز یرا نداشتم.منتها، خوب یو حال هیچ تالش و تکاپوی رفت

 راند و با یاین است که مثل سیالب تو را به جلو م

 ی،و زنده ا یهست یوقت ی،و چه نخواه یمیبرد، چه بخواه خودش

 تو را همراه یزندگ یروزها و شب ها و جریان عاد

 برند یکشانند و م یخود م

یت عالرفته حضور در کالس ها مرا مجبور به شنیدن و فهمیدن و ف رفته

 یبستم، ول یکرد. بااین که تمام توانم را به کار نم

رگ مبود که روحم را از  یروح خشکیده ام همین تالش اندک،نفس برای

 روح جوان مثل یداد. سکون برا یکامل نجات م
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 یول اد.دباتالق نجات کشنده است. مریم و دانشگاه و درس مرا از  باتالق

 فرار از یاد محمد و یام برا یتمام تکاپو و سع

 سمج همراهم بود ینتیجه ماند. محمد مثل سایه ا یگذشته ام، ب

 یمهر چه  زمغحاصل بود. م یکرد و ب یبا یاد او، فرسوده ام م جنگ

 بیش تر از یکشیدفراموشش کند، انگار قلبم با شدت

بود  حمرو یو پنهان یدال مداوم،رنج دائمکرد و ثمره این ج یاو دفاع م

 گرفت یکه توان را از من م

 یم یبرد، هرچه با دلیل و برهان سع یاز پیش نم یو منطق کار عقل

 و از دست یکنم که این جدای یکردم دلم را راض

ا م ردر درونم فریاد میکشید و دالیل یاست، چیز یعین خوشبخت دادن،

 یکوبید. باید از جنگ دست م یصورتم م یتو

 فته. فایده نداشت. او روح و قلب و وجود مرا مسخر کرده و رکشیدم

 بود. این فرار دیگر فرار از او نبود و گریز از خودم
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. من امکان نداشت. من با محمد بزرگ و عقل رس شده بودم یبرا هم

 با محمد عجین بود. با مغبلو یدوران عجیب و حیات

ه ام را شناخت یو روح یجسمان ینیازها یخاطر و حتعشق، تعلق  او

 ترین یعجیب را در بحران یاز دنیای یبودم. او در

من  به به رویم بازکرده بود و هر کدام راهم به بهترین شکل یزندگ سن

 یاو، در افکارم،اعمالم و حت یشناسانده بود. رد پا

 و یاکامن یحاصل بود، من حت یبود. فرار ب یام باق یجسم نیازهای

 شکست از عشق و از دست دادن را با محمد حس

 من، شاید ره توشه یک عمر بود یکرده بودم. و این برا

من  با را کنار بگذارم. محمد یمجبور شدم تسلیم شوم و دوروی باالخره

 با خودم کنار آمدم، یو دروجود من بود و این، وقت

 ه وشد که پرورده او بود.مهناز لوس و ناز پرورد یرشد شخصیت باعث

 یکوتاه فکر، آرام آرام پوست انداخت و کم کم زن
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ین اد. که محمد به او تزریق کرده بو یا ینمایاند با خصوصیات روح رخ

 به خودم فافتادکه دیگر از اعترا یاتفاق وقت

 وم نرفتم. حقیقت این بود که هنوز با تمام وجود دوستش داشت طفره

 کردم مقصرم. پس از فرار دست برداشتم. یباور م

 دنمو یادگارهایش را دوباره برگرداندم. زنجیرش را باز به گر عکس

 عکس خیره یبه چشم هایش تو یآویختم و در تنهای

 یگندبا دو ز یام بود. دوران یاز زندگ یو این شروع دوران دیگر شدم

 یدعا یجداگانه. درس و فعالیت و دانشگاه و زندگ

 دیگر یدر سوی یعاطف یدر یک سو و زندگ

توانست  یبودم که داغ از دست دادن شوهرش را نم یزن بیوه ا من

 و یفراموش کندو این داغ همیشه تازه به من خونسرد

 یکرد، ول یداد که دیگران را به طرفم جذب م یم یخاص یاعتنای بی

 به مرد ینیم نگاه یتوانم حت یدانستم که نم یم
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 ییچ عزیزمادر، خدا ه -گفت:  یبیندازم.خانم جون همیشه م دیگری

 است یرو ذلیل نکنه. از باال به پایین اومدن مادر، ذلت

 مالراکا حرفش مفهوم حاال من و –هیچ بنده اش نخواد.  یخدا برا که

 بودم که ذلیل یکردم. چون همان عزیز می درک

ز آن ا کم تر یچیز کامل ترین را داشتم، حاال به یبود. من که روز شده

 و یشدم. آنچه من از عشق و زناشوی یقانع نم

م، یدد یبود که م یناخته بودم با آنچه در تصور اکثر آدم های محبتش

 داشت و همین مرا در مواجهه با فشگر یفاصله ا

ه ق بکه از سراشتیا یکرد. نگاه های یو ذلت م یدچار سرخوردگ زندگی

 بود که قلبم را سوراخ یشد، خنجر یمن دوخته م

کهبه زعم همه خواستن بود و محبت و  یکرد و درخواست های یم

  صفحهو ناسزا بدتر بود یاظهار توجه، در نظرم از سیل

 ردک یم یبودم که با خیال آن بهشت زندگ یمن از بهشت رانده ا ی،آر

 ارزش و پست یبود، ب یو کمتر از آن برایش خاک
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ن م یلوآن معنا بیابد.  یودن با تعبیر جسمدر تفکر همه، بیوه ب شاید

 اینرا با تک تک سلول هایم حس کردم و فهمیدم که

 یعطبی یکه جسما بیوه میشوند. جسم و نیازها یبه حال زن های خوشا

 کنند. یآیند و راه عوض م یکنار م یزود با زندگ

 یرا تحمل م یدرمان یشود، درد ب یکه روحش بیوه م یبدبخت ولی

 ندارد. همانطور که شاید همه فرق یک یالجکند که ع

ظر من ن که به یو دختر، از دید عوام باکره بودن دختر باشد، در حال زن

 که در روح یک دختر با یک زن یآن تفاوت

. ودمدارد، قابل مقایسه با جسم نیست و من روحا دیگر دختر نب وجود

 بودم که عشق را در زیباترین صورت آن تجربه یزن

م فکر کند با تملک جس یبود که کس ید. و این حماقت بزرگکرده بو

 برد یکند یا از بین م یمن، آن گذشته راکمرنگ م

سهل و آسان است، دشوار برگرفتن بکارت روح  یجسم، کار تملک

 است و به تملک در آوردن آن و این درست همان
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که  یاست که شاید بیش تر مردمان در نیافته باشند. درحال رمزی

 محمد، دانسته یا نادانسته دقیقا همین کار را با من کرده

 بود

دم. کر آرام به رفت و آمد و کالس ها و استادها و همه چیز عادت آرام

 جاودانه میز و نیمکت، یاز خاصیت ها یچون یک

 یدر کسوت شاگرد یوقت یدر هر سن یاین باشد که هر انسان شاید

 و زنده بودن و ینشیند، احساس جوان یپشت آن ها م

 یتآش یکند.همین خاصیت ارزشمند هم بود که مرا با زندگ یم شادابی

 دو ماه که از شروع کالسها گذشت، دیگر یداد. یک

کالس و  یها دوستانه شد و فضا یبه تدریج روابطم با همکالس

 دانشگاه،آشنا و مانوس

 زاغرا نداشتم و همین شاید در آ یحوصله روابط خاص و صمیم منتها

 و از خود رورغم یباعث شدکه همه فکر کنند آدم
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ه کور به هر حال آن ها هم به من عادت کردند و همان ط یام، ول یراض

 بودم قبولم کردند

با  گارپر شر و شور به نام بهزاد بود که ان یها پسر یاز همکالس یکی

 خودش شرط کرده بود که آرام و قرار نداشته

ز اتر پر هیجان و شلوغ او فرا یشد، صدا ی. هر وقت وارد کالس مباشد

 دیگران بود و موقع درس ها هم بیش تر یصدا

 و یگذاشت و کالس را به شوخ یهمه او بود که سر به سر استاد م از

 کشاند. منتها چون معموال شوخیها و یخنده م

 بود مانع از رنجش فظری یهایش همراه ادب و با دید یحاضر جواب

 شد یدیگران م

 یکالس به نام نرگس مدبر که دختر یاز دخترها یابل او یکمق در

 فسرحال و بشاش و با نشاط بود، همیشه در جواب حر

و دین احاضر و آماده داشت.  ییا همان بهزاد، حرف ی،میرزای یآقا های

 نفر، هر کدام ناخودآگاه شده بودند زبان و نماینده
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 یمیرزای یآقا خانم مدبر نماینده دخترها و یخود، یعن همجنسهای

 نماینده پسرها، که به خاطراخالق خوب و خوش سرو

 همه بچه ها دوستشان داشتند و هم قبولشان کرده بودند یزبان

م انتوسط خ ی،میرزای یخواب رفته من همان آقا زغپتک را به م اولین

 مدبر،وارد کرد و خدا عمرش بدهد، چون این کارش

عمیق و پر حاصل و  یا یمن با نرگس شد، دوست یباعث شروع دوست

  صفحهشیرین

با  دبرترم دوم بود که یک روز، بعد از تمام شدن کالس، خانم م اوایل

 من هم قدم شد و سر صحبت را باز کرد و بعد

 یکدفعه گفت

ا یرزکنم به خاطر اینه که این آم یم یاین که دارم پرچونگ حقیقتش،

 رو به شما امشغچند وقته به من پیله کرده که پی

 رسونمب
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 ی؟و متحیر پرسیدم: ک مات

 دیگه یمیرزای یخونسرد گفت: آقا

م ه، کرد یرا آن طور خطاب م یمیرزای یبلند، آقا یاین که با صدا از

 که وجودم یامان یتعجب کرده بودم هم از خنده ب

 اختیار گفتم یرا گرفته بود از ته دل ریسه رفتم و ب

 هیس! شاید رد بشه، بشنوه

 رفت یدم دیدمش که داشت مخندان گفت: نه خو

ه ب میغمن تاثیر داشت. انگار هیچ  یروحیه شاد و سرحالش رو چقدر

 آدم را تحت تاثیر یدل نداشت و نشاط و سرزندگ

 داد یقرار م

ن زدن بامزه و با نمکش که انگار همه دنیا را در عی فحر مخصوصا

 من یکرد، برا یدید طنز، نگاه م ی،باموشکاف
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 یو جالب بود. خالصه آن روز نرگس گفت که آقا یداشتن دوست

 داده که اگر ممکن است با من صحبت کند امغپی یمیرزای

 اقدام کند یخواستگار یو اگر اجازه بدهم برا

 داشتم. جا خورده بودم؟ تعجب کرده یتوانم بگویم چه احساس نمی

 بودم؟ناراحت شده بودم یا بدم آمده بود؟ برایم عجیب و

به سن  یجاافتاده را داشتم که کس یاز ذهن بود. احساس زن دور

 پسرش از او درخواست ازدواج کرده است. ماتم برده

 ییزکردم اصال چ یآمد که فکر م ی.بهزاد به چشمم آن قدر بچه مبود

 تواند داشته یم یاز نه چه جواب یرغ یبه این واضح

 باشد

و ا وجوان بودم  یبود که من ظاهرا دختر یبه هر حال این واقعیت ولی

 نکرده بود. پس به نرگس فقط گفتم که خیال یگناه

 یآقا یندارم و فکر کردم قاعدتا قضیه تمام شده است. ول ازدواج

  صفحهنادیده یمن برا یدست بردار نبود. با تمام سع یمیرزای
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 دادم، او با نگاه ها و یکه نشان م یتفاوت یو ب یوسرد گرفتنش

 نهایت بچگانه و لوس بود، نشان یکه به نظرم ب یکارهای

 مغاسر داد که سر حرفش هست. تا این که اواخر ترم، باز خانم مدبر می

 خیال گفتم که یدوباره خونسرد و ب یآمد. وقت

 کند و به او بگوید فلط

 نه، من قصد ازدواج ندارم

 نرگس خندان گفت

 که یر آوردین. خوب االنمفت گ یها، شما دو تا انگار پستچ ببخشید

 من دوباره برم بگم، نه، ایشون باز چند روز دیگه به

 تونکنند که فقط یک ربع شما اجازه بدین باها ی... اصرار خواهش م

 صحبت کنن و

 یمنست ات رو رو را یمن بیام و دوباره.....؟! خوب چرا دلیل اصل باز

 فقصد ازدواج ندارم بیش تر به نظرم تعار ی؟گ
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 نمدو یآذ تا دلیل. از قیافه اش خوشت نمیآد؟ چه م یناز کردن م و

 ی؟رو دوست دار یشاید اصال کس

ه نظرم نقش بست و درماند یبودم چه بگویم. صورت محمد جلو مانده

 که دیگه یرا دوست دارم، کس کسی آره –فکر کردم

 این ایراد و عیب مسئله–خوام ازدواج کنم چون هنوز...  یو نم نیست،

 به یتوانستم به کس نمی من. نبود دیگر کس یا مآد

ر، گشتم که خانم مدب یذهنم دنبال جواب م یچشم شوهرنگاه کنم. تو

 اشگفت یبا همان لحن شوخ همیشگ

 خودم فهمیدم ی،خواد بگ یخیله خب، نم

 رو؟ یتردید و خندان گفتم: چ با

 بارید، گفت یشیطنت از آن ها م یبا چشم های

 کجاست؟این که گیر کار 

 کنجکاو پرسیدم: خوب، کجاست؟
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 صاحاب، البته یکرد، گفت: این ب یکه به قلبش اشاره م یدر حال

  صفحهببخشیدها،که همه گیرها، همیشه از همین جاست

 کند یا دنباله حرفش را بگیرد، گفت یبعد بدون این که کنجکاو

 کنم، این بابا دست برداره یفکر نم یرم، ول یباشه من م

 یب کرد گفت: آخه کار اون یکه دوباره به قلبش اشاره م یو در حال

 چاره ام به همین، گیر کرده

 کرد و رفت یخندان خداحافظ

ت بزنم. دوس فخواست با او درد دل کنم و حر یدانم چرا دلم م نمی

 یداشتم از من سوال کند و شاید همین کنجکاو

 اعتنا یکرد و در دل از اینکه ب یمرا به گفتن، حریص م نکردنش،

 خواست این راز را به یگذشته بود، دلخور بودم. دلم م

ه در این مورد به مریم هم حقیقت را نگفت یبگویم. من که حت کسی

 بودم، ناخودآگاه دنبال یک همراز بودم و نرگس با
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ر درفتارش، بدون این که علتش را بدانم، یک حس اطمینان و تمایل 

 من به وجود آورد

و  دیمشما به هم نزدیک  یمیرزای یآقا یها امغهر حال به بهانه پی به

 گذشت و کم یرابطه مان از حدود سالم و علیک عاد

 کم به بیرون از دانشگاه و خانه کشید

به نسبت سه  ی،از نظر فکر یسه سال از من بزرگ تر بود ول نرگس

 یفهمیده تر و پخته تر از من بود. مهارت یسال، خیل

ن رتباط بر قرار کردن با آدم هاداشت، با هر کس به زبادر ا خاص

 فهمید. یهمه را م فزد و حر یم فخودش حر

محبت کردن به دیگران  یمثل این که خدا، وجودش را برا درست

 یآفریده باشد. مورد اعتماد و سنگ صبور همه بود. برا

برد.  یکرد که من ماتم م یم فدیگران چنان خودش را وق مشکالت

 بود که خودم هیچ وقت نداشتم. یین استعدادچون ا
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ود و نب تفاوت ییا آشنا، فرق نداشت. ب ریبهغهیچ کس،  یاو ناراحت برای

 دیگر هم داشت یدر عین حال، یک اخالق عال

کرد  ینم یشد. هیچ وقت خودش سوال یسبب اعتماد و اطمینان م که

 یممکن بود حت یرغ ی،کرد یو تا خودت زبان باز نم

دم آبزند و همین  یدانست سوال کند یا حرف یکه م یمورد چیزهای در

 کرد. خصوصا من که از یگفتن مشتاق م یرا برا

ر در اث خرهکشیده بودم، در رنج بودم. باال یکه به تنهای یبار راز کشیدن

 که دیگر داشت یمیرزای یمداوم آقا یاصرار ها

 یرا هم جلب مها  یشد و توجه بقیه همکالس یمزاحمت کشیده م به

 یکرد، یک روز دل به دریا زدم و حقیقت را برا

نزدیک ما و برقرار شدن  یگفتم و این شد نقطه شروع دوست نرگس

 و عمیق، آن چنان که انگار سال ها با یعاطف یارتباط

 هم دوستیم
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م ه باالتر یسال ها یدو سه تا از دانشجوها ی،میرزای یبه آقا وقتی

 م شر همه را از سر کم کنم.اضافه شدند، تصمیم گرفت

ه کدانشگاه شایع کردم  یام را دستم کردم و به کمک نرگس تو حلقه

 نامزد کرده ام. هیچ وقت آن روز را که با نرگس

 کنم یام را پخش کردیم، فراموش نم یمثال نامزد یشیرین

  صفحهشد یچه حال یمیرزای یچاره آقا یب

ین العنتت کنه، باالخره آه نرگس با دیدن حال و روز او گفت: خدا 

 گیره یآمیرزا منو م

 خودش تو رو گرفت یخندان گفتم: چرا آهش؟ یک وقت دید

 چشم داره منو ببینه ی!!نرگس پرخاش کنان گفت: نه که خیل

و  شد و ارتباط من یگذشت و تبدیل به ماه ها م یروزها مثل برق م

 نرگس نزدیک تر
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 امخو یگفت: از این هفته م اوایل سال دوم دانشگاه بودیم که نرگس

 خوب یببرمت یه جا

 دم.خوب نرگس همان کوه بود که من عاشقش!!! بو یدار بود، جا خنده

 که سرم را یرا زد، در حال فکه این حر یروز

خندیدم.  یدهانم گذاشته بودم و م یدادم، دستم را رو یم تکان

 که باعث بریده یمسخره بود. دوباره برگشتم به همان نقطه ا

! داشت؟ یمخالفت نکردم، چه عیب یام شده بود، ول یمسیر زندگ شدن

 چه هر –گفت  یمگر نه این که خانم جون همیشه م

 دهند ی.نصیب است به تو آن م-

 یکردم و رفتم. در این رفت و آمدها با چند تا از دوست ها قبول

 دیگر ینرگس هم آشنا شدم و پا به دنیای یردانشگاهیغ

 و یکتاب و شعر و کوه و نقاش یدنیا.... گذاشتم. 

که او عاشقش بود،  یاین بود که دور از محمد پا به دنیای مقدر

 از آن یک جهنم ساخته بودم، یکه روز یبگذارم.دنیای
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ز بین ا اکرده بودم، خودم ر یام را به دلیل مخالفت با آن،متالش زندگی

 برده بودم. حاال در کنار دوست هایم به آن پا

شق که شاید بدون این که بفهمم، این بار هم ع ی. در حالمیگذاشتم

 محمد و رسوب افکار او در دل و جانم بود که مرا به

 در گذشت و من با نرگس یبود که سال ها م یراند و این طور یم جلو

 یو ب یهدف یام را از ب یافتادم که زندگ یمسیر

 در آورد یمعنای

خودم هم شد،  ینرگس که بعدها دوست صمیم یاز دوست ها ییک

 بود به نام آزیتا یدختر

زیتا آ کرد. پدر یروز اول او را به عنوان خانم نقاش به من معرف نرگس

 ادبیات داشت و استاد یادیب و هنرمند بود، دکترا

 یدکتر ابهر یبود. آن طور که نرگس میگفت، پدرش یعن دانشگاه

 ندش بود، دوست داشت وعاشقانه آزیتا را که تنها فرز
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 یم یاشزد، هم نق یشان مثل مرید و مراد بود. آزیتا هم پیانو م رابطه

 یرشته هنر بود. مادرش زن یکرد و هم دانشجو

 یب یانمکرده بود. خ یدر ایران زندگ یبود که از بیست سالگ ایتالیایی

 را با یکه فارس ینهایت با شخصیت و دوست داشتن

  صفحهکرد یحبت مبسیارشیرین ص یلهجه ا

خانه آن ها یک جور عشق و مهر و  توی –گفت  یهمیشه م نرگس

 دیگران یزند که رو یفضا موج م یعاطفه ناب تو

 کرد یبعد به مسخره اضافه م و -گذاره. یهم اثر م

بود که بعدها به وضوح  یمثل خونه خود ما!!! و این چیز درست

 خود فتواند اطرا یم یهم مثل بدبخت یدریافتم،خوشبخت

 ش وخانه آن ها همیشه به آدم این حس آرام یرا در بر بگیرد و فضا

 کرد یرا منتقل م یخوشبخت

بود که تولد بیست و یک  یکه خانه آن ها رفتم، شب اول د یبار اولین

 ام هم بود. آن شب به مناسبت یلدا، خانه شان یسالگ
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هر  یدادر آزیتا شب یلبود. من قبال از نرگس شنیده بودم که پ مهمانی

 شب یاندازد که به قول یبه راه م یا یسال مهمان

ن ای هم بود. اکثر مهمان ها هم دوستان پدر آزیتا بودند. نرگس شعر

 کرده بود که در عین فقدر در مورد آن مهمانیها تعری

یک حالت اضطراب و هیجان خاص هم داشتم. مخصوصا که  یکنجکاو

 نگذاشته بودم یمع هایچنین ج یتا آن زمان پا تو

ه ک یداشت و ما با تمام عجله ا فسرد بود و سوز بر یشب هوا خیل آن

 یکردیم،دیرتر از همه رسیدیم. آماده شدنم خیل

آمد و  یپوشیدم به نظرم مناسب نم یم یکشید، چون هر لباس طول

 یها یحاضر شدم، تازه نوبت دلواپس یباالخره وقت

ان مادر و پدرم که خیالش ینرگس برا یها یبود و شیرین زبان مادر

 نزدیک یراحت باشد. نرگس همان طور که به من خیل

ود ه بزود هم اعتماد و محبت مادر و پدرم را جلب کرد یشده بود، خیل

 آورد یراحت به دست م یو رضایت آن ها را خیل
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ا ن هدم در، معلوم بود که بیش تر مهما یرسیدیم، از ماشین ها وقتی

 همین بر اضطراب من بیش از پیش اضافهآمدهاند و 

 کرد

 ییاطشان، بیش تر از تصور من مجلل و قشنگ بود. از در وارد ح خانه

 شدیم یوسیع م یچمن کار یها چهغبزرگ با با

ر دیک استخر بزرگ را گرفته بودند و ازکناره استخر تا  فاطرا که

 بود که با یساختمان، مسافت نسبتا زیاد یورود

ه لوکرد. ج یمطبق فضا را روشن م یکاج ها یکه ازالبه ال یهای چراغ

 دادند و من بیشتر از قبل یم فبه اطرا یخاص

 کردم یدست و پایم را گم م

 لومگشاد دم در ساختمان منتظر بود، گفت: مع یکه با چهره ا آزیتا

 هست کجایین؟ چرا این قدر دیر کردین؟! یک ساعت

 پیش منتظرتون بودم
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ب کرد، گفت: خو یکه تند تند سر و وضعش را مرتب م یدر حال نرگس

 ما فقط یکساعت داشتیم دنبال یک دسته گل

ن ای گشتیم! نیم ساعت هم از دم در تا یو با جالل و جبروت م ارزون

 کشه! ما تازه نیم ساعت هم زود یجا طول م

 رسیدیم

ار ه ته سهر سه به خنده افتادیم که نرگس پرسید: اول بگو، اون آقاهه ک

  صفحهمیزنه اومده؟

 خواد بخونه، زود باشین یآزیتا با سر اشاره کرد: آره، االن م

 یمبا عجله سر و وضعم را مرتب کردم و همراه آزیتا وارد سالن شد

 ینهایت معذب و دستپاچه بودم، دست نرگس را ول نم یمن که ب

 کردم که آزیتا با حرص و آهسته گفت

 کنن از یگه؟ حاال این ها فکر مبدبخت ها چرا چسبیدین به هم دی

 پشت کوه اومدین
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ا عدکه قراره ب یداره؟! چیز یو آرام گفت: چه عیب ینرگس با خونسرد

 بفهمن،بگذار حاال بدونن

ا بود، این بار هم باعث شد که ما ب یجواب هایش باعث شاد همیشه

 خنده وارد سالن بزرگ و آراسته خانه آن ها شویم. من

از  یشب یخیل یرا دیدم. دکتر ابهر یابهر یم و آقااولین بار خان یبرا

 انتظارم، جوان و برازنده بود، همین طور همسرش

 یکه صورت یموزون و ورزشکار یبود با قد متوسط و هیکل یمرد دکتر

 یبا نفوذ داشت و از ورا یآرام و چشم های

رد رخودرعین حال، ب یکرد. ول یموشکافانه نگاه م یبا دقت یپنس عینک

 نشست و خانم یپدرانه و صمیمانه اش به دل م

اق چ شد گفت یکه م یتقریبا کوتا داشت و اندام یبا این که قد ابهری

 سن و سالش که حدود مغر یعل یچهره ا یاست، ول

 یاش با مهر یآب یچشم ها یسال بود، شاداب داشت و از ورا پنجاه

 شیرین و یکرد و لهجه ا یخاص آدم را نگاه م
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 گفت یدوستانه خوشامد م

نوان ه عبگشاده، به ما خیر مقدم گفتند و به مهمان ها،  یدو با روی هر

 کردند. آزیتا یدخترشان، معرف یصمیم یدوست ها

 نزدیک خودشان به ما نشان داد و نشستیم. من که از خجالت جایی

 کردم همه االن فهمیده اند یآمد و فکر م ینفسم باال نم

ن اییحضور پیدا کرده ام، سرم را پ یاولین بار است در چنین جمع که

 یکردم، ول یم یانداخته بودم و باانگشت هایم باز

 یپرسخونسرد و خندان از راه دور با همه سالم و علیک و احوال نرگس

 کرد.با تشر آزیتا که گفت: چرا این قدر معذب یم

ا یبتقر یه چشم آقای! باالجبار سرم را باال گرفتم و چشمم بنشستی؟

 ما نشسته بود، افتاد که با لبخند ما را یجوان که روبرو

ه کلبخند بزنم و با سر سالم کنم  یکرد. مجبور شدم زورک یم نگاه

 سالن یباال فسه تار همه حواس ها را به طر یصدا
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م احساس آرامش کردم و توانستم نفس تازه کن یکرد و من کم متوجه

 اتاق بسیار بزرگ یو همه چیز را ببینم. تزینات زیبا

فت و ر یکه از کنار سالن به طبقه باال م یمارپیچ یو پله ها پذایرایی

 که گوشه سالن روشن بود و قاب یشومینه بزرگ

ایه پ یکه به دیوار بود و شمعدان ها یبزرگ و بسیار زیبای ینقاش های

 که در گوشه و کنار با شمع روشن بود، یبلند

 داد یبه سالن م یو در عین حال شاعرانه ا یحالت اشراف

 به که نرگس به پهلویم زد یبودم که با سقلمه ا فاطرا یتماشا رقغ

 خود آمدم

 یشده نگفتم اینه، صبر کن بخونه، اگه دیوون ی..گفت: اون آقاهه که م

  صفحهمعلومه

 ساکت شد

 ی؟پرسیدم: معلومه چمنتظر 
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 یگفت: معلومه از اول دیوونه بود ی!نرگس با خونسرد

ندم ما قطع کرد و من منتظر یمهراب یما را شروع سه تار زدن آقا خنده

 رسد. صدا از یبه کجا م فکه ببینم این همه تعری

ین ر اآمد و معلوم بود همه بااشتیاق در انتظارند. د یکس در نم هیچ

 یبودم که همچنان محو تماشا میان انگار فقط من

 بودم که من هم با شروع شدن آواز، میخکوب شدم فاطرا

یم ستقبود که این قدر م یدانم در آن صدا چه بود، چه سوز و شور نمی

 به ریبیغگذاشت. حس  یبرروح و قلب آدم اثر م

 التحو روح پرور،  یداد که قابل گفتن نیست، شور عرفان یدست م آدم

 که قابل بیان نیست. یجذبه و اشتیاق، حالت خاص

ا جاول را من، مبهوت تن صدا، اصال نشنیدم، تا به این  یمصرع ها

 رسید

 داستان نازنین یو بر چشمم نشین ا یآ باز
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 رود یو فریاد از زمین بر آسمانم م کآشوب

 سخن یرفتن جان از بدن گویند هر نوع در

 رود یخویشتن دیدم که جانم مخود به چشم  من

 ینتار، و آن شعر پر مع یصدا حزین و پر احساس همراه زخمه ها آن

 بر قلب من داشت که یو آن یچنان اثرکار

با  اشک چشمانم را پر کرد و من که از سر شب فکر محمد، ناخودآگاه

 قبل، راحتم نگذاشته بود، یتولدم و سال ها ییادآور

 به گردنم گره خورد و با این ابیات اشک اختیار دستم به زنجیر بی

 گفت یچشمم هجوم آورد و فکر کردم نرگس راست م

 دخوان یهمچنان م یمهراب یکند. آقا یکه این صدا آدم را مجنون م

 چاره و رنجور از او یمانده ام مهجور از او، ب من

  صفحهرود یدور از او در استخوانم م یکه نیش گویی

 به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریش درون گفتم
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 رود یماند که خون بر آستانم م ینم پنهان

 یم درونم را به شعر یاین بیت ها، مثل این بود که تمام دردها با

 کردم. در جدال با خودم یپیدا م یناگفتن یشنیدم وحال

به  ود افتا یروبروی یتا اشکم سرازیر نشود که چشمم به همان آقا بودم

 نهایت، آزیتا را نگاه یب ینظرم آمد که با محبت

 میکند

ن م یدر زندگ یراه دیگر ازغهر حال آن شب و آن شعر و آن صدا، آ به

 آوردنم به شعر و یشد وباعث عالقه و رو

 کتاب

م. اکردم چقدر احمقم که تا حاال سر از شعر در نیاورده  یم احساس

 گر سرازیر شده بودداشتم اشک هایم را که دی یوقت

 گوشم گفت یکردم نرگس تو یپاک م
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 که با شنیدن یهست یکنن، عجب دختر فرهیخته ا یهمه فکر م حاال

 یخبر ندارن جنابعال ی،ریز یاین بیت ها اشک م

 ییرگ یم ورهغآب یو واسه چیز دیگه دار یآر یاصال از شعر سر در نم

 مانزچرا من تا آن  یخنده ام گرفت و هم به فکر فرو رفتم. راست هم

 نبایدبه قول نرگس، خودم از شعر سر در آورده باشم؟

 فختلشدن کردم. در افکار م بونغوم یاولین بار، احساس شرمسار برای

 یخوردم که دوباره چشمم به همان آقا یم وطهغ

ا بهش آزیتا بود و به محض این که نگا یافتاد که محو تماشا روبرویی

 دیگر فبه طرمن برخورد کرد،رویش را 

 برگرداند

 آقاهه کیه؟ اون

 آزیتا مرموز پرسید: چطور مگه؟
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 یب یگفت: ایشون، مهندس کاوه پارسا ینرگس امان نداد و فور یول

 نداره ینواست که عقل درست و حساب

: با حیرت و ناباورانه به نرگس چشم دوختم و او با خنده گفت من

 ر عقلشنترس بابا، دیوونه خطرناک نیست. فقط این قد

  صفحهکمه که عاشق این تحفه نطنز شده

 است یابهر یآقا یاز دوست ها یفهمیدم که آن آقا، پسر یک خالصه

 یکه دو سه سال است از خارج کشور برگشته و یک

 ینت سسمج آزیتاست، اما آزیتا به دلیل ده سال تفاو یخواستگارها از

 که دارند، موافق نیست. نرگس هم که طرفدار سر

پارسا بود همیشه سر این مسئله با آزیتا جنگ داشت.  یآقا سخت

 که من از یراه برگشت وقت یهمان شب بود که تو

 کردم، نرگس گفت یم فتعری یابهر یوآقا یمهمان

 رهب یمگیره، ماتت  یبا حافظ م یحاال امشب شلوغ بود، باباش فال های
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 ی؟گ یپرسیدم: راست م مشتاقانه

: به خدا، اصال حافظ خون شدن خود خونسرد و خندان گفت نرگس

 شروع شد و بعد این قدر یابهر یمنم از فال گرفتن آقا

 خودم با حافظ کلنجار رفتم که شدم یک پافالگیر

ه انختولد آزیتا  یگفت. چون چند هفته بعد که برا یکه راست م واقعا

 من و یشان مهمان بودیم، آزیتا در اثر اصرارها

 کرد یدیوان حافظ را بازکند و نرگس پیشدستنرگس از پدرش خواست 

 من هم گفت فو از طر

 شما خودتون به نیت ما باز کنین ما سراپا گوشیم

 یرود که آن شب چه حال ینوبت من شد. هیچ وقت یادم نم وقتی

 شدم. مبهوت ،خشکم زده بود. آن کلمات با صدا و طرز

 یتبودم، به سخبیان شیرین دکتر دیوانه ام کرد. مثل مجسمه نشسته 

 خواند یکشیدم. دکتر آرام و شمرده م ینفس م
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 دارد نسیم جعد گیسویت یمست م مدامم

 کند هر دم فریب چشم جادویت یم خرابم

 یارب توان دیدن یشب یاز چندین شکیبای پس

 شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت که

  صفحهلوح بینش را عزیز از بهر آن دارم سواد

 باشد ز لوح خال هندویت یاجان را نسخه  که

 یکه جاویدان جهان یکسر بیارای یگر خواه تو

 برقع از رویت یرا گو که بردارد زمان صبا

 یکه از عالم برانداز یگر رسم فنا خواه و

 تا فرو ریزد هزاران جان ز هر مویت برافشان

 حاصل یو باد صبا مسکین، دو سرگردان ب من

 گیسویت یاز افسون چشمت مست و او از بو من

 یهمت که حافظ راست از دنیا و از عقب زهی
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 هیچ در چشمش به جز خاک سرکویت نیاید

ز ر اکردم که چشمم به نگاه پ یشعر فکر م یبریده وگیج به معنا نفس

 عینک به چشم هایم یحس و درک دکتر که از باال

 ریافتها دکه انگار راز ناگشوده ام ر یخیره شده بود، افتاد. نگاه عمیق

 گوشم گفت ید. نرگس آرام توبو

 آب ی!!خاک بر سرت، آبرویت رفت، همه پته هایت را حافظ ریخت رو

از ته دل خندیدم و این شد که من هم شدم مرید حافظ و به قول 

 نرگس، فالگیر قهار

 شدم و از تالطم و سر در یجدیدم مانوس م یداشتم به دنیا تازه

 من که فکردم. برخال ینجات پیدا م یروح یگریبان

 یکردم وقت برا یمیل بودم و احساس م ییاد گرفتن ب یبرا همیشه

 همیشه هست، نرگس و آزیتا، انگار دنیا دارد ییادگیر

تازه عجله داشتند و  ییاد گرفتن چیزها یآخر میرسد، همیشه برا به

 و زغبا م یحریص بودند. مثل این بود که از زورآزمای
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 یوا ربردند. تمایل و شور و شوق و نشاط آنه یهایشان لذت م توانایی

  صفحهراند. یک یگذاشت و مرا به جلو م یمن هم اثر م

 ،فمختل یبه خودم آمدم که دیدم ازسر در آوردن از کارها موقع

 و یکنم و مزه دانستن و لذت یادگیر یاحساس لذت م

 یچشیدم، لذت شیرین یاد گرفتن و فهمیدن از رو یمهارت را م

 نه اجبار وکراهت بت،غر خواست و

 ود کر یما به قول نرگس سه تفنگدار بیکار مرا متحول م یدوست مثلث

 بخشید که دوباره یدوباره به من م یا یزندگ

گذاشت و سومین ضربه تلخ و سخت  یسرنوشت و روزگار سرناسازگار

 را بر سرم فرود آورد

 با سال دوم بود. دیروقت، حدود نیمه شب بود که یامتحان ها آخرین

 و امیر را یوحشتزده مادر که عل یفریادها یصدا

 ادرزد، از جا پریدم و هراسان خودم را به آنها رساندم. م یم صدا

 زد و آقا جون یپریشان و گریان بر سر و صورتش م
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 ینگآمد چهره اش از ت یطور که به پشت خوابیده بود به نظر م همان

 یکند. امیرسع ینفس کبود شده است و خرخر م

ب رتمبلند،  یآقا جون را از جا بلند کند و در عین حال با صدا داشت

 اختیار، امیر را کنار زدم و دهانم یصدایش میکرد. ب

 یبر دهان آقا جون گذاشتم و با تمام توان در آن دمیدم. صدا را

 خبر یکه در حنجره اش پیچید، امیدوارم کرد. ب یخرخر

انش ده شنوم، باز با تمام قوا در یخودم را م ینفس ها یاینکه صدا از

 داشت با یزدو امیر سع یدمیدم. مادر زار م

 یب یآورد کمک کند، ول یکه به قفسه سینه آقا جون م فشارهایی

 برد و یفایده بود. امیر انگار زودتر از من به وضعیت پ

 یلکرد و با کمک ع لغب کارمان را فهمید.چون آقا جون را یبیهودگ

 سوار ماشین کرد

 برانکار یمحض این که به بیمارستان رسیدیم، آقال جون را رو به

 خواباندند و دکتر اورژانس دستش را کامال باال برد و
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قا آقلب مهربان و پر از عطوفت  یقلب آقا جون کوبید، رو یرو محکم

 یجون. قلبم تیر کشید و درد گرفت. دستگاه ها

وحشتزده و هراسان  یچشم ها یرا به سینه وصل کردند و جلو شوک

 ما به بدنش شوک دادند. یکبار، دوبار، سه بار فایده

و قدرتمند من  یممکن بود، پدر من، آقا جون قو یرغ. نه نداشت

 دیگرنفس نداشت، مظلوم و معصوم و استوار، همان طور

قا بود. این آکرده بود، همان طور هم بیصدا، خاموش شده  یزندگ که

 جون من بود؟! عزیزترین عزیزان من؟! آن که

ن آیر ام رامدیونش بودم و همه آرامش و آسایش و رفاهم را؟! ز یزندگ

 نفس؟ یدستگاه ها و ب

 آقا جون سکته کرده بود

ان چشم هایم سیاه شد، تصویرها دور و نزدیک و گنگ. انگار ج جلوی

 خم شد.رفت، زانوهایم  یذره ذره از تنم بیرون م

 هوش شدم یب
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 یاکبا همه دردن یبا آن که ضربه مرگ خانم جون را چشیده بودم، ول

 قابل مقایسه با درد از دست دادن آقا جون نبود

بار شکا یفریاد و شیون ها، چشم ها یهیچ چیز به یاد ندارم. صدا دیگر

 اشک امیر و رقغ یو مظلوم مادرم و صورت ها

و  دم.دی یتاریک م یبود که از ته چاهمبهم  یو دیگران، تصویرهای علی

 این بار دیگر آقا جون را ندیدم. از عزیزترین

انه ازیجدا شدم. درد، فوق طاقتم بود. ت یخداحافظ یام ب یزندگ موجود

 عظیم وجودم را در خودش پیچاند و یرنج یها

د جوو و یکرد. باور نداشتم که یک دنیا مهر و عاطفه، مظهر هست رقغ

 و یو مایه سرافراز یمن،امیدم پشتوانه و دلخوش

 آمدم، یصدا خاموش شده باشد.هر بار به هوش م یب یمثل شمع عزتم

 خواست، چنگ بیندازم و قلبم را از سینه یدلم م

  هیصفحتپید؟ به عشق و امید چه کس یچه م ی..بیرون بکشم.دیگر برا
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خم زمن با آن روح  یراباور آقا جون، ب یرقابلغو  یناگهان درگذشت

 یبود که برا یخورده و حساس و مریض، ضربه ا

 یروزها م وکه هیچ، زیاد هم بود. از مراس یپا انداختن دوباره ام کاف از

 یو ب یهوش یبه خاطر ندارم. در ب یاول چیز

 یرمعلق بودم. با سابقه بیما یبین مرگ و زندگ یمثل جنازها حسی،

 یهوش یه بودند همان بگذشته ام، دکترها تشخیص داد

 در دست یشده بودم با سرم یبهتر است. این بود که من جسد برایم

 افتاده بود. چهره آرام یکه با تزریق آرامبخش، گوشه ا

ار کن چشم هایم یام از محمد، از جلو یآقا جون، بعد از جدای مگینغ و

 تراشید. یمثل سوهان روحم را م یرفت. چیز ینم

مل تح چقدر باعث رنج آقا جون مهربانم شده بودم و او صبورانه اینکه

 یبر دل مثل پرنده ا یغکرده بود و آخر هم با دا

 فحر وداد. چه آرزوها  یو تنها از پیش ما رفته بود، عذابم م معصوم

 که بین من و این عزیزترین یناگفته ا یها
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ه ن کبدون ایناگفته ماند.ندانسته زمان را از دست دادیم،  عزیزانم،

 رود، دیگر یشود و از بین م یبفهمیم آنچه دارد فنا م

سته انتو یگردد. آقا جون رفته بود، بدون این که حت یوقت باز نم هیچ

 باشم از او به خاطر همه آنچه به من داده بود، تشکر

رفته  ود.ام و همه آنچه داشتم، از او بود که حاال دیگر نب ی. زندگکنم

 نگران بود، نگران بچه هایش که که یبود، در حال

ده بودم که از همه بیش تر باعث عذابش ش فاز آن ها، من ناخل ییک

 بودم

 سیاه و تلخ عزا و عذاب و زجر بود که یک روز یهمان روزها توی

 خاله ام به گوشم فپچ پچ مانند و ضعی یصدا

نم کقدرت این که سرم را برگردانم یا چشم هایم را باز  ی. حتخورد

 یم وطهغتلخ عذاب  رقابغشنیدم و در  ینداشتم. م

 یدانستم م یکه من نم یکس یا کسان یخوردم. خاله گریه کنان برا

 گفت
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ه به، بیامرزدش، یک پارچه جواهر بود. حاضر بود خار به چشمش بر خدا

 از زن و بچه اش نره. خدا شاهده من یپا

باشه پسر اون  یندیدم، هر چ یدیدم از حاج عباس بد یبد چشمم

 ملیحه. یبمیرم برا یمادر بود، شیر پاک خورده بود. اله

 من که خواهرشم جیگرم خونه، خدا به فریاد دل اون برسه

 شد، ادامه داد یتر م فکه صدایش ضعی یبعد در حال

. خ شمشاد بودمهناز این طورش کرد. واال چیزیش نبود، مثل شا صهغ

 صهغازش نشنیده بود. طفلک از بس  ییک آخ کس

 ..این دخترو خورد، دق کرد آخه

داشت خاله را  ینرگس را که سع یهق هق کنان ساکت شد و من صدا

 آرام کند، شناختم

 نگآدم چنان ت یبرا یبه این بزرگ یوقت ها دنیا یخدا، چرا بعض ای

 بکند؟! من یتواند آرزوی یشود که جز مرگ نم یم
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ا بودم که تنه یدیگر اشک هم نداشتم،مرده ا یو درمانده حت عاجز

 یجوشید و داغ م یم زمغنفس، مانع دفن کردنش بود. م

ه به ک یگرفت، اما چه سود؟! اعصابم مثل آب یو همراه قلبم آتش م شد

 صدا میشود، به جوش یرسد و ب ینقطه جوش م

که  یشکا ینه حت ی،و زار انغف و دیگر از صدا افتادم. نه شیون نه آمد

 این مصیبت را برایم سبک کند. این بار دیگر چشم

  صفحههایم هم با من یار نبود

ش هپوتلخ، سیا یماتم و عزا، در سکوت رقغگذشت و خانه ما،  یم روزها

 شوم هر بار چشم باز یبود.در تمام آن روزها

چشم  ازب یدیدم و با دردمند یمریم و نرگس و گه گاه آزیتا را م کردم،

 بستم. یدنیا م یآن ها، به رو یهایم را نه به رو

 ببینم، هیچ چیز و هیچ کس یخواستم چیز ی!!نم

گذرد و در گذر روزها  یما نیست، م یها یمعطل درماندگ یزندگ اما،

 شوند و متعلق یبزرگترین مصیبت ها از تو دور م
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 ،یبرگرد یدوباره به زندگ ی،مجبوریو نفس دار یگذشته. تا هست به

 رود؟ ی. درد از بین میو تحمل کن یو بفهم یببین

شود؟ نه، درد هست، مصیبت هست،  یمصیبت و فاجعه کم م ازعظمت

 آید یدر درون تو، با تو وکنار تو، همراهت م یول

ن ز آاست، فرار ا ی. درد، جزء الینفک زندگیکن یو تو به آن عادت م

 است که امکان ندارد یفرار از زندگ

 تا شد که درد و رنج در دل و جانم نشست و حاال که اشک نبود چنین

 دیگر شدم. همیشه عقده دل از دو یآرامم کند، آدم

 دهد، یا یخود را نشان م مغشود و در مواقع خشم و  یم یخال راه

 اشک چشم هایم خشک یشود یا فریاد. از وقت یاشک م

ل ک دآن مهناز ناز یگلویم تبدیل به فریاد شد. دیگر به جا ضغب شد،

 میکرد و اشک ضغچید و ب یکه لب برم فو ظری

یا خشم دلم  صهغ ینشسته بود. وقت یو عصب یریخت، مهناز جوش می

 گلویم را، صدایم به فریاد بلند ضغفشرد و ب یرا م
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نه  د،بود که تکیه گاهم باش یدیگر نه شانه ا یشد و پرخاش. وقت می

 که یکه صورتم را در آن پنهان کنم و نه دست یسینه ا

 بگیرد، اشک چه معنا داشت؟ وشمغبه حمایت درآ

م بود به چش یشد و فریادم اعتراض یبلند م یپناه یاز سر ب صدایم

 پنهان یگریه نکردن و پناه نخواستن، برا یهایم برا

ز نداشت. فقط رنج ا یکه دیگر برمال شدنش آرامش در پ یضعف کردن

 دلم یرا که روز یو تکیه گاه های یدست دادن حام

ه کشید. آقا جون و محمد، تکیه گا یآن ها قرص بود، به رخم م به

 فهمیدم تنها یبودند که دیگر نداشتم و حاال تازه م یهای

تو است که باعث پناه بردن یمایه آرامش است وقت فکه ضع یهای وقت

 یباشد که در پناهت م و مطمئن یقو وشیغبه آ

 دمن مایه آرامش نبو یبرا فدیگر ضع یکند، ول یگیرد و حمایتت م

خرد و مریض از جا بلند شدم که نیم ترم عقب افتاده بودم و در  وقتی

 این مدت با هم یتمام آن روزها مریم و نرگس، که ط
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نها ت ماندند تا یایصمیمانه پیدا کرده بودند، به نوبت پیشم م رابطه

 حالم بهترشد به اصرار مریم بیشتر من به یاشم. وقتنب

 یل مرفتم و به دو دلیل به کمال میل اصرارش را قبو یآن ها م خانه

 این که از خانه خودمان دور باشم و دیگر یکردم. یک

انه خ ینزدیک باشم. دلم برا یکه دوست داشتم به خانه و محله قبل این

 کشید و آرزویم بود بروم و از یو کوچه مان پر م

رئت ج کردم،اگر یدوباره آن جا را ببینم. ته دلم همیشه تصور م نزدیک

 شود و شاید یاین کار را پیدا کنم، چقدر خوب م

 کو جرئت و جسارت رفتن؟ یاز محمد بگیرم.ول یبتوانم خبر

ن مکردند و  یاندازه به من محبت م یروزها مریم و اکرم خانم ب آن

 یخانه کوچک چقدر احساس آرامش م آن یتو

 فتماز همان روزها بود که با تردید دل به دریا زدم و گ یکردم.یک

 خواد برم خونه مون را از نزدیک ببینم یچقدر دلم م
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  صفحهراحت گفتند یانتظارم، اکرم خانم و مریم خیل فبرخال

 خوب، بیا بریم

 از خونسردیشان جا خوردم و باشک پرسیدم: بریم؟

. خرمخوام برم دکمه ب یخانم گفت: آره مادر،پاشو، االن منم م اکرم

 پاشو با هم بریم

 ...از حیرت دهانم باز مانده بود،گفتم: آخه، اون جا

نه نداره، دیگه خو یمحو گفت: عیب یساکت شدم. اکرم خانم بالبخند

 اون ها اون جا نیست

یچ هه ک یال! در حی؟از نهادم بلند شد. آنجا نیستند؟! رفته اند؟ ک آه

 آوردیم و با اشاره و یکدام اسم آن ها را به زبان نم

 ،خودم را بگیرم  یکردیم، اما نتوانستم جلو یصحبت م یرمستقیمغ

 ی؟پرسیدم: از این جا رفتن؟! ک

 وقته یخیل
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 فروشه؟ یگفت هیچوقت این خونه رو نم یچطور؟! حاج آقا که م

ه ک، کنه یخواد زندگ یتونسته هر جور که دلش م یبابا، تا حاال ک ای

 حاج آقا بتونه؟ بعد از اون قضیه، محترم خانم دیگه

و د . واسهفجا بند نشد. بچه هایش که هر کدوم رفته بودن یک طر این

 بزرگ بود. یک ینفر آدم هم خوب، این جا خیل

 ینا از هام اون–آورد  نمی را محمد اسم –سال بعد از رفتن پسرشون 

 رفتن جا

 شد. به سرنوشت یداشتم بپرسم کجا رفته اند، اما رویم نم دوست

 حاج آقاو یکه هر کداممان پیدا کرده بودیم، حت یتلخ

 که آن قدر یخانم که باالخره مجبور شده بودند از خانه ا محترم

 کردم که اکرم خانم یدوست داشتند، دوربشوند، فکر م

 گفت

 من برمهم که  یآ یپاشو دیگه،اگه نم ی،آ یخوب اگه م
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 ود لرزی یداشتم. زانوهایم م یمن رفتم. بعد از چهار سال،چه حال و

 سر کوچه مان یضربان قلبم چند برابر شده بود. وقت

ال سکردم چندین  ینفسم دیگر به شماره افتاده بود. فکر م رسیدیم،

 این جا راه رفت و آمد آقا جون بوده، چه شب ها که از

 وته صبح ها با امید رد شده و گذش ها خسته برگشته و یاین کاش روی

 یکه برا یآوردم و زمان یرفته. خودم را به یاد م

. ودمبار همراه مادرم از این کوچه گذشته و به مدرسه رفته ب اولین

  صفحهدیگر یگشتم،وقت یچقدر ظهرها که از مدرسه برم

 یاه این درخت یتا خانه نمانده بود، با ذوق و شوق از البه ال راهی

 یآمد و اوقات یر دویده بودم. روز عقدم به یادم متناو

م انخکه  یاین کوچه رفت وآمد کرده بودم. روز ی...که همراه محمد تو

 جون را بر سر دست از همین کوچه برده بودند و

ا رپایم  یشد که جلو یچشم هایم رد م یقدر تصاویر سریع از جلو آن

 که ازسرما یلرزید و مثل کس یدیدم. چانه ام م ینم
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م، امان گرفته بود. تا وسط کوچه رفت یب یبلرزد، بدنم را رعشه ا

 نتوانستم بیشتر بروم

 یمکه با حسرت به در خانه مان و خانه محمد نگاه  یدر حال لرزان

 یکشنده وجودم را له م یکردم، ایستادم. افسوس

ا هنوز خانه مان آن جا بود و پشت آن در خانم جون و آق کرد،کاش

 خانه شان یتو یکشیدند. کاش،هنوز زر ینفس م جون

 یم ازغآیه و محمد هنوز برایم محمد آقا بود و این بار اگر، از سرقض بود

 دانستم و با چنگ یشد من ارزش همه چیز را م

 یکه اگر هنوز پشت آن درها، عزیزها یکردم. وا یدندان حفظش م و

 گشت و من یمن بودند، اگر زمان به عقب برم

 قا جون را داشتم و محمد را..بازآ

 ن وکه در دلم خودم را لع یتمام شد، رو برگرداندمو در حال طاقتم

 اختیار اندیشه ام به زبان روان شد یکردم، ب ینفرین م
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خودم  .. و جویده جویده گفتم: خدا لعنتت کنه. منظورم به خودم بود،

 که

ن ریرا نف اکرم خانم که به اشتباه فکر کرده بود من محمد یصدا ولی

 که تویش گیر یکنم، دستپاچه مرا از عالم برزخ یم

 افتاده بودم، بیرون کشید

 مادر نفرین نکن، اونم جوون مردمه

 ..گیج وحیران گفتم: نه، من اونو

 یسوزه، ول یدونم دلت م یدونم، م یحرفم را قطع کرد و گفت:م باز

 یمادر، من اینو فهمیدم، همیشه هم به همه م

 ل ازسوزه، دعا کنین، نفرین نکنین که شر نفرین او یمگم،دلتون که 

 همه یقه خود آدمو میگیره

د بو هم اکرم خانم نگذاشت توضیح بدهم. باور کرده و مطمئن باالخره

 یشد که برا یکه منظورم محمد بوده و این بهانه ا
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 نزدیک ترین یمن، داستان زندگیشان را بگوید. داستان زندگ عبرت

 فقط به همین اکتفا کرده بودم کهدوستم را که من 

 چند سال پیش فوت کرده و مادرش سرپرستشان بوده. آخ حالم پدرش

 از یرغاین دنیا  یخورد، چرا تو یاز خودم به هم م

نزدیک ترین دوستم برایم مهم  یخودم، هیچ کس،حت یخودم و دنیا

 نبود؟

 فتگ یدنیا م یکرد و از سخت یم فخانم با مظلومیت برایم تعری اکرم

 تحمل نیست و یبرا یراه یو این که جز صبور

 کشید تا به یصحبت را به محمد م یهایش هر از گاه فحر یال البه

 داده باشد. خبر نداشت یخیال خودش من را دلدار

 تو بازم، حاال –گوید  یکه م یزند وقت یبه دلم م یآتش چه

  صفحه. پدرتیتازه اول راه ی،ندار یسن ی،! هنوز بچه ازودفهمیدی

بود، خودش مثل کوه پشتت بود.  یکه خدا رحمتش کنه تا وقت هم

 حاال هم که رفته، نام نیکش برایت مونده که یک
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 ی؟بین ینخور، منو م صهغنکن،  یخود خور ی.مادر، بیخوددنیاست

 خودیم شدم که یب یخوردن ها صهغپاسوز همین 

ار هفتاد ساله، صاحب هزار درد و مرض شدم. ک یاالن مثل پیرزن ها

 هم نکردم یخوب

 را کرد. او هم دنیا ییواش از گذشته هایش میگفت و نصیحتم م یواش

 شناخت و یدید و م یخودش م یبا عینک تجربه ها

ازدواج کرده و همراه  یگفت که پانزده سالگ یکرد. م یم قضاوت

 تهرانشوهرش که خویشاوندشان هم بوده از یزد به 

ج در دوابوده، چند سال قبل ازاز یکه کمک راننده تریل ی. آقا یحیآمده

 کرده. بعد که با اکرم خانم ازدواج یم یتهران زندگ

 یکند چقدر تالش میکند تا اکرم خانم راحت باشد. از زندگ می

 که به شوهرش داشته و این یگفت و عالقه ا یخوبشان م

ا. دهد و پشت سرش مریم ر یا مزود مهتاب را به آن ه یکه خدا خیل

 کردکه یم فتعری
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و بچه هایم خوش بود که خدا شاهده، سراغ  یقدر دلم به یحی آن

 گرفتم. تا بچه ها کوچک بودن که یخانواده ام را هم نم

ون یمواسه زا یاون ها بود. به خاطر تنها نموندن یحی فو روزم وق شب

 یگفتم یحی یهام هم حاضر نشدم برم یزد، م

 شنه آد باید خونه ش گرم باشه و چراغ خو یم یبیابونه، وقت راننده

 روشن. کم کم خدا بهمون نظر کرد، وضعمون بهتر

 شد. بچه هام که جون گرفتن، منم یخودش راننده تریل یو یحی شد

 رو شروع کردم که هم سرم گرم باشه و هم بشم یخیاط

خدا شاهده  خرج. اتفاقا کارم زود هم رونق گرفت. پولش را کمک

 خودم بخرم، همه یاز یک جفت جوراب که برا ػدری

ل روز مبادا. تا باالخره هفت هشت سال طو یکردم، برا یجمع م رو

 هم گذاشتیم و این خونه رو یکشید، پول هامونو رو

م، کرگفت ا یخونه روبه نام من کرد و تازه بازم م ی. آقا یحیخریدیم

 روجبرانتو  یشه من محبت ها ییه روز م ییعن
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و روز ررو شنید و زود زود اون  فمادر انگار شیطون این حر ی! ولکنم؟

 رسوند. دوسه سال از خونه دار شدنمون گذشته

 یسه شب،بعد دو شب م یعوض شد. اول هفته ا یکه کم کم یحی بود

 ییک شب و یواش یواش طور یاومد و بعد هفته ا

ن شممثل د ی،اومدن آمد. اونم چه یدو دفعه هم به زور م یکه ماه شد

 یانداختو م یاومد و به یک بهونه، مرافعه راه م یم

 جو شدم که ببینم قضیه چیه، فهمیدم سرم یپ ی. آخر سر، وقترفت

 یک زن بیوه با سه ی؟ک یکن یهوو آورده، اونم فکر م

بگم  قالبچه که خدا گواهه نه از من خوشگل تر بود نه جوون تر که ا تا

 یکه از روز یاز من سر بوده دلش رو برده. وا

مگه  صالقلبم ریختن. آخه ا یفهمیدم قضیه چیه، انگار مار و مور تو که

 سالم هم نشده یهمه ش چند سالم بود؟! هنوز س

اتم ، مهم که نمرده ی. یک سال خوراکم شده بود اشک و آه. آقا یحیبود

 دونه مرگ یمارو گرفته بود و پیداش نبود. خدا م
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، دمش یزن راحت تره تا تحمل هوو. منم که دیگه داشتم دیوونه م برای

 گذاشتم، که یا من و بچه هام یا اون. یسرناسازگار

 یو ساده گفت، اون! منم دلم سوخت. بدجور فگفت. صا یچ میدونی

 ز ته دل آه بکشه و دلشدلم سوخت. خدا نکنه آدم ا

ل که تحم ربتیغکه کشیدم، به  یهای ی. دلم به جوونیم و سختبسوزه

 که به خاطر اون به یهای یکردم و دم نزدم، به خوش

 مونحروم کردم، به نخوردن ونپوشیدن و نخواستن هام که زندگی خودم

 رونق بگیره، سوخت و از ته دل آه کشیدم و یک

و ن دفقط یک کلمه گفتم: ایشااهلل همون طور که جیگر من و ای کلمه،

 خدا جیگرت رو خون ی،تا بچه رو ناحق خون کرد

 کنه

 اشک از چشم اکرم خانم چکید وادامه داد

 فراه تبریز تصاد یرفت و یک ماه نشده بود که برایم خبر آوردن تو

 کرده
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ه را بخشیداش شدت گرفت، معلوم بودکه بعد از سال ها شوهرش  گریه

 یشناخته، اشکم یباوفا که م ییحیا یآن آقا یو برا

ق اشکریم و ع یها را فراموش کرده بود، و مثل همه دل ها ی. بدریزد

 بخشند، چون از کینه یکه همیشه در نهایت م

کشند، گناه او رابخشیده  یبرند و عذاب م یخودشان هم رنج م

  صفحهبود

 دکه گریه اش آرام گرفت،ادامه دا یکم

ن آ ییمادر، با یک نفرین، جیگرخودمو دوباره خون کردم. آقا یح هیچی

 بدن. سلشغنشد  یقدر تکه تکه شده بود که حت

م و وزس یمن موندم و این دو تا بچه، که هنوزم که هنوزه دارم م رفتو

 کن، یسازم. خالصه مهناز جون، نه خودخور یم

. یرهگ یخود آدمو منفرین. چون زبونم الل مادر، هر دوش آخر یقه  نه

 پهن نکرده بودین. یبرو خدا رو شکر کن که زندگ
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ن که بود، همی یهر چ یشد، ول یباعثناراحت یدونم چ یمن نم حاال

 شکر داره. من بهمادرت یقدر که زود عقلت رسید، جا

ده، تابه دلت نیف یهم که بوده، وقت یگفتم، حاال محمد، مرغ آسمون هم

 نه و تموم شد و رفت. چون یهمین بهترکه حاال گفت

هم که به  یبه دل قشنگ باشه به چشم هم قشنگه، هرچ یهرچ مادر،

 هم که باشه باز پیش چشم یدل آدم نباشه، حور و پر

 داره یشه و یک عیب یارزش م یآدم ب

دانست و خبر نداشت که همه درد من از  یچاره اکرم خانم نم بی

 دلم خوب کههمین است که آنچه از دست داده ام، به 

 یوجل که بر دلم حک شده بود از یهیچ، بهتر از بهترین ها بود و نقش

 رفت یچشم هایم کنار نم

ت روز گذشت و من به مرور ودر گذر زمان و آشنا شدن با سرگذش آن

 یرسیدم که تمام زندگ یآدم ها به این نتیجه م
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و  ازرپرهیجان و پرف یجورواجور، بعض یداستان است. داستان ها هامثل

 یآرام ودرگیر سکون و روزمرگ ینشیب، بعض

آنچه مسلم است،  یآشفته و پریشان. ول یمثل خواب ها یبعض و

 هست، و آن، فها یک چیز با شدت و ضع یدرتمام زندگ

م هاست و برخورد آد یو رنج است که جز الینفک تمام زندگ فرسایش

 یمتفاوت است. بعض ی،ها با این جزء همیشگ

 یاهدارندخودشان قهرمان داستان زندگیشان باشند. آن ها آدم  دوست

 را مطابق ی،داستانهستند که به هر قیمت یموفق

ثل مکشند، اما از آن  یروند. رنج م یکنند و جلو م یعوض م میلشان

 یبه پا برا یکنند، نه وزنه ا یصیقل روح استفاده م

ر داستان لشک یها ترجیح میدهند که سیاه یبعض یزدن. ول درجا

 جا به ی،همین در مسیر زندگ یزندگیشان باشند. برا

د ننز یآن ها را نقش م یشوند و زندگ یپیدا م فمختل یها جا،قهرمان

 لشکر یآدم سیاه یروند و معلوم است که وقت یو م
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 د وباید به فرمان قهرمان ها گردن بنهد و تسلیم شرایط باش باشد،

 این ها بیش ازشود که مرارت و رنج  یهمین باعث م

 دیگران باشد

که  ندشان را بکن یرسیدم که اگر آدم ها، تمام سع یبه این نتیجه م و

 داستان یلشکر، قهرمان اصل یسیاه یبه جا

 ز وو رنج و فرا یباشند، تمام داستان ها، اگرچه با سخت زندگیشان

 دلنشین خواهد داشت که کم ینشیب، اما بدون شک پایان

 ندارد یاست که دیگر الاقل آدم از خودش گله اترین حسن آن این 

لم حا لشکر بودن خودم یحقایق را آرام آرام میفهمیدم و از سیاه این

 بستم که از یخورد و تمام توانم را به کار م یبه هم م

 به حالت منفعل به در آیم. چشم هایم گرچه دیر به هر حال داشت آن

 ه تنها،ک یشد. این بود که روز یحقایق باز م یرو

پدرم رفته بودم، قول دادم، به پدرم قول دادم و با خودم عهد  سرخاک

 کردم که گذشته را جبران و دل پدرم را شاد کنم. زار
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که  ستتلخ ا ی. خیلیبابهترین پدر دنیا، درد دل کردم و عذرخواه زنان

 که سال ها کنارت بوده و تو یپدرت، پدر یبه جا

 ینگبه س ی،ثمر از دستشان داده ا یبو  یلحظه ها را نشناخته ا قدر

 ی،و زار بزن یسرد و سخت و تیره، چنگ بینداز

  یصفحهو جواب نشنو یصدایش کن

ا ردرم که باور نداشتم پ یشیون کردم و به خاک روبغروز تا نزدیک  آن

 در دلش پنهان کرده باشد، چنگ انداختم و تمام

ده مانکردم، مویه کنان و در یم فزودتر باید اعترا یرا که خیل آنچه

 یو اشک یگفتم و آنقدر اشک ریختم که دیگر حرف

دا جات پیر ننماند و دلم آرام گرفت و قلبم بعد از مدتها از زیر آوا باقی

 گفت:  یمحمد افتادم که م فکرد و یاد این حر

 یراست م -دونه بگه. یرا که نم ییکنفر باید به آدم حقایق باالخره

 را یدرد دلهایم به پدرم، حقایق یازگویب یگفت، من تو
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ر ه به یفهمیدم، تازه فهمیدم. گرچه دیر،ول یکه مدت ها قبل باید م

 حال فهمیدن بهتر از هرگز نفهمیدن است

ه که امانم را برید یحوصله از سردرد یشب بود که خسته و ب همان

 مغتختم دراز کشیده بودم که نرگس به سرا یبود، رو

سم اخواهند  یسرحال و شوخ بود. گفت که با آزیتا م. مثل همیشه آمد

 بنویسند و منتظرند که یشان را در کالس خوشنویس

گفتم: من، فعال حال کالس  یحوصلگ یحال من بهتر شود. از سر ب

 اومدن ندارم

 نرگس انگار اصال حرفم را نشنیده باشد، گفت

دانشگاه ادبیات  یتو ییک کالس حافظ شناس یدکتر ابهر یراست

 تونیم بریم یاست، ما هم م یگذاشته که عموم

 گفتم: گفتم که من حالش رو ی.. دوباره با بیاعتنای

حرفم تمام شود، پرخاش کنان گفت: مهناز، این اداها را از  نگذاشت

 یخودت در نیار. این همه راه نیومدم که ناز جنابعال
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عد ه بببکشم یا ازت اجازه بگیرم. اومدم که بهت بگم از این هفته  رو

 برنامه ات چیه، پس خودتو لوس نکن. دهن منو هم

 باز نکن، لطفا

 شد، گفت: در ضمن جمعه هم کوه یادت نره یکه بلند م یدر حال

هت برفت که با حرص گفتم: من  یداشت از در بیرون م ی.. با خونسرد

 آم یگفتم که نم

 ا بست روبه من و با عصبانیت گفتدر ر

 یبدبخت ها یمن ادا یبزن، برا فکه پاشو مثل آدم بشین و حر اوال

 ی،کرد لطغدست و پا را در نیار، دوما که تو  یب

به  یخوا یم یاین جور ی؟آ یدست توست؟ چه مرگته که نم مگه

 و به خودت ثابت یدار صهغکه واقعا  یبابات ثابت کن

 ! آره؟! خوب، بسهی؟میکن یو خوب عزادار یهست یکه بچه خلف کنی

 یتون یدیگه، بابات متوجه شدن، از خودت هم م
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 که ی..متشکر باش

 ی. مامخوام بی یحرفش را بریدمو گفتم: معلومه تو چته؟! مگه زوره، نم

  صفحهخودم بمیرم،به تو چه مربوطه؟ یخوام به بدبخت

 یندقه درآمده و لحاز ح یدیگر شد، با چشم های ییکدفعه آدم نرگس

 شد که یکه تا حاال نه از او دیده بودم ونه باورم م

ش کرد و من ناباورانه نگاه یداشته باشد، به طرفم پرخاش م اصال

 زد و به یهایش را جویده جویده م فمیکردم. حر

 کرد، صدایش را پایین نگهدارد یم یزور سع

 یآسوده زندگ! یک عمر راحت و ی؟چ ییعن یدون ی! تواصال مبدبختی؟

 حاضر و آماده بوده، هر یهر چه خواست ی،کرد

 در دلت تکون بخوره مبادا ینگذاشتن آب تو ی،دلت خواسته کرد کاری

 از چشم هایت بریزه!!! تا بوده که خونواده ییمان

کردن و بعد هم شوهرت، که اونم آخر سر به قول  فو ضع شغبرات  ات

 یخودت، بازم از خریت تو گذاشت رفت. وقت
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 االحتا  یبه خانم طعنه بزند. ک یرفت که مبادا کس یرفت، اونجور هم

 یطعم بدبخت یبه تو از گل نازک تر گفته؟!تا حاال ک

 یگفته، بدبخت ها دست و پاشونو رو به قبله درازم یک ی؟چشید رو

 یبدبخت یدون یچاره، تو چه م یکنن تا بمیرن؟! ب

 ثلم یک تلنگر، این طورهر دفعه یا ی ی،دونست یاگه م ی؟چ ی.. یعن

 یخوابید یجنازه رو به قبله نم

، شد نمی باورم –! نرگس؟ –متعجب و حیران فقط توانستم بگویم  من

 فبا این لحن نیشدار و تلخ حر ی،نرگس این طور

 فکرد تا کلمات را ردی یهمین فکرم درست کار نم ی.. بزند. برا

 یدون یکنم.بریده بریده گفتم: تو که نم

 حرفم را بریددوباره 

دونم. چون خودم کشیدم و اونچه رو هم  یدونم،خوب هم م یم من

 سرم دوست و رفیق دارم که شرح ینکشیدم اندازه موها
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 ی! االن سه ساله منو می؟تو چ یهاشون رو شنیدم، ول بدبختی

 من سوال یبه ذهنت خطور کرده از زندگ ی،اصالشناس

یک باد که به سرت  هرقی،معلومغخودت  یاین قدر تو ی! وقتکنی؟

 دنیا رو طوفان کن فیکون کرده! یکن یبخوره فکر م

 ..اگه تو هم

صورتش  یگریه اش گرفت، رویش را برگرداند، دستش را جلو یکدفعه

 آن قدرسوزناک و یگرفت و گریه کرد. گریه ا

 کرد یمظلوم که دل آدم را ریش م

 یگشب نرگس پیش من ماند و من ناباور و گیج با یک داستان زند آن

 از عزیزترین کسانم آشنا شدم. یدیگر، داستان یک

 هم چشم هایم کنار رفت و ما بیش از پیش به یدیگر از جلو یپرده ا

 نزدیک شدیم

 کرد که فبرایم تعری
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 های خان از پدرهایشان و اند بوده عمو پسر –و مادرش دختر عمو  پدر

 بچه هایشان را فنا یسرشناس دزفول که از بچگ

ه، تر بودزرگنام هم بریده بودند. با این که پدرش، صابر، دوازده سال ب به

 اولین دختر و تنها دختر خانواده یوقت یول

 یم افقمادر نرگس به دنیا میآید، دو تا برادر با هم تو ییعن عمویش،

 کنند که آن دختر، که اسمش را اختر گذاشته

انم خ اختر یوقت یگذرد، ول یصابر شود. باالخره سال ها م بودند،همسر

  صفحهتازه دوازده سالش بوده، پدر نرگس عاشق دختر

 شود و جنگ یسرهنگ که از تهران به دزفول منتقل شده بوده، م یک

 یشود. ب یدو تا برادر شروع م یخانواده ها یتو

 یفهمیده ول ینم یاختر خانم که خودش بچه بوده و چیز چاره

 دارند. یعمویش و پدرش سر به مخالفت با آقا صابر برم

تن  دنرو ایستا یاز خواهش و التماس گرفته تا تو یبه هر کار آقاصابر

 موفق یکند، ول یدهد تا پدرش را راض یدر م
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عد برود. شش ماه  یکند و از آن شهر م یهمین قهر م یشود. برا نمی

 ر عقل آمده باشندبه این امید که پدرش و عمویش س

دون ه بکدوباره همان آش و همان کاسه بوده. آقا صابر  یگردد، ول برمی

 رضایت پدرش و پشتوانه پول و اسم و رسم

 ندهتوانسته رضایت پدر آن دختر را هم جلب کند، درما یاو نم ثروت

 افتد. اما پدرش تنها یشود و دوباره به التماس م یم

با  هم ند با اختر ازدواج کند. آقاصابرک یکند، مجبورش م یکه م کاری

 این امید که بعد از ازدواج سهم زمینش را از

بعد  شتهدهد و از قرار خیال دا یبگیرد، باالخره تن به ازدواج م پدرش

 آنها، بدون یاز گرفتن زمین ها و به نام شدن رسم

ا که واقعا همسر اختر خانم شده باشد، از او جدا شود. منته این

 یپ یپدربزرگ که به قول خودش از او زرنگ تر بوده، وقت

ه سهم ن کبین آن هابرقرار نشده از زیربار ای یبرد که رابطه زناشوی می

 کند و باالخره آن یم یصابر را بدهد شانه خال
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ا ردرش قول نرگس، انگار پدهند که به  یصابر را تحت فشار قرار م قدر

 حجله یفرستند تو یدار بفرستند، به زور م یپا

 یگفت و اشک م یشود. نرگس م یو از بخت بد، اختر خانم حامله م

 ریخت

ا چاره ام فقط چهارده سالش بود که من رو حامله شد. آق یب مادر

 یبزرگم، بهانه دستش افتاد که بچه که دنیا اومد، برا

ام رو اببکرد، داره  یکنم. مثال خیال م یا به نامش مزمین ها ر مژدگانی

 مادرم رو تضمین یآره و خوشبخت یسر عقل م

 کریشفاز این که با سرنوشت چندین نفر به خاطر کوتاه  افلغکنه.  می

 یکنه. خالصه، من به دنیا اومدم، در حال یم یباز

 درمپیک نگاه به من و مادرم بکنه. هر چه  یپدرم حاضر نبوده حت که

 رفتار میکرد، عوض این که پدربزرگ یاین جور

ه من شش سال یداد و این طور یعقل بیاد، بیش تر قضیه را کش م سر

 شه یک بار یکه مهناز، باورت نم یشدم. در حال
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ه بهم یک نگاه بهم نکرد. آقا بزرگ نف ینکرد یا صدام نزد و حت لمغب

 کرد و احترام یجبران پدرم من و مادرم را عزیز م

مه هاین را داشتم که مثل  یمن ته قلبم همیشه آرزو یگذاشت، ول می

 پدرم بشینم نه پدربزرگم. کشش یپا یبچه ها رو

از  یوجهتام با اینکه هیچ  یقابل انکاره، منم با بچگ یرغیک چیز  خونی

 ینسبت به اون مرد یدیدم، کشش عجیب یپدرم نم

دونستم  یفقط م گذشت و یتفاوت از کنارم م یهمیشه اخمو و ب که

 از سمت اون ببینم، یکه پدرمه بدون این که هیچ عالمت

و ر یاین که مثال مهر پدر یاحقم، برا ی. این میون بزرگ ترهاداشتم

 یدر دل پدرم بیدار کنن، مرتب به من کار یاد م

ن، کسش پاش بشین، برو بو ی. اون باباته، صداش بزن، برو جلو، رودادن

 بگو بابا دوستت دارم، کفش هایش رو جفت

 .. کن، برایش آب ببر و
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از این که صداش  یرغکردم  یم یمثل یک خونه شاگرد هر کار من

 فهمید یترسیدم و هیچ کس نم یکنم، از اخم هایش م

ر جبومبرم، از این که  یاز این وضع م یچه رنج ی،من با وجود بچگ که

 کنم. باالخره یبودم محبت رو از پدرم گدای

 یرابنبرد. آقا بزرگ که از زمین ها  یهیچ کس راه به جای تدبیرهای

 کرد همچنان حاضر یو اسارت بابام استفاده م یپابند

رم من شش ساله بودم و ماد ینشد سهم پدرمرا بده و این شد که وقت

 ست گذاشت و رفتبیست ساله، پدرم سر به نی

 ی؟نگو نرگس، به همین راحت فاز جا پریدم:رفت؟! مزخر

 نرگس سرش را به عالمت تایید تکان داد

  صفحهبرگشت؟ یبهت زده گفتم: ک دوباره

 دیگه برنگشت
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م هاج و واج گفتم: نرگس، من خودم باباتو دیدم شبیه خودته، خود

 دیدمش

م شت. سه سال تما. بابام یک روز رفت و دیگه برنگیکن میفهم صبر

 یم یهمه جا را دنبالش گشتن. هر کس یک چیز

 گفت

 گفت با همان دختره که دوست یم یگفت رفته خارج، یک یم ی.. یک

 گفت خودشوکشته و یم یداشته فرار کرده، یک

 چه یمرد. ول صهغامید آقابزرگم که ناامید شد، دق کرد و از  خالصه

 مادرم یمن باباشد نه برا یفایده؟! مرگ اون نه برا

. یک سال بعد، عمویم یچاره ام زندگ یب یبابا ینه برا شوهر

 با مادرم ازدواج کرد. عمو دو ی،صادق،همان که تو دید

 از از همه تلخ تره؟ این که یچ یدون یاز مادرم بزرگ تره و م سال

 گه یمادرم رو دوست داشته و خودش م یبچگ
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 م وچاره اونم مثل من و پدر یکنه. بداشته هیچوقت ازدواج ن تصمیم

 مادرم بدبخت افکار احمقانه یک عده دیگه شده.

 ونا یمن ده ساله بودم با مادرم ازدواج کرد و چون تو یوقت خالصه

 و سخن ها و آنچه فمحیط کوچک و با اون حر

 براشون سخت بود اومدیم تهران یگذشته بود زندگ

  بهفروگذار نکرده و تا حاالبه من  یصادق هیچوقت از هیچ محبت عمو

 من کردند نه یکه برا کارهایی نگفته، – تو –من 

 قتمن هیچ و یسه تا بچه دیگه شون نکردند، ول یاون نه مادرم، برا

 نکردم یاحساس آرامش یا خوشبخت

 ی،گ یهمین به بابات م یمن که دهانم باز مانده بود، گفتم: پس برا

 خان عمو؟

 ی؟کرد یفکر م یخندید وگفت: خوب آره، مگه تو چ نرگس

به همه  یهمیشه که همین طور یکردم تو مثل همه، یعن یفکر م

 یکن یم یبا بابات هم شوخ ی،زن یم فحر
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 اسمش؟ یداره؟! اونم تو یدیوونه، آدم با باباش شوخ

 شد؟ یطاقت پرسیدم: باالخره بابات چ یگفت،ب یراست م

  صفحهزد و گفت یزهرخند تلخ

 ییعن یاز همون شش سالگ یشه،االن بیست و پنج سالمه ول یم باورت

 ذهنم ینوزده ساله، هنوز چشم به راهم؟!همیشه تو

 در و پیکر، یب یکنم باالخره یک جا، یک گوشه این دنیا یم تصور

 یکنم. اون وقت اون سندها ییکروز بابام رو پیدا م

هش بست، و حاال به نام من ارا که بابام به خاطرش در به در شد  لعنتی

 اون هنوز ما رو یکنم یعن یدم. همیشه فکر م یم

 م؟افته؟ ممکنه یک روز خودش بیاد دنبال ی! اصال یاد ما میادشه؟

ت ایاونو بر یعمویت جا ی،گفتم: حاال الاقل شانس آورد یمن با سادگ

 گرفته

 گفت یعصب ینرگس با نگاه
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ه ندوست داره،  یعمو، خیل عمویش رو به عنوان ی،آدمکن یم اشتباه

 زن یمادر،نه جا یباباش. مادرش رو هم جا یجا

 عمو

 ی؟چ یبا تحیر پرسیدم: یعن من

 بابام یاآد. دلم بر یاین که،از عمویم، از مادرم و از خودم بدم م یعنی

 سوزه و از مادر و یکه به خاطر من در به درشده م

 یرصحخودم، شاید باورت نشه، انگار کینه به دل دارم،  یعمویم و حت

 ام

 ی؟گ یم یفهمم چ یچرا؟ من نم آخه

م فهمم چه مرگمه. عمویم باها ینوزده ساله نم ی،خودممکه هیچ تو

 مهربونه. اگه اون با مادرم ازدواج نکرده بود معلوم نبود

 به با مادرم ازدواج میکرد و من یمیشد؟ شاید اصال یک آدم عوض چی

 با این همه، یافتادم ول یم یو بدبخت یدر به در
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ا یپدرمه و شوهر مادرم.  یمن جا ینتونستم قبول کنم که عمو هنوز

 خواهر و بردارهام که این قدر دوستشون دارم.آخه

! هم دختر عمو، نه؟ ی،هم خواهر باش یمسخره س که تو با کس خیلی

 یگذره. فکرهای یم یسرم چ یتونم بگم تو ینم یوا

 سر ینیست و بیش ترین بدبخت یجوه گفتن یمنو م زغشب و روز م که

 تونم تکلیفم را با خودم روشن کنم. یاینه که، نم

ا ام ی یراضآد یا دوستشون دارم، نا یباالخره ببینم ازاین ها بدم م یعنی

 تونم ببخشم یا نه؟ درعین حال دلم هم یم ی،راض

م ونعمویم که ا ینداره، برا یمادرم که گناه یسوزه، برا یم براشون

 یخودم که یک عمره ال یمرتکب نشده و برا یگناه

 منگنه موندم و هنوز نتونستم تصمیم بگیرم

 یناو به سمت من چرخید و گفت: حاال، فکر کن این بدبختیه یا یکدفعه

 تو یک عمر با یک پدر ی؟بدبخت یگ یکه تو بهش م
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و بعد  یکرد یزندگعاشقانه دوستت داشته  یکه اون طور مهربون

 که یباالخره دید یول یچشمت، با همه سخت یجلو

 یلوفوت کرد و تمام شد. درسته دلت میسوزه، سخته، دردناکه،  رفت،

 پدرت مرده س یا زنده، ینه به اندازه این که ندون

 و اگه ی؟کنه، نکبت یا خوشبخت یم یزندگ یزنده س در چه وضع اگر

 یا خودشو ی،مرده، به مرگ طبیع یمرده چطور

 یهمیشه حسرت نگاه پرمحبت فیا اصال کشته شده؟ از اون طر کشته

 نگاه پدرته به دلت مونده باشه، نه نگاه یکه بدون

س م کوقت هاست که از تما یمهناز،خیل ییا پدربزرگت و ... وا عمویت

  صفحهاز مادرم. همیشه فکر یو کارم نفرت دارم، حت

ک یثل مباز زدن بابام را دید، چرا  این قدر اکراه و سر یکنم،وقت می

 دست این و اون صبر کرد و صدایش یتکه خمیر تو

ت داد اگه مخالف ینشون م ینیومد؟ اگه اونم از خودش یک وجود در

 منو از یمنو حامله شد، یکجور یکرده بود، اگه وقت
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 .. بین برده بود و اگه

م و فتر یکردم. تا مرز دیوونگ یعمره من بااگر و شاید و اما زندگ یک

 همه این سال ها از یفایده و تو یبرگشتم و آخرم ب

وش جبودم، با مردم و اجتماع  یجا که ناخودآگاه از خونه فرار اون

 ها و یخوردم و دوست شدم و این ارتباط ها و دوست

ا بدیگران بوده که منو سرپا نگه داشته و هربار  یدردسرها شنیدن

 هاشون به خودم نهیب زدم که درد منشنیدن درد دل 

 سر خودم زدم و خودم رو توبیخ کردم و ینیست، خودم تو اصالدرد

 یدوام آوردم. اینه که حاال از دست تو که این جور

ه که تا یکخورد یکفرم در اومده. اصال از همه کسان یباخت خودتو

 کنن یشه، خودشو رو ول م یباال و پایین م یزندگ

 نکه فقط بلدن مثل شیر برنج ولو بش یاز آدم های.. نفرت دارم. 

 یها فو حر یبا نمک به من کرد و شروع به شوخ یدست اشاره ا با

 بامزه زدن کرد. انگار نه انگار که چند دقیقه پیش
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 یتعجب را تو یها از دهان همین آدم بیرون آمده بود. وقت فحر آن

 و یچشمهایم دید یا شاید هم فکرم را خواند، با سادگ

 بامزه گفت یلحن

سه ب !ی؟حاال تا قیامت من روضه بخونم تو سینه بزن ی! توقع دارچیه؟

 دیگه من درد دل هام رو کردمو سبک شدم. تو هم

ه . از اون گذشتیکه من شک دارم، درس گرفت ی،عقل داشته باش اگه

 مغدلم  یشه که تو یکنم دلیل نم یم یچون من شوخ

و ول قنبرک بزنن یا یچاره همه که مثل تو بلد نیستن فور ی. بنباشه

 زنن که در حقیقت یم فوقت ها آدم ها حر یبشن! خیل

این که گریه  یخندن فقط برا یها هم م ینزده باشن و خیل فحر

 ! یا بازم توضیح بدم؟ی؟ش ینکرده باشن، متوجه م

 آورد گفت یخنده دار در م یکه شکلک یبعد در حال

 زغ،این قدر قیافه هالوها رو به خودت نگیر، تو اگه یکخورده مپاشو پاشو،

 پیش تر از این ها به یکله ت بود، بایدخیل یتو
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خودشیک  یکه دوستت به عنوان یک آدم، حتما برا یافتاد یم فکر

 ییک بار سوال نکرد یداره. نه این که حت یهای صهغ

ن م یگ ینشده، اونم هیچ، تازه این قدر راحت م ولغفکرتم مش هیچ،

 یبه بابات م یدار یکردم چون به همه شوخ یفکر م

 خان عمو! آخه آدم این قدر خنگ؟ یگ

 خندید، اضافه کرد یکه خودش هم از خنده من م یدر حال

 یوده بکه تا حاال فهمید یاگه خنگ نبود ی،و زهرمار،بایدم بخند هرهر

 این دنیا هستن یتو یدیگه ا یاز تو هم آدم ها یرغ

لکه ا ب.. و اون وقت سرتون رو از الک مبارکتون آورده بودین بیرون ت

 کم سوتون چهار قدم دورتر را ببینه یچشم ها

 یگفت،حاال دیگر این قدر شعور پیدا کرده بودم که درست یم راست

 هایش را بفهمم و قبول کنم. پساین بار هم دست فحر

راه افتادن به او تکیه کردم. چون  یم و برادست دوستم گذاشت در

  صفحهگفت: یباتمام وجود به این نتیجه رسیده بودم که راست م
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 یه مافتادم که آزیتا همیش یبود.یاد شعر یشیر برنج بودن کاف دیگر

 خواند: چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.چشم

ه ب یمن هم، اگر چه دیر و توسط دیگران و به زور شسته شد ول های

 جور دیگر دیدن به فریادم رسید. با یهر حالت و

 یوقکردم روحم را  یم یسع یدر رنج بودم، ول یاین که از لحاظ جسم

 کنم و به تالش وا دارم

ر شد، س یکه م یهر کالس یآزیتا و نرگس دوباره همپا شدم و تو با

 از -گفت:  یکردیم و گرچه نرگس همیشه به خنده م

 من ولی –آد، فقط خدا عالمه  یدر م یباالخره، چه آش شله قلمکار ما

 گذاشته بود یکه پدرم برایم باق یدر سایه رفاه

به  یبختدست و پا زدن در بد یفرار از گذشته هایم به جا یبرا توانستم

 در این مسیر به تازه پناه ببرم و یشناختن دنیاها

از آن موفقیت ها، یاد  یو مهارت هم دست پیدا کنم. یک موفقیت

 یبود که من هیچ وقت فکرش را هم نم یگرفتن رانندگ
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نتظار ا فباالخره با تشویق نرگس و آزیتا یاد گرفتم و برخال یول کردم،

 یهم شدم. دیگر برا یخودم و دیگران راننده قابل

 ویم که به قول نرگس سر از همه کارها در آوریم، وسیله هم داشت آن

 خالصه رفته رفته ارتباط گسترده و فعالیت و

م خودم ه یبا نرگس و آزیتا، خواه ناخواه بدون این که حت همراهی

 دیگر تبدیل کرد. ترسم از آدم ها و یبفهمم مرا به آدم

میشناختم فرو که خودم از خودم  یریخت، آن پوسته ظاهر اجتماع

 ریخت و شخصیت نهفته ام رشد کرد و شکوفا شد،

کرده بود. من بدون  یریز یاش رامحمد پ یکه پایه ذهن شخصیتی

 خواست و این تحول یشدم که او م یم یمحمد، مهناز

ه ک یکرد، زجر یرا، داغ نداشتن او و نبودنش برایم زجرآور م شیرین

 افکارم آن بودم. هرچه یعاجز از درمان یافراموش

بل قکرد،بیش تر از  یم ییرغام ت یبه دنبالش اعمال و نحوه زندگ و

 را بیش یطلبید. انگار هرچه زندگ یوجودم محمد را م
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من که  یشناختم و این برا یشناختم، بیشتر هم محمد را م یم تر

 بود. چه یکشنده ودائم یدیگر او را نداشتم، شکنجه ا

که  یایاو را با دیگر مرده یت وقتریخ یبه جانم م یتلخ و ناگفتن درد

 کردم. یدیدم، مقایسه م یشناختم و م یم یبه نوع

قابل فکر کردن نبود، چه برسد  یحت یذهن من، هیچ مرد ینه، تو

 مقایسه با محمد

 یبا ه یتحول ها، مقایسه ها و تصمیم ها و نتیجه گیر ییروغاین ت همه

 من صورت میگرفت و ذهن و قلبم زغم یاختیار تو

چاره  یشد و مرا ب یبیش تر به گذشته و محمد متمایل م یحدت با

 خودم یبودم که روز یمیکرد. چون عاشق و طالب چیز

 از او نداشتم یباعث گم شدنش شده بودم و حاال هیچ نشان

قا گ آو هفته ها و ماه ها مثل برق و باد گذشتند و سالگرد مر روزها

 مغر یلجون فرا رسید. امیر بعد از فوت پدرم، ع
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ت راثهمه ما، به دلیل خواست مادرم به دنبال کار انحصار و ناراحتی

 که به یخواستیم از خانه ا یفروش خانه بود. م یبرا

 خانه فکه برخال ای خانه. برویم– نداشت قدم برامون –مادر  قول

 نداشت. باالخره یهیچ کس به آن دلبستگ ی،قدیم

 کس امیر ثمر داد و به خواست مادر قرار شد سهم االرث هر تالشهای

 و انبار با توافق همه دست ازهغمعلوم شود. م

 هدهعمسئولیت آن را به  ی،ماند و امیر تا تمام شدن درس عل نخورده

 گرفت. از پول فروش خانه هم یک آپارتمان خریدیم،

حساس حیاط دار ا یمادر بعد از مرگ پدرم دیگر در خانه ها چون

 آرامش نداشت. بقیه پول ها هم تقسیم شد و به حساب

 یا انهکس جداگانه ریخته شد. یک سال و نیم از فوت پدرم، ما از خ هر

 که تویش عزیزترین کسانم را از دست داده بودم،

و شش  دادو همان وقت ها بود که آرام آرام امیر زمزمه ازدواج سر رفتیم

 دن درس منماه بعد، درست همزمان با تمام ش
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 ردک یو ازدواج با ثریا راض یخواستگار یبود که امیر،مادر را برا

دم یا بو توانم احساسم را از وصلت امیر با ثریا بیان کنم. خوشحال نمی

 یخوردم؟ نم یکردم یا حسرت م یعمگین؟ ذوق م

ا ید ثری،بانهایت دوست داشت و من به خاطر برادرم ی. امیر ثریا را بدانم

 داشتم، ثریا را که در تمام این سال یرا دوست م

ل بوقحاال دیگر  یاش کرده بودم، ول یفراموش یام را برا یهمه سع ها

 او یو حماقت من پا یداشتم که گناه ندانم کار

ل، حا کننده گذشته بود و در عین یمن تداع ی. به هر حال او برانیست

 کشید که باز هم یاحمق بودن خودم را به رخم م

  صفحهنبود یعذاب کم

 االحبه خانه ثریا رفتیم، که  یخواستگار یکه همراه مادر برا روزی

 ریبیغکوچک و آراسته بود، چه حال  یآپارتمان

شکسته تر شده بود. آن  ی. زهرا خانم به نسبت پنج سال، خیلداشتم

 روز او هم، مثل من، نتوانست تاثرش را پنهان کند. با
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ا بزند، نم اشک چشمش را ب یرفآه کشید و بدون این که ح مظلومیت

 کردم که ظاهرم یدست پاک کرد. من چه تالش

ر دکه  یو تالش یتاثر. مادر با تمام سع یباشد و آرام و ب خوشحال

 عوض یثریا را دیدنظرش فور یداشت، وقت یسختگیر

راه برگشت به زبان  یشد و مهرش بر دلش نشست و موافقتش را تو

 آورد

وب سرته، دختره هم این قدر خ یتوچند ساله این فکر تو یوقت خوب،

 که الاقل آرزو یآقا جونت بود نگفت یبود، چرا تا وقت

 از دل اون خدا بیامرز هم بر بیاد؟

گرم چشم  یکه اشک یکشید و سکوت کرد و من در حال یفقط آه امیر

 االن اگه آقا راستی–سوزاند، فکر کردم  یهایم را م

سرو سامان  یکه آن قدر آرزو یداشت؟! آقا جون یبود چه حال جون

 یک چیز برایم یول –گرفتن بچه هایش را داشت. 
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ال حآالیش و در عین  یبود که ثریا، با آن رفتار مهربان و ب مسلم

 یموقرانه و مسلط، به سرعت در دل پدرم هم جا باز م

 یآمد و حت یم یدانم چرا به نظرم صورتش دوست داشتن ی.نمکرد

 نکرده بود، پس حتماا یصورت او که مسلماا فرقزیبا. 

 به خاطر نگاه من بود

ک ییا زود روبراه شد و به خواست ثر یامیر و ثریا خیل یعروس مقدمات

 و بدون تشریفات برگزار شد. یمراسم معمول

دا جان شنزدیک خانه ما خرید. و الحق با این که خانه  یآپارتمان امیر

 ت ما یا در حقیقت مادر رابود نه ثریا نه امیر هیچ وق

 یمنار نگذاشتند. ثریا که به خواست امیر دیگر بیرون از خانه ک تنها

 سرشار از محبت داشت و یکرد، با مادر رفتار

 ییلخد. برقرار کرده بو یدوستانه و بسیار نزدیک با من و عل یا رابطه

 خانه ما باز کرد و امیر یخودش را تو یزود جا

 زهرا خانم باشد یدیگر برا یکرد تا پسر یخودش را م یهم تمام سع
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 یساو و عرو یشایسته برا یدرست انتخاب کرده بود. ثریا همسر امیر

 ما بود که اگرخانم جون و پدرم یشایسته برا

 میرکه در روابط ا یکردند. چیز یحتماا به وجودش افتخار م بودند،

 یالمن جالب بود، این بود که در ح یبرا یوثریا خیل

هنوز  ا بود،ویداندازه امیر به ثریا از رفتار و نگاهش کامالا ه یعالقه ب که

 یخواست، صدا یم یهم مثل گذشته ها وقت

ت هر دانس نمی و –! حاجی پسر زن –زد  یرا در بیاورد، صدایش م ثریا

 ناخودآگاه یاد چه خاطره ،منفبار با این حر

 چه را ا وافتم. فرق آن ها با من این بود که فهمیده بودند، چر یم هایی

 خواسته شان هم آن قدر صبر یخواهند و به پا یم

ه باستقامت کردندتا باالخره صبرشان به ثمر نشست و من بیش تر  و

 بردم و اینکه یار دانا و یعیب خودم در گذشته ها پ

ه ر کسال ها هر با محمد نبودم. به هر حال هنوز بعد از یبرا صبوری

 اوس چطوری –گفت  یبه جواد م یامیر به شوخ
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م هکردم حاال او  یفتادم وفکر ما یاختیار یاد محمد م بی –!جواد؟!  - 

 محمد اوس –حتماا فوق لیسانش را گرفته و شده 

تا  یرکردم که ام یدیدم، باور نم یامیر را به ثریا م یمحبت ها وقتی

 این حد بتواند مثل یک مرد عاشق و شیفته رفتار کند.

ه میشهاست که انگار توقع دارند  یخواهرها نسبت به برادرها طور دید

 که یو همه جا رفتارشان برادروار باشد. مثل زر

 شه محمد اصال به این چیزها نمی باورم من –گفت  یسال ها م آن

 که در کالم و رفتار شیفتگی از هم من –فکر کنه! 

 یرابان کردم. خالصه همان طور که ثریا با تمام تو یبود، تعجب م امیر

 یخانواده ما یک دختر دیگر شد امیر هم برا

این  یشد و زهرا خانم در هر فرصت یو زهرا خانم پسر دیگر جواد

 آن یآورد. خدا را شکر زندگ یموضوع را به زبان م

از  یرفت و من وقت یده بود وآرام پیش مدرست افتا یدر مسیر ها

  صفحهکردم در یمادرم ذوق م یامیر و خوشحال یخوشبخت
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کردم انگار حلقه معیوب خانواده ام فقط من  یحال احساس م عین

 را به چنگ آورده یهستم. من که زودتر از همه خوشبخت

 یشد ونم یداده بودم و این رنج مثل خوره سوهان روحم م فاز ک و

 دارد یاین دنیا بهای یتو یتم دم بزنم. هر چیزتوانس

ق، عش به دست آوردنش باید آن را بپردازند. این میان یانسان برا که

 است که هر یجزو چیزهای ی،مخصوصا عشق حقیق

 یانآن را ندارد. و فقط معدود کس یتوان و اتطاعت پرداخت بها کسی

 توانند یآیند، م یکه از عهده پرداخت بهایش برم

و همتایش بدهند و خوب مسلماا من جز یو رها، تن به لذت ب سرمست

 آن دسته نبودم. من که همیشه در ذهنم این امید را

 خره بااالکه محمد ارتباطش را با خانواده ثریا حفظ کرده باشد، ب داشتم

 ازدواج امیر و ثریا این امیدم هم تبدیل با یاس شد.

ن طمئمباره او از آنها شنیدم، در یاز او شد و نه حرف ینه خبر وقتی

 خبرند و سرخورده و مایوس و نا یشدم که آنها هم ب
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به آینده  یامید باز چشم به گذشته و خاطراتم دوختم، چون امید

 و هراس ینداشتم، هرچه بود اضطراب بود و بالتکلیف

 یسکالاز هم یپاییز سال آخر دانشگاه، یک یاز روزها ییاد دارم یک به

 یپخش م یاش شیرین یناسبت نامزدهایمان به م

 از بچه ها پرسید یگفتند. یک یکرد و همه به او تبریک م

 پریسا،اسم داماد چیه؟ یراست

 پریسا گفت: محمد وقتی

ه ک یبه دلم چنگ زد. عشق یفرو ریخت، انگار یک یمن یکدفعه هر دل

 پریسا بود، یموقع به زبان آوردن آن اسم درصدا

ور را لرزاند و یک لحظه با وحشت این فکر کشنده به ذهنم خط قلبم

 فامیلش –کردکه نکند ...؟! با دلهره و تشویق پرسیدم 

 !چیه؟ –
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ن ماه یچند ثانیه هم بین گفتن اسم و فامیل فاصله نیفتاد، ول شاید

 بود. این واقعیت به یدیوانه کردن من کاف یچند ثانیه برا

 قتمن هیچ و ید ازدواج کرده باشد، ولهجوم آورد که شاید محم ذهنم

 خواستم به این واقعیت فکر کنم. آن روز در ینم

ه بم و و افکاردرهم، کالفه بودم قید کالس آخر را زد صهغکه از  یحال

 نرگس گفتم

 یا نه؟ یآ یخوام برم بیرون. م می

 نرگس پرسید: بااین عجله کجا ؟! باز زد به سرت؟

 آمد، گفت یکه دنبالم م سکوتم رادید، همان طور یوقت

  ی؟صفحهپرسیدم کجا میر

 یا نه؟ یآ یدونم، آخردنیا. م ینم

نگفت و در  یکه فهمیده بود حالم خوب نیست، دیگر چیز نرگس

 یم یسکوت کنارم نشست و من که مثل دیوانه ها رانندگ
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م تادرفتم. به اول جاده که رسیدم، حیران ایس یتا جاده آبعل کردم،

 فرمان گذاشتم. در تمام طول راه یومستاصل سرم را رو

ه ککردم و این  یبه گذشته و آینده نامعلومم فکر م شوشغم یفکر با

 رسد؟! هراس از آینده یمن آخرش به کجا م یزندگ

اه ر چشم به ینداشتم. تا ک یکرد و من راه به جای یمچاله م وجودمرا

 که معلوم نبود اصال یبودن؟! چشم به راه معجزه ا

 اتفاق بیفتد

 خنده دار پرسید یباالخره حوصله نرگس سر رفت و با لحن

 شه بفرمایین این جا کجاست؟ نکنه آخر دنیا این جاست؟ یم

 سرم را بلندکردم و لبخند زدم. باز همان طور خندان گفت

آخرش این جا، دیگه اول دنیا خونه ت باشه،  یبر سرت،وقت خاک

 شه. آخه بیچاره، تو چرا این قدر یم یچ یمعلومه زندگ
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از پس جمع و  یدنیات رو بزرگ کن یترس یدنیات کوچیکه؟ م

 ی؟جورکردنش بر نیا

 سکوتم رادید، اضافه کرد یوقت

چه تو  آد، یکه اونچه قراره پیش بیاد، پیش م یهنوز اینو نفهمید یعنی

 ی؟و نگاه کن یچه سر تو باالبگیر یخودتو قایم کن

 یکش یخجالت نم ؟فزیر بر یکله ات رو بکن یخوا یم یتا ک آخه

 ازشنیدن یک اسم و ربطش دادن به یک واقعیت، این

با  و یکه این قضیه، چه تو بفهم یتو باید اینو قبول کن ی؟ش یم جوری

 و چه نه، اگر تا حاال اتفاق نیفتاده باشه به یخبر بش

با خودت  افته. پس مثل بچه ها رفتار نکن، یعد از این اتفاق محال ب هر

 رو راست باش.اون که مسلماا تارک دنیا نشده،

 یبش یتون ی.. همان طور که تو نم

همین به  یتوانسم بشنوم، چه برسد به این که فکر کنم، برا ینم حتی

 که بود دهان نرگس رابستم که برایم از یهر بدبخت
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بعد از آن  یاستم به آن فکر کنم، نگوید. ولخو یکه نم واقعیتی

 یآن روز نرگس تو یها فروزهمیشه با فکر به آینده، حر

 هراسان نم و ، - نشده دنیا تارک اون مسلماا –پیچید که  یگوشم م

 گرداندم تا فراموش کنم یرو برم

 یگذشت، سریع هم م یشد، م ینم فبه خاطردل من متوق زمان

 گذشت و آینده دوستانم یک به یک مشخص میشد. اول از

 صربه نام نا یهایشایش که پسر یاز همکالس یمریم با برادر یک همه

 بود،ازدواج کرد. ناصر که فارغ التحصیل رشته

خوش  ر ومریم، فوق العاده سر وزبان دار و با پشتکا فبود، برخال حقوق

 یمفکر بود. به پیشنهاد ناصر بود که من و مر

گرفتیم مهد کودک دایر کنیم و یک سال بعد از تمام شدن  تصمیم

 که یدرسمان، با فعالیت و تالش ناصر و مریم و سرمایه ا

  صفحهمن از سهم خودم گذاشتم، در تالش باز کردن مهد کودک بودیم
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ول ق از به یگذراند و زمزمه های یاش را م یآخر حاملگ یماه ها ثریا

 نرگس با نوا شدن مهندس پارسا بود. آزیتا باالخره

 شانمهندس پارسا نرم شده بود و مقدمات نامزدی یبرابر اصرارها در

 شد که سر و کله یک خواستگار سمج هم یفراهم م

د چن یمادر با شدت یمن پیدا شد و بعد از چند سال زمزمه ها برای

 در کار نبود. یبرابر دوباره شروع شد. دیگر بهانه ا

ز اسر باز زدن  یقابل قبول برا یدرسم هم تمام شده بود و من دلیل

 ازدواج نداشتم

س از دوستان امیر و جواد بود که در عین حال رئی ییک خواستگارم

 بود که جواد در آن کار میکرد. اسمش شاهین یشرکت

سرشناس و  یدو سال داشت و از خانواده ا یو یک یبود. س ارجمند

 بیش تر ثروت خودش باد فپولدار بود. البته نص

نج پکه پدرش با وجود زنده بودن بین  یبود که از تقسیم ارث آورده

 پسرش تقسیم کرده بود، به او رسیده بود. جواد در عین
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اش در  یداد از مشکل پسند یاو داد سخن م یاز خلق و خو اینکه

 که انتخابمگفت تا من از این  یانتخاب همسر هم م

ن مد، من، مادر ذوق میکر یکه هر قدر به جا یذوق کنم. در حال کرده،

 خواست کله جواد را بکنم. این دیگر یدلم م

به  ستنرگش د یدانشگاه نبود که بتوان با همدست ییا از بچه ها ریبهغ

 خواهم شوهر یگفتم نم یم یسرش کرد. وقت

 یرارق یبو  یشد و کار از بگو مگو به گریه و زار یبر آشفته م کنم،مادر

 اولین بار یکشید و آخر سر هم برا یمادر م

 که او ینا یاز رفتن محمد، امیر با من کلنجار رفت. اصرار آنها برا بعد

 قابل یرغمن  یبیاید، برا یخواستگار یباید برا

 یزار وریه گقابل مخالفت بود. باالخره هم مادر با  یرغآنها  یو برا قبول

 چاره مادرم، با چه یو التماس پیش برد. ب

 فحر شود، یرود و ازدواجم دیر م یاز این که سنم دارد باال م یوحشت

 میزد



 

  683                        

 داالن بهشت

 رگسناین که مجابم کند، از  یمخصوصاا برا ی،در روزخواستگار مادرم

 آشپزخانه یهم خواسته بود که بیاید. نرگس تو

 ییلخارجمند را که به قول مامان  یدر آقا یشده بود که از ال قایم

 برازنده بود ببیند و نظر مادر را تایید کند. من خودم قبالا

 یرس ارجمند با یدو بار خانه امیردیده بودمش. خالصه، جناب آقا یکی

 کامل وارد شد. رفتار و یافراخته و اعتماد به نفس

 شتربود انگار همه چیز تمام شده است و همین بی یبه من طور نگاهش

 آورد. مادرش از خودش بدتر بود، یکفر مرا در م

 یالر حخریدارانه د یکرد تنها مسئله مهم، نظر اوست. با نگاه یم فکر

 گنده یکه مدام دست هایش را که پر از انگشترها

 یلگد کرد. سب یکرد و مرا برانداز م یم یداد و سخنران یتکان م بود،

 زورم یکه آورده بودند، آن قدربزرگ بود که حت

 پ،تو مثل که –رسید جابجایش کنم. هر چه مادر و امیر و ثریا  نمی

 یباز و گرم نشان م روی –و چاق شده بود  قلقلی
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 ررفتار و اخم هایم هم بیشت یشد و سرد یدادند، من لجم بیشتر م

یش په آشپز خان یبعد از چند دقیقه که نشسته بودم، پا شدم و رفتم تو

 نرگس

 نرگس با خنده گفت

 را به خودت نگیر، از سر تو هم زیاده بونغم یقیافه آدم ها

یاد م زنداشت، چه از سر یحق با او بود. منتها در اصل قضیه فرق شاید

 ینداشت. با ب یبود و چه کم، در جواب من تاثر

 یه اریختم، اما تا خواستم بنشینم، مادر صدایم زد. چار یچا خیالی

 ه بود و من چقدر بارفتم. نه سال گذشت ینبود، باید م

 وکه دنبال محترم خانم میرفت که با خواستگارهایش سالم  مهنازی

 علیک کند، فرق کرده بودم. حاال نه تنها دست و پایم

ا با رش ا یارجمند و مادر گرام یآقا یلرزید، قادر بودم با خونسرد نمی

 که یکردن نقش یازخانه بیرون کنم. باز یاردنگ
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 یانتظار میرود، از من خیل یر چنین موارداز یک دختر د معموالا

 آمد. از این مراسم و یگذشته بود و دیگر از دستم برنم

ان گردی یکه قابل بیان برا یمسخره دلم به درد آمده بود، درد حرکات

  صفحهبیشتر شد که مادر و امیر گفتند ینبود و حرصم وقت

ه که ب نگاهی –کن، برین صحبت کنین.  یارجمند را راهنمای یآقا –

 چاره یمادر کردم، آن قدر هشدار دهنده بود که ب

امیر  ت ودستپاچه رویش را به امیرکرد و با نگاه از او کمک خواس مادر،

 و سر و صدا فضا را یکه مثل همیشه با شوخ

 کرد یما را به اتاق من راهنمای یشلوغ کرده بود، هر دو

 یچقدر م فختلواحد در دو زمان م یآدم در مورد موضوع احساس

 من همان مهناز چند سال یتواند متفاوت باشد. یعن

 صحبت کنند؟ یرفت تا دو نفر یبودم که همراه محمد م پیش

دلم نه خجالت  یامیر در را بست، از حال خودم تعجب کردم، تو یوقت

 بود، نه شوق، نه تشویش. هیچ چیزنبود، هیچ چیز



 

  686                        

 داالن بهشت

 یسکدرمان را چه  ید بو خفقان. این در صهغچه بود، حرص بود و  هر

 یتوانست بفهمد؟ از وضع خودم و از اجبار یم

ه کشیدم، سر سام گرفتم. از هم یکه م یبه تحمل داشتم و عذاب که

 بود که نگاه محو تماشا و مشتاق و یبدتر، حس انزجار

ه بوع آورد.از لبخند هایش حال ته یاز تمایل او در من به وجود م پر

 داد و از حاشیه رفتن هایش حال خفقان. یمن دست م

 اتاق از و – شو گم برو –توانستم بگویم  یخواست م یچقدردلم م

 بیرون بیندازمش

 ینشست، با آن حال صاحب خانگ یکه محمد همیشه م یمیز پشت

 شنیدم،این بار نه یزد و من نم یم فنشسته بود و حر

 یابه از که مثل گرسر شوق از سر انزجار و نفرت. دیگر از آن مهن از

 یخورد، خبر یملوس،فقط به درد ناز و نوازش م

 خواست چنگ بیندازد و از هم یکه دلش م ینبود. این بود که ببر

 بدرد
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 یکه به کار م یشمار یب یاش فقط من ها یطوالن یمیان سخنران در

 خورد و لحظه به لحظه تحملم کم یبرد، به گوشم م

 شد که یکدفعه دست برد و قاب خاتم محمد را برداشت و من یم تر

 یمحمد م یدست ها یازاین که دست هایش به جا

. یه دختر قشنگچ -زد وگفت:  یحال جنون پیدا کردم. لبخند خورد،

 نگاهش هم به شعر نیفتاد. چقدر از او حتی همین، –

 ثلآمد به نظرم آمد یک احمق است، یک احمق پولدار که پول م بدم

 پوشاند، یحماقتش را م یخوش آب و رنگ رو ینقاب

 یزد و من در حال یم فبه حماقت چند سال قبل خودم. او حر درست

 خاطرات آن شب گرم رقغکه سرم پایین بود، 

را مخوش آهنگ محمد که  یاولین بار به صدا یبودم که برا تابستانی

 دادم. خدایا، این چه یمخاطب قرار داده بود، گوش م

چ من دیگر هی یاست که با دست خود به جانم انداختم؟! یعن سرطانی

 وطهغافکار درهم و برهم  یشدم؟! تو یگاه درمان نم
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ن که به گوش م یهایش ته کشیده بود با لحن فخوردم. او که حر یم

 آمد، پرسید یمسخره م یمهربان یبه جا

 ندارین؟ یسوال شما

ط نامربو فمع کردم که حررا به هم فشردم و تمام نیرویم را ج فکم

 او نگاهم ینزنم. سرم را بلند کردم و در حالیکه به جا

 میز بود، گفتم یبه قاب خاتم رو

 نه

 جا خورد و پرسید

  صفحهنیست؟ یوسوال فهیچ حر ییعن

ز ا اصدایم از خشم،خش برداشته بود. انگار تقصیر او بود که محمد ر

 دست داده بودم

 پرسم یباشه بعد حتماا م یدوباره گفتم:نه، اگه سوال
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 سوخته، معلوم شغزور از جایش بلند شد و احساس کردم که دما به

 یآماده م راغ یجواب دادن ها یبود که خودش را برا

 دونببیرون رفت،  یو حاال وا رفته بود و من دلم خنک شد. وقت کرده

 اش را بدهم در را بستم و یاینکه جواب عذرخواه

 قلبم یرو یمیکردم، انگار چیز یسینه ام چنگ زدم. احساس خفگ به

 کرد. دستم به زنجیر گردنم خورد، یم یسنگین

 –. محمد کنه لعنتت خدا –اختیار از ذهنم گذشت  یمحمد.ب زنجیر

 که باید یزبانم را گاز گرفتم. چرااو را؟ کس یفور ولی

شد، که  شود، منم که شدم، خوب هم شدم. اشک هایم سرازیر لعنت

 تا چشمش به من افتاد، آمد یامیر در را باز کرد ول

 آهسته پرسید یاتاق و در را بست و با صدای یتو

 خهم آاین ها آبرو دار یمهناز، من جلو ی؟چ ی.. چته؟! این کارهایعن

من ندارم. بگو برن گم شن. من آدمم نه وسیله  ی.. حرفش را بریدم:ول

 حفظ آبرو



 

  690                        

 داالن بهشت

 امیر با عصبانیت بیرون رفت گریه حرفم راقطع کرد و

بقیه  ورم با این که ماد یگذشت. ول یروز، به قول مادرم، با آبروریز آن

 با من قهر کردند و اگر مسئله زایمان ثریا پیش

کرد، می خانه ما کش پیدا یاین قضیه تو ینیامده بود، معلوم نبود تا ک

 ارجمند از رو نرفته بود یآقا یول

 شغاو شده ببینه چه جوریه که همه براش گفت:شاید کنجک یم نرگس

 .یکن یم یکنن، اون وقت تو این جور یم فو ضع

یگه د یتو گذاشته و خبر نداره که کار از جا یخانم یچاره اینو پا یب

 خرابه

 یبا نرگس که به خاطر مادر و خانواده ام سع یروزخواستگار همان

 یداشت مثالا مرا سر عقل بیاورد جر و بحث مفصل

 که باعث شد با حالت قهر از خانه ما برود کردم

یک روز  یکه هنوز هفته ا یسرکالس خوشنویس یآن روزوقت فردای

 یجویانه به خاطر تند یرفتیم، دیدمش، آشت یم
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 رفتار روز قبلم به طرفش رفتم و لبخند زدم، که نرگس گفت

  صفحهواسه خرکردن من، لبخند ژوکوند نزن یبیخود

 کردم یشروع به معذرت خواهاز ته دلخندیدم و 

 ببخشید به خدا،دست خودم نبود

ستم د آورد و به یرا در م یورقه هایش ورقه ا ینرگس در حالیکه از ال

 داد، گفت یم

 یاتفاقاا دست خودت بود، بخون تا بفهم

 خوش این شعر را نوشته بود ییک ورقه باخط یرو

 که افکندم به دام صد بال خود را مغآن مر من

 هنگام، کردم مبتال خود را یپرواز بیک  به

 داشتم در گل یداشتم بر سر، نه پای یدست نه

 دست و پا خود را یدست خویش کردم، این چنین ب به

 از طرح وضع ناپسند خود، گریزانم چنان
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 گر دستم دهداز خویش هم سازم جدا خود را که

 هنوز آن ورقه به دیوار اتاقم است

ن مل بیان حا یکه برا یکه از راه ظریف یکردم، در حال یبا نرگس آشت

 پیدا کرده بود هم رنجیده بودم و هم خوشم آمده بود

 یتنها یو کوچولو و ب فظری یروز بعد،ثریا وضع حمل کرد و دختر سه

 ما به دنیاآورد که اسمش را یهمگ یعزیز برا

ان آرام یک دنیا هیج یزندگ یگذاشتند. به دنیا آمدن سحر برا سحر

 یما که هیچ وقت اطرافمان بچه کوچک یبود. برا

ه دل مادر و هر چ یسحر شد چشم و چراغ خانه ما و روشن نداشتیم،

  صفحهشد و شباهتش، به گفته مادرم به من یبزرگ تر م

 یم شد. مادر همیشه یشد،عالقه من به او چندین برابر م یتر م بیش

 لذتی چه من و– کردن کوچولو رو تو انگار –گفت 

بگیرم. سحر باعث بیدار شدن  وشغز این که او را در آبردم ا می

 وجود من شد که خودم هم از وجودشان یتو ینیازهای
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 یمکر فگرفتم،ناخودآگاه به این  یم وشغاو را در آ ینداشتم. وقت خبر

 افتادم که چقدر دوست دارم سحر بچه خودم باشد و

 یبکه  یداشته باشم. بچه ا یخواهد بچه ا یمیکردم چقدر دلم م فکر

 شد. از یاختیار در ذهن من شبیه به محمد مجسم م

 یشدم. وقت یگرفت مبهوت م یصورت م زمغم یکه تو یو انفعاالت فعل

 که یخواندم و او در حال یم یسحر الالی یبرا

 یشانه یا سینه ام بود خوابش میبرد، یا با سر و صداها یرو سرش

 یداد، حس یت مرا مبچگانه جواب ابراز احساسا

سوزان  یگرفت و حسرت یمقاومت مرا در خود م یرقابلغو  سرکش

 که مسلماا یکشید. حسرت بچه ا یوجودم را به آتش م

 توانستم حاال داشته باشم و نداشتم یم

 به دادم، پیش از همه چیز، محمد را یبه خیالم مجال جوالن م وقتی

 کردم و از تصور این که یعنوان پدر بچه ام مجسم م



 

  694                        

 داالن بهشت

 وو در عین حال محکم  فبا آن عطوفت و مهر و آن روحیه ظری محمد

 از بهترین پدرها باشد، یتوانست یک یقاطع،م

 شدم یحسرت م رقغ

ر گرفتن سحر، لذت داشتن و نیاز به داشتن بچه و ماد وشغدر آ با

 نهایت در یکردم، لذت ب یشدن را در خودم حس م

که از گوشت و خون خود آدم  یو کوچک فد ضعیگرفتن موجو وشغآ

 ناب پر یکردم وجودم از محبت یباشد. احساس م

ز اسرشار  یرفت یا نگاهها یامیر قربان صدقه سحر م یشود و وقت می

 اختیار یدیدم، ب یمحبتش را به ثریا و سحر م

ه بچ کردم اگر االن بود، اگر ما یشدو فکر م یدر نظرم مجسم م محمد

 دار شده بودیم، رفتار او چطور بود؟! مطمئن بودم

در پتوانست بهترین  یمن بود، م یهمان طور که بهترین شوهر برا او

 را که یباشد و از رنج این که هم خودم و هم بچه ا
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 یم ودمحاال در آرزویش بودم از نعمت وجود او محروم کرده بودم، به خ

 حاصل یبردم، اما ب یو رنج مپیچیدم 

از  یرغس پنبوده،  یکه دنیا، دنیا بوده، خود کرده ها را تدبیر یزمان از

 یمن هم نبود. مگر همیشه نم یبرا یعذاب حاصل

ه کم بود یخویش؟! من افتاده ا ی: بگذار تا بیفتد و بیند سزا گویند

 بدون یکشیدم. درد یدیم و درد م یخود را م یسزا

 مید بهبود.. دارو و ا

حل ک میمریم و ناصر ثمر داد و  یروزها بود که باالخره تالش ها همان

 آمد پیدا شد یمناسب که با سرمایه ما جور درم

که بیش ترش از سهم خود من  یامیر و سرمایه ا یبا کمک ها و

 از یبود،همراه آزیتا و نرگس و مریم که هر کدام گوشه ا

م ا یرا تقبل کرده بودند، نزدیک سالگرد تولد بیست و پنج سالگ کار

 سرانجام، مهد کودک ما که اسمش را سحر گذاشته
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 کردم، دادانشگاه پی یبه جا یدیگر یافتتاح شد و پناهگاه و ماوا بودیم،

 که با پناه بردن به آن سرم، را گرم کنم. تا آن جا که

 کردم و خودم را خسته یتوانستم کار م یم

ره وبادکشیدم تا مبادا روحم مجال جوالن پیدا کند و  یبدنم کار م از

 کند.مخصوصاا که مریم چون انمغدا یهمیشگ یفکرها

ت توانس یگذراند و حالش خوب نبود، نم یرا م یاول حاملگ یها ماه

 او را به عهده یزیاد کمک کند، پس من کارها

ود بکه به گردنم  یز حس مسئولیت سنگیناولین بار ا یو برا گرفتم،

 شدم و هم مدیریت و یم یهم دچار هیجان و خستگ

ز ا، ها یهمه دشوار مغکردم و، به ر یحاصل از آن را تجربه م مشکالت

 رقغ ی،اداره کردن عده ا یحس شیرین توانای

  صفحهشدم یم یشاد

 یآمدند، با حیرت حس م یم یاسم نویس یکوچک برا یبچه ها وقتی

 کردم به همه آن ها عالقه دارم و دوستدارم که پیش
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ا بکنند،  یم یکه باز یباشند. گه گاه مثل بچه های یشاد و راض ما

 منند، بچه یکردم همه این ها بچه ها یخودم فکر م

 داشتن یکیشان راداشتم یکه حاال آرزو یهای

 انهخشد که روزبه روز بیش تر به کارم عالقه پیدا کردم و مهد  این

 دومم شد که به اندازه خانه خودمان دوستش داشتم.

از  بانهایت زی یتولدم یک قاب قشنگ و ب یهمان سال بود که آزیتا برا

 خودش آورد یکارها

ن با صفا بود که در میا یته کوچه ا یاز یک خانه قدیم یا منظره

 یتناور داشت و از فراز دیوارها شاخه ها یدرخت های

ه ب یآن که شباهت یریخته بود. این منظره بکوچه  یو نسترن تو یاس

 ما داشته باشد، مرا به یاد آن جا یکوچه و خانه قبل

 ینتکردم. این تابلو شد ز یانداخت و انگار عطر یاس هارا حس م یم

 بخش کارم در مهد کودک
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م رایبتولد در ضمن افتتاح مهد کودک  یهم به عنوان کادو یابهر آقای

 زیبا که یبود. قاب خاتمفرستاده  ییک قاب رومیز

 رنگ این بیت نوشته شده بود یطالی یدر میان آن با خط

 چو زنجیر نگار فاز این دست من و زل بعد

 کام دل دیوانه روم یو چند از پ چند

ر وا تیره تر این بیت ها دایره یو با خطوطیمورب و در حاشیه با خط

 نوشته شده بود

 خانه روم یاز این منزل ویران به سو گر

 آن جا که روم عاقل و فرزانه روم دگر

 سفر گر به سالمت به وطن باز رسم زین

 کردم که هم از راه به میخانه روم نذر

 بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک تا

  صفحهدر صومعه بابربط و پیمانه روم به
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 ره عشق گرم خون بخورند آشنایان

 بیگانه روم یگر به شکایت سو ناکسم

 چو محرابش باز یببینم خم ابرو گر

 شکرانه روم یشکر کنم وز پ سجده

دست  از قاب را باز کردیم و شعر را خواندیم، چقدر یکادو یآن روز وقت

 گفت ینرگس خندیدیم که م

 است که اون شب حافظ باهاش آبرویت رو برد یاین جواب اون شعر

 یمیز کارم ماند و هر وقت چشمم به آن م یهمیشه رو یقاب برا آن

 بود تمام بیت ها را نخوانم و بیش از یرممکنغافتاد، 

ه بو آزیتا و نرگس ممنون نشوم. چون  یدر قلبم از دکتر ابهر پیش

 با یدکتر بود که من تا حدود یادب یکمک جلسه ها

یت دیدم که یک ب یعمیق واژه ها آشنا شدم و درکمال ناباور مفهوم

 تواند چقدر معنا و مفهوم داشته باشد و با یم شعر
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اویل  عالقمند شدم. یآن ها به کتاب و کتابخوان یها یو راهنمای کمک

 یاستاد و کم کم هم صحبت یها فگوش کردن به حر

 فجلسه ها جا بیفتم، دیگر خجالت نکشم،حر یمطالعه باعث شد تو و

 زدن داشته باشم یبرا یها را بفهمم و خودم هم حرف

ت کند، نباشم. لذ ینادان که ازهمه چیز حیرت م یفقط شنونده ا و

 رها شدن را که به من یفهمیدن و دانستن و از قید خرفت

و  داد اول از همه به نرگس یزنده بودن و اعتماد به نفس م احساس

 همین ممنونشان یبعد به دکتر و آزیتا مدیون بودم. برا

 یم خواندن کتاب رقغکه  یاتنهایت دوستشان داشتم و اوق یو ب بودم

 یگوش م یاصیل یشدم یا با لذت و عشق به موسیق

م و بود یاد محمد نیفت یرممکنغکه یک روز ازآن منتفر بودم،  کردم

 هایش فپیش خودم آرزو نکنم، کاش حاال که دیگر حر

، دیدمش یگفتن دارم، فقط یک بار دیگر م یبرا یفهمم و حرف یم را

 یکاش تو یفایده نداشت. تا حاال ا یکاش فقط ... ول
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م و ردب یمن داشته باشد؟! من فقط رنج م یدنیا ثمر داشته که حاال برا

 از آن با خبر نبود یکه کس ینهان یبس. رنج

ا شناختن و یشود و ذهن را به تالش برا یبردن باعث فهمیدن م رنج

 را یو سخت یوتلخ یدارد تا این که قواعد زندگ یم

 به فهمیدن و درک یوقت یرسد. ول یه درک و شعور مشناسد و ب می

 آن به بعد دیگر خود فهمیدن باعث رنجت ی،ازرسید

هم رنج فهمیدن  ی،شود. دیگر هم از فهمیدن خودت رنج میبر می

 بینند، به یفهمند و نم یکنند و نم یآنچه دیگران درک نم

د شو یم یهر قدر در نادان یدهد. ول یزند و آزارت م ینیش م جانت

 چشم هایت باز یدرجا زد، در فهمیدن نمیشود. وقت

ازه تن م ی،وبزن یو خودت را به نفهم یآن را ببند یتوان یدیگر نم شد،

 محمد را درک یتوانستم رنج آن سال ها یحاال م

 فایده یکنم و خجالت بکشم، اما باز هم ب
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ا مفصل با مهندس پارس یمراسم یماه آن سال بود که آزیتا ط بهمن

 زدواج کرد و بعد از سال ها من و نرگس چه شور وا

 یزر یاش مرا به یاد عروس یداشتیم. عروس یاین عروس یبرا شوقی

  صفحهانداخت و خاطرات گذشته ها. هوا همان طور سرد

 یمکه  یبارید و من که بعد از محمدبه هر عروس یم یریز فو بر بود

 زد، آن روز یمرموز به دلم چنگ م میغرفتم 

 ک جورام زاییده حسادت نبود، ی صهغام چندین برابر بود.  صهغ انگار

 پر مهر عروس و داماد ینسبت به نگاه ها بطهغ

گاه ن افتادم و یداد. ناخودآگاه یاد لحظه لحظه روز عقدم م یم آزارم

 که دستم را یپرمحبت محمد و حس اولین بار یها

م اه ریخت دیوان یاین حس به جانم م یکه از یادآور یکرد. گرمای لمس

 از کالفه شدن و رنج یرغکرد و من باز هم  یم

ز با یزر یروز عروس ینداشتم. آن روز هم با یادآور یچاره ا بردن

 خاطرات گذشته، روشن و زنده جان گرفته بود. یاد
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ه کال هر چه بهتر شدن در نظر محمد داشتم و حا یافتادم که برا شوقی

 نگاه پر مهر محمد یبرایم گرما یاههیچ چشم و نگ

 کشیدم یرا نداشت، زجر م

 که دو چشم مشتاق که انسان دل در یبه نفسو رضایت خاطر اعتماد

 دهد، حالوتعزیز بودن یگرو مهرش دارد به آدم م

ا نیدر این د یتو عزیزترین است، با هیچ حس دیگر یکه برا یکس برای

 یداشتم حاضر م یقابل قیاس نیست. و حاال وقت

 یمحمد را م یو دقت عمیق چشمها فموشکا یدلم نگاه ها شدم،

 کرد، هم مواظب محفوظ بودن یخواست که هم تحسین م

از  وت گرف یخواست بود و از لباسم ایراد م یبود. خدایا چقدردلم م من

 خواست خودم را یا صورتم را بپوشانم و یمن م

و او  پوشاندم یبه خودم نبود، مرا که دیگر متعلق  یبا شوق، وجود من

 یکرد و وسواس داشت و مثل کس یبازهم دقت م
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ز ا، نگهش دارد یارپوشیدهغخواهد از دید ا یباشد که م یکه عاشق گنج

 گرفت یمن ایراد م

ن مثل آدم به آرزو و حسرت تبدیل شود. م یتواند برا یهر چیزیم آری،

 یمحمد هم بهانه م یایرادها یبرا یکه دلم حت

 یدقتم.برد یم یو حاال تازه، به ارزش دقت او به تمام کارهایم پ گرفت

 حفظ یپر از عشق برا یرتیغپر از مهر و 

به حریمش تجاوز نکند. از  ینگاه یخواست حت یکه او م وجودی

 یقلبم م یتو اییغوغداند چه  یهجوم این فکرها، خدا م

 م دلتما ربتغ به قدر میغ یخندیدم ول ی.ظاهرم آرام و شاد بود، مشد

 میغفشرد.  یدنیا سینه و قلبم را م ریبغ یها

از  اهجانک یلحظه ها را با حسرت یکه شیرین یقابل بیان و ناگفتن یرغ

 یو افسوس را به جایش م یگرفت و پشیمان یمن م

 نشاند
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 ردماز بهترین دوستانم شرکت ک ییک یاین احساس بود که در عروس با

 این جشن نرگس را یکه خبر نداشتم تو یدر حال

 ارآرام و قر یدهم. آن روز نرگس که از شاد یاز دست م یبه نوع هم

 یم ینداشت،مثل صاحبخانه از مهمان ها پذیرای

 یها یبامزه و شوخ یها فگذاشت و با حر یسر به سر دیگران م کرد،

 در یکرد و لحظه ا یبجایش دیگران را شاد م

م قوااباا بیش تر دوست ها و شد. و از آن جا که تقری یجا بند نم بک

 با همه برخورد یخودمان یشناخت، با حالت یآزیتا را م

فت ش سشوهر آزیتا گلوی یکرد. در این گیر و دار از قرار پسر عمو یم

 و سخت پیش نرگس گیر کرد

ز ه اساله بود ک  یعمو که اسمش پرویز بود و مقیم آمریکا، مرد پسر

 گفتند یو مآمد  یجوان تر به نظر م یسنش خیل

 به هر حال از نرگس چهارده سال یدارد. ول یخوب یخیل یمال وضع

 او مطرح شد یمسئله خواستگار یبزرگتر بود. وقت
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مخالفت  مغر یشدم. از همه بدتر این بود که نرگس عل یبد حال

 خانواده اش، دیگران و من و آزیتا، بعد از چند جلسه

 یاپیشنهاد ازدواج پرویز را قبول کرد و در جواب مخالفت ه گفتگو

 یک روز باالخره ی،طوالن یشدید ما و جر و بحث ها

بود،  ردهآخر را زد. به احمقانه ترین دالیل این ازدواج را قبول ک فحر

 می بابام یاد منو پرویز –گفت  یاین که م ییک

 داد به بحث از کارمان. برود خارج به میخواست که این دیگر و – اندازه

 نرگس تصمیمش یقهر کشید، ول حتی و فریاد و

 یرارا گرفته بود. فروردین به عقد پرویز درآمد و شوهرش رفت تا ب

 اقامت نرگس و بردنش اقدام کند

 عقد نرگس گریه کردم. یآزیتا که شاد بودیم، برا یعروس فبرخال

 نرگس دو روز قبل از عقد همراه آزیتا آمده بود تا به

و ه ابکردم با دالیل  یکنیم. آن روز هم هرچه سع یبا هم آشت اصطالح

  صفحهو یکند، نرگس با خونسرد یبقبوالنم که اشتباه م
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و  برایم توضیح داد که خودش به تمام جوانب قضیه فکر کرده آرامش

 زدم، خودش قبالا سبک یکه من م یهای فتمام حر

 یگفت که خودش روحیه خودش را بهتر م یو سنگین کرده، منتها م

 اضافه کرد یشناسد و آخر سر به شوخ

 یررسه یک فک یمن شور بزنه، تو اگر عقلت م یخواد دلت برا ینم تو

 با یک شبح یبه حال خودت بکن که هنوز دار

 یکن یم یزندگ

 رد وو سر و صدا تمام ک یرا با خنده و شوخبعد هم مثل همیشه قضیه 

 گفت

 ما را ارباید ناه ی،مثل من قهر کرد یحاال جریمه اینکه با دوست نازنین

 رستوران خانم جون یببر

بود که نزدیک خانه امیر قرار داشت و  یرستوران معروف منظورش

 اسمش مطبخ بود. من محیط این رستوران را به
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گفتم آن جا مرا به  یتم و همیشه ماش دوست داش یسبک سنت خاطر

 یاد خانم جون میاندازد. یادش به خیر آن روز چقدر از

اش  یمن از رفتن نرگس و دور صهغنرگس خندیدیم و  یها فحر

 یو ب یچندین برابر شد و در عین حال احساس تنهای

 بیش از همیشه آزارم داد یو بلتکلیف یسرانجام

د و راهشان مشخص شده بود. دوستانم سرو سامان گرفته بودن همه

 فقط من بودم که حیران و سرگردان با گذشته هایم

فکر  یشدم. حت یگذشت درمانده تر م یکردم و هر چه م یم زندگی

 داد، چون گذشته دست از سرم یازدواج هم آزارم م

ست دگذشته ها و از  یداشت، انگار قلب و ذهن آدم در یادآور برنمی

 یدنیایند. با هر شدت یرحم ترین جالدها یرته ها ب

 یوا تبا همان شدت آن ر ی،یا گذشته ات فرار کن یاز خاطره ا بخواهی

 یدهد. من برا یکوبد و آزارتم یصورتت م



 

  709                        

 داالن بهشت

ککالم ر یبه آینده و ازدواج و ... نخست باید گذشته ام را، د اندیشیدن

 کردم، که برایم میسر نبود. یمحمد را فراموش م

 ینردارو از آن برگ یندیدن واز یاد بردن چیز یاین که برا مثل درست

 چانه ات را بگیرد و به زور وادارت کندبه یو کس

 و ینو به آن فکر ک یبه یاد آور ی،خراشد نگاه کن یروحت را م آنچه

 وجود ینیست. وقت یاین جاست که دیگر راه فرار

ر به زج یجز تسلیم نیست. بایدراض یبا تو در جنگ باشد، راه خودت

 که قلبت یو تسلیم به خون جگر، تا روز یشو

ا که ن جآهمیشه، الاقل تا  یات را رها کند و بگذارد، اگر نه برا چانه

 ات یباعث شود راه زندگ یممکن است فراموش

ود بن من هم ای ی. بدبختیو تصمیم بگیر یکند، رویت را برگردان ییرغت

 گذشت، در یکه به سرعت م یکه درتمام سال های

م، کن یک ثانیه هم خواستم به آینده فکر یتک لحظه هایم، اگر برا تک

 گرفت و صورتم را به یچانه ام را م یانگار کس
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 ی،ندگزبه جلو و آینده نداشتم،  یهمین، راه یبرمیگرداند. برا گذشته

 احساس و آرزوهایم پشت سرم جا مانده بود. من

 مانده بودم و گذشته

 حمدم یگذشته هم یعن

 و کردم یم یبستم و با یاد او زندگ یهمین دلیل چشم هایم را م به

 را نه یکردم مسلماا جز او کس یهم که چشم باز م یوقت

ع شد به اینوض یو کجا م یتا ک یخواستم ببینم. ول یدیم، نه م می

 شد. یادامه داد؟! با گذشت زمان فشار مادرم بیش تر م

ا از ش ریا ازدواج دوست هایم او هم زمزمه ا یبا زمزمه هر خواستگار و

 دیگر فشار دوستانم فگرفت. از طر یسر م

  صفحهخواستند مرا سر عقل بیاورند یم یبود که هر کدام به طریق

 یوخشو  و آزیتا با دلیل و برهان و منطق و نرگس با نیش و کنایه مریم

 یخواستند مرا وادار به ازدواج کنند. و تازگ یم
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ور زد و من مجب یمستقیم، گوشه و کنایه م یرغگهگاه امیر هم،  ها

 ها و ففرار از حر یبزنم. برا یبودم خودم را به نفهم

از  رونکردم وقتم بی یم یافزودم و سع یام به کار م یبر دلبستگ خودم

 زمان هم، انگاردنبالش یخانه بگذرد. این جور

 گذشت یگذاشته بودند، به سرعت م

تپل و شیرین شد که مثل  یکرد و صاحب دختر وضع حمل مریم

 سفید و نرم بود. اسمش را پریا گذاشت. یعروسک پنبه ا

ر گ تسحر که روز به روز بزر یحاال دو تا عشق کوچولو داشتم، یک من

 توانست راه برود و یشد و حاال کم کم م یم

 جان یپریا که مثل عروسک یام بود و دیگر یخانه باعث سرگرم توی

 محل کار کنارم بود. در این میان رفتن یودار ت

 من بیشتر. به خصوص که یها صهغشد و  ینزدیک و نزدیکتر م نرگس

 با شوهرش از ایران یمدت یآزیتا هم احتماالا برا



 

  712                        

 داالن بهشت

 یمرفت تا به پیشنهاد پسر عمویش، یا همان شوهر نرگس، ببیند  می

 کنند یه نه؟ قرار بود با نرگس یتوانند آنجا زندگ

 و ییشوند و من دلم به اندازه دنیا گرفته بود و احساس تنها همسفر

 کوه یآخر تو یاز همان هفته ها یکردم. یک یم ربتغ

دند شانککه دوباره آزیتا و نرگس صحبت را به من و آینده و گذشته  بود

 زبان به یو آزیتا مثل همیشه با مالیمت و نرم

 نصحیت باز کرد

رگ خودت بز یرو خودت این قدر براقبول کن که تو این قضیه  مهناز،

 یم یباهم زندگ ی. هزاران آدم هستن که حتیکرد

ر ه به یشوند. درسته، یک مدت وقت الزم است، ول یو بعد، جدا م کنن

 فکر یکنن. اصالا تو این جور یحال فراموش م

ه . بتو، به خاطر همین جداییه یشاید ارزش این دوست داشتن برا کن،

 رسیدن دیگه یهم اگه به هم مو مجنون  یخدا لیل

 ی؟شد. قبول ندار یعشقشون افسانه نم
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 اسهواین که به هم نرسیدن.  یمن فکر میکنم افسانه شد، نه برا ولی

 یهم دیگه قبول نکردن. یعن یرو جا یاین که کس

و زجر رو قبول کردن و اسمش رو قسمت و تقدیر و  یو دور فراق

 یبرن سراغ یک لیل ینگذاشتن که بتونن فور یزندگ

 یا یک مجنون دیگه

و ردش بابایت کار خو یخندان گفت: ا ، نه بابا، آزیتا کالس ها نرگس

 یکنن! م یم یزیاد یها لطغکرده. مردم چه 

 ی؟شنو

 یول .یگ یخندید گفت: حاال گیریم اینه که تو م یدر حالیکه م آزیتا

 خوب، بابا اون ها این کار رو دو طرفه کردن، تو

دیگه  یمجنون تا حاال صاحب چند تا لیل یخبر ندار یتو حت! چی؟

 رو یادشه یا نه؟! به خدا این کار یاول یشده؟یا اصالا لیل

 فشد یک عمر سر کرد، نص یاشتباه محضه. اگه با یک خاطره م تو

 دنیا، تنها بودن، اصال همه یبیش تر آدم ها
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ن ک قبول یشه. مهناز جون، تو رو خدا، ناراحت نشو، ول ینم شون،ولی

 ی. ببین اگه میکن یاحمقانه عمل م یکه دار

من هنوز محمد رو  ی،گفت ینیست سربلند م لطغکارت  دونستی

 یخودت م یخوام برم دنبال زندگیم، ول یدوست دارم و نم

تازه  ی،زدن ندار یبرا یهمین حرف یبیخوده، برا فاین حر دونی

 . قبول کن که مادرتیفکرت رو قایم هم بکن یمجبور

 یدمآ یداره، برادرت حق داره، ما حق داریم، آخه سر کردن به پا حق

 کنه، اصالا سر یکه معلوم نیست کجاست و چه م

ذهنش هست یا نه، خودت بگو  یتو یاز گذشته و تو یاد یسوزن

 اسمش چیه؟

 تا گفت:خریت. اصالا شاید اون آقا زاده االن صاحب چند یفور نرگس

 بچه باشه، اون وقت این خانم این سر دنیا شده

ینم ار، و آب و رنگت رو نخو یمانده جوان یچاره گول این باق یب ژولیت

  صفحهمثل محمد، یشه، اون وقت باید بشین یتموم م
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 یهای چند وقت دیگه بخت برگشته یکن یفکر م ی،رو بگیر ماتمش

 شن و عاشق سینه یارجمند، خر قیافه ات م یمثل آقا

 چاک؟

ود هر دوشان گرفته ب یها فکه دلم از حر یتلخ در حال یزهرخند با

 که من از همین که اون ها یفهم یتو نم یگفتم: یعن

ن ا مدونین چیه؟! باب یام؟! اصالا م یشن فرار یخر قیافه من م فقط

 خریت، یک دونم یک ییک اشتباه کردم، چه م

اینم  از تا آخرش هم وایسادم، تا االن که صدام در نیومده بعد یدیوونگ

 همین طور، دیگه بحث سر چیه؟

 یمن چرا یبابا، خوب تو که این قدر اصرار دار ییکدفعه آزیتاگفت: ا

 دنبالش؟ یگرد

 با تحیر و گیج گفتم: من؟

گه، چقدر خنگ بودیم،  یراست م یهیجانزده گفت: وا ینرگس فور

 چرا تا حاال به این فکر نیفتادیم؟
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 من دوباره بهت زده پرسیدم: ما بگردیم دنبالش؟

و ته ک ی! باالخره باید بفهمیم این آدمی؟گفت: آره دیگه، پس ک نرگس

 ! دری،کجاست؟کن یفکرش م یخودت رو فدا یدار

 چه حالیه؟

 ازکجا؟ ی؟آخه چطور

 هازغزد. باالخره تو آدرس م فالوها حربا حرص گفت: باز مثل ه نرگس

 پدرش، خونه شون، خونه کس وکارش، محل

دیگه. خودش هم  یدونم یک جا رو دار یشوهر خواهرش، چه م کار

 ینباشه،خانواده اش این جا هستن، آب نشدن برن تو

 .. زمین که

صور ز تبود که من واقعاا هیچ وقت به آن فکر نکرده بودم. ا یچیز این

 به من یدر به در دنبالش میگردم حال بدخودم که 
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. ستهنبود که بخواهم. زار و حقیر، خرد و شک یداد. این چیز یم دست

 خورد؟! چه یم یکردم به چه درد یاگر پیداش م

 داشت؟ یحاصل

داد  روبگم که  یدوباره انگار فکرم را خوانده بود، گفت: بابا نم نرگس

 من خانه به خانه، کو به کو دارم دنبالت ی،بزن آها

خبردار بشیم، ببینم  یگم دورادور یکجور یگردم. فقط م ی.. م

 کجاست؟ ایرانه؟ زن گرفته یا نه؟ چند تا بچه داره

ن رفت و م یبود که به قلبم فرو م یهایش همیشه مثل کارد فحر این

 شد به او بگویم که از تصور ازدواج یرویم نم یحت

  صفحهشوم یانه ممحمد دیو

ته ها حقیقت داش فترسیدم. از این که آن حر یاین بود که م حقیقت

 ترسیدم و مدت ها بود از روبرو شدن با یباشد، م

عمرم هم به  یبودم. اگر باق یفکر کردن به آن فرار یو حت واقعیت

 ماندم، زجرش از پیدا کردن آن یمحمد گذشته دلبسته م
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من با محمد و  یگفت، کم تر بود.گذشته زندگ یکه نرگس م محمدی

 بود که مرا در خودش بلعیده بود یخاطراتش مثل چاه

ا صالاگفتند کارم احمقانه بود،  ینگذاشته بود. راست م یراه فرار و

 نداشتم. دیگر از یچاره ا یمحض بود، ول یدیوانگ

 وز و تند و تی یهمین چنان با ناراحت یخودم هم خارج بود. برا دست

 دیگر و شدند ساکت ها آن که – نه –گزنده گفتم 

 نگفتند یچیز

 یرا حس م یحقایق یکه تلخ یراه در سکوت گذشت و من در حال بقیه

 گفتند و خودم بارها به یکردم که نرگس و آزیتا م

با  یمردداشتم، که پیر یدرهم قدم برم یاندیشیده بودم، با اخم های آن

 پاکت دستش بود و یکه دسته ا یالحزین در ح یآوای

 ملتمس پرسید یخواند به ما رسید و با لحن یم یشعر سوزناک

 ی؟بابا، فال نمیخر
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از  را اختیار دست بردم و یک پاکت یکه دلم بینهایت گرفته بود، ب من

 در آن بود که یپاکت ها بیرون کشیدم.ورقه ا یال

 رویش نوشته بود

 مخور مغگم گشته باز آید به کنعان  فیوس

 مخور مغگلستان  یاحزان شود روز کلبه

ا و بدون این که بشمارم چند ت یاش را نخواندم. از خوشحال بقیه

 که یاسکناس از کیفم بیرون کشیدم به او دادم و بعد در حال

گرفتم با خنده  یچشم آن ها م یرو مثل فتح نامه جلو ذغکا

 گفتم یوخوشحال

 ین اینم جواببفرمای

 و تمسخر داشت، گفت ضبغکه زهر  ینرگس با نگاه

صفه نین اات ایمان بیاورم. واقعیت با  یبیش تراز این به کم عقل نگذار

 یشه، م یو یک خط شعر عوض نم ذغورق کا
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 شه؟

 محمد نباشه، ،فهمان طورخوشحال گفتم: حاال شاید منظور از یوس

  صفحههمون عقل من باشه، این که دیگهامکان داره، نداره؟

 ندازمبی این بار آن دو از ته دل خندیدند و من دلم نیامد ورقه را دور

یشه ر شآن روز کنار ورقه تاریخ آن جمعه را نوشتم و گذاشتم زی فردای

 مهد کودک، تا هر وقت چشمم به یمیز کارم، تو

ین ز ببدهم. از آن به بعد این شد یک رم یدلدار خورد به خودم یم آن

 خواست به یشد و نرگس م یما. هر وقت بحثمان م

 گفت یمرا مسخره کند، به طعنه م یخاطر به قول خودش کم عقل

 گمگشته، باز نیامد به کنعان؟ فیوس یدید

 گفتم یمن هم همیشه خندان م

 آد! گفته بود؟ یم یآد! نگفته بود که ک یگفته بود م
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دند. ش یهانتظار، آزیتا و شوهرش زودتر را فاز راه رسید. برخال زمستان

 چون از طریق اقامت مهندس پارسا در

س نرگ یتوانستند زودتر کارهایشان را روبراه کنند، ول یم انگلیس

 کشید و به احتمال زیاد اواخر یکارش بیشتر طول م

 تنیمغمن همان دو سه ماه هم  یرفت که برا یزمستان یا اوایل بهار م

 بود

د دم. بعتااف یاز آزیتا و رفتنش، بار دیگر به یاد رفتن زر یخداحافظ روز

 رفتن یاز سال ها دوباره با همان شدت برا

 فتهریختم. شاید یک ه ینهایت برایم عزیز بود، اشک م یکه ب دوستی

 جا بیاید و بدون این که به یطول کشید تا حالم کم

 رفتن نرگس هم عزا گرفته بودم یبیاورم، پیشاپیش برازبان 

 ها ام جزو خاطرات تلخم است. همان وقت یهمین روزتولد  سالگ برای

 یهم که درسش تمام شده بود،رفت سرباز یعل
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 و یقرار یبه عنوان افسر وظیفه به مشهد اعزام شد و این باعث ب و

 یچخانه بود که تا حاال ه یمدام مامان تو یگریه زار

 یرابه ک یخرید محل یدیگر، برا فاز او جدا نشده بودیم. ازطر کداممان

 به یمهد کودک اجاره کرده بودیم احتیاج شدید

ه ک من یهمین ناگزیر ماشینم را فروختم و این برا یداشتم. برا پول

 متحرک شده بود و کار راه یماشین برایم مثل خانه ا

 سخت بود یانداز بود خیل

 و شد یبا مادرسر مسئله ازدواج هم که روز به روز شدیدتر م کشمکش

 مادر، دیگر از خانه یو تنهای یحاال با نبودن عل

بودن ن وزهرا خانم  یتوانستم فرار کنم. ثریا هم به خاطر بیمار ینم هم

 ارجمند مدام در یشرکت آقا فجواد که از طر

 یم اید. پس منتوانست مثل گذشته زیاد به خانه ما بی یبود، نم سفر

 و آینده یعل یهایش برا یقرار یماندم و مادر و ب
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ه خانه باشم تازه ب یتو ی. حاال که مجبور بودم وقت بیش ترخودم

 بردم. بعد از مرگ یم یکه مادرکرده بود پ ییراتیغت

ین را نداشت،به کوچک تر یو تحمل همیشگ یانگار مادر آن صبور پدر

 کرد و آخر یمشد و گریه  یناراحت م یبهانه ا

ر طو هم به این نتیجه میرسید که اگر پدرم زنده بود، اوضاع این سر

 را به یشد. بعد با التماس سر و ته هر موضوع ینم

  صفحهگفت یکشید و مدام م یازدواج من م

ور گز اتو  یبرم، اون وقت دستم برا افلغترسم مثل بابایت من هم نا می

 مرده،باالخره خودش گلیم یمونه. عل یبیرون م

 کنه یم ونغتو داره منو دا صهغکشه.  یخودش رو از آب م

 یرفت و اگر سکوت م یکردم از کوره در م یم یدر پاسخ،شوخ اگر

 یکرد به او اهمیت یشد و فکر م یکردم برآشفته م

 یهمین دیگر خانه برایم جو آرام و آرامش همیشگ یدهم و ... برا نمی

 یچند سال که تازه داشتم آدمرانداشت. بعد از 
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ین ا کردم، حاال یخودم و کارم آرامش پیدا م یشدم و با دنیا یم عادی

 فکرد. از طر یاوضاع پیش آمده بود و کالفه ام م

 هایش را که مهتاب علتش بود به یها و ناراحت صهغهم  دیگرمریم

 آورد و آن جا هم او یا پکر بود یا در یمحیط کار م

 گریه ولغفکر یا مش

 دیده وا نرفرار از چاله، چاه  یها بود که برا یاز آن دسته قربان مهتاب

 نشناخته و با سر در آن افتاده بود. او که به قول

ز ا یمسن و پولدار تصمیم گرفته بود گره ا یبا ازدواج با مرد خودش

 کورتر از یمادرش باز کند، شده بود گره ا یزندگ

 یهرتوانست شو یچون به هیچ عنوان نماکرم خانم بیچاره.  یبرا بقیه

 یرا که هیچ جور با افکار و آرزوهایش جور در نم

 نداشت یبه خاطر بچه هایش راه گریز یآمد تحمل کند و از طرف

مهتاب هم دوباره  یبعد ازازدواج موفق مریم، انگار آرزوها مخصوصاا

 و یعاص یبیدار شده بود، سراب پول وخوشبخت
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 ود.با شوهرش گذاشته ب یاش کرده بود و بدجور سرناسازگار سرخورده

 را حامله یکه سوم یباداشتن دو تا بچه، در حال

فت الچون با مخ ییکسره در راه یزد به تهران یا برعکس بود. ول بود،

 اکرم خانم ازدواج کرده بود و خواست خودش بود،

اره چ بی – خودته تقصیر –شنید که  یکرد همین را م یدهان باز م تا

 او هم مثل من نه راه پس داشت نه پیش. این

بچه هایش، بگومگو و جنگ  یمهتاب، گریه هایش، پژمردگ وضعیت

 که پدید یا یانداخت و نگران یکه به راه م یاعصاب

ریم . ممریم و اکرم خانم هم تاثیر داشت یزندگ یآورد مستقیماا رو می

 با خانه و یخواست این مسئله را تو یهم که نم

آورد به  یو درد دل هایش را م یمطرح کند، گریه و ناراحت ناصر

 بود که به دلیل یمن. این درحال یمهدکودک برا

نل شدن مهدکودک و بیش تر شدن تعداد بچه ها، اجباراا پرس شناخته

 مهدکودک هم چند برابر شده بود و یو در نتیجه کارها
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 خواست یم یحوصله و وقت بیشتر

حت تاز رفتن نرگس بود اعصاب مرا  یکه ناش یار روحدیگر فش یسو از

 کردم بعد از یک یگذاشت. احساس م یفشار م

 لمتحم یعصب یآرامش دوباره دنیا با من سر جنگ دارد. فشارها دوره

 گرفت و جسمم یکرد، حوصله ام را م یرا کم ترم

ه با ک یو روحیه ا یو انرژ یکرد و من دوباره همه شاداب یفرسوده م را

 کمک نرگس ذره ذره به دست آورده بودم، از

 یشد و خودم ب یدادم و دنیا پیش چشمم تیره و تار م یم دست

 شدم. این حالت هر چه بود یو پژمرده م یحوصله و عصب

که  یشد. طور یشدیم، تشدید م یموعد رفتن نرگس نزدیک تر م به

 معده با یآخرفروردین ماه نرگس رفت، ناراحت یوقت

ه ک یبودم. شب یمرا از پا انداخت که یک هفته تمام بستر یشدت نچنا

 که هر دو به هم داده یقول فنرگس رفت، برخال
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هر  های مچش به انگار ، - نکنیم زنجموره –که به قول خودش  بودیم

 از فحر یکالم یدویمان سیل اشک بسته بودند. حت

س پشت شیشه ها نرگ یدرنیامد. فقط اشک بود و اشک و وقت دهانمان

 آخرین بار هق هق کنان دست تکان داد و یبرا

کردم که  یم یو بیچارگ یو تنهای یمن چنان احساس بدبخت رفت،

 گیر افتاده بودم. ریبغ یشهر یاو تو یانگار من به جا

 یتو دست هایم گرفتم و زار زنان آن قدر یبودم، سرم را تو درمانده

 دگو اعالم کردفرودگاه ماندم که صبح شد و بلن

  صفحههواپیما از باند بلند شد

بود. نرگس با خودش آرامش و طراوت روح و  یچه روزسیاه خدایا،

 ام را برد. حس وحال دوباره یو نشاط زندگ یشاداب

ت هش که محمد رفته بود. اما بعد از یمن سلب شد، درست مثل زمان از

 سال نه اعصاب آن موقع را داشتم، نه نیرو و

 ن زمان راآ یانرژ
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بد  مانزچاره ام کرد. به زمین و  یمعده ب یشد که سردرد و ناراحت این

 این دنیا به هر یگفتم و فکر میکردم تو یوبیراه م

 شوم حتماا باید از دستش بدهم.از یبندم و دلخوش م یدل م چیزی

 خورد و در یخودم حالم به هم م فسرنوشت مزخر

 شدم یجز تحمل نداشتم دیوانه م یعین حال از این که چاره ا

 تم،دیگر گذشت و من به سرکارم برگش یروزها هم مثل تمام روزها آن

 دیگر نه آن روحیه قبل را داشتم نه حوصله یول

ه صلحو یکه با دل و جان مثل سابق به کارهایم برسم. افسرده و ب ای

 معده هم یرفتم که خانه نباشم. ناراحت یسرکار م

ه از پنانی ودید به نذر  یداد و مادر که حال و روزم را م یبدجور آزارم م

 نداشت یبرده بود و تقریباا دیگر به کار من کار

 یمماه و نیم از رفتن نرگس گذشت و من روز به روز فرسوده تر  یک

 به زور یانگیزه مثل مرده ا یشدم. نا امید و ب
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ه اشتم نکشیدم، دیگر نه حوصله کالس رفتن د یرا به دنبال م جسمم

 ی. بعد از رفتن نرگس حتیدکتر ابهر یجلسه ها یحت

با این که  یک بار هم به کوه نرفته بودم. انگارهوا هم سر لج داشت. برای

 اواسط خرداد بود، مثل وسط تابستان گرم و نفس

 کرد یگیر شده بود و آدم را کالفه م

ره نصومروز دوشنبه بود که مادر گفت، فردا تصمیم دارند با خاله  صبح

 به جمکران بروند و اگر من قبول کنم و شب به

ه کد رو یامیر بروم، مادر هم با خیال راحت شب به خانه خاله م خانه

 صبح زود حرکت کنند. بدون چون و چرا قبول

ریم ا مبچند لحظه بعد یادم افتاد که چند روزاست قرار بوده  یول کردم

 به خانه اکرم خانم بروم تا با مهتاب، که دوباره به

 بزنیم فقهر آمده بود تهران، حر

مونم.  یرم خانه اکرم خانم و شب همون جا م یبه مادر گفتم:من م

 شما نگران من نباشین
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 تم: خوش بگذرهکردم، بوسیدمش و گف یم یاز مادر که خداحافظ

 مااین گر یخوش بگذره،بگو خدا حاجتت رو بده. این همه راه تو نگو

 رم که خوش بگذرونم، دعا کن خدا حاجتم رو ینم

 بده

 باز نشود، گفتم: فاین که سر حر یدانستم حاجتش چیست و برا یم

 کنم یباشه دعا م

  صفحهمادر دوباره گفت

 امیر. ونهخه. فردا حتماا برو ندار یعیب یحاال امشب هم اگه نرفت مهناز،

 زهرا خانم سه روزه بیمارستانه، زشته، ثریا

خواهر  یبپرس. ناسالمت یبزن، یک حال یشه. برو یک سر یم دلخور

 دختره، برادرش که نیست، خواهر و برادر ی،امیر

 ی؟دیگه ام که نداره، درسته تو هم چشمتو هم بگذار
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، انمافتادم. طفلک زهرا خ گفت.پس به مادر قول دادم و راه یم راست

 روز به روز حالش بدتر شده بود تا این که کلیه

ود ب شده یاز کار افتاده بود و سه روز بود در بیمارستان بستر هایش

 از امیر و ثریا حالش را پرسیده بودم. یومن فقط تلفن

دا فر گذشت. فکر کردم یحاال که جواد هم نبود، مسلماابه ثریا سخت م

 روم یهر طور شده به مالقاتش م

 انمخانه اکرم خ یاز این که کارمان تمام شد، همراه مریم راه بعد

 بودیم، یخیابان همان طور که منتظر تاکس یشدیم. تو

ط خمرکز انتقال خون با  یافتاد که جلو ییکدفعه چشمم به تابلوی 

 قرمز نوشته بودند

ز من ال ادلم خواست بروم خون بدهم، حا یو ناگهاناولین بار  ی. برابود

 +B + . خون من همBیبه گروه خون ینیاز فور 

 گفت یاصرار بود و از مریم انکار که م

 تو خونت کجابود؟! بیا بریم
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نه، ز یم فمن که حرصم گرفته بود، با لج گفتم: انگار در مورد پشه حر

 خونم کجابود؟ یبیا بریم ببین

 ه دنبالم آمد و باالخره موفق شدم خون بدهمب رکنانغرغمریم 

ش برد گفت: خانم روی یکه کیسه خون را م یبه خانم یبه شوخ مریم

 خواست و یبنویسین خون یک آدم لجبازه،اگه کس

 قبول کرد بهش بزنن

ه میوجایم که بلند شدم، سرم گیج رفت و از آن جا که هیچ وقت آب از

 که برایم آورده بودند یدوست نداشتم، نتوانستم آبمیوه ا

 دهدی یفروش یبیمارستان یک بستن ی. به اصرار مریم که روبروبخورم

 فبود، مجبور شدم همراهش بروم و یک ظر

 یبیش تر از شش تا هفت قاشق نم یرا که در حالت عاد یبستن بزرگ

 . - کنم کوفت –توانستم بخورم، به قول مریم 

 یگرفت و همان بستن یتنمن بیچاره بس یفالوده خورد و برا خودش

 زدن با فحر یهم بود که مسمومم کرد و آنشب به جا
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به  المحآن ها. تا صبح از بس  یقوز برا یمریض شدم و قوز باال مهتاب،

 آن روز یبخوابد. فردا یهم خورد، نگذاشتم کس

آمدم  گفتم، یکه مدام به مریم بد و بیراه م یو مریض و در حال رنجور

 د که حالم با آب قند و عرقسرکار، به این امی

 رابخنشد. تا نزدیک ظهر حالم  یکه خورده بودم بهتر شود ول نعنایی

 همین به یندارد. برا یبود و آخر سردیدم فایده ا

  صفحهرم درمانگاه یمریم گفتم م

من که حوصله  یتشخیص مسمومیت داد و برایم سرم نوشت. ول دکتر

 نداشتم دو سه ساعت آن جا بخوابم،از درمانگاه

 میرابیرون آمدم و فکر کردم حاال که مادر نیست بهتر است به خانه 

 بروم

م سر ودانستم که ثریا سرم را برایم بزند. چون دیده بودم آمپول  می

 زند. این بودکه با آن حال خراب، یزهرا خانم را م
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 از ورین قوایم هم با دیدن محمد تمام شد خانه امیر شدم و آخ یراه

 حال رفتم

 ساعت هشت شبه ی؟چند ساعته خوابید یمهناز پاشو، میدون

شمم چن نور چنا یچشم هایم را باز کردم، ول یثریا بود.با ناتوان صدای

 چشمهایم گذاشتم و خواهش یرا زد که دستم را رو

و سرم  سوخت یچراغ را خاموش کند. چشم هایم از گریه م کردم

 به زمغکردم انگار م یکرد که حس م یچنان درد م

ن خورد. بدنم خرد و خسته بود و استخوا یجمجمه ام م یها دیواره

 عظیم شکسته و خرد شده یهایم مثل این که زیر آوار

ر یک نگااکرد و کوفته بود و از همه بدتر قلبم  یباشد. همه جایم درد م

  بیایدزد و نمیگذاشت نفسم باال یدر میان م

 دستم گذاشت یدستش را رو یثریا کنارم نشست و با آرام

امیر بیاد دنبالت؟! اون  یمریض یبگ یدختر، تو چرا زنگ نزد خوب

 هم که مریم بیچاره از دلهره مرده و زنده فطر
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و ه تچند دفعه از ظهر تا حاال زنگ زده؟! بیچاره دید یدون ی. مشده

 منتظر شده، ی. هرچیرفته درمانگاه، نبود یدیرکرد

ا م مزنگ زد این جا. با تلفن مری یبا چه حال یدون یمهد، نم نرفتی

 . اگه نه، من و امیر ازیفهمیدیم تو چرا از حال رفت

 فهمیدیم؟ یکجا م

 زنگ زد؟ یپرسیدم، ک

د بهمان موقع که تو حالت به هم خورد. گفت که دیشب تا صبح حالت 

 بوده

 خواست به من یچیست. م یرافهمیدم که این همه توضیح ثریا ب می

 که همراهش بود، یمحمد و خانم یبفهماند که جلو

 او از حال رفتنم خجالت نکشم. از یمن مطرح شده است تا برا مریضی

 زمغفکر محمد مثل مته داشت م یممنون بودم، ول

توانستم درست  یهمین به هیچ چیزدیگر نم یکرد و برا یسوراخ م را

 یفکر کنم. این سوال که آن ها این جا چه کار م
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 یم کردند و اینکه چطور در مورد آن ها سوال کنم، داشت دیوانه ام

 کرد

 نشستم، گفتم یکه به زحمت م یباالخره درحال

  صفحهکه من نیام؟ یمهمون دار یتو چرا دیرور نگفت

 ثریا خودش رابه آن راه زد و گفت

 یشه چطور یاگه بگم باورت نم ی؟گ یین ها رو ما یمرتض مهمون؟

 یگن کوه به کوه نم یامروز دیدیمشون. اینه که م

 میرروز وسط هفته ا یگ یرسه. تو اصالا چرا نم یآدم به آدم م رسه

 کنه؟ امروز امیر به خاطر من نرفت یخونه چیکار م

ابش ون جکه باید از بیرو یکه با هم بریم بیمارستان آزمایشهای سرکار،

 برگشتیم، امیر منو یگرفتیم ببریم. وقت یرو م

بگیره، ده دقیقه نشده بود، دیدم  ذاغخونه و رفت مطبخ  گذاشت

 داره. خالصه، اون یزنگ و برنم یدستش رو گذاشته رو



 

  737                        

 داالن بهشت

 ر روبخورن، حاال دیگه تو فقط حال امی ذاغاومده بودن این جا  هام

 یپایش بند نبود. محمد و زن مرتض یمجسم کن، رو

 مونده بود تا ناهار ی... رو آورده بود خونه، مرتض

 نتوانستم حفظ ظاهر کنم، از جا پریدم و حرفش را قطع کردم یحت

 ی؟زن مرتض

زد و  حوم یکه انگار تا ته فکرم را خوانده باشد، لبخند یبا نگاه ثریا

 بود، محمد هنوز زن یگفت:آره فرزانه زن مرتض

 نگرفته

 یشاد از خواست یزیر آوار بیرون کشیدند. دلم مانگارقلبم را از  خدایا،

 از آن در ففریاد بزنم و دهان ثریارا که این حر

، تنم سریع شده بود یبود ببوسم. مثل این که جریان خون تو آمده

 یکردم. مثل آدم محتضر یبدنم داغ شد و احساس گرما م
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ا ه البا شوک دوباره نفس بکشد، نفس من هم برگشته بود. بعد از س که

 شنیدنم یباز ضربان قلبم چنان تند شده بود که جلو

 گرفت یرا م

 ندارم یخدایا، دیگرآرزوی

ن مثل اینکه یکباره از دوزخ وارد بهشت شده بودم، شکنجه آ درست

 این خبر فراموش شد و از بین یچند ساعت در شاد

 رفت

زنم و د بخواست از ته دل بخندم و فریا یکاش ثریا آنجا نبود. دلم م ای

 خودم تکرار کنم: محمد زن نگرفته، محمد زن یبرا

 یادشبه این جسم بدبختم آوردم که بتواند روح از  ی! چه فشارنداره

 رقصانم را تحمل کند و دم برنیاورد. فقط از جا بلند

 ب،ن شآو پنجره را باز کردم و صورتم را بیرون گرفتم. نسیم گرم  شدم

 سوخت، یصورت من که مثل کوره م یبرا
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 خواست رو به آسمان فریاد بزنم یچقدرخنک بود! آه که دلم م

  صفحهخدایا، متشکرم

 زن.ثریا به خودم آمدم: مهناز یک تلفن به مریم ب یکه باز با صدا

 یبهش تلفن بزن یسفارش کرده بیدار شد

، خواست سوال کنم یمن ذهنم فقط پر از فکر محمد بود. دلم م ولی

 طرح یبرا یذهنم فقط دنبال راه یشد. تو یرویم نم

هم  ند،گشتم، که هم اشتیاقم را نشان ندهد و مشتم را باز نک یم سوال

 کرد، یکه داشت دیوانه ام م یسر از سوال های

مه ا ه. همین موقع بود که امیر همراه سحر از بیرون برگشت. بدرآورم

 تنم یکه تو یو هیجان یجسمم، انگار شاد یکوفتگ

ا که ر ینهایت یکرده بود، حالم را بهتر کرده بود. تمام هیجان ب رسوخ

 و بوسیدن سحر یدر وجودم رسوخ کرده بود، با باز

وفاجعه  یریختم. به فاصله چند ساعت از آن احساس بدبخت بیرون

 کردم که هیچ چیز یم یعظیم، چنان احساس خوشبخت
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 ینامعلومم هم نم یو ترس از فردا یو سوزش معده، خستگ فضع یحت

 را از من بگیرد یتوانست شاد

 یقتو. کرد یم یآن روز تجربه کردم با رنج تمام آن سال ها برابر آنچه

 خواست یافتادم که دلم م ییاد چند لحظه پیش م

که  یا صهغدرد، یاس، رنج و  ،فبه آخر برسد و احساس ضع دنیا

 افتادم که درست یم یکرد، یاد آوار یوجودم را له م

را معظمت آوار هشت سال پیش بود که محمداز من رو بر گرداند و  به

 با همان حدت و شدت له کرد و از پا انداخت، تازه

عظیم است،  یاز دست دادن آنچه انسان دوست دارد، رنج میفهمیدم

 یدر مقایسه عذاب دیدن آن چیز در تملک دیگر یول

کردم، خوشبختم. خوشبخت ترین  یهیچ است و این بود که احساس م

 زمین یآدم رو

م کرد یزمین نبودم و همه اش فکر م یبود، انگار رو یشب چه شب آن

 شد؟! بعد یخدایا، اگه االن نرگس ایران بود،چه م
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 نماز خواندم و یو آرامش یسال ها، دوباره با چه احساس سبک از

 چشمهایم، راز و نیازکنان، به آسمان آن قدر خیره ماند تا

 ،فصقابل و یرغ یکه سحرکنارم بود با آرامش یسپیده زد و من در حال

 خوابم برد

و  رهمدآنروز بود که هیجان فرو نشست و دوباره با افکار  یتازه فردا

 برهم تنها ماندم. عقلم به کارافتاد

ز او ر افاق افتاده! مگر تو آرزویت نبود فقط یک خبحاال معجزه ات خوب

 او را ی،! حاال از آن هم فراتر رفتی؟پیدا کن

 یخواه یهنوز ازدواج هم نکرده، حاال چه؟! چه کار م دیدی،

 و یبرو یتوان ی! می؟بکن یتوان ی!اصالا چه کار می؟بکن

 ی؟کن یاز او توجه و محبت گدای

 ذهنم زیر و رو کردم یتو دوباره وارفتم، حوادث روز قبل را

بلد  یبر سر بدبختت! تو بجز از حال رفتن و زر زدن، کار دیگر خاک

 همه از حال یجلو ی! بدبخت اون جوری؟نیست
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 نعشت رو تا یمرد یکنن؟ م یفکر م یحاال دیگران چ ی؟که چ رفتی،

 ! حاال خبر مرگت، حالتی؟کشوند یاتاق م یتو

گرفتن مسخره  ورهغدیگه اون آب! یگن مسموم شد یهم خورد، م به

 کنند اگه خودت یبود؟! همه فکر نم یهمه چ یجلو

 عااچیه؟! آخ که واق یدیگه این حال و روزت برا ی،رو نخواست محمد

 فکر یخاک بر سرم. از همه بدتر خودش، حاال چ

دونن، اون که خودش  یکنه؟! نکنه دلش خنک شد؟! دیگران نم یم

  صفحهنخواستهدونه، اون بوده که منو  یم

. ودب یو آرامش با من دشمن خون یداشتم. انگار شاد یچه حال دوباره

 چاره از یآخر چرا یک روز کامل هم نباید فکرمن ب

 وو دوباره هیاه زمغم یباشد؟ تو یو محاکمه خال یو اما و کاشک چرا

 که به مریم گفتم که یهمین وقت یجنجال بود و برا

 اون –پرسید  یرا دیدم، در جواب فریاد حیرت او که سراسیمه م محمد

 گفت و ... یکار کرد؟! زن گرفته یا نه؟! چ چی



 

  743                        

 داالن بهشت

 فقط به او پریدم

م زال یقرار بود چیکار کنه؟! و پیش خودم فکر کردم: من احمق هر کار

 بکند ینداشت اوکار یبود کردم! لزوم

ار کین اذهان دیگران با ا یکه تو یبودم، از تصویر یدست خودم کفر از

 که حتماا به ذهن او هم یپیدا شده بود و فکر

 کهبود یچقدر حقیر شدم و این چیز یبود. از این که این جور رسیده

 خواستم یبرایم از ندیدن دوباره اش سخت تر بود. نم

و  یستبدومین بار من باشم که حقیر و زار شده ام. نه، حاال که  برای

 خواستم همه آنچه این چندسال یشش سال دارم، نم

م و ر هسرم چقدر افکار د یکردم به زور باشم، حاال فرو ریزد. تو سعی

 داشتم. از سرسام و سر یبرهم بود وچه حال بد

 اطرفشرد و حال خفقان داشتم. به خ یگلویم را م یانگار کس یگم در

 یدیدم مادرم خیل یهمین حالم هم بود که آن روز وقت
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خودم بودم که  یچارگ یدر ب رقغو سرحال است، آن قدر  خوشحال

 اش چیست.و یسوال نکردم که علت خوشحال یحت

 صالا

 ا یادم رفت بگویم زیارت قبول

 دبو یمادر با رنجش وطعنه گفت: زیارت شما قبول! چقدر جاتون خال

 م،نداشت یو عذرخواه فو حر یآن قدر اوقاتم تلخ بود که حوصله شوخ

 گفتم: ببخشید، یادم نبودفقط یک کلمه 

 یرغ گهگفت: آخه م یاتاقم که مادر دوباره با ناراحت یبروم تو خواستم

 این خونه هست؟! از یدیگه ام تو یاز من و تو کس

ا این خونه با در و دیواره یو من تو یآ یم روبغ ی،ر یکه م صبح

 اون اتاق، یتو یر یم ی،آ یتنهام. شبم که م

 ی؟کن یخودتو حبس م

 کنه یدرد م یببخشید مامان،به خدا سرم خیل
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 زنگ زد حالت رو پرسید یمقدمه گفت: زن مرتض یمادرم یکدفعه ب

ان چن یکه خوردم که چشم هایم گرد شد و دهانم باز ماند. مادرم چنان

 ار کهانگار نه انگ، - مرتضی زن –گفت  یراحت م

 دا شدهسر و کله آن ها پی ی،بعد از هشت سال و یکدفعه و ناگهان

 نیفتاده یزد مثل این که هیچ اتفاق یم فحر یوطور

ا ی بهت یچرا به جا یکه از ثریا قضیه را شنیده، مسلم بود، ول این

 آن قدر راحت برخورد میکرد؟! چرا خوشحال ی،ناباور

  صفحهبود؟

 ی؟با تعجب و حیرت پرسیدم: زن مرتض

م السبهت  یهم هست. خیل یدیگه،ماشااهلل چه دختر با فهم و کمال آره

 جمعه ناهار دعوتمون یرسوند. حالتم پرسید و برا

 شااهلل:ایهم اصرار کردم، اول اون ها بیان، قبول نکرد. گفت ی. هر چکرد

 شیم. یمامان که اومدن با هم مزاحمتون م
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ش گفت ها. آخه حاج آقا و محترم خانم رفتن پی یخانم رو م محترم

 گفت، فاطمه بچه دار شدهمحمد  یوقت یدون ی. نمیزر

... 

 مبلند گفت یزده؟! بهت زده و گیج با صدا فمحمد؟! پس بااو هم حر

گین محمد، زن  یگفت؟!اصالا معلومه شما چتونه؟! همچین م محمد

 یانگار نه انگار که ما بااین ها قبالا چه نسبت ی،مرتض

هستن؟! عقل از  ی.. داشتیم. مامان هیچ حواستون هست این ها ک

 کنین که یم ین پریده یا شما؟! همچین خوشحالسرم

 حرفم را قطع کرد و گفت یمادر باناراحت

م، شما درد نکنه، نخیر عقل از سر من نپریده. آره که خوشحال دست

 چرا نباشم؟! یک عمر با هم دوست بودیم، نون و نمک

بکار طل که نبودیم، اون ها باید از ما و تو یرو خوردیم. دشمن خون هم

 باشن و ناراحت، که نیستن. با انسانیت و محبت
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ا م هزدن دعوتمون کردن، بهم بربخوره؟! اگه تو همه چیزت با آد زنگ

 اونها با یفرق کرده، من از آدم به دور نشدم. وقت

! من خودمو بگیرم؟ یآرن، توقع دار یخودشون نم یبه رو بزرگواری

 ها قبل از اینکه با ما وصلت کنن هم، دوست و این

ه گ یرفت، االن ثریا م یبودن. امیر واسه محمد جونش در م همسایمون

 پایش بند نیست. یرو یدو روزه امیر از خوشحال

ر میاو  ی.. خود من هم همین طور. ازصبح که شنیدم تا حاال انگار عل

 یدون یخودم برگشته، ذوق کردم، اصالا م

 یمگو با من این طور بگوم یاولین بار بود که سر مسئله ا یبرا مادر

 توانستم فکرش را یاولین بارنم یکرد و من برا

ه ک امیدوار بود یو حالش را درک کنم. چرا خوشحال بود؟ یعن بخوانم

 هم یفهمیدم. از طرف یدانستم، نم یدوباره ... ؟! نم

ه ابطخانم، مثل ررا قبول داشتم که رابطه ما با خانواده محترم  این

 هم رفته یبوده. محمد با امیر بزرگ شده بود،وقت یفامیل
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 یوبرااتن نرفته بود، همه گناه ها گردن من بود و رف یبا خاطره بد بود،

 مادرم به منزله از دست دادن یک داماد و پسر

فاق وارونه باشه، ات یزندگ وقتی–نرگس افتادم.  فبود. یاد حر خوب

 من زندگی حکایت حاال –شه .  یهایش هم وارونه م

 بودکه هیچ چیزش به آدم شبیه نبود

ا رفتم، گفتم: خیله خب، باشه، شم یاتاقم م فهمان طور که به طر

 بفرمایین. خوش بگذره

 ی؟شه نیا یچه؟ دختره چند دفعه سفارش کرده، مگه م ییعن

  صفحه.. مامان

! ی؟چ ییعن آرن، یخودشون نم یاون ها به رو یمامان. وقت یب مامان،

 . خوبه خودتیخودت بیار یتو هم نباید به رو

 ی؟کرد ینه، اگه اون گفته بود نه، چه کار م یگفت
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 شتگذا ینقطه ا یرفتم، مادر بدون این که بداند انگشت درست رو وا

 آورد. دردسر همین بود که او یکه قلبم را به درد م

 دانستم یخودم را نم فگفته بود نه، که من حاال تکلی

که.  ییستادامه داد: دیگه به قول امیر، دختر هفده، هجده ساله ن مادرم

 ! بعد از اون هم،یمثال، اگه خدا بخواد،تحصیلکرده ا

 داره یکنن چشمت بار برنم یفکر م یاگه نیا

د دارد که با محم یشدبگویم که واقعاا هم چشمم بار برنم یم کاش

 تلخ وبرایم  ریبگیغو  یباشم و کنارش نباشم. نزدیک

دانستند و  یبود که آن ها نم یبود و از همه بدتر چیز سخت

 خوریم یخبرنداشتند، این که او به من گفته بود به درد هم نم

دم ش یبا او روبرو م یهمین وقت یاین که او مرا نخواسته بود. برا و

 کردم، احساس حقارت. نمیدانستم یم یاحساس بد

پیدا کردنش،  یفهمیدم، این طور یداشته باشم. تازه م یچه رفتار باید

 چقدر سخت است. با این افکار تلخ و پریشان، محکم
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 گفتم یو عصبان

 آم یبه هر حال من نم

 دادم یدر اتاق را به هم زدم و به خودم دلدار 

 یهمه اون جور یرم.رفتن من مخصوصاا حاال که اون روز جلو ینه نم

 دارد؟ یرفتار کرده بودم، چه معن

 ییزگوکه قابل بیان و با یداشتم، حال یخدا میداند چه حال خراب فقط

 نیست. بعد از سال ها خداخدا کردن، حاال پیدایش کرده

 یم یندارد، باز هم سرگردانم وبدبخت. سع یدیدم فایده ا یو م بودم

 کردم چهره اش را که آن روز چند لحظه دیده بودم

که  ینشست و نگاه یخاطرم م یکنم، اما تنهاچشم هایش تو مجسم

 فهمیدم که قادر نیستم یتوانستم معنایش کنم. حاال م ینم

ن داشته باشم. از وحشت آنچه ممک یاو روبرو شوم و حالت طبیع با

 لرزیدم، از ینگاهش ببینم به خودم م یاست تو
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رش نگاه و رفتا یکه ممکن بود تو یاعتنای یب یتحقیر یا حت تمسخر

 م اگر خودم را هم بکشم،دانست یکه م یباشد. در حال

مه گفت از نگاهم ه یدهد. مگر همیشه نم یچشم هایم مرا لو م نگاه

 فهمد؟! چقدر مسخره است که حاال، بعد از یچیز را م

د. کن کنم و او با تمسخر نگاهم یهشت سال، با نگاه از او توجه گدای

 نه، بمیرم بهتر است یوا

 بود. نوشته بودچشمم به خط نرگس افتاد که زیر شیشه میزم 

 یچاره به جای یکوشش عاشق ب یاز جانب معشوقه نباشد کشش اگر

 نرسد

  صفحهزیرش امضا کرده بود: نیش زهر آگین

گفت و  یبود که گه گاه به متلک به من م یهای فاین جزو حر چون

 ی.و حاال فکر مینیش بزن یگفتم، تو فقط بلد یمن م

نرگس تنگ  یچقدر دلم برااست. خدایا،  یواقعاا چه شعر قشنگ کردم

 توانست مرا از یشده بود، اگر االن این جا بود م
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 ی.. تنهای

 مادر،رشته افکارم را پاره کرد یصدا

 پرسیدم یحال یو ب یاز جا بلند شدم و با خستگ

 کیه؟

ا ر یراکنار تلفن گذاشته بود و رفته بود. به تردید گوش یمادر گوش

 برداشتم

 الو؟

 منم فرزانه.. سالم مهنازخانم، 

 ارمفهمیدم چه د یمامان بدجنس، مرا کجا گیر انداخت. اصالا نم ای

 دوباره حالم را پرسید یگویم. فرزانه با خوش زبان یم

ا بن مرا که  یجمعه دعوتم کرد و هیچ کدام از بهانه های یخودش برا و

 کنم، قبول نکرد و فکردم ردی یم یسع یبدبخت

 گفت
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 ه شما هم وقت داشته باشینما جمعه رو انتخاب کردیم ک

. دادنقول ندادم رضایت  یتا وقت یمجبور شدم قول بدهم. یعن باالخره

 آخ که دوست داشتم تلفن را بکوبم زمین و خرد کنم.

 ! آرزوی؟کرد یمرا با خون جگر قاط یها یخوشبخت یچرا حت خدایا،

 با این حال و روز؟! یکدفعه فکر یدارم ببینمش، ول

باشد، ر نممکن است نباشد؟! اگ ید جمعه او نباشد!! یعناصالا شای کردم،

 دانستم چه مرگم یچه؟! مسخره بود. خودم هم نم

 است.مبادا واقعاا دیوانه شوم

م همان افکار درهم و برهم درست تا ظهر جمعه مثل مار به خود با

 جورواجور کلنجاررفتم. هزار بار، یپیچیدم و با فکرها

ین او را مجسم کردم و هزار بار رفتار خودم را سبک و سنگ برخورد

 کردم و هزار جور تصمیم گرفتم و فکر کردم و آخر

 یلیفنرسیدم. فقط دلهره و اضطراب بود و بالتک یبه هیچ نتیجه ا هم
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 یم در جمعه رسید، همراه یک دنیا دلشوره که داشت مرا از پا باالخره

 شدیم، یک منزدی یآورد. هر چه به خانه مرتض

ار انگ لرزاند. گوش هایم یاز اضطراب و دلهره تنم را م ریبغ یا رعشه

 یامیر و ثریا و مادر رانم یها فاصالا حر

شدم،  یتاب م یو چشم هایم سحر را که همیشه با دیدنش ب شنید

  صفحهخواست در ماشین را باز کنم و یدید. هر لحظه دلم م ینم

ر دیگ فاست بروم و ببینمش، از طرخو یدلم م فکنم. از یک طر فرار

 جمع با او روبرو یدیدم قدرت ندارم جلو یم

ترسیدم  یهست ظاهرم را حفظ کنم و م یخواستم هرجور ی. مشوم

 نفهمد از یکرده بودم کس ینتوانم. هشت سال بود سع

مچاله  رورغ یچقدر شکسته و خرد شده ام. نگذاشته بودم کس درون

 فهمیدم یشده و پرپرزدن دل بدبختم را ببیند و حاال م

 این بوده که با محمد روبرو نشده بودم یکه بیش ترین موفقیتم برا
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خ زد، م یامیر زنگ در را فشار داد، رعشه تنم چند برابر شد و بدن یوقت

 خدایا کمکم کن

 حظهلگشاده پشت در بودند. یک  یبا روی یباز شد. فرزانه و مرتض در

 ینفسم باال آمد، خدا را شکر پس او نیامده. ول

هیاهو سالم و  یبکشم، صدایش تو یکه خواستم نفس راحت همین

 و امیر یگوشم پیچید. از بین مرتض یعلیک دیگران تو

 کردند، گذشت یم یکه دست امیر بود شوخ یکه بر سر سبد گل بزرگ

 و گفت

 سالم مادر جون

مال ر کادر اما شوقش را نشان داد و، دنفهمیدم چه مرگم شد. م دوباره

 یتعجب، دست گردن محمد انداخت و به گرم

د بع از پسرهایش را یرا بوسیدند. مادر درست مثل این که یک همدیگر

 کرد و محمد هم ذوق یاز سال ها دیده باشد، ذوق م

 زده بود
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 از کنین،پسرمه. بعد یخندید گفت: چرا نگاه م یکه م یمادر در حال

 ده یامیر خودمو م یه من محرمه، بواون، ب

ود بخندان دوباره خم شد و صورت مادر را بوسید و همان موقع  محمد

 که از فراز شانه مادر، یک آن نگاهش به من افتاد.

دم زدیسرد و سخت که تا عمق وجودم را سوزاند. زود نگاهم را د نگاهی

 و به خودم نهیب زدم. بدبخت خودتو جمع کن،

 ی؟نگاهش رو ندیدمحکم باش، 

 نه دسترزاکردم دیگر نگاهم به او نیفتد. با ف یرا باال گرفتم و سع سرم

 بار قبل هر چه یکردم و به تالف یدادم و روبوس

حت برخورد کردم، حاال دیگر خیالم را یتوانستم مهربان و صمیم یم

 بود که همسر محمد نیست

د چقدر سخت بوداند که  یباشد و خدا م یکردم رفتارم طبیع یم سعی

 رفتار کردن و نادیده گرفتن او که همه وجودم یطبیع
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و چاره نگاهش ر یسمتش پرواز میکرد. اما به خودم تشر زدم. ب به

 ! در مقابل آنچه من از محمد و نگاه هایش بهی؟ندید

 تالش کردم یداشتم، آن نگاه مثل اعالن جنگ بود. با بدبخت خاطر

 حواسم را جمع کنم و همان موقع بود که تازه متوجه

ا حیرت سالم کردم. ب رقغو  یاختیار گرم و صمیم یشدم و ب مرتضی

 خیره مانده بودم و از دیدن قیافه یتعجب به مرتض

 یمکه ک یکه زمین تا آسمان با گذشته فرق کرده بود و با موهای اش

 آمد، جا یمحمد مریخته بود به نظر جا افتاده تراز 

  صفحهخورده گفتم

 چقدر عوض شدین

 نکردین یخندان جواب داد: اما شما اصالا فرق یمرتض

ه ب و فرزانه یچقدر خوشحال شدم. همراه مرتض فاز این حر ناخودآگاه

 که محمد یشدم. در حال یکنار مادر راهنمای یجای
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من  نارکمادر،بین امیر و مادر نشسته بود. ثریا هم  یمبل کنار یرو هم

 ما.امیر و یروبرو ینشست و فرزانه و مرتض

 و یکردند و ثریا و فرزانه احوالپرس یم یبا سر و صدا شوخ مرتضی

 . محمدهم با مادر گرم صحبت بود و اینفتعار

 یوجل میان فقط من بودم که سرم را به سحر گرم کرده بودم تا بتوانم

 اعتنا باشم یرا بگیرم و ب خودم

ین امرا به سمت محمد میکشید و از  یقو یمثل آهن ربای یچیز انگار

 صحبت رقغتفاوت  یکردم او آرام و ب یکه حس م

ب ذاعکند،  یبیند و وجودم را حس نم یمادر است و اصالا من را نم با

 دانم شاید توقع من زیاد بود و به یکشیدم. نم یم

 ه خاطرد بگذشته بودم و شای یدر انتظار همان نگاه ها و رفتارها اشتباه

 که خودم نسبت به او داشتم، یعطش و کشش شدید

ت یقحق یآمد.احمقانه بود ول یم یاعتنای یاو به نظرم ب یعاد رفتار

 یخواستم. حاال م یقرار م یداشت، او را عاشق و ب
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ط ردم خدایا فقک یکردم که شب و روز دعا م یکه اشتباه م فهمیدم

 دیدم دیدنش بدون داشتنش برایم یببینمش، چون حاال م

 چقدر کشنده است

ود و ب رایغو آرام اوچقدر م یوجود من بود با رفتار عاد یکه تو اییغوغ

 یکردم با ب یداد. احساس م یچقدر عذابم م

ن ه آمیخواهد مرا کوچک کند و بیش تر از این ک یتوجه یو ب اعتنایی

 این ها حالم به هم خورده و یتضمر یروز جلو

 دهز شکردم مشتم پیش همه با یگریه کرده بودم، در رنج بودم و فکر م

ار تظبود و من ان یاعتنا نبود، رفتارش معمول یدانم، شاید هم ب نمی

 داشتم. به هر حال هر چه بود، لحظه به لحظه یبیجای

ه انفرز یکوفته تر میشد. همین موقع بود که چشمم به چشم ها اعصابم

 کند که ینگاهم م یافتاد و به نظرم آمد با کنجکاو

کردم توجه  یشاید هم باز اشتباه از من بود که مثل گربه دزده فکر م

 ماست یهمه به ما و رفتارها
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 یکسعگرم باشد از فرزانه خواستم که اگر  یاین که سرم به چیز برای

 عکس ها را یدارد برایم بیاورد. وقت یزر از

 یکلکه هی یدر حال یکردم. زر یماتم برده بود. اصالاباور نم آورد،

 زنانه یتقریباا دو برابر گذشته ها پیدا کرده بود،قیافه ا

ن مکه در ذهن  یگرفته بود با آن زر لغکه در ب یو با دو پسر داشت

 ایش،بود، زمین تا آسمان فرق داشت. دو تا پسره

کرده  فبودند که از وسط با شوهرش نص یو سهند، مثل سیب ساالر

 باشند. خود مسعود هم تقریباا بیش تر موهایش ریخته

مد ودیگر کامالا شبیه دکترها شده بود. چند تا عکس هم با مح بود

 این چند سال محمد دو سه بار یداشت که معلوم بود تو

 رفته انگلیس

سر فاطمه خانم بود که با یک پ یجالب تر، عکس ها یزر یعکس ها از

 بسیار شاد یو دو دختر دوقلو، کنار قیافه ها

  صفحهمحترم خانم و حاج آقاانداخته بودند



 

  761                        

 داالن بهشت

 فاطمه خانم، االن چند ساله هستن؟ ی: بچه هاپرسیدم

 الفرزانه گفت: دوقلوها، هورا و هیوا، شش ساله شونه وهومن سه س

 کنند؟ یم یهنوز اصفهان زندگ

ا به ن جفرزانه جواب داد: نه االن چهار ساله که رفتن بحرین.هومن هما

 دنیا آمده

بود که مربوط به سه  یخود فرزانه و مرتض یعروس یعکس ها بقیه

 هیچ کدام از عکس ها یمحمد تو یسال پیش بود، ول

ین ا بعد از یآمده؟! یعن ی. فهمیدم آن موقع ایران نبوده. پس کنبود

 ار اول است که آمده؟ اصالا تازه برگشته؟!چند سال ب

 کرد یزد یا از او سوال م یم فدرباره او حر یکاش یک

 تا حاال نیامده ایران؟ یزر یاز فرزانه پرسیدم: چطور

 یفرزانه توضیح داد: دو سال اول که داشت زبان م یبه جا مرتضی

 خواند و اقامتش درست نشده بود. بعد هم که حامله شد
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ه خوردبچه بزرگ تر شد بیاد. اما تا ساالر خواست یک یوقتقرار شد  و

 خانم حامله شد و مادر یبزرگ تر بشه، دوباره زر

قرار  ازمباون جا. امسالم که قرار بود به خاطر قلب آقا جون بیاد،  رفت

 شدمادر این ها برن و خالصه فکر کنم دیگه همون

ا بکه  یدر حالبمونه یکدفعه درس شوهرش که تموم بشه باهم بیان و 

 کرد گفت یخنده به محمد اشاره م

 اخد خانواده ما اینجورین دیگه. رفتنشون با خودشونه،برگشتنشون با

 را پرسید یمادر حال مهد

ز خبر ا یکه ایران هم بودن،کس یبابا، اون ها وقت یگفت: ا یمرتض

 حالشون نداشت

 مادر با تعجب گفت: مگه حاال کجا هستن؟

 زنش یکانادا، پیش فامیل ها شش، هفت ساله رفتن
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تکان داد و گفت:بیچاره محترم  یاز ته دل کشید و سر یمادر آه

  صفحهخانم

رم پد جورواجور افتاده بود.صحبت به یاین سال ها اتفاق ها یتو چقدر

 که یمرتض فو خانم جون کشید و اظهار تاس

 یچند لحظه ا یاش باز محمد با مادرهم صحبت شد و بعد تو دنباله

 از ثریا یسکوت شد، محمد با خنده و خوشروی که

 پرسید

 ی؟کرد یها آشت یشد با جماعت پسر حاج یخوب حاال تو بگو چ

ن و دلنشی یزیبا، دوست داشتن یشنیدن صدایش برایم مثل آهنگ هنوز

 بود. فکر کردم تن صدایش عوض که نشده، هیچ،

 کند یگرم تر و گیراتر از گذشته ها مرا مجذوب م

 نکردم. یک خوبشون رو سوا کردم، همین یخنده گفت: آشتثریا با 
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ا رنگ کردن من، تو چر یبود برا فقهقه زنان گفت: همه ش حر امیر

 خواست منو گول بزنه که زد یم ی،این قدر ساده ا

.. 

ین اداد و همه میخندیدند.  یگفتند و ثریا جواب م یو محمد م امیر

 زدند، یم فبا من حر یمیان هر بار فرزانه یا مرتض

کردم  یرویش به سمت مادر یا امیر بود و من که فکر م محمد

 کند، داشتم دق میکردم. راحت یمخصوصاا این رفتار را م

 و فرزانه یبه مرتض یکرد، گهگاه در پذیرای یم یزد، شوخ یم فحر

 دید. درست یانگار اصالا مرا نم یکمک میکرد ول

ین و توه وجودم را از تحقیر واین که من اصالا آن جا نبودم و این  مثل

 حقیقت یکرد. اعترافش سخت بود، ول یزجر پر م

ج حتام. دربرابر او دوباره همان مهناز هشت سال پیش شده بودم، داشت

 حمایتگر او، محتاج ینوازش و مهر و نگاه ها
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آرامش بخش دست  یتکیه کردن به سینه فراخش و حس کردن گرما

 هایش

ه بود ک یسوزاند، رفتار او آب یخ یکه وجود مرا م یمقابل آتش در

 که یکرد و از خودم و وضع یاعصابم را مختل م

 یبدم شد و از این که آمده بو یبیزار. ذره ذره تحملم تمام م داشتم

 سنگین به دلم چنگ میزد و میغنهایت پشیمان بودم. 

 یداد، ب یاز حقارت و کوچک شدن به من دست م یتلخ احساس

 یر اخم هایم لحظه به لحظه بیش تر درهم فرو ماختیا

یچ هآن ها با وجود معذب و قیافه درهم من که  یخنده ها ی. صدارفت

 اعتنا نشانش یو ب یتوانستم معمول ینم یجور

، ودماین که آمده ب یداشت.مدام به خودم برا یعجیب یبدهم، ناهمانگ

 گفتم یبد و بیراه م

 ی،انگار تو یک دیوار یطورچ یشد؟! خیالت راحت شد؟ دید خوب

 !ی؟یخ کرد یندیده گرفتت؟! خوب خودتو سنگ رو
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 فواین جمع ر یچاره، تو مثل یک وصله ناهمرنگ دیگه هیچ وقت تو بی

 که ازش توجه ی؟این جا که چ ی. اومدیش ینم

 ی؟کن یو اعتنا گدای

ز مهنا یگفت:راست یاین افکار عذاب آور بودم که یکدفعه مرتض رقغ

 خانم تبریک، شنیدم مهدکودک باز کردین

 یوبخخوبیه هم محیط  لغادامه داد: واقعاا کار خوبیه، هم ش فرزانه

  صفحهداره، نه؟

 التحهم با دیدن قیافه درهم من خواسته بود مرا از آن  یمرتض شاید

 خراب تر یدر بیاورد و خبر نداشت وضع این جور

د و حواس ها متوجه ما شد. شود. چون یکدفعه همه ساکت شدن می

 بردم که صدایم نلرزد و یتمام نیرویم را به کار م

 سنجیده و آرام و درست جواب بدهم. سرم را تکان دادم و گفتم

اگه آدم بچه ها را دوست داشته باشه، بله کارخوبیه، منتها کار  خوب،

 دفتریه. مریم بیش تر از یمن اون جا بیش تر کارها
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 کار دارهمن با بچه ها سرو 

 جون؟ ی،مادرمن از مادر پرسید: همون مریم مهدو یمحمد به جا

از  راهمه، چ یچشمها یسرم کوبیدند، جلو یخدا، انگار خانه را تو وای

 داند که یپرسید؟! م یمادر پرسید؟ چرا از من نم

 یخواهد همه بفهمند اوست که دلش نم یهمه به ماست،م حواس

 یولجباز صهغخواهد با من هم کالم شود. از حرص و 

شدم. با خود گفتم شاید پشیمان شده که هشت سال  یخفه م داشتم

 پیش هم نگذاشته دیگران بفهمند او بوده که مرا نخواسته و

ر که به خودم داد و پیش خودم د یکند. زجر یخواهد تالف یم حاال

 مام و کمالخواهد ت یکشیدم کم بوده که حاال م یتنهای

داشت اعصابم را از  فمختل یکند؟!حرص همراه هجوم فکرها خردم

 کرد. بعد از این همه سال زجر، این یکنترل خارج م

سال انتظار تلخ، حاال حقم این بود؟ بدبخت! خوب شد؟ دوباره  همه

 یچ یخوب لگد مالت کرد؟ خیالت راحت شد؟ برا
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 ی؟کش یم یچ یاین همه زجر رابرا ی؟این جا چه کار دار ی؟.. !اومد

و  ودمببه خود آمدم که سراپا ایستاده  یخودم هم نفهمیدم چه شد. وقت

 گفتم یم

باید  ارمدمن چند تا کار عقب افتاده  ی،با اجازه فرزانه جون، آقا مرتض

 برم

 ارناه ی؟االن؟با تحیر گفتند: چ یسکوت شد. فرزانه و مرتض یکدفعه

 نخورده؟

 گفتند: کجا؟ یو امیر هم با ناراحت مادر

 و زنش گفتم یدر جواب مرتض

 یدونن، صبح هم اگه به شما قول نداده بودم نم یبه خدا مامان م

 اومدم، وظیفه ام بود بیام ببینمتون که موفق شدم

 یوه آن ربارکه به مادر و امیر کردم به آنها فهماندم که دو یبعد با نگاه

 ر اصرار نکنندام باال آمده تا دیگ یسگ
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  صفحهرسونمت یخوب، صبر کن م یگفت: خیل یامیر با ناراحت

 تونم برم ینه امیر جان، خودم م

 نه صبر کن، سر ظهره

 رسونه سرکار؟ خودم میرم یمنو م یدیگه کس یمگه روزها

 کردم و برگشتم بروم که یدسته جمع یبعد رو به همه یک خداحافظ

 ناگهان شنیدم

 رم یامیر، تو باش. من م

 را جرئت نکردم رویم یممکن بود. محمد بود. نفسم بند آمد. حت یرغ

 همه، وضع را وخیم تر یبرگردانم. سکوت ناگهان

 کرد

نم. سور یبه مادر گفت: مادر جون، با اجازه، من مهنازخانم رو م محمد

 امیر بیارم. یرم خونه. قراره یک کتاب برا یم

 آم یدارم و م یبرم
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 یالحدانست چه بگوید، و امیر بدتر ازمادر. من در  یمادرم نم طفلک

 کردم سحر را که سفت به گردنم یم یکه سع

 یکه تالش م یکرد به امیر بدهم با حرص یبود و گریه م چسبیده

 کنم، یکردم مخف

 رم یممنون خودم م یگفتم: خیل

 گفت: گفتم که کار دارم یجد یمحمد خیل

 حرزد. س یم فمورد کنیزش حر گرفت. انگار من آدم نبودم یا در لجم

 یرا به امیر دادم و همان طور که دوباره خداحافظ

 کردم بدون این که نگاهش کنم گفتم یم

 رم. خداحافظ یشما به کارتون برسین، من خودم م

ه ن بشده بود، همه در سکوت حواسشا یاز خانه بیرون آمدم. چه اوضاع

  صفحهما بود

 زه، فعالا خداحافظاما محمد صبر نکرد، گفت: با اجا
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ن یدکه به دو یدر را بست و به سرعت دنبال من که داشتم به قدم های

 رفتم، دوید یبیش تر شباهت داشت م

 صبر کن، کارت دارم

دا خ گفتم یبرگشته بود. باخود م یندادم. دوباره آن رعشه لعنت جواب

 کند نیاید. خدایا اگر دوباره حالم به هم بخورد؟! چه

 خواست؟ یم یخردم کرده بود دیگر چ یاندازه کاف کار داشت؟! به

ا بم، دو قدم بیش تر با هم فاصله نداشتی یکه یک یکوچه، در حال توی

 من گزنده و تلخ بود، گفت: گفتم یمحکم که برا یلحن

 صبر کن باهات کاردارم

ا م رتوانستم با او روبرو شوم.دست های یبرنگشتم. نم یول ایستادم،

 ه لرزه تنم کم تر شود. همان طورمشت کرده بودم بلک

ون ایستاد،بدون این که نگاهم کند، گفت: ماشین من ا یکه کنارم م

 جاست
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 تونم برم یگفتم که خودم م

 منم گفتم که باهات کار دارم

 و داد یزد؟ چرا چنین با تحکم و سرد دستور م یم فچرا این طور حر

 کرد؟ یرفتار م

 دارمن یمن با شما کار یبا حرص گفتم: ول

 از کنارش که در ماشین را باز کرده بود، گذشتم

 قبع فلباسم را گرفت، نه با مالیمت، با عصبانیت مرا به طر آستین

 یتون یکشید: گفتم باهات کار دارم، سوار شو، م

 یا نه؟ یبفهم

صالا اد؟ کردم، اهانت از این بیش تر؟ این همان محمد آرام بو ینم باور

 داشت با من این طور رفتار کند؟ من را یچه حق

ا باتقری یبگویم، ول ی! خواستم چیزی؟گرفت، آخربه چه حق یبه هیچ م

  صفحهبه زور مرا سوار ماشین کرد و در رابست



 

  773                        

 داالن بهشت

 گوشم زده بود، پیداکردم. احساس یکه تو یاحساس آن روز دوباره

 و هیچ شدن. یو شکستگ یشدن، احساس خوار فخفی

 حاال چه؟ یین رفتاربودم، ولآن موقع مستحق ا

که ثمره هشت سال رنج و عذاب شبانه  ضیغگلویم را گرفت، ب ضغب

 که هشت سال قورت داده بودم و ضیغبود. ب یروز

لند باد شد که خفه ام کند. صدایم به فری یبا این رفتارش باعث م حاال

 شد و خودم هم نفهمیدم چه شد که عقده هشت سالهام

 و نفرت بیرون ریختم یظغرا با کینه و 

ل بعد از این چند سا ی؟خوا یم یاز جون من دیگه چ ی؟کار دار چی

 که به ی؟و بر یکه دوباره منو خرد و له کن یاومد

دوباره  یچ یدونم برا ینم یکن یم ی؟خیالرو بفهمون یدیگران چ

 ی؟با امیر این ها رابطه برقرار کن یخواست

زد،  یم یبه سرخ ضبغکه از  یو واج مانده بود و با چشم های هاج

 خوام؟ من تو رو خرد یم یگفت: من از جون تو چ
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 رسه یکردم؟! تو رو خدا بس کن،نگذار فکر کنم هنوز عقلت نم

ون ان فراموش کرد یتلخ اضافه کرد: در تعجبم برا ی... بعد با زهرخند

 تجربه تلخ چطور تا حاال ازدواج نکردین؟! اگه

 یمرا بریدم. احساس کردم مسخره ام  طاقت بیاورم، حرفش نتوانستم

 آخرش کامالا از کوره در فکند. مخصوصاا با حر

 زنمر برفتم. با همه توانم فریادزدم. فریاد زدم تا اشک هایم را کنا

اه رسه آره؟! اشتب یعقلم نم یکرد یکه فکر م یکن یم فاعترا داری

 رسید، هم حاال. ی. هم اون موقع عقلم میکن یم

ه خوب هم عقلم میرسه، این قدر که از همه مردها نفرت داشت خیلی

 از مرد دارن، یباشم. این قدر که بفهمم مردها فقط اسم

گن، بهت  یزنن، دروغ م یم فمشت نامردن که فقط، فقط حر یک

 زنن. این قدر عقلم یدن و بعد زیر قولشون م یقول م

 ر باشممرده متنف یرسه که از تو، از گذشته ام و از هرچ یم
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 یکه م یماشین را باز کردم و پیاده شدم و سوار اولین ماشین در

 که او مبهوت، سرجایش خشکش یگذشت شدم، در حال

ز ه ابود و به من خیره مانده بود. اشک هایم سرازیر شده بود ک زده

 آینه نگاهم میکرد، خجالت یراننده که با تعجب از تو

ه این که مرا پس نزد یراکشیدم. خدایا، چه کار کرده بودم؟ ب می

 یاین که م یاین که دوباره تحقیر نشوم، برا یباشد،برا

م مااش و ت یاعتنای یدوباره خفیفم کند، تمام خشمم را از ب ترسیدم

 صورتش کوبیده یکه این چند سال کشیده بودم، تو یرنج

سخت است که آدم با دست خود قلبش  یکشیدم. خیل یو درد م بودم

 این که بر یرا به لجن بکشدو دور بیندازد، فقط برا

بگیرد. من از سر ترس، تمام دردم رابه صورت نفرت  یپیش دیگری

 یبیرون ریخته بودم و حاال پشیمان بودم. چرا؟ نم

 گرفت ؟! یندیده ت م یچطور یمگه ندید» . با خود میگفتم دانستم

 «!ی؟زدن و رفتارشندید فحر یومگه توهین رو ت
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نج احساس آرامش، ر یچرا از این که به او نیش زده بودم به جا پس

 آخه احمق، چرا الاقل» کشیدم؟  یبردم و درد م یم

ه کار داره؟! تو که هشت سال صبر کرد یچ یببین یصبر نکرد...  «

  صفحهکه یمرد یده دقیقه هم رویش. نم یبود

 وتاریک  یآدم مثل قبر یبرا یهمه بزرگ هست که دنیا با یهای وقت

 آدم را یخفگ یدنیا، جلو یشود و همه هوا یتنگ م

 یزومه لمن از آن وقت ها بود. خدایا، اصالا چ یگیرد. آن روز برا نمی

 داشت دوباره من و او با هم روبرو شویم؟ چه

ح از شکنجه رو یرغاین برخورد دوباره بود،  یتو یچه مصلحت حکمتی

 که مثل خوره، یفرسوده من؟! پس این سرطان

 ی؟تمام کن یخواه یم یخورد ک یجان من را م

اران بثل مکه هنوز اشک هایم  یقرار و ناآرام به خانه رسیدم، در حال بی

 بود. بعد از سال ها دوباره چشمه اشکم یجار
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ار به تیاخ یاذان بلند شد و مرا ب یشده بود. خدایا چه کنم؟! صدا روان

 یدانم در وجودم چه ارتباط یسمت پنجره کشاند. نم

 مانشنوم دوست دارم آس یاذان را م یاذان و آسمان هست که وقت بین

 آن ظهر خلوت جمعه و یاذان تو یرا هم ببینم. صدا

ن آ طاقت تر از یو فراخ،قلبم را ب یمحیط و نگاه به آسمان آب سکوت

 دل زار زدم و آن که بود کرد. هق هق کنان و از ته

بدنم هم  یاشک ریختم که احساس کردم آرام آرام آخرین قوا قدر

 معده یرود. با حال زار رفتم سراغ قرص ها یتحلیل م

خیس  یبا چشمان یدراز کشیدم و نفهمیدم ک فام و بعد از سر ضع

 ازاشک خوابم برد

 خبر و یآدم حاضر است هر چه دارد بدهد تا فقط چند ساعت ب گاهی

 یدهد، در سکوت یکه آزارش م یرها از قید چیزهای

 رسد، یآرامش بگیرد. همان موقع هاست که خواب به داد آدم م محض

 یو اگر مثل عالج کامل نباشد، الاقل مثل مسکن
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من  یراکند. آن روز خواب ب یدردها را در زمان حال از آدم دور م قوی

 و یاش این طور بود. فراموش یبا همه آشفتگ

 فرار از زمان حال

م، کردنچشم هایم را باز  یآرام مادر و ثریا هوشیار شدم، ول یبا صدا

 گفت یثریا داشت م

 حرص و جوش خوردین. من که گفتم حتماا یاخوابیده یدیدین بیخود

 یا رفته پیش مریم

 فتراه ده،دلم هزار ر یدیدم جواب تلفن رو نم یدونم مادر، وقت یچه م

 ی؟آ یپس چرا نم ی؟بلند امیر آمد: ثریا کجای صدای

 مادر آرام گفت: مادر یواش، خوابیده

 گزنده و پر از حرص گفت یامیر با لحن

 دارن؟ فا ، پرنسس خواب تشری



 

  779                        

 داالن بهشت

 تر از بلند یباصدای« یواش تر » گفتند  یو در جواب مادر و ثریا که م

  صفحهقبل ادامه داد

ذله  ارمبه خدا دیگه من از دست رفتار شما، بیشتر ازخود اون د مامان،

 کنین که این یشم. آخه مادر من، چرا قبول نم یم

 ییک دختر بچه هفت هشت ساله نیست؟! به خدا من امروز جلو دیگه

 این ها آب شدم. باز دارین اشتباه چندسال پیش رو

 ی؟! کتنباباش نیس باید بفهمه مردم نوکر یدین ها. باالخره ک یادامه م

 رفتار کنه؟ یگیره چه جور ییاد م

 درا ختم کند، گفت: سحر کو؟بریم دیر ش ائلهغاین که  یثریا برا

 پایین پیش محمده

؟! ! پس محمد همراهشان آمده بود؟ االن آن پایین دم در استمحمد؟

 خواست بلند شوم و از پنجره پایین را یچقدر دلم م

 تخت بفهمند که بیدارم یاترسیدم ازصد یم یببینم، ول
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ا ا بکرد من بیدارم، ی یدانم حس م یامیر که نم یها فبا حر دوباره

 گفت که بیدار شوم، حواسم متوجه یبلند م یصدا

 او شد یها فحر

 وصر کنه، به خدا اگه نا ینگین با مردم خوب رفتار م یجون، ه مادر

 تونست یمریم نبودن، این با این خلق و خویش نم

 دیرمهد رو هم بچرخونه.من بچه که نیستم، اسمش اینه، ایشون م اون

 اصل قضیه گردن ناصر و مریم است. یاون جان ول

ا رخواد بکنه و دیگران جورش  یدلش م یاین هر کار یآخه تا ک خوب

 کردن رو یاد یبکشند؟!باالخره باید درست زندگ

 بگیره یا نه؟

 ود. واقعاااگر ناصر گوی یلحظه فکر کردم، همچو بیراه هم نم یک

 یها و تالشش نبود و پشتکار و زحمت ها یراهنمای

فکر کردم همه نوکر  یمن ک یآمدم. ول یمن اصالا از عهده برنم مریم،

 یبابامند؟! چرا امیر این طور در موردم قضاوت م
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 کرد؟

 ثریا گفت

ه هاس؟ از اون گذشته این ها ک فجان، االن چه وقته این حر امیر

 فشه. تو بعد با خود مهناز حر یادر نممربوط به م

 بزن

 امیر کالفه گفت

گم چون مقصرن.شما  یهاس؟! به مامان م فوقت این حر ی.. پس ک

  صفحهمن بگذارین ییک امروز خودتون رو جا

 ثریا گفت

مادر  خوب مادر هم اونجا بود. ی؟زن یم یمنطق یرغ ف، امیر چرا حر ا

 هم ناراحت شد. از آن گذشته، تو چرا خودتو

ه ازگذشته؟ ت یسر اون چ یتو یدون ی. تو چه میگذار یاون نم ی.. جا

 کنم ینشده، خواهش م یحاال هم طور
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ش واهکه هم رنگ خ یامیر حرفش را قطع کرد. اما دوباره ثریا با لحن

 داشت هم بازدارنده بود، گفت

 خواهش کردم. زود باش بریم، دیر شد امیر

 گفت یامیر عصب

 یخوبه دیگه، مامان کم بود تو هم اضافه شد

 برود شانبعد در را به هم زد و رفت. ثریا به مادر اصرار کرد که همراه

 مادر گفت یول

دا با فر جون، من دیروز آمدم. از قول من هم سالم برسون.ایشااهلل مادر

 خواد بیاد بیمارستان یآم. چند روزه م یمهناز م

 شه، برین به سالمت ینم

خواست  یرفت بیمارستان. چقدر دلم م یمحمد داشت با آن ها م پس

 کند؟ از یم یاست؟ چه فکر یبدانم االن در چه حال
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 یمدوباره فکر چشم هایم باز شده بود و سرم داشت به دوران  هجوم

 شاید هم امیر راست میگه،» گفتم  یافتاد. با خود م

ن دوکنه، ب یخطور م زمغبه م یاخالق من این جوریه؟ چرا هر کار چرا

 یم یگه، تا ک یفکر، انجام میدم؟ خوب راست م

مل کنه یا دوستهایم تح یمن را مامان ماست مال یها یخراب کار شه

 من لوس نیستم! نه، فقط احمقم، دیوونه ام، یکنند؟! ول

ه بودم، خوب یکخوردلوس نیستم. مثل همین امروز، اگه احمق ن ولی

 مردم که،حاال خبر یگذاشتم، نم یدندان سر جیگر م

ون خ تونستم خفه یاومدم بیرون، بازم اگه عقلم کم نبود، خوب م مرگم

 فخواد بگه. نه این که اون حر یم یبگیرم،ببینم چ

اما  گم ...و برو که اصالا معلوم نبود از کجا آورده بودم مثل وروره جاد ها

 یکردم و مثالا اون م یم خوب، اگه صبر

 با امیر مجبوریم یخواستم بگم به خاطر دوست یمن فقط م» : گفت

 و یک ییا یک همچین چیز« ارتباط داشته باشیم 
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سرش  یتو یفهموند که مجبوره من رو ببینه و فکر یبهم م جوری

 که بدتر ی! بدبخت، اون طوری؟نیست،اون وقت چ

 یم یرفحدوباره اون تو رو پس زده بود و دیگه هر  ی! آره، اون جوربود

 بهتر شد. یفایده بود. نه، این طور یب یزد

خشک  یذهنش بود که رفتارش اون جور یتو یاگه خیال دیگه ا اون

 زدن و فبعد یاد حر« زدنش ...  فنبود یا لحن حر

  صفحهرفتارش افتادم

ه زنش شد این همان محمد است؟! آن موقع ک یباورش م یکس چه

 بودم هم این طور نبود؟! حاال بعد از هشت سال چطور

 .. به خودش اجازه داد

ا به ر شد خود یبازم رو دید. دیگر نم یاتاق باز شد و مادر چشم ها در

 یخواب بزنم. پس سالم کردم و مادر با دلخور

 جوابم را داد و گفت
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 بخور یساعت چهار و نیمه، پاشو یک چیز

 وکه دوباره جوش بیاورد. پاشدم. خسته  یامیر خال یکردم جا فکر

 یبدنم درد م یها یکوفته بودم. انگار تمام رگ و پ

ت. گفن یهم بود که مادر چیز یو اوقاتم آن قدرتلخ و اخم هایم تو کرد

 سر من انگار هزارتا آدم با هم یاما چه فایده؟ تو

 کردند یکردند و تبرئه م یدادند، محکوم م یزدند، نظر م یم فحر

 قابل تحمل بود یرغکه در درونم بود  اییغوغ...

 مازدم، ا یکندم و پرپرم یمثل مرغ سر کنده جان م یسه روز بعد دو

 گفت یخانم جون افتادم که م فحاصل. یاد حر یب

 از تو خدایا، نکند چون من به زور« از خدا نبایدخواست  یزور یچیز »

 چنین مجازاتم یحاال دار ی،خواستم برش گردان

 ی؟کن یم

کردو از آن جا که  یو جنجال بود که دیوانه ام م اغوغسرم  یقدر تو آن

 بزنم، انگار دردم فتوانستم حر یبا هیچ کس نم
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ن تری یبه صمیم یدردها هست که آدم حت یبرابر شده بود.بعض چندین

 به مریم هم رویم یتواند بگوید. من حت یکسانش نم

 یرفطهنوز عاشقانه محمد را دوست دارم و از  کنم که فشد اعترا نمی

 تازه میفهمیدم که همان چند سال پیش هم اگر نرفته

 برگرداندنش دست به هر یدادم و برا یبود، شاید طاقت از دست م

 زدم یم یکار

م خانه قرار و آرا یشد نه تو یاز آن نه سرکار حواسم جمع م بعد

 داشتم، نه شب ها خواب. شب ها تا صبح درد معده و

و  ستهخرساند و روزها  یپریشان و درهم وبرهم جانم را به لب م افکار

 کالفه بودم، نه حوصله کار داشتم نه این که کلمه

 یبزنم، درست مثل برج زهرمار، مدام یک دستم رو فحر یبا کس ای

 و به این ترتیب دو روز به سرم یمعده ام بود و یک

 گذشت
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فه ضاهایم ا یکه درد ماهانه هم به ناراحت یدوشنبه بود. در حال صبح

 قبل و ناله کنان یزارتر از روزها یشده بود، با حال

 زنممیشدم که مادر گفت:خوب اگه حالت خوب نیست نرو. تلفن ب آماده

 به مریم؟

ا ر قل گذران وقتمحیط کار، الا یخواست در خانه بمانم، تو یدلم نم

 فهمیدم ینم

 رم، کار دارم یگفتم: نه مامان، م

  صفحهبگم؟ یدوشنبه، دیگه رفتنمون صد در صده؟ من به عل مهناز،

 گیرم، بهش بگین یبله، بلیت ها را امروز م

شهد ه مبمشهد بود. قرار بود هفته بعد دوسه روز  یمادر بلیت ها منظور

 یده باشد،را د یبرویم که هم مادر عل یپیش عل

 هم زیارت کرده باشد

 خداحافظ
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 زنگ بزن، دلم شور نزنه یمادر، رسید

 باشه، چشم

ر وقت است منتظ یدیرتر از معمول رسیدم. مریم که معلوم بود خیل

 من، گفت لغداد ب یاست، همان طور که پریا را م

 رکا خوبه دیروز بهت سفارش کردم صبح بایدبرم وزارت ی؟معلومه کجای

 شد، گفت یطور که دور مبعد همان 

 ه،کیف ینده، اگر هم تب کرد، قطرهاش تو یاز شیر به پریا هیچ یرغ

 دیروز واکسن زده، شاید تب کنه، خداحافظ

 ز دیدنا، کردم لشغدیدم.ب یاز چند روز، امروز انگار تازه پریا را م بعد

 یقشنگش چه آرامش یآن نگاه معصوم و خنده ها

ه ک یمتوجه پریا شد. با همه درد یکلداد.حواسم به  یمن دست م به

 زدم و یبود قدم م لمغب یداشتم، همان طور که تو
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 یرهافک خواندم تا خوابش ببرد. خوابید و باز مرا با یم یالالی برایش

 شد اگر من هم یمزخرفم تنها گذاشت. فکر این که م

ن، داشتم و یک بچه مثل ای یمعمول یهمه آدم ها االن یک زندگ مثل

 عالم یها صهغشد همه  یگرفتنش م وشغدر آکه با 

 یکبرزخ اسیرم و تا  یکرد؟ فکر این که چند سال است تو رافراموش

 باید اسیر بمانم،معلوم نیست! و این که هنوز بعد از

 هشت سال روح زخم خورده ام قدر راست نکرده و حاالدوباره ...؟

 ستهکوچولو به خواب رفته بود، نش یسر پریا که مثل فرشته ا باالی

 خوردم، یم وطهغفکرهایم  یطوفان یبودم و در دریا

س پیچید. احسا یکمرم و معده ام م یمثل مته تو یکه درد یحال در

 شود. چشمم به ساعت یکردم کمرم دارد سوراخ م

م ا خواستاما ت« یادم رفت به مادر تلفن بزنم  یوا» یازده بود.  خورد،

 یا گریه کنان بیدار شد. شیرش را درستبلندشوم، پر
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 یخیس عرقش را کنار زدم و پیشان یو کنارش زانو زدم. موها کردم

 الاقل تو،» و سفیدش را بوسیدم و فکر کردم  فصا

بیرون  درهم و برهم، یفکرها رقابغ یمنو از تو یتون یاین دنیا م توی

 پریا با آرامش شروع به شیر خوردن« .یبیار

 رفتم، یک لحظه احساس یو من همان طور که قربان صدقه اش م کرد

 قابل تحمل شده. در یرغکردم دیگر درد کمرم 

لند ا بجگرفتم با ناله از  یکه مثل پیرزن ها دستم را به کمرم م حالی

 شدم و فکر کردم باید مسکن بخورم. دیگر طاقت

ر قاب د ی.رویم را برگرداندم و چشمم به محمد افتاد که تونداشتم

  صفحهآمده بود؟ یایستاده و به چهار چوب تکیه داده بود. ک

 در بود و دور از ذهن و عجیب که مثل آن روز افلغآن قدر نا دیدنش

 را از کار انداخته بود و زبانم بند زمغخانه امیر، م

 آمده بود

 آرام گفت: سالم
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، دشمبل، کنار پریا ولوشدم. نزدیک  یجواب بدهم. فقط رو نتوانستم

 خورد کرد و با لبخند یبه پریا که داشت شیر م ینگاه

 پرسید

 مریمه؟ دختر

ان از تعجب گرد شده، فقط سرم را تک یالل با چشم ها یمثل آدم ها

 دادم

 گفت: چقدر قشنگه

و  شد و دست هایش را بوسید. همین موقع مریم با عجله وارد شد خم

 او هم بدتر از من خشکش زد. محمد اما، گرم و

ا ش رکه به زور خود یکرد. مریم در حال یسالم و احوالپرس انه،دوست

 کرد دائم نگاه پرسشگر و متعجبش یجمع و جور م

 شد یاز من به محمد و برعکس خیره م

 محمد گفت
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 اومدم. هم یم یببخشید مریم خانم، من باید با گل و شیرین باید

 ازدواج، هم محل کار، هم این کوچولو. متاسفانه عجله داشتم

 یایشااهلل فرصت بعد

 کردم،گفت یبعد رو به من که هنوز گیج و مبهوت نگاه م

 ی؟شه یک لیوان آب به من بد یم

مد آ یبرگشتم، داشت از اتاق بیرون م یاز جا بلند شدم. وقت یسخت به

 و از قیافه مریم فهمیدم، قضیه را، هر چه که بوده، به

 یفظداحاخخورد، از مریم او گفته و ازقرار معلوم آب بهانه بود. آب را 

  صفحهکرد و رو به من گفت

 بیرون منتظرم، فقط عجله کن

زدن  فحر یرسم یام از این که هیچ برا یو بهت زدگ یهمه گیج با

 کردم و یکرد، احساس رضایت و خوشحال ینم یسع

 سریع رو به مریم کردم که خودش بدون سوال گفت
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 بد شده، محمداومده ی.. مهناز مثل این که مادر ثریا حالش خیل

 ناخودآگاه گفتم: مرده؟

 تسرش را تکان داد و اضافه کرد: امیر گفته شناسنامه ش پیش توس

 چاره ثریا یخدایا، آخر هم نرفتم مالقات. ب یوا

داشت ا نر یاز این مادر کس یرغروز مرگ پدرم افتادم و این که ثریا  یاد

 و خودم که این قدر سر در گریبان بودم که این

 یاله حچروز باالخره نرفته بودم مالقات. با خود گفتم االن ثریا  چند

 صورتش نگاه کنم؟ یدارد؟ و من چطور تو

 انمخاختیار اشکم سرازیر شد. یاد چهره مظلوم و دردکشیده زهرا  یب

 مریم به خودم اومدم یافتادم که با صدا

 محمد بیرون منتظره ی،مهناز، زود باش، چرا همین طور وایساد

 کیفم را برداشتم و خواستم با عجله بروم که باز گفت:شناسنامه

 ی؟روبرداشت
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 یتعویض همراه شناسنامه ها یپیش من نبود. چون برا شناسنامه

 خودمان فرستاده بودم. فقط قبض پستخانه بود. قبض را

 برداشتم و دویدم

 مریم صدا زد

 به من زنگ بزن بگو تشییع چه موقع است تا منم بیام

  صفحهخداحافظباشه، 

م حرکت کرد. چقدرمعذب بود یعجله سوار ماشین شدم و محمد فور با

 که دستم یماشین برایم سنگین بود. در حال یو فضا

و ه اکرد، بدون این که ب یچاره ام م یبه کمرم بود که دردش داشت ب

 نگاه کنم، پرسیدم

 فوت کرده؟ کی

 صبح

 دونه؟ یثریا م



 

  795                        

 داالن بهشت

 یزدونم، صبح که تلفن زدند، من و امیر رفتیم بیمارستان، چی نمی

 بهش نگفتیم. االن هم سر راه امیر رفت دنبال مادر که با

 کنم دیگه تا حاال فهمیده یهم برن خونه. فکر م

 نیمککردم، پس دیشب خانه امیر بوده. بدون این که به هم نگاه  فکر

 نستمتوا یزدنش نم فزدیم و من از لحن حر یم فحر

 یببرم ودر عین حال از حال و روز خودم، از درد ب یافکارش پ به

 ثریا، یکرد و ازیادآور یکه داشت دیوانه ام م یدرمان

 یریخت. دیگر درد از دست دادن را م یاختیار م یهایم ب اشک

 کشد یم یتوانستم حس کنم که ثریا چه زجر یشناختم وم

رم را چشیده بودم و سوخت. من داغ مرگ خانم جون وپد یدلم م و

 یریختم. گریه م یبود که اشک م یحاال از همدرد

اه را نگ رودرهم، روب یپیچیدم. او هم با قیافه ا یو از دردبه خود م کردم

 کرد. یکدفعه ماشین رانگه داشت، بدون یم
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 ت وچند لحظه با خیال راح یپیاده شد و رفت و من توانستم برا فحر

 بلند گریه کنم یصدا

 یبیش ترگریه م یچه کس یدانم آن روز برا یخودم هم نم واقعاا

 زهرا خانم؟ با یثریا؟ یا برا یخودم؟ برا یکردم؟ برا

 ،فحر زد از جا پریدم. باز بدون یمحمد که به پنجره کنار من م صدای

 یک لیوان آبمیوه و چند تا قرص به دستم داد و من

 شممه چیز فراموچند لحظه ه یگر گرفتم و بدنم داغ شد. برا یکدفعه

 یاندازه وجودم را پر کرد. همان قرص یب یشد و شوق

 یشد، م یماهانه ام شروع م یدردها یکه چند سال پیش وقت بود

 خوردم. هنوز به یاد دارد؟ خیس عرق شرم شدم. حاال

 را شوهرم نبود.اصالا از کجا فهمید؟! شاید خودش هم همین حس دیگر

 من یشین شد. ولداشت چون چند دقیقه بعد سوار ما

 بودم، دلم گرم شده بود و حس شیرین این که هنوز گوشه یحال چه

 بود، خون گرم یرگهایم جار یدارم، تو یذهن او جای
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 ده سال پیش. از خجالت رویم نشد تشکر کنم و بقیه راه در همان

 که حاال برایم شیرین بود و بعد از یسکوت گذشت. سکوت

یم سیدرفته ام. باالخره به خانه امیر آرام گر یها حس میکردم کم مدت

 ثریا دوباره یگریه و ضجه ها یها یها یو صدا

 به زمان حال برم گرداند و پاهایم را از رفتن نگه داشت

 وستادم ای که لب هایم را به دندان گرفته بودم، مردد یدر حال ینگران با

 یها ػجی یمحمد پشت سر من منتظر ایستاد. صدا

 ینم گرفته بود و یعصب یآن قدردلخراش بود که بدنم را لرزه ا ثریا

 کمک یتوانستم قدم بردارم. دلم میخواست از کس

ه ب پر از اشک یاختیار و مستاصل و نگران و با چشم های ی. ببخواهم

 بینمان رد و بدل نشد. یسمت محمد برگشتم، کالم

به من  که یچشمم به چشم هایش افتاد که باهمان نگاه های فقط

 کرد، نگاهم یرا محکم م یداد و قدم های یآرامش م

  صفحهکرد.انگار جان گرفتم، برگشتم و تند از پله ها باال رفتم
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نجور ر وتاب  یبود. تا به آن روز ثریا را اینقدر ب یروز تلخ و سخت چه

 زد و مادرش یندیده بودم. چنان از ته دل زار م

ه بارروز فهمیدیم که ثریا دو شد. آن یکرد که دلم ریش م یصدا م را

 اش یباردار است و امیر کالفه و آشفته حال تمام سع

 کرد یآرام کردن ثریا م یرا برا

ه ه بکم خانه شلوغ تر شد و باالخره تصمیم گرفتند، بدو ن این ک کم

 جواد خبر بدهند، همان روز زهرا خانم را دفن کنند.

 یبدر قشرکت به هلند رفته بود. ثریا این  فیک ماه بود که ازطر جواد

 کرد که امیر تصمیم گرفت او راهم تشییع یم یتاب

 خره دلاالجنازه نبرد. طفلک ثریا، چقدر به مادر و امیر التماس کرد و ب

 همه نرم شد

 میکرد فراموش یرا که ثریا از مادرش خداحافظ یوقت صحنه ا هیچ

 کنم. چقدر زار زد و التماس کرد که امیر ینم
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دنش بو به دلیل حامله ییک بار دیگر صورت مادرش را ببیند، ول بگذارد

 که خودش هم زار یاجازه ندادند و امیر در حال

بوسد، ب مادرش را یزد، گوشه کفن را باز کرد تا ثریا بتواند دست ها می

 ثریا که زار زنان دست زهرا خانم را یضجه ها

و ز اانتوانسته بودم  یبوسید، مرا یاد پدرم انداخت و این که حت می

 و اضطراب و یکنم. از گرما، فشار روح یخداحافظ

 اردهم. به ناچ یشدید حس کردم تمام توانم را دارم از دست م گریه

 بود به مریم دادمو زانو زدم. انگار لمغسحر را که ب

شد.  یتر م فیپیچید و لحظه به لحظه ضع یگوشم م یتو صداها

 آب قند به دستم داد و کمکم کرد از جا بلند یفرزانه لیوان

 گرفت، اما من قدرت یآرام نم یکس لغکرد و ب ی. سحر گریه مشوم

 کرد یکنم. فرزانه که خودش هم گریه م لشغنداشتم ب

 ریضکنه. این بچه م یو گفت: مهناز جان، سحر بدجور گریه م جلوآمد

 کنین، شاید لشغشه. اگه شما یک جابشینین، ب یم
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 آروم بگیره

 کرد از امیر یم یرا بلند کردم و سحر را دیدم که محمد سع سرم

 جدایش کند. فرزانه صدا زد و محمد همراه سحر که از

 بس گریه کرده بود به هقهق افتاده بود، آمد

 فرزانه گفت: بدینش به عمه ش، شاید آروم بگیره

 کنه؟ لشغتونه ب یهم کند، از فرزانه پرسید: مآن که نگا بی

 دستم را دراز کردم و سرم را تکان دادم

 سایه.هوا گرمه یمحمد باز رو به فرزانه گفت: برین تو

یض روز باالخره هم ثریا کارش به بیمارستان کشید و هم سحر مر آن

 شد. دکتر به ثریا اخطار کرد که اگر دقت نکند، بچه

  صفحهسحر هم گرما زده شده بودکند،  یاش را سقط م

م سحر بودکه آرا ولغامیر پریشان حال و آشفته یکسره یا مش طفلک

 داشت یگرفت یا ثریا که با خواهش و تمنا سع ینم
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 ثریا آن قدر یکند. چقدر آن چند روزاشک ریختم. گریه ها آرامش

 ها متاثر ریبهغ یسوزناک و از ته دل بود که همه حت

دم ریختند و من از همه بدبخت تر هم به حال خو یشدند و اشک م یم

 زدم و هم به حال ثریا یزار م

ین عاز سال ها محمد نزدیکم بود و من لذت تلخ داشتن محمد در  بعد

 چشم یکردم. نزدیکم بود، جلو ینداشتن را تجربه م

دم و من مجبور بو ریبهغدور بود به وسعت حریم بین دو  یول هایم،

 هم باشم که به سمت او نچرخد،مواظب رفتار و نگا

زجر  ندیده بودم. یماشین دیگر توجه یاز توجه تو یرغاز او هم  چون

 دید و یکردم. او مرا نم یکشیدم وخون گریه م یم

ید با مجبور بودم که نادیده اش بگیرم و خونسرد ازکنارش بگذرم و من

 کنم آن روزها من بیش تر از زخم دل فاعترا

انم. خ زهرا یکردم، نه برا یخودم که گریه م یچارگبی یبود و برا خودم

 یمحمد، نگاه کنجکاو دیگران که م یتفاوت یب
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 دنتفاوت بو یب یکه خودم برا یما را زیر نظر دارند و زجر دانستم

 کشید و به بهانه زهرا یمیکشیدم دلم را به آتش م

 ریختم یثریا اشک م یخانم، همپا

ن یددفهمیدم  یدیدن او پرپر زده بودم حاالم یکه سال ها فقط برا من

 او بدون داشتنش، مثل ذره ذره مردن، چقدر طاقت

 ی. با این همه از تمام شدن این روزها و شروع شدن روزهافرساست

 ترسیدم. تنها ماندن با کابوس یخفقان آور گذشته م

م هآن هشت سال که حاال با دیدن دوباره اش مسلماا سخت تر  لعنتی

 یبود، فشاردلهره و ترس از آینده و تردید، نفسم را م

 فظظاهرم را ح ینمیرسید. به سخت یو من درمانده عقلم به جای برید

 کردم. چون با تمام آن احوال، دوست نداشتم در یم

 چشمش ذلیل باشم

که  یه تاوان یک حماقت، یک ناپختگطاقت فرسا را ب یاین زجرها همه

 آفتاب از من گرفته یتو فام را مثل بر یجوان
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 رسید یفرار به عقلم نم یبرا یکشیدم و راه یبود، م

ان آشفته و پریش زغو هنگامه عزا، هیچ کس خبر از م یغآن شلو توی

 شدم. فرزانه یمن نداشت که چطور زیر فشار له م

انه . خآن جا بودند و تقریباا تمام کارها به عهده محمد بود یمرتض و

 تسلیت در رفت و آمد یبرا یشلوغ بود و مرتب عده ا

د که ودنبثریا از مشهد آمده  یو این میان چند تا از اقوام مادر بودند

 یک آپارتمان کوچک یمداوم از آن ها تو یپذیرای

کردم سرم  یمو سر وصدا حس  یبود. گهگاه از شدت خستگ مشکل

 نبود. در میان یشود، اما چاره ا یدارد منفجر م

د، زهرا خانم بو یکه اسمش سید جعفر و دای یها فقط پیرمرد مهمان

 به یبه دردمان خورده بود. چون هم سحر خیل یخیل

ن و ه سعالقه پیدا کرده و سرش با او گرم بود هم دیگران به مالحظ او

 ر و صدا کردنسال سید جعفر، در رفت و آمد و س
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ومهربانش را دوست  یکردند و من چقدر صورت نوران یم مراعات

 و متدین است که فعار یگفتند سید مرد یداشتم. م

د ها دوست دارن یشهرشان به او اعتقاد دارند و بعض یها تو خیلی

 همین امیر یعقدشان را سید جعفر بخواند. برا هغصی

 یسر به سر سید جعفر م کرد، یپیدا م یکه آخر شب ها فرصت گهگاه

 دید، با یگذاشت و پیرمرد که بار اول بود امیر را م

ود از همان شب ها ب یداد.یک یامیر را م یها یجواب شوخ یمحبت چه

 و امیر همراه چند نفر از اقوام یکه محمد و مرتض

 ثریا دور هم نشسته بودند و سید جعفر از پسرش پرسید

 ی؟برگشتن بلیت گرفت یآقا، باالخره برا

  صفحهامیر مهلت نداد و گفت

وز ردارین، این همه راه اومدین، چند  یجان، حاال چه عجله ا یدای

 تون در بره یبیش تر بمونین خستگ
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 سید جعفر مظلوم و خندان گفت

 زحمت دادم ینه آقا، همین قدر هم زیاد

 گفت یامیر به شوخ

واب ثزه یر نیارن؟!به خدا تاترسین عروس و دامادها عاقد گ یآقا م حاج

 تله بیفته، یهم داره، داماد دو روز هم دیرتر تو

 کنه یدو روزه! شما را دعا م

 سید جعفر گفت

 یسروع یمحمد آقا قول داده منو برا یمونم. ول یاین دفعه که نم نه،

 یآم ببینم برا یاش دعوت کنه. ایشااهلل اون وقت م

 خوندن هغدیرتر شدن دعا میکنه یا زودتر صی

ا کرده،آن سر دنی لطغبا تعجب گفت: محمد قول داده؟! محمد  امیر

 کجا؟ من و شما کجا؟

 م؟خوام زن بگیر یگفته من اون جا م یمحمد با لبخند گفت: حاال ک
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ر را به امی یچا یصورتم دوید. سین یکردم تمام خون تنم تو احساس

 یآشپزخانه. درد یتقریباا فرار کردم تو یدادم و فور

 تازه ی،اش کن یاز دیگران مخف یآدم رابسوزاند و بخواه یهست که

 عذابش چند برابر میشود. یک آن فکر ی،لبخند هم بزن

 کاش ازدواج کرده بود، کاش من ازدواج کرده بودم. کاش یک کردم

 شد این شکنجه تمام شود، خسته یجبراا باعث م یعامل

 ی،بزن فحر یان. چقدر این زجر را تحمل کنم؟ درد این که نتوشدم

 کند بیرون یو آنچه دارد خفه ات م یفریاد بزن ینتوان

. ستنی یدرد کم ی،و آن وقت قیافه ظاهر و آرام هم داشته باش بریزی

 دانستم از وضع مسخره خودم بخندم یا گریه ینم

نزدیکم . بعد از چند سال انتظار حاال به بهانه مرگ یک بنده خدا،کنم

 جرئت کنم راحت نگاهش کنم، یبود بدون این که حت

کرد. آخر  یوجودم را له م فمختل ی. هجوم احساسهاریبهغیک  مثل

 عمرم یحاصل این وضع چه بود؟! حاضر بودم باق
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 دانستم یراهم همین طور سر کنم؟! نم

ود، ه باین وجود بود که مرا این طور اسیر کرد یتو یچه نیروی خدایا،

 همه افکارم و ام را گرفته بود، یقسمت اعظم جوان

ود ببود که این همه زجر نتوانسته  یام را؟این چه راز یزندگ تمام

  یصفحهشد این طور برده وار حت یبیزارم کند؟ چه باعث م

را که  یباشم و شکنجه های یاین شکل نزدیکش بودن هم راض به

 کرد تحمل کنم؟ خدایا، من احمق بودم یا یفرسوده ام م

 یمحاال که ندیده ام  یداد،حت یرامش مچرا وجودش به من آ مجنون؟

 گرفت؟ در رفتار او چه بود که به من اطمینان قلب

 کرفآن که همه  فدانم. شاید به این خاطر بود که برخال یداد؟نم می

 کنند یک زن ممکن است عاشق پول یا ظاهر یا یم

شود و در نهان  یمرد شود، زن همیشه عاشق قدرت مرد م رفتار

 عشق ورزد که به یتواند به مرد یوجودخودش نم
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د، بود که این حس را که قدرت دار یایمان ندارد. محمد مرد قدرتش

 آورد. قبولش داشتم و اعتقادم به یدر من به وجود م

گیرد درست است، باعث اطمینان عمیق و  یم یکه هر تصمیم این

 کرد. یشد و همین مقهور و اسیرم م یام به او م یقلب

م و ودکنم؟! من ب یتوانستم با یک فکر زندگ یم یتا ک ی؟آخر تا ک ولی

 مبهم که با دیدن دوباره او تلخ تر از همیشه یآیندها

که دوباره با شدت زنده شده  یشد و گذشته ا یپیش چشمم مجسم م

 بود

مداوم روزها مثل برق گذشت و شب هفت زهراخانم  یبا شکنجه ا

 رسید

ل دطر یستاده که این بار بهخابه خاطر دل آدم ها از حرکت ا یک زمان

 بدبخت من بایستد؟

ه از مسجد برگشتیم،خانه پر از جمعیت بود و من ک یهفتم وقت روز

 که یغکرد از فکر این همه شلو یسرم به شدت درد م
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 به حوصله وارد هال شدم و چشمم یشب ادامه داشت، کالفه و ب تاآخر

 یوتوجه خواستم ت یامیر افتاد. با سرسالم کردم و ب

 هال که مهندس فبروم که با اشاره دست امیر به آن طر آشپزخانه

 اش سرپا ایستاده بود، یلعنت یارجمند با همان نگاه ها

به  فرااختیار نگاهم در اط یفرو ریخت. ب یکردم. یکدفعه دلم هر نگاه

 دنبال محمد گشت و اصالا نفهمیدم جواب تسلیت

شت ترسیدم و وح یدانم چرا م یاش را چطور دادم. خودم هم نم گویی

 یداشتم مبادا محمد فکر کند بین من و او مسئله ا

ودم بده پر از توجه و اشتیاق او چنان وحشت کر یاست. از نگاه ها بوده

 که انگار گناه نگاه او به گردن من است. آخر

ن آ، چاره بودم یذهنم بود. چقدر ب یخاطره تلخ خسرو کامالا تو هنوز

 رسید، یلرزیدو عقلم م یموقع که باید دست و دلم م

م هدم ترسیدم! از چه؟ خو ینداشتم، م یبودم، حاال که هیچ تعهد نفهم

 دانستم. به هر حال دستپاچه جواب دادم و ینم
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ر برگشتم و محمد را دیدم که پشت سرم، کنار در اتاق امی هراسان

 م به صورتش نگاهجرئت نکرد یایستاده بود و من حت

 این پس موضوع فقط ی،خر خودت»:کردم ف!کنم. وتازه به خودم اعترا «

 ینیست که نزدیکت باشه ودورادور او را ببین

ا گذشت و من نمیتوانم حالم ر یقبل م یشب هم مثل بقیه روزها آن

 خفقان آور از این که یکنم. دلشوره و اضطراب فتوصی

ز ااست که این قدر به من نزدیک است و باز  یآخرین لحظه های این

 دیوانه ام ی،است و انتظار و بیچارگ یفردا پریشان

 یول خواست بایستد. یکرد و از وحشت فردا، قلب بدبختم، انگار م می

 کو راه چاره؟

 بد تا دیر وقت خانه پر از مهمان بود، ثریا که از سرخاک حالش شب

 بردش به شده بود، اواسط شب بدتر شد و امیر

بود  ی. باالخره کم کم خانه خلوت شد و من به هر زحمتدرمانگاه

 ی،سکوتغتوانستم سحر را بخوابانم. بعد از آن همه شلو
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ه و خست شوشغآرامش بخش بود. از اتاق بیرون آمدم، افکارم م چقدر

 مداوم تنم کوفته و خرد یعصب یبود و ازفشارها

ه به حال خودم و خواست ک یبود. دلم یک گوشه خلوت م شده

 یهایم فکر کنم. محمد را ندیدم، کجا بود؟! یعن یدرماندگ

 ره ینه تا امیر برنگرده، نم» .رفته بود؟!  «

سایل ز وصدا وارد شدم.اتاقش پر ا یاتاق کار امیر را باز کردم و ب در

 بود که به خاطر مراسم، آن جا انبار کرده یاضاف

  حهصفشن کردم و نفسم بند آمدبودند. در را آرام بستم، چراغ را رو

میز کار امیر نشسته، وسرش را به  یصندل یرا دیدم که رو محمد

 یب یتکیه داده و به خواب رفته. لرزه ا یصندل یپشت

 ور شود یدااو، ترس از این که ب یبه جانم افتاده بود، دیدن ناگهان امان

 یمرا ببیند و خودش یا بقیه این وارد شدن را عمد

ناخودآگاه  یهجوم آورده بود، ول زمغیکدفعه هزار جور فکر به مبدانند. 

 صورتش شده بودم یمحو تماشا
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تربود و من  یدوست داشتن ی،آن لباس مشک یکه تو یصورت خسته ا

 در این مدت نتوانسته بودم، سیر نگاهش کنم

رق فان اختیار به یاد شب عقدمان افتادم. این صورت چقدر با آن زم بی

 یگر صورتش مردانه شده بود و بهکرده بود. د

ود ه بشقیقه هایش پیدا شد یآن موقع نبود. چندتار سفید که رو جوانی

 همراه چند شکن کوچک کنار چشم هایش، صورتش

 نهکرد و سی یتر م یپخته تر و در عین حال به چشمم دوست داشتن را

 رفت به نظرم یکه آرام باال و پایین م یاش در حال

ود، بده من را زیرو رو کر یکه زندگ یآمد. خدایا، کس تر از گذشته پهن

 دانم شاید، همه یهمه چیز را از من گرفته، یا نم

ش ایتوانستم صد یام بود، اما نم یبه من داده بود، در چند قدم چیز

 آرامش دنیارا برایم داشت، یکه روز یکنم. دست های

 خدایا، جا بود و من حسرت زده اجازه لمس آن ها را نداشتم. این

 دارند، یدلخوش یالاقل جا یکسانیکه تو از بهشت منع کن
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 من احمق خودم بهشت را از خودم رانده بودم

ا سینه در هم قالب کرد، از ج یتکان محمد که دست هایش را رو با

 پریدم و از قعر افکار درهم و برهم بیرون آمدم.

ر باد کول یبیرون برم که یک آن احساس کردم از سرما یفور خواستم

 که مستقیم روبرویش بود، سردش شده. با دلهره و

م اشتسجاده جانماز را برد یدستم بود، یعن یکه جلو یاولین چیز ترس

 که از هیجان یو پاورچین نزدیکش شدم، در حال

 میز بتوانم فآمد. آرام خم شدم تا از این طر یداشت بند م نفسم

 ریشه کنار سجاده به یسجاده را رویش بندازم. ول

 مچم یخورد و چشمش نیمه باز شد. تنم یخ زد. اگر حین دزد صورتش

 را گرفته بودند، حالم بهتر بود. ضربان قلبم آن قدر

مد قلبم گذاشتم. نگاه مح یشده بود که ناخودآگاه دستم را رو تند

 تنم ایستاد. دهنم را باز کردم ییکدفعه هشیار شد، خون تو
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یده . فانتوانستم بیان کنم یاما جز اصوات نامفهوم،چیزبزنم،  یحرف که

 بزنم، رویم را برگرداندم فتوانستم حر ینداشت. نم

 یم لمدشدم.  یبه حالت دو، از اتاق فرار کردم. داشتم خفه م وتقریباا

 مرا ببیند، یخدایا، اگر االن کس» خواست فرار کنم.

 صالا

م و رداشتبتوانستم بمانم. کیفم را  ینه، نم« کند؟  یخود او چه فکر م ا

 با عجله در را باز کردم که به خانه خودمان

اال سمت ب به ثریا را گرفته و لغ. باید میرفتم، اما با امیر که زیر ببروم

 آمدند برخورد کردم.امیر پرسان نگاهم کرد و یم

ه، ادآنها شورافت یآشفته حال و دست و پا شکسته گفتم که دلم برا من

 رفتم دنبالشان. نگاهم را از امیر دزدیدم. یم مداشت

 یمخانه. داشتم توضیح  یشدم به ثریا کمک کنم و برگردم تو مجبور

 دادم که مادر و سید جعفر و بقیه خواب هستند که در
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کردم ت نقلبم انگار از حرکت ایستاد. جرئ ی،کار امیر باز شد. وا اتاق

 م، ازترسید ییک کم سرم را باال بیاورم. م یحت

و او  ترسیدم. ازاین که تحقیر شوم یکه به چشم هایش نگاه کنم م این

 نگاهم کند، یا یاعتنای یب یبا حقارت یا تمسخر یا حت

 مثل همیشه نادیده ام بگیرد

 عمطکرد.  یبا این وضع، هر کدام از این رفتارها دیوانه ام م حاال

 یزهرآگین پس زده شدن را یک بار چشیده بودم، نم

 یدر حال دوباره تجربه اش کنم. همراه ثریا به اتاق خواب رفتم، تمخواس

 لرزید، صدایش راشنیدم که یکه تنم از هیجان م

 گفت

 رم یامیر، من دارم م

  صفحهاز اتاق بیرون رفت و قلب من تیر کشید یامیر فور

 ی؟ر یاین موقع شب کجا م ی،چ برای
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 ی؟سر کار، یا خونه ا یر یدارم، فردا م کار

 کرد، گفت ینگه داشتنش اصرار م یامیر همچنان که برا

 نه، خونه ام

 آم، خداحافظ یصبح م

م یدد یبه خودم م یاعتنای یفشرد. رفتنش را ب یقلبم را م یکس انگار

 کردم اگر چشمم به چشمش افتاده بود با یو احساس م

 از کرد.اگر نه، پس چرا رفت؟ آن هم بالفاصله بعد ینگاهم م تمسخر

 ضیه؟! او که تمام این شب ها اینجا بود؟ آن شباین ق

 هم بگذارم یکندم و تقریباا نتوانستم چشم رو یچه جان

ه ها بچ این که آن کار احمقانه را کرده بودم، از این که مثل دختر از

 به احساسم یترسیده و فرار کرده بودم، از این که او پ

ا ل باشد که مرمخصوصاا به این دلی یباشد واین رفتن ناگهان برده

 یدارد، رنج م یکوچک کند و به من بفهماند چه احساس
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ش که آدم دوست یبدتر از رنج حقارت در مقابل کس ی. هیچ رنجبردم

 زغآن شب دوباره تا م یدارد، نیست و این رنج لعنت

ا ب، هوا روشن شد یداد. تا وقت ینفوذ کرده بود و آزارم م استخوانم

 سر خودم زدم، خودم یخودم کلنجار رفتم، تو

 کردم و هر لحظه بیش تر از قبل عذاب کشیدم و مگر آن رامحاکمه

 یشد؟!فکر این که االن دارد تو یصبح م یشب لعنت

کرد. این قدر به خاطر اینکه  یخندد، خردم م یبه من م ذهنش

 داده بودم، زجر کشیدم که فاحمقانه عنان عقل را از ک

 ان هایم شکسته و خرد استکردم تک تک استخو یصبح احساس م

م. فتر یتصمیم گرفتم صبح قبل از این که بیاید، بروم.باید م باالخره

 فکر یتوانستم با او روبرو شوم. از طرف یدیگر نم

 ػخواست جی یکردم، دیگر دلم م یمسافرت مشهد فردا را که م

 کو چاره؟ یحاال حوصله مسافرت داشت؟! ول یبزنم، ک
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فردا  فرته امیر و ثریا بیدار شوند،سردرد و مسازود، قبل از این ک صبح

 خانه یرا بهانه کردم، مادر را گذاشتم و راه

 خواست با او روبرو شوم یشدم. نه، دیگر دلم نم

 یسکوت خانه مثل مرهم ی،و آن شب جهنم یغاز چند روز شلو بعد

 یکرد، اگر افکار درهم و برهم م یبجا عمل م

د. بو خانه و اتاقم تنگ شده یکه نفس تازه کنم. چقدر دلم برا گذاشت

 میز گذاشتم و چشمم به قاب خاتم یکیفم را رو

ه . یک لحظه دلم خواست زیر پایم لهش کنم، همان طور کمحمدافتاد

 پشیمان شدم. این یداد و له میکرد، ول یاو عذابم م

اب که گردن قیادگار آن محمد بود که دوستش داشتم، گناه این محمد 

  صفحهچاره نیست یب

ه کردم، خوب است به نرگس تلفن کنم. چقدر دلم برایش تنگ شد فکر

 یادم افتاد که االن نیمه یبود و به او احتیاج داشتم، ول
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 آن هاست.خدایا، پس چه کار کنم؟ خوب است بروم سر کار؟ نه، شب

 بودم و فهد یحوصله وب یحوصله کار هم نداشتم. ب

 یلطغخواست دیگر به محمد و  یچه کار کنم؟ فقط دلم م دانستم ینم

 که دیشب کرده بودم، فکر نکنم

 با که یشدم،در حال رقغام  یطوفان یتخت دراز کشیدم و در دریا روی

 دیگه حق» گفتم  یکردم و م یخودم شرط م

در  ونو مجن یلیل ی. هر چینه اسمش را بیاور ینه به او فکر کن نداری

 دیگه دنبال ی،بسه دیگه. مزدتم که گرفت یآورد

 یب یآن قدر با خودم جنگیدم که تقریباا از خستگ« . ی؟گرد یم یچ

 نفهمیدم یهوش شدم ودیگر چیز

 ی؟مهناز، مهناز کجای

ر از خواب پریدم و چشمم به ساعت افتاد. دو بعد از ظهربود. چقد

 خوابیده بودم

 این جام، مامان
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رق بکه نگاهشان  یرم شاد آمد و چشم هایکه به نظ یمادر با چهره ا

 داشت در آستانه در ایستاد و گفت یخاص

تا  آوردم.ناهارت رو ذاغساعت چنده؟! پاشو برایت  یدون یم ی؟خواب

 سرد نشده بخور که یک عالمه کار داریم

 کار داریم؟

 وا، یادت رفت، فردا دیگه

 گفتم یحال یمادر خنده ام گرفته بود، با ب یاز خوشحال

ار کرم خوام برم حموم.حوصله ندا یکنم. فعالا م یمن کارهامو بعداا م

 کنم

 ر.عزا بگی یچه؟ هر وقت من مردم اینجور یحوصله ندارم، یعن پاشو،

 زود باش ی؟است به خودت گرفت یاین چه قیافه ا

  صفحهسرد شد ذایتغ
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له خواهیم بریم،این همه عج یمامان جون، ما فردا ساعت هشت صبح م

 چیه؟ یبرا

ترمون دخ میخواهیم با یکار داریم، ببین حاال بعد از عمر یتا فردا، کل

 کنه یبه دلمون م یبریم مسافرت، چه خون

ا رنه فایده نداشت. بلند شدم و با تعجب دیدم مادر با عجله دارد خا

 کند یم یمرتب و گردگیر

 ؟یهچ یریم مسافرت، این کارها دیگه برا یمامان مثل این که داریم م

 شه یدوباره تا برگردیم، همه جا پر از گرد م

ز اهم خونه باید تمیز باشه. تو برو به کار خودت برس. اون لباس سیا

 تنت در بیار

 ! در بیارم؟ی؟حیرت زده گفتم: چ

ب مسافرت هم خو یشه. تو یآره، من جوون راه دور دارم، دلم بد م

 که ینیست آدم سیاه تن کنه. ا، باز وایساد
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ر دآن قدر  یآورم نه از رفتارش، ول یمادر سر در م یها فاز حر نه

 بودم که حوصله دقیق شدن در دیگران رقغخودم 

 ینهم یخواست درسکوت، به حال خودم باشم. برا ینداشتم و دلم م را

 خوردم ذاغرا ادامه ندادم. چند قاشق  فحر

دم وخواستم بروم به حمام که دیدم مادر برایم یک دست لباس از کم

 آورده و گفت

 بیرون، اینو بپوش یاومد یمهناز، وقت

 اصالا معلومه امروز شما چتون شده؟ مامان،

یگه د یبود ی،اگهکه بفهم یگفت: بله که معلومه، مادر نیست یمادر فور

 زود باش برو دیگه ی،کرد یتعجب نم

 رداگفت. مادر خوشحال و ذوق زده بود که ف یدانم شاید راست م نمی

 را میبیند و من ماتم زده که آن را ازجگر گوشه اش 

 دست داده بودم
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اب عصا یدیدم کلنجار نروم. به حمام پناه بردم و آب سرد،که برا بهتر

 باز هم یکوفته و تن خسته ام باعث آرامش بود. ول

 مادر دست بردارنبود

  ی؟صفحهمهناز آمد

 خدایا امروز چه به سر مادر آمده؟

 ندارم بکنم یمادر دیگه چه خبره؟ من کار

 آمد یحموم؟ اومدیم و کس یتو یباید وایس یندار یحاال کار

 رو داریم که بیاد؟ کی

 ومخوام برم حم یدونم. زود باش بیا بیرون. اصالا خودم م یمن نم

م راآ یکردم و کم یم یحمام که بیرون آمدم، احساس آرامش و تازگ از

 عجیب مادر یتر شده بودم و در عین حال، کارها

 میز، میوه چیده بود یظرم عجیب تر آمد، روبه ن

 قراره بیاد؟ یکس مامان،



 

  824                        

 داالن بهشت

 گفت: نه، خودمون که هستیم یدستپاچه آمد. فور یبه نظرم کم

 فتمگرفتم، شانه هایم را باالانداختم و  یهمان طور که به اتاقم م

 کار دستتون نده، کارهاتون عجیب شده یمواظب باشین عشق مادر

 مرموز گفت یمامان با لبخند

و بر یشه. حاال چرا وایساد یشه، همه چیزش عجیب م یآدم که پیر م

 لباستو بپوش

ه زد آوردم، معلوم نبود چرا اینقدر ذوق یمادر سر در نم یکارها از

 واقعاا به خاطر مسافرت فردا بود؟ خوش یاست. یعن

  صفحهبه حالش

نهایت دوست داشتم و در  یکه ب یصوت را روشن کردم و آهنگ ضبط

 دادم، یمعموالا هر روز گوش م یمواقع عاد

دم خو و صدایش را بلند کردم.همراه نوار، تک تک کلمات را با گذاشتم

 حال فکردم. مثل این بود که وص یزمزمه م
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ه همین هیچ وقت از شنیدن این کاست خست یشنیدم. برا یخودم را م

 شدم ینم

 یتا به خود نیازم بینکه  یباز آ ی،باز آ ی،آ باز

 یدرازم بین یشب ها بیداری

 مامان در را باز کرد

د آ یعالم، م مغ! تو رو خدا این نوار رو خاموش کن. ی؟لباس پوشید

 دل آدم یتو

 کنم، شما در رو ببندین که صدایش نشنوین یمامان جان، خواهش م

 گوش هام کر شده؟ یکن یتا حاال باز بود؟ فکر م مگه

 بلند میخواند یخودم نیاوردم و ضبط همچنان با صدا یبه رو

 دارد دوست یمن در وصل بسته م بر

 دارد دوست یرا به جفا شکسته م دل

 این رو کم کن یدوباره مادر در باز کرد: مهناز، صدا
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لند ب یاخودم نیاوردم. دلم میخواست با صد یدر را بست و من باز به رو

 مشو رقغبشنوم و زمزمه کنان در آن 

 تو نگذاشت مرا مغام،  بگذاشتی

  صفحهاز تو وفادار تر است متغکه  حقا

ت خواس یکرده بودم ودلم م لغتخت نشسته بودم، زانوهایم را ب روی

 زار بزنم. چقدر این شعرها با حال و روز من

 سازگار بود

ه ب خواهد یضربه به در خورد. فکر کردم دوباره مادرم است که م چند

 یکه سع یعتراض کند. با صدایبلند ضبط ا یصدا

 کنم،بلند گفتم یداشتم حرصش را مخف

 شه یمامان، گفتم چشم، االن تموم م

 دوباره چند ضربه به در خورد یول



 

  827                        

 داالن بهشت

 ،« انتخاب کرده  یشوخ یبرا یاین مامان هم چه روز» لجم گرفت، 

 گفتم یعصبان

 بفرمایید

 پرسید یدر باز شد. محمد بود و م

 تونم بیام تو؟ یم

 باشد، دهاز کار افتا زمغکرد؟ ماتم برده بود و انگار م یباور م یکس چه

 بینم. محمد؟ این جا؟ یکردم خواب م یفکر م

 چه کار داشت؟ االن؟

 تونم یا نه؟ یپرسید: م دوباره

 فقط توانستم سرم را تکان بدهم و او وارد شد و در رابست

 ود؟چه آمده ب یآمده؟ چرا من نفهمیده بودم؟ اصالا برا کی

د خواند و من بهت زده،خشکم زده بو یبلند م یضبط همچنان با صدا

 و خیره به محمد بر جا مانده بودم
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نار ه کاتاق کرد و حتماا آباژور خودش،کتابخانه اش ک فبه اطرا نگاهی

 میز بود و قاب خاتمش را دید. بعد به میز تکیه داد

جره، من بود و رویش به سمت پن فو در حالیکه نیمرخش به طر

  صفحهایستاد

بلند ضبط، اعصابم را از آنچه هست،بیش تر  یکردم صدا احساس

 کند، دستم را دراز کردم تا خاموشش کنم که یمختل م

 گفت

 دمنه بگذار بخونه، کاست قشنگیه، من تا حاال اینو گوش نکرده بو

 و همچنان آرام ایستاد

ر دد کند؟ نکن یاین جا چه کار داشت؟ شاید آمده بود خداحافظ خدایا،

 بگوید؟ نکند با مادرم یخواست چیز یمورد دیشب م

 یرغممکن بود آن همه عجله مادر و رفتار  یکرده بود؟ یعن صحبت

 اش به خاطر خبر داشتن از آمدن اوباشد؟ هزار یعاد
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. ردک یذهنم بود که داشت دیوانه ام م یجواب تو یفکر و سوال ب جور

 این همه عذاب خدایا،من چه کرده بودم که مستحق

ره فانداشت، به ک یکه پایان یاین همه مردن و زنده شدن؟ عذاب بودم؟

 شدم و دم یمردم و زنده م یباید م ییک اشتباه تا ک

 به آورد که رویش را یزدم؟دلشوره و اضطراب داشت از پا درم م ینم

 طرفم کرد و گفت

 بزنم فآخرین بار چند کلمه باهات حر یخوام برا یم

رش نظوداشتم. برایآخرین بار؟ م یتوانم بگویم چه حال ی، نمدانم نمی

 آخرین بار چه داشت که یاز این کلمه چه بود؟ برا

ه ک یتضربان قلبم از هراس چند برابر شده بود و از فشار وحش بگوید؟

 زمغم یداشتم. تو یآورد حال خفگ ینفسم را بند م

 نبارآخری یبرا» کرد،  یکرد و گوشم را کر م یاین کلمه دوران م فقط

 خدایا، اگر طاقت نیاورم؟ اگر دوباره اختیار از« 
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م و هادلم استب یرون بریزم، چه؟! اصالا شاید  یدست بدهم و آنچه تو

 نه یپشیمان شده؟! شاید ... ول

 یشد. ب یآمد سرم داشت منفجر م یم زمغکه به م یامان یفشار ب از

 را به شقیقهاختیار چشم هایم را بستم و دست هایم 

 ده بوده شهایم فشار دادم، تا به کمک آن ها کله ام را که اندازه یک کو

 نگه دارم

 برم ییکدفعه گفت: اگر خسته ا

 بر اعصاب یآمد، پتک دیگر یصحبتش که به نظرم کنایه آمیز م لحن

 کوفته ام شد. چشم هایم را باز کردم و منتظر ماندم.

 یک خورده صبر کرد و بعدگفت

 ی،داد بزن یهامون نیمه تموم ماند. حاال اگه دوستدار فحر آن روز

 بعد صحبت کنیم ی،بهتره اول داد هایت رو بزن

  صفحهکرد یام م یتمسخر کالمش جر
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و دادم ر یچیز ینیست، وقت یمن اختیار یحرص گفتم: داد زدن ها با

 یحاال م ی،زنم نه با برنامه قبل یدر بیاره داد م

 تونین بفرمایین

 صدایم بود کالفه بودم یکه تو یلرزشاز 

 ی؟ش یم یشه بپرسم چرا این قدر زود عصبان ی: مگفت

 نه

 چرا؟

 دونین چرا؟ یدونم که م یاین که م برای

زدن او  فتمسخر و راحت حر یزدم تا تالف یم فحر یرسم مخصوصاا

 زد، کرده یم فرا که انگار با یک بچه حر

 تش گذشت و گفتازصور یباشم. احساس کردم لبخند کمرنگ

 خوب، شاید، بگذریم
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ا بچشم هایم خیره شد و  ییکدفعه رویش را به من کرد و مستقیم تو

 دقت و موشکافانه نگاهم کرد و پرسید

 یدکرنازدواج  ی،چراباالخره نگفت ی،ها که زد فآن روز با همه اون حر

؟ گفتم یم ینگفتم.چ یطاقت نیاوردم، سرم را پایین انداختم و چیز

 نبود یآنچه واقعیت داشت، گفتن

 ثلهمه، م یکه میترس یدوباره شروع کرد: تا این جا گفته بود خودش

 من نامرد باشن و قول بدن و بعد زیر قولشون بزنن.

 خوب بقیه اش؟

و  هایم را آن طورشمرده شمرده فکند، حر ینظرم آمد ریشخندم م به

 آورد. یگفت و حرصم را در م یکنایه آمیز م

م هه اختیار ب یکه دندان هایم ب یسرم را بلند کردم ودر حال عصبانی

 نگاهم ریختم و یشد، تمام خشمم را تو یفشرده م

کنم دوستش دارم یا  فخواست؟ که اعترا یکردم. از من چه م نگاهش

 دلش یچرااین طور؟ چرا هر جور یپشیمانم؟ ول
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 یکرد؟ از رفتارش سر درنم یزد؟ و مرا گیج م یم فخواست حر می

 ترسیدم باز مثل دفعه قبل، دهانم باز یآوردم و م

  صفحهکه نباید، بکنم لطیغشود و 

 گفت یاز انتظار خسته و عصب

 یلوبزن  ی؟دادبزن یخوا یچیه؟ بازم م ی،ش یم یببین، تو فقط عصبان

 بزن فبگو، حر

 نوکه فقط ای یکنه؟ بعد از این همه وقت اومد یم یتو چه فرق برای

 کنه؟ یم یتو چه فرق یمن نباید بدونم برا ی؟بپرس

 گفت یاز جایش بلند شد، چند قدم راه رفت و بعد یکدفعه عصبان

 ی؟دون یباور کنم که نم ی؟دون یتو نم

 ی؟باید بدونم؟ از کجا؟ اصالا تو خودت، چرا زن نگرفت چطوری

 جواب یگفت: جواب منو بده، نه سوال خودمو جا یبا حرص و عصب
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 حق دارم ی،منممن هم با همان حرص گفتم: همون قدر که تو حق دار

 سوال کنم، ندارم؟

 االکن که... اص یآره؟ بکن. آن قدر لجباز ی،کن یلجباز یخوا ی.. م

 من بلند به سمت در رفت و یحرفش را نیمه تمام گذاشت و با قدم ها

 از جا پریدم

ب خودم، وحشت از بلند ضبط، حال خرا یپرخاشگر او، صدا لحن

 رفتنش، حرص از رفتارش، خاطره تلخ رو گرداندنش

ه در ا بجمن کشنده بود و دوباره برایم زنده شده بود، مرا از  یکه برا

 برد، برافروخته فریاد زدم

 صالا

 ا به درک، نه؟

ود، شد آنچه نبای ی. رویش را برگرداند و دهانش را باز کرد، ولایستاد

 ز دست داده بودم، فکر کردم،شده بود، اختیارم را ا
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 گر زیردی هایم را بزنم، این بار فکه دارد میرود، بگذار الاقل حر حاال

 فهمیدم یزدم و خودم نم یمانم. فریاد م یآوار نم

 ام را بیرون ریختم صهغتمام حرص و  یچه جور

  صفحهلرزان ضغصدایم از خشم دو رگه شده بود و از ب

چرا  بله،به درک، ی؟خواست ینم ی،بگ یخواست یبه درک، همینو م آره؟

 که برایت فرق یرو از دست داد ینه؟! تو چ

 گفتم به جهنم یکنه؟ منم بودم م

 دمز یملرزان فریاد  یو با صدا یبست، به دشوار یراه گلویم را م ضغب

ایه س این که یاین که نتونستم،برا یچرا؟ برا یبرایت مهمه بدون خیلی

 ی،کن یتاده بود. فکر مزندگیم اف یت مثل بختک رو

و بعد از اون همه وقت چون  یکه بهم دست نزد یجوانمرد خیلی

 یزندگیت، نه؟! تو روح منو، جوون یپ یدختر بودم، رفت

 یمنو و همه زندگیمو ازم گرفت
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 اختیار ریخت یچانه ام لرزید و اشک هایم ب

شق عز ا ییک بچه بودم. فقط شانزده سالم بود. تو برام ازمحبت گفت من

 ی. منو از عالم بچگیو این که دوستم دار یگفت

که  یپر کرد یهای فعمرمو با حر یبیرون. بهترین سال ها کشیدی

 بقیه زندگیمو به آتیش کشید. دیگه نه بچه بودم نه یک

 چقدر سخته یفهم ی. نمیفهم ی! نه، نمی؟فهم ینه یک زن، م دختر،

 بگهگوشت  یمدام تو یعمرت، یک یبهترین سال ها

ک یثل تو رو با بند بند وجود به خودش وابسته کنه، بعد م ی،عزیز که

 دلت یتو یچاره و تنها با درد یبنداز دور، ب الغآش

که به همه  یمرد یخیل ی. فکر کردیبگ یهیچ کس نتون یبرا که

 این بود که یمن گفتم، نه؟! نه، محمد آقا،مردانگ یگفت

 راچ یبرایت مهمه بدون یخیل !ی؟با خود من چه کار کرد یببین وایسی

 این که یاین که نتونستم برا یازدواج نکردم؟! برا

 .. هنوز
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ز رون بابی آتشفشان که ازدرونم راه به یگریه امانم را برید، ول یها های

 یو آرام نم ریدغ یخروشید و م یکرده بود م

 گرفت

 زار زنان ادامه دادم

و تکنم.  یدیگه زندگ این که نتونستم فقط با جسمم با یک مرد واسه

 چون جسممم دختره، من یکه فکر کرد یاشتباه کرد

بودم که  ی. من بدبخت دیگه روحم یک دختر نبود. زن بدبختآزادم

 و خود پسند بود. یعاشق ... عاشق یک مرد خود را

 صورتدیگه برایش مثل خنچر بود و از  یکه نگاه مردها ی.. زن بدبخت

 داد یهش دست محال مرگ ب ی،تماس مرد دیگه ا

بزنم.چشمانم  فگریه نگذاشت دیگر حر یها یبند آمد و ها نفسم

 توانستم صورتش را ببینم. یچنان پر از اشک بود که نم

زانویم گذاشتم. یکدفعه دستم به زنجیر  یرا برگرداندم وسرم را رو رویم

 اختیار دست بردم و زنجیرش را یگردنم خورد. ب
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 به طرفشاز گردنم آوردم و پرت کردم 

رو، به دیگ ی،حاالمنو به آتیش کشید یبیا بگیر، با این دروغ هات زندگ

  صفحههمیشه برو یدروغ هات رو بردار برا

 سوخت یگریه ام چنان از ته دل بود که خودم دلم به حال خودم م

 بسته شدن در اتاق راشنیدم یچند لحظه طول کشید و بعد صدا

شم دایا، چقدر بدبخت بودم. خ. باز هم او بود که رفته بود. خرفت

 فروکش کرده بود و عقل باز آمده بود و من از بس رنج

. ودمحاصل خود را شکسته ب یبودم حال خفقان داشتم. دوباره ب کشیده

 کنم و باز یخواستم خشمم را بر سر او خال یم

ال با سمه زیر آوار مانده بودم. حاال دیگر مادرم هم بعد از این ه خودم

 من از همه چیز با خبر شده بود. باز یفریادها

 یارگچ یاز چهره ام افتاده بود و از ب یغکرده بودم، ماسک درو اشتباه

 خواست خودم را، یدانستم باید چه کنم؟ دلم م ینم
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ثل ، مباز و بسته شدن در یرا و همه دنیا را به آتش بکشم. صدا محمد

 باز و بسته شدن در جهنم قلبم را فرو ریخت. حتماا

ا تکردم، د نکردم؟ سرم رابلن یادر بود. خدایا، حاال از این به بعد چه مم

 ریخت نبیند یاشک هایم را که مثل سیل فرو م

 مهناز؟

 یم نماوربسرم را بلند کردم. محمد بود. نرفته بود؟ خدایا،برگشته بود؟ 

 شد

 مثل صاعقه زده ها، خشک شده بر جا ماندم. محمد برگشته بود؟

 یحنلا کرد. ب یگرم نگاهم م یکه برایم آشنا بود و با لبخند ینگاه با

 دنیا به گوش من بود، نرم و یکه قشنگ ترین آوا

 مهربان و آرام گفت

اشک است! فکر میکردم حاال  یقشنگ دریا یکه این چشم ها هنوزم

 دیگه ی،زن یکه این قدر خوب سر دیگران داد م



 

  840                        

 داالن بهشت

 دم؟اشک هایت باید کم تر شده باشه،اشتباه کر

قدرت تفکر نداشتم، فقط همان طور اشکریزان  یمثل مجسمه، حت

 کردم و او دوباره گفت ینگاهش م

تو  کنم. دیگه تموم شد. همه چیزتموم شد. ینکن. بسه خواهش م گریه

 ی،این ها رو زودتر گفته بود یلجباز یاگه به جا

 یدون یم ی؟داد یچقدر زودتر هردومون رو از برزخ نجات م یدون می

 زودتر از یاون وقت ممکن بود نامردها خیل

 نامردیشون خجالت بکشن

 یورطدیدم. محمد برگشته بود؟ نرفته بود؟ بامن این  یخواب م انگار

 یزد؟ دوباره با همان لحن دوست داشتن یم فحر

  صفحهگفت

و  دیگه. فقط پاشو آماده شو،االن امیر یخواهش کردم که گریه نکن

 آن یسید جعفر م
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 و گیج گفتم: امیر؟! سید جعفر؟ با تحیر

 یکه برا یزمین نشست و بانگاه یپایم رو یرا تکان داد، جلو سرش

 یدنیا شیرین تر بود، نگاه یها یمن از تمام شاد

 عاشق و مهربان و گرم گفت

 شه،این که زن من، دوباره زن من بشه، باید سیدجعفر با یبرا آره،

 فتم، باشه.زن گر ینباید؟! من بهش قول دادم که وقت

 آن ی!زنگ زدم االن با امیر می؟مگه اون شب نشنید

شک امن خواب نبودم؟ دوباره همراه لبخند، چشم هایم پر از  خدایا،

 نهایت، اشک شوق و عشق و یب یشد. اشک زالل شاد

 تم،و بهت. کابوس تمام شده بود؟ باور نداش یاشک ناباور خوشبختی،

 یا صدایمن خواب نبودم؟ صدایش زدم، ب ی،یعن

 فلرزان و ضعی

 محمد؟
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 جون دلم

اه نگ خواست تا آخر دنیا فقط آن چشم ها را یواقعیت داشت. دلم م نه

 یمن بود، حاال م یکه همه دنیا یکنم. چشم های

 توانستم دوباره ببینمشان

 رآنقمیخواند که من  یعقد را در حال هغجعفر آمد و این بار صی سید

 بزرگ خانم جون را در دست داشتم. اشک هایم مثل

ز بارم ا این« بله » لرزید.  یریخت و دست هایم مثل بچه ها م یم باران

 عمق جان بود. ده سال گذشته بود و این بار

 آوردم، پرداخته بودم. کابوس یرا که به دست م یگنج یبها دیگر

 یم یباره همسر مردام تمام شده بود، من دو یزندگ

 شدم که هیچ وقت از او جدا نشده بودم

 دست محمد گذاشت،گفت یمادرم همراه امیر دستم را تو یوقت

 کاش بابایش و خانم جون هم االن بودند
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همیشه سپردمش دست  یادامه داد: این بار دیگه برا ضغو با ب

  صفحهشما

 مدسینه مح یاختیار سرم را رو یپدرم و خانم جون ب یبا یادآور من

 که پناه تن یسینه ستبر یگذاشتم و گریه کردم. رو

یش که بعد از این همه سال هنوز گرما وشیغخسته و رنجورم بود و آ

 برایم آشنا بود

ر ادمکه از  ینگه داشته بود، درحال لشغب یهمان طور که مرا تو محمد

 یکرد پرسید: چرا همه گریه م یو امیر تشکر م

 یتقصیرتوست، اشک همه رو در آوردکنین؟ مهناز 

 کند یو من تازه فهمیدم که امیر هم گریه م

ا بو  یخواستم اینطور یکرد: مادر، من نم یم ی.. محمد معذرت خواه

 یهمچین شرایط

نداره،  یاش گفت:عیب یحرفش را قطع کرد و با لحن شوخ همیشگ امیر

 یبال هر وقت سر آدم بیاد تازه س. حاال اگه م
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 زود باش، شب شد یبر یخوا

 مادر با تعجب پرسید: کجا؟

 خوان برن مسافرت یدونم. مثل این که م یامیر جواب داد: نم

 مکردم، پرسان به محمدنگاه کرد یکه اشک هایم را پاک م یدر حال

 زد و خم شد، صورت مادر را بوسید و گفت: یک مسافرت دو یلبخند

 گردیم یریم و برم یسه روزه. با اجازه شما م

 ی؟آ یعد رو به من کرد و پرسید: نمب

و ا یبجهنم هم با او بروم. دیگر  یرا دراز کرد. حاضر بودم حت دستش

 معنا نداشت. دستش را گرفتم که مادر یزندگ

واب خمن انگار در « ! ی؟ببر یبا خودت چیز ینمیخوا» کرد:  یادآوری

 بستم و یرفتم، همراه مادر چمدان کوچک یراه م

ا بعد مادرم ب ی،کرد و خداحافظ یخیر یافتادم. سید جعفر دعا راه

 در دست جلو آمد. باز هر دو به گریه افتادیم. یقرآن
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 که خودش هم نم یگرفت، درحال وشمغبوسیدن در آ یامیر برا یوقت

 چشمش بود زیر گوشم، گفت یتو یاشک

  ی؟صفحهزن یزر م یچ یشه بپرسم حاال دیگه برا یم

د گفت، اشک شده بو یدل وجودم را پر کرد. راست ماز ته  یخنده ا

 ام یقرین تمام لحظات خوش و تلخ زندگ

 کردم. این من بودم؟ دوباره کنار او؟ یهنوز باور نم

 رفت.شب سیاه یرفت، مهم نبود. مهم این بود که با من م یم کجا

 ساکت یباالخره سحر شده بود و من این بار از خوشحال

آن نیست،  یجز سکوت برا یچاره ا یکهگاهبودم. فقط درد نیست 

 وقت ها آدم را ساکت میکند یزیاد هم بعض یخوشبخت

 عفرجسوار ماشین شدم، مادر دم در، همچنان گریه میکرد و سید  وقتی

 کرد. امیر بار دیگر یخواند و ما را نگاه م یدعا م

اخمو. محمد، حواست  یفسقل یصورتم را بوسید گفت: خوشبخت باش

 واسه مادرم ونمونده یه. فعالا همین یکبهش باش
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 ی؟محمد خندان پرسید: مگه تو حساب نیست

ه بیکدونه. برین که ماهم بریم  یام نه یک اریغنه ته ت یچرا، ول

 بیمارستانمون برسیم

 هر دو با هم پرسیدیم: بیمارستان؟

ن زیر مشوشده، دوباره باید ببر یآره دیگه، االن که برم به ثریا بگم چ

 سرم

 یسه خندان از هم جدا شدیم، محمد حرکت کرد. این خوشبخت ره

 منتظره بود که بدنم، انگار گنجایش یرغآن قدر  ی،ناگهان

 ظرمهمه جا به ن یرا نداشت. در آن عصر تابستان یآن همه شاد تحمل

 زیبا بود و خیابان ها قشنگ و مردم شاد! از دیدنش

که به ستون در تکیه داده بودم رو به  یشدم. در حال ینم سیر

 محمدنشسته بودم و همه وجودم نگاه بود. یک لحظه رویش

به سمت من کرد، با همان نگاه پراز مهر و در عین حال مقتدر، با  را

 داد یهمان لبخند گرم که به من این حس شیرین را م



 

  847                        

 داالن بهشت

نسبت به من  یاین دنیا و در کنار او هیچ کس، هیچ قدرت یتو که

 با آن عمر دوباره پیدا یکه هر جان یندارد. امنیت شیرین

سوزاندو از نو  یآدم را م یکه هست یعشق واقع یکند. کیمیا یم

 کند یم یصاحب زندگ

ت دنده گذاشت و آرام شروع به صحب یرا گرفت و زیر دستش رو دستم

 دنیا بود و من یکرد. صدایش قشنگ ترین صدا

ها تن سال پیش، عاشق این صدا. منتها این بار نه همان مهناز ده باز

 بودم که با یعاشق آهنگ صدا، عاشق تک تک کلمات

 شنیدم یهمه وجود م

  صفحهآرام، گرم، مردانه، نوازشگر، مهربان یصدای

ش رو سمدونم ا یدونم، واقعاا این هشت سال رنج الزم بود یا نه؟نم نمی

 ییب. نمبگذارم؟ قسمت، تقدیر یا شاید هم تاد یچ

تقصیرکدوممون بیشتر بود. دیگه برایم مهم هم نیست که بدونم،  دونم

 خوام در موردش یچون بعد از این دیگه هیچوقت نم
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و  شهبا یهر دومون کاف یبزنم. به نظرم این هشت سال تاوان، برا فحر

 نبود، فقط باید خدا یابد یاین که مجازات یبرا

ر زی که من نه بهت دروغ گفتم، نه یخوام بدون یشکر کنیم. فقط م رو

 کنم. اگه تو،اون هشت یقولم زدم، نه خواستم نامرد

هم  فاگه نص ی،من برداشته بود فپیش هم فقط یک قدم به طر سال

 ی،ها رو که امروز گفت فنه، فقط یک کلمه این حر

ط تو فق یمن برمیگشتم. ول ی،بعد از طالق گفته بود یزمان حت اون

 ا سکوت، موافقتت رو با فکرها وو ب یکرد یلجباز

ر صبر کردم. منتظ ی. بعد از رفتنم، خیلیمن نشون داد یها تصمیم

 یتو هیچ ییک تماس بودم، ول ،فیک حر ام،غیک پی

ب نه جوا ی،. نه جواب مادر این ها رو دادینکرد یهیچ کار نگفتی،

 و فاطمه رو و من مطمئن شدم که یزر یتماس ها

.. . یول ی،طالق بگیر یشد تو قبول کن یرم نمدرست بوده. باو فکرهام

 . مگه من چند سالم بود؟یمهناز، فقط تو بچه نبود
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کر دونستم؟ بعد از تو همیشه ف یم یاز زندگ یتجربه داشتم؟چ چقدر

 کارم اشتباه بوده؟ کجاخطا کردم؟ یکردم، کجا یم

 یسالگ زدهانتخابم یا رفتار یا افکارم؟ اگه تو به قول خودت از شون توی

 یک یمن از وقت یزندگیت حس کرد یمن رو تو

 فکه حر یهشت نه ساله بودم، دوستت داشتم. مهناز تومرد نیست پسر

 که من با تو یاون دو سال یدون یتو نم ی،منو بفهم

ز جسمت است. فکر نکن، آسون ا ییک مرد، چه سن یبرا بودم،

 گذشتم. من نه یک مرد جا افتاده بودم، نه یک مرد

 و که تو یفقط به خاطر ارزش ینه یک آدم مریض. در اوج جوون مرتاض

 وجود تو و عشق تو برایم داشت، صبر کردم.

 یو من چه زجر یوجود من شکست یرو تو یچ یهیچ وقت نفهمید تو

 از دستت دادم. شکنجه این که اون یکشیدم. وقت

 که من یک روز ... حاالممکنه یجسم.. 

 کشید و من از شنیدنش یساکت شد، انگار او هنوز از گفتنش رنج م
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 کشید و ادامه داد یچند لحظه صبر کرد، بعد نفس عمیق

ه کا ر یاز اون موضوع، آقا جون منو تحت فشار گذاشت که سپرده ا بعد

 یگیره و مخارجم رو تقبل نم یبرام داده پس م

ه کود بخانواده ام ایستادم، اون بار  یرو یکه من تو یارتنها ب کنه،

 یک مدت ببرم. هیچ یمجبور شدم از خانواده ام برا

 ونابا  ی! وقتی؟که دقیقاا یک سال منو از درس عقب انداخت یدون می

 درست زمغحال و روز از ایران رفتم تا یک سال م

 و خشک و ناآشنا، با اون وضع ریبغاون محیط  یکرد. تو ینم کار

 . یک موقع به خودم اومدم که دیدم اگه تکونیروح

ام ب هتمام و کمالم و اون وقت بود که باز کتا ییک مریض روح نخورم،

 و درس نجاتم داد، همون ها که توازش متنفر

زت ا کردم یانتقام هم شده سع ی! بعد کم کم به خودم اومدم، برابودی

 کردم یسع یگم، حت یوغ نممتنفرباشم. بهت در
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 یوفایده نداشت. من ت یبشم و به یک نفر عالقه پیدا کنم ول عاشق

 همین خودم زود یگشتم. برا یوجود دیگران، دنبال تو م

شد. بعد از دو سه سال،  یم یمقابل عاص فشدم و طر یم سرخورده

 نفرت. فنه طر یدیدم فایده نداره، نه فراموش میش

. متنفر نیستم یخوب من ازت رنجیدم، ول یخودم قبولوندم. خیل به

 قلبم، و خواستم یپستو برایم یک خاطره باش و جایت تو

 یم یو دارن زندگ یبین یکه م یدنبال زندگیم مثل اکثریت آدمهای برم

 بازم نشد. یک بار چشم هایم رو بستم یکنند. ول

در  نتونستم. یتم، ولمجبور کردم و تا آستانه ازدواج هم رف وخودمو

 که این فکر برام ینهایت دیدم نمیتونم. با همه زجر

مطمئن بشم تو  یباالخره تصمیم گرفتم برگردم تا یکجور داشت،

 اصالا یو از این بند خودمو نجات بدم. ول یازدواج کرد

ر دورادو ینداشتم سراغ امیر بیام. تصمیمم این بود که یکجور قصد

 ما رو یشد و امیراتفاق یرخبردار بشم که، اون طو
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 یوقت .یهیجان دیدن دوباره امیر بودم که تو اومد یو هنوز من تو دید

 از حال یکه اون طور یدیدمت،مخصوصاا موقع

ه بوط این که تو روفراموش کنم و مرب یام برا یفهمیدم همه سع رفتی،

 برام ی،بیخود بود. این که تنها بود یگذشته ام باش

ا تنه از این بود و یرغفهمیدم اگر  ینهایت بود و تازه م ینعمتب یک

 از رفتارت سر در یمیشدم. ول ونغچقدر دا ینبود

م وجود من چه خبره، نمیخواست یتو یخواستم بفهم یآوردم. نم نمی

 باز اشتباه کنم و تا از تو مطمئن نشدم، تو سر از

 یمان نما یبه من حت ی،کرد یتوفقط فرار م یول ی،در بیار احوالم

 .یکرد یبعد از هشت سال بفهمم که تو چه فرق یداد

و  ینباعص یماشین، با اون فریاد هایت و نگاه ها یاون روز تو مخصوصاا

 پر ازنفرت، احساس کردم دیگه هیچ وقت

ه وجود تو میگردم که دیگ یتو یگرده. من دنبال چیز یبرنم گذشته

  صفحهاصالا وجود نداره. تصمیم گرفتم برگردم، مطمئن شدم،
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ن تونم دوست داشته باشم. او یرو دیگه نم یکه تو حاال هست اینی

 ریبهغسرکش و  یکه من عاشقش بودم، حاال زن یمهناز

ون شناختم و تصمیم داشتم هر چه زودتر برم که ا یکه دیگه نم بود

 جبور شدم بیام دنبالت. اون وقت بود کهم یروزناگهان

چه با بو  یاز پشت سر نگاهم بهت افتاد که زانو زده بود یوقت دوباره،

 باز همون حس سرکش ی،زد یم فمریم حر

 یشم و این حس یکالفه م یدیدم از این که درد دار ی. وقتبرگشت

 که یاست که من به هیچ کس نتونستم داشته باشم. یا وقت

ت بد شده بود، از دیدن اشک هایت، درست مثل خاک، حال سر

 سحر رو بهت دادم، یک لحظه یگذشته،کالفه شدم، یا وقت

ت شد تونست بچه خود ما باشه. گذشته با همون یفکر این که اون م از

 تونم، قدرت ندارم یبرام زنده شد و باز دیدم نم

علوم م میا ازت متنفر بشم تا تکلیفم با خود ی. یا باید مال من بشبرم

 خوام اذیتت کنم، تمام این یبشه و بتونم برم. مهناز نم
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 خوادهمه چیز رو یاینه که دلم م یزنم فقط برا یکه م یهای فحر

 گذشته. یاین چند سال چ یبه من هم تو یتا بفهم یبدون

 عالقه پیدا کنم یا یکردم به زن دیگه ا یسع یاین مدت خیل توی

 این حس تملک رو یدیگران به من عالقه پیدا کردن ول

 وبه هیچ کس نتونستم داشته باشم. این حس تعلق خاطر کامل  نسبت

 از احساسش به یتملک روکه نهایت رضایت هر مرد

ن ها ای شه، من تنها به تو داشتم. اون روز که دم خونه امیر یزن م یک

 قلبم ینگاهم کرد یو اون جور یمستاصل برگشت

تم تونسناز تو در مورد هیچ کس  یرغکه به  یاز جاکنده شد. حالت انگار

 یتو یهر چ یچند روز بعد یداشته باشم. تو

. یکن یاز نگاه کردن هم فرار م یتو دقیق شدم، دیدم تو حت احوال

 یتااین که دیشب که چشم هام رو باز کردم و دیدم دار

رویم، چشمات یک آن مچت رو باز کرد. دیشب  یانداز یم یچیز یک

 فشده وادارت کنم حر یتصمیم گرفتم به هر قیمت
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ا باشه که نخوام بشنوم. دیشب ت یچیز یگ یاگه اونچه م یحت بزنی

 واقعیت احساس یصبح، راه رفتم و فکر کردم که یعن

 یقتودیگرت. صبح  ینگاهت دیشب دیدم یا رفتارها یاونه که من تو تو

 بعد فکر کردم یاول مردد شدم، ول ی،یستدیدم ن

و  ردمبهتره، حقیقت رو به امیر گفتم وبعد با مادر صحبت ک یطور این

 بزنم. خودم مادر فخوام باهات حر یگفتم که م

ه م بدو ساعت نشستم، فکر کردم تا ه یآوردم خونه و بعد رفتم یک رو

 که ممکنه یهرچ یاعصاب خودم مسلط بشم، هم برا

ه ونچااز  یرغهمه چیز آماده کردم،  یماده باشم. خودمو براآ ی،تو بگ

 یتوگفت

 شیرین زد و ادامه داد یلبخند

 وهایت  فاتاقت چشمم به اون وسایل خورد و بعدحر یتو یوقت امروز

 گردنته، دلم یآخر سر گردنبندت که دیدم هنوز تو
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 یازبوسه کنم. این اون مهن رقغکنم وسرتا پایت رو  لتغخواست ب می

 بود که عاشقش بودم. خانم خوشگل من، من نه

زار آو رکنم و تو  یگفتم، نه زیر قول هایم زدم، نه خواستم نامرد دروغ

 یبدم، فقط از مهناز همیشه خود مهناز رو م

عور. شو دل نازک و البته فهمیده و با  شغو  لغ یپاک، ب ،فصا خوام،

 نه مهناز حسود و لجوج و سرکش کم عقل. تو تا

 ی؟، ماه حسود و لجباز دیدحاال

 یپایان کالم ووجودش گم م یعشق ب یزد و من در دریا یم فحر او

 خدایا، دل ها چه زجر» کردم:  یشدم و فکر م

 وریرغبه خود تحمیل میکنند، فقط در اثر یک سوءتفاهم،  یا احمقانه

 که یبیهوده. چه بسا قلبهای یو نفهم یکاذب و لجباز

یک  اطرکرده و ناکام از این دنیا رفته اند، فقط به خ یحسرت زندگ با

 حماقت یا ترس از حقارت یا نداشتن جسارت ابراز
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یک  یاحمقانه. ما هر دو هشت سال قربان روریغیا حفظ  واقعیت

 یک سوءتفاهم و عدم درک درست ی،اشتباه، یک خام

ته ساند ینابجا، افکار خود را، اعمال دیگر روریغبودیم و با حفظ  شده

 شاید ی،بودیم. و خدایا، اگر تو کمک نکرده بود

ه کم بودی یبود و ما هم جزو همان بیچارگان یدائم ی،کابوس لعنت این

 یکنند و با حسرت از این دنیا م یم یبازجر زندگ

 .روند «

بوده که تمام شده و  یکردم آن هشت سال، خواب وحشتناک یفکر م

  صفحهمن هیچ وقت از محمد جدا نبوده ام

ر تواند کشنده باشد، قاد یاست. همان قدر که م ریبیغمعجون  عشق

 هم باشد و همان قدر که زجر یاست اکسیر زندگ

 یکه از آن تو یاز عشق، نفس بر وخردکننده است خون گرم مردان

 است یدوباره ا یشود، زندگ یم یآدم جار یرگ ها
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ر د ناخودآگاه ی،شناسد و قلب آدم را، در هر سن یجوان و پیر نم که

 کند و یکه خالق عشق است، خاضع م یبرابر خداوند

هارا  یتواند بدبخت یم یکه در چشم به هم زدن یشاکر. خدای

 ها را زیر و رو یکند و زندگ یخوشبخت

ا هم گذاشتم تا از ته دل از خد یچند لحظه چشم هایم را رو برای

 رهام بود و خدا دوبا یتشکر کنم، به خاطر محمد که زندگ

 ام را به من باز گردانده بود یزندگ

 به انگشت هایم داد و پرسید یمحمد فشار خفیف

 ی؟خسته شد

 کردم یچشم هایم را باز کردم و نگاهش کردم: نه، داشتم فکرم

ره وبایک لحظه نگاهمان در هم گره خورد. د یرا برگرداند و برا رویش

 خواست فقط بگویم، دوست داشتم فریاد یدلم نم
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 یم روبغکه دوستش دارم. رویم را برگرداندم. خورشید داشت  بزنم

 آمد جاده در انتها به قلب خورشید یکرد و به نظر م

اد طلوع، ش ینبود! به قشنگ مگینغمن  یدیگر برا روبغرسد. اما  می

 بود و زنده!من دوباره زنده شده بودم. فکر کردم،

 فتر یرود؟ انگار مستقیم تا دل خورشید پیش م یاین جاده به کجا م

 شد یو به آسمان وصل م

 آرام صدایش زدم: محمد؟

 جونم

 ریم؟ یکجا م

 ییلرویش را برگرداند، دستم را فشرد و گفت: اون جا که قولش رو خ

 وقت پیش بهت داده بودم

. فکر نهمو ینامردها قول هاشون یادشون م یبا خنده اضافه کرد: تا بدون

 آد یبین یادت مکن ب



 

  860                        

 داالن بهشت

 آمد یبه یادم نم یچیز یآوردم ول یبه ذهنم فشار م

  صفحهمعرفت یب ییادت نیست؟ ا

 پرسان نگاهش کردم و او شمرده و آرام گفت

 داالن بهشت

 گرم صورتش را پوشاند یو لبخند

نش ردبه گ یاختیار زمان و مکان فراموشم شد. از جا پریدم،لحظه ا بی

 که از یدم، در حالآویختم و گونه اش را بوسی

یچ هآرزو میکردم آن لحظه تا ابد طول بکشد و آن جاده  یو شاد فشع

 گاه تمام نشود. بعد از سال ها انتظاردوباره دست

ش انهایت به شانه  یب یدور بازویش حلقه شد و سرم با آرامش هایم

 خواست با یتکیه کرد و به روبرو خیره شدم. دلم م

 وابکه به گوش تمام دنیا برسد فریاد بزنم،تا مطمئن شوم، خ یصدای

 کردم ینیستم و باور م
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ه ب که یمنم، خوشبخت ترین زن دنیا، که درتاریک و روشن جاده ا این

 » یکه احساس م یشود، در حال یآسمان وصل م

ن داال .کنم خود بهشت را در کنار دارم، همراه نیمه دیگر وجودم به «

 روم یبهشت م

 وصل نداند مگر آزرده هجر مانده آسوده بخسبد چو به منزل رزشا

 برسد

 پایان

 باسپاس از شما عزیزان

 ردنچ کبرای  دانلود بهترین  ها ی  ایرانی  و خارجی  در گوگل با سر

 رمان دانلود  

 یا

  رمان
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