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تا قبل از آشنايى ام با آريان كسى اين قدر به من ابراز عشق نكرده بود نمى خواهم 
با اين حرف ها خودم را فريب دهم اما واقعن همين طور بود تا به حال چنين موردى 

برايم پيش نيامده بود. 
چند روزى بود كه آريان با تلفن هم را هم تماس مى گرفت و مى گفت: 

 - مى خوام با شما صحبت كنم 
اولش به هيچ عنوان راضى نمى شدم اما او دست بردار نبود دايم تماس مى گرفت 

و خواسته اش را تكرار مى كرد 
 - ببينيد خانم من واقعن نيت بدى ندارم فقط مى خوام با شما صحبت كنم چرا 
ــما دوتا گوش داده و روزانه صداهاى زيادى رو  ــخت مى گيريد خدا به ش اين قدر س

مى شنوين كمى هم حرف هاى يه آدم تنها رو بشنوين. 
ــما  ــاس مى كرد و مى گفت:من فقط مى خوام با ش ــل بچه ها خواهش و التم مث

دردودل كنم. 
ــرار كرد كه باالخره يك روز طاقتم تمام  ــته اش را تك او آن قدر زنگ زد و خواس

شد وگفتم: 
 - خب مى شه زود تر حرفاتونو بگيد من مثل شما بى كار نيستم. 
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ــت! چون فكر  ــتم....اما نه حق باشماس - چرا فكر مى كنيد من يه آدم بى كار هس
مى كنيد شب و روز نشستم و شماره هاى مردم رو مى گيرم وازشون مى خوام كه باهام 
صحبت كنن. بوركنيد اين طور نيست حس تنهايى باعث شده كه من مزاحم شما بشم. 

من خيلى تنهام! 
 - خب تنهايى شما به من چه ربطى داره؟! 

 - شما صداى مهربون وآرامش بخشى دارين.. صدايى كه، مايه ى آرامش منه. 
باشنيدن اين جمله از دهانش قلبم به تپش افتاد و گفتم: 

- يعنى شما هيچ كسى رو ندارين كه باهاش دردودل كنين؟ 
ــو مى فهمن اما دركش  ــتم كه زبونش ــط اطرافيان مثل يه بى گانه هس - من وس

نمى كنن! مدت هاس كه زندگيم به يك نوع مى گذره،
ــما تابه حال احساس پوچى داشتين؟ باور كنيد خيلى سخته درست  بببينم ش

مثل يه قابلمه كه ته اش سوراخه پر از آب مى شه اما دوباره خالى مى شه! 
با خنده جواب دادم: من تا به حال چنين حسى نداشتم. 

- راستى مى تونم اسمتون رو بپرسم؟ 
- اسم من چه اهميتى داره؟ 

ــبت به من بدبين نباشين من قصد و نيت بدى  - خواهش مى كنم، اين قدر نس
ندارم... مگه مى شه اسمتون مهم نباشه! 

- شما هرچى دوست دارين من رو صدا بزنين! 
- اما هر اسمى كه من انتخاب كنم به برازندگى اسم خودتون نيست. 

ــم مى آمد و  ــكوت كردم از جمله هايى كه در حرف هايش به كار مى برد خوش س
كنجكاو شده بودم كه چه اسمى برايم انتخاب مى كند :

 - خواهش مى كنم بگين به هر اسمى كه دوست دارين منو صدا كنين... 
او كمى سكوت كرد ، سپس گفت: 

ــتاره صدا كنم به اميد شب هاى تنهايى و اين كه  ــت دارم شما رو س - من دوس
ــتاره ها نگاه مى كنم به ياد بيارم باالخره كسى پيدا شده كه به حرف هاى  وقتى به س

من گوش كنه حرف هايى كه مدت هاس روى دلم سنگينى مى كنه.
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ــودم و در تمام مدت قلبم تند تند  ــن تحت تاثير حرف هايش قرار گرفته ب  واقع

مى تپيد او ادامه داد: 
ــنگ تره. اما اجازه بديد با اين اسم صداتون كنم و  ــم خودتون قش - مى دونم اس

اجازه مى خوام مصاحبت بيشترى با شما داشته باشم.
ــوال هاى زيادى در موردش  ــيد شخصيت جالبى داشته باشد س  به نظر مى رس
ــغول كرده بود برايم عجيب بود هم چين كسى كه فن بيان بااليى دارد  ذهنم را مش
ــتر در موردش بدانم دايم نگران  ــاس تنهايى مى كند و دوست داشتم بيش چرا احس
بودم كه مبادا تماس بگيرد و نتوانم با او صحبت كنم تلفن هم راهم بيش تر اوقات 
در دستم بود حتى شب ها هم باالى سرم مى گذاشتم و مى خوابيدم آريان بعد از سه 

روز دوباره تماس گرفت. 
- سالم ستاره من خوبى دلم برات تنگ شده بود. 

ــن فكر كردم ديگه  ــن قدر دير تماس گرفتي ــون چه طوره چرا اي ــالم حالت - س
نمى خواين با من حرف بزنيد. 

- معذرت مى خوام عزيزم ناراحتت كردم و منتظر موندى از خودت بگو چى كار 
مى كنى؟ 

با خنده گفتم: قرار شد فقط شما حرف بزنيد و من گوش كنم. 
ــن حق بده در مورد عزيزم  ــش مى كنم عزيزم. كمى از خودت بگو به م - خواه

بيشتر بدونم. 
- خب من دانشجوى روان شناسى كودك هستم و اهل كرجم دو ساله كه تهران 
درس مى خونم. فكر مى كنم تا همين مقدار كافى باشه.. حاال نوبت شماس بگى چه 

كاره اى كجا زندگى مى كنى و اسمت چيه؟ 
ــالمه و كارمند بانكم توى چالوس  ــت و هشت س - خب من آريان عظيمى بيس

زندگى مى كنم. 
به شوخى گفتم: آريان اسم واقعى شماست ديگه! 

ــم ديگه اى صدام كنيد حرفى  ــما هم دوس دارين با اس او خنديد و گفت: اگر ش
نيست. 
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- نه اسم خودتون خيلى هم خوبه. 

ــد و ما در مورد خودمان صحبت  ــتر ش از آن به بعد تماس هاى من و آريان بيش
مى كرديم اين كه به چه چيز هايى عالقه داريم چه رنگى و چه غذايى بيش تر دوست 
داريم. من برايش شعر مى خواندم و او لذت مى برد و همه ى حوادث دانشگاه را برايش 

تعريف مى كردم. كلى حرف مى زديم و در آخر آريان مى پرسيد:
- ستاره جان از حرف زدن با من خسته شدى؟ 

- نه كه خسته نشدم اين چه حرفيه مى زنى! من خوش حال مى شم با تو صحبت 
كنم. 

هميشه بعد از خداحافظى با آريان دلم برايش تنگ مى شد و هر شب به ستاره هاى 
آسمان نگاه مى كردم و با روياى آريان زندگيم را مى ساختم. تماس هاى من و آريان 
بيش تر شد و هر موقع با خانواده ام تماس مى گرفتم از اين كه بيش تر اوقات تلفن هم 

را هم اشغال بود معترض بودند. يك روز از آريان پرسيدم:
- آريان تو چه شكلى هستى؟ 

- تو خودت چه شكلى هستى؟ 
- مثل اين كه من اول اين سوال رو پرسيدم تو بايد جواب بدى! 

آريان يكى از بازيگران مشهور سينماى ايران را كه چهره ى زيبايى داشت را نام 
برد و ادعا مى كرد شبيه اوست. باتعجب پرسيدم:

- راست مى گى؟ 
ــتم  ــم! مى خوايى هم راه هديه هايى كه مى خوام برات بفرس ــرا دروغ بگ - آره چ

عكسى از خودم برات بفرستم. 
ــش را برايم مى فرستاد من هم مجبور بودم  فورى مخالفت كردم چون اگر عكس
ــتم چون فكرمى كردم چهره ى زيبايى ندارم وهميشه از اين  عكسم را برايش بفرس
ــه بعد از حرف زدن با آريان دلم گرفت  ــوع رنج مى بردم. اين اولين بارى بود ك موض
سعى داشتم بحث را عوض كنم اما او دست بردار نبود و دايم ازم مى خواست صورتم 

را برايش توصيف كنم. مى گفت : 
- ستاره جان، موهات چه رنگيه! چشمات چه طور؟ اصلن عكست رو برام بفرست 
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تا ببينم چه شكلى هستى. 

با عصبانيت گفتم:
- چرا اين قدر گير دادى. 

آريان كه از لحن من تعجب كرده بود گفت:
- ناراحت شدى ستاره، من كه حرف بدى نزدم. 

 باالخره دل به دريا زدم وگفتم:
- بذار راحتت كنم من شبيه اون ستاره اى كه تو فكرش رو مى كنى نيستم. من 

يه دختر زشتى هستم كه سال ها از زشتى خودش رنج مى بره. 
آريان از اين جمله من ناراحت شد وگفت:

- چرا اين طور حرف مى زنى تو در مورد خودت اشتباه مى كنى ستاره جان.
با تشر گفتم:

- تو از كجا مى دونى؟ 
آريان با لحنى كه نشان مى داد دل خور شده گفت:

- ستاره اين چه رفتاريه مى كنى تو به فرض اگر زشت ترين دختر، دنيا باشى تو 
چشم من قشنگ ترين دختر دنيايى! 

ــاس خوبى  يكى من گفتم يكى آريان و با حالت قهر به تماس پايان دادم. احس
نداشتم و بغض گلويم را مى فشرد. آريان چند ساعت بعد يك پيام كوتاه فرستاد كه 

اين طور نوشته بود: ازت انتظار نداشتم ستاره جان! 
با ديدن پيام آريان پشيمان با او تماس گرفتم و از دلش در آوردم. كم كم رابطه 
من و آريان صميمى تر شد او برايم هديه هاى گران بهايى مى فرستاد و اگر يك روز با 

هم حرف نمى زديم، آن روز برايمان بدترين روز بود. 
ــربه فلك  ــاى آخر ماه يادم به قبض تلفن افتادم حتمن مبلغ مكالماتم س روز ه

مى كشيد. صبح رفتم مخابرات و قبض را گرفتم.
ــده بود آن روز تا  ــت و پنجاه هزار تومان ش  دركمال ناباورى مبلغ قبض دويس
ــدم سوسن را  ــيدم خانه چندين بار نزديك بود تصادف كنم. وقتى وارد خانه ش رس

ديدم كه مى خواست برود بيرون او با ديدنم تعجب كرد و گفت: 
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 - چى شده مژگان؟ 

ــن گوشه اى از حياط ايستادم در حالى كه مثل باران اشك  بدون توجه به سوس
مى ريختم سوسن كنارم آمد و دستم را گرفت وگفت: 

- حرف بزن الل شدى؟ حالت بده؟ 
ــتم كشيد و با  ــتم ديد آن را از دس ــن قبض را در دس من چيزى نگفتم و سوس
ــرم فرود آمد.  ــش اولش تعجب كرد و بعد خنديد ،خنده اش مثل پتك برس خواندن
ــت در صورتم ببيند. بدنم  ــن به صورتم نگريست ترس و ناراحتى را مى توانس سوس

مى لرزيد و دندان هايم را به هم مى فشردم. سوسن يكى به شانه ام زد و گفت: 
- باشه، بهت قرض مى دم. 

- افشين بهم داده، هر وقت داشتى بهم پس بده! 
ــين نامزدسوسن بود. قبض را محكم از دستش كشيدم و با سرعت به اتاقم  افش
پناه بردم. مى دانستم با دادن اين قرض مى خواست مرا به خود مديون كند و بعد از 
ــتفاده كند و كارهايش را گردن من بيندازد. چاره اى نداشتم اگر  اين موضوع سواس
كسى مبلغ قبض را مى ديد حتمن شك مى كرد واقعن هم جاى شك داشت هزينه ى 
ــى با خانواده ام  قبض تلفن هم راه من به اندازه ى صحبت هاى ضرورى و احوال پرس
بود و پدرم هميشه همان مقدار را پرداخت مى كرد. اوضاع بدتر از آن بود كه تصورش 
مى كردم گوشه ى اتاق نشستم دلم مثل سير وسركه مى جوشيد و تا شب به همين 
صورت گذشت. صداى شيرين و سوسن را مى شنيدم كه با هم صحبت مى كردند از 
ــن كنار شيرين نشسته بود و يك لحظه به  ــدم، در اتاق را باز كردم سوس جا بلند ش
ــن يعنى بى گارى! اما چاره اى نداشتم بايد خود را  ياد آوردم كه گرفتن پول از سوس
نجات مى دادم سوسن را صدا زدم. او با شنيدن صداى من شيرين را ترك كرد و به 

اتاقم آمد. 
 - خب مژى كوچولو، چى شد قبول كردى؟ 

ــن خنديد  ازاين لحن حرف زدنش بدم مى آمد لب گزيدم و چيزى نگفتم سوس
و گفت: 

- خوب فكرى كردى اما يادت باشه اين طور كارا واسه كسايى مثل تو زوده، آخه 
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مى دونى چيه هنوز دهنت بوى شير مى ده... مژى جون! 

از عصبانيت درونم آتش گرفت.ترجيح دادم سكوت كنم سوسن از اتاق خارج شد. 
ــاى حزن انگيز و خفت بارى بود اما هرچه بود بايد تحمل مى كردم. دقيقه اى بعد  فض

سوسن پول را آورد وگذاشت كف دستم وگفت: 
 - بگير هرموقع داشتى پس بيار. 

ــى بده كار شده بودم به سوسن! تمام  ــن گرفتم و حاال به چه كس پول را از سوس
ــحر خوابم برد صبح به يكى از  ــب را به اتفاقات پيش آمده فكر كردم و نزديك س ش
كالس هايم نرسيدم اما مبلغ قبض را پرداخت كردم. از اين نگرانى بيرون آمدم ، وقتى 
به كارهاى غير قابل تحمل سوسن فكر مى كردم دل شوره ى بدى سراغم مى آمد بعد 
ــتر مواقع او خودش تماس  ــن اتفاق ديگر خودم با آريان تماس نمى گرفتم بيش از اي
ــين وقت و بى وقت به خانه دانشجويى مان مى آمد. شيرين هم راضى  مى گرفت. افش

بود و اين وسط فقط من عذاب مى كشيدم.
يك روز با سوسن بحثم شد و از او خواستم دست از اين كارهايش بردارد:

- دست بردار سوسن ديگه دارى شورش رودر ميارى. 
- هر كى ناراحته از اين جا بره! 

با عصبانيت و حق به جانب گفتم: حاال مى بينى كى از اين جا مى ره. همين فردا 
همه چى رو مى ذارم كف دست صاحب خونه. 

همين لحظه بود كه سوسن دستم را گرفت ودر حالى كه مى فشرد گفت:
ــى بويى از اين قضيه ببره. پدرت رو در ميارم، انگار يادت رفته  - فقط كافيه كس
چه قدر به من بده كارى و اون پول رو صرف مكالمه هات با كى كردى! حاال براى من 

ادعات هم مى شه، افشين نامزد منه اما توچى! 
ــنيدن اين حرف از دهان سوسن شرمم گرفت من با اين نوع پوشش نماز و  با ش
ادعا چرا با پسرى نامحرم مكالمه داشتم اگر سوسن دوست پسر داشت من هم مثل 

او... 
ــن هنوز داشت مى گفت كه طاقت نياوردم و به اتاق خود پناه بردم اشتباه  سوس
ــتفاده مى كردم از همان روز  ــين اس ــده بودم من نبايد از پول افش بزرگى مرتكب ش
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تصميم گرفتم پول سوسن را پس دهم ازاو مهلت خواستم و سوسن على رغم ميل 
باطنى به من فرصت داد. در همان روز ها وقتى آريان تماس گرفت بى اختيار گريستم.

آريان متعجب گفت:
- ستاره دارى گريه مى كنى! چته از چى ناراحتى؟ 

در حالى كه سعى مى كردم آرام باشم گفتم چيز مهمى نيست. 
- ستاره جان حرف بزن منو نگران كردى، چى شده از من ناراحتى؟ 

غم گين گفتم: آخه چرا بايد ازتو ناراحت باشم. 
- پس چى اگه نگى از دستت ناراحت مى شم. 

با اصرار آريان همه چيز را برايش گفتم. آريان ناراحت شد وگفت:
ــماره حسابت رو   - از همون اول بايد به خودم مى گفتى. حاال هم عيب نداره ش

به من بده تا برات بفرستم. 
ــماره حسابم  اولش قبول نكردم اما او خواهش كرد و حتى تهديد كرد كه اگر ش
ــرط اين كه  ــه قهر مى كند با اصرار زياد آريان قبول كردم به ش را نگويم براى هميش
هروقت داشتم پس دهم. فرداى همان روز آريان پول را به حسابم ريخت اولش كمى 

ناراحت بودم اما وقتى پول را انداختم جلوى سوسن دلم خنك شد. 
- از كجا آوردى مژى؟ 
- به تو مربوط نيست! 

سوسن با لحنى كه با كنايه هم راه بود گفت: اين كه پرسيدن نداره حتمن آريان 
جون برات فرستاده! 

ــپس پوزخندى زدم و رفتم.  ــوردم اما به روى خود نياوردم س ــك لحظه جا خ ي
ــتگيم به آريان بيشر شده بود دوست داشتم ببينمش و مى دانستم او به ديدار  وابس
ــتم. امتحاناتم را يكى پس از ديگرى  ــت اما خودم از ديدار با او واهمه داش راضى اس
پشت سر گذاشتم و تصميم داشتم ترم جديد را در خانه دانشجويى جديد بگذرانم. 
بعد از امتحانات به كرج كنار خانواده برگشتم. مكالماتم با آريان كم تر شده بود چون 
هر لحظه ممكن بود خانواده ام پى به موضوع ببرند هر موقع مى خواستم با او صحبت 

كنم با نام مستعار يك دختر صدايش مى كردم. 
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11در حسـرت يـك هم زبـان
ــادگى، وبه روزى فكر مى كردم كه  ــته بودم به همين س من به يك صدا دل بس

عروس خانه آريان شده ام. 
ــاس نمى گرفت اگر هم من با او  ــتان بود كه آريان اصلن با من تم ماه آخر تابس

تماس مى گرفتم با يك بهانه به تماس پايان مى داد.
 - آريان چى شده؟ چرا با من اين قدر سرد حرف مى زنى به همين زودى از من 

خسته شدى؟ 
- اين طور نيست ستاره اما..... 

هربار كه اين سوال را ازش مى پرسيدم همين جواب را مى داد از همه بدتر وقتى 
بود كه به اما مى رسيد. آن لحظه سكوت مرگ بارى مى كرد وديگر هيچ نمى گفت. 

- اما چى آريان حرف بزن خواهش مى كنم بگو. 
يك روز آن قدر التماسش كردم كه گفت:

- ببين ستاره نمى خوام ناراحت بشى اما من ديگه نمى تونم باهات حرف بزنم. 
قلبم آتش گرفت:چى دارى مى گى براى چى؟ 

- به من حق بده ستاره جان من مى خوام ازدواج كنم يعنى مجبورم! خودتم كه 
درك دارى برام بد مى شه كه زنم موضوع رو بفهمه! 

ــروع كردم به گريه باورم نمى شد آريان قسمم داد كه گريه نكنم اما فايده اى  ش
نداشت ومن با قلبى شكسته به تماس پايان دادم.

ــجويى جديد بود آن قدر عصبى و  ــراى ترم جديد پدرم دنبال يك خانه دانش  ب
ــت. از آريان ناراحت بودم اما دل  ــت بودم كه نفهميدم كارها چه طور پيش رف ناراح
كندن از او برايم دشوار بود با كارت تلفن با او تماس مى گرفتم همين قدر كه صدايش 
ــنيدم كافى بود فقط صدايش را گوش مى دادم و بعد قطع مى كردم وقت و  را مى ش

بى وقت حتى نصف شب با آريان تماس مى گرفتم. 
بيش تر اوقات آريان با التماس مى گفت: 

ــى مى خوايى مى خوايى  ــتى! حداقل حرف بزن، از جونم چ ــم كى هس - مى دون
زندگيمو خراب كنى 

ــم راهش را خاموش مى كرد  ــاس مى كرد حتى تهديد گاهى هم تلفن ه او التم
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ومن با شماره خانه اش تماس مى گرفتم دوست نداشتم زندگيش را از دست بدهد اما 

نمى خواستم به همين زودى از او جدا شوم. 
حتى از او خواستم با وجود همسر هنوز با من صحبت كند وباالخره آريان ترسيد 
و قبول كرد هروقت برايش امكان دارد خودش با من تماس بگيرد به شرطى كه من 

با شماره ى خانه اش تماس نگيرم. 
ترم جديد آغاز شد ومن با سه دختر اهل كاشان، هم خانه شدم، شايسته، نگار، 
نسترن، هر سه مهربان و زود جوش بودند اما من فقط به آريان فكر مى كردم افسرده 
و خسته منتظر تماسى از آريان بودم. يك روز وقتى از دانشگاه به خانه مى رفتم تلفن 

هم راهم به صدا در آمد و من از هول اين كه آريان باشد سريع پاسخ دادم:
- بله 

- الو سالم حالتون چه طوره؟ ببخشيد مزاحم شدم. 
صدا صداى يك غريبه بود با تعجب پرسيدم: شما؟ 

- من فرزين موسوى هستم. دوست آريان! 
با شنيدن نام آريان گرگرفتم و پرسيدم: چيزى شده؟ 

ــتش آريان خودش از من خواست تا با شما تماس بگيرم ويه سرى حقايق  -راس
كه نمى تونست بگه براتون بازگو كنم. 

تعجب كردم و ترسيدم يعنى چه چيز ديگرى بود كه بايد مى فهميدم.
 - اتفاقى افتاده؟ شما مى خواين چى بگين؟ 

ــما صحبت مى كنم آريان زندگى بدى داره  - ببينيد خانم االن كه من دارم با ش
اون سال هاس كه ازدواج كرده و االن هم زنش حامله اس! آريان خودش نمى توست 
اين حرف ها رو به شما بگه از من خواست به شما بگم به خاطر بچه اش هم كه شده 

مزاحمش نشين.
 با شنيدن حرف هاى فرزين به خود لرزيدم و با داد گفتم: سال هاس زن داشته، 

زنش حامله اس! 
لحظه اى سكوت كردم و بعد ادامه دادم: دروغ مى گى هردوتون دروغ مى گين. 

اشك چشمانم را خيس كردو با اعتراض گفتم: 
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13در حسـرت يـك هم زبـان
- آريان به من گفته تازه مى خواد ازدواج كنه اون هم از سر ناچارى. 

اين بار فرزين جوش آورد وگفت : خانم آريان يه مرد سى و هشت ساله اس اون 
خيلى وقته زن داشته! معتاده وبه خاطر اعتيادش زنش قرار بود ازش طالق بگيره تا 

االن كه فهميده بارداره و مجبوره به خاطر بچه اش برگرده. 
حس كردم قلبم مى خواهد از جاكنده شود بى اختيار زدم زير گريه وازش خواستم 

قسم بخورد. 
ــته باشم باور كنيد هر چى گفتم عين  - آخه من چه دليلى بايد برا دروغام داش

حقيقته. 
از گريه حالم بد شد و به تماس پايان دادم. 

 آن قدر گريه كردم كه چند تا از دانشجويان با ديدنم ترسيدند و به سمتم آمدند 
آنها سعى داشتند آرامم كنند. 

ــرات بياريم..كمى آب براش  ــه مى كنى؟ آب مى خوايى ب ــده؟ چرا گري - چى ش
بيارين! 

ــه مجبورم كردند به صورتم بزنم.  ــت ك يكى از آن ها يك بطرى آب معدنى داش
ــان برايم مى سوخت بدون اين  ــدم. آن ها به من نگاه مى كردند و دلش كم كم آرام ش
ــد از آن ها تشكر كردم و با  كه بدانند از چه موضوعى رنج مى برم وقتى حالم بهتر ش
تاكسى به خانه دانشجويى رفتم و چند تا قرص سردرد خوردم مثل جنازه روى تخت 

افتادم باورم نمى شد. 
ــناخته دل مى بستم هر بار با يادآورى حرف هاى  ــى نديده و نش من نبايد به كس
ــافر  ــتم آريان را نفرين كنم اما به ياد مس ــت داش ــوخت و دوس فرزين جگرم مى س
ــوخته ام مى گذاشتم و تنها گريه مى توانست  كوچولوى تو راهش دندان روى جگر س
ــه فكر مى كردم آن قدر عاقل هستم كه هيچ كس  ــد هميش ــكين درد من باش تس
نمى تواند با روح و احساساتم بازى كند. چند روزى را با خود كلنجار رفتم و نتوانستم 
خودم را راضى كنم در واقع حرف هاى آريان را باور داشتم اما حرف هاى فرزين را به 
هيچ عنوان نمى توانستم در ذهن خود هضم كنم. باالخره يك روز بعد ازكلى كلنجار 

با فرزين موسوى تماس گرفتم. 
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-  الو بفرماييد.

 خود را مژگان معرفى كردم و فرزين بعد از كمى فكر مرا به ياد آورد.احوال پرسى 
كوتاهى كردم و گفتم:

- مى تونم يه سوال از شما بپرسم! 
فرزين به سردى پاسخ داد: خواهش مى كنم بفرماييد. 

- راستش هرچى فكرش رو مى كنم نمى تونم خودمو قانع كنم كه آريان خودش 
ــته كه شما اين حرفا رو به من بگين...آريان خودش يه چيزى مى گه روز بعد  خواس

شما چيز ديگه! من باين حرف كى رو باور كنم... 
- ببينيد خانم من چه دليلى بايد برا دروغم داشته باشم! 

- نمى دونم شايد بخوايين سربه سرم بذارين. شايد هم منظور ديگه اى دارين. 
فرزين باتشر گفت: چى دارى مى گى خانم... شما به اون آريان دروغگو اطمينان 

كرديد اما حرفاى من رو كه دارم حقايق براتون روشن مى كنم باور نداريد. 
با صدايى لرزان گفتم:

ــى رو جز من  - آريان به من قول داده بود كه هيچ وقت تنهام نذاره وتا ابد كس
توى قلبش راه نده. 

- خانم چرا شما نمى خواين قبول كنين آريان در تمام اين مدت دروغ مى گفته! 
عجب گرفتارى شدم اين آريان بى كارتر ازمن پيدا نكرده بود! 

ــما رو قبول ندارم خود آريان بايد به من زنگ بزنه  - به هرحال من حرف هاى ش
و خودش همه ى اينا روبگه! 

 فرزين عصبانى پاسخ داد: مى خواين باور كنيد مى خواين باور نكنيد. خداحافظ 
خانم. 

فرزين باعصبانيت به تماس پايان داد و من ماندم و يك دنيا تنهايى وهزاران سوال 
ــده بودم. رفتارهايم باعث شده بود كه هم اتاقى ها  ــه گير وافسرده ش بى جواب. گوش
از من فاصله بگيرند و بيش تر سرشان به كار خودشان گرم باشد. روزها خواب بودم 
ــب ها در حسرت روزهاى گذشته اشك مى ريختم هفته هاى اول در هيچ كالسى  وش
ــركت نكردم هربار با تلفن هم راه آريان تماس مى گرفتم خاموش بود روز به روز  ش
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اوضاع روحيم بدتر مى شد. 

تا اين كه دخترى به نام نازنين به خانه دانشجويى مان اضافه شد او دخترى خون 
گرم و مهربانى بود و از اين كه من اين قدر كم غذا وافسرده بودم ناراحت مى شد. مرا 

به زور وادار مى كرد كه غذا بخورم و صميمانه مى پرسيد : 
- تو چرا اين طورى هستى از چيزى رنج مى برى؟ 

من هيچ نمى گفتم او هم زياد اصرار نمى كرد: دوست ندارى نگو ولى دارى خودتو 
اذيت مى كنى. 

نازنين فكر مى كرد به خاطر حس بى گانگى حاضر به درد ودل كردن با او نيستم. 
همين موضوع او را خيلى ناراحت مى كرد. انگار كروالل شده بودم نه با كسى حرف 
مى زدم نه صداى كسى را مى شنيدم. مدتى بود كه نمازم را ترك كرده بودم و به اميد 

روزى زنده بودم كه ببينم آريان تقاص دروغ هايش را پس داده. 
برخالف انتظارم فرزين با من تماس نگرفت خبرى هم از آريان نشد. 

ــعى مى كرد مرا ازاين اوضاع احوال بيرون بياورد غذاهاى خوش  نازنين خيلى س
ــت مى كرد. مرا هم مجبور مى كرد كنارش بخورم ازم مى خواست به خريد  مزه درس
برويم و من قبول مى كردم او سعى مى كرد هرطور شده به هردويمان خوش بگذرد 

نازنين اولين دخترى بود كه از ته دل دوستش داشتم. 
ــه هرطريقى كه بود،  ــده بوديم و ب ــت هاى خوبى براى هم ش من و نازنين دوس
ــعى مى كرديم خوش باشيم. يك روز هنگام خانه تكانى باديدن جعبه اى قرمز به  س
ياد آريان تنم لرزيد جعبه را گشودم همان سرويس نقره اى كه مدت ها پيش برايم 
فرستاده بود در دل به آريان و خودم لعنت فرستادم طاقت ديدن هديه ها را نداشتم 
ــك در چشمانم جمع شد  ــن افتادم كه از آريان گرفته بودم اش وبه ياد بدهى سوس
ــده بودم و تماس تلفنى فرزين مثل يك شوك مرا از كما  ــتباهى ش مرتكب چه اش
بيرون آورده بود بى اختيار به گوشه اى پناه بردم مستاصل و با تمام وجود با خدا راز 
ــود آرام گرفتم. روى تخت حين خواب  ــتم كه خود به خ و نياز كردم آن قدر گريس
وبيدارى بودم كه نازنين به خانه آمد عجله داشت ودايم صدايم مى زد از جا بلند شدم 

وروى تخت نشستم نازنين با تعجب پرسيد: تو تا اين موقع خواب بودى؟ 
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ــت  ــده؟... ببين از حاال بگم من چيزى درس  با بى حوصلگى گفتم: چيه چى ش

نكردم. 
نازنين لبخندى زد وگفت : ببين يه روز نوبت تو بود آشپزى كنى و خونه دارى! 

- نازنين حوصله ندارم. 
نازنين ناراحت شد و گفت:باشه حاال مياى بريم ساندويچ بخريم االن مى بندن. 

از اين كه دلش شكست ناراحت شدم لبخندى زدم وگفتم: باشه بريم. 
ــير نازنين حرفى نزد اما بعد از خوردن  ــديم در طول مس ــاندويچى ش راهى س
ساندويچ طاقت نياورد. موقع بلند شدن از روى صندلى دستم را گرفت وگفت: بشين 

كارت دارم. 
من روى صندلى جمع وجورشدم او دستم را فشرد وگفت: 

- مژگان، عزيزم واقعن من هنوز غريبه ام چى شده؟ تواز چى ناراحتى؟ خواهش 
مى كنم به من بگو. مگه من بهترين دوست تو نيستم. 

از جمله اى كه به زبان آورد دلم گرفت او نزديك ترين كس من بود من كه جز او 
دوستى نداشتم اشك در چشمانم حلقه زد و به چشمان نازنين نگاه كردم: 

- نازنين من خيلى بدبختم... 
نازنين بدون هيچ صحبتى به من مجال داد تا درد و دل كنم برايش همه چيز را 

گفتم. او فقط گوش مى كرد وگاه گاه با من اشك مى ريخت. 
ــم كند يا بگويد چه قدر  بعداز اين كه همه چيز را گفتم منتظر ماندم تا سرزنش

ساده و احمق هستم اما نازنين فقط يك جمله گفت:
- چرا زودتر نگفتى؟ 

بعد هر دو ساكت شديم مى دانستم نازنين به دنبال يك راه حل است يا جمله اى 
كه بتواند تسكين دهنده باشد.

ازوقتى موضوع را براى نازنين گفتم انگار دردم را با او تقسيم كردم.
ــادگى خودمه اما بيش تر از همه  ــيدم چون هرچى كشيدم از س - من اونو بخش
ــان مى رفتم و ازش پول قرض  ــده كاريم به آريان اذيتم مى كنه نبايد زير دين آري ب

مى گرفتم دوست دارم پولش را بندازم جلويش و از زير دينش خالص شم.
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بعد از مدت ها فكر به اين نتيجه رسيديم كه تنها كسى كه مى تواند در اين مورد 
ــت. اما باچه رويى او را وارد اين ماجرا كنم. ذهنم آشفته بود و  كمك كند فرزين اس
عقلم ديگر به جايى نمى رسيد بعد كلى كلنجار تصميم گرفتم با فرزين تماس بگيرم. 
ــنگينى مى كرد حق زن و بچه اش كه من  پولى كه از آريان گرفته بودم روى قلبم س
ــيم پيدا كردم و قرار شد پنج  ــماره هم راه فرزين را از حافظه ى گوش خورده بودم. ش
شنبه با تلفن كارتى دانشگاه با او تماس بگيرم. عصر پنج شنبه با نازنين به دانشگاه 
رفتيم گوشى بزرگ تلفن كارتى را برداشتم و نازنين سرش را به آن چسباند ابتدا با 

شنيدن صداى فرزين جا خوردم و ترسيدم و سپس من ومن كنان گفتم:
 - الو سالم هم راه آقاى موسوى؟ 

- بله خودم هستم بفرماييد. 
ــان دهم نازنين ازم مى خواست دست و پايم را گم  ــعى كردم خودم را آرام نش س

نكنم. 
- سالم آقاى فرزين من مژگان هستم. مژگان غالمى.

فرزين با تعجب گفت: 
- ببخشيد من بايد شما رو به ياد داشته باشم!

از اين كه مرا نشناخت دست و پايم را گم كردم و نازنين اشاره مى داد حرف بزنم. 
 - راستش زنگ زدم راجع به آريان......

ــخن كه رسيدم انگار كلمات در دهانم ماسيد. فرزين كمى مكث  به اين جاى س
كرد وسپس گفت: آهان بله، مژگان خانم.

آرام گفتم: بله خودم هستم. 
ــى كوتاهى كرد و از لحنش پيدا بود كه از شنيدن صداى من  فرزين احوال پرس

عصبى شده حق هم داشت من قضاوت هاى نادرستى راجع به او كرده بودم. 
 قبل از هرچيز من يه معذرت خواهى به شما بده كارم. 

 - خواهش مى كنم خدا ببخشه. 
ــاى فرزين خواهش مى كنم همه حرف هاى من رو فراموش كنيد من نبايد   - آق

اون قضاوت ها رو راجع به شما مى كردم 
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- خواهش مى كنم اگه كارى هست بفرماييد. 

ــته پشيمانم و موضوع بده كاريم را برايش گفتم  برايش توضيح دادم كه از گذش
فرزين ساكت به حرف هايم گوش مى داد و در آخر گفت:معذرت مى خوام مژگان خانم 
از من چنبن توقعى نداشته باشين من يك بار بين شما وآريان واسطه شدم برا هفت 

پشتم بسه، دردسر اين يكى بيش تره!
ــن قبول نمى كرد ومن التماس مى كردم ودر آخر بدون اين كه به نتيجه اى  فرزي

برسم به تماس پايان دادم.
شب با چشمانى اشك آلود به سوى تخت خواب رفتم. براى فرزين پيام كوتاهى 
ــتم كمكم كند. چند روزى گذشت و خبرى از فرزين  ــتادم و دوباره ازش خواس فرس
نشد او حتى به پيام كوتاه هم جوابى نداد. از اين كه كمكم كند نااميد شدم و هربار 
باخدا حرف مى زدم مى خواستم واسطه اى شود تا من از دست اين بده كارى خالص 

شوم.
فرزين بعد از يك هفته تماس گرفت و بعد از احوال پرسى كوتاه گفت: 

ــس دادن پول و هديه ها  ــما چه اصرارى براى پ ــژگان خانم من نمى دونم ش - م
دارين....

ازشنيدن اين جمله با عصبانيت گفتم: 
- ببينيد آقاى موسوى نه اون سرويس نقره ارزون بوده نه اون پول مبلغ كمى!

سپس آرام تر گفتم: خواهش مى كنم من اونا رو نمى خوام فكر مى كنم حق زنشو 
خوردم.

 - ببينيد مژگان خانم شما نبايد از همون اول اين ها رو قبول مى كرديد. 
بغض آلود گفتم:

- من نمى دونستم آريان زن داره وفكر مى كردم اين ارتباط به ازدواج ختم مى شه. 
زمزمه وار گفتم: حاال كه فكرش رو مى كنم خيلى احمق بودم.

- مى تونيد اونارو بندازيشون دور! 
ــه ام گرفت وگفتم :يعنى نمى خواين كمك كنيد. من حس مى كنم اون مال  گري

رو از زن آريان دزديدم.
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ــود گفت:خواهش مى كنم گريه  ــه از گريه من تحت تاثير قرارگرفته ب فرزين ك
ــما درست مى گيد اون پوال حق كس ديگه اى بوده آريان اون موقع سرش  نكنيد ش
خيلى داغ بوده كه اين قدر فضل و بخشش كرده من فكر مى كنم كه از خداش باشه 

پولش گيرش بياد. 
كمى سكوت كرد وگفت: شما منتظر باشين من اگه كارى توى تهران برام پيش 

آمد ميام و مى برمشون.
 - چرا شما بياين اگه آدرس بديد من اونا رو مى فرستم و شماره حساب! 

فرزين عصبى گفت: خانم شما چرا درك نمى كنيد آريان دوست نداره خانواده اش 
ــتين من به چه اجازه اى آدرس  ــما به فكر من نيس از اين موضوع چيزى بفهمن ش

خونه ى مردم رو بدم.....
ــت مهم نبود  ــركار مى ذاش ــت من رو س بغض كردم و گفتم: اون موقع كه داش

خانواده ى من بفهمن. 
 - به هرحال من سر قولم هستم شما هم ديگه ناراحت نباشين...

 بعد از كمى سكوت گفتم :
- اين طورى زحمت براى شما مى شه!

فرزين بعد از كمى مكث گفت :
ــائل كارى به تهران بيام. شما  ــرى مس - به هر حال من مجبورم به خاطر يه س

منتظر باشين.
دوست داشتم آرام باشم اما اين موضوع آرام و قرار برايم نگذاشته بود پول آريان 
را مثل يك مال مى دانستم كه حرام خورده ام بارها خودم را براى قبولشان سرزنش 
مى كردم واز خداى خود شرمنده بودم دل شوره بدى داشتم و بى خوابى سراغم آمده 
بود بامادرم تماس گرفنتم و مبلغ قبض را به عنوان بدهى دانشگاه گفتم وباز شرمنده 
ــد  ــدم. آريان زخم بزرگى بردلم زده بود كه هيچ مرهمى برايش پيدا نمى ش خدا ش
دوست داشتم ببينمش وسيلى محكمى به صورتش بزنم. دلم براى زنش مى سوخت 
خبر نداشت شوهرش با چرب زبانى مرا خام خود كرده بود. يك لحظه به فرزين شك 
كردم نكند او مى خواهد در نقاب يك مرد با معرفت به نامردى هاى آريان پايان دهد. 
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وقتى با نازنين در مورد ترسى كه بردلم حاكم شده بود حرف مى زدم به من معترض 

مى شد و مى گفت:
- ببين مژگان تو خودت زنگ زدى و از فرزين خواستى كمكت كنه خب اون هم 

داره همين كارو مى كنه. 
- نازنين دلم شور مى زنه تو جاى من بودى چى كار مى كردى؟ 

_ مژگان من يا كارى رو انجام نمى دم يا اگر بخوام كارى كنم تا آخرش مى رم....
نازنين راست مى گفت من خودم را باخته بودم. هميشه فكر مى كردم ازدواج بايد 
ــق بياد و من را با خودش به  ــقى شروع شود ، يك نفر شيفته و عاش ــق و عاش با عش
سرزمين روياها ببرد.آن شب تا دير وقت فكر مى كردم و اشك مى ريختم. صبح پدرم 
پول را به حسابم ريخت. از خودم بدم مى آمد پدرومادر بى چاره ام دل خوش به چه 
كسى بودند! استاد سركالس حرف مى زد ومن چيزى از صحبت هايش نمى فهميدم 
صدايش مثل پتك بر سر من فرود مى آمد. شانس آوردم به قول معروف ذهن خوبى 

داشتم وگرنه تا به حال بايد همه ى واحدهاى درسيم را افتاده باشم. 
ــت صبح  آن قدر دعا كردم كه فرزين بعد از يك هفته تماس گرفت و ازم خواس
ــايل و پول را آماده كنم وجلوى در دانشگاه منتظر باشم.قرار شد به محض  فردا وس
رسيدن با من تماس بگيرد. استرس همه ى وجودم را آزار مى داد و مغزم هنگ كرده 
ــمت كمد رفتم. هدايا را كه از قبل داخل يك پالستيك جاى داده  ــب به س بود. ش
بودم بيرون آوردم، زير تخت پنهان كردم ياد روزهايى افتادم كه آن ها را به دوستانم 
نشان مى دادم و با ذوق و شوق مى گفتم: نامزدم آريان فرستاده! دوست هايم باتعريف 
ــا آوردن خاطرات و خياالت بچه گانه  ــان مى پرداختند. از به ي و تمجيد به تماشايش
ــتم شرم گين بودم و عذاب مى كشيدم. چشم هايم را روى هم گذاشتم ،  اى كه داش
ــك از چشمانم جارى شد آن روزها آريان را زيباترين وبهترين انسان روى زمين  اش
ــى كه حاضر بودم برايش  ــتم روز هاي ــور مى كردم. چه قدر روياى ديدنش را داش تص
بميرم. از اين كه احساس عشق، نسبت به كسى كه سراسر وجودش را دروغ پر كرده 
بود داشتم از خود بى زار بودم. من براى يك خيال واهى مى خنديدم، مى گريستم و 
زندگى مى كردم، آن قدر فكر كردم كه ساعتى بعد به خواب رفتم. صبح زنگ گوشيم 
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به صدا در آمد فرزين بود او از من خواست روبه روى در دانشگاه منتظرش باشم. با 
نازنين صبحانه مختصرى خوردم وبعد از آن نازنين ازم خواست آرامش خود را حفظ 

كنم. 
- نازنين من مى ترسم! 

نازنين دستم را گرفت و گفت:
- تو از چى مى ترسى خدا كمكت مى كنه. مژگان اگه كالس مهمى نداشتم باهات 

مى آمدم،مبادا از چيزى بترسى. 
چادرم را پوشيدم و وسابل را از زير تخت برداشتم و از نازنين خداحافضى كردم 
و با تاكسى به دانشگاه رفتم وروبه روى در، پياده شدم. فرزين گفته بود با يك پراييد 
ــيده و وقتى به دانشگاه  ــمى مى آيد. يك ژاكت سفيد و شلوار لى آبى پوش ــبز يش س
ــيد دوباره تماس مى گيرد. سرم درد مى كرد وبا دل هوره اطراف را نگاه مى كردم  رس
دل بى تابم آرام نمى گرفت هزاران فكر به ذهنم خطور مى كرد. واز بعدش مى ترسيدم. 
ــب جلوى در دانشگاه كشيك مرا  اگر فرزين قصد مزاحمت پيدا كند، اگر صبح تا ش

بدهد چه اصلن شايد.........
سرم به شدت درد مى كرد! 

فرزين دوباره تماس گرفت وگفت:
- آن طرف خيابان پيش نيم كت هاى اتوبوس واحد ايستادم. 

فرزين ازم خواست نشانه اى از خودم برايش بگويم ومن دست پاچه گفتم: چيزى 
ــما رو بدون هيچ مى شناسم نيازى  ــه!فرزين خنديد وگفت: من ش به ذهنم نمى رس

نيست چيزى بگيد. 
 - چرا؟

- شما اون قدر هول هستين كه هر كسى به نگرانيتون پى مى بره.
ازش خواستم منتظر بماند و به راه افتادم. از دور فرزين را با ژاكت سفيد ديدم او 

به پراييد سبز يشمى تكيه داده بود و خون سرد به اطراف نگاه مى كرد.
جلو رفتم وسالم كردم :

- ببخشيد آقاى فرزين؟ 
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فرزين با ديدنم جا خورد و لحظه اى بى حركت به من خيره شد شايد به پوششم 

نگاه مى كرد شايد هم به چيز ديگه....
- بله خودم هستم. شما مژگان هستين؟ 

- بله حالتون چه طوره آقاى فرزين 
ــروع كرد به احوال پرسى موهايش بلند ومشكى و چشمانش درشت بود با  - ش

ديدن تلفن هم راه كه در دستش گرفته بود ترس برم داشت وبا خود گفتم: 
ــتم تلفن هم راهش را به من  ــه داره پنهانى ازم فيلم مى گيره! ازش خواس - نكن
بدهد فرزين با تعجب به من نگريست ومن جواب دادم:فقط مى خوام تو دست خودم 

باشه!
فرزين با حالتى كه نشان مى داد ناراحت شده گوشى را به من سپرد و گفت: به 

من اعتماد نداريد! 
ــفيدى كه در دست داشت يك پاكت در آورد و گفت:  بعد از داخل جيب كت س

مژگان خانم حق داريد به من اعتماد نداشته باشين.
ــى و گواهى نامه اش را  ــور كه حرف مى زد از درون پاكت كارت مل ــن ط  او همي

بيرون آورد و به من نشان داد : 
ــپس كارتش را به من داد وگفت : وكيل  ــوى هستم. س ــيد فرزين موس - من س
هستم، كارشناس ارشد حقوق همه اينا رو نشون دادم تا كمى به من اطمينان كنيد 
من فقط نگاه مى كردم ولحظه اى بعد فرزين عكسى را از البه الى مدارك به من 

نشان داد وگفت :
- اين عكس آريانه!

ميخ كوب به عكس سه در چهار آريان نگاه كردم و در حالى كه پرده اشك جلوى 
ــن نه چندان  ــدم... اين مرد مس ــمانم را تار كرده بود به چهره ى آريان خيره ش چش

جذاب، همان آريان رويا هاى من بود! 
ــد و گريه امانم را بريد گلوله گلوله اشك مى ريختم و به آريان  ــت ش پاهايم سس

ناسزا مى گفتم. فرزين؛ 
عكس را از دستم كشيد وخواست آرام باشم:
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- درست نيس مژگان خانم مردم متوجه مى شن. آروم باشين! 

ــدم تيرم مى زدند خونم  ــته از آريان متنفر ش عكس را كه ديدم بيش تر از گذش
در نمى آمد و با عصبانيت گفتم: نامرد بى غيرت. اگه اين جا بودى مى زدم تو گوشت. 

دروغ گوى بى معرفت! 
سرويس نقره و پول را به فرزين دادم و گفتم: 

- فقط يه سوال دارم. آريان چيزى درمورد من به شما گفته؟
- آريان چيز زيادى در مورد شما نگفته فقط اين كه شما دختر مهربون وخوش 

قلبى هستين، كه از چهره ى زشت خودش ناراحته.
سپس زمزمه وار گفت: هرچند اين آخرى رو شما بهش دروغ گفتين! 

عصبانى ابرو در هم كشيدم وگفتم: شما چيزى گفتين؟ 
ــتم راستش من يه مدت وكيل زن آريان بودم.   - نه نه! من منظور خاصى نداش
آريان زياد اهل كار نبود يه آدم افسرده و دم دمى مزاج بود كه اعتياد هم داره براى 
ــت جدا بشه تا االن كه  ــته تحمل كنه و گذاشت رفت مى خواس همين زنش نتونس

فهميده بارداره و......
بغض آلود و با تحكم گفتم: بسه ، ديگه نمى خوام چيزى بدونم.

ــودى  ــاند. يعنى فكر مى كرد به زن آريان حس فرزين لبخندى معنادار بر لب نش
مى كنم.سپس با يك پوزخند تمسخرآميز و از سر غرور گفت:

 - درضمن يك نصيحت تو اين دنيا نمى شه زود به هر كسى اعتماد كرد.
مثلن به عنوان برادر گفت، اما از لحن گفتنش انگار آبى يخ ريختند توى صورتم 

قطره اشكى روى گونه ام غلتيد و محكم گفتم:
- يعنى تا به حال شما هيچ اشتباهى مرتكب نشديد كه اين طور منو را محكوم 

مى كنيد؟ 
فرزين از لحن محكم من جا خورد و به فكر فرو رفت.

عكس آريان يك لحظه از جلوى چشمانم محو نمى شد وقتى به خانه رسيدم يك 
كلمه با هيچ كس حرف نمى زدم هرچه نازنين سوال مى پرسيد جواب نمى دادم چه 

داشتم كه بگويم به جز آه....
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آريان به من دروغ هاى زيادى گفته بود ومن بدون هيچ فكرى همه ى آنها را باور 

كرده بودم. من مانده بودم و هزاران سوال بى جواب و عالمت تعجب!!
واقعن دلم چه طور مثل يك عروسك اين قدر زود بازيچه ى دروغ هاى آريان شده 
بود باز هر بار مى خواستم نفرينش كنم به ياد مسافر كوچولويش دلم نمى آمد. بعد از 
آن تصميم گرفتم خودم را به سرنوشت بسپارم. ساعتى بعد هنوز ناهار نخورده بوديم 
كه تلفن هم راهم به صدا در آمد و از نازنين خواستم جواب دهد و نازنين همين كار 

را كرد و بعد از پايان مكالمه در كمال ناباورى گفت:
- مژگان بايد بريم بيمارستان اروند! 

شكه شدم و با ترس گفتم: چى شده؟ 
- بيمارى رو به اسم موسوى آوردن كه تو تماساش شماره ى ما رو ديدن!

ــتم من ومن كنان گفتم: فرزين تو بيمارستان چى  طاقت اين يكى را ديگر نداش
كار مى كنه!

نازنين مرا كه عين مرده ى متحرك بودم تا بيمارستان هم راهى كرد.
ــيديم بيمارستان فهميديم كه فرزين را به خاطر قلبش به بيمارستان  وقتى رس

آوردن. من فقط گريه مى كردم. واقعن برايم روشن شده بود كه بد شانس هستم. 
ــت صحبت كند. او با ديدنم  ــم كم حال فرزين رو به بهبودى رفت و مى توانس ك

معذرت خواهى كرد. در حالى كه اشك مى ريختم گفتم:
- اين من هستم كه بايد از شما معذرت خواهى كنم.

فرزين لبخندى زد وگفت: حال من خوبه شما براى چى گريه مى كنيد؟ 
 - من نمى خواستم كسى به خاطر من اين طورى توى دردسر بيوفته.

- لطفن ناراحت نباشين، گفتم كه من خودم تهران كار داشتم برا همين اومدم 
شما مالحظه حال منو بكنيد مى شه اين قدر گريه نكنيد! 

ــعى كردم آرام باشم و اشك هايم را پاك كردم. فرزين گفت: ممنوم حاال بهتر  س
شد، مژگان خانم عابر بانك من هم راه موبايل وسويچ ماشين روى اون كمد كوچيك 
كنار تخته... خواهش مى كنم كارت رو بردارين و هزينه ى بيمارستانو پرداخت كنيد. 
ــتيم  ــتان پول برداش ــماره رمز را گفت و من هم راه نازنين از خود پرداز بيمارس ش

www.takbook.com



25در حسـرت يـك هم زبـان
ــتادم.  ــم. غروب موقع خداحافظى كنارش ايس ــتان را انجام دادي و كارهاى بيمارس
ــته بود و داشت استراحت مى كرد آرام صدايش زدم. او چند لحظه  پلك هايش را بس
ــم هايش را باز كرد، چند بارى پلك زد وسپس به من نگريست زير نگاهش  بعد چش

دست پاچه شدم اما سعى كردم آرام باشم. 
- من و نازنين ديگه بايد بريم. در خواب گاه رو مى بندن... 

ــما و نازنين ممنون. خواهرم تو راهه داره مياد بهتره شما  - باز هم از زحمات ش
ديگه برين...

- آقاى موسوى ، يه خواهشى از شما داشتم.
آرام گفت: بله بفرماييد.

- ازتون خواهش مى كنم كه اين موضوع رو....
ــده بود كه فرزين گفت: خواهش مى كنم خانم اطمينان  هنوز صحبتم تمام نش

داشته باشيد.
- يعنى حاضريد قسم بخوريد كه

ــرم كردم و دگر ساكت شدم. فرزين به نشانه ى  خودم از گفتن بقييه ى حرفم ش
تاكيد گفت: گفتم كه شما، نگران چى هستين.

 زمزمه وار گفتم:
- باز هم ازتون ممنونم.

از ش خداحافظى كرديم. خسته و كوفته به خواب گاه رفتيم تا به خانه رسيدم 
دو تا قرص سردرد خوردم و روى تخت دراز كشيدم من سكوت كرده بودم اما نازنين 
آن قدر از فرزين گفت تا خودش هم خسته شد. صبح كه از خواب بيدار شدم ساعت 
ــروصدا داشت درس مى خواند روى تخت نشستم. با ديدنم  ده ونيم بود نازنين بى س

گفت:سالم مژگان. ساعت خواب! 
لبخندى زدم وگفتم: همه كه مثل تو سحر خيز نيستن!

- مژگان وقتى تو خواب بودى خانم موسوى زنگ زد وازمون تشكر كرد.
ــوى بهت زده به نازنين نگاه كردم، نازنين خنده اى كرد و  ــنيدن نام موس با ش
گفت:چيه؟ خواهر فرزين رو مى گم. كلى معذرت خواهى كرد وگفت ،يه قرار بذاريم 

www.takbook.com



در حسـرت يـك هم زبـان 26
هم ديگه رو ببينيم!

كنجكاو پرسيدم: تو مى خوايى برى؟ 
- به نظرم زن بدى نيست خب معلومه كه مى رم.

ــه خوش بين بود بر  ــت او هميش خلق و خوى نازنين صد برابر با من تفاوت داش
عكس من كه هميشه احساس بدى داشتم آرام در حالى كه گيج و منگ بودم رو به 

نازنين گفتم: بهتره نريم نازنين. اون مى خواد بپرسه جريان چى بوده.
ــت و گفت: نكنه به خواهرش  ــپس به من نگريس نازنين لحظه اى فكر كرد و س

گفته!
 يك لحظه به شك افتادم و نگران شدم فرزين قسم خورده بود كه در مورد من 
حرفى به كسى نزند حاال چه طور ممكن بود زير قول خود زده باشد نازنين دوست 
ــيد چون مى دانست روى اين  ــنا شود، اما از من مى ترس ــت با خواهر فرزين آش داش
ــت بردار نبود و در آخر با اصرار قرار  ــاس هستم. خواهر فرزين هم دس موضوع حس
ــد ساعت نه ونيم صبح فردا در پارك نزديك بيمارستان هم ديگر را ببينيم. مثل  ش
دانه هاى گندم كه روى ساج داغ ريخته باشند بى تابى مى كردم. بايد معماى راز دارى 
ــد صبح طبق قولى كه داده بوديم سر قرار حاضر شديم. من  فرزين برايم حل مى ش
استرس زيادى داشتم اما نازنين خون سرد و آرام به نظر مى رسيد هردو روى نيم كت 
نشستيم و بعد از ده دقيقه فرزين پا به پاى خواهرش آمد.چشمم به خواهرش افتاد 
كه از دور زيبا به نظر مى رسيد. نازنين كه دختر خوش مشربى بود خودش را آماده ى 
ــى كرد و من دست پاچه خودم را گم كرده بودم. خواهر فرزين جلو آمد  احوال پرس
و صميمانه با هردوى ما رو بوسى كرد فرزين بعد از سالم ما را به هم معرفى كرد و 
سپس احوال مرا جويا شد قدش بلند بود و من براى ديدنش بايد سر بلند مى كردم 
آرام جوابش دادم با تعارف خواهر فرزين كه فرانك نام داشت روى صندلى هاى سنگى 
ــتيم فرزين كنار خواهرش و روبه روى من نشست فرانك  ــت نشس كه ميز هم داش

شروع به صحبت كرد سخن ران خوبى هم بود درست مثل نازنين. فرانك گفت : 
ــرمنده  ــر افتادين ما رو ش ــما چه قدر توى درد س - فرزين براى من گفته كه ش

كرديد.
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نگاهى به فرزين انداخت و ادامه داد: ما فكر كرديم بدون تشكر از شما بريم دور 

از ادب باشه.
نازنين گفت: خواهش مى كنم ما كه كارى نكرديم.

ــپس گفت : اگه اجازه بديد مى خواهم همه  فرزين از جمع عذرخواهى كرد و س
اتون رو به آب هويج بستنى دعوت كنم.

ــاپيش تشكر كرد و تعارف كردكه زحمت نكشد. من مثل عروسكى   نازنين پيش
ــت كه  ــك والل فقط ناظر بودم بعد از رفتن فرزين ، فرانك گفت: بار اولش نيس گن

بسترى مى شه هر چند وقت يك بار اين طورى مى شه.
ــدت استرس نمى توانستم سر بلند كنم. يعنى  فرانك صحبت مى كرد ومن از ش

فرزين در مورد من چه چيزى گفته! 
ــاال خواهرش راجع به من چه فكرى مى كند. در همين افكار غوطه ور بودم و  ح
ــتنى ها را تقسيم كرد من طاقت  ــتنى آمد بس خود خورى مى كردم كه فرزين با بس
جو حاضر را نداشتم و دوست داشتم آن ها را ترك كنم موقع خوردن بستنى عصبى 
نگاهى به فرزين انداختم كه او متوجه شد باالخره بعد از نيم ساعت. دعاهايم كار ساز 

شد و بعد از خوردن بستنى ها فرزين گفت :
- فرانك جان ديگه دير مى شه بايد راه بيفتيم.

فرانك قبول كرد و موقع رفتن نازنبن وفرانك جلو تر مى رفتند و فرزين شانه به 
شانه ام زمزمه وار گفت:

- از من ناراحتى!
ــيد: من وخواهرم حرفى زديم. كه شما دل خور   اول جوابى ندادم و فرزين پرس

هستيد؟ 
محكم گفتم: شما به خواهرتون چى گفتين؟

فرزين جا خورد وگفت:من هيچ چيز به هيچ كس نگفتم.
با صداى لرزان و گله مند گفتم:اين بود راز دارى شما!؟ ازتون توقع نداشتم! 

فرزين كه ناراحت شده بود محكم جواب داد: شما در مورد من چى فكر كردى؛ 
احدى از موضوع شما چيزى نمى دونه! من فقط به خواهرم گفتم شما و دوستتون به 

www.takbook.com



در حسـرت يـك هم زبـان 28
من كمك كردين اون هم صالح ديد تشكر كنيم.همين!
از گفته خود پشيمان شدم اما معترض گفتم: همين!

ــكل شما چيه؟ مشكل شما اينه  فرزين عصبانى گفت : بله همين! مى دونيد مش
كه به نامردى مثل آريان اعتمادكرديد اما هنوز حاضر نيستين به من اعتماد كنيد.

ــتادم و چشم به چشمانش دوختم فرزين ساكت شد وروى برگرداند سپس  ايس
زمزمه وار گفت : 

_ماجراى زندگى شما از همون ابتدا از ذهن من پاك شده بود.
با شنيدن ابن جمله از دهان فرزين قلبم شكست. صداى گرم و غم آلودش را هنوز 
در ذهن دارم. فرزين با گفتن اين جمله با عصبانيت از من جدا شد پاهايم سست شده 

بود و مغزم كار نمى كرد.
در همين لحظه فرانك از نازنين خداحافظى كرد و به سراغ من آمد وگفت: 
- واقعن ممنونم معلوم نيست اگه شما نبودين چه باليى سر فرزين مى آمد.

فرانك با گفتن اين جمله مرا بوسيد و خداحافظى كرد.جگرم سوخت و درحالى 
ــمانم اجازه نمى دادم بگريند روى به طرف فرزين كردم فرزين ناراحت و  كه به چش
ــك دور شدن ماشين را  ــت سوار ماشين مى شد ومن ميان پرده ى اش عصبانى داش

ديدم...
ــى آزارم مى داد و صورت  ــردرد عجيب ــا كوله بارى از غم به خواب گاه رفتم. س ب
ــد. حس مى كردم دخترى بى لياقت هستم  فرزين يك لحظه از خاطرم پاك نمى ش
كه هيچ ارزشى نه براى خود قائل است نه براى ديگران! روى تخت نشسته بودم كه 
ــينى وارد شد و گفت:بيا املت بخور. لبخندى ساختگى زدم وگفتم:  نازنين با يك س
من نمى تونم بخورم سرم درد مى كنه. نازنين چند دفيقه اى را در سكوت به خوردن 

ادامه داد و بعد از چند دقيقه گفت: 
- راستى اون چه رفتارى بود كه نشون دادى من ديدم فرزين عصبانى ازت جدا 

شد تو چى بهش گفته بودى؟ 
 تحمل حرف هايش را نداشتم و بى حوصله جواب دادم :

- هيچى. هيچى... چه قدر سوال مى پرسى.
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نازنين كه انگار مى خواست تا بقييه نيامدند حرف هايش را بزند گفت: 
 _ ببين مژگان تو فكر مى كنى تو اين دنيا فقط خودت مشكل دارى.

عاجزانه گفتم : نازنين خواهش مى كنم بس كن سرم درد مى كنه. 
ــته شدم. هيچ وقت   با صراحت گفت:معذرت مى خوام، من ديگه از رفتارت خس
ــه سرت درد مى كنه با يه تلفن ساده عاشق يه صدا شدى بعد  حوصله ندارى هميش

هم موضوع سوسن و حاال هم.... 
با صدايى لرزان بر سرش داد زدم. اين چيزا به تو ربطى نداره. 

نازنين صدايش را باالتر برد وگفت:
- اگه به من ربط نداره پس به كى ربط داره؟من هم آدمم افسردگى گرفتم بس 

كه اين طورى ديدمت تو دارى با من زندكى مى كنى من دوست توام.....
با گريه گفتم: بس كن ديگه....

ــد اما همه ى حرف هايش را به من زده بود. موقع خواب  ــاكت ش نازنين دگر س
پنهانى زير پتو گريه مى كردم نه به خاطر حرف ها و صداى بلند نازنين به خاطر خودم 

و اشتباهاتى كه مرتكب شده بودم. به تلفن هم راهم نگاه كردم 
ــبت به فرزين قضاوت نادرستى كرده بودم سخت ناراحت بودم  از اين كه باز نس
هرچه بود او داشت به من كمك مى كرد تا از زير دين آريان خالص شوم.آهى كشيدم 

و برايش پيامى كوتاه فرستادم واز ش خواستم مرا ببخشد. 
صبح همان روز با صداى نازنين از خواب بيدار شدم او مرا بوسيد و ازم خواست 

براى خوردن صبحانه آماده شوم.
 فكر مى كرد از ديشب ناراحت هستم. در صورتى كه اين طور نبود هر چه گفته 

بود حقيقت داشت لبخندى تحويلش دادم و گفتم :
- نازنين از ديشب تا حاال هيچى نخوردم.....

نازنين خوش حال شد و گفت: بيا صبحونه بخور 
حين خوردن، نازنين در مورد ماجراى ديروز خيال بافى مى كرد و مى گفت:

- به احتمال زياد يكى از ما دل فرزين را برده ايم.
 مى دانستم خودش را مى گويد چون او از همه لحاظ تك بود....
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ــد آن ها تلفنى با  از همان روز به بعد هم، رابطه ى نازنين با فرانك صميمى تر ش
هم حرف مى زدنند و قرار بود به زودى خانه فرانك و شوهرش به تهران منتقل شود. 
فرانك هربار با نازنين تماس مى گرفت احوال من را هم جويا مى شد و مى گفت اگر 

كارى داريد روى كمك من و شوهرم حساب كنيد.
ــهر خود بازگشتم  ــد و من بعد از مدت ها به ش باالخره فرجه ى امتحانات آغاز ش
ــت  ديدن خانواده مخصوصن مادر، باعث آرامش بود مادر برايم بهترين غذاها را درس
مى كرد و همه سعى مى كردند به من خوش بگذرد. طورى وانمود مى كردم كه انگار 
شاد ترين دختر دنيا هستم. در اين مدت براى آرزو خواهرم خواستگار مناسبى آمد 
و او هم قبول كرد. معتقد بود ازدواج باعث پيشرفت آدمى مى شود. خوش حال شدم 
اما به ياد روزى افتادم كه عروس رويايى آريان بودم از خودم بدم مى آمد واقعن عقلم 

را كجا گذاشته بودم!
ــرد به دادن  ــروع مى ك ــيدم و او ش ــه خودم بحث ازدواج را پيش مى كش هميش
ــاور مى كردم آن روزها  ــان مى گفت و من لذت مى بردم و ب ــاى تو خالى. آري وعده ه

آرزويم شده بود ديدن آريان و ازدواج با او.....
در همان روز ها فرزين با تلفن هم راهم تماس گرفت: 

 - الو سالم مژگان خانم...
ــنيدن صدايش به ياد آخرين روز و آن اشتباه قلبم شكست وبغض گلويم را  با ش

فشرد شرم سار گفتم :
 - سالم آقاى فرزين حالتون چه طوره.

ــدم، خواستم بگم من امانتى ها رو به  ــيد مزاحم ش - ممنون مژگان خانم ببخش
صاحبش رسوندم ببخشيد كه دير شد من كمى درگير بودم اما باالخره تونستم اونا 

رو بدم به آريان.
ــته بغض آلود گفتم:من نمى دونم چه طورى ازتون تشكر  ــرم سار تر از گذش  ش

كنم ممنونم. 
- خواهش مى كنم. من كه كارى نكردم

- آقاى موسوى مى خواستم بدونم... شما هنوز از حرف هاى اون روز من ناراحت 
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هستين؟

فرزين لحظه اى سكوت كرد وسپس گفت:
- نه همه چيز و فراموش كردم! من هم يه معذرت خواهى به شما بده كار هستم 

شما درست مى گفتيد هر كسى ممكنه اشتباه كنه. به هرحال منو ببخشيد.
فرزين بعد از كمى مكث گفت: شما هم ديگه ناراحت نباشين، خوش حال شدم 

صداتون رو شنيدم با من كارى ندارين.
- نه مزاحم نمى شم باز هم ممنون خداحافظ.

 - خواهش مى كنم ، خداحافظ شما.
ــتباهاتم اشك  ــته و اش ــراغم آمد. به ياد گذش بعد از پايان تماس غم عجيبى س
ــده بودم. فرجه ى امتحاناتم  ريختم اما از نگرانى قرض و هديه هاى آريان خالص ش
ــد. دوباره به خواب گاه برگشتم. امتحاناتم را به سختى پشت گذاشتم و بعد  تمام ش
از آخرين امتحان به سرعت از نازنين خدا حافظى كردم و با اولين بليط كنار خانواده 

برگشتم كارمان شده بود بازار رفتن و خريد جهيزيه براى آرزو! 
 چه روز هاى خوبى بود آن روز ها!

ــديم از اين كه دوباره  ــتقر ش ترم جديد من ونازنين در يك واحد آپارتمانى مس
مجبور بودم از خانواده ام جدا شوم ناراحت بودم وقتى خودم را در آينه مى ديدم الغر 
ــت شده بودم انگار مرده اى كه از گور فرار كرده باشد! چند ماهى گذشت و در  وزش
ــود را روى درس خواندن متمركز كرده بودم خانمى با  ــى كه تمام فكر وذهن خ حال
تلفن هم راهم تماس گرفت و خودش را موسوى معرفى كرد با شنيدن نام موسوى 
ــم نمى شناسم اما با شنيدن نام  ــخصى را به اين اس جا خوردم. اولش حس كردم ش
فرزين گر گرفتم و دوباره تمام گذشته را به ياد آوردم احوال پرسى كردم وفرانك گرم 
و صميمانه با من صحبت كرد انگار سال ها مرا مى شناخت او از من خواست فرصتى را 
در اختيار خانواده ها بگذارم تا بيش تر آشنا شويم ودر كمال ناباورى مرا براى برادرش 
ــتگارى كرد. فرانك با مهارت خاصى سعى مى كرد نظرم را بداند. حس خوبى  خواس
ــتم وقتى به دلم رجوع مى كردم فرزين را دوست داشتم و خود هم نمى دانستم  داش
قلبم را كجا باخته بودم. در حالى كه مى ترسيدم فرانك از پشت گوشى صداى قلبم 

www.takbook.com



در حسـرت يـك هم زبـان 32
را بشنود شماره ى خانه را گفتم و بعد از خداحافظى حس شيرينى سراغم آمد. وقتى 
ــكم انداخت و تبريك  ــمان پر اش جريان را براى نازنين تعريف كردم نگاهى به چش

گفت. مرا در آغوش كشيد: مژگان،من مى دونستم فرزين بهت عال قه مند شده.
 خنديدم و گفتم : باورم نمى شه نازنين. 

 مرا بوسيد و گفت: چرا باور نمى كنى عزيزم! من انتظار چنين اتفاقى رو داشتم.
ــرم وحياى  ــب همان روز مادرم تماس گرفت و جريان را برايم گفت. من با ش ش

خاصى به مادرم گفتم: 
- هر طور خودتون صالح مى دونيد.

 در واقع به اين خواستگارى راضى بودم اين حرف ها تعارف بود. قرار شد در اولين 
ــادى  ــاتيد اجازه گرفتم و با كوله بارى از اميد و ش ــهرمان برگردم از اس فرصت به ش
ــتگارى روز جمعه معين شد ومن سر از پا نمى شناختم شادى  ــتم. قرار خواس برگش

وصف ناشدنى وجودم را پر كرده بود. 
ــب فرزين كت  ــتگارى آمدند. آن ش ــوى عصر جمعه براى خواس خانواده ى موس
ــه سال  ــيده وهم راه خواهر ومادرش آمده بود. او پدرش را س ــكى پوش ــلوار مش وش
پيش از دست داده بود. فرزين دسته گل را در دستان من گذاشت قلبم ديگر طاقت 
ــم آوردن چاى را با دل شوره عجيبى انجام  ــت. مراس ــينه ام را نداش حصار تنگ س
ــد من  ــته بود. باالخره قرار ش دادم و اين طور كه معلوم بود فرزين به دل پدرم نشس
وفرزين تنها صحبت كنيم. وقتى روبه روى فرزين نشستم نمى توانستم به صورتش 
نگاه كنم همه ى زيبايى هاى دنيا يك جا در اين مرد جمع شده بود. فرزين صحبت 
ــته را فراموش كنم مثل  ــت گذش را با يك معذرت خواهى آغاز كرد او از من خواس
ــودش كه هم چيز را فراموش كرده بود. او مى گفت: برايم عجيب بود كه اين قدر  خ
ــما رو ببينم فكرهاى ديگه اى  ــتى قبل از اين كه ش براى پس دادن پول اصرار داش
درموردتون كرده بودم كه بعد از شناخت بيش تر فهميدم همشون اشتباه بوده. من 
از رفتارتون خوشم اومد و با مشورت فرانك اين تصميمو گرفتم. برعكس بود او داشت 
از زيبايى هاى من و اين كه دل ربا هستم سخن رانى مى كرد. فرزين گفته ها را گفت 
ــر به زير انداختم ودر اضطراب دست و پا مى زدم فرزين گفت:  ــكوت كرد من س و س
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نمى خواييد چيزى بگيد. سر بلند وبراى اولين بار چشمانم با چشمان زيبايش تداخل 

پيدا كرد با صداى لرزان گفتم : 
- آقاى موسوى شما نمى خواين چيزى در مورد......

فرزين نگذاشت صحبتم تمام و گفت:مى دونم چى مى خواين بگين! 
به چشمانم خيره شد. يك لحظه حس كردم مى خواهد گريه كند سپس ادامه داد 

- اگه جاى من بودى مى گفتى؟
ــدارم ، خواهش  ــانه گفت:من چاره اى ن ــگاه من معترض بود و فرزين ملتمس ن

مى كنم منو درك كن، مژگان.
ــت و ديگر نتوانستم چيزى بگويم فرزين ادامه داد: دوست دارم قبل  قلبم شكس
ــه  ــنگ ها رو با خودتون وا بكنيد،هر چى باش از اين كه به من جواب بديد، همه ى س
صحبت يك عمر زندگيه. شرايط من با يه آدم معمولى فرق مى كنه. خودتون كه تو 

بيمارستان بوديد و ديديد! 
از خودتون بپرسيد آيا مى تونيد با كسى كه هم چين مشكلى داره زندگى كنيد 
ــهر شلوغ و جايى كه آب  ــرايطى كه دارم، نمى تونم توى ش در ضمن من به خاطر ش

وهواى خوبى نداره زندگى كنم. 
 من خواسته اى از فرزين نداشتم جز اين كه اجازه ى درس خواندن را به من بدهد 
و اين كه در آينده مى خواهم بروم سر كار. فرزين حرفى نداشت. مراسم خواستگارى 

به خوبى تمام شد. 
بعد از مراسم خواستگارى قرار شد پدرم با دو تا از پسرعموهايم براى تحقيق به 
ــتم اما حاال كسى  ــوره داش چالوس بروند من به خاطر موضوع بيمارى فرزين دل ش
پيدا شده بود. كه واقعن دوستم داشت و اين را در عمل به من ثابت كرده بود حس 
ــيرينى داشتم كه حاضر نبودم با همه ى دنيا عوضش كنم ازدواج با فرزين را يك  ش
شانس بزرگ مى دانستم كه به من روى آورده است قرار شد براى دانشگاه دوباره به 
تهران بروم. چاره اى نداشتم جواب قطعى را بايد بعد از تحقيقات مى دادم. هرچند كه 
جواب من از همون ابتدا مثبت بود! در حالى كه به شدت دل نگران بودم به خواب گاه 
رفتم. اولين سوالى كه نازنين پرسيد نظر پدرم بود. من همه ى مراسم خواستگارى را 
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براى نازنين تعريف كردم. آن شب هردويمان نخوابيديم و تا صبح حرف زديم. دوست 
داشتم همه چيز را راجع به بيمارى فرزين به پدرو مادرم بگويم اما مى ترسيدم فرزين 
ناراحت شود در واقع ترس از دست دادن فرزين مانع گفتن حقيقت بود. طاقتم طاق 
ــده بود هر بار با مادرم تماس مى گرفتم منتظر جواب تحقيقات بودم و او در اين  ش

باره صحبتى نمى كرد. 
دل توى دلم نبود. از ته دل آرزو مى كردم جواب تحقيقات خوب باشد. من فرزين 

را واقعن دوست داشتم و عشقى پاك ميان ما بوجود آمده بود. 
باالخره بعد از يك هفته مادرم زنگ زد. فرزين از هر لحاظ ايده ال بود. با شادى 
وصف ناشدنى برگشتم. قرار شد هم ديگر را بيش تر بشناسيم يك صيغه ى محرميت 

بين ما خوانده شد.
ــته را فراموش كرده بودم و حاال فقط از شادى اشك مى ريختم. فرزين  من گذش

با تعجب مى گفت :
 - تو حتى تو شادى اشك مى ريزى! مى شه اين قدر گريه نكنى. چشمات ضعيف 

مى شه!
حس قشنگ و عجيبى نسبت به فرزين پيدا كرده بودم.

مادر بى تاب بود. چون با اين ازدواج من از كنارش مى رفتم.
هر بار مادر بى تابى مى كرد او را مى بوسيدم و مى گفتم: 

- نگران نباش مامان، قول مى دم زود به زود بيام و بهتون سربزنم.
پدرم مخالفتى نداشت چون معتقد بود مهم خود من هستم و اگر مى توانم تحمل 

كنم مشكلى نيست.
جدا شدن از خانواده برايم سخت بود. اما وقتى به عشقم فرزين فكر مى كردم كه 
چه قدر دوستش دارم همه چيز برايم آسان مى شد. و به خاطر اين كه هم من و هم 
فرزين و خانواده ها بيش از اين در رفت و آمد نباشيم قرار آزمايش خون گذاشته شد.

جواب قطعى مثبت بود و فقط منتظر جواب آزمايش بوديم.
 بعد از انجام آزمايش با اجازه ى پدر قرار شد يك ساعتى را برويم بيرون.

ــم تندتند مى تپيد. وقتى جلوى  ــدر همه چيز را به خوبى كنترل مى كرد. قلب پ
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ــراغم آمد. چادرم را درست كردم و  ــين فرزين نشستم حس غرور خاصى به س ماش

سعى داشتم خود را آرام نشان دهم.
- موافقى بريم پارك!

با شرم و حيا پاسخ دادم: 
- هرجا شما راحت تريد.

- پس مى ريم پارك،...
نگاهى به من انداخت لبخندى برلب نشاند و ادامه داد:

- خانم من، از هر لحاظ تكه.
سكوت مرا كه ديد به نشانه ى گرفتن تأييد گفت: 

- آره خانم!
ــد اما موضوع  ــت اين عشق بيش تر مى ش ــتم و هرچه مى گذش ــتش داش دوس
بيماريش و همين طور جدايى از خانواده ام برايم زجر آور شده بود. او خود انگار هيچ 
استرسى نداشت. شوق به دست آوردن من آن چنان مستش كرده بود كه همه چيز 

را فراموش كرده بود.
ــمت چمن رفت و  تمام نيم كت هاى پارك پر بود. فرزين رها از همه چيز به س

گفت:
- بيا بشين اين جا.

كنارش ايستادم و با تعجب گفتم: 
- اين جا!

_آره خانوم اين جا، كيفش بيش تره. اگرنم نداشته باشه!
فرزين چمن را امتحان كرد و گفت:

- بنشين، نم نداره.
ــت. اولين بار بود كه اين قدر نزديكم نشسته بود  ــتم و فرزين كنارم نشس  نشس

حس مى كردم قلبم مى خواهد از جا كنده شود.
- مژگان نمى دونى چه حسى دارم، كاش مى تونستم كمى از اين حس رو به تو 

منتقل كنم.
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ــدم و حس مى كردم از روى  ــته اى كه پوشيده بود خيره ش ــبز پس به پيراهن س

پيراهن تپش قلبش را مى بينم.
آرام گفتم: 

- فرزين، من هم نمى تونم برات توصيف كنم كه چه حسى دارم.
- انگار از چيزى ناراحتى! 

از سخنش جا خوردم سكوت كردم او مى دانست از چيزى رنج مى برم.
- چى شده، با من درد دل كن

 با صدايى لرزان گفتم: 
- از همين حاال دلم براى پدر و مادرم تنگ شده.

ــوردش صحبت كرديم، نگران نباش! مى يايم و  ــزم، ما كه همون اول در م - عزي
بهشون سر مى زنيم.

با صدايى آرام ادامه داد:
ــون  ــى بهش ــر هم به خاطر اون جريان ناراحتى، قول مردونه، بعد از عروس - اگ

مى گيم.
اشك از چشانم جارى شده و سر بلند كردم:

- هيچى جز خودت برام مهم نيست. من تا آخرش باهات هستم.
- قسم مى خورى تا آخرش با من مى مونى، حتى بعد از مرگم.

بند دلم پاره شد انگار جگرم آتش گرفت. به حالت قهر روى برگرداندم.
- ناراحت شدى، مژگان قهرى!

درحالى كه سعى مى كردم برخود مسلط باشم گفتم:
- قرار شد از اين حرف ها نزنى.

- مژگان اين قلب فقط به اميد تو مى زنه.
از شنيدن اين جمله عصبى اشك مى ريختم و فرزين سعى مى كرد آرامم كند.

اما فايده اى نداشت من اشك مى ريختم و ترجيح دادم چند دقيقه اى را به حالت 
قهر با او حرف نزنم.

فرزين با ديدن اشك هام دستمالى از جيبش بيرون آورد و به من داد.
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من حقيقت را پذيرفته بودم. فرزين را هرطور كه بود مى خواستم و به هيچ عنوان 
حاضر نبودم از دستش بدهم. حتى اگر روزى صحبت مرگ را پيش بكشد من پيش 
ــد و رفت. در اين فاصله به  ــدم. چند دقيقه بعد فرزين از كنارم بلند ش مرگش مى ش
ــت به خود مى باليدم و خدا را  ــتم داش رفتنش نگاه مى كردم از اين كه اين قدر دوس

شاكر بودم.
در افكار خود غوطه ور بودم كه فرزين با بستنى ميوه اى سر رسيد ،كنارم نشست. 

با صداى گرم و مهربانش گفت:
- خانم هاى قهر قهرو بستنى گيرشون نمى ياد!

بستنى را جلوى صورتم گرفت و با لبخند گفت:
- بيا بستنى برا شادى خوبه!

با لبخند به صورت زيبايش نگريستم و او گفت :
- آهان، حاال شدى يه خانم خوب! بگير......

ــتم مجبور بودم دوباره به تهران و  صبح زود فردا به خاطر كالس مهمى كه داش
خواب گاه برگردم.

فرزين هم راه خواهر و مادرم مرا تا ترمينال هم راهى كرد.
ساكم را بلند كرد و به سمت جعبه ى اتوبوس برد.

ــه وقتى از ترمينال به سمت خواب گاه مى رفتم، حس تنهايى و بى كسى  هميش
شديدى سراغم مى آمد. اما اين بار با آمدن فرزين ديگر اين حس را نداشتم.

انگار خواب و رويا مى ديدم چه قدر دنيا برايم تماشايى شده بود.
با داشتنش همه ى مشكالتم را فراموش كرده و حس مى كردم حاال براى خودم 

كسى شده ام چون كسى را در اين دنيا پيدا كرده بودم كه برايم ارزش قائل بود.
از نگاه هاى بقيه به فرزين و خودم حس غرور پيدا مى كردم.

فرزين پالستيك خوراكى را به دستم داد و گفت:
- بيا خانوم، هرچند برات ضرر داره، اما بخور. براى يك بار عيبى نداره.

خنديدم و گفتم: 
- دستت درد نكنه، راستى تو كى مى رى چالوس؟
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- من هم كم كم راه مى افتم، هروقت رسيدى به من زنگ بزن تا از نگرانى بيرون 

بيام.
سر به عالمت تأييد پايين بردم فرزين گفت:

- مواظب خودت باش.
از اين كه از فرزين جدا مى شدم اشك در چشمانش جمع شد داشتم اشك هايم 

را پنهان مى كردم كه متوجه شد. با صداى گرمش دل سوزانه گفت: 
- مژگان چيه، چرا دارى گريه مى كنى!

ــك هايم پايين  ــن بيش تر دلم گرفت و اش ــن جمله از دهان فرزي ــنيدن اي با ش
ريخت. فرزين گفت: گريه نكن! باز دوباره مى ياى هم ديگه رو مى بينيم.يا من مى يام 

مى بينمت! 
اشك هايم را پاك كردم و آرام گرفتم.

فرزين خداحافظى كرد و من بعد از روبوسى با مادر و خواهرم سوار اتوبوس شدم.
از پشت شيشه خانواده ام را مى ديدم فرزين برايم دست تكان داد. لبخندى زدم 
و برايش دست تكان دادم. درحالى كه حس دلتنگى شديدى وجودم را آزار مى داد و 

اشك هايم بر روى گونه هايم مى غلتيد، به تهران رسيدم.
نازنين به محض ديدنم در آغوشم كشيد و گفت:
- به همين زودى آقا فرزين تو رو از من گرفت.

خنديدم و گفتم: اين چه حرفيه نازنين، من هيچ وقت بهترين دوستم رو فراموش 
نمى كنم.

- حتمن گرسنه اى، مى خوايى برات غذاى ظهر گرم كنم، خوروش سيب زمينى 
با برنج مى خورى؟

لبخندى زدم و گفتم: 
- اگه اين كار رو بكنى ممنون مى شم.

ــتم و با  ــد و من روى تخت نشس نازنين به قصد گرم كردن غذا از اتاق خارج ش
فرزين تماس گرفتم. 

– الو سالم.
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- سالم خانوم رسيدى؟

- بله زنگ زدم نگران نباشى.
- خسته اى، تو راه بهت خوش گذشت؟

- با شنيدن صداى تو مگه مى شه خسته باشم.
- مژگان، بعد از عروسى خودم مى برم و مى يارمت.

با خنده گفتم: 
- پس كارت چى مى شه. البد تعطيل!
با لحن مهربان و صداى گرمش گفت: 

- آره خانمم. واسه تو تعطيل!
كاش مى توانست ذوق مرا از پشت گوشى ببيند. حس مى كردم پرنده اى هستم 
ــيار  ــه تازه به او پرپرواز داده اند. فرزين قبل از خداحافظى روى درس خواندنم بس ك

تأكيد كرد و گفت:
- زياد مزاحمت نمى شم چون مى دونم خسته اى.

دوست نداشتم مكالمه ام با فرزين تمام شود. ازش قول گرفتم دوباره با من تماس 
بگيرد.

بعد از خوردن شام نازنين گفت: 
- مژگان، چيزى راجع به قرضت از آريان پرسيدى؟

به صورتش نگريستم: 
- فرزين خيلى وقت پيش بهم گفت. آريان با ديدن پول ها خوش حال شده. مثل 

اين كه خودش هم از خدا مى خواسته به دل من بيفته كه پولو پس بدم.
لحظه اى سكوت كردم و سپس در ادامه گفتم:

ــته صحبت نكنم. مى دونم اگه  ــن ازم قول گرفته كه ديگه راجع به گذش - فرزي
راجع به آريان حرفى بزنم عصبى و ناراحت مى شه.

مى دونى چيه نازنين، آريان ديگه براى من وجود نداره. فرزين مثل يك فرشته 
سررسيد و من رو نجات داد.

نازنين بوسه اى به گونه ام زد و گفت:
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- مى دونى چيه مژگان، تو خودت يه فرشته اى.

ناگهان، صداى درآمد با تعجب به نازنين نگريستم. 
نازنين در حالى كه از جا بلند مى شد گفت: 

- نترس، هم اتاقى جديده.
در را گشود و دخترى الغر وارد اتاق شد. او با من روبوسى كرد و غزل نام داشت. 

دختر شوخ طبع و مهربانى بود اما به پاى نازنين نمى رسيد.
ــكلى براى ازدواج  ــد. من و فرزين هيچ مش ــخص ش باالخره جواب آزمايش مش
نداشتيم. حس خوشبختى شيرين بود كه طعمش را تا به حال نچشيده بودم اولين 
ــبت  ــى كه اين خبر خوش حال كننده را به من مى داد خود فرزين بود و به مناس كس
ــت برگردم اما من چاره اى نداشتم نمى توانستم سركالس ها  اين خوش حالى خواس

غيبتى داشته باشم.
ــرى به تهران بزند.  فرزين وقتى فهميد نمى توانم بيايم تصميم گرفت خودش س
او توجهى به التماس هاى من نكرد و راه افتاد. نگران رفت و آمدهايش در جاده هاى 
ــتم حريفش شوم مى گفت حتى اگر دو ساعت هم  خطرناك بودم. اما مگر مى توانس
كه شده مى آيد و برمى گردد البته متذكر شد كارى هم در تهران دارد كه بايد حتمن 

انجام دهد.
غزل و نازنين هم به خاطر من خوش حال بودند. غزل عقد كرده ى پسر عمويش 
ــتم همسرى مناسب و مهربان  بود و تنها نازنين مانده بود. همان روزها از خدا خواس

نصيب نازنين شود.
ساعتى بعد مادر و خواهرم با تلفن هم راهم تماس گرفتند و تبريك گفتند جالب 
اين كه آن ها هم دوست داشتند من برگردم. با شنيدن شرايط قانع شدند. قرار شد 
فرزين جلوى درخواب گاه به ديدنم بيايد اما چون نگهبانى جلوى در سخت گير بود. 

بنا براين شد كه جلوى دردانشگاه منتظرش باشم.
ــت اگر مى گويم فرزين نامزدم است راست  ــناخت و مى دانس نگهبانى مرا مى ش

مى گويم اما به قول خودش مسئوليت داشت. 
چون مى دانستم انتظار چه قدر سخت است. زودتر از ساعت تعيين شده جلوى 
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در دانشگاه روى نيمكت هاى اتوبوس واحد نشستم.

دقيقه اى بعد فرزين با تلفن هم راهم تماس گرفت و پرسيد دقيق كجا هستم. 
برايش آدرس را گفتم و بعد ماشين را ديدم.

او با ديدنم از ماشين پياده شد. بعد از سالم و احوال پرسى در را برايم باز كرد و 
به خاطر اين كه دير كرده عذر خواست.

سپس تصميم گرفتيم به پارك برويم.
- مژگان جان، بهانه ى خوبى دستم آمد. چون دلم خيلى برات تنگ شده بود.

ــات نمى داد. در واقع اين من بودم كه از  فرزين اصلن به من فرصت ابراز احساس
خداخواسته منتظر موقعيتى بودم كه يك دل سير نگاهش كنم. دلم يك دنيا برايش 

تنگ شده بود.
با وجود فرزين صد برابر با مژگان قبلى فرق كرده بودم انگار مژگان ديگرى شده 

بودم.
- ناهار چى مى خورى؟

- من، يه ساندويچ.
سپس نگاهى به فرزين انداختم و گفتم: 

- تو چى مى خورى؟
ــون راحتى. دختراى خوبى  ــتى هم اتاقى ها چه طورند؟ باهاش - من موافقم. راس

هستن؟
- نگران نباش، دوستاى خوبى هستن.

بقييه ى مسير در سكوت اما ترافيك سپرى شد و ما به پارك رفتيم.
فرزين ازم خواست روى نيمكت بنشينيم. و خود كنارم نشست.

به ناگاه غم عجيبى سراغم آمد ياد گذشته وجودم را آزار داد و فرزين متوجه شد:
 - چيزى شده؟

سر به زير انداختم و گفتم:
- از اشتباهات گذشته پشيمونم.

فرزين جا خورد. اما سكوت كرد. چادرم را درست كردم و گفتم:
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- وقتى يادم به سوسن حق السكوتش و اون دروغ گوى بى همه چيز مى افتم. از 

خودم بدم مى ياد.
در حالى كه صورتم پر از اشك شده بود نگاهى به فرزين انداختم فرزين اخم كرد 

و روى برگرداند. من ادامه دادم:
- از عشقى كه در گذشته نسبت به آريان داشتم از خود بى ارزشم بدم مى ياد.

ــكوت كردم و از اين كه فرزين عصبانى شده بود ترسيدم. من و من  لحظه اى س
كنان ادامه دادم:

ــتت دارم و به  - البته االن خوش بختم چون تو رو دارم. من با همه ى وجود دوس
عشق تو زنده ام. تو مثل يه مرد سر رسيدى عين يه فرشته.

فرزين سربه زير انداخت و زمزمه وار گفت:
- هركسى ممكنه اشتباه كنه.

با صدايى لرزان گفتم: 
- مى دونم، مى دونى كه من از اون دخترايى نيستم كه...

فرزين با داد گفت: 
- بسه ديگه.

 ترسيدم و بقيه ى حرفم را خوردم.
فرزين آهى كشيد و سپس گفت:

- من به تو اعتقاد پيدا كردم، چرا فكر مى كنى راجع به اتفاقات گذشته بايد به من 
توضيح بدى. هم خودم هم خواهرم روى پاك بودن تو قسم مى خوريم.

مطمئن باش اگر نجابت و صداقت نداشتى هيچ وقت سراغت نمى آمدم.
من دوستت دارم مژگان، نجابتت رو و برقى رو كه تو چشماته.اين چيزهايى كه 

من باورشون كردم با همه ى وجود.
فرزين سكوت كرد و نشستن گنجشكى توجه هر دو يمان را به خود جلب كرد. 

زمزمه وار گفتم: 
- منم دوستت دارم.

نگاهى به فرزين انداختم و ديدم حال خوشى ندارد فرزين به گنجشك مى نگريست 
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و دستش را روى قلبش گذاشت.

گنجشك پر زد و فرزين حالش خراب شد.
با ديدن اين صحنه بند دلم پاره شد

جلو رفتم و نگران گفتم: 
- فرزين جان، چى شده عزيزم. حالت خوب نيست؟

فرزين حال مساعدى نداشت اما سعى مى كرد به روى خود نياورد
مى خواست آرامم كند لبخندى زد و نفس زنان گفت: 

- چيزى نيست، حالم خوبه. اما فكر مى كنم برم تو ماشين بهتره.
ــود ديدم نمى تواند.سخت از جايش بلندشد، خواستم  مى خواست از جا بلند ش

اشك هايم را پنهان كنم كه متوجه شد.
آرام با لحنى كه با شرم سارى هم راه بود گفت: 

- ببخش، عزيزم! نمى خواستم اذيت بشى.
با شنيدن اين جمله گلوله گلوله اشك مى ريختم. فرزين با ديدن اشك هايم عذاب 

مى كشيد، گله مند گفتم:
ــى. چرا با خودت اين  ــت؟ چرا حرف گوش نمى كن ــت چه ضرورتى داش - اومدن

طورى مى كنى!
ــتم توى ماشين بنشيند تا برايش آب  ــت بهم مى خورد. ازش خواس حالش داش

بخرم.
با نگرانى از او جدا شدم. دايم به خود لعنت مى فرستادم، فرزين به خاطر حرف هاى 

من ناراحت شده بود.
از بطرى آب، روى دستش ريختم تا به صورتش بزند.

- خدايا چه كار كنم... خدايا
- مژگان جان، اگر اين قدر جلوى من بى تابى نكنى، من بهتر مى شم.

لبخندى به صورت زيبايش زدم و سعى كردم آرام باشم.
جا زده بودم من خود بيش تر از او، نياز به مراقبت داشتم. تا آن موقع باور نداشتم 

مشكل قلبيش اين قدر شديد باشد.
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دقيقه اى بعد كه حال فرزين كمى بهتر شد ،گردن بندى طال به شكل قلب كه 
نگين كارى شده بود گردنم انداخت. بهترين هديه اى بود كه توى عمرم گرفته بودم.

از آن روز به بعد دل شوره ى بدى لحظه به لحظه وجودم را آزار مى داد. فهميده 
بودم مشكلش چه قدر جدى است.

 آن قدر شكه شده بودم كه حتى اگر خودش اصرار مى كرد به پدر و مادرم همه 
چيز را بگويم، قبول نمى كردم

قرار شد در اولين فرصت براى مراسم بله برون به شهرم برگردم.
ــران بيماريش بودم.  ــده بود. من نگ ــن مدت مكالماتم با فرزين بيش تر ش در اي

نصيحتش مى كردم و ازش مى خواستم مواظب خودش باشد.
عكسش را در كيف پولم گذاشته بودم. هر بار نگاهش مى كردم بيش تر دلم برايش 
تنگ مى شد. قرار شد به محض اين كه تعطيلى درپيش باشد براى انجام مراسم بله 
ــه تقويم را نگاه مى كردم  ــم ها برگردم. اما هرچ برون، تعيين مهريه و بقييه ى مراس

تعطيلى در پيش نبود.
از اين كه مراسم ها به خاطر درس و دانشگاه عقب مى افتاد ناراحت بودم. هر بار به 
فرزين گله مى كردم. مى خواست صبور باشم و اگر يك لحظه از درس خواندن غفلت 

كنم دعواى سختى خواهد كرد. او اين طور مرا به درس خواندن تشويق مى كرد.
ــنبه مادرم با  و من در همين خوش خيالى ها غوطه ور بودم كه يك روز پنج ش
تلفن هم راهم تماس گرفت. آهنگ صدايش غم ناك بود. همان لحظه قلبم فرو ريخت 

سكوت كردم و گذاشتم هر طور كه دوست دارد حرفش را به من منتقل كند.
- مژگان جان، بهتره.... فرزين رو فراموش كنى.

ــت از جا كنده مى شد گريه ام گرفت و توانايى سخن گفتن را نداشتم  قلبم داش
فقط پشت سرهم دليلش را مى پرسيدم.

مادر دست پاچه شد اين را مى توانستم از صدايش تشخيص دهم. كمى دل داريم 
ــت دارم. بعد برايم توضيح داد كه دو  ــت ديوانه وار فرزين را دوس داد چون مى دانس
ساعت پيش يك نفر تماس گرفته و همه چيز را راجع به بيمارى قلبى فرزين گفته، 

پدرت هم عصبانى همه چيز را به هم زده.
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مادر مى گفت و من گريه مى كردم كاش البه الى حرف هايش مى گفت فرزين يك 

معتاد يا يك دزد و آدم عوضى همه كاره اس.
اما هيچ كدام را نگفت.

همان شب فرزين با تلفن هم راهم تماس گرفت و فكر مى كرد چيزى نمى دانم، 
وقتى بغض و گريه ى مرا شنيد با تعجب گفت: 

- مژگان كى بهت گفته؟
عاجزانه گفتم: 

- اون چيزى كه نبايد مى شد، شد. ديگه چه فرقى مى كنه كه كى گفته!
- مژگان جان، خواهش مى كنم گريه نكن

عصبانى گفتم: 
- چه طور مى تونم گريه نكنم، چه طور مى تونى بگى آروم باش.

ــت  ــزم، من فقط مى گم با گريه كردن چيزى درس ــى عزي - چرا عصبانى مى ش
نمى شه.

ــتم از صدايش تشخيص دهم اما سعى مى كرد مرا آروم  حزن و اندوه را مى توانس
كند. با گريه و صدايى لرزان گفتم:

- آخر از چيزى كه مى ترسيدم سرم اومد.
ــه. من نمى ذارم هيچ كس و هيچ  ــت مى ش - نترس مژگان جان. همه چى درس

چيز تو رو از من جدا كنه.
- قول مى دى فرزين؟

- قول مى دم عزيزم، قول مى دم.....
ــت كمى مرا آرام و مطمئن كند. آن شب تا  فرزين آن قدر صحبت كرد تا توانس
صبح فقط گريه مى كردم و دعا. نازنين و غزل دل داريم مى دادند اما فايد ه اى نداشت.
ــاس گرفتم و خاموش بود. وقتى با مادرم تماس  ــح با تلفن هم راه فرزين تم صب

گرفتم برايم تعريف كرد: 
- از ديشب تا به حال فرزين و خانواده اش چندين بار با پدرت تماس گرفتن اما 
بابات جوابشون نداده، نمى دونى چه اوضاع بديه! آن قدر عصبانيه كه نمى شه باهاش 
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حرف زد.

ملتمسانه گفتم: 
- مامان خواهش مى كنم يه كارى بكن فقط تو مى تونى راضيش كنى.

مادرم مستأصل جواب داد:
- موقعيت خوبى نيست. كافيه كسى راجع به فرزين و موسوى ها حرفى بزنه. داد 

و بيداد راه مى اندازه و مى خواد همه چى رو بهم بريزه.
ــعى مى كرد آرامم كند. از شدت گريه به تماس پايان دادم  گريه كردم و مادر س

مى خواستم هرطور شده خودم برگردم وكارها را سروسامان دهم.
به خانه برگشتم. آن روز بدترين روز عمرم بود برخالف گذشته هيچ كس منتظرم 

نبود و پدر به محض ورودم به خانه سيلى محكمى به صورتم زد و گفت: 
- تو از همه چيز خبر داشتى، نه؟

درحالى كه صورتم از سيلى مى سوخت سر پايين انداختم. پدر ادامه داد:
- هنوز از اين كه تو مى دونستى شك دارم، اما تو از اين كه بايد فرزين رو فراموش 

كنى شك نكن!
با اين جمله ى پدر آتش گرفتم و با گريه گفتم:

ــت دارم. حاضرم به خاطرش هر كارى بكنم مى خوام  ــى من فرزين رو دوس - ول
كنارش باشم.

پدر با داد گفت: 
- نمى خوام صدات رو بشنوم. همين كه گفتم.

به خود جسارت دادم و با صدايى لرزان معترض گفتم:
- بذاريد يه چيزى رو براتون روشن كنم بابا، حتى اگر بيمارى فرزين آن قدر بد 
باشه كه تنها يك ثانيه عمر مى كنه ترجيح مى دم كنارش باشم و با او بميرم. و حتى 

اگر الزم باشه قلب خودم رو بهش هديه مى كنم.
هنوز صحبتم تمام نشده بود كه پدر سيلى دوم را به صورتم زد. چشمانم سياهى 

رفت و بغض گلويم را فشرد.
- دختره ى احمق، بذار برات روشن كنم. فرزين ُمرد! فهيمدى. ُمرد.
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با شنيدن اين جمله از دهان پدر گريستم و به اتاقم پناه بردم.

ناالن و گريان مادرم را واسطه كردم او را راضى كند. مادر از هر راهى براى راضى 
كردن پدر وارد شد.

- مژگان فرزين رو دوست داره، اون پسر خوبيه، دارى اشتباه مى كنى.
- اصلن اين آقا از هر لحاظ مناسب، من نمى خوام دخترم به اين زودى بيوه بشه! 
ــر از اين، ما بايد از غريبه ها  ــى اون دروغ گفته. پنهون كارى كرده. چيزى بدت درثان

بفهميم!
- اونا با هم بيرون رفتن! فكر آبرومون رو كردى!

- خب رفته باشن، مگه چند بار رفتن!
- همه از موضوع نامزديشون خبر دارن اونا صيغه ى هم هستن.

ــى هم كرده بودن من خودم طالقش  - حتى اگر عقد كرده ى هم بودن يا عروس
رو مى گرفتم.

هرچه مادر مى گفت پدر جواب مى داد و از موضع خود كوتاه نمى آمد.
بعد از كلى جروبحث مادر با لحنى ملتمسانه مى گفت:

- يعنى ناراحتى مژگان برات مهم نيست. اون به فرزين وابسته شده!
- مژگان دوسه روزى گريه مى كنه و بعد خوب مى شه!

از آن طرف فرزين خيلى تالش مى كرد وقتى به من زنگ مى زد پشت تلفن فقط 
صداى گريه مرا مى شنيد. دل داريم مى داد و مى خواست صبور باشم.

او پدر بزرگم را واسطه قرار داد. پدربزرگ سعى كرد پسرش راراضى كند اما مرغ 
ــت. پدرم آن قدر بر اعتقاد خود  ــت! حرف هاى پدر بزرگ اثرى نداش پدر يك پا داش
ــاند. اميدم دوباره ته كشيد  ــارى كرد كه كم كم مادرم را به جبهه ى خود كش پافش
ــدر گريه و التماس مى كردم  ــه به لحظه نااميدى امانم را بريده بود. هرچه ق و لحظ
ــت. نمى دانم هر كس ديگرى جاى من بود چه مى كرد اما من با جگر  فايده اى نداش

سوخته دل از دنيا شستم.
خانواده ام فرزين را جواب كردند و من براى هميشه سكوت كردم.

انگار الل شده بودم. با پدرم قهر كردم و دنيا برايم مثل يك جهنم شده بود.
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هر شب به اميد اين كه صبح ديگرى وجود نداشته باشه مى خوابيدم اما باز چشم 

به روى اين دنياى بى وفا باز مى كردم و مجبور بودم به اصطال ح زندگى كنم.
كارم شده بود گريه..... گريه.

مادرم نصيحتم مى كرد اما فايده اى نداشت. همه مى خواستند آرام باشم اما چگونه 
مى توانستم آرام بگيرم!

ــش ابدى من بعد از مرگم خواهد بود. چون از خداى خود قول گرفته بودم  آرام
مرا در آن دنيا به فرزين برساند.

يك روز وقتى با فرانك تماس گرفتم و سراغ فرزين را گرفتم. برايم توضيح داد كه 
فرزين قبلن چند مورد خواستگارى رفته اما همه با فهميدن مشكل قلبيش جوابش 
كرده بودند و فرزين با اين وضعيت ديگه نمى خواست ازدواج كنه... با ديدن تو ازش 
خواستم بهت فكر كنه. اما فرزين به خاطر شرايط بدى كه داشت قبول نمى كرد. هر 
ــه ازدواج با تو راضى بود. من از خوبى هات پيش مامان گفته  ــد كه خودش هم ب چن
ــروع كرديم به راضى كردنش تا باالخره  ــت داشت هردومون ش بودم و اون هم دوس

قبول كرد. 
فرانك مى گفت:

ــت. شرايط بدى داره. ما هنوز نفهميديم  - مژگان، حال فرزين اصلن خوب نيس
ــى به پدرت تلفن زده و همه چى رو گفته، اما با اين كارش ضربه ى بدى به  چه كس

فرزين زده.
فرانك اين داستان را هزاران بار ديگر برايم گفت و حتى از قول فرزين مى گفت: 

- مژگان جان، همه چيز رو فراموش كن و ازدواج كن.
ــت هايش مرا  هربار اين جمله را از طرف فرزين مى گفت. انگار خود فرزين با دس

آتش مى زد.
ــت بميرم. قلبم خسته و  و من از آن به بعد يك روز خوش نديدم. دلم مى خواس

بيمار دلم نااميد و مأيوس بود. اين دنيا برايم هيچ رنگ و بويى نداشت.
ــوس جدايى از او  ــب با كاب ــن زندگى مى كردم و هر ش ــا روياى فرزي ــر روز ب ه

مى خوابيدم.
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براى فرار از خانواده به دانشگاه پناه مى بردم. تمام وقت خود را در دانشگاه و خواب 
گاه به سر مى بردم. زمانى كه دانشجويان يكى يكى پس از ديگرى به خانه مى رفتند 

من آخرين نفرى بودم كه به خانه برمى گشتم.
ــا تلفن هم راهم تماس  ــت كه روزى فرانك ب زندگى به همين صورت مى گذش
گرفت و با مقدمه چينى خبر بسترى شدن فرزين را گفت و نشانى بيمارستان را به 

من داد. او با زبان بى زبانى از من خواهش كرد كه به ديدن برادرش بروم.
هنوز داغ جدايى از او را فراموش نكرده بودم كه خبر بسترى شدنش را شنيدم. 

بند دلم پاره شد. طاقت اين يكى را ديگر نداشتم.
انگار بدبختى مهمان هميشگى زندگى من بود.

دلم امان نداد بايد هر چه زودتر فرزين را مى ديدم. به همين خاطر همه چيز را 
به مادرم گفتم. مادر از شدت اندوهى كه داشتم دست پاچه شد اما نمى توانست خود 

را راضى كند كه من به اين مالقات بروم.
به التماس افتادم و گفتم:

ــت باهاش ازدواج كنم،  ــش مى كنم بذاريد ببينمش، من ديگه قرار نيس - خواه
مامان من فراموشش كردم... 

همون طور كه شما و بابا خواستيد. بذاريد براى آخرين بار ببينمش.
 درواقع اين طور نبود مگر مى شد فرزين عشق پاكم را فراموش كنم اما چاره اى 
ــم را تعريف كردم و غير  ــرايط روحي ــتم. براى مادر ش ــز گفتن اين جمالت نداش ج
مستقيم تهديدش كردم كه اگر نتوانم در اين شرايط بحرانى يك بار ديگر فرزين را 
ببينم خواهم ُمرد. حتى قول دادم كه بعد از اين ديدار ديگر هرگز به فرزين فكر نكنم.
ــد چون به قول خودش طاقت اشك ها  آن قدر گفتم و گفتم تا باالخره راضى ش

و بى تابى مرا نداشت.
وقتى با هم به بيمارستان رفتيم. فرانك با ديدنم مرا بوسيد و از مادرم تشكر كرد.

 اى كاش فرزين را در آن وضعيت نديده بودم. با ديدنش جگرم را پاره پاره كردند. 
ــتم از دوپا فلج شوم فرزين روى تخت بيمارستان  ــت شد انگار مى خواس پاهايم سس
ــاهد بودم. چشمان زيباى فرزين با ديدن من اشك مى ريخت اما  افتاده بود و من ش
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انگار مى خنديد. باور نداشت دوباره مرا مى بيند!

ــمانم را تار كرده بود با صدايى لرزان  ــك ديد چش و من، درحالى كه پرده ى اش
گفتم: 

- فرزين جان، كاش كور شده بودم و تو رو تو اين وضعيت نمى ديدم.
ــاند و با همان صداى گرمش بريده بريده  ــن به زور لبخندى زيبا بر لب نش فرزي

گفت:
- من كه بهت گفته بودم اين قلب مريضه و بدون تو نمى زنه!
گلوله گلوله اشك مى ريختم و صدايم از شدت غم درنمى آمد:

- چى دارى مى گى عزيزم، من تا آخرش باهاتم.
- چى مى گى مژگان، تو اميد من بودى كه ازم گرفتن.

ديگر ساكت شد و من هنوز گريه مى كردم.
- گريه نكن، خواهش مى كنم. مژگان تو رو خدا گريه نكن.

ملتمسانه گفتم:
- عزيزم، ان شا اله به زودى يه قلب پيدا مى شه و تو حالت خوب مى شه.

فرزين روى برگرداند و گفت: 
- اون قلب بدون تو جواب نمى ده.

با گريه و ناله گفتم: 
- خيلى بى وفايى فرزين، اين چه حرفيه مى زنى.

مى خوايى برى و منو تنها بذارى.
بعد ديگر ساكت شدم فرزين آرام گفت:

- مژگان قهرى!
به نشانه ى قهر سكوت كردم و روى برگرداندم. فرزين سعى مى كرد از دلم درآورد.

- مژگان، باشه هر چى تو بخواى.
لبخندى زد و درحالى كه شورى اشكم را مزه مزه مى كردم گفتم:

- قول مى دى كه حالت خوب مى شه!
فرزين با لبخند، سر به نشانه ى تأييد تكان داد و من آرام از جا بلند شدم با پاهاى 
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لرزان از اتاق رفتم در حالى كه براى آخرين بار نامم را از دهانش شنيدم......

بعد از ديدن فرزين در آن وضعيت مريض شدم. كنج خانه افتادم سرم به شدت 
درد مى كرد. تب داشتم و فقط گريه مى كردم.

مادر و آرزو برايم گريه مى كردند اما هيچ كدام جاى من نبودند كه بفهمند چه 
زجرى مى كشم.

از شدت گريه چشمانم پف كرده بود الغر و ضعيف شده بودم و عمق فاجعه آن 
قدر برايم ناگوار بود كه هرچند دقيقه يك بار آهى از ته دل مى كشيدم.

با تضرع و التماس دست به دامان خدا شدم و سالمتى فرزين را خواستار شدم به 
شرط اين كه ديگر به ازدواج با او نينديشم.

سرانجام دعاهايم نزد حق قبول شد و عمل با موفقيت انجام شد و بعد از آن ديگر 
فرزين را به خدا سپردم.

داغ اين جا بود كه فرزين بعد از بهبودى با تلفن هم راهم تماس گرفت. چند بارى 
ــدم به تماس هاى او پاسخ دهم. از اين كه صدايش  را جواب ندادم باالخره مجبور ش
ــنيدم خوشحال بودم اما از سر اجبار و اكراه مجبور بودم با او سرد و بى روح  را مى ش

صحبت كنم.
- خوشحالم كه حالت خوبه و سالمتى!

- مژگان من به قولى كه دادم عمل كردم. فكر نمى كنى حاال نوبت توست!
با صدايى لرزان گفتم: 

ــه دنيا اون طورى كه ما مى خوايم نيست. گاهى اوقات هم  - ببين فرزين هميش
روزگار برخالف آرزوهاى ما مى گذره.

- منظورت چيه؟ مى خوايى بگى ما به هم نمى رسيم. همين، به همين راحتى! 
سكوت كردم و فرزين با عصبانيت ادامه داد:

ــق هاى واقعى بهم نمى رسن! ببين مژگان زنگ نزدم  - البد مى خوايى بگى عاش
كه حرف هاى تكرارى بشنوم و حرف هاى تكراى بزنم،مى خوام يك كلمه بگم و يك 

كلمه بشنوم، مژگان صاف و صادق بگو جوابت چيه؟
ــردم:  ــتم را روى قلبم فش قلبم تندتند مى تپيد و از ترس اين كه بيرون نپرد دس
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من ومن كنان گفتم: 

- جواب من همونيه كه پدر و مادرم گفتن!
تا اين جمله را گفتم انگار مى خواستم خفه شوم. فرزين كه معلوم بود از شنيدن 

اين جمله شكه شده لحظه اى سكوت كرد و سپس با صدايى لرزان گفت: 
- مژگان، اين خودتى. چى دارى مى گى؟!

- همين كه فهميدى، ما به درد هم نمى خوريم!
فرزين عصبانى و اندوهگين گفت: 

- چه قدر بى احساسى مژگان. چه قدر سرد و بى روحى. باور نمى كنم..... مژگان. 
باور نمى كنم اين خودت باشى.

- فرزين، زنگ زدى بدونى، من هم گفتم!
فرزين غم ناك گفت:

- باشه....باشه مژگان اما ديدار به قيامت!
فرزين براى هميشه قهر كرد و من با دلى شكسته اشك مى ريختم در حالى كه 

مادر سرم را بوسيد و گفت:
- آفرين مژگان، آب پاكى رو ريختى روى دستش!

آن قدر دل فرزين از اين رفتار من شكست كه مطمئن بودم حتى در قيامت هم 
نگاهى به من نمى كند. دو سال بعد از اين ماجرا خواستگار مناسبى برايم پيدا شد و 

من هنوز عزادار عشق از دست رفته ام بودم و او را با لج و لج بازى رد كردم.
فكر مى كردم با لج بازى مى توانم گذشته ى تلخم را فراموش كنم.

همه را دشمن خود مى ديدم و با همه دشمن بودم.
ــرم برداشت. يك سال بعد ازدواج كرد و من نفس راحتى  ــتگار دست از س خواس
ــال ها گذشت ، هنوز فكر گذشته و جدايى از عشق پاكم و بى وفايى دنيا  كشيدم. س

آزارم مى داد. بغضى كهنه و خفه كننده هميشه هم راهم بود.
پدر و مادرم را واقعن دوست داشتم ، به آن ها احترام مى گذاشتم پدرم به محبت 

من بيش تر نياز داشت. حس مى كرد من هنوز از او ناراحت هستم.
ــه وقتى با مادر دعوايش مى شد انتظار داشت من طرفداريش را كنم. در  هميش
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صورتى كه اين طور نبود من، هيچ كينه اى نسبت به او نداشتم و عاشقانه هم به او و 

هم به مادر محبت مى كردم.
هنوز در خيالم با فرزين سير مى كردم. او را هر لحظه در كنارم احساس مى كردم.

من به عنوان استاد تازه كار در دانشگاه روزهاى پنج شنبه و شنبه هشت ساعت 
كتاب روان شناسى كودك را تدريس مى كردم.

ــتم. پول، دوست، احترام و موقعيت اجتماعى اما ته قلبم احساس  همه چيز داش
ــاس مى كردم هيچ ندارم! و اين  ــتن همه چيز احس خالء و نااميدى مى كردم. با داش

حس بدى بود كه هميشه با دلم هم خانه بود! 
در ظاهر شاد بودم اما در باطن افسرده. براى خودم يك قفس درست كرده بودم 

كه هرچه به در و ديوارش مى كوبيدم رهايى وجود نداشت.
شب ها گريه مى كردم و خواهان زندگى ديگرى بودم.

ــچ كدام را  ــت و رفيق اما من هي ــاتيد دوس ــجويان، اس همه با من بودند، دانش
نمى خواستم. در اين بين از ميان اساتيد آقاى رئوفى كه استاد تاريخ بود و همسرش 

را طالق داده بود به من ابراز عالقه مى كرد اما پيشنهادى نمى داد!
ــه ى ابتدايى بود. هر بار به  نازنين هم در تهران ازدواج كرده و معاون يك مدرس
تهران مى رفتم با هم به پارك مى رفتيم. نازنين هنوز شاد و خوش سر و زبان بود دوتا 

پسرهايش هم روى خودش رفته بودند.
نازنين مى خنديد و مى گفت: 

ــى در رفت و آمد  ــوهر تهرانى مى كردى تا اين قدر مجبور نباش - كاش تو يه ش
باشى!

ــت خودم هم از اين وضعيت خسته شده بودم لبخندى تلخ مى زدم و  نمى دانس
مى گفتم:

- من از اين شانس ها ندارم.
نازنين اخم مى كرد و مى گفت: 

- باز شروع كردى مژگان.
او به من اميدوارى مى داد.
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ــك چشمانم را كسى نمى ديد اما همه بر اين اعتقاد بودند كه غم عجيبى در  اش
چشمانم نهفته است. هميشه ياد حرف فرزين مى افتادم كه مى گفت، چشمان درشت 

و معصومت را دوست دارم.
ــگاه رفتم مسئول بسيج خانم الماسى سراغم  ــنبه وقتى به دانش يك روز پنج ش
ــيج رفتم. خانم الماسى بعد از سالم و احوال پرسى گفت:  را گرفت و من به اتاق بس
ــهد براى بچه هاى  ــافرتى يك هفته اى به مش ــم مى دونيد يا نه، يه تور مس نمى دون

دانشگاه گذاشتيم! هفته ى پيش آقايون رفتن. و اين هفته نوبت دختراس.
ــت. قبل از اين كه سوالى بپرسم  ــأله چه ربطى به من داش تعجب كردم. اين مس
خانم الماسى از من خواست بچه ها را در اين سفر هم راهى كنم يعنى مسئوليت اين 

سفر را برعهده بگيرم.
جاخوردم و هول كردم موقعيت خوبى بود تا به ديدار مواليم امام رضا (ع) بروم. 

اما نمى توانستم مسئوليتى به اين سنگينى را بپذيرم.
- من تابه حال اين كار رو نكردم، تجربه اى ندارم، چرا خودتون باهاشون نمى ريد؟

خانم الماسى برايم توضيح داد:
- معذرت مى خوام خانم غالمى، باور كنيد اگر مى تونستم همچنين خواهشى از 

شما نمى كردم، مادرم مريض شده و من نمى تونم بچه ها رو هم راهى كنم.
مستأصل گفتم: 

- چه طور مسئوليت يك اتوبوس دانشجو رو قبول كنم! واقعن سخته. چرا از بقيه 
نمى خوايد؟

خانم الماسى برايم دليل و استدالل آورد و با خواهش گفت: 
- متأسفانه بقيه ى هم كاران وقت كافى ندارن. شما از عهده ى اين كار برمى يايد. 

خانم غالمى شما بين دانشجويان محبوبيت خاصى داريد!
در ضمن آقاى بينا هم در اين سفر هستن.

با شنيدن نام آقاى بينا دلم قرص شد. او روحانى دوست داشتنى دانشگاه بود كه 
ــالمى را برعهده داشت. كه در دوران دانشجويى خودم هم  رياست دفتر فرهنگ اس
بود. مردى صبور و مهربان كه در جبهه ى جنگ يك رزمنده ى زخمى را تا صبح روى 
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پايش نوازش مى كرد تا آن رزمنده شهيد شد.

موافقت خود را اعالم كردم و با شوق اما نگران به خانه رفتم.
پدرم توى حياط نشسته بود. وارد حياط شدم. با ديدنش كنارش نشستم و گفتم:

 - چى شده باباجان چرا توى آفتاب نشستى، باز با مامان حرفت شده؟
دستان پير و چروكيده اش را گرفتم و ازش خواستم داخل بيايد پدر با حالت قهر 

وارد شد، انگار انتظار مرا مى كشيد.
مادر با ديدنم گفت: 

- مژگان چرا دير كردى؟
- چيزى نيست مامان، بعد بهت مى گم.
با نگاهم به پدر اشاره كردم و پرسيدم: 

- بازچى شده!
مادر كه انگار منتظر اين سوال بود گفت:

ــرده، مى خوام برم  ــم االن مى يايى، مى گه دير ك ــى بهش مى گ ــى. هرچ - هيچ
دنبالش. حرف كه تو گوشش نمى ره!

بغض گلويم را فشرد پدرم به شدت نگران من بود. او خود را مقصر مى دانست به 
قول خودش هنوز سروسامان نگرفته بودم.

جلو رفتم و پدر را بوسيدم.
ــو، بيا مى خوام يه چيزى  - ناراحت نباش باباجون، مى بينى كه حالم خوبه، پاش

تعريف كنم!
پدر را به آشپزخانه بردم و گفتم: 

- قراره برم مشهد، با دانشگاه!
هر دو خوش حال شدند و من ادامه دادم: 

- خيلى دوست دارم برم، اما نگران شما دو تا هستم!
مادر با تعجب پرسيد: 

- براچى؟
نگاهى به هردوى آنها انداختم و ادامه دادم:
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- مى ترسم شما رو تنها بذارم. شما دوتا يك لحظه با هم نمى سازيد. پدر و مادر 

هر دو جا خوردند. پدر گفت:
- نگران ما نباش، برو.

مادر هم در ادامه گفت: 
- خودت كه مى دونى اگر هم با هم دعوا كنيم خيلى زود خوبمون مى شه.

با زيركى گفتم: 
- نه اين طورى نمى شه. شما دوتا بايد قول بديد كه با هم دعوا نكنيد.

هردو قول دادند. آن ها را بوسيدم و چمدانم را براى رفتن بستم.
خانم الماسى توصيه هاى الزم براى رفتن را برايم توضيح داد. او ليست دانشجويانى 
را كه بايد در اين سفر هم راهى مى كردم در اختيارم گذاشت. روز حركت كه با ديدن 
ــجو ترس برم داشت ، از خدا كمك خواستم. آقاى بينا كنارم ايستاد  چهل نفر دانش

و گفت: 
- چه طورى دخترم!

لبخندى زدم و گفتم: 
- خوش حالم اما استرس دارم.

ــه. امام رضا (ع) به اين  ــران نباش، خدا كمكت مى كنه. اصلن مى دونى چي - نگ
طريق دعوتت كرده و خودش هم كمكت مى كنه!

دلم ريخت وقتى خوب فكر مى كردم حرف آقاى بينا درست بود مواليم امام رضا 
(ع) مرا دعوت كرده بود.

خانم الماسى خودش در ترمينال بچه ها را سوار كرد و آن ها را به من سپرد. بعد 
از حضور غياب بچه ها و نشاندن هر كدام بر روى صندلى خود راه افتاديم.

ــت با شوخى و خنده در اين سفر به همه خوش بگذرد. اما  ــعى داش آقاى بينا س
ــت زدن و  ــروع كردند به دس ــديم بعضى از دختران ش همين كه از پليس راه رد ش
يكى شان مى خواند و بقيه جواب مى دادند. مداح كاروان كه به تنگ آمده بود از من 

خواست آن ها را كنترل كنم.
مسئول تداركات دخترى دانشجو بود گفت:
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- خانم فكر مى كنم آخر اتوبوس نشستند!

از جا بلند شدم و چادرم را درست كردم. با استرس عقب اتوبوس رفتم و از آن ها 
خواهش كردم كمى مراقب رفتارشان باشند.

- يعنى چه خانم غالمى، حوصله مون سر رفته!
سعى كردم آرام باشم و گفتم:

- خانم ها خواهش مى كنم ساكت باشين تا از مداح كاروان بخوام براتون مولودى 
بخونه!

- آره خانم، حداقل بگيد مداح كاروان چيزى بخونه. 
ــودى بخواند. او قبول كرد  ــم و از مداح خواهش كردم براى بچه ها مول ــو رفت جل
ــه برايمان نوار بگذاريد  ــدند باز بند كردند ك ــان خواند. اما مگر راضى مى ش و برايش

حوصله مون سر رفت!
مداح ناراحت شد. به ناگاه يكى از دانشجويان از جا بلند شد و عصبانى گفت: 

- بس كنيد ديگه، داريد مى ريد سفر زيارتى.
سپس معترضانه خطاب به من گفت: 

- شما چرا چيزى نمى گيد، خانم غالمى!
ــدم. مجبور شدم برخورد داشته باشم همه به من  عصبانى و نگران از جا بلند ش

گوش مى دادند و اوضاع متشنج شد كه با تالش آقاى بينا آرام شد.
آرام روى صندلى نشستم و سرم را به شيشه تكيه دادم.پنهانى به اشك هايم اجازه 

دادم پايين بريزند. و دعا مى كردم مورد ديگرى پيش نيايد.
تا رسيدم دلم هزار راه رفت. آقاى بينادايم ازم مى خواست صبور باشم و يك وقت 
كارى نكنم به زائرين امام رضا(ع) بد بگذرد و خاطره ى بدى از اين سفر داشته باشند.

وارد يك چهار طبقه شديم. بايد هر كدام اتاق به اتاق ساكن مى شدند. سعى كردم 
آن چند دانشجو را در كنار هم جاى ندهم. اما آن ها شب ها كنار هم جمع مى شدند. 
ــن اعتراض مى كردند و من هم  ــزن و بكوب راه مى انداختند. بقيه به م ــروصدا و ب س
عذاب مى كشيدم. مجبور بودم برخورد كنم. واقعن داشتم ديوانه مى شدم انگار همه 
جا چيزى براى عذاب دادن من وجود داشت! غذا خوردنشان، خوابشان و هر كارشان 
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برايم عذاب آور بود.

اسامى هر كدام را نوشتم، تا وقتى به دانشگاه برگشتيم با آن ها برخوردى جدى 
ــود. با اين كار من رام شدند. انگار فقط آمده بودند عذابم دهند. شب ها توى اتاقم  ش
ــط گريه مى كردم. از پنجره ى اتاق، گنبد امام رضا(ع) را نگاه مى كردم و با او درد  فق

دل مى كردم.
ــمان ها پرواز مى كردم. درست  ــان مى شدم سبك بال به آس وقتى وارد حرم ايش

مثل كبوترهايش.
از زندگى خود گله مى كردم از اين كه چه قدر خسته و افسرده ام. از اين كه همه 

با من هستند و اما در حسرت يك هم زبان هستم.
موقع برگشت آن دانشجوها اذيت نكردند. به قول معروف ُكرك و پريشان ريخته 

بود.
و من پيش آقاى بينا درد دل و گله كردم.

 در عين آرامش گفت: 
- خوش به حالت!

جا خوردم و اقاى بينا ادامه داد: 
ــى  ــفر زيارتى هرچه بيش تر زجر بكش ــرم اجرت با امام رضا (ع)، توى س - دخت

زيارتت بهتر قبوله، فقط خدا كنه با دل شكسته ات براى همه دعا كرده باشى.
ــتم. با ديدن پدر و مادرم انگار  ــترس به خانه برگش باالخره بعد از يك هفته اس

همه ى دنيا را به من دادند. آن ها را بوسيدم و هر دو را در آغوش كشيدم.
دوست نداشتم در مورد اتفاقات پيش آمده به آن ها چيزى بگويم. هرچه بود فقط 

شادى مرا مى خواستند.
در اولين فرصت به دانشگاه رفتم تا خانم الماسى را ببينم خانم با ديدنم شكر كرد 

و من حال و احوال مادرش را جويا شدم او گفت:
- حال مادرم، شكر خدا بهتر شده. خانم غالمى شما لطف بزرگى كرديد.

- خواهش مى كنم. من كه كارى نكردم!
- سفر چه طور بود خانم غالمى؟ بچه ها اذيتى نكردند؟
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لحظه اى سكوت كردم و به ياد شيطنت هاى آن دانشجوها ناراحت شدم. اما طبق 
گفته ى آقاى بينا دوست نداشتم كسى از اين سفر معنوى خاطره ى بدى داشته باشد. 

براى خانم الماسى تعريف نكردم. حتى اسامى آن دانشجويان را ندادم.
خانم الماسى باز هم از من تشكر كرد و گفت: 

- خوبه االن من ديگه يه دوست دارم كه مى تونم تو شرايط بحرانى روش حساب 
كنم.

لبخندى زدم و گفتم: 
- ممنون باعث افتخار منه!

از خانم الماسى خداحافظى كردم و موقع بيرون آمدن از اتاق بسيج با آقاى رئوفى 
برخورد كردم او به من سالم كرد و هول جواب سالمش را دادم. بعد از سالم و احوال 

پرسى گفت:
-شنيدم با بچه هاى دانشجو رفتيد مشهد! زيارتتون قبول.

ــهد رفته ام. آرام گفتم: ممنون جاى  جا خوردم او از كجا فهميده بود، من به مش
شما خالى بود.

- سفر چه طور بود، مثل اين كه يك دفعه پيش اومد!
تعجب كردم و هول شده بودم گفتم: 
- سختى داشت اما خيلى خوب بود.

- بله هم يه تجربه ى جديد بود و هم زيارت!
ــت حرفى بزند كه تعدادى دانشجو سر  ــتم مى خواس لبخندى زدم و به او نگريس
ــيدند و ازش سوال داشتند. استاد از من معذرت خواهى كرد و درحالى كه حس  رس

مى كردم از آمدن آن ها معذب شده با معذرت خواهى براى رفتن خداحافظى كردم.
هزاران سوال ذهنم را آشفت. آن همه اطالعات را از كجا مى دانست و مى خواست 

چه بگويد!
وقتى به خانه برگشتم بعد از ناهار، نازنين با تلفن هم راهم تماس گرفت و به من 

يك پيشنهاد كارى داد و گفت:
- مدرسه ى ما روزهاى يك شنبه و چهارشنبه به يك مشاور روان شناس احتياج 
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داره. من هم تو رو معرفى كردم.

از اين كار نازنين ناراحت شدم و گفتم: 
- تو كه مى دونى نمى تونم.

نازنين هم ناراحت شد و گفت: 
ــنبه و پنج شنبه دانشگاه تدريس دارى. بقيه ى  - چى مى گى مژگان، تو فقط ش
ــم من از  روزها بى كارى. تازه با مترو مى رى و مى ياى. اگر قبول نكنى ناراحت مى ش

تو توقع دارم مژگان.
- از دست تو نازنين، بابا و مامان رو چى كار كنم.

نازنين معترضانه گفت:
ــفر قندهار. همين تهران خودمونه  - دارى بهونه ى الكى مى يارى. مگه مى رى س

چه طور اگه كالس دانشگاه باشه مى گيرى. مژگان، قبول كن ديگه!
نمى دانم چه شد كه پذيرفتم شايد هم تشويق خانواده مخصوصن پدرم باعث شد 

كه در دبستان استخدام شدم.
روزهاى خوشى با نازنين داشتم كه مرا ياد روزهاى دانشجويى مى انداخت.

يك روز شنبه كه به دانشگاه رفتم آقاى رئوفى را نديدم و از زمزمه ها شنيدم كه 
ايشان به داليلى كه هيچ وقت نفهميدم به اصفهان رفته. فكر مى كردم مثل هميشه 
يك هفته اى مى رود و برمى گردد. اما يك ماه گذشت و خبرى از ش نشد. از رفتنش 
ناراحت شدم اما چه مى شد او به من ابراز عالقه مى كرد و پيشنهادى نمى داد. از اين 
كه گاهى اوقات به او فكر مى كردم عذاب وجدان مى گرفتم و حس مى كردم به فرزين 

خيانت مى كنم.
ــت نداشتم بعد از فرزين ازدواج كنم. اما براى آرامش قلب پدرم  هرچند كه دوس
ــك مى ريخت و از اين كه من تنها  ــامان مى گرفتم. پدرم بارها و بارها اش بايد سروس

هستم گله مى كرد. خود را مقصر مى دانست او بارها و بارها مى گفت:
- اگه تو سروسامان نگيرى، من چه طور سرم رو بذارم زمين و بميرم.

- اين چه حرفيه مى زنى بابا، شما حق ندارى به اين زودى منو تنها بذارى! 
ــرده و غم گين شدم. دل شوره ى  ــوخت.دوباره مدتى را افس دلم براى پدر مى س
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عجيبى آزارم مى داد. هرچه نازنين دليلش را مى پرسيد نمى دانستم چه بگويم. يك 
ــردم. هنگام بيرون آمدن از  ــته از نازنين و هم كاران خداحافظى ك ــا دلى خس روز ب
ــرد او در ميان گريه  ــرى دانش آموز نظرم را جلب ك ــتان، صداى گريه ى دخت دبس

مى گفت:
- قول دادى، قول دادى. اول مى ريم مى خريمش بعد مى ريم خونه!

 گذرا نگاه كردم و در كمال ناباورى مردى را شبيه عشق گذشته ام فرزين ديدم 
كه كنار يك دختر بچه، روى دو پا نشسته و ملتمسانه مى گويد:

- گريه نكن، شيما جان، گفتم كه مى خرم، اما بذار فردا...
جا خوردم. قلبم انگار داشت از تپش مى افتاد براى مدتى خيره به مرد نگاه كردم 

يعنى خودش بود، فرزين موسوى!
ــنيدن نام  ــد و زمزمه وار نامم را صدا زد با ش او با ديدنم هول كرد و از جا بلند ش

خود از دهانش انگار آتش گرفتم. دست و پايم را گم كردم او به طرفم آمد و گفت:
- خداى من، خواب مى بينم يا بيدارم! مژگان.

هنوز داشتم ناباورانه نگاهش مى كردم كه شيما دختر دانش آموز جلو آمد دستش 
را گرفت و گفت:

- چى شد، مى خرى يا نه؟
وقتى به خود آمدم كه به خاطر وجود شيما ناراحت و عصبانى شده ام. و دايم يك 
ــوال را در ذهن خود تكرار مى كردم يعنى در تمام سال هايى كه من عزادار عشقم  س
ــده؟ حيف از اين همه تنهايى و  ــرده و حاال صاحب زن و فرزند ش ــودم او ازدواج ك ب

اشتباه!
بى اختيار گريستم. صدايش مى آمد كه مى گفت:

- مژگان، چرا دارى گريه مى كنى؟
روى برگرداندم و از او جدا شدم فرزين به طرفم دويد و گفت:

- صبر كن، مى خوام باهات حرف بزنم.
با عصبانيت ايستادم و روى به طرفش برگرداندم:

- در مورد چى مى خواى توضيح بدى!
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در حالى كه ديد چشمانم از اشك تار شده بود سر به طرف شيما برگرداندم 

فرزين ملتماسانه گفت: 
- اشتباه مى كنى مژگان

بر سرش داد زدم: 
- خيلى بى معرفتى، خيلى بى وفايى!

فرزين كه از شنيدن اين جمله عصبانى شده بود با تشر گفت:
- ببين كى داره از بى وفايى حرف مى زنه، عجيبه تو رو خدا!

ــك مى ريختم سپس زمزمه وار  ــت و من گلوله گلوله اش فرزين به صورتم نگريس
گفت:

ــذار برات توضيح بدم. مژگان من تو رو تازه  ــو هنوز هم زود گريه مى كنى. ب  - ت
پيدا كردم.

گله مند گفتم: 
ــت توضيح  ــى از جونم مى خوايى. چى رو مى خوايى توضيح بدى. الزم نيس - چ
بدى من خودم همه چى رو متوجه شدم مى خواى بگى مجبور شدى ازدواج كنى يا 

چاره اى نداشتى. اين وسط فقط من چوب احساسات بچه گانه رو خوردم. 
فرزين معترضانه و با تعجب داد زد: 

- اون دختِر فرانكه!
شيما با شنيدن داد فرزين كنارش ايستاد و گفت: 

- دايى چى شده!
ــيما ياد فرانك افتادم چه دختر  ــيدم. با ديدن ش  آرام گرفتم و نفس راحتى كش

مهربانى بود اين فرانك!
فرصتى پيدا كردم كه فرزين را خوب تماشا كنم. از پشت پرده ى اشك تماشايش 

كردم. او هنوز مثل گذشته زيبا بود.
شيما دوباره شروع كرد به نق زدن:

- دايى، دايى فرزين من اون عروسك رو مى خوام.
- اين قدر اذيت نكن، شيما جون گفتم كه بذار برا فردا.
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سپس روبه من گفت:

- مژگان خانوم، اجازه بديد تا يه جايى شما رو برسونم!
شيما كه بى توجهى دايى اش را ديد قهر كرد و رفت گوشه اى نشست.

ــتأصل نگاهى به شيما انداخت و  ــيما خنديدم. فرزين مس من با ديدن رفتار ش
سرش را خاراند بعد رو به من گفت:

- مى بينيد كه، قهر كرده!
با لبخند به شيما نگاهى انداختم: 

- خب براش بخرين!
ــش گفت انگار داشت او را به  ــيما رفت و چيزى را آرام در گوش ــراغ ش فرزين س
ــپس هر دو از جا بلند شدند و به طرفم آمدند. من شيما را  چيزى راضى مى كرد. س

نوازش كردم.
و او را به ياد فرانك بوسيدم. فرزين گفت:

- شيما جون دوست داره شما هم ما رو توى خريد عروسك كمك كنيد.
- اما من نمى تونم بايد برگردم كرج.

ــه. شيما عروسك رو از قبل انتخاب كرده  - خواهش مى كنم زياد طول نمى كش
فقط مونده خريدش!

اول مردد بودم و نمى خواستم قبول كنم اما با اصرار فرزين و شيما آن دو را هم 
راهى كردم.

ــل از هرچيز با پدر و مادرم تماس گرفتم و دير آمدنم را به آن ها اطالع دادم.  قب
مى دانستم نگران مى شوند.

هرسه خواستيم سوار ماشين شويم كه فرزين در صندلى جلو را برايم باز كرد. از 
من خواهش كرد صندلى جلو بنشينم.

شيما خودش روى صندلى پشت نشست.
همه چيز تفاوت كرده بود حتى حسى كه گذشته داشتم.

وقتى سوار ماشين فرزين شدم انگار سوار ماشين غريبه اى آشنا شده بودم.
به يك باره خاطرات تلخ گذشته سراغم آمد و بغض كردم. فرزين ديگر مثل سابق 
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بى قرار و بى تاب نبود. هر دو مى دانستيم ديگر آن چه را كه در گذشته از دست داديم 

نخواهيم داشت!
- از خودت بگو چى كار مى كنى؟

- االن اين جا به عنوان يه مشاور مشغول به كار هستم. هشت ساعت هم دانشگاه 
تدريس دارم.

فرزين لبخندى معنادار بر لب نشاند كه بيش تر شبيه پوزخند بود.
ــته رنجور بود چون حال او هم كمتر از حال بد  انگار او هم از به ياد آوردن گذش

من نبود.
در طول مسير هر دو سكوت كرده بوديم. مى دانستم فرزين دوست داشت چيزى 
ــد در قالب  ــتم كه بگويم مگر آن همه جدايى و تنهايى را مى ش بگويم. اما چه داش

كلمات توصيف كرد. 
ــكايت آماده كرده بودم اما او خودخورى مى كرد.  خودم را براى هرگونه گله و ش

فرزين پرسيد:
- هنوز كرج زندگى مى كنيد؟

- بله
- پدر و مادر چه طورن؟

مكثى كرد و با كنايه ادامه داد: 
- پدر خوبن!

ــا خورد و كمى جابه جا  ــت نگاهش كردم. فرزين با ديدن اخم من ج ــا عصباني ب
ــود. آرام  ــوم چون ممكن بود از اين ديدار محروم ش ــت ناراحت ش ــد. نمى خواس ش
ــك و رسمى صداى گرمش  ــپس براى عوض كردن جو خش معذرت خواهى كرد. س
ــيما جون چه طور  را تغيير داد و گفت: خب خانم غالمى لطفن بگيد ببينم اين ش

دختريه؟ فضوله يا درس خون!
ــيما نگريستم شيما لبخندى زيبا تحويلم داد و منتظر بود  لبخندى زدم و به ش

نظرم را بگويم.
دستى به صورت زيبايش كشيدم و گفتم: 
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- شيما جون، دختر خوبيه تا به حال ازش فضولى نديدم.

- فرزين گفت: 
- آفرين به تو شيما، خانم ازت راضيه!

شيما ذوق كرد و گفت: 
- پس چى فكر كردى دايى!

سر شيما را نوازش كردم و گفتم: 
- اگه همين طور ادامه بده و درس هاش رو خوب بخونه، خوبه.

روبه فرزين گفتم: 
- راستى فرانك چه طوره؟ همين يه بچه رو داره؟

- يه كوچولوى ديگه هم داره، اون يك سالشه!
ــيديم شيما خوشحال از ماشين پياده شد.  ــباب بازى رس وقتى به فروش گاه اس
ــين بودم كه زير نگاه فرزين دست پاچه شدم. بعد از آن  ــدن از ماش درحال پياده ش
ــت داشتم زودتر از آن دو جدا شوم. خدا  نگاه قلبم آن قدر تند تند مى تپيد كه دوس
ــيما زودتر عروسكش را بخرد. تا اين كه شيما عروسكش را خريد و  خدا مى كردم ش

من را راحت كرد!
فرزين كنارم ايستاد و گفت: 
- ممنون كه بهم وقت دادى.

سربه زير انداختم و جوابى ندادم. شيما دست دايى اش را گرفت و گفت: 
- دايى، مى خوام نشون مامان بدم.

- از خانم غالمى تشكر كردى!
شيما با لحن بچه گانه گفت: 

- دستتون درد نكنه خانم غالمى!
گونه اش را كشيدم و گفت:
- خواهش مى كنم عزيزم.

روبه فرزين گفتم: 
- من ديگه بايد برم ديرم شده.
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- باشه بياين برسونمتون تا ايست گاه

- نه با تاكسى مى رم.
فرزين گله مند نگاهى به صورتم انداخت و گفت:

- خواهش مى كنم.
آرام گفتم: 

- نه بذارين تنها برم، اين طورى بهتره!
- اما....

- خواهش مى كنم ديگه اصرار نكنيد.
ــده. شيما را  ــخص بود ناراحت ش ــكوت كرد اما مش فرزين به عالمت رضايت س

بوسيدم و صورتش را نوازش كردم.
- شيما جون مامانت رو از طرف من ببوس. بهش بگو، دلم خيلى براش تنگ شده.

 از فرزين كه به نقطه اى دور خيره شده بود خداحافظى كردم.
بعد سريع از آن دو جدا شدم و براى تاكسى ايستادم.

فرزين را مى ديدم كه با حسرت نگاهم مى كرد و تا سوار تاكسى نشدم نرفت.
ــرم را روى پنجره گذاشتم و رها از همه چيز اشك  ــير را به راننده گفتم. س مس

مى ريختم.
ــتم، به اتاق خود پناه بردم. پدر و مادر از ديدن اين رفتار ناراحت  به خانه برگش
شدند اما به روى خود نياوردند. باالخره مادر، موقع ناهار وارد اتاقم شد. من روى ميز 

تحرير به تصوير مانيتور لپ تاپ خيره شده بودم. مادرم كنارم ايستاد و گفت:
 - مژگان، چى شده نمى خواى بيايى ناهار آماده اس.

مادر فهميده بود از چيزى رنج مى برم اما منتظر بود خودم بگويم.
دستم را روى سرم گذاشتم و مستأصل گفتم: 

- مامان، فرزين رو ديدم.
مادر به يك باره جا خورد و من ادامه دادم:

- نمى دونم چرا سهم من هميشه غم و غصه اس. درست وقتى داشتم فراموشش 
مى كردم سررسيد، اومده بود دختر خواهرش رو از مدرسه ببره، خونه. 
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ساكت شدم مادر دستش را روى سرم گذاشت و به نشانى هم دردى مرا بوسيد. 
ــت كه بگويد! پدر كه نگرانيم را ديده بود  ــكوت كرد يعنى چه داش او هم مثل من س
ــد و وقتى جريان را شنيد انگار حال او بدتر از من شد. حتا  احوالم را از مادر جويا ش

شنيدم كه پدر نگران از مادر پرسيد:
 - چيزى هم گفته، حرفى زده!

ــكوتى مرگ بار بر جو خانه مان حاكم شد.  ــكوت مى كرد و س ــخ س مادر در پاس
يك هفته گذشت قلبم آكنده از حسرت گذشته مى تپيد. هربار نازنين با من تماس 

مى گرفت مى گفت:
- فرزين را كنار در دبستان ديده كه سراغ مرا مى گرفته.

روزى كه قرار بود براى مشاوره به دبستان بروم به ياد خاطره ى ديدارم با فرزين 
ــاعت  ــدم. قلبم هم راه با تيك تاك س ــاوره ش قلبم آتش گرفت. وقتى وارد اتاق مش
بى تاب بود. دوست داشتم زودتر ساعت كاريم تمام شود. يعنى فرزين مثل روزهاى 

گذشته انتظارم را مى كشد! 
دل شوره ى بدى داشتم!

ــفته مشغول مشاوره با دخترى دانش آموز بودم كه نازنين وارد اتاقم  با ذهنى آش
شد و گفت: 
- سالم

سرم را به طرف نازنين برگرداندم. نازنين نگاهى به دختر دانش آموز انداخت و گفت:
- عزيزم، مى شه يه لحظه برى بيرون!

دانش آموز نگاهى به من انداخت و با اجازه از اتاق خارج شد.
نازنين لبخندى زد و گفت: 

- آقاى عاشق پيشه. آمدن و مى خوان شما رو ببينن!
جا خوردم و با اين كه از ته دل خوش حال شدم اخم كردم. 

نازنين دستش را روى شانه ام گذاشت، روى صندلى نشست و گفت: 
- به فرزين حق بده. مى خواد باهات صحبت كنه. مژگان، اشتباه نكن.

عصبى از او روى برگرداندم و نازنين ادامه داد: 
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ــه ى كامل منتظرت بوده، به خاطر  ــژگان حداقل به احترام اين كه يك هفت - م

عشق پاك گذشته! 
به ياد گذشته قلبم لرزيد و دلم شكست و گفتم:

- بهش بگو ربع ساعت ديگه، االن بايد با فريدون نژاد مشاوره كنم.
نازنين از اتاق مشاوره خارج شد و فريدون نژاد را صدا كرد تا پيش من بيايد.

بعد از مشاوره او را به كالس فرستادم و سپس با اجازه از نازنين كه سمت معاون 
دبستان را به عهده داشت از دبستان خارج شدم.

فرزين پشت در ايستاده بود. كنارش ايستادم. سالم كردم. فرزين آهى كشيد و گفت:
- باالخره رضايت دادى با من صحبت كنى!

- منو ببخش...
ــته آزارم مى داد  فرزين راه افتاد و من به دنبالش قدم زنان در حالى كه ياد گذش

راه افتادم.
به پارك نزديك دبستان رسيديم.

توى پارك روى يك نيم كت، با فاصله نشستم.
فرزين بى مقدمه گفت:

 - نمى دونم از كجا شروع كنم، اما اول بايد ازت معذرت خواهى كنم.... به خاطر 
اين كه فكر مى كردم تو اين مدت ازدواج كردى!

ناراحت شدم او چه طور مى توانست راجع به من اين طور فكر كند.
ابرو در هم كشيدم. خواستم چيزى بگويم كه فرزين ادامه داد:

ــاتت رو همون طور  ــو خيلى به من بده كارى. اين كه هيچ وقت احساس ــا ت - ام
كه هست به من نگفتى، اين كه بعد از اون همه اميد، پشت تلفن، اون طورى با هام 
صحبت كردى و من رو از خودت رنجوندى. و آخريش كه از همه بدتر اينه كه تو بايد 

به خاطر من بيشتر مى جنگيدى!
ناگهان جوش آوردم. با صداى بلند و لرزان گفتم:

- تو نمى دونى يك عمر سكوت كردن يعنى چه؟ تو چه مى دونى چه باليى سرم 
اومد چه زجرى كشيدم.
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سپس با گريه اما بلندبلند گفتم:

- تو نمى دونى كسى رو به حد جنون دوست داشته باشى و مجبور باشى به زور 
فراموشش كنى چه قدر سخته! تو درك ندارى، تو هيچ نمى فهمى!

فرزين جا خورد و از گريه ى من ناراحت شده بود. سعى كرد آرامم كند :
- مژگان جان باشه.... خواهش مى كنم، همه نگامون مى كنن، يواش تر...

 سعى كردم آرام باشم. فرزين مى خواست حرفى بزند كه گفتم:
- نه، هنوز حرف هاى من تموم نشده.
- باشه. باشه، بگو...... فقط آروم باش.

آهى كشيدم و زمزمه وار گفتم: 
- من با احساس و روح خودم جنگيدم.

ــتم به خاطرت  ــق زندگيم، دقايق تلخ جدايى بود و تو زمانى كه داش ــام دقاي تم
مى جنگيدم كجا بودى كه ببينى!

- مژگان جان عزيزم، چرا خودتو اذيت مى كنى. من نيامدم اين جا كه با حرفام 
اذيتت كنم.

سكوت كردم فقط اشك مى ريختم. فرزين از جا بلند شد و گفت:
- مى خوايى برم برات آب بيارم.

با تحكم گفتم: 
- نه!

فرزين از اين كه گريه مى كردم هول شده بود. كنارم نشست و گفت:
- گريه نكن.....

مدتى آرام گريستم و فرزين نگاهم مى كرد. سپس زمزمه وار گفتم:
- من به خاطر رنجى كه بهت دادم، معذرت مى خوام.

از جا بلند شدم و هر چه فرزين اصرار مى كرد بايستم از او جدا شدم.
ــقم را به سالمتيش  ــت مرا محكوم كند. من عش ازش دل خور بودم او حق نداش

بخشيده بودم و خود خبر نداشت!
درست يك هفته بعد فرزين توسط نازنين از من خواستگارى كرد.
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او نازنين را مأمور كرده بود تا مرا راضى به ازدواج كند و هم در مورد دل خورى هاى 

پيش آمده از دلم دربياورد.
ــرطى كه با خداى خود گذاشته بودم قلبم  ــدم اما به ياد ش اولش خوش حال ش
ــا دل خود بجنگم. از  ــتم ب ــته فرق مى كرد ديگر نمى توانس لرزيد. اين دفعه با گذش
ــته شده بودم اما چرا فرزين؟ من به خدا قول داده  وضعيت تنهايى و بالتكليفى خس
بودم! خدايا چه كنم تو كه مى دانى چه زجرى مى كشم! چرا فرزين دوباره بر سر راهم 

قرار گرفت؟ نكنه مى خواهى من رو امتحان كنى!
جواب مشخص نداشتم و بر سر دو راهى گير افتاده بودم. به احتمال زياد مجبور 

بودم دوباره فرزين را رد كنم خدايا.......
همه ى خانواده با من صحبت مى كردند. حتى پدر به من اعتراض مى كرد كه چرا 

با خودم اين طورى مى كنم. او مرا بوسيد و گفت:
ــاليان سال از گذشته پشيمون هستم يك بار ديگه به  - دخترم مژگان.... من س
بخت خودت لطمه نزن، مى دونى چه موقعيت هاى خوبى رو از دست دادى! من بعد 
از اون ماجراها از خدا مى خواستم خدا بهترين رو برات بفرسته و سرو سامون بگيرى. 

مژگان لج نكن، بذار به آرامش برسم.
وقتى جوابى از من نمى شنيد ملتمسانه مى گفت:

- تو با كى مى خوايى لج بازى كنى با من پيرمرد، يك عمر لج بازى بس نبود!
مژگان، من شكست خوردم، مژگان چيزى بهتر از اين مى خوايى عشق گذشته ات، 

كه حتى سيد هم هست!
با خود كلنجار مى رفتم و از خدا مى خواستم كمكم كند. خواهرم كه رابط ميان 

من و فرانك بود قهر كرد و گفت: 
- خدا لقمه ى به اين خوبى دهانت گذاشته مى خوايى پس بزنى!

از آن طرف هم نازنين از طرف فرزين تالش مى كرد.
با دلى شكسته مجبور بودم براى تدريس به دانشگاه بروم. بعد از كالس در حال 
خارج شدن از اتاق بودم كه با آقاى بينا برخورد كردم اما آن قدر با خود درگير بودم 

كه به او سالم نكردم او در عين فروتنى گفت:
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- سالم دخترم.

آرام و زمزمه وار جواب سالمش را دادم آقاى بينا گفت:
- چى شده مشكلى پيش اومده!

لبخندى ساختگى بر لب نشاندم و گفتم: 
- نه چيزى نيست!

ــدم. مى خواستم بروم كه به ناگاه به دلم افتاد با او درد دل كنم همه  از او جدا ش
او را امين و مشاور خوبى مى دانستند.

با سرعت به سمتش رفتم. او وارد اتاقش شد روى صندلى پشت ميزش نشست و 
داشت كتابش را براى مطالعه باز مى كرد كه با اجازه وارد اتاقش شدم.

 با ديدن اوضاع روحى نامناسبم گفت:
- چيزى مى خوايى بگى!

چشمانم پر از اشك شد و گفتم: 
- آقاى بينا ديگه نمى تونم....

ــردى مرا به آرامش دعوت كرد و ازم خواست روى صندلى  آقا در كمال خون س
ــته و قولى را كه به خدا داده بودم را گفتم. اوبا  ــينم. من آرام آرام ماجراى گذش بنش
ــكوت كرد ليوانى آب برايم ريخت و دستم داد.  ــنيدن حرف هاى من لحظه اى س ش

سپس آهى كشيد و به خاطر گذشته ى غم ناكم ابراز هم دردى كرد.
ــت ندادى و هنوز بر اعتقادات خودت  - اولن دخترم، خوبه كه ايمانت رو از دس
پايدار هستى. اما دختر گلم، براى نذر كردن شرايطى وجود داره! ببينم وقتى داشتى 

نذر مى كردى صيغه ى نذر رو ادا كردى؟
جا خوردم و گفتم: 

- نه، يعنى چه؟
آقاى بينا ادامه داد: 

- براى نذر كردن بايد صيغه ى نذر رو حتمن بگى. بايد بگى از من است براى خدا 
كه فالن كار را انجام دهم.

با تعجب گفتم: 
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- من چنين چيزى نگفتم.

ــد از اين همه ناراحتى به  ــام رضا (ع) كمكت كردن تا بع ــن فكر مى كنم ام - م
ــى تخلف از اين نذر  ــرايط نذر رو به جا آورده باش ــى. برفرض اين كه ش آرامش برس

حرام نيست.
ــتى نذر كنى اول شرايط خودت رو بسنج  در ضمن از اين به بعد هر وقت خواس

بفهم مى تونى از عهده اش بربياى يا نه!
كم كم آرام شدم اما هنوز ترس وجودم را آزار مى داد. درحالى كه اشك مى ريختم 

از آقا خواستم براى ازدواج با فرزين استخاره اى بگيرد. 
ــت. ومن هم به همه اعالم كرده بودم براى دادن جواب  او يك روز فرصت خواس

دو روز فرصت مى خواهم.
ــد و چون نمى توانستم پدر و مادرم را تنها بگذارم.  ــم خواستگارى انجام ش مراس
فرزين هم به علت عمل جراحى حساسى كه به روى قلبش انجام شده بود نمى توانست 
در شهرهاى شلوغ زندگى كند. قرار شد آپارتمانى دو طبقه بخريم. پدر ومادرم طبقه 
پايين و ما طبقه ى باال ساكن شويم.قرار شد فرزين دفتر وكالتى كرايه كند. به او گفتم 
ــگاه و مشاوره در دبستان چهار روز در هفته به تهران  مجبورم براى تدريس در دانش

بروم او قبول كرد. من و فرزين از آقاى بينا خواستيم خطبه ى عقدمان را بخواند.
آقا گرچه مشغله ى كارى زيادى داشت اما قبول كرد.

و من بعد از سال ها چشم انتظارى و تنهايى سر سفره ى عقد نشستم.
بعد از خواندن خطبه نگاهى به چشمان زيباى فرزين انداختم او هم خوش حال 

بود انگار كه سال ها انتظار همين لحظه را داشت.
فرانك مرا در آغوش كشيد و تبريك گفت. مادرم، خواهرم همين طور هم مادر و 
خواهر فرزين همه يكى يكى مرا بوسيدند و تبريك گفتند اما پدرم با آرامش خاصى 

جلو آمد و پيشانى ام را بوسيد و گفت: 
- خوش بخت بشى عزيزم.

 و از چهره اش مى شد فهميد به آرامش رسيده.
جشن ساده اى برگزار كرديم و من با لباس سفيد عروسى به خانه ى فرزين رفتم. 
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يك هفته بعد از جشن به مشهد رفتيم.

كنار همسر مهربانم روبه روى گنبد مواليم امام رضا(ع) ايستادم 
 من گذشته ى تلخى داشتم سختى هم داشتم اما در تمام اين سختى ها روزنه ى 
اميدى هم داشتم. تالش كردم و موفقيت هاى بسيارى كسب كردم. و بعد از آن هم 
ــتر شبيه يك معجزه بود، همه چيز را مديون  ازدواج كردم آن هم با فرزين، كه بيش

خدا هستم.
مژگان خودكار را روى دفتر گذاشت. چشمان خسته اش را فشرد باالخره نوشتن 

داستان زندگيش را به پايان رساند.
ــتانه ى به دنيا آمدن اولين فرزندش قرار بود مثل  قلبش بى تاب مى تپيد و در آس

هر سال با فرزين به مشهد برود.
صداى باز شدن در هال آمد و فرزين وارد شد در حالى كه صدايش مى كرد

- مژگان.........
مژگان از جا بلند شد و از شوق آمدن فرزين از اتاق بيرون رفت. فرزين با لبخند 

به مژگان نگريست و سپس گفت:
- چمدون ها رو ببند كه باالخره بليط گير آوردم....

مژگان با لبخند رضايت به شوهرش نگريست و زير لب خدا را شكر گفت.......
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منتظر نظرات و پيشنهادات شما عزيزان هستم:
 Farzaneh.Taghdiri@yahoo.com

در حسرت يك هم زبان به صورت داستان دنباله دار در مجله ى مادران به چاپ 
رسيده است. 
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