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  1ه نامه ي شمار
و  ه خانم همه چيز را براي تـو گفتـه         بديع فكر مي كردم كه    من پرويز حتما منتظر جواب نامه ات هستي      

تو هنوز نمي داني مـن چـه         يدولي از طرف ديگر هم فكر اين كه شا         آن نيست  به تكرار  ديگر احتياجي 
 درسـت   من نامه ي تو را خواندم      ي گذارد مرا راحت نم   آن خواهش تو اتخاذ كرده ام      در مقابل  تصميمي

راضـي   را هـم  خاطر تو آن را مي پـذيرم و ديگـران   به ولي باز هم  نداشتم انتظاري است كه از تو چنين    
  حتما جمعه باشد   گفتي كه بايد روز مورد نظر      ه من ب تو در تلفن   راحت باشد  از آن جهت خيالت    كرده ام 

  روز بيشتر باقي نمانده    5تا روز جمعه     زودتر اقدام كني چون    پس بايد  گرفته اي  تصميم بسيار خوب اگر  
 .اين جواب من است كوتاهي انجام دهيم مدت آن همه كار را در ظرف و ما نمي توانيم

  موافق
  موافق

  . تو هستيم منتظر اقدام
  غخداحافظ فرو
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 2 نامه ي شماره
قهر ظهر يك سـاعت      چون پرويز محبوبم مي داني چرا مجبور شدم دو مرتبه اين نامه را براي تو بنويسم              

 رضايت  كامال بگويم كه نتيجه   مي خواهم و با او صحبت كرده ام و         را گرفته ام   مامانم خواب وقت تمام
ـ  مي نويسم  و اين را عصر    صبح نوشتم  را من  آن نامه  بخش است   هـر دو را بـه   ردا صـبح و ان شائ اهللا ف

زيرا صبح اميدوار نبودم ولي      است اختالف تا اندازه اي   صبح و عصر من    ولي بين نامه ي    پست مي اندازم  
 . را داشته باشم تو مي توانم كامال اميدوارم كه عصر است كه حاال

تـا   و تـو   با مـن   م كه مامان  بگوي مي خواهم  و حاال  صحبت كردم  تو خيلي  راجع به  با مامانم  من پرويزم
را كـامال    و او  مهر شـرح دادم    و با مقدار    را با شرط ها     هم عقيده شده است داليل مخالفت تو       اندازه اي 

بگذار بـراي تـو حـساب        عقد است  مجلس برگزاري همين موضوع  كه مانده  فقط چيزي  متقاعد كرده ام  
را مـي    عروسـيم  لبـاس  پرويز مـن   ياج داري احت قدر پول به چه    خرج كني و   تا ببيمي چه قدر بايد     كنم

را از آب    لباسـم  نمي توانند آن طور كه من ميـل دارم         اوال كه خياط ها   به اين دليل   بدوزم خواهم خودم 
 مي شود   تومان 200 تا   100 و مسلما  بدهيم به خياط  ديگر اين كه پولي را كه مي خواهيم        دربياورند و 

فكر  لباس پس قيمت  ضروري تر مي رسانيم    مصرف چيزهاي  و يا بع   ي گذاريم توي صندوق پس انداز م    
عقد يعني ميوه و شـيريني و        خرج مجلس   تومان هم  250 تا   200 بشود  تومان بيشتر  100از   نمي كنم 

 )مي كنم  را رعايت  تو تذكر بدهي و من در اينجا ميل       اگر زياد باش تو بايد به من       البته(از اين حرف ها     
پـس روي هـم مـي شـود      اتفاقي پيش مي آيـد  كه متفرقه م خرج هاي ه تومان 150 تا   100و ديگر   
و حـاال پرويـزم تـو      تومان400و حداقل  كردم برايت همان روز اول معين  تومان ه من  500حداكثر  

تقريبا غيـر    و چيزهاي  تجديد نظر بكنم   بگو تا يك قدري    اگر هم نمي تواني    كني بايد اين مقدار را تهيه    
ـ  بنويس را در اين باره برايم عقيده ان تا مطابث ميل تو بشود     را كنار بگذارم   ضروري  ي خـواهم راستي م
ـ      صبح نمي دانستم   موضوع را  مي آيد من اين    حتما يا فردا  امروز كه پدرم  بگويم  تولي مامانم به من گف

مـي   پـدرم بـه    موقـع  به و من  بنويس و بده به خود من      براي او بنويسي   خواهي يــرا كه م   تو نامه اي  
و هر طور شـده       را پيش بكشد    تو او صحبت  هم قول داده است كه به محض آمدن        مامانم و ضمنا  نمرسا

تقريبـا    تو بايـد طـوري باشـد       مضمون نامه ي   اما پروزي  كه راضي است   مطمئنم رضايتش را جلب كند   
ضـع  مادگي دارم و به عالوه و     مادي آ  من از لحاظ   چون براي عقد كردن باشد مثال بنويسي      صورت اجازه 

اجازه دهيد زودتر اين كار خاتمه پيدا كند و اين را هم             خواهش مي كنم   تحمل است  غير قابل  برايم اخير
 و بعد وقت هـم     هنوز آماده نيستم تو حاضري اين مانع را رفع كني          سني از لحاظ  من بنويس كه اگر فعال   

وضـع مـا     فكر مي كنم   شدنداشته با  يك طوري باشد كه او ديگر فرصت ايراد گرفتن          مي خواهم  ،بخواه
را در ايـن امـر        كرد و آن قدر از خدا موفقيت تـو         امشب دعا خواهم   شده باشد  كامال روشن  حاال ديگر 

 تو هم دعا كـن     باقي نگذارد  و بيشتر از اين در انتظارم      به حال من بسوزد    خواستار مي شوم كه خدا دلش     
مـي دانـم    . همـين طـور بـاش      و هـم  ت از خدا كمك مي خواهم     شهمن كه همي   خوب است  به خدا خيلي  

  . موفق خواهي شد كه
  خداحافظ تو
   فروغ
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 3 نامه ي شماره
 :پرويز محبوبم 

كاري بود كه من تا به حال مرتكب شده ام           اين بدترين  بخواهم خودم عذر  چه طور از گناه    من نمي دانم  
  . ولي تقصير من هم نيست

برايمان مهمان رسيد و ناچار شديم در خانـه          زد تو بيايم  به ن  با مامانم  لحظه اي كه مي خواستم     در آخرين  
  . بمانيم

مانده اي مرا ببخش اميدوارم مورد عفـو   مي دانم كه خيلي در انتظار من يك دنيا از تو معذرت مي خواهم      
  .تو واقع شوم

ولـي   را بـشنوي    مالقات پدرم تو آنها    پيش از رفتن به    مطالبي را به تو بگويم كه واجب بود        مي خواستم  
   .نشد متأسافانه

مهمان هاي ما چه كساني بودند و چـرا          او به تو مي گويد كه      اين كاغذ را به وسيله ي فريدون فرستادم        
  . بياييم نتوانستيم ما

  خداحافظ تو
  فروغ 

  :پاسخ پرويز شاپور در حاشيه ي نامه 
باور كنم كـه     نمي توانم  ننسبت به جنس مخالف نظر خوبي ندار       ولي اصوال  تو را دختر باارزشي مي دانم     

 آنچه زيرا  مطمئن هستم بسيار ناقابل و ناچيز است يافت شود و اگر هم يافت شود حقيقتي در نزد شماها
  مدعا دارد لذا تـا     اين بر صحت  تماما داللت  ثابت كرده است   تجربه بر من   و آنچه  آموخته زندگي به من  

مـثال بـين    عقيده ي خـود دسـت بكـشم    ستم ازاين اصل مسلم ثابت نگردد حاضر ني هنگامي كه خالف
حقيقـت و   يكي را قرين قائل هستم خيلي فرق خوانم كه تو مرا خطاب مي كني و من تو را مي محبوبي
آن را   و در اين باره جز اين كه خـالف  ايده ي من اين است مي كنم را بعيد از حقيقت جستجو ديگري
 . ثابت نمايي به من تو عمال

  پرويز شاپور
 22/3/1329  دوشنبهشب

 شب به خير
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 4 نامه ي شماره
 . . . پرويز محبوبم

من از ديـروز     فشار مي آورد براي تو مي نويسم       به روحم  غم و رنج   را در حالي كه يك دنيا      من اين نامه  
 . چاره اي هم غير از گريه كردن ندارم اشك ريخته ام تا به حال

فقـط   اينهـا  دروغ نگفتـه ام    وجود ندارد  تر از فاميل ما در دنيا     و بداخالق    كه بدتر  اگر بگويم . . . پرويز
و  تفرقـه  دو نفـر  و بـين   جرا كننـد  خودشان را ا   مقاصد پليد  تا وضعي پيش بيايد و آنها بتوانند       مترصدند

اخالق زشت هميـشه     همين وجود به علت  من از آنها   ريزند را در هم   ها سعادت و اساس  جدايي بيندازند 
باعـث رنـج     ا به ما هم زده خواهد شد و آنهـا         نيش آنه  كه باالخره  و مي دانستم   بوده ام  متنفر و گريزان  

  . و تو مي شوند كشيدن من
را  كـه او   گفتنـد  به مامـانم   مطالبي از تو و مادرت     به منزل ما آمدند    با بچه هايش   خانم پرويز كه نواب   

  . حال گريه كنمبه  تا كه مجبور كرده اند و مرا كامال نسبت به تو بدبين ساخته
كـه ايـن     فقط براي اين گريه مـي كـنم        اين مطالب كاري ندارم    و دروغ بودن   به راست  من. . . زميپرو

مادر پرويز راضي شود يا من تو        يا بايد  فروغ«تأثير نموده كه ديروز به من گفت         در مادرم  گفته طوري 
  »را به او نمي دهم

كـه خيلـي     فقط گريه كردم مـي دانـم       اما فرياد بكشم  آتش زد و مي خواستم     مرا اين حرف . . . پرويز
غيـر   اين براي مـن    رافراموش كنم   تو كه به من مي زنند به من مي گويند        عجيبي چه حرف  بدبختم ببين 

فقط براي اين زنده ام كه بـا تـو زنـدگي             من اميد و آرزو دوست دارم     تو را با يك دنيا     مقدور است من  
  . زيز شده اي من تو را از صميم قلب دوست دارمع به منزله ي جان براي من تو كنم
  . حق دارم گريه كنم پس
به تو داشـت يـك    و محبتي كه نسبت  او با همه ي مهرباني     به مادرم گفته اند كه     چه حرفهايي  آنها ببين
  . را مي زند و اين حرف ها تغيير عقيده داده باره

  . را براي تو مي نويسم و حاال آن انستم بفهممرا تو از مطالب گفته شده فقط قسمتي من. پرويز محبوبم 
بـا   و تو مي خـواهيم  من فهميده است و وقتي با اين زناشويي مخالف است    گفته اند كه مادر تو     به مامانم 
 سال  8را   دختري تو چون نموده است  نفرين را و تو  غش كرده  نواب خانم  به قول  ازدواج كنيم  يكديگر

با تو به    و در انتظار ازدواج    و حاال او طالق گرفته     را به شوهر داده اند     او دوست داري و مدتي پيش     است
اگر هم   يا باوركردني نيست  اين ها  كنم اشكم جلوگيري  از ريزش  ي توانم نم من. . . پرويزم. سر مي برد  

اما پرويز اگر    وجود داشته باشد   در قلب تو   از عشق گذشته   كه ديگر اثري   باشد من فكر نمي كنم     راست
ولـي   را فراموش مي كـنم     تو من حرفي ندارم   در كنار او خوشبخت شوي     و تو مي تواني     طور نيست  اين
آن وقـت تـوي مـي        زيرا من وقتي بميرم    تمام مي شود   جان من  به قيمت  ئن باش كه اين فراموشي    مطم

  . باور كني كه ديگر فراموشت كرده ام به راستي تواني
بـيش از هميـشه دوسـت دارم و          را حـاال   ندگي كنم من تو   ز هم نمي توانم   يك لحظه  من بدون تو حتي   

  . داشته باشم دوست ديگر را نمي توانم تو هيچ كس مي كنم كه به جز احساس
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و در   بيـا  بـه پـيش پـدرم      آگـاه شـوم زودتـر      از همـه چيـز     را ببينم و شخـصا     تو من بايد . . . پرويزم
غصه بخورم   همين طور  ديگر هم  دو روز اگر   و مطمئنم  رنج مي برم   جواب پايداري كن من خيلي     گرفتن

  . عشق تو باقي نخواهد ماند به جز از وجودم ديگر چيزي
 اطمينـان  بـه پـدرم    من جلب كني  نحوي شده  را به هر   موافقت مادرت  سعي كن  تو هستم  منتظر فقط من

كه شـرط    مادرم هست  ولي تنها  موضوع هاي كوچك اهميت نمي دهد      كه به اين   كامل دارم و مي دانم    
  . متقاعد كني را هم خودت او قوي با منطق مادر تو قرار داده و تو مي تواني را رضايت ازدواج ما

 در محبت ما كوچـك تـرين   همسر تو خواهم شد و اين حوادث كه باالخره مي كنم  پرويز من احساس   
نمـي   مـن  او چه بدي كـرده ام      مگر من به   مرا دوست ندارد   پرويز مادر تو چرا    وارد نخواهد كرد   خللي

  . تو مي باشد تا اين حد مانع سعادت توانم باور كنم كه مادر تو
 مرگ مـن اسـت     اين به منزله ي حكم     تو را فراموش كنم    فراموش نكن كه من نمي توانم     . . . پرويز من 

بـا   و من گهگاه مانده باقي در روح من   رفته بوديم  كه با هم به سينما     شبي هنوز خاطره ي شيرين آخرين    
 يك لحظـه ي    فراموش مي كنم و براي     را تو همه ي رنج ها و غم هاين        تو و صحبت هاي    وردنبه ياد آ  

 در كنـار هـم زنـدگي       مـا بتـوانيم    آن شب ها تجديـد شـود و        كاش خوشبخت مي يابم   را كوتاه خودم 
  . تشكيل دهيم سعادتمندانه اي

  اين كار بهتر ديدم كه پنجشنبه      براي من صحبت كني  با مامانم  شده به هر وسيله اي    بايد تو. . . پرويز من 
مـن مـي خـواهم       آن طـور كـه     و تو در آنجا با مادرم      و براي تو هم بفرستم     بليت سينما بگيرم   جمعه يا

كه حاضـر    مرا اذيت كرده   به قدري  او امروز . را كامال از دل او بيرون كني       صحبت كني و حس بدبيني    
مـن   ر تو همه ي اين چيزها را تحمـل مـي كـنم            به خاط  ولي پرويز من   بود بميرم و اين همه رنج نكشم      

 كمتـرين اثـري    در روح مـن  و اين چيزهـا  كرده ام آماده  با مصائب بزرگ تري  مقابله را براي  خودم
  . كم نخواهد كرد مرا به تو از عشق و ذره اي داشت نخواهد
و  بـر افكـار   عي كن  مي كردم تو س     راضي را مادرم بيش از همه چيز    بودم من اگر به جاي تو    . . . پرويز
طـرف   د اين كـه زيـاد نديـده ام و بـا او            را با وجو   من مادرت  شوي و او را راضي كني      او مسلط  عقايد

سعادت  خالفبر نجاست كه او چه طور حاضر است      اي دوست دارم و تعجب من در      صحبت واقع نشده ام   
  . بردارد قدم تو

اين  و شنيدن  را از خدا مي خواهم     خوشبختي ات  طدوست دارم و فق    اميد دنيا من تو را با يك    . . . پرويزم
 پوران به قول  عجيبي دارم  حالت يك به حال فقط اشك ريخته ام      از ديروز تا   من رنج مي دهد   مرا مطالب

 كـه  و به وشبختي   رادر راه رسيدن به مقصودم     مشقت همه نوع  و حاضرم  در من بيدار شده    حس فداكاري 
  . مي شود تحمل كنم تو تأمين در كنار
 او آدمهـاي  پافشاري كن جواب از پدرم سرسخت و فداكار باش تا مي تواني در گرفتن        تو هم . . . پرويز

مـن از ايـن      /اين طور نيـست      را نداده  بر اين هنوز جواب تو     و عالوه  را دوست دارد   لجوج و سرسخت  
و  بوده دهن بين   قدر بود اين  به تو مهربان   سبتكه چرا بايد مادر من كه آن همه ن         موضوع بيشتر متأثرم  

 بدهد ولـي مـن     زودي تغيير عقيده   و به اين   واقع شود  و خواه دروغ   خواه راست  هر گفته اي   تأثير تحت
  . ببري ضعيف او را از بين بر او غلبه كني و عقيده ي وانيخودت مي ت منطق قوي مطمئنم كه تو با

مـي   مامـانم و مـادرت   تو آن هـم جلـب رضـاي        يـك چيـز مـي خـواهم        فقـط  از تو  من. . . پرويزم
را بنويس بـده فريـدون       هم راضي مي شود جواب نامه ام       مامانم مسلما وقتي مادرت راضي شد    البته باشد
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از  من فقـط   ما باشد  مانع خوشبختي  نمي تواند  هيچ كس  تا خدا با ماست    بياورد من منتظر جواب تو هستم     
 به خدا پناه   فقط براي حل اين موضوع     هم تو سازد را در كنار هم خوشبخت        و تو  كه من  مي خواهم  خدا
  . او ما را كمك خواهد كرد بياور

  خداحافظ پرويزم
  فروغ 

  سه شنبه 
 قطعـه عكـست را بـرايم       يـك  بنويـسم  رفـت  يـادم  كوچـك از تـو داشـتم       يك خواهش . . . پرويزم
چشم هيچ   نبه غير از م    و مطمئن باش   فريدون بياورد  بده كاغذ بگذار الي  را هم بنويسي   پشتش بفرستي
 خواهش مرا قبول كن   بر آن نخواهد افتاد كس

   فروغ
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 5 نامه ي شماره
 پرويز محبوبم 

ـ      تـو بـي اثـر     در موفقيـت  نماين نامه را من فقط به منظور راهنمايي براي تو مي نويسن و فكـر مـي ك
مـا    به خوشبختي   ام كه تا اندازه اي     مرتكب شده  بزرگي بگويم كه من اشتباه    پيش از همه چيز بايد     نباشد

  . لطمه وارد كرد ولي حاال بي اندازه پشيمانم
امر بي اعتنـا ديـدم       به اين  او را نسبت   بعد از اين كه تو دومين كارت خود را براي پدرم فرستادي و من             

كاغذ صـريحا    با هيچ كسي براي او كاغذي نوشتم و در آن          طاقت بياورم و بدون مشاوره     ديگر نتوانستم 
 تو را دوست دارم و از او خواستم كه خوشبختي مرا در نظر بگيرد و اين قدر نسبت به                    اعتراف كردم كه  

 كه همـان   گرفت اثر كرد و چه تصميمي     و چه گونه  اين نامه ي من در ا      نباشد نمي دانم   اين امر بي اعتنا   
اعتنايي اين بي    آن را براي تو نفرستاد     انتظار كشيدم  را نوشت ولي بعد من هر چه       موقع جواب كارت تو   

براي هميشه از تو دسـت       كه ديگر بايد   فكر مي كردم   و فراموشيبراي من خيلي گران تمام مي شد و من         
فـشار مـي آورد كـه مـن          به روح من   تو بيايي درد و اندوه شديدي      كهديروز پيش از اين      همين ردارم

و   تو نمـي آمـدي     اگر باور كن  كه راضي شود   كنم و آن قدر گريه    پيش پدرم  بروم تصميم گرفته بودم  
ولـي خـدا    تصميم را عملي كـرده بـودم      من اين  از خانه بيرون نمي رفت     از حد معمول   زودتر اگر پدرم 
 پـشيمانم  او را به شك انداخته و از اين حيث كـامال           فكر مي كنم كه اين نامه ي من قدري         من نخواست

يا نه در هـر صـورت         مي داني  مرا مقصر  تو هم  نمي دانم  هم نيستم  به طوري كه ديگر محتاج به سرزنش      
  . ديگر چاره نيست حاال

تـو   و امروز صبح جواب دست بردارد سابق خودش كه او از بي اعتنايي     آن شب تو باعث شد     ولي آمدن 
از تو به اخالق     قدري بيشتر  و از آنجا كه من     اين كه يك قدري ناراضي بود      مثل ولي در ضمن   را نوشت 

و نظريـه    اخالق باعث تغيير  و نامه ي من    است  و فقط بهانه   ين ها فقط  كه ا  او آشنايي دارم حس كرده ام     
خانـه   اگر او بتواند   گفت كه  در جواب  شرح مي داد   موضوع را برايش   مامانم صبح وقتي  ي او شده است   

 به ايـن   تو مساعد نيست و تو نمي تواني       ماليكه وضع  ببين پرويز من مي دانم    . كند من راضي ام    تهيه اي
دست بـردارد و     فكر كه از اين   او را راضي كني    با ماليمت  ولي تو سعي كن    بدهي ب مثبت جوا پيشنهاد
 اجـازه داد بـه خريـد        موقعي كه وضع مـالي ات       كني و بعد   اجاره خانه اي  فعال كه مي تواني   بگو ضمنا

  . منزل هم اقدام كني
و  از تـو خانـه     من  ندارم تقاضايي از تو بيش از حد استطاعتت      من هيچ وقت   مطمئن باش . . . ولي پرويز 

 از تو چيزي   يعني من شخصا   نيست افكار شخصي من   كه مي نويسم   و اينها را   لوكس نمي خواهم   زندگي
در فكـر    و تو  آشنا كنم  پدرم به پيشنهادات  را پيش از وقت    اين است كه تو    مقصودم و فقط  نمي خواهم 

آزار  و او مقـصودش    بيشتر نيست  هانه اي ب كه اين ها   من مي دانم  . . . حاضر كني  باشي و جواب را    چاره
به تو بكند و پيش پـاي        دارد چنين پيشنهاداتي   كه او خيال   تو بداني  ميل دارم  هم ولي من  من است  دادن

 خانـه بخـري    بگو كه حاال نمي تواني     و صريحا  چيزها نترس  تو شجاع باش و از اين      ولي تو مانع بگذارد  
 به ايـن چيزهـا     زيرا من . . . بگو براي اطمنيان  را فقط  و اين ها   خواهي خريد  بعد مسلما  ولي تا چند سال   
  . يكسان است در نظر من و وجود و عدم خانه اهميت نمي دهم
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مامانم امروز بـه    . . . پرويز. پيش تو روشن كنم و آن موضوع نامزدي ست         بايد يك موضوع ديگر را هم    
تا بتوانـد    ولي پرويز حاال پول ندارد     تمگفمن   موافقت كند  با نامزدي  پدرت كه فكر نمي كنم    من گفت 

آن اظهـار   مي كرد كه من شخصا در رد يـا قبـول   ولي او در جواب من پيشنهاد وسايل عقد را مهيا كند    
  . تا اندازه اي مفيد باشد فكر كن شايد عقيده اي نمي كنم و عينا آن را براي تو شرح مي دهم تو درست

بگـذاري  كنار مقداري يانه ات خر ماه   حقوق ماه  مجبوري از  عقد تهيه مخارج  تو مسلما براي   كه او گفت 
به اين امر اقدام كني ولي تو آن مقداري را كه مي تواني و مـي                 كافي شد  مقدار پس اندازت   و بعد وقتي  

پـولي را    و بعد هر ماه    قرض بگير  به عنوان  يك مرتبه از بانك سپه    تهيه كني    در عرض دو سال    خواهي
همان طـور كـه      پيشنهاد اوست و من    اين عين . . .  پرويز  به بانك بده   ر بگذاري كنا كه مي خواسته اي   

را  تـو بهتـر از منـصالح خـودت         يا بـد البتـه     كه خوب است   بگويم يك بار ديگر هم گفتم نمي توانم      
  و تصميم بگيري  فكر كني در اين باره تشخيص مي دهي و مي تواني

  . پدرم با نامزدي همين است در صورت مخالفت به فرد كه چاره ي منحصر بگويم بايد. . . ولي پرويز
را  است و من هيچ وقت راضي نيستم تـو        ناگوار   هم براي من و هم براي تو       كه اين تصميم   درست است 

 مي بينم  هم از يك طرف   ولي بدهي تن به قرض   به خاطر مخارج غير الزم     كه مجبور كنم  در اول جواني  
را براي   نمي توانم عقيده ي خودم     من در هر صورت   واجب است  مخالفت پدرم  در صورت  كه اين قرض  

 و موضـوع را درسـت      فكر كن  خودت ه صاحب عقيده اي نيستم تو     در اين بار   يعني اصال  تو تشريح كنم  
 من هم در ايـن امـر اصـراري         را بپذير وگرنه   آن رد نمي كند  لطمه وا  اگر به خوشبختي تو    در نظر بگير  

  . ممنع مي كن تو را بلكه ندارم
من از تو هيچ چيز نمـي       . . . پرويز مجبورم  براي تو شرح دهم    دارم كه بايد سر فرصت     خيلي حرف ها  

براي مـن    دوست داشته باشي و صاحب يك زندگي مختصر و شيريني باشم           همين قدر كه تو مرا     خواهم
كـه بـا     انـم زيـرا مـي د     از تو دفاع كنم    در مقابل پدر و مادرم     كافي ست ولي از طرف ديگر نمي توانم       

تا آنجا كه در قوه دارم سعي        اخالقي كه آنها دارند مسلما اين امر به ضرر من و تو تمام مي شود ولي من                
 مزخـرف  و تزيينـات   ور از خرج هاي زيادي    و حتي المقد   مخارج به تو كمك كنم     مي كنم كه از حيث    

 اهد بود و مـن بيـشتر از تـو         براي من خيلي ناگوار خو     كه تو اگر رنج ببري     مي دانم  زيرا جلوگيري كنم 
  . برد رنج خواهم

و مقصود او از شرايطي كه تـو بايـد           چه گفت  خودت بودي و حتما شنيدي كه مامانم       ديشب. . . پرويز
كـه هـيچ     يا نه ولي فكر نمي كنم      پي برده اي   نوع اين شرايط   من نمي دانم كه تو به     . . . چه بود  بپذيري

مجبـور شـويم كـه       و تو روزي   اين كمه شايد من     و اصال فكر   عمل برسد  به مرحله ي   وقت اين شرايط  
به اين كار اقدام     به اين كه بخواهيم    چه برسد  تلخ آور و رنج آور است      براي من  را ترك گوييم   يكديگر

  . كنيم
بچه  كامال يست زيرا تا آنجا كه حس كرده ام       شرايط چ  كه اين  براي تو بگويم   هيچ ميل ندارم   من خودم  

داللت بر   اين سند  داده اطالع داري   روس به مامانم  البد از موضوع سندي كه سي      عقل است  زو دور ا   گانه
به غير از پوران زن ديگـري اختيـار كنـد مجبـور اسـت                اگر روزي سيروس بخواهد    كه اين مي كرده  

 خيلي ببين پرويز بچه گانه تر از اين پيشنهاد ممكن است در دنيا وجود داشته باشد                تومان بدهد  10000
به تـو    من اين سند قرار داده    دادن را مامانم  ما شرط ازدواج   كه كه مخالفم ولي از آنجا     مضحك است من  

حقيقتا مرا دوسـت داشـته       و تو اگر   غير ممكن است   چيزي و تو تصديق كن كه چنين      را گفتم  موضوع
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 تو كوچك تـرين   سند براي    با كمال اطمينان به تو مي گويم كه دادن اين          باشي اين سند را مي دهي من      
 ثابت مي كردم كه بـراي مـن ماديـات          به تو  اگر نه  افسوس كه اختيار دست خودم نيست      ضرري ندارد 

بـيش از    بـراي مـن    وجود تو  را فداي پول نمي كنم     سعادتم ارزشي ندارد و من هيچ وقت      كوچك ترين 
  . ارزش دارد ميليون ها

موضوع را براي تو روشن كردم من موفقيت تـو را            توانسته ام  تا آنجا كه   فكر مي كنم  . . . پرويز محبوبم 
همه  حرف ها  كه اين  مي دانستم  دنيا تشكر مي كنم    و از تو و مادرت يك      از خدا مي خواهم    در اين امر  

كـه   مي دهـم   اطمينان  تصور مي كنند من به تو      كه ديگران  باالتر از آن است    و مادر تو   اش دروغ است  
تا . . . پرويز در من تأثير كند    اين مزخرفات نمي تواند    و هرگز  را فراموش كرده ام    همه ي آن حرف ها    

كـه در صـورت      فرامـوش نكـن     موافقت كن و او را راضي نمـا        پدرم با پيشنهادات  آنجا كه مي تواني   
نمـي   از ايـن   ديگر بـيش  . . . پرويز من   براي هميشه از يكديگر جدا شويم      مجبوريم مخالفت او من و تو    

  . بنويسم توانم
  را از خدا مي خواهم  توسعادت  
   

   ظخداحاف
 فروغ

  جمعه2/4/1329
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 6 نامه ي شماره
 . . . پرويز محبوب من

براي  حتي عقد با آن شرايطي كه مامانم      باالخره همان طور كه حدس زده بودم پدرم با موضوع نامزدي و             
و مي تـواني هـر      فقط گفت كه ت    همه ي اينها   مخالفت كرد و در جواب     كمك به تو پيشنهاد كرده بود     

بـه نـزد او مراجعـه        را در ظرف اين مدت مرتب كردي       تمام شد و وضع ماليت     وظيفه ات  وقت خدمت 
عهد خود وفا كند اين براي من خيلي ناگوار است و حتي از نوشتن اين مطالـب      به كني و او حاضر است    

  . يك نو ناراحتي مي كنم در خود احساس هم
در  هـيچ گـاه    با يك آينه و شمعدان و يك انگشتر كه          را مي خواهند   فكر اين كه خوشبختي   . . . پرويز 

معاوضـه    و تجمل از آنها استفاده كـنم       منظور زينت  جبورم فقط به   و من  به در من نخواهد خورد     زندگي
  . كنند خيلي رنجم مي دهد

بـر   به وسيله ي يـك آينـه و شـمعدان گـران قيمـت              كه ممكن است   قبول كنم  نمي توانم  من هرگز  
  . دختري افزود وشبختي و سعادت يا قدر و قيمتخ

قديمي عمل كني و ناچـار       مهمل مي كنند چون تو نمي تواني مطابق عقيده ي پوچ و رسم            مخالفت با تو 
  . مدتي سرگردان بماني مجبور هستي

يعني اگر تو اندكي بيشتر به طرز فكر و روحيات مـن آشـنايي              . . . ؟مي داني چيست   مخالفت معني اين  
تلـخ و چـه قـدر رنجـآور اسـت و       شته باشي مي تواني درك كني كه اين معني براي مـن چـه قـدر                 دا

  . . . آن بدبين ساخته به دنيا و مردمان مرا نسبت كوچك چه قدر مخالفت همين
ري چه بود يك شـب بـه تـو گفـتم            به ياد داري كه منظور من از اين خواستگا         حتما. . . پرويز مهربانم 

داري و ايـن     چـه منظـوري    كه تو از ايـن معاشـرت       نمي دانند  تو معاشرت كنم چون   با   نمي گذارند  كه
به پيش پـدرم     و ن از تو خواستم     آن شب من به وجود آمد      روي آن صحبت   همه و همه   بعدي جريانات

او رو بـه روي      را دوست داشته باشم ولي نمي دانستم كه تـو بـا مخالفـت              تو بروي تا من بتوانم آزادانه    
  . ميشوي

تـو را    ولي پرويز آيا من مي توانـستم      . تا وضعيت تو مرتب شود     اين گناه من است كه صبر نكردم       بتهال
  ؟. . . و صداي تو را نشنوم. نبينم

براي كسي كه دوست مي دارد و با تمام قلب هم دوست مي دارد بزرگترين مصيبت ها اين است كه او                     
  . منع كنند محبوبش را از ديدن

 را در مقابل پيشنهاد    كه تو  بودي و مي دانم    مهيا نكرده  را براي ازدواج   خودت هرگزكه تو    من مي دانم   
  . چاره نداريم حاال جز صبر كردن. . . ولي پرويز من غير منتظره اي قرار دادند

قـول داده    يعني همان طور كه منظور اوليه ما بود پـدرم         . موضوع صورت تازه اي به خود گرفته       اما حاال 
  . به منظور و پيشنهاد تو جواب موافق دهد تو خوب و مقتضي شد كه هر وقت وضع

آتيـه   يال راحت كار كني و وسايل زندگي      با خ  مي تواني  و حاال تو   است كه ما مي خواستيم     و اين همان  
  . ات را فراهم سازي

 و آزادانه  با ت   تو را ببينم   من نمي توانم   اين است كه باز هم     ولي موضوعي كه همچنان الينحل باقي مانده       
  . . . معاشرت كنم
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تي و سـعادت مـا  را در بـر           آينـده اي كـه خوشـبخ       بـه اميـد   . . . صبر مي كنم   من. . . پرويز محبوبم  
درست است كه من رنج مي برم ولي در بخاي اين رنج بردن يـك عمـر در كنـار تـو خوشـبخت                         دارد

  . زندگي خواهم كرد
. مالقات كنم   را در جايي    شايد تصادفا هم تو     نامه بنويسم  فقط به من اجازه داده است كه براي تو         مامانم 

 با تو صحبت كنم و از گفته هاي تو         آن طور كه آرزوي دارم     توانست كه هرگز نخواهم   ولي مي دانم  . . 
  . لذت ببرم

شايد . ها خواهد بود   بزرگ ترين شادماني   براي من  نامه هاي تو   خواندن. به نامه هاي من پاسخ بده      تو هم 
نامـه ي كوچـك      و همين  را كه از تو دارم روزي چند بار مي خوانم          يك نامه اي   اگر بگويم   نكني باور

  . مي شود ساعتي موجب شادماني خاطر من
را در كنـار هـم       فقط به خاطر ايـن آينـده اي كـه مـن و تـو               تو هم . اميدوارم من به آينده  . . . پرويز 

مـا   سيله اي است كه مي تواند سعادت      و بهتريناين   كوشش نما هر دو صبر مي كنيم       خوشبخت مي كند  
  . تأمين كند نده’را در آ

اگـر نمـي     كه دلخوشم به اين اميد   حاال به نامه ي من مفصل تر و شيرين تر جواب بدهي من            سعي كن  
  . دارم را دريافت نامه هاي تو مي توانم را ببينم تو توانم

وسيله اي اسـت     اين بهترين  ز بار رنج و غم من بكاهد      ا اندكي شايد اين نامه ها    تو براي من نامه بنويس     
  . را آشكار سازيم مكنونات قبلي مان آن به واسطه ي كه ما مي توانيم

 هـزار بـار    صحبت كني  و از ته قلب    به راستي  با من  در نامه هايت   صميمي تر باش اگر تو     با من قدري   
  . داشت خواهم بيشتر دوستت

ـ  ش كن كه چنين موضـوعي اتفـاق       فرامو اصال. . . پرويز محبوبم   اده فكـر كـن كـه هنـوز پـيش           افت
 من هم درس مي خـوانم      تو كار مي كني    هر دو صبر مي كنيم    . . . اول درست مثل همان   نيامده اي  پدرم

بـه عقايـد پـوچ       هر وقت توانستي  . . . هم تمام شد باز هم به پيش پدرم بيا         وظيفه ات  اصال وقتي خدمت  
ولي سعادتي كـه در      زود مي گذرد   اين بهتر است دو سال چيزي نيست      . . . ااينها جواب بدهي آنوقت بي    

به خـاطر هـدف مـشتركي       هر دو . شيرين است  خيلي بزرگ و خيلي    را مي كشد   انتظار ما  پايان دو سال  
  . صبر مي كنيم
بـا   بـاز هـم    مي تـوانيم   ترتيب من براي تو نامهمي نويسم و تو هم جواب مي دهي و بدين             در اين مدت  

  . باشيم و صميمي مهربان ديگريك
  . را از خدا مي خواهم سعادت تو ندارم براي نوشتن ديگر چيزي. . . پرويز محبوبم 
   

  خداحافظ
 فروغ

  جمعه13/4/1329
 روي پاكت بنويس   نده چون بچه ها مي گيرند و باز مي كنند          جواب نامه ي مرا به آدرس منزل خودمان       

 xو گوشه ي پاكت هـم يـك عالمـت            داره روزنامه سيروس ما   هري ا سليمان خان كوچه ي مظا     خيابان
را به خانه ي ما مـي        چون پاكت هاي اداره ي مجله     . مي رسد  مطمئن باش مستقيما به دست خودم     . بگذار
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اين ترتيب   اگر به  دارم  توانم كاغذ تو را دريافت     مي را باز نمي كند و من به آٍاني        هم آن  آورند و كسي  
  . . .جواب بده موافقي
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 7 نامه ي شماره
  تير16يك شنبه 

از وقتي كـه     من آورده ام  اتاق پناه  به اين  پرويز جان امشب ديگر از دست داد و فرياد و دعوا و مرافعه            
را مـي    ي يك زندگي آرام و بي سـر و صـدا          آرزو و هميشه  مخالف بودم  چيزها با اين  خودم را شناختم  

  . چه مي توان كرد. زي مي كندلجبا با آدم خدا هم اوقات ولي گاهي كردم
كه گنجـه    تا چراغ مرا از من بگيرند مي داني اين اتاق          هستند همين االن توي حياط مشغول توطئه چيني       

هر شـب تقريبـا يـك        من هم . . . سوخته و المپ مدت هاست    برق ندارد  در آن قرار دارد چراغ     ي من 
  . استفاده مي كنم ساعت از چراغ نفتي

در  ايـن منطـق آنهاسـت     . نفت سوزاند و هـم بـرق       هم مگر مي شود  . صباني شده اند  ع صاحب خانه ها   
  . و اجاق مصرف مي شود صورتي كه روزي يك پيت نفت فقط براي روشن كردن اتو

مـي   ريه كرده ام كه هنوز چـشمانم      با اهل خانه هستم آن قدر گ       جدال و مبارزه   تا حاال مشغول   از صبح  
آخر مگركـار    نمي فهمم  من نامه مي نويسم   كه چرا هر روز براي تو      يرندايراد مي گ   پرويز به من   سوزد
  . را دوست داشته باشم و براي او نامه بنويسم كسي آدم نيستم و حق ندارم مگر من بدبخت است گناه

ديوانه مي شوم آخر مگر      من بيرون بگذارم  پايم را از خانه    حق ندارم  بروم من حق ندارم به خانه ي شما       
و احتياج به گردش     مگر من جوان نيستم    رفته ام  انه ي شما جاي ديگري     مگر من به جز    ني هستم زندا من

مـي   گريـه  مگر مي شنوند   مي خواهد بيايد   هر كسي  دنبالم بياييد  تنها نمي روم   مي گويم  ندارم و تفريح 
  تـرس  شعوري دارد از   يا اگر . سرش نمي شود   حرف حسابي  اين خانه  هيچ كس توي   فرياد مي زنم   كنم

جز ايـن    سر فرار مي كنم     مستبد و زورگو هستند من هم آخر       همه همه خودخواه  اظهاري كند  نمي تواند 
  . ديگر نيستم مي شوند كه من وقت متوجه يك چاره اي نيست

طـور بهتـر اسـت چـون اگـر مـن       فكر مـي كـردم ايـن     چند روزي بود با هيچ كس حرف نمي زدم     
آن صحنه هـايي كـه       و دو مرتبه   از فرصت استفاده مي كنند     نديگرا زود بزنم كلمه حرف  يك بخواهم

 آخر من دزد هستم مگر مـن قيچـي         گم شده  قيچي صبح امروز تجديد مي شود   نفرت دارم  از ديدنش  من
استنطاق و بازپرسي همين كـه مـن در       بعد از يك ساعت    قيچي دارم  من خودم  تا بفروشم  راقايم كرده ام  

ولي اختيـار آن     يك گنجه دارم   فقط خانه من در اين   حمله كرده اند   جه ي به گن  را باز كرده ام    گنجه ام 
استفاده مي كند ميخها كشيده مي شود و         زود از غيبت من    چيزي بخواهد  هم با من نيست هر وقت كسي      

 تو مـن سـعي مـي كـردم         بعد از رفتن   بعد دو مرتبه قفل به حالت اوليه در مي آيد          مقصود انجام مي يابد   
 سركشي مي كردم   هر روز لباس هايم را     عملي كنم  را كه مي گفتي با دقت باشم       يحت تو نص اين هميشه

همه  ولي متأسفانه در حمله ي تاريخي امروز       جه ام  را پاك مي كردم      گن را مرتب مي كردم    اسباب هايم 
تـا   مه ولي اين كار شايسته اي نبود من       من چيز مهمي نداشتم    البته ي اشيا آن به هم ريخته و ضايع شده        

آن قـدر خرابكـاري      در كـره   به خدا بمب افكن هاي امريكـايي       پرويز جان  مي كردم  مي توانستم دفاع  
يـك   راحت شدم  قيچي پيدا نشد و من     باالخره. در گنجه ي من كردند     امروز كه صاحب خانه ها    نكردند

باز دعوا   افعهباز مر  استعمال نمي كنم   من كه هيچ وقت ماتيك      ماتيك گم شد    من از بخت بد   ساعت بعد 
ايـن   به خاطر يـك ماتيـك      چه قدر احمق باشم كه حاضر شوم       بايد آه من . . . دزدين ماتيك  كه تهمت 
   )حاال من چه كار كنم چراغ مرا بردند( و مرافعه گوش بدهم همه دعوا
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و پيدا شد    باالخره ماتيك  )هم در تاريكي   را برايت مي نويسم آن     بعد از يك دعواي مفصل بقيه نامه ام       (
  . حمله ي مجدد محفوظ ماند از خطر گنجه ي بدبخت اين دفعه خوشبختانه

بعد  توي كله ام خورده    يك مشت سنگيني   اقدام كرده ام   چاي براي خوردن  اين كه زود   عصري به علت  
و  هـم شـب شـده      دعوا و گريه كرده ام و باالخره      يك ساعت    را داشتم  به خانه ي شما    قصد رفتن  چون

  . روشنايي پر از جار و جنجال ترجيح داده ام را بر اريكيت مغلوب و سرشكسته
  . اين است زندگي روزانه ي من 
خيال  ناراحتي ها را براي تو بنويسم و باعث      فكر مي كنم كه نبايد اين چيز       اوقات گاهي پرويز جان من   

 بدهد  من گوش  همه شكايت  به اين  حاضر مي شود   چه كسي  به تو ننويسم   بگو اگر  تو بشوم ولي خودت   
ديگـر همـين قـدر       امشب زندگي من هم تماشايي است     خواهد شمرد  و چه كسي مرا مضلوم و بي گناه       

  . تا فردا شب خداحافظ تو كافي ست
   فروغ تو تو را مي بوسم
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 8 نامه ي شماره
  تير19چهارشنبه 

ـ           ر ايـن  واني تـصور كنـي كـه د   پرويز جان نامه ي تو همين االن به دست من رسيد تو خـودت مـي ت
را  من اين نامـه   . سپاسگزاري مي كنم   چه قدر خوشحال و خوشبختمي شوم و چه قدر از تو در قلبم             مواقع

  . با اشتياق خواندم
 از كـساني كـه     بايد من بمانم اينجا بايد نه من  از احساسات صميمانه ي تو تشكر مي كنم        پرويز محبوبم 

هميـشه   مي آيد كه   ولي يادت  بد باشد  شايد. فته ام حاال اين طور تصميم گر    . بكشم انتقام مي دهند  آزارم
 مـادر در هـر صـورت       احترام بگويي شايد. را با خوبي   بدي پاداش داد و خوبي     را با  بدي بايد مي گفتي 

در  اكنـون  من از مهر و محبت مادري بهره اي نبرده ام         زيرا. مادر چيست  نمي دانم  ولي من . واجب است 
 كه از خودم   من است و طبيعي است     دادن آزار در صدد   همه ي قوايش   كهبا دشمني مي بينم   خودم مقابل

  . دفاع مي كنم
بـه   فقـط  نه پرويز من  . تو بيفزايم  بر مشكالت  اين نبود كه مشكل ديگري     آن نامه  از نوشتن  من مقصود

بـه   و تـو نبايـد    . مي نويسم  برايت خودم مي دانم   را دوست  تو و چون  را تسلي مي دهم    اين وسيله خودم  
  . و نگران باشي رنج ببري طر منخا
حـرف مـن كـافي       كلمه اذيت كنم يك   را آنها  مي توانم    نه من هم   بيچاره اي هستم   فكر نكن كه آدم    

را  گلـوي آدم   وانم قبول كنم كه مادر حق دارد      من هرگز نمي ت   . بلند كند  را به آسمان   تا فريادشان  ست
 فقط نثار منمي شود    موقعي كه فحش ها    ولي تا  ينممي توانم ساكت بنش    من. را خفه كند   و آدم  هم بگيرد 

و  آن وقت كاري مي كنم كـه ديوانـه شـوند           كنند تو اهانت  من يعني  به معبود  و تا وقتي كه بي جهت     
  . فرياد بزنند

بعد با هـم زنـدگي سـعادت     بيرونم كنند تا از خانه آن قدر اذيت مي كنم با كمال ميل اينجا مي مانم   من
  . ي كنيمرا شروع م آميزمان

 مطمئن باش نداشتن سـرمايه     زندگي مي كنم   به اميد آينده   من پيوسته  مي گذرد  به زودي  هم اين دو ماه   
وضعي با   در بدترين  هم حاضرم  حتي براي سوزاندن دل اينها     نمي تواند در زندگي ما تأثير داشته باشد من        

تو را به همه     من يك لبخند  . زش دارد ار همه ي دنيا   وجود تو به تنهايي براي من بيش از       . تو زندگي كنم  
 مرا يك بوسه ي تو كافي ست تا       فشار دست تو   نگاه مهرآميز تو يك    يك جواهرات دنيا نمي فروشم    ي

 و زندگي هـاي افـسانه اي و        را در ميان پول و اسكناس      به آنها كه سعادت    از همه چيز بي نياز سازد من      
بـه كوتـاهي     ي هاشان را به رخ من بكشند مي خندم        و داراي  مجلل جستجو مي كنند و مي خواهند ثروت       

داشته باشي و زودتر     تو هميشه وستم   من فقط دلم مي خواهد كه      بي پايان آن ها مي خندم      فكر و حماقت  
آورم و با هم بـه جـايي بـرويم كـه جـز       پناه پاك و مهربان تو اين دو ماه سپري شود و من به آغوش        

 پرويز بسيار اتفاق افتاده است كه من       ر را دوست داشته باشند    چيزي نباشد و همه يك ديگ      محبت و صفا  
فقـط بـه     كتك خورده ام   تنبيه شده ام   و به جاي ديگران    گرفته ام  را به گردن   ديگران در اين خانه گناه   
ولي يكي دو ساعت بعد همان كـسي         باور كن راست مي گويم     صميمي تر شوند   با من  اين اميد كه آنها   
 و وقاحـت بـه روي مـن        بر سر موضوعي جزيي با كمال پر رويي        ردن گرفته ام  را به گ   كه من گناهش  
  . به من داده است ناروا و نسبت حرف زشت تاخته و هزار
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در فكر من    هرگز و كمك ندارم پدر من     محبت از اين مردم پست توقع     هرگز من اين چيزها مي گذرد    
  . و ديگران كه جاي خود دارند دشمن است با من نيست مادر من

نه من   مي دانم  از هر گونه عيب و نقص      مافوق يك بشر عادي و عاري      را كه من خودم   پرويز فكر نكن   
 در ايـن   من. هم پست تر هستند    عادي از بشرهاي  دارم كه آنها   ولي عقيده  چنين ادعايي نمي كنم    هرگز

 پرويـز مـن    مي لـرزد   و كينه  از خشم  دلم آنها فكر مي كنم    وقتي به  خانه چيزهايي ديده ام كه هنوز هم      
مواظبت نمي كرد و من يك كـودك         از من  هيچ كس  ياد آن موقع كه    مي افتم  ياد كودكي خودم   وقتي

از  بي شك اگر مادر مـن      خفه كنم  خودم چنگالهاي را با  مي خواهد همه   بي خبر و ساده بيشتر نبودم دلم      
از بين مي رفت     سته شده است  پرده ي رمز و ابهامي كه در اطراف من ب          اين مواظبت مي كرد اكنون    من

  . آرام مي گرفتم و اندكي را مي فهميدم و من مي فهميدم همه چيز
تو خواهي ديد كه من او      . را تربيت كنم   چه طور فرزندم   اين چيزها به من مي فهماند كه وقتي مادر شدم          

دلـم مـي    خواهـد كـرد و مـن    مرا پرسـتش  از فرط خوشبختي و او از تو هم بيشتر دوست دارم   را حتي 
 در  .براي فرزندم اين طور باشم     داشته باشم كه آغوشش پناهگاه من باشد و سعي مي كنم           خواست مادري 

  . را فرا مي گيرم كودك تربيت و من در اينجا درس براي من مدرسه اي ست اين خانه حقيقت
و تو بچه    ه من ك خداي من آن روز    اشك توي چشمم حلقه زد     االن كه ياد بچه افتادم     پرويز جانم همين   

مـي فـشارد تـو     قلب مرا اين خيال  حتي؟كي مي رسد بازي كنيم از صبح تا شب داشته باشيم و با او  اي
 عروسـك  لبـاس بـدوزم    برايش و سالم داشته باشم    يك دختر چاق   دلم مي خواهد   من چه قدر   نمي داني 

. خـواهم داشـت   دوسـت   قدر توفشار بدهم آه من او را به او را روي سينه ام    او را به گردش ببرم     بدوزم
هفته ي   حتما بفرست من هم عكس مي اندازم       اين دفعه  نفرستادي را برايم  پس چرا عكست   پرويز عزيزم 

كـاش   تو را ببيـنم    تنگ شده چه قدر دلم مي خواهد       برايت چه قدر دلم   نمي داني  آينده برايت م يفرستم   
فـشار   را به سينه ام    آن قدر تو    خسته شوي  كه را مي بوسيدم   يكي دو روز پيش من مي آمدي آن قدر تو         

 آن روز كه تو    پرويز چه قدر دوستت دارم    پرويز نمي داني چه قدر دوستت دارم       مي دادم كه فرياد بزني    
 براي من بگو كي مي رسد روز سعادت مـن كـي مـي رسـد                كي مي رسد   بگيرم در آغوش  را دومرتبه 

  . پرويز عزيزم
   

  تو خداحافظ
 تو فروغ 
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 9  شمارهنامه ي
 پرويز

را از   قدري شما  اين آخرين نامه اي ست كه براي شما مي نويسم و فقط ميل دارم اين آخرين نامه ي من                  
اهـانتي شـده     نسبت به شـما    بايد با كمال تأسف به شما بگويم كه اگر از طرف من            بيرون بياورد  اشتباه
امروز ديگر نمي    اد و اطميناني داشتم   به شما اعتم   و بدون دليل نبوده است و اگر تا ديشب         بي جهت  است
  . همان اعتماد و اطمينان سابق را داشته باشم و نسبت به شما به گفته هاي شما اهميتي بدهم توانم
  ؟خواهيد پرسيد چرا و به چه دليل مسلما

از گفتـه هـاي      را با قسمتي   مدعاي خودم قسمتي از گفته هاي امروز صبح شما         براي اثبات  فقط ولي من 
  . هم بفهميد كه كامال اشتباه كرده ايد تا خودتان  تان مقايسه مي كنمديشب

اعتماد  به خودم  چون من (گفتيد   اين شرط را نمي پذيريد     كه به چه دليل    شما ديشب در جواب سوال من     
را  از اينها اين شرط عـدم اعتمـاد   هيچ وقت طالق نخواهم داد و گذشته زني را كه گرفتم  دارم و مي دانم   

به اين  (مقدار مهر را حاضر نيستيد باال ببريد مي گوييد           پدر من كه چرا     امروز صبح در جواب    )ندمي رسا 
و در جاي ديگـر      )نباشد يعني سنگيني مهر مانع آن     بتوانم را طالق بدهم   زنم دليل كه اگر روزي خواستم    

ـ  حق طالق به زن داده اسـت       در مقابل  مهر حقي است كه قانون اسالم     (مي فرماييد    ي ترمـز و مـانع      يعن
زيـاد   ترمـز  مي خواهيد ايـن    بسيار خوب وي شما    )محدود كند  مستحكمي است كه مرد را تا اندازه اي       

و اختالفـاتي    عالوه با تـضادها    آن را پاره كنيد و به      خواست بتوانيد  كه دلتان  تا هر وقت   مستحكم نباشد 
 به شـما داشـته باشـم    ابق را نسبتس آن اعتماد مي توانم من چه گونه مجود است  گفته هاي شما   بين كه

شـما   بدون هيچ قيد و شرطي زن      كه پدرم موافقت كرده است     مي گفتند  باور كنيد اگر تا ديشب به من      
هـم   صد ميليون  قبول مي كردم ولي امروز اگر به من بگويند پرويز حاضر شده است             با دل و جان    بشوم

عقيـده و اسـتقامت      به ثبات   شد زيرا تا ديروز    مهر شما بكند و همه چيز هم بياورد هرگز حاضر نخواهم          
گرفتـه   دارم نداشته باشم به اين كارها كاري ندارم تصميم         و حق هم   ولي امروز ندارم   اطمينان داشتم  شما
اهميـت مـي     و مطمئن باشيد فراموش خواهم كرد به عقيده و فكر شما بي اندازه             فراموش كنم  را شما ام

من اگر شما را كه صورت آرزوها و اميال          بزرگ است  دنيا خيلي  بت شد ثا بر من  ولي بي ثباتي آن    دادم
را پيدا خـواهم كـرد كـه بـه عواطـف و              بزرگ كسي  مسلما در اين دنياي    داده ام  بوديد از دست   باطنم

شما هم در حـوض       را از دست داده ام      اگر من شما   و به عالوه   بداند قدر مرا  نباشد و  بي اعتنا  احساساتن
  هيچ جاي ديگر نخواهيد يافت  را در عاشقانه آن كه تپش هاي ت داده ايددلي را از دس

  بيش از اين حرفي ندارم 
فراموش كنيد نامه هاي مرا بسوزانيد       مرا و آرزو مي كنم    مي خواهم  از خداوند  را در زندگي   سعادت شما 
او حتي از هتك آبـرو  ولي  احترام مي گذاشتم من به مادر شما بي اندازه خواهش مرا بپذيريد اين آخرين 
  براي هميشه خداحافظ . . . گله اي ندارم از او. . . باشد من هم خود داري نمي كرد و شرافت

  
  فروغ

  :پاسخ پرويز شاپور در حاشيه ي نامه 
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هـم   آن نگاشـتم اكنـون     در حاشـيه   سـطري  چند نخست نامه اي كه از تو دريافت نمودم        به خاطر دارم  
 دوشـيزگان  نسبت به ساير   تو را دختر ممتازي     نامه ي تو منعكس نمايم     مصممم چند جمله اي در آخرين     

 محبـت  كه زيرا دوستي من بر روي پايه هاي ديگري قرار داشت           و خواهم دانست    و مي دانم   مي دانستم 
آتـشين بـي جهـت       حرارت را در پس آن    به همين جهت چنين سردي     تو روي آن پايه ها بنا شده بود       

  حس مي نمودم 
   



 نامه هاي فروغ فرخزاد به همسرش؛ پرويز شاپور
 

 21

 10 ي شمارهنامه 
 پرويز

براي من تا اندازه اي سخت و مـشكل          در آن نگاشته اي    جواب دادن به نامه ي تو خصوصا به مطالبي كه         
 دفاع مي كني و سـعي داري       مدافع از خودت مثل يك وكيل     حقوق خوانده اي   از آنجا كه درس    تو است

را  اذيت كني و در ضمن خـودت  اقرار دهي و مر   را دستاويز  و آن ها   ضعفي بيابي  من نقاط  در نامه هاي  
 نيـستي كـه بـراي تبرئـه        متهمـي  و تو هم   اول بايد بگويم كه اينجا دادگاه نيست      . بي تقصير جلوه دهي   

فقـط چيـزي     را ندارن  محاكمه ي تو   داشته باشي و من هم قصد      و برهان  همه دليل  احتياج به اين   خودت
تـو فكـر    درك كنـي   )مفصل از ته قلـب     رينيشي( از به كار بردن    مقصود مرا  تو نتوانسته اي   كه هست 

روحم ثمـره و نتيجـه       كه جز گمراه كردن    تشنه ي كلماتي هستم    كرده اي كه من هم مثل تمام دختران       
  اي ندارد 

 و نـوازش   كه باهيجان  آيا دختري كه در پي عشق مي رود        ؟ را دوست دارم   من چرا تو   اصال. . . پرويز
را  حقيقـت  از و تغريف هاي خـالي     بي معني  كلمات فقط ر عشق و آيا دختري كه د     توام باشد  مصنوعي

و  صفاتي بـودم  چنين داراي پيدا خواهد كرد و آيا اگر من   محبني هرگز نسبت به تو    هدف قرار مي دهد   
و اين قـدر     باقي بمانم  با تو اين قدر صميمي و وفادار       مي توانستم تا به حال     را داشتم  توقع ها  از تو همين  

نيستي كه مورد پسند اين گونه       از تيپ مرداني   در صورتي كه تو   . محبت داشته باشم   ه تو ب در قلبم نسبت  
از  كه تو را وادار كـنم      اين نبود  اين كلمات  مقصودم از نوشتن   هيچ وقت  من. نه. قرار مي گيرند   دختران

 دروغ  كلمـات  كه با  از تو نخواستم   و هرگز . نيستم فوق العاده اي   من تعريف كني در صورتي كه وجود      
  . مرا اطفا نمايي نخوتت و غرور طبيعي حس
استفاده كني به    كه خوانده اي   عشق هم مي خواهي از درسهايي      جا و حتي در مرحله ي      تو همه . . . پرويز

را بـه تـو     وقتي همه ي قلب و روح و احساساتم        تو حقوق دان ماهري هستي من      من چه مربوط است كه    
و در   تـو را ببيـنم     و وقتـي نتوانـستم     بيـشتري دارم   و صـميميت   بتمح توقع از تو  كرده ام طبعا   تقديم

  منعكس كني و تو    را در نامه هايت    كه آن  از تو خواهش مي كنم     را بيابم  تو اين محبت   و رفتار  حركات
  . اشتباه كرده اي در اينجا خيلي

وسيع تر   ي فكرت يا اگر دامنه     تعريف كني  من هرگز نخواسته ام كه تو در نامه ات از موي و روي من              
بـودي   صفتي اصال اگر تو داراي چنين    . نمايي امريكا تشبيه  خراش هاي  به سرو يا به آسمان     قد مرا  باشد

روح  من از مـردي كـه سـعي دارد         حكمفرمايي كني  با اين قدرت و نفوذ در قلب من        بتواني ممكن نبود 
اين  تو را براي   من. متنفرم اه سازد و اغوا كننده ي خود گمر      را با كلمات فريبنده    معصوم ساده ي دختري  

از مـن    به حـال   من تو را براي اين دوست دارم كه هرگز تا          نيستي دوست دارم كه متملق و گزاف گو      
. آن وقت پرويز  . فكر و عقيده ي مرا فراهم ننموده اي        وسايل انحراف  تعريف و با اين   نكرده اي  تعريفي

مي  تو شده ام   و راستگويي  ذاتي و صداقت   اكي و نجابت  كه فقط فريفته ي پ     فكر مي كني من    آيا تو . . 
بـه   و نجابـت   عشق هايي كه با كلمـات      و پيش پا افتاده ي عشق هاي امروز يعني         مبتذل از روش  توانم

  . . . دوست دارم را بيش از همه چيز و آبرويم من كه شرافت ؟پيروي كنم پايان مي رسد
تـصور كنـي     تو نمي تواني  . درك كني  اين كلمات   از نوشتن  تو هنوز نتوانسته اي مقصود مرا     . . . پرويز

نبـوده   خوشبخت هيچ وقت  خانوادگي در زندگي  من احتياج به محبت دارم    كه من چه قدر و تا چه اندازه       
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 براي تـو   تا اندازه اي   شايد اين حرف من   . حقيقي برخوردار نشده ام    از نعمت يك محبت    و هيچ وقت   ام
دختري كه هيچ وقـت پابنـد        آن هم  يك دختر جوان  . باور مي كردي   ستيولي اگر مي دان   . عجيب باشد 

خـود    خـواهر و بـرادر     ، مـادر  ،پدر  از طرف  ،وقتي ازطرف خانواده   نيست و زرق و برق    تجمل و تفريح  
وقعـي   روح و دل او    و تمنيـات   به فكر و احـساسات     تابتواند  نبود  وقتي در ميان آنان كسي     محبتي نديد 

  او منعكس و متمركـز ديـد       را در وجود   را پيدا كرد كه همه ي آرزوهاي خود         كسي طبعا وقتي  گذراند
 و عـشق   محبت خالل و از  را به پاي او خواهد ريخت      و همه ي عالقه ي خود      همه ي محبت   به يك باره  

يعني محبـت مـادر    محروم بوده محبت هايي كه از آنها . جست و جو خواهد كرد     او محبت هاي ديگري   
  . . . برادر و عالقه ي خواهرمهر پدر عشق 

. خانوادگي زياد خوشبخت نبـوده و نيـستم        در زندگي  من همان طوري كه براي تو شرح دادم       . . . پرويز
. بـه راسـتي مـادر باشـد     براي مـن  نتوانسته و نخواسته است هرگز من مادر را دوست دارم ولي مادر من      

رازدار  تنهـا   مگر مادر نبايد   ؟چرا ؟را دريافت كنم   تونامه هاي    چرا بايد پنهان از او     من امروز . . . پرويز
 ؟در ميـان گـذارم   را با مادرم  درونم و رنج هاي   نبايد همه ي غم ها     مگر من  دخترش باشد  اسرار و محرم 

 روبه رو نشده و سـعي نكـرده        با من  مي كنم  آرزو من و صميميتي كه   محبت با آن  ولي مادر من هرگز   
 و فرصت مي كنـد     مي تواند  ولي پدر من كجا   . را دوست دارم   د من پدرم  دل من آشنا شو     به اسرار   است

 ؟به من انجام داده است     رانسبت وظيفه ي پدري خود    و در چه موقع   . توجهي داشته باشد   به دختر جوانش  
مـن و جـز      آزار دادن  ولي آنهـا جـز     عالقه دارم   برادرانم  من به  ؟باشد فرزندش راهنماي مگر پدر نبايد  
و يـك    با من صميمي   هيچ وقت  آنها انجام دهند  كار ديگير نمي توانند    ناراحتي من  وسايلفراهم كردن   

زيرا او هميشه و در همـه        خواهرم را مي پرستم    خودمان افراد خانواده  فقط من در ميان    دل نبوده و نيستند   
فـه ي خـود     به وظي  از آنها  خواهرم هيچ گدام   به جز . بوده است  حامي و پشتيبان فداكاري    براي من  حال

 مسلما ما و من   در ميان  حكمفرما باشد  خانواده افراد يك  كه بايددر ميان   صميمي و آن روح   آشنا نيستند 
  . محبت هاي پاك و بي شائبه برخوردار گردم و از نعمت خوشبخت باشم وصف نمي توانم با اين

 را آن هـر جـز   يك محبت بزرگ يك عشق سرشار يك محبتي كه          . . . ؟مي داني از تو چه مي خواهم      
به محروميت هاي مـن در زنـدگي         كه با محبت خود    از تو مي خواهم    من تشكيل داده باشد   محبتي ديگر 

 مـن  را جست و جو مي كنم      محبت مادر مهر پدر و عالقه ي خواهر و برادر          در محبت تو   من پاسخ دهي 
و مثـل   مـن   رازدارمثـل مـادر   من مثل پدر راهنماي  اين كه محبوب من هستي     در عين  از تو مي خواهم   

ايـن   فريبنـده  كلمات كه در قالب   نخواسته ام  از او  هرگز من. . . پرويز. خواهر تسلي دهنده ي من باشي     
را  سراسر نامـه ات    تو نبوده است  اين كلمه ي شيرين   از به كار بردن    مقصود من  را آشكار سازي   محبت

روح من تـشنه ي     . . . تو اشتباه مي كني    . . .پرويز. . . نه. را دوست دارم و غيره پر سازي       با جمله ي تو   
روح تشنه ي مـرا سـيراب        مي تواند  و منطق  نامه ي پر از دليل     آيا يك نامه ي كوتاه يك     . محبت است 

از طـرف نمـي      اگر تو به جاي من بودي با اين شدت دوست مي داشـتي چنـين خواهـشي                 و آيا  ؟كند
  . كردي

 ت ولي اگر جوابي به محروميت هاي روحي من داده باشـي           نامه ي تو هر طور باشد براي من خواندني س         
 مي تواني  كرد كه تو   مطالعه ي آن احساس خواهم     ومن به هنگام   تصديق كن كه خواندني تر خواهد بود      

  . دهي مرا تسلي و محروم روح سركش همه چيز من باشي و تو مي تواني
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نامه اي كه سراپا نصيحت و راهنمـايي   واندنتو تصور كرده اي من از خ      . . . تو اشتباه مي كني   . . . پرويز
 فكـر    چـه . را به توصيف موي و روي من اختصاي دهي         فقط نامه ات   تو و دلم مي خواهد    گريزانم باشد
 هر كلمـه اي  به بعد از اين و من مجبورم مرا درك نكرده اي   تو مقصود . نه هرگز اين طور نيست    . باطلي

  . اختصاص دهم دن آن كلمهفقط به معني كر را صقحه يك كهمي نويسم
. . . تـو مـي گـذارم    به حساب تربيت را و اين. . . من حرفي ندارم  . . . مرا شما خطاب مي كني     تو هنوز  

 نوشـتن  را ز طرز   بي پايانم  اين كه رضايت   پرويز ديگر بقيه ي مطالب نامه ي تو جوابي ندارد و من جز            
كه با چه خط بـدي بـراي    مي بيني . شكسته است  هم قلمم ندارم حرف ديگري  كنم اظهار نامه ي اخيرت  

  . تقصير قلم است نه من. . . مي نويسم تو نامه
 و از تبريكـي    تـو  از ذوق  از سليقه ي تو    دريافت كردم  فرستاده بودي  كارت پستال قشنگي را كه برايم     

 اميـدوار   كه به وضع فعلـي زيـاد       چرا نوشته اي  . . . تشكر مي كنم پرويز    يك دنيا  كه به من گفته بودي    
از همـه    و عشق من اعتماد نداري و نمي تواني باور كني كه من به خاطر تو حاضـرم                 مگر به من  . نيستي

را  غير ممكن است زنـدگيم  و زندگي در كنار تو را به دنيايي ترجيح مي دهم   و سعادت  چيز چشم بپوشم  
 كه انتظار ما را مي كشد      وشبختيبه خاطر خ   اميدوار باش و هميشه    به آينده . با ديگير پيوند دهم    جز با تو  

 خيلي قشنگ خيلي شـيك     خيلي ساده  خيلي خوب  زندگي ديگر ما در كنار يك    مطمئن باش  فعاليت كن 
نيـستم اگـر نـه از        رياضي دان  كه افسوس پرويز خواهيم داشت  )متنوع( و خيلي  خيلي ارزان  خيلي بديع 

را بـا يـك بـسم اهللا الـرحمن           ات  بود نامه  به عقيده ي من بهتر     غلط مي گرفتم   نامه ي تو   فرمول انتهاي 
  . باشد برقرار تناسبي در ميان ابتدا و انتهاي آن شروع مي كردي تا الرحيم
بـا   به تو سفارش كردم كه اسمت را روي پاكت ننويس آن وقت تو             من آن شب يك ساعت    . . . پرويز

نزديك بود آبروي مرا     دندفهمي وهمه هم  و آن خطي كه كامال معلوم بود كه خط توست          آن اسم كذايي  
اسـم تـو جـواد شـريعتي اسـت ولـي             و فرستادم  براي كاغذ تو يك پاكت خودم نوشتم       اين دفعه  ببري

زيـر   آن و تو ديگر احتياج نـداري       نه به كاغذ   تعلق دارد  مستعار فقط به پاكت    كهاين اسم  فراموش نكن 
 را پاكـت  ودت را بيشتر دوست دارم    را بنويس من اسم خ     اسم مستعار بگذاري اسم خودت     را هم  نامه ات 

پاكت را باز كند و آن وقـت         حتم دارم كه اين دفعه مامانم      چوناگر اين كار را نكني     حتما سفارشي كن  
  حدس بزن  را خودت نتيجه

 را شخـصا   اگر ميل داشته باشي مي تواني نامه هايت        كه به تو بگويم    مي گفت  سيروس به من  . . . پرويز 
اين طريـق   به عقيده ي من داري از او دريافت  و نامه هاي مرا    و به دست او بدهي     يبه اداره ي ترقي ببر    

ايجـاد   هم صميميتي و رفـاقتي     و سيروس  تو بين ندارد از اين كه خطري    چون گذشته  خيلي خوب است  
حتما بايـد نامـه      را نمي پسندي   ولي اگر اين روش    عقيده ي تو را نمي دانم     . نيست مي شود كه بي فايده    

  . است جواد شريعتي هم اسمت. . . ا سفارشي كني فراموش نكنر ات
و آن اين است كه مـي خـواهم        مانده كوچك موضوع ولي يك  ديگر خسته شدم   خيلي نوشتم . . . پرويز

 به خودت مغـرور  بدت نياد وزياد هم(برسانم  به پايان تو استفاده كنم و نامه ام را با آن        از فرمول رياضي  
و  از تو خيلي ماهرتر مي شـوم       به موقعش   من )چه قدر رياضي دان ماهري هستم      و نگويي كه من    نشوي

  .قائل شوي تفاوتي دبيرمان نمي تواني بين من و خانم تو در آن موقع كه ادعا كنم مي توانم
  .سماوي مي پرستم و ستايش مي كنم كرات برابر. . . و دنيا دوست دارم برابر. . . . پرويز من تو را

   خداحافظ تو 
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 11 نامه ي شماره
  تير 26چهار شنبه 

 من آن وقت هـا    . . . خوشبختي پشت سر خوشبختي    را آورد  همين اآلن پستچي كاغذ تو    . . . پرويز جان  
از صـبح اينجـا    من. از زيادي كالفه شوم نزديك است شكايت مي كردم ولي حاال  از كمي كاغذ   هميشه

بـاز   نينداخته يكي ديگرمي رسد    را به پست   هنوز اين يكي  . حجواب مي دهم  تو   مي نشينم و به نامه هاي     
به خـدا   . . . و يك كاغذ ديگر    پستچي در مي زند    يك مرتبه  قلم و كاغذ را بر مي دارم و شروع مي كنم          

  . را حس نمي كنم آن قدر خوشحالم كه دوري تو
بـا   در بعضي مـوارد    ولي من  وشن كني را براي من ر    آينه سعي كرده اي   در نامه هايت   تو عزيزم پرويز 

  . تو مخالفم
اهـواز   عالقه ي من به رفـتن      و اصلي  حقيقي تو مي داني كه علت     پرويز. عروسي اول در طرز برگزاري   

به خانه ي شـما بيـايم و         چيز ندارم هيچ چيز و با اين ترتيب خجالت مي كشيدم           هيچ چون من  ؟چه بود 
برويم كه آِنايي نداشته باشيم و بـه عـالوه           جايي اگر به   كردم فكر مي  سربار شما باشم و به همين جهت      

  احتياج نداشته باشيم بهتر است  زندگي كسي و بهخ وسايل تنها باشيم خودمان
را تشكيل مـي دهـد و        همه ي آنها جزييات    ولي قبال توضيحاتي درباره ي همين مسافرت دادم       البته من  

حتـي رختخـوابي كـه       كه فكر مي كنم   پرويز وقتي من   دهممي   در باال براي تو شرح     را من  علت اصلي 
از خجالت   تهيه ي آن هم زحمتي نكشيده ام       نيست و من حتي در     مال من  استراحت كنم  شب بايد ميانش  

و تا به حـال      به فكر من نيستند    تو مي داني كه پدر و مادر من اصال         اطالع داري  از وضع من   تو. مي ميرم 
 آنها هرگـز   كه اگر صد سال ديگر هم اينجا بمانم        خريده اند و من مطمئنم    ن من چيزي به نام   كوچكترين

  نخواهند كرد  از اين حاتم لخشي ها
 از سفره ي شما غذا بخـورم       منزل شما بيايم   به فقط خودم  براي من بسيار سخت است كه بدون هيچ چيز         

تـو   )شـما   (از ذكر كلمه ي      مالبته مقصود  را فراهم سازم   ناراحتي شما  و وسايل  بخوابم در رختخواب شما  
اگر تو تنها بودي و در يـك اتـاق بـدون             مي گويم  را  تو و خواهر  مادر تو پدرو تو برادران     من نيستي
هيچ چيز زندگي مي كردي به خدا و به مرگ تو كه عزيزترين كسان من هستي همان شب كـه                     داشتن

 مـن  جا نمي آيـم “به آ عد از اين هم هرگز    ب مي ماندم  به خانه نروم   و ديگر  به من اصرار مي كردي بمانم     
بـراي بـردن    و ديگران مادر تو با آمدن سربار آنها باشم و به همين دليل     هم حاضر نيستم   حتي يك شب  

من تحمل زخم    اگر مرابكشي نمي آيم    پرويز به خدا   من هيچ چيز ندارم و خجالت مي كشم        مخالفم خودم
تـا   است كه من   موجودي او شريف ترين   زيرا را نمي گويم   مادر تو  من را ندارم  و طعنه ي ديگران    زبان

در نظر   و من نمي خواهم    مي كنند  هم زندگي  اشخاص ديگري  در خانه ي شما    ولي مسلما  به حال ديده ام   
تو بليت قطار مي گيري و صبح به خانـه ي مـا مـي           اين است  نقشه ي من   جلوه كنم  خوار و خفيف   آنها
بـراي   كردند ين باره با پدر و مادر من صحبت مي كني ولي اگر مخالفت            در ا  تو پيش از وقت    البته آيي

بعد من و تو با هم بـه ايـستگاه راه آهـن مـي              را مي دهم   همه ي آنها   جواب من خودم  من ارزشي ندارد  
بـه   من هرگز  و در غير اين صورت     اين برنامه ي عروسي ماست     همين خارج مي شويم   و از تهران   رويم

  . نزد تو نخواهم آمد



 نامه هاي فروغ فرخزاد به همسرش؛ پرويز شاپور
 

 26 

اسـباب   ما به هيچ وجه بـه  زيرا مخالفم با اين موضوع باز هم. ديگر راجع به قرض كردن وسايل زندگي   
  . حتي اگر خودشان حاضر شوند به ما بدهند احتياجي نداريم ديگران زندگي
اتاق و وسـايل     من حاال وضع   از مادرت بگيري ولي ما فرش نمي واهيم        مي خواهي فرش   تو حتما  پرويز

و ايـن اتـاق را       اين كه ما يك اتاق بيشتر نمي خـواهيم         اول. تياج مان را براي تو شرح مي دهم       مورد اح 
در اهواز آشنايي نداريم و اگر داشته        ما طوري ترتيب مي دهيم كه در همه حال بشود از آن استفاده كرد            

  . براي پذيرايي او مناسب خواهد بود باشيم مسلما اتاقمان
آن قدر نخواهـد   قالي زيادي داشته باشند چون آنها هر قدر هم    ؟قالي مخالفم  چرا با قرض كردن    مي داني 

و نـاجور    رنگارنگ تا قاليچه  5با مثال    اتاقي كه  و به عالوه   را به طور كامل بپوشاند     بود كه يك اتاق ما    
باشـيم   بايد در اين اضـطراب  را از دست مي دهد و از طرف ديگر ما هميشه       زيبايي خود  شده باشد  فرش
قيمت يك مـشمع خـوب    حتما تو در اين مدت سه ماه كه آنجا هستي به قدر        )نشود آه قالي خراب  (كه  

مـي   اتـاق  هم به زيبـايي    زيرا است كه كف اتاق را مشمع كنيم       من عقيده ام اين    پول جمع خواهي كرد   
 مـا چـون     اتـاق  پرده هـاي  . تو هم اين عقيده را بپذير      و هم تميز كردنش آسان است و هم ارزان         افزايد

را خـواهيم    خريدش تهيه مي شود كه حتما قدرت      قيمت از پارچه هاي خوش رنگ و ارزان       موقتي است 
 بـه جـاي كاناپـه      چوبي از آن تخت   ما در روز  . احتياج به يك تخت چوبي داريم      براي خوابيدن . داشت

 خوش رنگي روكـش     كه دشكها را زير مي اندازيم و با پارچه ي ساده و            به اين ترتيب  . استفاده مي كنيم  
يـا   روي ايـن تخـت     و بعد  قشنگي مي دوزم   را به شكل   روكش من اين  مناسبي برايش درست مي كنيم    

اتـاق   را در گوشه ي كاناپه و زيبا تزيين مي كنيم و ظريف و بالش هاي را به وسليه ي كوسن ها     كاناپه
ما . به يك ميز هم داريم     اجاحتي.  يك دست صندلي داريم    )اين اتاق خواب  (قرار مي دهيم     نزديك پنجره 

 را با روميزي قـشنگ     روي آن  كنيم رنگش و بعد  بخريم سمساري از دكان هاي   ميز كهنه اي   مي توانيم 
در  را هم به طور پراكنـده      صندلي ها . گل بپوشانيم  و يك گلدان   رونق گرفته باشد   كه با كارهاي دستي   

كوچكي مي خواهيم كه مي توانيم        چهار پايه هاي   بعد اتاق مي افزايد   واين خود به زيبايي    اتاق مي چينيم  
رنـگ هـم نمـي       حتي اين چهار پايه ها چوبي است       عدد 4مثال   نجار سفارش بدهيم   قيمتي به  با كمترين 

 ايـن چهـار پايـه هـا        بـراي  مـن . دردم مي خورد   كه حاال به   ياد گرفته ام   چيهايي من در مدرسه   خواهد
را با نوار و پونز بـه        بالشتك ها  اين ده شده درست مي كنم    درازي دا  چين هاي  كه دورش  بالشتك هايي 

و به كلي چهار پايه ي چوبي زيـر          تا روي زمين كشيده مي شود      و چين ها   چهار پايه ها وصل مي كنيم     
از اين چهـار پايـه هـا بـراي           آن پنهان مي شود پرويز نمي داني اينها چه قدر قشنگ و كم خرج است              

مـا وسـايل     بعـد  د و كنار تختخواب و كنار بخاري مي شود استفاده كرد          كنار در ورو   جلوي ميز آرايش  
 اينجا ديگر تو بايد هنرنمايي كني و ميز كوچولوي خـودت           آرايش و به اصطالح ميز آرايش مي خواهيم       

مـي   روي چهار پايه هاكـشيده ايـم       از جنس همان پارچه اي كه      روي ميز را با پارچه اي      را رنگ بزني  
 اصـلي  قـسمت  دوري مي گذاريم   به فاصله ي نسبتا    از آن چهار پايه هايي كه جلويش       و با يكي   پوشانيم

ميـز كـامال     تو وسايل خوب و لوكس به من داده اي كـه بـراي روي ايـن                ميز آرايش درست مي شود    
قشنگ  و از يك دسته گل يا گلدان       آينه ي دور طاليي را هم باالي ميز به ديوار مي كوبيم            مناسب است 
  استفاده ميكنيم  ميز آرايشبراي تزيين 

سليقه من و تو بايد رعايت شود من پول جمع مي كنم و يك               قاب عكس كه داريم و در طرز كوبيدنش       
 كه با به كـار بـرذن اينهـا صـد مرتبـه      مي داني و تو خودت عدد مجسمه مي خرم   تابلو نقاشي با دو سه    
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 داشته باشيم و تهيه گل ديگر جزو وظـايف          ما بايد هميشه گل    زيباتر و نشاط انگيزتر خواهد شد      اتاقمان
  توست 

  به قرار زير است  تكميل مي شود بعدا و البته پس وسايلي كه ما بايد بخريم 
 چهارپايـه ي چـوبي      -4براي تختخواب و چهارپايه هـا         پرده و پارچه   -3 يك ميز    -2 يك مشمع    -1

باديـه   قابلمـه  شقاب و قاشق چنگـال    ب( وسايل آشپزخانه    -5 )البته بدون رنگ خيلي ارزان      (تخت چوبي   
اتو و چيزهاي ديگري     )وسايل چاي خوري   اگر الزم باشد   اجاق يا منقل   قوري برقي به جاي سماور     يك

  ولي حتما الزم است  كه من به فكرم نمي رسد
  لباس هاي كهنه به كاسه بشقابي  را مي شود به وسيله ي دادن از اين وسايل بشقاب و وسايل چاي خوري

----!!!  
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 12 نامه ي شماره
  مرداد 5 پنجشنبه

  پرويز محبوب من  
 فقـط  آن هـا   چيزهاي تازه اي نيستند و علت تكرار       براي تو بنويسم   مي خواهم  را كه در اين نامه     مطالبي

 بدون هيچ قيـد و شـرطي شـايد         براي ما پيش آمده يعني موافقت پدرم       كه اكنون  موقعيت مناسبي است  
اگر  جداگانه اي است كه بعد ها      فصل اين خود  ؟عقيده داد  پدرم تغيير  كه يك مرتبه  بپرسي چه طور شد     

  . برايت شرح مي دهم فرصت كردم
اين بود كه در كنـار تـو         من فقط  آرزوي بزرگ ترين  خيلي خوشحالم  من كه به سهم خودم    . . . پرويز 

را فراهم   تو و خوشبختي  راحتيوسايل  . وفادار باشم  براي تو همسري  . داشته باشم  سعادتمندي يك زندگي 
زنـدگي   را كـه بـراي     من آگاه مي شدي و اگر نقشه هايي        تو اگر پيش من بودي و از همه افكار        . سازم

در زندگز مـن     باور كني كه تا چه اندازه      آن وقت مي توانستي   . براي تو شرح مي دادم     آتيه ام كشيده ام   
  .  ايمن ملسط شده و نگرش نفوذ كرده اي و چه قدر بر روح

 بـزرگ خـودم    بـه آرزوهـاي    به زودي  فكر اين كه  . خوشحال نباشم  با اين وصف چه طور مي خواهي       
تو نقشه هايي را     با تو و به كمك     زندگي خواهم كرد فكر اين كه      فكر اين كه در كنار تو      خواهم رسيد 

  ش است و مسرت بخ براي من شيرين به تنهايي خود. اجرا مي كنيم كشيده ام براي زندگيمان كه
را دوسـت    آن قدر كه من تو     دارم و يقين  فكر مي كني   اما تو خيلي كمتر از من در اين باره        . . . پرويز 

  تو مرا دوست نداري  دارم
در راه  را حقيقتـا دوسـت داشـت    كسي انسان وقتي علت اين كه به )؟چرا( كه اآلن مي پرسي مي دانم  

. پـيش مـي رود   خود در راه مقـصود  ه ي نيرو و توانايي   به او از هيچ چيز دريغ نمي كند و با هم           رسيدن
   )؟مگر من چه كرده ام(حتما باز هم مي پرسي 

اين  مادرم مخالفي در صورتي كه     گفته اي كه با پيشنهادات     و جهتي  هيچ دليل  تو بدون . . . بسيار خوب  
و  مضحك ا اندازه اي  ت كه اين پيشنهاد   است درست. منفعتي نه براي من   ضرري دارد  نه براي تو   پيشنهاد
تـذكر داده ام كـه بـه جـاي ايـن             به مادرم  بارها هم من موافقم با عقيده ي تو    من هم . نتيجه است  بدون
ضـامن   نمـي توانـد    ايـن پيـشنهاد    كه هرگز  و مطمئن باشند   سعادت مرا در نظر بگيرند     بي فايده  شرايط
 از عقيـده ي خـودش دسـت        تحاضر نيـس   به هيچ قيمتي   ولي مادر من   باشد و خوشبختي كسي   سعادت
 زناشويي خورده و همين شكـست او       و بيشتر علت اين پافشاري شكستي است كه او در زندگي          ( بردارد

 )چاره چيـست  . و ناچار مي خواهد آتيه ي دخترش را تامين كند          ساخته به همه ي مردها بدبين     را نسبت 
 براي تـو هـم   واقع شود ده ي من مفيدبراي آين نمي تواند ولي از طرف ديگر همان طور كه اين پيشنهاد       

 هـزار پيـشنهاد    هزاران اطمينان داشته باشي   خودت محبت و عشق تو اگر به   يعني قبول آن ضرري ندارد   
از قبول آن بـه دل تـو راه نخواهـد            ترس و واهمه اي    و هرگز  باب خواهي پذيرفت   در اين  ديگر را هم  

  يافت 
آنهـا   زياد مقرون به حقيقت نيست     نند كه به عقيده ي من     تعبير مي ك   تو را طوري   اين مخالفت  ديگران 

. اعتماد و اطميناني نداري    و به عشق خودت    به خودت  ثابت مي كني كه    مخالفت با اين  مي گويند كه تو   
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از  پيروي نمايي كه امروز پدر من      و از روشي   را فراموش كني   يك روز گذشته ها    مي ترسي . مي ترسي 
  . به اين شرط عمل نمايي جبور شويم و آن وقت مي كند پيروي“ آ
   )ممنوع سياست(
  از نظر خود من ولي 

 هم اين است كه عقيده     مخالفت من  وعلت مخالفم با اين پيشنهاد   مثل تو  همان طور كه گفتم    هم خود من 
 نمـي رود   دور و مجزا باشد هرگز از بـين        پليد و كثيف   از هوس هاي   عشقي كه  دارم عشق حقيقي يعني   

پس با اين وصف اينپيشنهاد نـه تنهـا فايـده اي            . عشق كوشا باشند   و همسر در حفظ اين    اگر د  مخصوصا
مـن   به اين جهت   مي ترسد  و از آينده   به تو اعتماد ندارد    مادر من  مثبتي است بر اين كه     بلكه دليل  ندارد

  . با اين پيشنهاد مخالفم هم مثل تو
 مصرو پابرجا نباش   قدر در عقيده ي خودت     اشي اين ترسي داشته ب   از اين چيزها   تو نبايد . . . ولي پرويز  

 از طرف ديگر مـن     را ببري  حداكثر استفاده  بايد حاال  اگر نتوانيم تو   كه ما حتي   وقعيتي آن هم در چنين   
  . كنم تو زندگي من مي خواهم يك عمر با داشته باشم اعتماد بايد به تو

مـن بـه تـو بـيش از          عتراض كني ولي وقتي   ا تو حق داشتي   آن وقت  من بود  از جانب  اگر اين پيشنهاد  
ديگـر   را به همه چيز ترجيح مي دهم  در كنار تو   وقتي من سعادت زندگي    و دارم اطمينان و اعتماد اندازه

  را مي پذيري  اين پيشنهاد به خاطر من هم شده مرا دوستداشته باشي مخالفت
  پرويز محبوبم 
را  همه چيز  بديعه خانم  البد فعاليت كني  كه تو بايد  پيش آمده موقعي ست      حاال ديگر با اين وضعي كه      

كه اگر ايـن     بگويم به تو  مي خواهم  آن نيست فقط من    به تكرار  براي تو تعريف كرده و ديگر احتياجي      
زيرا او گفته است يا ايـن        را جلب نمتييم   موافقت پدرم  نمي توانيم  ديگر هرگز  فرصت را از دست بدهيم    

و تو بايد از يك ديگر چشم بپوشيم و تصديق كن كه قسمت دوم               يا من  دعملي شو  موضوع اين كه حاال 
  دوم ا بپذيرم  قسمت نمي توانم غير قابل تحمل است و من هرگز

مـي   تلفن براي تو  وقت پيدا كردم   شنبه  اگر روز   با تو صحبت كنم    تو را ببينم و شخصا     خيلي ميل دارم   
  كنم 
به گوش من نمي رسد و من        صدا اصال صحبت مي كني   ستهاين قدر پشت تلفن آه     تو چرا  پرويز راستي
  در مقابل حرف هاي تو سكوت كنم و اين هم خيلي بد است  ناچارم

  ديگر حرفي ندارم  
  و مي پرستم  تو را بيش از همه ي دنيا دوست دارم جز اين كه يك بار ديگر بنويسم 

   فروغ خداحافظ تو 
 5/5/1329پنجشنبه  
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 13 نامه ي شماره
 9/5/1329دوشنبه 
  همسر محبوبم . . . پرويز

تو اگر بخواهي مي تـواني       زيرا. خطاب كنم  حاال ديگر اين اجازه را دارم كه تو را همسرم          فكر مي كنم   
  . بعد از اين و براي هميشه همسر محبوب من باشي

ـ  مطالبي مخصوصا آنها بعد از خواندن   باور كن  را ديروز درياف كردم و     نامه هاي تو    ه در پـشت آن     ك
بعـد   بودم من چيره شد كه تصميم گرفته       به طوري يأس و غم به روح       ،كارت پستال قشنگ نوشته بودي    

  . را نابود سازم خودم تو و سنگدلي مادرم از اين همه بي وفايي
ار مرا واد  به دستبياورم  تو مي توانم    خيال سعادتي كه در آغوش     ،با تو  زندگي  خيال  ،ولي باز هم خيال تو     

  . كرد به نزد پدرم بروم و همه چيز را براي او تعريف كنم
 و بـاور كـن     مـي گريـستم    يأس و نا اميدي     از شدت  ،و تأثر  از فرط هيجان   در آن وقت   من. . . پرويز

  . داد نجات تا اندازه اي را همينگريه ي من بود كه زندگيم
و  د مي كنم كه ديوانه وار دوسـتت دارم         سوگند يا   تو عزيز و مقدس است     كه در نزد   به خدا و به آنچه     

 رنج و ناكـامي آزاد     سراسر را از قيد اين زندگي      من هم خود   ،مرا ترك كني   بخواهي پيش از اين كه تو    
  . ارزشي ندارد براي من تو بدون زندگي  زيرا،خواهم كرد

همـان    با آن شروط   را تو علت مخالفت  و را براي پدرم تعريف كردم     از آن كه همه چيز     بعد. . . پرويز 
  من تـو    ،خيالت آسوده باشد   حيث كامال  از اين (كه    پدرم گفت   ،شرح دادم  طور كه خودت نوشته بودي    

بـا ايـن     من خـودم  . كند در كارهاي من دخالت    و هيچ كس نمي تواند     مي خواهم شوهر بدهم    را خودم 
   ) به پرويز بگو بيايد پيش من تا با او صحبت كنم،شروط مخالفم

 ،را براي تو بنويـسم     آن كه ناچارم  حرفي زد  ولي در عوض به من     ،اوست اين عين گفته هاي   . . . ويزپر 
به وسيله ي آن خوب      ولي انسان  و نابجاست  بي معني  كه اينشروط  درست است (گفت   پرويز پدرم  ببين

 ن بهمحبـوبش  در راه رسيد   ،بدارد دوست حقيقتا يعني اگر كسي   )طرف را بسنجد   ميزان محبت  مي تواند 
را هم بخواهنـد بـه       بلكه اگر جانش   و خانواده مي گذرد    و ايمان  از مال و مذهب و مرام و عقيده        نه تنها 
  . مي دهد رايگان

تا تالفي همـه ي      آن قدر وقت خواهم داشت     كه رسما زنو شوهر شديم     بعد ها . با اين حرفها كاري ندارم    
  . ن داده اي سرت در بياورمرا كه به م غم هايي اين بي مهري ها و رنج ها و

خيلي كوچك با تو خواهد كرد كه         ولي در عوض پدرم يك شرط      ،راحت باشد  خيالت از جانب شرط ها   
را در اينجـا     مـتن آن   و مـن   )عالج واقعه قبل از وقوع بايد كـرد       (فقط منظورشاز پيشنهاد آن اين است       

  . تا زياد بي خبر نباشي برايت مي نويسم
 و در زندگيت تنـوعي  تغيير ذائقه بدهي را فراموش كردي و خواستي   گذشته ها  رياگرتو روزي روزگا  (

والـسالم  . از تو طالق بگيرم    حق داشته باشم   من موقع يعني همسر ديگري اختيار كني در آن       ايجاد نمايي 
 و مضرات اين شرط    كه از فوايد   احتياج نخواهيم داشت   بعد ها  كه من و تو هرگز     و مطمئنم  )و نامه تمام  

و  و عالقـه منـدم     خوشـبين  كـامال  آتيـه ام   و به زندگي   مي دارم  دوست را من تو   زيرا ،برخوردار شويم 
و   مهربـان   ، باوفـا   ، نجيب ،زن اگر مدبر  . نگه دارد  را براي خود   واو را حفظ كند   زن بايد پوهرش   معتقدم
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 نداشـته باشـد و نتوانـد       ياقت ولي برعكس اگر ل     ،او را ترك نخواهد كرد      هرگز شوهرش   ،خانه دار باشد  
 و در اينجـا    مـي شـود    فراري  ناچار مردم هم از زن و خانه       ،برآورده كند  را شوهرش و تمايالت  آرزوها

  . به گردن زن است تقصيرها تمام
  )راجع به مهر و اما(

بـستگي بـه      يعنـي  ،را بپـردازي   آن نقـدا  به تو بگويم كه مهر مقداري نيست كه تـو بخـواهي            بايد اوال
ابـراز مـي     به تو  نسبت همه مهرباني و لطفي كه پدر من       در مقابل اين   مالي تو ندارد و در ثاني      استطاعت

به تو   و بايد  را كرده اي   بي انصافي   نهايت ،بدهيد مقدار مهر را هم تنزل     ،بگويي نه  بخواهي اگر تو  ،دارد
فقـط چيـزي    . خالي تر است   از تو بدتر و كيسه اش      وضع زندگيش  به مراتب  سيروس خان  آقاي بگويم

بـا   او ولي. و از باطن خبر نداريد     را مي بينيد   ظاهر يعني شما  )تو مو مي بيني و من پيچش مو       (كه هست   
  .  به خاطر پوران همه ي آن چيزهايي را كه به او پيشنهاد كردند پذيرفت ،آن كه استطاعت مالي نداشت

 ، هم چيزي نمي دهم     عوض به دخترم   و در  مي خواهم مي گويد من هيچ چيز ن      وقتي پدرم  از اينها  گذشته
  . را پشت قباله ثبت كنيد آينه و شمعدان و انگشتر قيمت لزومي ندارد شما

قرار داده اند كه براي پوران قرار دادنـد و مـن در              مقدار مهر را همان مقداري     اما به عوض همه ي اينها      
در ايـن   و تو مي تـواني  دار بيشتر از من صالحيت دارنداين مق در تعيين پدر و مادر من اينجا بايد بگويم 

  . با پدرم مذاكره كني خصوص اگر ناراضي هستي
بايـد   عقد است كه همان طور كه شما ميل داريـد          برگزاري موضوع طرز  كه باقي مي ماند    ديگر چيزي  

مطابق ميل   و اين كامال   برگزار شود  نامزدي محيط عادي مثل يك مجلس     و در يك   خيلي بي سر و صدا    
و  خرج مي كـنم    مطابق در آمدي كه دارم     من هميشه . زياد ناراحت نباشيد   از حيث مخارج   شما. شماست

 پس ديگـر از   ،همه موافقند  با اين ترتيب   ،هرگز حاضر نيستم بيش از نچه كه شما مي توانيد خرج بنمايم           
  . هيچ جهت جاي نگراني باقي نمي ماند

  . بازگردانيد مرا به من اقدام كنيد و سعادت مي توانيد مي داريد مرا دوست اگر حقيقتا حال شما
از جهت احترامي ست كه مي خواهم بـه          شايد  ،خطاب كردم  را شما  تو نمي دانم چرا بي اختيار    . . . پرويز

  !!!بگذارم شوهر آينده ام
  . نزديك تر است به قلب من )تو(بگويم كه  ولي بايد

در  و تا آنجا كه مي توانستم و قـادر بـودم           را براي تو نوشتم    همه چيز  ،ممن ديگر حرفي ندار   . . . پرويز 
 حـاال . . .  ولـي تـو   ، چون پرستشت مي كردم   ،دوستت داشتم  چون ،كردم رفع موانع و مشكالت كوشش    

هر كه را كه مي       مي تواني  ،آزادي نمي كنم   سلب از كسي  هيچ وقت  هم مثل تو   آزاد هستي و من    كامال
  . ازدواج كني هر كه مايلي و با  بداريخواهي دوست

آنها نه تنها مـن      و در آغوش   بهتر و زيباتر از من بيابي      دختر در اين تهران بزرگ هزاران     تو مي تواني   
هيچ   ولي مطمئن باش    ،فراموش كني  به من داده اي    را كه مدت چهار ماه     و غم هايي   رنج ها  همه ي  بلكه
كنار  در تو ببخشم را كهمن مي توانم    و سعادتي  دوست نخواهد داشت    من تو را به اندازه ي      از آنها   كدام

  تـا ايـن    كه هدف عالي زندگي من بـودي       رسيدن به تو   من در راه  . حس نخواهي كرد   هيچ يك از آنان   
 را موضـوع  بـيش از ايـن     دوست مـي داري    حال تو هم اگر مرا حقيقتا     .  كردم  و مجاهدت  حد كوشش 

 و مرگ مرا   نابودي پشت پا نمي زني و وسايل      بي رحمانه   و آرزوهاي من   و به آمال   سرسري نمي گيري  
بـي   قادر نيستم . فراموشت كنم  نمي توانم . هم دوست دارم    خيلي  ،را دوست دارم   تو من ،فراهم نمي سازي  
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مـرا پـر از      حيات تو مي تواني  . كني من عمر و سعادت عطا     به ولي تو مي تواني     ،دهم ادامه زندگي به تو
حرمـان   سراسـر  و زنـدگاني   و تو مي تـواني مـرا        تو مي تواني همسر من باشي       ،سازي ر و شادماني  سرو

  . مرا دوست داشته باشي تو مي تواني. نجات دهي مرا كه در شرف نابودي ست وناكامي
  . . . نمي دانم چرا. . . ؟چرا ،نمي خواهي ولي

  . . . . . . . . . . . مي آمدي و اگر مي خواستي
ابـراز   به من  مي كنم كه نسبت    به عشقي  را واگذار  و حال تو   براي تو نوشتم   را كه مي خواستم    نچهمن آ 

  . را هم نمي دانم آن. . . تو نفوذ كرده باشد در وجود تا اين عشق چه حد و تا چه اندازه. مي داري
بـه   احتيـاجي   مـن   نه پرويز  )فداكاري كنم  تو همه گونه   در راه حفظ   حاضرم(نوشته بودي   . . . . پرويز 

 خودت گل. . . مي دارند زندگي كن ولي     باش و به خاطر كساني كه دوستت       تو زنده . تو ندارم  فداكاري
  . پژمرده شود و مخواه كه اين گل ناشكفته را حفظ نما
  . وقتي پژمرد تو پشيمان خواهي شد مطمئن باش

 اگر مـرا دوسـت      ،هم آزادي  خيلي آزادي  تو ،را مجبور نمي كنم    تو. حرف من است   اين آخرين  پرويز
 مثلي است معـروف كـه مـي گوينـد            ،ندارم اصراري زندگي كني من هم    با من  اگر نمي خواهي   نداري

   )كند بمير كه برايت تب براي كسي(
در راه   بـه تنهـايي    من تا آنجا كـه قـادر بـودم        .  تا اين درجه مي توانستم به تو كمك كنم و كردم            من

به خود بي اعتنا و نسبت بـه         حال وقتي تو را نسبت    . كردم كوشش يعني تو  ودم و مقص   به هدف  رسيدن
 مـن هـم   . كـنم  در مقابل تو نمي توانم پايداري      بيش از اين   ،زحماتي كه كشيده ام حق ناشناس مي بينم       

من . بدهم از دست  را آن و هرگز حاضر نيستم    عالقه مندم  فوق العاده  خودم شخصيتي دارم و به شخصيت    
اين عشق تو بود كه مـرا وادار         يعني. نمايم تو كوچك و بيچاره    را در مقابل    حد حاضر شدم خودم    تا اين 

  . هم بگذرم از شخصيت خودم مي كرد از همه چيز حتي
به تو اصـرار     باز هم  اجازه نمي دهد   خانوادگي من به من    و شئونات و حيثيات    ولي بيش از اين نمي توانم     

   نه ،كنم
ولي اگر نه    را آغاز مي كنيم    نويني شته باشي مي آيي و هر دو در كنار هم زندگاني          دوست دا  اگر مرا  تو

از تـو    دنيا حسرت و ناكـامي     و من جز اينكه با يك      صريحا بگويي  مي تواني  نيستي و مايل  نمي خواهي 
 و در تمـام آن    بـه سـر آورم     تنهايي با تو احترام و بعد يك عمر سراسر رنج و بدبختي را به          چشم بپوشم 

مـي   اگـر  پرويـز . كار ديگري نـدارم    را از خدا بخواهم و طلب كنم       تو و همسر آينده ات     سعادت مدت
 ،مرا لگـدمال سـازي     آمال و آرزوهاي   بي رحمانه  اگر قادر هستي  . فراموش كن  ،تواني مرا فراموش كني   

 باز  ،ي بدهي در مقابل اين همه سعي و كوشش من پاداش         اگر نمي تواني و حاضر نيستي     . مرا فراموش كن  
  . ترك كن هم مرا

 چـون  ؟ چرا ؟كه اصال بگويم چرا    اين حق را نمي دهم     بلكه به خودم   من نه تنها به تو اعتراض نمي كنم       
  . من را دوست نداري

گذشته از اينكه دستم درد گرفته يك پـرده اشـك هـم             . پرويز ديگر قادر نيستم براي تو چيزي بنويسم       
تا در ميـان     بود كه اگر تو نخواهي ديگر ايندست قادر نخواهيد        افسوس .را پوشانيده است   يددگانم جلوي

  . را فراموش كند دست تو جاي گيرد و همه ي درد خود
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. يك عمر  نخواهد شد و در نگاه تومستي      تو دوخته  اميد و آرزو به ديدگان     با آن همه   هرگز و اين ديده   
  . را نخواهد يافت يك عمر پر از سرر و شادماني. . 
 مالمـتم  تـو هرگـز    را ترجيح دادم   و مرگ  كنم بعد از تو زندگي    اگر نتوانستم . بدبختم كه خيلي  دانممي  
براي من   بي وجود تو   زندگي.  ناچار است بميرد   ،را از دست داد    زندگيش وقتي انسان مايه ي    زيرا. نكني

و نـه از سـنگدلي       رنج مي بـرم    تو نه از بي وفايي   . راحت خيلي راحت مي شوم   وقتي مردم  ارزشي ندارد 
و  مـشت گوشـت    يـك  خودت غم انگيز  با نامه هاي   نخواهي توانست  در آن صورت هرگز    و تو . مادرم

  . مرا ترك كردي من مي ميرم بله پرويز وقتي تو هم. را بي رحمانه آزار دهي استخوان بي جان
  . باالتر از سياهي رنگي نيست

  دارد  كامل به تصميم تو ن هم بستگيبراي هميشه آ براي امروز يا فقط خداحافظ تو يا 
  فروغ 

  . تلفن مي كنم به شما روز پنجشنبه. از تصميم شما آگاه مي شوم من به وسيله ي تلفن 
  9/5/1329فروغ  
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 14 نامه ي شماره
 18/5/1329دو شنبه 
  . . . پرويز من

درجـه   مي توانستم  م به آساني  ه آن وقت من   مي توانستند معرف معاني خود باشند      به راستي  اگر كلمات 
  ؟از اين باالتر چه سعادتي كنم را براي تو تعيين ي خوشبختي و سعادت

مطلـوب   تو كمـال   و آيا زندگي در كنار     ؟بزرگي نيست  براي من سعادت   به تنهايي  آيا وجود تو خود    
   ؟من نمي باشد

مگـر  . ه ها را فراموش كنـي     كه گذشت  كهاين قدر خوب و مهربان هستي تقاضا مي كنم         تو از تو از   من 
 پس چرا بايد باز هم به گذشته فكـر كنـيم و        ؟به بار آورد   ما جز درد و رنج حاصلي      اين گذشته ها براي   

   .كه مرتكب شده ايم رنج ببريم اشتباهاتي به خاطر باز هم
  .و آن هم عشق توست و يك چيز از خاطرم نرفته يك چيز ياد دارم فقط من اكنون از آن همه ماجرا

  .و الزم است ضروري عشقي كه براي من به منزله ي هوا و نور آفتاب
ولي تو خودت    و بيهوده به تو نسبت بي وفايي داده ام         من اعتراف مي كنم كه اشتباه كرده ام       . . . پرويز 

درك ايـن موضـوع      مجسم كردي  وقتي وضع مرا در نظرت     قضاوت كني  درباره ي من   خوب مي تواني  
و  را دوسـت داشـته ام      من هميشه تـو   . نداشته و ندارم    شود و ميفهمي كه من گناهي      تو آٍان مي   هم براي 

  .باقي بودي با همان قدرت و نفوذ در قلب من تو آن نامه هم حتي بعد از نوشتن
و هر دو هم بايد گذشت داشته باشيم و گذشته ها را فراموش              شده ايم  مرتكب اشتباهاتي  من و تو هر دو     

  .كنيم
فراهم نمي سـازد     را وسايل راحتي فكر تو    در آينده  آيا محبت بي پايان من    . . . . مي خواهي تو از منچه     

باشم و باز هـم آرزو كـرده ام كـه            وفادار و مهربان   همسري كه براي شوهرم   من هميشه آرزو كرده ام    
كـه از   را   انتظـاراتي  در نامه هاي آينده ام سعي مي كنم        و مهربان باشد   به من صميمي   هم نسبت  همسرم
و از تـو     )آِنا سازم  نيستي تو را به وظيفه ات اگر آشنا      (و   مي توانم داشته باشم براي تو شرح دهم        همسرم

خواهيم داشت و تو بايد به خاطر مـن هـم            پرويز ما در كنار هم زندگي شيريني       را دارم  تقاضا هم همين 
ـ  قابـل  تو همه  زحمات مطمئن باش  خودت بيفزايي  وكوشش ه فعاليت  شده وقتـي   ران اسـت و مـن     جب

  . تو را خواهم داد پاداش زحمات و قادر بودم توانستم
و بيش از هميشه دوستت      عشق من هستي   و آخرين  بياوري كه اولين   ايمان به اين حقيقت   پرويز تو بايد  

  . مختاري،باور نكن و مي خواهي مي خواهي باور كن من است دارم و سعادت تو منتهاي آرزوي
  وغ فر  خداحافظ تو 

 بفرست او بده يا با پست براي     و به سيروس   ببر به اداره ي روزنامه ي ترقي      يا خودت  جواب نامه ي مرا   
 دريافت دارند  آقاي سيروس بهمن   جوان روي پاكت بنويس اداره ي روزنامه ي ترقي روزنامه ي آسياي          

طريقـه    فكر مي كنم   به اسم مستعار نداري ولي من      ديگر احتياجي  بنويس پاكت را هم پايين   اسم خودت 
  .ي اول بهتر باشد و زودتر به دست من برسد

  فروغ  
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 15 نامه ي شماره
 . . . پرويز

شـوخي   دو هفتـه ا نتظـار      ديگر با تو قهر مي كردم      به خدا اگر امروز نامه ي تو به دست من نمي رسيد           
رحم كرد و    خدا رهباالخ  اما  نامه هاي توست   دلخوش ام خواندن   آن هم براي من كه بزرگ ترين       نيست

 تو خيلي مرا اذيت مـي        به دست من رسيد پرويز به خدا       تو امروز  نامه ي خيلي شيرين و يك كمي تلخ       
و  از تو گله كنم    هم بلدم  من اگر نه  فكر نكنم  ديگر به گذشته   اصال گرفته بودم  من تصميم  مي داني  كني

نمي . . . ولي تو  قانعت كنم   يك قدري  و شرح دهم  را كه تو مرتكب شده اي      اشتباهاتي من هم مي توانم   
  چه بگويم  دانم

همـين   مقـصودم  درست است من هم    پرويز گفته ي تو    ا برايت روشن كنم    موضوع نمه  اول از همه بايد   
مـن   آخـر پرويـز عزيـز      به چه ترتيب   كردند ولي تو نمي داني     مجبورم گفتم تو به است من  بود راست 

 يـا    و بگوينـد   باغچـه بگذارنـد    مـرا دم   و سر  دست بگيرند  دنيست كه يك كار    تنها اين  مجبور كردن 
و در هـم     صدمه ديده  غرور و پرورش  با تحريك احساسات   گاهي اوقات  ته را مي بريم   يا سرت  بنويس

هم نمي   بلكه در حين ارتكاب    كه نه تنها راضي نيست     شكسته انسان را وادار به ارتكاب اعمالي مي كنند        
 بعد از اين كه با سـرزنش       و آنها  شده بودم  وضعي يك چنين  من هم گرفتار   بفهمد كه چه مي كند     تواند

كـه   تـاثير احـساساتي    تحت تحريك كردند آن وقت من هم      مرا به حد كافي    احساسات بدگويي مذمت 
مـن از دسـت      كردنـد  مجبـورم  و در حقيقـت    نمـودم  مبـادرت  آن نامه  به نوشتن  آنها برانگيخته بودند  

 و ايـن   راضي نبـودم   ابدا كه كردم در حالي   فرار به اين وسيله   روحي جاناتهي و در زير فشار    احساسات
بر اعمال من حكومت نمي كـرد و كـاري هـم كـه از      عقل يعني در آن ساعت   نبود عمل اختياري  يك

يك بار ديگر هـم      و تظاهر باشد   دروغگويي مدرك نمي تواند براي كسي    انجام داده شود   روي بي عقلي  
بـه   نامـه  آن نامـه و فرسـتادن     آن بعد از نوشتن   من بالفاصله  دروغ نمي گويم    خدا پرويز به  به تو گفتم  

عمـل غيـر     و چون ديـدم ايـن      را بگيرم  به پستخانه بروم و نامه     پشيمان شده بودم كه مي خواستم      قدري
و  پس بفرستي  را نخوانده براي من    نامه آن و خواهش كنم   براي تو تلفن كنم    ممكن است تصميم گرفتم   

براي  و در هر بار هم     وقت كم بود   از منزل بيرون آمدم ولي چون      به عزم تلفن كردن    و سه بار هم   حتي د 
موضوع  اين را هم كه خودت مي داني      و نتيجه  نشد كه نشد   به تو بايد يك ساعت معطل شوم       تلفن كردن 

ه با تحريك   بلك مجبور نكردند يعني مستقيما مجبور نكردند      همان طور كه خودت نوشته اي مرا       نامه پس 
 ايـن موضـوع    كردم يك بار هم از تو خواهش      كه اشتباهي مرتكب شوم    مرا وادار كردند   احساسات من 

من از اين    صحبت مي كني   من از اين نامه ي جهنمي     باز هم  رفته اين كه يادت   كني و تو مثل    رافراموش
. اختـصاص دهـم    نامه استرا به شنيدن هر چه مربوط به اين     از وقتم  يك دقيقه  حاضر نيستم حتي   به بعد 

 زيـاد  عطـا كـردي    وعـده  لقبي كه تو به اين     اين اوال )به وعده ي سرخرمني    راجع و اما (. همين و بس  
تا موقعي كه تـو وضـع        صحيح و درست و پابرجاست     چون اين وعده   نيست به حقيقت  و مقرون  برازنده

براي حرف هاي    زياد نكه مي دانم  با وجود اي   پرويز جمع كني  و بتواني پول   مرتب كني  ماليت را اندكي  
كنـار   شـرط هـا را     و موضـوع   ديگر مخـالفتي نـدارد     كه مامانم  باز هم مي گويم    قايل نيستي  ارزش من

  اين هم گـزارش     همه مواففق اند   تقريبا نباش حيث نگران  پس تو از اين    )آن هم به خاطر من    (گذاشته  
 بـه مـن نگفتـي      نگويي چرا  كه بعد ها   يمباور نكن من فقط مي گو      من مي خواهي باور كن مي خواهي      
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 اگر من خودم يـك قـدري       پول داري  احتياج به  كه براي موفق شدن    به تو گفتم   دفعه يك عزيزم پرويز
 كـه   افـسوس  حل مي كردم ولي تو به نفع را هم رسيده بودم اين مشكل   بزرگ تر بودم و به سن قانوني      

مـشكلي   براي مـن   قيودات خانوادگي  اين بندها و   قتو در حقي   ميشود سلب ديگر در اينجا اختيار از من     
 به خاطر اين كه تو فرصت بيشتري داشته باشـي و بهتـر بتـواني               من اند كار من  بزرگ و مانع پيشرفت   

اين موضوع را با پـدرم       مي كنم  تمديد تا بهار سال آينده    را به شش ماه يعني     چهار ماه  مدت فعاليت كني 
بعـد ازگذشـتن     هم ذخيره كني    تومان 150اگر ماهي    پرويز تو  فق است و او موا   هم در ميان گذاشته ام    

جزيـي   به غير از خرج لباس و خرج هاي        تو من فكر نمي كنم     تومان پول خواهي داشت    900 شش ماه 
 عالوه و به  كنار بگذاري  از حقوقت   تومان 150ماهي   مي تواني  ديگر خرجي داشته باشي پس به آساني      

اراده كـرده اسـت بـه        آنچه را كه   مي تواند  هم نه يك ماه    ماه 9داشته باشد    اراراده و پشتك   وقتي انسان 
ايـن دو هـر      احتياجي نيست ولي تـو بـين        تومان 500گفته بودم كه به بيش از        دست بياورد من به تو    

و از   با تجمالت  با تشريفات با جشن    چون الزم است من هم مثل تو       را كه مي خواهي ذخيره كن      مقداري
ولي وقتي   پولدار و ثروتمند باشد    كه شوهرم  شايسته مي دانم   مخالفم و آن را در صورتي      چيزها اين قبيل 
مفصلي بگيري نه تنها راضي نمـي        جشن مثال مالي نداري كه بتواني    استطاعت آن قدرها  تو هنوز  مي بينم 

لوگيري كـنم   و از اسراف و زياده روي ج       تو بردارم  باري از دوش   سعي مي كنم   حتي االمكان  بلكه شوم
اعتـراض كنـي     تعيـين كـرده ام     مقداري كه من   از اين حيث ناراحت باشي و به       تو هيچ وقت نبايد    پس
 بـديش  موضوع را به نفع تو خاتمـه داده ام         كه توانسته ام   و تا آنجا   را كرده  من همه ي حساب ها     چون

 من پدر من به تو مي گويد     و مثال وقتي     خيلي اهميت مي دهند    كه پدر و مادر من به اين چزها        اينجاست
او  اين نيست كه اصال جشني گرفته نشود من او را از تو بهتر مـي شناسـم                 مقصودش مخالفم تشريفات با

و بـا ايـن مخـالف     بگيرند و هزار ها تومان خرج كنند تشريفات را ايت مي داند كهمثال در كافه جشني    
 وشئونات خـانوادگي خـود     حيثيات به هانتيرا ا  آن و عدم  نه با جشني كه در منزل گرفته مي شود         است

  پـولي  اين بوده است كـه تـو بتـواني         و اين كه به تو پيشنهاد كرد صبر كني مقصود اصلي اش            مي داند 
  بهترين مقدار مي تواند   با كنمترين  به عقيده ي من انسان     ببين پرويز  بگيري و جشن مختصري   جمع كني 

 مجلـسي  حس و يك قدري   سليقه كه اندكي  به شرطي  راهم كند ف را چيزها بهترين دهد و  انجام را كارها
 داشته باشـي ولـي مـن       تا تو ه عقيده اي     و به همه خوش بگذرد     را بكنند  تعريفش كه همه  بدهم ترتيب

را فـراهم    و فقط مي خواهم رضـايت پـدر و مـادرم           زياد به اين چيزها پايبند نيستم      همان طور كه گفتم   
هرگـز از ايـن    و تـو نبايـد   داشته باشي كه تو استطاعت   قدر خرج كنم  آن   مي كنم  كرده باشم من سعي   

قدري فكر   هم يك  تا من  براي اين منظور خرج كني     بگو چه قدر مي تواني     تو به من   ناراحت شوي  بابت
  . . . گله ها و شكايت ها برويم سر و اما حاال را گير بياورم كنم و راه حل

كه  تا اندازه اي هم حق داري و من هم اعتراف مي كنم             كني تو هميشه سعي مي كني از من گله        پرويزم
نيست  به خاطر داشته باشي كه فروغ پيغمبر       را هم  اين ولي بايد  اشتباهاتي مي شوم   مرتكب اوقات گاهي

پرويز  در زندگي مرتكب خطاو اشتباهاتي نشود ولي باور كن         غير ممكن است   ساده و عادي   ويك انسان 
مخصوصا نسبت به    رفتار كنم  آنچه كه گفتم   و بر خالف   بگويم به تو دروغ   امنمي خواسته    هيچ وقت  من

آينده و   تو را همسر   ناراحت مي شوم چون تو را دوست دارم        بگويم به تو دروغ   من اگر بخواهم   تو اصال 
 را گـول زده ام زيـرا       مثل اين است كه خودم     بگويم اگر به تو دروغ    و بنابراين  شريك طندگيم مي دانم   

و  نبايد وجود داشته باشـد     و حايلي  پرده من و تو كوچك ترين     بين من هستي  زندگاني و شريك چون ت 
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بزرگي محسوب مي شـود      و مهربان باشيم پس اين گناه وخيانت       صميمي فوق العاده  هم به نسبت ما بايد 
 بعد  زده ام كه   درست است من حرف هايي     كنم از تو پنهان   را و يا موضوعي   اگر من به تو دروغ بگويم     

قـرار   در موقعيتي  انسان گاهي اوقات   نيست تقصير من  به خدا پرويز   آن عمل كرده ام ولي     ها بر خالف  
مرتكـب   اشـتباهي  و يا  بزند حرف هايي  قبلي اش  ميل و رضايت   كه مجبور مي شود بر خالف      مي گيرد 

از  مـن  كرده اي و حرف هاي خودت را فراموش        رفته اي و كارها    كه تنها به قاضي    اما تو مثل اين    شود
ولي تـو مـرا      به تونگويم  گرفته بودم آن را هرگز     و خيلي هم بزرگ دارم تصميم      گله ي بزرگ   تو يك 

 اما زياد عصباني نشو درست فكـر كـن         تو من هم مي گويم     كه اين طور است از لج      حاال وادار مي كني  
  جواب مرا بده  بعد

بـه   در آن شب خيلي حرف ها زدي كـه زيـاد           وت  به ياد داري    كه به خانه ي ما آمدي      را آخرين باري 
اگر تـو را     به خدا  كه يك حرف عجيبي زدي    كه مي خواست يبروي    ولي وقتي  مذاق من خوشگوار نبود   

از  آن را  دليل و علت   تالفي مي كردم   همان جا  قايل نبودم  و اهميتي  تو ارزش  و اگر براي   دوست نداشتم 
فرامـوش كـنم و      اين موضـوع را    هم سعي كردم    تو و بعد   به خاطر  فقط نگفتم اما من چيزي   تو نخواستم 

يادت رفته حق هـم      ؟زده ام  چه حرفي  كمتر به آن بينديشم حتما االن از خودت مي پرسي چرا مگر من            
 را حاضر كن االن    خودت  در خاطر انسان مي ماند      بد كمتر  فراموش كني براي اين كه حرف هاي       داري

 آينه و شـمعدان     قيمت )حاضر نيستم (فروغ من ديگر    : گفتي   وت « )مواظب باش ( مي گويم يك دو سه    
 مقصود تو از گفتن    به خدا من نمي فهمم     » باال بردم  )به خاطر تو  (بيندازم و مهر را هم فقط        را پشت قباله  

و اگـر دوسـت      قبول نمي ني   با كمال ميل و رضايت     چرا داري اگر مرا دوست   تو اين حرف ها چيست   
قبول كني در صورتي كه اگر تو مرا         تنها به خاطر من    از آن همه گفت و گو      عددارد ب  نداري چه لزومي  

 ترحم كنـي   به من  تو خواسته اي   آيا !چه پس نخواهم داشت  تو خاطري  نداشته باشي منهم در نزد     دوست
را بيشتر نمي    ترحم و آيا اين كلمه ي به خاطر تو معني         ؟زده اي  عمل دست  عشق من به اين    و به احترام  

عجيب تو را به خـاطر مـي         وقتي اين حرف هاي    فكر مي كنم   وقتي به اين چيزها    به خدا  ؟تا عشق  دهد
متنفر مي شوم تو خيال مي كني        و بيچاره شده ام    كه اين قدر پست    از خودم  بلكه نه تنها از زندگي    آورم

. ه مـي كـنم    خف را در قلبم   و سركش  عشق ديوانه  من اين . نه هرگز هرگز   ترحم دارم  به كه من احتياجي  
زندگيم هم تمـام شـود        حتي اگر به قيمت     من سعي مي كنم    من از اين همه اميد و آرزو چشم مي پوشم         

 ؟ازدواج كند چـرا    از راه ترحم با من     راضي نمي شوم كسي    ولي هرگز  را فراموش كنم   و عشق تو   تو را 
 اگر مـن خـوب و       ؟تنشسته اس  بر دامانم  ننگ مرتكب شده ام و كدام لكه ي        مگر من چه گناهي    ؟چرا

مـرا   باشم اگر تو   مطيع و باوفا   اگر مي توانم براي تو همسري      تو را خوشبخت كنم    اگر مي توانم   مهربانم
نجيب و برجسته مي تواند داشته باشـد پـس        دوست داري و اگر من صاحب صفاتي هستم كه يك دختر          

چـرا   قبول مي كنـي    اكراه  با را و آن   تومان كني  10000با كمال ميل     مثال مهر مرا   چرا حاضر نيستي  
كـه   به دسـت نمـي آوري      همسري كه مي دهي   مگر در بهاي آنچه    و مگر در اين معامله زيان مي كني      

تو زحمت خواهـد كـشيد       خاطر آسايش  خواهد شد و يك عمر به      و سعادتت  يك عمر باعث خوشبختي   
   ؟ديده اي زيان بريزي او به پاي هم آيا اگر تو تمام دنيا را

كـنم   من نمي توانم تو را خوشبخت      را ندارم  چون تو  همسري شخصي  لياقت من نه من بد هستم   ولي اگر   
نمـي   اسـت  تو مرا دوستنداري پس چرا حاضر مي شوي و تازه مي گويي به اطر تو نه نگو اگر اين طور                   

ه همه گفتگو و چان    بعد از آن   مزدي نداشت  داشتم خاطري كلمه را تكرار كني اگر من      ديگر اين  خواهم
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 تو را وادار كرده    پس چه كسي   نمي خرد  كه به جان   بال را  نرخ مرا معين كني و بپذيري انسان       تازه زدن
به من رحم كنـي در       رضايت دهي مگر نه اين كه تو خواسته اي         و ورزي كه به اين عمل مبادرت     است

را ديوانه مي    آدم خدا اين چيزها   به بود نخواهم و خشنود  راضي صورتي كه اگر اين طور باشد من هرگز       
قباله و   پس كنم با تو زندگي   يك عمر  اطمينان داري و اگر مي داني كه من مي توانم          از من  اگر تو  كند

 و آيا اگر مهر من     ما تأثير داشته باشد    مي تواند در زندگي    آيا اين چيزها   چه چيز ديگر يعني   مهر و هزار  
تو تصور مي كنـي مـن آن         طالبه خواهم كرد  را از تو م    من هرگز آن   باشد تومان صد هزار   نه 10000

مي پردازي چشم داشته باشم و بخواهم        من كه تو در بهاي    كه به پولي   و دني طبع هستم    پست فطرت  قدر
 و قيـودات   بنـدها  و ايـن   ايـن طـور نيتـسم      مـن  خودم به كار برم نه     و به نفع   تو روزي قباله ام را عليه    

هديه اي كه همسر مـن       بزرگ ترين . ين چيزها اهميت بدهم   كه مرا وادار مرده است به ا       خانوادگي ست 
طبـع و   اوست بلندي  نجابت و شرافت   اوست نجابت روح اوست اخالق اوست    كند مي تواند به من تقديم    

مي تواند داشته باشد يـك قبالـه مـن           و چه نفعي به حال من      من مي خواهم چه كنم     فكر اوست  استقالل
پابنـد   خودم را دلخوش كنم و به ايـن قيـود          مي دانم كه به اين چيزها     را باالتر و بزرگ تر از آن         خودم
در اين يك كمه ي كوچك به قـدر يـك            من اين حرف مرا آتش مي زند      به خاطر من   نه تو نگو   باشم

حيـوان   بـراي آن  مثل اين كه تو بخواهي يك حيوان بي ارزش را خريـداري كنـي و        دنيا معني مي بينم   
را راضي كنـد و او را        او تو  الحاح و التماس   شند و تو راضي نباشي و باالخره      كرده با  زيادي تعيين  قيمت

 يعنـي تـرحم    به خاطر تو دادم    را فقط  اين پول  به همان بهاي گزاف خريداري كني و بعد هم بگويي من          
مطمـئن   به تو رحم كردم    نبودي ولي من دلم سوخت     تو اليق  يعني اين قدر ارزش نداشتي    يعني تو  كردم

بـا   بله پرويز تو مي خـواهي     . خريداريت مي كردم   و با كمال ميل    بيشتر به بهاي  داشتي  ارزشي باش اگر 
به تو رحم كردم دلم سوخت       فروغ من  بگويي كلمه مي خواهي به من     بكني تو با اين    را معامله من همين 

به . ي كردم قبول م  و از همان اول    رضايت و و با كمال ميل    من راضي مي شدم    اگر نه . ارزشي نداشتي  تو
چنـين   شـنيدن  توقـع  از تو  من اين طور باشد   بايد آخر چرا  تأثر گريه كنم   از شدت  خدا دلم مي خواهد   

و  و مقـام  و شـغل  طبع و نظر مردي اهميت مي دهم به ثـروت      آن قدر كه به بلندي      را ندارم من     سخناني
در   كند من اشتباه كرده باشم      نمي دانم خدا   ؟ندارم چرا تو بايد اين طور باشي       شخصيت اجتماعي او توجه   
اين باز هم    )را پشت قباله بيندازم    قيمت آينه و شمعدان    من ديگر حاضر نيستم   (جاي ديگر تو مي گويي      

و بـاور    كوچك و پست كرده اي     مرا تحقير كرده اي   با اين حرف مرا    باز هم  تو همان معني را مي دهد    
 از تو سلب مي شود     ه تو بدبين مي شوم اعتمادم     مي كند نسبت ب    تاثير بدي در من    اين حرف هاي تو    كن

بـه ايـن    اين چيزها در من خيلي تاثير مي كند و من ؟اين حرف را مي زني دارد و تو چرا آخر چه دليل 
  مـي ترسـي    تو نمي فهمم  را مخالفت تو  اين هر چه فكر مي كنم دليل     . توجه دارم  بيش از اندازه   جزييات

چه طور   اين كه فكر پچه گانهاي است      از عهده ي آن بر آيي      ني به موقع  و تو نتوا   قباله زياد سنگين شود   
 بـد اسـت   به خدا خيلي را صاف كني جاده روزهاي جدايي هستي و مي خواهي     زندگي به فكر   از اول  تو

عملـي   غير نهاين جدا شويم  روزي من و تو هم     كه ممكن است   تو تصور مي كني    من خيلي رنج مي برم    
مجبور شـويم از هـم       اگر ما در زندگي زناشويي     و تازه تو تصور مي كني       نيست اين باور كرددني   است

چنـين   كـنم  من فقط براي اين كه به تو ثابت        نه به خدا   مي دهم  اهميتي. . . به قباله و مهر    من جدا شويم 
و  مـن پـست    زيرا مي خواهم خيال تو راحت باشد       در يك نامه همه چيز را به تو مي بخشم          ندارم فكري
قرار دهم ننگ مـي      را منبع عايدي   قباله ي خودم   را كه بخواهم يك روز     حتي فكر اين   نيستم من  كثيف
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مـن وقتـي     غير از اينهاسـت    زناشويي هدف من در زندگي    گريزانم  به اين ماديات    من از آلودگي   دئانم
طر او و بـه خـا      بـه خـاطر    قطره ي خونم   تا آخرين  و لحظه ي حيات   تا آخرين  را دوست بدارم   شوهرم

 كـه  زيرا احساس مي كنم    ازدواج كنم  فقط مي خواهم با تو     من امروز  خوشبختي او كوشش خواهم كرد    
در  من از دسـته ي دخترانـي نيـستم كـه منظـورم      را فراهم سازم خوشبختي تو وسايل به خوبي مي توانم   

من ايـن    اشدو توالت كمردن ب    قشنگ تر  لباس هاي  پوشيدن آزادي بيشتر و يا مثال      تحصيل   فقط ازدواج
معرفـي   فكر مي كني كه من اين طور كه بـه تـو            آيا(. پستي و رسوايي مي دانم     را ننگ مي دانم    چيزها

تا  زحمت تو بشوم نه اينهم قابل قبول نيست زيرا انسان          تغيير اخالق بدهم و باعث     و بعد ها   شده ام نباشم  
 بين وضع مـادي    مي خواهي تناسبي   اخود انتخاب نمي كند آي     را براي همسري   او به كسي اطمينان ندارد   

به وضع مادي كسي بستگي ندارد و با         اين چيزها  برقرار باشد اين هم كه غير عملي است        با اين چيزها   تو
مـن   )و بايـد پيـروي شـود       خانواده ها مربوط است و عالوه بر اين رسم است          اجتماعي و مقام  شخصيت

 را صد هـزار تومـان مهـر و انـداختن           عشق  سعادت و من شرط ازدواج   عقيده ندارم  شخصا به اين چيزها   
چشم داشته   كه به مهر و از اين قبيل چيزها        نمي دانم من كسي نيستم     به پشت قباله   قيمت آينه و شمعدان   

همـه   حاضرم فقط به خاطر اين كه به تو ثابت كنم پست و كوته فكر نيستم              باشم و همان طور كه گفتم     
پدر و   را فقط به خاطر    اين چيزها  من ببخشم به خودت  نظور مي داري  را كه تو در قباله ي من م        ي آنچه 

حمل  آنها به طرز فكر و عقيده ي تو آشنايي ندارند و اين مخالفت تو را               مادرم و رضايت آنها مي گويم     
خيلي عادي بود نه درسـت       مثال اگر تو فكر مي كني اين موفقيت آخريت         بر لئامت و خسيسي مي كنند     

به نفع تو تمام شد ولي نظر پدرم درباره ي تو تغيير كرد و اگـر تعريـف هـاي مـن و                       است كه باالخره    
 اين موفقيت به چـه قيمتـي       ببين پرويزم  عقيده داشت كه تو آدم خسيسي هستي       نبود هنوز هم   داليل من 

 من فكـر   مي شدند مي داني    به تو خوشبين تر    آنها موافق مي كردي   از اول  اگر براي تو تمام شد و حاال     
عقايـد   كه اين جزو   و چون مي دانستم    موافق بودم  بوده و كامال   مهر صحيح  مخالفت تو با مقدار    ي كنم م

دومي زياد مـرا ناراحـت كـرد درسـت           دفاع كند وي اين مخالفت     از عقيده اش   هم بايد  و انسان  توست
ينـه و  آ قيمـت  تـو هـم   به من چيزي نـداد  به تو پيشنهاد كردم در صورتي كه پدرم است كه من خودم 

   ؟چرا بايد قبول كني تو ؟ولي تو چرا پذيرفتي را پشت قباله نينداز شمعدان
وقتي فكـر مـي    افكار است كه مرا ديوانه مي كند اين چيزهاست كه مرا رنج مي دهد پرويز محبوبم اين  

 آن وقت مجبور مي شـوم      پيدا كنم و هيچ دليلي براي آن نمي يابم         علت مخالفت تو را    و مي خواهم   كنم
 راضـي شـوي    به اين چيزها   به خاطرم  كه تو  ارزش ندارم  من آن قدرها   كه شايد  دليل متكي شوم   به اين 

بـراي   تـو هرگـز مـرا      ارزشي نداشت  در نزد تو   و وجود من   اگر من  اين طور نيست   نه شايد نمي توانم  
هـر    نـه  نفوذ نكرده اگـر    در تو  حتما اين عشق زياد    فكر مي كنم   انتخاب نمي كردي و باز هم      همسري

. و بعـد . نمي تراشيدي براي خودت مانع   را بهانه نمي كردي و     و اين چيزها   مي شدي  بود موفق  وسيله اي 
 و مي خواهد   فكر گرفتار شده   را كه در تنگناي    حالت انساني . . . حدس بزن  حالت مرا  ديگر خودت . . . 

 پرويـز . . . مي انـدازد   خودش دنهمه ي گناه ها را به گر       ناچار را تبرئه كند و نمي تواند و به        محبوبش
 دل پرم را خالي كردم     من حاال كه   اما فكر مي كنم سر تو هم درد گرفته باشد         تمام شد  ديگر گله ي من   

در بهـار    اگر گفتـي    پرويزم ؟بايد به من جواب بدهي كه چرا       تو اما فكر نمي كنم   موضوع به اين  ديگر
 را ديديم  يكديگر بعد از مدتي   براي اولين بار   من و تو  در همان روزي كه     . چه اتفاقي مي افتد    سال آينده 

 پرويـز  اصـال  بايد موافقـت كنـي     هم تو همان روز باشد   ازدواج مي كنم   مي خواهم روزي كه با تو      من
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 من مخصوصا  و شادماني كرد   كه نمي شود خوش بود     و برف و باران    توي سرما  ندارد هيچ لطفي  زمستان
 تو فرصت بيشاري براي فعاليت داشته باششي و هم بهـار بيايـد              هم تمديد كردم كه   مدت را به شش ماه    

   آذر  آبان  مهر  ببين شهريوز  )چه حرف هايي مي زنم     چه بي تربيت شده ام    ( عشق است  چون بهار فصل  
مي خواهي باور كـن مـي         اين ديگر حتمي و قطعي است       خوشبختي= پرويز  +  فروغ     اسفند   بهمن  دي

را  وشكايت ها  همه ي اين گله ها     برسد تا من تالفي    خدا كند زودتر فروردين    .آزادي. خواهي باور نكن  
خيلي چيزها مانده كه به تو نگفته ام و          نامه ام خيلي طوالني شد اما هنوز       بگو ان شائ اهللا    سر تو در بياورم   

و  ويسمفردا يك نامه ي ديگر ممي ن       اين ديگر باشد براي فردا     به نصف مطالب نامه ي تو جواب ندادهام       
حـاال خـواه راسـت و خـواه          گرفته اي  مي دهم پرويز به من گفتند تو رتبه        تو پاسخ  به بقيه ي گله هاي    

اگر دروغ است تبريك من مال روزي كـه ايـن    را گفته ام اگر راست است كه هيچي        تبريكم دروغ من 
 فكر كـردم  ههر چ  آخر نامه ات يك شكلي نقاشي كرده بودي كه من          پيدا كرد پرويزم   حقيقت موضوع

مثـل يـك     سرم نمي شود   از اين چيزها   من به خدا   ت -آخر اين چيست ق      آن سر در نياوردم    از معماي 
يعني پرويز شاپور ولي از آن       پ ش كه مي دانم     است. . . كار حضرت  ولي حل كردنش   فرمول مي ماند  

  يـك عالمـت    ديگـر  چيـست  يعني چه و مقصودت    ق ت  رابگو راستش دو تا بااليي ها چيزي نفهميدم     
بـراي مـن خـط و        كنم گمان هم ميان يكي از صفحه ها كشيده بودي از اين هم چيزي نفهميدم             ضربدر
 ام  ديگر از اين به بعد جـواب نامـه   برايم بنويس يادت نرود  اين را هم؟اين طور نيست   كشيده اي  نشان

 بسيار خوب خيلـي    اب دادي در هفته ي بعد جو     تو و من شنبه ي گذشته براي تو كاغذ دادم        را زودتر بده  
بـه مـن      چون اين كلمه    فروغ من  يا  فروغم به من بگويي   هميشه پرويزم دلم مي خواهد   . . . تنبلشده اي 

 مال تـو   تو هستم  كه مال  به ياد مي آورم    قوت قلب و اطمينان مي دهد و من در هر بار كه آن را بشنوم              
 آخر پرويز در آنمرتبـه     اغذ مختصر مي نويسم   گله نكن كه چرا ك     ديگر از من   كه اين قدر دوستت دارم    

 اما تو مثل اين كه دواخانه     . و به همين دليل نامه ام مختصر و كوتاه بود          نداشتم براي نوشتن  من سوژه اي  
وعـده ي معالجـه مـي        و به من   تعريف مي كني   از داروهاي اختراعي خودت    باز كرده اي پشت سر هم     

يك روز در    معالج ه كني   و با همين روش بخواهي     ن سرعت به همي  دهي اگر مريض هاي ديگرت را هم      
كـه زيـاد بـراي داروهـاي         اين از من به تو نصيحت      و تحويل زندانت مي دهم     داروخانه ات را مي بندم    

بايد جواب نامـه ام را       اين دفعه  بخواهي همچنان باقي ست    تبليغ نكني و اما اگر از درد دست من         خودت
فـردا   جمعه است من زود امروز. را شكسته ام زود    پرحرفي من ديگر ركورد   زود بدهي نامه ام كتابي شد     

عـصري   به دست تو مي رسد تا چهـار شـنبه          حتما دوشنبه  شنبه يك شنبه   به پست مي اندازم    اين نامه را  
جزايي ات مي    وظيفه تسليم مقامات   حتما بايد جواب نامه ام را داده باشي و اگر نه به جرم اهمال در انجام               

   .كنم
  خداحافظ تو فروغ تو

يك دفعه ي ديگر هم از تو خواهش كردم ولي مثل اينكه يادت              بفرست را براي من   پرويز يك عكست  
خـواهم   باشد من همان عكس زشت تـو را دوسـت          عكس قشنگ نداري   اگر عذرت اين است كه     رفت
  از همه ي مردم دنيا بهتر و خوب تري ديگر بهانه نياور در چشم من تو داشت
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 16 نامه ي شماره
كه هم زود به نامه ام جـواب         ممنونم از تو خيلي   حاال شدي پسر خوب    پرويزم نامه ي تو رسيد بارك اهللا      

شدم هيچ چيز    به خدا خيلي خوشحال    دادي و مرا در انتظار باقي نگذاشتي و هم عكست را برايم فرستادي            
حاال مثل اين كه ديگـر       دچار سازد  سرتم و مثل ديدن عكس تو مرا به آن هيجان        ديگري نمي توانست  

درست است كـه     فاصله داري  خيلي با من  و لي تو خودت    تو هر دو با منند     خيال تو و عكس    تنها نيستم 
بهتـر   كه قلب ممن هـم در پـيش توسـت          فراموش كني  هم نبايد  جاي تو در قلب من است ولي اين را        

مـي   پرويز عزيزم  بين من و دل است     فاصله  قدر چه يارب اين قدر از تو دور     تو در دل مني و من      بگويم
در نمي ماني و مـن       در مقابل سواالت من    براي اين كه تو هيچ وقت      را دوست دارم   داني چرا اين قدر تو    

باور  با يك جواب حسابي و منطقي مرا سرجايم بنشاني         را داري كه بالفاصله    تو آن قدرت   هر چه بگويم  
 كه در حاضـر جـوابي       ام تو خيلي شيطان هستي و مي خواهم بگويم         درمانده شده  تو خيلي  در مقابل  كن

اين كه تو هميه ي افكار مـرا مثـل   “ بسته اي پرويز يك چيز ديگر هم هست و آ همه را از پشت  دست
و  منطـق  در مقابـل   قبول دارم انـسان    همه ي آنهايي را كه نوشته اي       و درك مي كني    مي خواني  خودم

را  همه ي حرف هاي تـو      جز اينكه  االن هيچ چاره اي ندارم     شود مثل من كه   تو بيچاره مي     طرز استدالل 
 منظور و مقصودي نداشتم و مـن انـشااهللا         و من هم چز اين     كه راست مي گويي    بدهم بپذيرم و به تو حق    

از  جواب هايم  البته(آنها جواب مي دهم      اين نامه ي تو را جلويت باز مي كنم و به يك يك             سر فرصت 
خيلي گرفتار بي كاري و خماري شده        معلوم مي شود تو در اداره      )كه خودت مي داني    استهمان قماش   

كـه از پاكـت هـاي     به جايي رسـيده  و ديگر كارت در آنجا جئاب مي دهي  هم به نامه هاي من    اي كه 
. . به خـاطر  (كلمه ي    از استعمال  كه دانستم منظور تو    حاال اداري هم سوء استفاده مي كني پرويز محبوبم       

كه تو را خيلي دوسـت دارد        فروغ به خاطر من به خاطر     براي جندمين بار بگويم كه     نبوده. . . و  ترحم ).
مـي   اسـت  خيلي هم به جا و صـحيح       كه اتفاقا  عجيبن بپر پايين تو آخر با اين اصرار       بيا و از خر شيطان    

ولـي   حق داري  ويي و من قبول دارم كه تو راست مي گ        آخر پرويزم  بدبخت كني  را من و خودت   ترسم
آن وقت مي داني چه طور مي        برداري از عقيده ات   كه حاضر نيستي دست    و تو هم   آنها كه نمي پذيرند   

است كه تـو دوسـتم       حاال ديگر برايم مسلم شده     اين هم كه   از هم جدا مي شويم     براي ابد  تو و من ؟شود
هـم   آن دفعـه   دروغ مي گـويم    ي كه خيال نكن  برايم ارزشي نخواهد داشت    ديگر بعد از تو زندگي     داري

 عمـل نمـودم    كه گفتم  آنچه ولي اين طور نبود پرويز من و به        تصور كرده بودي كه من دروغ گفته ام       
 را به مـن    و تو  به تو   كه مرا   و اميدوارم  خدا عادل است   ولي خدا نخواست من بميرم و تو را نداشته باشم         

بـه خـدا حيـران     و ناراحتم وضع رنج مي برم از اين ل تومن هم مث. برساند را به سعادت ابدي و من و تو  
حـاال   اما بپذير پـدرم  گشود اما نامه ي تو رسيد و راه حلي جلوي پايم      بودم مي دانستم چه كار كنم      مانده
و باطنا به منظور ديـدار تـازه كـردن بـه             براي هوا خوري   تقريبا يك هفته است كه ظاهرا      نيست تهران
 او ترتيب كار را تعيين كنيم      تا پيش از مراجعت    و ما بايد   مراجعت مي كند   وزهرفته همين چند ر    زنجان

 تو مـي نويـسي     بزنم من كه پيغمبر نيستم تا حدس      ببينم چه قدر پول داري آخر      اول براي من بنويس    تو
 پنهـان كنـي    از من كه نبايـد چيـزي       تو را با عددد معين كن     اين مقدار جزيي   بسيار خوب  مقدار جزيي 

 و تو  بردارد تا من   است از روي زمين    الهي خدا نسل هر چه اسكناس      چه قدر مي تواني خرج كني      بنويس
را كه تو بايد     ديگر و ضمنا مقداري    راحت شويم پرويز من كه براي تو نوشتم چرا پدرم گفت چهار ماه            
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پـيش از    من مي خـواهم    آن قدر پول داري اگر نداري چه قدر داري         آيا تو  حاال ذخيره كني معين كردم   
بايد در مقداري كه تو قـادر        و بنابراين  باشد تو مناسب   با وضع مالي    را طوري ترتيب دهم كه     وقت كار 

پدرم بيايـد    بعد تا  رابرايم بنويس  تو صريحا اين موضوع    پس با خبر باشم   مصرف كني  در اين راه   هستي
 موافق است و حاضـر اسـت    مانمما با مامانم صحبت كردم  هم هر چند حاال   مي كنم  مذاكره با مامانم  من

آن  يا نـه  مالي آماده اي كه از لحاظ وقتي براي من نوشتي تو پرويز  )دروغ نمي گويم  ( به ما كمك كند   
را بـا او   اين موضـوع  آمد مامانم وقتي پدرم اگر آماده بودي   وقت من هم مي فهمم كه بايد چه كار كنم         

او را از    كه براي مـن نوشـته بـودي        نه با مضموني   بتهال به وسيله ي يك نامه     وتو هم  در ميان مي گذارد   
 را انجام مي دهم    يعني اصرار و پافشاري    را وظيفه ي خودم   من هم  و ضمنا  خودت با خبر مي كني     تصميم

 تو بايد نامه ات را طوري ترتيب دهي        پرويز مي يابد  ما پايان  كه كار بر وقف مراد     با اين ترتيب مطمئنم   
چه كار كني امـا پرويـز        كه براي تو مي نويسم    باقي نماند من بعدا    ايرادي كه ديگر جاي كوچك ترين    

 )البته به خاطر مـن (تا آنها راضي شوند  را پشت قباله بيندازي. . . قيمت آن نكن كه بايد   را فراموش  اين
را  ديگر بقيـه اش   . . . و بعد هم   و تو داماد   يك روز مي رويم خريد و يك شب من عروس مي شوم            بعد
تـا مـي     من بدبخت  مي كني  اظهار نا اميدي   چرا خيلي خوشبختيم اما پرويز تو     راستي ت حدس بزن  خود
مرتبه نامه ي تو مي رسد و نويـد بـدبختي و       اميدوار شوم و درسم را بخوانم يك       به آينده  يك قدري  آيم

  بـشويم  از يك ديگر جـدا     طور مي توانيم   آخر ما چه   زهره ترك مي كند    و مرا از ترس    جدايي مي دهد  
را  كوچـك سـعادت خـودش      و اختالفات  اين انصاف است كه آدم بيايد و به خاطر چيزهاي جزيي           آيا

مـن هـم     امـا از انتقـام     خيلي اذيت مي كني    تو مرا  را به خدا اين قدر سخت نگير       لگدمال كند پرويز تو   
در  موجود است  ازدواجمان را كه در راه    و مشكالتي  كه همه ي موانع    قدرت داشتم  آن قدر  كاش بترس

از  كـامال  من برسم ويك خوشبختي ابدي   حقيقي تو به يك سعادت    و در كنار   از ميان بردارم   يك لحظه 
 كـه بايـد بـا تـو        تو گفته اي   اجرا مي كنم   در اختيار تو هستم هر چه بگويي با جان و دل           حيث فكري 

 سعي همه ي  تا من  بدهبه من قول     تو موفق شوي   اما به شرطي كه    بسيار خوب من حاضرم    همكاري كنم 
آيا  داري چه عقيده اي   تا ببينم  منتظر جواب تو هستم    حاال پرويزم  را در اين راه مبذول دارم      و كوششك 

تـا مـن     به هـم برسـيم     من و تو زودتر    خدا كند  اذيت كني  مرا و يا نه باز هم مي خواهي       قبول مي كني  
از عكس هاي تو هـيچ صـحبت         اما پرويز  رمسرت در بياو   )البته كارهاي نكرده  ( را  كارهاي تو    تالفي
 اي بال چشم هـا را خمـار كـرده         . . . آن يكي  آه خودت خيلي مثل  ژست كه خيلي گرفته بودي      نكردم

از اين چيزها    تو هم  چشمم روشن . . . كج ديگر چه مي دانم      فرق  برده موها را مرتب كرده     ابروها را باال  
آن قدر كه دلم     اجازه مي دهي   را بدهي  بايد حتما جوابش   نماز تو مي ك    يك سوال  پرويز مهربانم  ؟بلدي

دو سـه روز ديگـر    پرويـز حـاال   يـادم رفـت   يك چيزي )ژست نگير( ؟را ببوسم عكس تو  مي خواهد 
اگـر   مطمئنم قبول شوم  پس دعا كن   ما شروع مي شود و تو هم كه مي داني من تجديدي هستم             امتحانات

بـه   بخوابي بگو اي خداي بـزرگ مـرا        هر شب وقتي مي خواهي     خواهم شد ببين   حتما قبول  تو دعا كني  
بـه هفـت هـم راضـي       و بـاالخره 16 يا 18يا  ( 20 و باز هم فروغ را به نمره ي        فروغ فروغ را به من    

بـراي بعـد از      را بگـذاريم   اين موضـوع   نرود پرويز من عقيده دارم     يادت برسان  در انتحان شيمي   )هستم
يك هفته طول مـي كـشد و تـا     به من جواب بدهي و تا تو  من به تو برسد   تا نامه ي     من هر چند   امتحان

تو هم صبر كن پرويز      ولي اگر نداده بودم    را داده ام   و اين موضوع مطرح شود من هم امتحانم        پدرم بيايد 
و  و خدا هم مثل اين كـه بـه مـن نظـر لطفـي دارد                مي خواهم  من در همه كار و هميشه از خدا كمك        
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موفق خواهي شد و پرويز من از آنمعمـا          مطمئنم از خدا كمك بخواه    بت مي كند تو هم    آرزوهايم را اجا  
 از آن اسـتفاده مـي كـنم        من هم از لج تو     حاال كه تو نگفتي    چيست ت-ق معني سر درآوردن و فهميدم   
 خداحافظ تو پرويز محبوبم  حق اعتراض هم نداري

   ت -ق 
  ف
  ف

  2/6/1329 اب نامه ام هستمهفته ي ديگر من منتظر جو روز چهار شنبه ي
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  زندگي مشترك
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 1 نامه ي شماره
  خرداد2يكشنبه 

مسافرت من بـا    . پرويز محبوبم ايناوليننامه اي است كه بالفاصله پس از ورود به تهران برايت مي نويسم              
اين نامه  و اكنون كه در ايناتاق خلوت به نوشتن          داشت باالخره گذشت   همه ي تلخي و ناراحتي هايي كه      

  . از آن همه ناراحتي ها در وجودم باقي نيست جز يك خستگي زياد و رنج دهنده چيزي مشغولم
الزم  را دوسـت داري  پرويز به خاطر تو و به خاطر اين كه تـو مـادرت  . هم االن از خانه ي شما آمده ام     

و  از زندگي خودمان   تمتوانس تا آنجا كه   همه سالمت بودند و من هم     . امشب به آنجا بروم    كه همين  ديدم
از قـراري كـه او مـي         خوشبختانه رساندم او تو را به   بود پيغام  حكمت هم . از تو برايشان صحبت كردم    

پـول   آيا بفهمد كه فقط منتظر اين است    كار تو را درست كرده و حتي پول را هم گرفته           گفت جاويدي 
  . اين موضوع تصميم بگيري ه يرا بايد به من بدهد يا به تو در هر حال خودت مي تواني دربار

تخت و كمد هم سفارش داده و گفته است كه كالسكه هـم بـه                لباسهاي بچه ي مرا دوخته     پرويز مامانم 
ديگر بـه فكـر      يك مژده يدگر كه تو پدرسوخته      اين هم  انتخاب مي كنيم و مي خريم      اتفاق هم برايش  

ري است كه درعرض همـين امـشب كـسب          البته اينها اطالعات و اخبا    . كالسكه و چيزهاي ديگر نباش    
بـراي   بزرگش رفت و قرار اسـت    بيژن هم به اتفاق مادر    . كرده امن و بيش از اين ديگر خبري نمي دانم         

  . به خانه ي ما بيايد ترتيب دادن كارش
يك روز درست يك روز تمام است كه وجـود تـو را در   . چند روز است تو را نديده ام پرويز مي داني   

را در  مثل يك موجود خوشبخت خـودم  را نمي شنوم و نمي توانم صداي تو. ساس نمي كنمكنار خود اح  
 تو نمي دانـي از آن سـاعت        پرويز همين فكر براي رنج دادن من كافي ست        . ميان بازوان تو پنهان سازم    

ر پيوسـته فـشا   . رسوخ پيـدا كـرده     چه افكار تيره و غم انگيزي در مغزم        كه از تو جدا شده ام تا به حال        
چهره ي تو يك لحظه هم از مقابـل چـشم مـن              گريه كنم  ميل دارم  بغضي را در گلويم احساس مي كنم      

به روي من خيره شـده اي و در آن حـال             و پر از عشقت    مهربان كه با نگاه   تو را مي بينم    دور نمي شود  
ـ  در سينه ام به تپش در مي آيد و گرمي اشك را بر گونه هايم      با فشار دردناكي   قلبم . مـي كـنم   ساساح

غـم مـن    . . . نه. . . را مي بينم    روز ديگر تو   20من نمي توانم خودم را با اين فكر تسلي دهم كه             پرويز
آن بـراي    كيفيت به اين موضوع از نظر كميت فكر نمي كنم         من اصوال. براي يك روز و دو روز نيست      

حال چه فرق مي كند اگـر    مي دهدرنج دوري از تو مرا. دور باشم من نمي توانم از تو. غم آور است   من
  . اين دوري دو روز يا صد سال باشد

عشق مقـدس و پـاكي       يك وجود تو احتياج دارم من تو را با هيجان         بودن به  براي خوشبخت  پرويز من 
پرويز چه فايده دارد اگـر يـك بـار          . داشته باشد  در دنيا نظيري   عشقي كه تصور نمي كنم    . دوست دارم 

پرويز به   ؟مگر تو خود اين را نمي داني       را مي پرستم تو را به راستي مي پرستم         ه تو ك ديگر به تو بگويم   
من  پرويز. و برنامه زندگي ات چيست     چهمي كني براي من بنويس غذا چه مي خوري         من بگو با تنهايي   

تـو   با عـشق   زندگي من . را دوست ندارم   تنهايي من بار است  اين خرين  ديگر هرگز از تو جدا نمي شوم      
از اتاق ديگر    مهران را تمام كنم   نمي خواهم نامه ام    سياه و تاريك مي شود     وام شده و وجود توست كه     ت

در دسـت    اين آخرين وسيله اي را كهبراي تسكين دردهاي خود         مرا صدا مي زند ولي من نمي خخواهم       
يس ايـن   هـر روز بنـو     آن قدر بنويس كه خـسته بـشوم        پرويز براي من نامه بنويس    . ازدست بدهم  دارم
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مـن از فـردا      پرويز. توجه خواهي كرد   به آرزوي من   و تو اگر مرا دوست داشته باشي       آرزوي من است  
و از تو هم همين انتظار       و جريان زندگيم را به طور مفصل شرح مي دهم          مرتب براي تو كاغذ مي نويسم     

كه اگـر فكـر و       تمامشب من بد خط و كثيف است مرا ببخش زيرا آنقدر خسته هس             اگر نامه ي   را دارم 
پرويـز بوسـه    . آن فردا شب باشـد     كه انتهاي  فرو مي رفتم   در خوابي  اكنون راحتم مي گذاشت   خيال تو 

  . مشتاقانه ي مرا بپذير هاي
  به اميد ديدار 
  فروغ 
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 2 نامه ي شماره
  خرداد5چهارشنبه 

جـواب مـي     رايم نوشته اي  خاصي ب  تحت تأثير احساسات   آن را  پرويز عزيز اكنون من به نامه اي كه تو        
  . دهم

مرا بـه نـزد      تو در آنجا نوشته اي كه بعد از سه ماه مي تواني           . بسيار تلخ و ناگوار بود     براي من  اين نامه  
موضـوع   حتي فكر كردن به ايـن     . چه طور بايد اين سه ماه را بگذرانم        نمي دانم  اكنون من. ببري خودت
را مـي    مي ترسيدم و در عين حال انتظارش       از آن   پيوسته چيزي كه . مرا از اشك لبريز مي سازد      چشمان
  . همين بود كشيدم

از  بـه مانـدن شـدم و تـو كـامال      كه من راضي بگويي يكماه و بعد همين بود كه تو سر مرا گول بزني    
شده ام و بسيار     رفتن تو  باعث كه من اقرار مي كنم   . درسا است . رابگويي دسترس من دور شدي حقيقت    

بـي   و مـن . وضعف اراده ي من بود كه تو را از من دور كـرد         اين كوته فكري   منده هستم پشيمان و شر  
و  ولي در آنموقع اميودار بود كه بعـد از يـك هفتـه            . تو رضادادم  به رفتن  خودم بدانم چه مي كنم     آنكه

درسـت حـدس زده اي       از گفته هاي مردم مـي ترسـيدم        من. حداكثر يك ماه با تو زندگي خواهم كرد       
 و براي فـرار   . اختالفي اندازد  سعادت ما را در هم ريزد و ميان من و تو           كه اين گفته ها    ه بيم داشتم  پيوست

 ميخواست دلم ما وارد شود   و در زندگي   بگيرد به ما ايراد   براي اين كه كسي نتواند     اين گفته ها   از دست 
  نباشد  اثري و دورو از اين انسان هاي بدنهاد به جايي روم كه

 ساده فرقي نداشت و من در هر دو جـا          با ياك اتاق گلي و     مجلل ي شخص من يك آپارتمان    پرويز برا  
چـه قـدر    . كه چه قدر احمق بودم     فكر پيوسته مرا آزار مي داد و حاال مي فهمم          ولي آن  خوشبخت بودم 

كينـه   دخالت كند دشمني مي كـنم      در زندگيم  كه بخواهد  با هر كس   من اكنون . و ضعيف بودم   بدبخت
 باشـد مـن  . . . .  نفرين مي كنـد  زم مادر من به واسطه ي همين موضوع هر روز مرا الاقل صد بار       مي ور 

در زنـدگي بـه      فهميده ام بايـد    تازه را به جان مي خرم زيرا      من اين چيزها  . نفرين ها هستم   مستحق اين 
  . را كدو فرض كرد تو ديگران حرف مردم خنديد و به قول

 تا هر وقت كه الزخ باشد بـه ايـن زنـدگي            پيدا كرده ام    استقالل اراده  فكر و  آن قدر قدرت   اكنون من 
  . تو پناه آورم و پر از رسوم و عادات پوسيده ي قديمي پشت پا بزنم و به آغوش قيد و بند سراسر

تـو   كمتر بودم و تو ديگر نگـو نگـو         احمق از يك . كه احمق بودم   من اكنون با صراحت اقرار مي كنم      
 گوش مـي دادم    آنها از گذشته ي خود شرم دارم چرا به حرف         نياور من  را به ياد من   ديگر اين حرف ها     
  بايد از اين حـرف هـاي        متمدن انسان آزاد يك  رنج مي بردم مگر يك انسان      چرا چرا ناراحت مي شدم   

  تو خالي رنج ببرد 
تاق گرايـه مـي     يك ا  بيا برگرد با هم    شده ام  بدگويي اشخاص ضعيف بودم ولي حاال قوي       من در مقابل   

مبل نداريـد چـرا      حق ندارد بگويد چرا    هيچ كس . سعادت زندگي خواهيم كرد    و در آنجا با كمال     كنيم
 ما را خوشبخت مي كنـد      عشق ما را گرم مي كند      من خواهم گفت در عوض ما عشق داريم        فرش نداريد 

  . خاطر مردم نه براي رضاي زندگي مي كنيم خاطر يكديگر ما براي
ا  من اين راحتـي    راحت باشم  كار كني و در عوض من      رنج ببري  م تو آنجا زحمت بكشي    نمي خواه  من

بگويي اطاعت   هر چه  بود بره مطيع خواهم   در مقابل تو مثل يك     من به خدا من    عزيز. برگرد نمي خواهم 
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و رنج و زجمت     باعث مسافرت  اگر من  پرويز عزيزم . كسي نمي تواند از ما ايراد بگيرد       مي كنم وهرگز  
كه ديگـر آن     به تو ثابت كنم    تا بتوانم  روزي بيايد  پشيمانم و اميدوارم   من از ته دل    مرا ببخش  و شده ام  ت

 مـن  اينديگر حتمي اسـت    من هم مي آيم    اگر بروي  راضي نيستم  مي روي من   آبادان چرا به  طور نيستم 
نخواسته ام كه بد     زيچي من مانع من باشي   نبايد با تو زحمت بكشم و تو هرگز       با تو كار كنم    مي خواهم 

  ) كه در آب و گل تو نيست چيزي نخواستم(خودمان  به قول يكي از شعراي باشد
 مرخصي بگير و به اينجا بيا يكي دو روز پيش مـن بـاش دو روز روي سـينه ي مـن                      الاقل پرويز عزيز  

مـي   هـايم تو را با بوسـه       سوزنده تر است   از آفتاب اهواز   سينه ي من   كه حرارن  مي بيني  استرحت كن 
من قـدرت   پرويز بيا مي فشارم را به روي سينه ملتهبم سوزانم تو را با اشك چشم شست وشو مي دهم تو      

تا  فرار مي كنم   من مثل آدمهاي مجنون    رنج و اندوه ديوانه خواهم شد      از فرط  سه ماه تو را نبينم من      ندارم
  ديوانـه وار دوسـتدارم و از گذشـته         مـن تـو را     هستم من بنده ي تو    بيايم و ديگر بر نمي گردم      به آنجا 
  . مرا امتحان كن اگر باور نداري پشيمانم
چه قدر رنج مـي      قدر رنجور و الغر شده ام      عزيز دلم مي خواست تو اينجا بودي و ميديدي كه چه           پرويز

يك گوشه ي اتاقت را به من مي دادي          مرا مي بردي مرا نوازش مي كردي       مي آمدي  اگر مي ديدي   برم
  به تو خدمت مي كردم   آنجا مثل يك خدمتگزار صداقدر و من

بـه هـوش     بيهوش شوي تو را با بوسه هاي خود        ديگر نمي گذاشتم حاضري بخوري ديگر نمي گذاشتم        
  مي آوردم 

 است حقيقتي كه مثل همه ي حقيقت هـا         دوردست چيزي كه مسلم    يك آرزوي  آه اينها فقط آرزوست   
شايد من ديگر    هرگز نمي آيي   ن بايداينجا بمانم و تو نمي آيي      اين است كه م    تلخ و وحشت انگيز است    

  . از فرداي خودش خبر دارد مگر انسان شايد بميرم شايدديوانه شوم نتوانم تو را ببينم
 خداحافظ تو سالمتي تو منتهاي    . كه با رنج دوري تو بسازم ولي تو مي تواني مرا نجات دهي             محكومم من

  آرزوي من است 
  فروغ 
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 3 نامه ي شماره
  تير 11سه شنبه 

تقريبا تنها هستم باز هم به گوشه ي اين اتاق پناه            پرويز جان االن غروب است هيچ كس در خانه نيست         
همـه ي    با نيرويي غيـر انـساني      مثل اين است كه دستي قوي      آورده ام باز هم فكر تو مرا آزار مي دهد         

وجـود   در همه ي بدن من     اين حرارت  هايم داغ است  پلك   وجود مرا در خود مي فشارد حا عجيبي دارم        
  . باقي ماندم نيامد امروز هم مثل روزهاي ديگر گذشت و من در اين انتظار كشنده امروز هم پستچي دارد

در  مـرا  چـرا . مرا از خوددور سـازي     سعي مي كني   عزيز چرا بيهوده   پرويز چه قدر زندگي سخت است    
مـن   من اينجا نمي مـانم    . تنها گذاشته اي   هدف و مقصودي نداررند   ميان اين مردمي ه جز آزار دادن من         

 و بـه مـن     بـه تـو    در مقابل كساني كه    من نمي توانم   هر روز كتك بخورم    هر روز دعوا كنم    نمي توانم 
من اگر اين چيزها را بـه تـو نگـويم            رفتاري دوستانه داشته باشم    ساكت بنشينم و با آنها     فحش مي دهند  
به خدا مـن زنـدگي در        پناه بياورم  چه كسي  آغوش از دست اين غم به     من كنمتعريف   براي چه كسي  

ديگر در آنجا كسي نيـست تـا در          در اينجا ترجيح مي دهم     در زير آفتاب سوزان را به ماندن       ميان بيابان 
شخـصيتي   مرا فاحشه و نانجيب خطاب كند من هم انـساني هـستم            هر موضوع جزيي   و بر سر   هر ساعت 

اين و   درچنگ را موهاي خودم  هر روز  نمي توانم  من من يك بچه ي دو ساله نيستم        دارم احساساتي دارم
قـادر   مـن . وقيحانـه را بـشنود     ركيك و اين فحش هاي     سخنان من ديگر نمي تواند اين     گوش آن ببينم 

 ايـن پـستي هـا      پرويز اين دنائت ها    فحش بدهند  را تو بد بگويند  به تو  بايستم و آنها   مثل مجسمه  نيستم
دوسـت   و تزوير را   و دورويي  زندگي پر از جار و جنجال      فرسوده مي كند من اين     از غم و درد    روح مرا 

 دوست من هستي   تو فقط تو رادارم  فقط در اين دنيا    من بده نجات از دست اين ديوانه ها     بيا مرا ببر   ندارم
  كرده اي  از من دوري تو چرا تو كجايي ولي

و نـه   آنهـا را مـي خـواهم    نه محبت نكنند به من كاري نداشته باشند من    كه مرا اذيت     بنويس براي آنها 
 كه خوب هـستي    تو گفتند  اگر آنها به   نفرت دارم  مزورانه من از اين نوازش هاي     آنها را  و دشمني  كينه

  . و رو هستند بي چشم كارشان همين است دروغ گفته اند مطمئن باش و دوستت داريم
 را تنـگ   جاي كـسي   من احتياج حرفي نمي زنم    هيچ كس جز در مواقع    با   من به هيچ كس كاري ندارم     

ولي آنها دست    حركت نمي كنم   و از جايم   بيشتر ندارم و هميشه آنجا مي نشينم       گنجه من يك  نكرده ام 
و  اين دورويي ها   اينرذايل اخالقي  پرويز من در اينجا در ميان      بر نمي دارند دل من خون است       از سر من  

  ؟كجا بروم حاال الاقل اگر تو بودي پيش تو مي آمدم دارم محنت باري زندگي بدجنسي ها
زندگي نمـي    اسباب ما آنجا بماني  بيا نمي خواهد   را به خدا   پرويز تو  عذاب است  اين نيست زندگي اين 

هـيچ چيـز     را مي دهيم   و زودتر قرض هايمان    كار كنم  كار مي كنيم من حاضرم     با هم  بيا اينجا  خواهيم
  . همين كه با هم زندگي كنيم كافي ست نمي خواهيم

 مثل ميهماني كه زيادتر از حد معمول مزاحم صاحب خانـه شـود             يك آدم زيادي   هستم اينجا زيادي  من 
 نمـي تـوانم    من اين طور رفتار مي كنند من نمي خواهم اين طور باشد من             با آنها چه مي گويم   مي فهمي 

و يـا چنـد      زودتر برو  راحت شويم  از دستت   مي روي  كي داد بكشند  كه هر روز باالي سرم     تحمل كنم 
   داري  سال ديگر خيال ماندن
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 سـربار  من نمي خواهم   تو باشم  مايه ي ناراحتي   نمي خواهم  كه چه گونه زندگي مي كنم      پرويز مي بيني   
 بيا مكني زندگي با هم  بيا را ناراحت نخواهم كرد    تو به خدا  بيا پرويز كار مي كنم   اگر الزم باشد   تو باشم 

نـشو   فريقتـه ي ظاهرشـان     آنها با من و تو دشمن هستند       نجات بده  جاني ها  اين از دست اين ديوها    مرا
  كه انسانيت به خرج دادي  حيف تو مهرباني كردي حيف تو كه به اينها

ه سين به روي  با مهرباني  مرا بيا احتياج ندارم  من به هيچ چيز جز تو      من ما هيچ چيز نمي خواهيم      بيا عزيز  
بـا صـمميت     كـسي  مدت هاست  مدت هاست از همه چيز محرومم      مرا نوازش كن   بفشار مرا ببوس   ات

مـن تـو را مـي        فريادهاي مرا گوش نداده    و حرف هاي مرا    من نگاه نكرده   صورت مرا نبوسيده به چشم    
 يمن بـه حـد كـاف       مي دهم بيا   قسم كه نزد تو مقدس است     و به آنچه   تو را به خدا    عزيزم خواهم پرويز 

تا بـه    ما كه  بيچاره پرويز پرويز من اينجا خانه ي من است        تو هيچ چيز نمي خواهم     من جز  شده ام  تنبيه
 هـم هفـت    پدر و مادر من در مقابل چشم من به روي          زندگي كنيم  در اين النه ي فساد     حال توانسته ايم  
   را ببينم اين چزها من ديوانه مي شوم من نمي توانم مي ترسم من تير مي كشند

  . من به تو احتياج دارم. به حال من توجه داشته باش پرويز 
   تو را مي بوسم 

 خداحافظ تو 
  فروغ 

  
   



 نامه هاي فروغ فرخزاد به همسرش؛ پرويز شاپور
 

 51

 4 نامه ي شماره
  تير 20پنجشنبه 

نزديك يك هفته است كه مـن آمـده ام و هنـوز نامـه ي تـو               اميدوارم حالت خوب باشد    پرويز عزيزم 
زودتـر نامـه     از تو اين است كه     خواهشم اي در هرصورت  ننوشته   برايم نامه  چرا نمي دانم . نرسيده است 

و تنها نامه هاي توسـت كـه مـي توانـد مـرا               تنهايي مي كنم   احساس بنويسي چون مندر اينجا به شدت     
 و مسخرگي همـه    كه از صبح تا شب با شيطنت       كامي بخواهي بد نيستيم   و كامي  از حال من   تسكين دهد 

و يا اين كـه      ال يا براي خودم كتاب مي خوانم يا چيز مي نويسم          توي اتاق با   و من هم   را مشغول مي كند   
 غذاي خودم را بپزم و بعد از آن بـا ايـن ترتيـب              خودم قرار شده  به مامان مي زنم از روز اول برج        سري

  مشغوليتي پيدا كنم كه من هم گمان مي كنم
هيچ  قتي از هم دور مي شويم     و اين است كه من و تو      و ما مثل   نمي دانم تو آنجا چه مي كني       پرويز جانم 

  . داريم وضع روشن تري كدام تكليف خودمان را نمي دانيم و در عوض در كنار هم هستيم
يعنـي از   االن نسخه ي كامل با پشت جلد و عكس و مقدمه جلوي مناسـت    راجع به كتابم بايد بگويم كه     

مقدمه اي كه    سلم منتشر مي شود   به طور م   وتوي همين هفته   بنگاه فرستاده اند كار كتاب تمام شده       طرف
كتـاب   چـاپ دوم   را براي  امير كبير از حاال خوش     شده و بنگاه   بسيار جالب و خواندني    شفا برايم نوشته  

خوشحال هستم آنقدر كه نمي      من خيلي  خواهد رفت  كه كتابم خوب به فروش     آماده كرده و معتقد است    
 كه مي توانم منشأ اثري باشـم       وقتي مي بينم   ن باشد در همي  تنها شايد خوشبختي من   توانم براي تو ننويسم   

 دارم دلبستگي و عالقه ي شديد     به چيزي  كه در زندگي   و وجود عاطل و باطلي ندارم وقتي حس مي كنم         
  راضي مي شوم  از زندگي كردن آن وقت

ما بعـد   بود و مسل   بزرگ من  از آرزوهاي  اين يكي  را براي تو بنويسم    خوشحاليم پرويز نمي توانم ميزان    
كه از پيش تو آمده ام دو قطعه شـعر           از وقتي  آثار زيباتري به وجود بياورم     خواهم كرد كه   از اين سعي  

 كه  )با پست (مجله ي سپيد و سياه       فرستادم براي  را وقتي آمدي برايت مي خوانم يك قطعه       ساخته ام كه  
  نكرده ام  فكري برايش هم هنوز را مخصوصش بگذارد يكي در شماره

 رفتـار مـي كننـد      مهربـاني  حال خانم و پدرت و خسرو و دخي خوب است و با من در نهايـت                مپرويز
هـر   ثمري ندارد  را دوست دارم و زندگي دور از تو برايم         كه تو زودتر بيايي چون تو      آرزويم اين است  

مـي   يك از اينها پر نمي كند فردا صبح        را هيچ  جاي تو  و قلم سرگرم مي كنم ولي      را با كتاب   چندخودم
  من پيراهني را كه خريده ام هنوز ندوخته ام  پيش مامان و مي خواهم با كلور بنشينم و خياطي كنم روم

پرويز زودتر بيا وفراموش نكن كه همچنان دوستت دارم و به من اطمينان داشته باش و مطمئن باش كـه                 
  . اين بار بر خالف ميل تو رفتار نخواهم كرد

  منتظر نامه ي تو 
  بوسم تو را مي 
  فروغ  
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 5 نامه ي شماره
  تير25سه شنبه 

تو امروز به دستم رسيد و من ناچار براي جواب دادن به تو نامـه ي                 دو نامه  پاكت محتوي  پرويز عزيزم  
و به قـسمت هـاي مختلـف نامـه ي تـو       مي كنم از سبك تو استفاده   مرتبه درازي بنويسم و براي اولين    

  جواب مي دهم 
معني و مفهومي    را كه ابدا   توخالي و مسخره   پر زرق و برق و پر از جمالتي        ي نامه اي  تو مي خواه   (-1 

  )ظاهربين هستي تو هنوز رجحان دهي به نامه ي من و حيله ندارد جز دروغ
دليـل   مـن  را مدرك قرار مي دهي     متوسل مي شوي و آن     اگر تو به نامه ي من      نيست اين حرف صحيح  

 هم شباهت  كه خودت  نكني را قبول  اين البد نمي تواني   پرويز. و هستي ت خود و آن دليل   دارم بزرگتري
تفـاوتي   صـدقه  و سرار قربان   فريبنده با نامه هاي   داري و همان طور كه ميان نامه ي تو         به نامه ات   تامي

از آن   آن نامه ها بودم    اگر طرفدار  من. فرق داري  و زبان باز   چاپلوس با آدم هاي   تو هم  خود وجود دارد 
قبـول   نمي توانستم  را هم  خودت فرستادم را به سويت   و همان طور كه نامه ي تو       ها هم مي پسنديدم   مرد
و  را خواسـته   تو يعني انجام داده ام   مخالف عمل دو در اينجا  نمي دادم پس من    رضايت و به زندگي   كنم

نـه آن   قبول است قابل عمل آن كه در شرايط عادي و طبيعي انجام يافته         دو از اين  را نخواسته ام   نامه ات 
  . غير عادي و وضع كه در حالت

و در راه رسيدن به تو       رسوخ كند دوست داشته و پسنديده ام       در عقيده ام   بتواند را بي آنكه كسي    تو من 
  . . . را ولي نامه كمال ميل به ازدواج تو تن در داده ام و با كوشش كرده ام

باز هم دروغ    ظاهربين هستم  ولي در اين كه نوشته اي      تمها كه تو مي گويي نيس      آن نامه  طرفدار پس من 
  بزرگي نوشته اي 

   ؟و نقص شده است كشف اين همه عيب باعث يك نامه نوشتن آيا فقط پرويز
 را دليل ظاهربيني مي دانم     هم اين نامه ي تو     دهي من  قرار آن نامه ي مرا دليل ظاهربيني      اگر تو بخواهي   

نداشـتم و    كه در قلب تـو بـود خبـر         از دنياي صميميت و مهرباني    (وقع  در آن م   همان طور كه تو    زيرا
. . . . قلب مرا مـي سـوزاند      دو هقته  تو هم از انتظار و التهابي كه مدت        )ارزش قائل نبودم   پشيزي برايش

خبر نداشـتي   . . . از مزايايي كه براي نامه ي تو قائل مي شدم         . . . مي پروراندم  ازاميدهايي كه در دل خود    
من توجـه كـرده      خشمگين به جمالت . . . به ظاهر نامه ي من     فقط را نمي دانستي و    از اينها  هيچ كدام و  

 و غضب  همه خشم  دليل اين  تو نتوانسته اي   همان طور كه  . حمل بر ظاهر بيني من نموده اي       را اي و آن  
 نامـه  شـتن آن  در موقـع نو    من هم نتوانسته ام به حالـت تـو         در نظر بگيري   و مقعيت مرا   درك كني  را

  . را در نظر بگيرم و افكار تو توجهي داشته باشم
  اين )قبول نمايي  يك نامه ي مرا كه بي آاليش و آراستگي ظاهر نوشته شده            حاضر نيستي  تو حتي ( -2 

در ميان آنها نامه هايي پيدا مي شود كه بسيار سـاده             را دارم  تو نيست من همه ي نامه هاي      حرف صحيح 
زيرا در   قبول كرده ام   و رضايت  و با خشنودي   را خوانده  من همه ي آنها     پيرايه است  از هرگونه  و عاري 
 آن نامه  چرا مي گويي . . . از تو بي خبر نبودم     و دو هفته   نداشتم نگراني تو از جانب  بوده ام  عادي حالت

اين . . . . مرا و عصبانيت  خشم غير عادي مرا در نظر بگير      حالت بگير در نظر  وضع مرا  ؟را پس فرستادم  
  . قضاوت كن در نظر بگير و بعد خودت بعد از دو هفته انتظار را يك صفحه اي نامه ي
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و  هـستم  نسبت به عشق تو بي اعتماد       بعد نوشته اي كه من     )ارزشي قائل نيستي   تو براي حرف من   ( -3 
 بـه او    داشته باشـم در حـالي كـه        را دوست  مردي كه چه طور مي توانم     مرا سرزنش كرده اي    آن وقت 
  . ندارم اطمينان

  . درنظر مي گرفتي قائل نمي شدي و پيوسته عمل را تو نبودي كه براي حرف ارزشي پرويز مگر
تـو در   . تو معتقد هـستم    و به وفاداري   دارم به تو ثابت كرده ام كه به عشق تو ايمان          من عمال . . . پرويز
و طامينـان    چه چيزي جز اعتمـاد     آيا هم هستي  صميمي ترين دوست من    حال كه شوهر من هستي     عين

بـر   را  اين زندگي   نداشتم تا به حال    به تو اطمينان   اگر من  مطمئن باش  را به وجود مي آورد     زياد دوستي 
قائـل   ارزش به همراه نداشته باشـد پـشيزي       بودم من براي زندگي و عشقي كه اعتماد و اطمينان          هم زده 
  تـو    تو مي دانـي     را كه هيچكس نمي داند     چيزهايي ه ام تو گفت  را به  من همه ي رازهاي زندگيم    . نيستم
باشـم   با تو نزديك وصميمي ايجاب مي كند كه من آن قدر     چه چيزي  من شريك هستي   و شادي  در غم 

ايـن تـو     من ظاهر بين نيستم    پرويز ؟وجود دارد  هم محرك ديگري  و محبت تو   آيا جز اعتماد به عشق    
موضوع توجـه نمـي    به عمق نامه هاي من متوسل مي شوي     و غضبناك   خشم آلود   هستي كه به جمالت   

  . و بعد به من تهمت مي زني كني
مـي   مـن راسـت    و محبت تو ايمان دارم     و به عشق   به تو اطمينان دارم    بيشتر از خودم   من عزيزم پرويز 

  . در نزد خودت نگهداري كني گرانبهايي مثل سند از نامه ي مرا اين قسمت و تو مي تواني گويم
من بـه تـو      و مطمئن باش   و مهربان هستيم   با هم صميمي   تصور كرد  بتوان از آنچه  بيش و تو  من ويزپر

زود . هـستم  كـم ظرافيـت    من كمـي   عزيزم پرويز در نظر بگير محبوب من     هم اين را  ولي دارم اعتماد
ت معـذر  و زود هم پشيمان مي شوم اگر به تو حرف بـدي زده ام           فحش مي دهم   عصباني مي شوم و زود    

  . مي خواهم
طـرف   سعي كنـي   از امروز  وقت تجديد نظر باقي ست چه بهتر كه عوض چندين ماه و چندين سال             (-4

كـه   و آن كـسي    كـه مـي خواسـتي      آن و گرنه  هيچ اگر خوب انتخاب كرده اي كه      خودت رابشناسي 
وفـادار باشـد     نـسبت بـه تـو      ممكن است   من 1/1000 كه فكر مي كني    و هر كسي   نيستي مشكوك

   ).اب كنانتخ
 و تـو   را به قدر تو دوست ندارم      من هيچ كس   بدهم چه جوابي  از نامه ي تو     به اين قسمت    من نمي دانم   

مـن   را براي من بنويـسي  اين حرف ها نداري تو حق هستي كه من مي خواستم و مي پسنديدم     آن كسي 
من تو  . ه مطابق ميلم نيستي   ك به تو نگفته ام    هرگز من. نكرده ام  و خستگي  تو اظهار شكايت   از زندگي با  
و  راضـي  از اين حيث كـامال  و را انتخاب كردم تو باز و با چشم  تو آشنا هستم   روحيات به را شناخته و  
  . من هستي تو كمال مطلوب خشنود هستم

رابـشنوم مـن نمـي       ايـن حرفهـا    من نمي خواهم   را براي من ننويس    اين حرفها  پرويز خواهش مي كنم    
  . باشد از اين چيزها وميان من و ت خواهم

   )تو آدم خودبين و از خود راضي هستي( -5
سزاوار  من كاري نكرده ام كه     بودي را به من نزده    حرفها اين اين طور نبودم و تو هرگز      سابقا پرويز من 

 تـو    را مـي بنـدم     بعد از اين دهـانم     من است خودپسندي عشق عالمت  اگر اظهار . باشم اين همه تهمت  
عـشق    است كه تو شايسته ي ايـن        اين مي گويم تو را زياد دوستدارم مقصودم       ن وقتي م تصور مي كني  

 طور نيستم تو اشتباه مـي كنـي        من اين . را دوست دارم   از آنچه كه در خور توست تو       و من بيشتر   نيستي
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ايـن   در نظـر تـو     مي بينم كه   من وقتي  نمي داني  چه طور قلب مرا به درد مي آورد        اين حرفها  نمي داني 
 به تو  وجود دارد  را كه در قلبم    آنچه كه من نمي توانم    افسوس. چه قدر متأثر مي شوم     كرده ام  جلوه طور

چه بهتـر    تجديد نظر كن   تا وقت باقي ست    دير نشده  هنوز( طور شناخته اي   اين ولي اگر تو مرا   . بفهمانم
 خـوب انتخـاب     اگـر  بـشناسي  را طرف خودت  و چندين سال از امروز سعي كني       كه عوض چندين ماه   

 نيست وهر كسي     رضي و از خود   كه خودبين  آن كه مي خواستي و آن كسي       كه هيچ و گرنه    كرده اي 
   )وفادار باشد انتخاب كن  من ممكن است نسبت به تو1/1000 كه فكر مي كني

به من اظهار شك و ترديـد مـي          پس از اين همه دوستي و محبت تازه نسبت         ناشناسي هستي  تو آدم (-6
 مـي مـاني    به هم مي دهند و تا پايان سال از دادن آن دم مـي زننـد                كه چيزي   تو مانند بچه هايي     نمايي

 وقتي چيزي  انسان. ولي اين همه گفتن ندارد    . . . . را به من داده اي     خودت همه چيز  درست است كه تو   
 خودگذشـتيگ اگـر دائـم بخواهـد از ايـن      را جانا و ماال در اختيار او گذاشت    را به كسي داد و خودش     

  )ندارد منت گذاشتن معني بياورد به عقيده يمن ارزشي ندارد به ميان صحبت
 و من اگر كوچـك تـرين حرفـي         كرده ام  من برايت فداكاري   چيز عجيبي است كه تو تصور مي كني       

 مي كـنم   پرويز من هر چه فكر     !به رخ مي كشي    و مي گويي   برقرار مي كني   زودميان اين دورابطه   بزنم
اگر ازدواج با تو فداكاري اسـت  . زير پا بگذارم تا من منافع خود را به خاطر تو ش نيامده است  موردي پي 

انجـام داده ام     خودم را به خاطر   پس من اين فداكاري ها     به تو فداكاري ست    در راه رسيدن   اگر كوشش 
تـو   است هاياگر از خو. به آن هدف كوشش كرده ام رسيدن و در راه نه به خاطر تو من هدفي داشته ام   

 فداكاري نكرده ام و هرگـز      براي تو  من هرگز .  كرده ام باز هم صالح خودم را در نظر گرفته ام            پيروي
  . تو نكشيده ام اعمال خودم را به رخ

 كرده ام  پنهان نشسته ام و اين را در دل خودم        تو بارها اين حرف را به من زده اي و من هميشه ساكت             
  . ه سر تو منت مي گذارمك  گفته اي به من تو بارها

را  خودم من سعادت  را مديون تو مي دانم     من خودم . بگذارم كه سر تو منت    نكرده ام  تو كاري  من براي  
و مـاال در     را جانـا   من كي خـود    بگذارم ممكن است سر تو منت     وقت چه طور   آن دانم تو مي  از وجود 

من هيچ چيز    دارم كه به تو بدهم     من چه  ؟امداده   خود را به تو    همه چيز  من كي  ؟اختيار توئ گذاشته ام   
 منـت نگذاشـته ام     هم سر تـو    تو گذاشته ام و هرگز     را در اختيار   و فقط خودم   جز خودم  چيز هيچ ندارم

مي زنـي مثـل      تو به من تهمت    را نبايد از محبوبش مضايقه كند چه قدر        چيز زيرا عقيده دارم انسان هيچ    
 شـكايتي  كه از من گله و     مي گفتي  تو هميشه  من اين طور نبودم    اسابق كه تازه مرا شناخته اي     اين است 

  ؟ مگر آن موقع كور و كر بودي نداري
را مـي    من دهانم  نمي زنم  حرف و نه از چيزهاي ديگر اصال      به بعد ديگر نه از عشق و محبت        از اين  من

 است و بـه طـرز   بد من از صفات يكي شود معرف من خارج بندم زيرا هر كلمه اي كه از ميان لب هاي         
اين قدر بهانه هـاي      براي تسكين خشم و غضب خودت      الزم نيست  پرويز. تعبير و تفسير مي شود     جدي
شـايد   بد ديگري هـم داشـته باشـم        شايد من صفات   چشمت را باز كن و بهتر مرا بشناس        بتراشي ناپسند

   پشيمان شوي تا حاال نفهميده باشي و بعد هم باشم و تو و دزد و كور و كر احمق و نادان
من به خاطر اين كه تو مرا دوسـت داري روي دسـت و پايـت     راست مي گويي هستم من حق ناشناس   

را به خاطر مـن بيـاوري        هم اين طور باشد شايد مي خواهي آن چيزها         شايد نمي دانم . و گريه كنم   بيفتم
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كنم و هميشه اين     ندگيز با خفت و خواري    پدرم در خانه  بايد حاال پرويز اگرتو نبودي من    درست است 
  شده ام  كه گناه كرده ام فاسد برايم باشد اسم

 مي دانـم   من خودم  را از ياد نمي برم     تو اين بزرگ منشي و جوانمردي     من هيچ وقت   مي كني  تو اشتباه  
ايـن   وتـو هميـه   من نداشـتم  ديگر داشتند مي دانم كه آنچه را كه دختران       خودم كه موجود ناقصي بودم   

خـودم را    حق بزرگـي داري ولـي مـن هرگـز          من به گردم  من مي دانم كه تو     ديده گرفتي چيزها را نا  
را انجـام داده ام و       اخالقي خودم  من وظيفه ي   هستم خودم سربلند  من در پيش وجدان    گناهكار نمي دانم  

 يـن و بـا ا  نگذاشته ام  بيرون عفاف و نجابت  پاي از دايره ي    تسليم تو شده ام من هرگز      و سالم  پاكدامن
 و هرگـز   مرا مثل هميـشه دوسـت داشـتي        اين كار را نكردي    مرا از خود براني ولي     حق داشتي  همه تو 
وفادار  به تو  اين است كه نسبت    و تنها فكرك   رافراموش نكرده ام   ولي من اين موضوع    نكردي سرزنشم

حق  هيچ كس . . . . . حق ناشناس  را دوست داشته باشم تو حق نداري به من بگويي          و تو  باشم و صميمي 
داشته اي   من شكي  در نجابت  كه تو  من اگر بفهمم   فاسد بخواند پرويز با من اين طور حرف نزن         مرا نارد

  !ترديد راحت مي شوم شك و سراسر و از دست اين زندگي را مي كشم خودم
ز پروي پرستش كنم  در جاي خداوند   من تو را كم دوست دارم من بايد تو را          من حق ناشناسم   است راست

و  من حق داري من مي فهمـم كـه تـو عمـل عجيبـي انجـام داده                  مي فهمم كه تو چه قدر به گردم        من
است قسم مي خـورم مـن    تو مقدس كه نزد و به آنچه برخالف همه مرا باز هم دوست داري ولي به خدا         

  به خدا دروغ نمي گويم  ايمان داشته باش  نكرده ام گناهي هرگز
------------  

ولـي   حمله هايي كرده اي    در آنجا هم تو به من      نامه ي ديگري هم هست كه     . . . . ه ي تو  اين جواب نام  
  را مي دهم  انشاءاهللا دفعه ي ديگر جوابش درد گرفته ديگر دستم ديگر خسته شدم

  خدا حافظ تو  
  فروغ  
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 6 نامه ي شماره
مان طور كه خودتش تشخصي داد      هم ه  حال من  حالت خوب باشد   رسيد اميدوارم  پرويز امروز نامه ي تو    

رفقـاي تـو     و اگر  بسيار خوب است   نادري و اسالمبول ه اي در اثر گردش هاي متعدد سر پل الله زار و           
 اين نامه چيـست    از نوشتن  منظورت به تو اطالع مي دادند نمي دانم       حتما اين را هم    شعور داشتند  آن قدر 

اين  جايي كه رفقايت   البته باور كني  را تو حرفهايم كه   هم ندارم  دروغ بگويم و اصراري    نمي خواهم  من
باور كني ولي همان طـور كـه         كه ديگر من چه بنويسم    به تو داده اند    گران بها  مختلف و  قدر اطالعات 
نخـواهي   اگر تو  اهل اين صحبت ها نيستم     اصال تصور تو من   كه برخالف  باز هم م يگويم    بارها گفته ام  

 . صحيح نيست كه هيچ يك از اين صبحت ها ان دارمو ايم مي دانم باور كني خودم
او تـف    و تـوي صـورت     مالقا كنم  پوران ديده  به اتفاق  را كه مرا سر پل     آقايي آن من خيلي ميل دارم   

به خانـه    كه دو دفعه اش    دفعه ديدم  را سه  به تهران آمده ام خواهرم     كه از وقتي  كه من  بيندازم براي اين  
كه آنهـا بـه ميگـون        ه خانه ي مامان آمد و االن هم نزديك دو هفته است           ب او و يك دفعه   رفتم ي آنها 

 مـن  به مرگ كـامي    ولي قسم بخورم  من نمي خواهم   اگر من سر پل رفته باشم      رفته اند و خدا مرا نبخشد     
 كـنم  در آنجا گردش   چه برسد به اين كه بخواهم      نديده ام  سه سال است كه اصال سر پل را        حاال نزديك 
 گمان فريدون آمده  كه به نظر شما آن هم بي ترديد        جواني به اتفاق  گردش من در اسالمبول    اما راجع به  

 حتمـا  من هم بشرم و وقتي از شهرسـتان دوري آمـدم           البته  كار خالف شرعي انجام داده باشم       نمي كنم 
تا  كه آمده   ولي نه هرروز بلكه موافعي      رفت خواهم و نادري  الله زار   و  اسالمبول تماشا به  براي خريد و  

 خانمـت و دو دفعـه      به خاطر و به تقاضـاي       مرتبه رفته ام آن هم سه دفعه       5كه   بگويم به حال مي توانم   
 كه مرا ديده اند وهمين طـور آقـاي       آقاياني و اما  ايرج بروم  به عروسي  كه مي خواستم   لباس براي خريد 

 به قدر يك دوجين آشـناي      دريتا آخر نا   نادري در سر خيابان   بودم روز كه خيابان   مهندس من در يك   
سـه چهـار تـا بچـه         آقاي جمالي  دكتر اسديان  برادر خانم  معاضد دكتر طاهري خانم   يعني ديدم اهوازي
برادر خـانم معاضـد خـانم سـرهنگ          آقاي مهندس نادري بعد خانمش     پسر آقاي پيشكار   اهوازي مدرسه
از اين اشخاص بـه تـو        هر كدام   باشد يادم نيست و اگر بنا     كه اسمشان  دو سه نفر ديگر    و خالصه  مقامه

بلكه همان طور كه     خاصي ديده اند   مرا در روز   اين نيست كه هر كدام     اطالع بدهند كه مرا ديده اند دليل      
اللـه زار    آنهـا  و اين كه نوشته اي     را ببيند  متعددي اشخاص انسان يك روز  نوشتم ممكن است در عرض    

 هـوش سرشـار و اطمينـان       مرا ديده باشند آن هم     ودماندر حوالي خانه ي خ     و ممكن نيست   گرد هستند 
تـو   تو بچسبانم  را به  كه خودم  به عالوه من اصراري ندارم     به من نشان مي دهد     را نسبت  تو فوق العاده ي  

مي دانم كه سرنوشـتن از       خودت را راحت كني من     ناراحت هستي  با من  كردن اگر از زندگي   مي تواني 
 رابراي استقبال از هر نوع حادثـه اي        بگويم كه خودم   مي توانم  اال هم تقريبا  و ح  اول با بدبختي توام بوده    

ميـل   حوصله ي گردش كردن نداري آن هـم       بيايي به تهران  وقتي و اما اين كه نوشته اي      كرده ام  آماده
و مرا   من هم مي داند حاال تو باور نكن        خداي و به گردش و سينما نرفته ام      مي دانم  توست من كه خودم   

را بيـشتر از همـه چيـز دوسـت دارم و خيلـي       و فكر كردن  كه من كنج خانه     گردش نبر شايد نداني    به
وفكـر   اتـاق بنـشينم   كنج ماهه را هم و اجازه بدهي اين يك نبري به گردش ممنون مي شوم اگر تو مرا 

 مادرت خالفتداشتم ولي با م    يا نه البته من چنين تصميمي      كه آيا غذايم را خودم مي پزم        نوشته اي   كنم
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 پول نداشتم چه طور مي توانستم خودم خريـد         در تهران يك شاهي     روز 15من   روبه رو شدم و به عالوه     
  را مي كنم و غذا مي پزم كار خودم خودم آمدي وقتي تو كنم و غذا بپزم البته
 مـي   اهميـت  بيشتر از حرف من    رفقايت كه به حرف   اين طور فهميدم   از نامه ي تو    پرويز روي هم رفته   

 مـي كنـد    حكمفرمـايي  خـودش  و به افكار و عقايد     البته هر كسي مسوول اعمال خودش مي باشد        دهي
و فحش   به من كرده اي    احمقي جلوي هر  وقت تحقيراتي را كه    و هيچ  كافي تلخ است   زندگي من به حد   

گر سـعي نكـن     دي ماالمال است  و اندوه  از درد  نمي توانم فراموش كنم و قلبم      هايي را كه به من داده اي      
نـه حـرف هـاي       يكديگر را باور كنيم    در اين باشد كه حرف هاي      شايد صالح  كه مرا بيشتر رنج بدهي    

 طور كه خـودت    كه تو همان   مي دانم  من مي زنند البته   پشت سر من خيلي حرف ها      مردم را چون مردم   
مي  و فداكاري  تيك نوع گذش   با مرا  زندگي كردن  جلوي اشخاص گفته اي    و چه   چه در تنهايي    بارها
هـر وقـت     ناراحـت كـنم    خودم بي ارزش  كثيف و  با وجود  را بيشتر از اين    تو و من حاضر نيستم    داني

مـرا   يك سايه مي روم و گم مي شوم و تو ديگـر هـيچ وقـت رنـگ           من مثل  و تصميم بگيري   بخواهي
 بر مـي گردنـد    خاليو دست طعمه مي آيند اشتباه نكني و آنها كه به دنبال      باش اما مواظب  نخواهي ديد 

  و رفقايـت   مانده ام حاال تـو     من پاك مي مانم و پاك      نسازند مغشوش خودشان دروغ هاي  با را افكارت
  . بگويند ديگر حرفي ندارم هر چه مي خواهند

  فروغ  
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 7 نامه ي شماره
  ر فكر مي كنم   علتش چيست بيشت   كه برايم نامه ننوشتهاي نمي دانم      است م نزديك يك هفته   زپرويز عزي 

 بر خالف ميل تو انجام نداده ام  چون من كاري باز هم نمي دانم به چه دليل با من قهر كرده اي ولي كه
هر نظري كه نسبت به من داري فراموش نكني كه من هميـشه              و در هر حال كه هستي     پرويز اميدوارم  

ده است كه جز تو مي توان ديگري را         به فكرم نرسي   دوست داشته ام و هيچ وقت      را با تمام روح وقلبم     تو
و در هـم و      مغشوش زندگي من  چه طور فكر خواهي كرد     راجع به من   پرويز نمي دانم   هم دوست داشت  

ايـن اسـت كـه       ننوشتن كه علت نامه   اول فكر مي كردم    كنم چه كار  و من هيچ نمي دانم     ناراحت شده 
و باز   نزديك به يك هفته گذشته     چون مدتي  اميد را ندارم   حاال ديگر اين   و لي  خودت مي خواهي بيايي   

مـي آيـد     طالق بدهي يـادم    حتي حق داري مرا    حق داري از من قهر باشي      البته تو  هم از تو خبري ندارم    
تا به حال تـو را       بود هر كسي ديگر به جاي من     «  به من گفتي   پارسال يك دفعه جلوي خسرو و خانمت      

 از قلبم محو نمـي شـود   و اثر تلخي كه روي من گذاشتحرف  خاطره ي اين  هيچ وقت  »طالق داده بود  
خوشـبخت   تو را در زندگي    را ندارم و من نميتوانم     تو لياقت تو تشخيص داده اي من     همان طور كه   حتما
تو مي داني كه اگر تو       البته مرا نگه داشته اي    تا به حال   كه آدم صبور و با گذشتي هستي      و تو خيلي   كنم
عـالوه ايـن     و نفلـه كـنم و بـه        را خـراب   نيستم كه سر دو روز خودم      احمق قدرها طالق بدهي ان   مرا

 از بازوي خودم   من مي توانم   كه تنها براي من اتفاق افتاده باشد و گذشته از همه ي اينها             موضوعي نيست 
نمـي   نمايم و معني ندارد كه فاسد و خراب بشوم با ايـن همـه هـيچ وقـت                  را رفع  احتياجاتم و كار كنم 
 تحمل مي كـنم    جدا بشوم و اغلب گوشه و كنايه هاي تو را مثل پارسال با كمال خونسردي                تو از خواهم

اگر هم خطايي كـرده      پرويز با من قهر نكن چون      و قلبم باقي مي ماند     در روح  خاطره ي تلخش   و مفقط 
انم كـه   مي د  من كه چه قدر آدم بيچاره اي هستم       براي تو بگويم   توانم نمي  من  نيست تقصير خودم  باشم

را  آن قـوا  با تمام  باز هم  ولي من  هيچ كس نياورده   كه براي  همچنان خوشبختي نياورد  برايم شعر و هنر  
  دنيـا در نظـرم      دور هستم و مرا محدود كرده اي       كه مي طلبم   كه از آنچه   مي بينم  و وقتي  طلب مي كنم  

مـي   ي خواهي مرا طالق بـده     را دوست دارم حاال تو م      بيزار مي شوم من تو     تاريك مي شود و از زندگي     
  . اين را بدان كه تو تنها مرد زندگي من هستي و هميشه در هر حال خواهي بود هم نده خواهي

   تو را مي بوسم
  فروغ
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 8 نامه ي شماره
 . . . 

فكر من    تو حتي در آن حال هم پيوسته به        ، ولي تو اين طور نيستي     ،و بي فكر مي شوند     چه قدر خودخواه  
ايـن قـدر     چـرا  تو. هستم از تو شرمنده   من. به من لذت دهي    و سعي كرده اي تا آنجا كه مي تواني         بوده

  زيـرا  ،مي آيد  من از خودم بدم    اخالق تو هستم   به خدا من شرمنده ي    . و جوانمرد هستي   خوب و مهربان  
وضـوع  سـر م   و آن وقـت    مي كـنم   و زود فراموش   اين چيزها را نمي بينم    .  بي چشم و رو هستم      خيلي

  . را فراهم مي كنم تو اوقات تلخي و رنج بردن كوچكي موجبات
. قدر تو را نمـي دانـم   من. زن بدي هستم زيرا من. حق داري مرا از خودت براني  تو. به خدا شوخي بوده    

  . من پر رو و حق ناشناس هستم
مـن جـز در      تو تصور مي كني    ؟و زندگي من بي تو ارزشي خواهد داشت        آه تو تصور مي كني جواني      

به تـو    باور كن من   پرويز. نه به خداوند   ؟خود استفاده كنم   ونشاط حرارت توانم از جواني و    كنار تو مي  
را   تـو   فقـط  من براي من وجود ندارد    عالم در تمام  و مردي جز تو    احتياج دارم  به وجود تو   احتياج دارم 
 مرد روي زمين زندگي مي كننـد       متو با همه ي موجوداني كه به اس       . و دوست خواهم داشت    دوست دارم 
. بـد شـده ام     مـن  زيـرا . مرا كتك بزني   حق داري  تو. بهتر و باالتر هستي    از همه ي آنها    تو. فرق داري 

 مرتب  ،تسلي دهم  را با خرف هاي شيرين     خوب و دور افتاده ام     عوض اين كه تو شوهر    . خيلي بد شده ام   
پرويـز مـن    . اشتباه كردم  به خدا . ار اين مجازات هستم   من سزاو . مرا بايد بريد   زبان. فحش مي دهم   به تو 

هنـر  . از هنر خود حرفـي زدم      من كي  كرده ام  من كي هنرمند بوده و ادعاي هنرمندي      . كجا و هنر كجا   
را بي وجود    من هنر  ،از تو جدا كند    را ببرند كه بخواهد مرا     مرده شور آن هنر   . فحش دادن است   من فقط 

قلم دست بگيرد و دو سـه جملـه ي           توانست يك  مگر كسي . هنرمند نيستم اصال من كه    . نمي خواهم  تو
كـه تـو هـيچ       بيش از همه چيز كاري مي كردم       بودم زن هنرمندي  اگر من . هنرمند است  فارسي بنويسد 

  . عصباني نشوي از دست من هيچ وقت. وقت از من نرنجي
رخ تـو    بـه  را كه ندارم   رم و هنري  منت بگذا  سر تو  غلط مي كنم   من. فرسنگ ها فاصله دارم    من با هنر   

از تـو   مـن . تو اخـالق پـسنديده ي توسـت      هنر. تو از من هنرمندتري    بسي اگر من هنرمند باشم   . بكشم
  . خجالت مي كشم

مـن  . هر گونه مجـازات هـستم      سزاوار من. رفتار كني  من هر طور كه مي خواهي      تو حق داري با    پرويز
تعيـين   تو مجازات مرا  .  تحمل كنم   را سخت ترين مجازات ها    بي ادبي كه كرده ام     به خاطر اين   حاضرم

خواهش مـي كـنم     . كمو كاست انجام مي دهم     بدون من آن را اينجا   . نامه ي آينده ات بنويس     و در  كن
  . مجازات كن مرا

كـه   مـي دانـم  . تلقين نكن كه پير هـستي  هرگز به خودت. را از كله ات بيرون كن   پرويز من اين فكر   
و سـبك فكـري      مـن از روي سـادگي     . ولي حاال خيلي پـشيمانم    . دايش اين فكر هستم   پي مسبب خودم

مـن خيلـي    . ساختم جريحه دار  را مردانگيت احساسات را بخندانم  عوض اين كه تو   . خواستم شوخي كنم  
مثـل   بعد از اين سعيمي كـنم     . بي فكر هستم   من خيلي . مرا ببخش . معذرت مي خواهم   من. شرمنده هستم 

  . حرف بزنم عاقل يك آدم
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مـا وجـود    اين اختالف هرگز ميـان   . بيندازد ما جدايي  ميان تواند را دوست دارم و فقط مرگ مي       من تو 
  !. . .موجب است كه بتواند نداشته و كوچك تر از آن

بـه عـشق     خودت مي داني كه ما هر دو      .  به من فحش نده    ،عصباني نشو .  پرويز عزيز من   ،پس پرويز من  
مـن  . و رنج به بار نمـي آورد  جز تلخي چيزي اين نسبتها و تهمت ها م و اين حرفها   احتياج داري  يكديگر

 باطني من هستي و تو هم      تو آن مردي هستي كه صورت مشتهيات و آرزوهاي         تو را دوست دارم و زيرا     
  . يافته اي آن طور كه خواسته اي مرا زيرا. مرا دوست داري

تكه تكه كمي    كه گفته اي   مرا همان طور   هي داشت بدن  خوا  تو حق  ،به تو خيانت كردم    روزي اگر من 
را دارم   در مقابل توهمين وظيفه    من هم . و چشم هاي مرا با انشگت هايت در بياوري و من همهمين طور            

  . را خواهم كشت و بعد از آن هم خودم
 ريـاي زن د . كه زن هستم و زن بر خالف نصور تو زيباترين شاهكار وجود اسـت              ثابتمي كنم  به تو  من

  . را دوست دارم وفادار است و من تو زن. لطف و مهرباني ست
   فروغ تو  خداحافظ
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 9 نامه ي شماره
  تير26شنبه 

سـعي   مي نويسم  تو براي به تهران  ورودم روز را اولين  اينن امه  حالت خوب باشد   پرويز محبوبم اميدوارم  
از اهواز حركت كرديم كوپه ي ما        وقتي كه  هر چند كه   براي تو بنويسم   را هم  مسافرت مي كنم جريان  

كثافـت   توي كوپه ي ما و بالفاصـله   شدند و ريختند   راه عده ي زيادي عرب سوار      ولي در بين   خالي بود 
باالخره شب يك آقايي آمـد   ديوانه بشوم بود قدر سر و صدا مي كردند كه نزديك    آن شروع شد  كاري

به  را براي خوابيدن   شما كه فقط مي توانم    رده اي و گفت   به او ك   سفارش مرا  كه تو در ايستگاه    و گفت 
 به اين عمل نمي شد     چون عصباني شدم  و من خيلي   بليت را بدهيد   تفاوت قيمت  درجه يك ببرم فقط بايد    

چون به   خوابيديم با كامي رفتيم درجه يك     دادم و شب    تومان 10در هر صورت     و كمك داد   توجه اسم
پيدا كرد   عرب ها حتي يك نقطه ي كوچك خالي براي نشستن          و ميان  توي آن كوپه   هيچ وجه نمي شد   

روز به ما خيلي خوش گذشت چـون          ولي در عوض    نخوابيدم آن قدر گرم بود كه به هيچ وجه        شب هم 
امور مالي راه آهن اسـت و پـدر          مدير كل  كه برادر آقاي جليلي    بعدا معلوم شد   و آقايي كه در قطار بود    

كـه اگـر     گفـت  و كمك كرد  به ما خيلي   داريم با او نسبت نزديك    فهميد ما  وقتي تو را مي شناسخت   
خالصه رفت و در يكي از كوپه        مي كردم  زودتر فهميده بودم شب را هم خودم برايتان جاي بهتري تهيه          

تـا   را دسـتور داد  خالي قطار از كوپه هاي خالصه رفت و در يكي    مي كردم  بهتري تهيه  هاي خالي قطار  
در قطـار    كه آب خوردن  لحاظ مرتب از  يك كوپه ي خالي در اختيار ما گذاشت و بعد هم          باز كردند و    

بـه   كاري او اصال  به كامي اب مي داد و لي از فرامرز نگو          كرد ومرتب  شده بود به ما كمك     مثل كيميا 
را  كارهايم مي توانستم  تنهايي او نداشتم و خودم    كمك به هر چند كه من اصوال احتياجي      كار ما نداشت  

 رسيديم تهران به حتي وقتي  نيست و ما را نمي شناسد      اصال مثل اين كه پسرخانه ي تو       او ولي انجام بدهم 
همراهي نكـرد و مـن خـودم يـك تاكـسي             به ما  هيچ كس  هم آمده بود ايستگاه    وجود اينكه خسرو   با

 نه گلـه   تو مي نويسمبراي به عنوان گزارش مسافرت است كه فقط گرفتم و رفتم منزل البته اينها مطالبي    
و دسـت    را گذاشتم  پيش مامان چمدان هايم    اول رفتم  اين طور فكر كني     اين مورد   تو هم در   و اميدوارم 

 پيش مادرت  عوض كردم و بعد رفتن     سياه شده بود   را كه به كلي    و صورت و تنم را شستم و لباس هايم        
دخي همان روز صـبح رفتـه    دتي بوديمم همه را مي شناخت و باز شروع كرده بود به شلوغ كردن            كامي
اينجا  وامروز هم پوران مي آيد     خوابيديم منزل و چون خسته بودم     او را نديدم بعد آمديم     و من  واريان بود
بروم پيش مادرت و اميـدوارم       را بردارم و   عصر چمدان هايم   دارم و تصميم  بايد حمام بروم   عالوه به من

بدون اينكه يـك خـرج        تومان خرج كردم   30نزديك   تا تهران  اهواز در هر حال از    از من راضي باشي   
بـراي ديـدن    . و غـذا   بليت و امثال اينها    حمل اثاثيه و حمال و تاكسي و تفاوت        اضافي شده باشد مخارج   

 اما حـاال     اين جريان مسافرتم  . كاري كنم كه تو ناراضي بشوي      نمي كنم  نكرده ام و گمان    اقدامي كتابم
  . دمانسر اصل مطلب خو برويم

 مـي كـنم    از تو دور مي شوم اين را درك        هميشه وقتي  ناراحت نشوي  اميدوارم كه تو در غياب ما زياد      
 قلب هايمان  هيچ وقت  تو امكان ندارد و من و تو هر قدر هم با هم دعوا كنيم              دور از تو براي    كه زندگي 

كه اگـر ايـن      فكر مي كنم   ههميش ما چرا اين طور شد من      زندگي نمي دانم  پرويزم از هم جدا نمي شوند    
اين  را قبول مي كنم كه محال است درزندگي        ولي در عين حال اين     ما خوشبحت تر نبوديم    طور نبود آيا  
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 دارم و هيچ كدام    كه من دوستت   تو بايد اين را تا به حال درك كرده باشي          در هر حال   موارد پيش نيايد  
خواهش  به تو تقليل دهد پرويز جانم      نسبت  مرا و عشق  و ناماليمات نتوانسته است محبت     از اين حوادث  

را قبول مي كنم و تو       ناراحت نشوي من حرف هاي تو      به هيچ وجه   كه در باره ي من     من از تو اين است    
حال چيزهايي دردلم هست كه هميشه رنجـم        متوجه اين نكته خواهي شد ولي در عين        خودت وقتي بيايي  

 كـي  راحت مـي شـوم و      از آنجا ناشي مي شود و نمي دانم كي        ناراحتي هاي من     تمام دردها و  . مي دهد 
بخـواني گـاهي    نتوانسته اي عمق روح و فكر مرا يعني زندگي مرا رها مي كند پرويز تو مرا نمي شناسي 

آن قدر تعجـب     مي كني  هم قضاوت هايي كه راجع به من مي كني و با كمال اطمينان و ايمان              اوقات از 
تـا آنجـا كـه      و بدبختي باشم ولي    حد ندارد شايد من يك زن بد        شوم كه  مي كنم و آن قدر ناراحت مي      

اوقات ديوانـه مـي شـوم و         فقط گاهي  تو را دوست دارم    مي دانم به تو نمي خواهم بدي كنم چون         خودم
 اگر بدخط مي نويسم    پشيمان مي شوم پرويز مرا ببخش      هم بعدها  بروز مي كند كه خودم     از من  حركاتي

 قدر بچـه   اينجا آن  مفصل و خوب بنويسم    نامه ي  نگير شايد عصر براي تو      مرا به حساب   اين نامه ي   البته
 گرما زياد تـو    اميدوارم تو هستم  منتظر نامه ي   هيچ چيز نمي فهمد    اصال ها سر و صدا مي كنند كه انسان       

 بـايي سعي كن برنامه ي مرتبي تهيه كني آرزوي من اين است كه زودتر               از لحاظ غذا  . را ناراحت نكند  
 پرويز تـو را دوسـت دارم      . بروم آزادي بيشتري داشته باشم و بتوانم به اتكاء تو پيش          تا من در كارهايم   
  . حرفم را باور كن

   تو را مي بوسم
  فروغ
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 10 نامه ي شماره
  تير28دو شنبه 

انتظـار   بخواهي بد نيستيم و بـا بـي صـبري          حالت خوب باشد از حال من و كامي        اميدوارم پرويز عزيزم 
از روز شـنبه     را مـي نويـسم     و امروز هم دومين نامه     يك نامه نوشتم   ديروز برايت  ورود تو را مي كشم    

نوشـته   كه روزنامه هـا    بر عكس آنچه   هواي تهران  هستم عصر آمدم پيش مادرت و حاال مشغول زندگي       
راجـع بـه     پرويـزم  ردهفرق نك  آنجا را كه ديگر نمي دانم حتما زياد        !ما براي يعني بسيار خوب است   اند

 هـم  كردم و امروز   نشستم غلط گيري   منزل و من   فرستادند و يك نسخه را    تلفن كردم  به اميركبير  كتابم
هـم   مقدمه ي شفا   به كتاب اضافه شده    و يك شب هم هست يعني      شعر ستاره ها   بيايند و ببرند   است قرار

 تمـاس  با هيچ كس    طور كه تو گفتي    همان ديگر منتشر بشود   گويا روز شنبه   و خالصه  بسيار خوب بود  
قـوا   قبال به مهمانان   دعوت كرد و گفت    تلفن كرد و مرا به انجمن دانشوران       حائري دو سه مرتبه    نگرفتم
تـو قـول داده      همان طور كه به    ولي من  افتخار شماست  به اين مجلس  دعوت كنيم و اصال    را شما داده ام 
با كمـال    آمد شوهرم البته وقتي  هستم در اهواز  هنوز من فكر كنيد كه   فعال معذرت خواستم و گفتم    بودم
  ميل 
بـا   اگر من كتاب را نمي ديدم      قشنگ چاپ شده و مخصوصا پشت جلد آن بسيار عالي است           بسيار كتابم

  تلفن كرده ام   به اميركبير چرا كه نكني تو ديگر اعتراض اميدوارم غلط منتشر مي شد و
كـه در هـر      اين اسـت   ولي آرزويم  نرسيده كه هنوز  نامه ات  مي كني تو آنجا چه     نمي دانم  پروز جانم  

آن  چـون . . . البته نـه مقـداري     و مقداري پارچه خريدم    رفتم بازار  ديروز حال خوشبخت و راضي باشي    
معركـه بـود و      آن هم چون پارچـه اش     . . . يك پيراهني  فقط. . .  متر نه  20  يا 10 خيال مي كني   وقت
  . ارزان

زيـاد   گرفتـه انـد    را هم بچه هـا     ون تازه دو سه روز است كه از تو دور شده ام و اطرافم             حاال چ  پرويزم
  را بيـشتر حـس خـواهم كـرد          آن وقت دوري تـو     برايم عادي شد   آنها وقتي ديدار  ولي ناراحت نيستم 

 و چه آن زماني كـه حالـت      قهر بوده ايم   با هم  به تو احتياج داشته ام چه آن زماني كه         در زندگي  هميشه
فكر مـي كـنم      اوقات گاهي تكيه گاه من تو هستي      حس كرده ام كه تنها      در همه حال   داشته ايم  عادي

به شـدت    و پر از سر و صدا كند از خودم         را تا اين حد ناراحت     تو كه چرا بايد وجود كثيف من زندگي      
زن بدي   مننگويند كه    تو خوشبخت باشي و مردم     و در عوض   بميرم و آرزو مي كنم كه     متنفر مي شوم  

غيـر   بـرايم  هيچ كـاري   بگيرم اگر تصميم  نمي ترسم و   من از هيچ چيز     تو مرا خوب مي شناسي      هستم
كه چرا   مي خورم  رنج مي برم و افسوس     تو را تلخ كرده ام     زندگي از اين كه مدتي ست     من عملي نيست 

 سـت و چـرا زنـدگي      نهفتـه ا   قـدر آرزو در دلـم      و ايـن   مثل زنهاي ديگر قانع و راضي باشم       نمي توانم 
و از  از دسـت افكـار خـودم    بدون شك روزي خواهد رسيد كه مـن  مرا قانع نمي كند    روزانه يكنواخت

جـز تـو    زيـرا  بخـواهم  از تو كمك   بر دوش دارم فرياد بزنم و باز هم ناچارم         عذاب كه  دست بار گران  
 نمي دانـم تـو را چـه         را ندارم و تو در عين حال كه درد من هستي دواي درد من هم هستي و من                  كسي
 ديگـري  بيش از هر چيـز      مادرش  دوستت دارم مثل يك بچه اي كه به آغوش گرم          دوستت دارم  بنامم

  او پناه مي آورد  كند باز به دامن  تنبيه را به سختي او عالقه دارد و اگر مادرش
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 نگويي كه نامه هايت   تو را خسته نكرده باشد و در عين حال باز مثل پارسال              من نامه ي  پرويز اميدوارم  
و گداز دروغي    از سوز  و گمان نمي كنم    حقيقت است  چون با همين راضي باشي    پيدا كرده  لحن ديگري 

  نامه ي تو هستم  زودتر بيايي منتظر اميدوارم خوشت بيايد و تو نمي آيد كه ديگر به من
  تو را مي بوسم  

  فروغ 
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 11 نامه ي شماره
  تير29شنبه 

حـاال ديگـر     خانه ي شـما   . از صبح به خانه ي شما رفتم       من مثل هميشه  . يروز جمعه بود  پرويز محبوبم د  
بر مـن    روز خوشي . كه اصال سر و صدا ندارند      بقيه هم  خسرو هم رفته دماوند    تو نيستي  خيلي خلوت شده  

  . گذشت
 شـيطان   اين قـدر   كه دخي  من تا حاال نمي دانستم     حاال كه من و دخي با هم دوست شده ايم          پرويز جان 

هفتـه   مي خواهيم من و دخي اين قدر خنديديم كه همه از خواب بيدار شدند از ظهر ماها است ديروز بعد 
را من بدهم و نصفش      قرار شده است نصف پولش     تو بفرستيم  و براي  با هم يك عكس برداريم     ي آينده 

 بـرد رفتـيم    گـردش را بـع     خانم جانت من و دخي     عصر هم  برداشت از ما عكس   منوچهر سر غذا . او را
 برايمان خريـد شـب هـم كـه مـن مـي              و خوراكي هم   قدم زديم  نزديك هاي آب كرج و يك قدري      

  . يك شير دو تا صابون و يك مجله ي مصور به من داد آقا جانت به خانه برگردم خواستم
مـي  دلـم   . بي ادازه ممنون هـستم     محبت مي كنند   من از همه كساني كه در غياب تو به من          پرويز حان  

. سپاسـگزاري كـنم    بـه نحـو مطلـوبي      و مهرباني  لطف از اين همه   خواهد وضعي پيش بيايد و من بتوانم      
 آزار مـي دهـد ولـي       تو مرا  كه هميشه نبودن   هر چند  عمر من در ميان آنها مي گذرد و        ساعات بهترين

  . من از همه جا بهتر است آنجا براي
دور مي زنـد نمـي دانـي چـه      آتيه ام  اطراف زندگيدر اينجا دو سه روزه همه ي فكر من      عزيزم پرويز
چـون   به من مي خنـدي    اگر بداني  تنظيم مي كنم   مي كشم و چه برنامه هايي      نقشه ها  چه مي كنم  فكرها

  . مانده ام وبرنامه سرگردان در ميان اين همه نقشه من خودم هم
من  مطبوعي دارد  در نظرم جلوه ي    وهمه چيز  را خانه مان   خودم. را مي كنم بچه مان    تو را در نظر مجسم     

فكر مي كنم كه خانم خانه اي شده ام و           وقتي پرويز به خدا من    بسيار خوش بين هستم    آتيه ام  به زندگي 
من پيوسته انتظـار     قلبم از شوق مي لرزد     درست كنم  صبحانه بايد بلند شوم و براي شوهر خوبم       مثال صبح 

  . من تحقق پيدا كند و آروزهاي بايي دترمن دلم مي خواهد تو زو مي كشم آن روزها را
چيزها مي خواهد نگاه من تا به روي يك زن و مرد جوان كه دست در دست هم انداخته و                     دل من خيلي  

مـن   فـشرده مـي شـود      از بغض و حـسد     بي اختيار تو را آرزو مي كنم دلم        م يافتد  مي گذرند  از خيابان 
  . سودي نمي كنمح به هيچ كس ديگر تازگي ها جسود شده ام و جز

من دلم مي خواهد زودتر بيايي من        مي كشم  را محبوب دلم زودتر بيا من آرزوي ديدار تو        پرويز عزيزم  
  . . را خيلي دوست دارم تو
و شايد بيشتر پرويز من دلم براي تـو خيلـي تنـگ شـده                همان قدر كه تو مرا دوست داري      . . . . خيلي 

 مـي ترسـي    زيرا تـو   ودتر بيا در تاريخ آمدن تو تأثيري نمي كند        كه هر قدر بگويم ز     زودتر بيا مي دانم   
  زودتر بيا را به خدا زودتر بيا تو باز هم مي گويم ولي دست من شوي آلت

   تو را مي بوسم
  فروغ 
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 12 نامه ي شماره
  تير 31شنبه 

 روز اسـت كـه      6 االن نزديـك   ناراحت هستم  خيلي من نامه نمي نويسي    براي نمي دانم چرا   پرويز جانم 
بد نيـستيم ولـي    بخواهي و كامي از حال من حالت خوب باشد   و از تو هيچ خبري ندارم اميدوارم       آمده ام 

 است كه اعصابم ديگر قدرت تحمـل       چرا مدتي است اين قدر ناراحت هستم مثل اين         من خودم نمي دانم   
از زندگي سـير مـي شـوم         ناماليمتي هيچ چيز را ندارد آنقدر ضعيف و خسته هستم كه با كوچك ترين            

منتظـر   با بي صبري   پرويز بدهم تسكين خودم را  به چه ترتيب   تو هم نيستي و من نمي دانم       از همه  بدتر
بـاز گويـا     منتـشر بـشود ولـي      بـود امـروز    همان طور كه برايت نوشتم قرار      كار كتابم  تو هستم  آمدن

ناراحت هستم و    من از تنهايي خيلي   حتمي است پرويزم     پيش آمده ودر هر حال شنبه ي ديگر        اشكاالتي
مضطرب مي كنـد     مرا پيوسته يك حس نامعلومي   اين قدر مي ترسم    باالتر از همه نمي دانم چرا از آينده       

هميـشه خـودم را در        من نشسته  در كمين  مثل اين است كه حادثه بدي      را چه بگذارم   اسمش و نيم دانم  
 و اعـصابم   روحـم متزلـزل    چون نيستم بيشتر يو حس مي كنم كه يك آدم بدبخت        معرض خطر مي بينم   

و اصال بـرايم نامـه نمـي     فراموش كرده اي تو كه مرا پرويزم نمي دانم براي تو چه بنويسم. ضعيف شده 
كه  من اين مهم نيست    براي خوش و خوشبخت باشي    اين است كه هر جا كه هستي       آرزويم نويسي ولي 

  كه من دوستت دارم  داشته باشي و اين را هم بداني وستممهم اين است كه د تو برايم زياد نامه بنويسي
آمـد   وقتـي  كلور و فريدون و بچه ها رفته بود كافه شـهرداري و خالصـفه   با ديشب كامي پرويز جانم  

 و خالصـه تـصميم     بچه ها در آنجا فراوان است      براي كه وسايل بازي   چون مي داني   خوشحال بود  خيلي
و وقتي هـم مـي رود پـيش     بفرستم چون در منزل همبازي ندارد بچه ها او را همراه اوقات گرفتم گاهي 

 مامان عوض بازي كردن به سر و كله ي همديگر مي پرند و خوب نيست پرويز من با پدرم قهر هـستم                     
حرف مبتذلي پشت سر     مرا دوست ندارد و از گفتن هيچ       چون او  نمي كنم  هيچ وقت با او آشتي     و ديگر 

و  و تـا حـاال هـم نديـده ام          او را نبيـنم    به هيچ وجه   كه گرفتم تصميم ن هم و م  من خودداري نمي كند   
  . و منتظر آمدنت هستم دوستت دارم اميدوارم هيچ وقت مجبور نشوم او را ببينم پرويز جانم

  فروغ 
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 13 نامه ي شماره
  مرداد3سه شنبه 

ممنـون هـستم و      ز من كرده اي   از اين كه يادي ا      روز نامه ي تو براي من رسيد       10پرويز امروز بعد از     
را دوسـت    تهران بيايي در اين كه من تو       و زودتر به   زودتر برطرف شود   كسالتت آرزويم اين است كه   

را هم خوشـبخت     كه موجود خوشبختي هستم و آيا توانسته ام تو         ولي در اين   هيچ شكي نداشته باش    دارم
ن  قلبم فرو ريخت   بي اختيار  را خواندم  ي تو و راضي نگه دارم هميشه شك دارم پرويز امروز وقتي نامه            

تيـره ي خـودم      سرنوشت تو را ندارم و بايد دنبال      لياقت پروز من  رنج بدهم  در زندگي  نمي خواهم تو را   
است كـه   دارم آن قدر بر من مسلط به هنرم چون شوقي كه من   رحم كني  نبايد به من   تو هيچ وقت   بروم

و  مي شوم حس مـي كـنم       زندگي عادي  و وقتي تسليم   ا تو هستم  چيز توجهي ندارم وقتي ب     ديگر به هيچ  
از  مـوجي  مي گيـرم از توجـدا شـوم        نخواهد شد و وقتي تصميم     عايدم ثابت مي شود كه پيشرفتي     برايم
 كـه بـدبخت هـستم       پرويز مدتي سـت     مي كند  و زبون و بيچاره ام     را فرا مي گيرد    قدم و محبت  عشق

بـاالتر از همـه چيـز مـرگ      بيمي ندارم زيرا  ر مرا مي كشد از آينده     انتظا نمي دانم چه سرنوشتي    بدبخت
وجود مـن    ولي من نمي خواهم    و هم خودم را    را راحت كرده ام    بدون شك هم تو    و اگر من بميرم    است
 زودتر بيـا   پرويز و به من رحم كني     من تو را حقير كند     محبت نمي خواهم  ننگ و عذاب تو باشد     باعث

در درون مـن     نمي كنم نيرويـي    را از ته دل براي تومي نويسم هيچ طاهر سازي          امهبده اين ن   و مرا نجات  
 حاضرم بميـرم   كه بيشتر ازاين تو را عذاب ندهم پرويز من حاضرم بميرم           مي كند  امر و به من   بيدار شده 

پرويز سـرنوش مـن از       تو را عذاب بدهم    به خاطر شوقي كه در دل دارم       ديگر مجبور نباشم   و در عوض  
را  اين مطالب  نمي خواستم  آفريده اند  و زجر كشيدن   مثل اين كه مرا براي بدبختي      شت تو جداست  سرنو

ولـي   نمي ترسم  ديگر از هيچ چيز    كردن ندارم  ديگر قدرت كتمان   براي تو بنويسم ولي ديگر نمي توانم      
 باعـث  در حقيقـت   كه وجود من   مي دانم  چون چرا تو مي كنم نگو    سعادت را فداي  در عين حال خودم   

كه  فشار اين باري   در عوض من ديگر در زير      بكن با من  و هر چه خواهي    عذاب خاطر توست پرويز بيا    
عشق تو   چون لياقت  تو مرا دوست داشته باشي     من نمي خواهم   مرگ نخواهم كرد   احساس بر دوش دارم  

چـه مـي      نمي دانم  مرا فراموش كن و اصال به حال من رحم نكن پرويز           تو بايد مرا دور بيندازي     را ندارم 
مـرا   من ديوانه خواهم شد پرويـز      بگذرد قدر بدان كه اگر مدتي     و نمي دانم چه خواهد شد همين       نويسم
افسوس مـي خـورم      افسوس ولي تحقيق كني  از همه ي دنيا راجع به من       تو مي تواني   و زودتر بيا   ببخش

مـي   مرگ كه آرزوي  بخت هستم چه مي نويسم آن قدر بد      كه زندگي ام از دستم مي رود پرويز نميدانم        
  را ندارم  تحمل فشار چون من ديگر نجات بده هر چه مي شود زودتر بشود بيا و مرا كنم

   تو را مي بوسم
  فروغ

كـه   فرسـتادم  را و مبلغ مورد نيازت    وفا كرده  وعده اي كه داده بودم     به فروغ نامه ات رسيد فورا نسبت     
مـن خـودم در منـزل       . . . (ر نامه ات به شرح داخل پرانتـز         د ولي چون  به دستت رسيده   تا به حال   قطعا

 و از طرفـي    بودي اظهار نارضايتي نموده   از محيطي كه در آن زندگي مي كني        ). . .وضعيت خوبي ندارم  
چنين دستگيرم شد كه در نظر داري مستقل زندگي كني و            بخرم كمي اثاثيه  متذكر شده بودي مي خواهم    

تو دور خواهد كرد     را بيشتر از   كامي طور مسلم  ه به نظر من صالح نيست به      بر اين ك   موضوع عالوع  اين
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بود كه كامي در چنين محيطي كه گويا در نظر داري براي خـودت فـراهم                 نخواهم زيرا من ديگر موافق   
 روي درستي نداشـته باشـد و فقـط        اساس اين حدس من هم    زندگي كند اميدوارم   يك ساعت  حتي كني

 . باشد بدبيني
بـراي مـن     كه بـه آن احتيـاج داري       اثاثياه اي  فورا صورت  من صحيح نيست   اگر حدس  ر صورت در ه 

 خواهم آورد در خاتمه خواندن     ضمنا كتاب تو نزد من است كه عيد برايت         بفرستم تا فورا برايت   بنويس
 هبدين وسيله ب   هميشه را براي كمك   خودم مي كنم كه آمادگي    توصيه كتاب مارك اورال را جدا به تو      

  . تو اعالم مي نمايم
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 14 نامه ي شماره
  مرداد4پنج شنبه 

آرزويـم ايـن     حالت خوب شـده    و از قراري كه نوشته اي      از تو نامه داشتم    امروز و ديروز   پرويز عزيزم 
در نامه   انتظار آمدن تو را مي كشم      بخواهي خوب هستيم و فقط     از حال ما   باشي است كه هميشه سالمت   

 كه رعايتنظر تو را كرده باشم ولي تو هـم    كرده اي البته من هميشه ميل دارم       ار رضايت هايت از من اظه   
به آزادي نداشته باشم همين فكـر        اگر هم احتياج   زيرا من حتي   بايد فكر كني كه زياد مرا محدود نسازي       

  . مي كند و مرا تشويق مي نمايد و به من كمك آزادي مرا شخصيت مي بخشد و تلقين آزادي
برايـت چـه     نمي دانم  فريدون كار  عزيزم كتابم در هفته ي آينده حتما منتشر خواهد شد راجع به            يزپرو 

شده  مادرت مطلع  من توسط  بدي داشته باشي او از آمدن      است و تو نبايد به او فكر       بنويسم او مرد شريفي   
هـم    آمدند و به من    گفته بود كه   بود و خانمت هم    يعني همان شبي كه ما آمديم به منزل شما تلفن كرده          

با  من بيش از اين يكي دو بار       كنم البته  او صحبت  كه راجع به كار كتابم با      و من ناچار هستم    تلفن كرده 
و نـه بـا      صـحبت كـنم    گرفتـه  عهـده  با او كه اين كار را به       و اگر من بخواهم نه     او صحبت نكرده ام   

از دسـت مـن      بود چه كاري    پر از غلط   وقت بعد از اين كه كتابم چاپ شد و         آن بگيرم تماس اميركبير
 البتـه . مـي شـود    چاپ غلط همان طور با   نفرستاده بودند  بر مي آيد همچنان كه اگر براي من يك نسخه         

با من طوري رفتار كن كه عادالنه        ولي تو هم   پرويز من تو را دوست دارم در اين هيچ شكي نداشته باش           
 اين است كه فريدون كـار جـوان        ده نمي شود و دليلش    ز حرفي تازگي ها  مي بيني كه راجع به من      باشد

براي تو بنويـسم     حاال نمي توانم جريان را به طور مفصل        البته است و همه جا از من دفاع مي كند         نجيبي
 و بـي نهايـت   حواب خواهم داد پرويز من تـو را دوسـت دارم     هر چه بپرسي   ولي در آينده وقتي آمدي    

 عشق و محبـت    و مي دانم كه اگر از تو جدا بشوم خاطره ي           بدهم ادامه وت را با  دارم كه زندگي ام    عالقه
مي توانم دستورات تـو   چه كنم تو انصاف داشته باش ن تا آنجا كه داد ولي رنج خواهد تو پايان عمر مرا  

بـه   دانشوران را هم كه نوشـتم اينجـا مرتـب          كرد نرفتم   مجله ي سخن از من دعوت       را به كار مي بندم    
و به خاطر اين كه فكر مي كنم بعـدها           ولي من به خاطر تو     مي كنند  لف براي ديدن من اقدام    مخت وسايل

اميركبيـر تلفـن     كتابم چند روز پـيش     راجع به پول   مي خواهم  برايم فراهم خواهد شد معذرت     همه چيز 
 تومان به مـن پـول داد كـه          720  جلد 1200بابت   بروم من هم رفتم    حق التأليف  گرفتن كرد كه براي  

 جلـد كتـاب     5قـرار شـد      كتاب گرفتم يعني    تومان 50و   آن را بالفاصله به بانك گذاشتم       تومان 600
 )ويـس و رامـين    (و بعـد يـك       به خودم بدهد   تخفيف  تومان 1با   يعني  تومان 5 جلدي خودم را از قرار   

چيـز   بـراي خـودم كمـي       تومان باقي مانده را هـم      70  تومان 15 گلستان سعدي  يك  تومان 15گرفتم  
را كه از     توماني 100قرض داشتم و به تو هم گفته بودم           تومان 140و چون از پارسال      و دارم  خريده ام 
را  فرامرز  تومان 40بدهد و     گفتم كه ببرد و به مامانم       به او  كار گرفته  فريدون يعني داريم طلب حائري

در داده و پرويـز      و دم  او پـول را آورده     كـه  مي گفت  و خالصه مامانم   قرضم و به  هم مي خواهم بدهم   
مـي   مال تو هر كـاري      تومان 600ولي به خدا     كرده باشم  ولخرجي ممكن است يك كمي    خالصه جان

  تو زودتر بيايي  خواهي بكن پرويزم ديگر خسته شدم اميدوارم
   را مي بوسم تو

  فروغ 
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 15 نامه ي شماره
  مرداد 5شنبه 

سـخت مـريض     اجعت كردم برايت نوشته بودم كه پوران      پوران مر  از منزل  تازه امروز  پرويز محبوبم من  
به من گفته بـودي      است و چون تنها بود و احتياج به كمك و پرستاري داشت من ناچار به آنجا رفتم تو                 

و من ناچـار بـودم       بود يك مورد استثنايي   اين ولي پرويز عزيز من    كه كمتر به آنجا بروم و شب نمانم       
تقريبا سه   من برگشتم  حاال كه امروز الحمداهللا حالش بهتر شده       ولي شتكمك احتياج دا   زيرا او به   بروم
  . نكني اميدوارم تو از اين حيث مرا مالمت آنجا بودم روز

از او  مجبـور بـودم   فرصـت پيـدا نكـردم      براي تو نامه اي بنويسم ولي      بسيار سعي كردم   در اين دو روز   
و  فرسـتاده اي   براي من  نامه اي  تعقيب مي كنم   را گذشته برنامه ي  حاال كه برگشته ام    مواظبت كنم ولي  

و  اين سـه روز اينجـا نبـودم    هنوز كه به دستم نرسيده چون      ريال پول برايم داده اي     550مبلغ   نوشته اي 
 ريالي  50 موضوع اسكناس  بچه ها نداده شايد امروز بيايد ولي پرويز من فكر مي كنم            را به  پستچي كاغذ 

و  تصويب شده  در مجلس سنا    ماه تمديد مدت جمع آوري اسكناس ها       2يحه  چون ال  اشكالي نداشته باشد  
اسكناس  تا بانك ملي فرستادند    تير به پستخانه رسيده همه را به       31كه تا روز     گذشته از اين پاكت هايي    

به  احتياج اگر اين طور باشد ديگر     پاكت ها باشد   پاكت من هم جز همين     ها را خرد كنند و من اميدوارم      
  . تشكر مي كنم آسان كرده اي را براي من كه تو كار تو ندارم ولي در عين حال از اين  هايتوصيه
آه نه براي تو چون به تو مربوط نيست ولي چون مـرا خوشـحال كـرده           براي تو دارم   خبر خوشي  پرويز

 ؟مرض پوران چـه بـود      حاال مي فهمي    ماه ديگر خاله مي شوم     8فكر مي كنم تو هم خوشحال شوي من         
  . من بسيارخوشحالم

كه آمـده    هر شب خواب مي بينم     را مي بينم   هر شب خواب تو    ديشب خواب تو را ديدم    . . . پرويز من  
بيهوده آرزو مي كـردم     . را به تو فكر مي كردم      سراسر راه  بر مي گشتيم   صبح وقتي از شميران    امروز اي

 تو نبـودي   ولي افسوس   در آنجا ببينم   را و وقتي به خانه مي رسم پرويز       تعبير شود  كه اي خدا خواب من    
  . هيچ چيز جز يك سكوت مالل انگيز و خشم آور انتظار مرا نمي كشيد

قلـب مـرا     مي خـورد   قلب مرا  چه قدر اين دوري طوالني و وحشتناك شده است اين آرزو دارد            پرويز 
ـ    چرا نمي توانم  . تو بوسيدن تو   فشردن تو در آغوش   آرزوي ديدن  خون مي كند   در  شه تـو را   مثـل همي

  . را فراموش كنم و غم هاي دلم چرا نمي توانم سرم را روي سينه ي تو بگذارم ؟كنار خود داشته باشم
را در اطـراف   جنب و جوش زنـدگي  آفتاب را مي بينم و    هر روز  مي گذرد  و خاموشي  روزها با سردي   

مثـل ايـن اسـت كـه      نجز م به روي همه مي تابد     ولي مثل اين است كه اين آفتاب       خود حس مي كنم   
را بـراي    اين چيزها  چه فايده دارد من   . دزديده ام  از زندگي ديگران   زنده هستم  و من بيهوده   زندگي مرده 

تـو   دوسـت دارم   را اگر بگويم تو   من در سينه پنهان گردد    عشق بايد  مگر تو نمي گويي كه     تو بنويسم 
نتيجه مـي     را سياه مي كني و سرانجام      باز سه صفحه كاغذ    اعتراض مي كني   و باز . مي دانم  گفت خواهي

بايد به حرف تو گـوش      . خفه كرد  ناله را  بايد اين . و خود بين هستم    گم شده ام   گيري كه در عشق خود    
  . داد
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و من مي توانم در برنامه ي تو         تو هم مثل من هستي     هم توجه كني   تو به نامه هاي خودت     ولي بهتر است  
بـد   اگر اين بد است براي همه.  پيدا كنم تو فقط اعمال مرا مي بينيالاقل سه بار جمله ي تو را دوست را  

  . است
و انتظـار   نگاه مي كنـي   ساله28به عشق از دريچه ي يك آدم   به همه چيز حتي    كه تو  بديش اينجاست 

و  باشـم  من دوست دارم كه دختر عاقلي      بپيمايم راه صد ساله   من هم اين طور باشم و يك شبه        داري كه 
 خوب و مطابق ميل تو باشد اگر كسي        سن دارم سعي مي كنم تا اعمالم       فكر و عقلي كه در اين     با همه ي    

از لحـاظ     ساله 28قدر يك زن     به نمي توانم  ولي تصديق كن كه    عصباني مي شوم   بگويد بچه من   به من 
 تـه و اگر خطايي مرتكب شـوم الب  اعمال من با سن من متناسب است فكري پير شوم و تجربه داشته باشم     

 و مالمت نيستم و كسي نمي تواند بگويد كه من بد هستم            خطايي مرتكب شوم سزاوار سرزنش     از نظر تو  
. تشخصي بدهم بد اسـت  اگر مي توانستم البته انجام نداده ام به اين كه بد است  علم با كار را  آن من چون

 ترم مي شـمارم و بـه آنهـا        را مح  و افكار تو   از من بيشتر است من عقايد      نمي كردم تو امروز تجربه ات     
گناهكـار نـداني و      عمل بدم  در ارتكاب  قبول كنم كه تو مرا     آنها را  ولي من موقعي مي توانم     ايمان دارم 

 وقتـي  تـو  هستي حق ناشناس هستي و هزار چيز ديگر   پيوسته نگويي كه خودبين هستي خودخواه هستي      
آن هـم    ور و حـساسيت مـرا كـه       جواني و غـر    نشاط و حرارت   قضاوت كني  درباره ي من   مي خواهي 
  . چه زن بدي دارم دوران جواني است درنظر بگير و آن وقت بگو مخصوص

بعـد مـرا بـا خـودت         فكر ميكردي و چه حاالتي داشـتي       را به ياد بياور كه در اين سن چگونه         خودت 
اخالق تو  بديم اين است كه در موقع نامه نوشتن          فقط من بد نيستم  مي فهمي كه من    آن وقت  مقايسه كن 

  . را در نظر نمي گيرم
لـذت   و هنـوز   را ديشب در خواب ديـدم      من اين روز   انتظار تو را دارم     مهرماه 2 من روز  پرويز عزيزم 

جلـوي   كه صـورت تـو   هنوز مثل اين است عجيب و مست كننده ي اين خواب در وجود من باقي ست          
  . مي كنم  را احساسو گرمي نفس تو تو را مي بينم صورت من قرار گرفته و من چشمان

 و مـي خنـدم     سياه تو را با دست پريشان مي كنم خودم را در بغل تو ميانـدازم               مثل اين است كه موهاي    
راه  توي كوچـه   و تو با هم    مثل اين است كه من     مي لرزد  مي كنم ناله هاي شاد من در ميان دولبم         گريه

ديشب چـه شـب      دمي زني آه خداي من    و لبخن  و روشن را به تن داري      مي رويم و تو آن كت تابستاني      
 تمام نمي شد و كاش رؤيـاي مـن   تو خفته بودم كاش اين شب   با تو بودم در آغوش     بود تا صبح   شريني

 بيدار و بعد در خـواب  يا آيا خواب هستم از خودم مي پرسيدم    احتياط در خواب با   من پيوسته  حقيقي بود 
تـو   لبـان  يك لحظه خنده   ار هستم و شب تا صبح     مطمئن مي شدم و تصور مي كردم بيد        بر بيداري خودم  

  . نكرد من ديشب تا صبح صورت خندان تو را ديدم مرا ترك
در دلم هست كه خاموش نمي شود مثل اين كه همه ي وجود من در خيال تـو گـم                    مثل اين كه فريادي   

رزوي تـو   كه از دست خيال تو فـشار آ        بر مي خيزد   بدبخت من  كه از قلب   شده و اين صدا فريادي ست     
هيجان و فشار است و هر       اين صدا درد است ناله است      به فرياد آمده است    غم دوري تو و اشتياق ديدارتو     

  . زمان رنگي دارد
را مـي    وجود من تـو    برايم تحمل ناپذير شده است همه ي ذرات        كه ديگر اين زندگي    مي كنم  احساس 

انتظار تو را    من پيوسته  شود رنج آور شده است    برايم عادي    به جاي اين كه رفته رفته      اين زندگي  خواهند
  را آرزوي مي كنم  از خدا تو مي كشم و فقط
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   تو را مي بوسم
  فروغ
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 16 نامه ي شماره
  مرداد 8شنبه 

بد نيستيم ديگر حوصله ام بـه كلـي    حالت خوب باشد از حال من و كامي بخواهي    پرويز عزيزم اميدوارم  
نمـي   كه با او زياد رفيق باشم پرويز حانم         كس را هم جز تو ندارم      نمي آيي و هيچ    سر رفته چون تو هم    

راحتـي نمـي     آرامـش و   احساس در قلبم  ديوانه بشوم هيچ وقت    حالم اين قدر بداست مي ترسم      دانم چرا 
 مي روم پـيش مامـان و بـر مـي             غذا نمي خورم   اگر به من چيزي نگويند تا سه روز        گاهي اوقات  كنم

شب ها آن قدر     به غذا ندارم   نخورده ام ميلي   اصال چيزي  در صورتي كه   رده ام غذا خو  و مي گويم   گردم
يـك   هم بدم مي آيـد     ه حاال از خوابيدن    مي بينم  وحشت انگيز  مي خوابم و آن قدر خواب هاي       ناراحت
سير شده ام خيال نكـن       از زندگي  روي هم رفته   چيست علتش دارم و نمي دانم    هميشگي اضطراب حالت

و در   دلـم مـي خواهـد بميـرم       . به زندگي ندارم   عالقه اي  خدا به حرف مي زنم نه    حساساتا باز از روي  
 4مي نشينم و شعر مي سازم تا حاال          براي خودم  اغلب نباشد روزها  باعث ناراحتي كسي   وجود من  عوض

در سپيد وسياه بخوان اين شهر را خودم در صندوق پسا            را فردا  قطعه شعر خوب درست كرده ام كه يكي       
بـه   بـه تهـران    چون همان روزهاي اول آمدنم     و گمان مي كنم فردا بگذارد      مجله ي سپيد و سياه انداختم     

 مرا همچنان دوست خواهي داشـت      آيا نمي دانم تو با من چه خواهي كرد        صندوق انداخته ام پرويز جانم    
از ته   دارم وستمرا ترك خواهي كرد من هميشه به اين موضوع فكر مي كنم من تو را د                يا به يك باره   

 تو رابـدبخت ببيـنم     نمي خواهم  تو را فراموش نمي كنم      هيچ وقت خاطره ي محبت هاي       مي گويم  قلب
را از صحنه ي زندگي تو كنـار         فروغ من باعث بدبختي توست   كه وجود من   من حس مي كنم    هر وقت 
پرويز بـه خـدا    كشيرنج ب تو به خاطر من كه ارزش و لياقت فداكاري را ندارم  نمي خواهم  من مي كشم 
هميشه غصه مي خورم و از اين كـه راه           فريب ظاهر مرا نخور    هيچ وقت  چه قدر بدبخت هستم    نمي داني 
 بايد هميـشه خوشـبخت باشـي       پرويز تو  ناراحت هستم  روحي خودم پيدا نمي كنم     براي دردهاي  عالجي

. . . مـن چـه هـستم     . هو همه تو را دوست دارند ولي من ن         بدي نمي كني   به هيچ كس   چون پاك هستي  
آزار مي دهد يك آدمي كه شعله اي         او را  به يك ترتيب   زورش مي رسد   بدبختي كه هر كسي    يك آدم 
يك آدمي كه به هيچ كس كاري ندارد و از حال دنيا             ندارد وقدرت فرياد كشيدن   را مي سوزاند   روحش

 سر تو را شيره مـي مالـد و          ولي باز هم مردم خيال مي كنند كه او         راضي است  به همين كتاب و دفترش    
رها كني مي    پر از درد است مي ترسم تو هم آخر مرا          قلبم پولهاي تو را لباس مي خرد پرويز چه بگويم        

من چه خواهم كرد چه طور اين همه بدبختي را تحمل            و آن وقت   تو هم فكر كني كه من بد هستم        ترسم
  اگر زياده از حد روده درازي كردم  مرا ببخش؟خواهد كرد

  قلب و روحم مي خواهم ومي بوسم  تو را با تمام نمي دانم چرا اين قدر غصه مي خورم زودتر بيا 
  فروغ 

و رنگ مشكي زدم و حاال خيلي خـوب شـده و             هيچ رفتم  چه كار كردم   موهايم پرويز جان نوشته بودي   
  . راضي هستم
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 17 نامه ي شماره 
  مرداد 9شنبه 

زيـاد   باز نامه ي تو برايم رسيد از اين كه بـرايم           ديروز و امروز    باشد حالت خوب  اميدوارم پرويز عزيزم 
را فراموش مي كـنم      تمام غم و اندوهم    مي رسد  وقتي نامه هاي تو براي من      ممنون هستم  نامه مي نويسي  

 به كلـي از مغـزم      اگر افكار غلطي هم دارم     روي من مؤثر است كه گاهي اوقات       نامه هاي تو   و به قدري  
پرويز دوستت دارم همـان طـور كـه          باطن مي كنم   آرامش و صفاي   احساس نند و در خودم   فرار مي ك  

روح  احتياج مي كنـد تنهـايي      احساس و به مادرش   دوست دارد  كه مادرش را   مثل بچه اي   برايت نوشتم 
اسـت وقتـي تنهـا       مال تنهـايي   فكرم تمام ناراحتي هاي   را باطل و فاسد مي سازد      مي جود و افكارم    مرا

عجيب  اسير افكار  كند آن وقت دست و پا بسته       تلقين به من   تا افكار پاك و سالم      و كسي نيست   هستم
از زندگي سيرم حـس      مي بينم  مقاومت ندارم  قدرت مي بينم كه ديگر هيچ     مي شوم كه يك وقت     خودم

 باعثعاطل و باطل و      و به نظرم مي رسد كه وجودم       نگاه مي كنند   با چشم تحقير   همه به من   مي كنم كه  
از دسـت خـودم      را كـه همـه    مي كـشم   نقشه رنج مي برم و پيش خودم      آن وقت  ننگ و ناراحتي است   

پرويز مرا ببخش    اخير مرا خوانده اي و ناراحت شده اي        كه نامه هاي   نامه ات فهميدم   از لحن  راحت كنم 
تـو را     وجـودم  با همه ي   تو را دوست نداشته باشم     مگر من مي توانم    تو را ترك كنم    مي توانم  مگر من 

 پرويـز گـاهي    و عذاب فكـري نـشوم      دچار اين ماليخوليا   مي خواهد بميرم و ديگر     و دلم  طلب مي كنم  
دلـم   باور كني  را حرف هايم  تلخ و كشنده مي شود دلم مي خواهد        كابوس مثل يك  زندگي برايم  اوقات

 را بـراي تـو مـي         نامـه حاال كه دارم اين      مرا آن طور كه دلم مي خواهد دوست داشته باشي          مي خواهد 
وقتي مي   هميشه همين طور هستم حتي     مي كنم  چرا گريه  ونمي دانم  از چشم هايم مي ريزد     اشك نويسم
عاملي هست كه مـرا رنـج مـي          شك بدون گلويم را مي گيرد    بغض را بزنم  روزانه ام  حرف هاي  خواهم

 نشـسته بـودم    ديـشب  هممنمي ف  عجيب خودم را   حاالت و روحيات   علت هيچ دهد ولي خودم نمي فهمم    
تفكر و نـاراحتي     باعث و تنهايي  كه تنها هستم   اين است  علتش حتما گفتم فكر مي كردم و پيش خودم     

كـه    تو زودتر بيا و در عوض ما هم بعد از يـك مـاه               آخر شهريور  دارد تو زودتر بيا چه فايده     من شده 
آرامش دارد و من و تو هستيم و مـن           راحت تر است   آنجا زندگيمان  با تو مي آييم    مرخصي تو تمام شد   

جاي تو   و هيچ چيز نمي تواند     را دوست ندارم   جز تو هيچ كس    و به جان كامي    به خدا   پرويز جانم  ،و تو 
  دروغ مي گويم  را مي كشم نه اين كه فكر كني خودم اگر از تو جدا بشوم من پر كند را در قل من

ولـي   هم توانسته ام استقامت كنم     تا مرحله آخر جدايي    تو در رگ و پي من ريشه دوانده و بارها          محبت 
 و باز مثل ديوانه ها     از هم گسسته   با يك حرف يا يك نگاه صميمانه ي تو رشته ي همتم            دم آخر  در آن 

 اوقات ديوانه مي شوم    اگر گاهي  مرا به تو انكار كند     محبت چه كسي مي تواند    تو پناه آورده ام    به دامن 
شـده و احتيـاج بـه        و فرسـوده   اعصابم خـسته   كه من حس مي كنم    را ببخش م پرت مي زنم   و حرفهاي 

و آبلـه    را هفتـه ي پـيش بـردم        من كامي  بروم آبله بزنم   نشوته بودي  استراحت و آرامش دارم پرويزم    
 موهايم را هم سياه كرده ام و اين          و بكوبم  و تصميم دارم خودم بروم     نكوبيده ام  ولي خودم هنوز   كوبيدم

قـشنگ هـم    خيلـي  دو تـا پيـراهن   و خودم هم راضي هستم  بهتر شده  ها مي گويند از اول    طور كه بچه    
و اجـازه    كه كتاب تمام شده    تلفن كردند  از اميركبير  كتابم ديروز  راجع به  خريده ام كه هنوز ندوخته ام     

تـو   منتشر بـشود يـك جلـد بـراي         خودتان مي دانيدو گويا فردا     بدهيد من هم گفتم كه ديگر      ي انتشار 
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  جلـد  5 قسمت كنم اول گفتم    بين دوستانم  كه مي خواهم   كتاب مي گيرم    جلد 10 خودم خواهم فرستاد 
 10يعنـي    از حق التاليفم را كتاب گـرفتم        تومان 80و خالصه نزديك     جلد خيلي كم است    5ديدم   بعد
بدهد  يممي گو  وقتي آمد  هنوز نگرفته ام   كتاب و دو جلد هم سعدي و ويس و رامين پول از فرامرز             جلد

 تو را مي بوسـم     كامي سه چرخه مي خرم     كت و شلوار بخر و براي       تو  بقيه پولم هر چه ماند تو و كامي       
  . من هميشه مال تو خواهم بود

  فروغ
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 18 نامه ي شماره
  مرداد 14چهارشنبه 

ر هـر حـال   د باز گمان كنم مرا فراموش كـرده اي       از تو نامه ندارم    عزيزم دو سه روزي است كه      پرويز
چه ترتيـب    به كه نمي دانم   هستم قدري خسته  حوصله ندارم و به    من كه هيچ   اميدوارم حالت خوب باشد   

از صبح همه ي بچـه       رفتم پيش مامان   امروز مرتب به تأخير مي افتد     كه آمدن تو هم   را مداوا كنم   خودم
 بـد    خـالي  و جاي تـو    بودند از صبح همه ي بچه ها      رفتم پيش مامان   امروز بودند و جاي تو مي افتد      ها

 شمشير بـازي مـي كـرد و خالصـه          با مهرداد  هم و كامي  نشستيم و از همه جا صحبت كرديم       نگذشت
 بخرم بعضي چيزها  براي خانمت  صبح رفته بودم   ديروز پرويز جانم  را به خوبي تربيت مي كند      او مهرداد

دعـوت كـرد و      مرا دكتر طاهري كردم و    صحبت و مدتي  ديدم را و خانمش  دكتر طاهري  توي خيابان 
را  ورقه اي  آخر گفت كه براي تو بنويسم آن       و خالصه  كه چون تنها هستم معذرت مي خواهم       من گفتم 
مي داني   هم و تو  بنويسم سفارش كرد كه حتما    مرتبه و چند  زودتر بفرست  او بفرستي  براي بود كه قرار 

كمي باالتر پـروين     گله نكد  كه بعدا   بده زودتر انجام  را كارش و خواهش مي كنم    كه آن ورقه چيست   
 اهوازيمـان  تمام آشناهاي  را و خالصه   خود مهندس  بعد هم  را نادري مهندس بعد هم خانم   معاصر را ديدم  

 مـي گـويم   پيش خـودم  هميشه كه من هواي تهران دو سه روز است آن قدر گرم شده          مالقات كردم  را
مـشكل   تنفس دارد و  هوا چسبندگي  اهواز رجي هاي ش مثل امروز درست  باور كن . اهواز صد رحمت به  

من پـيش خـودم      گرما به حد نصاب خواهد رسيد      آينده است و گويا پيش بيني كرده اند كه در هفته ي          
اين طور نباشـد و      اميدوارم ناراحت مي شوم   و بعد  چه قدر گرم است    اهواز با اين نسبت   كه فكر مي كنم  

كـه تـو     من هم اين است    و آرزوي  هوا خوب است    نوشته اي  اين طور كه خودت    تو زياد گرما نخوري   
و  وضع غـذا   پرويز از اين كه نوشته اي      ناراحت نشوي  و دور از من    هميشه در زندگي است راضي باشي     

كلفـت   يك بكنم حاال كه تو مي تواني      من چه مي توانستم    به خدا من ناراحت هستم     لباست خوب نيست  
 گويا قـرار بـود تـو بـروي         لباس شويي  بدهي را هم  و لباس هايت   درست كند  تو غذا  كه براي  بياوري
تـو   در هر حـال    دلخوش بود  اهدايي و من به اين اميد كه آنجا از تو پذيرايي خواهند كرد             منزل ناهارها
آيـا   ببيـنم  براي من بنويس   پرويز جانم  زياد به تو سخت نگذرد     و اميدوارم  به اوضاع آشنا هستي    خودت

از خط نامههايـت     و اين طور كه    را از اهواز نياوردم    خود نويس  چون من  ست يا نه  خود نويس پيش تو ا    
بخواهيخودم هم نمي دانم چـه بنويـسم آيـا           از حال من   باشد پرويز جان   معلوم است گويا بايد آنجا مانده     

از زنـدگي راضـي      نمي توانم  اين است كه من هيچ وقت      نه قدرمسلم  آن هم  هستم نه آيا بد هستم     خوب
مـي دانـم    تو چه فكر مي كني  حاال نمي دانم   برايم لطفي نخواهد داشت    صورت زندگي  چون در آن   مباش
خودم بـزرگ    با ماليخولياي  من از كوچكي   فرق داري  تو از لحاظ طرز فكر با من از زمين تا آسمان           كه

اي مـن همـه     بر كنم استقبال را مثل تو   زندگي حقايق حاال مشكل است كه بتوانم     و خو گرفته ام    شده ام 
را نمي جويم بـاز      جلوه ي افكارم   حقيقي و من وقتي در زندگي     دارد و وهم آلودي   جنبه ي رؤيايي   چيز
 اين هـم   زندگي مي كنم   و دوست دارم   كه مي سازم   پناه مي برم و در آن دنيايي       افكار خودم  به دامن  هم

 زودتر بيا به خدا    ف نوشتم مزخر خيلي داشته باشد  براي تو ضرري    نمي كنم   يك طرز فكر است و گمان     
  . سخت ناراحت كننده است به عالوه تنهايي و تنگ شده دلم
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 از چرخهـاي   با برداشـتن يكـي     سه چرخه ديدم   روز پيش كه رفتم خيابان براي كامي يك        چند پرويزم 
و بسيار قشنگ و مـستحكم اسـت         عوض كردن جاي چرخ ديگر تبديل به دوچرخه مي شود          و با  عقبش
ارزان تـر خريـد دلـم مـي          حتما مي شود   البته در موقع خريد     تومان ولي  190 مي گفت  را هم  قيمتش
بـراي كـامي سـه     كه مي خـواهم  به تو گفتم اگر يادت باشد در اهواز    براي او مي خريدم چون     خواست

 البته راجع به اين موضوع اصـراري        بنويسم  حاال نظر تو چيست گفتم بهتر است براي تو هم          چرخه بخرم 
  ديگر خسته شده ام تو را مي بوسم  را برايم بنويسي مي خواست نظرت اما دلم ندارم

  تو  فروغ
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 19 نامه ي شماره
  مرداد 13يك شنبه 

 و تمامش كـنم    عصر هم بيايم   گرفتم كه  و پيش خودم تصميم    براي تو نامه نوشته بودم     پرويز جان صبح  
چيـز مهمـي     را از اول تا آخـر خوانـدم        هم آن  مرتبهيك   صبح را بنويسم   اآلن كه آمدم بقيه ي نامه ي      

كـه تـو    يادم آمـد  راجع به من اضافه نمي شود   بر معلومات تو   چيزي نامه اين يعني در خواندن   ننوشته ام 
. مكررات نيـست   كه اين نامه چيزي جز تكرار      و ديدم  خودداري كنم  تكرار مگررات  برايم نوشته اي از   

و بـراي تـو از چيـزي         عادي خودداري كنم   اين موضوع هاي   از نوشتن  از اين كه نمي توانم     من چه قدر  
 باشد كه بي نظير   مي گردم  و موضوعي   من دنبال سوژه    ناراحت هستم  كه ديگران نگفته اند    سخن بگويم 

 از تعزيه خوان هايي كه صبح در خانه ي ما معركه           نوشته بودم  از همه چيز   دهد را لذت  تو آن و خواندن 
و افكـار    با زن هايچادرنمازي از خواب هايي كه مي بينم         دند از بحث ها و باالخره خودمان      راه انداخته بو  

خـسته   باز هم نامه ام    كه از عشق سخني نگويم     كه سعي كرده بودم    و با همه ي اينها     هميشگي ام و مردم   
باشد ولـي  كه كامال تازه و جالب     دنبال چيزي مي گردم    من را به دور ريختم    شده بود آن   كننده و زشت  

ولـي   كه ممكن است صد هزار مرتبه و در صد هزار نقطه           با چيزهايي  زندگي با حوداث عادي   هرگز جز 
  . روبه رو نمي شوم با موضوع و حادثه ي ديگري اتفاق بيفتد در يك روز فقط

هر كه رو بـه      با مي افتد  اتفاق براي من  و فكر من مي گذرد    و هر چه   هر چه در اطراف من وجود دارد       
 و جواب مي گويم همه و همه در سطح عاديات          مي شنوم  كه از اين و آن     و همه ي خسناني    رو مي شوم  

  قرار گرفته است 
را داشتم كه از ميان اين محيط        و شهامت  جرأت اين اگر من  يك قدم به جلو بردارم     اگر من مي توانستم    

كـه از    به جايي برويم   آورم و با هم    تو پناه  بگريزم و به آغوش    و عادي  از ميان اين همه چيزهاي مبتذل     
  وقت بسيار خوشبخت بودم  آن خبري نباشد روزانه زندگي و جنجال غوغا

و افكـار و     قـانون  و بر خالف   و آداب و رسوم    بر خالف مقررات   دوست دارم  قدر تو نمي داني من چه     
و اعمال   وجود من  منمرا محدود مي كند روح       كه هست بر پاي من   ولي بندهايي  كنم رفتار عقايد مردم 

هـر   كه فكر مي كنم   محبوس مانده و من پيوسته     اجتماعي قوانين سست و بي معني     من در چهار ديواري   
قيـد و بنـد را       و پر از   كننده خسته زندگي من اين  بگذارم باالتر از سطح عاديات   بايد يك قدم   طور شده 
  ندارم  دوست

دارند  كه عقيده  هستند اينها يك دسته ي جديدي      هستي آشنا ها اگزيستانسياليست با فلسفسه ي   تو البد  
هر كار كه مـي خواهنـد مـي          و روي همين عقيده    هيچ چيز بد نيست    ندارد هيچ چيز بدي در دنيا وجود     

وجود ندارد پسرها لباس دخترها را مي پوشـند و           زيرا هيچ بدي   درخيابان ها مي گردند    لخت كنند حتي 
. . . عجايـب  از آنها پر اسـت    زندگي را انجام مي دهند و     اعمال مردها  آرايش مي كنند دخترها    مثل آنها 

  ؟و زيباست لذيذ اين زندگي تو فكر مي كني
و چه بسيار ديـده      پس پشت پا زده اند     شرافت اصول اخالق و   به آنها يعني هم دارد  بدي هايي  البته ولي 

در  البته. . . ر خود هم بيمي نداشته    و از رفاقت با بردا      معشوق داشته  3كه يك زن در آن واخد        شده است 
ايـن   با برادر خود رفيق شويد ولـي ايـن مـردم محـروم       كه مكتب اگزيستانسياليست ها ديگر نگفته اند     

كـه   اكنـون  به سـر آورده انـد      و ناكامي  را با محروميت   دوران عمرشان  و پسرهايي كه بهترين    دخترها



 نامه هاي فروغ فرخزاد به همسرش؛ پرويز شاپور
 

 79

 وحشيانه ي خود سعي مي كنند از قـوانين        كينه هاي   خشمگين و   با همه ي احساسات    يافته اند  پناهگاهي
  . محروميت است عمر يك نتيجه ي اغلب آنها و اعمال بگيرند انتقام اجتماعي
 كرده اند كه سـر و صـداي ژان پـل سـارتر             خودپيشرفت در اعمال  به طوري  مكتب اكنون  اين پيروان

  . مي پيماييد افراط كه شما راه و فرياد زده است  مكتب جديد در آمده رهبر و مؤسس
 و دوست داشتني مي دانم كه        را پر هيجان   آنها براي اين زندگي   من فقط  من به اين چيزها كاري ندارم      

و در   بگريزنـد  مهيـب  را پاره كنند و از اين زندان       اجتماعي قيودات و بندهاي   آنها توانسته اند يك باره    
 در آن  رفـتن  جرأت و شـهامت    تابه حال كسي  و غير عادي است و       عجيب كه كامال  قدم بگذارند  راهي

هم تـشكيل    و گويا مجمعي   ظهور كرده اند    اگزيستانسياليست ها   هم راه را نداشته در اين تهران خودمان      
كـردم   طريق زندگي  اين بهترين  ايمان ندارم  موضوع را از يك نفر شنيدم و به حقيقتش         اين داده اند من  

نفـر   و مفهومي ندارد و به قول يك معني و طهارت عصمت زادهقوم آ افسوس كه در ميان اين     ولي است
  رعايت نمي شود  درباره ي زن اصول بورژوازي

 و پـر حادثـه     عجيب ولي من هميشه دوستدار يك زندگي      من نمي دانم تو در اين باره چه فكر مي كني          
مي خواهد توي    من دلم  پياده دور دنيا بگردم    اگر بگويم من دلم مي خواهد      شايد خنده ات بگيرد    بوده ام 

  قانون باشد  نقض كه مي خواهد كاري كنم فرياد بزنم من دلم بخندم خيابا ها مثل بچه ها برقصم
لـذت   عجيب بكنم  به گناهي دارم ولي اين طور نيست من از اين كه كاري            بگويي طبيعت متمايل   شايد 

  مي برم 
پوشيد بايد   بايد اين طور لباس    كار را بكني   ينا دور شود بايد   از زندگي   بايد اين لفظ  دلم مي خواهد   من

اين طور خنديد آه همه اش بايد همه اش سـلب آزادي و              بايد بايد اين طور حرف زد     اين طور راه رفت   
نمـي دهـد طـور       اجـازه  زيرا قوانين اجتمـاع     كه به من جواب خواهند داد       محروميت چرا بايد مي دانم    

خطـاب   جلـف و سبكـسر     ديوانه و احيانـا    رفتار كني  ديگرانبر خالف    اگر بخواهي  كني رفتار ديگري
تلخ و   را به اين زندگي    بشر كدام ديوانه اي   وضع كرده  اين قوانين را چه كسي     نمي فهمم  من. خواهي شد 

  پر از رنج محكوم كرده 
ـ    زيرا  تو خودت بايد فهميده باشي     ولي نگفته بودم  براي تو سخني   من تا به حال از اين چيزها        ان من هم

و پر از خشونت هستم همان       از نوازش  خالي عجيب و غير عادي     عشق  وحشيانه عشق طور كه ديوانه ي   
و  داشته باشـم   زندگي با تو چنين   دلم مي خواهد   هستم من  و بدون دغدغه   آزاد طور هم ديوانه ي زندگي    

  اجتماع را  نه قوانين تو را اطاعت كنم اوامر  حاضرم فقط
جنگـل   آنها كه به قعر    مثل زندگي  قهرمان ها  مثل زندگي  پر از هيجان   وادثپر از ح   عجيب زندگي يك
چـه قـدر     چـه قـدر هيجـان      چه قدر ترس   كه بر مي دارند    در هر قدم   مي روند تو فكر كن     آفريقا هاي

دچـار چنـين     من هم دوست دارم در هر قـدم زنـدگي          راه مي يابد   قلبشان به لذت و چه قدر   كنجكاوي
از دست اين افكار خـسته       خودم هم  مي بافم  مي كنم چهخيال ها    من چه فكرها   انيتو نمي د   حاالتي شوم 

تـا افكـارم را      را ندارم   اين قدرت   و وقتي مي بينم    مي كنم  خودم را مسخره   خودم اوقات مي شوم گاهي  
  . مي كنم كه پست و كوچك شده ام احساس اجرا كنم

 بـد نيـست   اسـت  آيـا افكـار مـن صحـصي      نمببينم آيا من حق دارم اين طور فكر ك         من بنويس  براي 
  گناهكارانه نيست 

  ؟را مي پسندي آيا تو آنها 
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از ايـن    بگويم كه تو هم    ولي مي توانم   هستي كه تو بر عكس من طرفدار يك طندگي آرام         من مي دانم  
  . ناراحت هستي كني و پيروي اطاعت كني اجتماع و محيط از كه مجبوري

هـم خـوب    بعد از خواندن اين نامـه  حتي حالت  اميدوارم داحافظ تومزخرف نوشتم خ   خيلي پرويز جان  
  باشد 

   تو را مي بوسم
  فروغ 
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 20 نامه ي شماره
  مرداد 17سه شنبه 

ديروز كه وقت   . مرتفع شد  نامه ي تو رسيد و ناراحتي هاي من        بعد از مدت ها    ديروز باالخره  پرويز جانم 
همان طور كه نوشـته اي       يك نامه از تو رسيد اميدوارم      باز هم  مروزولي ا  جواب بدهم  به نامه ات   نكردم

اين بابت ناراحتي نداشته باشي هواي تهران كه امسال خيلي خيلي            جالت خوب و وضعت مرتب باشد و از       
دوري من و    دوران كه ديگر  بايد تحمل كرد گمان مي كنم      ولي در هر حال    آنجا را نمي دانم    گرم است 

نـارحتي هـاي    بد نيست همان طور كه بارها برايت نوشته ام فقط       پرويز جان حال من    مببين را نزديك  تو
پرويز جان راجـع بـه       ناراحتي من باشد وجود ندارد     كه باعث  موضوعي و ديگر به هيچ وجه     روحي دارم 

در  هـا فرسـتاده شـد و وقتيخبـر انتـشارش           به شهرستان  پيش  روز 6كتابم برايت بنويسم كه در حدود       
چون اگر در تهران زودتر از شهرستان ها منتـشر بـشود              ها برسد در تهران هم منتشر مي شود        شهرستان

و به اين ترتيب ممكن اسـت ناشـر          فرعي خودشان به شهرستان ها كتاب مي فرستند        كتاب فروشي هاي  
 پروي زجان براي كتابم ايـن طـور       . اهواز رسيده باشد   تا به حال به    ضرر كند در هر حال گمان مي كنم       

دشـتي و علـي اكبـر       . تقريظ بنويـسد    قول داده كه   آقاي سعيد نفيسي   تلفن كرد و گفت    كه آقاي شفا  
را  جلد از كتـاب هـايش      نفيسي استاد دانشگاه دو    نوشت و در ضمن سعيد     كسمايي و سعيدي هم خواهند    

و بـرام    دمفريـدون را فرسـتا      شفا هم براي من تلفن كرد و مـن         ،به شفا  براي من امضا كرده و داده بود      
و اين طور كه در تلفن بـه مـن           برايم فرستاده  از كتاب هايش   به اضافه ي يك جلد كه خود شفا        گرفت
از  در برنامـه ي كودكـان      صبحي جمعه با من موافق است و ديگر اين كه روط         خيلي نفيسي سعيد گفت

كـرد   اظهار خوشوقتي و   قطعه خوانده  و يك  كتاب من به عنوان يكي از بهترين كتاب هاي ماه اسم برده           
حفـظ   را قالب قـديم  لحاظ شكل و قيافه  از،با وجود اين كه از لحاظ موضوع نو و تازه است  كه شعر من  

تـو اگـر يـادت       شباهت دارد و   يعني مولوي  به اشعار موالنا   كرده و گفت كه اشعار اين شاعره ي جوان        
در  با من موافق شد و حتـي       خواند ايك جلد كتابم ر    ولي وقتي  سرسخت من بود   از مخالفين  صبحي باشد
دعـوا   مامانم  و با   عصباني شد  پدرم به شدت   وقتي از من تعريف مي كرد      تعريف كرد و در ضمن     راديو
اين هم خبر تازه ي من در موقعي كه از اهواز آمـده              پرويز جان . كرده اي  را فاسد  كه تو دخترمان   كرد

 كامي حالش خوب است و من او را خيلي دوست دارم           ،كه همه اش خوب شده      قطعه شعر ساخته ام    4ام  
هر وقت او را دعوا مي كنم مي رود يك گوشه مـي             . نسبت به او زيادتر مي شود      عالقه ام  و روز به روز   

از دسـت او   اي بابا جونم كجايي اي بابا جونم بيا و خالصه خيلـي     . نشيندو مثل روضه خوان ها مي خواند      
و يك طيـاره هـم دارد        شكل اتوبوس  اتومان كه بزرگ است و    . ريدميك ماشين براي او خ    . مي خنديم 

به شمشير بازي و تارزان بازي مـي         و مهران  را با مهرداد   خريده ام و روز ها     برايش  ريال 15كه به مبلغ    
پروي زجان نوشـته اي     . برود پيش او   گذراند و مهردا را خيلي دوست دارد به طوري كه دائم مي خواهد            

هـم اصـرار     و تو  پيش دكتر بروم   در تهران   خودم كنم و من به هيچ وجه حاضر نيستم         كه پولم را خرج   
. و به معالجه ي اعصابم بپـردازم       را معالجه كنم   بايد روحم  سالمتي ام اقدامي كنم    براي نكن و اگر بخواهم   

بـراي او    كه تا به حال دو سـه مرتبـه         به هيچ وجه خيال دادن پول مرا ندارد و با اين           فرامرز پرويز جان 
را نمي   در نظر بگير اگر من پول كتابم      . نمي آورد  اصال اهميت نمي دهد و به روي خودش        پيغام داده ام  

 پرويز جـان  . مي گذراندم  روز و شب   چه طور  فرامرزخان و با وعده هاي    اينجا چه مي كردم    حاال گرفتم
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زنانـه و مردانـه      عروسـي  دعوت كـرده انـد و البتـه        و ما را   پسر عمه ام هست    ايرج روز شنبه عروسي  
بروم و جـاي تـو    و من خيال دارم م يگيرد شده و خالصه زن ايرج رفت امريكا و حاال مهندس   . جداست

و مـن همـه را بـه         دعوت كرده  تلفن باا مرا دو سه مرتبه   حاال خانم سعيدي تا   پرويز جان . را خالي كنم  
تو  عقايد  راجع به فريدون كار من     ،يا نه  بريوقتي بيايي مرا مي      تو موكول كرده ام و نمي دانم تو        آمدن

و  به من جز خوبي نكـرده      داشته باشم چون او    را خواندم ولي من به شخصه نميتوانم نسبت به او نظر بدي           
افتـاد و در     اتفاق خواهـد   غلط چاپخانه است كه خواه ناخواه در هر كتابي و در هر چاپي             كتاب هم  غلط

مطمئنا مثل خودم نمـي توانـست موضـوع     كه دقت مي كرد ر قدر هم  نبودم و او ه    مورد من چون خودم   
 مثال كه او پي كار نمي رفت      و حرف تو صحيح نيست     بيشتر شده  اين است كه كمي   . شعر را درك كند   

و هنوز در اول كار است و همان طـور           كتاب چاپ مي كند    فريدون توللي االن شش ماه است دارد يك       
 و تـشكر داشـته باشـم       قدرداني در دلم احساس   او و زحماتش   بت به نس اشخاص ديگر و من جز اين كه      

 دادن كارهاي ما   با ما و انجام    تماس با وجود  كه به خصوص  ابراز كنم  نمي توانم نسبت به او نظر ديگري      
 ما كوشـش   آبروي و همه جا درحفظ    نكرده از اين موضوع مانند ديگران استفاده      در هيچ جا   هيچ وجه  به

بـا او    البته نمي خواهم  . مي رسد  به نظرم  چون جواني پاك و صميمي     مي گذارم   احترام و من به او    كرده
پرويز جان شفا هم به نوبه ي       . تا به اين زمان شرح مي دهم       عقيده ام را راجع به او      ولي تماس داشته باشم  

او آشنا   با تو از نزديك   او را بايد دعوت كنم و      زحمت كشيده و وقتي تو آمدي      در كار ما خيلي    خودش
جـز منـزل     تا به حال   و به جان كامي    به جان تو  . و تنها هستم   تو زودتر بيا چون من خيلي خسته      . بشوي

و البته نمي دانم تـو حـرفم را    هم به سينما نرفته ام يك شب و حتي هيچ جا نرفته ام   مامان و منزل پوران   
  . ازودتر بي. تو را مي بوسم. ديگر خسته شدم. باور خواهي كرد يا نه

  فروغ  
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 21 نامه ي شماره
  مرداد 20شنبه 

 25 كه تو چون   من فكر مي كردم    ،امروز بعد از چهار روز بي اطالعي از تو نامه ات رسيد            پرويز عزيزم 
نامـه   علت سه چهار روز است كه بـراي تـو          كاغذ ننوشته اي و من هم به همين        مرداد مي خواهي بيايي   

را  چون خودم  ناراحت شدم  خيلي ر نامه ات خواند كه باز هم خيال آمدن نداري         وقتي د  ننوشته ام و امروز   
پرويـزم  . كه خسته بـشوي  و آن قدر ببوسم   فشار بدهم  تو را توي بغلم    روزها آماده كرده بودم كه همين    

بـراي  . و كامي هم خوب است     حال من  نگراني نداشته باشي   جهت و از هيچ   تو خوب باشد   اميدوارم حال 
از من كرده    جان سواالتي  پرويز. نخرم چيزي چيزي نخريده ام و تصميم دارم تا تو نيامده اي          وزكامي هن 

  بودي كه به شرح زير پاسخ مي دهم 
و هـر چـه كـه     هر دو را برداشت  خالصه. طمع كار است   چه قدر   مامانم كه مي داني    ،راجع به سيني ها    

راجـع بـه    . كني و بياوري   قشنگ تهيه  و تا سيني  اصرار كردم نداد و تو بهتر است براي مادرت خودت د          
و بحـث و     منتشر شد  دو روز پيش   و در تهران هم    اهواز منتشر شده   كتابم مطمئن هستم كه تا به حل در       

تلفـن   تقريظ نوشته و امـروز     برايم  استاد دانشگاه  )سعيد نفيسي (شروعمي شود    از آن هم به زودي     انتقاد
و علي اكبر كسمايي هم قـول داده         و علي دشتي   محمد سعيدي . وسيداده ام به مجله ي فرد      كرد و گفت  

 را براي آنها بـرده ام و آنهـا         كه كتاب شما   من تلفن كرد و گفت     يعني آقاي شفا براي    اند كه بنويسند  
 تومـان   40نيست   حاضر هيچ وجه  به پول ندارم و فرامرز هم     چون پرويز جان . قول داده اند كه بنويسند    

 را بـدهم    تومـان شـما    40 برج عروسي دارد من نمي توانم      اين داده بود كه چون رفيقم    را بدهد و پيغام     
 تومـان از    600است كه    علتش اين  هم معطلم  چون براي پول ماشينم    كتاب معذورم  بنابراين از فرستادن  

و بقيه را هـم چـون ايـن     نرسيده و هنوز موعدش وصول كنم  شهريور مي توانم10كه  پولم چك است  
علـت بـي     بودم كه به   هم براي امير نوشته    و يك نامه   پول نداشتم خرج كرده ام و يك كتاب        يك ماهه 

  . مانده و هنوز نفرستاده ام پولي
ايرج پسر   عروسي ديشب پرويزم. روزها شروع مي شود ونبايد عجله كرد       تبليغ راجع به كتابم هم همين      

خانواده ي عروس به اصطالح مذهبي بودند زنانه و         چون   الباه. ما هم رفتيم و جاي توخالي بود      . عمه ام بود  
اذيـت   خفه مي شدم و عروس و دامـاد را خيلـي           آن قدر شلوغ بود كه من داشتم       مردانه جدا بود و حياط    

. تعريف كرده ام از كوچكي با هم بزرگ شديم و بازي مي كـرديم              مخصوصا ايرج را كه برايت    . كردم
و مـن هـم مرتـب        تر بيا چون مرا مرتب دعـوت مـي كننـد          زود پرويزم. تعريفي نبود  عروس هم زياد  

همان استاد و پيرمردي كه بين خودمان        را كه مي شناسي    معذرتمي خواهم و منتظر تو هستم سعيد نفيسي       
 منزل شما و شـما     دست بچه هايم رابگيرم بيايم     گفت مي خواهم   تلفني به من   محبوبيت دارد امروز   خيلي

افتخاري است كه مـي توانيـد بـه مـن            نهايت البته عيين كنيد و من گفتم    ت وقت زود. را از نزديك ببينم   
او مرا خيبي دوسـت دارد       بي نصيب نماند   از اين افتخار   تا او هم   بدهيد شوهرم هم بيايد    اجازه بدهيد ولي 

 پرويز جان اگر تقريظ او منتشر بـشود        را تحت نظر او ادامه بدهم      كه مطالعاتم  كردم و من از او خواهش    
ايران اسـت    نويسنده ي كالسيك   او بزرگترين محقق ايراني و بزرگترين      اهمين مي دهد چون    نخيليبه م 

و بـه    كه از اشعار شما لذت بردم      دارد و با اين همه مي گفت       ارزش و مقام مهمي    خارج و در كشورهاي  
 ايران چهـار  راجع به ادبيات جهان داده شد از     كه در روسيه   در كنفرانسي  و مي گفت   اميدوارم شما خيلي 
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 يكي پروين اعتصامي يكي هم فروغ فرخـزاد كـه مـرا بـا              دكتر حميدي  يكي توللي نفر اسم بردند يكي   
 وقتـي در كـارم     تو نمي دانـي    پرويزم خيلي خوشحالم  . مقايسه كرده اند   شاعره ي روسي   خواناديباربودو
است كه به    اين آرزويم .چه قدر خوشحال مي شوم     را ناراحت و ناراضي مي بينم      و عده اي   پيش مي روم  

خيلي  پرويز و مرا مايه ي افتخار خانواده اش بداند        گذشته شرمگيم بشود   از يادآوري  كه پدرم  جاي برسم 
حكم  راجع به اضافه كار تو تلفن مي كنم ولي مثل اين كه تو قبال نوشتي               تو زودتر بيايي   نوشتم اميدوارم 

  . . . اضافه كارت صادر شده
 كه نوشته بودي   و گلدان  پرويزم راجع به مجسمه   . و برايت نتيجه را مي نويسم      م كرد من تلفن خواه   البته

را  آنهـا  پـسر فرامـرز    ولي چـون فريبـرز     البته تو راست مي گويي     كرده ام  و در بقچه پنهان    شكسته ام 
اين اتاق نشسته    اين است كه يك روز     جريان. پيش نيايد  پنهان كردم كه اختالفي    شكست من مخصوصا  

بعد از نـيم سـاعت بـراي انجـام           البته اول اهميت ندادم ولي وقتي     . و ديدم از آن اتاق صدا مي آيد        بودم
كار  كه حدس زدم  من بالفاصله . روي زمين افتاده و شكسته     يدم مجسمه و گلدان    به آن اتاق رفتم    كاري

نهـان كـردم و     من هم آنها را پ     در نياروم  و چون نيره خانم از من خواست كه سر و صدا           چه كسي است  
 و دفعـه ي دوم     شكست و مـن چـسباندم      چون يك دفعه  . را دفعه ي دومش بود كه شكست       گلدان البته

تا با آنها    تو مي داني كه من در اين مورد سوء نظر نداشته ام بلكه خواسته ام              . را كرد  كار خودش  باالخره
  ما به هم نخورد  ميان

  تو را مي بوسم . ديگر خسته شدم 
  فروغ 
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 22 نامه ي شماره
  مرداد 29يك شنبه 

بيـشتر   هر چند نامه هاي تـو روز بـه روز          پرويز امروز از تو يك نامه داشتم اميدوارم حالت خوب باشد          
بـراي   با اين همه باز هم     به طوري كه من از زندگي سير مي شوم ولي         . به خود مي گيرد    جنبه ي شكايت  

 انتظار علتش اين است كه هر لحظه      وزها به دست تو نمي رسد     من اين ر   اگر نامه هاي  . تو نامه مي نويسم   
چـون فكـر مـي كـردم اول          كه براي تو نامه ننوشـته ام       چهار روز است   االن نزديك . را دارم  آمدن تو 

 از ايـن بابـت     در هر حال  .  روز ديگر مي آيم    10در حالي كه باز براي مادرت نوشته اي          شهريور بيايي 
كـه   خيلي بيشتر از اين ها محل دارم       در بياورم   اگر من بخواهم تالفي هم     و فراموش نكن كه    نشو نگران

 اين ديگر هيچ چيز نمي توانـد       مطمئنا بعد از   پرويز از حال من بخواهي خوب نيست       براي تو نامه ننويسم   
مـرا   به سـنگ بخـورد و بـدنامي        سرم به من نوشته اي كه اميدواري      آرامش روحي مرا به من بازگرداند     

دوسـت داري پـشت      و باز هم نوشته اي كه قسم مي خورم خـودت          . . . لقب داده اي   زندگي سنگ هاي 
  . . . سرت حرف بزنند

تغيير ناپذير تو مقاومت كند حتما همـين         افكار و عقايد   چه كسي مي تواند در مقابل      شايد اين طور باشد   
سـنگهاي   بگـذار . . . هتو آدم خوش فكر و فهميده اي نيـستم آ          مي خورم كه مثل    افسوس طور است اما  

تصور نكـن كـه     . راحت كند  كه هيچ دوست دندارم    به سر من بخورد و مرا از دست اين زندگي          زندگي
خدا به من ظلم كرد زيرا مي توانست        . . . بيزارم من از خودم  . . .  نه ،زندگي من شده   وجود تو باعث تلخي   

ازدواج كـرده    با يك زن مـريض     تو پرويز. نظير زن هاي ديگر بدهد و نداد       و آرزوهايي  به من توقعات  
خوشبختي مي كنم    من به اين ترتيب احساس     جز اين باشم   اما نمي توانم   را دوست دارم   اي من خوشبختي  

  را در هيجانات    زندگي اما من زيبايي   من غلط مطرود باشد    شايد فكر . كه تو فكر مي كني     نه به آنترتيبي  
نـاراحتي   باعـث  تـو همچنـان    در زندگي  وجود من  هم عاقبتكه   من مي دانم   مي دانم  و تلخي هاي آن   

نـسبت مـي     براي آنچه كه تو مي گويي و به من         به هيچ وجه   خواهد بود و آرزو مي كنم كه بميرم زيرا        
من كه خـرج    (بشود تو خواهي گفت      دعوايمان پرويز حاال ديگر نوشته اي كه اگر      . ساخته نشده ام   دهي
را  خيلي نيشدار آمد كه من هيچوقت نخواسته ام اين چيزها           تو به نظرم   جمله ي  اين )را در مي آورم    خود

تو به مـن     كه هر وقت دعوايمان شد     در حالي  هنرمندم نگفتم به رخ تو بكشك همان طور كه هيچ وقت        
 نمـي خـواهم    نيستم و به هيچ وجه     كه من آدم مغروري    خدا خودش مي داند   . نسبت هايي داده اي    چنين

تو مي  . نمي كنم  كار ديگري  تو جز سكوت   در مقابل  بعد از اين   من. تو برتري دارم  به   بگويم كه نسبت  
احمـق و    داد بزني كه زن مـن      همه جا  مي تواني . بگويي كه من با رفقايت سالم و عليك كرده ام          تواني

نگـويم   و ديگر به تـو     حفظ كنم  مرا از خودم   ترتيب ساده است در حالي كه اين طور نيست و تو با اين           
را  به تو نوشتم كه فـالن كـس        من فقط . فرحطاد ف تو مي روي    وقتي مي گويم    به قول معروف من    كه

كه داري خودت را مي كشي و به من نامه ي تهديد             عليك هم كردم   نوشتم كه با او سالم     آيا ولي. ديدم
انم بعـد از    آيا مي تو   ولي نمي خورم  زندگي كه به درد   مي دانم  راحت بگذار  پرويز مرا . آميز مي نويسي  

و جنون مـي روم      مي دانم كه دارم به طرف ديوانگي      . باز هم به اين موضوع اميدوار باشم        سال كوشش  5
. را انجـام داده    آن عمل  شخص ديگري  حيرت مي كنم كه گويي     آن قدر  از كارهاي خودم   گاهي اوقات 

 مبول و الله زار و نـادري خيابان اسال توي همين  ساعات زندگي ات را در تهران      مي آيد كه تو تمام     يادم
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 براي تـو  وقتي. رنج مي بردم خانه و در حالي كه من توي مي گذراندي  كه حاال مركز فساد و فحشا شده      
رفته ام دروغ نمي گويم ولي اين دليل نمي شود كه من از صـبح تـا ظهـر         مرتبه به خيابان   5بنويسم من   

باز هم   كه كار داشتم و بعد از خريد       قابل مغازه اي  رفته ام م   با تاكسي  توي خيابان پرسه زده ام بلكه فقط      
كه من تـوي     و فكر نمي كني   . . . بيرون نرو  خانه مي گويي از   تاكسي شده و برگشته ام     از هما جا سوار   

هم زياد بـه     در حالي كه تو    و رنگ هيچ چيز را نبينم      سر كنم  چه طور مي توانم    خانه ميان چهار ديواري   
تو هر طـور    . كه خطايي كرده باشم    نمي كنم  با اين همه گمان    ولي نگذاشته اي  و افكار من احترام    اميال

 مـرنج  از نامه ي من نكرده ام كه كار زشتي ولي من خودم مي دانم. در مورد من قضاوت كن     مي خواهي 
 و از زنـدگي    نيـست  و رنـج   غـم  جز هيچ چيز  در دلم  را براي تو مي نويسم     كه دارم اين نامه    زيرا حاال 

   .بيزارم
  تو را مي بوسم  

  فروغ  
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  پس از جدايي
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 1 نامه ي شماره
. چرا تا امروز براي آن جواب ننوشـتم        نمي دانم  پرويز عزيزم نامه ي تو دو سه روز پيش براي من رسيد           

همـه خوابيـده     شب است10 حاال ساعت. بنويسم امروز بي اختيار حس كردم كه بايد براي تو نامه   ولي
 گفته ام  دروغ حالم خوب است   اگر بگويم  توي اتاقم نشسته ام و به تو فكر مي كنم          تنهاي تنها اند و من    

در مـن   . نخـواهم رسـيد    به آرامش  روح من درمان پذير نيست و من مي دانم كه هرگز           چون سرگرداني 
 بينم  مي كنم و مي    زندگي و وجود را احساس     نيروي گريز از ابتذال و من به خوبي ابتذال        . نيرويي هست 

كـه   فكر كنـي  از اينجا بروم تو نبايد براي اين كه مي كنم من اگر تالش. پابند شده ام  كه در اين زندان   
كه زير اين    من معتقدم . و سرزمين هاي ديگر جالب و قابل توجه است نه          ديگر دنيا هاي  براي من ديدن  

 و تكرار مكـررات    را ابتذال  يهسته ي زندگ   تازه اي برخورد نمي كند و      با هيچ چيز   انسان آسمان كبود 
پناهگـاه و    در هـيچ گوشـه ي دنيـا        مطمئن هستم كه براي روح عاصي و سرگردان مـن          تشكيل داده و  

اين كه زودتر اين بار را       براي زندگي مي كنم   من. بگذرد من مي خواهم زندگي ام    . آرامشي وجود ندارد  
. من نبايـد تـو را ناراحـت كنـد          ز حرفهاي پروي. را دوست دارم   زندگي نه براي اين كه    برسانم مقصد به

و اگر   كه گريه كردم   هست يادم نمي دانم چرا فقط   . گريه كردم  مدت زيادي . امشب خيلي ديوانه هستم   
مثل يك ظرف خالي هـستم و       . جبران نمي كند   هيچ چيز  روح مرا  تنهايي. خفه مي شدم   نمي كردم  گريه

مثـل آدم    كاش مـي توانـستم     برايت چه بنويسم   دانمپرويز نمي   . جواهر مي گردم   توي مرداب ها دنبال   
 و يا يك   يا يك محيط گرم خانوادگي     يا لباس تازه   كاش. گم كنم  را در ابتذال زندگي    هاي ديگر خودم  

مـرا   مـي توانـست    ديگـران  رقصيدن كاش. زنده كند  را در لبخند من    شادماني مطبوع مي توانست   غذاي
كلمـه ي    بـراي  كـاش مـي توانـستم     . بكشاند و عياشي  يرقص و بي خبر    بدهد و به صحنه هاي     فريب

دنبال فريـب تـازه      من در زندگي  . من چه قدر بدبخت هستم     آخ تو نمي داني   . قايل بشوم  ارزشي موفقيت
را  امـروز خـودم    تنها هستم  خيلي من. خودم را گول بزنم    كه ديگر نمي توانم    ولي افسوس  اي مي گردم  

 آيا مـن همـان فـروغ هـستم    . از قيافه ي خودم وحشت مي كنم محاال كم ك . توي آينه تماشا مي كردم    
 هزار شكل درست مي كرد و به همـين         را مقابل آينه مي ايستاد و خودش      همان فروغي كه صبح تا شب     

و  زيـر چـشم هـا      نابهنگام اين خط هاي   اين طئرت شكسته و الغر و     . اين چشمهاي مريض  . دلخوش بود 
سخت  را  چرا بي خود زندگي    ؟احساساتت مي شوي   چرا تسليم  يم به خودم مي گو    ؟مال من است   پيشاني

 ؟و ديگر تجديد نمي شود استفاده نمي كني كه مي گذرد از روزهايي چرا ؟مي گيري
ولـي در   . گرد مـي كنـد     روح مرا  نا اميدي مثل موريانه   . استقامت كردن كار آساني نيست     پرويز جانم  

هستم  خسته اين است كه   اما حقيقت  مي كنم  و گاهي گريه   گاهي مي خندم   ايستاده ام  ظاهر روي پاهايم  
. سرانجامم چه مـي شـود      اعصاب مريض نمي دانم    با اين . بروم گم بشوم   مي خواهم . فرار كنم  مي خواهم 

ديوانـه   اگر از اينجا نـروم    . خراب است  پرويز كار من خيلي    براي تو بنويسم   نمي خواهم  چيزها را  خيلي
نـا    به من دست داد كه به كلي        نزديك ظهر حالتي   خيابان توي كن امروز  باور وقتي مي گويم  . مي شوم 

در حـالي    همه خيال مي كنند من سالم و خوشبخت هـستم          كرد هيچ كس نمي تواند درد مرا بفمد        اميدم
است كه   مثل اين  اوقات گاهي روك مي بيشتر تحليل  خوب حس مي كنم كه روز به روز        خودم كه من 

و از   گـرد مـي شـود      راه مي روم مثل اين است كه بدنم        توي خيابان  وقتي دارم  .خودم فرو مي ريزم    در
 از نـاراحتي هـايم     از گفـتن بـسياري     حتـي  را بزرگ نمي كنم    موضوعي من هيچ . فرو مي ريزد   اطرافم
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ديگـر نمـي     تو اين را بدان كه من      اما. خيال نكنند كه من ادا در مي آورم        تا اطرافيان  خودداري مي كنم  
و زار   با اطمينان سرم را روي سينه اش مي گذاشتم         كه من  دلم مي خواست يك نفر بود     . مل كنم توانم تح 

 اين است كه هيچ عاملي     بدبختي من  پرويز. يك نفر بود كه مرا با محبت مي بوسيد        . گريه مي كردم   زار
ـ    بيـاورم  كه به مذهب پنـاه     فكر مي كنم   اوقات پيش خودم   را راضي نمي كند گاهي     روحم  ودمو در خ
 كه ديگـر نمـي تـوانم       برسم اما خوب مي دانم     به آرامش  بلكه از اين راه   . بدهم ايمان را پرورش   نيروي
به خاكـستر آن خيـره مـي         و من با نا اميدي     مي سوزد  سرگرداني در جهنم  روح من  را گول بزنم   خودم

سـرگرم   نه اي كودكا رؤياهاي با فكر مي كنم كه توي خانه ي شوهريشان        خوشبختي شوم و به زن هاي    
  . گذشته هاشان را نشخوار مي كنند و با لذت خوشگذراني هاي اند
از حـال كـامي     . خيلـي ناراحـت هـستم      چون ببخش اما تومرا . هم مزخرف  همهاش نوشتم پرويز خيلي  

او را   و هـم   مرا عذاب مـي دهـد      موضوع هم  چون اين  او مي روم   بد نيست و من كمتر به ديدن       بخواهي
دو روز است كه رسيده و من مشغول        . پذيرش من از دانشگاهي كه برايت گفتم رسيده       . ناراحت مي كند  

را  براي تو بنويسم مـن همـه چيـزم         چه طور  بعضي چيزها را   نمي دانم  گذرنامه هستم  براي گرفتن  اقدام
 هـيچ سـود ديگـري      تا به حال براي تو جـز مزاحمـت         مي دانم  تنها تكيه گاهم   و تو را   مديون تو هستم  

 و به تو خدمتي    باشم تو مؤثر  به نوبه ي خودم در زندگي      بتوانم كه روزي  اين است  آه آرزويم .  ام نداشته
ايـن كـه     براي زود خيلي. كني بايد زودتر اقدام   به من كمك كني    و مي تواني   تو اگر مي خواهي   . بكنم

 بتوانم بلكه. روممن ب  تو دعا كن   پرويز نيست دالر زياد آسان   گرفتن من وقت خيلي كم دارم و به عالوه       
زود بنويس و برايم روشن كن       خيلي جواب نامه ي مرا   . بدهم نجات خودم را از اين يأس و نوميدي شديد       

ولي شايد در ايـن مـورد        البته تا به حال اين طور بوده      . تو تكيه كنم يا نه     به حرف هاي   كه آيا مي توانم   
البتـه مطلـب    . هم ناراحـت هـستم     من خودم در مورد نامه ي من كه نوشتي گم شده          . اشكالي پيش بيايد  

باز هم خوب نيست كه به دست ديگران         ولي خوب . بود شبيه به نامه هاي ديگرم     نبود تقريبا خيلي   مهمي
و  صحبت كني  نكن كه در نامه ات با من صريح        فراموش پرويز جان . كن شايد پيدابشود   تحقيق تو بيفتد

خيلـي ناراحـت     من مي كني  كه كي اقدام   بنويس كنيبه من كمك     همان طور كه گفتي    اگر مي تواني  
اميـدوار   و به عـالوه    را ندارم  كه جز تو كسي    اما تو مي داني    مي نويسم  براي تو  را كه اين حرفها   هستم

  . توست و دوستت دارم خوشبختي آرزويم منتظر نامه ي تو هستم جبران كنم بتوانم هستم كه روزي
  تو را مي بوسم 

  فروغ  
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 2 ي شمارهنامه 
  اردي بهشت26

و تو بـه حـساب نامـه     مي نويسم با تو داشتم برايت اين نامه را براي اين كه يك كار فوري      پرويز جانم 
من بعد از ايـن     . چه طور از تو تشكر كنم      باز هم نمي دانم   . حالت خوب باشد   اميدوارم. نگذار هاي ديگرم 

 كـنم  جبران آنها را  كه بتوانم  زندگي مي كنم   وزير تو و به اميد    در مقابل خوبي هاي    خاموش مي نشينم  
 بـه  و آن اين است كه زن هـا بـراي مـسافرت    با يك اشكال رو به رو شده ام من براي گرفتن گذرنامه  

  . شوهر موافقت شوهرشان را و در صورت داشتن را داشته باشند خارج بايد يا موافقت پدرشان
 در شناسـنامه ي جديـدم      و شناسنامه ي نو گرفتم      كردم را عوض  من در حدود سه هفته پيش شناسنامه ام       

نمـي   گفتند چون در شناسـنامه ي كهنـه    سوال كردم  را و هر چه علت    صفحه ي طالق و بچه خالي ست      
مـا در شناسـنامه نمـي      تا تصديق نـشود  )نيست البته يادم ( اين جريان به تصديق چه مقامي نرسيده       دانم

گـرفتن   را بـراي   كـه رونوشـت شناسـنامه      حاال وقتـي   هميت ندادم ا موضوع به اين  من هم زياد   نويسيم
و آنها گفتند چون     اجازه بدهد من جريان را گفتم      به اداره ي گذرنامه بردم گفتند بايد شوهرتان        گذرنامه

دنبال اين كـه      كه اگر بخواهم بروم     بايد اجازه ي شوهر باشد من فكر كردم        فعال در شناسنامه ذكر نشده    
باز به تـو متوسـل مـي         اين است كه به ناچار    . خيلي طول مي كشد     شناسنامه ام ضبط شود    در اين جريان 

و بـه    مـن بنـويس    مـسافرت  بر مبتني يك اجازه نامه   براي تسريع كارهاي ممن    خواهش مي كنم  . شوم
 خواهش مي كـنم   . براي من بفرست   و هر چه زودتر    برسان محل يا يك محضور رسمي     تصديق كالنتري 

دو هفته پيش    من در حدود  . هم بنويس  برايم نامه . دير مي شود   مدرسه ي من   وقت چون. عجله كن  خيلي
را  دلم مي خواهد همه چيز     فقط. من نه خوب است و نه بد       حال. جواب نداده اي   نوشتم كه هنوز   يك نامه 

ـ    . مؤثر باشد  از اينجا  اگر خدا بخواهد شايد رفتن    . بشوم آدم تازه اي   و فراموش كنم  در  ونپرويز جـان چ
مي داني كه دوستت دارم و آرزويم       . مي كنم  اين است كه به همين جا ختم       بيرون اين نامه را مي نويسم     
  . برايم نامه بفرست زود اين است كه فراموش نكني

   تو را مي بوسم
  فروغ تو 
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 3 نامه ي شماره
كـه تـو بـرايش       گفـت به من    منزل شما و مادرت    امروز رفتم . اميدوارم حال تو خوب باشد     پرويز جانم 

كه من از عهده ي اين كار بر نمي آيم و باشد وقتي خود پرويز بـه       قالي ها را بفروشد و گفت      نوشته اي 
تو مي خـواهي بـه       من از اين كه   . من خواستم اين جريان را براي تو بنويسم       . خودش بفروشد  تهران آمد 

م را از جاي ديگر تأمين كنم چـون         كسري پول  خوشحال هستم ولي به فكرم رسيد كه       خيلي تهران بيايي 
 عجلـه دارم و ايـن جريانـات        به عالوه مـن    من راضي نيستم كه به خاطر من عده اي توي دردسر بيفتند           

مـي كـنم و      پولم را خرج   نتوانم خودم را به مدرسه برسانم و در نتيجه         باعث اين مي شود كه من به موقع       
مـن پرويـز نمـي      . را نصيبم كند   ز كي خدا شانس رفتن    با تا باز ناچار مي شوم مدت ديگري اينجا بمانم       

مـن  . از در آمد تو و از قرض هاي تو خبـر دارم  من وضع تو را خوب مي دانم  . به تو تحميل شوم    خواهم
 تومـان  3000 من  كنم باري سنگيني نبايد روي شانه ي تو مثل   كه هميشه مزاحم تو بوده ام حاال ديگر       

 بـرومن بقيـه اش     من اگـر از اينجـا     . ي توانم به يك ترتيب فراهم كنم      م پولي را كه مي خواهم باالخره     
 دو تا پيشنهاد دارم مهم اين است         من همين حاال براي كار در شركت هاي دوبالژ فيلم         . درست مي شود  

ولـي   پرويز جان من نمي دانم تو كي به تهران مـي آيـي            . كه من به موقع بتوانم خودم را به آنجا برسانم         
تو كـي    من خيلي دلم مي خواهد بفهمم     . براي من زود نامه بنويس    . است كه تو را حتما ببينم     آرزويم اين   

موضوع پول است يعني آن كتاب فروش پدر سـوخته           حاال همين  تنها اشكال كار من   . به تهران مي آيي   
ـ                         كه تا كار كتاب    ن  تمام نشود به من پول نمي دهد و بقيه را هم بايد هر چـه زودتـر فـراهم كـنم و م

تو مي خواهي به من كمك كني در حالي كه مقداري            من خودخواهي را از حد گذرانده ام      . مطمئن هستم 
 قرض داري و اين قرض ها را هم باز من برايت توليد كرده ام 

بينـدازم و بـه او فـشار     من چون نمي خواستم مادرت را توي زحمت     پرويز من منتظر جواب تو هسستم      
من هم گفتم من     كه من اصال پول نمي خواهم يعني او گفت من نمي توانم             گفتم بياورم اين بود كه به او     

در هـر حـال مـن منتظـر         . اصال پول نمي خواهم حاال ديگر خودت مي تواني فكر كني كه چه مي شود              
  . جواب تو هستم و منتظر ديدن تو

  تو را مي بوسم 
  فروغ  
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 4 نامه ي شماره
صبح زود رسيد نامه ي دومي حاال كه مـن        نامه ي اولي  .  براي من رسيد   پرويز عزيزم امروز از تو دو نامه      

من اين قدر توي دامن مامان گريـه  . اما من نمي دانم بري تو چه بنويسم      بعد از ظهر   2از راه رسيدم يعني     
از ناتواني خودم هم     اما براي من جواب دادن به محبت هاي تو مشكله         كردم كه حاال چشم هام مي سوزه      

به من كمك كرده اي من مي دانم كه تو به خاطر من              ات پرويز تو زيادتر از حد استطاعت     .  برم رنج مي 
در حـالي    را به من بخـشيد     و همه جا هم مي گويي فروغ مهرش        مقدار زيادي به قرض هايت اضافه شده      

به قرض  كه عمال اين طور نيست كاش مهرم را به تو نمي بخشيدم و تو را اين قدر ناراحت نمي كردم و                      
 تـو را     فقط مي گويم  از ته قلبم و با تمام وجودم       اما پرويز قسم مي خورم به خدا       نمي كردم  اضافه هايت

كـه بـراي مـن ديگـر هـيچ           حس مـي كـنم     دوست دارم و روحم مال توست وقتي به تو فكر مي كنم           
دلم مي  . خت كنم خوشب دلم مي خواهد كه تو را     . عشق تو كنم   آن را جايگزين   بتوانم چيزوجود ندارد كه  

اما ناتواني ام را بـه خـوبي   . خواهد وجود من در زندگي تو اثري داشته باشد كه منجر به سعادت تو بشود             
 . مي فهمم

تو و اشـيايي كـه    پرويز من مي خواهم از اينجا بروم براي اين كه اينجا ماندن و شب و روز با خاطرات                  
وقتـي زن و شـوهرهاي جـوان و         . مرا خـرد كـرده    كرده اي سر و كار داشتن اعصاب         تو آنها را لمس   

اقـال روزي دو سـه       الاقل تا يك هفته مثل ديوانه ها هستم شب ها خوابم نمي بـرد              خوشبخت را مي بينم   
مي خواهم فريـاد     مرتبه مي روم سراغ يادگارهايي كه از تو دارم وقتي توي چشم هاي كامي نگاه ميكنم               

از حـسرت    قلـبم   پيكرهاي ما را به هم پيوسـت مـي انديـشم           به عشقي كه   وجود او  وقتي به علت  . بزنم
 براي اين كه تو رافراموش كنم خـودم        من كنم به تو فكر   پرويز من نمي خواهم   . سوزاني انباشته مي شود   

من تو را در كامي مي بيـنم و          اما تو روز به روز براي من زنده تر و با معني تر مي شوي              . را از بين بردم   
پرويز جانم در اينروزهـايي كـه       . خواهد داد  روي او باز مي شود ياد تو هم مرا آزار         تا چشم هاي من به      

درك كند تنها تو هستي كـه مـرا بـه     روح مرانمي تواند  نيست و هيچ كس تالطم     هيچ كس به فكر من    
ديشب پيش   راه دور نگران من است     زيرا حس مي كنم كه چشم هاي تو از فرسنگ ها           گريه مي اندازي  

همه راحت مي شوند و شايد پيش پاي تو هم راهي به سوي آسـايش                مي كردم كه اگر بميرم    فكر   خودم
و مغشوش   كه حاال هست من براي تو جز مزاحمت        براي اين كه با اين ترتيب      و خوشبختي گشوده شود   

  كردن وضع زندگي ات هيچ حاصلي ندارم 
. تو اين قدر خوب و من اين قدر بدا         .از شرم مي گدازد    مثل شمعي  وقتي نامه هاي تو مي رسد وجود من        

از حق شناسـي     پرويز من . را ندارم  تحمل خوبي  خدايا اگر تو مرا مي كشتي بهتر بود چون من قدرت          . . 
من به كسي بدي كردم كـه    . فرياد بزنم كه مرا بكشيد مرا بكشيد       توي خيابان ها   لبريز شده ام مي خواهم    

خاموش مي مانـد و مـن        لب هاي من   نم براي تو چه بنويسم    پروي ز من نمي دا    . پاك بود  مثل فرشته ها  
تو  من دلم مي خواهد   . مي بينم  را كوچك و حقير    كه چه قدر در مقابل تو خودم       نمي توانم به تو بفهمانم    

من كمك مي كنـي نـه بـراي ايـن كـه              نه براي اينكه به   . من دوستت دارم  . بفهمي را معني حرف هايم  
و  نه پرويز براي اين كه فهميده ام كه خـوب هـستي           . پول مي دهي   به من نه براي اين كه      مواظبم هستي 

مي كنم كه برايم مـرد ديگـر وجـود     من به تو ثابت   . عظمت روح تو را هيچ كس نمي تواند داشته باشد         
دوبـاره بـه مـن       من به تو ثابت مي كنم كه بعد از تو همه چيز برايم تمام شده و اگر كسي بتواند                  . ندارد
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بـه كـارم    بـه تـو و عـشق     ثابت مي كنم كه براي عشق      من به تو  . تو هستي نه ديگير    شدخوشبختي ببخ 
باشم و هر چـه قـدر        من هر جا  . حاال اين هم مرضي تازه شده      پرويز سرم گيح مي رود    . زندگي مي كنم  

  . كه تو حرفم را باور مي كني كاش مي دانستم. توست نزديك زندگي كنم باز مال تو هستم و روحم
بـرايم جـواب    . مي خوالهد بروم   فقط همان طور كه برايت نوشته ام خسته هستم و دلم           بد نيست حال من   

مي داني كه چه قدر االن       تو خودت  دادن به مطالب نامه ي تو و قبول فداكاري هاي تو خيلي مشكله ولي             
  بـراي مـادرت    از اين كه   من احتياج دارم به اين كه از اينجا بروم و الاقل خودم را با چيزي سرگرم كنم               

حـاال  . خجالت مي كـشيدم    يعني. مشكل بود  برايم خيلي . از تو تشكر مي كنم     را ننوشته اي خيلي    جريان
در ضمن فراموش كردم بنويسم كه      . دارم و چه قدر پول دارم      كه چه مخارجي   براي تو درست مي نويسم    

  ي كنم دريافت كردم و از تو باز هم تشكر م پولي را كه فرستاده بودي مدتي پيش
همه را يك مرتبـه نخواهـد        كه البته  بگيرم  تومان 2500بابت چاپ كتاب از امير كبير        من قرار است   

 2000تو هم كهگفته اي      را قسطي مي دهد    و بقيه  اول بگيرم   تومان 1000در حدود    داد و شايد بتوانم   
 تومان  100 رنامه تومان گذ  300دارم يعني     تومان خرج مسافرت   1500در حدود    تومان فعال مي دهي   

البته مال شـركت هـاي ايرانـي و          هواپيما بليت  تومان 900 يا   700در حدود     تومان ويزا  75 ،ماليات
يعني خرج سـه     را مي گيرم   بعد باز قسط كتابم     تومان خرج سه ماه    1500 من با  كمي هم مخارج متفرقه   

اب براي چاپ آماده كـرده ام  حتما يك كت  ماه6ولي در عوض در عرض       ماه ديگر بعد اصال پول ندارم     
  . و در ضمن زبان بلد شده ام و مي توانم آنجا كار كنم

. اگر بخواهم ديرتر بروم پولهايم خرج مـي شـود          كم دارم  اين است كه وقت خيلي     اشكال كار من فقط    
بـراي ايـن كـه االن       . اگر بخواهم به موقع بروم الزمه اش اين است كه پول هم زودتر به دسـتم برشـد                 

و بـراي    به من پول نمـي دهـد       تمام نشود  تا چاپ كتاب   جعفري نامه ي من در اداره گذرنامه مانده      گذر
فـروش   يعني كتـاب  را داشته باشم پول هواپيمايم من اگر. پول داد  تومان300گرفتن گذرنامه هم بايد    

و  بفرسـتي بـرايم   ماهيانه مبلغي را كه مي خواهي به من كمـك كنـي   مي روم و تو مي تواني      زود بدهد 
  . را هم نفروشي فرش هايت

من مـي   . خيلي زود اين كار را بكند      كه اگر مي خواهد فرش بفروشد      فعال به مادرت بنويس    پرويز جان  
بـراي رفـتن از اينجـا     من تا اول تير بايـد . برايت مي نويسم بعدا اگر آنجا پول كم آوردم آن وقت  روم

  . بدهي يك دنيا از تو ممنن مي شوم اني زودتر برايمهمين و اگر تو مي تو. داشته باشم تومان3000
براي او يك سه چرخه ي بزرگ بخـرم ولـي            و با پولش   را مي خواستم بفروشم    من تخت و كمد كامي     

بـي   فـروش  و حاال همان جاست و علت خيلي كم مي خواهند بخرند  ديدم بعد پشيمان شدم براي اين كه     
 تو دير كردي درسـت شـد       هم چون  كار شناسنامه ام  . تو هستم جواب   منتظر پرويز جان . نبوده پولي من 

  . برايم زودتر نامه بنويس. پرويز جان ديگر خسته شدم. استفاده كردم يعني از طالقنامه
  تو را مي بوسم 

  فروغ  
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 5 نامه ي شماره
ـ         . اميدوارم حال تو خوب باشد     پرويز عزيزم  كـه تـو     تامروز وقتي به منزل شما تلفن كردم مادرت گف

من دلم مـي خواسـت      . جمعه نمي روي   كه تو صبح   صبح رفته اي در حالي كه دخي ديشب به من گفت          
چون ممكن است كه ديگر تا مدت مديدي ما نتوانيم يـك            . مي ديدم  يك بار ديگر تو را پيش از رفتنت       

 جـسم و روح  از تو دور نيستم و جسم و روحم حرارت و صـفاي  هر چند من هر جا باشم. ديگر را ببينيم 
يـك   دلم مي خواست  . برايت بگويم  داشتم كه مي خواستم    پرويز خيلي حرف ها   . مي كند  تو را احساس  

تماشـا مـي     در چشم هاي تو نگاه مهربـان و نوازنـده ات را            و يك بار ديگر    تو را مي بوسيدم    بار ديگر 
تي تو در مـن نيـرو و        به دوس  كه اميد  حس مي كنم  . باز زندگي مرا روشن كرده     وجود تو  پرويز. كردم

 تو و بدون اطمينـان     اميد ديدار مجدد   تو بدون  دور از  زمستان گذشته . به وجود مي آورد    تازه اي  حرارت
تو مي   حالم فرق كرده   را دوباره ديدم   كه تو  اما از وقتي   گذراندم به ادامه ي دوستي تو روزهاي سختي را       

را بـر روي     كه خنـده   اين قدرت را داشتم    استمن باشي دلم مي خو     مايه ي خوشبختي   هر حال  تواني در 
 تو مي توانـستم    اين همه فداكاري و صميميت     در مقابل  دلم مي خواست  . مي ساختم  لب هاي تو جاوداني   
ناچيز تـر از آن اسـت كـه          كه وجودم  پرويز افسوس . كند خوشحال كه تو را   بدهم كار كوچكي انجام  

 اي در من زبانه كشيده كه خاموش نمي شـود و خـودم              كه شعله  به تو خوشبختي ببخشد و افسوس      بتواند
هنوز هم در   . هر كجا كه باشم مال تو هستم       با اين همه پرويز   . كنم كه خاموشش  را ندارم  هم اين قدرت  

 را آن دختر مدرسه ي شانزده ساله اي مي دانم كه در هالـه اي از شـرم و حيـاي                      خودم ،خودم تصورات
گويي زمان جريان خـود     . را به روي لب هاي تو ريخت        بوسه هايش  به سوي تو آمد و اولين      دوشيزگي

فـرو   را بر سر من    را به روي من نگشوده و آوار تلخي هايش         را طي نكرده و زندگي پرده هاي رنگينش       
روي  مثل اين است كه تو كنار كمد ايستاده اي و لب هايـت             تا چشم بر هم مي گذارم      هنوز هم . نريخته
. آره من هنوز هم فروغ تو هـستم       . صدا مي كني   )فروغم(هميشه    و مرا مثل   من گرمي مي ريزد    صورت

 قهـوه اي داشـت   تابستاني تو كه رنگ كرم و  كفش هاي  كه حتي از ديدن    هستم هنوز هم همان فروغي   
هنـوز دوسـتت دارم     . فرار مي كردم   و مثل ديوانه ها    به هم مي خورد    توي راهروي خانه ي مادرت حالم     

دراز  شب هاي توي رختخواب تنها هنوز هم مثل اين است كه تـو كنـارم              . موشت كنم مگر مي توانم فرا   
فشار مـي دهـم      را توي بالش   و سرم  را مي بينم   چشم هاي مهربانت  . كشيده اي و داري سيگار مي كشي      
را در  تـا بتـوانم گذشـته ام     پناه بيـاورم   به چه چيزي   پرويز نمي دانم  . كه كسي صداي گريه ام را نشنود      

همين چند روز كه تـو تهـران بـودي           و هر لحظه   هر دقيقه . را خدا در من زنده مي كند       تو. بكشمخودم  
سر ميز يك مرتبـه يـاد       . سه چهار نفر ديگر هم بودند     . يك روز ناهار منزل يكي از دوستانم مهمان بودم        

ا درسـت مـي     ر منزل اهواز خودمان افتادم و اين كه بعضي شب ها من و تو مهمان داشتيم و با هم اتـاق                   
 علـتش  شايد. چرا اين طور شد    نفهميدم همه ناراحت شدند ولي خودم    . يك مرتبه گريه ام گرفت    . كرديم

راجـع   مثل همان روميزي كه تو خريده بودي و من يادم افتاد كه چه قـدر  . آبي بود  اين بود كه روميزي   
 امـروز خيلـي   . فراموشت كـنم   چه طور مي توانم    آميخته اي  پرويز تو با من   . بودي دقيق روميزي اين به

 كنـي  را احساس تو تنهايي نمي خواهم. قطار تا تو تنها نبودي دم مي آمدم  دلم مي خواست  . ناراحت شدم 
 تو كنم  را هم صرف آسايش    پرويز اگر همه ي هعمرم    . تا تو خوشحال بشوي    بنويس چه كار كنم    به من 

 و مال تو باشـم     خوب باشم خوب باشم     خواهد دلم مي  داده باشم  به صحبنت هاي تو جواب     باز نتوانسته ام  
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كوتاهي دچـار    براي مدت  ولي فقط  نيستم تا تو قبول كني كه من فطرتا بد        تو باشم  هر جا كه هستم مال    
 . اشتباه شده بودم

دو .  تير ايتاليا باشم   10 دارم بروم يعني بايد    تصميم برايت گفتم  در تهران  همان طور كه   من پرويز جانم 
بـه   به وسيله ي سفارت ايتاليـا      را هم امروز   تحصيليم ه كالس ايتاليايي مي روم و مدارك      روز است كه ب   

را جبران   و فداكاري هاي تو    را زحمات تو  دلم مي خواهد وقتي بر مي گردم بتوانم        فرستادم همان مدرسه 
خـسته   برج از بس پـول دكتـر دادم        ديگر اين  باز دو مرتبه درد گرفته و من       پرويز چشم هاي من   . كنم
چون تو به من سفارش كرده بودي در هـر ال           . رفتم ناراحتي هاي خود   قابله هم براي   پيش يك زن  . شدم

تـو مـي    . موفـق بـشوي    اداريت در كارهاي  اميدوارم. براي تو حسابي درد دل مي كنم       مي بيني كه دارم   
اين دارد كه براي يك     به   هميشه احتياج  انسان چون. را از هر نظر براي من بنويسي       تواني ناراحتي هايت  

من ديگر زن تو نيستم اما تو مي داني و خدا هم مي داند كه بـاز   كه ظاهرا درست است. نفر درد دل كند   
متعلق به تو است و باز هم يادم نرفته كه تو ساعت ها تـوي اتـاق راه    و سراپاي وجودم   هم مال تو هستم   

و مطمـئن بـاش كـه        بنويس برايم ويز حاال هم  پر. را برايم تعريف مي كردي     اداره مي رفتي و جريانات   
  . خسته نمي شوم

به همين جا ختم     امشب. نامه مي نويسم   باز برايت  زودتر بنويس من  . منتظر نامه ي تو هستم     پرويز جانم  
  . را مي بوسم از دور با شوق تو. آرزو دارم روز به روز خوشبخت تر بشوي. مي كنم

  فروغ تو  
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 6 نامه ي شماره
از . ناراحـت كـرد   مـرا  اميدوارم حال تو خوب باشد نامـه ات خيلـي     . رويز عزيزم ديروز نامه ات رسيد     پ

 اگـر . تو مقاومت و پايداري كـنم      انسانيت كه چه قدر مي توانم در مقابل       فكر مي كنم   تا به حال   ديشب
روزنـه ي    لـه ي  به منز  تو الاقل  وجود من در زندگي    كنم به تو خوبي   در مقابل  كه من هم   قدرتي داشتم 

تـو   پرويـز . نمي كرد  سنگيني ديگر اين بار اين قدر روي شانه ام       . به سوي نور و سعادت باشد      كوچكي
 وقتـي مـي بيـنم     . خـوبي را نـدارم     تحمل قدرت من و از پاي در آوري    مرا با خوبي هايست   مي خواهي 

توجهي  كوچك ترين  به ناراحتي هاي من    كساني كه با من زير يك سقف زندگي مي كنند          نزديكان من 
نبايـد ديگـر او را       كـه طبعـا    هستم تو موجودي  در مقابل  دور هستي و من    از من ظاهرا   ندارند و تو كه   

بي اختيار دلم    ناراحت مي شوي   دوست داشته باشي هنوز اين قدر به فكر من هستي و از ناراحتي هاي من              
 تنهـايي  پرويز نامه هاي تـو . ميان برومو از  تو حل شوم و در  بيندازم را روي پاهاي تو    مي خواهد خودم  

 موجـودي  در يك گوشه ي دور افتـاده  كبود كه زير اين آسمان حس مي كنم   من مي راند   را از زندگي  
 لبخنـد  من گرمي و پرتو    من براي او ارزشي دارد و مي خواهد به لب هاي           و زندگي  به من فكر مي كند    

تنهايي مرا خرد مـي كـرد و تـو          . به كنار مي رود     ام از روي سينه   ديگر سايه ي شوم نا اميدي      را ببخشد 
 دلم نمـي خواهـد   حتي بگويم به تو چيزي   پرويز نمي خواهم  . بيرون مي كشي   گرداب مرا از اين   زندگي

 . ها را ندارد احساسات كشيدن ظرفيت كلمات. توي نامه ام از تو تشكر كنم
 به ايـن حقيقـت     مي سنجيم  را با اصل    ها و ساخته  گلمات شكل مي بخشيم    در قالب  به احساساتمان  وقتي

 و شوق بدل شده من چگونـه مـي تـوانم     از حق شناسي   به فريادي  وجود من  سراپاي وقتي. بر مي خوريم  
چـه طـور مـي      . به تو نشان بدهم    خشك و بي روح    كلمه اي  را در قالب   و پروشور  سوزنده اين احساس 

 تـو گـاهي    انـسانيت  در مقابـل    مي كند و چه قدر     مرا خرد  كه نامه هايت چه قدر     بنويسم براي تو  توانم
فدا  را در راه موجودي    زندگي ات  كه تو حاضري   مي بينم  من. مي كنم  و بيچارگي   حقارت  احسا اوقات
تـو مـرا بـا ايـن         وقتي مي بيـنم   . انجام بدهد  نمي تواند  هيچ كاري  و ديوانگي  جز خود خواهي   كه كني

 پرويـز هميـشه    بميرم دلم مي خواهد   پناهگاه من باشد   دمي توان  آغوشت و هنوز  دوست داري  صميميت
انسان  كنم تو صرف  را در راه خوشبختي    آن چه ارزشي دارد وقتينتوانستم    من ديگر زندگي  فكر مي كنم  

 چـه بنويـسم   نمـي دانـم  . بدي  نه در مقابل،زانو خم مي كند و شكست مي خورد خوبي هميشه در مقابل 
 روي دست هايت   نگه مي دارم   با زحمت  را كه حاال توي چشم هايم      يياشك ها  تو اينجا بودي   اگر شايد

  از كلمات گوياتر هستند  حركات. مي ريختم
به  من دلم مي خواهد    فقط. را براي چه مي خواهم     زيبايي. را ديگر براي چه مي خواهم      سالمتي پرويز من 
كلمه ي بـي     راي من احتياج  ب را در خود حل كنم     هر موضوعي  كه بتوانم  برسم روحي از رشد  آن مرحله 
و بعد هـم آن را       و خرد كنم   بفشارم انگشت هايم  زهري ميان  را مثل يك گياه    زندگي بتوانم معني بشود 

 بستري مثل در آنجا  آرامش كه كنم دست پيدا  به ابديتي  دلم مي خواهد  . زير پايم بگذارم و لگد مال كنم      
روي هـم    ن بستر بدون هيچ انتظار خـرد كننـده اي         توي اي  را مي توانم   و چشم هايم   را مي كشد   انتظارم
امـا  . داشته باشـم  عقايدي باشد كه من در اين سن چنين   شايد كمي مضحك  . نخند به حرف هايم  . بگذارم
 و احتياجـات   بـا غرايـز    هم هستند  شبيه همه ي آدم ها   «  هدايت  به قول   پوچ است  خيلي زندگي پرويز

 ي محبـوس   مثل يك پرنـده    روحم. تحمل كنم  را زشتي ها من نمي توانم     »كثيف محصور در يك كادر   
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 و تيرگـي   كثافـت  بـاز  و حاال با چشم هاي     را دوست داشتم   و روشن  زيبا من دنياهاي . بي تابي مي كند   
 خودم تحمل قدرت خودم. پناه بياورم  مي توانم  به كجا . را تشخيص مي دهم    و اجتماعاتم  محيط زندگي ام  

 رفـتم  مـن .  شب اسـت   10حاال نزديك ساعت    . رند و مزخرف است   چ را ندارم و حرف هاي من خيلي      
اثـر   خيلـي  كـردم و روي اعـصابم      تماشـا  آورده بودند  صحنه كه در تئاتر تهران روي     يك پيس خوب  

كه من   پرويز تو اگر بخواهي   . نامه بنويسم  بايد امشب براي تو    توي راه فكر مي كردم كه حتما      . گذاشت
 زيبـاي  تو بـا روزهـاي     پرويز. من هستي  به فكر سالمتي   ن كه اين قدر   تا اي  بيشتر راحت مي شوم    بميرم

را  اسحـسام  دلم مـي خواهـد     اتاق من  توي از پنجره مي آيد    اقاقيا عطر حاال بوي . آميخته اي  زندگي من 
 افتادم ياد آن خانه اي    چرا بي اختيار   نمي دانم . تو اينجا باشي   چرا دلم مي خواهد    نمي دانم . بنويسم برايت
روشـن   مي تواند  را براي من چه چيزي     و اين خاره   عطر اقاقيا  رابطه ي ذهني   مقدم داشتم  ر محله ي  كه د 
. همه ي آدم هـا مثـل مـن هـستند           آيا. من درست فكر مي كنم     كه آيا  مي كنم  فكر اوقات گاهي. كند

خـوب  راديـو    يـك  تو هميشه مي خواستي    مي آيد  يادت كرده اند  بلند صداي راديو را خيلي    همسايه ها 
شـايد بـراي    . نفرت دارم  به شدت  از راديو  حاال من . تماشا مي كرديم   راديوها را  بخري و با هم مي رفتيم     

 برايم گذشته ام بيندازد   به ياد زندگي   كه مرا  آن را با تو دوست داشته ام و هر چيزي          اين كه يك موقعي   
اين موزيك هاي وحشي     اتاوق گاهي گريه كنم  دلم مي خواهد   چيز مي ترسم   از آن  وحشتناك مي شود  

مي خواهـد گـوش      حاال دلم . مطابقت دارد  روح من  ديوانه آساي  و حركت هاي   جاز چه قدر با آشفتگي    
او در فاصله ي كمي از من زندگي مـي كنـد و مـن                د’از آن خانه مي آ     هم صداي كاني . بگيرم را هايم

و او همـان     خاكستر مي شود  و   در روحم مي سوزد    در آغوش كشيدنش   و آرزوي  او را مي شنوم    صداي
  . وجود دارد بخار شود مي خواهم هر چه كه در اطرافم و من مثل ديوانه ها مي خندد طور پشت ديوار

  نمي دانـم   ؟حالم خوب است  . هم نمي دانم چه مي نويسم      من خودم . تو از حرف هاي من خسته مي شوي       
 بلنـدي  براي من مدتي ست«   مي گويد»فاوست« كه از زبان دكتر     »گوته« قول   به نمي دانم  ؟بد است 

پرويـز  . بد و خوب بي معني شـده انـد   براي من هم در اين مورد     »را از دست داده    و پستي معني خودش   
صـدا هـا     اين سـرو   از ميان  اگر مدتي  ام عوض شود   اگر محيط زندگي   ناراحت نباش من   براي من  جانم

 محيط مي كنم   فشار در مقابل  است كه  اومتيعلتش مق  اعصاب من   ضعف  بهتر مي شود   حالم بروم بيرون
هـيچ علـت     گيج مي رود و رگ هايم كشيده مي شود و روي زمين مـي افـتم                من سر اگر توي خيابان  

از بـين    را اول بايد علـت    اين نوع ناراحتي هاي    و روحي ندارد و براي درمان      ديگري جز ناراحتي عصبي   
 در منزل براي من اين تحقيـر  باز هم ولي بعد بخوابم دكتر رضاعي  من اگر ده سال هم در آسايشگاه    برد

نگاه هـا    كه با  من بايد از ميان مردمي     هيچ وقت خوب نمي شوم     وجود داشته باشد   و اين شكست روحيه   
 ولي رنج بزرگي است   كامي براي من خود    دور بشوم هر چند نديدن     و زخم زبان هايشان آزارم مي دهند      

من تمام  . ناراحت نباش  پرويز جان براي من   . با او باشم    هميشه مي توانم   اميدهست كه بعد براي    اين الاقل
از مـن راضـي      را كه برايمن فرستاده بودي خرج دكتر و دوا براي خودم و كامي كردم و اميدوارم                پولي

پـيش   او را بردم دكتر همين طور خـودم بـاز رفـتم           . چشم هاي كامي كمي ناراحت شده بود      . شده باشي 
من روزهايي   يك مقدار دوا   رفتم پيش دكتر چشم آنجا هم     . گرفتم يك سري آمپول   بازدكتر اعصاب و    

سـرم   يعني يك مرتبـه   . چنين حالتي مي شوم    اغلب دچار  ناراحت هستم  توي خانه  كه زياد فكر مي كنم    
تمام رگ هاي مرا مي كشد و آن وقـت         و مثل اين كه يك نفر      سياه مي شود   و چشم هايم   گيج مي رود  

در . مثل اين كه ديگر زنده نيستم تا دو سه دقيقه اين طوره بعد خوب مي شـه                . نمي فهمم  چيزديگر هيچ   
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ايـن   خالي مي شود و مثل     مغزم از هر انديشه اي     يك حالت فراموشي براي من پيش مي آيد        اين لحظات 
  . را گم كرده كه اسمش يك بشري. كه اسم ندارد بلكه يك بشري هستم. كه ديگر فروغ نيستم

 من به تو نوشتم كه مي روم و شـايد دوري           به اعصاب و روح است     همان فشار زياد   علتش  مي دانم  خودم
درد  اين كار بـرايم خيلـي      هر چند . رد كنم  را كمك تو  من نمي توانم   برايم مؤثر باشد   محيط من از اين  
سـت مـن مـي      به د  هم در هفته ي آينده     گذرنامه. به اتمام است   نزديك كتاب من  اما ناچارم . آور است 

را يـك دفعـه      همـه  كه البته  بايد بگيرم   تومان 2700در حدود    از كتاب هايم  . مسئله پول  مي ماند . رسد
 چون جز تـو هـيچ      اما ناچارم . رنج م يبرم   به من كمك كني    مي گويم  نخواهد داد و من از اين كه به تو        

حتـي المقـدور     مـي دهـي   به مـن     را ندارم و براي مادرت ننويس كه اين پول را براي چه مصرفي             كس
پـول   مـن بـا ايـن      و خيال كنند   آنها موضوع را نفهمند    جلوه بده كه   جريان را طوري  . خواهش مي كنم  

 نوشتم كـه   من به تو   آنها خجالت مي كشم    براي اين كه من در مقابل     . كاري براي خود تو انجام مي دهم      
و پـول از بـين مـي         م و باز موقعيت   اگر نروم پولم را خرج مي كن      . تحصيلي برسم  عجله دارم كه به ترم    

ارز  زودتـر بـراي ايـن كـه گـرفتن          كه اگر كاري مي توانند انجام بدهند       به مادرت بنويس   تو هم . رود
  . اما تو مرا مي بخشي. تو باشم تا اين در مزاحم بميرم پرويز به خدا بيشتر دلم مي خواهد. مشكل است

  تو را مي بوسم 
  فروغ 

  برايم نامه بنويس 
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 7 ه ي شمارهنام
بـه   كامي سالمت است و من نزديك     . از حال من بخواهي بد نيستم     . پرويز اميدوارم كه حالت خوب باشد     

. رنجم مي دهـد    به شدت  ياد خاطرات گذشته   فقط. آمده ام حالم بد نيست     كه از بيمارستان   ي هفته است  
 علت ايـن كـه برايـت      . هستم بگويم كه سالمت   وقت مي توانم   را فراموش كنم آن    گذشته ام  اگر بتوانم 

را در   و خاطره ي شوم خودم     نوشتن نامه تو را به ياد خودم بيندازم        با اين بود كه نمي خواستم     نامه ننوشتم 
مـن   كه در سالمتي   تا از تو به سبب كوشش و فداكاري        را مي نويسم   حاال هم اين نامه   . بيدار كنم  مغز تو 

 . تشكر كنم براز داشتي
 تـو دوبـاره    كه زندگي  و درك كنم   ببينم تو را  خوشبختي با چشمان خودم   روزياين است كه     آرزويم
 را كه برايم فرسـتاده بـودي       وسايلي. راضي هستي  و تو در زندگي    را طي مي كند    خودش طبيعي جريان
در مورد   كتاب داشتم و البته    من آنجا خيلي  . كتاب هايم مثل اين كه خيلي كم شده       . دريافت كردم  امروز

مي رسد كه بيـشتر      به نظرم  فقط بدهم و  بوده و اسم كتاب ها چيست نمي توانم توضيحي         ند تا اين كه چ  
خريدم و   لباس كامي براي زمستان  زيادي تا حدود   بودي  را كه براي ما گذاشته     پولي. از اينها بوده است   

 تا بعد     ندارم كه فعال  دارد اوليه  تومان خرج  100ولي در حدود     بگذارم دارم او را به كودكستان     تصميم
و   نسخه چـاپ شـود  3000در  قرار شد براي چاپ دوم. بگيرم  را كتابم شايد بتوانم زودتر حق التأليف 

. كـنم  براي زمستان خودم هم لبـاس تهيـه       با اين پول بتوانم    كه گمان مي كنم    داده مي شود   %15به من   
از مـن    كه قرار بـود بـرويم محـضير       روزي   يعني شناسنامه ي من پيش تو مانده     . اگر زودتر بدهند   البته

را صـرف    وقـتم  هـم اغلـب    هوا سرد شده و من    . بفرست برايم خواهش مي كنم  . و ديگر ندادي   گرفتي
برايـت نمـي     از شـعر متنفـر شـده اي        تو اصال   كه چون   گفته ام  يك شعر تازه  . مي كنم  خواندن كتاب 

خودت  به دوستي  تو مرا همچنان   ميدوارما ولي باشم تو زن خوبي   براي در زندگي  من كه نتوانستم  . نويسم
بـه او از     كه مي توانم   و براي هميشه تو را تنها كسي مي دانم         هم هنوز  كه من  همچنان. قبول داشته باشي  

هم اگر   خودت. نباش در مورد كامي نگران    داشته باشم و دردم را با او در ميان بگذارم          صميم قلب اعتماد  
  . منتظر جواب مرا بپذير سالم گرم.  ببيند بهتر استتو را و او بتواند بيايي بتواني

   خداجافظ
  فروغ 
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 8 نامه ي شماره
  دي 19سه شنبه 

نمـي   ولـي گمـان   . برايت نامه مي نويسم     از اين كه بعد از مدت ها        حتما تعجب مي كني    پرويز عزيزم  
به  من.  مراجعه كنم  به تو  خواستم هر وقت كمكي   اين را فراموش كرده باشي كه به من گفته بودي          كنم

 باز خـودم   ترتيب با اين  فكر كردم  زيرا. ولي بعد منصرف شدم    تو قول داده بودم كه برايت نامه بنويسم       
دلـم مـي     اين كه بي نهايت    با وجود . تو به فكر آينده ات باشي      و نمي گذارم   تو مي كنم   وارد زندگي  را

مـي   پا روي ميل خـودم     ولي ويسي داشته باشم  رابطه ي نامه ن    كه با تو   هم دلم مي خواهد    خواست و حاال  
برايـت نمـي    از حـال خـودم   پرويز. نماند تو باقي هم از من در زندگي   و دلم مي خواهد سايه اي      گذارم
 را بـدانم و هميـشه      و خوشبختي  كه من آدمي نيستم كه قدر آرامش       بهتر مي داني   زيرا تو خودت   نويسم

 كه حاال ديگر از خـودم      با اين تفاوت  .  هم همين طور است    حاال. در طلب چيز هاي محال و پوچ بوده ام        
فكـر مـي     كمتر به گذشته  . مرگ است  در طلبش هستم   هم كه پيوسته   پوچي آرزوي و آن  سير و بيزارم  

ديگـر از دوزخ  . رهـا كـنم   را افكـارم  عنـان  مي دانم كه اگر باز بخـواهم  . وحشت آور است   برايم كنم
را  سـر خـودم   . مرا ديوانه كند   مرتبه كه دو  د و همين كافي است    آم  نخواهم  بيرون گذشته حسرت هاي 
محيط منزل ما براي او      را بردم پيش مادرت چون     كامي مي خوانم و چيز مي نويسم      كتاب. گرم مي كنم  

 ترجيح دادم  به اين جهت   ندارم كه او داشته باشد      در منزل وضعيت خوبي     خودم من به عالوه . خوب نبود 
اين كار را مفـصال برايـت        علت آمدي به تهران  وقتي. كند و او پيش مادرت زندگي     كه از او دور باشم    

 به ميل خودم   را بتوانم  چه طور مي خواهي كامي     ندارم كه من هيچ گونه استقاللي     درمنزلي. شرح مي دهم  
 كـه  خود من است و يـك اشـتباه كوچـك خـودم باعـث شـد                همه به گردن   البته تقصير . كنم تربيت

را نمـي    خودم خودم  هم مرا بخشيده باشي    ولي مطمئن باش كه اگر تو      اين صورت در بيايد   به   زندگيمان
  . بخشم
از آن را    مقـداري  البتـه . بعد از انتشار بگيـرم      را قرار شده    كتابم پول. هيچ خوب نيست   وضع من  پرويز
نبـود    مـن  ولي چون مطابق ميـل    . كار هم دو سه تا پيدا شده و حتي درست شد          . و خرج كرده ام    گرفته
بـرايم   كـار خـوبي    كتابخانه ي سازمان برنامـه     در مي نويسم  برايت را اين كاغذ  كه دارم  و امروز  نرفتم

را بـه    البتـه ايـن پـول     .  تومان پول دارم   500به   من احتياج . و االن قرار است به آنجا بروم       درست شده 
.  تومان 100ماهي   ا از ما آينده   ي برايت مي فرستم    را گرفتم   كه وقتي پول كتابم    قرض از تو مي خواهم    

 300ولي دفعـه ي اول حتمـا         بفرست برايم بفرستي در دو نوبت     را يك مرتبه   همه اگر نمي تواني  . . . 
. پول داشـته باشـم     مي گيرم  را تا حقوق   بخرم و اين يك ماه     اثاثيه كمي چون مي خواهم   تومان بفرست 

تـا   فشار آوردم  به خودم  زندگي مي دانم و خيلي    در   كمك خودم   را تنها   كه من تو   نكن فراموش پرويز
سعي كن  . زود مي خواهم   را زود خيلي   من اين پول  . اميدوارم خوشبخت باشي  . از تو بكنم   را اين خواهش 

به اميد روزي كـه     . و بيمه كن   بفرست منزل را به آدرس   قبض. تا هفته ي آينده حتما به دست من برسد        
  . دو مرتبه تو را ببينم

  فروغ  
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 10 نامه ي شماره
  اسفند 9چهار شنبه 

فكر كرده بودم كه تو نخواسـته اي         من پيش خودم  . مادرت امروز نامه ي تو را به من داد         پرويز عزيزم  
اميدوارم حال تو هميشه خـوب باشـد و اگـر            مريض بوده اي   جواب نامه ي مرا بدهي و نمي دانستم كه        

حال من بد نيست و يعني هيچ جايبدنم درد نمي كند           . هيبرايت نامه اي مي نويسم جواب بد       گاهي اوقات 
. از زندگي خوشم نمي آيد     به هيچ وجه   ولي اگربخواهي حالم را عميق تر جويا شوي بايد به تو بگويم كه            

بر عكس تو من حالم با خواندن كتاب هاي روان شناسي و            . بي معني و غير قابل تحمل شده       زندگي برايم 
. دم احساساتي و ديوانه اي هستم و مثل تو نمي توانم به اعصابم ملـسط باشـم                من آ . غيره خوب نمي شود   

قدرت روبـه رو شـدن بـا حقـايق      در نظرم جلوه مي كند و هيچ وقت    دردهايم بزرگ تر از آنچه هست     
زندگي را ندارم بارها آرزو كرده ام كه مثل تو باشم امـا گـويي خداونـد نمـي خواهـد كـه مـن روي                          

محيطي كه در آن زندگي مي كـنم بـراي          . اعتماد و ايمن به نفس در وجود من مرده        . خوشبختي را ببينم  
مـي   هميشه فكـر  . به ضعف و تزلزل روحيه ي من كمك مي كند          من كشنده و رنج آور است و پيوسته       

نيست كه   و كسي  در خانه كسي براي من ارزشي قائل نيست        زيرا. كه فقط براي مردن خوب هستم      كنم
سـايه   مثـل  تزلزل و ترديد  . با ايمان و اعتماد اجام بدهم      هيچ كاري را نمي توانم    . كندشخصيتم را نقويت    

هيچ كـس نيـست   . ي شومي روي اعمال و افكار من سنگيني مي كند و شخصيتم مثل يخي آب مي شود              
آه حاال مي فهمـم كـه درد   . و به من كمك كند فقط مرا همان طور كه هستم بشناسد         كه درد مرا بفهمد   

وجود ندارد و    هيچ چيز  حاال باور كند كه در قلب من       چه كسي مي تواند   . چه درد بزرگي است    يبيگانگ
جسمم را با همه ي شور و احساسي كه جواني در آن به وجود آورده كـشته                 . . . . را كشته ام   من جسمم 

. ر هـم نيـاميزم  د ام تا به خاطره ي پاك تو وفادار مانده باشم و ياد تو را با ياد هوس هاي پوچ و مبتـزل    
تو  در آغوش  كه فكر كنم شب هاي درازي      براي من كافي ست    باور كند كه همين    هيچ كس نمي تواند   

. را نمي توانم دوسـت داشـته باشـم         تو هيچ كس   بعد از . خوابيده ام و قلب تو روي سينه ام تپيده         تا صبح 
و را به ياد دارم و تو براي من         پيوسته ت  زيرا. به دلقك بازي شباهت دارد     خوشمزگي هاي مردها به نظرم    

وقتي پاكي و صفاي قلب تو را به يـاد          . به منزله ي معيار و مقياسي هستي كه با آن ديگران را مي سنجم             
پرويز به خدا من مستحق ايـن سرنوشـت         . بيشتر در نظرم جلوه مي كند      ريا و دورويي ديگران    مي آورم 

را مي تواني باور كني زيرا مـن         تو حرفم . نيالوده اهيرا هنوز شائبه گن    قلب من پاك بود و روحم     . نبودم
  . . . فقط. نداشته ام حتي يك لحظه هم در دوست داشتم تو ترديد هميشه مال تو بوده

هـيچ نمـي دانـم    . نمي دانم چه نيروي شگرف و مرموزي مرا به اين ورطه كشاند چرا اين كار راكـردم          
ر خسته مي شوم كه پيش خودم اين طور اسـتدالل مـي             از فكر كردن به اين موضوع آن قد        گاهي اوقات 

هر چه پيش آيد طبيعي و جز سرنوشت مـن بـود و مـن بايـد در                  . غير از اين نمي شود كه بشود      « كنم  
ريخـت سـر تـسليم       قطره قطره در كامم    مقابل اين سرنوشتي كه زهر بدبختي را به جاي شهد خوشبختي          

آن روز كـه بـا      . براي من بكني   تو چه مي تواني   . نمي نويسم  برايت بيشتر از اين از خودم     »فرود بياورم 
 دنبال حرف هاي پـوچ و مبتـذل   قدر تو را ندانستم و مثل ديوانه ها عشق خود به من خوشبختي مي دادي  

به تو نزديك    كه خيلي كمتر از من     بگذار آنها . ديگر چه توقعي مي توانم از تو داشته باشم         رفتم و امروز  
  شاد شوند و من كه سال هاي دراز لحظه ها و دقايق عمرم با لحظه ها و دقايق عمر تـو            از وجود تو   بودند
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در آميخته و اولين تپش هاي عاشقانه ي قلبم به خاطره تو بوده دور از تو در ماتم سعادت از دست رفتـه                       
را عمـر    دقايق آخـرين   كه نزديك شدن   شباهت داشته باشد   به لبخند مختصري   ام زندگي كنم و لبخندم    

در خـالء    آنهـا تـوجهي داشـته باشـم        روزها مي گذرند بي آنكه مـن بـه گذشـت           احساس كرده است  
به اميدي دارم من مي دانم كه خوشبختي ام به پايان رسـيده و               افتاده ام و براي زيستن احتياج      وحشتناكي

مـن اصـل   آن را دوباره به دسـت نخـواهم آورد زيـرا     هرگز اگر همه ي كتاب هاي عالم را هم بخوانم   
 اگر من او را پـيش مـادرت گذاشـته ام           پرويز از حال كامي بخواهي بد نيست       زندگي ام را گم كرده ام     

تـا بـه     به آسايش و راحتي او فكـر كـردم         در اينجا بيشتر   بلكه او عاجز بودم   فكر نكن كه از نگه داري     
لطيف و عطر     مثل گلي  حاال روح او كه   من نخواستم . خوشبختي خودم پرويز به خدا من دروغ نمي گويم        

. مسموم شود . با سر و صدا ها و كشمكش هاي هميشگي آميخته است           است در محيط منزل ما كه      آگين
 كه تو خودت مي تواني حدس بزني       وضعيت را در بدترين   كه او نبايد مادرش    فكر كردم  پيش خودم  من

در خانـه ي شـما صـفا و         . دكه چيست مشاهده كند و از حاال اعتماد و اطمينان او در زندگي سلب شـو               
وجود دارد و در اينجا نيست دور بـودن از او بـراي مـن رنـج                  صميميتي كه روح او را پرورش مي دهد       

ولي ترجيح مي دهم كه او از مندور باشد و در عوض محيط شوم ونكبت بار خانه ي مـا در                      بزرگي است 
و دلم نمي خواهد او به       يت خوبي ندارم  در اينجا من خودم وضع    . روح طريف او اثر نامطلوبي باقي نگذارد      

زيـرا تـشكر    . نمي خواهم از تو تشكر كـنم      . آتش من بسوزد پولي را كه فرستاده بودي هنوز نگرفته ام          
ايـن اسـت كـه روزي        به تو احترام مي گذارم و آرزويم       من در قلبم  . كار مبتذل و بي معني است      كردن

  . كنمبه خوشبختي تو كمك  بتوانم با همه ي بدي هايم
  فروغ 
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 9 نامه ي شماره
  دي ماه 23 يك شنبه

. پرويز عزيزم وجهي را كه برايم فرستاده بودي امروز دريافت كردم نمي دانم چه طور از تو تشكر كـنم                   
بارها بـه    خاطره ي تو از قلبم بيرون نمي رود        هر چند تو ديگر براي من از دست رفته اي ولي هيچ وقت            

عد از تو ديگر زندگي من هيچ خواهد بود و حاال اين حقيقت را به خوبي احساس مـي                   تو گفته بودم كه ب    
با ديوانگي ها و سبكسري هاي خـودم بـاز           روي بازگشت به طرف تو را ندارم و اصال نمي خواهم          . كنم

بعد از تو مرا به طرف خود جلب         و مغشوش كنم و هيچ چيز ديگر هم نمي تواند          هم زندگي تو را خراب    
  . . . حتي شعر. كند

آن هم حقيـر     حاالر نظرم . خواهد كرد  همه ي جاهاي خالي زندگي ام را پر        حتي شعر كه فكر مي كردم     
از . مـي گريـزم    از خـودم  . دلم مي خواهد در تاريكي گم بـشوم        گاهي اوقات . و بي معني جلوه مي كند     

. . . .  كنم و چه مي خـواهم      از خودم كه نمي دانم چه مي      . خودم بوده ام   خودم كه هميشه ي مايه ي آزار      
در خـود مـي فـشارد و اميـدهاي           پرويز به خدا زندگي ام به گوري شباهت دارد به گوري كه پيكر مرا             

 سـاله   70 يـا    60 سال زندگي به قدر زن هاي        21من با   . از همه چيز بدم مي آيد     . روشنم را مي پوشاند   
زندگي وقتي خالي از عـشق و نـوازش         . ه ام از خودم مي پرسم كه براي چه زند        گاهي اوقات . پير شده ام  

احـساس كـرد كـه        وقتي چشم هاي مردي با محبتي سرشار پيوسته نگران انسان نبود، وقتي انـسان              ،بود
 ياد آب تني هايي مـي افـتم كـه ظهرهـاي گـرم             . ياد حماقتمان مي افتم   . به چه درد مي خورد     تنهاست

صورت تو مثل يك نقطه ي روشن جلوي چشم هـايم           . تم ياد دعواهايمان مي اف    ،تابستان با هم مي كرديم    
 نمي خواهم كسي بفهمد كه هيچ وقـت . چرخ مي خورد گريه ام را در گلو خفه مي كنم  . چرخ مي خورد  

پريز به خدا با همه ي ديوانگي هايم دوستت داشتم و دوستت دارم و شايد               . نمي توانم تو را فراموش كنم     
گويي چه طور ممكن است زني كه مردي را دوست دارد بـه آن  ب بخندي شايد پيش خودت    به حرف من  

از آن   تصور دوري از تو هميشه قلبم را مـي لرزانـد          . ولي با اين همه من دوستت داشتم      . مرد خيانت كند  
را گول بزنم ولي هر وقت اسم تو جايي بـرده    روز كه تو رفته اي همه اش خواسته ام خودم را و ديگران            

ني و عجز احساس مي كنم كه بعد از تو محال است ديگر بتـوانم مـردي را بـا آن                 ناتوا با كمال  مي شود 
. دوست داشته باشم و خوشبختي و آرامش در زندگي من با رفتن تو مثل خورشيدي غروب كـرد                كيفيت

من در آن لحظه اي از تو جدا شدم كه تو را بـيش              . من اين وضعيت را براي خودم پيش بيني كرده بودم         
من با علم به اين كه با جدايي از تو ديگر همه چيز برايم به پايان مي رسد ايـن                    . ست داشتم از هميشه دو  

را مستحق آن عشق و خوشـبختي   نه براي اين كه آزاد باشم و بلكه براي اين كه خودم      خواستم را جدايي
بگـذار  .  باشم بگذار بدبخت . گناهم را نبخشيدم  . من خودم را نبخشيدم   . نمي دانستم  كه تو به من مي دادي     

براي من كه به عشق و خوشبختي ام خيانت كردم چه           . زندگي ام خالي از عشق و تهي از خوشبختي باشد         
حاال هر وقت زن و شوهرهاي جـوان و         . مجازاتي شايسته تر از وضعيت فعلي مي تواند وجود داشته باشد          

ياد آن روزهايي مـي افـتم كـه         . بي اختيار دستي به قلبم چنگ مي زند        خوشبخت را در كنار هم مي بينم      
و د قلبم گريـه     . . . . تو را با قلب پاك و مهربانت      . تو را داشتم  . خوشبخت تر بودم   خودم از همه ي آنها    

من بدون شكمي رفتم و راهبه مي شدم حس مي كنم كـه              وجود داشت  آه اگر در اينجا هم دير     . مي كنم 
م مي خواهد همه ي لذت هاي دنيوي را زير پـا            دل. چيزي مرا بي اختيار به طرف مذهب و خدا مي كشد          
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دلم مي خواهد سر تا پا نور و محبت باشم و           . دلم مي خواهد قوي تر از طبيعت بشوم       . و خرد كنم   بگذارم
پرويز براي من همـه     . هوس راني خراب نكنم    خاطره ي زندگي گذشته ام را با پناه بردن به بي خودي و            

من هيچ وقت   .  زندگي با بازي هاي مكررش من از خودم وحشت ددارم          ،تنها زندگي مانده  . چيز تمام شده  
هـر چـه در   . زيرا تو در من زندگي مي كني و تو مرا به گريه مي اندازي  . نمي خواهم با خودم تنها بمانم     

پرويـز بـه    . اينها حرف نيست  . دلم مي خواهد حرف هايم را باور كني       . اطرافم وجود دارد مرا مي لرزاند     
ديوانه شدم همـه  . از بس به دروغ گفتم كه هيچ غصه اي ندارم. داشتم خفه مي شدم. فرياداستخدا ناله و  

 وقتـي مـي     ؟نمي دانم عظمت مفهوم اين كلمه را درك مي ني يا نـه            . . . درد. . . است ي زندگي ام درد   
روحم  . . .نه. . . تو به دردي فكر نكن كه جسم انسان ممكن است از يك بيماري شديد بكشد               گويم درد 

پرويز تتو ديگـر رفتـي مثـل ابـري كـه          . درد مي كند و دلم مي خواهد خودم را يك مرتبه راحت كنم            
نمي تـوانم  . آن خيره مي شود در زيبايي آهسته از روي آسمان گذر مي كند و چشم هاي مردم با حيرت   

 دانم تـو رفتـي و    خودم را مثل يك زهر كشنده براي كشتن خوشبختي تو مي           زيرا وجود  به دنبالت بيايم  
. . . لحظه هـا  دقيقه هاو. . . . و روز ها. . . اما يادت هست شب ها   . زندگي من از نوازش هاي تو تهي شد       

سرم را ميان دو سدست مـي گيـرم و بـه             توي اتاق مي نشينم   . . . و گريز من  . . . همه پر است از ياد تو     
او مثل آب بخار شده او مثـل خورشـيد غـروب             .نه ديگر نبايد به او فكر كني        نه ،نه خودم مي گويم نه   

. ياد حماممان مي افـتم    . تو جلوي چشم هايي چرخ مي خورد       اما صورت  كرده فكر كن او نبوده و نيست      
ياد نوازش هاي پـر از صـميميت        . با هم مي كرديم    ياد آب تني هايي مي افتم كه ظهرهاي گرم تابستان         

اين بدبختي اعـصاب    .  بدختي مثل شرابي مرا مست مي كند       پرويز ه خدا بدبخت هستم و اين      . تو مي افتم  
 نمي خواهم زيرا بدبختي را از من مـي گيـري و مـي               ،مرا تتخدير كرده تو را مي خواهم و نمي خواههم         

خواهم به اين جهت كه آرامش من هستي نبايد حرف هاي من به نظر تو خيلي رمانتيك باشد ولي بـاور                     
مي دانم كه ديگـر     . مي دانم كه نبايد اين حرف ها را براي تو بنويسم          . كن كه اين طور احساس مي كنم      

. بعد ديگر نامـه نمـي نويـسم        را بگذار بگويم   نمي توانم همين يك دفعه    . تو مال من نيستي اما نمي شود      
بعد از چهار سال امروز دارم رنگ برف را مي بينم يادم مي آيد هميـشه بـه و    پرويز امروز برف مي آيد  

را با چـشم   ه اهواز ما را از ديدن برف محروم كرده و در دلم شوقي داشتم كه زمستان حقيقي   ك مي گفتم 
اما حاال مثل اين است كه اين برف روي قلب من مي بارد و سـردي مـشئوم آن را در تمـام                        هايي ببينم 

گـر  كاش اين برف روي گور من مي آمد و من حاال زنده نبودم يا ا              . رگ ها و اعصابم احساس مي كنم      
را با تو تماشا مي كردم و پرويز به من نخند حرف هايم را مسخره نكن به خدا دلـم مـي         زنده بودم برف  

. ديوانه شوم و شعورم از بـين بـرود   خواهد به يك جايي فرار كنم كه گذشته ام را نبينم و دلم مي خواهد 
نـد و سـراپاي وجـودم را از    تا گذشته ام را به ياد نياورم زيرا گرشته حسرت را در قلب من زنده مـي ك       

حاال آزاد و راحت هـستم و       . شايد تو تصور كني كه حاال من خوشبخت هست        . ناكامي و درد مي لرزاند    
حاال به هدفم رسيده ام اما نه تنها مرگ مي تواند مرا از دست خودم برهاند و آسايش به من ببخشد اگـر                       

چون نمي تـوانم ديگـر      . وشبختي تو را ببينم   من آرزويم اين است كه خ     . خواستي براي من جوابي بنويس    
  . بيش از اين بنويسم

  . خداحافظ به ياد گذشته تو را مي بوسم
  . الزم دارم يك قطعه عكس براي من بفرست 

  فروغ
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 11 نامه ي شماره
 تقديم به همسرم

  بازگشت
  ز آن نامه اي كه دادي و ز آن شكوه هاي تلخ 

  ت تا نيمه شب به ياد تو چشمم نخفته اس 
  اي تكيه گاه دور . . . اي مايه ي اميد من 
  هرگز مرنج از آنچه به شعرم نهفته است  
  قدرت آنم كه در سكوت  شايد نبوده 

  قلب كوچك خود را نهان كنم  احساس
  بگذار تا ترانه ي من راز گو شود  

  بگذار آنچه را كه نهفتم عيان كنم 
  عشق خويش را  تا بر گذشته مي نگرم

   گمشده مي آورم به ياد چون آفتاب 
  مي نالم از دلي كه به خون غرقه گشته است  

   »؟غير رنجش يارم به من چه داد. . . . اين شهر« 
  ؟اين درد را چه سان به دل خود نهان كنم

  آن دم كه قلبم از تو به سختي رميده است  
  رنج مي دهد  آن شعرها كه روح تو را

  فريادهاي يك دل محنت كشيده است  
  كه پيش از اين  ولي چه بگويم. . . !قفس فتمگ
  آگاهي از دورويي مردم مرا نبود  
  دردا كه اين جهان فريباي پر ز راز  
  با جلوه و جالي خود آخر مرا ربود  
  اكنون منم كه خسته ز دام فريب و مكر  
   رو نموده ام !قفس بار دگر به كنج 
  بگشاي در كه در همه دوران عمر خود  

  ميله هاي قفس خوش نبوده ام جز پشت 
  پاي مرا دوباره به زنجيرها ببند  
  تا فتنه و فريب ز پايم نيفكند  

  اميال رنگ رنگ  تا دست پر ز قدرت
  بندي دگر دوباره به پايم نيفكند  

   اسفند فروغ 20
  حاال مي فهمي كه چه قدر دوستت دارم و چه قدر پشيمان هستم 
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 12 نامه ي شماره
 ير  ت10يك شنبه 

بـا يـك انـدوه      . از كجا شروع كنم    پرويز عزيزم اين نامه را براي خداحافظي برايت مي نويسم نمي دانم           
  . خيلي هم سعي كردم ولي باز نشد اصال برايت نامه ننويسم مي خواستم. شديدي از اينجا مي روم

 م خيلي دردناك بـود    نمي دانم چرا فقط دلم مي خواست خودم را گول بزنم مثل اين بودكه اين كار براي                 
  ؟آيا بعد چه مي شود »خداحافظ« را بردارم و براي تو بنويسم  كه قلم

تو و كامي ست فكر اين كه        نگران در حالي كه چشم هايم     مي روم خودم را گم كنم      خودم هم نمي دانم   
بـه اينجـا    ديوانه ام مي كند زندگي ام طوري شد كه آخر مرا             شما ها را ببينم    نتوانم شايد ديگر هيچوقت  

طوري اسـت    وضع روحيم  بروم مي دانم كه دارم به طرف مجهول مي روم يهني ناچارم           من خودم . كشاند
حاال خوابديه بـودم و گذشـته        ؟تو بعد چه فكر خواهي كرد      را نمي توانم تحمل كنم      در اينجا   كه ماندن 

همه رفته اند    كردم ساحسا را توي همه ي رگ هايم      درد مي گذشت  از جلوي چشمانم   مثل نوار رنگيني  
تنها هـستم كـه      و من اين قدر    نفس بكشم  پشت بام خوابيده اند شب اين قدر سنگين است كه نمي توانم           

 بد بـوده ام  شايد تو و ديگران بعد از من فكر كتيد كه من خيلي     . تنهايي ام را پر كند     هيچ چيز نمي تواند   
تو مي تواني حس    . م من فقط او را به تو مي سپارم        اما من نمي دانم چه بگوي     .  را دوست نداشتم    من بچه ام  

دلم مـي خواهـد بـرايش مـادر      به كجا رسيده ام فكر او اشك را به چشمم مي آورد        كني كه در زندگي   
مخالفت مي كند و پيوسته زندگي       هر چه كه در اطراف من وجود دارد با آرزويم          اما افسوس  خوبي باشم 

اين طور باشد ولي چه مي شود كـرد پرويـز             او تنها مي ماند نبايد     و من مي روم  . مرا از او دور مي سازد     
همه ي محيط و اشيا را در خودش جاودانـه           را در اين لحظاتي كه چشم هايم مي خواهد همه ي يادگارها          

شايد بـراي او    . تنها به او فكر مي كنم و فقط به وجود تو اميدوارم            قلبم از اندوه لبريز است     منعكس سازد 
خواهشم از تو اين است كه زودتـر بـه تهـران     ياد ناراحت كننده نباشد اما با همه ي اينها تنها     رفتم من ز  

  . بيايي تا او كامال تنها نباشد
به هيچ كس    از محبت هاي تو تشكر كنم اگر تو نبودي من نمي توانستم            با چه زباني   پرويز من نمي دانم   

 خوشبخت بشوي و يا باشي و با تمام وجـودم آرزو            آرزو مي كنم كه تو     به خدا با تمام وجودم     تكيه كنم 
جملـه را بنويـسم      من هميشه دوستت دارم نمي خواستم ايـن       . مي كنم مرا و بدي هاي مرا فراموش كني        

تو روحت خيلي بزرگ تر و پـاكتر از         . براي اين كه من اين ارزش را ندارم كه تو را دوست داشته باشم             
 مي هستم كه خودم را توي جريـان وحـشتناك ديـوانگي هـايم             من آد . آن است كه با روح من بياميزد      

و در درونـم     انداخته ام و بيش از هر چيز به نيروي شگرفي فكر مي كنم كه دستهايم را راحتنمي گذارد                 
زندگي من در آنجايي مي گذرد كـه بـا          . وجود دارد و من ميان پنجه هايش موجود ضعيفي بيشتر نيستم          

طرز فكر   اگر سرانجام  و من . . . با زندگي تو   همچنين. فاصله دارد  گ ها خوشبختي و سعادت واقعي فرسن    
و اصـال    حاال كه مي روم تو مـرا بـبخش        . زندگي تو را خراب نمي كردم      هيچ وقت  را مي دانستم   خودم

همه مسخره ام مـي كننـد ولـي         . صبح مي روم   چهارشنبه. چه كار كنم   من خودم نمي دانم   . كن فراموشم
من براي اين نمي روم كـه خوشـبخت         . مفهومي ندارد  و خوشبختي  حل شده و بدبختي   همه چيز    براي من 

اما مي دانم كه هيچ     . مي روم خودم را فراموش كنم و تو را فراموش كنم و گذشته را فراموش كنم                بشوم
و هميشه ياد تو و ياد عـشقي كـه نثـارم     جاي خالي تو را در كنار خودم مي بينم هميشه. وقت نمي شود  
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من دوستت دارم و هـر      .  و آغوش گرمي كه به رويم گشودي زندگي را به كامم تلخ خواهد كرد              كردي
برگـشت بـه    . را بيشتر احساس مـي كـنم       دردناك مي خواهم تو را فراموش كنم اين حقيقت        چه بيشتر 

از تو و فراموش كردن تو هـم         اما گريختن . محدود خانوادي برايم مشكل است     زندگي طرف تو و تحمل   
پرويـز  . رنجم مي دهـد  تو برايم عذاب شده اي و خوبي هايت   . معما شده اي   تو برايم . م مقدور نيست  براي

آن قـدر   . تو نگذار او نبـودن مـرا احـساس كنـد          . كه كامي را به تو مي سپارم       يك بار ديگر مي نويسم    
مي دوزم و   خودم برايش لباس    . همه ي نراني ام به خاطر اوست      . دوستش داشته باش كه مرا فراموش كند      

را بالفاصله بعد از ورود برايـت مـي          پرويز من آدرسم  . وقتي تهران آمدي او را با خودت ببر       . مي فرستم 
امـا تـو     را به آن آدرس بدهي دلم مي خواست پيش از رفتن تـو را مـي ديـدم                  فرستم كه جواب نامه ام    

و خـودت    يد يا نه عكس كامي    نيامدي و حاال نمي دانم كه آيا باز در زندگي ام يك روز تو را خواهم د                
  . را برايم بفرست

  با تمام محبتم تو را مي بوسم 
  خداحافظ تو 

  فروغ  
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 13 نامه ي شماره
 : پشت كارت پستال 

مسافرت مـن بـه خوشـي       . اين نامه را از رم برايت مي نويسم       .  اميدوارم حالت خوب باشد     پرويز عزيزم 
خواهش مي كنم زودتر بـه تهـران        . ه خاطر كامي ناراحت بودم    تمام راه را به تو فكر كردم و ب        . گذشت

. يك اتاق خوب گـرفتم     اما من پيش دوستم   . و شلوغ است   اينجا شهر خيلي بزرگ   . برو كه او تنها نباشد    
  . آدرس خودم را نوشتم. برايت نامه مفصل خواهم نوشت

  تو را مي بوسم 
بنويس كه خيلي مواظبش      مادرت راجع به كامي    پرويز جان براي من زود به آدرس زير نامه بنويس و به           

كـه   االن چون ماشين مي خواهد برود تند اين كارت را نوشتم          . پرويز به خدا خيلي ناراحت هستم     . باشند
  . باز هم تو را مي بوسم. از حال من خبر داشته باشي

   
  اداره دارايي آقاي پرويز شاپور 
IRAN. AHVAZ   

  ROMA -via caldezini No25/2: آدرس من 
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 14 نامه ي شماره
 : پشت كارت پستال 

چون براي كامي خيلي ناراحـت هـستم و در           مادر عزيز اين كارت را از ايستگاه راه آهن رم مي فرستم           
خواهـشم از شـما     . حال من خوب است   . هستيد مي خواهم از شما تشكر كنم كه هميشه مواظب او          ضمن

كامي براي من بنويسيد از طرف من او را صد هـزار مرتبـه              با آدرس زير از حال       اين است كه گاه گاه    
. يا كلور مراجعه كنيـد     اگر كاري داشتيد به مامانم     ببوسيد من برايش لباس و اسباب بازي خواهم فرستاد        

 اميدم به شماست و در قلبم      من همه ي  . براي پرويز هم راجع به او نوشته ام       . كلور براي او لباس مي دوزد     
  . به اميد ديدار مجدد. از طرف من به همه سالم برسانيد كامي را ببوسيد. ا محبت دارمبراي شما يك دني

  فروغ 
   

خانم . منزل دكتر سجادي. مقابل حمام سبزي كار. كوچه ي كميلي. چهار راه گمرك. خيابان اميريه
  . شاپور
IRAN. TEHRAN   
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 15 نامه ي شماره
  ژوئيه 22/  تير 10يك شنبه 

 كارت و يك    2از وقتي كه از تهران آمده ام با وجود اين كه            . يدوارم حالت خوب باشد   پرويز عزيزم ام  
دلم سخت تنگ است و نمي دانم چرا تو از من قهر كرده             . نامه برايت فرستاده ام هنوز خبري از تو ندارم        

د بـرايم   اي اگر مي دانستي كه چه قدر تو را دوست دارم و چه قدر اينجا شب و روز به ياد تو هستم شاي                      
مثل اهواز روزها اصال از خانه بيرون نمي        . هوا اينجا خيلي گرم شده    . حال من بد نيست   . نامه مي فرستادي  

دلـم مـي خواهـد آن قـدر         . اصال از تهران خبر ندارم هيچ كس به ياد من نيـست            تنهاي تنها هستم   آيم
پرويز هرگـز گذشـته ام را       . باشم آن وقت پر بزنم و بيايم پيش تو         كه به قدر يك پرنده     كوچك بشوم 

  . فراموش نمي كنم
حاال ديگر خـسته و     . نظير آنها را در زندگيم به وجود بياورم        شايد هرگز ديگر نتوانم   . . . روزهاي اهواز  

ديدم شكل او دلـم      االن كه مي آمدم توي اتوبوسي يك پسر بچه         براي كامي تنگ شده    دلم. نااميد هستم 
پرويز يـادم   . هيچ وقت نشده كه براي من غم هايم تمام شوند         . گرفتيك مرتبه ريخت پايي و گريه ام        

حاال پس چرا نامه نمي     . مال هم باشيم   كه دوستم داري و شرط كردم      به من گفتي   نمي رود كه در تهران    
اقـال مـاهي يـك     خواهش مي كـنم . تنها هستم تو مي داني كه من اينجا     . چرا فراموشم كرده اي   . نويسي

  . كاغذ بنويسي
اگر بر مـي     مغزم ديگر درد گرفته    صبح تا شب كار مي كنم     . بايد كار كنم   وضعم اصال خوب نيست   من  

اما افـسوس كـه در تهـران هـم          . شايد بهتر بود   زندگي گذشته ام را از سر مي گرفتم        و دو مرتبه   گشتم
ايم از كـامي هـم بـر     پرويز به خدا منتظر هـستم زود نامـه بفرسـت          . هيچ جا راحت نيستم   . راحت نيستم 

. پرويز اگر براي كامي خواستي چيزي بخـري نخـر         . براي اين كه دلم براي او سخت تنگ شده        . بنويس
  بده اينجا من براي او بخرم چون ارزان و قشنگ است 

   تو را مي بوسم
  فروغ

  



 نامه هاي فروغ فرخزاد به همسرش؛ پرويز شاپور
 

 111

 16 نامه ي شماره
  تير 18سه شنبه 

حالم بد نيست و امـا دارم  . هستماالن يك هفته است كه در رم        . پرويز عزيزم اميدوارم حالت خوب باشد     
بـراي  . هم نمي كنم با ايراني ها معاشـرت كـنم   براي اين كه به شدت تنها هستم و جرأت  . خفه مي شوم  

روزها مي روم به تماشاي شهر و شب ها توي          . اين كه خاطره ي خوبي از آشنايي با هيچ كدامشان ندارم          
آدرس يك دوست قـديمي      روز اول كه اينجا آمدم    . مي نشينم و كتاب مي خوانم يا چيز مي نويسم          اتاقم

او خواهر علي صدر است كه گويا با تو         . كنم تو هم بشناسي    گمان. را كه در هنرستان با هم بوديم داشتم       
اتفاقا توي منزل او يك اتاق خالي بود كه من بالفاصله گـرفتم و از حيـث منـزل خيـالم                     . در نظام بوده  

ديگر نمي تـوانم     چون من دير حركت كردم براي سه ماه تابستان        . نويسماما از كارم برايت ب    . راحت شد 
يعنـي   )سراميك (و بعد بروم مدرسه     من هم تصميم گرفتم اين سه ماه را زبان ياد بگيرم          . به دانشگاه بروم  

كرده و بعد هم طراحي روي پارچه يـاد بگيـرم كـه در آينـده                 كاشي سازي مدرن كه اينجا خيلي ترقي      
مـاهي   زندگي اينجا خيلي گران اسـت مـن يـك اتـاق گرفتـه ام              . يم را درتهران تامين كنم    بتوانم زندگ 
اگر بخواهم اتاق ارزان تر بگيرم پدرم در مي آيد يعني نه حمـام دارد و                  تومان 180 لير يعني    18000

 ليـر   600بـا روزي     هم چون صرفه جويي مي كنم      خرج غذا . عالوه كوچك و كثيف است     نه گاز و به   
يعني ترامـوا و ديـدن مـوزه هـا و آثـار              بعد مي ماند خرج بيرون    .  تومان مي شود تمامش كرد     6يعني  

كـه بتـوانم     را اداره كـنم    در هر حال من به فكر هستم كه يك طوري خودم          . كه خيلي مي شود    تاريخي
 اينجا زنـدگي روح نـدارد و مـردم خيلـي          . من از اينجا اصال خوشم نمي آيد      . اينجا بمانم  مدت يك سال  
 كه زيباترين و تاريـك تـرين       را مي بينم   وقتيتوي پارك هاي عمومي دختر ها و پسرها       . ماشيني هستند 

 يـك  اينجا عشق يعنـي   . فرياد بزنم و   مي خواهد  دلم لحظات عشقي را در نهايت عادي بودن مي گذرانند        
و مـن از     ل است نهايت ابتذا  هيجان معني ندارد و عشق در     . قلعه ي فتح شده و يا يك كتاب خوانده شده         

خوبي هاي تو را فراموش نمـي كـنم و           هيچ وقت  تنگ شده  دلم براي تو  . اين وضع خيلي ناراحت هستم    
بيشتر دوري تـو را احـساس مـي كـنم و            فرو مي روم و در آنها دقيق مي شوم         هر قدر بيشتر ميان مردم    

  . كه چه قدرنسبت به تو حق ناشناس و بي گذشت بوده ام بيشتر در مي يابم
از مردمـي كـه      تهران راحت شده ام و دور هـستم        براي اين كه از سر و صداهاي       بد نيست  ضع روحيم و

براي يانكه مشغول فكر كردن به      . مثل اين كه با من دشمني هشتاد ساله داشتند اينجا هنوز شعر نساخته ام             
از   فيلم يعنـي قـبال     اينجا مي خواستم بروم دوبالزژ    . اداره ي زندگي هستم    زندگي و پيدا كردن راخ براي     

يك طوري مـي     حاال باالخره . اين بود كه منصرف شدم     اما ديدم محيط كثيفي است    . من دعوت شده بود   
شـب را در بيـروت       خيلي راحت بود با هواپيما از تهران آمدم        آمدنم. شود و من مطمئنا گرسنه نمي مانم      

و صبح زود پرواز كردم و ساعت        رفتم تمام شهر را گردش كردم     . بيروت شهر خيلي قشنگي است    . بودم
 آنجا با كمي ايتاليايي كه ياد گرفته ام آدرس ايستگاه راه آهن را گـرفتم                رسيدم به جنوب ايتاليا    11/5

شب هم حركت كردم و صبح سـاعت        .  نشستم  تا شب كنار دريا     شب خريدم  8/5و بليت براي ساعت     
سوار تاكسي شدم و رفتم منزل او و اتفاقا اتاق          را داشتم بالفاصله     رسيدم به رم و چون آدرس دوستم       8/5

تـا خـدا هـست       البته. رفت اما خرجم خيلي شد يعني هر چه پول داشتم         و من شانس آوردم    خالي هم بود  
همان جـا    اما پرويز دلم مي خواست    . در اين باره زياد فكر كرد      هم يك طوري مي گذرد و نبايد       زندگي
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را در كنار خودم احساس مي كردم و كامي را بـه گـردش مـي          توي اهواز بودم و شب و روز وجود تو          
مـن كجـا را     . راضي تر هستند   در زندگي  قانع هميشه  و آدم هاي   خوشبختي در بلند پروازي نيست    . بردم

قبـول   نه من ضعيف هستم و نمي توانم      . را فتح كرده ام    گرفته ام و چگونه مي توانم ادعا كنم كه زندگي         
حاال كه دارم اين نامه     . و چشمم دنبال خياالت و آرزوهاي واهي است        و بچه كنم كه زندگي يعني شوهر      

يك مشت آدم هم دور من نشسته اند كـه همـه بـه كـار                . توي پستخانه نشسته ام    را براي تو مي نويسم    
 بدبخت تر هـستم    پيش خودم فكر مي كنم كه از همه        خودشان مشغول هستند وقتي به آنها نگاه مي كنم        

قلبم  ياد كامي . را هم يك طوري گم كنم      ندگي ام را گم كرده ام و حاال مي خواهم خودم          براي اين كه ز   
يك فصل گريـه نكـنم    هر شب تا نمي توانم دوري اش را با اين خونسردي تحمل كنم   . را فشار مي دهد   
از   پرويز به خدا هيچ وقـت      ؟اما نمي دانم چرا   . تفصير خودم بود كه زندگيم اين طور شد        خوابم نمي برد  

نمي توانم مرد هاي ديگر را دوست داشته باشم و مرد هـا بـرايم كثيـف و             . جلوي چشمم دور نمي شوي    
دلم به هم مي خورد و مي خواهم بروم و گلويـشان را فـشار                و وقتي به من نگاه مي كنند       مسخره هستند 

ـ           دلم مي خواست  . بدهم ي كـردم و دو  تو بودي و تو را روي سينه ام فشار مي دادم و يك دامن گريـه م
 اما افسوس كه تو از من خيلي دوري و زندگي مـا            با تو به اهواز بر مي گشتم و زن خوبي مي شدم            مرتبه

فراموش كرده باشند پرويز برايم نامه بنـويس خيلـي           يك ديگر را   قلب هايمان  بي آنكه . از هم جدا شده   
به هر چه كـه   تو در زندگي  خواهدتو خوشبخت باشي دلم مي اقال هفته اي دو مرتبه دلم مي خواهد        زياد

. شرمـسارم  بـه شـدت    از ته دل دوستت دارم و از رفتار گذشـته ام          . مي خواهي برسي چون دوستت دارم     
  . خواهش مي كنم زودتر به تهران برو كه او تنها نباشد پرويز از كامي برايم بنويس و

  از دور تو را مي بوسم 
  فروغ 
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 17 نامه ي شماره
 رم  اوت12

چون حـاال  . رويزم امروز از تهران يك نامه داشتم فهميدم كه تو به تهران آمدي يك دنيا خوشحال شدم   پ
كه او را زياد دوست داشته باشي چون خودت مي داني            تو هستي  ديگر كامي تنها نيست و اگر من نيستم       

مـادر آدم را پـر      يا   هيچ وقت نمي توانند جاي خالي پدر       آدم محبت كنند   هر قدر هم كه به     كه ديگران 
 فكر مي كردم كه تـو       ؟نمي دانم چرا  .  تا نامه برايت نوشته ام و نفرستاده ام        10پرويز تا حاال اقال     . كنند

بـرايم   كـه يـك كتـاب      جواب ندادي و چند روز پيش هـم        به نامه هايم   چون اصال  ديگر دوستم نداري  
نوشته باشي ديدم    ه يك كلمه برايم   بلك آن را ورق زدم و زير و رو كردم         فرستاده بودي هر قدر صفحات    

نامه بنويسي قرار بود مال هم باشيم اما تو يا           بود برايم  قرار سخت اندوهگين هستم  . كه نه هيچ چيز نيست    
برايم نامه بنويسي اما پرويز من هميـشه بـه           ندانستي كه دو مرتبه    فراموشم كرده اي يا آن قدر مرا اليق       

در اينجا كه آزادي روي دوشم سنگيني مـي كنـد و              كلي عوض شده   در اينجا كه محيط به    . ياد تو هستم  
هر روز  . جز تو هيچ چيز نمي خواهم      هرگز. اين قدر زيبايي هست و من ميتوانم استفاده كنم         در اينجا كه  

كـه   صبح و هر روز بعد از ظهر مي روم و صندوق پست را نگاه مي كنم و هر شب به خودم مي گـويم                       
براي تـو زن خـوبي       پرويز تو حق داري اگر مرا دوست نداشته بشاي هيچ وقت           .فرا مي رسد   قردا حتما 

بـرايم بنـويس كـه نمـي         اما الاقـل  . و توي رؤياهاي خودم غرق بودم      نبودم هميشه اذيت ات مي كردم     
. حالم نسبتا بهتر شده چون ديگر در پانسيون اتاق گرفته ام           پرويز اينجا . خواهي با من مكاتبه داشته باشي     

اسـمش  . موهايش بور و چشم هـايش آبـي اسـت         . كه پسر صاحب خانه است     ر كوچولو هست  يك پس 
  است صبح ها و شب ها كه خانه هستم او مي آيد پش من به ياد كامي او را زياد دوسـت دارم                       »اريكو«

كهمبادا كامي كسي را اذيت كنـد و او را           چون فكر مي كنم    هر قدر اذيتم مي كند هيچ چيز نمي گويم        
. و او را روي سـينه ام فـشار بـدهم           كه اشـك هـايش را ببوسـم        نند و او گريه كند و من نباشم       تنبيه ك 

 احتياجـاتم را  حاال مي توانم. مي شود ياد گرفت يعني آن قدر كه در مدت يك ماه ايتاليايي ياد گرفته ام   
تعطـيالت   نمدرسه هاي زبان زياد است ولي حـاال چـو          در رم  خيال ندارم به پروجا بروم چون     . رفع كنم 

يعني كاشي سـازي     دو ماه ديگر باز مي شود و من مي روم مدرسه سراميك           . تابستاني است همه جا بسته    
 مي خواهم از فرصـت    . مدرن كه فكر مي كنم در ايران خوب بشود كار كرد و شعر سه چهار تا گفته ام                 

اما هميشهاز لحاظ وضـع      حاال دارم در فكرم موضوع آن را مي پرورانم         استفاده كنم و يك كتاب بنويسم     
 تهيه كرده ام كه خيال دارم اول ماه آينده بفرسـتم           خيلي مقاله  براي مجلههاي تهران  . مالي ناراحت هستم  

اما اين پول ها به كجا مي رسد و به عالوه اگر بخواهم هخمه ي وقتم را صرف مقاله نوشتن كنم كجا مي                       
حـاال دلـم مـي      . شـده ام   سخت درمانده .  مطالعه كنم  و يا درس بخوانم   يا كتاب بنويسم   توانم شعر بگويم  

همـه   كه پول برايم يك مسئله حياتي شده در هـر حـال           حاال حس مي كنم   . خواهد زياد پول داشته باشم    
و تو   همه ي كارهايم مي گذارم     باالخره تو را در جريان    . بايد يك فكر ديگر بكنم    . چيز درست مي شود   

  . ي كنمخواهي فهميد كه چه طور پول پيدا م
. مردم خوبي نـدارد    اما آن قدر چيزهاي ديدني هست كه آدم گيج مي شود         . پرويز رم خيلي قشنگ است    

 مردها همه هرزه و بي تربيت هستند و زن ها هم همه فكرشان اين است كه جيب مردها را خالي كننـد                     
اينجـا   ب تـسكين بدهـد    ترتي اما روي هم رفته زيبايي ها زيادتر هستند و آدم مي تواند خودش را با اين               



 نامه هاي فروغ فرخزاد به همسرش؛ پرويز شاپور
 

 114 

ويتـرين   هست كـه پـشت     آن قدر چيزها   ايراني ها زياد نيستند و اگر هم باشند من با آنها كاري ندارم            
ارزان و زيبا و بي اختيار آرزو مي كنم كه پول داشته باشم و براي تو و كامي بخـرم و                      مغازه ها مي بينم   

و چشمهايم را م     را تند مي كنم    و قدم هايم   اافتمو عجيب خودم مي      ياد وضع ناهنجار   اما بالفاصله  بفرستم
تو  آخ كاش  موزه واتيكان  تا حاال بيشتر موزه ها را ديده ام       . و چيزي نخواهم   كه ديگر چيزي نبينم    يبندم

 و ارج گرفتن دارد و چه طور آدم در مقابل          ترقي امكان كه هنر تا چه درجه     هم اينجا بودي و مي ديدي     
بـا مـاهي    خرج ارزان اسـت  چون در رم. براي تو امكان آمدن هست. كندرا گم مي     آن خودش  عظمت

يعنـي اتـاق خـوب      . كني البته خـوب    به پول خودمان مي تواني زندگي       تومان 600 لير يعني    50000
و اما بيشتر از     هم مرتب باشد و بتواني شب به سينما بروي و يا روز موزه تماشا كني               غذايت. داشته باشي 

  .  يعني لباس و مسافرت و مريضي و خالصه بقيه ي خرج ها بايد پول بيشتر داشتاين ديگر نمي شود
چه فايده دارد اگر صـد       مي بينم  اما وقتي فكر مي كنم     خيلي چيز ها برايت بنويسم     پرويز دلم مي خواهد   

حقيقت اين اسـتكه     اما حقيقت نيست   هم بنويسم كه دوستت دارم ديگر تو باور نخواهي كرد          هزار مرتبه 
خودشان مي كنند    ينجا در رم ميان يك مشت دختر و پسر ايراني كه دارند حداكثر استفاده را از آزادي                ا

 نام تو اشك به چشمم مي آورد و هر وقت كسي از من مـي پرسـد   شب و روز به تو فكر مي كنم و      من
ـ          و به گردش   را ترك نمي كنم    اتاقم كه چرا چهار ديوار    چـون  . دمو تفريح نمي روم توي ددلم مـي خن

اين رقصيدن ها و دور هم جمع شدن ها و وقت را با حرف هاي بي                 براي من ديگر اين گردش و تفريح      
دست دادن تو    از خودم خلوتي كه با اندوه     معني تلف كردن كار احمقانه و بي معني شده براي من خلوت           

به تو به حرف هاي      نمبه تو فكر مي ك    . خيلي گواراتر و شيرين تر است      رنگ گرفته  گرشته ام  و سعادت 
بـا   لحظاتي كه  به به خنده هاي تو به مسخرگي هاي تو به گردش هايي كه با تو رفته ام                تو به چشمان تو   

به آشتي   به بوسه ها به اشك ها به دعواخا به قهرها          به نصف شب ها    به صبح ها   تو گذرانده ام به شب ها     
و زماني هم مي رسد كه سرم را مـي           دم مي خندم  خو به كامي و گاهي اوقات به رؤياهاي       به خانه مان   ها

 وقتي تو رفتي مي دانستم    . هيچ چيز برايم تجديد نمي شود      چون ديگر . گذارم روي بالش و گريه مي كنم      
چـون نمـي   . كه براي هميشه داري مي روي اما دندان هايم را به هم فشار دادم و گفام بايـد تمـام شـود       

  خواستم كثيف بشود 
مثل ايـن اسـت كـه تـو كنـارم           . اين است كه اين حرف تو را دارم به خود تو مي زنم            پرويز حاال مثل    

را كه مي بوسيدم و موهايت را كه وقتـي           و لب هايت   نشسته اي گودي چشم هايت را كه دوست داشتم        
و خـودت را     كه مبادا بفهمي   و صاف مي شد خيلي قشنگ بود و دزدكي به تو نگاه مي كردم              مي شستي 

مـي   چون ياد تو هميشه همراه اشك      سرم را تكان مي دهم    . همه جلوي چشمم زنده شده اند     حاال  . بگيري
تو را  . تا كي مي شود به تو فكر كرد       . چون ديگر خسته شده ام خسته شده ام        نمي خواهم گريه كنم   . آيد

از  دلم مي واهد تنم   . و به تو دسترسي نداشت     خواست آرزو كرد تو را با همه ي وجود و همه ي احساس           
خيلي وقت است كـه بوسـه       . خيلي وقت است كه ديگر تنم عرق نكرده و داغ نشده          . حرارت تن بسوزد  

عـشق مـي    دنبـال . برايم جز تو هيچ كس دوست داشتني نيست. فرار كرده اند هاي تو از روي لب هايم  
. . . مرا گول بـزن    خودم و نمي توانم   عشق و لذت من از وجود توست       چون. روم و پشيمان بر مي گردم     

ودقـايقي   و به ياد شب ها و روزها       تو مي افتم   فكرمي كنم و تنم كشيده مي شود به ياد تن          به لذت  وثتي
را كه ساخته بـودي نـشانم مـي          كه در وجود تو غرق مي شدم و تو دستم را مي گرفتي و دنياي زيبايي               

اين قـدر هـست     . ه مي نويسم  نمي دانم چ  . آه پرويز خيلي ديوانه شده ام     . دادي و پيشاني ام عرق مي كرد      
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 فقط حتي اگر يكي باشد    تنها از تو يك خواهش دارم براي من نامه بنويس          كه مي دانم دروغ نمي نويسم     
يادم هستي و فراموشم نكرده اي كافي        چون دوستت دارم و همين قدر كه بدانم        يكي باز هم راضي هستم    

  . به مي بوسمتو را از دور ضدهزار مرت. هم برايم بنويس از كامي. ست
  فروغ 
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 18 نامه ي شماره
  اكتبر 8سه شنبه 

كاغذ مامـان آمـد و از حـال          امروز بعد از يك ماه    . پرويز نمي دانم چرا باز دارم براي تو نامه مي نويسم          
اما آيـا مـي تـواني        من حق نداشته باشم كه از او بپرسمم و او را مال خود بدانم              شايد. كامي با خبر شدم   

. كردم ديدم خيلي گريه   پرويز وقتي نقاشي هايي را كه او برايم كشيده بود         . ري من بشوي  منكر حس ماد  
پـول   كه نداشتن به خصوص. خراب تر مي شود اينجا در تنهايي روز به روز روحيه ام   . حالم خوب نيست  

امـا بـه قـدر سـه سـال           است كهاينجا هستم   سه ماه . بيشتر خردم كرده   و آشفتگي زندگي و در به دري      
 را در تهران و پيش كامي ببيـنم        و خودم  را روي هم بگذارم    مي خواهم چشم هايم   . مي كند  رنظرم جلوه د

 من يـك آدم   . من شايسته ي هيچ گونه محبت و ترحمي نيستم         به تو حق مي دهم     تو مرا فراموش كردي   
ـ                بد بختي هستم كه روح سرگردانم هر لحظه        ايم مرا به يك طرف مي كشد و سرانجام مـي دانـم كـه ج

تـو   و دم نمي زنـم     اينجا زندگيم شوم و وحشتناك است و اآلن سه ماه است كه مريض هستم             . كجاست
. بعد از زايئيدن هميشه وضع رحم من خراب بود و مهالجه مي كردم             هم كه تهران بودم    مي داني كه وقتي   

 بدتر مي شود فقـط   از وقتي كه آمده ام اينجا از همان روزهاي اول حس كردم كه حالم دارد روز به روز                 
شـايد  . تخمدان هايت ورم و چرك كرده و اين تازه نيست          توانستم يك مرتبه پيش دكتر بروم و گفت       

 30 اما پرويز چه طور مي توانستم هر دفعـه         يك سال است و تو متوجه نشده اي و بايد زود معالجه كني            
بعـد هـم     بـه درك    مي گويم  حاال گفتم به درك  . تومان پول دكتر بدهم و نسخه هاي گران گران بخرم         

حاال ديگـر   . براي هميشه برود   وقتي خوشبختي مي رود بگذار    . من فقط بايد بميرم    به درك  خواهم گفت 
مرگم زودتر برسد و     شايد. مي كنم  اما همه چيز را تحمل     فرياد بكشم  گاهي اوقا از شدت درد مي خواهم      

وقي تو    ماه يك ماه از حال بچه ام خبر ندارم         وقتي همه از من رو گردانده اند وقتي يك        . مرا راحت كند  
پرويـز شـايد تـو       چه كنم  ديگر زندگي را مي خواهم     به من پشت كرده اي     كه تنها تكيه گاه من بودي     

خيلي بـدبخت هـستم    و حقه باز بداني اما منن فقط     را باور نكني شايد مرا دروغگو و بدجنس        حرف هايم 
يعني وقتي كه دخترهـاي ديگـر       . د وارد زندگي اجتماعي شدم    اين است كه خيلي زو     همين و تنها گناهم   

تحمل حقايق زنـدگي را نداشـتم و حـاال شكـست خـورده و       توي خانه اسباب بازي مي كنند و ظرفيت  
 از بدبختي و از    اين گوشه ي دنيا افتاده ام و مطمئن هستم كه اگر هم بميرم از گرسنگي از مرض                 بدبخت
  .  شدنخواهد  هيچ كس خبر،نا اميدي

جان كامي و به ياد روزهايي كـه بـا           مي دهم  نمي توانم بنويسم تو راقسم     پرويز بيشتر از اين نمي نويسم     
مـن   و حاال حسرت يك لحظه اش را مي خورم اگـر           مي كرديم و همديگر را دوست داشتيم       هم زندگي 

گي سـخت مـرا     بدي كرده ام مرا ببخش من عوض شده ام خيلي عوش شده ام من بچه بودم و حاال زنـد                   
اينجا با فكر راحـت درس       بتوانم حيران كرده پرويز گذشته را فراموش كن و به خاطر اين كه من الاقل             

با من دوست بـاش پرويـز مـن نمـي            براي من از حال كامي بنويس و مثل گذشته         گاهي اوقات  بخوانم
باز هم   ي زن هم بگيري   اگر مي خواه   من مي خواهم هميشه تو را داشته باشم        خواهم به ديگري تكيه كنم    

با من   بنويس كه چرا   بنويس فقط يك نامه برايم    همين قدر راضي هستم    باش به خدا   اما دوست من   بگير
 من نمـي تـوانم     از تو هيچ چيز نمي خواهم       بعد ديگر    فقط يكي  پرويز تو را قسم مي دهم      قهر كرده اي  

با اين اميد    بگذار من الاقل   تو و كامي مي دانم    را مال    من هميشه خودم    را با گذشته ام قطع كنم       رابطه ام 
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زندگي كنم پرويز به خدا مريض و بدبخت هستم و تو نمي تـواني               بگذار من هم يك لحظه     دلخوش باشم 
  نامه بنويس  كامي برايم كه چه قدر به تو احتياج دارم تو را به مرگ بفهمي

  فروغ
   
   
   
  
   



 نامه هاي فروغ فرخزاد به همسرش؛ پرويز شاپور
 

 118 

 :پا ورقي 
 گذشته است  نامه هاي  اينها. . . نخوانيد اينكه از طرف فروغ نوشته شده اند      تنها به خاطر     فوق را  نامه هاي 

كمي كه مقايسه مي    . . . . كه فكر مي كنيم    كمي. . . ولي در گذشته مطرح بوده    است كه  حرفهايي اينها
 مـوارد  و در برخي   كه امروزه در جامعه ي ما گفته مي شود چندان فرقي ندارد            با حرفهايي  مي بينيم  كنيم
  كه پنداري قيمتي اسـت بـراي       !قبل از ازدواج   بحث تلخ وشيرين مهريه در نامه هاي      . . . فرق ندارد  اصال

تفـاوت   براي فرزندان ايجاد مي شود و تنهـا دليـل آن            دلتنگي هايي كه از سوي پدران و مادران        !انسانها
  !ان ايجاد مي شوددو طرف به زندگي دارند و اين تنها با گذشت زمان و اختالف زم نگرشي است كه

  !به خوبي قابل حس است نامه هاي زندگي مشترك در بخش محدوديتهايي كه براي زنان بوده و هست 
تنهـا   !به آينده حركت كند ولي گويا به عقب مي رود          غلط سعي مي كند    با نگرشي  جامعه ي ما همچنان   

  !. . . .خواننده نباشيم
  :بعد از پا ورقي

 !اين قدر معتبر هست كه اجازه چـاپ گرفتـه           رو از روش براتون مي نويسيم      منبع و كتابي كه اين متون     
دچـار مـشكل     مسئله يعني تاريخ زدن براي نامـه هـا         تو ساده ترين   ولي وقتي مي خونيمش مي بينم كه      

از بخش زندگي مشترك رو مطالعـه        20و   19 18 نامه ي شماره هاي      3 براي مثال شما     !اساسي هست 
 اگه تاريخ ندارن    !اشتباه مي باشند    ولي تاريخها پس و پيش و حتي       !ي همديگر هستند  متون در پ   !بفرماييد

   !اون موقع تقويم ها اشتباه داشتن  شايد هم!تاريخ در بياره كه از خودش نامه ها مؤلف مجبور نبوده
   
  


