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  نام اوبھ
پاسي از شب گذشتھ بود و ھنوز زمزمھ مادر،و صداي یكنواخت نخ و قیچي بھ     

آن زمزمھ و . ز را پر مي ساختگوش مي رسید،و فضاي آن خانھ كوچك اما روح نوا
اما براي سارا، وزنھ . روح زندگي بود. آن صداي یكنواخت،براي مادر ھمھ چیز بود

بھ پھلو علتید و گوش ھایش .  مي شدناهدچار احساس گ. اي بود كھ بھ قلبش مي آویخت
اما فایده اي نداشت،اعصابش تحریك شده بود، آن صدا را لحظھ . را داخل بالش فشرد

 .لحظھ، قوي تر مي شنیدبھ 
مالفھ سفید را كنار زد و بھ تاریكي چشم دوخت،اتاق كار مادر آنسوي حیاط قرار     

نور مالیمي از آن، روي . داشت،اتاق كوچكي كھ دار قالش ار در آن بھ پا كرده بود
نیمھ ھاي شھریور بود و عظر میوه در حیاط، . نسیم خنكي مي وزید. حیاط پخش بود

. سرسبزي و طراوتشان را از دست داده بودند  برگھاي درخت زرد آلو. دگم شده بو
... فصل تالش و درس و دانشگاه، ... تابستان تمام مي شد و پاییز در راه بود،پاییز، 

سارا با احساس بدي كھ درون قفسھ سینھ اش بود از رختخواب بیرون آمد و پا بھ حیاط 
 بھ خاطر او، ادرینھ اش سنگیني میكرد، ماحساس گناه، بر س. خنك و با صفا گذاشت

ثبت نام دانشگاه در راه بود و آن ھا . تا آن وقت شب،پست دار قالي، بیدار مانده بود
اما یك چیز ...پولي در بساز نداشند،درست مثل پارسال، مثل دو سال قبل مثل ھمیشھ،

ام مي شد و امسال درس سارا تم...باعث آرامش سارا مي شد،امسال آخرین سال بود، 
از خودش پرسید آیا ... پاسخ ھمھ این زحمت ھا و محبت ھا را بدھد،تاو مي توانس

خنده اش . البتھ كھ نھ،قبلش، بزرگي قلب مادر را نداشت...واقعا مي توانست؟
 .گرفت،مثل دیوانھ ھا دستش را روي قبلش گذاشتھ بود

زمزمھ مادر بھ صداي . پاي حوض نقلي كوچك نشست و كمي آب بھ صورتش زد    
بھ . انگار نسیمي از بھشت بھ صورتش رویده بود. ھمراه نسیم خنك،بھ صورتش خورد

. شاد بود. عكس آن چھ سارا احساس میكرد،زمزمھ مادرش، غمگین و یا خستھ نبود
بلند شد و پا بھ .  حس كردنشسارا ھجوم اشك را بھ چشما. سرشار از زندگي بود

 سارا غرق نور بود و لبخند مادر، خوشبخت و كارگاه مادر گذاشت،اتاق كوچك
 .رضایتمندانھ

مي شد طور دیگري بھ قضیھ نگاه كرد، تار و . وزنھ از روي سینھ سارا رھا شد    
آن اتاق كوچك، دنیاي مادر بود، . پود قالي بھ تار و پود روح مادر گره خورده بود

 .دنیاي كھ سعي كرده بود خوشبخت بسازد
 ...یدي؟ھنوز نخواب -    



 3 

 .صداي مادر، جوان و سرزنده بود،درست مثل لبخند و نگاه و خطوط چھره اش    
 ...مگر شما خوابیدید؟ -    
 .مادر بار دیگر لبخند زد،سارا ھم خندید    
 كمك نمي خواھید؟ -    
 .خرابش مي كني،حاال حاالھا مانده تا بتواني پا جاي پاي من بگذاري.... نھ، -    
 .شانھ اي باال انداختسارا     
 ...،گمان نكنم ھرگز نتوانم، دستان شما، مادر زاد،ھنرمندند، اما مال من -    
 .اگر دختر من باشي، مي تواني -    
 .و اگر نباشم -    
ھمیشھ از این شوخي لذت مي بردند، چون . مادر گلولھ نخ را بھ طرفش پرت كرد    

 .یاد بابا را زنده مي كرد
 .وقت دختر باباتيآن  -    
آن ھا را تنھا گذاشتھ . بابا،موجود عزیزي كھ چھارده سال قبل از كنارشان رفتھ بود    

وقتي كھ مي رفت چھ جوان و . و زیر یك سنگ سفید،در گورستان،آرام گرفتھ بود
 .زیبا بود، و چھ عشقي با شكوھي در قلبش داشت

 .را پوشاندغبار اندوه،چشمان خوش رنگ و خوش حالت مادر     
 دلتان برایش تنگ مي شود؟ -    
سارا بھ عشقي كھ در نگاه مادر دیده بود بھ وسعت عشق بین پدر و مادرش پي     

 .برده بود
چیزي ندیده بود و حس نكرده . زماني كھ پدر مي رفت، سارا تنھا ده سال داشت    

پدري كھ اگر  .بود، كھ بزرگترینشان نعت داشتن پدري جذاب و جوان و عاشق بود
 .نرفتھ بود،زندگي آن ھا روند دیگري طي مي كرد

صداي مادر در گوشش طنین افكند، ھمان بغض آشناي ناشكستني در آن نشستھ     
بود،بغضي كھ چھارده سال آمده و در قسمتي از وجود مادر ماندگار شده بود و شكستھ 

 .بود
من ھر روز او را در وجود تو، امین و آرمین مي . نھ برایش دلتنگ نمي شوم -    

و نگاھم ... بینم،ھر وقت امین نگاھم مي كند حس میكنم مھرداد روبرویم ایستاده، 
 .میكند

، كھ سارا باز ھم ھجوم اشك را در چشمانش حس "مھرداد"آن قدر عاشقانھ گفت    
 .بھ سوي مادرش رفت و او را در آغوش گرفتبھ ھمراه لبخندي غمگین، . كرد
ھیچ كدام . دلت برایش تنگ مي شود، نھ من،نھ امین، نھ آرمین...اما تو تنھایي، -    

 .مھرداد تو نمي شویم
  

 آرمین ، دیشب كجا بودي؟    
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آرمین لقمھ نان و پنیرش را بي میلي قورت داد و در حالي كھ از زور بي خوابي     
 .حال برود،چھره اي متعجب بھ خود گرفت و ابروانش را باال انداختنزدیك بود ا ز

 .خوبھ كھ خودتان دیدید سر شب خانھ آمدم. ھیچ جا، ھمین جا -    
 .سارا ھم كنجكاو شده بود قضیھ را بداند. امین داشت رنگ بھ رنگ مي شد    
 .مادر حس ششم داشت،ھیچ چیز ار نگاه تیز و دقیقش دور نمي ماند    

عواقب وحشتناكي دارد،و در ضمن،نصف شب از . آرمین، بھ دروغ، عادت نكن -    
 .در و دیوار باال نرو، یكي ببیند فكر میكند دزد ھستي

 .امین پوزخند زد و آرمین اخمھایش را در ھم كشید    
حاال ھم از زور بي خوابي دارد حالم بھ . خیلي خوب، خانھ عموم بودم،پیش بابك -    

 .ورد مي روم بخوابمھم مي خ
 .آرمین بي آن كھ نیم نگاھي بھ مادرش بیندازد از سر سفره صبحانھ برخاست    
 ببینم پروانھ از تو حالش بھ ھم نخورد؟، نگفتھ برو گورت را گم كن؟ -    
 آرمین بھ سوي سارا حملھ برد    
ھ خانھ برو بخواب،ھنوز نمي فھمي كھ چرا دلم نمي خواھد ب. بس كن آرمین -    

 .عمویت بروي
 .خیلي مانده بود تا نگاھش پختھ شود. مادر نگاھي سرسري و شتابزده داشت    
مثال نمي فھمم چرا قضاوت شما نسبت . بلھ مادر، من خیلي چیزھا را نمي فھمم -    

 ...،بھ عمو و پروانھ این قدر بدبینانھ و ھمراه با دشمني ست، نمي فھمم چرا نباید
امش كن آرمین، من با كسي دشمن نیستم،بزرگ مي شوي و خواھي فھمید گفتم تم -    
 ...كھ
 مادر، من بزرگ شده ام،ببین،و خیلي چیزھا را مي بینم و مي فھمم -    
عصاب در ھم ریختھ، و . سارا بھتر دید كھ دخالت نكند. مادر لبخند غمگیني زد    

 .ھیكل درشت آرمین او را مي ترساند
 .نداشت بس كند،نطقش باز شده بودآرمین خیال     
اگر با عمو و پروانھ دشمني نداري،چرا كمك ھاي آن ھا را قبول نمي كني،عمو  -    

با كمال میل حاضر است خرج تحصیل سارا را بدھد،بھ من و امین سرمایھ بدھد، و 
 .براي شما خانھ بخرد

 .ابروھاي مادر ار سر حیرت و رنجیدگي باال رفت    
 خودش این حرف ھا را بھ تو زد؟! ؟ پس با كمال میل حاضر استعجب -    
 .بلھ -    
 .آرمین كمي پس نشست    
 خان عمویت نگفت بھ چھ قیمتي حاضر بھ این ھمھ بخشندگي ست؟ -    
آرمین دانست كھ گند زده است،چشمان مادرش مثل دو شعلھ سوزان بھ او دوختھ     

 .شده بود
 .سارا ھم دست كمي از مادر نداشت. آرمین سرش را پایین انداخت و سكوت كرد    
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 جواب بده آرمین، عمو بھزاد مھربان و بخشنده دقیقا بھ تو چھ گفت؟ -    
 .لحن مادر تمسخر آمیز بود، اما آرمین را شیر كرد    
 .گفت بھ شرط آن كھ مرجان از خر شیطان پیاده شود -    
 :سارا فریاد زد. ر بھ شدت رنگ باختچھره ماد    
 .تو خیلي احمقي كھ معني این حرف را نفھمیدي -    
سر در نمي آوردند . پسرك ھاج و واج مانده بود،امین ھم دست كمي از او نداشت    

 .عمو كھ خیلي رك حرفش را زده بود...منظور مادر و سارا چیست،
كمك ھا را قبول كند،تشكر كند،و با لج مظور عمو واضح است،او میخواھند مادر  -    

 ...،و لجبازي توي ذوق آنھا نزند
 .نگاه مادر بار دیگر دقیق شد بھ سرعت پرسید    
 آن ھا؟ -    
آن ھا از این كھ شما بیرون از خانھ كار مي كنید،ناراحت و ...عمو و حاج آقا، -    

 .شما كمك ھا را بپذیریدآن ھا نمي خواھند شما كار كنید،مي خواھند كھ . مخالفند
زمزمھ . مادر انگار كھ بھ فضایي خالي چشم دوختھ،نگاھش ھیچ درخششي نداشت    
 :كرد
 ...،بپذیرم،تشكر كنم، دستشان را ببوسم...بلھ، -    
از نگاه آرمین،ھمھ این ھا چھ اشكالي داشت، زمانھ اي بود كھ مردم بھ خاطر یك     

 .دسكھ روي ھوا،ده معلق مي اندازن
 :مادر كھ حوصلھ جر و بحث اضافي نداشت با صدایي خشك پاسخ داد    
 .با عمو حاج آقا صحبت میكنم، آرمین،برو بخواب -    
 .سارا در چھره مادر، اشك ھاي نریختھ اي دید. پسرك با امیدواري بھ اتاقش رفت    

   
 این چیھ؟ -    
 .پول -    
 مي بینم،از كجا آوردي؟ -    
 .ین با احتیاط، بھ چشمان مادر نگریستآرم    
 .عمو بھزاد داده،براي شھریھ سارا -    
 .شعلھ اي در عمق چشمان مادر زبانھ كشید    
 .عجیبھ، قبال از این دست و دلبازي ھا نمي كرد...عمو بھزاد داده؟ -    
 .آشكار عمو بھزاد را مسخره مي كرد، فك پسرك منقبض شد    
 .ھزاد ھمیشھ خواستھ بھ ما لطف كند،شما دستش را پس مي زدیدمادر، عمو ب -    
حاال ھم دستش را پس مي زنم،ھنوز بھ روزي نیفتاده ام كھ با صدقھ دیگران از  -    

 .زمین بلند شوم
 .نگاھش در نگاه پسرش قفل شده بود،سخت و سرد    
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نگاھش حرف ھاي زیادي براي گفتن داشت،اما آرمین، گوش شنوا نداشت،آدمش     
پسرك با كالفگي چك پولھا را بھ وسط اتاق . نبود كھ ناگفتھ ھا را از نگاه مارد بخواند

 :پرت كرد و با تغییر گفت
شما بھ اینھمھ پول مي گویید صدقھ؟ سارا بھ این پول نیاز دارد، و خودت ھم  -    

من نمي فھمم چرا نقد . ي مادر،تا ده روز دیگر نمي تواني اینھمھ پول را تھیھ كنيمیدان
 !را ول مي كني و مي چسبي بھ نسیھ

چھره مرجان سفید شده بود،سفید و بي رنگ، انگار كھ ھیچ خوني در رگ ھایش     
كاش زبانش اینھمھ چفت و . كاش مي توانست بھ پسركش توضیح بدھد. جاري نیست

آن وقت بي ھیچ شرم و پرده پوشي، ناگفتھ ھا را بیرون مي ریخت و سبك . شتبند ندا
اما .  كھ چیزي نمي دانستفتيپسركش چگونھ مي توانست قضاوت كند و. مي شد

 .ناگفتھ ھایي در سینھ اش تلنبار بود كھ باید آن ھا را بھ گور مي برد
خود را وسط سارا وقتي كھ مادر را دست بھ گریبان بغض و سكوتش دید،    

 .چك پولھا را جمع كرد و بھ دست آرمین داد.انداخت
مادر . تو این پول را براي من از عمو گرفتي، نھ؟ خوب،من نمي خواھمش -    

 .راست مي گوید، ما ھنوز بھ روزي نیافتاده ایم كھ با صدقھ دیگران زندگي كنیم
 .ش بزندحتي دست بلند كرد توي گوش خواھر. آرمین حسابي كفري شد    
نصف ثروت بابا بزرگ مي . ارث پدري ماست. كدام صدقھ؟ این حق ماست -    

 ...،توانست مال ما باشد،اگر
 .نگاه مادر مانند چاقویي داغ، وجودش را درید.آرمین ادامھ حرفش را خورد    
 .ادامھ بده،داشتي مي گفتي..اگر چھ آرمین؟ -    
 :پسرك با تردید زمزمھ كرد    
 .گر بابا نمي مردا -    
 .مرجان سرسختي نشان داد    
آرمین، من بوي دروغ را از ھزار فرسنگي مي شنوم، حرف تو چیز دیگري بود  -    

 .اگر مرجان از خر شیطان پیاده مي شد...مگر نھ؟
 آرمین،شرمزده سر بھ زیر انداخت    
 مي خواستي ھمین را بگویي، نھ آرمین؟ -    
 .بھ نگاه مادر آویختپسرك با التماس     
 .مادر،حاج آقا ھنوز حاضر است حق ما را بدھد فقط اگر ما برگردیم -    
 شرطش فقط ھمین است؟...فقط ھمین؟...برگردیم؟ -    

 
از خدا مي خواھد ...بلھ،حاج آقا تنھاست،آنھم در آن خانھ بزرگ و بي در و پیكر،     

 . در این قفس، خودمان را گیر انداختیمآن وقت ما... ما برویم و با او زندگي كنیم،
آرمین چطور میتوانست این خانھ كوچك و با صفا و سرشار . سینھ سارا گر گرفت    

 .چھ تغییر كرده بود،چھ زیاده خواه شده بود. از روح زندگي را قفس بنامد
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مادر . آن ھمھ زحمت، داشت بھ باد مي رفت. سارا دلش براي مادر بھ درد آمد    
ي جانفرسا بھ كار برده بود تا توانستھ بود در طي این سال ھا،بار زندگي را آنھم تالش

 .بھ تنھایي،بھ دوش بكشد
 .و حاال چھ دردي داشت وقتي كھ مي دید آ ھمھ زحمت بھ این آساني بھ باد مي رود    
 .مرجان اكش را در چشمانش مھار كرد و بغضش را فرو خورد    
 .ا قفس مي بیني،تو میتواني بھ خانھ پدربزرگت برگرديآرمین اگراین جا ر -    
آن چھ كھ مي بایست ببیند . پسرك، ھوایي شده بود،پول چشمانش را كور كرده بود    

اشك ھاي نریختھ مادر را نمي دید،بغضي كھ در گلویش خانھ كرده بود،و . را نمي دید
 .مي دیدشانھ ھایي كھ زیر بار توانفرساي زندگي خمیده بودند، را ن

 .و پاسخھایش نیز نسنجیده.پسرك، خام و كور بود    
 .او مي خواھد ھمھ ما برگردیم،مرا بھ تنھایي نمي پذیرد -    
انگار شیشھ . چیزي در نگاه مرجان شكست. پسرك، طلبكارانھ بھ مادرش زل زد    

ز، اي غبار آلود شكست، پرده اي غبار آلود شكست،پرده اي كنار رفت، و چشم اندا
چیزھایي مي دید كھ تا بھ حال ندیده بود،چھ خوش خیال بود؛ زماني كھ یك . روشن شد

اما . راھش راه است،نگاھش،نگاه است. تنھ مي جنگید و گمان مي برد درست است
نگاه مادر را قبول نداشت و مي خواست راھش . حاال آرمینش قضاوت دیگري داشت

 . قلبش با چاقویي داغ دریده مي شودرا از راه مادر جدا كند و مرجان حس كرد
 :با صدایي كھ آشكارا مي لرزید پرسید    
 ....،اگر تو را بھ تنھایي مي پذیرفت، با مادرت پشت مي كردي و مي رفتي -    
چرا ھیچ وقت،ھیچ كارش درست . آرمین مي دانست كھ دوباره خراب كرده است    

 :چرا نمي توانست منظور خود را بھ خوبي برساند؟ با كالفگي نالید. نبود
نھ . ما مي توانیم با ھم،و در رفاه زندگي كنیم...مادر چرا باید بھ شما پشت كنم؟ -    

 .ما بھ جھنم مي ماندزندگي ...در این فقر و نداري و بي كسي،
اشك . سارا خواست دخالت كند كھ نگاه ھشدار دھنده مرجان این اجازه را بھ او نداد    

 .او حال مادر را خیلي خوب درك مي كرد. در چشمان سارا مي جوشید
 :مرجان با درد گفت    
ھ بھ چ....رفاه؟ آرمین تو میداني پدربزرگت چھ قیمتي روي این رفاه گذاشتھ؟ -    

 بھایي مي خواھد آن را بھ ما بفروشد؟
 .پسرك با گیجي بھ مادرش نگریست    
 .كدام قیمت؟ من كھ اصال نمي فھمم شما چھ مي گویید -    
 :سارا طاقت نیاورد و فریاد زد    
تو بھ ھر جھنمي . برق سكھ ھاي عمو و حاج آقا كورت كرده . از بس كھ احمقي -    

آن ھا كھ با دانشگاه رفتن . این پولھا را ھم ببر پس بده.  آییمما نمي. كھ مي خواھي برو
من مخالف بودند،چھ شده براي شھریھ ام پول مي فرستند؟ مطمئنا سالم گرگ بي طمع 

 .نیست
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آرمین مثل حیواني زخم خورده پولھا را از سر طاقچھ چنگ زد و از الي دندانھاي     
 :كلید شده غرید

 .خالیق ھر چھ الیق. اب شدیمآمدیم صواب كنیم كب -    
 .انگار شیري را از قفس بیرون بیندازند. و سپس خود را از خانھ بیرون انداخت    
 .مرجان سر بھ دیوار تكیھ داد و گریست    

   
مرجان بھ ھر دري زد نتوانست پول شھریھ سارا را جور كند،قالي نیمھ تمام     

جان آدم مطمئني را سراغ نداشت كھ از او بود،آقاي شھریا بھ مسافرت رفتھ بود و مر
 .پول قرض بگیرد

مثل بیچاره ھا سرش را بھ دیوار كارگاھش تكیھ داده بود و با نگاھي خستھ و بي     
حق با آرمین بود،تا كي مي توانست این بار . فروغ و خالي، بھ سقف خیره شده بود

ا از روي شانھ ھاي نحیفش دیگران خواستھ بودند آن بار ر. نفس گیر را بھ دوش بكشد
 .بردارند و او نگذاشتھ بود

او آدمي نبود كھ تسلیم شود و بھ شكست . حسي غریب زیر پوستش جاري شد    
 .اعتراف كند

او دالیل خودش را داشت،دالیلي كھ برایش مقدس بودند، حتي اگر بچھ ھایش بھ او     
راھي كھ بھ آن ایمان داشت، و . تاما او راه خود را مي رف. مي گفتند دالیلش اشتباھند
 .از قضاوت ھا نمي ترسید

. ناخودآگاه دستش را باال آورد و بھ حلقھ ازدواجش نگریست. نیروي تازه اي گرفت    
 یادگار مھرداد،آن عشق شیرین و با شكوه

انگار كھ لبھاي .لبانش را بھ آن حلقھ نزدیك كرد،و با احساسي دلپذیر آن را بوسید    
 .را مي بوسدمھرداد 

ھر زمان كھ از مھرداد چاره جویي مي كرد بي . ناگاه فكري در ذھنش جرقھ زد    
 .پاسخ نمي ماند

انگشتر، دستبند . كمدش را بھ ھم ریخت، و جعبھ كوچك جواھراتش را بیرون كشید    
 .و گردنبند اھدایي مھرداد

دل و جان دوست مي دلش بھ درد آمد،آن ھا را از . برق جواھرات، چشمش را زد    
 .داشت

خاطرات شیریني را از آن عشق از دست رفتھ، برایش زنده مي كردند، انگار     
قسمتي از وجودش بودند،ھیچگاه، حتي در آخرین حد تنگنا راضي نشده بود آن ھا را 

 .از خودش جدا كند
مھم اما حاال وضع فرق مي كرد، اگر این ھا قسمتي از وجودش بودند،سارا قسمت     

 .تري از وجودش بود سرانجام این قسمت مھم تر برنده شد
كسي در خانھ نبود تا صداي در ھم شكستن و در خود فرو ریختن مرجان را پس از     

 .آنكھ تصمیم گرفت از قسمتي از وجودش دل بكند،بشنود
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 .مرجان،جواھرات را در كیفش ریخت و پا از خانھ بیرون گذاشت    
   

 مامان، تو كھ ھنوز قالي را نفروختھ اي، این پول را از كجا آورده اي؟ -    
نمي خواست . چاره دیگري نداشت. مجبور بود دروغ بگوید. قلب مرجان فشرده شد    

 .سرخوردگي سارا را ببیند،ھمان آرمین برایش كافي بود
 .از آقاي شھریار قرض گرفتم. مطمئن باش صدقھ نیست -    
 .او بھ بوي دروغ حساسیتي نداشت. ا نگاه در نگاه مادر،خندیدسار    
 .میداني مامان، داشتم فكر میكردم قسط بندي اش كنیم -    
با صدایي كھ بھ زور از گلویش بیرون . ناگھان نیشتري در قلب مرجان فرو رفت    

 :مي آمد پرسید
 مگر مي شود؟ -    
 .ھنوز نپرسیده ام.  ھا بودمطمئن نیستم،این حرف توي دھان بچھ -    
مجبور شد اعتراف كند . مرجان در سكوتي دردناك فرو رفت،این ھم راه حلي بود    

 .عجوالنھ تصمیم گرفت دل از آن یادگاري ھاي شیرین بكند
 مامان، از آقاي شھریار چھ مي داني؟ -    
رد آلودش سوال سارا و نگاه مرموزي كھ در چشمانش بود،مرجان را از دنیاي د    

 .بیرون كشید و بھ دنیاي واقعي پرت كرد
من مي .چیز بخصوصي نمي دانم، صحبتھاي ما بیشتر در مورد فرش و كار است -    

 .بافم و او مي خرد ھمین
 اما خیلي مرد نازنیني ست مامان -    
 :مرجان سگرمھ ھایش را در ھم كرد و بھ تندي پرسید    
 منظور؟ -    
 .دا،فقط خواستم از فرشتھ نجاتمان تعریفي كرده باشمھیچي بھ خ -    
 .سارا داشت مي خندید،مرجان ھم بھ خنده افتاد    
 .الحق كھ دختر باباتي، او ھم از این شوخي ھاي بي مزه زیاد مي كرد -    

 
**     

 سارا در مي زنند -    
 .سارا در را باز كن -    
 ...،سارا -    
اثري . بیرون آمد وبھ گوشھ و اطراف حیاط كوچك سرك كشیدمرجان از كارگاھش     

ھر زمان . نگاھش بھ نردبان افتاد و خنده اش گرفت. از سارا نبود، غیبش زده بود
سارا مرموزانھ غیبش مي زد، یعني این كھ خودش را از دیوار بھ خانھ ھمسایھ انداختھ 

 : فریاد زدواربود،اللھ دوست سارا از آن طرف دی
 .ین جاست مرجان خانم، نگران نباشیدا -    
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چادر بھ سر كرد و بھ سوي در . صداي زنگ در باز ھم مصرانھ در گوشش پیچید    
 .رفت
 خانم ناصري؟ -    
 بلھ -    
 مرجان ناصري؟ -    
 .دلشوره، معده اش را چنگ زد. چیزي در سینھ مرجان فرو ریخت    
 .بلھ خودم ھستم -    
 .بستھ سفارشي دارید خانم،سپرده اند فقط بھ خودتان تحویل دھم -    
 ...چھ كسي؟... سپرده اند؟  -    
 .جوانك پستچي شانھ باال انداخت و بستھ را بھ دست مرجان داد    
 .آقاي محترمي بودند،انعام خوبي ھم بھ من دادند -    
 را باز كرد، معده اش داشت وقتي كھ جوانك رفت مرجان ھمان جا جلوي در بستھ    

حواسش بھ كاغذ كادو نبود،آن را جلوي در پاره كرد و نسیم . از دھانش بیرون مي آمد
بستھ،جعبھ كوچكي بود كھ روكش مخمل . خنكي كھ وزید آن را بھ جوي خیابان برد
 . بھ مشام مي رسیدكننده سورمھ اي داشت،از آن بوي عطر مدھوش

 .ي زد،با احتیاط، جعبھ را گشود و آه از نھادش برخاستقلب مرجان، در دھانش م    
 ...انگشتر، گردنبند و دستبندش،بھ سوي او برگشتھ بودند،یادگاري ھاي عشقش    
جعبھ را جستجو كرد،چشمش بھ كاغذي تا ...توسط چھ كسي؟...اما آخر چگونھ؟    

خط در نظرش خنده اش گرفت، از كنجكاوي داشت دیوانھ مي شد،. شده و معطر افتاد
 .نا آشنا بود

انگار حسي در درونش انتظار داشت آن یادگارھا توسط مھرداد فرستاده شده     
 ...،باشند

 :اما خط، نا آشنا بود، و نوشتھ، بسیار مرموزانھ    
دیدم ...شما را دیدم كھ انگار قسمتي از وجودتان را از خود جدا كردید و فروختید،    

 .من آن ھا را برایتان باز پس مي فرستم...ست، كھ چیزي در درونتان شك
 .ھدیھ اي از طرف یك دوست    

 
تلو تلو خوران خود را بھ . مرجان گیج شده بود، و ھنوز قلبش در دھانش مي زد    

كمي آب بھ . انگار خواب مي دید. سر در نمي آورد. حوض رساند و بر لبھ آن نشست
نھ،خواب نبود، جواھرات . طر نگریستصورتش زد و دوباره بھ جعبھ و كاغذ مع

 . از طرف یك دوستموزانھ،ھدیھمحبوبش بھ سوي او بازگشتھ بودند، سري و مر
 .اشك بھ چشمانش ھجوم آورد،اما كدام دوست؟ او كھ چنین دوستي نداشت    
از شوخي گذشتھ،چھ . راست،كدام دوست؟ مرجان با حیرت بھ اطرافش نگریست    

ناگھان خود داغ در رگ ھایش جاري شد، خود ... فرستاده بود؟كسي این ھا را برایش
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وزنھ اي روي سینھ اش حس كرد، . را دست بھ گریبان كنجكاوري دیوانھ كننده اي دید
 ...كدام دوست؟...كدام دوست؟...؟چھ كسي. احساس خفگي بھ گلویش چنگ انداخت

 .در ذھنش بھ دنبال این دوست مرموزي مي گشت    
حسي كھ در عمق رگ ھایش . مردانھ بود .  نوشتھ، بوي زن نمي داددستخط، و    

صاحب مغازه كھ نمي ... جریان یافتھ بود این را بھ او مي گفت و اما كدام مرد؟
توانست باشد،خساست اش بر مرجان آشكار شده بود،جواھرات را كلي زیر قیمت 

 .خریده بود كسي نبود كھ آن ھا را باز پس بفرسد
 .ھراسي آشنا قلب مرجان را انباشتناگھان     
عكس مھرداد روي . از لبھ حوض برخاست و پا بھ اطاق گذاشت...اما كدام مرد؟    

 .تاقچھ،بھ طرز مرموزي بھ او مي خندید
 .ناگھان تصویري در ذھنش شكل گرفت و جعبھ از دستش افتاد    
 بم زندگي مرجان را بھزاد،كسي بھ جز بھزاد نمي توانست باشد، او بود كھ زیر و    

.... عمو بھزاد. مي دانست،و مي خواست بھ ھر طریقي شده بھ زندگي مرجان راه یابد
 .سرانجام توانستھ بود پولش را بھ رخ آن ھا بكشد

چرا بھزاد دست از سرش بر نمي داشت؟ چرا او را بھ . سر مرجان بھ دوران افتاد    
اي پنھاني را با ھم آغاز كرده حال خود رھا نمي كرد؟ چھارده سال ،مبارزه 

بودند،چھارده سال داشتند با ھم مي جنگیدند، مرجان كھ از پا در آمده بود، اما بھزاد 
 ...،ھنوز كوتاه نمي آمد

 .مرجان با استیصال كنار جعبھ بھ زمین افتاد و اجازه داد اشكش بریزد    
  

 عادت ھر شبش بھ از خستگي روي پا بند نبود،كمي آب بھ صورتش زد و طبق    
آرمین نبود،حاال جسارتش براي گریز از خانھ بیشتر شده بود،خود . اتاق پسرھا رفت

 .و امین،تصویر كاملي از مھرداد، مثل یك بچھ خواب بود. را حق بھ جانب مي دانست
در پرتو نوري كھ از حیاط بھ اتاق مي تابید،مدتي بھ چھره معصوم و دوست     

داشتني پسرش چشم دوخت موھایش را نواز كرد و با موجي از خاطرات شیرین و 
سارا و . اتاقش را از عكسھاي مھران انباشتھ بود. گرم،بھ سوي اتاق خودش رفت

 كھ مادر با یك مشت عكس بودپسرھا بھ این موضوع عادت داشتند، برایشان عجیب ن
 .و خاطره زندگي مي كند

و . عطرش فضا را انباشتھ بود. جعبھ با روكش مخمل سورمھ اي، سر تاقچھ بود    
 .آن دست خط مرموز بھ مرجان دھن كجي مي كرد

مرجان تصمیم داشت صبح فردا برود و جعبھ را روي میز كار بھزاد بكوبد،     
بھزاد .  بسازد تا بھزاد فرصت كند و بھ ریشش بخنددنمیخواست از خودش یك احمق

 .باید مي دانست كھ مرجان او را شناختھ است
مرجان،دست خط را چندین و چند بار خواند، و پس از آن كھ موج خشمش فرو     

این ماجرا نكات طنز فراواني داشت كھ مي شد . كش كرد،كم كم لبانش بھ خنده باز شد
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جعبھ معطر،نامھ معطر، دست خط زیبا، كلمات . ھ آن ھا خندیدآن ھا را پیدا كرد و ب
 زحمت انداختھ اند تا نقشھ اش رمانتیك و تكان بھ كھ پیدا بود بھزاد را كلي....زیبا،

 .دھنده جلوه كند
مرجان . ولي خدائیش نقشھ جالب و بي نقصي بود، حسابي مرجان را تكان داده بود    

ش بود بھ خواب رفت، عجیب بود، شب گذشتھ بھ در حالي كھ لبخندي محو بر لبان
 .بھ افكار درھم برھم خود خندید. بھزاد فكر كرده و خواب آقاي شھریار را دیده بود

 چیھ مامان،شنگولي -    
امین،بلند قامت، درست بھ قامت مھرداد،با ھمان نگاه پر جاذبھ و لبخند محسور     

 .كننده،اورا غافلگیر كرد
 عني كھ زانوي غم بھ بغل بگیرم؟ی..نباشم؟ -    
امین شكلكي بھ صورتش ریخت كھ خون داغ،بھ ھمراه موجي از خاطرات گرم را     

 .بھ گونھ ھاي مرجان آورد
مامان خبر نداري، وقتي كھ مي خندي چشم ھایت ھزار رنگ مي زود،محشر بھ  -    

 .پا مي كني
 :ه گفتمرجان تكھ اي نان بھ سوي پسرش پرت كرد وبا خند    
 .خجالت بكش...پسره چرند، -    
 .مامان راست مي گویم،كاش چشم ھایت را بھ من داده بودي -    
 .دستي، قلب مرجان را فشرد. حتي تن صدا، صداي مھرداد بود...خدایا،    
 .تو چشم ھاي پدرت را داري -    
 .تا آن جا كھ مي دانم كپي پدرم ھستم -    
 نبایست بودي؟ -    
 .براي ھمین خوش قیافھ ام -    

 .پسرك ژستي بھ خودش گرفت كھ خنده مرجان را شدت بخشید    
مطمئن باش نسخھ دوم تو را ھم پیدا مي كنم، زن من كھ نباید از مادرم زشت تر  -    

 .ضایع است.باشد
 :با حالتي ھشدار دھنده، رو بھ پسرش گفت. مرجان بیشتر خندید    
 . باش، براي این حرف ھا دھانت بوي شیر مي دھدمواظب...آھاي،  -    
 .مامان،ضایع نكن،ناسالمتي دارم مي روم سربازي -    
پسركش بھ سربازي مي . سعي مي كرد فراموش كند. دوباره قلب مرجان گرفت    

اگر امین مي رفت آن وقت او نگاه مھرداد را در چشمان . رود و از او جدا مي شود
 .چھ كسي باید مي یافت

 .امین،چرا سعي نمي كني بروي دانشگاه، من و پدرت در دانشگاه با ھم آشنا شدیم -    
 ..،و در نھایت ھر دو ھم درستان را رھا كردید -    
 .آرمین بود كھ توي ذوق آن ھا زد و با اوقات تلخي سر سفره صبحانھ نشست    
 .چنین دانشگاه رفتني بھ درد نمي خورد -    
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پدربزرگت با دانشگاه رفتن زن مخالف . ر شدیم درسمان را ول كنیمما مجبو -    
 بود،ندیدي با دانشگاه رفتن سارا چھ قشقرقي بھ پا كرد؟

 .مرجان نگاه سخت و سردش را بھ چشمان پسر بزرگش ریخت    
من سارا را حاملھ شدم، و پدرت توي خرج زندگي افتاد،حاج آریاال حاضر نبود  -    

یك پول سیاه خرج تحصیل ما كند، مھرداد را براي دم و دستگاھش مي خواست،ما 
شرایطمان ناجور بود،اما براي شما كھ ھمھ چیز جور . مجبور بھ ترك تحصیل شدیم

 .است
 .ن جھیدبرق تمسخر از چشمان آرمین بیرو    
 كو،كجا،پس چرا من نمي بینم؟...جور؟ -    
 :مرجان با لحني كوبنده پرخاش كرد    
مسخره نكن آرمین، خرج تحصیلتان را از زیر سنگ ھم كھ شده،پیدا مي كردم،  -    

 .فقط اگر شما درس خوان بودید
 :آرمین جرعھ اي از چاي اش را نوشید و با اعصابي در ھم ریختھ نالید    
 .مامان خواھش مي كنم دوباره شروع نكن، گوشمان از این اندرزھا پر است -    
 

مرجان جعبھ سورمھ اي رنگ را با تحكم روي میز شیشھ اي بھزاد كوبید و صاف     
 .بھ چشماني كھ بي شباھت بھ چشمان بھزاد نبودند،زل زد

 رنگ و ھر زمان كھ بھ آن چشمان میشي خوش. نفس بھزاد در سینھ حبس شد    
نبضش در شقیقھ ھایش مي . خوش حالت مي نگریست،نفس از سینھ اش باال نمي آمد

 .زد
 این چیھ؟ -    
از این حضور . اما بھزاد در دنیاي دیگر سیر مي كرد. سوال مرجان واضح بود    

 :بھ سختي زبان گشود و زمزمھ كرد. ناگھاني غافلگیر شده و زبانش بند آمده بود
  عجب؟ از این طرفھا؟سالم، چھ -    
زبانش . اما مرجان كالفھ بود. چھ قدر دلش براي این نگاه و این صدا تنگ شده بود    

 .تلخ بود و مثل ھمیشھ گزنده
 الحق كھ استاد طفره رفتني، بھزاد،پرسیدم این چیھ؟ -    
 .تازه بھزاد داشت زمان و مكان را درك مي كرد،نگاھش بھ سوي شي چرخید    
 وب معلوم است،یك جعبھ سورمھ اي رنگ، منظور؟خ -    
 .بازش كن -    
لبخندي تلخ و طعنھ آلود بر لبان مرجان بود كھ نگاه آرزومند بھزاد را بھ سوي     

 .خود كشید
 .و آن طور نگاھم نكن كھ انگار از ھیچ چیز خبر نداري... بازش كن بھزاد،  -    
 .بھزاد با سردرگمي مرجان را نگریست    
 .واقعا از چیزي خبر ندارم مرجان،نمیدانم منظور تو چیست -    
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 .خواھي فھمید،جعبھ را باز كن -    
 .بھزاد با مالیمت جعبھ را گشود و عطري مدھوش كننده در مشامش پیچید    
كمي با كنجكاوي نگاھشان كرد و سپس ھمانطور . برق جواھرات چشمانش را زد    

 .مرجان نگریستگیج و لبریز از سوال بھ 
 خب، منظور؟ -    
 .شعلھ اي در چشمان مرجان زبانھ كشید    
 .خستھ ام كردي بھزاد، بس كن،این نمایش مسخره را بس كن -    

 
 

 . آمدرونی بی و بھت زدگیجی و مو شکاف شد، از آن گزینگاه بھزاد ت    
 .نمیواضح حرف بزن بب...  مسخره؟شی فھمم مرجان، کدام نمایمن نم -    
 کھ نفس بھزاد را ی و کاونده بھ چشمان بھزاد انداخت، نگاھقی عمیمرجان نگاھ    

 .ختیدلش فرو ر. افتی از دروغ و تظاھر در آن نگاه تشنھ نییبند آورد، ردپا
 ...،تا من ھم بدانم چھ شده...  کن مرجان،فی جعبھ را تعرنی اۀقص -    
 ی سمی مثل مارب،ی غری ماجرا نبود، ترسنی بھزاد در ایرد پا.  دانستیًواقعا نم    

 .دی پوست مرجان خزریز
 . رنگ بودیصورتش ب. دی لرزی کھ بھ وضوح میجعبھ را چنگ زد با انگشتان    
دستش، دست لرزان مرجان .  جعبھ گذاشتی کرد و دستش را روی دستشیبھزاد پ    

اما مرجان مثل مار ...  گذشت،شی مطبوع از ستون مھره ھایرا لمس کرد و لرزش
 .دی ھا دستش را پس کشدهیگز
 ...، کھ ماجرا را ندانمینھ تا وقت... ؟ی گذارم ببرینم -    
 . بھ نگاه آشفتھ مرجان گره خوردی جدارینگاھش بس    
 ... شود، مگر نھ؟ی بھ من ھم مربوط می ماجرا بھ نوعنیا -    
 .ستی نگری مرجان را می وحشیبا لذت و با عطش...  را باال زد؟شی ابروکی    
 با تمام وجود خواستھ بود، اما نتوانستھ بود بھ دست ا،ی کھ در دنیزیتنھا چ    

 شده بود بشی را داشت، اما آن چھ کھ نصشی عمر آرزوکی...  زن بود،نیا... اورد،یب
 . شدی وقت کھنھ نمچی دردناک بود کھ ھیزخم
آنھم ...  کرد،یاحساس حماقت م... د،ی بگرایمرجان مانده بود بھ اشتباھش بخندد     

 .دی دی ھا را مدهیکھ ند...  مثل بھزاد،یرکیدر حضور مرد ز
 قی نگاه عمنی ھر زمان کھ اد،ی کاوی روحش را میای زوانیکترینگاه بھزاد، تار    

 . شدی مھرداد مھی نشست، چھ قدر شبیدر چشمانش م
اما خنده . دی مبل انداخت و بھ حماقت خود خندی خودش را رو،ینیمرجان با سنگ    

 . بودکیستری و ھنیاش غمگ
 . حدس احمقانھ زده بودمکیفراموش کن بھزاد، فقط  -    
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 رونی مغازه پا بھ بنی از ایتا ندانم، حق ندار... ست؟ی جعبھ چنیمرجان، قصھ ا    
نگاه مرجان . ن ھزار رنگ مرجان چشم دوختبھزاد با سماجت بھ چشما. یبگذار

 و ھزار رنگ ی اروزهی ف،یشی م،یآشفتھ بود، اما چشمانش در آن واحد، سبز، آب
 . بودندگرید

 . ستی رنگنیً کھ چشمان مرجان مثال ادی بگونانیبھزاد ھنوز نتوانستھ بود با اطم    
 د،ی گرفت ماجرا را بگومی انگشتانش نگاه کرد و سپس تصمی بھ بازیمرجان کم    

 .بھزاد دست بردار نبود
 .دی کشیقیقبل از آن کھ شروع کند، آه عم    
اما ...  جواھرات را بفروشم،نی سارا اھی مجبور شدم بھ خاطر شھرشیچند روز پ -    

 را سراغ نداشتم ی دستخط مرموز دوباره برگشتند، بھ جز تو کسنی بھ ھمراه اروزید
 .ی کردم توئیفکر م.  ھا بکندیر کانیری شنیکھ از ا

 دستخط مرموز و ناشناس ینگاه بھزاد بھ رو. ستی بھزاد را نگراطیمرجان با احت    
 کھ نگاھش بھ نگاه یوقت.  شدی متورم مرت،ی غیقفل شده بود، و رگ گردنش از رو

 متی سرد بود و مالشیاما صدا. دی باری شد خشم و جنون از نگاھش مختھیمرجان ر
 .مثل آرامش قبل از طوفان.  داشتیبیغر

 
 . فرستادمتانی سارا را براھیمن کھ شھر -    
 کھ بھ ھم پرخاش دی رسی زمان نمچیھ.  نواختھ شدنشانی جنگ بیپورھایدوباره ش    

 . منقبض شدندزیعضالت فک مرجان ن.  نکشندادینکنند و بر سر ھم فر
. ی داده بودی روشن و واضحامیپاما من آن را پس فرستادم، چون بھ ھمراھش  -    

 . شدمی مادهی پطانی از خر شدیقبل از قبول آن پول، با
 چیبھ تو ھ.  خودمۀ برادرزادی دخترت فرستاده بودم، برایمن آن پول را برا -    

 . نداشتیربط
 .دختر من، بارش بھ دوش من است، نھ تو -    
 ی اشان روی چایوانھای شد، نصف لدهی کوبی اشھی شزی می بھزاد رونیمشت سنگ    

 .ختی رزیم
 بھ یی آن را بھ تنھای داری را خواھد شکست، چھ اصرارتی بار شانھ ھانیا -    

 ...،نیحداقل، نصف آن را بگذار زم... ،یدوش بکش
 :دیمرجان بھ وسط حرفش پر    
 . خواھم بارم را بھ مقصد برسانمیم -    
 .ختی بھ ھم رشتریاعصاب بھزاد ب. دی درخشیبرق سماجت در چشمانش م    
 بھ ی چھ کسنیبھ دور و برت نگاه کن، بب... کدام مقصد مرجان؟... کدام مقصد؟ -    

 .ی بری بھ سر مای باطل است، ھنوز در رواالتی ھا ھمھ خنیا... ده؟یمقصد رس
 بھ  رادانیاما مرجان قصد نداشت م.  و کھنھ داشتقی عمی از دردتینگاھش حکا    

 .او بدھد
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 .ی راھھ زدی بھ خاطر آن است کھ بھ بیدیاگر تو بھ مقصد نرس -    
 ی کھ داشت در آن دست و پا میدینگاه دردآلود بھزاد، نگاه مرجان را در اوج ترد    

 . راند، بھ دام انداختی کلمات را بر زبان منیزد و ھمزمان ا
 ...؟ی ادهی تو بھ مقصد رسیعنی -    
 را شروع کرده کھ در آن بازنده یصورت مرجان ھجوم آورد، دانست بحثخون بھ     

 .است
 می را در بچھ ھامی کھ برسم، من آرزوھادوارمی ام، اما امدهیبھ مقصد نرس... نھ، -    

 .خالصھ کرده ام
 .کف دستانش عرق کرده بود.  کردی بھزاد تھ دلش را خالی عصبۀخند    
 بود ی حرفنی احمقانھ ترنیا... ،ینکند زوال عقل گرفتھ ا...  من مرجان،یخدا -    

 برسد، شی تواند بھ آرزوھای کھ آدم خودش میوقت.  امدهیکھ تا بھ حال از زبان تو شن
تو کھ ... آنھم کھ چھ؟.  بھ آن ھا برسدیگری و نگاه کند تا دندی ست بنشی عقلیکمال ب

 . بردیلذتش را نخواھ
 شد، آن چشمان ھزار رنگ در ری موج اشک بھ چشمان مرجان سرازناخواستھ    

 . بھزاد دور نماندزیاشک برق زدند کھ از نگاه ت
 را می آرزوھادنی نمانده، بھ ثمر رسمی برای توانستم، اما فرصتی خواست میدلم م -    

 .نمی بی منی و امنیدر سارا و آرم
 را دور زشی اش برخاست، می صندلیرو تنومند از کلیبھزاد با آن قامت بلند و ھ    

فروشگاه فرش و مبل داشت، ثروتمند بود و خوش . زد و در مبل کنار مرجان نشست
برق چشمان مھرداد .  بودنددهی بخشی اش بھ او وقار خاصی جو گندمیموھا... افھ،یق

 .اما افکار مھرداد را، ھرگز. را داشت
 کنند، آن ی دارم، اما آن ھا مثل من فکر نمیی بھنام و بابکم آرزوھایمن ھم برا -    

 خط شانی را نخواھند رفت کھ من برای خودشان را دارند، و ھرگز راھیھا آرزوھا
 نشدم کھ آرزو ی پدرم، پسریمن برا... ،ی کنیمرجان، اشتباه م...  کرده ام،یکش

ھ ھا  اوقات، بچی گاھیحت... ،ی کنی تو آرزو مھ نخواھد شد کی ھم پسرنیداشت، آرم
 . شوندی آدم میباعث دلشکستگ

 کند اما دست خودش نبود، چھارده ھی خواست گری نمخت،یاشک مرجان فرو ر    
 . اش کھنھ و آزارنده شده بودی گذشت، دلشکستگی اش میسال از دلشکستگ

 ستد،ی ای ممی روی خواھم، جلوی کھ من مستی نی حاال ھم پسرن،یآرم -    
 کوچک است، قفس است، حاضر است ما را شین خانھ براآ.  کندی ام را مییجوابگو

 کھ یحاضر است بھ مادر...  کند،ی بزرگ تر و مرفھ تر زندگیترک کند و در خانھ ا
 ...، پشت کندده،ی عمر زحمتش را کشکی

 بود و ھر افتھی یی خواست، اما زبان درد دلش باز شده بود، گوش شنوایمرجان نم    
مھم نبود کھ آن گوش ... خت،ی ری مرونی اش تلنبار شده بود بنھی سیآن چھ کھ رو
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 شی پشی را برای روزنی و چندهی خط و نشان کششیشنوا بھزاد بود و سال ھا قبل برا
 . کرده بودینیب

...  کرد،ی نمتی بود، حکاوستھی پتی کھ حاال بھ واقعینی بشی پنینگاه بھزاد از ا    
نگاھش .  فھمدی کند و حرف مرجان را میدرک م از آن داشت کھ تینگاه بھزاد حکا

 خواست دست لرزان مرجان را در یچھ قدر دلش م. دردمند و نگران و آشفتھ بود
 ی و بھ او مدی بخشی منانی آرامش و اطمشی و تنھادهی گرفت و بھ نگاه ترسیدست م

 را از ی فرصتنی اما مرجان چنست،ی ترس نی برایلی خوب است، دلزیھمھ چ: گفت
 یوندینگاھش پ...  فرصت ھا را از او گرفتھ بود،ۀ ھمقتیدر حق.  داشتھ بودغیاو در

 . با نگاه آن چشمان سبز برقرار کرده بودق،یعم
 بھ تو ستی بای سال ھا، ھر چھ کھ منی ای مرجان، در طمی دانم چھ بگوینم -    
 . کنمی کھ درکت ممیو توانم بگیامروز فقط م... م،ی ناگفتھ ھاۀ گفتھ ام، ھممیبگو
 :مرجان بھ سرعت در جوابش گفت    
 ،ی مرا ندارتیتو کھ وضع... ؟ی توانی چھ طور م،ی درکم کنی توانینھ، نم -    

 . کندی ما با ھم فرق میزندگ
 من ،ی نداری زندگکی من ھم ندارم، تو شر،یتو ھم صحبت ندار... ؟یچھ فرق -    

 . حفره بزرگ در قلب توست، اما در قلب من ھزاران حفره استکیھم ندارم، 
 .دینگاه تلخ و لحن دردآلود بھزاد روح مرجان را بھ آتش کش    
 .حرف من، پسرم بود...  حرف ھا گذشتھ،نی اۀدوباره شروع نکن بھزاد، دور -    
 . آلود بر لبان بھزاد ظاھر شدھی تلخ و کنای از لبخندیطرح    
 چوب در دیاول با. ً کامال با ھم در ارتباط ھستندم،ی رسیعجلھ نکن، بھ آن ھم م -    

 .خاکستر آتش کھنھ چرخاند
 را نداشت، اما بھزاد دلش ی تکراری حرف ھادنی شنۀحوصل. مرجان بھ پا خاست    

 :با تحکم گفت... ،ی تکراری حرف ھای زد برایلک م
.  پسرت نشانت دھمی ھای کج خلقی برایه حل خواھم رایم...  مرجان،نیبنش -    
 ...؟ی بشنوی خواھینم

 . رسندی تو فقط بھ بن بست میراھھا...  خواھم،ینھ، نم -    
 ی مشی مرجان بھ سر شانھ ھاستاد،ی مرجان ای با آن قامت بلند، جلوزیبھزاد ن    
 . از مھرداد ھم بلندتر بودیحت. دیرس
 ...، وگرنھ،ی کشی مواری من، دی راھھای کھ جلویی تونیا -    
 آن چھ ۀھم... ،ی برسانشی را بھ تمام آرزوھانیزنت بشوم، تا آرم... وگرنھ چھ؟ -    

 . دانمینگفتھ م...  است، مگر نھ؟نی ھمیی بگوی خواھیکھ م
 بلند سد راھش شده بود، نگاھش تا اعماق آن چشمان ھزار واری دکیبھزاد مثل     

 . کردیرنگ را سوراخ م
 ...، رسانمی مشی را بھ تمام آرزوھانی آرم،ی آن کھ زنم بشویب -    
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نگاھش در نگاه بھزاد .  و زانوانش سست شدخت،ی مرجان فرو رۀنی در سیزیچ    
 .حل شده بود

 ...، خواھمیتو را با تمام قلبت م... ھزار بار بھ تو گفتھ ام مرجان، -    
 :مژه بزند پاسخ داد ی آن کھ حتینگاه در نگاه بھزاد، ب    
 .ی دانی است بھزاد، خودت ھم مرممکنی غن،یو ا -    
 :بھزاد دردمندانھ سر تکان داد و زمزمھ کرد    
 . دانم، قلب تو در اسارت مھرداد استیبلھ، بدبختانھ م -    
 .ختی در قلب مرجان فرو رییچاقو    
 یی گوی منی مھرداد کنم، تو بھ انیگزی را جای توانم کسینم... کدام اسارت؟ -    

 ...اسارت؟
 . کردی تلخۀبھزاد خند    
 ادتی کھ زنده بودن خودت ھم ی ادهی مرد چسبکی بھ یطور... ؟یی گویتو نم -    

 .رفتھ
 . سوختی از مرده برادر نفرت داشت، نگاھش در آتش خشم و جنون میحت    
 ی توانیاما نم. ربوط است بگذار، بھ خودت می خواھینامش را ھر چھ م -    

 .یصاحب قلب من شو
 . سوزدی منیدل من ھم از ھم -    
 کرد، از دست دادن ی مرجان حالش را درک مد،ی کشیآتش از عمق جانش زبانھ م    

 . نبودیعشق، درد کوچک
 . او ھم بسوزدی روز دلت براکی نکن کھ ی بھ فکر پروانھ باش بھزاد، کاریکم -    
 . زدزی تمسخرآمیخندبھزاد پوز    
 خواھد یپروانھ م...  تب کند،تی کھ حداقل برار،ی بمی کسی گفتھ اند برامیاز قد -    

 .سر بھ تن من نباشد
 . حق بھ جانب گرفتی اافھیمرجان ق    
 ...،ی کرده ارشیتحق. ی دار کرده احھیحق دارد، احساساتش را جر -    
 پدرم با او یبھ خاطر دلخوش... ست،ی توانم دوستش بدارم، دست خودم نینم -    

اگر ...  من، مرجان،یتو جا...  سرم بود،ی زور باالقت،یدر حق... ازدواج کردم،
 ...؟ی شوی کنند، چھ قدر از آن متنفر ملی را بھ زور بھ تو تحمیکار
 فشیمرجان دلش بھ حال بھزاد سوخت، در آن چھ کھ بھ قلبش و احساسات لط    

بھزاد از حالت نگاه مرجان خنده اش گرفت، خنده . ً شد کامال بدآورده بودیمربوط م
 . بودنیاش غمگ

 نی شود کھ چنی سوزد، باورت می کھ دلم بھ حال خودم می کنی نگاھم میطور -    
 ... ام؟دهیانھ ند را ھنوز در چشم پروینگاھ
 . را باال زدشیمرجان ھم خنده اش گرفت و ابروھا    
 . شودینھ، باورم نم -    
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 . کنم کھ پروانھ از من متنفر استی بھ تو حالیبھ چھ زبان... لعنت بھ تو، -    
 بود دچار یھر زن... ده،ی اش دی را بر زندگگری دی زنیۀ ساست،یاز تو متنفر ن -    

 ی توانستم تحمل کنم، قلب شوھرم از آن زنیًمن کھ بودم اصال نم.  شدی احساس منیا
 . باشدگرید

 .مرجان ادامھ داد. بھزاد حق را بھ مرجان داد و سکوت کرد    
 .تی ھای بھزاد، او مادر فرزندان توست، مادر نور چشمی کن دوستش بداریسع -    
 .بھزاد با تأسف سر تکان داد    
 سرد و ی زندگکی...  سال دوام آورده؟ی پرسم، چھ طور سی م از خودمیگاھ -    
 ...، ما ھستندوندی فقط پسرھا رشتھ پ،یخال
 .ستی مرجان را نگر،یبا بدبخت    
 مرا ی اجتماعتی کھ او فقط پول و موقعنیبھ ا...  رسم؟ی می بھ چھ جوابی دانیم -    

 ...،ارم ندیً اصال وجود خارجشیمن برا... ن،ی خواھد، فقط ھمیم
 . مبل انداختی ھا خودش را روچارهیبھزاد مثل ب    
 است نی من ایو بدبخت...  نشود،سھی اما با پول مقاردی مرد حاضر است بمکی -    

 . شومی مسھیمرجان، کھ با پول مقا
بھزاد ھم .  بھزاد بھ درد آمده بودیدلش برا.  مبل نشستی صدا رویمرجان ھم ب    

 .اوردی حد بد بنی بود، حقش نبود تا ایقیمرد ال
 کھ یگاھ...  ورزند،ی بھ مرده اش عشق می خوشبخت بود، حتیلیمھرداد خ -    

 . کوبمی مواری شوم و سرم را بھ دی موانھی کنم دی مسھیخودم را با مھرداد مقا
 :بھزاد با التماس نگاھش کرد. ختی فرو رگریاشک مرجان، بار د    
 را روشن کن، نگذار در کمی تاری و زندگای ب،ی کنھی گرمیکھ برا آن یبھ جا -    
 ...، مرجانرمی و آرزو بھ دل بمیکیتار
 .دیدست دراز کرد تا دست مرجان را لمس کند، اما مرجان دستش را پس کش    
 کرد با کلمات، از دلش یمرجان سع.  زدخی در روح بھزاد، گری بار دد،یام    

 .درآورد
 قلب جوان و کی اقتیتو ل.  را از من نخواهنی کنم اینم بھزاد، خواھش م تواینم -    

 خستھ است، راه یلیقلب من خ.  کھ فقط بھ تو تعلق داشتھ باشدی قلب،یتازه نفس را دار
 ...،و از ھمھ مھمتر... ده،ی خط رسی بھ انتھاًبای آمده، تقریادیز

 :بھزاد حرفش را قطع کرد و زمزمھ کرد    
 خروارھا خاک ری کھ زیبھ قلب...  تعلق دارد،یگریو از ھمھ مھمتر، قلبت بھ د -    
 ...، نماندهی از آن باقی و اثردهیپوس

 
 .دی لرزی می و تلخ کامیدوباره فک بھزاد قفل شده بود و نگاھش از تلخ    
 .اما مرجان خودش را بھ آن راه زد    
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 ھر نیبا آرم... ،ی مختاری برسانشیآرزوھا پسرم را بھ ی خواھیبھزاد، اگر م -    
 .ری بکن، اما او را از من نگی خواھی میکار
 . داشتنی در آستیبھزاد جواب تلخ    
 . بزرگ بشود و بفھمدی روزدوارمیام.  خودم را دارملی دالستم،یمن کلھ شق ن -    
 . تکان دھنده بھ او انداختیبھزاد نگاھ    
 ی تو را نملیاو دال. نیمرجان، پسرت بزرگ شده، چشمانت را باز کن و بب -    

 ی خودش مھم است، بچھ ھا بھ راه خود می ندارد، فقط زندگی تو کاریفھمد، بھ زندگ
 ...،ی و چرا کردی پرسند کھ چھ کردی وقت از تو نمچیھ. روند

 مطرح شود، سرانجام شانی سؤاالت برانی کھ ای بھزاد، روزی کنیاشتباه م -    
 .دیخواھند پرس

 . سکوت کردیی اش فرو برد و لحظھ ای جو گندمیبھزاد دستش را داخل موھا    
. ی گرفتی را متی و حق خودت و بچھ ھای کردیمرجان، حداقل با حاج آقا لج نم -    

 .نصف آن ثروت، مال تو و بچھ ھاست
 :دی تلخ پرسیمرجان بھ ھمراه خنده ا    
 ...؟ی پرسی چرا می دانی را میو کھ شرط حاجت -    
 کھ یوقت...  بفروشم،یمتی قچی را بھ ھمی خودم و بچھ ھای آزادستمیمن حاضر ن -    
 .ی اگر در رفاه کامل باشی حت،ی نداری کھ حق زندگنی ایعنی ی نداریآزاد
 .نگاھش در نگاه بھزاد قفل شد    
 حق گریاگر بر گردم سارا د.  ستیی طالی آن خانھ، قفسی دانیخودت خوب م -    
 کننده است، وانھی د،یتفکر حاج.  نخواھد داشت، خودم بھ دام خواھم افتادلی تحصۀادام
 . دھمی محی خودم را ترجیۀرای پی زن است، نھ، من قفس ساده و بتی بھ شخصنیتوھ
 . و لبخند زدستی بھ مرجان نگرنیبھزاد با تحس    
 ...، کردی مینداشت وگرنھ از دستش خودکش دختر یخوبھ حاج -    
 : با خنده گفتزیمرجان ن    
 ...، و دادهدهیخدا د -    
 .افتی یشتری در چشمان بھزاد درخشش بنیبرق تحس    
 خواھد سر ی ست کھ می آن قدر از دست تو کفر،ی نشاندشی تو او را سر جایول -    
 ...، بگذاردابانیبھ ب
 وقت حاج آقا نخواستھ بود حرف او را بفھمد و چی کرد، ھیتمرجان احساس ناراح    

 . گوش دھدی حتای
 زند من ی کند، ھر زمان کھ از تو حرف می منتیکھ تحس...  را ھم بدان،نیاما ا -    

 ،یستادی خودت ای پای رو،ی کھ مقاومت کردنیا. نمی بیبرق افتخار را در نگاھش م
 ی بھ من مروزید. یدی بھ دوش کشگرانی کمک دی ب،یی ات را بھ تنھایو بار زندگ

 ی شده اند در جوابش گفتم بچھ ھاتی تو تربی مرجان بھتر از بچھ ھایگفت بچھ ھا
 ...، من، نھ مادر داشتھ اند نھ پدری سرشان بوده، اما بچھ ھایمرجان، مادر باال
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 : فرو رفت و سپس ادامھ دادینی در سکوت غمگیبھزاد لحظھ ا    
 بھ تو نگاه یگری کند طور دی کند، دارد عادت می بھ تو افتخار میصھ حسابخال -    

 باعث ت،یھای و اثبات توانائتیتو با کارھا...  شاھکار است مرجان،کی نیکند، و ا
 . نسبت بھ زن عوض شود،ی کره خاکنی آدم انی نگاه متعصب تریشد
 نمود، انگار ی اغراق خنده اش گرفت، اما در دل احساس سبکبالنیمرجان از ا    
 ...، برداشتندشی شانھ ھای را از رویبار
 . ھم لبخند زدندی سرشار از سپاس بھ بھزاد انداخت، و ھر دو بھ روینگاھ    
 را تی ھامی کھ کارھا و تصمی وقت،ی کھ زدییمتشکرم بھزاد، بھ خاطر حرف ھا -    

 . کنم کھ زنده امی حس مگریحاال د... ،یری گی میانرژ کنند، ی مدییتأ
 :بھزاد بغضش را فرو خورد و زمزمھ کرد    
 . را تجربھ کنمی حسنی توانستم چنیکاش من ھم م -    
 فرار از نگاه تب دار بھزاد برخاست و خود یباز ھم مرجان احساس گناه کرد، برا    

 . رفتن نشان دادۀرا آماد
 . شدمین تازه داشتم سبک مم... کجا؟ -    
 . کنم کھ سبک شده امی بروم، من ھم حس مدیبا -    
 .باز ھم نگاه بھزاد نگاھش را بھ دام انداخت    
 ...؟ی ھمصحبت دارکی بھ ازینگفتم کھ ن -    
 ھشداردھنده ی بھزاد زد و در جوابش با لحنۀ اش را بھ شانی دستفیمرجان ک    

 :گفت
 ...، عشقکیھمصحبت، نھ شر -    
 . در برداشتی بھ سویو قدم    
 .ی را فراموش کردزی چکی -    
 :با خنده گفت. دی رنگ را در دستان بھزاد دی سورمھ اۀ و جعبدیمرجان چرخ    
 .ی را فراموش کردیبگو اصل کار -    
 .برگشت و جعبھ را از دست بھزاد گرفت    
 ...ھ؟ی طرف کی کنیتو فکر م -    
مرجان ھم نگران بود، گرچھ از حالت .  زدی در عمق نگاه بھزاد موج مینگران    

 .نگاه بھزاد خنده اش گرفتھ بود
 . خواھد او را بشناسمی دلم میلیخ.  دانمینم -    
 :دی پرسریبا تغ.  بھزاد باد کردرتیباز ھم رگ غ    
 ...کھ چھ بشود؟ -    
 : پاسخ دادمتی کرد از کوره در نرود با مالی میع کھ سیمرجان در حال    
 ی کنجکاویاز رو... ؟ی دوست مرموز را بشناسنی خواست ای دلت نم،یتو بود -    

 . او را بشناسمدیھم کھ شده با
 .کاش من بودم -    
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مرجان سر تکان داد و جعبھ را .  از کاش ھا و اگرھا بودزی اش لبریبھزاد، زندگ    
 .اشت گذفشیداخل ک

 نی بودم و چندهیکاش من در آن لحظھ، حالت را فھم...  مرجان،می گوی میجد -    
 . استعداد را ھم ندارمنی ای زد، حتی بھ سرم میابتکار

 نشست و از داخل کشو، دستھ زشی می خودش سوخت، روی دلش براگریبار د    
 . مرجان گرفتی نوشت و امضاء کرد و آن را جلویمبلغ. دی کشرونیچکش را ب

 ...ھ؟ی چنیا -    
 . دوستکی از طرف ھ،ی ھدکی -    
 لبانش شکل ی لبخند روکی از یمرجان ابروانش را باال زد، و اجازه داد طرح    
 .ردیبگ

 . بھزاد،ی دادن را ندارھیًواقعا استعداد ھد -    
 ام ھی ھددوارمی رسد، اما امی دوست مرموز نمنی استعداد ایگرچھ استعدادم بھ پا -    

 .یرا رد نکن
 ...و اگر رد کنم؟ -    
 .فک بھزاد منقبض شد    
 .یبھ صورتم تف انداختھ ا -    
 انداخت، سرش سوت یمرجان، چک را از دست بھزاد گرفت و بھ مبلغش نگاھ    
 .دیکش
 خودم ی برانی ماشکی توانم ی پول منیمن با ا... ھ؟ی ھدیی گوی منیتو بھ ا -    

 .بخرم
 : بود، اما بھزاد از رو نرفت و بھ سرعت پاسخ دادزیلحن مرجان تمسخرآم    
 . خرمی منی ماشتی من براده،ی جواھرات خرتیاو برا... خوب بخر، -    
 .دی کشی آھیمرجان، چشمانش را در حدقھ چرخاند، و با خستگ    
 .ی رقابت کنی شناسی کھ نمی با کسی خواھیپس تو م... آھان، -    
 . قدر طرفمبی رقکی کنم با یحس م -    
 . ساختی مرجان جاری را در ستون مھره ھای گزنده ایاعتراف بھزاد سرما    
 . نخواھد بودبی دھم بھزاد، او رقیبھ تو قول م -    
 ...؟ی قدر مطمئننیاز کجا ا -    
 زد تا ی چنگ میزیچ شده بود، داشت بھ ھر ھی شبری بھانھ گیبھزاد بھ بچھ ھا    

 . بودندیی طالیی فرصت ھانی در مغازه اش نگھدارد، چنشتری بیقیمرجان را دقا
 :مرجان با خنده جواب داد    
 . قلب من در اسارت مھرداد استیمگر خودت نگفت -    
 .لعنت بھ تو و آن زبان درازت -    
 . آمدینی دلنشی کھ بھ گوش بھزاد نوادیمرجان با صدا خند    
 .یستی نیشگی بھزاد ھم،ی شده ایگریبھزاد، امروز آدم د -    
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 ... چگونھ بود؟یشگیمگر بھزاد ھم -    
 یلیاما امروز خ...  کننده، زورگو،وانھید... گوشت تلخ، اعصاب خورد کن، -    

 ...،ی گوش دادمیخوب بھ حرف ھا
 لی ھا را بشکافم و تبدلھیاست پاز تو چھ پنھان، قرار ...  شده ام،دوارکنندهیپس ام -    

 .بھ پروانھ شوم
...  زبانش را گرفت،ی اما جلو،ی تو کھ پروانھ داردی خواست بگویمرجان م    

 : صورت بھزاد گرفت و گفتی آن، چک را جلویبھ جا.  بودیحرف مزخرف
 آن را قبول کنم، مبلغش ی خواھی چک ندارم، اگر منی نسبت بھ ایاحساس خوب -    

 .تر کنرا کم
 . و بھ ھوا پرانددی چک را از دست مرجان قاپر،یبھزاد با تغ    
 پول خودت است، حق بچھ نی حرف مزخرف بود، انی بھتر از ای دادیفحشم م -    
تو از امتحان، رو ...  امروز و فرداست کھ سندھا را بھ نامتان بزند،یحاج... ت،یھا
 ...، مرجانی آمدرونی بدیسف
 من رد،ی گی کار کردن را از من مۀزی پول، انگنیا...  بمانم،دیپس بگذار رو سف -    

.  کنمیبا تحرک و جان کندن، احساس زنده بودن م... با نقش و نخ و رنگ زنده ام،
 کنم کھ زنده ام، و یادآوری بھ خودم دیھر روز با...  از وجود من مرده بھزاد،یبخش

 ی را از وجودم ماتی حۀ پول، تھ ماندنیا. ثابت کنم با جان کندن، آن را بھ خودم
 خواھم بھ آن روز ینم...  کند،ی و بھ درد نخور مدهی آدم را پالس،ی تحرکیب... مکد،

 .فتمیب
 . در نگاه بھزاد جرقھ زدنی تحسگر،یبار د    
 زنده است، نگونھی کھ فکر و ذھن تو ای بھ حال تو غبطھ خورده ام، تا وقتشھیھم -    

 .یری می وقت نمچیھ
 صورت بھزاد ی آن را جلوگری برداشت و بار دنی زمیمرجان چک را از رو    

 .گرفت
 . تکان دادیاما بھزاد، سرش را بھ عالمت نف    
 .اوری فرش بمی براشی بھ جا،ی قبول ندارھیاگر آن را بھ عنوان ھد -    
 عمر آرزو کرده بود کی.  دانستی بھ خود مینی را توھھیرد کردن ھد.  بوددهیرنج    

 بود و با آن طرز فکر و دهی از او بخواھد، اما آن روز ھرگز فرا نرسیزیکھ مرجان چ
 .دی رسی کھ مرجان داشت، ھرگز فرا نمیپشتکار

 ...؟ی دھی می را بھ کتی فرشھا،یراست -    
 .ی بخرمتیبھ تو، البتھ اگر بھ ق -    
 . بھزاد را باز کردیلبخند مرجان، سگرمھ ھا    
 ...دم؟ی خری کم میعنی -    
عادت کرده ام ھر ...  من بھ پول باد آورده عادت ندارم،،یدی خری مادیز... نھ، -    
 . را بپردازمشی کھ بخواھم، اول بھازیچ
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 . بگذارتی فرشھادی خرشی پول را بھ حساب پنی ام،ی خوب، من تسلاریبس -    
 ...،یزی چکی شد نیا -    
 . گذاشتفشی چک را داخل کت،یمرجان با رضا    
 . فرش ببافمتی تا آخر عمر برادی حساب بانیبا ا -    
 کرد با ی می شمرده، مرجان را تا کنار در ھمراھی کھ با قدم ھایبھزاد در حال    
 : گفتنی اندوھگیلحن
 ینده تر در راه سازتی از ھنر دست ھا و چشم ھای توانی م،یستیمجبور ن -    

 .ی خراب را از نو بسازمی آدم نکی قلب شکستھ و کی ی توانی م،یاستفاده کن
 گفت فقط تکرار مکررات یمرجان در جواب بھزاد فقط سکوت کرد، ھر چھ کھ م    
 آرزو در چشمان بھزاد موج ای دنکی. ختی بھ ھم آمگریکنار در نگاھشان بار د. بود

 آرزوھا او را بھ دنبال خود کشانده بودند و جوان نگھش داشتھ نی ھمدیشا.  زدیم
 .بودند

 ...، بخوانی بزن و بر مزار ما فاتحھ ای جا سرنی ایگاھ -    
 . بودنی محو بر چھره داشتند و نگاھشان غمگیھر دو لبخند    
 . عشق تو را ندارماقتیمن ل...  خودت را بکن بھزاد،یزندگ -    
 . داغ، قلب بھزاد را سوراخ کردییچاقوجملھ اش مثل     
    
 

آن را با . خانھ كوچكي كھ آرمین، آن را قفس مي نامید، بھشت كوچك مرجان بود    
ھر كسي بھ آن . فرشھاي دستباف خودش، فرش كرده بود و خیل یساده آراستھ بود

مرجان،حیاط را جارو زد و آب پاشید و . وارد مي شد احساس آرامش مي كرد
زیر لب شعري . بود آب داد نھاي كوچك شمعداني را كھ در اطراف حوض چیدهگلدا

 .را زمزمھ مي كرد و لبخندي رضایتبخش بر لب داشت
از وقتي كھ از تنشھایش با بھزاد و حاج آقا كاستھ مي شد، احساس آرامش بیشتري     

 سارا از شیشھ پنجره. بوي پاییز مي آمد و حیاط، خنك و معطر بود. مي كرد
آرامشش را،لبخند رضایتبخشش را،وجود سرشار . اتاقش،مادرش را زیر نظر داشت

بھشت كوچك مرجان، با ....رد،از زندگي اش را مي دید و احساس خوشبختي مي ك
سارا خیلي ...وجود تمام نامالیمات و مشكالت ریز و درشت،آرامش بھشت را داشت،

وشبختي را القاء مي خوب مي دانست وجود مادر،آن ھمھ آرامش و احساس خ
سارا حیران بود این زن چھ قدر مي تواند قوي باشد،چھ قدر مي تواند در درون ...كند،

بار زنگي را یك تنھ بھ دوش كشیده بود، عشقش را در ... نریزد،فرو خودش بشكند اما
 .جوان،در اوایل سي سالگي، از دست داده بود،اما ھنوز با تمام نیرو، سرپا بود

سارا فقط با نگاه كردن بھ مادرش،درس . مخزن نیرویش تمامي نداشتانگار     
با نگاه،مادرش را تعقیب و تحسین . مادرش معلم بي نظیري بود. زندگي مي آموخت
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مرجان ھر كار كھ مي كرد،حتي سخت ترین آن، سعي مي كرد از آن لذت . مي كرد
 .ببرد
 برگرداند،و نگاھش در نگاه انگا كھ مرجان،سنگیني نگاھي را حس كرده باشد،رو    

 .نگاه ھا با ھم حرف مي زدند،ھر دو بھ ھم لبخند زدند. دختر جوانش قفل شد
 .دلم براي حرف زدن با تو تنگ شده.. اگر بي كاري بیا توي حیاط،  -    
با . جملھ اي بود كھ یك دنیا عشق و محبت مادرانھ بھ قلب سارا سرازیر كرد    

مرجان،بھ تصویر جواني خود با لذت .  دوید و بھ حیاط رفتاشتیاق،از اتاقش بیرون
ھمان چشمان افسونگر،ھمان موي روشن،ھمان پوست . نگریست و لبخند زد

 ...،ندهو ھمان لبخند اغوا كن...لطیف،ھمان اندام تراشیده،
 ...،انگار سارا،ھیچ سھمي از مھرداد نبرده بود،نسخھ دوم خودش بود    
 دخترش سپید بختي آرزو كرد،تا مثل خودش رنج یك عمر مرجان در دل براي    

 .زندگي را بھ دوش نكشد
مشكالتي كھ با آن ھا جنگیده بود،و سختي ھایي كھ تحمل كرده بود را براي     

حتي گوشھ اي از آن ھمھ را براي عزیز دردانھ اش نمي ...دخترش نمي خواست،
 .خواست

 ید راه بروي و براي خودت كاربتراشي؟ھمیشھ با...مامان یك دقیقھ بنشین، -    
مرجان برس مو را از دست سارا گرفت و خودش بھ شانھ كردن موي او     

 .پرداخت،لحظات نابي بودند
نشستن، استخوان آدم را پوك مي كند،من كھ پشت دار قالي، بھ حد كافي مي  -    

 .نشینم،بقیھ اش را باید راه بروم تا بتوانم سرپا باشم
 .چون قوي ھستي و روحیھ ات عالي ست...تو ھمیشھ سر پا خواھي بود،مامان، -    
مرجان بوسھ اي بر موھاي دخترش . لحن سارا سرشار از عشق و غرور بود    

 :گذاشت و با لحني محبت آمیز گفت
 .اگر روحیھ اي دارم از شماھا دارم -    
بھ نوع نگاه، و افكار . آدم ھاستنھ مامان،قوي بودن و داشتن روحیھ،توي ذات  -    

آن ھا بر میگردد، مامان اللھ را نگاه كن،توي زندگي ھیچ مشكلي ندارد،اما آنقدر 
روحیھ ضعیف و مزخرفي دارد،كھ دخترش از او فراري ست، ھزار تا بیماري براي 

خورد،اما انگار داروھا را توي جوي آب  خودش تراشیده،روزي ھزار جور دارو مي
ھمیشھ مضطرب و نگران است،من كھ تا حاال ھیچ آرامشي در نگاھش مي ریزند،

خوب وقتي آدم مصیبتي . ندیده ام ،اللھ مي گوید ھمیشھ انتظار اتفاقات بد را مي كشد
 .ورندرا انتظار مي كشد،اتفاق مي افتد،بھ قول استادمان،آدم ھا نان افكارشان را مي خ

 :ه،اما لحني ھشدار دھنده گفتمرجان،تلنگري بھ سر دخترش زد و با خند    
ھیچ وقت آدم ھا را با ھم مقایسھ نكن سارا،شاید سرو كلھ زدن یا ھزار جور  -    

مگر نگفتي او توي زندگي ھیچ ...مشكل و دغدغھ و ناراحتي،مرا پوست كلفت كرده،
 .مشكلي ندارد،شاید عیب كارش از ھمین جاست
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 :پرسیدسارا با كنجكاوي بھ سوي مادرش چرخید و     
 مامان،یعني مي گویي مشكالت بھ آدم روحیھ مي دھد؟ -    
نھ، من نمي گویم مشكل توي زندگي خوب است،اما سرو كلھ زدن با مشكل، و بھ  -    

دنبال راه حل گشتن،بھ آدم انگیزه مي دھد،انگیزه باعث تحرك است،و تحرك باعث 
 .نمیدانم،شاید من این طور فكر میكنم. سر پا ایستادن

 .سارا پیروزمندانھ،مادرش را نگاه كرد    
نگفتم مامان،این بستگي بھ نوع آدمش دارد،شما ھمھ چیز را زیبا مي بینید،حتي  -    

 .مشكالت را،اما مامان اللھ،زشت مي بیند،زیباترین چیزھا را زشت مي بیند
 .چون ضعیف است و ھرگز نتوانستھ خودش و تواناھایش را بشناسد -    
 :را سرش را در آغوش مادر فرو برد و با محبتي بي ریا گفتسا    
 .من بھ مامان خوبم افتخار مي كنم،نمیداني داشتن مادري مزخرف،چھ عذابي ست -    
 :آنگاه افزود    
 .دلم براي اللھ مي سوزد -    
سارا،چھ طور جرات مي كني؟ مادر اللھ ھم زحمتش را كشیده،تو حق نداري بھ  -    

 .ین كنياو توھ
 .مرجان با تغییر دخترش را نگریست،و محض شوخي،موي او را كشید    
دلش مي خواست بھزاد مي بود و حرفھاي سارا را مي شنید،تا برایش ثابت مي     

 .شد،بچھ ھا مي بینند،مي فھمند،سوال مي كنند و پاسخ مي خواھند
   

اره اي دارد،حتي شبھاي خنك و پرست. كرمان،شھر كویر، شھر ستاره ھاست    
 .شبھاي تابستانش خنك و با طراوت است،آسمان شبش، چشم را خیره مي كند

مرجان،نگاھش را از پنجره بھ آسمان شب دوختھ بود،معمایي الینحل، كھ فكرش     
 یعني چھ كسي بود؟: بھ پھلو چرخیدو باز از خودش پرسید. فقط آزارش مي داد

   
و گالب شست،و شاخھ اي گل سرخ،روي سنگ مرمر مرجان،قبر مھرداد را با آب     

آن وقت ھا مھرداد براي مرجان،رز سرخ مي آورد،حاال مرجان براي . سفید،گذاشت
 .مھرداد

 .رز سرخ نشانھ عشقمان بود    
مرجان ساعت ھا بر مزار مھرداد مي نشست و در دل مي كرد،ھر چھ كھ در سینھ     

ي شكایت مي كرد، ناگفتھ ھا را مي گفت، سبك تلنبار داشت بیرون مي ریخت،از تنھای
مي شد،باري از روي شانھ ھایش برداشتھ میشد،عزیزترین كس زندگي اش حرف 

 . رفتيھایش را مي شنید،انرژي مي گرفت، و بھ خانھ م
ھر پنجشنبھ ،این برنامھ تكرار مي شد،چھارده سال ،ھر پنجشنبھ حتي حاجي از     

 .،بھزاد كھ اصال نمي آمدتعداد آمدنھایش كم كرده بود
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مرجان با دستمالي مچالھ،داشت اشك را از جلوي چشمانش كنار مي زد كھ ناگھان     
دقیقتر كھ نگاه كرد آقاي شھریا را دید بھ ھمراه .حضوري را بر سر مزار حس كرد

 .مرد جوان خوش قیافھ اي، كھ نشستھ بودند و داشتند فاتحھ مي خواندند
آقاي شھریار مرد . را جمع و جور كرد و بھ احوالپرسي پرداختدستپاچھ شد،خود     

محترم و با جذبھ اي بود،حضور تاثیر گذاري داشت،با یك نظر بھ چشم مي آمد،آدمي 
مرجان در . بود كھ مي بایست در حضورش صاف ایستاد و درست سخن گفت

ھم احساس حاال .  معذب بودیشھھم. برخورد با او ھیچ وقت احساس راحتي نكرده بود
 .خوبي نداشت

شما پسر مرا نمي شناسید خانم ناصري،این مرد جوان،تنھا فرزند من،شاھرخ  -    
شاھرخ،ایشان ھم خانم ناصري ھستند،از با تجربھ ترین و ماھرترین . شھریار است
 ...،بافندگان فرش

مرجان براي مرد جوان كھ شباھت فوق . مراسم معارفھ را بھ بھترین نحو انجام داد    
 .العاده اي بھ پدرش داشت سر تكان داد،و در پاسخ لبخندش، لبخند زد

عجیب است،تعریف شما را زیاد از پدرم شنیده بودم،یكي دو نمونھ از كارھایتان  -    
سن و سرد و گرم چشیده،روبرو شوم،شما ازآن توقع داشتم با خانمي م. را ھم دیده ام 

 .چھ كھ فكر مي كردم جوانتر و زیباترید
شاھرخ با ھیچ شرمي،مرجان را ورانداز نمود و لبخند زد،نگاھش، جریان خون را     

 .لبخند مرجان،پریده رنگ و معصومانھ بود. در رگ ھاي مرجان سرعت بخشید
این روزگار را بیشتر از آن چھ كھ بھ شما اطمینان مي دھم سرد و گرم  -    

 .پسر من ھم باید تقریبا بھ سن و سال شما باشد...باید،چشیده ام،
اما شاھرخ،چشمانش را از حیرت گرد ...آقاي شھریار ابرویي باال انداخت و خندید،    
 .كرد
 .من سي و نھ سالھ ام...مطمئنا نھ این قدر زیاد، -    
 .ار نوبت مرجان بود كھ مرد جوان را ور انداز كندمرجان با حیرت خندید،اینب    
اول كھ دیدمتان گمان كردم باید دو رو بر . خداي بزرگ،اصال بھ شما نمي آید -    

 .سي داشتھ باشید
شاھرخ كھ چشم از مرجان بر نمیداشت و مسحور زبان بازي زن شده بود با خنده     

 :گفت
 .كنم یك دھھ، چیز چندان مھمي باشدحاال دور و بر چھل دارم،گمان نمي  -    
شاھرخ كھ نگاھش را در نگاه آن چشمان سبز آبي بي نظیر قفل . مرجان ھم خندید    

 :كرده بود با لحني دلپذیر گفت
خیلي جوانتر از . بھ شما ھم اصال نمي آید كھ پسري سي و نھ سالھ داشتھ باشید -    

 .این حرف ھا ھستید
مرجان با وضوح،آن را .ھ از مرجان حرف بیرون بكشدكنجكاوي خاصي داشت ك    

 .حس مي كرد،و بھ سختي جلوي خنده اش را گرفتھ بود
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ھنوز بر مزار مھرداد ایستاده بودند،مرجان،مرد جوان را در كنجكاوي گذاشت و     
 .ھمزمان،نگاه شاھرخ نیز بھ سنگ مرمرین افتاد. نگاھش بھ سوي مزار كشیده شد

ر سكوتي عجیب، و در دنیاي دیگر سیر مي كرد،نگاھش در جھتي آقاي شھریار د    
 .دیگر بود

 :شاھرخ سایھ اندوه را بر چشمان زن دید،با احتیاط پرسید    
 ھمسرتان ھستند؟ -    
 .مرجان با تكان سر تایید كرد    
 یعني شما چھارده سال قبل ھمسرتان را از دست دادید؟ -    
 .بغض گلویش را مي فشرد. ان دادباز ھم مرجان سرش را تك    
 یعني در چند سالگي؟ -    
 سي سالگیو -    
 .نگاھش بھ نگاه مرد ریختھ شد    
 و از آن زمان،تنھا زندگي مي كنید؟ -    
 :مرجان با غرور پاسخ داد    
 .یك دختر و دو پسر. نھ،بچھ ھایم را دارم -    
لحظاتي در . دید و زبانش كوتاه شدمرد جوان، برق غرور را در چشمان مرجان     

 :سكوت،بھ سنگ سفید مرمري نگاه كردند،شاھرخ زمزمھ كرد
 .مرد خوشبختي ست،چون شما را دارد -    
 :مرجان با حاضر جوابي گفت    
 .من خوشبختم،چون او را دارم -    
 .شاھرخ با نگاھي عجیب نگاھش كرد    
 ...،پدر مرا مي بینید -    
. غمي عظیم،چھره اش را پوشانده بود. نگاه ھا بھ سوي آقاي شھریار برگشت    

صداي . حواسش اصال بھ آن دو نبود، نگاھش انگار بھ بي نھایت گره خورده بود
 .شاھرخ،مرجان را بھ خودآورد

پدر ھنوز . پنج سال قبل،مادر،ما را ترك كرد...او ھم بھ درد شما مبتالست، -    
پنج سال است كھ در دنیاي دیگر زندگي مي . روز از در وارد شودمنتظر است یك 

نگاھش بھ سمت مزار مادر است،بھ ...كند،میتوانم حدس بزنم دقیقا بھ كجا خیره شده
 . بیرون بكشدبرانتظار معجزه اي است كھ مادر را از ق

 :فقط توانست زمزمھ كند. چشمان مرجان بھ اشك نشستند    
 .متاسفم -    
او حال آقاي شھریار را خیلي خوب درك مي . چ چیز بھ ذھنش نرسید كھ بگویدھی    
پس راز نگاه بي . خودش ھم سال ھا انتظار چنان معجزه اي را كشیده بود. كرد

صداي . ھرگز بھ چنین حدسي نرسیده بود. روح،و لبخند سرد اقاي شھریا این بود
 :شاھرخ در گوشش پیچید
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 ھمراه شریك عشقتان،دفن مي كردند، آن وقت عذاب بھتر بود شماھا را بھ -    
 .كمتري تحمل مي كردید، شما عمال خودتان را زنده بھ گور كرده اید

بدجوري بھ . نگاھش با گستاخي،از دریچھ چشمان مرجان،زوایاي روحش را كاوید    
 .مرجان برخورده بود،شعلھ اي از عمق چشمانش زبانھ كشید

شعلھ یك عشق بزرگ و با شكوه را در قلب روشن و گرم بھ نظر ما اگر كسي  -    
 نگھ دارد،خود را زنده بھ گور كرده؟

آقاي شھریار كم كم داشت بھ سوي موضوع . شاھرخ از نگاه زن، جا خورده بود    
 .مورد بحث كشیده مي شد،كم كم داشت حواسش را جمع مي كرد

 . اش را جمع و جور كندشاھرخ بھ دنبال كلمات مي گشت تا یك طوري گستاخي    
. امیدوارم بي نزاكتي مرا ببخشید. من فقط نظرم را گفتم. قصد توھین بھ شما نبود -    

دیگران چھ حق داشتند از راه نرسدیھ،درباره ...رنجیده بود،. مرجان جوابش را نداد
 .زندگي او بھ خودش مربوط بود...زندگي او قضاوت كنند؟

 .یار، خود را وارد میدان كرداین جا بود كھ آقاي شھر    
خانم ناصري،متاسفانھ پسر من نزاك و آداب معاشرت را فراموش كرده،سال ھا  -    

در خارج از كشور زندگي كرده ،رسم ایراني بودن،یادش رفتھ، باید از نو تربیتش 
 .كنم
بھ دنبال حرفھاي آریاالي شھریار،شاھرخ مثل پسر بچھ ھا خندید و مرجان را بھ     

 .خنده واداشت
 .وقتي كھ مي خندید، خیلي زیبا مي شوید -    
 .مي بینید خانم ناصري،فراموش كرده بھ زن ایراني نباید از این چرندیات گفت -    
 .شاھرخ باز ھم خندید و دستانش را بھ عالمت تسلیم باال برد    

   
اق كار مادرش آرمین با گونھ ھاي گل كرده،و بسیار ھیجانزده،خودش را بھ ات    

 :انداخت و فریاد زد
 
 

 از یگری دۀ شعب،یکی من و بھنام بھ طور شری خواھد برایمامان، عمو بھزاد م -    
 ...ست؟ی نی عالنیبھ نظر تو ا...  باز کند،ی مبل و فرش ناصرشگاهینما
. بھنام پسر پروانھ بود. اما تھ دلش شور افتاد.  شدکی پسرش شریمرجان در شاد    

 و نفرت مادر، در پسر نھی از کیًمطمئنا قسمت.  دست آن مادر بزرگ شده بودریز
 .دی دی خوش نمادی ماجرا را زنیمرجان عاقبت ا.  دوانده بودشھیر
   

 بھزاد نی خستھ، اما خوش طنی زنگ دوم برداشتھ شد، و صدای تلفن رویگوش    
 :دی پرسیمرجان خنده اش گرفت، بھ شوخ. دیچیدرون آن پ
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 فروشگاه فرش، در ینکند بھ جا... ؟یری می می داریاز خستگ...  بھزاد؟ھیچ -    
 ...؟ی کنی کار میی شویقال

 بود، اما قلبش بھ سرعت آن را بی بھ گوش بھزاد، غری مرجان، اگر گاھیصدا    
 . شناختیم

 . خستھ، بھ سرعت نور، تازه و جوان شدیصدا    
 ادیزود بھ زود از ما ... شده نظر لطفتان بھ ما افتاده؟چھ ... بھ بھ، مرجان خانم، -    

نکند قرار است ... ،ی زنی زنگ م،ی کنی مری غافلگ،یی آیسر زده م... ،ی کنیم
 ...فتد؟ی اتفاق بیمعجزه ا

 رنگ شدند، خوشحال بود کھ نگاه موشکاف بھزاد آن ی مرجان، صورتیگونھ ھا    
 .ستی نیحوال
 . رودی نمی جوکی خود بھ دلت صابون نزن، من و تو آبمان بھ یب -    
 . دانم، از تازه ھا بگوی را کھ سال ھاست منیا -    
 .مرجان، صاف رفت سر اصل مطلب    
 ... ست؟ی اغھی چھ صگری و بھنام دنی شراکت آرمنیبھزاد، ا -    
 .و تو نبود من نی کھ بیزیھمان چ... ،ی و ھمراھی رفاقت و ھمدلۀغیص -    
 . آن نگرانمیًمن جدا برا... اور،ی درنیمسخره باز -    
 یلی شده بود، دلرانیاما بھزاد ح.  بودزی ادا کردن کلماتش نۀوی در لحن و شینگران    
 .دی دی مرجان نمی نگرانیبرا
 ...فتد؟ی بیمگر قرار است اتفاق... بھ خاطر چھ؟... نگران؟ -    
 : جواب دادیمرجان با کالفگ    
 بھنام پسر ی نکند فراموش کرده اای نزن، یخودت را بھ نفھم... بس کن بھزاد، -    

 ... پسر من؟ن،یپروانھ است و آرم
 :دی پرسیبھ تند.  بھزاد نشستی بھ صدافی خفیلرزش    
 ... مرجان؟ستیمنظورت چ -    
 توانند با ھم یًمنظورم کامال روشن است، پسر پروانھ و پسر من، ھرگز نم -    

 . داشتھ باشندی و ھمدلیرفاقت و ھمراھ
 .ی شگفتای بود، ی خستگی از روای د،ی کشیقیبھزاد آه عم    
 من ی پسرھای رویچھ قضاوت... ،یتو چھ فکر کرده ا... مرجان،...  من،یخدا -    
 ...؟یدار
 .دیچی پی از سرما، درون گوشی مرجان مثل موجیصدا    
بھزاد ... م،ی گوی منم،ی بیمن فقط آن چھ را کھ م... کھ قضاوت کنم؟من کھ ھستم  -    

من ... ده،ی دوانشھی تو ھم ری در پسرھام،یمطمئن باش نفرت پروانھ از من و بچھ ھا
 . ترسمی کار منیاز عاقبت ا

.  چشمانش را بست و فقط سکوت کردی لحظاتی چنگ زد، براشیبھزاد بھ موھا    
 : کھ در گلو داشت زمزمھ کردیسرانجام بھ ھمراه بغض
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 ...؟ی پسر من ھم ھست، فراموش کرده است،یبھنام فقط پسر پروانھ ن... مرجان، -    
از بس ...  راه تنفسش را بست،ب،ی غری و حسخت،ی مرجان فرو رۀنی در سیزیچ    

 . بودنی بھزاد غمگیکھ صدا
اما بھ من حق بده کھ .. . خواھم،یمعذرت م...  خواستم ناراحتت کنم بھزاد،ینم -    

 نیًاصال جواب ا... ،ی بوده، تو نبوده اتینگران باشم آن قدر کھ پروانھ کنار پسرھا
 ...؟ی شناسی را متیسؤال را بده، مگر چھ قدر پسرھا

 ی برای کھ پاسخیوقت. بھزاد الل ماند، آن سؤال در مغزش، شروع بھ انعکاس کرد    
 را درست شی پسرھایاو حت.  بردی اش پیبدبخت آن وقت بود کھ بھ عمق افت،یآن ن

 :دی مرجان، زمزمھ وار از او پرسیصدا.  شناختینم
 ... شود؟کی شرنی خواھد با آرمی مای آی ادهیبھزاد، از بھنام پرس -    
 ی و نمدی پرسی نمزی چچی بود کھ ھری خودش درگیآن قدر با زندگ.  بوددهینھ، نپرس    

 .در جواب مرجان طفره رفت. دانست
 .ستندی لحظھ از ھم جدا نکی است، ھر شب باھمند، قی با پسرھا رفنیاما آرم -    
 .دیمرجان آه کش    
 صبح، ی ھایکی تا نزدنیآرم.  ھاستینی شب نشنی من، ھمی ھای از نگرانیکی -    

 ینی شب نشنی در ای دانی خوابد، بھزاد تو می تا ظھر مدی آی ھم میوقت. ستیخانھ ن
 ی نگرانم کرده، خودش جواب سر باال میلی موضوع ھم خنیا... ھا چھ خبر است؟

 .دھد
پس از .  بر لب راندی سر تکان داد و لبخند تلخشیبھزاد بھ خاطر تمام ندانستن ھا    

 . ببخشدنی کرد الاقل، مرجان را تسکی سکوت سعیلحظات
جوانند، شور و شوق دارند، . ستی ھا نینی شب نشنی در ای خبرچیمرجان، ھ -    

جوان اگر ...  کنند،ی اشان را خالی انرژیقی بھ طردیدر ھر حال با. مغزشان تر است
 .ستی نزند کھ جوان نھیبھ حاش

 . مرجان، صحبتش را قطع کردیصدا    
 ... راھھ بزند چھ؟یو اگر بھ ب -    
 : در اعماق وجودش پاسخ داد ترسی و البتھ کمیبھزاد با حاضر جواب    
 دھم یبھ تو قول م. می آوریبھ راھش م...  افتد،ی نمی اتفاقچیدر آنصورت ھم ھ -    

...  شده،تی است، خوب تربیپسر تو، پسر عاقل و سالم.  افتدی نمی اتفاقچیمرجان ھ
.  آن را بھ حساب سن و سال حساس اش بگذار،ینی بی میتی تربیاگر گھ گاه از او ب

 کھ پاتوقمان یی اغولھیپدرم گوشم را گرفت و از ب ، بودمنیمن کھ بھ سن و سال آرم
 عقد ۀ سفری و پادی کشرونی بم،ی کردی می جور کثافتکارکیبود و در آن ھزار و 

 . مؤثر واقع نشدادی راه حل ھم زنیکھ البتھ ا. نشاند
 .بود کھ مرجان را بھ خنده انداخت یلحن بھزاد طور    
 .ی نجاتش داده ا،ی جوان را بند کنی کرد کھ اگر دست و پایحاج آقا گمان م -    
 ... کرد؟ی اشتباه میعنی -    
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 ...، آزاد گذاشت تا از بحران بگذرددی کرد، جوان را بایالبتھ کھ اشتباه م -    
بھ نظر من حاج آقا . ند و غرق شود ھمانجا بمادیاز کجا معلوم کھ بگذرد، شا -    

 . راه حل را در مورد تو بھ کار بردنیبھتر
 : خشن گفتیبا لحن.  شدیبھزاد کفر    
 . مرا تباه کردیآن ازدواج اشتباه، زندگ...  بدو نکن مرجان،یکیبا من  -    
 خودش بود کھ ھمھ کس و ھمھ ی زندگی چالھ ھا و حفره ھاریبھزاد آن قدر درگ    
 ...، راشی تنش را، پسرھای پاره ھای برده بود، حتادی را از زیچ

 با نی درد اد،یچی نسخھ پکی توان ی ھمھ نمیبھزاد، آدما با ھم متفاوتند، برا -    
 ...، کندی فرق میگرید

 :دی پرسیبھزاد با کالفگ    
 ...ست؟یً مرجان، اصال حرف حساب تو چنم،یبب -    
 : پاسخ دادی عادیی کرد آرامشش را حفظ کند، با صدایمرجان سع    
 سر در دیتو با... م،ی باشمانی است کھ مواظب بچھ ھانیحرف حساب من ا -    

 ...، ھستندی کنند، دوستانشان کی روند، چکار می ھا کجا منی ایاوریب
 خودش را ی جلویلی بھزاد، مرجان را وادار بھ سکوت کرد، باز ھم خی عصبۀخند    

 . نکشدادیگرفت کھ از کوره در نرود و بر سر بھزاد فر
 کارم کھ قدم بھ قدم ی قدر بنی من ای کنیتو فکر م... مرجان،...  من،یخدا -    
مگر ...  ندارم؟یمگر خودم کار و زندگ...  کنند ؟ی می چھ غلطنمی کنم بببشانیتعق

 ی راھھ زدند، سرشان بھ سنگ می کنند؟ فوقش بھ بی چکار مشانیمردم با بچھ ھا
 . گردندیخورد و برم

 . باز ماندرتیدھان مرجان از ح    
بھزاد اگر ...  بھ سنگ بخورد؟تی سر بچھ ھای شوی می تو راضیعنی... ن؟یھم -    

 ...سرشان شکست چھ؟
 .دی رسی تنفسش بھ گوش میفقط صدا.  تلخ فرو رفتیباز ھم بھزاد در سکوت    
 :سرانجام بھزاد گفت.  خود را بگذارندریکوت کرد تا کلماتش تأثمرجان ھم س    
 ی مواری دکی می زنم تو جلوی می مرجان، بھ ھر راھمی دانم چھ بگویمن نم -    
 .یکش
 واری د،ی روی کھ تو میی راھھای در انتھاقت،ی وجود دارد بھزاد، در حقوارید -    

 از آن ھا ی خواھی روبرو شدن با مسائل، میچون بھ جا...  چرا؟ی دانیم. است
 .یزیبگر
 . مرجان ھم حس کردی را حتشی بست، و سرماخی بھزاد ۀصدا در حنجر    
آره مرجان، مثل ...  مگر نھ؟ی را بشنونی ھمی خواھیم.  حق با تو باشدد،یشا -    
 . حق با توستشھیھم
 ی را در انتھاواری دنباری ا خواھمیاز تو م. ی خواھم بھ من حق بدھیبھزاد نم -    

 .ینیراھت بب
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 . را گذاشتی گوش،ی خداحافظیب. دی مرجان را نشنیۀاما بھزاد توص    
 . و زبانش را دور دھانش چرخانددی را بو کشیاللھ قورمھ سبز    
 . نگاه کندختشی کند بھ ریآدم حظ م! ی خوبیبھ بھ، عجب قورمھ سبز -    
 : و گفتدیترک خندمرجان بھ ادا و اصول دخ    
 .تا سرد نشده بخور. نوش جان -    
 .اما حرص سارا درآمده بود    
 فرا کرده قای آفری کند از جنگل ھایھر کس نداند فکر م... ھ؟ی اداھا چنیاللھ ا -    

 .یا
 :اللھ با دھان پر پاسخ داد    
 .قاستی جنگل آفرًقای ما دقۀ خان،ی گفتیآ -    
.  قھقھھ زدنیاما ام.  اللھ با آن دھان پر مضحک، چندشش شدۀسارا از مشاھد    

 . نقص بودی بکاتوری کارکیدوست سارا .  کردی محی داشت تفریحساب
 . کردی مسخره اش مشتری خانھ نبود، وگرنھ او بنیسارا خد ارا شکر کرد کھ آرم    
 . جزء بچھ مثبت ھا بودنی داشت، اما امیشتری بۀشی خرد شنیآرم    
 :دیمرجان با خنده از اللھ پرس    
 ...قاست؟ی جنگل آفرًقای شما دقۀ چھ خانیعنی اللھ جان، ی چھ گفتندمیمن کھ نفھم -    
 شکلک و ادا و اصول اما ناگھان ی طنز داشت، بھ ھمراه کمیمرجان انتظار پاسخ    

  دخترک در ھنگامۀچان.  انداختھیصورت اللھ در ھم رفت و اندوه بر چشمانش سا
 .دی لرزیپاسخ دادن، م

 زیپرھ. می ھستیی غذامی در رژی شده، ما ھم بھ نوعضی کھ مادر، مریاز وقت -    
 ...، او بر ما ھم واجب شدهییغذا
 . حرف باز داشتۀ دختر را فشرد، و او را از ادامیبغض، گلو    
 . مانده بودرانیمرجان ح    
 ... اللھ؟یی بگوی خواھیتو چھ م...  دارد؟ی حرف، چھ معننیا -    
 . شدی اش داشت سرد میقورمھ سبز.  شدیبغض دخترک شکست و اشکش جار    
 : گفتیمرجان با دلنگران    
 . را بخورتی جا بود، غذایمرا ببخش اللھ، سؤالم ب -    
 بغض بھ کی درد دل کنم، تانی خواھد برایدلم م.  ھم خوب بودیلینھ، سؤالتان خ -    

 ...، کردهری جا گنیوه، ا ککی ۀانداز
 . اشاره کردشیو بھ گلو    
 بھ ی شد اللھ شاد و شنگول و مضحک، بغضیباورش نم.  کرده بودرتیسارا ح    

تا بھ حال گمان ...  خبر،یدوست بودند و چھ قدر از دل ھم ب...  کوه دارد،کی ۀانداز
 ...مگر سنگ بود؟ گذرد، اما ی خانھ اش معی تفاوت از کنار وقایکرده بود اللھ ب

مرجان کنار دخترک نشست و با ... د،ی طعم آن را نفھمیپس از ناھار، کھ اللھ حت    
 ...، دستش را در دست گرفتی مادرانھ ایمھربان
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 کوه کی بغض بھ اندازه دی مثل اللھ خانم بای چرا دختر شادنمیخوب، بگو بب -    
 داشتھ باشد؟

 . بھ مرجان زد و بھ سرعت، چشمانش از اشک، پر شدینیاللھ لبخند غمگ    
 ...، داردیی در دلش ناگفتھ ھایھر کس -    
وگرنھ .  شدی کرد و آن ھا را گفت و خالدای پیی گوش شنوادیاما با... خوب، البتھ، -    

 . کنند تا آدم را خفھ کنندی مینی سنگنھی سیآن قدر رو
 . سرش را تکان داددییاللھ بھ تأ    

اما درد من آن قدر مسخره است کھ .  کھ من دچارش ھستمی دردنی ھمًقایدق -    
 .می از آن بگویزی کشم چیخجالت م

 . بھ چشمان اللھ نگاه کردی جداریمرجان، بس    
 . دادی قدر تو را عذاب نمنیاگر دردت، مسخره بود ا...  اللھ،ی کنیاشتباه م -    
 مسخره را ی نداشت، سال ھا عذاب دردھایداما خودش چندان بھ حرفش اعتقا    
 . بوددهیکش
 :اللھ زمزمھ کرد    
 . ستی مادریدرد من، درد ب -    
 .دی لرزشیو ھمزمان، ستون مھره ھا    
 . ستی کھ درد بزرگنیا...  درد کوچک و مسخره؟یی گوی منیاللھ، تو بھ ا -    
 بچھ ی مادر بود و توقع نداشت دورزی بھ خودش برخورده بود، او نیاز جھات    
 .ندی کوچک و مسخره بنمای درد کمبود او را دردشیھا

 خواھد افکار آزاردھنده را از یاللھ با سماجت سرش را تکان داد، انگار کھ م    
 .زدی بررونیذھنش ب

 اش ھمھ جا ی خالیجا. نمی بی ام او را نمی زندگی جاچیمن مادر دارم، اما ھ -    
 ...،ھست

چشمان سارا ھم از اشک .  شدی و اشکش جارستی بھ مرجان نگریاللھ با بدبخت    
 .پر بودند

 وانھی دی کلنجارھام،ی ھر روز با ھم بحث و کلنجار دارنم،ی بیھر روز او را م -    
 ی و حرفم را وارونھ مستادهی امی حس را نداشتھ ام او روبرونی وقت اچیاما ھ... کننده،

 .تفھمد، مادرم اس
 . سوزاندی جگرم را مشی اوقات زخم زبانھایبعض    
 نیبا چن. افتی ی نمی کلمھ اچی ھد،ی دانست چھ بگویمرجان الل شده بود، نم    

 پوشش تجربھ ری را زی دردنی چند،ی گوی اللھ چھ مدی فھمی آشنا بود، مییماجرا
 مادرش ۀدرد اللھ، خاطر.  خوب بھ خاطر داشتیلیلحظھ لحظھ آن را خ... کرده بود،

 . آورده بودادشیرا بھ 
 را دی خواست بگویعاقبت آن چھ کھ م... اما ھنوز آزاردھنده،...  دور،یخاطره ا    

 : بھ سرعت گفتافت،ی
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 ی پوستت بگذرد، مری بگذار از زابد،ی درد بھ اعماق قلبت راه نیاللھ، نگذار ا -    
 آزارت خواھد داد شھی شود، ھمنی درد در ذھنت تھ نشنیما اگر ادانم دردناک است، ا

 . نخواھد ساختیو از تو مادر خوب
 .دی خندشی اشک ھانیاللھ ب    
 بھ دخترم نگاه ی فاصلھ انی خواھم مادر شوم اگر قرار باشد از چنیھرگز نم -    
 . باشددهی مرا دیمادرم حت. شک دارم. کنم
 . کرد بخنددی و سعدی مرطوب اللھ کشۀ گونیمرجان دستش را رو    
 آورده، بزرگ کرده، ای انصاف نباش اللھ، او مادر است، تو را بھ دنی قدر بنیا -    

 شناسد، اما چون با آن ی خوب میلی تو را خی مطمئن باش حتند،ی بیالبتھ کھ تو را م
 ی مادی دیمادرت با... ،یناسازگار... ،ی خواھد، فرق داریچھ کھ او انتظار داشتھ و م

 گرفت قبل از آن ی مادی دی روند، بای و بھ راه خود مشوند یگرفت، بچھ ھا بزرگ م
 ی نمی گرفت بچھ ھا بھ آن راھی مادی دیبا...  دوست بچھ ھا باشد،دیکھ مادر باشد با

 اللھ...  رو دارد،شی قسمت و سرنوشت خودش را پیروند کھ آدم انتظار دارد، ھر کس
 

 با تو ناسازگار تی او بھ خاطر تفاوتھاست،ی باش مادرت با تو مخالف نمطمئن    
 .است
 نیبرق غرور و تحس.  او را آرام کردی مرجان بھ دل اللھ نشست و کمیحرف ھا    

 اگر مادر دی خواست بگویم.  کردیبھ مادرش افتخار م. دی درخشیدر چشمان سارا م
 ...،یاللھ، مادر است، تو ھم مادر

 کھ بھ یوقت.  مرجان گذاشت و احساس آرامش کردی زانویاللھ سرش را رو    
 ...، صحبتش با سارا بود، نھ مرجانیحرف آمد، رو

 ...،ی خوشبختیلیسارا تو خ -    
 .ختی ری اللھ میحسرت از صدا    
 . ماندی مبی رقکیبھ ... اما مادر من،... مادر تو دوست توست، -    
 . حرف اللھ را قطع کردمرجان بھ سرعت    
 ،ی داری فھمم تو چھ حسی قضاوت نکن، من منگونھینھ، اللھ نسبت بھ مادرت ا -    

 مادرم داشتم، ی قضاوت ھا رویلی خیچون آن را احساس کرده ام، من ھم زمان
من ھم مثل تو ... م،ی و ناسازگار بودمی تو و مادرت، با ھم کلنجار داشتنیدرست ع

فھمم مادرم آن زمان چھ احساس و  ی کرده ام، اما حاال می احساس بدبختیلیخ
من آن .  فاصلھ انداختنمانی بنی و ھممیدی فھمیحرف ھم را نم.  داشتیانتظار
 ی پای خواست کھ روی میاو دختر...  خواست،ی کھ او مامدمی از آب در نیدختر

 فکر و د،ی پسندیاو جسارت مرا نم... ستادم،ی خودم ای پای اما من روستد،یمردش با
 چشم و یدختر.  دانستی نمستھی را شازھای چنی زن ای براد،ی پسندیرا نم  امشھیاند

 خود، عروسش کند، اما چشم و گوش من باز شده لی خواست کھ بھ میگوش بستھ م
 نیبود، وارد اجتماع شده بودم، بھ دانشگاه رفتم، با مھرداد آشنا شدم و عاشق شدم، و ا
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 کفش کردم سرانجام موفق شدم کی در ا کھ پیوقت.  بودینیرم سنگدر مکتب مادرم ج
 ادیاما من ...  مرگش،ۀ تا لحظیحت... د،یبا مھرداد ازدواج کنم، مادرم ھرگز مرا نبخش

 یگناھ.  کردی می خودش زندگۀشیاو در ذھن و اند... گرفتھ ام او را دوست بدارم،
 .ودصاف ب...  مادر بود،کی ھم نداشت، قلبش قلب ی انھی و کتی خصوصچینداشت، ھ

 ھم لبخند ی پاک کردند و بھ روشانی اشک را از گونھ ھایھر سھ نفر قطره ھا    
 .زدند
 . نبود، سبک شده بودنی اللھ سنگۀخند    
 ھا نھی قلبت را با زخم زبانھا و ک،ی مادرت را دوست داشتھ باشری بگادیاللھ،  -    

 .ردی خواھد دخترش را از تو پس بگی جنگد، می او با تو ممجروح نکن، اگر
 . مرجان را نگاه کردیاللھ با نگران    
 ...و اگر موفق بشود؟ -    
...  شده،ی خط کشتی کھ برای راھ،ی روی است، تو راه خودت را مرممکنیغ -    

 یم سرکوفتم مبعد از آن کھ مھرداد مرد، مادر...  نباشد،ایحاال چھ دلخواه مادرت باشد 
اما من باز ھم راه خودم را رفتم، مادرم ...  بافتم،اهی بختم را سمیزد کھ با دست خودم گل

 نی ای برایلیاما من دل...  او اقرار کنم کھ اشتباه کردم،شی پار بکیآرزو داشت حداقل 
 بود، و من آن را نی چون راه را درست آمده بودم، سرنوشتم ادمی دیاعتراف نم

 منشأ ری بگادیفقط ...  حاال چھ سنگالخ،،ی رویتو ھم راه خودت را م...  بودم،رفتھیپذ
 یقلب ھا دوست م... نھ قلبش را،... ،ی مادرت بدانی و ذھنی فکرانی را جرتیدردھا
 .دارند

 و سپس خودش را بھ آغوش او ستی و سپاس مرجان را نگرنی تحسای دنکیاللھ با     
 .انداخت

 ی تواند ھم ذھن روشنی مادر مکی شود ین خانم، باورم نم من، مرجایخدا -    
 ...، ذھن راای قلب را، ای را دارند، یکیًآدم ھا اکثرا ... ،یداشتھ باشد ھم قلب بزرگ

 : حرف اللھ گفتۀسارا با خنده در ادام    
 ...، کدامشان راچی ھای -    
 : گفتزیو مرجان ن    
 بدون ای بدون قلب ی کدام از شما مادرھاچی ھتسیقرار ن...  شان را،ی ھردوای -    

 . کندی را از شما متنفر متانینبود ھر کدامشان، بچھ ھا... د،یذھن شو
 .ستی بھ دخترھا نگریروزی باال زد و با پییمرجان ابرو    
 . اللھ شاد و سبکبال بودۀ و خنددندیدخترھا خند    
 ... توانم شما را خالھ مرجان صدا کنم؟یم -    
 .زمی عزیھر جور راحت... البتھ، -    
 : محبت در نگاھش گفتییایاللھ با دن    
 ...،دی را از دوش من برداشتییلوی ھزار کیشما وزنھ ا -    
 .دستان مرجان را با محبت در دست گرفت    
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 ای دنکیاز شما . آن را بفھمد کھ دی بگویچھ قدر خوب است آدم دردش را بھ کس -    
 .می آی مدنتانیممنونم خالھ مرجان، باز ھم بھ د

   
 افتاد اراده و ی آن مادیمرجان مانده بود با چک بھزاد چکار کند، ھر زمان بھ     
 نگاه ی اھی زاوچی خواست بھ آن چک از ھی رفت، مرجان نمی ملی اش تحلزهیانگ

 فشار ری عادت کرده بود در تنگنا کار کند، ز کرد،ی او را تباه میادیکند، پول ز
 ی کار مرومندتری با اراده تر و نعتر،یسر. دی رسی ھنرش بھ اوج خود م،یاقتصاد

 دستش ،یازی نیاما ب.  بافتی از وجودش را در تار و پود فرش میانگار بخش. کرد
 ...،دی کشیاو با ھنرش زنده بود، نفس م...  کرد و در کنار آن ھنرش را،یرا کند م

 احساس گناه کھ از آن چک، نی و با ا،ی فرار از احساس فرسودگیمرجان برا    
 . کردرهی روز مبادا ذخی نگفتھ، بھ بانک رفت و آن را براشی بھ بچھ ھایزیچ

 متفاوت آن ی جدا از قضاوت ھاد،ی بگوشی بچھ ھای چک را براۀ توانست قصینم    
 شود، احساس و ھنر قی اش تزری بود کھ اگر آن چک بھ زندگنیھا، ترس بزرگش ا

 . شدیاو تباه م
 او را در معرض خطر قرار داده ی قصد بھزاد کمک بوده، اما ناخواستھ زندگدیشا    
 .بود

   
 مارستانی بی انداخت و بھ سورونی بی ھا، خودش را از تاکسوانھیمرجان مثل د    
 .دیدو
بھ او گفتھ .  برده اندمارستانیاز دانشگاه بھ او زنگ زده بودند کھ سارا را بھ ب    

 اش انھی زد از عادت ماھیبودند حالش بد شده، دل درد و تھوع دارد، اللھ حدس م
...  اش نداشت،انھی با عادت ماھی مشکلچی تر بود، سارا ھنیباشد، اما مرجان واقع ب

چون خودش ھم آن را . تیسیآپاند...  داشت،عکاس فکر انکیدر مغز مرجان فقط 
 .پشت سر گذاشتھ بود

 یآن راه بھ اتاق عمل ختم م.  اللھ سد راه مرجان شدمارستان،ی بلی طویدر راھرو    
 .شد
 ...کجاست؟... کجاست؟ -    
 .چادر از سرش افتاده بود.  ھا اللھ را نگاه کردوانھیمرجان مثل د    
 . بودتیسیپاندآ... اتاق عمل، -    
 دختر ی و بھ بازودیزانوان مرجان لرز.  آمدی مرونی اللھ از اعماق چاه بیصدا    

 ی بغل او را گرفت و بھ سوریاللھ ز. افتی گفتن نی برایزیچ. جوان چنگ انداخت
 . بردمکتین

 .افتی ی نمنی تسکی براییاللھ ھم کلمھ ا    
 بعد بھزاد و پسرھا یلحظات...  تلخ فرو رفتند،ی ھر دو در سکوت و انتظارنیبنابرا    

 ...، دو پسر مرجان و دو پسر بھزاددند،یاز راه رس
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 نگران دی پروانھ، نبای بھزاد را نداشت، دست پرورده ھایمرجان انتظار پسرھا    
 صورت اللھ ی نگاھش را رودهیبابک، پسر کوچکتر، از راه نرس.  او باشندیبچھ ھا

 .ا معذب ساختزوم کرد و دخترک ر
پسر بزرگتر بھزاد، . دی دی روشنی و ھمدردیاما مرجان در نگاه بھنام، نگران    

 زد و لحظھ بھ لحظھ بھ ساعتش نگاه ی قدم می طوالنیدرست مثل پدرش، در راھرو
 . کردیم

 . او بودی پروانھ، بھ وضوح نگران ساراۀدست پرورد    
 : انداختنیوشش طن بھزاد در گیصدا. دی کشریقلب مرجان ت    
 من ھم ھستند، خون من ھم ی بلکھ پسرھاستند،یمرجان، آن ھا فقط فرزندان او ن -    

 . ستی جارشانیدر رگ ھا
درآوردن ...  گذشتھ بود و مرجان آرامشش را بھ دست آورده بود،ھیشوک اول    

  آورد، دختری اش را بھ دست می سالمتی نبود، سارا بھ زودی عمل سختسیآپاند
 . داشتی عالی اھیو روح.  بودی اھیخوش بن

 ختھی بھنام رۀمرجان چادرش را مرتب کرد و ھمزمان، نگاھش بھ نگاه وحشت زد    
 .شد
بھ ھمراه . دلش بھ درد آمد .  را در اعماق نگاه پسرک خواندی نگفتھ ایحرف ھا    

 : محزون زمزمھ کردیلبخند
 . دھمی بھ تو قول مد،ی آی مرونی و سالم از آن در بحیسارا صح -    
 فروکش ی کمزیطوفان نگاه پسرک ن. افتی نی داد و تسکزیآن قول را بھ خودش ن    
 .کرد
 دانست در نگاه بھزاد، با یم.  و بھ ساعتش نگاه کردخت،یمرجان از نگاه بھزاد گر    

 : گفتنی روبرو خواھد شد، اللھ با تحسزیچھ چ
در .  شدی موانھی دیاز ترس و وحشت و دلنگران شما بود، یاگر مادر من جا -    

 را با انشی داند چگونھ خودش را کنترل کند، خودش و اطرافیً مواقع اصال نمنجوزیا
 ...، کنم خالھ مرجانی منیمن شما را تحس.  کندی موانھیھم د
در نگاھش .  باال رفتند، اما سؤالش را بر زبان نراندی شگفتی بھزاد از رویابروھا    
 ی و با لحنختیمرجان باز ھم از کمند نگاه بھزاد گر.  زدی موج میگری دتیاحک
 : رو بھ رو اللھ گفتزی آمھیگال
 ی و بینگران...  سرزنش،ای از خودم بدانم فی دانم حرفت را تعریاللھ جان، نم -    

متأسفانھ ضعف از من است کھ .  ستیً مواقع کامال عادنگونھی مادر در اکی یقرار
 . توانم آن را بروز دھمینم

 ...، نبودنیمنظور من ا... نھ نھ، -    
 : بھزاد قطع شدیصحبت اللھ، با صدا    
 . استنی قابل تحسیطی بود کھ خالھ مرجانش در ھر شرانیمنظور خانم اللھ ا -    
 . بودنی منظور من ھمًقا،یدق -    
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 . او را بھ دام انداختگری بابک دصیاللھ آمد بھ بھزاد لبخند بزند کھ نگاه حر    
 و روزمندی نگاه بھزاد، پخت،ی مکث، نگاھش را بھ نگاه بھزاد ریمرجان با کم    

 .درخشان بود
او ھم عاشق ... بھنام پسر من است، نھ پسر پروانھ،... ،ی کردی اشتباه میدید -    

 .شماھاست
 : پسرش زد و نگاه در نگاه مرجان گفتۀبھزاد بھ شان    
 رونی لبخند بزرگ از آن اتاق بکی ست، شک ندارم با ی مادرنیسارا دختر چن -    

 .دی آیم
 بھ در اتاق عمل منانی اطی بخش و آرام کننده بودند، ھمھ با نوعنیحرف ھا تسک    

 .ستندی نگریم
 :باز ھم رو بھ پسرش گفت.  اش گل کرده بودیبھزاد شوخ    
 ...،ی از آھن بپوشی کنم زرھی مھیبھ تو توص -    
 :مرجان بھ اعتراض، حرف بھزاد را قطع کرد    
 ... ام؟یمگر من آدم آھن -    
 .می گوی من دخترت را م،ی بودیتو کھ سنگ -    
 یًبھزاد عمال م. ختی مرجان ری بھزاد، خون داغ را بھ رگ ھایحاضر جواب    

 .ن بھزاد را کوتاه کرد زبان،ی آتشیبا نگاھ. خواست عالم و آدم رازش را بدانند
   

 ی کرده بود، سارا با لبخندینی بشی گذشت، آن طور کھ بھزاد پری بھ خزیھمھ چ    
 بزرگ بر چھره اش ی بھ ھوش آمد لبخندنکھی اما ھمامد،ی نرونیبزرگ از اتاق عمل ب

 .ختی ررونی ھا را از قلب ھا شست و بی نگرانۀنشست، و ھم
 : را نوازش کردناگھان بھزاد، صورت مرجان    
 .الحق کھ دختر توست -    
سارا .  گشتی مثل پروانھ بھ دور دخترش مد،ی درخشی میصورت مرجان از شاد    
.  افتاده بودیگری مدار دیانگار ماجرا رو. دی دی مشی را در نگاه مادر و عمویرییتغ

 گونھ ی شد، تب را روختھی کھ نگاھش بھ نگاه بھنام ری نو آغاز شده بود، وقتیچرخش
 . حس کردشیھا

 . نبودشھیبھنام آدم ھم    
حدسش درست ... ار،یمرجان رفت تا با پزشک معالج سارا صحبت کند، دکتر شھر    

 انگار کھ د،ی خود دی کھ مرجان را روبرویمرد جوان وقت... ار،یبود، شاھرخ شھر
 .دیخند شود، نگاھش برق زد و شادمانھ ی روبرو میمی قدیبا دوست

 ... جا کجا؟نیا... شما کجا؟... بھ بھ، -    
 چکار مارستانیمگر آدم ھا در ب... ده،ی پرسی کھ سؤال مزخرفدیاما بھ سرعت فھم    

 داشتند؟
 :دیبھ انتظار پاسخ مرجان نماند و باز ھم پرس    
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 ... افتاده؟ی نکرده اتفاقیخدا -    
 ھنوز ی ناگھانداری دنینتوانست، از ا اما زد،ی بری نگرانشی کرد بھ صدایسع    

 بودن را یرانی افتاده، رسم ااری شھری حرف آقاادی زد، مرجان بھ ینگاھش برق م
 بودن را داشت بھ یرانی کھ رسم انیاما مثل ا...  کنمتشی از نو تربدیفراموش کرده، با

 . آوردیخاطر م
 :مرجان خنده اش را فرو خورد و در پاسخ بھ سؤال مرد جوان، گفت    
 دستان ماھر یاریالبتھ بھ لطف خداوند و با ...  گذشتھ،ریاتفاق کھ افتاده، اما بھ خ -    

 ...،و توانمند شما
 . باال رفتندی شگفتیابروان شاھرخ از رو    
 ... دستان من؟یاریبا  -    
 ...،یبلھ، سارا ناصر -    
 ...،سیعمل آپاند... آھان، -    
 . تکان داددییمرجان سرش را بھ تأ    
 ...، نبودی مھمزیآن کھ چ -    
 ی موانھی دیداشتم از نگران.  شوک بودکی ًبای بود، تقرزی من ھمھ چیاما برا -    
 .شدم
 روشن ی و با لبخندستی بھ چشمان خوش رنگ مرجان نگریشاھرخ با گستاخ    

 :گفت
 ...،امان از عواطف مادرانھ -    
 .مرجان ھم پاسخ لبخندش را داد    
 ...،آمده ام از شما تشکر کنم بھ خاطر نجات دخترم -    
 :شاھرخ بھ سرعت پاسخ داد    
 . ام بودفھیوظ... ؟یچھ تشکر -    
 : مرموز مرجان را ورانداز کرد و گفتی زد و با نگاھیشاھرخ لبخند مرموز    
 .دی بھ آن سن و سال داشتھ باشی دختردی آیًو در ضمن، اصال بھ شما نم -    
 ...،می ری کھ آن ھا را بپذمیری اما ناگزد،ی آی بھ آدم ھا نمزھای چیلیًاصوال خ -    
 . ساختنی مرجان، مرد جوان را سرشار از تحسیحاضر جواب    
 ...م؟یریو اگر نپذ -    
 .نگاھش در نگاه مرجان قفل بود    
 . چسبندی آسان میشانی از برچسبھا بھ پیبعض -    
 شد آن را بھ ھزار جور یم.  کھ داد بھ سرعت بھ ھراس افتادیمرجان از پاسخ    
 کی باری انداخت و بھ راھھای جملھ بھ دام منیاگر بھزاد بود او را با ھم.  کردریتفس

 نیاما با ا.  شناختی او را نمی و بم زندگریجربھ بود زاما شاھرخ کم ت.  کشاندیم
 خود نگاه مرجان را بھ دام ۀ بھ نوبزیاو ن. دیش درخیحال، نگاھش در برق مخصوص

 .انداخت
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 .دیستی نی از برچسبھا راضی است کھ از بعضنیمنظورتان ا -    
 . نداشتمی منظورنیمن چن -    
 از آن بود کھ حتری اما صرد،ی کرد، شاھرخ ھم آن را دریی در نگاه مرجان تغیزیچ    

 ...،دیایکوتاه ب
 
 
 

 .اما من چنین برداشتي داشتم -    
 .با دست خود،خود را بھ دام انداختھ بود...مرجان بھ دنبال راه فراري مي گشت،    
 را مرجان با افتخار، پسرش. راه فرار ازآسمان رسید،آرمین بھ دنبال مادر آمده بود    

آرمین نسبت بھ سن و سالش بزرگتر بھ نظر مي . بھ دكتر جوان معرفي كرد
 .بر حیرت شاھرخ افزوده گشت. رسید،درشت تر و بلند قامت

 خداي بزرگ، یعني مي گویید این مرد جوان،پسر شماست؟ -    
 .انگار از این ماجرا دل پر دردي داشت. سوال شاھرخ، نطق آرمین را باز كرد    
مي بینید آقاي دكتر؟ مثل اینكھ زمان، ھیچ تاثیري روي مادرم ندارد، این براي ما  -    

یك معضل شده، حاال دیگر خجالت مي كشم مادرم را بھ دوستانم معرفي كنم، ھمھ بھ 
ریشم مي خندند،باورشان نمي شود مادرم بھ این جواني باشد،باید برایش بھ دنبال 

 .عنوان دیگري بگردم
مرجان در حالي كھ با لذت مي خندید بھ بازوي . ھ آخر را آرمین با طنز گفتجمل    

 :پسرش زد و بھ او ھشدار داد
 .آرمین،خجالت بكش -    
مرجان ....در نگاه شاھرخ سوالي نپرسیده موج مي زد،و یك دنیا تحسین و شگفتي،     

 .با زرنگي از نگاه شاھرخ گریخت
   

 .شھریار انداخت،دل مرجان را لرزاندنگاھي كھ سارا بھ شاھرخ     
نگاھي بود كھ حرف مي زد،اما نگاه شاھرخ بھ دختر جوان، نگاه قشنگي     

 .مرجان نا امید شد. نبود،گنگ بود
تھ دلش امیدوار بود تصویر جواني او كھ بر چھره دخترش نقش بستھ بود شاھرخ     

 .را متحیر سازد
 .وان تحت تاثیر قرار نگرفتدكتر ج. اما ھیچ اتفاقي نیافتاد    
 ...،سارا خانم،مادر را حسابي ترسانده بودي -    
 :دكتر جوان لبخندي بھ سارا و سپس لبخندي بھ مرجان زد و ادامھ داد    
بھ دنبال . البتھ یك مادر را نمي توان از جوش و اضطراب مادرانھ اش باز داشت -    

 .چھ مي شود كرد،مادرند. راشندكمترین اتفاقا دنیاي اشك و دلواپسي مي ت
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شامھ تیز بھزاد بوي . و چنان لبخندي بھ مرجان زد كھ نفس مرجان را بند آورد    
رگ غیرتش چنان باد كرده . دل بھ دل بھزاد نبود. ماجرایي تازه را بھ وضوح شنید

 .بود كھ اگر كاردش مي زدي خونش در نمي آمد
تنھا گیر آورد،و دق و دلي اش را تمام و توي حیاط مشجر بیمارستان،مرجان را     

 .كمال سر او خالي كرد
 ببینم، با این دكتر تازه از فرنگ برگشتھ چھ نسبتي داري؟ -    
رنگ از روي مرجان پرید، بھ عمد گفت تازه از فرنگ برگشتھ،كھ روشن شود تا     

 ...،بھ حال اینجا نبوده و دیده نشده
 ني، منظورت چیست؟چیھ بھزاد،زخم زبان مي ز -    
 .مرجان آمد در مقابل نگاه تلخ و شعلھ ور بھزاد،قامت راست كند،اما كم آورد    
ھمان تعصب كور كورانھ اي كھ . خون غیرت و تعصب بھزاد بھ جوش آمده بود    

بال . قفس بود.تعصبشان زنجیر بود. مرجان را از خانواده ناصري فراري داده بود
 .ر مي كردپرواز را بھ قفس، زنجی

 :بھزاد از روي خشم و جنون غرید    
 .نگاھش بھ تو خیلي آشنا بود،انگار سال ھاست كھ تو را مي شناسد -    
اشك بھ چشمان مرجان ھجوم آورد،بھزاد . لحنش كنایھ آمیز و زبانش تلخ بود    

 .ھمیشھ چشم بستھ قضاوت مي كرد
 كجا با ھم آشنا شده اید؟ -    
 : كردمرجان پرخاش    
 ...قبرستان -    
از الي دندانھاي كلید شده . اما بھزاد آن را توھین بھ خودش تلقي كرد. راست گفت    

 :گفت
 .لعنت بھ من كھ نگران وضع و زندگي تو ھستم -    
 :مرجان ھم با ھمان لحن خودش پاسخ داد    
آن قدر بزرگ شده ام كھ نیاز بھ . زندگي من بھ خودم مربوط است..خوب نباشھ، -    

 .وكیل و وصي نداشتھ باش
 :پیچید*** ناگھان فریاد دیوانھ كننده بھزاد بین درختان نیمھ     
 آن پسرك نیمھ خارجي با تو چكار دارد مرجان؟ -    
ند و با كنجكاوي بھ آن ھا چشم بھزاد داشت آبروریزي مي كرد،چند نفري ایستاد    

آرزو كرد زمین دھان باز مي كرد و او را مي . مرجان از خجالت آب شده بود. دوختند
 .بلعید
 .گاھي اوقات بھزاد غیر قابل تحمل مي شد    
فقط مي خواست . مرجان بھ جاي جواب،با قدم ھاي تند و سریع بھ راه افتاد    

بھزاد . از آن سوال توھین آمیز بگریزد. و بگریزدبرگریزد،از جلو آن ھمھ چشم كنجكا
 داشت علنا او را متھم مي كرد،چھ حقي داشت؟
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بھ طوقاني . از خشم،خاكستري شده بود. بھزاد نیز شانھ بھ شانھ اش بھ راه افتاد    
 .اما مرجان از او نمي ترسید،حنایش پیش مرجان رنگي نداشت. سھمگین مي مانست

 ...،عنتيجوابم را بده ل -    
صدا از عمق گلویش باال مي آمد،انگار كھ دارند خفھ اش مي كنند،اما این قضاوت     

 .ھاي عجوالنھ و چشم بستھ خودش بود كھ داشت خفھ اش مي كرد
مرجان ھم صدایش در نمي آمد،از بس كھ تند آمده بود،قلبش مي خواست از دھانش     

 .بیرون بزند
ودت را مي زني و روي خر خودت سواري، ھان؟ چھ فایده وقتي كھ حرف خ -    

 جواب من چھ فایده اي دارد؟
با این لج بازي ھا بھ كجا مي خواھي برسي؟ بھ كجا مرجان؟ كاري كرده اي كھ  -    

 .زندگي خودت و من بھ لعنت خدا نمي ارزد
سینھ اش در آتش . مرجان ناگھان ایستاد، میخواست بھ صورت بھزاد تف بیندازد    
صدایش . برق چشمان شعلھ ورش، كور كننده بود...م زبانھاي بھزاد مي سوخت، زخ

 :در خشم مي لرزید
 ...،مرا بھ خودت جمع نبند،ھمین اخالق سگي ات زندگي ات را بھ گند كشیده -    
 .لرزش صدایش شدیدتر شد    
جي سر كھ من با آن پسرك بھ قول خودت نیمھ خار...تو چھ فكر كرده اي بھزاد، -    

 و سري دارم؟ چھ قدر فكر تو مریض است؟
بغضي كھ صداي مرجان را بھ لرزش انداخت ھبود و تنفسش را بند آ ورده بود،دل     

كلمات از ذھنش گریختند، روي نیمكتي در ھمان نزدیكي . بھزاد را بھ درد آورد
 .نشست و سرش را بین دستانش گرفت

 .اشك مرجان بي ھیچ خجالتي جاري شداما . نمیخواست مرجان اشكش را ببند    
 .بھ امید آن كھ گریھ از درد سینھ بكاھد    
 .صداي بھزاد سنگین و خفھ بود    
نگاھش بھ تو دیوانھ ام كرد، خودت ھم خیلي خوب متوجھ شدي،چون از نگاھش  -    

 .نگاھش مرموز و عجیب بود...گریختي، 
 .اي پسر من استاو بھ ج...بس كن بھزاد،خواھش مي كنم، -    
 .بھزاد پوزخند زد،اما بھ زھرخند شبیھ بود    
 .یكبار دیگر چنین حرفي بزني،از خنده روده بر مي شوم -    
 .من او را براي سارا مي خواھم -    
 :اما درعوض گفت...میخواست بگوید پس بھنام من چي؟. بھزاد تكاني خورد    
 .اما نگاھش بھ توست -    
 .وبت مرجان بود كھ پوزخند بزنداینبار ن    
 ...،ھمیشھ چشم بستھ قضاوت كرده اي، بھزاد -    
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خواھیم دید،چشمان من باز است، حتي آن چھ كھ بھ چشم نمي آید بھ وضوح مي  -    
 .بینم
مرجان میخواست بگوید اگر مي دیدي ، روزگارت بھتر از این بود،اما سكوت     
 .كرد
 :پس از لحظاتي سكوت،باز بھزاد پرسید    
 از كجا مي شناسي اش؟ -    
 .پدرش را مي شناسم،چند باري برایش فرش برده ام -    
 .بھ بھزاد برخورد    
یارو حتما كلي بھ ریشمان ...حاال دیگر با رقباي من حشر و نشر داري؟ -    

ر فرشند، آن وقت فرششان خوب جاي خنده ھم دارد،ناصري ھا خودشان تاج..خندیده،
 .تو با این لج و لجبازي ھا آبرو براي ما نگذاشتھ اي...را باید غریبھ ھا بخرند،

 :مرجان با كالفگي در جواب بھزاد گفت    
فكر توست كھ ھزار جا مي ...آن پیرمرد محترم اصال بھ این چیزھا فكر نمي كند -    

بھ تنھا چیزي كھ فكر نمي كند رقابت با آقاي شھریار ...رود و تنھا بھ قاضي مي رود،
 .ناصري ھاست

 .بھزاد آمد باز ھم اوقات تلخي كند كھ مرجان با قاطعیت جلویش ایستاد    
 .بھزاد بس كن،حوصلھ این چرندیات را ندارم،از خستگي روي پا بند نیستم -    
 .روحا و جسما خستھ بود    

   
. ستھ و از پا افتاده بود،اما خوابش نمي بردخ. خواب ھم بھ چشمان مرجان نمي آمد    

تحقیق كن،شاید دوست مرموز كھ جواھرات * صداي بھزاد در گوشش زنگ مي زد 
 *را برایت فرستاد،ھمین دكتر جوان باشد

دلش . ھنوز كنجكاو بود كھ آن دوست مرموز را بشناسد. مرجان بھ شك افتاده بود    
گوش ھایش را درون بالش فشرد و . شنودچیزھایي گواھي مي داد كھ نمیخواست ب

 .چشم بر ھم گذاشت
   

مثل گذشتھ مي خندید و نگاھش برق مي زد،اما . سارا بھ سرعت بھبود مي یافت    
مرجان،تغییري را در عمق نگاه دخترش مي دید،وقتي كھ نگاه سارا بھ دكتر جوان مي 

 .افتاد
رد چون آن تغییر را در نگاه مرجان نگراني عجیبي را در اعماق دلش حس مي ك    

امیدوار بود در این ماجرایي كھ آغاز شده بود ضربھ اي بھ . شاھرخ شھریار نمي دید
احساسات پاك و شكننده دختر جوانش وارد نشود،حاضر بود با چنگ و دندان 

سارا آسیب پذیر بود، اول .كشدحصاري در اطراف احساسات دست نخورده دخترش ب
نگاھي را كھ براي . شیب، و مرجان عمیقا برایش نگران بودیك راه پر فراز و ن
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.. دخترش آرزو داشت،در چشمان بھنام متولد شده بود نھ در چشمان شاھرخ شھریار، 
 .اما ازآن جا كھ ھمراز عشق، درد است،قلب سارا براي شاھرخ شھریار مي تپید

 سوي سارا شاھرخ برگ ترخیص سارا را امضا كرد و بي آنكھ نیم نگاھي بھ    
 :بیاندازد،چشم در چشم مرجان گفت

 .سارا خانم بھ خاطر داشتن چنین مادري، بھ شما غبطھ مي خورم -    
سارا خیلي دلش مي خواست بگوید حاضرم قسمتي از سھم خودم را بھ تو بدھم، تا     

 .تو ھم در احساسات مادرانھ اش شریكم باشي، اما شرم مانع شد
ي كوتاھي از اتاق بیرون رفت و سارا را در سكوت عذاب شاھرخ با خداحافظ    

مرجان ھر چھ سعي كرد نمي توانست احساس خوبي نسبت بھ این . آورش تنھا گذاشت
 .ماجرا داشتھ باشد

 .قبلش، خطر را حس كرده بود    
 .اللھ بود كھ آن سكوت سنگین را شكست    
 مادري مثل خالھ مرجان، بھ تو غریب و آشنا بھ خاطر داشتن...مي بیني سارا،  -    

غبطھ میخورند، البتھ كار من از غبطھ گذشتھ،من امروز و فرداست كھ چشمانت را از 
 .كاسھ در آورم

 .مرجان خنیدد،اما كسي حس نكرد كھ خنده اش غمگین بود    
سارا در دنیاي خودش بود،در حال ھواي آن چھ كھ قلبش حس میكرد،ناگھان     

 كلماتي كھ در ذھنش چرخ مي خوردند را بر زبان راند، این جا سكوتش را شكست و
 .دیگر شرم مانع شد

 میداني چھ میخواستم در جوابش بگویم؟ -    
 .اللھ مرموزانھ و شوخ، سارا را نگاه كرد    
 در جواب دكتر از خود راضي؟ -    
نگاھش در برق عجیبي مي درخشید،انگار حضور مرجان . سارا با سر تایید كرد    

مرجان داشت وسایل سارا را جمع و جور مي كرد .را اصال در آن اتاق حس نمي كرد
 .اما ھمھ حواسش بھ آن چھ كھ او میخواست بگوید بود

 ...،میخواستم بھ او پیشنھادي بدھم -    
 :اللھ با نگاھي حیرت زده بھ سرعت پرسید..سارا لبخند مرموزي زد،    
 پیشنھاد ازدواج؟مگر دیوانھ شده اي؟ -    
 :سارا با حرص پاسخ داد. اللھ طبیعت عجولي داشت    
احمق، كدام پیشنھاد ازدواج؟ میخواستم بگویم حاضرم مامان خوبم را با او شریك  -    

 .شوم
 .اما ھم چنان سكوت كرد. آورداشك بھ چشمانش ھجوم . قلب مرجان تیر كشید    
با شناختي كھ از . ھم چنان حیرت زده مي نمود. اللھ باز ھم موضوع را نفھمید    

 .سارا داشت این حرف ھا از او بعید بود
 .من نمي فھمم...این حرفھا چھ معني میدھد؟ -    
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 :اینبار سارا بھ دوستش پرخاش كرد    
 ...،از بس كھ نفھم و گیجي -    
مرجان بھ ھراس افتاد كھ مبادا اللھ برنجد،اما اللھ بھ چرندیات سارا عادت داشت،     

 .بینشان از این اتفاقات زیاد مي افتاد
 .صداي سارا مثل زنگي خطرناك در گوش مرجان پیچید    
خوب وقتي كھ من ودكتر شھریار ازدواج كنیم،مامان خوب من،مامان خوب او  -    

 .آن وقت چھ نیازي بھ غبطھ خوردن است... ھم مي شود دیگر، 
 .اللھ نگاه عاقل اندر سفیھي بھ سارا انداخت و پیروزمندانھ سر تكان داد    
مگر من ھمان اول ھمین نتیجھ گیري را نكردم؟چرا لقمھ را دور سرت مي  -    

 چھ نیازي بھ اینھمھ كلمات بي ربط بود؟..چرخاني؟
اللھ دیوانھ كننده بود، صراحتش حرص آدم را . سارا با خشم بھ دوستش نگاه كرد    

 .در مي آورد
از من مي شنوي دور این آدم از خود راضي را خط بكش، با شاه ھم فالوده نمي  -    

 .معلوم نیست با زن فرنگي اش چھ كرده. خورد
 .چیزي در قلب مرجان و ھمزمان در قلب سارا شكست    
 تو از كجا مي داني؟ -    
. داشت با نگاھي عجیب، دوستش را ور انداز مي كرد،. رزان سارا بودصداي ل    

 :اللھ ژستي بھ خودش گرفت و پاسخ داد. انگار كھ بوي حسادت را حس كرده باشد
تحقیق كرده ام،دكتر از خود راضي، مرا ھم درست مثل تو كنجكاو كرده بود، اما  -    

ین آساني درھاي قلبم را بھ رویش باز من مثل تو ساده و دست و پا چلفتي نیستم كھ بھ ا
 .بھ نظر،آدم سنگدل و از خود راضي و شارالتاني مي آید. كنم
 .طوري بھ سارا برخورد كھ انگار بھ مقدساتش توھین كرده باشند    
 بھ چھ حقي بھ مردم توھین مي كني؟ -    
 .من نظر خودم را گفتم -    
 .ر روي مردم قضاوت نمي كنندآدم ھاي كو. كسي نظر تو را نپرسید -    
مرجان خودش را . رنگ از روي سارا ھم پریده بود. اینبار اللھ بھ راستي رنجید    

 :وسط انداخت و گفت
 .ھنوز كھ اتفاقي نیافتاده...چرا مثل سگ و گربھ بھ ھم مي پرید؟ -    

 
 

 کھ مچش باز شده باشد یسارا تازه حضور مادرش را در اتاق حس کرد، مثل کس    
 : و با خجالت گفتدینگاھش را از مادرش دزد

 ...د؟ی جا بودنیمامان شما ا -    
 یدگیمرجان با تظاھر بھ رنج.  باشددهی را نشناتی بود کھ نبوده و آن چرنددواریام    

 :دیپرس
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 ... قدر کم رنگ شده ام؟نی ایعنی... ؟ینی بی مرا ھم نمگریحاال د -    
 : دخالت کرداللھ    
 ...،دهی چشمانش کشی بھ رواهی سی دکتر پرده ای آقاد،یشما کم رنگ نشده ا -    
 نگفت، زبانش یزیبھ دوستش چشم غره رفت، اما چ. سارا تا بناگوش سرخ شد    

 .کوتاه شده بود
 : گفتی جدیمرجان با لحن    
 ست، ی و شکستنفیرقلبت ظ...  با احساسات روبرو شو،یسارا، عاقالنھ و منطق -    

 . بزندی بھ آن لگدیآن را سر راه نگذار تا ھر کس و ناکس
 . تازه شکوفا شده اش نگران بودۀ غنچیبا تمام وجود برا    

   
 ھم نی امن،یدرست مثل آرم.  در خانھ کم رنگ شده بودنی بود کھ حضور امیمدت    

بچھ .  مرجان افزوده شده بودی داد، بر دلشوره ھای بھ خانھ نشان نمی چندانیدلبستگ
 بود، حاال ختھی رشانی اش را بھ پای داشت، و زندگی کھ با جان و دل دوستشان مییھا
 ری زنی کرد زمیمرجان حس م.  شدندی مراکنده از دور و برش پیحی توضچی ھیب
 خود یاما باز ھم برا... زد،ی ری گاھش فرو مھی کرد تکیحس م.  شودی می خالشیپا
 ھر کدام راه خود ،ی روند کھ تو انتظار داری بھ راھدی بچھ ھا کھ نباد،یراش تی ملیدل

اما . ستادی ای پا می گرفت و روی مروی نشی ھای تراشلی رو دارد، با دلشیرا پ
 از یھنوز بھ قدر کاف.  خواستیاحساس مادرانھ اش بچھ ھا را دور و برش م

 . زود بود کھ آن ھا بھ راه خود روندیلیخ. وجودشان لذت نبرده بود
 بلند و باال ی بود، آرزوھازانی از خانھ گرشھی ھمًبای و تقری شاکشھی ھمنیآرم    

 بال و دنیمادرش را مسبب چ...  باال برود،یکی خواست پلھ ھا را دو تا یداشت و م
ن  داشتھ بود، چوغی از ثروتش را از آن ھا دریمی دانست، پدربزرگ نیپروازش م

 . لج افتاده بودۀ دندیمادر رو
 کھ یلی کرده بود، و دالی کھ مادر طی بھ راھد،یشی اندی بھ راه خودش منیآرم    
 یمتی خواست، بھ ھر قی نداشت، او پرواز خودش را می بود کاردهی خود تراشیبرا

 ...، در خانھ کم رنگ شده بودن،یو حاال ام...  از مادر،دنی برمتی بھ قیحت... کھ شده،
 . خواست از خانھ ببردیانگار او ھم م...  مھرداد دومش،نش،یام    
 خوبش ھم در الک خودش فرو ی مرجان نشست، سارای در گلونی سنگیبغض    

 جا نیمرجان ا.  طراوت سارا را گرفتھ بوداریفکر و ذکر شاھرخ شھر... رفتھ بود،
 فکر نکند، ی حداقل منفای کرد بھ آن فکر نکند، ی می شده بود، اما سعری گنیھم زم

 کرد، گذشت ی صبر می کمدی باقطف...  افتاد،ی مدار خوبش می روزی ھمھ چدیشا
 . مرھم بر سوزش دلش بودنیزمان بھتر

 لب زمزمھ ری زیری از حزن و دلگی خارج شد و با حالتیمرجان از چشم پزشک    
...  نخ و رنگ، چشمانش را از پا انداختھ بود، با نقش ویباالخره باز! نکیکرد، ع

 کمتر دی خواھد بای کرده بود کھ اگر سالمت چشمانش را مھیچشم پزشک بھ او توص
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 ی کرد تکھ ایمرجان حس م...  شد؟ی ممگر  سر و کار داشتھ باشد امایبا نقش و قال
... او را از عشقش باز داشتھ بودند،...  جا گذاشتھ،کیاز روحش را در آن مطب تار

 توانست داشتھ ی میی اش چھ معنایآن وقت زندگ... از آن چھ کھ بھ روحش بستھ بود،
نقش و نخ   بایدر باز...  برد،ی مادی از ی را پشت دار قالی زندگیاو غم ھا... باشد؟

 .ستادی ای پا می گرفت و روی میو رنگ انرژ
او سالمت روحش .  کرده بودی اھودهی بیۀرفت، چشم پزشک بھ او توصخنده اش گ    

 ...،چکار بھ سالمت چشمانش داشت...  بود،ی نقش و رنگ و قالونیرا مد
 داد یاما اجازه نم...  آمد، ھر جور کھ بود،ی چشمانش کنار میبا از پا افتادگ    

 . روحش بودحی تفرینشستن پشت دار قال... فتد،یروحش از پا ب
 بود، چشمان ھزار دهی اش خلنھی در سیانگار خار.  گذاشتی سازنکیپا بھ ع    

 .دی رسی خط مانی اش از پا افتاده بودند، داشت بھ پاییرنگ و جادو
 زی شده بود، و حاال ھمھ چرشی نظی بود کھ مھرداد مسحور چشمان بروزی دنیھم    

.  مھرداد افتادیبای چشمان زادیبھ .  شدی مکی خودش نزدیعی طبانیداشت بھ پا
 ...، گورستان بستھ مانده بودنددی سنگ سپری کھ چھارده سال زیچشمان

 تر از خون مھرداد نیمگر خون او رنگ...  بودند،دهی پوسد،ی بگوامدیمرجان دلش ن    
 .بود
 ی مرجان توانست بھ افکار درھم و برھمش نظم ببخشد، و احساس خوبشھیمثل ھم    

 . سازدی بدنش جاریارا در رگ ھ
 و درخشان بھ نظر بای زشھی ساز روبرو شد، لبخند زد، و مثل ھمنکی کھ با عیوقت    
 .دیرس
 دور از انتظار ی در جاھادی کھ ما بانیمثل ا...  جا کجا،نیشما کجا، ا... بھ بھ، -    

 ...،ی سازنکی و حاال ھم عمارستانیقبرستان، ب... م،ینیشما را بب
مرجان ھرچھ .  سبز شدشی درخشان، ناگھان جلوی بود کھ با لبخنداریشاھرخ شھر    
بھ قول اللھ .  نسبت بھ مرد جوان داشتھ باشدی توانست احساس خوبی کرد نمی میسع
و خالصھ ...  زد،یبا غرور حرف م.  کردیمغرور نگاه م.  بودی از خودراضیآدم

 . کردی جدا بافتھ رفتار مھ افتاده باشد مثل تافتلیانگار از دماغ ف
 ی انگار بھ موجودد،ی دی منیی از باال بھ پای را نگاھاریمرجان نگاه شاھرخ شھر    

ناگھان مرجان از افکارش خنده اش گرفت، چھ قدر ...  نگرد،یبدبخت و وامانده م
 شد تنھا ی ساخت، چھ راحت موالی بھ آدم ھا از آن ھا ھی منفی شد با نگاھیراحت م

 . متنفر شدای  ودیبا فکر، قضاوت کرد و عشق ورز
 نباری لبخندش را تکرار کرد، انی اوست، بنابرای مرجان براۀشاھرخ گمان برد خند    

اما نگاه مرجان بھ سرعت ھشدار دھنده شد و باعث شد ... رتر،یگرم تر و نفس گ
 .شاھرخ لبخندش را جمع کند

 ...د؟ی در آورده ای سازنکیه کھ سر از ع افتادی چھ اتفاقنباریا -    
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 نگاھش یحت.  خواستی پاسخ می کرد، و با گستاخی سؤال میشاھرخ با گستاخ    
 . گستاخانھ بودزین

 : پاسخ دادی تفاوتیمرجان با ب    
 . بدھمنکیآمده ام سفارش ع -    
 اما مرجان بھ سرعت نگاھش را خت،یشاھرخ نگاھش را بھ نگاه مرجان ر    

 رفت، پوست یاما شاھرخ از رو نم.  چشم دوختنیتری پشت وی ھامیچرخاند و بھ فر
 :دیباز پرس.  داشتیکلفت
 ... خودتان؟یبرا -    
 .دی خود کشینگاه سمج شاھرخ، نگاه مرجان را بھ سو    
م را از پا  با نقش و نخ و رنگ، چشمانیبھ قول چشم پزشکم باز... بلھ، -    

 ...،انداختھ
 .نگاه شاھرخ بھ عمق نگاه مرجان نفوذ کرد    
 .دی را از حد بھ در برده ای بازدیشا -    
 : گفتی جداریمرجان، بس    
ً کرده ام، روحا یمن با نقش و نخ و رنگ زندگ...  بوده،یزندگ...  نبوده،یآن باز -    

 ً.و جسما
 .دیایشاھرخ قصد نداشت کوتاه ب بود، اما ی نقصیجواب کامل و ب    
 ...،دی بھ فکر چشمانتان ھم باشدیاما با -    
 . جا ھستمنی انی ھمیبرا -    
 ... راه حل است؟نی آخرنکی عدی کنیشما فکر م -    
مرجان .  نمودی کھ نگران از دست دادن جشن تولدش باشد، نگران میمثل بچھ ا    

 .خنده اش گرفت
 ...د؟ی سراغ داریگریشما راه د -    
 ... ست؟ی کافگری ددی کنیفکر نم... د؟ی کنشی رھادی توانینم -    
 ی بود، بھ طوری مکثچی ھیپاسخ مرجان ب.  کردینگاھش، نگاه مرجان را رھا نم    

 . کرددیکھ شاھرخ را ناام
 . ام بھ آن وابستھ استیزندگ.  کنمشی توانم رھاینھ نم -    
 بود، بھ او چھ بی عجیلی کرد، خیرجان را خستھ مسماجت شاھرخ، داشت م    

 !... داشتیربط
 ...د؟ی دارازیبھ پولش ن -    
 :مرجان با صراحت پاسخ داد    
 . چرخانمی ام را می راه، زندگنیبلھ از ا -    
 ... دست و پا کنم، آن وقت چھ طور؟تانی سبک تر برایاگر کار -    
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 بھ مرد جوان چشم دوخت، و ریمتح. ده کرد زرتیاصرار شاھرخ، مرجان را ح    
 یبینگاه شاھرخ، نگاه عج. ختی ترس بھ دلش رد،یاز آن چھ کھ در آن نگاه سمج د

 .بود
 روحم را برطرف یتشنگ.  کار دارمنی بھ ای روحازی ن،ی مادازیمن عالوه بر ن -    

 . سازدیم
 . را سفارش دادنکشی و عختی پاسخ، از کمند سؤاالت شاھرخ گرنیمرجان با ا    
 .دی بھ انتظار خود دابانی آمد، شاھرخ را کنار خرونی بی سازنکی کھ از عیوقت    
 ... توانم برسانمتان؟یم -    
 .مرجان خنده اش را فرو خورد    
 .بھتر است مزاحمتان نشوم... ار،ی شھریمن ھزار جور کار دارم آقا -    
 یی نداشت، اگر آشنای جوان، صورت خوش مرد جذاب وکی شدن مرجان با دهید    

 مردم ھراس ۀ عجوالنیمرجان از قضاوت ھا...  گفت؟ی چھ مد،ی دیآن ھا را م
 بود یفقط کاف...  کردند،ی سابقھ ات را لکھ دار می گناھچی ھی آسان و بیلیخ. داشت
 .فتدی دستشان بیبھانھ ا

 کرد کھ زودتر ی پا و آن پا منی دو نگاه کنجکاو از کنارشان گذشت، مرجان ایکی    
 . بودن را فراموش کرده بودیرانیاما شاھرخ سمج بود و رسم ا... برود،

 .دی دھم بھ ھر ھزار کارتان برسیبھ شما قول م -    
 . بتراشدیگری دۀ بھ راه افتاد و مجال نداد مرجان بھانلشی اتومبیشاھرخ بھ سو    
اما مرجان .  مرجان باز کردی جلو را برا و جادار بود، شاھرخ دربای زنشیماش    

 جلب ی بھ حد کافلی با آن شکل و شمان،یآن ماش. ندی عقب بنشی صندلی داد روحیترج
 . کردیتوجھ م

 !... خوب باشمیرانی اکی نگرفتھ ام ادی ھنوز دینی بیم -    
 . لبخند زدطنتی و با شختی بھ چشمان مرجان رنھینگاھش را از داخل آ    
 ...د؟ی ترسی و قضاوت ھا مھای داورشیاز پ -    
 . جمع بودیو حواسش حساب.  داشتی و ذھن فعالزینگاه ت... چھ باھوش بود،    
 تر بھ قی گرفت دقمی تصمنیبنابرا.  طرف استیزیمرجان تازه دانست با آدم ت    

 . جواب دھدرشی ناپذانیسؤاالت پا
 شی قضاوت ھا و پی برای خوبۀ طعموه،ی زن بکی ام، دهی ترسشھیھم -    

 . چسبانندی بھ او می را بھ راحتیھمھ نوع وصلھ ا. ھاستیداور
 . شدی در آمد و جدطنتینگاه شاھرخ از ش    
 کند، حاال چکار دارد کھ ی خودش را می زندگی ھر آدمد؟ی بدھتی اھمدیچرا با -    

 ... دارند؟ی درباره اش چھ قضاوتگرانید
 .زون زد محیمرجان لبخند    
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... د،ی بدھتی کھ اھمدی مجبوردی کنی جا زندگنی کھ ای شود، مدتی مھم متانیبرا -    
 چگونھ درباره نی بنابراد،ی کنی می مردم زندگنی انیشما ب... د،یھمرنگ جماعت شو

 . کندی مدای پتی اھمتانی کنند برایتان فکر م
 کنم، فکر مردم بھ ی وسواس مزخرف زندگنی خواھم در اینم... خدا نکند، -    

 .خودشان مربوط است
 ...،مردم.  کندی مدایاما کم کم بھ شما ھم ارتباط پ -    
 : خشن گفتی و با لحندیشاھرخ بھ وسط حرف مرجان دو    
 گرم یی توانند سرشان را جای کھ نمی وقتکارند،یاز بس کھ ب... مردم،... مردم، -    

شما .  کار مزخرف، متنفرمنیچھ قدر از ا.  کشندی و آن منی ایکنند، سرک بھ زندگ
 .دی مردم را بھ حال خود رھا کننیرا بھ خدا ا

 : پاسخ دادیجانی خشم و ھچی ھیمرجان با متانت و ب    
 . کنمی می مردم زندگنی انی است، من برممکنی غنیا -    
 . ستی اسمش مردگست،ی نی زندگنیا -    
 .دیی پای مرجان را منھی از داخل آیفک شاھرخ منقبض شده بود و با گستاخ    
 :دی پرسیدگی کھ جا خورده بود با رنجی کرد، در حالرییحالت نگاه مرجان تغ    
 ...ست؟یمنظورتان چ -    
 :شاھرخ رک و گستاخانھ پاسخ داد    
 . مرده حسابش کرددی قبر شوھرش، خانھ اش را بسازد، بای قدمکی کھ در یزن -    
 .دی منظور شاھرخ را نفھمیباز ھم مرجان بھ درست    
 ...د؟یی بگودی خواھیچھ م...  چھ؟یعنی حرف نیا -    
 : در جواب مرجان گفتیشاھرخ با کالفگ    
 ۀ تجرباقتی قلب و روح شما لد،ی کرده ای مرده زندگکیچھارده سال با خاطرات  -    

 ... تازه را نداشت؟یعشق
 ... داشت؟یًاصال چھ حق...  داشت؟یبھ او چھ ربط.  بستخینگاه مرجان     
 ...،دیشما حق ندار -    
 .باز ھم شاھرخ گستاخانھ صحبت مرجان را قطع کرد    
اما ...  آدم ھا بھ خودشان مربوط است،ی را ندارم، زندگی گونھ سؤالچیبلھ، حق ھ -    
 .جکاو شده ام پاسخ شما را بدانمکن

 مارگونھیغرورش ب.  را بھ خودش ندادی خشک و خالی عذرخواھکی زحمت یحت    
 .بود
 : گفتنانی داشت، با اطمنی در آستیمرجان جواب دندان شکن    
 باشکوه را تمام عمر در قلب و روحم یعشق...  عشق نداشتم،ۀ بھ تجربازیمن ن -    

 . کندی منیری را گرم و شمیھ لحظھ ھاک... داشتھ و دارم،
 مھرداد بر ۀخاطر. دی تھ کششیانگار صدا.  ادا کردفی ضعی آخر را با صداۀجمل    

 کھ در اعماق نگاه مرجان گرم و یشاھرخ بھ احترام عشق.  افکندھیصدا و نگاھش سا
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مرجان آن . دی رسی نمی اجھی نتچی بھ ھیچنان بحث. زنده و روشن بود، سکوت کرد
 . را ببنددھرخ قانع کننده داشت کھ زبان شالیقدر دل

 .دی کششی پیگری سکوت، شاھرخ موضوع دیپس از لحظات    
 ...د؟ی از خانھ کار کنرونی بدی حاضرد،ی جوابم را ندادیراست -    
 .در خانھ راحت ترم. ستمینھ حاضر ن -    
 سالمت ،ی مالازی نیبرا...  عطش روحتان،ی برادیبافتن فرش را بگذار -    

 .دیندازیچشمانتان را بھ خطر ن
 تان ی خسروان دانند، در ھر حال از ابراز ھمدردش،یصالح مملکت خو -    

 .متشکرم
 داشت، مرجان معذب شده بود، با ی پرحرفۀ راند، چون کلیًشاھرخ عمدا آھستھ م    
 : معترض گفتیلحن
 ...،ر جور من ھزاد،ی نداری اگر شما کارار،ی شھریآقا -    
 . تمام گذاشتمھی حرف مرجان را نیباز شاھرخ با گستاخ    
 ...،ندهی ھزار روز آی برادی تمامتان را بگذارمھیھزار کار ن -    
 .دی خندی انداخت، اما نگاه شاھرخ مشی بھ سوینیمرجان نگاه آتش    
 ھرگز د،یری تان بگی وقت مرا با سؤاالت تمام نشدندی خواھی دانستم میاگر م -    

 .رفتمی پذیدعوتتان را نم
 ...د؟ی ماھان چھ طورۀ با باغ شاھزادد،ی ارفتھیحاال کھ پذ -    
 زنھا وهی خواست با بیم...  جوانک منظورش چھ بود؟نیا. بند دل مرجان پاره شد    

 ...بپلکد؟
 ... بود؟اوردهی نریسھل الوصول تر از او گ    
 ...، بر زبان راندًقایمرجان افکارش را دق    
نفس ... ؟یبھتر نبود بھ دنبال تکھ تازه تر، سرگرم کننده تر و تازه نفس تر بگرد -    

 ...،دهی ماجراھا برنی ایمن برا
 .دی لرزی میدگی از خشم و رنجشیلحن مرجان، مثل زھر، تلخ بود و صدا    
 کھ شاھرخ بھ یقتو. ستادی ای وحشتناکی با صدانیشاھرخ ناگھان ترمز کرد و ماش    
 . زبانش بند آمده بود و نگاھش مات شده بودرت،ی از فرط حدی مرجان چرخیسو
 . کردی دل دل مشی ھاقھی ھولناک در شقیاضطراب    
 زد، ی مادی فری گناھینگاھش در ب.  بھ او ندادی سؤال و صحبتچیمرجان مجال ھ    

 ...،ندیاما مرجان نخواست آن را بب
 . کردیشاھرخ مثل مسخ شده ھا نگاھش م. دی شد و در را بر ھم کوبادهی پنیاز ماش    
 لحظھ از پشت آن کی ی برای حتدی دھی کھ اجازه نمدیامثال شماھا ھست -    

چھ ...  دارد متنفرم،فی ھمھ نگاه کثنی کھ ایاز اجتماع...  خارج شوم،ی لعنتیوارھاید
 یافسارم بھ دست ھر کس و ناکس و ستی سرم نی مرد باالیۀکھ سا... ؟یفکر کرده ا

 ... افتد ھان؟یم
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 بود کھ سال ھا در دل خاموش کرده یادی فرد،ی کھ مرجان از عمق گلو کشیادیفر    
سرانجام .  خاستی بود کھ از جگرش برمیادیفر... بود و با درد آن ساختھ بود،

 . کندی خالیکیتوانستھ بود آن را بر سر 
 اش سرباز کرده نھی گرچھ زخم مھلک سدی دوی اتوبوس واحد می کھ بھ سویوقت    

 جگرخراش را از دوش ادی آن فرنیبار سنگ.  کردی میاما احساس سبک... بود،
 .برداشتھ بود

    
 

 . خوردیسارا، فراموشش کن بھ درد تو نم -    
ھرگز نگاه .  بود کھ سارا جا خوردنی و آن قدر غمگینگاه مرجان آن قدر جد    

 اریداشت بھ خاطر شاھرخ شھر. دلش بھ درد آمد.  بوددهی ندنی قدر غمگنیادرش را ام
 :دیملتمسانھ نال. دی جنگیبا مامان خوبش م

 ی و خوشبختندهی آی خواھد با شما حرف بزند، پای کنم، او میمامان، خواھش م -    
 ...،دی مرا آرزو داشتی خوشبختشھیشما کھ ھم.  استانیمن در م

انگار مرجان را ...  لحن سارا ملتمسانھ بود اما نگاھش طلبکارانھ بود،گرچھ    
 . دانستیموظف بھ انجام خواستھ اش م

 . کردی را حس مزی و احساسش ھمھ چدی دی را مزی مرجان، ھمھ چقینگاه دق    
 . گرفتھ بوددنی از قلب سارا وزیامواج سرد    
 یدگیخشم و رنج...  گرفت،ی دردانھ اش را داشت از او مزی عزار،یشاھرخ شھر    

 بار بود کھ قلبش نفرت را نی اولیبرا.  شدی ملینسبت بھ شاھرخ داشت بھ نفرت تبد
 ...، کردیتجربھ م

 متنفر شود، نفرت، عشق باشکوھش یتا بھ حال بھ خودش اجازه نداده بود از کس    
 . آلودیرا م
 داشت تمام اریشاھرخ شھر.  زار بزندیاری بدبنیا خواست بھ خاطر یمرجان م    

 ی کرد و از او می ارزش می بود، بدهی با چنگ و دندان جنگشانی را کھ براییارزشھا
 ...،گرفت

 داشت، ی گرفت و روحش را سرپا نگھ می می را کھ از آن ھا انرژیداشت منابع    
 . کردیمسدود م

 ی او فرود آمده بود و داشت معنایدگ بر زنی آسمانی مثل عذاباریشاھرخ شھر    
 ی آدمنی شد با چنی میچھ طور قلبش راض.  بردی سؤال مری او را بھ زیزندگ

 گرفت دست بھ دامان بھزاد میتصم.  خواست سر بھ تنش نباشدیم... روبرو شود؟
 . کندیچیرا چگونھ ق یی آدم ھانی دانست دم چنی خوب میلیشود، بھزاد خ

 : گفتیمرجان در جواب بھ التماس دخترش بھ آرام    
 دی من است کھ سفی آرزونی دخترش را دارد، ای خوشبختی آرزویھر مادر -    
پانزده سال از تو ... ،ی تفاوت سننھمھیبا ا...  مرد،نی اما نھ با انم،ی ات را ببیبخت
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 شده یمیھنھ و قد او کی دارد، برای تو تازگیآن چھ کھ برا... بزرگتر است سارا،
 زھای چنیسارا بھ ا.  بردی او را سر مۀحوصل ، کندیآن چھ کھ تو را سرگرم م. است

 کھ امروز مھم ی مسائلنی شوند، ھمی مشکل ساز می ھا در زندگنیدقت کن، ھم
سارا .  نشانندی ماهی و بھ روز سرندی گی فردا دامنتان را مند،ی آی و بھ چشم نمستندین
 از او یحت... ،ی دانی اش نمی از زندگزی چچیتو ھ... ،ی خواھم چشمانت را باز کنیم

 !... کھ با ھمسرش چھ کردهی ادهینپرس
 : حق بھ جانب گفتی اافھی و با قیسارا با حاضر جواب    
 ...، مامانی بپرسدی ھا را تو بانیا -    
 ی میچارگیاس ب دستانش گرفت، احسنیمرجان چشمانش را بست و سرش را ب    

 ی اعمال آدم را بازتاب منھی آنیدرست ع...  بود،یعجب روزگار نامرد... کرد،
 کھ گفتھ بود ی کرده بود، آن زمانیچارگی قدر احساس بنی مادرش ھم ھمیعنی... داد،

حاال احساس ... ن روزگار،ی کرد ای خواھد؟ عجب قصاص میفقط مھرداد را م
اما ... د،ی دی موالی ھکیمادرش ھم مھرداد را  دیشا...  کرد،یمادرش را درک م

 کھ ده،ی کھنھ کار و سرد و گرم چشییوالی بود، ھوالی شاھرخ بود کھ ھنیا... نھ،
 . او را جادو کرده بودۀدخترک چشم و گوش بست

 ...، خودش، حرف نشنوی ھای دنده بود و مثل جوانکیسارا مثل خودش لجباز و     
 بھ ی ازدواج کند، آن وقت او چھ خاکاری گرفت با شاھرخ شھری ممیاگر تصم    

 ...خت؟ی ریسرش م
 . بکوبدواری سرش را بھ دی خواست از بدبختیمرجان م    
 ...از خودش بھ تو چھ گفتھ؟... ؟ی دانی سارا، تو از او چھ منمیًاصال بگو بب -    
با . دیچی پیھ خود م کھ درد داشتھ باشد و نخواھد بروز دھد، بیسارا مثل کس    

 : تند گفتی و با لحنیکالفگ
 ی بھ آن ماھاری شھریآقا...  است،اری شھری او پسر آقایمامان مگر خودت نگفت -    

 ... تواند بد باشد؟یپسرش چھ قدر م
 . داشتھ باشدی توانست زبان تلخ و گزنده ای خواست میمرجان اگر م    
 . کھ قارون پسر آدم بود،یبھ ھمان بد -    
 .ً و چشمانش فورا از اشک پر شدنددیچانھ اش لرز.  شددیرنگ سارا مثل گچ سف    
 .اوری بلی دلمی ست برایخوب اگر آدم بد...  مامان،یتو با من لج کرده ا -    
 . دخترش آغوش گشود، اما سارا بھ آغوش مادر، پشت کردیمرجان بھ سو    
 اشکش را زشی ریاما جلو.  شددهی رحم، خراشی بی بغض مرجان ھم دریگلو    

 .گرفت
 ی آدم نگاه منی احساس بھ ایتو از رو...  کند؟یکدام مادر با جگرگوشھ اش لج م -    
 .نگاھش کور است. ندی بی را نمزھای چیلی نگاه احساس، خ،یکن

 .سارا در چشمان مادرش براق شد    
 .ستی ن نگاه تو کھ کورن،یخوب، تو بب -    



 55 

 . شناسمی آدم را منی ام، من ادهیمن د -    
 : زدغی جًبایسارا تقر    
 چشم بستھ قضاوت ی دار،ی شناسیتو ھم مثل من او را نم...  مامان،ی ادهینھ ند -    

 .ی کنیم
 .چی ھًبایتقر...  دانست؟ی چھ ماریاو از شاھرخ شھر. مرجان حق را بھ دخترش داد    
 قانع کننده لی دالمی برادی کنم، بای بھ حرفت گوش نمیمامان، تا او را نشناس -    

 .یاوریب
 با آن دی نمانده بود، بھ خاطر دخترش باشی برایگری دۀمرجان مستأصل ماند، چار    

 پا کی رفت، مرغش ی بھ گوش سارا نمیثی حرف و حدچیھ.  شدیمرد روبرو م
 .داشت

 بعدازظھر کی.  چھار بعدازظھر بودًبایساعت تقر. آمدزنگ خانھ بھ صدا در    
 . کردی کھ تا مغز استخوان نفوذ می رنگ، و سوز سرددهی پردی با خورش،یزییپا

 : خفھ رو بھ مادرش گفتیی و با صدادی دواطی ھا بھ حدهیسارا مثل جن د    
 .مطمئنم خودش است. مامان، آمد -    
.  اللھ انداختۀ بھ خانواری دیودش را از روو سپس از نردبان باال رفت و خ    

 از زی دخترش خنده اش گرفتھ بود، و نۀ گل کردیمرجان از ھول و ھراس و گونھ ھا
 ی اجازه نمیسوز سرد، حت...  آمدن انتخاب کرده بود،ی برااری کھ شاھرخ شھریوقت

 خشک و اریبس.  وارد شدینیری گل و شۀعبشاھرخ با ج. داد چشمان آدم باز بمانند
باز ھم مرجان خنده اش را . ختندی از نگاه ھم گریحت.  کردندی با ھم احوالپرسیرسم

 . کردیی کوچکش راھنماییرایفرو خورد و مرد جوان را بھ اتاق پذ
 ری برازنده و چشم گاریبلند قامت و جذاب، و بس.  داشتیرگذاریمرد، حضور تأث    

 ری چشم گنی مرد اعتراف نکند، ھمتیمرجان نتوانست بھ جذاب.  بوددهیلباس پوش
 . بوددهیبودنش نفس سارا را بر

 و افت،ی خانھ ۀ مرجان را در گوشھ گوشۀ شاھرخ، صفا و ذوق ھنرمندانزینگاه ت    
 دانست با یمرجان م.  داشتی و موشکافقینگاه دق. دی درخشنیدر چشمانش برق تحس

 در یدگی و رنجی نمود و ناآرامیمعذب م. ستی طرف نی و حواس پرتیآدم سطح
 . بوددایچشمانش پ

سرانجام .  مبل نشست و بھ خود اجازه داد بھ چشمان مرجان بنگردیشاھرخ رو    
 و یدگی رنگ، و سرشار از رنجدهینگاه ھا پر. نگاه ھا بھ احوال ھم اعتراف کردند

 . بودیدلخور
 : گفتمتیشاھرخ با مال    
 . مزاحم باشمدمی ھا خدمت برسم، اما ترسنی خواستم زودتر از ایم -    
 محو در خود ی بود، و رنجینگاه شاھرخ جد. ختی بھ ھم آمگرینگاه ھا بار د    

 اری آنسوتر از شاھرخ نشست، و بسی گذاشت کمزی می رووهی و میمرجان چا. داشت
 :رک گفت
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 دیھ شده باش متوجدوارمیام... د؟ی چکارش دارد،ی آن مزاحم دخترم شده ایبھ جا -    
 . قرار داردیکھ در چھ سن و سال حساس

 . سرد از خودش دفاع کردی تند و کلماتیبا لحن.  شددیرنگ شاھرخ مثل گچ سف    
 روشن شود، د،ی ام چسبانده ایشانی کھ بھ پی آن برچسبفی تکلدیخانم اجازه بدھ -    

 .دی بچسبانیگریبعد بر چسب د
 ست،ی دانست منظور شاھرخ چی خوب میلیخ.  و شعلھ ور شدزینگاه مرجان ھم ت    

 :دی مخصوص پرسیاما خودش را بھ آن راه زد و با لحن
 ... کدام برچسب؟ار،ی شھری فھمم آقایمنظورتان را نم -    
 . بار فک شاھرخ منقبض شدنیا    
... بود،برداشت شما اشتباه ... ،ی بھ شما نداشتم خانم ناصری جسارتچیمن قصد ھ -    

 . بدھمحی توضتانی برادی اجازه ندادیو حت
 . دادیمرجان جبھھ گرفت، حق را تمام و کمال بھ خودش م    
 . بھ من بودنیًکارتان علنا توھ... ؟یحیچھ توض -    
 . شاھرخ بلند شد و نگاھش آتش گرفتیصدا    
 ...؟ینیچھ توھ -    
 .مرجان نگذاشت شاھرخ ادامھ بدھد    
 ی من کدیدعوت بھ باغ شاھزاده ماھان، شما فکر کرده بود... ؟ینی توھچھ -    

 ...ھستم؟
 را ھی قضی جورکی دانست، آمده بود ی خوب میلی را خنیشاھرخ گند زده بود، ا    

 . کندریختم بھ خ
 . بود، بھ او ھم برخورده بوددهی عذاب کشیلی چند روز خنیا    
 . دوست از شما دعوت کردمکی من مثل ،یخانم ناصر -    
ھزار ...  ام،وهی زن بکی من ار،ی شھری است آقارانی جا انیا... ؟یکدام دوست -    

 . چسبانندی ام میشانیبھ قول شما ھزار جور برچسب بھ پ.  زنندیحرف پشت سرم م
 . را تازه دانستھ بودنیشاھرخ سکوت کرد، حق با مرجان بود، ا    
 ...،زی کنم، بھ خاطر ھمھ چیآمده ام عذرخواھ -    
 یسارا راست م.  بودینگاه معذب و محزون.  شدختھینگاه شاھرخ بھ نگاه مرجان ر    

 . داشتھ باشدی توانست ذات بدی نماری شھریگفت، پسر آقا
 . دچار عذاب وجدان شده امی بدجوردیباور کن... د؟یری پذی مرا میعذرخواھ -    
مشغول پوست کندن . ختید و از نگاه شاھرخ گرمرجان خنده اش را فرو خور    

 . شدوهیم
 ندارم، اجتماع آدم را یضی فکر مردی کنم، باور کنی از شما عذرخواھدیمن ھم با -    

 .می بھ آن نگاه کناهی سنکی دارد از پشت عیوا م
 تکان دھنده در چشمان شاھرخ ینگاھ.  را بھ شاھرخ تعارف کردوهیمرجان م    

 .نشستھ بود
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 ۀ ھمدی ددی آن وقت خواھد،ی چشمانتان برداری را از رواهی سنکی عنی ادوارمیام -    
 .ستندی ناهیآدم ھا س

 . لبخند بر لبان مرجان ظاھر شدکی از یطرح    
 . شومی نمیدچار خوش باور.  استشتری بتمی احساس امناهی سنکیبا ع -    
 ی صادقانھ میاز او اعتراف.  نگاه مرجان را بھ دام انداختیرکیشاھرخ با ز    

 . حرف ھا بودنیخواست، اما مرجان زرنگتر از ا
 .نمی بی در اطراف خودم نمیمن کھ حصار... کدام حصار؟ -    
 ...، جدا کنندهی اما بھ حد کاف،ی حصار نامرئکی -    
 ...ًمثال قرار است از چھ جدا شوم؟... جدا کننده؟ -    
 ی در دانستن اسرار زندگیبینگاھشان درھم قفل شده بود، شاھرخ سماجت عج    

 . دادی نمی حقنیمرجان بھ او چن... ؟یبھ چھ حق. مرجان داشت
ھ  خود ساختی برای واقعییای دند،ی جدا شده اد،ی جدا شویزی از چستیشما قرار ن -    

 ...،دیا
 ی و بھ تنددی حرف شاھرخ دوانی خورد، بھ سرعت بھ می مبل تکانیمرجان رو    

 :گفت
 و تی من بھ خودم مربوط است، مھم آن است کھ در آن احساس امنیایدن -    

 . کنمی میخوشبخت
 خواست مرجان را بھ ی نبود، منی توھایقصد او جسارت . زبان شاھرخ بند آمد    

مرجان بھ دور خود حصار . نھ وا دارد، اما باز ھم بھ او برخورده بود صادقایاعتراف
 . بوددهی کشنی آھنیدژ.  بوددهینکش
 . شدی بھ عذرخواھریشاھرخ ناگز    
 توانم منظورم را ی خورد، متأسفم کھ نمی بھ شما برممی گوی کھ ھر چھ منیمثل ا -    

 . کنم، بھتر است سکوت کنمانیروشن و واضح ب
 بھ چشمان مرجان انداخت و سپس بھ ی ادهیبھ شاھرخ ھم برخورده بود، نگاه رنج    
سرانجام مرجان .  فضا را آکندن،ی سنگی سکوتیلحظات.  اش پرداختی چادنینوش
 :گفت
 یً دارد، مطمئنا شما ھم اجازه نمی خصوصمی حرکی خودش ی برایھر آدم -    
 . تان بگذاردی خصوصمی پا بھ حری کسدیدھ
 . شما نبودی خصوصمیقصد من تجاوز بھ حر -    
 . بھ چشمان مرجان نگاه کردی جداریشاھرخ بس    
 زبانم را کوتاه ی کھ شما با زرنگم،ی خواستم باب صحبت دوستانھ را بگشایم -    
 .دیکرد
 ی من برایای و دنی توانست دوستانھ باشد، گمان نکنم زندگیآن صحبت ھرگز نم -    
 .نیھم... ،ی معمولی زندگکی با ی آدم معمولکی.  باشدیدنی شن جذاب ویکس
 . شاھرخ را ورانداز کردرکانھیمرجان ز    
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 ...،ستی نیدنی شما رنگارنگ و شنی ام مثل زندگیزندگ -    
 .دی مخصوص درخشی شاھرخ باال رفت، و نگاھش در برقی ابروکی    
 ...د؟ی زرنگیلینگفتم خ -    
 .لبانش بھ لبخند باز شد    
 . ندارددنی کھ شنی معمولی آدم ھایزندگ -    

 
 :مرجان پیروزمندانھ گفت    
 ...،آن وقت شما..نگفتم؟ -    
 .اینبار شاھرخ وسط حرف مرجان دوید    
اما من درست بر عكس شما،دوست دارم از زندگي ام بگویم، بھ شرط آن كھ  -    

 .گوش شنوایي پیدا كنم
 :مرجان كم نیاورد،با حاضر جوابي گفت    
 .خوب، شاید زندگي شما، ھمان طور كھ گفتم رنگارنگ و شنیدني ست -    
 یعني مال شما نیست؟ -    
 !نھ، نیست -    
. پاسخ سریع مرجان،ھرگونھ امید بھ گشودن راھي را بھ روي شاھرخ بر باد داد    

 :شاھرخ پوزخند زد
 .جالب است،چھ راحت و سریع آدم را بھ بن بست مي كشانید -    
 .باز ھم پاسخ مرجان بدون مكث و گزنده بود    
چون بن بست وجود دارد، راھي را كھ شما مصرید پا بھ آن بگذارید،عاقبت بھ  -    

 .بن بست مي رسد
ف سر مرجان صا. ھوشیار شد، در برقي عجیب درخشید. نگاه شاھرخ، تیز شد    

اصل مطلب رفتھ بود، انگشت روي موضوع حساسي گذاشتھ بود،موضوعي كھ 
 .شاھرخ مانده بود از چھ راھي سرانجام بھ آن خواھد رسید

 منظورتان چھ راھي ست؟ -    
 شاھرخ خودش را بھ آن راه زد،مي خواست مطمئن شود، شاید اشتباه مي كرد    
 .این جا مرجان ھم طفره رفت    
 ریم،خوب حاال بگویید ببینم، قصھ این گل و شیریني چیست؟بگذ -    
ابتدا شاھرخ حیرتزده شد،چون انتظار جوابي دیگر داشت، سپس بھ بھت خودش و     

 .زرنگي مرجان خندید
 ..،خداي من، عجب آدم را مي پیچانید -    
 .خنده شاھرخ، مرجان را ھم بھ خنده انداخت    
 .ت سرم استتجربھ یك عمر زندگي پش -    
آن كھ البتھ، اما نادیده گرفتن راھي كھ بھ آن افتاده ایم و یا قرار است بیفتیم،برایم  -    

 .غیر ممكن است
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 .نگاه گستاخ و رك گویي شاھرخ، مرجان را بھ ھراس انداخت    
 .در انتھاي آن راه، یك دیوار سیاه مي بینم -    
دن آن دیوار سیاه،كافي ست زاویھ دید را اما من نمي بینم، براي دیدن یا ندی -    

 .عوض كرد
 .رگي در شقیقھ ھاي مرجان شروع بھ زدن كرد    
بس كنید آقاي شھریا، شما چھ مي خواھید از زندگي من بدانید؟ مطمئنا آن چھ را  -    

كھ باید،مي دانید،زندگي من بر ھیچ كس پوشیده نیست،راز مخوفي درآن نداشتھ ام،مي 
این من ھستم كھ از ...یق كنید از پدرتان بپرسید،از ھر كھ مي داند،بپرسیدتوانید تحق

پس بھتر .  تا ندانم،زندگي دخترم را بھ خطر نمي اندازمم،وزندگي شما چیزي نمي دان
 .است از زبان خودتان بشنوم

مرجان در چشمان شاھرخ دقیق شده بود،نگاه مرد جوان، ابتدا لبریز از سوال شد،     
 .صورت شاھرخ تمام رنگ باخت.  باختسپس رنگ

 منظورتان از این كھ زندگي دخترم را بھ خطر نمي اندازم،چیست؟ -    
 :خیلي رك پرسید. لرزش محوي در صداي شاھرخ بود كھ مرجان را تكان داد    
 مگر شما بھ خاطر سارا اینجا نیامده اید؟ -    
 كھ تازه از خواب برخاستھ باشد مثل كسي. اینبار حتي لبھاي شاھرخ سفید شدند    

 :پرسید
 بھ خاطر سارا؟ -    
مرجان مي دید كھ حدسش درست بوده،معده اش مي خواست از دھانش بیرون     

 .بزند
 .با احساسات پاك و شكننده عزیز دردانھ اش. با احساسات دخترش بازي شده بود    
 .ھیچوقت احساس خوبي نسبت بھ این مرد نداشت    
 :با لحني سرد و سخت گفت    
 ...،امیدوارم با احساسات دختر من بازي نكرده باشید -    
شاھرخ حرف مرجان را قطع كرد و مثل كسي كھ در حال خفھ شدن باشد زمزمھ     
 :كرد
 .بین من و دختر شما كھ پاي احساسات در میان نیست...كدام احساسات؟ -    
 .زنگ مرجان نیز سفید شد    
 ...،اما دختر من بھ شما دل بستھ -    
رفتار من با دخرت شما كامال منطقي بوده،تعجب مي كنم پاي ...كدام دلبستگي؟ -    

 ....،احساسات وسط آمده
زبان مجران بند آمد، سارا اشتباه كرده بود،و حاال او با مطرخ كردن یك     

ردتر از باد استخوان س. سكوتي سرد،سایھ انداخت. اشتباه،خود را كوچك كرده بود
 .شاھرخ بود كھ سكوت را شكست. سزوي كھ آن بیرون مي وزید
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خانم ناصري،من بھ خاطر عذرخواھي از شما،و رفع آن سوءتفاھم،دست بھ  -    
اما ...دامان دخترتان شدم،چون نمي خواستم سر راھتان سبز شوم، و یا مزاحمتان شوم،

 .مثل اینكھ اشتباه بزرگي مرتكب شده ام
مرجان احساس بدبختي مي . نگاه شاھرخ با احتیاط بھ چشمان مرجان ریختھ شد    

كرد،چگونھ مي توانست بي آن كھ آسیبي بھ سارا برسد،بھ او توضیح بدھد و او را از 
 .اشتباه در آورد

 .سارا آسیب مي دید، بي برو برگرد    
 خانم ناصري، مي خواھید من با سارا صحبت كنم؟ -    
رخ،دغدغھ مرجان را از نگاه آشفتھ اش خوانده بود،شاھرم نیز نگران مي شاھ    

 :مرجان با استیصال گفت. نمود
ھر طوري شده . نھ،باید غرور دخترم را حفظ كنم،گرچھ مي دانم آسیب مي بیند -    

 .باید خودم او را از اشتباه دربیاورم
 .شاھرخ نفس عمیقي كشید    
كاش مي شد ھر حرفي ...میشھ سوءتفاھم، ھمیشھ اشتباه،ھ...عجب بد شانسم من، -    

 .كھ مي زدي را تفسیر مي كردي
 ...،آن وقت بھ شعور مخاطب توھین مي كردي -    
 .شاھرخ خندید،اما خنده اش محزون بود    
بھ چھ زباني باید از شما عدرخواھي كنم خانم نصاري،مثل این كھ زده ام و ھمھ  -    

 .امچیز را خراب كرده 
خصوصا احساس ضربھ ..مرجان ھم مانده بود چگونھ ھمھ چیز را درست كند،     

 .پذر و امیدوار سارا اما مرجان، تھ دلش خدا خدا مي كرد این اتفاق، سارا را نشكند
   

 یعني چي مامان؟ این حرف شما چھ معني مي دھد؟ -    
كھایش مي لرزید و بي چیزي در پس مردم. سارا در چشمان مادرش براق شده بود    

 .قرار بود
 .سارا، او خیلي رك حرفش را زد، پاي احساسات در بین نیست -    
 :سارا تقریبا جیغ زد    
پس چرا آن ھمھ اصرار داشت شما را ببیند؟ مي گفت حرفھاي زیادي براي گفتن  -    

 .دارد
 .مرجان دردي نا آشنا را در قفسھ سینھ اش احساس كرد    

   
كم حرف . سارا كامال در الك خودش فرو رفت، انگا دنیا برایش بھ آخر رسیده بود     

مرجان .با اولین تجربھ احساسي شكستھ و فرو ریختھ بود. شد و نگاھش از فروغ افتاد
پاسخ را نمي ...احساس گناه مي كرد،مي توانست جلوي این اتفاق را بگیرد،اما چگونھ؟

بھ طریقي بھ او ھم مربوط مي شود،سھم خودش را  دانست ولي حس مي كرد ماجرا
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اما قلبش گواھي مي داد براي او ھم سھمي وجود . در شكستن قلب دخترش نمي دانست
 .و ھمین بر دلشوره و دلنگراني اش مي افزود....دادر،

مرجان امیدوار بود ھر چھ زودتر بحران بگذرد، نتا او ساراي خودش را از این     
 .در خود فرو ریختھ پس بگیرددختر افسرده و 

   
خاري بھ سینھ . مرجان عینكش را بر چشم گذاشت و بھ چھره خود در آینھ نگریست    

از چشماني كھ مھرداد آن ھمھ مي پرستید، خوب مواظبت نكرده ...اش خلید،
بود،نگاھش بھ عكس خندان و نگاه شیطنت آمیز مھرداد افتاد،صداي مھرداد در 

  شدي نگراني؟ااز این كھ شكل پیر زنھ...خانمي،گوشش پیچید، چیھ 
خنده اش گرفت، در میان اشك ھا بھ لبخند شیطان مھرداد خندید،و بغض را مثل     

 .قلوه سنگیني كھ راه تنفسش را بستھ بود، بلعید
با یك آه عمیق، پشت دار قالي نشست اما ھر چھ كرد نھ ذھنش متمركز شد، نھ     

وحشت بھ دستانش و بھ گلولھ ھاي نخ،كھ سال ھا با ھم آشنا با . دستش بھ كار رفت
 ....،حاال با ھم غریبي مي كردند، آنھم پس از سال ھا...بودند،نگاه كرد،

این غربت از كجا مي ...مرجان با ھراسي غریب از پشت دار قالي برخاست،     
 ...از كجا؟...آمد؟
 .....،ه مھرداد را اینبار نگران دیددوباره نگاھش بھ عكس خندان مھرداد افتاد،نگا    
سالكت روح مرجان بھ بازي ...مھرداد ھم نگرانش بود،نگران ان غربت عجیب،    

مرجان احساس خطر كرد، . رنگ و نخ بستھ بود،اما این گره حیاتي داشت باز مي شد
زندگي بي رحم و تخریب كننده بود،و مرجان اگر سپر بالیش را از دست مي ...

 ...، زود از دست مي رفتداد،خیلي
 ...،تمام آن چھ كھ مي گفت و اعتقاد داشت،از ھمین سالمت روح نشات مي گرفت    
مرجان ھمع شكستھا، ناكامي ھا، و جراحات قلبش را،پشت آن سپربال پنھان كرده     

زخم ھا بھبود نیافتھ بودند،جایي در اعماق وجود مرجان بھ . بود و ندیده مي گرفت
 ...،ود ادامھ مي دادندخونریزي خ

مرجان بود كھ دردھا را بھ دل مي كشید و زشتي زخم ھا را ندیده مي     
گرفت،وگرنھ زخم ھا وجود داشتند زخم ھایي كھ مرجان بھ دندان كشیده بود،اما اجازه 

 .نداده بود در روحش خانھ كنند
،نمي توانست مرجان نیش زخم چركین را در قلبش حس كرد، خدایا چھ دردناك بود    

او نیاز داشت در مقابل اینگونھ زخم ....تحمل كند،نمي توانست اینگونھ دوام آورد،
 ...،ھا،خود را بي حس كند

 .او بھ سپربالیش نیازي حیاتي داشت    
سپس با . مرجان با زانواني مرتعش،سر حوض نشست و آبي بھ صورتش زد    

اوبھ این سادگي ھا امیدش را از  .عزمي راسخ برخاست و بھ سوي دار قالي اش رفت
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و خود را در برابر درد كشنده زخم ھا،برھنھ و بي سالح رھا نمي . دست نمي داد
 .كرد
دوباره پشت دار قالي نشست،كاري كھ تا دیروز، عاشقانھ انجام مي داد، امروز     

ذھنش متمركز نمي شد،از تشخیص و كنار ھم گذاشتن . سخت ترین كار دنیا شده بود
بي فایده بود، ...دستانش با گلولھ ھاي نخ غریبي مي كردند،..نگ ھا فرار مي كرد، ر

 حداقل براي امروز بي فایده بود
ذھنش ..مرجان دست از تالش برداشت و با بي چارگي گوشھ اتاق كوچك نشست،    

 ...،صداي متفاوتي...مغشوش بود،افكار متفاوتي در آن جریان و انعكاس داشت،
مامان، من نمي فھمم چرا راھتان را از راه خانواده جدا كردید و *رمین،صداي آ    

خودتان را بھ این قفس انداختید، ھیچ اجباري بھ این كار نبود، ھیچ اجباري بھ این كار 
 ...ھیچ اجباري بھ این كار نبود* نبود
 :مرجان مثل دیوانھ ھا سرش را بین دستانش فشرد، و با خودش زمزه كرد    
نھ آرمین،تو اشتباه مي كني،من مجبور بودم راھم را از خانواده جدا كنم،سایھ  -    

سرد و سیاه تعصب حاج آقا،زندگي ھمھ ما بھ طریقي تباه مي شد،با آن كھ من آزادي 
 ..،مان را خریدم،حق انتخاب بھ شما ھا دادم

 ...چھ مي فھمید...شماھا چھ مي فھمید،    
آن ھا بھ ..مرجان،. اس شوم یافت،بچھ ھا نمي فھمندصداي بھزاد در مغزش انعك    

آن ھا حتي سوال نمي كنند كھ چرا . ھیچ چیز بھ جز منافع خودشان اھمیت نمي دھند
آن وقت ...نكرده باشي،...اما اگر كاري را كھ بھ نفعشان بوده،..این كار را كردي،

 ...،محكومت مي كنند
 برایشان مھم نیست تو چھ راھي رفتھ و...مرجان بچھ ھا بھ راه خود مي روند،    
 ...،برایشان مھم نیست....برایشان مھم نیست...اي
 :اینبار مرجان با صداي بلندتري پاسخ داد    
تا وقتي كھ بچھ اند برایشان مھم نیست،اما باالخره روزي بزرگ مي شوند،و بھ  -    

 ...،مادرشان افتخار مي كنند
 .ل ماري سمي چنبره زده بوداما شك داشت،تھ دلش،شك ،مث    
از پشت پرده اشك ،صورت سارا،با آن . اشك،چشمان مرجان را تیره و تار كرد    

اما آمدن ...مثل ھمیشھ حق با شماست مامان،. نگاه متھم كننده،كم كم جان گرفت
شاھرخ شھریار بھ این خانھ،آنھم باي یك توضیح و دلیل تراشي احمقانھ و یك 

مرجان ... تلفني ھم انجام بدھد،وانستمال بي معني بود،آن را مي تعذرخواھي كوتاه،كا
 ...،تازه داشت مي فھمید پشت آن نگاه تیز و برنده و متھم كننده ،چھ غوغایي بھ پا بود

 :رو بھ تصویر خیالي دخترش، سر تكان داد و با درماندگي نالید    
كھ بین من و شاھرخ شھریار، مرد محبوب تو، سر ...تو چھ فكر كرده اي سارا، -    

قلب مرجان آتش گرفتھ بود،مي خواست سرش را بھ دیوار بكوبد و زار ...سري ست؟
 ...،بزند
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صداي پا از حیاط آمد،دستي بھ در خورد وتا مرجان خواتست بھ خود بجنبد،ھیكلي     

كرد،بھزاد بود كھ با حیرت بھ چھره عینكي و اشك آلود درشت چار چوب در را پر 
 .مرجان نگاه كرد

 .آمده بود در مورد بچھ ھا با مرجان صحبت كند،سارا در را برویش باز كرده بود    
مرجان با سرعت اشك از چھره زدود و با لبخندي مصنوعي جلوي بھزاد ایستاد     

 .بھزاد ھنوز مبھوت نگاھش مي كرد
تو ھم بلدي ..چیھ بھزاد،..یاد فقیر فقرا كردي،..ھ ،چھ عجب از این طرفھا، بھ ب -    

 ...،غافلگیر كني
لرزش صداي مرجان كامال پیدا بود،صدایش در بغضي بي رحم و سنگي مي     

 ...،لرزید
نگاھش، نگاه مرجان . بھت از نگاه بھزاد رفت و جاي آن را ھزاران سوال گرفت    

 .را مي كاوید
من باید بپرسم این جا چھ خبره ...ھ،مثل اینكھ اینبار ھم تو مرا غافلگیر كردي،ن -    

 .مرجان
نفشش را . مرجان دستانش را از دو طرف باز كرد و خودش را كامال بھ آن راه زد    

 .خیلي خوب بازي مي كرد
 ...،ھیچ خبري نیست...مي بیني كھ، -    
 ...،تو داشتي گریھ مي كردي مرجان -    

 .بھزاد با سماجت بھ مرجان نگاه كرد    
 .كمي دلم گرفتھ بود -    
 بھ خاطر آن عینك مسخره؟ -    
 .اما بھزاد بھ لبخندي اكتفا كرد...مرجان خنده اش گرفت،...چھ دلیل مضحكي،    
 بھ اطاق كارت دعوتم نمي كني؟ -    
یا نكند داري ..نیست،این جا كھ جاي مناسبي براي نشستن و پذیرایي از مھمان  -    

 مسخره ام مي كني بھزاد؟
بھزاد با آن قامت بلند و ھیكل درشت وارد شد و نگاھي بھ گوشھ و اطراف آن اتاق     

 .كوچك انداخت
 
 

 ست کھ بھ صورت ی مضحکءیًدوما، مسخره آن ش... ستم،یاما من کھ مھمان ن -    
 ...ست؟ی آن چشم ھا نفی ح،یزده ا

 ...، آن چشم ھا بودبھزاد ھم عاشق    
 ...، کم شده، دوره اش سر آمدهدشانید... ست؟یچاره چ -    



 64 

مرجان بھ .  دادھی تکی گچواری نشست و بھ دنی زمی رویفاتی تشرچی ھیبھزاد ب    
 :ناچار گفت

 ی جا منی و ای بھزاد، پس از آن ھمھ مدت بھ خانھ ام آمده استی جا خوب ننیا -    
 . ھم ندارمی جا سرد است، بساط چانیا... بلند شو،... ؟ینینش
 مرجان نگاه ۀ بافتمھی نی داشت با دقت بھ قالند،یبھزاد بھ مرجان ھم اشاره کرد بنش    

 . کردیم
 کھ در چنتھ دارم یی حرفھای برااورد،ی بی چامانیبھ دخترت بگو برا. ستیمھم ن -    

 . جاستنی جا بھترنیا
 . بھ بھزاد نگاه کردیاومرجان با کنجک    
 ...؟ییچھ حرف ھا -    
 .می بگوتی تا برانیبنش -    
 شوند ی کنجکاو مشتری بچھ ھا ب،ی جا را انتخاب کرده انی چون بدترنم،ی نشینم -    

 .ستندی ایو گوش م
 ...،ستندی ای من گوش متی تربی بیفقط بچھ ھا! یفکر کرد -    
 افتی دری آن نگاه را بھ خوبامی بھ مرجان انداخت، و مرجان پی دارینگاه معن    
 .کرد
 ھی ھمساۀ دخترت از نردبان، خودش را بھ خانست،ی خانھ نیکس... نترس، -    

 .انداخت
 یفقط لبخند...  شوخ بھزاد،مھی ن،ی جدمھیمرجان خنده اش را فرو خورد، نگاه ن    

 . دادلیخشک تحو
 ...،دارم، بھزاد نی جا احساس خوبنیا -    
 کھ آن ھا بھ روح تو بستھ است، ا آن جا کھ ی جا اتاق کار توست، کارنیاما ا -    

 ی جا احساس خوبنیچھ طور ممکن است ا... ،ی را بھ خاطرش داده اتیچشم ھا
 ...،ی جا باشنی عاشق ادی با،ینداشتھ باش

 گشت، اما ی دندان شکن میمرجان در ذھنش بھ دنبال جواب. زخم زبان شروع شد    
 .افتی یآن را نم

 از مھمان، ییرای پذی است کھ برانی جا بوده ام، منظور من انی عاشق اشھیھم -    
 .ستی نی مناسبیجا

 . لحن مرجان، احساس سرما کردیبھزاد از سرد    
 ... نھ؟ای ی گذاری ام، آمده ام حرف بزنم، مامدهی نیمن کھ بھ مھمان -    
 نشانی زمان صلح و صفا بچی نواختھ شد، ھنشانی جنگ بیپورھایام شسرانج    

 .فک مرجان منقبض شد. ماندگار نبود
 .حرف بزن، سراپا گوشم... خوب بگو، -    
 . ھم با ھم تفاھم نداشتنددیشا.  داشتندی اختھی بھ ھم ریھر دو اعصاب ھا    
 . چشمت برداری مسخره را از رونکیاول آن ع -    
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 ،ی دھی ھم دستور نمزتی بھزاد، بھ کنی را سر من بلند کنتی صدایتو حق ندار -    
 ...، شدهفی چشمم ضعدیگفتم کھ، د. دی دی خواھنکی عنیاز امروز بھ بعد مرا با ا

 رونی چشمان مرجان بردارد و بھ بی را از رونکیبھزاد وسوسھ شد خودش ع    
 . بودری نظی بی در حق آن چشم ھای ظلم بزرگب،ی بدترکنکیآن ع... پرت کند،

 . خودش را گرفت و خون، خونش را خوردی جلویاما بھ سخت    
 .ی را بزنتی حرف ھایآمده بود... ؟یخوب حرف بزن، چرا ساکت -    
 .بھزاد صاف رفت سر اصل مطلب    
 کھ سارا خانم از مرگ ما نیاما مثل ا... آمده بودم در مورد دخترت حرف بزنم، -    

 . زار استیھم ب
 ینی بھ خاطر سنگدی دانم شاینم...  خودش رفتھ،ی ست کھ تویسارا چند روز -    

 . مرا ھم نداردۀ حوصلیحت. درس ھاست
 :دی بھ بھزاد نگاه کرد و پرسدی و ترداطیسپس مرجان با احت    
 ...؟یی بگوی خواستیدر مورد سارا چھ م -    
 ی با بردی بگدهی مزخرف را نادنکین ع کرد آی می کھ سعیبھزاد در حال    

 : پاسخ دادیحوصلگ
 ...،گری وقت دکی یبگذار برا... ست،ی نی مھمزی چ،یچیھ -    
 وقت کی ی توانست برای میک.  در دل مرجان روشن شده بودی دلنگرانۀاما شعل    

 . صبر کندگرید
 کھ آرام یی بگوی خواستیتا ندانم چھ م... گر؟ی وقت دکی ی چھ بگذار برایعنی -    
 . شومینم

 . داغ در چشمان مرجان فرو کردییبھزاد نگاھش را مثل چاقو    
 ...، کنمی بھنام خواستگاریآمده بودم سارا را برا -    
نگاه ...  حاال نھ،ا،یخدا...  رحم در اعماق روح مرجان گر گرفت،ی بیشعلھ ا    

 وقت کی یبگذار برا... نم، حاال نھ، کیبھزاد، خواھش م. مرجان بھ التماس افتاد
 ...،گرید

 :دیچی بھزاد در گوشش پیصدا    
 ...،البتھ اگر بھ سرنوشت من دچار نشود -    
 ...، نگفتھی از دردھازیو لبر.  بھزاد خشن و سرد بودیصدا    
 . از نگاھش خوانده شودیزیمبادا چ... خت،یمرجان از نگاه بھزاد گر    
 . نرم و گرفتھ بودی مرجان بھ طرز مرموزیصدا    
 ...،گری وقت دکی یبگذار برا...  بھزاد،یھمان کھ گفت -    
 . مرجان شناختی خوب در صدایلیترس را خ. اما بھزاد تا تھ ماجرا را خواند    
 دهیچی قدرھا ھم پنیموضوع کھ ا... م؟ی چرا ادامھ ندھم،یحاال کھ سر اصل مطلب -    

 .ستین
 .گاه بھزاد در نگاه مرجان قفل شده بودن    
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 ... مرجان؟ی ادهی نکند ترسای -    
 ی و مدی دی کھ بھزاد، درونش را آن طور بھ وضوح منیمرجان جا خورد، از ا    

 .خواند
 ... باشم؟دهیاز چھ ترس -    
 ...،یسر بدوان... ،ی کھ قرار است جواب رد بدھنیاز ا...  دانم،ینم -    
 ۀ دانست چھ جواب بھزاد را بدھد، عاقبت بھ بھانی بھ دام افتاده بود، نممرجان    
 . متصل شدیشگیھم
 ... تو خبر دارد؟میپروانھ ھم از تصم -    
 . بھزاد پخش شدی بر لبھای تلخۀخند    
 ...،ی شوی بھ پروانھ متصل می مانی مرجان، ھر چا درمھیچ -    
 : گفتتی بھ خود گرفت و با جدی حق بھ جانبۀافیمرجان ق    
 ... بھ پروانھ ندارد؟ی ارتباطچی ھی مھممی تصمنی چنیی گوی میعنی -    
 . بھ خود گرفتی حق بھ جانبافھیبھزاد ھم ق    
 مال بھنام و میتصم... ست،ی بھ من و تو ھم مربوط نھیقض... نھ کھ ندارد، -    

 .ساراست
 .دیقاپ ھوا ی حرف بھزاد را رونیمرجان ا    
برو با ... ؟ی زنی چرا حرفت را بھ من مست،ی بھ من ھم مربوط نھیپس اگر قض -    

 ...،سارا صحبت کن
 کھ مو را بھ تن مرجان راست ی و سرد خنده ایتلخ و عصب. دی خندگریبھزاد بار د    
 .کرد
 . و سرد بودیلحن بھزاد ھم عصب    
 خواھم، ی جواب سر راست مکیمن ...  نکن،ی قدر با کلمات بازنیمرجان، ا -    
 ... نھ؟ایآره 
 : رک جواب دادیلیمرجان خ    
 ...، بدھد، نھ مندیجوابت را سارا با -    
 . بھزاد سر رفتۀحوصل    
 ... نھ؟ای می مورد با ھم صحبت کننی در ای خواھیمرجان، م -    
 .ستیحاال وقتش ن... گر،ی وقت دکیبگذار ... گفتم کھ، -    
 ...ً مثال صد و چھارده سال؟ای... م؟ی بگذارگری چھارده سال دیخوب است برا -    
 درد خودش افتاده ادیبھ .  بوددنی در عمق چشمان بھزاد در حال زبانھ کشیشعلھ ا    
 .بود
 .ستیحاال وقتش ن. می گوی میمسخره نکن بھزاد، جد -    
 .دیبھزاد مثل ترقھ از جا پر    
 حاال نی اش را ھمی خواھد زندگیپسر من م.  حاال وقتش استنی ھمًقایدق -    

 . حاال روشن شودنی عشق و احساسش ھمفی خواھد تکلیم... بسازد،
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 . بوددهی وجودش را بھ آتش کشۀ چشمان بھزاد، ھمۀشعل    
 را دانی شد می مرتری انداخت، مرجان دلی را سرش مشی کھ بھزاد، صدایوقت    
 . کردی نمیخال
 نیمگر من ا... ؟ی زنی سارا، چرا سر من داد منی تو، انیا... خوب، بفرما، -    

 وسط چھ کاره ام؟
 . سر دادی عصبیبھزاد خنده ا    
 دھم یاما اجازه نم... کار تو سردواندن است،...  مرجان؟ی چھ کاره ای دانیم -    
 ...،یاوری سر پسرم ب،ی را کھ سر خودم آوردییبال
 :دی گزنده پرسی زد و با لحنیرجان زھرخندم    
 ... کند؟یمگر پسر تو قرار است از من خواستگار -    
 .ختی بھ ھم ریاعصاب بھزاد حساب    
 ی جا نمچیاگر قرار باشد از تو خط بخواند ما بھ ھ...  خودت،ۀدخترت ھم لنگ -    
 .میرس
 . خواندی کس خط نمچی ست، نھ تنھا از من، کھ از ھیسارا دختر مستقل -    
 . مرجان، کفر بھزاد را درآورده بودییرک گو    
 . دلش برسدیبگذار بھنام بھ آرزو...  بدو نکن مرجان،یکیبا من  -    
چشم باز کرده بودند کھ فقط خودشان و خواستھ ...  بودند،ی مرد ساالرۀفیعجب طا    
...  کردند،ی شان نگاه میی از دارایانگار بھ زن ھم مثل قسمت. نندی خودشان را ببیھا

 ...،زن من...  من،نیزم...  من،نیماش...  من،ۀخان
 را در مھرداد کشف ی خصلتنی بود چنافتھیمرجان خدا را شکر کرد کھ فرصت ن    
 ...،کند
 :باز ھم بھ صراحت گفت    
است  کھ رسم نی اای...  شود؟ی وسط چھ منی دل سارا ایآرزو... پس سارا چھ؟ -    

 ... برسد؟شی بھ آرزویکی گرفتھ شود، تا آن دهی ندیکی نی ایآرزو
 شد مرجان ھر یباورش نم.  بھ چشمان مرجان نگاه کردی و ناباوررتیبھزاد با ح    

 ...، قدر کج و غلطنی کند، اری تفسنگونھیکلمھ اش را ا
ر است  ماجرا قرانی است کھ در انیمنظور تو ا...  مرجان،ی انصافیعجب ب -    

 ...سارا بھ خاطر بھنام تباه شود؟
 ...ً،قایدق -    
 .صراحت مر جان آزارنده شده بود    
 . طور برداشت کردمنی تو ایمن از حرف ھا -    
 .ی کنی غلط می من برداشتھای از حرف ھاشھیتو ھم -    
 . شده بودشی برایچھ روز مزخرف. دی لرزفی مرجان در لرزش خفۀچان    
 ... دلش برسد، چھ بود؟ی حرف بگذار بھنام بھ آرزونیًواقعا منظورت از ا -    
 . بھ صورت مرجان پرت کردًبایکلمات را تقر. فک بھزاد منقبض شد    
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 .ی باشدهی را فھمنی کردم الاقل ایفکر م... پسر من عاشق دختر توست، -    
 . و زخم زبان را با ھم داشتھیلحنش، خشم و کنا    
 ۀدینگاھش را بھ نگاه رنج. ختی ررونی از دھانش بدهیمرجان، کلمات را نسنج    

 .بھزاد قفل کرده بود
 زی چکیاما .  شده امری پگرید... ؟ینی بی فھمم بھزاد، می را نمزھای چیلیمن خ -    

 . خواھدی کھ دختر من پسر تو را نمنیا.  فھممی و منمی بی خوب میلیرا خ
انگار مرجان بھ . رگ گردن بھزاد باد کرد و خون بھ صورتش ھجوم آورد    

 .صورتش تف کرده باشد
 ... مگر نھ؟دهینوبت بھ آزار پسرم رس -    
 . سر آمداتی چرندنھمھی مرجان از اۀحوصل    
 نخواستن لی دلی خواھیچرا نم.  ستی عمر زندگکیبحث بر سر ... کدام آزار؟ -    

 ...؟یسارا را بدان
 و ی اوقات از کم ھوشیبھزاد گاھ...  را بداند؟لی چرا نخواستھ بود دل،یراست    

. دی را بگولیمنتظر ماند تا مرجان خودش دل.  کردی مرتی خودش حیحواس پرت
 .گرچھ حدسش را زده بود

 . واضح و روشن داردلی دلکی گر،ی وقت دکی ی بگذار برامی گوی کھ میوقت -    
 : و وسط حرف مرجان گفتاوردیت نبھزاد طاق    
 . استنی در بیبی رقیًحتما پا -    
 .مرجان پوزخند زد    

 
 ات کفر مرا ی حواس پرتنی اوقات ای بھزاد، گاھی دانیم... ،یچھ قدر باھوش -    

 . آوردیدر م
 نیاول.  گداختی کور مینگاھش در تعصب. دیً اصال نخندی شوخنیبھزاد بھ ا    

 . بکشد را بر زبان راندرونی کھ توانستھ بود از ذھن مغشوش بیسؤال
 ... است؟نی در بی چھ کسیپا -    
 ی کھ بھ آبروی مثل بزرگترگریحاال د. لحن و نگاه بھزاد، مرجان را ترساند    

 . خواستی کرد و جواب می دھد، سؤال می متیخانواده اھم
 .می گوی بھ تو م،یندازیاگر قشقرق بھ راه ن -    
 . نگاه مرجان ھم ترساننده بودتیجد    
 . سر تکان دادیبھزاد بھ تلخ    
 ...، من و پسرممی داری ایعجب شانس لعنت -    
 .و ناگھان نگاھش را متوجھ نگاه ترسناک مرجان کرد    
 گذارم ینم. دی کنی گذارم با قلب پسرم بازیبھ خدا نم...  گذارم مرجان،ینم -    

 ...، من شدی شود، کھ زندگی اش گرفتار نکبتیزندگ
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درون ...  دانست؟ی بھزاد تا کجا او را مقصر ما،یخدا... د،یسر مرجان سوت کش    
 ی مرجان را می کرده بود، رد پای زده بود، ھر جا کھ کوتاھی کھ در زندگیھر گند

 .دید
 .دی کشی وجدانش سرپوش می کرد و روی مھی خودش را توجرکانھیچھ ز    
آمد بر .  کردی ھمان ھم بھزاد را عصبی بود، ولی عصبی مرجان، زھرخندۀخند    

 . کردی دستشی بکشد، کھ مرجان بر او پادیسر مرجان فر
 ات بھ خودت ی نکبت زندگ،یندازی را سرت بتی دھم صدایبھ تو اجازه نم -    

 ...،مربوط است
 :ده ادامھ داد شمری دھد با لحنی ھشدار میانگار کھ بھ بچھ ا    
 ...،ستی طرف کمی تا بھ تو بگونداز،یگفتم سر و صدا بھ راه ن -    
 ی راھدی سوق داد شای موضوع اصلی بھ سوشیذھن بھزاد را از درد زخم ھا    

 ی بھنام روشن مفی شد، ھم تکلی شد کھ از آن راه، ھم درد سارا درمان میگشوده م
 .شد
کنجکاو بود .  نگفت، در سکوت منتظر ماند مرجان حرفش را بزندیزیبھزاد چ    

 . توانست از سر راه پسرش برش داردی شناخت نمیتا او را نم. طرف را بشناسد
 ...،اریشاھرخ شھر -    
 ھی ثانکی بھ چشمان و نگاه سرد بھزاد نگاه کرد کھ در کمتر از اطیمرجان با احت    

 .گر گرفتند
 ی مرونی محابا از دھان بھزاد بیکلمات، ب. دی نگاه بھزاد زبانھ کشخشم و جنون از    

 .ختیر
 چند سال از ی دانیم... د؟ی کشیشما مادر و دختر، خجالت نم... رمرد؟یآن پ -    

...  کرده؟ی می سال ھا خارج از کشور چھ غلطیخبر دار... دخترت بزرگتر است؟
 د؟ی دانی مرد چھ منی اۀًاصال شماھا از گذشت

 یبا لحن.  نکردی را خالدانیمرجان از نگاه و لحن بھزاد، خودش را نباخت و م    
 :محکم در پاسخ بھزاد گفت

 یی از جادیدر ھر حال، با...  بگو،ی دانیتو کھ از گذشتھ اش م... خوب تو بگو، -    
 .شروع کرد

 . دادی او را عذاب مشتری مرجان، بیخونسرد. دیبھزاد مثل فنر از جا پر    
ًتو اصال ... ؟ی کنرمردی آن پشکشیدخترت را پ... ؟ی کھ بھ کجا برسیشروع کن -    

 ی کھ با کارھای کردیاگر فکر م... البتھ کھ نھ،... ؟ی خانواده فکر کرده ایبھ آبرو
 شمانی دوست و دشمن بھ ری شدی ھا باعث نمی تک رونی با اب،ی و غربیعج

 .بخندند
 . مکث کرد تا نفس تازه کندیبھزاد لحظھ ا    
 بھ خون ھم تشنھ می و ندمی از قدی و ناصراری شھری خانواده ھای دانیتو م -    
 ...؟ی کنمی دخترت را بھ دشمن خودت تقدی خواھیآن وقت م... اند؟
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از . دی شنی مبی و غربی تازه و عجیزھای گشاد شدند، چرتیچشمان مرجان از ح    
 ی و آقامنشانھ، دشمن خوننی و رفتار متب،ی با آن نگاه نجاری شھری کھ آقانیتصور ا

 تر ی محو بر لبانش ظاھر شد کھ بھزاد را عصبیلبخند. اش باشد، خنده اش گرفت
 .کرد
 : زدادی و فردی کوبواریبھزاد مشت بھ د    
 . وصلت انجام شودنی گذارم ایاگر شاھرگم برود نم... بھ خدا مرجان، -    
 خودش را از آن اتاقک ،ی جوابچی ھیت، لبانش را بھ ھم فشرد و بمرجان با نفر    

 . کوچک انداختاطی بود، بھ حافتھی انی مسموم کننده در آن جرییسرد، کھ ھوا
چھ با عشق، در آن .  بخش و روح نواز بودی آن اتاقک چھ زندگی ھواروز،یتا د    
 تحمل و خفھ کننده قابلری را غطی اما امروز، آن ھوا و محدی کشی معطر نفس میھوا

.  بودزی کھ پررنگ و نفرت انگدی دی از بھزاد را مگری دیامروز چھره ا... د،ی دیم
 واری و مشت بھ ددی کشی کھ عربده مزورگو  متعصب و کور و جاھل وی مردۀچھر

 کم رنگ اری بسای ند،ی نخواستھ بود در بھزاد ببای کھ تا بھ امروز یچھره ا. دی کوبیم
 . بوددهید

 . گشوده شدیگری موضوع دیناگھان چشم مرجان بھ رو    
 د،ی بھزاد بگشای قلبش را بھ سوی کھ مرجان نتوانستھ بود درھایلی از دالیکی دیشا    

 . بھزاد بودۀ چھرنینفرت از ھم
 دی کھ شاییزھای چد،ی دی تازه و نو میزھایمرجان احساس ترس کرد، امروز چ    

 نکشی عیناخودآگاه دستش بھ سو.  بودندامدهیبھ حال، بھ چشم نوجود داشتند اما تا 
 ...،رفت
 . چشم برداشت و بھ دقت نگاھش کردیآن را از رو    
 ... چھ بھ روزش آورده بود؟نکی عنیا    

   
 ی مبل روبروی بھ بھزاد تعارف کرد و روینیری و شیآتش بس بود، مرجان چا    

 .بھزاد نشست
 در اعماق قلبش یمرجان سرما را حت.  منجمد کننده نگاھش کردیبھزاد با نگاھ    

 .حس کرد
 : گفتی تفاوتی با باورد،ی خودش نیاما بھ رو    
 کردم جنبھ اش را ی فکر نم،ی کنی را بھ تو گفتم بھ گمان آن کھ کمکم مھیقض -    

 .یندار
فاده از آن را  کھ استیسالح.  کار سازتر بود،یزخم زبان، آنھم در کمال خونسرد    

 خشم و انی غلی وقت نتوانستھ بود جلوچیاما بھزاد ھ.  دانستی خوب میلیمرجان خ
 .ردیجنونش را بگ

 : گفتی حال بھ سردنیبا ا    
 ...د؟ی بھ کمک من داریازی چھ ند،ی خود را گرفتھ امیتو و دخترت کھ تصم -    
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ما بھزاد آن را دلچسب ا.  احساس خودش، سرد بودی زد کھ از رویمرجان لبخند    
 .افتی

 . باز شدی خلقش کمنیبنابرا    
 از دستش ی کمکدی شاد،ی ماجرا را بھ بھزاد بگوتی گرفت واقعمیمرجان تصم    

 .ساختھ بود
 . سارا، مرجان را نگران کرده بودی روحی ھاتیوضع    
 . گفتمتی ست کھ برایزی بھزاد، ماجرا درست برعکس آن چنیبب -    
 . و نگران مرجان جا خوردیبھزاد از نگاه جد    
 ...؟ی چیعنی -    
 . بھ مرجان نگاه کردی و حواس پرتیجیبا گ    
 . شدهاری ساراست کھ عاشق شاھرخ شھرنی کھ انی ایعنی -    
 . استلی و ثقنی خون مردساالر بھزاد، سنگی برای مطالبنیھضم چن    
 . کرده باشندنیاو توھ انگار کھ بھ د،یرنگ بھزاد پر    
 ...،چھ غلطھا... خوب؟ -    
 : گفتی حوصلگیمرجان با ب.  ماجرا بودۀ خواستار ادامتیبا جد    
 . کنم دوباره قشقرق بھ پا نکنیخواھش م -    
 ...، اش را بگو، مرجانھیبق -    
 ...، بھ سارا نداردی احساسچی صحبت کردم، او ھاریمن با شاھرخ شھر -    
رنگ . دی خواست ادامھ دھد، کھ بھزاد باز ھم مثل ترقھ از جا پریمرجان ھنوز م    

 :پرخاش کرد. بھ صورتش نمانده بود
 ...؟یتو چکار کرد -    
 . برداشتی زخم دردناک،یکی نی با ارتشیرگ غ.  باشددهیمطمئن نبود درست شن    
 ... مرجان؟یتو چکار کرد -    
 . در نظر مرجان، مضحک آمدرتشیح    
 ...راجع بھ احساس دخترت؟... ؟ی با آن مردک صحبت کردیتو رفت -    
حرص مرجان از واکنش احمقانھ بھزاد .  انجام داده بودرالعقولی محیانگار کار    

 : گفتیبھ تند. درآمد
 بھ آره صحبت کردم، بھ خاطر کمک... ر،ی احمقھا را بھ خودت نگۀافی قدر قنیا -    

 ...،سارا
 : کوتاه ادامھ دادیپس از مکث    
 کمک بھ ی برای من بھ دنبال راھم،ی کنی نمیبھزاد، ما در عصر حجر زندگ -    

 ...، گشتمیدخترم م
 ...،یافتیو آن را در سبک کردن خودت و دخترت  -    
 .افتیاما فرصت بروز آن را ن. دی مرجان در غضب لرزۀچان    
 ... مگر نھ؟د،ی شدخی یسنگ رو -    
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احساس تنفر ھم از بھزاد، ھم . قلب مرجان بھ درد آمد... بھزاد صاف زد بھ ھدف،    
 .افتی انی ھمزمان در قلبش جرار،یاز شاھرخ شھر

با .  بردی و سکوت مرجان، بھ درست بودن حدسش پیدگیبھزاد از رنگ پر    
 : گفتیروزیاحساس پ

 ...،آن ھا بھ خون ما تشنھ اند... نگفتم؟ -    
 .ختیاعصاب مرجان بھ ھم ر    
 . نکنی داورشی پ،ی خبر نداریزیبس کن بھزاد، تو کھ از چ -    
 . خواست زخم بزندی خورده بود، میاما بھزاد، زخم بد    
 سنگ ی دانم، حسابی خوب میلی را خزی چکی خبر باشم، ی کھ بزیاز ھمھ چ -    
 ...، مرجانندی گوی چشمانت بھ من دروغ نمد،ی خندشتانی کرد و بھ رختانی یرو
 دار شده حھی از غرور جریی تصور، جانی ادی شد، شای بھزاد نمفیحر... ر،ینھ خ    

 از در نیبنابرا.  بماندیمرجان اجازه داد در آن تصور باق.  کردیاش را نوازش م
 . وارد شدیگرید

 ... نھ؟ای ی کنیواستم بھزاد، کمک ممن از تو کمک خ -    
 داغ، چشمان مرجان را سوراخ ییاما بھزاد دست بردار نبود، نگاھش مثل چاقو    
 .کرد
 ... بھ تو چھ گفت؟ًقایآن نامرد دق -    
 :دی نالیمرجان با خستگ.  کنندهوانھی دای بود وانھی دایبھزاد     
 ...،ستی نی کنی آن طور کھ تو فکر مھیبھزاد، قض -    
 ...،گفتم آن نامرد...  ھر طور کھ بوده،ھیقض -    
 : زدادیوسط حرف بھزاد، فر. اوردیمرجان طاقت ن    
 ...؟ی کنی منیچرا بھ مردم توھ -    
 . بھزاد ھم بلند شدادیفر    
 ھا، ی خودسرنیتو با ا.  استقتیھرچھ آن نامرد گفتھ، حق... حقت است، -    

 .ی تباه کرد مرایبرادرزاده ھا
 در ی کوششچیاما ھ...  را بر زبان رانده،ی ظالمانھ اۀ چھ جملدیو بالفاصلھ فھم    

 .فقط نگاھش نگران و آزرده شد.  نکردیجھت عذرخواھ
 خودش را از آن قفس متشنج ،ی کوتاھیبھ سرعت بھ پا خاست، و با خداحافظ    

 چیو قدرت ھ...  غم، از خشم،از شوک، از. زبان مرجان بند آمده بود.  انداخترونیب
 . نداشتیواکنش

   
 

 ».ی مرا تباه کردی ھا، برادرزاده ھای خودسرنیتو با ا    «
 انداخت ی منیھر لحظھ در گوشش طن...  شوم، شده بود کابوس مرجان،ۀ جملنیا    

 یدر حال... ؟یکدام تباھ... ھر لحظھ مجبور بود از خودش بپرسد،.  دادیو آزارش م
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 بچھ ھا یدر سھ لباس برا...  کرده ام ھم مادر ھم پدر و ھم دوستشان باشم،یکھ من سع
 .ظاھر شدن، طاقت فرساست

 ...، کرد موفق بودهی کار را کرده بود، و تا بھ امروز گمان منیاما او ا    
.  شوم، او را بھ شک انداختھ بود، شک مثل خورده بھ جانش افتاده بودۀاما آن جمل    
 . شدیور بود ھر لحظھ از خودش سؤال کند، اما ھر لحظھ پاسخش نامطمئن تر ممجب
 . گرفتندی بچھ ھا در ذھنش شکل مریتصو    
 مادرش بھ ثروت لی آورد بھ چھ دلی بود، سر در نمی کھ از قفس فرارنیآرم    

 کھ مادرش ی خواست، بھ راھی میاو حق خودش را از زندگ... خانواده پشت کرده،
 راھش را از مادر جدا نیبنابرا.  گشتیداشت آن را برم.  نداشتی کارزیبود نرفتھ 

 .کرده بود
 شھی کھ ھمیمادر. دی دی مادر را در شکست احساس و قلبش، میکھ ردپا... سارا،    

 . کرده بودنیتحس
 را در آن جا ی مقصری پای آورند، دوست دارند جایاصوال آدم ھا ھر جا کھ کم م    

 .نندیبب
 ھم در نی کھ امافتی دریمرجان با نگران.  مھردادش بودھیکھ شب...  پسرکش،ن،یام    

 .خانھ کم رنگ شده است
 . در ذھنش روشن شدیو ناگھان جرقھ ا    
 ...د؟ی دی فاصلھ را منھمھینکند خودش در خانھ کم رنگ شده بود کھ ا    
 ی کم رنگ بوده، و حاال کھ بچھ ھا بزرگ شده اند، و وابستگشھی نکند ھمایو     
 ... شوند؟ی مدهی کم رنگ تر شده، فاصلھ ھا، پر رنگ تر و برجستھ تر دشانیھا

 . در قلبش نمودی چنگ زد و احساس گرفتگشی ھا بھ موھاوانھیمرجان مثل د    
 زشیروز، عزآن.  نکرده بودیچارگی احساس بنگونھی پس از مرگ مھرداد ایحت    

 . اشیمرده بود، امروز، ھمھ زندگ
 ...، کند، پدر، مادر، دوستفای اشی بچھ ھای کرده بود سھ نقش برایاو سع    
 ،ی دارد کھ در زندگیی آدم چھ قدر تواناکی.  بوددهی خودش را نسنجی ھاییاو توانا    

 ...د؟ی برآیسھ نقش را عھده دار شود و از پسشان بھ خوب
 و در ھر سھ نقش کم رنگ دی اما ھر سھ را برگزند،ی را برگزیکیوانست  تیاو م    

 . پر رنگ شدن را نداشتییچون توانا. ظاھر شد
 . غم بھ بغل گرفت و شروع بھ حرف زدن با خودش کردیمرجان زانو    
 داد، ھمان یروزگار کھ پدرشان را از آن ھا گرفت، دوست ھم فراوان بھ آن ھا م    

آن ...  کرده بودم،ی مادرشانیکاش من فقط برا... حاال چھ خوب چھ بد،. طور کھ داد
 . و خوار نبودمری کم رنگ و حقشانی قدر برانیوقت ا

   
 آورد ی نمادی کرد و ذھنش آن قدر آشفتھ بود کھ بھ ی میبیدستش با نخ و نقش غر    
 ...، نشستھی پشت دار قالی بار چھ موقعنیآخر
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 ...مھرداد کجاست؟... ند؟یبچھ ھا کجا...  آورد چرا در خانھ تنھاست؟ی نمادیبھ     
 سر نھیبلند شد و در آ.  سؤاالت بھ خودش زحمت ندادنی پاسخ دادن بھ ایبرا    

 . بھ عقب گذاشتیطاقچھ بھ خودش نگاه کرد و ناگھان با وحشت قدم
آن ...  سرش آمده بود؟ییچھ بال... ر؟ی حد درھم شکستھ و پنیتا ا...  او بود؟ن،یا    

 ایآ...  اش را ببلعند؟ییبایکھ ز...  خواستند؟ی چشمانش چھ می و کبود پااهی سیگودالھا
 ... کند؟یپس مھرداد کجا بود تا از او پرستار...  شده بود؟ماریب

 کوچک اطی و سپس از پنجره بھ حدی اتاق را کاویای زوایبا ھراس و آشفتگ    
 آن، یاما بھ جا... ند،ی بباطی حۀ خواست مھرداد را گوشیم. سرمازده نگاه کرد

 تلخ و دردناک تی سرما زده و کبود شده اش افتاد و واقعینگاھش بھ گلدان ھا
 .دی را دشیزندگ
سارا بھ اردو رفتھ بود، .  کس بودیچھ قدر تنھا و ب. اشک بھ چشمانش ھجوم آورد    

 . سرشان گرم استی اش، معلوم نبود کدام جھنم دره ای فرار از خانھیو پسرھا
 ...،ی و فراموش نشدنزی عزۀبھ آن خاطر... شد،یندیبھ مھرداد نخواست ب    
 آمد ادشی...  آن را بھ درد آورد،نباریاما ا.  کردی قلبش را گرم مشھی مھرداد، ھمادی    

 یتنفسش کوتاه شده بود، نم.  اش دردناک استنھی ست کھ طرف چپ سیچند روز
 خودش سوخت، و اشک، بھ چشمانش یدوباره دلش برا.  بکشدقیتوانست نفس عم

 . زدشین
 توانست حرکت ی میدست چپش را بھ سخت.  کردی میماری احساس بًقتایامروز حق    
 .دھد
 . ترساندی از مرگ، او را مشتری بیماریب    
اما مرگ ...  ساخت،ی بھ درد نخور از آدم میتفالھ ا...  رحم بود،ی ب،یماریب    

 . گذاشتی از آدم بھ جا مبای زیخاطرات.  داشتبای زیچھره ا
 کی خواست خود را بھ یم...  و کفش و لباسش ھجوم برد،فی کی بھ سوًبایتقر    

 .پزشک نشان دھد
   

 دانست، با تعجب یزن نم آن د،ی را پرسکی اش نام پزشک کشیاز زن کنار دست    
 :دیپرس
 ... کند؟ی می فرقتانیمگر برا -    
 روبرو شود وحشت اری کھ با شاھرخ شھرنی کرد، او از ای فرق مشیبلھ، برا    

 .داشت
 ی و نادانی آورد کھ شاھرخ، جراح است، و بھ حواس پرتادیاما بھ سرعت بھ     

 . تر بودھی شبھی اما خنده اش بھ گرد،یخودش خند
 

 ی روبرو می تفاوتی با بزی از دست داده، کھ با ھمھ چزیمثل زنان زار و ھمھ چ    
 . شده بودرهی از فضا خی سالن انتظار نشستھ بود و بھ نقطھ امکتی نیشوند، رو
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 : آشنا کنار گوشش زمزمھ کردییناگھان صدا    
 ...؟یخانم ناصر -    
 . کردی باور نمدی دیو صاحب صدا آن چھ را کھ م.  داشتدیصدا ترد    
 ی بھ او مرانی حی کھ با نگاھی و با وحشت بھ مرددیمرجان مثل ترقھ از جا پر    
 . شدرهی خست،ینگر
 ...د؟ی شمائنی ا،ی من، خانم ناصریخدا -    
ن طور  او را آشی پۀ دو ھفتیکی نی کرد، ھمی بھ مرجان نگاه میشاھرخ با ناباور    

 نی از آن زن مصمم، ایچھ اتفاق.  بوددهیجوان، سرحال، و با چشمان محسور کننده د
 :دی پرسیشاھرخ با نگران... زن درھم شکستھ را ساختھ بود؟

 ...د؟ی کنی جا چھ منیا... چھ بھ روزتان آمده؟ -    
 . زدینیمرجان لبخند خستھ و غمگ    
 . کندی ست قلبم درد میچند روز. ضمیمر...  کھ،دینی بیم -    
اما شاھرخ از ھمان جملھ ھم ...  ست قلبم شکستھ،ی چند روزدی خواست بگویم    

 . برداشت کردیھزاران معن
 ... افتاده؟یچھ اتفاق -    
بھ ...  را باور نکرده،ھی داد کھ شاھرخ ظاھر قضی بود، نشان می ارکانھیسؤال ز    

 . بودی درد جسمانًقای مرجان دقاما منظور.  کندی اشاره نمیدرد جسمان
 را اری با جوابش، شاھرخ شھرنیبنابرا.  روحش بھ خودش مربوط بودندیزخم ھا    

 . نشاندشیسرجا
 حالم، درد ی خستھ و بد،ی آی شده، نفسم درنمنی ست دست چپم سنگیچند روز -    
 . کندی ام را رھا نمنھی لحظھ طرف چپ سکیھم 
 . وجودش نگران شد شاھرخ با تمامنباریا    
 .دی کھ شما داشتی اھی است، با آن روحرممکنی غنیاما ا -    
 اری خواست شاھرخ شھرینم.  اشکش را گرفتزشی ری جلویمرجان بھ سخت    
 . نمانده بودشی درد دل برای برای کسگریاما د...  اش بداند،ی نگفتنی از دردھایزیچ

 .ختندی ررونیکلمات، خود بھ خود از دھانش ب    
 تمام شتی روز گنجاکی سرانجام ،یختی دردھا را بھ درون خودت رۀ کھ ھمیوقت -    

 .ی کنی مزی شود، و سرریم
 ی بود کھ نگاه ھاختھی نری از اشک ھانی و سنگنیلحن مرجان آن قدر غمگ    

 در درونش یزیشاھرخ کھ چ. دی خود کشی را در آن اطراف بھ سویادیکنجکاو ز
 .اما مرجان خواھشش را رد کرد. رجان خواھش کرد بھ اتاق او بروندشکستھ بود از م

 ای رمی میم.  بفھمم چھ مرگم شدهدیبا. االن است کھ نوبتم شود...  کھ،دینی بیم -    
 ...نھ؟
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 ینگفتھ ھا.  وقت بود کھ با مرجان تنھا باشدنیبھتر. دیشاھرخ لب بھ دندان گز    
.  گفتن داشتی برایادی زیًمطمئنا مرجان ھم حرف ھا.  داشتنھی در سیاریبس

 . را از دست بدھدی فرصت طالئنی حاضر نبود ایمتی قچیشاھرخ بھ ھ
 . شدی حدس زده مشی کھ برایسرنوشت.  دچار شده بودیبیمرجان بھ خود تخر    
.  حدسش را زده بودش،ی وقت پیلیشاھرخ از خ. افتی ی مشی برای راه نجاتدیبا    

 .یزی و نھ راه گرافتی ی مشی براینھ پاسخ.  ترسناک مواجھ شده بودیمرجان با سؤال
 . بوددهی کشواری مرجان دیآن سؤال، مثل کابوس، جلو    
 ی کنم و پشت دار قالی زندگ،یزی و چھ چی بھ بعد بھ خاطر چھ کسنیاز ا    
 ...نم؟یبنش
 ...،بچھ ھا بزرگ شده بودند و قرار بود ھر کدام بھ راه خود بروند    
.  بدھد بھ خاطر خودمنگونھی سؤال را انی نگرفتھ بود پاسخ اادیو مرجان ھرگز     

 . کندیادآوری ای بدھد، و ادی را بھ او نی خواست ھمیشاھرخ م
   

 از ی چھ کاری پزشک عمومکی د،ی بھ پزشک متخصص مراجعھ کندیشما با -    
 ... شما ساختھ است؟یدستش برا

 بود نیمنظور ا.  شدختھی مرجان رماری رنگ و بینگاه شاھرخ ملتمسانھ بھ نگاه ب    
بھ جھنم کھ نوبتت را از دست ...  خورد؟ی بھ چھ درد تو مکی پزشک کشکیکھ 
 .یداد
 :شاھرخ ادامھ داد    
 . کندنھی شما را معادیاو با. ت قلب اسیھایماری از دوستانم متخصص بیکی -    
 رونی دم کرده و خفقان آور بی کھ بود مرجان را از آن ھوایخالصھ با ھر ترفند    
 .دیکش
   

بھ دقت .  داشتطانی سرزنده و شیدوست شاھرخ ھم مثل خودش جوان بود و نگاھ    
 قیسؤاالتش حساب شده و دق.  اش چشم دوختی کرد و بھ نوار قلبنھیمرجان را معا

 .بودند
 : گرفتجھی طور نتنیسرانجام ا.  بدھدقی دقی کرد جوابھایمرجان ھم سع    
 ھر یبھ جا. دی بھ اعصابتان وارد کرده ایادیفشار ز.  ستی شما عصبیماریب -    

 .دیگونھ مصرف دارو بھتر است اعصابتان را راحت کن
 بھ ی سرکشی بھ مرجان و شاھرخ زد و برایدکتر جوان، لبخند دوستانھ ا    

 . اتاق را ترک کردمارستان،یب
   

 ...،بیجالب است، و البتھ عج -    
 ...ز؟یچھ چ -    
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اما خودش را . دی فھمی خوب میلی نگاھش کرد، منظورش را خیمرجان با خستگ    
 ییبھ آن راه زد، بلکھ شاھرخ دست از سرش بردارد، اما شاھرخ تازه فرصت طال

 . راندندی شاھرخ، داشتند بھ طرف خانھ ملی اتومبیتو .اش را بھ دست آورده بود
 : گفتبی عجیشاھرخ با نگاه و لحن    
 ی از صفتھایکی دیبدان... ،ی خانم ناصردی خودتان را بھ آن راه بزندی توانینم -    
 . از حدم استشی بد من، سماجت بیلیخ

 :شاھرخ ادامھ داد.  جواب دادن نداشتۀمرجان سکوت کرد، حوصل    
 ی کھ فشار عصبنیا... ؟ی است خانم ناصربی عجمی برایزی چھ چدی دانیم -    

 ...، خوانندی دو با ھم نمنیا... رد؟ی گی را مھی و با روحی قویچگونھ سراغ آدم ھا
 ستادهی او ای زندگیشاھرخ کجا...  داشت؟ی او، بھ شاھرخ چھ ربطیمسائل زندگ    

 ...بود؟
 بر اری شاھرخ شھریۀ ساگریحاال د... اما نھ،...  جا،چی بھ خودش پاسخ داد، ھعیسر    

 حھی مرد قلب دخترش را شکستھ بود، غرورش را جرنیا...  شد،ی او حس میزندگ
 او و سارا را خدشھ دار ۀ و چند سالنی چندیدار کرده بود، و از ھمھ دردناکتر دوست

 مرد، دخترش نیا...  او،ی ھایی مقصر تنھااشد، توانست مقصر بی میحت. کرده بود
 .را از او گرفتھ بود

 دانست کھ یخود را محق م.  او را پر کردی خشم، رگ ھاھ،ی ثانکیدر کمتر از     
 : در جواب شاھرخ گفتری باشد مرجان با تغی مرد، عصباننینسبت بھ ا

 لحظھ، ممکن نیآدم ا... ر درد و مشکل،آدم و ھزا...  خوانند؟یچھ طور با ھم نم -    
 . نباشدگریاست آدم لحظھ د

 .دی جواب مرجان قاپنیشاھرخ، سؤالش را از ب    
 ...کدام درد و مشکل؟ -    
 کھ نگاه شاھرخ را ی اما وقتده،ی نداد، گمان کرد اشتباه شنیمرجان در ابتدا پاسخ    

 . گشاد شدندیدگی و رنجرتیچشمانش از ح. دیدر انتظار جواب د
 ...د؟ی کنیمسخره م -    
 .ندازدی داد او را دست بی جوانک اجازه نمنیبھ ا.  زدی نمنی از اری غیحدس    
 ... کرده ام؟ی پنبھ زندگیکھ ال... د؟یشما چھ فکر کرده ا -    
 سؤاالت بھتر، ذھنش یاما برا.  دانستی را منی بود، خودش ایسؤال مضحک    

 . دادی نمیاری
 : دادرکانھی زی نگاھش کرد و جواببی غریشاھرخ با نگاھ    
 ی فقط فکر مد،ی کرده ای پنبھ زندگی کنم کھ الی کنم، نھ گمان مینھ مسخره م -    

 .کردم پشت شما بھ کوه است
 . ماندرانیمرجان ح    
 ...کدام کوه؟... کوه؟ -    
 .دی در چشمان شاھرخ درخشطنتیبرق ش    
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 .وندکوه دما -    
 .ً اصال حوصلھ اش را ندارمدیباور کن. دیمرا دست انداختھ ا... نگفتم؟ -    
 . شدی بر لبان شاھرخ بود، اما برق نگاھش جدیلبخند محو    
 .منظور من کوه درون شماست.  ستی حرفم جددیباور کن -    
 ...کوه درونم؟ -    
 کوه کی در درونتان دی دانیمشما مگر ن. کوه مقاوم و صبور درونتان... بلھ، -    
 ...د؟یدار
 . زدیزیمرجان لبخند خستھ و تمسخرآم    
 . ھا ھمھ اش حرف استنیا... کدام کوه؟ -    
 ...، وگرنھد،یاما من مطئنم شما آن را باور داشت -    
 :دی حرفش دوانیمرجان بھ م    
 . شدهی متالشست،یفرض کھ بوده، اما حاال ن... وگرنھ چھ؟ -    
 . انداختشی بھ سوبی عجیشاھرخ نگاھ    
 ... باور کنم؟دیتوقع دار -    
 : گفتی تفاوتیمرجان با ب    
 .با خودتان است -    
 و نگاه در نگاھش دی مرجان چرخیبھ سو.  خانھ مرجان ترمز کردیشاھرخ جلو    

 :گفت
 مخرب لی دلکی دیگرچھ باورش سخت است، اما با...  شده،ی کھ متالشیکوھ -    

 ...، مخربلی ھم دالدی شاایداشتھ باشد، و 
 مرجان را بھ حرف ندی خواست ببیم.  بھ مرجان انداخترکانھی مرموز و زینگاھ    

 . نھای دارد یوا م
 ...،ی اجازه انی داد، و چنی بھ او نمی حقنیاما مرجان، چن    
 یاما جلو »یی آن تولی از دالیکی« دی رک بھ او بگویلی خواست خیمرجان م    

 ی مادهی پدی بود، بادهیبھ خانھ رس.  آزار دھنده فرو رفتیخودش را گرفت و در سکوت
 .دی کشی خود می ھا را بھ سوھیشد وگرنھ نگاه فضول ھمسا

 . را از سکوت مرجان خواندزیشاھرخ ھمھ چ    
 مخرب لی کھ دالدی کھ شما موافقنی ایعنی است، تیًسکوت، عموما عالمت رضا -    

 نم،ی بی سکوت شما را ھم مگریعالمت د... ستم،ی نیاما من آدم احمق... وجود دارند،
 ...،خفھ شو...  ندارد،ی ربطچی کھ بھ تو ھنی ایعنی

 : رک گفتیلی داد و خلشی تحوی شد، لبخند خستھ ای مادهی کھ پیمرجان در حال    
 .دی ھستیشما مرد باھوش -    
 :با صداقت گفت.  داشتنی دلنشیخنده ا. دیشاھرخ با صدا خند    
 گرفتھ کھ ادی یرانی ست کھ در شما سراغ دارم، زن ای صفتنی بھتر،ییرک گو -    

 ...،اما شما. ستی کند، رک نینقش باز



 79 

 : تند گفتیمرجان نگذاشت حرفش را ادامھ دھد، با لحن    
 ...،نمی بی نمرگی خودم با زنان دنی بی ام، تفاوتیرانی زن اکیمن ھم  -    
 ...د؟ی کنی می است کھ شما ھم نقش بازنیمنظورتان ا -    
 . مرجان انداختی بھ سونی دلنشی باال زد و نگاھییشاھرخ ابرو    
 . کھ الزم باشدییجا... بلھ، -    
کفر مرجان . دیی آن ھا را پازی تی فضول از کنارشان رد شد و با نگاھھیھمسا    

 .درآمد
 و نی زمنی بی از کنارمان رد شوند و کلمھ ایکی یکیحاالست کھ ... د؟ینی بیم -    

 ...، بھ حال منی واگریآن وقت د... آسمان بقاپند،
 رشی کرد کھ برود، اما شاھرخ غافلگیخداحافظ... ن،یلحنش گزنده بود و غمگ    
 .کرد
 ...د؟ی کنیبھ خانھ اتان دعوتم نم -    
.  کردری گیستیمرجان در رو دربا.  داد کھ مشتاق آن دعوت استینگاھش نشان م    

 : گفتنی شرمگیبا خنده ا
 . آزاردھنده استگریصراحت شما کھ د -    
 . شدادهی پیشاھرخ شانھ باال انداخت و با خوشحال    
 کی شوم کھ بھ یخوشحال م...  گذارم بھ حساب دعوتتان،یخنده اتان را م -    
 .دیم کن گرم دعوتیدنینوش
اگر ... د؟ی رسی نداشت، اگر سارا از راه میمرجان از دعوت او احساس خوب    

 یچھ فکر م...  کرد؟ی مرشی شد، اگر بھزاد غافلگی مشانیدایپسرھا ناگھان پ
 . مردد ماندلی دلنیبھ ھم...  دھد؟ریی توانست تغی را چگونھ ممارشانیفکر ب... کردند؟

فکر مرجان را در پس نگاه مردد و دلواپسش .  داشتیشاھرخ درک فوق العاده ا    
 .خواند

. ردی از شما بمیزی ست کھ انگار قرار است عزینگاھتان طور...  بزرگ،یخدا -    
 .نی توانم، ھمی نمدییخب با صراحت بگو... د؟ی دھی قدر خودتان را آزار منیچرا ا

 ی بھ راحتینفس.  را از دوش مرجان برداشتینیلحن و لبخند شاھرخ، بار سنگ    
 :دی کرد از شاھرخ بدزدد پرسی می کھ سعی و با نگاھدیکش
 ی شما ناراحت نمیعنی م،ی کنرونی کھ مھمان را از خانھ بستی ننیرسم ما ا -    
 ...د؟یشو
 ،ی ساده کردن زندگی برای گاھد،یشما ھم راحت باش...  ناراحت بشوم؟دیچرا با -    

 . کردیسنت شکن دیبا
 داد آدم ی و اجازه نمدی فھمی را می زبانیزبان ب. مرجان از مرد جوان ممنون بود    

 .در تنگنا بماند
 دی ندارم، از شما بھ خاطر آن کھ درکم کردیً کھ اصال احساس خوبنیبا ا -    

 .متشکرم
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 . رفتن نشان دادۀمرجان خود را آماد    
 ...، دارمیاز شما خواھش -    
 . بھ دھان مرد جوان چشم دوختیبا نگران.  شاھرخ، متوقفش کردیصدا    
 گرم دعوت کنم، آن وقت جوابتان چھ خواھد یدنی نوشکیاگر من، شما را بھ  -    

 ...بود؟
 . و بدون فکر بودعیپاسخ مرجان سر    
 . ترسمیمن از قضاوت ھا م...  کند؟ی ھم میمگر فرق -    
 سراغ دارم دنج و یی داشتھ باشند، جای توانند قضاوتی کھ نمنندی نبیزیاگر چ -    

 . ما را نشناسدی دھم کسیبھ شما قول م... خلوت،
 .مرجان دوباره در تنگنا ماند    
 ...د؟ی فھمیچرا نم... ار،ی شھری توانم، آقاینم -    
 .دی شاھرخ زبانھ کشی در عمق چشم ھایسرانجام شعلھ ا    
 ...،ی خانم ناصرستمیادر بھ درک شما ن قگری دنباریا -    
 :ًعمدا مکث کرد، و سپس طلبکارانھ ادامھ داد    
 .دی دارامدنی نی برایگری دلیدال. ترس شما از قضاوت ھا، بھانھ است -    
 ی کنجکاو را حس می نگاه ھاینیسنگ.  بھ اطرافش انداختیمرجان نگاه خستھ ا    
 : گفتختھی درھم ریبا اعصاب. کرد
 ...، ندارمیبا شما کھ پدر کشتگ... ؟یلیچھ دال -    
 .شاھرخ بھ سرعت دستش را باال آورد و مرجان را وادار بھ سکوت کرد    
 ...،دی نکنی کنم با کلمات بازیخواھش م -    

 
 ...، بوددهیلحن شاھرخ تلخ و رنج    
 .خدانگھدار.  ھرچھ کھ باشد، قبول دارملتانیدال -    
 . رفتلشی اتومبی بھ چشمان مرجان انداخت و بھ سوی نگاھیردگبا افس    
 مرجان را فشرد، او عادت نداشت آدم ھا را از خود برنجاند، ھر یبغض، گلو    

شاھرخ، مصمم پشت . دی کشی عذاب مشتری افتاد، خودش بی می اتفاقنیزمان چن
 دی کرده بود شاًاما عمدا مکث.  رفتن نشان دادۀخود را آماد.  نشستنشیفرمان ماش
 . دادی ممی تصمرییمرجان تغ

 . خواستیو ھمان شد کھ م    
 ...، وقت بھترکی ی برادی بگذارار،ی شھریآقا -    
.  تالش کندگری بار دکی کرد یاما سع.  در قلب شاھرخ روشن شددی امۀشعل    

 : گفتنیبنابرا
 لی ترسم دالی دست ندھد، می ترسم وقت بھتریم... ،ی ترسم خانم ناصریم -    

 .مخرب، کار خودشان را بکنند
 : گفتی بھ تندد،یرنگ مرجان پر    
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 .می آی مخرب کنار ملی با دالی جورکی من بھ خودم مربوط است، یزندگ -    
 .بلکھ پرروتر شد.  شاھرخ، کم نشدیرو    
 ی ھالھ ھا،یدگی رنگ پر،ی قلبیماریب... د،ی چھ طور کنار آمده انمی بیبلھ، م -    

 ...،کبود اطراف چشم
 داغ در چشمان شاھرخ فرو یینگاھش را مثل چاقو. دی مرجان در خشم لرزۀچان    
 .کرد
 مخرب، خود لی از دالیکی... د،ی اما مجبورم کردم،ی خواستم بھ شما بگوینم -    
 .دییشما
 :دی پرسرتیبا ح.  را نداشتی حرفنی چندنیانتظار شن.  خوردیشاھرخ تکان    
 ...من؟ -    
 .دیشما دخترم را از من گرفت... بلھ، شما، -    
 خوب بھ منظور یلیخ.  و عضالت فکش منقبض شدد،یرنگ شاھرخ بھ شدت پر    

 . بردیمرجان پ
 :دی تلخ و گزنده پرسیبا لحن    
 ... دارد؟ی دختر بچھ، بھ من چھ ربطکی یھای پردازالیخ -    
 تا آن جا کھ مثل د،ی کشی مکی باریبحثشان داشت بھ جاھا. دی کشریقلب مرجان ت    

 . نداشتندی بکشند، فاصلھ اادی ھا بر سر ھم فروانھید
 مرد، کھ او و نیبا ا.  وار خاتمھ دھدوانھی بحث دنی جا بھ انی داد ھمحیمرجان ترج    

 از شاھرخ رو برگرداند و ،ی خداحافظیب.  نداشتی کرد، کاری مریدخترش را تحق
 . گرفتشیراه خانھ اش را در پ

   
 فکر نکند، یزی کرد تا بھ چییساعت ھا سر خود را گرم کرد، تالش طاقت فرسا    
بھ تنھا ...  مورد عالقھ سارا،ی غذان،ی آرمۀ مورد عالقی غذان،ی امۀ مورد عالقیغذا
 . نداد خودش بودتی کھ اھمیکس
 و آنگاه نگاھش را بھ ساعت سر طاقچھ د،ی چی مفصلۀسفر. .. کرد،ی مفصلیآشپز    

 .دوخت
 . خوردیاو تنھا غذا نم.  بچھ ھا بوددنیمنتظر رس    
ساعت از .  حس بودی حس بی کرد، بی حس نمیزی چقتیگرسنھ نبود، در حق    

سوز . غذا سرد شد، اما او ھم چنان بھ انتظار نشستھ بود. چھار بعدازظھر گذشت
 ی سرد چھ می ھوانیسارا در ا... ر،ی سوز خشک کود،ی وزی مرونی آن بیسرد
 ... آمد؟یچرا خانھ نم... کرد؟

سارا گرمش ... ش،یبھ جنوب رفتھ بود، بھ ک.  آمد کھ سارا مسافرت استادشیتازه     
 .بود
 ... کدام سقف؟ری سرد، کجا خود را گرم کرده بودند، زی ھوانیاما پسرھا، در ا    
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او از ...  داشت،لی دلامدنشی نی برانیاما آرم...  کجا بود؟ن،یآرم...  کجا بود؟نیام    
 . خواستی پدربزرگش را میی بود، او قصر طالی خانھ متنفر بود، از قفس فرارنیا

.  دادی منشی تسکھیگر.  شدی داغ، از چشمان مرجان جاریاشک، مثل رودخانھ ا    
... باالخره آمدند،. زنگ در خانھ بھ صدا درآمد فتد،ی بود بھ ھق ھق بکی کھ نزدیزمان

 ...، آمدندشیبچھ ھا
 مادر را حس ییاحساس مرگبار تنھا... دند،ی مادر را شنیۀ ھق ھق گریصدا    

 .و آمدند... کردند،
 . در پرواز کردی بھ سوًبایتقر. دی پر کشیقلب مرجان از شاد    
گونھ .  زدیچشمان مرجان موج م در یری نفس گی گشود، شادی کھ در را میوقت    
 در اثر سوز سرد بھ خون نشستھ بودند، در باز شد، اما بچھ ھا پشت در نبودند، شیھا

 . بوداریشاھرخ شھر
 . داشتنی افسرده و غمگی بود و نگاھدهیچی پشیخودش را در پالتو    
با .  رنگ مرگ بھ خود گرفتھی ثانکی مرجان، در کمتر از دوارینگاه شاد و ام    
 :دی و بغض نالیدیناام
 ...د؟ی خواھیشما چھ از جان من م... د؟ی داریچرا دست از سرم برنم -    
 : مقدمھ پاسخ دادیشاھرخ ب    
 ... خواھم بدانم چگونھ؟ی کھ دخترتان را از شما گرفتھ ام، مدیشما مرا متھم کرد -    
 داشت، یگریاو انتظار د.  دادی نمیاری ذھنش ت،قیدر حق. مرجان جوابش را نداد    
 راه اتاق ک،یستری ھییبا قدم ھا.  نداشتی آمادگیدی و ناامی آن ھمھ سرخوردگیبرا

 .شاھرخ ھم بھ دنبالش روان شد.  گرفتشیگرمش را در پ
 دوخت، اما نی رنگۀ سفره نشست و نگاه غبارآلودش را بھ آن سفریمرجان پا    

 . از اشک، پوشانده شدی در پرده ااوردینگاھش دوام ن
شاھرخ، ھم .  را پر کردأسی و یدی انباشتھ از ناامی مرجان، آن فضایۀھق ھق گر    

 . بودستادهیچنان مبھوت، کنار در ا
 ...د؟یمنتظر مھمان ھست -    
 .دی بود کھ بھ ذھن شاھرخ رسیتنھا سؤال    
 ... سرد؟ۀ سفرنیبا ا -    
 . بودأسی و ینگاه مرجان، در اوج سرخوردگ    
 ...د؟ینی بی در آن می گرمیشما غذا -    
 اش، یدیاندوه و ناام.  آور بودھی بزند، اما آن ھم گری کرد پوزخندیمرجان سع    

 : گفتیرانیشاھرخ با ح. شاھرخ را ترساند
 ...،نی رنگۀ سفرنیاما ا -    
 : گفتی ببرد، با کم حوصلگانیمرجان نگذاشت حرفش را بھ پا    



 83 

پنج ساعت از وقت ناھار گذشتھ، مھمانانم ... د؟ینی بیبلھ، منتظر مھمان بودم، م -    
 ناھار ی ھم برادی شاند،یای شام بی دارند برامی ھم تصمدیشا...  کرده اند،ریپنج ساعت د

 ...،فردا ظھر
 ...، سردادی عصبیمرجان خنده ا    
 ھفتھ کیمن منتظر مھمانانم ھستم، آن ھا ممکن است تا . دینی بنشار،ی شھریآقا -    

 . کنندرید
 ی مرجان اتفاقی گفت برایقلبش م.  تر شددهینگاه شاھرخ، نگران تر و رنگ پر    

 در قلب و روان یرانیو.  در درون مرجان آغاز شده بودیرانی وینوع... افتاده،
 ...،مرجان

 :دی پرساطیبا احت. شاھرخ گرفت را در نگاه یرانی حیدقت جا    
 ...د؟ی ھستیشما منتظر چھ کس -    
 . را ندارمی کسم،یمن کھ بھ جز بچھ ھا... م،یمنتظر بچھ ھا -    
 نگاه و نباری اد،ی فھمیحاال ماجرا را بھتر م.  در ذھن شاھرخ روشن شدیچراغ    

 . تر شدقیلحنش دق
 ... کجا ھستند؟تانیمگر بچھ ھا -    
 خشم از اعماق ۀ اندوه، از اطراف نگاه مرجان کنار رفت، و شعلۀگھان ھالنا    

 .دیچشمانش زبانھ کش
 ...،دیدخترم را کھ شما از من گرفت -    
 . در نگاه شاھرخ تکان خوردیزیچ    
 ... خواھم بدانم چگونھ؟ی جا ھستم، منی انیمن ھم بھ خاطر ھم -    
 گرفت، ی وحشی آن را خشمی مرجان را ترک کرد، و جاۀًاندوه، کامال چھر    

 خواست خود ی مزد،ی اش را بر سرش بری کرده بود کھ دق و دلدای را پیباالخره کس
 در گلو خفھ شده اش، کھ راه تنفسش را سد کرده بودند، راحت یادھایرا از شر فر

 .کند
 : زدادیبر سر شاھرخ فر    
 ...،دی بھتر بداندیخودتان کھ با... د؟ی پرسیچگونھ اش را از من م -    
 د،ی دی مباتری شکفتھ تر و ز،ی مرجان را در آن خشم وحشۀشاھرخ، کھ چھر    

 . جا نخوردی ذره ای کر کننده حتادیاز آن فر...  گرفت بر آن خشم دامن بزند،میتصم
 . شده بودی دختربچھ، احساساتکی دانم کھ یمن فقط م -    
 .افتی انی جریشترین، با سرعت بخون در رگ مرجا    
 ...،دی بھ احساساتش احترام بگذاردی نخواستیشما حت -    
 برخورد ۀ جنبیدختر شما حت...  کنم،جادیکھ باز ھم سوءتفاھم ا... ؟یچھ احترام -    

 ...،گرم پزشک معالجش را نداشت
کھ از نگاه . دی جھی مرونی آتش بھ بۀفک مرجان منقبض شد، از چشمانش شرار    

 . دادی و جوان تر نشان مباتریشاھرخ، ز
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 .ی کننی دھم بھ دخترم توھیبھ تو اجازه نم... رون،ی من برو بۀاز خان -    
بھ . شاھرخ ھم چنان خود را خونسرد گرفتھ بود تا خون مرجان را بھ جوش آورد    
 . نشستی کنار بخاریی را درآورد، و جاشی رفتن، پالتویجا
 . سرد و سخت بودلحنش    
 . تو باشدۀ جا خاننیو در ضمن، گمان نکنم ا...  تلخ است،شھیحرف حساب، ھم -    
 یاما مرجان متوجھ نشد، در ذھنش بھ دنبال جواب... د،ینام» تو«شاھرخ ھم او را     

 .افتیاما آن را ن.  گشتی شاھرخ میدندان شکن برا
 کنم، من خانھ ام را مدت ی میًموقتا زندگ جا نی است،ی جا خانھ ام ننیا... نھ، -    

 .ھاست گم کرده ام
 . بود کھ قلب شاھرخ را در خود فشردینی دندان شکن نبود، چنگال آھنیجواب    
 ۀ کردند، بھ خانی فکر مزی چکیھر دو بھ .  سکوت برقرار شدنشانی بیلحظات    

 : مرجان ادامھ دادق،ی عمیپس از مکث...  مرجان،ۀگمشد
 نی کنم ایتظاھر م...  شده و خودم خبر ندارم،رانی ھم مدت ھاست خانھ ام ودیشا -    

 کرده ام مھرداد ی سعی حتست،ی کم نیزی چا چنی کنم ای من است، تظاھر مۀجا خان
 چشمانم ی را از روینی خوش بنکیاما اگر ع... نم،ی خانھ ببنیرا در گوشھ و کنار ا

من آن .  مردم استۀخان... ست،ی نزی چچیھ.  ستیخال  جانی کھ انمی بیم... بردارم،
نھ ...  کنم،دای در آن پیزی توانم چینم...  ام،بھی غروارشیرا اجاره کرده ام، با در و د

 ...، مرد خانھ ام رایو نھ حت...  ام را، نھ آرامشم را،ی را، نھ خوشبختدمیبخت سپ
 کوه بر شانھ ی بھ بزرگیو اندوھ. آرام شده بود. نگاھش بھ نگاه شاھرخ گره خورد    
 . کردی مینی سنگشیھا

 . کنمدای خانھ پنی را در امی نتوانستم بچھ ھایامروز حت... د،ی دانیم -    
 ی سبکش مھی کند، گرھیشاھرخ اجازه داد گر.  شدیبغضش شکست و اشکش جار    
 .کرد
 . مرجان بود کھ آن سکوت غم زده را شکستیباز ھم صدا    
 کی فقط نی ھم ادیشا...  نامند،ی جا را قفس منی اند، ای خانھ فرارنیپسرھا از ا -    

 ...، اندیاز من فرار... بھانھ است،
 بھ ماجرا نگاه نگونھیتا بھ حال، ا...  از نگاه باشد،یگری توانست نوع دی ھم منیا    

 ...، از او خستھ شده بودنددیشا. نکرده بود
 .در زشت و گزنده بود چھ قی زندگیگاھ    
 . داندیمرا مقصر م... و سارا، -    
 :دی و بھ سرعت پرساوردیشاھرخ طاقت ن.  تلخ برقرار شدیسکوت    
 ... داند؟ی شما را مقصر میدر چھ مورد -    
 ...، شماھیدر مورد قض -    
 ... چھ؟یعنی -    
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 خواھد ی دانست مرجان چھ میانگار م.  بوددهی پوست شاھرخ خزریترس ز    
 .دیبگو
 ضمیاما نگاه و رفتارش مر...  گذرد،ی دانم در سرش چھ می نمًقایدق...  دانم،ینم -    
 .کرد
 . در انکار آن داشتیشاھرخ تا تھ ماجرا را خواند، اما سع    
 ...، فھممیمن کھ نم -    
 : گفتیمرجان بھ تند.  شده بودی و جدیلحنش عصب    
 . ستی من و شما سر و سرنی کند بیاو گمان م... د؟ی فھمیھ طور نمچ -    
و ...  راز،کیمرجان بھ خاطر صراحتش در گفتن ... د،یناگھان رنگ ھر دو تھ کش    

 . چالش روبرو شده بودکیشاھرخ بھ خاطر آن کھ با 
 .مرجان بھ سرعت، اشتباھش را رفع و رجوع کرد    
من فقط احساسم را بھ شما گفتم، من کھ ... قدر احمقم، خواھم، من چھ یمعذرت م -    
مثل احمقھا دھانم را باز کردم، فکر کردم ...  گذرد،ی دانم در سر سارا چھ مینم

 ...، شدهضیمر
 :دیشاھرخ وسط حرفش پر    
 شده ضیممکن است دخترتان مر... د،ی گوی مادر دروغ نمکیاحساس ... نھ، -    

 و رد،ی گی ممی کند، تصمی قضاوت می خودخواھیاز رو... باشد، و نھ فکر شما،
آن ھا .  کنندی آن ھا کھ نمد،ی کرده اثاری اندهیشما در راه آ. ردی بھ دل بگنھی کدی شایحت

 بھ عقل آمدند و نشستند و فکر کردند، آن وقت تازه ی روند، و اگر زمانیراه خود را م
 .داشتن توقع از بچھ، اشتباه محض است... م،ی داشتی چھ مادر خوبندی گویم

 .نگاھش را در چشمان مرجان نفوذ داد    
 ی رود، می منیی با جزر و مد باال و پاًقایدختر شما در سن احساسات است، دق -    

چون .  تواند از شما متنفر شودی میحت...  را در سر بپروراند،ی افکارنیتواند چن
آن وقت توقع ... ند،ی بی را مشی پای جلوی سختبھ.  ستیکور است، سنش سن کور

 ... شما را؟ثاری ایروزھا... ند؟ی دوردست ھا را ببدیدار
 ...، از او ندارمی توقعچیمن ھ -    
 ضی گذرد شما را مری آن چھ کھ در ذھن او مدی چرا باد،یستیخوب، اگر متوقع ن -    

 ...کند؟
 . نداشت بھ او بدھدیًشاھرخ عمدا سکوت کرد، مرجان پاسخ    
 ...،دی ماجرا را بھ من گفتقتی حقدی کردیکار درست -    
 . شاھرخ شدانی بۀ متوجھ حالت نگاه، و نحوًعاینگاه مرجان سر    
 ...ًحاال کھ گفتم، مثال قرار است چھ بشود؟ -    
 شاھرخ از لجاجت اش دست دی در نگاه مرجان روشن شد، شادی از امییکور سو    
 افتاد، او ی می اتفاقنی داشت، اگر چنیداشت، مطمئن بود سارا ھنوز دوستش م یبرم

 . گرفتی درددانھ اش را پس مزی عزیسارا
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 . را فشردشی گلوی و حس کرد دستدی نگاه مرجان را فھمیشاھرخ معنا    
 . سختیلی سخت بود، خیلی اعتراف کند، اما خقت،ی کرد بھ حقیسع    
 ...، داردازی جوان تازه نفس نکیاو بھ ... رم،ی پیلی خ دختر شمایمن برا -    
 : گفتیبا کم حوصلگ. قلب مرجان از جا کنده شد    
 ...،دی راحت سارا را از من گرفتیلیدر ھر حال، خ -    
در .  بوددهیبا سماجت بھ آن چسب. دیای خواست از حرفش کوتاه بیمرجان نم    

 . بودافتھی گشت و انگار آن را ی اش بھ دنبال مقصر می زندگیماجرا
 .ختیاعصاب شاھرخ بھ ھم ر    
 ست کھ بچھ ی زندگیعی طبری سنیا... د؟ی کھ مرا مقصر بداندی داریچھ اصرار -    

 ...د؟ی را قبول کننی ادی خواھی میک. ردی گیھا را از پدر و مادر م
 .باز ھم مرجان سکوت کرد    
 دھم از سرش کھ افتاد، ی شما دچار احساسات زودگذر شده، بھ شما قول میسارا -    
 ...، شما برگرددی لبخند بزرگ بھ سوکیبا 

 . نبودنی کرد بھ مرجان لبخند بزند، اما لبخندش دلنشیسع    
 

 ...، من، طرف احساسش، من شده امیبدبختانھ از بدشانس -    
 یرد شده اش نگاه نکند، داغش تازه م و سنی رنگۀ کرد بھ سفری میمرجان سع    
 . اش دل بسوزاندیی خواست بھ حال تنھای نمگرید... شد،
 . دورگھ شده بودھی از اندوه و گرشیصدا    
 ... چھ؟یعنی نی ادی دانی تجربھ اولش بود، منیو بدبختانھ، ا -    
 ادی زھای چیلی اولم شکست خوردم، اما خۀ اولش باشد، من ھم در تجربۀتجرب -    

 . خوردی او می زندگی کھ بھ درد حاالییزھایچ... گرفتم،
 . تکان داددییمرجان لبخند زد و سرش را بھ تأ    
 ...، سارا ھم مثل شما فکر کند، کھ شک دارمدوارمیام -    
امروز ...  درس و تجربھ،یعنی ی رسد، زندگیحاال فکر نکند، باالخره بھ آن م -    

 . دھدی مادتی فردا بھ زور ،یری نگادیدرست را 
 گفتھ باشد بھ یزی آن کھ چیبرا.  نداشت کھ بزندیمرجان حرف. حق با شاھرخ بود    

 : گفتیآرام
 !... گرم کنمتانی برادی خوری میزیچ -    
 :دی پرسیشاھرخ ھمراه با لبخند. اشاره اش بھ سفره سرد شده اش بود    
 ...د؟ینی طور بھ انتظار مھمانانتان بنشنی ھمنده،ی آۀ تا ھفتستیمگر قرار ن -    
 . کم رنگ بر لبان مرجان نشستیلبخند    
 .دی غذا دارنی از ای شما ھم سھمد،یشما ھم مھمان -    
 .دی سفره خزینگاه شاھرخ، رو    
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 ی محیپس انتخاب سرآشپز را ترج... من کھ دست پخت شما را نخورده ام، -    
 ...،دھم
 . و لبخند زدختیشمان مرجان رنگاھش را بھ چ    
 .دی آی می خوشمزه اۀالبتھ بھ نظر، سفر -    
 . لبخند مرجان، پررنگ تر شدنباریا    
 ...،دی خواھی غذاھا مۀ است کھ از ھمنیمنظورتان ا -    
 .دی معصوم خندۀ بچکیشاھرخ مثل     
 .اب سخت است انتخ،ی خوشمزه اۀ سفرنیسر چن...  از ھمھ ندارم؟ی سھمیعنی -    
 . دادیو خنده بھ او احساس خوب... د،یمرجان ھم خند    
 . را بھ ھم زدشی دست ھایروزیشاھرخ با پ    
 .باالخره بعد از آن حال خراب، توانستم شما را بخندانم -    
 : کھ ھنوز دورگھ بود گفتییمرجان خودش را بھ آن راه زد، بلند شد و با صدا    
 . غذاھا را گرم کنمدیکمکم کن -    
 ی از گرسنگیدیھر دو با احساس شد. غذاھا گرم شد و سفره از اول انداختھ شد    

 ...، خوردیشاھرخ ھم ناھار نخورده بود، با لذت غذا م. سر سفره نشستند
 ی خوشمزه ای خانگی غذانیمدت ھاست کھ چن... ،یعجب دست پخت... بھ بھ، -    

 .نخورده بودم
 یشاھرخ آن قدر با اشتھا غذا م. افتی انی مرجان جری در رگ ھایاحساس خوب    

 . بھ خوردن شده بودقیخورد کھ او ھم تشو
 .دی خود، عزا گرفتھ بودی غذا قسمت من بود، شما بنیا -    
 : مملو از سپاس، زمزمھ کردی گرم در چشمان مرجان نشست، با لحنینگاھ    
 قلبم ی کوه، از روکی ی بھ بزرگی اندوھدیباعث شد... د،یمتشکرم کھ آمد -    

 .برداشتھ شود
 یشتریخون با سرعت ب.  مرجان قلب و روح شاھرخ را نوازش کردینگاه و صدا    

 آن کھ مرجان بھ یبرا.  کردری گشی و لقمھ در گلوافت،ی انی شاھرخ جریدر رگ ھا
 : دورگھ گفتیی و با صداطنتی نبرد با شیحالش پ

 .می آی بھ بعد، ھر روز منی است، پس از ادی مفنھمھیاگر آمدنم ا -    
 . کردری مرجان گی لقمھ در گلونباریا    
 ... سارا حرفش را بھ من ثابت کند؟دی خواھی مد،ی گفتھ باشی جددمیترس -    
 . بھ مرجان انداختقی دقی و نگاھدی آب نوشیشاھرخ جرعھ ا    
 ... مھم است؟تانیبرا -    
 . نگاھش کردیجیمرجان با گ    
 ... مھم است؟می برازیچھ چ -    
 ...، کھ سارا حرفش را بھ شما ثابت کندنیا -    
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 فقط سرفھ کرد، تا بند ی لحظاتد،ی پرشیو غذا بھ گلو.  بستخیناگھان نگاه مرجان     
 . آب بھ خوردش دادوانی دو لًبایآمدن سرفھ اش شاھرخ تقر

 ...،ستی فھمم منظور شما چیمن نم -    
 نی داشت، بھ خاطر ھمیرگذارینگاه تأث.  شده بودینگاه شاھرخ، موشکاف و جد    

 . بوددهی سارا تپۀنینگاه، دل درون س
 .دی زنی خودتان را بھ آن راه مد،ی فھمی منظورم را مًقایدق -    
 : گفتیبھ تند.  مرجان سخت شدندۀعضالت چھر    
 . تا من ھم بفھممدی حل معما ندارم، روشن حرف بزنۀ من حوصلار،ی شھریآقا -    
 ونی بار، شکیمرگ ... بھ جھنم،...  سخت بھ مرجان انداخت،یشاھرخ ھم نگاھ    
 ...، بارکیھم 
 :دیبا شھامت پرس.  بود تا حرفش را بزندتی موقعنیبھتر    
 ...د؟ی ترسی کھ سارا حرفش را بھ شما ثابت کند، منیاز ا -    
 :دی پرسیرکی شد، با زقی و دقاریمرجان، ھوشنگاه     
 ...چگونھ ثابت کند؟ -    
 ... نھ؟ای دی ترسی مد،یپاسخ من را بدھ -    
 ... سارا حرفش را چگونھ ثابت کند؟د،یشما ھم پاسخ من را بدھ -    
 . زدایشاھرخ بود کھ دل بھ در. با لجاجت بھ ھم چشم دوختھ بودند    
 ...،ستی و بداند کھ آمدن من بھ خاطر او نند،ی جا ببنی کھ مرا ایوقت -    
 جی گای.  ماندرانیشاھرخ حس کرد تنفسش آزادتر شد، اما مرجان، لقمھ در دھان، ح    

 کھ در ی قورت داد و با ارتعاشیلقمھ را بھ سخت.  زدی میجی خود را بھ گایشده بود 
 : نشستھ بود، گفتشیصدا
 ...ست؟یور شما چ فھمم منظیمن باز ھم نم -    
 : گفتی شاھرخ سر رفت، قاشقش را در بشقاب رھا کرد و با کج خلقۀحوصل    
 دن،ی نفھمنھمھی ادیباور کن... د؟ی زنی میجیچھ قدر خود را بھ گ...  من،یخدا -    
 .ستی شما نستھیشا

 . بھ مرجان انداختینگاه تند    
 .دی ترسی متانیاوت بچھ ھاشما از قض... اما من، تا تھ خط را خواندم، -    
 : ذھنش شده باشد، گفتۀمرجان بھ سرعت، انگار کھ ملک    
 . ترسمیمن از قضاوت ھمھ م -    
 ...، ھستندتانیمھم بچھ ھا... ھمھ بھ کنار، -    
 گنگ شی خواست آن چھ را کھ برای شده بود، مرهیمرجان در سکوت بھ شاھرخ خ    

 :دیگھان پرسنا. بود از نگاه شاھرخ بخواند
 ...د؟یی آی پس بھ خاطر کھ مد،یی آی جا نمنیاگر بھ خاطر سارا ا -    
 ...، ندارمیگری من کھ بھ جز سارا دختر دد،ی خواست در ادامھ بگویم    
 . کردکی خالص را شلریشاھرخ ت    
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 ...،بھ خاطر شما -    
مطمئن .  منجمد شدشیخون در رگ ھا.  ماندرهینگاه مرجان ھم چنان بھ شاھرخ خ    

 :دی پرساطیبا احت.  توانست باشدی نمنی جز ادهیبود اشتباه شن
 ...بھ خاطر من؟ -    
 ... است؟بی عجتانیبرا... بلھ، بھ خاطر شما، -    
 . سر دادی عصبیناگھان مرجان خنده ا    
 مردم چھ...  کھ سھ بچھ دارد؟وهی زن بکیبھ خاطر ...  من بھ خاطر من؟یخدا -    

 ...ند؟ی گویم
 سرد و برنده شھی مرجان را نداشت، نگاه و لحنش مثل شۀشاھرخ کھ انتظار خند    
 .شد
 ی براد،ی کنی نمی مردم زندگیشما کھ برا... ند،ی خواھند، بگویمردم ھر چھ م -    

 ... آن ھا مھم است؟ی شما برا،ۀ ناگفتای مگر گفتھ د،ی کنی میخودتان زندگ
 :دی شد و با خشم پرسی جدد،ی دیمرجان کھ لحن و نگاه شاھرخ را جد    
 ی باالی مردیۀکھ چون سا... ار؟ی شھری آقادیشما در مورد من چھ فکر کرده ا -    

 ... ھستم؟ی سھل الوصولی کاالستیسرم ن
 شاھرخ ی سھل الوصول، خون را در رگ ھایکاال... ،یمیباز ھم ھمان بحث قد    

 .وردبھ جوش آ
 ...،دی کنی می بپرسم شما در مورد من چھ فکردیخانم، من با -    
 : زدادی دورگھ فرییمرجان نگذاشت شاھرخ حرفش را تمام کند، با صدا    
...  بخندند؟شمی کھ دوست و دشمن بھ ری کنی کاری خواھی م،یکور خوانده ا -    

 دختر جوان را ول کرده کیعشق ... ندازند؟ی تف بھ صورتم بمی بچھ ھای خواھیم
 خبر یفکر کرده ا...  دانم چرا؟ی نمی فکر کرده ا،ی ادهی چسبرزنی پکی و بھ ییا

 ...؟یی آی و از کجا می ھستیندارم، تو ک
 

 ی رویسؤال.  شاھرخ نگذاشتھ بودۀ مسلسل وار مرجان، رنگ بھ چھریاھانت ھا    
 . دادی او نم را بھدنشی پرسۀ بستھ بود، اما مرجان اجازخی شیلبھا
 و ندازی دانم سکھ ام از رونق افتاده، پس خودت را بھ زحمت نی خوب میلیمن خ -    

 دختر جوان، دست و کی عشق ی دانی خوب میلیتو ھم خ...  بھ ھم نباف،اتیچرند
 ی برای کرده ازی گذارد، پس دندان تی شانھ ات می روتی بندد، مسئولی را متیپا

 و یکھ بھ راحت...  و کم ارزش،یافتنی ت دسءی شکی...  کھ وبال گردنت نشود،یکس
 ... بتوان آن را دور انداخت مگر نھ؟ی دردسرچی ھیب

 .منتظر جواب بود.  شدرهی رنگ شاھرخ خی بۀمرجان با خشم و جنون بھ چھر    
 باور بود، آنھم رقابلی غشیآن ھمھ قضاوت غلط، برا. اما شاھرخ مبھوت شده بود    

 از وجود او پا گذاشتھ بود کھ تا بھ حال ناشناختھ و دست ی کھ بھ بخشی کسیاز سو
 . نمودی میافتنین
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 بھت ی و شاھرخ با نگاھن،ی آتشی فقط بھ ھم نگاه کردند، مرجان با نگاھیلحظات    
 ...،زده
 . شدی سرد منی رنگۀغذا باز ھم در آن سفر    
 : گفتیسرانجام شاھرخ با ھمان حالت بھت زدگ    
 .دی در مورد من داشتھ باشی قضاوتنی کنم شما چنیباور نم -    

 . از بھت و شوک بودنی شد، سنگی خارج مشی از گلوی بھ سختشیصدا    
 : زدادیمرجان فر    
 ... است؟نی از اریمگر غ -    
 ی قدر بنی دھم در موردم ای نمی اجازه انی است، بھ شما چننی از اریالبتھ کھ غ -    

 .دیرحمانھ قضاوت کن
 ...،ی و تلخ و زخمی خارج شد، عصبشی شاھرخ از گلویباالخره صدا    
عشق، باشکوه و ... د،ی احساسات زودگذر دخترتان را عشق بنامدیحق ندار -    

 ...،ًبزرگ است کھ مطمئنا ھنوز بھ من و شما ھم چھره نشان نداده
 عشق ۀاو با عشق مھرداد چھر... ؟ بزند پس مھرداد چھادی خواست فریمرجان م    

 شاھرخ، او را از ی تلخ و زخمیصدا.  و لمس کرده بوددهیبزرگ و باشکوه را د
 .دی کشرونیافکارش ب

 وبال ی کھ کسنیاز ا.  برمیبرعکس، از آن لذت م...  ترسم،ی نمتیمن از مسئول -    
 شما ارزشمند زیو ن...  ندارم، بھ شرط آن کھ خودم بخواھم،یگردنم بشود ھم ھراس

 نداشتھ باشد ای کم ارزش، بھ خودتان مربوط است، سکھ اتان رونق داشتھ باشد ای دیباش
 ی کھ کشف کنم چھ بخشنستی کھ بھ من مربوط است اھ آن چست،ی بھ من مربوط نزین

 ی کارد،ی نامی سھل الوصول میی بھ جسمتان کھ آنرا کاالدینی بیم -از وجود شما،
 و ناشناختھ وجود مرا بی از وجود شما، بخش غری خواھم بدانم چھ بخشیم -ندارم،

روح و روانم   دربی غریدر برخورد با شما احساس...  کرده و بھ من شناسانده،داریب
 ی من براد،ینی بیم... آنرا تا بھ حال نداشتھ ام،.  تازه استیی چرخد کھ تجربھ ایم

 . نخواھم خواستیزی از شما چدین باشمطمئ.  دارمازیبھتر شناختن خودم بھ شما ن
 . بودیدگینگاه شاھرخ، سرشار از سرزنش و رنج    
 .دی کرده بنامزیاز شما توقع نداشتم مرا گرگ دندان ت -    
 آن ی بود و سوز سرددهی شب از راه رسد،ی را پوششیشاھرخ بلند شد و پالتو    

 سرشار ش،ی پی مثل شبھا مرجان،یو برا.  بودی و سردکی شب تاردی وزی مرونیب
 . و سکوتییاز تنھا

 می محشرتان، و بھ خاطر آن کھ بھ حرف ھاییرایبھ خاطر پذ. وقت رفتن است -    
 . متشکرمد،یگوش داد

 و مرتعش مرجان، نی شرمگیصدا.  در رفتی بھ سونی سنگییشاھرخ با گامھا    
 .کنار در متوقفش ساخت

 ...،ای سرد، ی غذاھانیا...  محشر است؟ییرایمنظورتان کدام پذ -    
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 :دیشاھرخ وسط حرف مرجان دو    
سرانجام پس از سال ھا .  بودی دستپخت عالنیمنظورم زخم زبان نبود، منظورم ا -    

 . کردی را خوردم کھ با دستپخت مادرم برابریدستپخت
 .دی باری مانشیصداقت از نگاه و ب    
 ...، کنمتانی خواھم مرجان صدایم -    
 . نکردی کرد، اما مرجان اعتراضیًعمدا مکث    
 ۀ تا بخش گمشددی کنی زنم، چون بھ من کمک میمرجان، باز ھم بھ شما سر م -    

در ھر حال، بھ شما اجازه ...  وجودم را،ۀ ھم بخش ناشناختدی کنم، شادایوجودم را پ
 یم... د،یبھ لجن بکش»  رحمانھ، با آن برچسب ھایب« ام را بی دھم احساس غرینم
 . بر آن بگذارمیز سخت است نامی خودم نی چون براب،ی احساس غرمیگو
 . کرده اش دوختھ بودخی ۀباز ھم مکث کرد، مرجان نگاھش را بھ سفر    
 .دی نگاه بدرقھ ام کنکی حداقل با د،ی گفتن نداری برایزیاگر چ -    
 ی واکنشنیزبانش بند آمده بود، او چن.  شددهی مرد جوان کشینگاه مرجان، بھ سو    

با ھمان ...  مثل بھزاد طرف است،یکی کرد با یرا از شاھرخ انتظار نداشت، گمان م
 .اما شاھرخ، متفاوت از آب درآمده بود...  منطق،ی بیخواستھا و حرف ھا

 ...،می دانم چھ بگویمن نم -    
 .ا تمام وجودچشمان مرجان از اشک پر شدند، متأسف بود، ب    
 بود، آدم ھر یعیواکنش شما طب. دی اما خودتان را ھم آزار ندھد،یی نگویزیچ -    

 ۀو در مورد نوع و نحو...  دھد،ی کند و واکنش نشان می قضاوت مند،یطور کھ بب
 ...، از اجتماع، از آدم ھاد،ی شما آن را آموختھ ادیستینگاھتان، شما مقصر ن

 ...،ختیا بھ نگاه شاھرخ ر رنشیمرجان نگاه غمگ    
 . توانستم مثل شما نگاه خودم را داشتھ باشمیاما م -    
 وجودش را بھ ن،یآن نگاه غمگ.  پالتو مشت کردیبھایشاھرخ دستانش را در ج    

 را در ی دانست مرجان شب سرد و تنھا و عذاب آوری خوب میلیخ. لرزه انداختھ بود
 ...، رو داردشیپ

 . رفتی مدیاما چاره چھ بود، با    
 زیھمھ چ...  شود،ی کرده ام، خارج مشی کھ براینگاه من ھم گھگاه از خط کش -    

 دارم، بھ خاطر آن یاما اگر من نگاه خودم را بھ زندگ... رد،ی گی قرار مریتحت تأث
 . کرده امیاست کھ فقط بھ خاطر خودم زندگ

 شب یاھی گفت و در سی کوتاھریشاھرخ شب بھ خ. ود بی گذارری گزنده و تأثیۀکنا    
 . شددیناپد

   
 صبح الی بود، کھ خیشب سرد و تنھا و عذاب آور.  آمدیخواب بھ چشم مرجان نم    

 . رفتی و با افکار عذاب دھنده کلنجار مدی غلتی پھلو بھ آن پھلو منیشدن نداشت، از ا



 92 

 کرده ام، از یطر خودم زندگ در ذھنش انعکاس داشت، من فقط بھ خاییصدا    
...  کرده بود،یالبتھ کھ زندگ...  کرده؟ی او ھم بھ خاطر خودش زندگایآ: دیخودش پرس

  سقف رفتھ بود، پسکی ریاو با عشق، با مھرداد ز
 
 
 

از مھرداد، با عشق، بچھ ھا را بزرگ كرده بود، با عشق، پشت قالي نشستھ بود،او     
 .پس جاي سوال باقي نمي ماند... با عشق، زندگي كرده بود،

آرمین ھم زنگ زده ...سارا زنگ زده بود و گفتھ بود كھ، فردا، پس فردا مي آید،    
 ...،سابي سرشان شلوغ استبود و احوالش را پرسیده بود،گفتھ بود با بھنام، ح

چرا اینقدر در خانھ كم رنگ ..راستي، امین كجا بود؟...فقط از امین خبري نبود،    
 چرا مثل سایھ رنگ پریده،ناگھاني پیداش مي شد و ناگھاني غیبش مي زد؟...شده بود؟

درد خودش را فراموش كرد و جاي . دلشوره اي غریب، قلب مرجان را چنگ زد    
 .اني براي بچھ ھا پر كردآن را نگر

از فردا بھ دنبال امین راه مي افتاد، باید سر در میآورد چرا از خانھ فراري     
 ...،سرش كجا گرم است...ست،

چشمان مرجان از خستگي روي ھم افتاد، مھلت پیدا نكرد بھ شاھرخ و بھ حرفھاي     
 .شاھرخ فكر كند

   
 كشید و چون مطمئن شد، مادر صداي كلید امین یواشكي از الي در بھ حیاط سرك    

انداختن او را نشنیده است،مثل دزدھا پا بھ حیاط گذاشت،این طرف نگاھي دزدكي 
 .انداخت و نوك پا بھ اتاق مشترك خودش و آرمین رفت

مرجان ھمھ این ھا را از پنجره كارگاھش دید و مثل كسي كھ مویش را آتش زده     
 .بھ آن اتاق بھم ریختھ و نامرتب انداختباشند،پشت سر امین،خود را 

امین تا چشمش بھ مادرش افتاد، چیزي پشت سرش پنھان كرد و مثل كسي كھ در     
رنگ بھ چھره اش نمانده . حین ارتكاب جرم غافلگیر شده باشد، نفس بریده سالم كرد

 .بود
 .نگاه مرجان ، حیران مانده بود    
 چرا ھیچ وقت در خانھ پیدایت نیست؟....چكار مي كني؟...امین تو كجایي؟  -    
دبیرستان را تازه ..و چھ قدر شبیھ مھرداد،...امین بھ لكنت افتاد، ھنوز بچھ بود،    

 .تمام كرده و قرار بود بھ سربازي برود
 ...،من...من، -    
 :مرجان با كالفگي گفت    
من ...معلوم ھست كجاھا مي پلكي؟...ست چھ غلطي مي كني؟معلوم ھ...تو چي؟ -    

 نباید بدانم؟
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 :امین نالید    
 ...،مامان،من كھ ھمیشھ خانھ ام -    
االن داشتي ..آره،خانھ اي، اما مثل یك سایھ محو، من كھ ھیچ وقت نمي بینمت، -    

 ...چیكار مي كردي؟
 .امین معصومانھ،شناسنامھ اش را نشان داد    
 .ھیچي،دنبال این مي گشتم -    

 .مرجان اخمي كرد    
 چكار با شناسنامھ ات داري؟ -    
 ...،امین شیر شد    
چھ قدر بي خودي سوال مي پرسي، خوب معلوم است با شناسنامھ ام چكار  -    

 .دارم،مي برم فتوكپي بگیرم
 بھ خانھ و پسرك كوچكش ھم دل. مرجان با نگاھي غمگین و رنجیده نگاھش كرد    

 .زندگي نمي داد
اگر پاپیچت مي شوم بھ خاطر آن است كھ نگرانت . من بي خودي سوال نمي كنم -    

ھستم، من با خون دل،شماھا را بزرگ كرده ام، یكھ و تنھا شماھا را بھ دندان كشیدم و 
 ..بھ این جا رساندم حق دارم نگرانتان باشم،حق ندارم؟

اینروزھا حس مي كرد رنجیده و ضعیف . كرده بوداشك،چشمان مرجان را پر     
 .شده، ھر زمان خود را با دیوار سیاه نا امیدي روبرو مي دید،بھ این روز مي افتاد

نیرویي كھ او را روي پا مي داشت و پرده ھاي غبار گرفتھ را كنار مي زد، تحلیل     
 .مي رفت

مي زدند را خیلي خوب مي امین كھ بچھ اي درونگرا بود و نگاه ھایي كھ حرف     
دلش بھ درد . خواند،در عمق چشمان مادرش نگاھي خالي و غبار گرفتھ و بي پناه دید

 .آمد
 مادر از تنھایي اش بھ كجا مي توانست بگریزد؟    
 .سعي كرد براي تسكین مادر،جملھ اي بگوید    
 .مامان،متاسفم -    
نھایي مادر بھ در آمده بود، اما كاري از دلش از ت. نتوانست در ذھنش جملھ اي بیابد    

. احساس گناه،گلویش را فشرد و نگاھش را از مادر فراري داد. دستش ساختھ نبود
 .حسي عجیب، زیر پوست مرجان خزید. خود را در تنھایي مادر مقصر مي دانست

 چرا متاسفي؟...چیھ امین؟ -    
...  كھ باعث نگراني ات شده ام،مي خواست بگوید بھ خاطر تنھایي تو،بھ خاطر آن    

 :در عوض گفت...بھ خاطر آنكھ نمي توانم دردم را بھ تو بگویم،
 ...،بھ خاطر ھمھ چیز -    
 .دقیق و موشكاف، امین را نگریست. نگاه مرجان تیز و ھوشیار شد    
 بھ خاطر چھ چیز؟ -    



 94 

 .نگاه امین،با صداقت،بھ چشمان مرجان ریختھ شد    
 .مامان،ھیچ كدام از ما نمي توانیم جاي پدر را برایت پر كنیم -    
چیزي در درون مرجان فرو . منظورش این بود كھ تنھایي تو، ریشھ دار است    

 .صدایش لرزش خفیفي در خود داشت. ریخت
 .جاي او ھمیشھ در زندگي من خالي ست، اما در قلبم نھ...البتھ كھ نمي توانید، -    
ن حرف ھاي زیادي براي گفتن بھ مادرش در ذھنش ردیف كرده بود،كھ ھیچ امی    

 .اعتراف كرد كھ ذھنش كند و غیر قابل اعتماد است. كدام از آن ھا را بھ یاد نداشت
 .مرجان نگران امین شد، زیادي توي خودش فرو رفتھ بود    
 ...،داري نگرانم مي كني...امین چي شده؟ -    
  بپرسد آیا مادرھا كاري بھ جز نگان شدن،سراغ دارند؟امین مي خواست    
حرفھاي عجیب مي زني،كارھاي ...عوض شده اي،...طور عجیبي شده اي، -    

 ...،عجیب مي كني
سوالیش . سوالش نیز معصومانھ و غمگین بود. لبخند امین معصومانھ و غمگین بود    

اما جگر را . مگین بودسوالش نیز معصومانھ و غ. نیز معصومانھ و غمگین بود
 .خراشید

 مامان مگھ چھ قدر مرا مي شناسي كھ فكر مي كني عوض شده ام؟ -    
 .رنگ مرجان مثل مرده سفید شد    
 منظورت چیست؟....یعني چھ؟ -    
نفسش را . مرجان مكثي كرد تا نفس تازه كند،مشتي سنگین بھ سینھ اش خورده بود    

 .یر شده بود، كلمات در ذھنش ردیف نمي شدندبند آورده بود،بدجوري غافلگ
 مي فھمي؟. من بزرگت كرده ام امین، من مادرتم...چھ طور تو را نمي شناسم، -    
با آن ھمھ ایثاري كھ پشت ...شانھ ھاي پسركش را تكان داد تا او را مادر خود ببیند،    

د ، مادر،پدر، او براي آن ھا ھمھ چیز بو...سر داشت، و آن ھم از خود گذشتگي،
 ... ، چرا آن ھمھ اینھمھ كور بودند... دوست، حامي،

مادرھاي زیادي بچھ بزرگ كرده اند،اما این دلیل نمي شود كھ آن ھا را  -    
 ..،بشناسد

نگفتھ ھاي بسیاري در چنتھ . سرانجام یادش آمد مي خواست بھ مادرش بگوید    
 .آغوش گشود -مھردادش بود كھ آن قدر شبیھ  -مرجان بھ سوي پسركش .داشت

 .چھ طور تو را نمي شناسم.. تو پسر كوچولوي مني،  -    
امین ھمانطور با عضالتي منقبض و نگاھي طلبكار، سرجاش ایستاد و تكان     

 .نخورد
 .دیگر آن پسر كوچولوي تو نیستم...مامان من بزرگ شده ام،ببین، -    
ذھنش در انعكاس دیوانھ . ھ اش مي كوفتقلب مرجان، دیوانھ وار بھ قفسھ سین    

كجا كم .. .كجا كج رفتھ بود؟... كجا اشتباه كرده بود؟... واري بھ دام افتاده بود ،
بھ ... چرا زندگي اش داشت بھ سوي یك دھن كجي بزرگ مي رفت،...گذاشتھ بود؟
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دیدي، حق با من ...تكان دھد و بگوید، جایي كھ شاھرخ شھریار با پوزخندي، سر
 ...،من حدسش را مي زدم، سر از كجا در مي آوري...ود،ب

 :ترسي بزرگ در چشمان مرجان موج مي زد، بي معطلي گفت    
 ...،تو پنجا سالھ ھم بشوي، باز ھم پسر كوچولي مني -    
امین احساس خفگي مي كرد،حرف ھاي زیادي براي گفتن داشت،اما مادرش داشت     

 ...،موضوع را عوض مي كرد
مامان،حرف من این است كھ آدم بزرگ مي شود، عوض مي شود، یك جور كھ  -    

 ...نمي ماند
 .با كم حوصلگي و كالفگي بھ مادرش نگاه كرد    
 تو چھ مي خواھي بگویي امین؟ -    
مرجان حرف نگفتھ اي را در نگاه امین خواند، پسرش رازي در سینھ داشت،بي     

یش چنگ زد و روي تخت بھ ھم ریختھ و نامرتبش امین بھ مو. قرار گفتن آن بود
ھر چھ سعي كرد نتوانست خود را . شھامت گفتن حقیقت بھ مادر را نداشت. نشست

 . بھ بي راھھ زدوبارهبنابراین د. راضي كند كھ حرفش را بھ مادر بزند
 .مي خواھم بگویم شما رنگ و نخ و قالي را بھتر از ما مي شناسید -    
 .اخمھاي مرجان در ھم رفت    
خوب مسلم است كھ قالي ...این چھ ربطي داشت امین؟چرا پرت و بال مي گویي؟ -    

 .را بھتر از شما مي شناسم، سال ھاست كھ با آن سرو كار داشتھ ام
 .امین با كالفگي سر تكان داد    
ین است كھ شما ما را منظورم ا...چرا خودتان را بھ آن راه مي زنید؟...نھ مامان، -    

 .نمي شناسید بھ آن خوبي كھ قالي و رنگ و نخ را مي شناسید، ما را نمي شناسید
طوفاني . مرجان در درونش، دیواري خیالي ساخت و بھ آن تكیھ داد،تا از پا نیفتد    

 .در قلب و روحش برپا بود، اما سعي مي كرد مغلوب طوفان نشود
 .، دو رگھ شده بودصدایش بھ خاطر بغضي سنگین    
كمكم كنید تا شماھا را بشناسم، وقتي كھ ھیچ وقت نمي ...خوب، كمكم كنید، -    

 وقتي كھ از من و از خانھ تان فراري ھستید چگونھ شما ھا را بشناسم؟...بینمتان،
امین مي خواست سرش را بھ دیوار بكوبد،نمي . ناخواستھ، اشك مرجان جاري شد    

 .ھ این جا بكشاند،آمده بود حرفش را بزندخواست ماجرا را ب
نمي خواستم شما را ناراحت كنم،خواھش میكنم ...مامان،معذرت مي خواھم، -    

 ...،نشنیده بگیرید،فرض كنید ھذیات گفتم، پرت و بال گفتم
بھ تكاپو افتاده بود كھ ھر طور شده از دل مادرش بیرون بیاورد،تحمل نداشت اشك     

 .چون مرجان تا بھ حال، جلوي بچھ ھایش نگریستھ بود..،مادرش را ببیند
امین سر انجام شھامت گفتن رازش را بھ مادر،بھ دست آورد،براي آن كھ ذھن     

مادر را متوجھ موضوعي دیگر كند حاضر بود شاخدارترین دروغ دنیا را 
 ...،رازش كھ جاي خود داشت..بگوید،
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 :ي گنھكار زمزمھ كردآب دھانش را قورت داد و مثل بچھ ھا    
 ...،مامان میخواستم یك چیزي بھ شما بگویم -    
 ...،مي دانم -    
 .مرجان اشكش را پاك كرد و نگاھي جدي بھ پسرش انداخت    
 .مامان، اگر آن قدر جدي بھ من نگاه كني، زبانم بند مي آید -    
 ھم ریخت و باالخره لبخندي روي لبان مرجان نشست،موھاي پسركش را بھ    

دل بھ دریا زد و با . امین احساس كرد حالش بھتر شده است. لبخندش را تكرار كرد
 :پرروي گفت

 ...،مامان، باید برایم بروي خواستگاري -    
پسركش واقعا شوخ طبعي مھرداد را بھ ارث برده . اینبار مرجان با صدا خندید    

 .اندبود،مھرداد ھم با چرندیاتش زیاد او را مي خند
 .بھ امین برخورد    
 ...مامان،جدي مي گویم -    
نگاه پسرش را بھ دقت كاوید، دوباره حس كرد بھ ستوني . خنده مرجان قطع شد    

 .نفسش بند آمد...آھنین اصابت كرده،
 تو كھ جدي نمي گویي امین؟ -    
 ...،خوب بھ یكي عالقمند شده ام..مامان،مگر چھ اشكالي دارد؟ -    
 :مرجان پابرھنھ وسط حرف پسرش دوید    
بھ یكي عالقھ مند شده اي، بھ ھمین ...امین،معلوم ھست چھ مي گویي؟ -    

 ...،تو كھ ھنوز ھیچ قدمي توي زندگي ات برنداشتھ اي...راحتي؟
مرجان شوكھ شده بود، باور نمي كرد امین جدي گفتھ باشد،بھ خیالش یكي از آن     

 ...، كش دادهشوخي ھاي بي مزه اش را
لحنش نشان مي داد كھ تصمیمش را . جدي و مصمم بود. اما نگاه امین،ترسناك بود    

 ...،گرفتھ
مامان باید ...مي خواھم اولین قدمم را توي زندگي بردارم،....مي خواھم بردارم، -    

 .كمكم كني
نفرین شده ...چرا اینھمھ بد بیاري؟...مرجان حس كرد دنیا دور سرش مي چرخد،    

 بود؟
 .بازوي پسرش را چنگ زد    
كمكت كنم كھ خودت را بھ چاه ...امین،مي فھمي از من چھ مي خواھي؟ -    

از روي یك احساس بچھ گانھ عاشق شده اي و بھ ازدواج فكر مي ...بیندازي؟
اولین ...شوخي بردار است؟..كھ ازدواج بچھ بازي ست؟...ده اي؟چھ خیال كر...كني؟

 مي خوري،دست و پایت زمین فكر نمي كني...قدمت را مي خواھي با ازدواج برداي؟
 ...مي شكند،آرزوھایت بھ باد مي رود،مثل سگ پشیمان مي شوي؟

 :ادامھ داد    
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 ...ھان، فكر نمي كني؟ -    
ي آن كھ او را از خواب خوش بچگانھ اش بیدارو شانھ پسرش را تكان داد،برا    

بھ سختي بھ سكوتش ادامھ . خون امین بھ جوش آمده بود. متوجھ اشتباه محضش كند
 .مي داد

شانھ ھاي تو براي قبول این بار سنگین و نفس ...امین،ازدواج یعني مسئولیت، -    
 .گیر،خیلي جواب و ضعیفند

این كھ قضیھ را بھ مادر گفتھ بود پشیمان شده از . سرانجام صداي امین در آمد    
انتظارش را . بود،حدسش را مي زد كھ مادر چنین برخوردي داشتھ باشد

مادر ھرگز او را یك مرد آماده پذیرش مسئولیت نمي دید،اوپسر كوچولویش ...داشت،
 .را مي دید،ھمین

 :با ناامیدي نالید    
آدم ھایي ھستند كھ تا آخر عمر .  نداردمامان،ازدواج ھیچ ربطي بھ سن و سال -    

 ...،ازدواج نمي كنند
 :مرجان باز ھم حرف پسرش را قطع كرد    
تو كھ ھرگز سربازي ...اما تو مي خواھي اول عمرت، خودت را بدبخت كني، -    

مگر ..چھ كسي زن بھ بچھ بي كار و بي آینده مي دھد؟...نرفتھ اي،ھنوز كار نداري،
 .ر راه آروده انددخترشان را از س

 .زبان تیز و برنده مرجان،غرور پسر جوان را زخمي كرد    
مامان مي دھند، اگر تو ما را دست كم گرفتھ اي،مردم ھنوز ما را بزرگ مي  -    

 ...،مردم بھ داشتن دامادي مثل من افتخار مي كنند...بینند،من نوه ناصري بزرگم،
 .مثل پتك بر سر مرجان كوبیده شد...نوه ناصري بزرگ...نوه ناصري بزرگ،    
پس جاي او بھ عنوان مادرشان ، پدرشان، دوستشان، حامي شان،كھ سال ھا     

 برایشان جان كنده بود،كجا بود؟
مرجان حس كرد مثل یك نقطھ بي اھمیت، در زندگي فرزندانش، كم رنگ و كم     

 ی خودش سوخت، میدلش برا...رنگ تر مي شود،تا آن كھ بھ طور كامل محو شود،
 را نیباز ھم زبان مرجان، غرور ام.  بکوبدواری سرش را بھ د،یخواست از بدبخت

 .نشانھ گرفت
 ...؟ی کھ بھ آن افتخار کنیخودت چھ دار... ،ی بزرگی ناصرۀنو -    
 :دی وسط حرف مادرش دون،ی امنباریا    
 روز خودت کی اند، ھیرما ھا سنی اۀھم... نده،ی بھ آدمیام...  ام،یعشقم، جوان -    

 ...، مامانی دادادی ھا را بھ ما نیا
مرجان .  زدی موج مشی التماس در صدافتد،ی بھی نمانده بود پسرک بھ گریزیچ    
 :دی کشادیفر
 دانستم کھ جنبھ اش را یاگر م...  دادم،ادی ھا را بھ شما نیمن غلط کردم کھ ا -    

 .دمی بری زبانم را مد،یندار
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 شده پسرکش ی خواست ھر طوریم...  بود،یدی ترس و ناامی مرجان از روادیفر    
 ...، شده با چنگ و دندانیحت...  پرتگاه نگاه دارد،ۀرا بر لب

اگر آن ... ،یندازی خودت را بھ گنداب ب،ی در ھجده سالگینگفتم کھ برو -    
نھ آن ... د،یری تان بگی درست در زندگماتی را گفتم بھ خاطر آن بود کھ تصماتیچرند

 ...،دی پرتگاه بروۀ کور تا لبی و مثل آدم ھادیکھ بر عکس، چشمانتان را ببند
 شوک، نیا...  شده بود،وانھید...  پسرش را تکان دادن،یشروع کرد بھ شانھ ھا    

 . درآمدنیسرانجام اشک ام.  خارج از تحمل اعصابش بودگرید
ھنوز ... ،ی پرتگاه، پرت کننیودت را از ا گذارم خی بھ خدا نمن،ی گذارم امینم -    

 ی م،ی احمقانھ شده ای آرزوھاریاس...  کلھ ات داغ است،،یالی خوش خ،یبچھ ا
 ی سوزیتا مغز و استخوان، م... ،ی قبل از پر درآوردن، پر و بالت را بسوزانیخواھ
 ینم... ،ی ات کنی زندگکی شری خواھی کھ ما ریھم خودت، ھم آن بدبخت... بچھ،

 ...،نی گذارم امیگذارم، بھ خدا نم
قد راست ...  ھشدار،ادی آن ھمھ زخم زبان و فرری بار نفس گری ناگھان از زنیام    

 . تازه کردیکرد و نفس
 :دی دو رگھ غریی شکست، با صداشی را در گلوادی فرھ،یھق ھق گر    
...  راست،یی گویھر چھ تو م... غلط کردم، بھ خدا غلط کردم،... بس کن مامان، -    

 ... نھ؟ای ی کنیحاال تمامش م...  حق با توست،شھیًاصال حق با توست، مثل ھم
 ی بھ سوی و عصبعی سریی انداخت و با قدم ھااطی خودش را از پنجره بھ حن،یام    

 .در رفت
 . عقب شلوارش بودبیشناسنامھ اش در ج    
 از نی کھ امی شوم در گوش مرجان صدا کرد، درست زمانیزنگ خطر مثل ناقوس    

 : مرجان برخاستی از گلویوانی حیادی رفت، فری مرونی دو لنگھ در بنیب
 ...؟ی بریشناسنامھ ات را کجا م -    
 . اش، پاسخ را بھ او گفتی مادرۀزیغر... ن،ی امیبھ جا    

 
 دهی را از سارا شننیا» ...، حق با توستشھیمثل ھم...  حق با توست،شھیمثل ھم    «
 جملھ را از تمام نی کرد ایحس م...  بود،دهی شننیاز آرم...  بود،دهی شننیاز ام... بود،

  داد؟ی را داشت پس میتاوان چھ اشتباھ...  افتاد؟ی می چھ اتفاقا،یخدا... ده،ی شنایدن
اشکش مثل .  از ھمھ جا مانده و از ھمھ جا رانده، زار زدیمرجان مثل آدم ھا    
 . شدی بر چھره اش جارالبیس
   

و ... افت،ی آسانتر شد، فکرش تمرکز شی برادن،ی سبکش کرد، نفس کشھیگر    
 . ذھنش را پر کردۀ ھمن،ی امۀناگھان دغدغ

» ...د؟زی بر سر خودش بری خواست چھ خاکیم... با شناسنامھ اش چکار داشت؟    «
 ...،مھردادش... بچھ آرام و سر بھ راھش،... ن،یآنھم ام
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 را مرتکب ی گذاشت آن پسرک خل، چنان اشتباه مھلکیقلبش فشرده شد، اگر م    
 ... داد؟ی اش را تباه کند، جواب مھرداد را چھ مندهیشود، و آ

او بود کھ  ۀفیوظ... د،ی دی را نمشی پای بچھ بود، سر بھ ھوا بود، چاه جلونیام    
 . راه پر خطر، بھ سالمت عبورش دھدنی د و از اریدست بچھ را بگ

 . بچھ ھاستزی داشت ھمھ کس و ھمھ چیاو کھ ادعا م    
 خودش را از در ،ی از غم و نگرانزی لبری انھی و با سدیمرجان مثل فنر از جا پر    

 .نی نجات امی برای راھافتنی دی انداخت بھ امرونیخانھ ب
   

انگار ... خت،ی آوشی بھ عصاشتری و خودش را بدی را درھم کششیحاج آقا اخمھا    
 نگاه و لحن و نی اقت،یدر حق.  گزنده پشتش را لرزاند و تعادلش را گرفتییسرما

 . را لرزاندشیکلمات مرجان بود کھ ستون مھره ھا
 پدربزرگ بھ...  بخش چنگ انداخت،دی امیسمانی نجات پسرش، بھ ریمرجان، برا    

 نی گذاشت و با ای خانھ نمنی نبود ھرگز پا بھ انیبا نفوذ و ثروتمند، اگر بھ خاطر ام
 راند، و اگر حرف، حرف ی و زمان فرمان منی کھ بر زم،ی از خودراضرمردیپ

 . شدیروبرو نم... خت،یر ی و زمان را بھ ھم منی شد، زمیخودش نم
 .ھمھ اش بھ خاطر آن پسرک احمق بود    
 صاف نمود و پس از ورانداز کردن ی انھی کرد و سی سرفھ ا،یحاج آقا ناصر    

 :دی خفھ غریی توزش، با صدانھیمرجان، با آن نگاه سرد و ک
 ،ی رفتی کھ میروز... ،یباالخره دست بھ دامان خودم شد... ،یباالخره برگشت -    

 و ی کولت انداختیدمت را رو... دم؟ی نکشدم،ی خط و نشان کشتی روز را برانیا
 ...،یی آی پدر برمی بی از پس بچھ ھای گمان کرد،یرفت
 از آن نی و چرکدهی گندیو خون... بھ قلب مرجان،...  صاف بھ ھدف خورد،رشیت    
 ...، رفتیاھی مرجان سیچشم ھا.  مرجان را پر کردی رگ ھاۀ شد، و ھمیجار
قلب و ...  شناخت،یخوب م یلی ھزار سالھ را خۀنی نفرت و کنی گند ایاو بو    

 دار شھی ھنوز ررمردی پۀنیک...  جراحت برداشتھ بود،ادی زخم زبانھا، زنیروحش، با ا
 ی مرونیھنوز از زخم و جراحت ھزار سالھ، خون تازه ب... و استوار و پا بر جا بود،

 نکرده بود، ریی تغزی چچیھنوز ھ.  زدیرمرد، چرخ میو دردش در اعماق نگاه پ... زد
 . کھنھ و کم رنگ نشده بودیزی چی فراموش نشده بود، حتزی چچیھ

 نی نفرۀ خاننی شکست و پا در ای مشی شد، کاش قلم پامانیمرجان مثل سگ پش    
 . گذاشتی داد، نمی مرگ میشده کھ بو

 دانستند زخم و یآن ھا چھ م...  کند؟ی بو را حس نمنی انیمتعجب بود کھ چرا آرم    
 ... چھ؟یعنیجراحت ھزار سالھ 

 دار را در شھی قدر بچھ بودند، و نگاھشان خام و نپختھ بود کھ نفرت رنیآن ھا ا    
 . بوددای کھ آن ھمھ واضح و پینفرت... دند،ی دی نمرمردیچشمان پ
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دست . ختی ررمردیمرجان در سکوت، نگاھش را بھ عمق نگاه کدر و مات پ    
 ...، شددهی کشرمردی نگاه پیخودش نبود، نگاھش بھ سو

قرار بود ...  بزرگ را افسون کرد،ی ناصری کھ ھر دو پسرھایدختر افسونگر    
 مانع دانشگاه یحت. قولش را از پدر دختر گرفتھ بود...  بزرگ شود،یسھم خود ناصر

 نشد، و در فشی بود کھ حرختھیرفتن دختر شده بود، اما دخترک آن قدر افسار گس
 نی شانس درست از بۀو پرند. کرد  را توریصردانشگاه، مھرداد، پسر کوچک نا

 . بزرگ، پر زدیدستان ناصر
 قرار بود آن دختر افسونگر را ی بھ پدر دختر وعده داده بود، با پول خوبیپول خوب    

 ی شد و جوان می مقی تزرشی بھ رگ ھای بود خون جواندهیبخرد، کھ اگر خر
 ...،ماند
 ...، نگاھش کدر شود،ی ھمصحبتی و بیی دھد و در تنھاھینھ آن کھ بھ عصا تک    
 باز کور ،ی و دلتنگأسی کھ مھردادش جوان مرگ شد، در آن اوج اندوه و یزمان    
 ی او میی تنھانی ھمنشش،ی روشن بود کھ مرجان و بچھ ھارمردی در دل پیدی امیسو

 ...،شوند
 . بر باد رفتزی ندی امنیاما ا    
 ط،ی شرانی در سخت تریو حت...  او رفت،ۀ را برداشت و از خانشیمرجان بچھ ھا    

 اش را ی و زندگستادی اشی پایگرچھ مرجان رو. نداختی بھ پشت سر نی نگاھمین
اما پشت سر خود ...  کاشت،رمردی را در چشمان پنیگرچھ برق تحس... اداره کرد،

 ...، زدی مرونی بآن  بر جا گذاشت کھ ھنوز خون تازه ازیجراحت
 پر شانی پدر را برای جای توانی می کردالی شود، ختی خواھد تا تربیبچھ پدر م -    
 ...،ی ست کھ خودت کاشتی محصول ھمان بذرنیا... ر،ی بگلیتحو... بفرما،... ؟یکن

 کھ ندی و ببندی نبود کھ بنشیزخم زبانھا حال مرجان را دگرگون کرد، او آدم    
 بود، مرد و زن و دهی را بر دوش کشی زندگکیار  کنند او بیغرورش را تکھ تکھ م

 . اش، خودش بودی زندگزیھمھ کس و ھمھ چ
 ...، طلب کندی خم کند و کمکی آن کھ سریب    
 ی را مرمردی جواب پیوقت.  بزرگ، بھ غرورش زخم بزندی داد ناصریاجازه نم    
 ...، نداشتی تھ لرزشی حتشیصدا. داد
 برعکس، محصولم یبذرم محصول بد نداده، حت...  حاج آقا،دیدیاشتباه فھم -    
 قبل از می ھاوهی است کھ نگذارم منی دارم بھ خاطر ای طلب کمکدینی بیاگر م. ستیعال
 . شونددهی توسط دزدھا چدن،یرس
 ...،دی درخشرمردی در چشمان کدر پی را داد، برقامشیھمھ پ    
 ...،بود دختر جسور افتخار کرده نی بر اشھیھم    
 ...،دست بھ دامان...  ندارم،ی حرفد،ی کنی مغیو اگر کمکتان را در -    
 :دی وسط حرف مرجان دورمردیپ    
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...  بخندند،شمانیکھ برگردند و بھ ر...  ھا؟بھیغر... ؟ی شویدست بھ دامان کھ م -    
 زده زیتو پشت پا بھ ھمھ چ...  باشد،شی دومن،ی کردم کھ اغی کمکم را از تو دریمن ک

 ...،ی دانی تو کمک ما را عار م،یا
 ی انگار داشت مرھم بر زخم ھزار سالھ مد،ی توپی بھ او می بدجوررمردیپ    

 ...،گذاشت
 . اش را حفظ کردیمرجان باز ھم خونسرد    
 ...، جا نبودمنی دانستم کھ االن ایاگر کمک شما را عار م -    
 حق و حقوق بچھ ی فرستادم، نگذاشتتی براغامیچھ قدر پ... ؟یامدیا تا حاال نچر -    

 شوند و خودشان بھ دنبال حق ی بزرگ میفکر نکرد... ھا را بدھم، حق مسلمشان را،
 ...؟ی شوی نمفشانی شوند و حری بزرگ می افتند؟ فکر نکردیو حقوقشان راه م

 .سرانجام حوصلھ مرجان سر رفت    
 را نجات نی امی زندگدی کنی کمکم مای آدم،ی سؤال از شما پرسکیآقا من، حاج  -    

 . خواھدی نملی طول و تفصنھمھی نھ؟ جوابش کھ اایدھم، 
 زن محتاط محنت زده از چھره مرجان افتاد و آن زن جسور و نیباالخره نقاب ا    

 . شدانی نداشت، نمای چفت و بستچی بود و ھزی کھ زبانش تند و تختھ،یافسار گس
 ...، کردی منی و تحسدی پسندی مرجان می برارمردی کھ پیریتصو    
 را بر چشم زد و نگاه نکشی گذاشت و عی اشھی شزی می را روحشی تسبرمرد،یپ    
 ...، بھ مرجان انداختیقیدق

اگر خون کلھ شق ... د،یای از دستم برنی ترسم کمکی خواد کمک کنم، اما میدلم م -    
 ...، از دست من ساختھ است، نھ از دست توی باشد، نھ کمکشی ھاپدرش در رگ

 دهیجنگ... مھرداد با تمام وجود بھ خاطر ازدواج با مرجان،... باز ھم زخم زبان،    
 .بود
 با یحت...  بود،دهیجنگ...  بکشد،واری راھش دی خواست جلویبا ھرکس کھ م    

 ...، شودی بر سرش آوار مایمرجان حس کرد دن... پدرش،
 باشد، کھ ی جارنی آرمی اگر خون کلھ شق و سمج مھرداد در رگ ھا،یراست    

حاج ...  کرد؟ی بر سرش می چھ خاکدیآن وقت با...  چھ بود؟فیآن وقت تکل... بود،
 د؟ی پرسی ترمی مالی مرجان خم شد و با صدای بھ سویآقا کم

 ست؟ی دختره کی دانیم -    
 افزوده شی ھای بر نگرانیگری دی نگرانده،یکھ آن را نپرس آمد ادشیمرجان تازه     
 : پاسخ داددهی ترسیمثل آدم ھا. شد
 .دمیازش نپرس... ا،ینھ، خدا -    
 . حال نگھ داشتی خنده اش را فرو خورد و نگاھش را ھم چنان خشک و برمردیپ    
 تا ،ی لحظھ غفلت کنکی ست یکاف...  ست،یتیعجب حکا... پسرک احمق، -    

 زانی ھرز مثل چنگک خودشان را بھ تو آوی علفھاینی بی م،ی بھ خودت بجنبیبخواھ
 .کرده اند
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 در آن نگاه یزی داشت، اما نگاھش نرم شده بود، چی زبان تلخ و گزنده ارمردیپ    
 :دی نالد،ی پرسیمرجان انگار کھ از خودش م.  حالت شکستھ بودیب

 ...،زمی بھ سرم بریحاال چھ خاک -    
 . باز ھم خنده اش را فرو خوردرمردیپ    
 ...، درازتر کندمشی گذارم پا از گلینگران نباش، نم -    
 ... باشد؟ی جارشی اگر خون کلھ شق مھرداد در رگ ھایحت -    
 بھ خاطر مھرداد بود، نھ قت،ی لبخند زد، لبخندش در حقرمردیمرجان ناخواستھ بھ پ    

 . را بھ حساب خودش نوشت آنرمردیاما پ... رمرد،یپ
 .دی در نگاه غبارآلودش درخشیزیچ    
 ...، بترسمشتری بدیاز خون تو با -    
 جسارت و صراحتش را ،یمی خودش را جمع و جور کرد، جو صمیمرجان کم    

 . گرفتیم
مرجان .  آن را ھم زدمتی اش انداخت و با مالیحاج آقا دو حبھ قند در فنجان چا    
 د،ی رسیخدمتکار حاج آقا کھ بھ امور خانھ و باغ م.  پوست گرفتوهی مشیبرا

 ی رفت و نفس نفس می راه می ھم سن و سال خودش بود کھ بھ سختًبای تقریرمردیپ
 .زد
 . داد کھ حرص مرجان را درآوردی را کند انجام مشیآن قدر کارھا    
 ناھار، سھ کیردن  درست کی کھ برانیا... د؟یری گی نمیچرا خدمتکار جوانتر -    

 . خواھدیروز وقت م
 . لبخندش را پنھان نکردرمرد،ی بار پنیا    
چھ کنم، ھمصحبت ...  خواھد،ی ھضم ناھار، سھ روز وقت میمعده من ھم برا -    

 . کندی ام را پر میام است، تنھا
 سکوت برقرار نشانی بیلحظات.  خودش افتاد و دلش گرفتیی تنھاادیمرجان بھ     
 یحس کرد موج منف.  داشتی با لحظات ورودش احساس بھترسھیمرجان در مقا .شد

 را نشانی بود کھ سکوت برمردیپ.  شودی و رنجش، کمتر و کمتر منھینفرت و ک
 .شکست

 ی می جا بھتر زندگنی اتیبچھ ھا.  جا خانھ خودت استنیا... برگرد مرجان، -    
. می شوی مقی با ھم رفمی ست، داری جا را دوست دارد، پسر خوبنی انیکنند، آرم

 جا احساس نیدخترت ھم ا...  آورمش،ی و مرمی گیگوش آن پسرک خود سر را ھم م
 . خواھد داشتیبھتر
 یی تنھازی نشستھ بود، اما چون مرجان نرمردی در چشمان پی بزرگییاحساس تنھا    

ارت خاص با ھمان صراحت و جس.  قرار نگرفتری بود، تحت تأثیاش بھ ھمان بزرگ
 :خودش گفت

 ...، جانیمن ا... ست،ی جا خانھ من ننیا -    
 ...، نگذاشت مرجان ادامھ دھدرمردیپ    
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 ...، کھ ھستتی بچھ ھاۀ خانست،ی تو نۀ جا خاننیا -    
 .لحنش دوباره تند و گزنده شد، و درخشش نگاھش مرد، اما حرف آخرش را زد    
خودت ھم مثل دختر نداشتھ ام، ...  ام را پر کنند،یی تنھاتی خواھم بچھ ھایم -    

 ی قرار بوده اتفاقیزمان... ز،ی بررونی را از سرت بضی مریقدمت بر چشم، فکرھا
 .تمام شد و رفت... فتاد،ی کھ نفتدیب

 مرجان گذشت، باالخره بھ آن حرف ممنوعھ ی از ستون مھره ھای گزنده ایسرما    
 دی کھ باینحلیموضوع ال.  گرفتند، اشاره شدی اش مهدی حضور داشت اما نادشھیکھ ھم

 ی مدای خود را پی واقعگاهی افتاد، تا ھر کدام جای شد، نقاب ھا فرو می حل منشانیب
 ...،کردند

 ...، دادی کھ مسکوت گذاشتھ شده بود و ھر دو را رنج میموضوع    
 حاال کھ بھ ل،ی دلنی فرار مرجان ھمان است، بھ ھملی کرد دلی گمان مرمردیپ    

 ی عذاب آورش را پر کنند، میی داشت تا تنھاازی نشی مرجان و بچھ ھایھمصحبت
 . حل کندنشانی را بنحلی موضوع النیخواست ا

 . آزارشان ندھندنی از اشی کھنھ مرھم گذارد، تا بی خواست بر زخم ھایم    
 ی سگ حرامتر مۀ و پولم را از لقمی کنی چھ از من فرار می دانم برایم -    
 ...،یدان
 خواست وارد ی نمد،ی بگویزی دھان باز کرد کھ چد،ی مرجان پریرنگ از رو    

 مسکوت مانده بود، چھ بھتر کھ نشانی موضوع سال ھا بنیمنطقھ ممنوعھ شود، ا
 . ماندیھمچنان مسکوت م

 :پرخاش کرد. دی بگویزی نگذاشت مرجان چرمردیاما پ    
 ...،می خواھم بگوی می رود کھ چی مادمی ذھنم نزن، ین، توحرفم را قطع نک -    
 ...،اما شما -    
 ...، ما تمام شودنی بزیبگذار حرفم را بزنم دختر، بگذار ھمھ چ -    

 
 ...، ام تلنبار باشندنھی سی نگفتھ ھا رونی و ارمی ترسم سرم را بگذارم و بمیم    
 ساختھ یگری سال ھا از او آدم دنی اییتنھا...  بھ مرجان انداخت،نی غمگینگاھ    

 ذره ی طرف است کھ حتی کرد با آدمیمرجان حس م...  کرده بود،ریی تغیلیبود، خ
 . شناسدی او را نمیا

 ...، برسدنی خورد تا بھ زمی ھزار چرخ م،ی اندازی را بھ ھوا میبی کھ سیوقت -    
 . کردقینگاھش را در چشمان مرجان دق    
 با ھمان نگاه اول بھ آن نگاه کرد، دی ھزار چرخ خورده، نباست،ی نبی س آنگرید -    

 کھ دمی در چشمانت دیچنان نفرت... ،ی و مشکل پسرت را گفتی کھ وارد شدیلحظھ ا
 ...،ی بود کھ رفتشی چھارده سال پینفرت بھ ھمان بزرگ... دم،یترس
خورده، آن آدم، بھ  ھزار چرخ ب،یآن س...  عوض شده،ایچھارده سال گذشتھ، دن    

 ی خواستم فقط بمانیگرچھ آن موقع م...  شده،دهیتراش...  خورده،قلیھزار مشکل، ص
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...  کردم، زور گفتم،ی کنم سگ رفتاری اعتراف منم،ی را ببتیتا بزرگ شدن بچھ ھا
 ھا مال گذشتھ اند، و نیاما ھمھ ا... م، خرفت زورگو ساخترمردی پکیاز خودم 

 ی شناختی کھ می آدم، آن آدمنیا...  گردد،ی برنمی کھ رفت بھ جویآب. گذشتھ، گذشت
 .ی نگاھش کنیگری با نگاه ددی ھزار چرخ خورده، باست،ین

 ی نمود، نھ میماریمرجان احساس ب.  التماس نشستھ بودرمرد،یدر چشمان پ    
 . نھ جواب مثبت دھدد،یتوانست نھ بگو

 کھ در آن ی التماسیبرا...  اش،یی تنھایا بھ درد آمده بود، بررمردی پیدلش برا    
 . نشستھ بوددی امی نور و بینگاه ب

 از فرصت ھا را یلی کنم خیفکر م.  را بھتر بشناسممیبھ من فرصت بده تا نوه ھا -    
 .از دست داده ام

 در ییصدا.  اش دوختی گرفت و بھ فنجان چارمردیمرجان نگاھش را از نگاه پ    
 آن ۀبا وعد...  داشت،ری تقصیلی او، خیی مرد در تنھانی ایطانی شیگوشش، زمزمھ 

 خانواده اش را از او سر داده بود گرفت، پدرش را، مادرش را، ھمھ ف،ی کثیپولھا
 ...،کس و کارش را

بھ . نی کھ موفق نشد، طردش کرد، ھمی خواست او را بفروشد، وقتیپدرش م    
 . عمر تنھا ماندکیو او ... ،ی سادگنیھم
 ی اش دلش میی تنھای اگر برایحت...  را ببخشد،رمردی توانست پیمرجان نم... نھ،    

 : گفترمردی سخت در جواب پی سرد و نگاھیبا لحن. سوخت
 آن فرصت بھ شما داده م،یای چھ نم،یای جا بنیچھ من بخواھم، چھ نخواھم، چھ ا -    

 . کاره امچی وسط ھنیا خودشان سراغ از شما گرفتھ اند، من تان،یشده، نوه ھا
 ی حتست،ی نی در وجود مرجان، سنگ شده، کھ شکستنیزی حس کرد چرمردیپ    

 .سرش را با تأسف تکان داد. ستی نینرم شدن
 دلشان با توست، نگرانند کھ ند،ی جانی کھ ای اما وقترند،ی گیبلھ، سراغ از من م -    

 نی دلشان اند،ی کھ آن جایًو مطمئنا وقت... ؟ی کنی ات در آن قفس چھ مییتو در تنھا
 نگران توست، کفرش نیآرم...  دارم بھ خاطر بچھ ھاست،یاگر من اصرار. جاست

خوب، ...  تواند دل بھ آن قفس دھد،ی قول خودش، نمبھ  تو درآمده امای ھایاز لجباز
 شانی برازی جا ھمھ چنی خواھد، ایجوان، امکانات م... حق دارد، جوان است،

من ... ر،ی را از خودت نگتیبچھ ھا...  کفش نکن،کی یدختر جان، پا تو... است،یمھ
 . داردیتاوان سخت...  ست،یگرفتم، اشتباه بزرگ

 . آب بھ دستش دادیوانی لی بھ سرفھ افتاد و نفسش تنگ شد، مرجان با نگرانرمردیپ    
 مثل برق زیھمھ چ...  کارم تمام است،گری ام، ددهیبھ آخر خط رس... ،ینی بیم -    

 دانم چرا ینم... ،ی زندگ،ی آرزوھا، جوانۀ فرصت ھا، ھمۀھم. گذشت و تمام شد
 جبران ادیآن وقت بھ ...  فرصت ھا بر باد رفت،ۀ کھ کار از کار گذشت و ھمیوقت

 ...،ی افتیاشتباھاتت م
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 ی مشی ھاھی در ریبی عجیصدا.  را گرفترمردی نفس پگر،ی دیدوباره سرفھ ا    
 .دیچیپ

ھر .  از وجودش رخت بستھ بودیانگار روح زندگ... ًمرجان واقعا نگرانش شد،    
 پدر ش،ی بزرگ بود، پدربزرگ بچھ ھایاو ناصر... کھ بود، و ھرچھ کرده بود،

 خواھند بھ من زن ی بزرگم، از خدا می ناصرۀ افتاد، نونی حرف امادیبھ ... مھرداد،
...  کردند،ی مرد افتخار منی بھ اشیبچھ ھا... ، بودشیاعتبار بچھ ھا و تیبدھند، ھو

 :ناگھان افکار مرجان از بند زبانش رھا شدند
 دارند، تازه دارند اجی من بھ شما احتی بچھ ھاد،ی مواظب خودتان باشدیشما با -    
 .نندی بی سر خود می پدر را باالیۀسا
 . در خود داشتیبیاما نگاھش غم عج... د،ی درخشی بھ لبخندرمردیصورت پ    
 ...، محال دارم مرجانی آرزوکی -    
 ...؟ییچھ آرزو -    
 . مرجان را چنگ زدۀنی سیدلشوره ا    
 پر می دختر نداشتھ ام را برای کھ جانیا... ،ی کھ تو مرا پدر خود بخواننیا -    
 ...،یکن

 ی چھ ما،یخدا... دند،یمرجان در غم و بھت خود الل شد، چشمانش در اشک درخش    
 نیا...  کجا بود؟یآن ناصر...  مرد افتاده بود؟نی ای برایچھ اتفاق... د،ی شنی چھ مد،ید

 ... کھ بود؟یناصر
 . تر کردزی را نرمردیاشک، چشمان پ    
 ...،چھ احمق بودم، چھ حماقتھا کردم -    
 .ختینگاھش ملتمسانھ بھ نگاه مرجان آو    
 .یدی بخشی را ممیکاش حماقتھا...  دختر جان،یدی بخشیکاش مرا م -    
 در یزیانگار خبر داشت چ... ست،ی او ندنیانگار خبر داشت مرجان قادر بھ بخش    

 ...،وجود مرجان سنگ شده
 .زدی برشیمرجان اجازه داد اشکش بر گونھ ھا    

   
 بود، کم حرف نی سرسنگی ھنوز کمیی و نگوییارا از اردو آمده بود، اما بگوس    

 ...، کردی فکر مادی داد، و زی کوتاه می زد، جوابھایم
 در فکر و ذکر دخترش اری شاھرخ شھردی ترسیمرجان نگرانش شده بود، م    

 کیعشق ...  است،رممکنی غنی داد کھ ای منیاما خودش را تسک... ماندگار شود،
 . ستیطرفھ، محکوم بھ فراموش

 کھ تا بھ حال، ی بود، پسرکنی شده بود، دردسر امرشی کھ دامنگی بزرگترینگران    
 .سرش بھ کار خودش بود، حاال دردسرساز شده بود
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 یجلو. ندازدی خواست خود را در آن بیسر راه خودش چاه کنده بود و با سماجت م    
 چیھ.  خواھد ازدواج کندی بود و با شجاعت گفتھ بود کھ مستادهیعمو و پدربزرگش ا

 . وا داردمشی قادر نبود او را از تصمزی چچیکس و ھ
 کجا د،ی پرسی و دائم از خودش مدی چرخیمرجان مثل مرغ پر کنده، دور خودش م    

 . دانستی ماجرا خودش را مقصر منیدر ا... کجا کم گذاشتھ؟... اشتباه کرده،
 نفسش ،ی و آدم کشنی چنان بار سنگری سبز شده بود، زلشیکش کھ تازه سباگر پسر    

 .دی بخشی او ھرگز خودش را نمد،ی بریم
 کھ منبع آرامشش بود، فراموش شده ،یخواب و خوراکش را کم کرده بود، دار قال    

  آدمنی زد، تا بلکھ آرامشش را بی مابانی قرار، بھ ھر بھانھ بھ خی بیبود، مثل آدم ھا
 .دیای قرارتر و سردرگم تر از خودش بی بیھا

 ...، خواستازپامی بستھ قرص دکی پا بھ داروخانھ گذاشت و جی گیمثل آدم ھا    
 . پناه برده بودازپامی بھ دفتد،ی ھم بی بھ روشی کھ شبھا پلک ھانی ایبرا    
چھ طور است من ... ،یپناه برده بھ خواب مصنوع... ،یچھ فکر بکر... بھ بھ، -    
 . بکنمی امتحانکیھم 
 . خواستازپامی قرص دی ھم بستھ ااریشاھرخ شھر    
 : سالم کرد، و سپس گفتی لبخندچی ھی سخت بھ مرجان انداخت و بینگاھ    
 ری تأثنکی خراب است، عی حالتان حسابنمی بی کنم، چون می نمیاحوالپرس -    

 ...، گود انداختھیان را حساب صورتتان گذاشتھ، چشمانتی رویمزخرف
نگاھش لحظھ بھ لحظھ سخت تر و طلبکارتر .  پوزخند نزدیباز ھم لبخند نزد، حت    

 . شدیم
چھ طور بھ خودش ... مردک گستاخ، پررو،.  در وجود مرجان آتش گرفتیزیچ    
 ...، دادی می اجازه انیچن
 . را نداداریھر جواب سالم شاھرخ شیحت. عضالت فک مرجان منقبض شدند    
 را از شی را پرداخت، و سپس دست برد کھ داروشیدر سکوت محض، پول دارو    
 او را زودتر برداشت ی دارواریاما دست شاھرخ شھر...  بردارد،ی اشھی شزی میرو

 چادرش ری ھا دستش را بھ زدهیمرجان مثل مار گز...  کرد،دایو با دست او تماس پ
 رونی کنجکاو بھ بی نگاه ھاریو از ز  تند، خود را از داروخانھیبرد و با قدم ھا

 .انداخت
 . او بودندی تر و بلندتر از قدم ھاعی شاھرخ سریقدم ھا    
 کنجکاو و فضول را بھ ی و نگاه ھادی تابلو شوابان،ی خی تودی خواھیاگر نم -    

چون من . می بروی خلوت تر و امن تری تا بھ جادی پس سوار شود،یدنبال خودتان بکش
 برخوردمان در داروخانھ، دیفکر نکن... در ضمن،...  کنم،ی مبتانیقدم بھ قدم تعق

 ...، کردمی مبتانیق بود، چون باز ھم داشتم تعیتصادف
 : زدادی فرًبای انداخت و تقرشی بھ سوینیمرجان نگاه آتش    
 ...ست؟ی نی کافدی پولم کرده اکی ۀ سکد،یدست از سرم بردار -    
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 . رفتی قدم بھ قدمش مد،ی کشی خود می کھ چشم ھا را بھ سولشیشاھرخ با اتومب    
 . رودی مشتری بتانی آبرود،ی نزنادیفر -    
 را نسبت بھ حرف مردم بھ رخش تشیو حساس.  کردیآشکارا داشت مسخره اش م    

 .دی کشیم
 :دیپرس صالی و با استستاد،یمرجان ا    
 ...د؟یچکارم دار -    
 : پاسخ دادی معطلیشاھرخ ب    
 ستی خواب را از شما بپرسم، گفتم کھ، بد نی مصرف داروی خواھم چگونگیم -    

 ...، بکنمی امتحانکیمن ھم 
 ...، سردۀشی چون شی تلخ و گزنده و نگاھی زد، با زبانیزخم زبان م    
 . پنھان در لحن و نگاھش بودیخشم    
 .ردی گشی مرد سمج در پنی با ایمرجان دوباره بھ راه افتاد، مانده بود چھ برخورد    
 در افتاده یبا بد آدم...  من از شما لجبازترم،دی مطمئن باشد،یباز کھ راه افتاد -    

 ...،دیا
 : تلخ گفتی و در ھمان حال با زباند،یچی پی کم درخت و خلوتیمرجان بھ فرع    
 . روم خانھیم.  رفتن، ندارمی براییمن کھ جا. دییای دنبالم بست،یمھم ن -    
شاھرخ لحن و زبان .  رودی گفت کھ انگار بھ گورستان میخانھ را با چنان لحن    

 بر ًمای کھ مستقی ترمز گذاشت و با لحنیپا رو... د،ی فھمی خوب میلیمرجان را خ
 :قلب مرجان نشست، گفت

 بھ جرم سی پلدی خواھی شما کھ نمد،یسوار شو کنم یمرجان، خواھش م -    
 .ردیمزاحمت، حالم را بگ

 بر ی لبخند محود،ی شاھرخ چرخی کھ بھ سوی رفتن مرجان سست شد، وقتیپا    
 .دی شاھرخ، آن را دقینگاه دق. چھره داشت

 ی را بھ راه انداخت، لحظاتنیو شاھرخ ماش...  جلو نشست،ی صندلیمرجان رو    
 . سکوت بود، سپس ناگھان نگاھشان بھ ھم افتاد و ھر دو بھ خنده افتادندنشانیب

 کی کند، احساس ی کھ آدم احساس بچگدی کنی میکار... امان از دست شما، -    
 ...، مزاحم دنبالش راه افتادی کھ پسرکیدختر مدرسھ ا

 : گفتی و با حاضر جوابد،ی درخشب،ینگاه شاھرخ در برق عج    
 ی احساس چھ قدر آدم را جوان منی ادی دانیم... ن،ی قشنگتر از ایساسچھ اح -    

 . در شما شدمی احساسنیخوشحالم کھ باعث چن... کند؟
 . درخواستی پنھانی نگراند،ی کاوی روح مرجان را میاینگاه شاھرخ انگار زوا    
 :دیرس گفتھ باشد پیزی آن کھ چیمرجان مجبور شد نگاھش را از او بدزدد، و برا    
 ...،ستمی است کھ من جوان ننیمنظورتان ا -    
 ھوا ی جا برسد، کلمات مرجان را رونی خواست بحث بھ ایشاھرخ کھ از خدا م    
 : و بھ سرعت گفتدیقاپ
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 ...، شدهری شبھ پکی نگاھتان ست،ی اما نگاھتان جوان ند،یجوان ھست -    
 ...،بھ سرعت رفت سر اصل مطلب... ،ی جداری بود، بسیلحن شاھرخ، جد    
 ...د؟ی حد بد آورده انی تا ایعنی... د؟ی کنی مصرف مازپامیچرا د -    
مگر تو ...  بھ تو چھ؟د،یمرجان وسوسھ شد کلماتش را بھ صورتش پرت کند و بگو    

 ...؟ی وسط چکاره انیا
 از ریغ.  را کھ آن ھمھ نگران حالش بود، از دست بدھدی ھمصحبتامدیاما دلش ن    

 شی بود کھ از دردھایفرصت...  نشست؟ی درد دلش می پای چھ کساریشاھرخ شھر
 . و سبک شودزدی بررونی اش تلنبار شده بود، بنھی سی آن چھ را کھ روۀ ھمد،یبگو
و سکوت،  مکث ی انگشتانش دوختھ بود، پس از لحظاتیمرجان نگاھش را بھ باز    

 .ختیسرش را باال آورد و نگاھش را بھ نگاه نگران شاھرخ ر
 ...، دغدغھ بخوابمی بی شود چند ساعتی حداقل باعث مازپامید -    
 .دی در چشمان شاھرخ زبانھ کشیشعلھ ا    
 ی خواب آور باعث آن است، خواب بی را کھ با دارویتو خواب... کدام خواب؟ -    

 بھ سراغ آدم ی حسی کھ در اوج بیمرگ.  مرگ استھیآن کھ شب... ؟ی نامیدغدغھ م
 ...،دیایب

 . باال انداختی تفاوتیمرجان شانھ اش را با ب    
 . دارمازی است کھ من بھ آن ننی داشتھ باشد، مھم ای کھ چھ اسمستیمھم ن -    
 .دیسر شاھرخ سوت کش    
 ...؟ی دارازپامید بھ یازیتو چھ ن...  شنوم،ی من، چھ میخدا -    

 
 

 .رمی بھ قول تو بمای آن کھ بخوابم، و یگفتم کھ، برا -    
 پشت مردمک چشمان مرجان نشستھ بود و نگاه ده،ی تنھا، سمج، و از خود بریزن    

 پر رت،ینگاھش از ح.  الل شدی لحظاتیشاھرخ برا. سردش را بھ شاھرخ دوختھ بود
 .شد
 .ردیتھ بود کھ حاضر بود بممرجان آن قدر از خودش دست شس    
... د،ی پرسی از او مدیبا...  و رو کرده بود؟ری را زی آن زن قوی زندگیچھ اتفاق    
 ی با صدانی ترمز کوفت، ماشیتمرکزش را از دست داده بود، پا رو... ،یلعنت

 و سوز سرد، امان از د،ی باری می و تندزی باران ررونی آن بستاد،ی ایوحشتناک
 .دندی دوی مبانی سر در گراهھمھ بھ دنبال سر پن. عابران گرفتھ بود

شاھرخ مشتش .  بوددهی چشم ھا کشی از غبار جلوی و سوز سرد، پرده ازیباران ر    
 .دی فرمان کوبیرا رو

 ...،ی مزخرفیچھ ھوا... ،یلعنت -    
 از ی خالینگاھ. باران دوختھ شده بود باد و ی بھ غوغای تفاوتینگاه مرجان با ب    

 . نگاه کردی را با نگرانمرخشیشاھرخ ن... ز،یھمھ چ
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 ...،می را بزنمانی و حرف ھامی جا بماننی ھممیمجبور -    
 : ادامھ داداطی کرد و سپس با احتیًعمدا مکث    
دور ... د،ی ما بزنۀرانی حقۀ بھ کلبی و سردی قدم رنجھ کندیمگر آن کھ بخواھ -    

 . ستی حوالنی ھمست،ین
 ی نگاھش کرد و با لحنیبا کنجکاو... د،ی گوی شاھرخ چھ مدیمرجان تازه فھم    
 : گفتبیعج
 . خودم برومۀرانی حقۀ دھم بھ کلبی محیترج... م،ی گفتن نداری برایما کھ حرف -    
 :دی پرسیبھ تند.  بود کھ بھ شاھرخ برخوردیلحن و نگاھش طور    
 ... زند؟ی در مورد شما حالم را بھ ھم میزی چھ چدی دانیم -    
 : پاسخ دادی از او نداشت، با حاضر جوابیمرجان ھم دست کم    
 ...،ضمیالبد فکر مر -    
.  الخلقھ طرف استبی عجی نگاھش کرد انگار کھ با موجودیشاھرخ طور    

 خودش را بھ یادی داشت، و زی و زبان تندضی بود، اما فکر مریمرجان زن باھوش
 . زدیآن راه م

 ...،دی دانیخوبھ کھ م -    
 . خبر دارمیبلھ، من از صفات خودم بھ خوب -    
 ی منی و آن توھنی و بھ ادی بندی چشمانتان را می بھ راحتدیًو حتما خبر دار -    
 ...،دیکن

 .سرد بود سوخت، اما نگاه مرجان سرد ی در عمق نگاه شاھرخ میشعلھ ا    
 ...، اطرافتان شلوغ ھم باشدض،ی زبان تلخ و فکر مرنی با ادیو البد انتظار دار -    
 : بود پاسخ داددهی کھ شاھرخ را بھ آتش کشی ایمرجان با ھمان خونسرد    
 ...، کنمی خودم عادت مییدارم بھ تنھا...  ندارم،ی انتظارچیمن ھ... نھ، -    
 ...،ی بھ آن عادت کن کھی نداری اجبارچیھ -    
در نگاه . دیشاھرخ آن را با خودش زمزمھ کرد، اما مر جان زمزمھ اش را شن    

 شھی ببرد، ھمی خواست بھ معنا و مفھوم آن پی را خواند، کھ نمینگران شاھرخ حس
 . گرفتدهی انگاشتھ بود، حاال ھم آن را ناددهیآن را ناد

.  شدی راند، ھوا لحظھ بھ لحظھ خرابتر می می را بھ سمتنیشاھرخ داشت ماش    
 : گفتمتی گفتھ باشد، با مالیزی آن کھ چیمرجان برا

 .حاالست کھ بچھ ھا نگرانم شوند...  بروم خانھ،دیمن با -    
 . شددهی کششی بھ سورتینگاه شاھرخ دوباره با ح    
 زدن، یی تنھا دم ازیی بچھ ھانیبا داشتن چن... ،ی خوبیچھ بچھ ھا... ؟یراست -    
 ...ست؟ی نبی عجیکم
 را حفظ کند، شی کرد خونسردیمرجان سع.  بودزیلحنش تلخ و گزنده و تمسخر آم    

 شتری شاھرخ را بی طورنی دندان شکن بھ شاھرخ بدھد، ای جوابیدر کمال خونسرد
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.  ، رک و گستاخ بودیادی بماند، شاھرخ، زیاما نتوانست خونسرد باق... د،ی گزیم
 .عضالت فک مرجان منقبض شدند

 ی با ھم نممی حرف ھای شده ام، کھ حتی خرفترزنی پ،ی مسخره ام کنیحق دار -    
 ...،خوانند

 کرد با ھمان لحن گزنده اش ی نگاه مشیشاھرخ ھمان طور کھ با دقت بھ روبرو    
 :گفت
 چرا حرف ی دانیاما م... ندارم، ی نھ، کارای ی شده ای خرفترزنی کھ پنیبھ ا -    
  خوانند؟ی با ھم نمتیھا

 . بھ مرجان انداختینگاه تند    
 ...،یی گویچون دروغ م -    
 گرفت، آنھم در یشتری سرعت بلی پدال گاز فشرد، اتومبیدنده عوض کرد و پا رو    

 ...،دی دی بھ قول خودش، مزخرف، کھ چشم، چشم را نمیآن ھوا
 بھ یاما اعصاب مرجان را ھم حساب...  شده،کی تحریعصابش حسابمعلوم بود ا    

 ھر ی خواست بھ جایمرجان م...  بود، وقاحت را از حد بھ در برده بود،ختھیھم ر
مرجان احساس ... ح،یمردک وق...  داشت؟ی گوشش بزند، بھ او چھ ربطی تو،یجواب
 . نمودجھیسرگ
 را کھ ی داد سکوت کند، فقط سکوت محض، تا بلکھ آن مردک، پاحیمرجان ترج    

 یلی سکی دندان شکن تر از ی جوابچیھ...  درازتر کرده بود، جمع کند،مشیاز گل
 . نبودشیآبدار برا

 : حق بھ جانب گفتی اافھی با قدی کھ سکوت مرجان را دیشاھرخ وقت    
 ...،یی گوی کھ دروغ میپس قبول دار -    
مرجان در ذھنش بھ دنبال .  شدی رفت، ھر لحظھ پرروتر میاز رو نم... ر،یخنھ     

 کھ تا مغز استخوانش را یزیچ...  بھ دنبال دشنام،یحت...  گزنده گشت،یجواب ھا
 ...،بسوزاند

 ...، سوزاندی سرماست کھ تا مغز استخوان آدم را منی آمد کھ اادشیاما ناگھان     
 ی جوابھاافتنی ی کرد، آن وقت ذھنش برایرد رفتار م بود و سی خونسرد مدیبا    

 . دادی میاریگزنده، بھتر 
 . بھ شاھرخ نگذاشتیباز ھم سکوت کرد و محل    
 ،ی کرده افی را کھ در ذھنت ردییچرا دشنامھا...  خفھ شوم،یی گویچرا نم -    
 کنم، پس خجالت نکش، یًمن کھ کامال احساسشان م... ،ی کنی صورتم تف نمیتو

 ...،خودت را سبک کن
 .دی مرجان چرخی را خاموش کرد و سپس بھ سونیشاھرخ ترمز گرفت و ماش    
 کردند، مطمئن بود ی می مرجان، بھ او دھن کجیبای چشمان زی کبود، پاۀدو ھال    

 ...، کردی بھ چشم داشت، آن را در مشتش خرد منکیاگر مرجان ع
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 انداخت و شھی شی بھ آن سویقیسکوتش را حفظ کرده بود، نگاه دقمرجان ھم چنان     
 :ھم چنان خونسرد گفت

 . خواھم بچھ ھا سر و صدا بھ پا کنندی نمد،ی مرا بھ خانھ ام رسانده باشدوارمیام -    
 داشت، و خون، ی عقب برمی صندلی را از رولشی کھ وسایشاھرخ در حال    

 : مرجان گفتیحن ساختگ از لدی خورد، بھ تقلیخونش را م
 نمی من است، و در ضمن، کنجکاوم ببۀ جا خاننیچون ا...  بر باد رفت،دتانیام -    

 ...، کنندی بھ پا میی چھ سر و صداتانیبچھ ھا
 ینگاه ھا حرف ھا.  شدختھی نگاھشان بھ نگاه ھم رکی نزداری بسیاز فاصلھ ا    

 ...، گفتن داشتند، تا زبانھای برایباتریز
 ...، شودی سارا نگران مدیباور کن -    
 ...،اگر خانھ باشد -    
 دوستان، دانشکده، ھر جا ۀخان...  گفت، معلوم نبود سارا خانھ باشد،یراست م    

 . رفتیاحتمال م
 ی بودم در آن قفس، دلم مشانیمن ھم جا... ستند،یًو پسرھا کھ مطمئنا خانھ ن -    

 .گرفت
 ازدواج احمقانھ ادی افتاد، و بھ نی امادی افتاد، بھ نی آرمادی، بھ داغ مرجان تازه شد    
 ای مرجان در ھم رفتند، از درد، و ۀ کھ عضالت چھردی شاھرخ بھ وضوح دن،یام
 . دردھی شبیزیچ

 : گرفتھ گفتییو سپس با صدا    
 ...،آن ھا... ستند،ی نیپسرھا از قفس فرار -    
 .د انیاز زندانبان قفس فرار -    
 او ۀشاھرخ بود کھ جمل. دیچی شاھرخ در گوشش پی خودش، صدای صدایبھ جا    

 .را تمام کرد
 . تمامی رحمیآنھم با ب -    
 ...ست؟یمنظورتان چ -    
 ...مرجان با ترس بھ شاھرخ نگاه کرد، منظورش از زندانبان قفس چھ بود؟    
 ۀ ھم بھ کلبی و سردی قدم رنجھ کند،ی شوادهیاما قبل از آن پ...  دھم،ی محیتوض -    

 ...،دی ما بزنیشیدرو
 . آمدزیلحنش و کلماتش بھ گوش مرجان تمسخرآم    
 روش، دختر خانمھا بھ نی با اد،ی کندای پیزی زبان ری برایروش و کلمات بھتر -    
 . رنجندی مد،یای آن کھ خوششان بیجا
 را باز کرد و رفت تا در سمت  شد، چترشادهی مرموز، پیشاھرخ بھ ھمراه لبخند    

 .مرجان را باز کند
 ...، را ندارمی ناز نازی کلنجار رفتن با دختر خانمھاۀ من حوصلست،یمھم ن -    
 ...،دی کنی میزی با تجربھ زبان ری خانمھای دانم شما برایبلھ، م -    
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 ی م کھ او را در پناه چتر خودیشاھرخ چپ چپ بھ مرجان نگاه کرد و در حال    
 : گفتیدگیگرفت با رنج

 . با تجربھ، انگار من با ھزاران زن سر و سر دارمی خانمھایی گوی میطور -    
 ...،ستی ندی بعچیھ -    
 . شدرهی رخ مرجان خمیشاھرخ بھ ن    
 ...مگر من زنباره ام؟...  مرجان،ی کنی منیبھ شعور آدم توھ -    
مرجان ...  احمقانھ،ی شوخکی آنھم با د،ی کشی خطرناک میبحث داشت بھ جاھا    

 شدند کھ مرجان، با تجسم بھار و اطیدر سکوت، در کنار شاھرخ بھ راه افتاد، وارد ح
 چسم بھ ھم زدن، بھ آن دل کیتابستان آن باغچھ ھا و درختان منحصر بھ فرد، در 

 یماساختمان در سھ طبقھ، با ن.  شده بوددهی کشریبھشت در نظر مرجان بھ تصو. بست
...  بود، جور بود،دهی کشری کھ مرجان در ذھنش بھ تصوی با بھشتًقایسنگ سبز، دق

 ی مری کھ در بھار، بھشت را بھ تصوار،ی بزرگ، باغچھ و گل و درخت بساطیح
 . اندختھی انگار مخمل سبز بھ آن آوره،یسبزه ت...  سبز رنگ،ی و بنادندیکش
 خودش را گرفت ی جلویجان بلند شد، بھ سختآه از نھاد مر... پا بھ خانھ گذاشتند،    

 نظر ری حرکات او را ز،ی و موشکافزی تیچشم ھا... تا دستخوش احساس نشود،
 .داشت

 نشست و بھ دور و ی مبل راحتی از آرامش، رویقیمرجان با احساس عم... ا،یخدا    
 قھیالبتھ ذوق و سل...  شده بود،نی او تزئۀقی آن خانھ، فقط با سلییبرش چشم دوخت گو

 ...، بردی اش بھ کار مییای روۀ کھ او در آراستن خانیا
 ...، او بودیای خانھ، انگار تجسم رونیو ا    ... 

 ...، داغ، دست و پا کنمیدنی نوشکی روم یم -    
نگاھش .  آشپزخانھ رفتی و بھ سوختی آویشاھرخ پالتو و چترش را بھ جارخت    

 بھ ی نداد، حتتیمرجان بھ نگاه شاھرخ اھم.  در خود داشتیبید و برق عجمرموز بو
 بھ یپس از رفتن شاھرخ، با احساس بھتر. خود، فرصت فکر کردن بھ آن را نداد

 .اطرافش چشم دوخت
 طرف و آن طرف نی کھ ایفی و ظرزی رناتی تزئیبھ فرشھا، تابلوھا، مبلھا، و حت    

 ...،در چشم مرجان، آشنا، و آرامش بخش بودندبھ کار رفتھ بود، ھمھ و ھمھ 
 ...، خودش افتاد، کھ البتھ آن ھم مال خودش نبود، خانھ مردم بودۀ خانادیبھ     
 . شاھرخ را خوردۀ در اعماق وجودش، غبطیی خودش سوخت، و جایدلش برا    
 گفتن ی برایبی غرتینگاھش حکا.  آوردی داغ، با نان خامھ اۀرقھویشاھرخ ش    

 احساس خت،ی مرجان نشست و نگاھش را بھ نگاه مرجان ری کھ روبرویداشت، وقت
 بود، یبی غرۀتجرب.  در دل مرجان بھ پا شدیآشوب...  را بھ مرجان انتقال داد،بشیغر

 خواست ھمان طور کھ از ی دھد، ماه خواست آن را بھ اعماق قلبش ریمرجان نم
 نی گذشتھ بود، ای شاھرخ، سرسرزی ھمھ چنگاه، از کلمات دو پھلو، از لحن، از

 ...،دیری بگدهی را ھم نادبیاحساس غر
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 . آن دوختاتی قھوه اش را چنگ زد و نگاھش را بھ محتوری شوانی لنیبنابرا    
 مرموز، نگاه مرجان ی محو و نگاھی کرد، با لبخندیشاھرخ ھمان طور نگاھش م    

نده اش گرفت، لبخند شاھرخ ھم پر رنگ خ.  شددهی آن نگاه سمج کشی بھ سوگریبار د
 .تر شد

 یزی و خستھ، گمان نکنم چری و پدهی صورت چروککی یتو... ؟ینی بی میچ -    
 . باشددنی دیبرا
 و سپس بھ ھمراه بک لبخند دی اش را نوشرقھوهی از شی طوالنیشاھرخ جرعھ ا    

 .ستیبزرگ بھ مرجان نگر
... نم،ی بی در مقابل خود نمدهی چروکی من کھ صورت،ی کنی میًاوال شکستھ نفس -    
 داشت کھ تو تی جذابیزی من چیبرا...  تو دارم،ی و خستگیری من چکار بھ پًایثان
 ...،ی دھی احتمالش را نمیحت
 :دی پرساقی اش را قورت داد و با اشترقھوهی شۀمرجان جرع    
 ...؟یچ -    
 ...،یزی نھ، چھ چیچ -    
 . دادیًشاھرخ عمدا موضوع را کش م    
 ...؟ی با بچھ طرفی کنیفکر م -    
 .دی را بلعوانشی لۀ و تھ مانددیشاھرخ با لذت خند    
 .اورمی بگری روم دو تا دیم... د،ی چسببیعج -    
 وهی و مرقھوهی با شنباریا.  زده بودبشی خورم، شاھرخ غی نمدیمرجان تا آمد بگو    

 . کفرش درآمده بودگریان دمرج. بازگشت
 ...، قدر دور خودت نچرخ بچھ، جواب سؤالم را بدهنیا -    
 . باال رفتندرتیچشمان شاھرخ برق زدند و ابروانش از سر ح    
 ...؟یچھ گفت -    
 .دی کوبزی می را رووانشیمرجان ل    
 ...،گفتم جواب سؤالم را بده -    
 ... بچھ، من بچھ ام؟یگفت... نھ، -    
 ...،نھ، پس من بچھ ام -    
اما شاھرخ جذب موضوع شده بود، داشت مثل بچھ .  بھ شاھرخ رفتیچشم غره ا    

 . کردیھا حظ م
 ... بچھ؟یی گوی بھ من م،یسھ چھار سال از من بزرگتر -    
 . گرفتمجھی شاخھ و آن شاخھ نپر، سرگنی قدر انیبس کن شاھرخ، ا -    
 .ندی داد آن را نبحی کھ مرجان ترجی بھ خود گرفت، حالتیبینگاه شاھرخ، حالت غر    
 پوست گرفت و آن را داخل بشقاب مرجان گذاشت و سپس نگاھش یشاھرخ پرتقال    

 .ختیرا با تمام وجود بھ نگاه مرجان ر
 ...،ی کردمیباالخره شاھرخ صدا -    
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 ممنوعھ یمنطقھ ا... جان را لمس کرد، در اعماق روح مریینگاه شاھرخ، جا    
 . بزندھی بھ حاشزی داد او نحی ترجنیمرجان احساس خطر کرد، بنابرا... را،
 ...؟یزاری بلتیاز نام فام -    
در . دی دی را مینگاه مرجان رنگ باختھ بود، و شاھرخ بھ وضوح آن رنگ باختگ    

 .راند بر لب ی باال زد و لبخند مرموزییجواب مرجان ابرو
 ...،ی خودت را بھ آن راه بزنی توانی نمگری جا دنیا...  مرجان،ی توانینھ، نم -    
  کردی می و سعد،ی جوی خود را می کھ نان خامھ ایمرجان در حال    

 
 

 :دی باال انداخت و پرسی تفاوت و خونسرد نشان دھد، شانھ ایھم چنان خود را ب    
 ... جا کجاست؟نیمگر ا -    
 ...، من استۀ جا خاننیا -    
 ...؟ی تمامش را نشانم دھی خواھی دانم، نمیم -    
 .میھنوز فرصت دار... اما بگذار بھ وقتش،... البتھ، -    
 اش انداخت، و سپس نگاھش را با ی بھ ساعت مچی خورد و نگاھیمرجان تکان    

 . باد و باران دوختی بھ غوغاینگران
 . برگردمدی شده، من بارمی دی حسابم،ینھ، فرصت ندار -    
 . سر تکان دادیشاھرخ با کالفگ    
 ... چشم بھ راھت است؟ی نگاه منتظرنمی شده، ببرتی دیعجب، پس حساب -    
 بھ یدگیبا رنج...  اش را بھ رخش بکشد،ییمرجان توقع نداشت شاھرخ آن قدر تنھا    

 . را سرش انداختشیناگھان صدا.  شدرهیشاھرخ خ
آره، ... ؟ی ام را بھ رخم بکشیی تا آخر عمر، تنھای خواھیم... ؟ی کنیمسخره م -    

 حال و حوصلھ اش را ش،ی بچھ ھایکھ حت...  تنھا،ۀوی زن بکی. من تنھا ھستم
 ...،ندارند

 . زدیزھر خند    
 . اندیبھ قول تو، از زندانبان قفس فرار -    
 و کالفھ را تاب دهینگاھشان در ھم قفل شده بود، اما شاھرخ نتوانست آن نگاه رنج    

 ...، اش دوخترقھوهی شوانی نگاھش را بھ لاورد،یب
 سکوت برقرار شد، مرجان دانست تند رفتھ است، اما دست خودش نشانی بیلحظات    

 . بدھدحی شاھرخ توضی کرد برایسع.  بودختھی و درھم رفینبود، اعصابش ضع
 می ھر لحظھ اش برانروزھا،ی اعصابم راه نرو، تحملم تمام شده، ای قدر رونیا -    

 ...،جنگ اعصاب بوده
 . رنگ باختھ، نگاھش کردیشاھرخ با نگاھ    
 ...،ی کھ چرا جنگ اعصاب داشتھ استیًو حتما بھ من مربوط ن -    
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سخ دھد، بلھ بھ تو مربوط  خواست پایمرجان م.  مطرح کردیرکیسؤالش را با ز    
 کی بود، افتھی یی گوش شنواد،ی خواست از مشکالتش بگویم. امدی اما دلش نست،ین

 . اش را سبک کندنھی از بار سی توانست کمیم... سنگ صبور،
 آن را بھ دیچرا با...  موھبت،کی.  بودی نجاتۀ مرگبار، شاھرخ فرشتیی تنھانیدر ا    
 را دنی بھ او برساند، نفس کشژنی اکسی آمده بود تا کمدیشا...  داد؟ی از دست میآسان
 ... دانست؟ی چھ می آسان کند، کسشیبرا
 : گفتقی عمی بھ ھمراه آھنیبنابرا    
 . قصھ سر دراز داردنیا -    
 را نشان اقشی کرد اشتی می کھ سعیشاھرخ خودش را جمع و جور کرد و در حال    

 :ندھد گفت
 .ھ سراپا گوشممن ک -    
 می تصمنی بنابراند،ی نشی مشی در گلویمرجان ھنوز شروع نکرده، حس کرد بغض    

 . دورگھ نشده، قصھ را در چند خط خالصھ کندشیگرفت تا صدا
 مشکل ۀ بچی تا بدانیتو کھ بچھ بزرگ نکرده ا...  دانم از کجا شروع کنم،ینم -    

 ... چھ؟یعنیساز 
 ...ردسر درست کرده؟ دتیباز سارا برا -    
 ...، دردسر ساز شدهنی امنباری خود دارد، اما ایسارا کھ جا -    
 ...ھمان بچھ مثبتت؟ -    
 ی و اشتباه محضنیقلبش بھ خاطر ام.  کردی تکان داد و احساس خفگیمرجان سر    

 . شد، بھ درد آمده بودیکھ داشت مرتکب م
 کفش کرده کھ خودش کی پسر بچھ ھجده سالھ، پا در کی خواھد ازدواج کند، یم -    

 ...،بھ خدا مانده ام چکار کنم. را بدبخت کند
 کرده ھی گرنی امی براادی زنروزھای شد، دست خودش نبود، اریاشک مرجان سراز    
 .بود
 نیاما نھ ا... ،یماری فرار از خانھ، باد،یاعت...  را داشت،یزیشاھرخ انتظار ھر چ    

 .ناگھان خنده اش گرفت...  را،یکی
 ی کھ گمان کردم فاجعھ ای غم زده بھ خودت گرفتھ بودۀافی قیطور...  من،یخدا -    

 ...،بر سرت آوار شده، از ترس نفسم بند آمده بود
 . جا شکستی بۀقلب مرجان بھ خاطر آن خند.  شاھرخ افزودۀ مرجان، بر خندھیگر    
 آن ی دارمی نکند تصمای...  غمبرک زدن دارد؟نی خواھد ازدواج کند، ایپسرک م -    

 ... خودشان را بروند؟ی راه زندگدینبا... ؟ی کنریھا را تا ابد بھ خودت زنج
 او را شی و از سر جنون، نی جدی شد، مرجان با نگاھی شاھرخ قطع نمۀخند    

 .بست
 . بودختھی قلب شکستھ و اعصاب بھ ھم ری از روزیجوابش ن    
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...  بھ وقت خودش،زی شان را نروند، اما ھمھ چی راه زندگمی گویمن کھ نم -    
 یآنھم با دختر...  سن ازدواج است؟یپسرک کودن فقط ھجده سال دارد، ھجده سالگ

 ...، ده سال از خودش بزرگتر استًبایکھ تقر
 . کردی محی تفری شاھرخ دوباره باز شد، داشت حسابشین    
 ...ت من ھم بھ مشکالت تو بخندم؟نخند، خوبس -    
 . توانست خنده اش را قطع کندیشاھرخ نم    
خوب بگذار ازدواج کند، ...  مشکل؟یی گوی منیتو بھ ا...  من، مرجان،یخدا -    

 ...، رسدی بھ حرف تو ھم مد،ی کھ بھ سن تو رسیبگذار خودش تجربھ کند، وقت
 ی کھ ذره ایکس...  نشستھ بود،ی چھ کسیۀ توصیپا. دیسر مرجان سوت کش    

 . ھا نداشتنھی زمنیتجربھ در ا
اگر سرش ...  بچھ ام را ول کنم تا سرش بھ سنگ بخورد؟یی گوی تو میعنی -    

 تو دی گوینم...  اندازد؟ی گردد و تف بھ صورت من نمیآن وقت برنم... شکست چھ؟
 چرا چشمانم را باز ،ی ھستزمی ھمھ کس و ھمھ چی تو کھ ادعا داشت،یکھ مادرم بود

 ... وقت جوابش را چھ بدھم؟آن...  بدھم؟صی تا راه را از چاه تشخینکرد
 .چشمان مرجان دوباره از اشک پر شدند    
 االن چھ ،ی ازدواج کنیتو خودت، اگر پدرت اجازه داده بود در ھجده سالگ -    

 ...؟ی داشتیاحساس
 در گوشش انعکاس یجملھ ا... ، بردی مرجان پیشاھرخ تازه بھ عمق نگران    

 ھمھ کس و یتو کھ ادعا داشت... ی ھستزمی ھمھ کس و ھمھ چیداشت، تو کھ ادعا داشت
 مسئول شی بچھ ھای حد، خود را در قبال زندگنی مرجان تا ایعنی ،ی ھستزمیھمھ چ

 ...د؟ی دیم
 بار، نی خواست ای می بود تا کدهی آن ھا را بھ دوش کشی عمر بار زندگکیاو کھ     

 ...،دهی بود کھ نفسش بردای حاال پنیھم...  باشد؟شیھم چنان بر شانھ ھا
 ...، کمک بھ مرجانی گشت، برایشاھرخ در ذھنش بھ دنبال کلمھ م    
 . سؤالش اصرار داشتیمرجان رو    
 .ی داشتیھان؟ چھ احساس -    
 ...،ی کنسھی با ھم مقای توانیدو تا آدم متفاوت را کھ نم...  دارد؟یچھ ربط -    
 .دی کشیآتش از چشمان مرجان زبانھ م    
 یجواب سؤالم را بده، اگر در سن ھجده سالگ...  شاھرخ،،ی زنی مھیچرا بھ حاش -    

 ...؟ی داشتی سن چھ احساسنی ای حاال، تو،یازدواج کرده بود
 :پرخاش کرد. شاھرخ از سماجت مرجان کالفھ شد    
 رفتھ یگری دری بودم، مسیگری داشتم، آن وقت آدم دیچھ احساس دانم یمن نم -    

 ...،بودم، افکار و احساساتم با حاال فرق داشت
 .دیمرجان کلمات شاھرخ را در ھوا قاپ    
 ...،ی بودیگری کھ در آن صورت آدم دی کنیخوبھ خودت اقرار م -    
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 ...، کردی کھ رفتھ ام فرق میًقطعا، چون راھم با راھ -    
 . نکتھ گذاشتنی ھمیمرجان دست رو    
 ی را از کجا مالتی تحصنیآن وقت ا...  شد،ی بھ لجنزار ختم مدی کھ شایبلھ راھ -    

 و طراوت را از ی جواننیا... ؟ی آوردی را از کجا متی مقام و موقعنیا... ؟یآورد
 سخت و ی زندگکی در ت،ی بار مسئولریًمطمئنا تا حاال کمرت ز... ؟ی آوردیکجا م

 . بوددهیدشوار خم
 ی داد، شاھرخ ناچار شد مشتش را رویمرجان مھلت حرف زدن بھ شاھرخ نم    

 ...، بکوبدزیم
 پسر تو دوام دیشا...  نکن،سھیمرجان اشتباه نکن، دو تا آدم متفاوت را با ھم مقا -    

 نیھم... ؟ی دانی اش باشد، از کجا می راه زندگده،ی کھ برگزی راھنی ادیشا. اوردیب
اما ...  وقت ازدواج نکنم،چی ھم ھدی من ھنوز ازدواج نکرده ام، شا،ینی بیطور کھ م

 قدم نی اولنی ادی شاده،ی اش برگزی قدم در زندگنیعنوان اول پسر تو، ازدواج را بھ
 . جھش بزرگ باشدکی شیبرا
 : زدادی شد، فرکیستریمرجان ھ    
 احساسات بچگانھ، را جھش ی و از رودهی ازدواج نسنجکیتو ... جھش بزرگ؟ -    

 ...؟ینی بیبزرگ م
 . را سرش انداختشیشاھرخ ھم صدا    
 یتھای واقعی جھش بزرگ است، چشمانشان را بھ روکی ھا ی بعضیبرا... آره، -    

 نجات ی ھدفی دھد، آن ھا را از بی شان سمت و سو می کند بھ زندگی باز میزندگ
 دانم، ھزار ی سازد و چھ می کمبودھا بر طرف میعض شان را در بی دھد، تشنگیم

 ...،گری دلی دلکیو 
 . شدی پشت مردمک چشمان مرجان خاموش و روشن میسؤال    
 ...؟یی ھایًمثال چھ تشنگ -    
 . چنگ زدشی بھ موھای کالفگیشاھرخ از رو    
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 ...، نزنی قدر خودت را بھ نفھمنی کنم ایمرجان، خواھش م...  من،یخدا -    
 ... من تشنھ است؟ۀ بچیعنی -    
 .دی خزی پوست مرجان مری زی سمیترس، مثل مار    
 ...، حس نکنندیر زندگ دی کمبودمی تالشم را کردم تا بچھ ھاۀاما من ھم -    
 ...، نبودهی آن ھمھ تالش، کافدیشا -    
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 ی رحمیاما شاھرخ با ب...  بخش،نی تسکی بود، کالمگری دیمرجان منتظر جواب    
 یشاھرخ اگر م. دیتمام، آن کلمات را بھ صورتش پرت کرد و جگرش را خراش

 از حس ی خالی احساس، حتی سنگ بکی توانست سنگ باشد یخواست م
 ...،یدلسوز

 خت،ی بھ نگاه شاھرخ آو،ی و بدبختی از درماندگیقینگاه مرجان، با احساس عم    
 یاما از آن بارقھ، در نگاه شاھرخ خبر. دیای بھ کمکش بیی از دلجوی کھ با رقھ ادیشا

 .نبود
 زی ھمھ چمی بچھ ھایمن کھ برا... ؟ی بزنی حرفنی چنی توانی میچھ طور -    

 ...،بودم
 ...، مرجان بودۀ بھ خاطر لحن و نگاه درمانددیشا. نگاه شاھرخ، نرم و نگران شد    
 ...،اما مصمم بود حرفش را بزند    
 ھمھ تی بچھ ھای برایتو خواستھ ا...  نبوده،ی تالشت کافل،ی دلنی بھ ھمًقایدق -    
.  استمکنرمی غنیو ا...  نقش، آنھم بھ طور ھمزمان،نی آدم، در چندکی ،ی باشزیچ

 ...، آوردندی نقش، و آنھم نقش خودشان کم مکی در یآدم ھا حت
 وقت بود کھ یلیخ...  رحمانھ بود، اما بھ دل مرجان نشست،یگرچھ جمالتش ب    

 . بوددهی رسجھی نتنیخودش ھم بھ ا
 تی از احساس بچھ ھاای آ،ی فرسودی ر ا متی چشم ھا،ی کھ پشت دار قالیزمان -    

 ...، کردی نممی لحظھ رھاکیمن کھ بودم احساس گناه، ... ؟یخبر داشت
 ...،یاما من عاشق دار قال -    
 کھ م،ی گویمن از نانش م...  دارد؟تی بھ احساس بچھ ھایاحساس تو چھ ربط -    

 ...، کردهی مری گشانی گلویًحتما تو
 اعتراف ،ی احساس بھ قول خودش لعنتنی ھزار بار بھ انیحق با شاھرخ بود، آرم    

 .کرده بود
 .مرجان سرش بھ دوران افتاده بود    
 ی پدر را چھ طور بزرگ می بیبچھ ھا... ؟ی کردی چکار می من بودیتو جا -    
 ...؟یکرد
 .شاھرخ ھم در جواب درمانده بود    
 از پسش ستمیچون مطمئن ن...  تو نبودم،یو خوشحالم کھ جا...  دانم مرجان،ینم -    
 . آمدم، من شجاعت و قدرت مبارزه تو را ندارمیبرم
دستانش را از دو طرف باز کرد و .  شدندزیدوباره چشمان مرجان از اشک، لبر    

 .سرش را با تأسف تکان داد
 بھ گریتمام شده، شجاعتم تمام شده، قدرت مبارزه ام تمام شده، د... ؟ینی بیم -    

 . امدهی خط رسیانتھا
 : زد و با شجاعت گفتینیمگشاھرخ لبخند غ    
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 ی بعدی نترس، قدم ھاۀ ست، با ھمان کلی را آغازیانی ھر پاست،ی ھم مھم ننیا -    
 . استتی برای خط، آغاز چھ خطنی ای انتھانیرا بردار، بب

 نداشت، شاھرخ نگذاشت مرجان در سکوت ی بخش بود و جوابنی تسکیجملھ ا    
 : مکث، ادامھ دادیعذاب آور خود فرو برود، پس از لحظھ ا

 ...؟ی پسرت داری براییتو چھ آرزوھا -    
 .دی خزرونی خود بۀنگاه مرجان متوجھ نگاه شاھرخ شد، و از خلوت غم زد    
 ...،گری دیمثل تمام مادرھا...  آرزوھا،یلیخوب، معلوم است، خ -    
 ...، مثال بزنکی -    
 کھ مرجان ھم ھوس کرد دیشاھرخ چنان بھ نان خامھ اش گاز زد و آن را جو    

 . دادی جواب شاھرخ را مدیاما قبل از آن، با. بخورد
 . بھ خودش افتخار کندد،ی کھ بھ سن تو رسیًمثال آرزو دارم وقت -    
 .دی درخشبی عجی باال انداخت و نگاھش در برقییشاھرخ ابرو    
 بھ یلی آن ھا خای پدر و مادرم ھستم، و ی از آرزوھای من تجسمی کنیتو فکر م -    

 ... کنند؟یمن افتخار م
 مرده بود، زی آمد کھ مھرداد نادشیاما ...  مادرت مرده،د،ی خواست بگویمرجان م    

 ...، او حضور داشتی کھ در لحظھ لحظھ زندگیدر حال
 چی اما قابل تعمق کھ ھزی نکتھ رکی اشاره کرده بود، بھ ی جالبشاھرخ بھ موضوع    

 ... بود؟نشی والدی از آرزوھای تجسمزی او نای آیراست... وقت بھ آن فکر نکرده بود،
 پدر و مادرش تحقق ی رود کھ آرزوھایاگر قرار بود بھ راھ... البتھ کھ نبود،    

 یکھ ازدواج با ناصر...  گذاشت،ی پشت سر مدی را بایً کامال متفاوتی زندگابند،ی
 ...، از آن بودیبزرگ، بخش

 توانست در ذھن، چنان ی نمی وجود مرجان را لرزاند، حتی گزنده ایسرما    
 نی بھ ھمًقای بود، و دقنشی والدیایو آن رؤ...  بکشد،ری را بھ تصوی مزخرفیزندگ

 خواستند، ی مشی برانشی کھ والدیریچون پا بھ مس...  طرد شد،نشانی از بلیدل
 .نگذاشت

 در یسؤال. دی تابکی تاریای بر زوای در وجود مرجان باز شد و نوریپنجره ا    
 شی کھ مادرش برایری بھ مسنی امی شد، از کجا معلوم روزیذھنش پر رنگ تر م

 ...آرزو داشت، افتخار کند؟
 .فتاد نظر داشت، ناگھان بھ خنده اریشاھرخ کھ بھ دقت، نگاه مرجان را ز    
 . شکفتی گل مکی مثل د،ی خندی کھ میوقت    
 ...؟ی سر بھ راه پدر و مادر نبودۀنکند تو ھم بچ... ھ؟یچ -    
 تکان دیی بھ تأیمرجان سر.  خواندی باھوش بود، انگار فکر مرجان را مبیعج    
 .داد
 . تر شدظی شاھرخ غلۀخند    



 120 

 کھ کرده، ی گنھکار کھ از کارۀ بچکی ھیشب... ؟ی چھ شده اھی شبی دانیم -    
 . استمانیپش
 .مرجان بھ سرعت واکنش نشان داد    
 رفتم، کھ راھم بود، عاشقش بودم، ی زندگی را توی من راھستم،ی نمانیاما من پش -    

 ای دنی توزی چچی با مھرداد را با ھی زندگیسال ھا...  خواستم،یاز دل و جان آن را م
 خواستند مرا تباه کنند، خوشحالم کھ بھ حرفشان ی مپدر و مادرم.  کنمیعوض نم

 .گوش ندادم
 .دی درخشی ھم برق سرزنش در چشمان شاھرخ مطنت،یھم برق ش    

 
 

 ...خوب، آخرش چھ شد؟...  خودسر،ۀ آتش پارکی ،ی بودی بدۀپس تو ھم بچ -    
 . باال انداختی تفاوتی بیمرجان شانھ اش را از رو    
 ...،ستمی بچھ شان نگریطردم کردند، گفتند د... ،یچیھ -    
 .دھان شاھرخ از تعجب باز ماند    
 ...؟ی راحتنیبھ ھم -    
 ...،ی راحتنیبھ ھم -    
 ۀ ھمیی تنھای بھ بزرگی تفاوت مرجان، بغضیدر پس کالم بھ ظاھر خونسرد و ب    

 و آزاردھنده، کھ شاھرخ بھ وضوح آن را ی ناشکستنی سال ھا نشستھ بود، بغضنیا
 . و حس کرددید

 ... خواستند؟ی متی توانم بپرسم پدر و مادرت، چھ برایم -    
 مرجان ی جلواط،ی را با احتبشی و نصف سد،ی سؤالش را پرساطیشاھرخ با احت    

 .دندی لرزی گرفت، دستانش بھ وضوح می را مبی کھ سیگرفت، مرجان وقت
 ...؟ی شناسی را میا ناصرحاج آق -    
 ... پدرم؟بیرق -    
 قت،ی در حقیعنی خواستند مرا بھ او بدھند، یبلھ، خودش است، پدر و مادرم م -    

 .مرا بھ او بفروشند
 . نگاھش کردرانیشاھرخ ح    
 ...رمرد؟یبھ آن پ -    
 سکوت برقرار شد، شاھرخ نشانی بیلحظات.  سرش را تکان دادیمرجان با بدبخت    

 .بود کھ سکوت را شکست
 است کھ او را بھ عنوان نیمنظورم ا... ؟ییای با موضوع کنار بیچھ طور توانست -    

 ...،یرفتیپدر شوھرت چھ طور پذ
 .دی لرزی مرجان در بغض و بدبختۀچان    
عنوان  نھ من او را بھ رفت،ینھ او مرا بھ عنوان عروسش پذ... رفتم،ینپذ -    

 ...،پدرشوھرم
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 وقت نگاھش را دوستانھ چیھ... م،یای او نگذاشت با موضوع کنار بقت،یدر حق    
 ...، در خود داشتی پنھانی دشمنشھیھم... دم،یند

 دند،ی درخشی کھ آن چشم ھا در اشک میچشمان مرجان از اشک پر شدند، وقت    
 . ساختی شان ضربان قلب شاھرخ را دچار اشکال مییبایز

 ...،ختمی از آن گرامدم،یبا موضوع کنار ن -    
 .ختینگاھش بھ نگاه شاھرخ آو    
 ... مگر نھ؟زند،ی گری میزی از چفی ضعیآدم ھا -    
 دست مرتعش مرجان یسرانجام شاھرخ نتوانست مقاومت کند و دستش را رو    

 .گذاشت
 دو نی از ایبی ترکستند،ی نفیً صرفا ضعای ،یًو آدم ھا صرفا قو... ،ی آدمکیتو  -    

 زند، کھ ی سر میی ضعف ھای قوی از آدم ھایگاھ... ھستند، ھر دو را با ھم دارند،
 . مانندی مرانی حفی ضعی آدم ھایحت
 کھ از راه دستش بھ دست ییروی نقتیاما در حق...  بخش بودند،نیکلماتش تسک    

 زیکھ چشمانش ن... ،یی جادویروی نکی.  مرجان را آرام کردافت،یمرجان انتقال 
 . از آن را برده بودندیسھم
 . نگاه نکندشانی دست ھاوندی کرد بھ پیمرجان سع    
 ...، دراز کردمشی دست کمکم را بھ سوشیسرانجام چند روز پ -    
 ...رمرد؟ی پیبھ سو -    
 . شدندی خارج مشی از گلوی کرد، کلمات بھ سختدییمرجان با سر تأ    
 ...، بگذاردمی پای جلوی راه حلن،ی مشکل امی تا بلکھ براشش،یرفتم پ -    
 . موشکاف نگاھش کردیشاھرخ با نگاھ    
 ...گذاشت؟ -    
 . بودیگری دزی اش، چی کند، اما حرف اصلی اش را می سعۀگفت کھ ھم -    
 . بوددنی قرار شنیاما شاھرخ ب.  مکث کرد تا نفس تازه کندیکم    
 یبا نگاھش التماس م. گفت کھ بھ خاطر گذشتھ متأسف است... گفت کھ برگردم، -    

 می خواھد برایم...  تمام شود بھ او فرصت جبران بدھم،زیکرد کھ قبل از آن کھ ھمھ چ
 ...، را بھتر بشناسدمی کند، بچھ ھایپدر
 .دی کاوی روح مرجان را میای زواینگاه شاھرخ، حت    
 ...؟یواب دادو تو چھ ج -    
 ی قراریمرجان بھ چشمان شاھرخ نگاه کرد، اما آن قدر در خودش غرق بود کھ ب    

 .دیآشکار آن نگاه را ند
 ...، ھم سال ھادی راجع بھ آن فکر کنم، روزھا، و شادیبا... ،یچیھنوز ھ -    
 مرجان بھ سرعت دستش را د،ی رسی دست شاھرخ داشت بھ قلب مرجان میگرما    

 . مرموز در نگاه شاھرخ نشستی بود کھ خنده ای حرکاتش آن قدر آند،یپس کش
 ... طلبد؟ی ست کھ سال ھا وقت می چھ فکرنیا -    
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من سال ھا با خودم کلنجار رفتم تا نفرت ...  نھ،ای توانم او را ببخشم ی مای کھ آنیا -    
 ...، کنمرونی نفرت را بنی دارم تا اازیوقت ناو را بھ دل گرفتم، پس بھ سال ھا 

 ۀ بود، نگاه کند، حلقافتھی کھ با دست شاھرخ تماس یسرانجام توانست بھ دست    
 ...،دی درخشیمھرداد، با وقار تمام بر آن م

 از ی خالیاما با نگاھ... ست،ی بھ آن حلقھ نگرزیشاھرخ ن.  مرجان خشک شدیگلو    
 کند، اما نخواست خط فکر او را یمرجان بھ چھ فکر م دانست ،یھر گونھ احساس

 ...،دنبال کند
 جملھ را در پس نگاه نیمرجان بھ وضوح، ا..  داشت؟ی مھرداد بھ او چھ ربطۀحلق    

شاھرخ ...  مثل بھزاد طرف نبود،یکی او با د،ی کشی بھ راحتیشاھرخ خواند و نفس
 ی سرسخت برابی رقکینھ ...  خودش،ی سنگ صبور براکی دوست خوب بود کی

 ...،مھرداد
 فرو ی باد و باران کمی شد، غوغادهی پنجره کشی نگاه مرجان بھ سوگریبار د    

انگار ساعت ھا در آن جا نشستھ و با ھم .  شدی مکینشستھ بود، اما ھوا داشت تار
 دینگفتھ ھا را با.  گفتن مانده بودی برایادی زیو ھنوز حرف ھا... حرف زده بودند،

 بھ شاھرخ ی وقت رفتن بود، با نگرانگری دالحا... ،ی فرصت بعدی گذاشتند برایم
 :گفت
 ...، دانم جواب بچھ ھا را چھ بدھمیًواقعا نم...  کرده ام،ری دی من، حسابیخدا -    
 ...، بخواھندیالبتھ اگر بچھ ھا از تو جواب -    
...  جملھ را گفت،نی ای تفاوتی کرد، با بی را جمع مزیشاھرخ ھمان طور کھ م    

 ی اعتقادچی ھم بھ بچھ ھدی شاایو .  نداشتی اعتقادچی مرجان ھیانگار کھ بھ بچھ ھا
 . رھا کرده بود،ی زن و بچھ و زندگۀ خود را از دغدغلی دلنینداشت، بھ ھم

 : گفتیاما بھ مرجان برخورده بود، بھ تند    
 کھ یمادر...  نگران مادرشان بشوند؟دی نبایعنی خواھند، یچھ طور جواب نم -    

 ...ده؟ی زحمت کششانی برانھمھیا
 شوند، ی نگرانش نمشیلحنش طلبکارانھ بود، انگار شاھرخ مقصر بود کھ بچھ ھا    
 رفت ی آشپزخانھ می کھ بھ سویشاھرخ در حال.  برندی نمیی او بوبتی از غی حتایو 

 : مرموز گفتیبا لحن
 بگذار، بگو شام را غامی پشانیخوب، برا... ؟یری گی مرا مۀقیچرا ... بھ من چھ؟ -    

 ...،ی خوری می دوستۀدر خان
 ستند،یً کھ مطمئنا بچھ ھا خانھ ننی دو جملھ زد، ایکی نی را در ھمشی حرف ھاۀھم    
 ای لحظھ نی پس نگران ا،ی جا مانده انی کھ شام را ھم انیو ا...  بگذار،غامی پشانیبرا

 ...،آن لحظھ رفتنت نباش
 ری نظی بۀ و بھ دنبال شاھرخ پا بھ آن آشپزخاندیمرجان داغ کرد، مثل فنر از جا پر    

 . چشم نواز او را گرفت، کلھ اش داغ از کلمھ بودۀگذاشت، ابتدا آن منظر
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 کھ شب ی دوستنیچن...  خودم درست نکرده ام، شاھرخ،ی برای سابقھ انیمن چن -    
 مرا نگاه گری دی عادت ندارند با نگاھمیبچھ ھا... ھ اش بگذرانم ندارم،را در خان

 ضی در موردم بد فکر کنند مرگرانی کھ دنیخودم ھم تحملش را ندارم، از ا... کنند،
 . شومیم

 .دی کششی مرجان پی برای صندلکی گذاشت و ییشاھرخ ظرفھا را در ظرفشو    
 ی گرچھ دستپختم بھ محشر،ی وقتش شده کھ تو ھم از دستپخت من بخورن،یبنش -    

 . برمی لذت می اما از آشپزست،یدستپخت تو ن
 . ماندرانیمرجان ح    
 ... من چھ گفتم؟یدیًتو اصال شن -    
 .ناگھان شاھرخ چنان نگاھش کرد کھ نفسش بند آمد    
 .یچون مزخرف گفت... دم،ینھ نشن -    
 .دی مرجان پری گفت کھ رنگ از رویچنان جد    
 ...ست؟یمنظورت چ -    
 گوشم ی توی کسی حساس است، وقتاتیگوش من بھ چرند... ،یدیھمان کھ شن -    

 . شنومی نمد،ی گویچرند م
 ی داد، نگاھی مھی کھ بھ آن تکی را روشن کرد و در حالیی ظرفشونیشاھرخ ماش    
 . و مرموز بھ مرجان انداختطانیش
 کی...  پرت کن،زیخوب، حرف بزن، فحش بده، چ... ؟یچرا مات شده ا... ھ؟یچ -    

 ...،گری بکن دیکار
 کرد بچھ شده، ی کرد، حس می مرجان نمانده بود، احساس حقارت مۀرنگ بھ چھر    

 پر از اشک بھ شاھرخ یبا چشمان.  دھدی خواھد او را بازیتا شاھرخ ھر طور کھ م
 :پرخاش کرد

 کھ نیاز ا... ،ی گذاری خواھم در موردت درست فکر کنم، خودت نمیھرچھ م -    
 ... مگر نھ؟،ی کنی مفی ک،ی شان بدھی و بازیآدم ھا را کوچک کن

 . اوج گرفتشیصدا    
 ...، پرتاب کندزی کن تا بھ طرفت چدای دختر بچھ پکیبرو ... ،یاشتباه گرفتھ ا -    
اما شاھرخ ...  شاھرخ را الل کرد،ی لحظاتیده بود کھ برازبانش آن قدر تلخ و گزن    
 . زود بھ خود آمد و واکنش نشان دادیلیخ

 انداختھ بود کھ برود، شاھرخ بھ سرعت رونیمرجان، خودش را از آشپزخانھ ب    
 ی جلویواری مثل دی عضالنکلیبا آن قامت بلند و ھ.  سد کردشی و راه را برادیدو

 . شددهیمرجان کش
 ...،دیاگر بھ حرف تو گوش کنم با... برو کنار، -    

 . مکث کردیکم    
 را ھم نی ا،ی ھا را گفتیتو کھ گفتن... ؟ی کنیچرا حرفت را تمام نم...  چھ؟دیبا -    
 ...،بگو
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 مرجان، اعصاب ۀزبان تلخ و گزند...  شده،کیواضح بود اعصاب شاھرخ تحر    
دل مرجان خنک شد، نگاھش را در چشمان شاھرخ براق .  بوددهیشاھرخ را خراش

 :کرد و با ھمان زبان تلخ گفت
 دنی شنی برای من کھ بھ گوش تو مزخرفات است، چھ اصراریحرف ھا -    
 ...؟یدار
 ی خواست مرجان را برای شود، اگر می زبان مرجان نمفیشاھرخ دانست کھ حر    

 . نبودیگری دۀد، چار کری می عذرخواھدیشام نگھ دارد با
 . عذرخواھانھ زدی باال برد، و لبخندمی دستانش را بھ عالمت تسلنیبنابرا    
 ...، کنم کم آوردمیاعتراف م... م،یمن تسل -    
 . از خود نشان دھدی ماند کھ حاال چھ واکنشرانیمرجان ح    
 ...؟ی و از دست پختم بخوری التماس کنم کھ بماندیبا -    
 ی میطانی شد نگاه شاھرخ بھ نگاه پسر بچھ شختھیه مرجان بھ نگاه شاھرخ رنگا    

 . متأسف استطنتشیمانست کھ از ش
 .ناگھان مرجان خنده اش گرفت    
 ...،ی ھستینی بشی پرقابلیًواقعا کھ غ -    
 . آوردنییشاھرخ دستانش را پا    
 .ی مانیپس م -    
 ...، نگفتھ امیزیھنوز چ -    
 مھی ن،ی جدمھیلحنش ن. دیشاھرخ چادر مرجان را چنگ زد، و آن را از سرش کش    

 . بودیشوخ
 . دارمیبھ زور نگھت م... ،ینمان -    
مثل بچھ ھا داشتند با ھم کلنجار .  باز خنده اش گرفتت،ی عصبانیمرجان بھ جا    

 ...،شاھرخ ھم خنده اش گرفت. دندی کشی ھم خط و نشان می رفتند، و برایم
 دارد، آن وقت تو ی معصومانھ ایچھ شاد... باست،ی بچھ شدن چھ قدر زینی بیم -    

 .اوری بزرگترھا را در بیدائم ادا
 اما شاھرخ نگذاشت، او را بھ ند،ی در سالن بنشی مبلی خواست رویمرجان م    
 . آشپزخانھ بردیسو
 ی ترسم باورت نشود کھ چھ دست پخت بی کنم، می می چھ طور آشپزینی ببدیبا -    
 ...، دارمیرینظ
 .مرجان دوباره بھ خنده افتاد    
 ...؟ی بلدیً تو اصال آشپزنم،یبب -    
 ... بندم؟ی میکھ دارم خال... ؟ی کرده االیپس چھ خ -    
.  را باور نداردشی کلمھ از حرف ھاکی نگاھش کرد کھ انگار یمرجان طور    

 .عاقبت شاھرخ بھ خنده افتاد و مجبور بھ اعتراف شد
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 مزخرف خورده ی دستپختت را کرده، از بس غذاھای ھوایباور کن دلم بدجور -    
 . خوردیام حالم دارد بھ ھم م

 ی بچھ چاق و شکمو کھ غذاکی نگاه فتد،ینگاه شاھرخ کم مانده بود بھ التماس ب    
 .مرجان از خنده منفجر شد.  کردی می منت کشمورد عالقھ اش را

 ...، ستیً کردم کھ دست پختت واقعا عالیداشتم باور م...  من،یخدا -    
 بود و ستادهی در سکوت ا،ی طوالنی و شاھرخ بھ ھمراه لبخنددی خندیمرجان م    

 نرویخوشحال بود کھ توانستھ بود او را بخنداند و از الک خود ب...  کرد،ینگاھش م
 .آورد
 یآشپزخانھ آن قدر مجھز بود کھ حس م.  بند بست و دست بھ کار شدشیمرجان پ    

 ...، کندی میکرد در بھشت آشپز
 . کردیشاھرخ نشستھ بود و نگاھش م    
 ...؟ی کمکم کنی خواھینم -    
 . کنمی مطمئنم کھ خراب مستم،ی بلد نی کارچی ھًبایچون تقر... نھ، -    
 .مرجان مرموزانھ نگاھش کرد    
 ...؟ی چرا تا حاال ازدواج نکرده ارانمیح -    
 . برق زدطنتینگاه شاھرخ در ش    
 ... گرفت؟ی آشپزی برادیمگر زن را فقط با -    
 . باال انداختیمرجان شانھ ا    
 یده ا کنم تا معده ات را از دست ندای مھیتوص.  باشدی خوبلی تواند دلیآنھم م -    

 ...،یاوری دوام برونی بی با غذای توانی مگر چھ قدر م،یازدواج کن
 بھ خودش گرفت کھ انگار احساس توھم دارد، چھره مرجان ی اافھیشاھرخ چنان ق    

 ...،باز ھم در خنده شکفت
 کرد درخشش آن چشمان ی بودند، شاھرخ سعباتریچشمان مرجان در خنده، ز    

 : مسخره گفتیبا لحن. ردی بگدهی را نادییجادو
 انتخاب و آنھم اری معکی و ازدواج کند آنھم با دیای آدم ب،یحالم را بھ ھم زد... اه، -    

 ...، مرجانی کرددمیًواقعا ناام. یآشپز
 : بھ مرجان رفت و ادامھ دادیشاھرخ چشم غره ا    
 ...، بلد باشندی آشپزی امروزیدر ضمن، سراغ ندارم دخترھا -    
 ی سرخ شود، سپس با لحنمتی اجاق گاز را کم کرد تا گوشت با مالریمرجان ز    

 :مرموز در جواب شاھرخ گفت
 ...،اما من سراغ دارم -    
 ی مرجان چھ مدی االنتقال بود، فھمعی شاھرخ با ھوش و سرخت،ینگاھشان درھم آو    

 نیبنابرا.  او نبودری کشاند کھ مسی میری دانست او را بھ مسی مد،یخواھد بگو
 :موضوع بحث را عوض کرد
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 داشتند و می برانمی کھ والدیی آرزوھاۀ قص،یدی مرا نشنۀ تو قصیراست... م،یبگذر -    
 ...،من چھ از آب در آمدم

 توانست ی خوب میلیحاال کھ شاھرخ خودش را بھ آن راه زده بود، مرجان ھم خ    
 : گفتنیبنابرا. خودش را بھ آن راه بزند

 ی من اعتقاد داریتو کھ بھ آشپز... ده،ی دست خودم آموزش دری کھ زیدختر -    
 ...مگر نھ؟

مرجان، نگاه شاھرخ را بھ دام انداخت و آن قدر آن را نگھ داشت، تا عضالت فک     
 . نبودیزی راه گرگری جا دنیا... شاھرخ منقبض شدند،

 
 

 بھ م،ی را زدمانی کردم در آن مورد اتمام حجت کرده ام، ما حرف ھایگمان م -    
 ...ست؟ی نادتی میدی ھم رسجھینت

 . حالش گرفتھ شده بودیحساب.  برافروختھ شدھی ثانکینگاه شاھرخ، در کمتر از     
 در ذھن و اریشاھرخ شھر.  بودنی شد، موضوع دخترش در بی جدزینگاه مرجان ن    

 ی بھ آن فکر ھم نمیگرچھ شاھرخ، حت...  ھنوز پر رنگ بود،فکر و قلب دخترش
 .کرد
ً مرا کھ اصال ده،ی کشیواری کند، انگار دور خودش را دیسارا ھنوز بھ تو فکر م -    

 ...،ً دھد، من واقعا نگرانش شده ام، شاھرخیبھ خلوتش راه نم
 : گفتی و بھ تنددی کوبزی میمشتش را رو. اعصاب شاھرخ خرد شد    
 سرسبدت تا ی گل ھای دارالی دھد، نکند خیبھ جھنم کھ تو را بھ خلوتش راه نم -    

 و پنجھ بھ صورتت ی کھ کردند، تو خودت را مقصر بدانیآخر عمر ھر غلط
 گری کھ بزرگ شده اند و تو دینی و ببی چشمانت را باز کنی خواھیچرا نم... ؟یبکش

 ...؟یستی اشتباھشان نای درست و یمسئول کارھا
بھ .  از شاھرخ داشت، جا خوردیگریمرجان کھ انتظار عکس العمل و کلمات د    

 ی متابھی و پشتش را بھ شاھرخ کرد، گوشتش داشت درون ماھد،یسرعت چرخ
 .سوخت

 آمد و د،ی را از مرجان انتظار نداشت، مثل فنر از جا پری واکنشنی چنزیشاھرخ ن    
 خود ی مرجان گذاشت تا او را بھ سوۀ شانیاجاق گاز را خاموش کرد و دستش را رو

 .بچرخاند
 بھ من دی بھ ھر دو وصل شد، قبل از آن کھ مرجان بگوتھیسی از الکتریانیانگار جر    

 . بوددهیدست نزن، شاھرخ دستش را پس کش
 . مرجان بلند شدی خاموش از گلویادیفر    
 ...، دھمی نمیه ا اجازنیبھ تو چن... ،ی بھ من دست بزنیتو حق ندار -    
 : را ھضم کند، زمزمھ کردبی عجانیشاھرخ کھ ھنوز نتوانستھ بود آن جر    
 ...، خواھمیمعذرت م -    
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مرجان ... ده،ی تکان دھنده ترسانی از ھمان جرزیاما در نگاه مرجان خواند کھ او ن    
 . کرددای زود بر خود مسلط شد و رشتھ کالم را پیلیخ

 شمی خراب شود و بھ رمی غذای خواھیم... ؟یچرا اجاق گاز را خاموش کرد -    
 ...؟یبخند
 سکوت شد، شاھرخ ھنوز نشانی بیلحظات. مرجان دوباره دست بھ کار پختن شد    

 : گفتیسرانجام مرجان با کالفگ.  کردی تازه اش فکر مۀداشت بھ تجرب
 ،ی تجربھ اینگو کھ در رابطھ با زن، ب کنم مثل احمقھا رفتار نکن، یخواھش م -    

 ...، شومیکھ از خنده روده بر م
...  کھ قرار است از خنده روده بر شود،نی بود، اال اھی شبزیچھره مرجان بھ ھمھ چ    

 انیو حرفش را بھ م...  ممنوعھ پا بگذارد،ۀکالفھ بود، چون مجبور شده بود بھ منطق
 . بوددهی، نگاھش رنگ پر نگاھش کردی جدیلیشاھرخ خ... آورد،

 نتوانستم ی کردم کھ حتی زندگی سال ھا با دختر بچھ استم،ی تجربھ نیب -    
... از نظر عقل و شعور،...  دختر بچھ، نھ از لحاظ سن و سال،می گویبشناسمش، م

حاال کھ بھ آن ...  از او جدا شدم،میای برانیسال ھا قبل از آن کھ بھ ا... ًواقعا بچھ بود،
 ی و از روی کنم، ذھن خام دوران جوانی ماقت کنم احساس حمیواج فکر مازد

 نداشت، فقط زی چچیآن دختر ھ...  گرفتن، باعث آن اشتباه محض شد،میاحساسات تصم
حاال کھ ... ،یسی انگلۀ کردخی عروسک کی...  مرا کور کرد،ییبای زنی بود، و ھمبایز

 ...، لرزدی کنم، پشتم میبھ آن حماقت محض فکر م
 ازدواج کرده بود و اریجناب شاھرخ شھر.  گفتیپس اللھ دروغ نم... عجب،    

 . بر زبان آورددی چرخی را کھ در ذھنش می سؤالًقایمرجان دق.  کردیانکار م
 ...؟ی کنی ازدواجت را انکار مشھیپس چرا ھم -    
 . داشتنیشاھرخ جوابش را در آست    
 ۀ کھ در ھمیوقت...  بود،ی شرمندگیۀ شکست بود، ماکیآن ، ازدواج نبود،  -    
... ؟ی باز ھم بھ ازدواجت افتخار کنی توانی مای آ،ی ات بھ بن بست برسی زندگیایزوا

 ی برای حرفگری کھ ددمی رسجھی نتنی زود بھ ایلی خی تجربگی و بیمن با تمام جوان
 چھ بر من گذشت تا از شرش ی دانی بود نمیبار مرگۀشکنج... گفتن بھ او ندارم،

 ...،خالص شدم
 .دی کشی آن دوران تلخ، درد میادآوری از یشاھرخ حت    
 چون ،ی کنی چون بھ ازدواجت افتخار م،ی ازدواج کرده ایی بگوی توانیتو م -    

ھنوز نام و ... ،ی و گرفتاربندیھنوز بھ آن پا... ،ی عاشقش بوده ایاز آن لذت برده ا
 . ستی ات جاری زندگ،ۀ لحظھ لحظ مھرداد درادی

 از یلحنش خال...  کند،ی مادی دوستش نیکھ انگار از بھتر... چنان گفت مھرداد،    
 ...، کردی جا ھم احساس آرامش و راحتنیمرجان ا. بغض و حسرت بود
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 ندارد جز آن کھ ازدواجش را انکار ی مثل من، چاره ایآدم شکست خورده ا -    
 کنم و بر ھی قانع کننده، خودم را توجلیبا کدام دل...  دارم کھ بدھم،یحیچھ توض... کند،

 .اشتباه محضم سرپوش گذارم
 . گفت کھ دل مرجان بھ درد آمدی می و اندوھیبا چنان تلخ    
 توانست آن احساس و ی ھر دو در سکوت فرو رفتند، شاھرخ نمیباز ھم لحظات    

 توانست در مورد آن با مرجان حرف ی نمزیو ن.  را بھ پس ذھنش براندبی عجۀتجرب
 ...، شدی طوالننشانی سکوت بل،ی دلنیبزند، از واکنش مرجان ھراس داشت، بھ ھم

 ... دھد؟ی قدر آزارت منی گذشتھ ات ای زندگیعنی... ؟یی بگویزی چی خواھینم -    
 . بھ مرجان انداختیشاھرخ نگاه مرموز    
 ... داد؟ی آزارت نم،یتو بود -    
 . بھ خود گرفتینگاه مرجان درخشش خاص    
 ...، کھ گذشتھ، آزارت دھدیگمان نکنم آدمش باش -    
 ...چھ طور؟ -    
 مھم بود کھ نظر مرجان را در یلی خشیضربان قلب شاھرخ نامنظم شده بود، برا    

 ...، کردی کھ مرجان در موردش چھ فکر منیا... مورد خودش بداند،
 نھ حسرت گذشتھ، نھ ،ی لحظھ ھستنی کند، آدم ھمری کھ در گذشتھ سیستی نیآدم -    

 ...،ی بھ آدم آرامش ببخشی قادرلی دلنی بھ ھمندهیترس از آ
 نی ھمۀ توانستند بھ اندازی کرد، نمی کلمات استفاده منیباتری از زیاگر مرجان حت    

 ...، ساده، شاھرخ را غرق لذت سازندۀچند جمل
 خود ی را در روح شاھرخ لمس کردند کھ ھنوز برایان نقطھ الحن و کلمات مرج    

...  شد،ی ناشناس کھ داشت توسط مرجان کشف مۀ منطقکی. شاھرخ ناشناختھ بود
 ...،ری نظی بی با چشم اندازیمنطقھ ا

 جمالت نی را از بی ناگھان سؤالد،یشاھرخ مانده بود در جواب مرجان چھ بگو    
 .دی کشرونیمرجان ب

 ... توانستھ ام بھ تو آرامش ببخشم؟یعنی -    
 یلی نکرد، خدیمرجان در جواب، ترد. برق نگاه مرجان نفسش را بند آورده بود    

 :رک پاسخ داد
 نداشتھ ازی نازپامی بھ ددن،ی خوابیگمان کنم امشب برا... اد،ی زیلیخ... البتھ، -    

 ...،باشم
 . گوشش نواختھ شدی توی ایلی بود، اما شاھرخ حس کرد سیمرجان جد    
 ...، قرص آرام بخشکی... ،ی بنامازپامی مرا ھم دی توانیپس م... ن؟یھم -    
 ...، بدھدحی کرد توضیسع...  کرد بھ شاھرخ بر بخورد،یمرجان فکر نم    
 دارم، و باعثش ی خوبیلیباور کن امشب احساس خ... نھ، بد برداشت نکن، -    
 ی داشتھ باشد و حرف دلش را روی آدم سنگ صبور خوب است کھیلیخ... ،ییتو
 ...، اش تلنبار نکندنھیس
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 .دی ھوا قاپی مرجان را رویشاھرخ بھ سرعت جملھ آخر    
 ...، باشمدهی را از دلت شنی حرفدی آی نمادمیمن کھ  -    
 صورت او ی جلودی تھدۀ را بھ نشانی بود، مرجان چنگالزیلحنش شوخ و تمسخرآم    

 .گرفت
 . ھم جنبھ داشتھ باشیکم...  پر رو نشو،یادی زگرید -    
.  بوددهیچی در آشپزخانھ پی اشتھا آوری شد، بوی مرجان داشت آماده میغذا    

 . ساالد مشغول شدھیمرجان مواد ساالد را آورد و بھ تھ
 ...؟ی کمکم کنی توانی جا کھ منیا -    
 ...،البتھ -    
احساس .  و قطعھ قطعھ کردن گوجھ شداریرفتن خشاھرخ ھم مشغول پوست گ    
 کھ مھرداد در پختن یاز زمان...  داشت،یمرجان ھم احساس خوب.  بودی خوبیلیخ

 . کرد، سال ھا گذشتھ بودیغذا کمکش م
 . کردی می را در ذھنش تداعنیری صحنھ، آن خاطرات شنیا    
 ...،مرجان -    
 ...،بلھ -    
 تکان دھنده ینگاھ.  شدختھی نگران بھ نگاھش راری و بسید جارینگاه شاھرخ، بس    

 .بود و تار و پود قلب مرجان را تکان داد
 ...، قول بدهکیبھ من  -    
 ...؟یچھ قول -    
 دن،ی قبل از شنل،ی دلنی بھ ھمرد،ی خواھد از او بگی می دانست چھ قولیمرجان م    

 .در ذھنش بھ دنبال جواب گشت
 ی سرت میی چھ بالی دانیخودت بھتر م... ،ی مصرف نکنازپامی دگریقول بده د -    

 .آورد
 ام کنند، وانھی شبھا کھ افکار مزاحم کم مانده دیبھ آن عادت نکرده ام، بعض -    

 . کنمیمصرف م
 ...،یلعنت -    
شاھرخ انگشتش .  نگاھش را باال آوردرتیمرجان با ح. پرخاش شاھرخ بھ او نبود    

 اما شاھرخ اوقاتش د،یمرجان خند.  آب گرفتری شریبود، بلند شد و آن را ز دهیرا بر
 .تلخ بود

 ...؟ی خواب آور مصرف کنی کند دارویکدام فکر مزاحم مجبورت م -    
مرجان با .  بود کھ انگار باور ندارد مرجان راست گفتھ باشدی طوردنشیلحن پرس    

 : پاسخ دادی تفاوتیب
 ۀ فکر آزاردھندکی فکر خودم، و ھزار و ن،یسارا، فکر آرم فکر ن،یفکر ام -    

 ...،گرید
 :دی پرساطیبا احت.  و موشکاف شداری و ھوشزینگاه شاھرخ ت    
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 ...؟ی کنیراجع بھ خودت چھ فکر م -    
 روح یای کرد تا مرجان را بھتر بشناسد، تا زوای استفاده میشاھرخ از ھر فرصت    

 ...، در آن ھا چھ خبر استندیاو را بکاود ب
 : درنگ پاسخ دادی آن کھ بھ سؤال شاھرخ فکر کند، بیمرجان ب    
 کھ کجا نی کنم، ای کھ کردم فکر مییبھ کارھا... گر،ی دیخوب، مثل تمام آدم ھا -    

 شود اشتباھات را یچگونھ م... چرا اشتباه کردم،... درست رفتم، کجا اشتباه کردم،
 ...،جبران کرد

 .دیشاھرخ وسط حرف مرجان دو    
 ...؟ی اشتباھات را پر رنگ کرده انھمھی چرا انم،یبب -    
 : جواب دادرکانھیمرجان ز    
 نمانده ی بھ خفھ شدنت باقیزی و چردی را بگبانتی کھ عذاب وجدان، گریوقت -    

 ...؟ی کنی مدای را کجا پی احساس جھنمنی الیباشد، دل
 :دی پرسیجی زد، و با گی را بھ نفھمشاھرخ باز ھم خودش    
 ...عذاب وجدان بھ خاطر چھ؟... ،یی گوی فھمم چھ میمن کھ نم -    
 صورت شاھرخ ی خواست ظرف ساالد را توی مرجان بلند شد، مۀدود از کل    

 .بکوبد، پرخاش کرد
 ام را دوباره ی زندگۀ قصدی آیخوشت م... ،یبس کن شاھرخ، خستھ ام کرد -    
 ...م؟ی بگوتیبرا
 : بزند، و در ھمان حال گفتشی بھ غذای بلند شد تا سرزیاز پشت م    
 خودت را ی تو بودرد،ی گی اشتباه ممی گذارد، تصمی کھ بچھ ات قدم کج میوقت -    

 کھ ی کجا اشتباه رفتینی ببی آمدینم... ؟ی گرفتی عذاب وجدان نمی کردیسرزنش نم
  رود؟یبچھ ات ھم دارد اشتباه م

 .دی سر شاھرخ سوت کشنباریا    
 نھ ھ،ینھ توص...  رود،ی در آن فرو نمیزیچ...  کلھ نپز است،نیا... ر،ینھ خ -    
 ...،دهیفقط بھ افکار مزخرف خودش چسب... ،یچیھ...  نھ حرف دوستانھ،حت،ینص
 . گرفتی شاھرخ اوج میلحظھ بھ لحظھ، صدا    
 تیبچھ ھا... ن،ی را باز کن، ببتیچشم ھا... م،ی چھ قدر بھ تو بگوز،یخانم عز -    

 ی کھ خودشان برایوقت... ،یستی نشانیھای مسئول کثافت کارگریتو د. بزرگ شده اند
 ای درست است مشانی پرسند تصمی از تو نمی و حترندی گی ممی شان تصمیزندگ
  گمی در کودکیتو بود کھ مراقبشان باش ۀفیوظ... ؟ی زنیچرا تو جوش م... غلط،

 کھ نی از ترس ایری ھر دم دستشان را بگی توانیحاال کھ بزرگ شده اند نم... نشوند،
 خواھند راھشان را ی دھند، می دستشان را بھ دست تو نمگریآن ھا د... گم شوند،

 بھ بھ خودشان مربوط است، نھ... حاال چھ غلط چھ درست،...  کنند،دایخودشان پ
 حاال اگر عذاب ده،ی رسانی تو بھ پاۀفیوظ...  اند،رندهی گمیچون خودشان تصم... تو،

 را تی آنروزھاطی و شرای برگرددیبا... ،ی کھ کم گذاشتھ ای را دارنیوجدان ا
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 غیدر... ؟ی و نداده ای بدھیشتری سھم بتی بھ بچھ ھای توانستیً واقعا مینی بب،یبسنج
 ...؟یکرده ا

 رود، ی چشمش رژه می جلوشیا مسخ شده، انگار کھ آنروزھیمرجان مثل آدم ھا    
 :زمزمھ کرد

 ...، توانستمیکاش م...  توانستم،یکاش م -    
 یاما مثل تو پنجھ بھ صورت نم...  آورند،ی کم میی جاھاکی پدر و مادرھا ۀھم -    

پس برخورد با آن ھم ...  است،یعیکم گذاشتن، طب...  برند،ی پناه نمازپامیکشند و بھ د
 ...، ستیعیطب
 دواری آورده بود، امنیی را پاشی تازه کند، صدای مکث کرد تا نفسیشاھرخ لحظھ ا    

 . خودش افتادۀ قصادیناگھان بھ ...  خود را بگذارند،ریبود کلماتش تأث
 رک یلی بار خکی...  کند؟ی پدرم در موردم چھ فکر میفکر کرده ا... خود من، -    

 دای بھ پدیو ام...  گردد،ی ھنوز بھ دنبالم مو راست گفت کھ مدت ھاست مرا گم کرده و
 سرزنش خودش، داشت یبھ جا... ؟ینی بیم... کردن تنھا فرزندش را از دست داده،

پدرم نبود کھ مرا گم کرد، من ...  کنم حقم بود،یم و من فکر...  کرد،یمرا سرزنش م
 ی کھ برای ا پدرم را نقش بر آب کردم، ھر برنامھیآرزوھا...  گرفتم،میاشتباه تصم

تاوانش را ھم ... و سر از ناکجا آباد درآوردم،... ختم،ی بود، بھ ھم رختھی ام ریزندگ
 ...، خرمی را بھ جان مدرمحاال ھم اشتباھاتم را قبول دارم و سرزنش پ... پس دادم،

 و نگران بایبھ چشمان مرجان نگاه کرد، نگاھش را با تمام وجود بھ آن چشمان ز    
 .ختیر

 بگذار ،یستیاگر قادر ن...  چشمان پسرت را باز کن،،ی توانیمرجان، اگر م -    
در ھر دو درس ...  راھھ،ی بایحاال راه ... دستش را رھا کند و بھ راه خودش برود،

 و آن وقت با ردی گی مادی آموختن است، اگر پسر تو آدمش باشد درسش را ی براییھا
 با نفرت در ،ی کنری او را بھ قفس زنجی بخواھگراما ا...  گردد،ی برمتیعشق بھ سو

 ...، استزی بھ گرلی کھ در ھر لحظھ اش، میماندن...  ماند،یکنارت م
 . بتراشدلی خواست باز ھم دلیمرجان م    
 ...، ستی خواھد برود، آخرش نابودی منی کھ امی راھنیاما ا -    
 ...؟ی دانیتو از کجا م -    
 چی ھجده سالھ کھ ھنوز ھۀ پسر بچکی کھ واضح است، نیا.. . دانم؟یاز کجا م -    
...  دو برابر سنش را دارد،ًبای کھ تقری اش برنداشتھ، آنھم با دختری زندگی تویقدم

 ...ست؟ی نی بدبختنیا
 . کرد و چشمانش را در حدقھ چرخاندیزی تمسخرآمۀشاھرخ خند    
 عقب مانده را در ی مادرشوھرھای کنم ادایخواھش م... مرجان،...  من،یخدا -    

 یخانم است، با بچھ باز... دختره دو برابر سنش را دارد کھ دارد، چھ بھتر،... اور،ین
 ی مادی را بھ پسرت ی زند، راه و چاه زندگی احمقانھ، حال پسرت را بھ ھم نمیھا
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اش  ی قدم زندگنی خواھد اولی کھ میدرست آمده، آدم  جا رانیاز نظر من، ا... دھد،
 ...، نزندنی باشد کھ حداقل، او را زمیرا با ازدواج بردارد، بھتر است ھمقدمش آدم

 ۀچی کھ از دریو زمان...  داد،ی جا ھم بند آمد، حق را بھ شاھرخ منیزبان مرجان ا    
 ماجرا کم رنگ تر شد و مرجان حس ی نگاه کرد، سختنیچشم شاھرخ بھ معضل ام

 ...،کشد یکرد سبک تر و راحت تر نفس م
 نو در برابر ی اچھی مرد درنیا... خوشحال بود کھ ماجرا را بھ شاھرخ گفتھ،    

.  کردی تازه تر تحمل می را با توانری آن بار نفس گگریچشمانش گشوده بود، حاال د
 :دی کھ از شاھرخ پرسیزمان.  شده بوددهی در کالبدش دمییرویانگار ن

 ...نم؟ی را بچزی تا می کنیکمکم م -    
 کھ تا مغز استخوان شاھرخ ینگاھ.  بودقی عمینگاھش سرشار از سپاس و محبت    

 ی شام از ھر درزی خوشمزه و اشتھا آور بود، سر متی نھایغذا ب. را تکان داد
...  خاطرات خنده آور،ل،ی خاطرات تحص،یخاطرات دوران کودک... صحبت کردند،

 ...، ھر دو بودی براتازه ی اتجربھ...  و خوش گذراندند،دندی خندیو حساب
 شد، انگار ی شکل گرفتھ بود، لحظھ بھ لحظھ محکمتر منشانی کھ بی ارتباطۀرشت    

 و در دندی فھمی حرف ھم را مًقای خورده بود، عموندی بھ ھم پگری دییروحشان در جا
 . زدی موج میقینگاھشان درک عم

 یت کھ در ذھنم زنده نگھ م سی کنم، جزو خاطراتیامشب را ھرگز فراموش نم -    
 ...،دارم
 و از شاھرخ خواست او را بھ دی خوش رنگ و خوش طعمش را نوشیمرجان چا    

 خودش را بھ آن راه زده بود، نھ خواستھ بود نگاه شاھرخ را یحساب. خانھ برساند
 . نھ جمالت سرشار از احساسش را بشنودند،یبب

منطقھ ...  ممنوعھ را لرزانده بود،ۀ از سرشب تا حاال، منطقی شماری بیزلزلھ ھا    
 . کرده بودی کھ مرجان آن را در قلبش حصاربندیا

ممکن ... دن،ی را شنشی ماندن و بھ نگاه شاھرخ زل زدن و حرف ھانی از اشیب    
 ی برد کھ مرجان از چھ می خوب پیلیشاھرخ خ. زدی را فرو بریبود آن حصاربند

 : رک گفتیلیخ. زدی گریترسد و م
 ثابت شد کھ مانیاما بدان کھ امشب بھ ھردو... ست،ی نی حرف،ی بروی خواھیم -    

 می من در نگاه تو، آن بخش از وجودم را کھ برام،ی داراجی ھم احتیبھ ھمصحبت
 شناختنش یو باز ھم بھ نگاه تو برا... دم،ی بودمش ددهیناشناختھ بود، و تا بھ حال ند

پس مثل دو ... ،یافتی من، آرامشت را ی ھاحرف و تو در کلمات و. .. دارم،ازین
 . ماندمیدوست خوب در کنار ھم خواھ

 خود را ری شوند، ھم تأثدهی اش، ھم بھتر شنی کرد تا کلمات بعدیًعمدا مکث کوتاھ    
 .بگذارند

 ی کاری کرده ای مھرداد حصاربندیمرجان، من بھ آن بخش از قلبت کھ برا -    
 . دھمی درازتر نخواھم کرد، قول مممی را از گلمیپا... ندارم،
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 .با لحنش، با نگاھش، با تمام وجودش بھ مرجان قول داد    
    
 

 سوزاند، یبا آن کھ سوز سرد، تا مغز استخوان را م.  بودی روز سرد زمستانکی    
 ابر یان بمرجان نگاھش را بھ آسم.  بودبای و صاف و زی آبتی نھایاما آسمان ب

 روند، ی از روحش کنار م،یدی اندوه و ناامۀری تی کرد ابرھایدوختھ بود، و حس م
 ...، بودسوس کند، اما رفتنشان محیھر چند با حرکت

لبخندش دھن ...  لبخند بزند،،ی آبتی نھای تواند بھ آسمان بی کرد میمرجان حس م    
پس از .  حس کندزی قلبش ن توانست دریآن را م.  بودی واقعۀ خندکی نبود، یکج

 ی اش رفت، احساس خوبی دار قالی اش پنجره را بست، و بھ سویلبخند طوالن
 سرانجام انگشتانش، با ندی خواست ببیم... ، آغاز شده بودشی برایروز خوب... داشت،

 ی باز ھم بھ سوای ماند، ی می ذھنش پشت دار قالایآ...  کنند،ی مینخ ھا و نقش ھا آشت
 ...،زدی گری مستی او نی کھ جاییجا

 در وجودش اتفاق ی دانست معجزه ایگرچھ م...  خواست خود را محک بزند،یم    
 خورد، در روحش جوانھ ی اش از کجا آب مشھی کھ معلوم نبود ریدیافتاده، و نھال ام

 ...، شودیزده و سبز م
 یش را چنگ م و دلھره، روحشی تشوۀ فاسد و کپک شدیاما ھنوز تھ مانده ھا    

 . کردی شد تا روح او را فتح می ملی تبدی بھ درختدیآن نھال، با... زدند،
بھ سرعت ...  چشمانش نقش بست،ی شاھرخ جلوۀ چھر،ی کھ پشت دار قالیوقت    

ھمان .  خارج شده بودیعیشاھرخ را از ذھنش زدود، چون ضربان قلبش از حد طب
 کھ ید بھ نقش پررنگ شاھرخ در معجزه ا برده بود، مجبور شیطور کھ پشت دار قال

 .در وجودش اتفاق افتاده بود، اعتراف کند
 خودش را داخل خانھ انداخت و تا چشمش بھ مادرش، ن،ی آتشیسارا مثل گلولھ ا    

 : زدادی گرفت، افتاد فریکھ داشت سر حوض وضو م
 ...، مامانم،یمامان، بدبخت شد -    
 . گشتری اشک، از چشمانش سرازالبی منفجر شد و سیتینامیو ناگھان مثل د    
مرجان کھ عاشق آن بود آب خنک حوض را بھ سر و صورتش بزند، ھمانجا سر     

 شیصدا بھ زور از گلو.  وار را از سر گرفتوانھیحوض زانو زد و قلبش ضربان د
 .خارج شد

 ... شده؟یچ -    
 ھا وانھیر را نکرد، باز ھم مثل د حال مادۀً بود، اصال مالحظیسارا از بس عصب    
 : زدادیفر
 ردختری رفت، رفتھ دختره را عقد کرده، آن کثافت خود سر رفتھ آن پمانیآبرو -    

 ...،زشت را عقد کرده
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 نی امی ھایوانگی بود، مربوط بھ دنی اھی شد، پس قضختھی بر آتش ریناگھان آب    
 .ب و احساس خودش، کنار آمده بود ھا، البتھ در قلیوانگی دنیبود، و مرجان با ا

 توانست نقش زندانبان قفس را ی خواست، او نمی اتفاق را منیً واقعا انیاگر ام    
 . کندیباز
 ی نشان می زند نھ واکنشی می کرد مادرش بھت زده شده، کھ نھ حرفیسارا فکر م    
 :آمد و مادرش را تکان داد. دھد
 ...،نیام... م،ی گوی چھ می فھمیمامان م -    
 ...،دمی رفتھ دختره را عقد کرده، شن،ی گوئی فھمم چھ میآره، م -    
 . بھ دخترش انداختینینگاه آتش    
 ...، کنندی حرف را کھ ھزار بار تکرار نمکی -    
 ...، از مادرش را نداشتی واکنشنیتوقع چن... سارا وا رفت،    
 ات زدردانھی پسرک عز؟ی کنی میال ات را سر من خیمامان، چرا دق و دل -    

 .رفتھ گند زده
 دانست یگرچھ م...  را،یکی نی را داشت، اال ایسارا از مادرش انتظار ھر واکنش    

 واکنش نیاما ا.  کندی شود و برخورد میمادرش بھ روش خودش با مسائل روبرو م
 حداقل بھ ایتوقع داشت مادرش شوک زده شود، از حال برود، و .  بودیعیرطبیًواقعا غ

 داده بود، از خبر مرگش تکان دھنده تر نی از امو کھ ایخبر... فتد،ی بی و زارونیش
 .بود
 را عقد کرده یردختری از بزرگترش، رفتھ بود پی اجازه اچی ھیپسرک احمق ب    

 ...، شباھت داشتنھیبود کھ بھ نظر سارا بھ بوز
 نی با االی خی قدر بنی بود، ادهیو آن وقت، مادرش کھ آن ھمھ زحمتش را کش    

 عذاب ن،ی از اشی پیلیخبر نداشت مادرش، خ...  کرد،ی برخورد میاتیموضوع ح
 را کرده بود، بھ صورتش پنجھ شی ھاھیُ بود، رنج خود را برده بود، گردهیخود را کش

با کابوسھا دست و ...  را صدا زده بود،نشیام، د، از اعماق دل بود، زار زده بودهیکش
 ...، پناه برده بودازپامیپنجھ نرم کرده بود، بھ د

 انجام ی برای کارگریمرجان د...  بود،ختھیآرد خود را الک کرده و الکش را آو    
شم بھ دور از چ...  او کرده بود،دی رسی کھ سارا بھ ذھنش میھر کار... دادن نداشت،

 یاتی موضع حنی خودش با اییدر خلوت و تنھا... سارا، بھ دور از چشم پسرھا،
 .ودو کنار آمده ب... برخورد کرده بود،

 کنار آمده بود، و نی نبود کھ او را شوک زده کند، او با معضل امی اتفاقگریحاال د    
 کرده ی کھ شاھرخ بازی وسط، نقشنیو ا...  بود،رفتھی مربوط بھ آن را پذزیھمھ چ
 نی با اگری دی اھی شاھرخ بود کھ او را از زاونیا...  داشت،تی اھمیلیبود، خ

 گشوده شی بھ روگری دیشاھرخ بود کھ چشم انداز نیا... موضوع روبرو ساختھ بود،
 ...،بود
 . حل و فصل کرده بودشی را برانحلی مسئلھ النی شاھرخ بود کھ انیا    
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 حل نشده بود، االن چھ شی فکر کند کھ اگر مسئلھ برانیست بھ ا خوایمرجان نم    
 کھ طناب ی بدتر از آن، احساس مجرمایو ...  احساس مرگ،دیشا...  داشت،یاحساس

...  اندازند، با تمام روحش، با تمام قلبش از شاھرخ تشکر نمود،یدار بھ گردنش م
 .ردچشمانش را بست و فقط بھ شاھرخ فکر ک

 ی سختدی تفاوت داشت، شایلی خگری دی کرده بود، مادرش با مادرھارتیسارا ح    
 ھم چشمانش را بستھ بود تا تمرکز کند، دی شاای کرده بود، و دهی او را آبدی زندگیھا

 ی تا بتواند برافتد،ی کند تا از پا ننی تلقرویفکرش را جمع و جور کند بھ خودش ن
 . سارا قابل قبول تر بودی برانیا. د شروع کنییجبران اشتباه از جا

 گوش واری کھ اللھ و مادرش کھ پشت دن،یی آورد، آن قدر پانیی را پاشیسارا صدا    
 ...،دندی نشنیزی چگری بودند دستادهیا

... ند؟ی گوی رفت، مردم چھ ممانیآبرو... م؟یزی بھ سرمان بریمامان، چھ خاک -    
 یً دانشکده کھ حتما مسخره ام میھادختر...  خندند،ی مشمانیًمطمئنا از فردا بھ ر

 یُپسره احمق، بنجل، ب... پم،ی داداش خوش تنی رفتم با ای میُچھ پز... کنند،
 ...،تیخاص

سر حوض نشست و ھق ھق .  شدری اوج گرفت و اشکش سرازشیدوباره صدا    
 .کرد
 . مرجان قابل باور نبودی بھ او بر خورده بود، آن قدر، کھ برایلیخ    
 ...، خانواده اش را نکردیفکر آبرو... ُ عمو سرش را ببرد،می گویم -    
 :دیرو بھ مادرش کرد و از تھ دل نال    
 ندارد، ی است، سواد درست و حسابنھی بود، آن دختره شکل بوزفشیمامان، ح -    

 ...، بودنی امفی است حریپ
، بزرگ کرده، ھجده سال بار  آوردهای را بھ دننی زد کھ انگار او امی زار میطور    

 ی گذاشت و سعنھی سیمرجان سر دخترش را رو... ده،ی اش را بھ دوش کشیزندگ
 .کرد آرامش کند

 . بردی پیزیناگھان سارا بھ چ    
 ...؟ی دانستیمامان، تو م -    
او ... د،ی جنگی شود می خواست جاری کھ میبا اشک... مرجان فقط سکوت کرد،    

 فی حی پرتگاھنی چنیً مھرداد دومش، واقعا برانش،ید آمده بود، ام دلش بھ درزین
 ...،بود
 را بکند کھ بھ تو نگفتھ ی است کاررممکنی غنیام...  مگر نھ؟ی دانستیتو م -    

 ...،یًو حتما تو اجازه اش را صادر کرد... باشد،
 ی کرد کھ انگار متھم محکوم بھ مرگ را نگاه می بھ مادرش نگاه میسارا طور    
 ...،کند
 نشانھ رفتھ بود، دوباره حس متھم شی شد، انگشت اتھام بھ سویاشک مرجان جار    

 ...، شدیبودن در وجودش شعلھ ور م
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 :آب دھانش را قورت داد و زمزمھ کرد    
 فقط بھ من نیام. ..ندازد؟ی دھد پسرش، خودش را بھ چاه بی اجازه میکدام مادر -    

 ...،ی خواستگارشیگفت بروم برا
 ... مامان؟ی را نگرفتشیچرا جلو -    
دوباره داشت .  بودافتھی گشت، مقصر را ی ماجرا دنبال مقصر منیسارا کھ در ا    

انگار کلمات را با آن لحن محکوم کننده، بھ صورت مادرش .  گرفتی اوج مشیصدا
 را باال ببرد، تا سارا آن را بشنود، در شیصدا.  شدمرجان ھم ناچار.  کردیپرتاب م

 مرجان مطمئن نبود کھ ی برھم برپا بود، حتو  از احساسات درھمیانیوجود سارا غل
 نیاحساس توھ...  باشد، فقط بھ احساسات او برخورده بود،نی دل نگران امًقتایسارا حق

 .نی کرد، ھمیم
 .ت کرد کلماتش را بھ صورت دخترش پرزیمرجان ن    
...  پا دارد،کی و گفت، مرغ فقط ستادی ھمھ ای جلورم،ی را بگشیچطور جلو -    
 ی نمزی کھ من ننی ایعنی نتوانست، تی کھ عموی کھ پدربزرگت نتوانست، وقتیوقت

 ...،امدی برنی کس کارچی از ھقت،یدر حق... توانستم،
 . بھ مادرش نگاه کردرانیسارا ح    
 ...عمو بھزاد و بابابزرگ ھم از موضوع خبر داشتند؟ -    
 . کھ سارا مجال نداددی بگویآمد کلمھ ا.  کرددییمرجان با سر تأ    
 احمق درست و کی بودم، من از خودم بھی وسط، فقط من غرنیپس ا... خوبھ، -    

 . ساختمیحساب
 . حساب کندھی بود کھ با سارا تسویلحظھ ا. مرجان احساس ضعف کرد    
 ی کھ مثل الک پشت، توی وقتمی بھ تو بگویچطور...  با تو حرف بزنم؟یچطور -    

 کھ با تو دمیًاصال تو را د... ؟یمگر تو مجال حرف زدن بھ من داد... ،یالک خودت
 ...،حرف بزنم

 بود بارقھ دواری چشمانش را پر کرد، مرجان امۀزبان سارا کوتاه شد، اشک، حدق    
 بود دخترش بھ دواریام... ند،ی در چشمان دخترش ببروز،ی دتیمی و صمی از دوستیا

 اتفاق نی کدام از اچی بر باد رفت، ھدھای امنیاما ھمھ ا... ُآغوش پر مھر او پناه ببرد،
 .فتادیھا ن
 . کردیُفقط سارا از پشت پرده اشک بھت زده، بھ مادرش نگاه م    
 :مرجان ادامھ داد    
 ...،ی خبر داشتھ باشدی با،ی شناسی کھ دختره را متو -    
 . تا سارا جواب داددی طول کشیلحظھ ا    
 نی زد، بعد ھم دنبال امی با بابک پرسھ می شناسم، چون مدتیآره، دختره را م -    

 ی دوستیحت...  دھد،ی خوش بھ او نشان می چطور رونی کردم امیراه افتاد، تعجب م
 ...،د بھ ازدواجشانشان مسخره بود چھ رس

 .دی کشی و خشم زبانھ منھیدر نگاھش ک    
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 خواست خودش یاو کھ م... ن؟ی درآمده کھ چرا امنیحرصم از ا...  مامان،یوا -    
البد خرتر از ...  تلھ نگذاشت،ن،ی آرمای بھنام ی کند، چرا برازانی ھا آویرا بھ ناصر

 نیاما ا... ُ زرنگ تر بود و دم بھ تلھ نداد،نی بابک از امیحت...  نکرد،دای را پنیام
 ...، خرۀپسر
 ی گوش من ونگ می دائم تو،ی دھیتو کھ مجال فکر کردن نم... بس کن سارا، -    
 ...، توانم بھ سرم کنمی می چھ خاکنمیبگذار بب...  بچھ،ری زبان بھ دھان بگ،یزن

 کس نباشد، چیھ تن ھ خواست سر بی بود و می و زمان عصباننیسارا کھ از زم    
 :پرخاش کرد

 مھره مار دارد، ای جادوگر را باطل کن، کھی زننیبرو طلسم ا... خاک قبرستان، -    
 ...، کردهزخوری ات را چزدردانھی عزای

 . بر صورت مرجان شکل گرفتیناخودآگاه لبخند محو    
 ...، ھم از بس جذاب و بانمک استدیشا -    
 : زدغیج. گوش سارا نواختھ شد ی تویلیانگار کھ س    
 ...نھ؟یآن بوز... جذاب؟ -    
 ی کھ آن دخترک زرنگ، بھ آن آساننی کرد، از ایواضح بود کھ سارا حسادت م    

 . شدیبرادر خوشگلش را صاحب شده بود، داشت منفجر م
 ...، بھ مادرش انداخت کھ انگار مادرش عقل اش را از دست دادهیچنان نگاھ    
 ...، کردهزخورینکند شما را ھم چ... مامان، -    
 ندی آن کھ لبخند مادر را ببیاما سارا بھ جا.  لبخندش را پررنگ کردنباریمرجان ا    

ُ بھت ماجرا، مغزش دیشا... ست،یمطمئن شد مادر، خودش ن. ُو آرام شود، گر گرفت
 گم شده بود، و مادر، ظیل در مھ غزی در ذھن مادر، ھمھ چدیرا از کار انداختھ بود، شا

 رفت، آن وقت عمق فاجعھ بر مادر یاگر مھ کنار م... ،دی دی را شفاف نمزی چچیھ
 . شدیآشکار م

 مادر را بی و غربی ھا، رفتار و واکنش عجی تراشلی دلنیسارا مجبور بود با ا    
 ...، شدی موانھی کند، وگرنھ دھیتوج
 اش را از دست بدھد، و ھم چنان ردانھزدی پسر عزی بود مادررممکنی غشیبرا    

 ھم مادر از دیشا...  در مغز سارا زده شد،یناگھان جرقھ ا...  بماند،یخونسرد باق
 . کس شده بودی اتفاق بنی اقیاندوه عم

ً برد اصال ی کھ بھ کار می کرد، لحنش و کلماتی صحبت میعی طبیلیاما مرجان خ    
 . شوک زده ھا نبودھیشب
 ...، امدهی سارا، من ھنوز او را ندی دانیخودت کھ بھتر م -    
 :سارا با حرص گفت    
 ...،ینیخدا کند ھرگز او را نب -    
 من، دنی لحظھ، دکی ی خوب است و برانی امیُ عمر زندگکی یبرا... چرا؟ -    
 ...َبد؟



 138 

 .از بس حرص خورده بود کلمات از ذھنش فرار کرده بودند.  الل شدنباریسارا ا    
 .افتیمرجان مجال صحبت     
 م،ی ھم با ھم دوست شددیشا... با او آشنا شوم، بشناسمش،... نمش،ی خواھم ببیم -    

 ...، و بھتر شناختمدمی دشتری را بنی در کنار او امدیشا... ،یدیروزگار را چھ د
 . شدختھی بھ نگاه دخترش رری از حریجنگاھش مثل مو    
  کمیلی و خدمی کم شما را دیلی سال خنی ای کنم در طیاعتراف م -    

 
 

تک تک تان ...  بشناسمتان،کیاز نزد... د،ی خواھم اگر مجالم بدھیم... شناختم،    
 ...،را

 داد، مادر عقلش را ی سرش را تکان می کرد، سارا داشت با ناباوریمکث کوتاھ    
 . شدی را داشت مطمئن منیاز دست داده بود، ا

 ی دانی کرد، تو کھ می را بھ طرف خودش جذب نمنی نبود، امیاگر دختر جذاب -    
ممکن بود روزھا ....  جوش است، دائم سرش بھ کار خودش است،ری چھ قدر دنیام
 ...،نمشی نبی درست و حسابی خانھ باشد و من حتیتو

 ری در دزی ننی رساند، اما بھ ضعف امی می ضعف خودش را در مادرنیگرچھ ا    
 .زندی ری مشی کرد سرب داغ بھ گلویمرجان حس م. جوش بودن، اعتراف داشت

.  گفت، اما مطمئن نبود خودش بھ آن ھا اعتقاد داشتھ باشدی جمالت را منیگرچھ ا    
 ...، شدیاعتقادش دوباره داشت سست م

 . کندنی تا بھ خودش تلق گفت،یم    
 آدم است، کی ی برای مھمازی چھ امتتی سارا، کھ جذابی دانیتو خودت بھتر م -    

 . و نشناختھ، قضاوت کرددهی توان ندیپس نم... حاال چھ دختر چھ پسر،
 .سارا دوباره زار زد    
 دی شان،ی نشده، برو او را ببریً کنم تا کامال دیخواھش م... نش،یمامان برو بب -    
 . از دستتان ساختھ باشدی کارن،ی امی نجات زندگیبرا
 ی محکم در درونش فرو میواری سوزناک سارا، حس کرد دونی شنیمرجان با ا    

 بھ ستادنی سرپا ای کننده براوانھی دی ماجرانی بود در طول ادواری کھ امیوارید. زدیر
 . کندھیآن تک

   
 گرفت دستش بھ وضوح ی کھ شماره را می کرد، ھنگامدایاز دفتر تلفن پشماره را     

 ی کاردی چھ بشنود، اما باای و دی تلفن چھ بگوی دانست قرار است توی نمد،ی لرزیم
 . را برداشتی گوشی زنگ سوم، کسیرو.  کرد، آرام و قرار نداشتیم

 ...،دیالو، بفرمائ -    
 :مرجان قرص و محکم گفت.  بودی نازک زنانھ ایصدا    
 ...؟ی پرتویسالم خانم، منزل آقا -    
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 ...،بلھ -    
 . داشتدیصدا ترد    
 ... دارند؟فیتشر -    
 . ارتعاش بودی متعجب بود، صدا و لحنش محترمانھ و بزیمرجان خودش ن    
 ... شما؟دی ببخشستند،ی نر،ینھ خ -    
 ...د؟ی خانم ھستنویشما م -    
 : پاسخ دادیصدا سرشار از شگفت    
 ...بلھ خودم ھستم، شما؟ -    
 حس زی نازک، ترس را نی مرجان در آن صدایسمج بود کھ طرف را بشناسد، حت    

 . برده بودییًکرد، احتماال بوھا
 ...،نیمن مرجان ھستم، مادر ام -    
 سکوت نشانیب .دی بگوزی چچی نتوانست ھی لحظاتینفس دخترک بند آمد، برا    

 ی خواند، دخترک منتظر انفجاری فکر او را میمرجان تا حدود. محض برقرار شد
ُ از فحش و دشنام و کلمات مستھجن کھ وجود او را تکھ یانفجار...  الوقوع بود،بیقر

 ...،یگریمثل ھر مادر د...  اش،ردانھ دزی پس گرفتن عزی براییتقال... تکھ کند،
قدرت ...  ھم از شرمش،دیشا...  را بگذارد،ی خواست از ترسش، گوشیدخترک م    

 ...، را نداشتنیحرف زدن با مادر ام
انگار تنفس مرجان ...  آرام،تی نھای بی با لحند،یچی پی مرجان درون گوشیصدا    

 . دچار مشکل شده بودزین
 ...م؟ی با ھم آشنا شو،ی احوالم را بپرس،ی سالم کنی خواھینم -    

 ی در دھانش می کلمات را چھ کسنی مانده بود، ارانی حزیمرجان خودش ن    
 ...گذاشت؟

ُ باز مانده بود، رنگش مثل رنگ مرده، رتی از حزی خط دھان دخترک نیآن سو    
 ...، نداشتانی پوستش جرری زی خونچی شده بود انگار ھدیسف
 ی نمنی اد،ی دیً کرد، مطمئنا خواب می را باور نمزی چچی کرد، ھیباور نم    

 ...، باشدیتوانست واقع
 ...؟ی حرف بزنی خواھینم -    
 ...، فرشتھ گونھی صدانی زن باشد، انی توانست ای نمنیمادر ام... ا،یخدا    
 :دخترک با لکنت جواب داد    
 ...، منم،ی دانم چھ بگوینم... من،... من، -    
 زن نی ایمرجان ناصر...  رخ داده بود،ی اشتباھیی جاکیًما حت... ا،یخدا... اوه،    

 ازدواجشان ی خواھد جلویم...  گفتھ بود با ازدواجشان مخالفت کرده،نیاما ام... بود؟
 از یاما ناگھان فرشتھ ا...  در ذھن او ساختھ بود،ییوالی زن، ھنیاز ا... رد،یرا بگ
 نیاول.  سرانجام سالم کردیقیا آه عمدخترک ھمراه ب... ده بود،ی پررونی بوالیجلد ھ

 ...، برقرار شدیرشتھ ارتباط
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 ... کھ ندارد؟یاشکال... نمت،ی خواھم ببیم -    
 . مرگش را کردی چشمانش را بست و آرزونویم...  مرا بکش،ایخدا... نھ،... اوه،    
 یچطور م... فتد،ی نی اما نگاھش بھ نگاه مرجان ناصررد،یحاضر بود بم    

 شی کرد، و زبانش تھ گلودنیدستانش شروع بھ لرز...  مرد،یاز خجالت م... توانست؟
 . و ارتباط قطع شدامد،ی دخترک درنی صداگرید. دیخشک

 . ماندرهی خی گچواری و بھ دستادی بھ دست، ساعت ھا ایمرجان، گوش    
ک  ارتباط کوچکی ی حاضر بھ برقراریدخترک حت... ؟ی چکار کرده ان،یام    

 ...،ستین
ً قتای کھ حقییزمانھا...  بار دوم، مھردادش را از دست داده باشد،ی اگر براایخدا    
 ...، گرفتی و دلش آرام مستی نگری منی بھ امد،ی دی می مھرداد را در خانھ خالیجا

 .نگاه مرجان رو بھ آسمان، در پشت پرده اشک، گم شد    
 ی دردناک و احساسی آغاز شده بود، مرجان با قلبی روز سرد و سخت زمستانکی    

 ی ھایکی بود، و نزددهی شد، شب از ترس کابوس، تا صبح نخوابداریبد از خواب ب
 را، نی امیخواب کودک...  بود،دهی دیصبح چشمانش گرم شده و آن وقت ھم خواب بد

د و گم دستش را از دست مادر رھا کر ،تی جمعلیکھ وسط خ... ُ بچھ ناز و تپل،کی
 ...،شد
 یحس م.  گرفتھ بودشی کرده و اسمش را صدا زده بود، گلوادیمرجان از بس فر    

 . ھم سرما خورده بوددی کند، شای درد مشیکرد گلو
 بود، نگاھش را از پنجره بھ آسمان دهی رختخواب دراز کشیھمانطور کھ تو    

 ی برف مایل باران و احتما.  شده بوددهی و زشت، پوشرهی تیدوخت، آسمان با ابر
 ...،رفت
چکار ...  رختخواب بماند،یمرجان ھوس کرد تو.  و راکد بودنیھوا سرد و سنگ    

ًسارا کھ بھ دانشکده رفتھ بود و احتماال تا شب ... د؟یای برونیداشت کھ از رختخواب ب
و ...  بھ گردن مادر انداختھ بود،زی را ننی نگاه اشتباه امگریحاال د.  شدی نمشیدایپ

 .رد کیسردتر از قبل رفتار م
 ی مغامی پی روغامی کرده بود، پیً کھ رسما بھ خانھ پدربزرگ اسباب کشنیآرم    

ِفرستاد، کھ از بردن نام برادر  یُ عرضگی شرم دارد، و مادرش را بھ بن،ی بھ نام امیُ
 . کردیمتھم م

 ش،ی انداختھ بود، از قوم و خودهی کھ خودش را بھ گودال گندیاز وقت... ن،یو ام    
 ی خورد، کجا می کند، چھ میمعلوم نبود چھ م.  کردیمثل جن از بسم هللا، فرار م

 ...،چرخد
 ...،َ پتو برد و اجازه داد اشکش، بالشش را تر کندریمرجان سرش را بھ ز    
 دور یت، انگار صدا از فاصلھ ا زنگ تلفن برخاسیبھ ھق ھق افتاده بود کھ صدا    

 یتلفن با سماجت زنگ م... د،یچی پشی پتوی الشتریخودش را ب.  ندادتیاھم.  آمدیم
 . کردی شد و قطع میزن، ھر کھ بود سرانجام خستھ م
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 ...، باشداریاگر شاھرخ شھر...  گرم، قلب مرجان را گرم کرد،یناگھان احساس    
 قسمت یکی اش را با یی خواست غم و تنھای دلش مزد،یمرجان وسوسھ شد برخ    

 ...، بھتر از سنگ صبورشی خواست حرف بزند، و چھ کسیدلش م... کند،
 ی بالش فشرد، نمی روشتری بھ ھم فشرده، سرش را بی کرد و با لبانیاما باز لجباز    

 . را بشنودی لعنتیخواست آن صدا
، اما باز از نو شروع بھ زنگ زدن  قطع شدی لحظاتی عذاب دھنده برایآن صدا    
 ی تا مغزش را متالشافتیصدا مثل ناقوس شوم آن قدر در مغز مرجان انعکاس . کرد
 .کرد
 ...،یلعنت -    
 سمج یسرانجام آن گوش.  گرفتھ بودشی صداًقتای گلو برخاست، حقخی از بادشیفر    

 .دیچی و خستھ در گوشش پری گرفتھ و پییرا برداشت صدا
 ...؟ی ھستی وقت صبح، کدام گورنیمعلوم ھست ا -    
 . کندیانگار کھ بھ کلفتش پرخاش م...  و طلبکار،ی حاج آقا بود، عصبانیصدا    
 . کرد اعصابش را کنترل کند، و از کوره در نرودی و سعدی کشیقیمرجان نفس عم    
 ...،سالم -    
 ...؟یمرجان، خودت -    
 . اعتماد نداشتشی ھم بھ گوشھادی شاای صدا را نشناختھ بود، و رمردیپ    
 ...، گرفتھی کممیسرما خورده ام، صدا. خودمم... بلھ حاج آقا، -    
 . شدمیصدا ناگھان نرم و مال    
 امکانات، دائم یاگر قرار باشد در آن قفس ب... ؟ی کنیچرا از خودت مواظبت نم -    

 ...، ماندی نمی باقتی ھاھی از ریزی چ،یدیس بھ سن من کھ ریسرما بخور
 کرد کھ چطور دعوت او را ی میادآوریو ... ز،یلحنش نگران بود و سرزنش آم    

 . شده بودنی توھرمردی بھ پقتیدر حق... ّبھ خانھ با امکاناتش رد کرده،
 ی داد اوضاع را خراب تر می کھ میحی داد سکوت کند، ھر توضحیمرجان ترج    

 ...،نی خودش را داشت، ھملی پا نگذاشتن بھ آن خانھ با امکانات، دالیاو برا. ..کرد،
 .دیچی پی درون گوشبی عجی با لحنرمردی پیصدا    
 ...؟ی کردی مھی گریمرجان، نکند داشت -    
 ھا را مرجان در نیا...  طور گرفتھ،نی اتی کھ صدا،ی داشتی را برنمیکھ گوش    

 . خودش زمزمھ کردشی پرمردیادامھ سؤال پ
 پاسخ عی صاف بھ ھدف زده بود، حرص مرجان درآمد، چنان سررمردی کھ پنیاز ا    
 ...، مطمئن شد، درست حدس زدهًبای داد کھ حاج آقا تقریمنف
 ...؟ی چیآخھ برا... ھ؟ینھ، من، گر -    
 ...،فی اعصاب ضعنیخودش از لکنت خودش حالش بھ ھم خورد، لعنت بھ ا    
 ...، پسرتی ھایوانگیبھ خاطر د -    
 . بھ لرزش افتادزی نشیصدا. دیدوباره چانھ مرجان از غم لرز    
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 ھی خودم گریھای کردم، بھ خاطر کم کاری نمھی پسرم گری ھایوانگیبھ خاطر د -    
 . کردمیم

 فرستاد، گوش مرجان را رونی بشی ھاھی از ررمردی کھ پیقینفس دردناک و عم    
 .دیخراش

 میھایاگر قرار بود من ھم بھ خاطر کم کار...  شود گفت، دختر جان،یبھ تو چھ م -    
 ...، کردمی مھی تمام عمر گردی کنم باھیگر
 . آمد، خش دار شد و سپس اوج گرفترونی از آن حالت دلسوزانھ برمردی پیصدا    
 شی بچھ ھایھای خودش را مسئول تمام گندکاریکدام پدر و مادر... دختر جان، -    

 خواند، خوب نخواند، یاگر بچھ تو آن قدر کلھ شق ھست کھ از تو خط نم...  داند؟یم
 از من ھم خط نخواند، کلھ یاو حت...  کارش، ھمانطور کھ رفتھ،یبرود پ... بھ جھنم،

 ی از کجا ماورد،ی ھم شانس بنی ادیشانس آورد، شا  اش بھ پدرش رفتھ، پدرش کھیشق
 اتفاق، از آن بچھ، نی ادیشا... ،ی از حاال بھ عزا نشستھ ای ادهی کھ ند راندهیآ... ؟یدان

 .َ مرد بسازدکی
 کھ ممکن است ی خوری را میزیتو غصھ چ...  حرف شاھرخ افتاد،ادیمرجان بھ     

 ی را کندهیآ...  گفت،ی گفت، حاج آقا راست می شاھرخ راست مفتد،یھرگز اتفاق ن
 ...، گذاردی مشی پاشی داند فردا روزگار چھ پیآدم چھ م... ده؟ید

 . مرجان را بھ خود آوردرمرد،ی پیصدا    
 ستی تو نری تقصمی زنگ زدم کھ بگو،ی غم بھ بغل گرفتھ ای دانستم زانویم -    

 پسرت خواستھ ثابت کند ست،ی کس نچی ھری تقصیعنی... ست،ی تو نریتقص... مرجان،
 .نیکھ مرد شده، ھم

 : گفتدی لرزی کھ در بغض مییبا صدامرجان     
 ...، را ثابت کندنی اگری توانست چند سال دیم -    
 . را لرزه انداختی گوشرمرد،ی پیصدا    
 ...،مرجان خواستھ حاال ثابت کند -    
 ...چرا؟...  چرا حاال خواستھ؟د،ی چرخی سؤال در ذھن مرجان مکی    
 تو ریتقص... ،یی آی از پا در می خودت را مقصر بدانیمرجان، اگر بخواھ -    

کار تو بھ ...  را بھ خودت بگو،نی ھزار بار ای روزست،ی تو نری تقصزی چچینبوده، ھ
 کرده نی تو را تحسشھیھم...  بوده،یعنوان مادر، و در کنار آن نان آور خانواده، عال

 کنم و بھ راھشان یبت م صحگری دو تا کلھ شق دآن در ضمن، من با... شھ،یام، ھم
 . آورم، مطمئن باشیم

 ...،متشکرم:  گفتیتمام وجود مرجان سپاسگزار شد، با چنان لحن    
 . کندی حس کرد با تمام وجودش تشکر مرمردیکھ پ    
 ...؟ی بھ آن فکر کنی خواھیمرجان نم -    
اما باز ھم ... ز،ی دانست بھ چھ چی مًقای دقخت،ی در درون مرجان فرور ریزیچ    

 :دیپرس
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 ...ز؟یبھ چھ چ -    
 ری خودت را بھ آن قفس زنجی خواھی میِتا ک...  بھ خانھ من،یبھ اسباب کش -    
 ...؟یکن
 

 ... دروغ چرا؟رد،ی را بگقتی توانست دامن حقی کھ می را گفت، وقتقتیمرجان حق    
 . او را نجات داده بودقت،ی اعتراف بھ حقشھیھم    
 ...، سخت استرم،ی بگمی توانم تصمیحاال نم...  حاج آقا،دیھ من فرصت بدھب -    
 . شدی منتھیدی کھ بھ سرفھ شدد،ی کشیقی سکوت کرد و آه عمی لحظاترمردیپ    
 ...، شده باشدری کھ دیری بگمی تصمی ترسم زمانیم -    
 احمقانھ دی بدھد، اما حس کرد ھرچھ کھ بگوی را دلداررمردیمرجان خواست پ    

با کدام ...  سازد،ی داشت و او قادر نبود آن را عملی خواستھ ارمردیخواھد بود، پ
 .دی را از دلش بزدای دلخورنی توانست ای بخش منی تسکۀجمل
 ...، مرجانری کھ زنده ام، بگی را ھر چھ زودتر، تا وقتمی تصمکیفقط  -    
 . خواھدی از او چھ مرمردی توانست حدس بزند پیمرجان نفسش را حبس کرد، م    
 ... نھ؟ای ی مرا ببخشی توانی مای آری بگمیتصم -    

   
 با خانواده عروسش بگذارد و آن ھا را یمرجان سرانجام موفق شد وقت مالقات    

 زن پرخاشگر، کھ واضح کی صحبت کرد، نوی با مادر منباریا.  سازدرتیغرق ح
 با یجان مرجان در آمد تا توانست کم.  نگردی ماهی سنکی را از پشت عزیبود ھمھ چ

 . زن ارتباط برقرار کندنیا
با ...  باشند،دهی کھ پسرش را دزدی کرد مادرشوھر آن ھم مادرشوھریزن باور نم    

 یُ آن قدر پر بود کھ آماده بود تویحت...  عروسش بگذارد،ۀ قدم بھ خانری ختین
 ...،ردی مرجان را بھ باد ناسزا بگ،یگوش
 ... پا بھ کجا گذاشتھ بود؟نی امایخدا...  نمود،یماریمرجان دوباره احساس ب    

   
 خودش بتراشد، ھر چھ با خودش کلنجار ی برای قانع کننده الیعاقبت نتوانست دل    

 کرد، ی ضعف مدی توانست، شای رفت، تنھا نمی میکی با دیبا...  بود،دهی فایرفت ب
 ی افتاد و کار باال می جر و بحث اتفاق منشانی بدیا شد، شی ھوش می از شوک بدیشا

...  نبود،ی رفتن، کار عاقالنھ ابھی بھ خانھ غرتنھا... ، دانستی چھ میکس... گرفت،
...  بد براند و بھ تو بزند،یگری اما ممکن است د،ی کھ درست برانی کنی ماطیتو احت

 ...، وجود نداشتینی تضمچیھ
 ...، وجود نداردینی تضمچی ھ،یھمانطور کھ در تمام زندگ    
 را داشت، بزرگ شوند و ھر کدام شی چھ قدر ذوق بزرگ شدن بچھ ھایروزگار    

 ...، تا او بتواند کمر راست کندرند،ی را بھ دوش بگی از بار زندگییگوشھ ا
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 یاگر چھ زندگ. .. برگردد،ی ماندنادی بھ یاما حاال، آرزو داشت بھ آن روزھا    
 کھ ھر یی را داشت، کوچولوھاشیسخت و طاقت فرسا بود، اما تنھا نبود، بچھ ھا

 کھ در ییکوچولوھا...  در کنارش بودند،رد،ی بگی و انرژندشان،ی داشت ببازیزمان ن
 نی تا زمرد،ی کھ دستشان را بگی بھ دستازین  مگرز،ی چچی نبود، ھزی چچینگاھشان ھ

در ھمان نگاه ... اما امروز،...  را نشانشان بدھد،ی زندگرید، تا مسنخورند، تا گم نشون
 کھ از او دورتر و دورتر د،ی دی مزی بھ گرلی در آن ھا نبود، مزی چچی کھ ھییھا

 ری گمشان کرده، مسه، زدنشانیھمان نگاه ھا، او را متھم کرده بودند کھ زم... شوند،
 ...، را بھ غلط نشانشان دادهیزندگ
 بودند و نگاه متھم کنندشان را در چشمانش شی روبروشیمرجان انگار کھ بچھ ھا    

 : زمزمھ کردی گناھی سرش را تکان داد و با ب،یالی خریرو بھ تصو. ُبراق کرده بودند
 بود کھ نی من ای مبارزه بزرگ بود، ھمھ سعکی من ی آن روزھا برایزندگ -    

 ...،می مواظب شماھا باشم کھ غرق نشونی آب نگھ دارم، و ھمچنیسرم را رو
 :سپس افزود    
 دی کھ بانی سخت بود، چھ رسد بھ ای آب نگھ داشتن خودم و شماھا بھ حد کافیرو -    

 یی من، فقط تقالی آن روزھایزندگ...  کردم تا بھ ساحل نجات برسم،یشنا ھم م
 آن وقت د،یکاش آن روزھا را درک کرده بود...  زنده ماندن بود،یبزرگ برا

 .دی کردیمنصفانھ تر قضاوت م
 ...،دنی شروع کرد ذھنش را بھ جوی موذیناگھان فکر    

 دستت را گرفتھ بود، و از خطر غرق شدن نجاتت داده ،یاگر آن روزھا دست    * 
 ... *؟ی شدی روزھا دچار منی بھ اایبود، آ

 انعکاس شی در ذھن مرجان بزرگ و بزرگ تر شد، و صدارمردی پریناگھان تصو    
 :افتی

 ...؟ی مرا ببخشی توانیمرجان، م -    
 : پاسخ دادیطانی شی مرجان، آن صدایبھ جا    
 دست ،ی بحرانی در آن روزھای توانستیتو م...  توانم تو را ببخشم؟یچطور م -    

اما ... ی نجات دھد،ی بلعی م کھ داشت ما رای و از مردابیری را بگتیمن و نوه ھا
 ...،ی دچارمان ساختی بحرانی روزھانی و بھ ای کردغیکمکت را در

 رونی شوم از مغزش بی دستانش فشرد تا بلکھ آن صداھانیمرجان سرش را ب    
 . عذاب آور و سرشار از کابوس کالفھ بودیی تنھانیکالفھ شده بود، از ا. زدیبر

 را اری و شماره شاھرخ شھردی تلفن دوی آب بدود، بھ سوی کھ بھ سویمثل تشنھ ا    
 .گرفت

   
 صورت ی مسحور کننده روی زنگ در بلند شد، لبخندیدرست سر موقع، صدا    

از احساسش متعجب بود، اما .  قشنگ قلبش را گرم کردیمرجان پھن شد و احساس
 . باال برودی کمزیاجازه داد ضربان قلبش ن
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 گل کرده بودند کھ از شی گشود گونھ ھااری شاھرخ شھری رو کھ در را بھیوقت    
 با ھم رد و بدل کردند، نگاه بای زیلبخند.  و موشکاف شاھرخ دور نماندزینگاه ت

 آزار ی سالم، سؤالی کالمش، بھ جانیاول... د،ی درخشی مبی عجیشاھرخ در برق
 .دھنده بود

 ...؟ی خری ھم مینیری عروست گل و شی برانم،یبب -    
 :دی و بگودی سرش بکوی خواست توی آزار دھنده بود، مرجان مزیخنده اش ن    
 ...بھ تو چھ؟ -    
 : پاسخ دادی آن با حاضر جوابیاما بھ جا    
 ...،ی کرده االی خیچ...  ام،دهیخر -    
 . خانھ جست زداطی و بھ حدی کشیشاھرخ سوت    
 نی پسرت عقد کن، داشتن چنی آن دختر خانم برای و مرا بھ جاایتو را بھ خدا ب -    

 ....، موھبت استیمادرشوھر
 با ھمان لحن اورد،ی کم نزیمرجان ن. ختی ری از لحن نگاه و کلماتش میمسخرگ    

 :خودش گفت
 ...،ی روی طفره می خواھم، جنابعالیمن کھ از خدا م -    
زبانش کوتاه ... را گرفت، خوب منظور او یلیو شاھرخ خ... منظورش سارا بود،    

نگاه مرجان سرشار از .  بھ مرجان نگاه کردیبا دلخور.  نشستشیشد و سر جا
 . بودطنتیش

 .می روی فنجان بخور، بعد مکی ای تازه دم دارم، بیچا -    
 ...، خانھ پارک استی جلونمیماش... نھ، عجلھ کن، -    
 زد، اشاره اش بھ ترس مرجان از ی نگاه شاھرخ موج می توطنت،ی شنباریا    

 .حرص مرجان در آمد.  و حرف مردم بودیفضول
 .ستمی رفتن، آماده نیبھ جھنم کھ پارک است، من کھ ھنوز برا -    
 رفت و شاھرخ را بھ دنبال خود یِ ھال ورودی بھ سوعی سرییمرجان با قدم ھا    
 .دیکش
 . بردی لذت م کھ درست کرده بودیّ و از جودی خندیشاھرخ م    
 ی پراکنعھی کھ تحمل شایتو خودت گفت... خواستم ھشدار بدھم،... چکار کنم؟ -    
 ...،ی مردم را نداریھا

 ...، مردمیگور بابا -    
 را بھ صورتش بپاشد و خنده ی چاوانی خواست لیمرجان م. دیشاھرخ با لذت خند    

 : آن با حرص گفتیبھ جا.  صورتش خشک کندیرا رو
 یخوبھ تو...  بسازند،عھی دارند کھ شانی داغتر از ایی مردم، سوژه ھاگریحاال د -    

 شده نقل محافل نیقصھ ام...  کردند،ی داغانم ماتشانیالک خودمم، وگرنھ با چرند
 ...،مردم

 .آمد بغض کند کھ شاھرخ نگذاشت    
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...  داشتھ باشد؟ی تازگشانی تواند برای قصھ منی ایِتا ک...  دارد؟یتیچھ اھم -    
 نی ھمدیشا...  کنند،ی شوند و ولش می ست، عاقبت خستھ میمطمئن باش چند صباح
 ...،حاال دھانشان کف کرده

 . وادار کرد کھ لبخند بزندزیمثل فرشتھ ھا لبخند زد و مرجان را ن    
 و نی ساز، امعھی جماعت شانی ھمست،ی نری ھم دیلی کھ خی بندم روزیشرط م -    

 ...، کھ نگو و نپرسرند،ی بگلیا چنان تحوزنش ر
 جرعھ کی اش را با ی چاوانینصف ل. باز ھم لبخند فرشتھ گونھ اش را تکرار کرد    

 : و ادامھ داددیبزرگ سر کش
ُ وارد کرد، ھر چند کھ بھت آور باشد و دچار دی دارم کھ ضربھ را بادهیمن عق -    

 شود، ی ملی تبدی طبعکی افتد بھ یا م کھ بگذرد جی مدتست،یمھم ن... شوک سازد،
 ای متنوع و یری شود، مسی تازه میری باعث تولد مسست،ی بد نی سنت شکنیگاھ

 . کنمی منیحسمن شجاعت پسرت را ت... کمتر کسل کننده،
 کرد، ی سر مرتب می بود و داشت چادرش را روستادهی انھیمرجان کھ جلو آ    

 :پوزخند زد
 ...،ستادهی قلھ آن ای روًقای چون االن دق،ی کننی حماقتش را تحسدیبا -    
 : گفتی حوصلگی تلفن گذاشت و با بزی می را روی خالوانیشاھرخ ل    
بھ ... دست بردار مرجان،... از بس کھ با تو کلنجار رفتم، حوصلھ ام سر رفت، -    

چکارش ... ،یخند احساس تعصب گونھ و احمقانھ بنی روز بھ اکی دھم یتو قول م
 بغلت گذاشت ھمھ ی کھ نوه ات را توندهیسال آ...  اش برود،ی بگذار دنبال زندگ،یدار

 ی امروز منیآن روزھا را از ھم... رود، ی منی شود و از بی ذوب مھایدلخور
 ...،نمیب

 . فکر نکرده بودگری ماجرا دی جانیبھ ا.  ماندیُمرجان مثل بھت زده ھا بر جا    
 ...،او ھنوز خودش بچھ است... ا،ینھ، خدا -    
 دهی طور ترسنی ای مادربزرگ شوی کھ قرار است بھ زودنی نکند از انم،یبب -    

 ...؟یا
 .دی شاھرخ کوبی اش را بھ بازوی دستفیمرجان عاقبت ک    
 سرش ھای زودنی خواھم بچھ ام بھ ای ام، نمدهی خودش ترسیچرند نگو، من برا -    

 ...،بھ سنگ بخورد
 . باال انداختییو ابرو.  نگاھش کردرکانھیشاھرخ ز    
 ...، رودی کھ احتمالش می دانیاما م -    
 ...؟ی رود، خوب کھ چیاحتمالش م... ،یآره لعنت -    
 . کردی مفی کھ حرص مرجان را در آورده بود کنی از اد،یشاھرخ غش غش خند    
 ...، تو را مادربزرگ صدا کنمدیا بی کھ بھ زودنیا -    
 ...،ی کنمی حاال مادربزرگ صدانی چطور است از ھمنم،یبب -    
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 عروس بروند، مرجان کم دنیراه افتادند کھ بھ د. خون مرجان بھ جوش آمده بود    
 ...، کھ شاھرخ را ھمراه خود کردهنی شد از ای ممانیکم داشت پش

 ...، تو از صد تا زخم زبان بدتر استی ھای شاھرخ، شوخنیبب -    
 .دی خندی بود، اما شاھرخ ھنوز داشت می جداریمرجان بس    
 ...،می کھ بخندمیی گوی میزیچ... دست بردار مرجان، -    
 ...، خندمیاما من نم -    
 . نگاه کرددند،ی خندی بھ چشمان شاھرخ کھ ھنوز داشتند می جداریمرجان بس    
 کرد، اما ناگھان ی در سکوت رانندگی بھ خود گرفت، لحظاتی جدی اھافیشاھرخ ق    

 . مجبور شد خنده اش را فرو بخوردزی کھ مرجان نیاز خنده منفجر شد، بھ طور
 توانم تو را بھ شکل ینم...  مرجان،ستیباور کن خنده ام دست خودم ن -    

 یھوت بھ آن م و مات و مبی کھ نوه ات را بغل کرده ایمادربزرگ ھا، در حال
 ...، ذھنم تصور کنمیتو... ،ینگر
 .دی مضحک خندری تصونی بھ ازیمرجان ن    
 نیام...  کند،ی را در ذھنش نقاشنی بچھ امری سخت بود تصوزی مرجان نیبرا    

 ... داشتھ باشد؟ی توانست بچھ ای با آن لبخند معصومانھ، چگونھ مش،یکوچولو
 یم« او د،ی از اعماق وجود مرجان برخاست، و بھ گوشش رسیاما زمزمھ ا    

 ...، خواستی را شاھد باشد، با تمام وجودش می اتفاقنی خواست چنیم» خواست
 . کندی می آن روز، لحظھ شماریحس کرد در اعماق وجودش، برا    
  متوسطی خوشرو با قدیرمردیپ.  گشودشانی پدر خانواده در را بھ رو،ی پرتویآقا    
 .بود
... م،یدی رسی ما خدمت مدی کردیَ امر مد،ی خوش امدیلیخ... ،یسالم خانم ناصر -    

 ...،دی چشم ما گذاشتیقدم رو
 ری و خختی زبان ررمرد،ی پمودند،ی را پاطی کھ شاھرخ و مرجان، طول حیتا وقت    

 .مقدم گفت
 ...، توانست کم نگذاشتی کھ مییمرجان ھم تا جا    
 ی بھ آسودگی کھ مرجان نفسدیشاھرخ فقط خنده اش را فرو خورد، بھ وضوح د    
 ...،دی رسی نمی گذشتھ بود، پدر خانواده کھ بھ نظر آدم بدری جا کھ بھ خنیتا ا. دیکش
 اما د،ی رسی دو رو و دو رنگ مرمردی داشت، بھ نظرش پیگریاما شاھرخ نظر د    

 آبرومند، دخترشان را مفت و ی خانواده ھاًاصوال.  خودش نگھ داشتینظرش را برا
 ...، کنندی نمی کسمی تقدیمجان
 ...،شاھرخ مواظب بود کھ مرجان فکرش را نخواند    
 نداشتند، مرجان خنده اش گرفت، متصل شدن بھ ی جالبیًظاھرا خانواده وضع مال    

 یند م کردی شد، گمان می محسوب می افتخارشانی برا،یخانواده ثروتمند ناصر
 ...،ختھی آب، بھ مرداب رنی خبر نداشتند ارند،ی بگیتوانند از آب گل آلود ماھ



 148 

 را بھ کار زشی بھ آن ھا نشان نداد، از ھمان ابتدا شامھ تی خوشیمادر خانواده، رو    
 فتد،ی کھ پس نردی را بگشی خواست دست پی بھ آن ھا نگاه کرد، منانھیانداخت، و بدب

...  خودش را گرفت،یاما باز جلو... مرجان ھزار بار وسوسھ شد کھ بھ او بتوپد،
 ...، ھم طلبکار بودندیزی چکی بودند و دهیدزد  را از اونشیپسرکش را، ام

 را تور نی کھ با آن توانستھ بود امیتیمرجان دل خوش کرد بھ عروسش، و جذاب    
 .کند
 ...،اوری بی حاج خانم و آقا، چای جان، برانویم -    
 ی کشدار گفت، کھ انگار موضوع را میرا بھ طعنھ و با لحن» آقا« یزنک، طور    

 فک شاھرخ دی بھ شاھرخ نگاه کرد و دصال،ی برده مرجان با استیی از آن، بوایداند و 
 ...، منقبض شدهزین

ر دارم پدرش بھ رحمت خدا تا آن جا کھ خب... د؟ی ھستنی آقا امی شما عمود،یببخش -    
 ...،رفتھ
 نداشت کھ آن ھا را سؤال جواب ی حقچیاشک چشمان مرجان را پر کرد، زنک ھ    

 : منقبض پاسخ دادی داشت، شاھرخ با فک و نگاھیبھ او چھ ربط... بکند،
 ...، شان ھستمیمن دوست خانوادگ... ر،یخ -    
 کھ شاھرخ ی نشست، خنده اری افتاده زن پختی بر دھان از ری احانھیخنده وق    

 . صورتش بخشکاندی آن را رو،ی آبداریلیھوس کرد با س
 تا بلکھ مادرش چشمش بھ اورند،ی بفی تشردیی ھم بگونیدر ضمن، بھ آقا ام -    

 ...،میی بگوکی اتفاق مھم را بھ او تبرنی رو در رو امیقصد دار. جمالش روشن شود
 ی افعال جمع بھ کار من،یبھ عمد راجع بھ ام.  و کوبنده بودزیلحن شاھرخ تمسخرآم    

زبان زنک کوتاه ...  بھ رخ بکشد،شتری او را بی کوچک،یی بزرگ نمانیبرد، تا با ا
 . کردیزی شروع بھ زبان ررمردیشد، اما پ

 خودش... م،ی ما پسرتان را پنھان کرده ادی گمان نکن،یخانم ناصر -    
 
 
 
 

 ...،فتدیاھش بھ نگاھمان بشرم دارد نگ    
 .دی ھوا قاپی را رورمردی جملھ پنیشاھرخ ا    
 گرفت، چرا ی عجوالنھ ممی بزرگترش، تصمۀ اجازی کھ بیزمان... عجب، -    

 ...شرمنده نبود؟
 در نگاه شاھرخ ی وحشی شاھرخ انداخت، خشمی بھ سویمرجان نگاه مضطرب    

 ی بود، دلنگراندهی فرزند خودش بود، زحمتش را خودش کشنی انگار کھ امد،ی جوشیم
 کھ شاھرخ ی و ھنگامافت،ی انی در خون مرجان جربی عجیاش پدرانھ بود، حس
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 شد، و لی تکمرزنی پیموذ  دھد، خندهنشی دست مرجان گذاشت تا تسکیدستش را رو
 ...، جرقھ زدمارشی در پس ذھن بیفکر
 .دیخت و پا برھنھ بھ وسط معرکھ دو باز ھم خودش را نبای پرتویآقا    
 را خواستھ گریدو تا جوان ھمد... ؟یری و دلگیری ھمھ سختگنیچرا ا...  آقا،یا -    

 سنگ م،یاوری سرشان بی سقف روکی ھی آن کھ سای بھ جادی آیاند، خدا را خوش نم
 .دندی کشی شان را سرپوش میخوب گندکار... م،یندازی راھشان بیتو

 حس و ی بیمرجان ھم مثل آدمھا.  را آتش زدرزنی شاھرخ، پزیلبخند تمسخرآم    
 .مبھوت نشستھ بود و فقط تماشاگر بود

 :دی کشادی از عمق گلو فررزنیپ    
 ...؟ی آوری نمی چرا چانویم -    
 در چادر دهیچیدخترک پ.  خواست بھ زور، دخترش را بھ مادرشوھر نشان دھدیم    
 مرجان ی بھ سوًمای کرد، و مستقیسالم کوتاھ.  بھ دست، وارد شدی چاینی و سدیسف

 ...،رفت
 یزبان تو.  شدرهی بھ دخترک خدهی مبھوت و رنگ پر یمرجان مثل مجسمھ ا    

 اش بھ ی زباننیری نتوانست جواب سالم دخترک را کھ شی و حتده،یدھانش خشک
 .پدرش رفتھ بود، بدھد

 ذوقش ی توی دانست حسابی کرد و می حال مرجان را درک مًقایشاھرخ کھ دق    
 ۀدارانی برداشت، و جواب نگاه خری مرجان چای خودش، ھم برایخورده، ھم برا

 . تند دادی را با نگاھحیدخترک وق
 دتری و احساس تھوعش شددی دخترک گستاخ را بھ شاھرخ دۀدارانیمرجان نگاه خر    
 .شد

 چی داد و ھی و چند سالھ نشان میدخترک س...  بستھ بود؟ بھ چھ دلن،ی امایخدا    * 
 چگونھ بھ دامش افتاده نی تور ببافد، امن،ی شکار امی نداشت کھ با آن، برایتیجذاب

 ... *، داندیبود، خدا م
 خود را از نیام. احساس مرگ داشت.  ذوق مرجان خورده بودی تویحساب    

 . رفتی نمی راھچی ھدیش، ام نجاتی انداختھ بود کھ برانیی پایپرتگاھ
مرجان، پسرش ...  برود،ی جوکی ی دخترک، تونیامکان نداشت آب مرجان و ا    

 ...، از دست رفتھشھی ھمی براد،ی دیرا از دست رفتھ م
 . کردی باز خودش را وسط انداخت و زبان بازرمرد،یپ    
 را بھ ھمراه نی امروز و فردا آقا امنی دھم ھمی بھ شما قول م،یخانم ناصر -    

 ...،عروسش بھ پا بوستان بفرستم
 بھ دو رو و دو رنگ بودن زیحاال مرجان ن.  انداخترمردی بھ پیمرجان نگاه تند    
 توانست از نگاھشان ی را منی دمخور نشده بود، ایبی نجیبا آدمھا.  برده بودیاو پ

 .بخواند
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نگاھش . زدی را بھ دل برزیسکوت کند و ھمھ چ توانست مثل مرجان یشاھرخ نم    
مثل روز روشن . دی دخترک را بھ جان خرۀحانی و لبخند وقختیرا بھ نگاه دخترک ر

 ینفرت و انزجار در خون شاھرخ م... بود کھ دخترک مجذوب شاھرخ شده،
 ...،دیچرخ

 صحبتش یرو. دیچی شاھرخ بود کھ در گوش مرجان پنی محکم و خوش طنیصدا    
 . بودرمردیھ پب

 قبل از آن کھ بھ پابوس مادرش برود، بھ پابوس دییبھ آن پسرک ابلھ بگو -    
 بچھ گانھ او را از ی خودسرنیپدربزرگش برود، چون حاج آقا قصد دارد بھ خاطر ا

 .ارث محروم کند
 ...، برجا گذاشتی عالیری بود، اما تأثیًحرفش کامال من درآورد    
ِ درخشان از برد پرتوی محکم، پوزخند را بر چھره ھایلی سکیمثل       ھا یُ

 . مرده کردیدیو رنگشان را بھ سف... خشکاند،
 خود را ی کوتاھی زد و سپس با خداحافظشتری را با مھارت ناتشانیشاھرخ رگ ح    

 . انداختندرونی بود، بھی کھ بھ النھ ماران شبیاز آن خانھ جھنم
 ...، را شروع کردی و سوگوارونی نشست، شنی ماشی صندلیمرجان تا رو    
 یمن مطمئنم بچھ ام را خورده بودند و بھ رو...  بودند؟ی کگری ھا دنی اایخدا -    

 ...، آوردندیخود نم
 ی کرد موضوع را بھ شوخی مرجان انداخت، اما سعی بھ سویشاھرخ نگاه نگران    

 .و خنده برگزار کند
 دی خورند، اول بای ھا او را نمی زودنیش دارند، بھ اھنوز کار بھ دست... نھ، -    

 مراسم اجرا ی شان را بار بگذارند، و کلی آدمخورگیمالش را باال بکشند، بعد د
 قبل از آدم قای در آفریحت...  شود آدم خورد،ی آداب و رسوم کھ نمتی رعایب... کنند،

 ...، کنندیم ادهی را پشانیخوردن، سنت ھا
 مرجان را روشن کرد، اما اشکش، ۀ زودگذر، چھریلی لبخند، خکی از یطرح    
 . شدی جاردتریشد
 ...، کھ ثابت کرده اند سنت شکنندینھ کسان -    
 ...، از پشت پرده اشک بھ شاھرخ نگاه کردوسانھ،یمرجان مأ    
 ...،دمیآن ھمھ زحمتش را کش... بچھ ام را از دست دادم، شاھرخ، -    
 دعا ،ی ادهی کھ انگار مرگش را بھ چشم دیی گوی میمرجان، طور. .. من،یخدا -    

 . ببرد و برگرددی زود بھ اشتباھش پیلیکن کھ خ
 . اما نتوانستردی بھ خود بگی مبھوتۀافی کرد قیشاھرخ سع    
 :دی نالیمرجان با کالفگ    
 .مگر تا آن وقت بھ سر قبر من برگردد... کجا برگردد؟ -    
 کلنجار رفتن صد ۀحوصل.  پرداختی زد و بھ رانندگدنیش را بھ نشنشاھرخ خود    

 .باره با مرجان را نداشت
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من کھ کم نگذاشتم، چرا کم ... د؟ی جا رسنی من بھ ایشاھرخ، چطور شد کھ زندگ -    
 ...آوردم؟

 . اش گرم بودیشاھرخ ھمانطور سرش بھ رانندگ    
 ی کھ در مغزم می ھمھ سؤالنی انی ب،یاگر جوابم را ندھ... شاھرخ با توأم، -    

 ...، شومی موانھیچرخد، د
 . کاستلی و از سرعت اتومبدیچی پیی سر و صدای بیشاھرخ بھ ناچار بھ فرع    
 کھ مرجان تاب تحملش را ی نگاھخت،ینگاھش را با تمام وجود بھ نگاه مرجان ر    

 .نداشت
 آورند، از ھر نقطھ ی کم میقیھ بھ طر ھم،ی ااوردهی فقط تو کم ن،ی کنیاشتباه م -    

 ...،ی آوری سرانجام کم م،ی کھ شروع کنیا
 ی جواب ھانی اۀ برگرداند، حوصلظیمرجان سرش را تکان داد، و نگاھش را با غ    

 . اوقاتش تلخ شدزیشاھرخ ن.  را نداشتلسوفانھیف
 ...؟ی را بشنوتی واقعی خواھیم -    
 ی بت،ی گفتن واقعیشاھرخ برا.  برگشتشی بھ سویشترینگاه مرجان با توجھ ب    

 . شدیرحم م
 ...، کردهدای از تو را در وجود آن دخترک پی است کھ قسمتنی اتیواقع -    
 ... چھ؟یعنی -    
 از کلمات سخت و یبا آن کھ مرجان، خود را آماده کرده بود کھ در برابر طوفان    

 ی خبری و خودش را بھ بد،یاز رنگش پر کن کننده، شجاع باشد، اما بشھیسرد و ر
 .زد
 : ادامھ دادی عصبیشاھرخ با لحن    
 پسرک تو در آن خانھ کھ تو آن را النھ ماران م،ی گوی کھ چھ می دانیخوب م -    

 کھ یتوجھ و احترام... ده،ی کھ گم کرده بود، رسیی از مفھومھایبھ بعض... ،ی نامیم
 ی کھ زندگی است، مردنی خودش، آقا امیجا براآن .  از آن نبودیدر خانھ تو خبر

 پررنگ برادر بزرگترش، کم ھی ساری زشھیھم... ؟ داده، اما در خانھ تو چطورلیتشک
مگر ...  شد،ی نمدهی اوقات دی گاھیقبول کن کھ حت...  بود،دای و ناپفیرنگ و ضع

 مھردادت را در صورت ی خواستی کرد و می مھرداد را می کھ دل تو ھواییزمانھا
... دش، شد، کھ آن ھم نھ بھ خاطر خوی مدهی نوا دی آن وقت پسرک ب،یاو جستجو کن

 شود، آن ھم با ی مدهی است، پر رنگ است، دازی امتکیاما در النھ ماران، پسرک 
 یۀ ساری زند، زیآن جا حرف اول را م. و آن ھم بھ خاطر خودش...  کور کننده،ینور
 آدم یُ کھ دور و برش را گرفتھ اند مشتیمند است، چون کسان قدرتست،ی نیکس

 یتملقش را م.  شوند و خود را باال بکشندزانیآو  خواھند بھ دستان اوی کھ مفندیضع
 ...، کنندی حد و اندازه نثارش می بی روند، محبتی قربان صدقھ اش مند،یگو
 :دیمرجان بھ وسط حرفش دو    
 ...، طمع استیاز رو... ، ستیاما آن محبت، دروغ -    
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 کدام است و محبت ی داند محبت دروغیپسرک احمق تو، با آن سن کمش چھ م -    
و ... افتھ،ی خواھد، و در آن جا بھ وفور آن را یفقط محبت و توجھ م...  کدام؟یقیحق

 ...،مھم تر از آن
نفس مرجان بند آمد، گرچھ در ...  ھم وجود داشت؟یمگر حرف مھم تر... ا،یخدا    

 ی عقب و عقب تر می زد، اما آن ھا را ھی پرسھ میپس ذھنش افکار آزار دھنده ا
 خواست اجازه دھد پررنگ شوند و ی خواست بھ آن ھا فکر کند، نمینم... راند،

 ...،روحش را تا عمق بخراشند
 گفت یُ کھ رک میو از زبان... د،ی رحم شاھرخ ترسی و سخت و بیاز نگاه عصب    

 : گذارش ادامھ دادریشاھرخ پس از مکث کوتاه و تأث.  گفتی را مقتیاما حق
 و دل افتھی از وجود تو را کھ گم کرده بود در وجود دخترک یپسرک قسمت -    

 مادر و دی گوی تواند باشد، ھر کس بھ آن دو نگاه کند می نمنی از اریغ... بستھ،
 کرده، نھ ھمسر و دای خودش پی برای کھ پسرک گشتھ و مادرنی ایعنی... پسرند،

 ...،ی زندگی برایکیشر
 :مرجان ملتمسانھ گفت    
 ...،اما او کھ مادر داشت، من مادرش بودم -    
 .نگاه و لحن شاھرخ، ھم چنان سخت و رک بود    
 گاھش، ھمھ ھی نان آورش، تک،ی بودزی اما در کنار آن، پدرش ن،یتو مادرش بود -    
 خودش تنھا ی مادر، براکیاو ... ،ی بودزی ننی و ھمھ کسش، و مادر سارا و آرمزیچ
 یو فقط برا... ،ی اضافی کدام از آن نقشھاچی ھی تمام و کمال، بی خواست، مادریم

 ...،َبردَ از آن نی کس سھمچیخودش، کھ ھ
 . تازه در ذھنش جرقھ زده بودیر فکر بھ مرجان انداخت، انگایبیشاھرخ نگاه عج    
 ی خودش آرزو می کنم از بس عاشق تو بود، و تو را تنھا برایمرجان، گمان م -    

 ...، تمام و کمال راه افتادی مادرافتنیبھ دنبال ... کرد،
 :دی نالھی گرنی دستانش پنھان کرد و در حنی صورتش را ب،یمرجان با بدبخت    
 در خانھ نی امی االن گفتنیتو کھ ھم... ؟ی نکرددای آزار من پی برایگریجملھ د -    

 ...،من کم رنگ بود
 :شاھرخ، حاضر جواب و آزار دھنده بود    
 خودش ی برای مادرافتنی یبلھ، کم رنگ بود، اما عاشقت بود، آن قدر کھ آرزو -    

 ...، کرده باشددای کھ پدوارمی امیعنی کرد، دایو سرانجام آن را پ... داشت،
 . مرجان انداختی بھ سویسپس نگاه تند    
 پسرک بھ حد پرستش ی دانستی کھ از تو سراغ دارم مطمئنم کھ میبا ھوش -    

 ...،دوستت دارد
 : پرخاش کردھی دورگھ از بغض و گرییمرجان با صدا    
 ... دانستم؟ی مدیاز کجا با -    
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ّدارد و فقط مصر است کھ حرفش را بھ اثبات  ننھی در سی کھ قلبیشاھرخ مثل کس     ُ
 : گفتیبرساند با تظاھر بھ خونسرد

 دوباره بھ افت،ی اگر عشقش را آن جا نی بداندی را ھم بانیو ا... ،ی دانستیم -    
 .مطمئن باش.  گرددی برمتیسو
 داد کھ ی میقلبش گواھ...  شد،ختھی بر آتش درون مرجان ریآب سرد... و ناگھان،    

 : لب زمزمھ کردریز...  گردد،ی برمشیپسرکش بھ سو
 . شودری دتی برای زندگۀ نکن کھ ھمری آن قدر دن،یام -    
 تی مرجان نگاه کرد و آنگاه با رضاۀشاھرخ از گوشھ چشم بھ چھره ناگھان باز شد    

 کرد، ی پدال گاز فشرد، و زمزمھ مرجان را کھ داشت از او تشکر میپا را رو
 ...،دینشن
 ...،یی گوی چھ منمیبلند حرف بزن بب -    
مجبور شد دقت کند، و زمزمھ مرجان، مثل .  مثل باد از جا کنده شده بودنیماش    

 : انداز شدنی در گوشش طنی بھشتیآھنگ
 از تو یمانده ام بھ چھ زبان... ،ی کردلی تبدنیری شییایباز ھم کابوسم را بھ رو -    

 ...،تشکر کنم
 نگاه مرجان ری درھم گره خورد، شاھرخ چنان اسینگاھشان مثل دو موج مخمل    

 . بزندی بود بھ درختکیکھ نزد...  فرو رفت،شیاھای روی مخملیایشد، و چنان در دن
 یای و آن دو را از آن رؤستادی ای وحشتناکی منحرف شد، با صداابانی از خنیماش    

 . پرت کرد،ی زبر و خشن واقعیای بھ دن،یمخمل
   

 نی و حاصل اد،ی رسی و زنش بھ گوش منی از امیضی ضد و نقیھر روز خبرھا    
 ھم ی با آن ھا سالم و احوال پرسی بودند کھ مرجان حتی فضولی ھاھیخبرھا ھمسا

 ...،نداشت
 را از ھم شی و آسادندی کشی ھم سرک می کارھانی کھ در کوچکتریی ھاھیھمسا    

 کوچھ گرفت، و شروع ی مرجان را توی ھا جلوھی از ھمسایکی یروز...  گرفتند،یم
...  شما را گول زدند،ۀبچ... ستند،ی نی خوبی کھ آدمھانیا...  ھا بد گفتن،یکرد از پرتو

 عقدش ینی سنگیۀاز ھمھ پسر شما با چھ مھر و باالتر...  بوده،دهیدخترک ترش
 ...،کرده
 گوش بشنود و از آن نی دانست، عادت کرده بود از ای ھا را منی اۀمرجان ھم    

 و خستھ کننده ی تکرارزیَ در دھان مردم نبود، ھمھ چی تازه ازیچ... گوش بھ در کند،
َ مردم، بھ مردم آزاریھای ھا و دلسوزییدلجو... و تھوع آور،  ...، بودھی شبیَ

 ندھد، اما باز ھم تی ھا اھمی بود کھ بھ وراجنی اش ای سعۀمرجان با آن کھ ھم    
 و ی خودآزاری رفت و بنای آورد، تحملش از دست می کھ کم مدی رسی مییزمانھا

 . گذاشتی میخود خور
 ...،سنگ صبورش...  نجاتش،ۀ فرشتد،ی رسی شاھرخ بود کھ بھ دادش مشھیاما ھم    
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 را کنار شی ھای در وسط زمستان بود، مرجان شمعدانی روز گرم و آفتابکی    
 ی احساسچی ھی و بی فکر منفچی ھیروزش را ب. ورده بود تا آب و آفتاب دھدحوض آ

 کھ نھ نیا...  کرد،ی منی حس بودن و کرخت بودن را تمریشروع کرده بود، داشت ب
 ی اش بھ کجا می آن صورت زندگدر ندی خواست ببیم...  نھ بشنود،ند،ی ببیزیچ

 ...،رود
 گرفت کھ ی مادی بود، داشت روزی شد، جدا از دی شروع مشی کھ برایروز    

 ی کاردی رسیگرچھ بھ نظر م...  مسموم نکند،روزی دۀامروزش را با فکر دغدغ
 یروزش را با ب...  داشت،ی برمرممکنی راه غنی در اییمحال است، اما داشت قدم ھا

 در  کھی تازه ایبزرگ بھ زندگ  لبخندکی و ق،ی کرد، با چند نفس عمی شروع میحس
 . شروع شده بودشیآن روز برا

 ...، حرکت کوچک مؤثر واقع شده بودنیو ھم    
 ھا ی ھا و دلنگرانی کرد، از خودآزاری ذھنش تکرار می را ھر روز تویسؤاالت    

 ... شد؟ی مدشیچھ عا
 دهی چھ فانیخوب، ا...  بست،ی باز کند، گره را کور می آن کھ گرھیبھ جا    

 ...داشت؟
 ...، سپردی زندگانی خود را بھ جرست،ی از دستش ساختھ نی کاردی کھ دیوقت    
 ...، آورمی سر از کجا درمنمیبگذار بچرخد تا بب -    

   
 یی سالم کوتاه، با قدم ھاکیسارا در خود فرو رفتھ و پکر وارد شد و پس از     

 . گرفتشی راه اتاقش را در پن،یسنگ
 ...،سارا، سارا با توأم -    
 .دی چرخشی بھ سوی مرجان محکم بود، سارا با کالفگیصدا    
 

 ...؟ینی بیمامان، خستھ ام، نم -    
 ...،ی حرف زدن با مادرت را ندارۀحوصل... ،ی کالفھ ا،یستی خستھ ننم،ی بیم -    
 :دی نالیسارا با کج خلق    
 امروز ھم دم،ی تا صبح نخوابشبی کنم دوباره شروع نکن، دیمامان، خواھش م -    

 . بود، امتحانم را گند زدمیروز مزخرف
 ...،ی خوانی درس می شود با حواس پرتیپس معلوم م -    
 رونی حرف را بزند، اما کلمات، خود بھ خود از دھانش بنی خواست ایمرجان نم    
 بھ ھم یسارا حساب... د،ی جملھ را گفت، نوک زبانش را جونی کھ ای وقتدند،یپر
 : گفتیُ چشمان مادرش براق شد و بھ تندیتو.  بند بودی بھ تلنگر اعصابشخت،یر

 ... مگر نھ؟یی بگوی خواستی را منی خوانم، ھمی درس میبا حواس پرت... آره، -    
 : جواب دادی جدیمرجان با لحن    
 ...، ستیگری دزی ام چیحرف گفتن... نھ، -    
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... ند،ی فاصلھ ھا را نبند،یت تا نب چشمانش را بسھ،ی ثانکی کمتر از یمرجان برا    
 . ساختندیُ بردند و از او جدا می کھ داشتند دخترش را با خود مییفاصلھ ھا

 :دیچی گوشش پی سارا تویُ کج خلق و عصبانیصدا    
 ...،گری وقت دکی ی ندارم، بگذار برادنی شنۀحوصل -    
.  اتاقش بر نداشتھ بود کھ مرجان جلوش قد راست کردی بھ سویسارا ھنوز قدم    

 . ھوا خشک کردی و تند مرجان، قدم سارا را روینگاه و پرخاش جد
 ...،با تو کار دارم... گفتم بمان، -    
 روح و قلب مرجان را ن،یو ھم...  رفتند،ی با ھم کلنجار مبھیمثل دو زن غر    

 ...، و زشت و دردناکقی خراش عمکیخراش داد، 
 خی بھ مادرش نگاه کرد کھ انگار او را کنار حوض بھ چھار میسارا ماند، و طور    
 ...،دهیکش
 کھ سارا ی وقت،ینی بھ مقدمھ چیازی گفت، چھ نیمرجان موضوع را خالصھ و آن    

 . دادیً بود و اصال گوش نمستادهیبھ زور ا
 . فرار کند خواست از مادرشی کند، میانگار کھ از طاعون فرار م    
 ... کرده، چھ جواب بدھم؟ی بھنام خواستگاری تو را براتیعمو -    
 بود، ی از ھر احساسی تفاوت، و خالی بشی متعجب شد، صدازیمرجان خودش ن    

 تاری گمی حساس تر از سیزمان...  شد،ی و خم حوادث، داشت پوست کلفت مچیدر پ
 .بود
 بھ ی برخاستھ باشد با منگنی سنگی کھ از خوابیسارا ابتدا جواب نداد، مثل کس    

 بھ سقف دھان یعاقبت با زبان. ختیدور و برش نگاه کرد و از نگاه مادرش گر
 : جواب دادده،یچسب
 ...، فکر کنمدیبا -    
مرجان آرزو داشت سارا خود را بھ آغوش او . و خود را بھ اتاقش انداخت    

 . نقش بر آب شدشیآرزو... ندازد،یب
 دخترش، سر بھ سرش ۀ کننددواری امیدگی خواست بھ خاطر رنگ پریم    

اما جرأت نکرد ...  بھنام داشتھ،ی روییدھای سارا امیواضح بود کھ زمان... بگذارد،
 ...،از او بپرسد

 دخترش، ھمفکرش باشد، راه گانھی ِی بزرگِ زندگمی تصمنی خواست در ایدلش م    
 با خود دی خواستھ دل را بانی کھ انیاما مثل ا... وست، دکیو چاه را نشانش دھد، مثل 

 ی ازدواجش نمدی ھم کھ امنیو آرم...  از سارا،نی ان،یآن از ام...  برد،یبھ گور م
 ...،رفت
 ی زندگی تاجر پول پرست بود کھ زن را براکی نگاه ،ی بھ زندگنینگاه آرم    

 نان خور نیو بھ دنبال او چند... ،ی اضافی خواست نان خوری دانست، نمیمخرب م
 . بودیکی سر آن ی تون،ی از فکر ایکاش کم... زد،یاوی بھ خودش بگرید
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 و بھ آب دی کشیمرجان آھ...  کدامشان را قبول نداشت،چیگرچھ مرجان، فکر ھ    
 نقش ی بھ آرزوھای نگاھمی نی کرد حتیبا تمام وجود سع...  پرداخت،شیدادن گلدانھا

 دهی را نتوانست نادافتی انی کھ از جراحت قلبش جریاما خون. ازدندیبر آبش ن
و ھر ...  زد،ی مرونی خون از آن بیخراش نیزخم، تازه بود، با کوچکتر... رد،یبگ

 . بوداری خراشھا بسنیروز از ا
   

 و او دی و منگ بھ داخل کارگاه کوچک مادر سرک کشجیسارا مثل خوابزده ھا، گ    
 کرد، و ی لب زمزمھ مری را زی شعرشھیمادر مثل ھم. افتی یرا پشت دار قال

 طی شرانی در ای بود، حتدهی نامی خوشبختۀ داشت کھ سارا آن را ھالیاطرافش ھالھ ا
 ...،سخت، آن ھالھ وجود داشت و درخشان بود

 دست نداد، مادر حق نداشت ی آن ھالھ، بھ سارا احساس خوبدنی بار با دنیا    
 ی زدند، بدبختی دست و پا می مزخرفطید، آن ھا داشتند در شرا کنیاحساس خوشبخت

 کس در درون خودش چیھ.  آن ھا انداختھ بودی بر زندگنی سنگی اھی سا،یاریو بدب
 ...،درون خود داشتھ باشد  حق نداشت آنرا درزیخوشبخت نبود، مادر ن

...  بود،ی تر مدی اش شدی احساس بدبختدی بود، بای حساس تر مدیاو مادر بود، با    
 بر صورت سارا نواختھ یلی سکی مثل ق،یآن ھالھ روشن، آن زمزمھ، آن آرامش عم

 .شد
 اش را، مقاومت و مبارزه اش را در ی کرده بود، صبورنی مادر را تحسشھیھم    

 را خورده بود کھ مادر در درون خود ی صخره اۀ غبطشھیبرابر تندباد حوادث ھم
 ...، کردی مھیداشت و بھ آن تک

 شود، و مادر ھم چنان بھ آن ی مرانی کرد از درون ویاما حاال کھ خودش حس م    
 و تار شد و خشم و نفرت، رهی در نظرش تای دارد، دنھی تکزشی ررقابلیصخره غ

 .خونش را مسموم ساخت
 افتی جملھ آن قدر در مغزش انعکاس نیا... مادر حق نداشت،... مادر حق نداشت،    

 . شدیتا آن کھ بر زبانش جار
 ...،دیمادر شما حق ندار -    
 ...،دی چرخی جملھ مکی نی جا بند آمد، چون در ذھنش فقط ھمنیزبانش ھم    
 . نگاھش کردرتیمرجان با ح    
 ...من حق ندارم چھ؟ -    
 .د بود، بھ لکنت افتارونی فقط سرش داخل اتاقک بود و تمام تنش بکھیسارا در حال    
 ...،من... من، -    
 ...؟ی استادهی ارونیحاال چرا ب -    
ُ کند در چشمان مادرش براق دای آن کھ جرأت پی بھ داخل برداشت و برایسارا قدم    
 .شد
 ...،من حق ندارم... ،ی گفتی میداشت -    
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 احساس م،ی زنی دست و پا ممی کھ ھمھ ما داریُ مردابنی ای تودیشما حق ندار -    
 ...،دی کنیخوشبخت

 بر لبان مرجان ظاھر شد، کھ باعث شد سارا شرمنده شود و احساس یشخندین    
 . کند بھ دخترش نگاه کردی نگاه می ابھیحماقت کند، مرجان انگار کھ بھ غر

 ... کھ من خوشبختم؟ی دانیاز کجا م -    
 ...،از آن جا کھ -    
اما مرجان جواب .  و بھ مادرش نگاه کردستادیمقھا ادوباره زبانش بند آمد، مثل اح    

 .افتیسؤالش را در چشمان دخترش 
 آن کھ ی نگاه کرد، فرض کن من براھی شود بھ قضی ھم میگریسارا، طور د -    
 تختھ پاره نیبھ ا...  فرو نروم،شتری دست و پا نزنم و بشتری بی کھ گفتیُ آن مردابیتو

 ...، امدهیچسب
 ...، کردی اشاره میالبھ دار ق    
 سکوت برقرار شد، نشانی بیلحظات...  انداخت،نییسارا از خجالت سرش را پا    

 . دانستی کند، آن سؤال را حق مسلم خودش می نخواست عذرخواھیسارا حت
 ...؟ی بپرسی خواستی را منیھم... ن؟یفقط ھم -    
 کھ ناگفتھ مانده بود پشت ی بھ چشمان دخترش نگاه کرد، حرفتیمرجان با جد    

 من و من کرد و سپس حرفش را یسارا کم...  زد،ی چشم سارا دو دو میمردمکھا
 :ُرک و قاطع زد

 . جواب من مثبت استدییبھ عمو بگو -    
 ی بھ دخترش نگاه کرد و سپس چشمانش گشاد شدند و در برقیجیمرجان ابتدا با گ    

دخترش در آغوشش نرم و .  در آغوش گرفتجلو آمد و دخترش را. دندیمرموز درخش
 . مادرانھ سرشار شدیقلب مرجان از محبت... ش،ی ھای بود مثل بچگفیلط
 ...، بھنام چھ قدر دوستت داردی دانینم...  بھنام،ی تو، ھم برایخوشحالم، ھم برا -    
 . احساس بودی بود، اما نگاھش ھم چنان بدهی سارا دوی در گونھ ھامی مالیسرخ    
 ... کھ بھنام دوستم دارد؟دی دانیشما از کجا م -    
 . احساس سارا افتادینگاه مرجان بھ دام نگاه سرد و ب    
 ...، گفتمی براتیخوب معلوم است، عمو...  دانم،ی از کجا می کنیفکر م -    
 ...،دهیاما عمو کھ از شما رنج -    
 کھ مرجان خود را در ی گشت، نگاھینگاه متھم کننده داشت بھ چشمان سارا بازم    

 : گفتی شد، بھ سردیاعصاب مرجان خط خط. دی دیبرابرش برھنھ م
 کند کار را بھ ی بھ دو میکی از بس ،ی شناسی را کھ متیعمو... خوب، بلھ، -    

 ...؟ی دانی تو از کجا میراست...  کشاند،ی میرنجش و دلخور
 ...،شما... ست،یمھم ن -    
 :دی وسط حرف سارا دوی خشک و جدی لحنمرجان با    
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 و ی خبر داشتی خواستگارھی از قضای خواھم بدانم آی من مھم است، میبرا -    
 ...ندازم؟ی کھ من خودم را دست بی و گذاشت،ینگفت
 : پاسخ دادست،ی نیجانی ھچی صاف، انگار کھ قلبش دستخوش ھییسارا با صدا    
 دانست یاما م...  خبر نداشت،ی خواستگارھیز قض ھم انی آرمدم،ی شننیاز آرم -    

 ...،دهیکھ عمو از شما رنج
 کرد یمرجان ھم سع. دیاما چرا را با نگاھش پرس...  خواست بپرسد چرا؟یم    
 .دی را بگوقتیحق
 ی است، از تو برایعجول و عصب...  دارد،ی چھ اخالقتی عموی دانیتو کھ م -    

 دانستم یو من ھم کھ نم...  خواست،ی کرده بود و از من جواب میپسرش خواستگار
 پسرش را سر می خواھیگمان کرد کھ م...  رنجشش،لی شد دلنی ھمست،یجواب تو چ

 ...،میبدوان
 ی تازه دم مادر برای نشست و خود را گرم کرد و از چای نفتیسارا کنار بخار    

 .ختیخود ر
 شیآن طور کھ بو.  بوددهیَ مرجان دم کشیتازه چا شب گذشتھ بود و مھیساعت از ن    

 و احساس گناه ی قراری بر بیلی خود، دلنی اایآ...  داشت،ی شب زنده داری آمد بنایم
 ...، خود نداشتیایُ بھ جز پناه بردن بھ دنی کس شدن راھی بیکھ برا... مادر نبود؟

 اما نتوانست احساسش را بر زبان آورد، در عوض د،ی مادر تپیقلب سارا برا    
 :دیپرس
 ... تمام شده مگر نھ؟تی برانی امھیمامان، قض -    
 داغ را ی آن کھ گرم شود داشت چای بود و براختھی ری خود چای برازیمرجان ن    

اما سؤال سارا باز وجودش .  شده بودی دلچسبیچا... د،ی نوشی کوتاه میبا جرعھ ھا
 : گفتی مکثچی ھیمرجان در جواب، ب.  را بر باد دادی چایکرد، و گرمارا سرد 

 کنم کھ کاش آن اشتباه را مرتکب ی ھزار بار آرزو می تمام نشده، روزمینھ، برا -    
خودش ...  رفت،ی مدی بوده کھ بای راھدی شود کرد، شاینشده بود، اما چھ م

 سخت است، اما م،یای کنار ب کنم با موضوعی می دارم سعگریحاال د... خواستھ،
 است کھ خودش نی امیفقط دعا... رم،ی پذی پسرم می زندگی اتفاق را برانیسرانجام ا

 . سر نرسدشیَ روحش را بجود برا،یمانی کھ پشیخوشبخت باشد و روز
 . درک، مادرش را ورانداز کردرقابلی غیسارا با نگاھ    
 از ی زن و بچھ اش را بھ عنوان عضوگر،ی دو سال دیکی دی شما حاضریعنی -    

 ...د؟یریخانواده بپذ
 سؤال خشکش نیمرجان در برابر ا... ران،یلحنش سرزنش کننده بود و نگاھش ح    

 : و بھ سرعت پاسخ دادی فکرچی ھیب... زد، منظور سارا چھ بود؟
 و ردی اش پا بگی اگر قرار باشد زندگرمی پذیحاال ھم م... رم،ی پذیالبتھ کھ م -    

 ...،خوشبخت شود
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 و تار رهی و نگاھش را تدیچی چھره سارا را درھم پی زاری از نفرت و بیموج    
 :ُ رک گفتیلیخ. ساخت

... دم،ی بخشی شرمانھ اش را نمی کار بنی شما بودم تا آخر عمر، ایاما من جا -    
بچھ .  کردی ھمھ بازیاو با آبرو...  بستم،ی مشی قلبم را بھ روی درھاشھی ھمیبرا

 ...،احمق و کودن و مزخرف
 سارا ای آد،ی زد کھ مرجان از ترس بر خود لرزی موج مشی در صدایچنان نفرت    

اگر قرار ...  بست؟ی افراد می قلبش را بھ روی بود کھ آن قدر آسان درھایچنان آدم
 ی دچار ھزاران مشکل مشی روشی پی عمر زندگکی باشد، در طول یبود چنان آدم

 ...،شد
 ی کھ می روشنیبا چن...  نفرتش،ی نھ براد،ی سارا ترسی زندگیمرجان برا    

 ...، کردی ملی اش را بھ جھنم تبدی زندگرد،ی بگشیخواست در پ
 :مرجان ملتمسانھ گفت    
 کن شھی بدواند، آنرا رشھینگذار نفرت در وجودش ر... نفرت نھ،... نھ سارا، -    
 . ات را تباه خواھد کرد، فرصت دوست داشتن را از تو خواھد گرفتیزندگ... کن،
 ... سارا افتاده بود؟ی برای نگفت، چھ اتفاقچی کرد، اما سارا ھیمکث    
 ن،ی نکن در قلبت نسبت بھ امیسع...  است سارا،یدوست داشتن، نعمت بزرگ -    

َ کن کھ مرد دوست  فکری بگذار، بھ روزی بچھ گی حماقتش را بھ پاینفرت بپروران
 ...،ی است کھ دوستش نداشتھ باشرممکنی خواھد شد، آن وقت غی و جذابیداشتن

 . ذوق مادرش زدی سرش را تکان داد و تویسارا با کالفگ    
 و جذاب شود کھ جذب ی نکن، اگر قرار بود دوست داشتنیالبافی قدر خنیمامان، ا -    

 ...، شدی نمزی ھمھ چیآن دخترک ب
 : سارا ادامھ دادد،یزبان در دھان مرجان خشک    
 ...، آمدمی کنم، وگرنھ از پا در مرونی گرفتم با نفرت، عشق را از قلبم بادیمن  -    
 . گستاخانھی حرفش را زد و تا حدودی پرده پوشیسارا ب    
 . بودنی زد، ھمی چشمش دو دو می کھ پشت مردمکھایانگار حرف نگفتھ ا    
 بود، اما آن کھ عشق اری دانست منظور سارا عشق شاھرخ شھری مًقاین دقمرجا    

 آن کھ بداند خط یمرجان ب.  قلب ھر دو طرف را بھ لرزه درآورددینبود، عشق با
 .فکرش را بھ زبان راند

 ...،ستی طرفھ باشد کھ عشق نکی کھ یعشق -    
 : خورده باشد وسط حرف مادرش پرخاش کردیلیسارا انگار کھ س    
عشق ...  است،زاری نبود، او از دختر بچھ ھا بی خبرچی دانم، در قلب او ھیم -    

 ...، خواھدی می ادهیپختھ و سرد و گرم چش
...  جمالت شاھرخ را بھ کار برده بود،ًقایدق...  دانست؟یسارا از کجا م... ا،یخدا    

 آن کھ ذھنش را باز کند و موضوع را یه بود و بھ جانکند شاھرخ با او حرف زد
 ... نفرت را در ذھنش کاشتھ بود؟ندازد،ی جا بشیبرا
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ِ من من کنان پرساط،ی احتی ترس، وجود مرجان را انباشت، از روگریبار د      :دیِ
 ...؟یبا شاھرخ حرف زده ا -    
 :اسخ داد دار پی و معنزی تیسارا منظور مادرش را گرفت و با لحن    
 ...، امدهی را شنعاتیبا شاھرخ حرف نزده ام، اما شا... نھ، -    
 .دی کشریقلب مرجان ت    
 ...عات؟یکدام شا -    
 . بھ نالھ و التماس افتادیسارا از زور کالفگ    
 نگو کھ از...  قدر خودت را بھ آن راه نزن،نی کنم ایمامان، خواھش م -    

 
 . استعاتی شانیُکوچھ و بازار پر از ا... ،ی ادهیدھان مردم نشن    
 ی با لحننباریبا سماجت و ا.  مرجان را لرزاندی از سرما، ستون مھره ھایموج    

 :ترسناک سؤالش را تکرار کرد
 ...عات؟یگفتم کدام شا -    
ِمادر آن دخترک مزخرف ھمھ جا را ... ار،ی مربوط بھ تو و شاھرخ شھرعاتیشا -    

 عروست رفتھ دنی دی بھ خانھ شان و برااری، کھ تو بھ ھمراه دکتر شھرُپر کرده
 ...،یبود
بھ دستان لرزان .  و چشمانش پر از اشک شددیناگھان چانھ سارا در بغض لرز    

 .ختیمادرش آو
 ...،ی نرفتھ ارسگھای دروغ زشت است، و تو بھ خانھ آن پنیمامان بگو کھ ا -    
 نیچھ قدر از ا.  سرد شستھ شده بودی، تنش با عرقمرجان احساس مرگ داشت    

 کھ با ھزاران سؤال ترسناک و نگاه سرزنش ی لحظاتنیلحظات ھراس داشت، از ا
 . افتادی شد و بھ دام می دانستند، محاصره میکننده کھ گناھکارش م

 ».ی کھ کمکم کنییکجا... با تمام قلبش شاھرخ را صدا کرد،    «
 کرد تنفسش دچار ی شود، حس میار بھ گردنش انداختھ م کرد طناب دیحس م    

 دهی شده بودند، زبانش بھ سقف دھانش چسبی شود، کلمات از ذھنش فراریمشکل م
 .بود
 ...، را انکار کنعاتی شانی کنم ایبگو مامان، خواھش م -    
 مرجان بھ ی کھ برایلحظات.  دادی را گرفتھ بود و تکانش مشیسارا شانھ ھا    

 ۀ است، نشانتیسکوت، عالمت رضا.  سکوت برقرار شدنشانی قرن ھا بود بیدرازا
کم کم، پس از خارج ... د،یسارا کم کم آن را فھم... ست،ی در کار نی انکارچی کھ ھنیا

 . مادرش جواب سؤاالتش بودنگ ریچھره ب...  ھا،یکیشدن ذھنش از تار
 .ختی کبود شده بھ دستان مادرش آوی بار با چھره انیسارا ا    
 ...،ی ترسانی مرا مینجوریا...  بگو،یزی چکیمامان، خوب  -    
با لکنت و شمرده .  سارا مرجان را تکان داد و ذھنش را بھ کار انداختغیج    

 .شمرده، شروع بھ صحبت کرد
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 با آن ھا ارتباط  داشتم بتوانمدیاگر من بھ خانھ آن ھا رفتم، بھ خاطر آن بود کھ ام -    
 ...، را تمام و کمال از دست ندھمنمیبرقرار کنم و ام

 .دی پابرھنھ وسط حرف مادرش دواورد،یسارا نتوانست طاقت ب    
 ...،ستندی چون آن ھا از جنس ما ن،ی با آن ھا ارتباط برقرار کنینتوانست -    
ا از جنس شان  گفت، آن ھی گفت، دخترک کم تجربھ اش راست میسارا راست م    

بھ قول ...  بود،رممکنی غًبای ھا سخت و تقریارتباط برقرار کردن با پرتو... نبودند،
 جماعت نی تا ھمرنگ ای و خودت را کوچک کنی از غرورت بگذردیشاھرخ، با

 . آمدی کار از عھده مرجان برنمنی و ا،یشو
 تلنبار شده را یانگار داشت غصھ ھا.  کردی مھیسارا حاال داشت بھ وضوح گر    

 .ختی ری مرونیب
 ھا را بھ گند ی ناصر،ی کارت، ھمھ ما را کوچک کردنیمامان، تو با ا -    
ِ دخترک مزخرف بھ خانواده ما راه نداشت، اما تو با آن رفتن نیا... ،یدیکش

نشان ... ،ی مردم، سربلند کردنی بشانیھایخودسرانھ ات، آن ھا را با تمام کثافت کار
 بھ ابانی کوچھ و خی تویحاال ھر آشغال... ، اندرفتھی ھا آن ھا را پذیاصر کھ نیداد
 ...، خنددی ما مشیر

 . زدی زن شوھر مرده زار مکیسارا مثل     
...  باشد،ی باقمشی تو، آن زنک دو قورت و نی کھ بھ جای کردیمامان، تو کار -    
 . بافدی دارد پشت سرت میاتی چھ چرندی دانینم

 کھ او دی دی چرخد، فقط نگاه سارا را نمی دور سرش مایمرجان حس کرد ھمھ دن    
نگاه ھمھ ... د،ی دی مزی را نرمردی نگاه بھزاد، نگاه پن،ی ساخت نگاه آرمیرا متھم م

 :دیمرجان نال...  او نشانھ رفتھ بودند،یو ھمھ انگشت اتھام بھ سو...  ھا را،یناصر
 قصدم رم،ی را پس بگنمی خواستم امی کنم، می کار را منیراما من فکر کردم بھت -    

 ...، بودنیفقط ھم
 . خفھ کردشی گلوی سارا، کلمات را توغیج    
 ...،ی در عوض ھمھ را از دست داد،یری را پس بگنتی امی خواستیم -    
 . انداختیِمرجان بھ تقال افتاد، ترس از دست دادنھا داشت قلبش را از کار م    
 شی گاه بچھ ھاچی مادر ھکی د،ی منیشما را از دست نداده ام، شما بچھ ھا... نھ، -    

 . دھدیرا از دست نم
 آب ی روی مانست کھ برای میقیبھ غر...  خودش،نی فقط جھت تسکیجمالت    

 . انداختی چنگ میَماندن، بھ ھر خس و خاشاک
سارا بھ ھق ھق افتاده بود، آن قدر ھق ھق کرد تا سرانجام خستھ شد و سکوت     

 یاما مرجان در سکوت اشک م... خت،ی ررونی بود، بختھی کھ بھ دل ریکرد، ھر غم
 .ختیر

 سارا بود کھ آن سکون غمبار نیا...  سکوت بود و سکوت،نشانی بی طوالنیلحظات    
 .و سرد را شکست
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 ...،مامان -    
 ...،جانم -    
 ی سارا دوباره مد،ی مرجان بھ دنبال نگاه محتاط دخترش دوۀنگاه خستھ و درماند    

 جان سالم بھ در نبرده یکیھنوز از آن ...  کند؟ری او را غافلگیخواست با چھ حملھ ا
 .بود
آن زمان ...  کرد کھ کجا را اشتباه رفتھ،ی ملی و تحلھیھنوز داشت در ذھنش تجز    
 کرده دیی آنرا تأزی شاھرخ نی درست بود، حتزی گرفت بھ نظرش ھمھ چی ممیتصمکھ 

 ... خواست بکند باز نداشتھ بود؟ی کھ می چرا شاھرخ او را از کار،یراست... بود،
 مشت کی یچرا باعث شد... ؟ی بھ آن جا رفتاریمامان، چرا با شاھرخ شھر -    
 ... مزخرف پشت سرت صف بکشند؟عاتیشا
اما مرجان، حق را ...  کرد،یقصھ برعکس شده بود، دختر، مادرش را سرزنش م    

 رفتھ بود، شاھرخ اریحق با سارا بود، او با شاھرخ شھر. تمام و کمال بھ دخترش داد
 یحی رابطھ چھ توضنیدر ا...  کرد،ی می را باززشی نقش ھمھ کس و ھمھ چاریشھر

 نداشت کھ ی شده بود، جوابختھی نگاه سارا ربھ نگاه مرجان... چ،یھ... داشت کھ بدھد؟
 ...، و احمقانھ بوددهی فای بیحیبدھد، ھر توض

 ... ما چکار دارد؟ی زندگی تواریمامان، شاھرخ شھر -    
 اری شاھرخ شھرزی خودش نی در زندگدیاما د...  تو،ی زندگی خواست بپرسد تویم    

 ...، جا گذاشتھیقی عمیّرد پا
 ۀ کند، بھ چشمان ھشدار دھندی اعدامش نگاه مۀ کھ بھ جوخیمجرممرجان مثل     

...  قلب و روح دخترش را ترک نکرده بود،ار،یھنوز شاھرخ شھر. دخترش نگاه کرد
 . رنگ سارا گواه آن بودی گل بھیّنگاه فرار و گونھ ھا

ُ و رک بود کھ زبان حی سؤال سارا نداشت، سؤال آن قدر صری برایمرجان جواب    
 ... آن ھا چکار داشت؟ی زندگی شاھرخ تو،یراست. مرجان بند آمد

 از آن خبر زی مرجان، خود ندی کھ شایسارا جوابش را در نگاه مادر خواند، جواب    
 . شودی منجمد مشی در رگ ھاینداشت، و حس کرد زندگ

 ... تواند داشتھ باشد، مگر نھ؟ی ملی دلکیفقط  -    
 کھ ی کند، بھ کسی نگاه مبشی بھ مادرش نگاه کرد کھ انگار بھ رقیارا طورس    

 یمرجان ھم چنان ساکت ماند تا سارا حرفش را بزند، سع... ده،یعشقش را از او دزد
 .ردی بگدهی بود ناددهیچی را کھ در قلبش پیکرد درد

 ...ار؟یُ عمر، دوستت داشت، چرا شاھرخ شھرکیمامان، عمو بھزاد،  -    
 ی مدتری گردنش حس کرد، درد قلبش لحظھ بھ لحظھ شدیمرجان طناب دار را رو    

 .شد و تنفسش مشکل تر
 ...، بچھ توستی جااریمامان، شاھرخ شھر -    
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 شناخت ی شاھرخ بود کھ برانیانگار ھمھ گناه ھا بر گردن مرجان بود، اما ا    
 ی شاھرخ بود کھ کوتاه نمنیا...  داشت،اجی وجودش، بھ مرجان احتۀ ناشناختیقسمتھا

 .ندازدی مرجان بی اش را بر زندگھیُ شاھرخ بود کھ مصر بود سانیا... آمد،
 مرجان ی زندگاتیی بر جزیمغز مرجان مثل ساعت بھ کار افتاده بود، نور تند    
َ در مغزش دوران داشتندی شماریو کلمات ب...  شده بود،دهیتاب َ. 

 یلیخ. دی شدند، اما مرجان آنھا را بھ بند کشی میخت بر زبان جار سیلیکلمات، خ    
 ی نمانده بود، سارا بھ سختشی برای و شمرده شروع بھ صحبت کرد، رمقمیمال

 .دی شنی را مشیصدا
 چھارده سال کھ مھرداد نیدر ا...  عمر، دوستم داشت، بلھ،کیعمو بھزاد،  -    

 ...،رمی ازدواجش را بپذشنھادیواستھ کھ پ از صد بار از من خشتریترکمان کرده، ب
 . بوددنینگاھش بھ نگاه دخترش گره خورد، سارا مشتاق شن    
 اش یبھ خاطر خودش وارد زندگ...  پسرھا،اینھ بھ خاطر پروانھ و ... رفتم،ینپذ -    

 جھنم مھی با قلب نصفھ و نیو زندگ... من قادر نبودم ھمھ قلبم را بھ او بدھم،... نشدم،
 ...، نھی دانیتو کھ م... است،

او بھ ...  را نداشت،مھی با قلب نصفھ و نی دانست، سارا تجربھ زندگیسارا نم    
 بود، و نی اش ھمیھمھ تجربھ زندگ. نیھم...  کھ دوستش نداشت دل بستھ بود،یمرد
 . تجربھ او را از پا انداختھ بودکی نیھم
 ...، کنممی تقسگری دی توانستم آنرا با کسینمقلب من بھ مھرداد تعلق داشت،  -    
 را یبی عجیُ پدرش روحش را پر کرد و دلتنگادیاشک، چشمان سارا را پوشاند،     

 زیًمطمئنا مادر ن.  بپرسداطی را با احتی کرد سؤال بعدیسع.  ساختیدر خونش جار
 کھ ی اهدی پدر در قلب خود داشت، قلب زخم خورده و رنجی را برابی عجیآن دلتنگ

 :دی سؤالش را زمزمھ وار پرساسار.  بوددهی عمر در عشق مھرداد تپکی
 ی راضمھی قلب نصفھ و نکی بھ اری است کھ شاھرخ شھرنیمامان، منظورتان ا -    

 ...است؟
 . بھ دخترش زدنی غمگیمرجان سرش را تکان داد و لبخند    
 خواھند ی کامل می زندگکیھمھ ... ست،ی نی راضمھی نصفھ و نی کس بھ قلبچیھ -    
 نی ھم ھماریشاھرخ شھر...  کنند،ی خودشان جھنم درست نمیبرا.  عشق کاملکیو 

 ھمانطور ست،ی ناری من و شاھرخ شھرنی کھ در فکر توست بیآن عالقمند... طور،
 ی شاھرخ بھ جا،ی و ھمانطور کھ تو گفتھم، بدی قلبم را بھ کسستمیکھ گفتم من قادر ن

 ...،من استبچھ 
 . زدیسارا پوزخند    
 دانشکده ھنوز باورشان ی حرص زدم، بچھ ھایچرند است، آن حرف را از رو -    

 ھم کھ اریو شاھرخ شھر... ،ی خوشگلیلی کھ خمی دانیو م... ،ینشده کھ تو مادرم ھست
 ...، گرددی مدهیبھ دنبال عشق پختھ و سرد و گرم چش
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 فی کھ سر بھ سر مادرش بگذارد کنی از اد،ی در چشمان سارا درخشطنتیبرق ش    
 بود کھ مرجان دخترک ی شد، و چھ مدت درازی غرق لذت مزی کرد، مرجان نیم
 . را تکرار کردنشیمرجان لبخند غمگ. دی دیَ را دور و بر خود نمطانشیش

 یش م من، بھ دنبال عشقی خالی زندگی است کھ دارد تووانھی دیلیپس خ -    
 ...،گردد

 طنتشیاما دست از ش...  مادرش،ی خالی شد، بھ خاطر زندگنیسارا غمگ    
 .برنداشت

 ...،ندی بی می قالی گل ھانی بھ رنگ اند،ی بی نمی تو را خالی زندگدیمامان، شا -    
 ...؟ی بافیشعر م -    
 .سارا پوزخند زد    
 ی زندگی خودش، توی برایی خواھد بھ زور جای مدی مامان، شامی گوی میجد -    

 ...،تو باز کند
 ...، شانھ باال انداختی تفاوتیمرجان با ب    
 ...، کندی شود و تمامش می خستھ میخودی بی تقالنیعاقبت از ا -    
 کھ در چشمانش داشت و سارا بھ وضوح آن را خوانده بود، یمادر از راز... نھ،    

 اما می انداخت، ھوا مالاطی بھ داخل حیمرجان بلند شد و از پنجره، نگاھ. خبر نداشت
 اش را بھ ھمھ جا ی روشن زده بود، رنگ نقره اھیو مھتاب، ھمھ جا را سا. سرد بود

 . آمدی کدامشان نمچی چشم ھ نبود، اما خواب بھیباق  دمدهی بھ سپیزیچ.  بوددهیپاش
 ...؟ی بخوابی خواھی شود، نمیدارد صبح م -    
.  بھ دام انداختد،ی درخشی منی و نگاه دخترش را کھ از برق تحسدیمرجان چرخ    

 برق نیھم.  کردی منیدخترش اگر چھ نھ بھ ظاھر، اما در خفا ھنوز مادرش را تحس
 . قلب مرجان را گرم کردن،یتحس
 .دی آیخوابم نمنھ،  -    
 .دیسارا بھ سرعت نگاھش را از نگاه مادرش دزد    
 ...،سارا -    
 ...،بلھ -    
 ...؟ی با بھنام ازدواج کنی خواھی کھ میتو مطمئن -    
 سکی خواست ری خواست امتحان کند، مینھ، مطمئن نبود، م... سارا جواب نداد،    
 ...،کند
 ...؟یسارا دوستش دار -    
سرانجام سارا .  نداد، اما مرجان با سماجت منتظر جواب بودیسارا باز ھم جواب    

ِمن من کنان پاسخ داد ِ: 
آرزو دارم ... رم،ی بگادی خواھم دوست داشتنش را یم... رم،ی بگادی خواھم یم -    

 ھمھ وجودم را شی ھاشھیعشقم، مثل عشق شما بھ پدر، قد بکشد و بزرگ شود، و ر
 ...،ردیبگ
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 .حالت نگاھش نفس مرجان را بند آورد    
خدا کند من ھم بتوانم ... ،ی داری عشقنی کھ چنی چھ قدر خوشبختی دانیمامان نم -    

 . کنمدای پی زندگیعشقم را تو
 ...،افتی زدند، ی کھ در مغزش دور می کلماتنیسارا ناگھان جواب سؤالش را در ب    
 بھ آن ین خوشبخت بود، در قلبش عشق کرد، چوی میمارد احساس خوشبخت    

 ی توانست از احساس خوشبختیُ دست و پا زدن در مرداب نمیحت...  داشت،یبزرگ
 .اش بکاھد

 . زدی لبخند می کرد و پشت دار قالیمادر خوشبخت بود کھ آن طور زمزمھ م    
 مادر مثل ی و ببوسد، صداردیسارا اجازه داد مادرش سرش را در آغوش بگ    

 :دیچی در گوشش پی بھشتیزمزمھ ا
 دی فقط با،ی کنی مدای پی زندگیَسھمت را از عشق، تو...  سارا،ی کنی مدایپ -    

 و در آن، نفرت ی را بستھ اشی کھ درھاینھ با قلب... ،ی و بھ دنبالش بگردیبخواھ
مطمئن باش .. . عشق، بھ دنبال سھمت بگرد،ۀ گشاده و تشنیبا قلب... ،یتلنبار کرده ا

 .ی کنی مدایآن را پ
 
 

 شاھرخ را ۀ کھ شماریوقت.  بودبیاما عج...  افتاده،شی برای دانست چھ اتفاقینم    
 . داشتندیری گرفت دستانش بھ ھمراه قلبش، لرزش دلپذیم

 .دیچی پی گوشی و مردانھ تونی شاھرخ، خوش طنیصدا    
 ...،دیسالم بفرمائ -    
 ...،سالم، منم مرجان -    
 . سوختندشی کھ در قلب شاھرخ بود ناگھان گر گرفت و کلمات، در گلویشعلھ ا    
 ...،اگر مزاحمم قطع کنم... ھ؟یچ -    
 . شاھرخ معذب شده بودبیمرجان از سکوت عج    
 ...،دی آی در نممیاز بس تعجب کرده ام صدا... نھ، نھ، -    
 ...بھ خاطر چھ؟... تعجب؟ -    
 .دی دی کھ شاھرخ آنرا نمفی کرد، اما حینیریمرجان اخم ش    
 ...؟ی از ما کرده ایادی اتفاق افتاده کھ ی بار چھ معجزه انی انمیبب -    
 ی نگرفت و بھ روی داشت، اما مرجان آن را جدی شاھرخ ارتعاش محویصدا    

 .اوردیخود ن
 . توأمادی بھ شھیمن کھ ھم... ھرخ،دست بردار شا -    
با .  بوددهی ھوا قاپیاما شاھرخ جملھ اش را رو. دیناگھان نوک زبانش را جو    

 :دی دورگھ پرسیصدا
 ...؟ی منادی بھ شھیھم... ًواقعا؟ -    
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 و سرد یمرجان مجبور شد بھ راه جد.  داشتی واروانھیقلب ھر دو ضربان د    
 . اش برودیشگیھم
 :پرخاش کرد    
 کنم ی است کھ فکر می طورتیصدا... ؟یبس کن شاھرخ، مگر بچھ شده ا -    

 .یحاالست خفھ شو
 یک... ختند؟ی ری قلب مرجان فرو می حصارھای کایخدا... حال شاھرخ گرفتھ شد،    

 ... شد؟ی عشق تازه باز منی ای آن منطقھ ممنوعھ بھ رویدرھا
 را در وجودش مھار کرد و در قالب قی حقانین ا گفتۀ وسوسیشاھرخ بھ سخت    

 . فرو رفتیشگیھمان آدم شوخ ھم
 ی و بری بھ دری دیبا تلفنھا... ؟ی کرده االی شوم، چھ خیخوب معلوم است خفھ م -    

 ... مثل بچھ آدم حرف بزنم؟ی و توقع داری کنی مریموقعت آدم را غافلگ
 مت،ی آن با مالیبھ جا.  را سر ندادیشگی ھمۀبرعکس انتظار شاھرخ، مرجان خند    

 :فقط گفت
 ...،متأسفم -    
 . ماندرانیشاھرخ ح    
 ...؟ی زنی حرف منی سرسنگ،یمرموز شده ا...  مرجان؟ھیچ -    
 . کرد حرف از دل بزندی بود کھ انگار التماس میلحن شاھرخ طور    
 منطقھ ممنوعھ قلبش ی درھای راھھ زد، تحمل نداشت کسیاما مرجان صاف بھ ب    

 .را بکوبد
 . جشن بزرگ دعوت کنمکیزنگ زدم کھ تو را بھ ... نھ، برعکس، -    
 ...؟یچھ جشن -    
 تفاوت ی و بی خالشی صداد،یمرجان حس کرد شاھرخ، مشتاقانھ سؤالش را نپرس    

 .بود، اما مرجان در پاسخ دادن، مشتاق بود
 ...،جشن ازدواج سارا -    
 حاال بھ د،ی خط، سوت کشیشاھرخ آنسو.  مادر خوشبخت، ذوق کردکیمثل     

 .موضوع عالقمند شده بود
 عشق دختر بچھ تی خاصنیا... نگفتم مرجان؟...  ما گذشت؟ریباالخره از خ -    

 ...، وول بخورندی چھ احساسیو فردا خدا داناست کھ تو... ھاست، امروز عاشق اند،
 .تش را قطع کردلحن طعنھ آلود مرجان، صحب    
 ...ستند؟ی گونھ ننیپسرھا ا -    
 ...؟ی خورد، مگر تو دختر بچھ ایحاال چرا بھ تو برم -    
 باال انداخت و یمرجان شانھ ا.  کردی کھ حرص مرجان را درآورد حظ منیاز ا    
 : گفتی تفاوتیبا ب
 ...، کلنجار رفتن با تو را ندارم، زنگ زدم کھۀحوصل -    
 .شاھرخ نگذاشت مرجان، حرفش را تمام کند    
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 ی بھ چھ درد می دعوت خشک و خالکی... ؟یدعوتم کن... ؟ی کھ چیزنگ زد -    
 !... کنمی خودم سوگواری وفا برای بیای دننیالاقل بگذار بھ خاطر ا... خورد؟

 خودش را ی جلویلیمرجان خ.  بودطانی و شزی زد و لحنش تمسخرآمیطعنھ م    
 شی کھ شاھرخ بھ صدایً خصوصا بھ خاطر آن غم احمقانھ ارد،یگرفت تا خنده اش نگ

 . بودختھیر
 :دیدر عوض بھ شاھرخ توپ    
 ی اگر دارد ازدواج م،ی کھ قلب سارا را شکستی تو بودنیا... ؟یی وفایکدام ب -    

 .کند، فقط بھ خاطر آن است کھ تو را فراموش کند
 : پوزخند زد و گفتی رحمیشاھرخ با ب    
 ... ھست؟ی داماد خوشبخت کنیحاال ا...  ازدواج،ی برای احمقانھ الیچھ دل -    
 .مرجان حرصش درآمده بود    
 ...؟ی مھم است کھ بدانتیبرا... بھ تو چھ؟ -    
 ... نباشم؟ای تو مھم است کھ من در آن جشن باشم یبرا -    
مرجان در جواب ...  خواست،ی کشاند کھ مییھ جاسرانجام شاھرخ بحثشان را ب    

 .دادن، ماند
 آن جشن ی مھم است کھ من توتی برادمی پرس،ی کھ دعوتم کنیمرجان، زنگ زد -    

 ... نھ؟ایباشم 
 : پاسخ دادی بود، بھ سردرانیمرجان ھنوز ح    
 ی مھم نبود، دعوتت نممی بھ بحثمان دارد، خوب، اگر برایسؤال تو چھ ربط -    

 .کردم
 :دی کرده، بھ سرعت پرسفی ذھنش ردیشاھرخ انگار کھ سؤاالتش را از قبل تو    
 ...؟یبا چھ عنوان... ؟یبا چھ نام... ؟ی کنی مرا چگونھ معرفی خواھیم -    
ُ برد، ادی خودشان متمرکز کرد، سارا را دوباره از یدوباره موضوع گفتگو را رو    

 :دی نالیکالفگمرجان با 
 ...؟ی زارینکند از نام خودت ب...  ات کنم؟ی معرفی با چھ نامیتوقع دار -    
 ی جواب واضح دارد، جلوکیسؤال من ...  نزن مرجان،ی قدر بھ جاده خاکنیا -    
 ۀاز سابق... ؟ی نامی را ندارند، چھ مدنشیً را کھ مطمئنا چشم داری شاھرخ شھرلتیفام

 ؟یی گوی چھ ممانیآشنائ
 و سمج شاھرخ، مرجان را ترسانده یلحن جد. ُ مرجان گر گرفتندیکلمات در گلو    
 .بود
 : کھ مال خودش نبود زمزمھ کردییبا صدا    
 ...؟ی چھ بشنویدوست دار...  چھ جوابت را بدھم؟ی خواھیشاھرخ، م -    
 : پاسخ دادی معطلیشاھرخ ب    
 آدمھا با خودشان رو راستند ،ی دھیھ خودت م کھ بیھمان پاسخ...  را،قتیحق -    

 ...مگر نھ؟
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 : گفتدی تردیمرجان با کم    
 مشت کی مھمانھا با خودشان ھیمگر بق... ؟ی بھتر از دوست خانوادگیچھ عنوان -    

 ... کشند؟ی مدکی ری و تفسحیتوض
 فی خواست تکلی اش را حفظ کند، می کرد خونسردیبھ شاھرخ برخورد، اما سع    

قصد ... ستاده،ی مرجان ای زندگی روشن شود کجاشی خواست برایخود را بداند، م
 ...،ھم بھ خودش، ھم بھ مرجان...  را بھ ھر دو نفرشان ثابت کند،نیداشت ا

 ...؟ی کنیمرا بھ ھمان چشم، نگاه م...  مھمان ھا؟ھیمثل بق... ن؟یھم -    
 ی اش داشت مرجان آنرا بھ خوبیدگی سرد شاھرخ نشان از رنجیلحن سرد و صدا    

 . کردیحس م
 جسم ،ی و درماندگی ھم گذاشت، و احساس خستگی چشمانش را روی لحظاتیبرا    

 .ُو روحش را پر کرد
 ...، دوست خوبکی ،یی مایشاھرخ، تو دوست خانوادگ -    
 ...، حرفت موافق باشدنیگمان نکنم دخترت، با ا -    
 ی شد از جوابھای را منی داد، ایابش را از دست مشاھرخ داشت تسلط بر اعص    
 .دی فھمی اش بھ خوبدهی و نجوعیسر
 کرد، ی میمانی کھ زنگ زده بود احساس پشنی شده بود، از ای عصبزیمرجان ن    

 ی آن آمادگی کھ مرجان برایری نشده افتاده بود، مسینی بشی پیریبحثشان بھ مس
 ...، وقت نداشتچی ھم ھدی شااینداشت، و 

 تو سنگ صبور می گویبھ آن ھا م... ،ی دوست خوبکی خوب، تو باالتر از یلیخ -    
 ...،ی منی ھاییو ھمدم تنھا

اما بر دل شاھرخ ...  و با پرخاش زده بود،یگرچھ مرجان حرفش را بھ تند    
 . بوددهی نامشی ھایی داشت، چون او را ھمدم تنھاقتی از حقیینشست، چون بو

.  دوباره گرم و زنده شدشیلحن و صدا.  شاھرخ فشار آوردی ھاقھیخون داغ بھ شق    
 :دیچی گوشش پی حرص بود توی مرجان کھ کالفھ و از رویصدا
 ... مگر نھ؟،ی بشنوی خواستی را منیھم -    
 یی گوی بھ خودت ھم دروغ می نبود، تو دارتی ھمھ واقعن،یچون ا... نھ، -    

 ...،مرجان
 ترس ی و از رویواکنش مرجان آن. دندی پررونیلمات، خود بھ خود، از دھانش بک    

 و مرجان درون د،ی کوبی بستھ قلب او را می ھا درھاوانھیبود، شاھرخ داشت مثل د
 او باز ی بستھ بھ روی دست بردارد، درھاھودهی کار بنی کرد کھ از ایقلبش التماس م

ُ عمر مھر وکی شدند، مرجان ینم  نیانگار شاھرخ از ا... مومشان کرده بود، ُ
 بستھ را ی قصد شکستن درھاد،ی کوبیموضوع خبر داشت، چون آن طور کھ م

 .داشت
 : ترس پرخاش کردیمرجان از رو    
 . گذاردیآدم کھ سر خودش را کاله نم... کدام دروغ؟ -    
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 زی را از خودت نتھای از واقعیلی خی کاله گذارنیتو با ا... ،ی گذاریاما تو م -    
 .ی کنیپنھان م

 را تر شی کھ چشمانش را پر کرده بود، گونھ ھایفک مرجان منقبض شد و اشک    
 ...، دستگاھش بکوبدی را روی داد گوشحی داد سکوت کند، ترجحیترج. کرد
 . را گذاشتی گوشی خداحافظی شاھرخ را بشنود، بی طاقت نداشت صداگرید    

   
 ی ماند، و سپس اجازه داد اشکش آزادانھ جاررهی تلفن خی بھ گوشی طوالنیلحظات    

 .شود
 یبھ روزھا... د،یشی اندی اش مندهیکنج اتاق کز کرده بود و بھ گذشتھ و حال و آ    
 کھ پس از مھرداد گذرانده ی عذاب آوریبھ روزھا...  کھ با مھرداد گذرانده بود،یشاد

 .دیشی گذشتن نداشتند، اندالی کھ خی جھنمی روزھانیبود، و بھ ا
 خودش، دلش بھ حال خودش ی کھ حتی بر او گذشتھ بود، روزگاریچھ روزگار    

 شده بود، بلند شد تا کی تحری بود، اعصابش حسابختھیآرامشش بھ ھم ر. سوخت
 چھ مدت گذشت، ھنوز داشت با خودش و با دینفھم. دی بجویآرامشش را پشت دار قال

...  رفت،ی کردند، کلنجار می موض کھ دائم رنگ عییو با نخھاافکار آزار دھنده اش 
 بھ ی ترس و دلنگرانی نور را گرفت، با کمی جلوی اھی بھ در خورد و سایکھ دست

 کھ نفسش داشت یدر حال. آستانھ در نگاه کرد و نگاھش در نگاه شاھرخ گره خورد
 :دی آمد پرسیبند م
 ...؟ی کنی جا چکار منیتو ا -    
 .شاھرخ با آن قامت بلندش، ھمھ درگاه را پر کرده بود    
 ...،یآمده ام صحبتم را تمام کنم، تو کھ نگذاشت -    
 ...؟ی آمدیچطور -    
 ...،ی خانھ تنھا ھستی دانستم تویدر باز بود، و م -    
 خواست شاھرخ را بھ آن اتاقک محقر ی برخاست، نمیمرجان از پشت دار قال    

 .ددعوت کن
 تند نمره چشمت را باال ی رنگ ھانی و افی نور ضعنی ا؟ی را نزدنکتیچرا ع -    

 ...، برندیم
 ای بود زی لحن شاھرخ تمسخرآمدی داد، مرجان نفھمی بچھ ھشدار مکیانگار بھ     

 . پنھان در خود داشتیاما ھر چھ بود خشم... دلسوزانھ،
 آن کھ یبھ جا. دی را چھودهی بیُ از سر واکن، مقدمھ کلنجاری جوابیمرجان بھ جا    
 :گفت...  رود آنرا بھ چشم بزنم،ی مادمی ی عادت نکرده ام، گاھنکمی ھنوز بھ عدیبگو
برعکس، رنگھا آن ... ،ی نھ رنگ تندنم،ی بی اتاق منی در ایفیمن نھ نور ضع -    

 ...، کنندی آسان ممی را براطی شرانی کھ سخت ترمندیقدر مال
 خواست آن قدر یشاھرخ از خدا م.  شدمانیو بھ سرعت از آن چھ کھ گفت، پش    

 . دلخواه برسدجھیکلنجار بروند تا بھ نت
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 .ّ سد کرده بودشی رود، اما شاھرخ، راه را برارونیمرجان خواست از در ب    
ر عروس  ات سبک شده باشد، دختی بار زندگدیتو کھ با...  سخت؟طیکدام شرا -    

 ...، گوشم استی ذوق کردنت، توی ھنوز صدا،ی کنی پسر داماد م،ی کنیم
... ست؟ی دردت چگری کھ دنی جملھ بود اکی کلمات فقط نی زد، در پس ایطعنھ م    
اما مرجان قصد نداشت بھ او ...  جملھ بپردازد،نی بود کھ بھ ھمنی تالش شاھرخ اۀھم
 او بھشت ی زد و از آن اتاقک محقر کھ برادست شاھرخ را کنار.  بدھدی مجالنیچن

 گرفت و شاھرخ را بھ دنبال خود شی را در پییرای آمد، و راه اتاق پذرونیبود، ب
 .دیکش
 مثل ،ی کنی قطع می ارتباط تلفن،ی کنی سکوت م،ی زنیحرف نم... ھ؟یچ -    

 ...،ی کنی طلبکار با آدم رفتار میآدمھا
 بھ نظر زی آمطنتی کرد لحنش شوخ و شی مینطق شاھرخ باز شده بود، گرچھ سع    

 کند، دای مرجان پی را در زندگشی بود، آمده بود جایبرسد، اما نگاھش سخت و عصب
 . را بداند، لحن و نگاه خودش طلبکارانھ بودفشیآمده بود تکل

رفت، و نگاھش را  شاھرخ قرار گی و رو در رودی پا چرخۀ پاشنیمرجان رو    
 بھ سر شانھ یقدش بھ سخت. ختی شاھرخ ری قرار و نگران و عصبی بھ نگاه بًمایمستق

در مقابل دو ...  ھم،ی بودند، رو در روستادهی ااطیرو بھ ح. دی رسی شاھرخ میھا
 . بودستادهی گوش او دی کشی سرک مواری دی کھ از رویچشم فضول

 دهی رسزی کھ بھ گوش شاھرخ نیعاتیشا.  بودعاتی شای پاکیمادر اللھ، خودش     
 : بھ او گفتی جدیلیمرجان نگاه در نگاه شاھرخ، خ. بود
 دخترم دعوتت کنم، و تو یمن زنگ زدم کھ بھ جشن عروس...  تو؟ایمن طلبکارم  -    

 ...،یبحث را بھ کجاھا کشاند
 .شاھرخ نگذاشت مرجان حرفش را تمام کند    
 فی کھ ھر دو تکلمی برسیی خواستم بھ جایم... بھ ناکجا آباد؟... ؟بھ کجاھا کشاندم -    

 ...،میخود را بدان
 . شددهی کوبنھی سۀدوباره قلب مرجان در قفس    
 ...؟یفیچھ تکل -    
 . روشن شوددی بایفی بالتکلنی افیتکل -    
 خواست ی و دلنگران بود کھ قلب مرجان از ترس می و عصبیّشاھرخ چنان جد    

 . بپردرونیب
 ... بود؟یفیمنظورش کدام بالتکل    
 . شدندی بر زبانش جاردندی چرخی کھ در ذھنش میکلمات    

 
 من روشن است و از تو ھم ی زندگندهیگذشتھ و حال و آ... ؟یفیکدام بالتکل -    

 ...،نمی بی نمی ایفی بالتکلچی وسط ھنیروشن، من ا
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 منی و خودش را بھ اتاق نشدی دواریمرجان درخشش دو چشم فضول را بر سر د    
 داغ و تبدار در چشمان شاھرخ ینگاھ. دیانداخت، و شاھرخ را بھ دنبال خود کش

 .نشستھ بود
 چون نگاه مھرداد را در خاطرش زنده ند،ی خواست آنرا ببی کھ مرجان نمینگاھ    

 . کردیم
 ...؟ی تا جوابت را بشنوی مانیچرا نم... ؟ی رویکجا م -    
 ی قرار در چشمان شاھرخ شعلھ می و بی عصبنینچنی ای بار بود کھ نگاھنیاول    
 .دیکش
 :دی غری آھستھ ایمرجان با صدا    
 ...؟ینی بی اند، نمدهی صف کشواری فضول پشت دیآدمھا -    
 . ندادتیً شد، اما اصال اھمدهی کشواری د ی گذرا بھ سویلینگاه شاھرخ، خ    
 ۀھنوز برنام... ؟یھنوز در بند چھ کنم، چھ نکنم مانده ا... خوب، صف بکشند، -    

 ...؟ی کنی ممی تنظگرانی ات را براساس قضاوت دیزندگ
 . کردی مبشی آشپزخانھ رفت و شاھرخ ھم چنان تعقیمرجان بھ سو    
 مھم است میبرا...  کنم؟ی می مردم زندگنی انیشاھرخ، من دارم ب...  نکنم؟میتنظ -    
 ، کنندی کھ در موردم چھ فکر منیکھ ا
 ... کنند؟یچھ فکر م -    
 بھ ییبای خوش دوخت و زراھنیپ.  و دست بھ کمر زدستادیمرجان وسط آشپزخانھ ا    

 کھ در ی با ھمھ مشکالتد،ی کشیُ اندامش را بھ رخ میتن داشت کھ ظرافت و جوان
 . دادی با آن ھا دست و پنجھ نرم کرده بود، حداقل ده سال جوانتر نشان م،یزندگ
 ...، کردی منی و تحسدی دی ھا را منینگاه موشکاف و تبدار شاھرخ ھمھ ا    
 :دی پرسرتی خبر طرف است، با حی از ھمھ جا بی کھ با آدمیمرجان مثل کس    
 ...؟ی ادهیرا نشن عاتی نکند شانمیبب...  کنند؟یمردم چھ فکر م -    
 ...؟یعاتیچھ شا -    
 یھای زرنگ بازفیمرجان دانست حر.  زدی خبریًشاھرخ کامال خودش را بھ ب    

 نیبنابرا.  برسدجھی داد تا بھ نتی را کش می شود شاھرخ آن قدر موضوعیشاھرخ نم
 . کردرقھوهیمرجان، خودش را سرگرم درست کردن ش

 ...؟یعاتیشا چھ دمیجوابم را بده، پرس -    
 . سماجتش بودنی ھم،ی در ھر کارتشی موفقلی از دالیکی.  آمدیشاھرخ کوتاه نم    
 :دی نالی را بھ دست شاھرخ داد و با کالفگرقھوهی شوانیمرجان ل    
 شاخھ بھ آن شاخھ نپر، تو خودت نی قدر از انیا. یبس کن شاھرخ، خستھ ام کرد -    

 ...ست؟ی حرف حسابت چی دانیھم نم
 برداشتن نان ی و براخت،ی گرد،ی کھ در چشمان شاھرخ زبانھ کشیمرجان از نگاھ    

 نتی شاھرخ با کابوانی کھ از برخورد لیی را باز کرد، اما با صداخچالی در ،یخامھ ا
 .دی لرزی پنھان می شاھرخ در خشمیصدا. دی شد، از جا پرجادیآشپزخانھ ا



 172 

 ...ست؟ی حرف حسابم چی بدانی خواھیم -    
ُ رک یلی و خی جداریبس.  اش حس کردنھی را در قفسھ سیمرجان دوباره لرزش    

 :گفت
 . خواھم بدانمینھ، نم -    
 . نبودیزی و خطرناک گری جدی گفتگونی از اگریحاال د    
 .اما من آمده ام حرف حسابم را بزنم -    
 ختنیدستش ھنگام ر. مرجان با التماس، نگاھش را بھ نگاه شاھرخ گره زد    
 . تپدی کرد قلبش در دھانش میحس م. دی لرزی شاھرخ می برایگری درقھوهیش

 تو کھ ،ی خودت را سبک کرده ا،ی است، اگر حرف دلت را بزنھودهیتالشت ب -    
 ...، چھ بر من گذشتھی دانیم

 رفت، تحمل نگاه منی اتاق نشی اش را برداشت و بھ سووهرقھی شوانیمرجان ل    
.  سکوت برقرار شدنشانی بیلحظات.  بھ دنبالش رفتزیشاھرخ را نداشت، شاھرخ ن

 با ی ذھنیری درگچی کھ شاھرخ ھنی بود، اما مثل اری با افکارش درگیمرجان بھ سخت
 جھی بھ نتی دانست برای بود، او مده شی در ذھنش دستھ بندزیخودش نداشت ھمھ چ

 یری صحبتشان را بھ چھ مسدی کھ او در نظر داشت برسد، بای اجھی آن ھم نتدن،یرس
 ...، انداختی و مندازد،یب

 . نگاه ملتمسانھ مرجان، باز دارنده نبودگری خود را گرفتھ بود، دمیاو تصم    
 سکوت را ،اطی اش را خورد و سپس با احترقھوهی از شی طوالنیشاھرخ جرعھ ا    

 .شکست
 شود، روشن ی کھ پشت سرمان زده میامفتی ی حرف ھافی تکلدیمرجان، با -    

 .شود
 . رودی سرد در تنش فرو می خبر داشت، مرجان حس کرد سوزنھاعاتیپس از شا    
 .کھ شاھرخ نگذاشت... ؟یفیآمد باز بپرسد چھ تکل    
 ...، قرارینگاھش تبدار و ب بود، و ی دلنگرانی شاھرخ محتاط و از رویصدا    
 تو مھم است کھ ی برا،ی دھی دھم، اما تو می نماتی بھ آن چرندیتی اھمچیمن ھ -    

 نی مردم درک انی ای کھ برای دانیو م..  کنند،یمردم در موردت چگونھ قضاوت م
 سالم و دوستانھ برقرار باشد، ی زن و مرد، رابطھ اکی نی تواند بیمطلب، کھ م

 ...، استرممکنی غًبای و تقرنیسنگ
 .ختی رراھنشی پی اش رورقھوهی از شی و مقداردیدست مرجان لرز    
 ...ست؟ی چفی دھند، آمده ام بدانم تکلی آزارت مماری بیمرجان، ذھنھا -    
 ی آزارش مماری بی گفت، ذھنھایمرجان در جواب دادن ماند، شاھرخ درست م    

 سنگ دی بایعنی...  ارتباط دوستانھ؟نیقطع ا.. . چھ بود؟فی تکل،یدادند، راست
 داشت، مثل اجیاو بھ شاھرخ احت... ا،یخدا... اوه، نھ،...  داد؟یصبورش را از دست م

 . محتاج استژنی اکسی کھ بھ ذره ایقیغر
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 بھ قلب شاھرخ قی عمی آن، آرامشیاما بھ جا.  سرد تن مرجان را شستیعرق    
 . نگاه مضطرب و فرار مرجان، افکارش را خوانده بودۀنیاو از آ.  شدریسراز

 . کردی سؤالش پافشاریشاھرخ رو    
 ...ست؟ی چفیخوب، مرجان، تکل -    
 . مرجان خارج شدی از گلویصدا بھ سخت    
 ...، دانمینم -    
 استفاده را تی نھادی داد، بای دست نمنی بھتر از ایفرصت.  زدایشاھرخ دل بھ در    

 . بردیم
 ...،یری ازدواج مرا بپذشنھادیچطور است پ -    
 یحس م.  زد، و کف دستانش بھ شدت عرق کرده بودیقلب شاھرخ در دھانش م    

 ...، جملھ، جانش بر لب آمدهکی نیکرد بھ خاطر گفتن ھم
 رنگ ی بشی لبھای شد، حتدینفس مرجان ابتدا بند آمد، و سپس رنگش مثل مرده سف    
 . پوستش فرار کردری با سرعت نور، از زانگار خون. شد
 یدگی آن ھمھ رنگ پردنیشاھرخ با د. ستی نگریمثل بھت زده ھا بھ شاھرخ م    

 . را گم کردشیدست و پا
 نی بھ ای ذره ای واکنش احمقانھ، نشان نده کھ حتنی کنم با ایمرجان خواھش م -    

 ...،یموضوع فکر نکرده ا
 ی وحشتناک، شاھرخ را میدگیذھن مرجان بھ کار افتاد، اما ھنوز آن رنگ پر    

 .دندی خزرونیکلمات خود بھ خود از دھانش ب. ترساند
 دوست نی سنگ صبور، و بھترمیتو برا...  لحظھ،کی یحت... فکر نکرده ام، -    
 ...،یبود
 . باشند ھمی زندگی براکی شرنی توانند بھتری دوستھا منیبھتر -    
 . نشنودزی چچی دستانش فشرد تا نشنود، ھنی را بشی ھا، گوشھاوانھیمرجان مثل د    
 .شاھرخ از واکنش بچگانھ مرجان کالفھ شده بود    
 را تمامش کن، آمده ام حرفم را بزنم، و جوابم را ی بچھ بازنیبس کن مرجان، ا -    

 .بشنوم
 دو رگھ شیُان شاھرخ براق شد، صدا در چشم،یمرجان با ھمان حالت بھت زدگ    

 . زدی در آن موج م،یشده بود، خشم و درد و ترس و بدبخت
 صاف و ی دوستکی فقط نمانی بیجوابت روشن است، تو بھ من قول داده بود -    

 ی زودنی بھ ھم،ی نخواھیزی و چی نداشتھ باشیساده برقرار باشد، و از من توقع
 ... رفت؟ادتی

 دو ی و صدادهی تھ کشیروی کھ در نیادی مرجان بود، فری خاموش در صدایادیفر    
 کھ در ذھن ی داشت، او طبق برنامھ ایاما شاھرخ انرژ. رگھ اش خفھ شده بود

 . کرده بودینی بشی رفتارھا و واکنش ھا را پنی رفت او ھمھ ای مشیداشت، پ
 ...، قولم بزنمری کھ زدهی نرفتھ، اما حاال وقتش رسادمی -    
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 . کھ ھنوز چشمانش را تر نکرده بودی در اشکد،یچانھ مرجان لرز    
 کی کنم ی می توانم تحملش کنم، سعیاگر بھ خاطر حرف مردم است، من م -    

 ...، دروازهگرمیگوشم در باشد و گوش د
 : رحم شده بود، با سماجت گفتیاما شاھرخ ب    
 ،ی کنی می مردم زندگنی انی تو ب،ی کنی سعی توانی کھ نممی دانیھر دو م -    
 ...، کنندی مھم است کھ در موردت چگونھ قضاوت متیبرا
 :حرص مرجان درآمد، پرخاش کرد...  گرداند،یکلماتش را بھ خودش برم    
 ...، اندازمی نمی جھنمی زندگکیمن بھ خاطر حرف مردم، خودم را داخل  -    
اما در ظاھر، .  بود پاره شودکی نزدد،ی تپی وار موانھی شاھرخ دقھی کھ در شقیرگ    

 در صدا ی لرزشچی ھی قرص و محکم، و بیلی اش را حفظ کرده بود، خیخونسرد
 :گفت
 ... خواھد بود؟ی جھنمی زندگکی آن یتو مطمئن -    
 .سرانجان برگ برنده بھ دست مرجان افتاد    
 لحظھ با کی ی تواند حتی کس نمچینھ تنھا تو، کھ ھ... ؟ی کرده االیپس چھ خ -    

 ...، سر کندمھی نصفھ و نیقلب و عشق
 . برپاستی آن لبخند کنج و کولھ، انقالبریشاھرخ پوزخند زد، واضح بود ز    
 ی وجود دارد، من گمان ممھی نصفھ و نی ست کھ عشقی شکرش باقیباز جا -    

 ...،کردم قلب تو تمام و کمال، بھ ھمراه مھرداد دفن شده
جملھ . افتی آن را دریطعنھ اش بھ مھرداد نبود، بھ مرجان بود، و مرجان بھ خوب    

 و یدگی ھمراه با رنجیسرزنش.  بودزی طعنھ آلود نبود، سرزنش آمیاش حت
 ...،یدلخور

آن وقت جوابت ...  نخواھم،زی تو را نمھی عشق نصفھ و ننی ھمیمن اگر حت -    
 ...ست؟یچ

 . باز ماندرتیدھان مرجان از ح    
 کی با ی توانیچطور م... ؟ی از عشق را تحمل کنی خالی زندگی توانیچطور م -    

 ؟ی کنی زندگخیکوه 
 ...، شاھرخ نشستی بر لبھانی دلنشیلبخند    
 کنم کھ ی فکر می کنم، بھ آن روزی فکر مخی کوه کی با ی زندگیھایبائیمن بھ ز -    

 ی کھ میآب...  کند،لی زالل تبدی بتابد و آن را بھ آبخی کوه نی بر ادیسرانجام خورش
 ...، ام طراوت ببخشدیتواند بھ زندگ

 ھمھ نیکھ قلب مرجان در برابر ا...  کرد،انی منظورش را ببایشاھرخ آن قدر ز    
 قلبش گری کرد دیحس م...  خواست از ترس زار بزند،یمرجان م.  زانو زدییبایز

َ منطقھ ممنوعھ، ترک خوردندی کرد حصارھای ندارد حس میستادگیتوان ا َ. 
 شاھرخ، زمزمھ قی و دقنی نگاه سنگری آمد، زی باال می نفسش بھ سختکھیدر حال    
 :کرد
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 یمن نم... ،ی ظلم بزرگ را بھ خودت روا دارنی ای توانیشاھرخ، اگر تو م -    
 .ُاحساس گناه، مرا خواھد کشت. توانم
 خارج از حد تحملش جان،ی شد، آن ھمھ استرس و ھیسرانجام اشک مرجان جار    
 فکر کرده بود و جملھ اش را حاضر و آماده در ذھن زی نشی جانیشاھرخ بھ ا. بود

. ختیآمد و کنار مرجان نشست، و نگاھش را با تمام وجود بھ نگاه مرجان ر. داشت
 . کردیَمرجان مثل مسخ شده ھا نگاھش م

 و تنھا ی خالی زندگکی فکر کن کھ بھ نی بھ ا احساس گناه،یمرجان بھ جا -    
 ھم ی زندگکی خواھند شری دو دوست، دو ھمفکر، دو ھمزبان، م،ی بخشیطراوت م
 درک و نی و خالصانھ، ھمای ری محبت بنی ھم،ی و ھمزبانی ھمفکرنیشوند، ھم

 ادی ھم از سرمان زیلی خیحت،  ستی شروع کافی وجود دارد، برانمانی کھ بیتفاھم
 .ھاستی مال بچھ مدرسھ انی آتشیعشقھا .است
 . کندفی در ذھنش رددی خواست بگوی کرد تا آن چھ را کھ میشاھرخ مکث کوتاھ    
 :دی پرسمتیمرجان با مال    
 ...چرا من؟ -    
. زدی نگاھش کرد کھ مرجان مجبور شد از نگاھش بگریشاھرخ با چنان نگاھ    

 . احساسش بودۀ ھمیایزمزمھ شاھرخ گو
 تواند ھمان باشد کھ یتنھا پاسخش م...  دانم چرا تو،ینم...  دانم مرجان،ینم -    

 توانم دوستت بدارم، یم... ن،ی توانم خودم را کشف کنم و بشناسم، ھمیبا تو م... گفتم،
 تی راز جذابدیشا.  تازه استمیً کھ تا بھ حال تجربھ نکرده ام و کامال برایدوست داشتن

 دوست ،یً کامال تازه انداختھ ای مرا در تجربھ ا،ی داری تازگمیبرا  باشد، کھنیتو ھم
 ستی ندهی کلماتت کھ نسنجست،ی ات، نگاھت کھ خام نی ات، ھمزبانیداشتنت، ھمفکر

 . جذاب و تازه استمی زند، ھمھ و ھمھ برای ذوق آدم نمیو تو
 قشنگ چھ قدر.  مرجان را مسحور خود کرده بودنش،ینگاه و زمزمھ خوش طن    
 . دوست داشتن داشتی برای قشنگلی داد، و چھ دالی محی را توضلشیدال
 زود یلی خلی دلنی شروع کردم، بھ ھمنی خام و آتشیمن دوست داشتن را با عشق -    

 . زار شدمی بیپر و پالم سوخت و از ھر چھ عشق و عاشق
 مقاومت قلب مرجان را درھم نی و آخرختینگاھش را بھ عمق چشمان مرجان ر    

 .شکست
 شد، من بھ قلبت، و بھ عشق بتی نصی کامل در زندگی عشق،یاما تو شانس آورد -    
 ات ی و ھمفکری و ھمزبانی ندارم، من بھ ھمراھی کارچی ھی کھ در آن داریکامل

 اعتماد شده ام و از آن ھا ی ام آن قدر نسبت بھ آدمھا بی خالی زندگیتو... قانعم،
 .ستی فاصلھ ننی بھ پر کردن ادر قای معجزه اچیاصلھ گرفتھ ام کھ ھف

 دست مرجان گذاشت، آتش از دستش بھ قلب مرجان یدستش را دراز کرد و رو    
 .دیمرجان با وحشت دستش را پس کش. افتی انیجر
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 ی برایبھ تو بھ عنوان معجزه ا...  دارم مرجان،ازی نیمن بھ حضور تو در زندگ -    
 بازگرداندن ی برا،ی بھ زندگدنی طراوت بخشی کنم، برایُپر کردن فاصلھ ھا نگاه م

 . بھ کالبد پدرمدیام
 . بودھی شبھیخنده اش بھ گر.  کردی شد، شاھرخ خنده تلخرانینگاه مرجان ح    
 خروارھا خاک مدفون شده ، و ری عشقش در زده،ی رسانی پدرم بھ پای برایزندگ -    

 کی فکر کن کھ با آمدنت بھ نیبھ ا...  تنھا فرزندش نقش بر آب شده،ی براشیآرزوھا
آن وقت احساس گناھت دود ... ،ی بخشی می زندگدی امده،ی راه رسی بھ انتھارمردیپ
 . رودی شود و بھ ھوا میم

 . کردتی کفای کننده بود، اما مرجان بھ زھر خندقی و تشودواریلبخند شاھرخ ام    
 دی را بارمردی پدی را بر باد دھم، امرمردی پدی امۀمدنم ھمان تھ ماند ترسم با آیم -    

 .دی نوه بزاشی کھ برای دختر جوان بھ او برگرداند، دختر جوانکی
 شد کھ نفس مرجان بند ختھی و عاشقانھ بھ نگاه مرجان رفینگاه شاھرخ آن قدر لط    
 چی را در چشمان ھی نگاھنیچن.  شده بودھیچھ قدر نگاھش بھ نگاه مھرداد شب. آمد

 نگاه مختص مھرداد بود، و حاال نیا... گر،ی کس دچی بود نھ بھزاد، و نھ ھدهیکس ند
 کھ قلب و یبا ھمان جاذبھ ا...  ھمان درخشش،با ،دی دیآنرا در چشمان شاھرخ م

 : گوشش زمزمھ کردیشاھرخ تو. دی کشی خود میروح را بھ سو
 
 

 ...؟ی توانی تو نمیعنی -    
 نگاھش کرد، منظورش را نگرفتھ بود، از بس حواسش بھ یمرجان با حواس پرت    

 .نگاه شاھرخ بود
 ...؟یاوری برمردی پی برای نوه ای توانیتو نم -    
 شیکھ ھمسرش شود، برا...  از او داشت؟ی شاھرخ چھ انتظارد،یمرجان از جا پر    

 ... دفن شده؟یگری کھ بھ قول خودش با دی آن ھم با قلباوردیبچھ ب
 :دی گلو نالخی از ب،ی لرزانیمرجان با صدا    
 ی نمستم،یمن کھ جوان ن... ؟ی خواھیتو بچھ از من م...  شاھرخ؟ی شده اوانھید -    

 کنم ی شوم، خواھش می مادربزرگ مندهی بزرگ شده اند، سال آمیبچھ ھا... ؟ینیب
 ...، امدهی راه رسیانتھا بھ ًبای شاھرخ، من ھم تقرنیچشمانت را باز کن و بب

 مھیاو تازه ن... د،ی دیً اصال نمد،ی دی راه نمیاما شاھرخ، مرجان را در انتھا    
با سماجت .  کردی نمی را خالدانی ھا می سادگنی بود، بھ اافتھی کننده روحش را لیتکم
 :گفت
 ی راه، منی ایانتھا.  استی و غلطی معنی ام، جملھ بدهی راه رسیمن بھ انتھا -    

 تی مھرداد تنھاده،ی رسانی تو بھ پای از زندگی باشد، فصلیگری راه دیتواند ابتدا
 است کھ نی اش ادهی بزرگ شده اند و خانھ را ترک کرده اند، تنھا فاتیگذاشتھ، بچھ ھا

 ...،ی ات را آغاز کنیدگ از زنیگری فصل دی توانیم
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 گری او دیبرا...  امکان نداشت،نیا...  تکان داد، نھ،یمرجان سرش را با ناباور    
 . اش باز شودی در زندگی نمانده بود کھ فصل تازه ای باقیفرصت

 خشک شده شیاز کنار شاھرخ برخاست و خودش را بھ آشپزخانھ انداخت، گلو    
 . خواست آب بخوردیبود، م

 کنم، ی می خشک شده و احساس خفگمی آب ھم بھ من بده، من ھم گلووانی لکی -    
 . باشدلی کردنت کار حضرت فی دانستم راضینم

 : زدغی جًبای و تقردی آشپزخانھ کوبنتی کابی آب را رووانیمرجان ل    
 رسد، تو ی جا نمچی قصھ دراز تو بھ ھنی کنم تمامش کن، ایشاھرخ خواھش م -    

 . را از نو شروع کندزی ندارد ھمھ چی فرصتگری کھ دی گذاشتھ ای کسیانگشت رو
 :دی پرسی و سپس با خونسرددی را تا تھ نوشی سرخالوانیشاھرخ ل    
 ... مرجان؟یچند سال دار -    
 :ُ شده غر زددی کلی دندانھایمرجان از ال    
 ... دارد؟یچھ ربط -    
 . تبدار نگاھش کردیشاھرخ بھ ظاھر خونسرد، با نگاھ    
 ...؟ی خواھم جوابت را بدھم، چند سال داریم -    
 ...،چھل و چھار -    
شاھرخ ھم چنان کھ پرده آشپزخانھ را کنار ... د،ی درخشنینگاه تبدار، در برق تحس    

 :دی باز پرسندازدی باطی بھ حی زد تا نگاھیم
 ...؟ی عمر کنگریقرار است چند سال د -    
 : بلند پاسخ دادیی و با صدایمرجان با کالفگ    
 ...مگر آدم از عمرش خبر دارد؟...  دو سال،دی سال، شاکی دی دانم، شایچھ م -    
 . گشتیزی کرد و بھ دنبال چخچالیمرجان سرش را داخل     
 یعیآدم کھ از طول عمر خودش خبر ندارد، ما عمر طب... ،یھمان کھ خودت گفت -    

 ست، با ی عالزی ات نھی روح،ی و جوان مانده ای شکر خدا سالمم،یری گیرا در نظر م
 ...،یی آی خوب کنار میلی خیوختن و ساختن زندگس

چھل و چھار سال آن گذشتھ، ...  تو ھفتاد سال باشد،یعی حداقل عمر طبمیفرض کن    
 . ستی و شش سال کافستی من و تو، بی زندگیبرا...  و شش سال مانده،ستیب

 او یالی را کھ پوست گرفتھ بود بھ دست شاھرخ داد و بھ خوش خیمرجان پرتقال    
 .پوزخند زد

 ... ماست؟ی عمر و زندگی براینیچھ تضم...  شاھرخ؟یبچھ شده ا -    
 و ی و شش سال ما بشود سستی بمیدواری امم،ی زنده ادی ما با ام،ینی تضمچیھ -    

 . بودمی خواھزیآن وقت شاھد ازدواج بچھ مان ن... شش سال،
 ی نمفشی حرد،ی رسی زورش بھ شاھرخ نمد،ی آه کشی و کالفگیمرجان از خستگ    
 . حرف خودش سوار بودیاو فقط رو. شد
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 را وهی شاھرخ فقط سر تکان داد و ظرف مالبافیدر مقابل نگاه مشتاق و خ    
 . شدمنی اتاق نشیبرداشت و دوباره راھ

 ... برود؟ادمی می حرف ھای خواھیم... ؟ی گردی قدر دور منیچرا ا -    
 یاتاق ساده و دوست داشتن.  رفتمنی دوباره بھ دنبالش بھ اتاق نشیفشاھرخ با کال    
 . دادھی تکواری انداخت و بھ دی پشتیشاھرخ خودش را رو. بود
 : گفتی خستھ و کالفھ بود بھ تندزیمرجان ن    
 گریشاھرخ د... ،ی بعد بروی کنوانھی مرا دیاما تو آمده ا...  رفت،ی مادتیکاش  -    
 . ستی کافگری خواھم بشنوم، دینم

 قدم کی یاما شاھرخ حت...  و ھشدار دھنده،ی نگاھش کرد، جدی جدیلیمرجان خ    
 اگر تحمل مرجان ی برساند، حتجھی بحث ناتمام را بھ نتنیپاپس نگذاشت، مصمم بود ا

 .شاھرخ با سماجت سر تکان داد.  بھ نفع ھر دو بودجھینت.  شدیتمام م
 . ماستی بھ نفع ھر دونیا...  مرجان،می برسجھی بھ نتدیبا... نھ، -    
 بشقابش پرت کرد و مثل ی را توی خوروهی کارد م،یمرجان از زور کالفگ    

 : زدادی فروانھی دیآدمھا
...  توانم شاھرخ،یمن نم... اورم،ی بچھ بتیکھ زن تو بشوم و برا... جھ؟یکدام نت -    

 . کشمی خجالت ممیمن از بچھ ھا
 .ندی بی بار او را منی اولی نگاھش کرد کھ انگار برای ماند، طوررانیشاھرخ ح    
 ...، ناباوری و با لحند،یسؤالش را آرام و شمرده پرس    
 ...؟ی کشی خجالت متی چھ از بچھ ھایعنی -    
 . بدھدحی کرد توضیمرجان احساس حماقت کرد، اما سع    
 ...، نھ مناورد،یحاال نوبت ساراست کھ بچھ ب -    
 ... بچھ خواست؟یحاال ک -    
 . بھ شاھرخ نگاه کردی شود، با سردرگمرانی نوبت مرجان بود کھ حنباریا    
 ...؟ی کنی و مسخره ام می اندازی کھ دستم مدهی رسیی کارم بھ جاگریحاال د -    
ود کھ  شاھرخ بنباریا.  فرو کردشیُ خرد، دستش را در موھایشاھرخ با اعصاب    

 . را باال بردشی اش را از دست داد و صدایخونسرد
 نیقصد من از مطرح کردن موضوع بچھ ا...  مرجان؟یی گویچرا چت و پرت م -    

 ...،ی بھ ھمھ جوانبش فکر کن،یبود کھ اگر قرار باشد راجع بھ ازدواج با من فکر کن
 ...، تمامش کنگری شاھرخ، حاال دستمیمن قادر بھ فکر کردن ن -    
تو ... ،ی و بھ من پاسخ بدھی امروز فکر کننیمن ھم از تو نخواستھ ام کھ ھم -    

 ...،ی فکر کردن داری برایفرصت کاف
اما شاھرخ بحث . دی کشی بھ آسودگی شد و مرجان نفسادهی پطانیسرانجام از خر ش    

 .دی کششی را پیگرید
 ...،ندی سر موضوع خجالت کشمیحاال برگرد -    
  کنمیبس کن شاھرخ، خواھش م -    
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 . جالب بودشی آمد، موضوع برایاما شاھرخ کوتاه نم    
 یابی شھی خجالت را رنی ادی با،ی در موردش حرف بزندی کنم، باینھ بس نم -    
 بھ خاطر ،ی پنھان کنتی و آن را از بچھ ھای من شویدوست ندارم وارد زندگ... م،یکن

 ی خواھم، زندگی سربلند و آبرومند می زندگکی من ،ی کشیآن کھ از آن ھا خجالت م
 ...،ند کننی و تحسنندی کھ ھمھ آنرا ببیا

 : زد و گفتی تفاوتی گرفت، خودش را بھ بی پوست موهی کھ میمرجان در حال    
، برو دختر  بزرگ شده اند، دردسر داردشی کھ بچھ ھای اوهیازدواج با زن ب -    

 ...،ی کنی کن تا سربلند و آبرومند زندگدای پیجوان
 .با التماس بھ شاھرخ نگاه کرد    
 سخت است از نو شروع کنم، می خورم شاھرخ، برای با تو نمیمن بھ درد زندگ -    

 تازه، اراده و اعصاب یاعصابش را ندارم، حوصلھ اش را ندارم، گشودن فصلھا
 ...، خواھدی منیفوالد

 ...،یکھ تو آن را دار -    
 تھ نیبگذار ا...  ام،ختھی ام و الکم را آوختھینھ، ندارم شاھرخ، من آردم را ب -    

 . شودیمانده، در آرامش سپر
 .بلند شد و شروع کرد بھ قدم زدن... د،یسر شاھرخ سوت کش    
...  تھ مانده؟یی گوی رو، مشی پیتو بھ چھل سال زندگ...  من، مرجان،یخدا -    

 . شودی نو سپری بگذرد، غرق در تجربھ ادی تواند مفی کھ میچھل سال
 ...، کھی دانیتو از کجا م -    
 .دیشاھرخ پا برھنھ وسط سؤال مرجان دو    
...  تو،ی زندگی من، نھ برای زندگی نھ براست،ی نینی تضمچیبس کن، گفتم کھ ھ -    

...  ام برنامھ دارم،ندهی چھل سال آی براوارانھدی کس اما من امچی ھی زندگینھ برا
 از کار افتاده یرمردی مجال را نداشتھ باشد از من پنی ای تا کھ زندگد،ی مفییبرنامھ ھا

 ...،و خرفت بسازد
 .ُنگاھش طلبکارانھ در نگاه مرجان براق شد    
کھ آردت را تو ... ؟ی داریی ات چھ برنامھ ھاندهی چھل سال آیتو برا... ؟یتو چ -    

 و بھ الک ینی نکند قرار است چھل سال تمام را بنش،ی اختھی و الکت را آوی اختھیب
 ...، شدهگرانی دۀآردت کھ نان سفر... ؟یُ ات زل بزنختھیآو

 رهی کرد و ھم چنان نگاھش را در نگاه مرجان خی خنده تلخی رحمیشاھرخ با ب    
 .دی جوشی داغ و سوزان در عمق چشمان مرجان میساخت اشک

 را تلخ و با قتی گفت، گرچھ حقی سوخت، شاھرخ راست میدلش بھ حال خودش م    
 ...، گفتی گفت، اما راست می رحم می بیلحن
 : پاسخ داددی لرزی کھ در بغضش آشکارا مییمرجان با صدا    
 ...، رسدی مانی زود بھ پای ھا زندگی بعضیبرا -    
 .دی بھ ذھنش نرسیگری احساس حماقت کرد، اما جملھ دزی جواب، خودش ننیاز ا    
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 بود کھ یواضح بود کھ از کلھ شاھرخ، دود بلند شده، چرا کھ نگاھش، نگاه کس    
 . نگردی کھ عقلش را از دست داده میانگار بھ آدم

 کھ زده یاز حرف فرصت استفاده کرد تا نی مانده بود و مرجان از ارانیشاھرخ ح    
 .بود دفاع کند

 زود یلی خ،ی ست کھ زندگیعی را شروع کردم، خوب طبی زود زندگیلیمن خ -    
 بزرگ بر ی بودم، و عشقیتا چشم باز کردم وسط گود زندگ... رد،ی بپذانی پامیبرا

 یعی طبری سنیا.  رانده شومھی بھ حاشده،ی کرد حاال ھم وقتش رسی مینی سنگمیشانھ ھا
 ...،ی کنی را خالدانی زود ھم مدیا ب،ییای بدانی ست، زود کھ بھ میزندگ
 رانی داد، اما ھم چنان ناباور و حی داده بود و گوش مھی تکی گچوانیشاھرخ بھ د    
انگار مرجان عقلش را از ... ،یرمنطقی و غبی عجد،ی شنی میبی عجیحرف ھا. بود

 .دست داده بود
 دارم، یشنھادی من ھم پ،یراست... ،ی زنی تازه میحرف ھا... جالب است، -    

 ی زنده ماندن، توی برای کارگری تو کھ د،یچطور است خودت را زنده بھ گور کن
 ...،ی ندارای دننیا

 . کردیآشکارا مسخره اش م    
ً جای تو کھ قرار است تدرست،ی ادامھ نی برایگری برنامھ ددمیآن طور کھ من فھم -    

 ی خواھد بود، خودت کھ بھتر می عذاب جھنمکی و آن ،یھ گور کنخودت را زنده ب
 . باشدیپس عاقالنھ تر است زنده بھ گور شدنت آن... ،یدان
 . شاھرخ سوزاندی کلمات را در گلود،ی کھ از چشمان مرجان زبانھ کشیشعلھ ا    
 قی خاموش، اما عمیاما در پس نگاه، در پس کلمات، و در پس لحن شاھرخ، خشم    

 . کردی کھ داشت بھ قلبش رسوخ میخشم. وجود داشت
 شاھرخ یھایُ رک گوئفیحر...  لجاجت،ی از رویمرجان سکوت کرده بود، سکوت    
 . رحم بودی شد زبان شاھرخ بینم

 ...ست؟ی چندهی چھل سال آی برنامھ ات برادمیمرجان، من از تو پرس -    
. دی رسیخشمش داشت از اعماق بھ سطح م. عضالت فک شاھرخ منقبض شده بود    

 . کردی سکوتش پافشاریاما مرجان رو
 ... نھ؟،ی جواب بدھی خواھینم -    
 . شنودیً گرفت، انگار کھ اصال نمی پوست موهیمرجان داشت م    
 ...،یبھ من نگاه کن، لعنت -    
 و مجبورش کرد دیتھ شده را از دست مرجان قاپ پوست گرفمھیشاھرخ پرتقال ن    

 کند، ی شاھرخ را منقلب میزی مرجان تازه دانست چھ چاورد،ینگاھش را باال ب
 . روز انداختھ بودنی شاھرخ را بھ ا،ی و خونسردی تفاوتیسکوت و تظاھر بھ ب

 . داشتانی جوشان جری پوست شاھرخ، خونریز    
 خشم خت،ی کھ نگاھشان بھ ھم آمیرد و ھنگاممرجان بھ چشمان شاھرخ نگاه ک    

 ...،شاھرخ دود شد و بھ ھوا رفت
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 ...،حرف تازه در نگاه مرجان بود، نھ بر زبانش    
 ی بر زبان جاریشاھرخ جوابش را از نگاه مرجان گرفت، الزم نبود کلمھ ا    

 ...،شود
 مرجان بود کھ زودتر واکنش نشان نیا. نگاه ھا اسرارشان را بر ھم فاش ساختند    

 . دادیداد و نگاھش را از کمند نگاه شاھرخ فرار
 ...، نماندهی باقیفرصت... جواب من ھمان است کھ گفتم، -    
 را ی تکراری حرف ھادنیشاھرخ نگذاشت مرجان حرفش را تمام کند، حوصلھ شن    

 .نداشت
 : و مرموز گفتی آنیبا آرامش    
 کنم، یصبر م...  باشد،،ی تکرار کن،ی آن چھ را کھ گفتستیالزم ن...  دانم،یم -    

 ...، سپارمی را بھ دست زمان مزیھمھ چ
خبر نداشت شاھرخ ...  او را آرام ساختھ بود؟ی کرد، چھ معجزه ارتیمرجان ح    

 .خبر نداشت قلب شاھرخ مطمئن و آرام شده است. جواب خود را از نگاه او گرفتھ
   

 خواھد بچھ ام حس کند ی جشنت باشد، دلم نمی ھم تونی خواھد امیرا، دلم مسا -    
 ...، شدهلیطرد فام

 مربوط نی از ھر چھ کھ بھ امد،ی بود کھ خون سارا بھ جوش آی دو جملھ کافنیھم    
 مھیُ بھ مادرش زل زد کھ مرجان مجبور شد کلمات نیبا چنان نگاھ.  بودزاری شد بیم

 ...،کاره اش را ببلعد
 ما نگذاشتھ، ی ذره آبرو براکی...  من نبر،ی را جلونی اسم امگرید... مامان، -    

 ...، آورمی خودم چشمانش را از حدقھ در منمش،یاگر بب
 داشت یچھ اتفاق. دی کرد و تا عمق روحش ترسرتیمرجان از آن ھمھ نفرت، ح    
 افتاده یی جدانشانی کاشتھ شده بود، بشیبذر نفرت در قلب بچھ ھا...  افتاد،ی مشانیبرا

 ...،بود، فرسنگ ھا فاصلھ
 ... پر شوند؟ی فاصلھ ھا قرار بود با چھ معجزه انیا    
 .دیچی شوم در گوشش پی سارا مثل ناقوسیصدا    
در ...  را بفھم،نیا...  شده،لی با آن ازدواج مسخره اش، طرد فامن،یام... مامان، -    
 دارد نیآرم...  برند،ی از قلب ھا طرد شده، عمو و پدربزرگ، اسمش را نمقت،یحق
و ... ُ مرده،نی من ھم امیبرا...  داشتھ،نی بھ نام امی کند فراموش کند برادری میسع

 را در نی اسم امد،ی را از دست ندھتانی بچھ ھاھی کھ بقن آی برادی کنیشما ھم سع
 ...،دیقلبتان خط بزن

از ...  گوشش فرود آمد،ری زی محکمیلیاز حرف سارا مانده بود کھ س یھنوز قسمت    
 ...، آن، ھم سارا مبھوت ماند، ھم مرجانیصدا
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 گونھ اش گذاشت و بھ ی دستش را رو،یسارا مثل بھت زده ھا با ترس و با ناباور    
.  شدرهی مانده بود، خفی بھ دستش کھ در ھوا بالتکلزیمرجان ن.  شدرهیمادرش خ

 . زده بودیلی کھ بھ صورت دخترش سیدست
 راھش نیو بھتر. اوردی ھم بی جورکیمرجان بھ تقال افتاد کھ سر و تھ ماجرا را     

  کھ مجبورشی بود کھ از احساس خودش دفاع کند، احساسنیا
 
 

 . بزندیلیکرده بود بھ گوش دخترش س    
 تا ینوز مادر نشده ا ھ،ی کنفی تکلنیی احساس من تعی برایسارا، تو حق ندار -    

 ی ھر بچگنی امد،ی نداری فرقچی ھن،ی آرمای تو ای نی من، امی برا،یاحساس مرا بدان
 ...، قلب من از دست ندادهی خودش را توی کھ کرده، جایا

 . گونھ اش بودی و ھنوز دستش روختی ری صدا اشک میسارا ب    
 نیی مادر تعکی احساس ی وقت براچی نرود ھادتی را بھ گوشت زدم تا یلی سنیا -    
 ...،ی نکنفیتکل
 ی اتفاقچی بھ دخترش گفت و بھ کار خود مشغول شد، انگار کھ ھنرایمرجان ا    

 پختند، مراسم قرار بود ی می خانگینیری شی مراسم خواستگاریداشتند برا... فتاده،ین
 . انجام شودرمردیدر خانھ پ

ُ بھ اتاقش پناه برد و در را محکم بھ اورد،یم ن در آشپزخانھ دوانی از اشیسارا ب    
 .دیمرجان در برابر واکنش دخترش، فقط آه کش.  خود بستیرو
 را بھ دوش ی بار زندگیی کھ بھ تنھایی سالھانیخستھ از تمام ا... چھ قدر خستھ بود،    
 دی آه کشگریمرجان بار د...  شده بود؟بشیو حاال از آن ھمھ تقال چھ نص...  بود،دهیکش

 ھرچھ کھ بود، او تا حد توان، بھ جھینت...  را بھ پس ذھنش براند،یدی کرد ناامیو سع
تا برداشت محصول، ...  بود، محصولش ھنوز کال بود،کرده  خوب عملفشیوظا

 . مانده بودی باقیادیھنوز زمان ز
 . ماندی نمجھی نتیآنھمھ زحمت، ب    

   
 شناخت، روبرو ی می کھ بھ سختیشنا، در صورت آیدر را کھ باز کرد، با نگاھ    
 .شد
 :دیچی آشنا در گوشش پیی و سپس صداختندیدو نگاه ناباور درھم آم    
تو کھ روز بھ ... دمت،ی شود، چند وقت است کھ ندیمرجان، باورم نم... ا،یخدا -    

 ...،ی شویروز جوانتر م
 کھ بدبخت ییود، بھ اندازه تمام سالھا شده بریچھ قدر پ... زن بھزاد،... پروانھ بود،    

 کھ ی پر از خط، نشان از آدمیصورت...  کرده بود، صورتش خط انداختھ بود،یزندگ
 . شناختی را نمیخوشبخت

 .پروانھ آغوش گشود و مرجان را در برگرفت    
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 ینی بی کھ می کجا و پروانھ ای شناختی کھ می پروانھ ا،ی نشناسیحق دار -    
 ...،کجا
 .زدیانگار اشکش آماده بود کھ بر    
 ...،ی خود داری شناسم، تو کھ جای کنم، خودم، خودم را نمی کھ نگاه منھیبھ آ -    
 بھ صورتش نگاه کرد، بھ تک قی و عمد،ی کشرونیمرجان، پروانھ را از آغوشش ب    

 . شده بودی رحمانھ خط خطی چھ ب،ییبایآنھمھ ز... تک خطوط صورتش،
 ...،ختندی ررونیت بھ زور از دھان مرجان بکلما    
 ...، پروانھیچرا از خودت مراقبت نکرد -    
 آندو را شان،ی بچھ ھاوندیپ.  و سخت در آغوش فشرددیپروانھ را بھ داخل خانھ کش    

 . داده بودوندی بھ ھم پزین
 . زدی ھا را بھ ھم گره می کھ داشت گسستگیوندی بود، پی مبارکوندیپ    
 جوانتر و طنازتر شده ی حت،ی نکرده ایریی تغچیتو ھ...  شود مرجان،یباورم نم -    

 ...، نگاھت پختھ تر شده، جذاب تر شده،یا
 و لحظھ بھ لحظھ دی دوی مرجان مکلی صورت و ھی پروانھ بھ رورانینگاه ح    
 . شدی تر مرانیح

 : لب زمزمھ کردری و زدیسرانجام آه کش    
 ...،بھزاد حق دارد، حق دارد کھ عاشقت باشد -    
 .زمزمھ اش کھ با حسرت و سوز دل ھمراه بود، مو را بھ تن مرجان راست کرد    
اما آن .  بوددهی را از او دزدی زن را عذاب داده بود، و خوشبختنیبھزاد آشکارا ا    

 . داشتیز خوشبخت ای خالی ای زندگزی او ند،ی نالی اش میطور کھ بھزاد از زندگ
 . آوردی خانگینیری تازه دم و شی پروانھ، چایمرجان برا    
 ...، را نداشتمدنتیسالھاست کھ چشم د... نمت،ی ببری خواھم سی من،ی بنشایب -    
 . گشاد شدندرتیمرجان را در کنار خود نشاند و دوباره چشمانش از ح    
 دهییانگار نھ انگار سھ شکم زا... ،یکی بارکلیچھ ھ... ،یچھ اندام دخترانھ ا -    

 را بھ ری خودت و سھ بچھ صغیَ مرد، زندگھی سای عمر، بکیانگار نھ انگار ... ،یا
 تو یمن کھ جا... ؟ی کنینکند جادو م...  مرجان؟ی کنیچکار م... ،ی ادهیدندان کش

 . بودمدهبودم، تا حاال ھزار کفن پوسان
ُ پر بود، اما زبانش، نیباز ھم نتوانست زخم زبان نزند، نگاھش از اعجاب و تحس    

 . زبان عادت کرده بودندشیرسمشان بود، بھ ن.  داشتشین
 کرد پاسخش را با لحن خودش بدھد، گرچھ زبانش از جنس زبان ی سعزیمرجان ن    

 .ردیبگ ادی درسھا را نی بھ او مجال نداده بود تا ایاو نبود، زندگ
 از امتحان یکی...  دھد،ی امتحان خودش را میھر کس...  خودش،ی جایھر کس -    

 . شودی در امتحان آسان رفوزه میکی و دی آی مدیسخت رو سف
 ینیری شاورد،ی خودش نی داشت، اما پروانھ بھ روی دردناکترشیزبان مرجان، ن    

 : گفتینی در دھان گذاشت و با لبخند غمگیکوچک



 184 

 ...، بادکی خکی خودم چھ شدم، ی جانیبب... چ،ی تو ھیجا -    
 ختی از ری حسابکلشیَ ورم کرده، اما ھایمعلوم نبود چاق شده ...  گفت،یراست م    

 . افتادی رفت، بھ نفس نفس می دو قدم کھ راه مرزنھا،یافتاده بود، مثل پ
 ... پروانھ؟یبا خودت چکار کرده ا -    
ھزاران حرف نگفتھ و ... ده،ی بود از ھزاران سؤال نپرسی خالصھ اسؤال مرجان،    

 ...،سرپوش گذاشتھ شده
 ...، کھینی بیم... چکار کرده ام، -    
 بود نینگاھش آن قدر غمگ. پروانھ دستانش را از ھم گشود و بھ اطرافش نگاه کرد    

 .کھ زبان مرجان را بست
 ...،ضی قلب مرکی ساختھ ام، با لی تن علکیاز خودم  -    
 زمزمھ زیمرجان ن.  قلب شکستھ استض،یمرجان دانست منظورش از قلب مر    
 :کرد
 ...، تر است پروانھضیروحت مر -    
 بھ روح یتیاما پروانھ چھ اھم.  شدختھی بھ نگاه پروانھ رینگاھش سخت و جد    
 . دادی مضیمر
...  ماند،ی می چھ از تو باق،ی با ھم داشتھ باشیماری کھ سھ چھار تا بیوقت -    

بھ خدا تا حاال سنگ بوده ام ...  اعصاب،یماری خون، بی قند، فشار خون، چربیماریب
 ...، ام و ھنوز سر پا ھستمامدهیکھ از پا درن

 . خورد سر تکان دادیمرجان با اعصاب    
 غرق ی و مثل آدمھای کھ دو قدم بردارنیا...  سر پا بودن؟یی گوی منیتو بھ ا -    

 ی منیپروانھ تو بھ ا... ھان؟... د؟یای ات تو حلقت بھی و ر،یفتیشده بھ نفس نفس ب
 ...؟ی زندگییگو
 .ختیباز اشک پروانھ فرو ر    
سھ چھار سال از تو بزرگترم، اما ...  روزگار چھ بھ روزم آورده،نیمرجان، بب -    

 ...،میدر کنار ھم مثل مادر و دختر شده ا
 حال، نیو با ا... ختن،ی خودش دل سوزاندن و اشک ریوع کرد براپروانھ شر    
 و دست تا آرنج از النگو دی بلعی میگری پس از دیکی خوشمزه را ی ھاینیریش

 .دی کشیُ اش را بھ رخ مرجان مدهیپوش
 :دیمرجان بھ خنده اش مجال نداد کھ ظاھر شود، بھ پروانھ توپ    
 ی میاز من بپرس... ،ی کنی می کارھا مگر خودت بھ حال خودت دلسوزنیبا ا -    
و ...  ست،ی تحرکی و بیُ خون و فشار خونت از پر خوری قند و چربیماری بمیگو

 ...، استضی اعصاب ھم بھ خاطر آن کھ روحت مریماریب
 در ی در کام پروانھ تلخ شد، عضالت صورتش درھم فشرده شد و بھ سردینیریش    

 : مرجان گفتجواب
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من از تو ...  نرود،ی جوکی ی وقت آب من و تو، توچی کھ قرار است ھنیمثل ا -    
 ...،ی توپی کھ تو آن طور بھ من مدمینپرس
 . شدینگاه مرجان، نرم، و سرشار از عذرخواھ    
 را گفتم، خودت قتیحق...  نگفتم کھ بھ تو بر بخورد،،ی شویحاال چرا ناراحت م -    

 ...، رفتھی جوکی یً در ضمن، فعال کھ آبمان تو،یان دیھم م
 . افتادند و لبخند بر لب ھر دو نشستشانی ھای جوانادیبھ     
 .ِ را ول کندهی فای بی حرفھانی ام،ی در مورد دو گل عاشقمان حرف بزنایب -    
 . بھ پروانھ زدینیمرجان لبخند غمگ    
 با یمدت... ،ی روبرو شوقت،ی کن با حقی دانم سخت است، اما سعیپروانھ، م -    

 اش کم رنگ و کم رنگ ی و تلخیری پذی اما سرانجام آنرا م،ی رویخودت کلنجار م
 عذابت شھی خواھد بود، ھمبتی در تعقشھی ھم،یزیاما اگر از آن بگر.  شودیتر م

 یی بالنیسر خودت چن...  شود،ی تر مرنگ ُ اش لحظھ بھ لحظھ پریخواھد داد، و تلخ
 ...، پروانھاورین

 .سرانجام پروانھ مجبور بھ اعتراف شد    
 ...؟ینی بیآورده ام نم -    
 . و چروک صورتش را نشان داد و دل مرجان فشرده شدنیچ    
در توانم ... رمش،ی توانم بپذی من، آن قدر تلخ است کھ نمی زندگقتیاما حق -    

 ...،ستین
 قتیچنان با التماس بھ مرجان نگاه کرد کھ انگار مرجان وادارش کرده کھ حق    

 ...، کھ در توانش نبودیکار... رد،ی اش را بپذیزندگ
 یکی دی مانست کھ بای میقی پروانھ بھ غرد،یایاما مرجان قصد نداشت کوتاه ب    

ا کرده و از کنار  را بھ حال خود رھزیبھزاد کھ معلوم بود ھمھ چ.  گرفتیدستش را م
 خودش ی دست ھاییوگرچھ مرجان بھ توانا...  گذرد،ی می تفاوتی اش با بیزندگ

 زن بود، مثل خودش، کیپروانھ ...  بکند،ا اش ری خواست سعیاعتماد نداشت، اما م
 ...، خودشھی شبیبا احساسات

 ...،رفتمشی من ھم تلخ بود، اما من پذی زندگقتیحق -    
 نگاھش بی عجیکھ پروانھ بھ شک افتاد و با نگاھ... رفتمش،ی گفت پذدیچنان با تأک    
 .کرد
 ... مرجان؟یرفتیًواقعا مرگ مھرداد را پذ... ؟یرفتیپذ -    
 .ُ مرده شدھی مرجان آن قدر رنگ باخت، تا شبۀچھر    
 او نمرده بود و یمھرداد برا... رفت،ی پذی وقت مرگ مھرداد را نمچیاو ھ... نھ،    

 . راھھ رفتیاما مرجان بھ ب.  زدی پاسخ در نگاھش داد منیا... ُ مرد،ی وقت نمچیھ
 تلخ قتیحق...  من زنده است،ی من، مرگ مھرداد نبود، مھرداد برای زندگقتیحق -    

 ...،رفتمی بود کھ آنرا پذیی من، تنھایزندگ
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 و  زدیپروانھ لبخند مرموز.  بھ آن چھ کھ گفت، شک داشتزی خودش نیحت    
 . بھ سر و گردنش دادیچرخش

 کھ یزی خانھ گذاشتھ ام، تنھا چنی کھ پا بھ ایاز لحظھ ا...  باور کنم؟یتوقع دار -    
 ،ی کنی اگر از آن فرار نم،ی ارفتھی را پذییاگر تنھا...  بوده و بس،یی ام، تنھادهید

 ...،ُ ھمھ پر رنگ استنیپس چرا در گوشھ و کنار خانھ ات ا
 . خوردنش را از سر گرفتینیری بھ مرجان نگاه کرد و شیپروانھ با زرنگ    
 ...،حق با پروانھ بود...  مرجان رسوب شدند،یبھ ھدف زده بود، کلمات در گلو    
 یمنتھ... ،یی گویتو ھم مثل من بھ خودت دروغ م... حق با من است مگر نھ؟ -    

 مجال را بھ آن ھا نیّ جود، اما تو ایمرا م دروغھا روح نی است کھ انیتفاوتمان در ا
 ...، است مرجاننیفرق من و تو در ھم... ،ی دھینم

 ینم...  فرقھا با ھم داشتند،یلی را قبول نداشت، آدمھا خی خط کشنیاما مرجان ا    
 . نگذاشتشی برایاما پروانھ چاره ا...  بکشد،شی ماجرا را پقتیخواست حق

 : دورگھ گفتییخودش، با صدا کلنجار با یپس از کم    
 ...، شودی جا تمام نمنی من و تو، در ھمنیپروانھ، فرق ب -    
 است کھ بھزاد تو را دوست دارد و از نی ھم امانی از فرقھایکی...  دانم،یبلھ، م -    

 ...،من متنفر است
 مسکوت مانده بود، و روح ھر دو را نشانی کھ سالھا بیسرانجام صحبت از حرف    
 را نی عقده چرکنی بودند کھ ای فرصتنیھر دو بھ دنبال چن.  شددهی کششی بود، پدهیجو

 بزنند و بترکانند، مرجان انگار کھ جملھ اش را در ذھنش آماده دارد، بھ سرعت شترین
 :دیپرس
 ... چرا بھزاد دوستت ندارد؟ی دانیتو م -    
لحن . دی تلنبار شده و ھزار سالھ، در چشمان پروانھ زبانھ کشی ھای ھا و دشمننھیک    

 :دی کرد و پرسدیمرجان را تقل
 ... چرا بھزاد دوستت دارد؟ی دانیتو م -    
 زد، نھ ی موج می اش را حفظ کرد، در نگاھش تأسف و دلسوزیمرجان خونسرد    

 ...،ی و دشمننھیک
 

و ...  ھا،یصاحب قلب ناصر... ،ی برنده بودشھیوزد، تو ھم بسمی ھم دلت برادیبا -    
 . بھ حالش ترحم کرددی بدبخت فلک زده، کھ باکیمن، 
 ...،ُ شوھر مردهی گذاشت، مثل زنھاھی گریپروانھ بنا    
ُ عقده نی نھ در مورد ام،ی با ھم صحبت کنمانیامروز آمدم کھ در مورد بچھ ھا -    
 مثل قبل باشد، خاموش و نمانی بزیبگذار ھمھ چ... تحملش را ندارم مرجان،... ،یمیقد
 ...، سر و صدایب

 . کردی کور باز می زد، انگار گره ھایپروانھ زار م    
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 بود، روحش ری کھ در نظر مرجان، کوچک و حقی موضوعنیپروانھ چھ قدر با ا    
 .را گره زده بود

 را خواستھ اند و خدا ھم گری ندارند، ھمدی مشکلچی ھنمایبچھ ھا... نھ پروانھ، -    
ِ دندان کرم خورده را نیا... م،ی کھ مشکل دارمی من و تو ھستنیا...  خواستھ،شانیبرا
 ...، و دور انداختدی کشدیبا

...  داد،ی بھتر دست نمنی از ای بھ پروانھ نگاه کرد، فرصتی جدیلیمرجان، خ    
 .ندازدیدردناک ھزار سالھ را بکشد و دور ب ۀدی دندان پوسنیمصمم بود ا

 و دهی من پوسیاگر بنا بھ دور انداختن باشد، ھمھ زندگ... کدام دندان کرم خورده؟ -    
 ...، ستیدور انداختن

 ی باز مرونی و راه بھ بدی جوشی اشک، انگار از اعماق وجود پروانھ میقطره ھا    
 خواست ی کھ می رحم شده بود، درست مثل شاھرخ، زمانیاما مرجان ب... کرد،

 . شدیَ رحم می روشن کند، بیفیتکل
 دو ی توانستی خودت است، مری ست، تقصی و دور انداختندهی ات پوسیاگر زندگ -    
َ تا از کفت در نرود و تباه نشودی آنرا بچسبیدست َ،... 
 قطع شد، ھیدر کمتر از چند ثان بود، یّاشک پروانھ کھ با آن ھمھ شدت و حدت جار    

 بھ سر و گردنش داد و با طعنھ یِ و نفرت در چشمانش موج زد، قرنھیدوباره ک
 :دیپرس
 ... خودت تباه نشده، ھان؟ی زندگی کرده االی نکند خنم،یبب -    
 . شدی اشھینگاه مرجان بھ سرعت سخت و ش    
 ...،ی اشتباه آمده ا،ی گردی م ھمدردکیاگر بھ دنبال ... تباه نشده،... نھ، -    
 ...، مرجان، خودش را شگفت زده کرد، چھ رسد بھ پروانھییُرک گو    
 بھ مرجان ی خودش را جمع و جور کرد، و نگاه تازه اد،ی پروانھ پریرنگ از رو    

 ...ًنکند واقعا اشتباه آمده بود؟. و دور و برش انداخت
 .د گرفت بھ خوی دردناکشی نزیزبان پروانھ ن    
 ام تباه یمن ھم اگر چشمان تو را داشتم، زندگ... ،یی گویالبد راست م... د،یشا -    
 ...، شدینم

 خود را ،ی کلمات مسموم کننده انیمرجان در برابر چن. فتادیزخم زبانش کارگر ن    
 گرفت چگونھ خود ی مادیداشت ... د،ی کشیَ بھ بر می تفاوتیزره ب.  زدی مدنیبھ نشن

 ی پروانھ را با لبخندۀ توزاننھی جواب نگاه کنیبنابرا.  سازد، و کمتر آزار دھدمنیرا ا
 . دادنیغمگ
 ...، شده امینکی ھا عیتازگ... ،یخبر ندار...  بھ چشمانم ندارد،ی من ربطیزندگ -    
 یری از پی اسرانجام توانست نشانھ... نگاه پروانھ ذوق کرد و قند در دلش آب شد،    

 داند، روزگار ی را از دست مشانی جادو،ییآن چشمان جادو... ابد،یدر مرجان ب
 در گوش ی مخملیمی مرجان، مثل نسی رسانده بود، صدازیگزندش را بھ مرجان ن

 :دیچیپروانھ پ
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 ...، مرا، عشق، نجات دادهیتا حاال، زندگ -    
 بود پروانھ حرفش را دواریام...  شد،ختھی بھ نگاه پروانھ راطینگاه مرجان، با احت    

 . راھھ زدی صاف بھ بد،یاما پروانھ نفھم... د،ی گویدرک کند و بفھمد کھ او چھ م
 : گفتی لرزان و در بغض شکستھ ایبا صدا    
 کھ از ھمان اول، ی تو را عشق، نجات داد، عشقیزندگ...  را گفتم،نیمن ھم -    
 . بودی من خالی در زندگشیجا

 ...،یدی تو دزدزی کھ عشق مرا ننی ایعنیلحنش متھم کننده و طلبکارانھ بود،     
 ...، را بھ وضوح در نگاھش خواندنیمرجان ا    
 کنم، و ی میُعشق مھرداد، ھمھ وجودم را پر کرد، ھنوز با آن احساس خوشبخت -    

 پا ی کنم و رو کھ مبارزهنی عشق بھ ام،ی عشق بھ بچھ ھا،یدر کنار آن، عشق بھ زندگ
 نمی و زماوردیَ بھ درم بشھی از ری طوفانچی کھ اجازه ندھم ھنیعشق بھ ا... ستم،یبا

 یُ بھ رنگ و نخ و نقش، کھ مثل مسکن، آرامم مشقع... ،یعشق بھ قال... بزند،
 ...، مرا نجات دادندی عشقھا زندگنیھمھ ا... ساخت،

 شی و خودش را بھ فنجان چاختیپروانھ از نگاه صاف و پوست کنده مرجان گر    
 .اما مرجان دست از سؤالش برنداشت. مشغول کرد

 دستت را گرفت و یچھ عشق... ؟ی داشتی در زندگیتو چھ عشق...  پروانھ؟یتو چ -    
 ... جا رساند؟نیتو را بھ ا

اما ...  سؤال را داده بود،نیًاو قبال جواب ا... پروانھ از پاسخ دادن، طفره رفت،    
 نگاھش را با سماجت بھ پروانھ دوخت، نی خواست، بنابرای میقتریان پاسخ دقمرج

 ی مرشی بود کھ با آن نگاه دارد تحقنیُبرداشت پروانھ از نگاه رک و سمج مرجان ا
 . زبان پروانھ بودری اعتراف از زدنیش کھ قصد مرجان، کیکند، در حال

 . شدی روشن مدی ھر چھ زودتر باده،ی دندان پوسفیتکل    
 : طلبکار پرخاش کردیپروانھ با لحن    
 ...،نیبب -    
 ی رمقی و بریدستان پ.  اش را بھ مرجان نشان داددهیدستان از النگو و انگشتر پوش    

 . تالش نکرده بودندزی چچی نگھ داشتن ھای بھ دست آوردن، و یکھ برا
 . عادت کرده بودندی کھ از ھمان ابتدا بھ ناتوانیدستان    
عشق مرا ...  نبود،نی دستم را گرفتھ بود کھ حال و روزم ایاگر عشق... ن،یبب -    

 ...،بھزاد
 .دیمرجان پابرھنھ بھ وسط حرفش دو    
 ...،ی نفر خالصھ کرده بودکیتو عشقت را در  -    
 ... کردم؟ی خالصھ مدیپس در ده نفر با... نھ، -    
اما مرجان از کوره بھ در نرفت و ... د،ی کشغی بر سر مرجان جًبایپروانھ تقر    

 . اش را ھم چنان حفظ کردیخونسرد



 189 

 بماند و ی باقشی سر جاط،ی شرانی در بدتری گرفتھ بود کھ حتادیاو از شاھرخ     
 .ردی دلخواه را بگجھینت

 . آمدی بھ زانو در نمنگونھی قلبت ا،ی کردیاگر عشقت را بھ ده قسمت م... بلھ، -    
آب دھانش ...  باشد،دهی گشاد شدند، مطمئن نبود درست شنرتیپروانھ از حچشمان     

 .را بھ زور قورت داد
 ...؟یی گویمرجان، معلوم ھست چھ م...  من،یخدا -    
 . پروانھ سر رفتیھای بازجیحوصلھ مرجان از گ    
ناگھان ... ستند،یمنظورم آدمھا ن... م،ی گویبفھم کھ چھ م... احمق نشو پروانھ، -    

 . خودش افتادی دردھاادی شد، بھ ینگاه مرجان ابر
 ...،ستندی بلد نیگریآدمھا جز دل شکستن، کار د -    
 . دلش را شکستھ بودی بھ نوعزی مھرداد نیحت    
 باش، کھ فقط متعلق بھ خودت باشد، یزی عاشق چ،ی سرپا بمانی خواھیاگر م -    

 .ردیشد آن را از تو بگ کس قادر نباچیفقط مال خودت، و ھ
 ی اش بھ دوست داشتن کسانی ھمھ زندگد،ی درخشی میبینگاه مرجان در برق عج    

 . آن ھا را از او گرفتھ بودی رحمیگذشتھ بود کھ روزگار با ب
 ... کھ فقط متعلق بھ خودت باشد؟زیآن چ...  مرجان؟یتو آن را دار -    
 و ،یعشق بھ قال...  نھ،ایً دانست واقعا آنرا دارد یمرجان شک داشت، ھنوز نم    

 ی عشق کوچک، خود را تسلنی کرد با ایکارگاه کوچکش متعلق بھ خودش بود، سع
 .بدھد
تو ھم مثل ...  کھ فقط مال خودت باشد،یعشق...  مرجان، مگر نھ؟یتو آن را ندار -    
 ...،آدمھا قلبت را شکستھ اند... ،ی زخم خورده ا،یمن
 خود ی ھمدرد براکی بھ پروانھ دست داد، سرانجام توانستھ بود یاحساس بھتر    

 .ابدیب
 . در انکار آن داشتی او بود، ھر چند کھ مرجان سعھیمرجان شب    
 بھ پروانھ نگاه کرد و سپس دستش را گرفت و بھ رهی خی با نگاھیمرجان لحظات    

 .دیدنبال خود کش
 . نشانت دھمیزی چکی خواھم یم... ا،یب -    
 یپروانھ نم. ِ گذشتند و مرجان در کارگاه کوچکش را گشوداطیُ تند از حییبا قدم ھا    

 تند مرجان یاز سکوت مرموز و قدم ھا.  روبرو شودیزیدانست قرار است با چھ چ
 . کرده بودرتیح

 ام  عشق، توانستھنی سالھا، با انی جاست، در تمام انیبھشت من ا...  جاست،نیا -    
 ...،ستمی پا بایرو
 . پروانھ گره خوردرانینگاھش در نگاه ح    
 یای فقط متعلق بھ خودم است، مال خودم، دنستم،ی نکی کس شرچی جا را با ھنیا -    

 .ردی عشق را از من بگنی تا حاال نتوانستھ ای کسچی و ھی اتفاقچیخودم ھ
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 . شده بودی گرفت، درخشان و ملکوتی مھینگاھش انگار از عشق، جانما    
 متر بھ یسانت...  شد، آجر بھ آجر،دهی آن بھشت کوچک کشینگاه پروانھ بھ سو    
 کھ از ییاھایو آن جا فقط و فقط عشق بود، بھ ھمراه آرزوھا و رو...  متر،یسانت

 ...، نبودندھی شبینی زمیلطافت و قداست، بھ آرزوھا
 .ھ عشق، زانو زدقلب پروانھ در برابر آنھم    
... عکس بچھ ھا،...  تاقچھ، با آن لبخند و نگاه مسحور کننده،یعکس مھرداد رو    

با آن ... ،یو دار قال.... وسف،یُ و حسن ی و داوودی شمعدانی حافظ، گلدانھاوانید
 زنده یانگار موجود...  زد،یانگار با آدم حرف م...  کننده،رهی خیرنگ ھا و نقشھا

 . کردی نگاھت مق،یعم ی و با نگاھد،یکش یبود، نفس م
 ...، فھمدی آدم را می زند، و چھ قدر خوب حرف ھایبا آدم حرف م... ؟ینی بیم -    
 .دی دیبھ وضوح م... د،ی دیپروانھ م... بلھ،    
... ،»من ھم ھستم«... د،ی کشی مادی فریانگار در آن بھشت کوچک، موجود زنده ا    

 .دی شنی را پروانھ بھ وضوح مادشی فریو صدا
 ...، ام تلنبار نکنمنھی سی را تومی گرفتھ ام غصھ ھاادی -    
 کھ فرزندش را ی رفت، و مثل مادری دار قالی زد و بھ سویقیمرجان لبخند عم    

 .دی رنگارنگ کشی قالی کند، با عشق، دست بھ روینوازش م
 ...،میم را فقط بھ آدمھا نگو گرفتھ ام دردادیسالھاست ھم صحبتم شده،  -    
 ...،نگاه دو زن در ھم گره خورد    
 ...،می توانستھ باشم منظورم را روشن بگودوارمیام -    
 نیروشن تر از ا...  و احترام پروانھ، پاسخ مرجان را داد،نینگاه سرشار از تحس    
 ...،نی از ارگذارتری و تأثباتریو ز...  شد گفت،ینم

 سبکبار دستش را گرفت و نگاھش را با تمام یبا لبخند.  پروانھ آمدیومرجان بھ س    
 .ختیوجود بھ نگاھش ر

 ی را ھمھ جای کھ خوشبختیوقت...  بھشت کوچک بساز،کی خودت یتو ھم برا -    
 ...،افتی ی بھشتت خواھی آن را تو،ی کنیخانھ ات گم م

 
ُ برد، و قرار بود خودش بھ دنبال رمردی را بھنام بھ خانھ پی خانگی ھاینیریش    

 ...،دی درخشی در نگاه مرد جوان م،یبرق خوشبخت. دیایمرجان ب
 و بھ د،ی رسی کرد کھ داشت بھ عشقش می می مرجان، بھزاد جوان را تداعیبرا    

 ...، خوشبخت بودایاندازه تمام دن
 ...، داشت، نھ خوشبخت بود نھ بدبختیبی غرتیاما نگاه سارا حکا    
 ری زنیو متعجب بود چرا زم...  گذارد،یُ سست قدم مینیانگار اعتقاد داشت بر زم    

 کرد، ی بود کھ داشت از خودش سؤال میتیسارا در وضع...  شود؟ی نمی خالشیپا
 خود ی زود جوابھا را برایلی بود کھ سارا خدواریو مرجان ام...  شمار،ی بیسؤالھا
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کھ بر آن گام گذاشتھ، محکم و قابل اعتماد  ینی ببرد زمی زود پیلیخ. روشن کند
 ...،است
 یلیخ... زد،ی اش را در قلب عاشق بھنام بری خانھ خوشبختی ھاھی زود پایلیخ    

 .قبل از آن کھ قلب عاشق بھنام، دلسرد شود... زود،
 . بھنام، بھزاد بھ دنبال مرجان آمدیبھ جا    
 بود کھ بھزاد، خود را بھ مرجان نشان نداده بود، و نگاھشان در ھم گره یمدت    

 در نگاه ی بزرگیدگی ھنوز رنجخت،ی کھ نگاھشان بھ ھم آمیو ھنگام... نخورده بود،
 . آن، قلب مرجان فشرده شددنیکھ با د...  بزرگ،ی دلتنگکیبھزاد بود، و در کنار آن 

 . مادر خوشبخت بھ بھزاد لبخند زدکی، و مثل  بوددهی پوشییبایمرجان لباس ز    
 . اکتفا کردیبھزاد بھ لبخند کوچک    
 ...،فتادهی طرفھا ننی ست گذرت بھ ایمدت... ،ینی بھزاد؟ سرسنگھیچ -    
 شوخ، بھزاد را نگاه کرد، اما بھزاد حواسش بھ ی محو، و نگاھیمرجان با لبخند    

 .نداختیمرجان ن ی بھ سوی نگاھمی نی بود، حتیرانندگ
اگر قرار ...  ست، من مادر عروسم، و تو پدر داماد،یامشب مراسم خواستگار -    

 ...، ماندی می نگفتھ باق،یادی زی حرف ھا،ی باشنیباشد کم حرف و سرسنگ
 رونی کند کھ حرف بزند و از آن سکوت مرگبار بقی خواست بھزاد را تشویم    

 .دیایب
 . نگاھش کردبی عجیبھزاد بھ طرز    
 مجال صحبت کردن بھ ی حترمردیپ. مطمئن باش.  ماندی نگفتھ نمیھر چند حرف -    

 . آوردیخودش سر و تھ ماجرا را ھم م.  دھدیمن و تو نم
 ی نمیبھ اندازه مرجان احساس خوشبخت.  بوددایً در لحن بھزاد کامال پی عالقگیب    

 .د نبود پدر خوشبخت، از ازدواج پسرش شاکیکرد، مثل 
 ...،دی مرجان خلنھی در سیخار    
 خوشحال ادی زوندی پنی کنم از ایحس م...  مسخره است بھزاد،یلیرفتارت خ -    

 .یستین
 ...،ی در مورد من افکار و احساس مزخرف داشتھ اشھیتو ھم -    
 از آن حالت ی بھ مرجان انداخت، نگاھش کمی و سپس نگاھد،یچیبھزاد بھ چپ پ    

 . بھ خود گرفتھ بودطنتی از شی در آمده بود و رنگیدلمردگ
 دنده لج، و زور ی روی کھ افتاده بوددی آی مادتیآنروز ...  حق با من بود،یدید -    

 ی مادتی... ؟یدی بھ دنبالش تراشلی شود، و ھزار دلی کھ سارا زن بھنام نمی زدیم
 ...د؟یآ

 . از آن روز نگذشتھ بودیادیود، مدت ز بادشی خوب یلیخ... بلھ،    
 سرد یو کف دستانش عرق...  سرد شروع کردند بھ تن مرجان فرو رفتن،یسوزنھا    

 .نشست
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 ی را خالدانی مشھیو مثل ھم...  حق با توست،شھیآنروز فکر کردم مثل ھم -    
 ...،کردم

 . بھزاد نشستی از خشونت بھ صداییرگھ ھا    
 .حق با من بود...  نبود،اما حق با تو -    
 .دی مرجان چرخی بھ سوی طلبکار و عصبیناگھان ترمز کرد، و با نگاھ    
حاالست ... حاالست کھ پروانھ از راه برسد،...  ترمز کرده بود،رمردی خانھ پیجلو    

 ...،نندیکھ پسرھا آن نگاه ناآشنا را در چشمان پدرشان بب
 ابانی نبود، خیدھان مرجان خشک شد، و با ھراس بھ دور و برش نگاه کرد، کس    

 .ُپھن و پر درخت، ساکت و خلوت بود
 ...،یبھ من نگاه کن لعنت -    
 عمر طلبکارش بود و با رفتار کیو مرجان مجبور شد بھ او نگاه کند، بھ او کھ     

 . منطقش تن او را لرزانده بودیب
 ... کنم؟ی ھا بھ چھ فکر می تازگی دانیم -    
 ...، بودشدهی ھا ندیاو کھ تازگ...  دانست،ی مدیاز کجا با    
 سالھا چھ آسان از حق خودم نی ایو من در ط...  حق با تو نبود،شھی کھ ھمنیبھ ا -    

 ...، حق با توستشھی آن کھ مثل ھمالیگذشتم بھ خ
... د،ی جوشی بھزاد میدمکھا در پشت مری وحشی و خشمیدگی رنج،یدلتنگ    

 .دیمرجان ترس...  بود،دهی کھ از عمق بھ سطح رسیخشم
 ...، اش گرفتی جددی داد کھ حق با اوست و باینگاه بھزاد ھشدار م    
 خشن، اما یبا لحن.  پنھان کند،ی نقاب خونسردری کرد ترسش را زیاما مرجان سع    

 :پرخاش کرد... نھ بھ خشونت بھزاد،
 ...؟ی ھم داشتیمگر تو حق... کدام حق؟... حق؟ -    
 .عضالت فک بھزاد منقبض شدند    
 حق من بود کھ از عشقم مراقبت نی عمر دوستت داشتھ ام، اکیالبتھ کھ داشتم،  -    

 دلم التی کھ فقط با خنینھ ا... حضور دائمت را،...  داشتھ باشم،یکنم و تو را در زندگ
 .را خوش کنم

 .دی در نگاه بھزاد زبانھ کشی وحشیشآت    
بھ گمان آن کھ تو ...  راحت از حق خودم گذشتم، مثل ابلھ ھا،یلیخ... ؟ینی بیم -    

 جاده نی کھ ای و مرا ترساند،ی زدی طرفھ دم مکی یتو از عشق... ،یی گویراست م
 ...،ت نداشی کھ بھ قول تو، راه برگشتی شود، جاده ای من ختم می طرفھ بھ نابودکی

 .دی و وسط حرفش پراوردیمرجان طاقت ن    
 سر از ناکجا آباد در ی خواستیم...  طرفھ نبود؟کی یمگر جاده ا... مگر نبود؟ -    

 ...؟یاوریب
 . ترساندشتری بھزاد، مرجان را بیپوزخند عصب    
 ... ام؟اوردهیمگر حاال سر از ناکجا آباد در ن -    
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 دهی نرسی اجھی و بھ نتمی کلنجارھا داشتھ انیبس کن بھزاد، چھارده سال از ا -    
 ...، خرابش نکنمانی کنم امشب را بھ خاطر بچھ ھایخواھش م... م،یا

 ...، بھزاد کاستتی مرجان، از عصبشانینگاه خواھشمند و پر    
 ۀزیمن ھم آنرا آو.. .ست،ی حق با تو نشھی گوشت کن مرجان، ھمۀزی را آونیفقط ا -    

 . کنمیگوشم م
 آن ی بک جملھ پنھان بود، کھ مرجان نخواست حتنی در ھمیادی نگفتھ زیحرف ھا    

 بھزاد نی شود، خودش را از ماشی کھ از قفس آزاد میفقط مثل پرنده ا. ھا را بشنود
 . انداخترونیب

   
 فشیانگار داشت تکل د،ی درخشی می رنگ گرفتھ بود و لبخندش کمینگاه سارا کم    

 ی عشق بھنام می قلبش را بھ روی کرد، انگار داشت درھایرا با خودش روشن م
 .گشود

 در زی ننی کرد امیآرزو م.  دخترش خوشبخت بودیمرجان بھ خاطر خوشبخت    
 . خودش ساختھ بود، خوشبخت باشدی کھ برای تازه ایایدن

 .ستی او نی برایی آن آدمھا جانی با،ی دانست در آن دنی بود، اما منشیدلتنگ ام    
 تمرکز دھد، اما باز فکرش ی قالی کرد رویمرجان افکارش را جمع کرد و سع    
 و افھیپسر جذاب و خوش ق... ن،یآرم.  شددهی کشنی آرمی بھ سونباری اد،یپر

 نی پسرش آستی مادر خوشبخت، براکی خواست مثل یچھ قدر دلش م... باھوشش،
چھ قدر ... ند،ی دل خودش بنشھ باشد، ھم بنی کھ ھم انتخاب آرمیدختر... باال بزند،

...  اش بگذارد،یشانی خواست انگشتر بھ دست عروسش کند، بوسھ بر پیدلش م
 کھ با سارا داشت، و حسرت بر دل مرجان ینیریدرست مثل پروانھ، و آن تجربھ ش

 .گذاشتھ بود
 ...، و آن افکار مزخرفشنیآرم.  فکر کردنشی و نگران تر بھ آرمدیمرجان آه کش    
 ...، بھ درد نخوردی نسل، و آن ھمھ عقانی از ایمرد جوان    
 ی پول می را برای انگار زندگنیآرم...  را درک کند،نی توانست آرمیمرجان نم    

 ...،ی زندگینھ پول را برا... خواست،
 نی ھمی زندگی براشیالھمھ تق... ن،یفقط ھم.  خواست ثروتمند شودی منیآرم    

 ...؟یبعد از آن کھ ثروتمند شد...  بود بعد چھ؟دهیمرجان از پسرش پرس... بود،
 آماده در ذھنش نداشت، گفتھ بود بھ ی سؤال مانده بود، پاسخنی در جواب انیو آرم    

 ...، کنم، بعد از آن کھ ثروتمند شدمی سؤال فکر منیوقتش در مورد ا
 ی برای ترسم پاسخیم... ر،ی دیلی خن،ی است آرمری بود، آن وقت ددهیو مرجان نال    

 ...،یابی سؤال ننیا
 ی زندگشیھمھ تشو...  سؤال را نداشت،نی پاسخ اافتنی نای افتنی شی تشونیاما آرم    
 . بودی پول و حساب بانکن،یآرم
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 بھ سفره ی اضافی خواست نان خورینم* جملھ بود کینظرش در مورد زن، فقط     
 ...، خود داشتیبچھ کھ جا* اش ببندد

 ...، بودنددهی را از سنگ تراشنیانگار قلب آرم    
 ...؟یخانم ناصر -    
 ی رو برگرداند و چھره بھ چھره آقایمرجان با کنجکاو.  ناآشنا بودییصدا    

مرجان، .  بودنداری تاالر فرش شھریدر چند قدم.  پدر شاھرخ قرار گرفتار،یشھر
 ...، کندی کرد آن جا چھ مرتی حزیودش نخ

 ...رم؟ی وقتتان را بگی توانم چند لحظھ ایم -    
 آن نگاه آشنا حس کرد ضربان دنی داشت، مرجان با دی و مؤدببی نگاه نجرمردیپ    

 . بودھیچھ قدر نگاه پدر و پسر بھ ھم شب.  شودیقلبش تندتر م
 از رنگ ھا و ییایدن...  قدم بھ تاالر باشکوه فرش گذاشت،رمرد،یمرجان بھ دنبال پ    

 . بخش بودنی تسکشی مرجان آشنا، و برای کھ برایبھشت... نقشھا،
 را کھ بھ او تعارف شده بود از ی ارقھوهی نشست و شی مبل مجللیمرجان رو    

 اری بسرمردی شد، نگاه پی با او رفتار مانی پری برداشت مثل شاھزاده ھاینیداخل س
 با رمرد،ی کھ نگاه پیوقت...  داند،ی مییزھای چرمردی داد کھ پی بود و نشان میمیصم
 . کشدی مری تشی حس کرد ستون مھره ھامرجان،  شدختھی بھ نگاه مرجان راطیاحت
 ...،یخانم ناصر -    
ً عمدا مکث کرد تا حواس مرجان را کامال متوجھ موضوع کندرمردیپ     ً. 
 ...،ن صحبت کردهشاھرخ با م -    
 نگاه کند، مثل دختر بچھ ھا ضربان قلبش رمردی نتوانست بھ چشمان پگریمرجان د    

 . آوردی فشار مشی ھاقھیباال رفتھ بود و خون داغ بھ شق
 ...،او از من خواستھ کھ با شما صحبت کنم -    
 ضربان قلبش بھ حال.  شدندفیکلمات بھ سرعت در ذھن مرجان رد    

 
 

 تر از پسرش ی منطقرمردی گفتن داشت، پی برایی حرف ھازیاو ن.  برگشتیعاد    
 شی پدر، پسر را سر جاقی بود از طردواری شد دو کلمھ با او حرف زد، امیبود، م
 .بنشاند

 گفتن نمانده، پسر ی برای حرفم،ی را با ھم زدمانی ما حرف ھاار،ی شھریآقا -    
 . مرا درک کند خواھد حال و روزیشماست کھ نم

 . زدی نگاه کرد و لبخند خستھ ارمردی بھ پیبا درماندگ    
 ...د؟ینی بی پسرتان را میقگی کج سلد،ینی بیم -    
 . سر تکان داد و حرف مرجان را قطع کردی جدی با نگاھرمردیپ    
 . کندیپسرم بھ انتخابش افتخار م... ،یقگی اما نھ کج سلنم،ی بیم... بلھ، -    
 .قلب مرجان منفجر شد    



 195 

 ...د؟ی انتخاب را قبول دارنی شما اار،ی شھریآقا...  من،یخدا -    
 ی فرزندش نمی را برای انتخابنی چنی پدر و مادرچیًقطعا ھ... شک داشت،    

 ...، نخواستھ بودنی امیخواست، ھمانطور کھ خودش برا
 . ارتعاش بودی قاطع و برمرد،ی پیاما صدا    
 ...، گذارمیمن بھ انتخاب پسرم احترام م -    
 می تصمنی پدر، پسر را از اقی بود از طردواریدود از کلھ مرجان بلند شد، ام    

 .ِچشمان مرجان گرد شدند.  بر باد رفتدشیوحشتناک منصرف سازد، ام
من خودم بچھ دارم، ... د؟ی بزنی حرفنی چندی توانی چطور مار،ی شھریآقا -    

 نی است کھ فرزندشان بھترنی پدر و مادر ای کنم، ھمھ سعیس شما را درک ماحسا
 ...، برسدنھای اش بھ بھتریانتخاب را داشتھ باشد در تمام زندگ

 . مطمئن و محکم بودشی باز حرف مرجان را قطع کرد، و باز صدارمردیپ    
 ی دانم کھ پسرم انتخاب درستیو من م... حق با شماست،... درست است، -    

 ...،کرده
 . شدختھی بھ نگاه مرجان ری جداری بسرمرد،ینگاه پ    
 ...، انتخاب را کردهنیپسرم بھتر -    
کلمات بھ زور .  را فشرد و راه تنفسش را سد کردشی گلویمرجان حس کرد دست    

 . خارج شدندشیاز گلو
 بودم با کمک شما بتوانم شاھرخ را سر دواریمن ام... ار،ی شھری من آقایخدا -    

 ...، باز کنمی زندگیتھای واقعی و چشمانش را بھ رواورمیعقل ب
 صورت مرجان را یای با دقت، زوارمردی بھ چھره مرجان نمانده بود، پی رنگچیھ    
 ...،دی کھ شاھرخ زده بود، رسی و بھ حرفدیکاو
 .دی ترسی ممرجان... فقط ترس،... مانع بزرگ، ترس بود،    
 : زد و با متانت گفتینی لبخند غمگرمردیپ    
 را دارد کھ با کمک من شما را سر عقل دی امنی ھمًقایجالب است، شاھرخ ھم دق -    

 ...، بھ ھم استکی تان نزدیچھ قدر خط فکر... د؟ینی بیم. اوردیب
 . رفتی منیی آب دھانش بھ زور پای مرجان چنان خشک شده بود کھ حتیگلو    
 وقت چی کرد، ھیمرجان فکرش را نم... ،ی جداری شده بود، بسی جدزیھمھ چ    
 ...، ساختی را در ذھنش مجسم نمی لحظھ انیچن
 بھ رمردی پیپا.  پسرش شودی خواست کھ وارد زندگیو حاال پدر شاھرخ از او م    

 نیرچھ بود ب نبود، ھنی وقت در بچی ھی نفر سومی با بھزاد، پای آمده بود، حتانیم
 ...،چاندی پی کرد و بھزاد را می مدای پیزی مرجان راه گرشھیخودشان بود، و ھم

...  بماند،فی شود و سردرگم و بالتکلچاندهی خواست پی کھ نمنیاما شاھرخ، مثل ا    
 . پدرش را بھ ماجرا کشانده بودی راه، پای ابتدانیدر ھم

 را یمن کھ دلنگران... د؟ی کنی خودتان را راضدی توانی چطور مار،ی شھریآقا -    
...  ھم بترسد،دی ترسد، بای اتفاق منی قلبتان از انمی بی من کھ منم،ی بیدر نگاھتان م
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 اش یُ اش را پر کند، بھ زندگی دارد، کھ ھمھ زندگازی نیشاھرخ بھ دختر جوان
 شده دهی شاخھ چمن از... از دارد کھ بھ شاخھ باشد،ی نیطراوت ببخشد، شاھرخ بھ گل

 .ام
 . را نگاه کردرمردی پن،ی غمگیبا چشمان    
 با د،یری اشتباه را بگنی ای جلودیشما با... ار،ی شھری کند، آقایشاھرخ اشتباه م -    

 ...، خودشی شود، ھم زندگی من تباه می اشتباه، ھم زندگنیا
 . و مضطرب شدزی ترمردینگاه پ    
 ... شما؟یزندگ -    
...  گذشتھ ام،یبا زندگ...  با خانواده ام،م،یارتباطم با بچھ ھا...  من،یزندگ... بلھ، -    

 ...، دھمی شناسم، و دوستشان دارم، از دست میارتباطم را با ھمھ آن چھ کھ م
 التماس رمردینگاھش بھ نگاه پ.  دو رگھ شده بودش،ی مرجان از ترس و تشویصدا    

 . زندی دست و پا مژهی اکسی ذره اینست کھ برا مای میقی کرد، بھ غریم
 لی ترسش، دالی او براد،ی گوی مرجان چھ مدی فھمینم.  ماندرانی حرمردیپ    
 . داشتی درکرقابلیغ

 شاھرخ شما را بھ قفس ستیقرار ن... د؟ی ارتباطتان را از دست بدھدیچرا با -    
 ...،ندازدیب

 ی ھرگز مرا نممیبچھ ھا...  دھم،یا از دست م خودم ریایدن...  اندازد،یاما م -    
 ...، طور خانواده امنیبخشند، و ھم

 بود، و شی خاموش در گلویادیفر. ختی آورمردیدوباره نگاه ملتمسش بھ نگاه پ    
 ...، اشک در عمق چشمانشییایدن

و از ... رمعمول،ی ازدواج غکی...  کس درک نخواھد کرد،جی ازدواج را ھنیا -    
 ...، طرد شدهنم،ی بی حاال منیھم
 : خستھ اش پرخاش کردی با صدااورد،ی طاقت نرمردیپ    
 یای دندی است کھ خودتان قادر باشنیمھم ا...  دارد؟یتیچھ اھم... طرد شود، -    

 ...،دیخوشبختتان را بساز
 . را بلند کردشی صدازیمرجان ن    
ُ دل ببرد تا شیای از دنستیپسر شما قرار ن... ار،ی شھری بود آقامیاما قادر نخواھ -    

 من نیا...  ازدواج، طرد نخواھد شد،نی او ایایچون در دن... وندد،ی من بپیایبھ دن
 و ی دوست داشتنیای از دنم،یاز مھردادم، از بچھ ھا... ُ ببرم،میای از دندیھستم کھ با

 ...، کھ بھ آن خو گرفتھ امی اذشتھاز گ... م،یآشنا
 . بھ التماس نشستزی نرمردینگاه پ    
قرار است ... ،ی دل بکنتیای کس مجبورت نخواھد کرد از دنچیھ... نھ مرجان، -    

 زی شاھرخ نیای خودت بھ دنیایقرار است عالوه بر دن...  بخورند،وندی بھ ھم پایدو دن
کھ آنرا از تو  شود، نھ آن کی تو شریای عالقھ مند است با دنزیاو ن... ،ی کندایراه پ

 ...،ردیبگ
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 ی بھ سختی بغض سنگی از البالشیصدا...  شد،یسرانجام اشک مرجان جار    
 . شدیخارج م

 کی من د،ی مرا درک کندی توانی و بھتر مار،ی شھری آقادی دانیشما کھ بھتر م -    
ُ کھ ھمھ قلبم را پر کرده، ھمانطور کھ شما آن ی کامل پشت سر دارم، و عشقیزندگ

 ما با آن ده،ی رسانی بھ پاًبای تقری من و شما زندگیبرا... د،یعشق را در قلبتان دار
 بود پا بھ می قادر نخواھمی دارمانی کھ در خاطره ھاینیری کامل و شیھمھ لحظھ ھا

 ی حق را بھ ما نمنیا کامل گذشتھ، ی آن زندگقت،یدر حق... م،ی بگذاری تازه ایزندگ
 .دھد
 در ذھنش ی شده بود و کلمات بھ سخترانی بند آمد، حی لحظھ ای برارمردیزبان پ    
 کرد، زمزمھ ی مینی کھ بر تک تک کلماتش سنگی شدند سرانجام با اندوھی مفیرد

 :کرد
 گری ام را بدھم و بار دی مانده بود، حاضر بودم ھمھ زندگمی برایاگر فرصت -    

 ...، را تجربھ کنمحانھی عشق رھی شبیعشق
 چشمان مرجان یدستان مرتعشش را جلو.  مرجان را تکان دادرمرد،ینگاه پ    

 .گرفت
 دست نیکدام عشق بھ ا...  توانم بکنم؟ی دست ھا چکار منیبا ا... د،ییشما بگو -    
 ... از کار افتاده اعتماد خواھد کرد؟یھا

 . سر تکان داد خودشی بھ خاطر بدبخترمردیپ    
 دست ھا بسازم، نی از محاالت است بتوانم خانھ عشقم را با امی بگودی منم کھ بانیا -    

 ...،نھ شما
 . و مرتعشش گرفتریناگھان دستان مرجان را در دستان پ    
 ی بزرگی ناسپاسده،ی نرسانی دست ھا بھ پانی ای برای دست ھا جوانند، زندگنیا -    

 دست ھا نیا... د،ی را از حاال از کار افتاده کنرومندیجوان و ن دستان نیست کھ ا
 ...، بسازند کھ سالھا سرپا باشدیقادرند خانھ عشق

 د،ی کشرونی برمردی پفی دستان سرد و ضعنیمرجان با وحشت، دستانش را از ب    
 ی برای از او بخواھد خانھ عشقرمردی باشد کھ پی قدر جدنی اھی کرد قضیباور نم

 :دیبا التماس نال... پسرش بسازد،
 ...،شی من خانھ عشقم را ساختھ ام، سال ھا پار،ی شھریآقا -    
 کی ی ات بھ پاینگذار جوان...  بساز،گری دیکی آمده، شیحاال کھ فرصتش پ -    

 .ُمشت خاطره سرد تلف شود
 ...منظورش چھ بود؟... خاطره سرد؟    
 ...نم ھم شده خاطره سرد؟ خاحانھینکند خاطره عشق ر -    
 . بودهحانھیتازه دانستھ بود کھ مادر شاھرخ، نامش ر    
 :دی کشادی دگرگون فریبا حال.  شدشتری و لرزش دستانش بدی پررمردیرنگ پ    
 ...؟ینی بیمن آفتاب لب بامم، نم... ،ی کنی مسھی قدر خودت را با من مقانیچرا ا -    
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 نگاھش کرد و ی کنترل بر اعصابش را از دست داده بود، مرجان با نگرانرمردیپ    
 . گشترمردی پنی جھت تسکیدر ذھنش بھ دنبال جملھ ا

 ...، کنمی خواھش مد،ی آرام باشار،ی شھریآقا -    
 ی اعصاب من راه می مزخرف روی تراشلی دلنیتو با ا... ،ی گذاریتو نم -    
 ...،یرو
 .ختی بھ دستان مرجان آوازمندی و نفی آدم ضعکی مثل رمرد،یناگھان پ    
 ...،رمی بعد بمنم،ی خواھد بچھ شاھرخ را ببی چھ قدر دلم می دانینم -    
 از چشمش برداشت تا اشکش را نکیع. ُ را پر کردرمردی پیاشک، چشمان کم سو    

 .پاک کند
 ...،ُ کھ آرزو بھ دل مردحانھیر -    
 .ُدوباره نگاه خواھشمندش، چشمان مرجان را پر کرد    
 ...،رمینگذار کھ من ھم آرزو بھ دل بم -    
 را از پشت زی خشک شده بود، و ھمھ چی صندلی مجسمھ، روکیمرجان مثل     

 . شکستھ بودیُ در پس بغض سنگشی و صدادی دی اشک منیپرده سنگ
 ... بودند؟ازمندی خراب شده شان، بھ دستان او نی زندگی بازسازیچرا ھمھ برا    
 ...د؟ی دیچرا خودش آن معجزه را نم... دند؟ی دی در دستانش میچھ معجزه ا    
 ی دستان مھرداد، خانھ عشقی کھ با ھمراھیمرجان بھ دستانش نگاه کرد، بھ دستان    

 ...،گرانی دۀ غبطیۀساختھ بودند، کھ ھنوز سرپا بود، و ھنوز ما
 ...، دستان در ساختن خانھ عشقنی ایی بود، در توانانینکند رمز کار در ھم    
 یی دست ھا توانانیا...  دستان از دست داده بود،نیاما مرجان باورش را نسبت بھ ا    

  از آن ھا بری معجزه اگریخود را از دست داده بودند، د
 
 

 فصل ھشتم    
 ٣قسمت     

 
 دگرگون شده صاحبشان یخاست، واجب بود ابتدا زندگ ی خاست، کھ اگر بر مینم    

 . کردندی مستیرا راست و ر
ُ بھ بغض نشستھ یی زد و با صداینی لبخند غمگرمردیمرجان بھ نگاه ملتمس پ    

 :زمزمھ کرد
 ی آقاست،یاز من ساختھ ن...  رساند،ی متانی دختر جوان، بھ آرزوکیشما را  -    

 ...،اریشھر
 .دی درخشینی در لبخند غمگزی نرمردینگاه پ    
انتخاب او تو ... ،ی کھ گرفتھ، منصرف کنیمی توان از تصمیشاھرخ را نم -    
 ...،یھست
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 . خارج شدشی درمانده مرجان بھ زور از گلویصدا    
 ...چرا من؟ -    
 . داد، زبان مرجان را بسترمردی کھ پیجواب    
 .دی عشق نامۀ بتوان آنرا معجزدیشا -    

   
 ...د؟ی آیبھ من م... مامان، قشنگ است؟ -    
 مرجان ی را بھ تن کرده بود، مثل فرشتھ ھا جلوی کھ لباس عروسیسارا در حال    

 ...، مرجان حبس شدنھینفس در س. ظاھر شد
 .نگاه شگفت زده مرجان، سارا را سرمست کرد    
 بزرگ شده، اما حاال در شی لحظھ، مرجان باور نکرده بود کھ دختر کوچولونیتا ا    

با ... د،ی دی مبای برازنده و زی ، خانمدی دی سارا کوچولو را نمبا،ی زدیآن لباس سف
 . کردی حبس منھی کھ نفس را در سینگاھ
 .دی پوشش را در آغوش کشدی پاسخ، آغوش گشود و فرشتھ سپیمرجان بھ جا    
 ... مامان؟ی داریچھ احساس -    
 آن لباس را اط،ی داشت با احتاطیخ...  عروس خوشبخت بود،کیلبخند سارا، لبخند     

 . مادر خوشبخت بودکی لبخند زیلبخند مرجان ن.  کردیاز تنش خارج م
 شکفتھ اند و قرار شی کھ گل ھایاحساس باغبان...  دارم،ی دانم چھ احساسینم -    

 ی شما شادم و برایبرا... ن،ی، ھم غمگھم شادم...  را معطر سازند،گرانیاست خانھ د
 ...،نیخودم غمگ

 بای کھ کمتر از خودش زی بھ مادرنیسارا خودش را بھ مادرش چسباند و با تحس    
 .نبود، نگاه کرد

 اتفاق نیکھ لحنت مرا ترساند، انگار از ا... گران،ی دی گفتیمامان، طور -    
 ...،یستیخوشحال ن

 . زدینیغمگمرجان بھ دخترش لبخند     
ً مثال قرار نم،یحاال فرض کن کھ غمگ... ؟ی کنی خودت را لوس میدار... ھ؟یچ -    

 ...فتد؟ی اتفاق بیاست چھ معجزه ا
 . آمدرونی باطخانھی مادرش از خی زد و پا بھ پایسارا لبخند مرموز    
 ...، افتدی معجزه اتفاق مد،یاگر خودتان بخواھ -    
 :دی پرسیبھ تند. لحن مرموزش مرجان را ترساند    
 ...ست؟یمنظورت چ -    
 بود، امدهی از آب در نی بھنام رازدار خوبی بود و برااوردهی کھ طاقت ننیسارا از ا    

 :من من کنان در جواب مادرش گفت.  نداشتیاحساس خوب
 ...، زده امیی فقط حدسھاست،ی نی مھمزی چ،یچیھ -    
 ...؟ییھ حدسھاچ -    
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 و زھر دی خزی مرجان می باز داشت در رگ ھا،ی و دلنگرانشی تشویمار سم    
 .ختی ریم

 ... گفتی مییزھای چکی بھنام یعنی -    
 د،ی بھ مادرش نگویزیچھ قدر بھ بھنام قول داده بود کھ زبانش را نگھ دارد، و چ    

 .عاقبت نتوانستھ بود
 ... گفت؟ی مییزھایبھنام چھ چ -    
 در ست،ی نگری رخ برافروختھ دخترش ممی بود و بھ نستادهی اابانیمرجان گوشھ خ    
 . توان از زانوانش رفتھ بودقتیحق
 ...، گفت کھ پروانھ قرار است با شما صحبت کندیبھنام م -    
 ...؟یچھ صحبت -    
 ...، کندی عمو بھزاد خواستگاری قرار است پروانھ، شما را براقتیدر حق -    
گر ...  انداخت،شی مرجان کوفتھ شد و نفسش را بھ کف پاھانھی بھ سیُانگار مشت    

 . کردری از زبان سارا، او را غافلگدنشی بود، اما شنی قصھ تکرارنیچھ ا
 .ُ بود، و فروغ در چشمان ھر دو مرده بودختھیرنگ از چھره ھر دو گر    
 او ی کھ برایقصھ ا.  قصھ بکشدنیزشت ا بر چھره بای زی کرد نقابیسارا سع    

 ...، مادرش، چھارده سالی بود و براافتھیتازه تولد 
 ی کنج خانھ نمرزنھای مثل پد،یی آی در مییاز تنھا...  دارد؟یبیمامان، چھ ع -    
 دی نگران بودم بعد از رفتن ما، شما چکار خواھشھیھم...  شماست،فیح... د،یپوس

 ...،دی سازی چطور مییکرد، با تنھا
انگار خون از رگ .  رمق بودیسارا دست مادرش را در دست گرفت، سرد و ب    
 .بھ التماس افتاد.  فرار کرده بودشیھا

 شما را نابود خواھد د،ییای کنار بدی توانی نمیی با تنھاد،یری قدر سخت نگنیمامان ا -    
 یفکر نم... ُتان را پر کند، یی پدر است، تنھاھی عمو بھزاد کھ آن ھمھ شبدیکرد بگذار

 ... ست؟ی سنگ مزار کافکی قاب عکس و کی با ی چھارده سال ھمصحبتدیکن
 در آن ھا ی وحشیبھ مرجان برخورد، آن قدر کھ چشمانش گشاد شدند و خشم    

 .دیجوش
 .دندی گذشتند شنی دو عابر کھ از کنارشان میکی اش را یپرخاش عصب    
او را ھنوز در ... ست،ی سنگ مزار نکی قاب عکس و کی من یپدر تو برا -    

 زند، بھ ی بافد، با من حرف می می و قالندی نشی کنارم منم،ی بیگوشھ و کنار خانھ م
 نابود فتمی بری گی بن بست روانکی وقت نگذاشتھ در چی کند، ھی گوش ممیدرد دلھا

 ...،ند کی رسد و خالصم می مراه  مؤثر ازی با راه حلھاشھیھم... شوم،
 خود ی ھا را بھ سویلیو نگاه خ... ابان،ی خیناگھان مرجان نشست، کنار جو    
 . کردی احساس شرم منیسارا از نگاه عابر... د،یکش
 ...، پارکمی پاشو بروست،ی نشستن خوب نی جا برانیمامان ا -    
 . بودیی شان، پارک با صفایدر چند قدم    
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چھ قدر .  رفتھ بودلی اش تحلی و انرژروین. ستادی اشی پاھایمرجان بھ زور رو    
تا ... با چند نفر؟...  کرد؟ی و از آن دفاع مدی جنگی بھ خاطر عشقش بھ مھرداد مدیبا
 ...؟یِک

 . بوددهیخستھ شده بود، توانش تھ کش    
 : تند گفتی و با لحندی پارک نشستھ بود کھ با تأکمکتی نیمرجان ھنوز رو    
 . کندیُ ات را پدرت پر مییتنھا...  سارا،ستمیمن تنھا ن -    
 خوش الی مشت خواب و خکی دل خودت را بھ ی خواھی میاما مامان، تا ک -    
 ...،یکن

 . را زدیلی بزند، اما با نگاھش آن سیلی خواست بھ گوش دخترش سیمرجان م    
 و یطوالن و ی آن نگاه عصبدنیسارا با د.  بھ جوش آمده بودشیخون در رگ ھا    

 .ھشدار دھنده، حساب کار خودش را کرد و عقب نشست
 ...، چھ گفتمدمینفھم...  خواھم مامان،یمعذرت م -    
 . شدرهی مجھول در فضا خی نگفت، فقط در سکوت بھ نقطھ اچیمرجان ھ    
 ...؟ی کنیسارا، تو باور م -    
 در سکوت گذشتھ بود و فکر سارا ھزار جا دور زده بود، با ی طوالنیلحظات    

 . بھ مادرش نگاه کردیحواس پرت
 ... را؟زیچھ چ -    
 ی زنی کنیتو باور م...  کند،ی بھزاد خواستگاری کھ پروانھ بخواھد مرا برانیا -    

 ...؟ی کنیباور م...  شود؟ی کارنی بھ چنیکھ شوھرش را دوست بدارد راض
 گفت، سارا بھ قلب خودش رجوع کرد، با آن کھ بھنام ھنوز یراست ممادر     

 ی را برابر با مرگ خودش می اتفاقنی کند، باز سارا چنرینتوانستھ بود تمام آنرا تسخ
 . اش باز نشودی بھ زندگب،ی رقی و پاردیدانست، حاضر بود بم

د و با بد و خوبش،  کھ پروانھ چھ قدر بھزاد را دوست دارمی دانیمن و تو خوب م -    
 .سوختھ و ساختھ

 .افتی ی کار پروانھ در ذھنش نمی برایلی بھ مادرش نگاه کرد، دلصالیسارا با است    
 ... تواند باشد؟ی پروانھ چھ ملیمامان، دل -    
 . فروغ بودی و بیمرجان شانھ باال انداخت، نگاھش خال    
 ...،ی از خودگذشتگای...  زور،ای -    
 ... چھ؟یعنی -    
 . فروغش بھ دخترش نگاه کردیمرجان با نگاه ب    
 ی زنچی کار مجبورش کرده، وگرنھ ھنیًمطمئنا بھزاد بھ ا... ،یدیھمان کھ شن -    

 از م،ی دانیو باز من و تو خوب م... ست،ی نی در زندگبی رقلیحاضر بھ تحم
 ...،ستی در ذات پروانھ نیخودگذشتگ

 . کردیمرجان خنده تلخ    
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ُ مرا پر یی تواند تنھایپس نم...  بھ پدرت ندارد،ی شباھتچیبھزاد ھ... ؟ینی بیم -    
 ...،کند
سارا ھمھ حق را بھ مادرش داد، اما باز .  زدروزمندانھیسرانجام حرفش را پ    
 . ترکشش را رھا کردری تنیآخر
 .عمو سالھاست مادر را دوست دارد...  گفت،ی منیاما آرم -    

   
 ...،»عمو سالھاست مادر را دوست دارد«، »عمو سالھاست مادر را دوست دارد    «
... »ست؟ی نی کاف،ی دلخوش ساختھ االیُ عمر با خواب و خکیخودت را     «

ُ سنگ مزار پر کی قاب عکس و کی ات را یی تنھای خواھی میمامان، تا ک«
 ...»کند؟
ِکنج اتاق کز کرده بود و سرش را ... صداھا ھم چنان در مغزش انعکاس داشتند،    

 . فشردی دستانش منیب
چھ قدر راحت از حق «.... ،»ی را گرفتھ، انتخابش تو ھستمشیشاھرخ تصم    «

 حق با تو شھیھم...  مرجان،ستی حق با تو نشھیھم«... ،»خودم گذشتم، مثل ابلھ ھا
 ...،»ستی با تو ن حقشھیھم... ست،ین

 تا باالخره مرجان مجبور شد، افتی آن قدر در مغزش انعکاس ی جملھ آخرنیو ا    
 : بزندادیفر
 ...د؟ی فھمی من مھردادم را دارم، چرا نمستم،یمن تنھا ن -    
 شی و عرق سرد بر ستون مھره ھادیچی در گوشش پھی کریو ناگھان خنده ھا    

 .نشست
آن ... ؟یی گویآن قاب عکس را م... ؟یی گویآن سنگ مزار را م. ..کدام مھرداد؟    «

 یکدام مھرداد را م«... »؟یی گوی و خاطره سرد را مالیُ مشت خواب و خکی
 ...»؟ییگو
 خواست دست از سرش ی نمیطانی شی و التماس افتاد، آن صداھیمرجان بھ گر    

 .بردارد
 توانست آرامشش را یتنھا آن جا م... د،ی کارگاه کوچکش دوی ھا بھ سووانھیمثل د    

 ...،ُ آن جا پر از حضور مھرداد بودابد،یب
در .  آرام شدیکم... در را گشود و لبخند مھرداد از سر تاقچھ بھ او خوش آمد گفت،    

 یم. زدی آرامشش را بھ ھم بری خواست سرزده ایرا بست و پرده ھا را انداخت، نم
 ...،د خلوت کند گرم مھردایخواست با خاطره ھا

 نشست و بھ آن لبخند و نگاه آشنا، ی را در دست گرفت و گوشھ ایمیقاب عکس قد    
 خاموش و محو یطانی شد و آن صدا و خنده شیعیکم کم ضربان قلبش طب. چشم دوخت

 .شد
 کھ در لحظھ یمھرداد...  گفت،ی مھرداد را منیاو ا... پاسخش قاطع و محکم بود،    

 . گرم و پر رنگ داشتیر حضویلحظھ زندگ
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 پرده را بکشد تا مھرداد را کنار حوض افتیسرانجام آن قدر آرام شد کھ جرأت     
 یبھ سو...  شد،شانیدوباره پر... د،ی مھرداد را آن جا ندشھ،ی اما برخالف ھمند،یبب

 ...، استطنتیحس کرد لبخند و نگاه مھرداد سرشار از ش... د،یقاب عکس چرخ
 .خنده اش گرفت... ش،یھای بازوانھیرفت، بھ خاطر ھمھ دخنده اش گ    
 سر بھ ی حق دار،ی بھ من بخندیحق دار...  شوم،ی موانھیدارم د... ؟ینی بیم -    

 . نگران شدشی و ناگھان مرجان حس کرد نگاه مھرداد برایسرم بگذار
 . انداخترونی ھا، خود را از آن بھشت کوچک بوانھیدوباره مثل د    

   
 اطی بر شانھ دارد، پا بھ آن حییلوی ھزار کی انگار بارن،ی سنگییپروانھ با قدم ھا    

 ی داشت اما سعینینگاه غمگ...  گرفت،شی را در پمنیکوچک گذاشت و راه اتاق نش
 ی میًکامال واضح بود نقش باز.  پنھان سازدی مصنوعی کرد آنرا پشت لبخندھایم

 .کند
 ...،نمیرا ببآمده ام عروس خوشگلم  -    
 .مرجان خنده اش گرفت... ،یی جای بلیچھ دل    
 ...،ی دانستی نکند نمایعروس خوشگلت، دانشکده است،  -    
 شدم، خدا ی موانھیمن کھ بودم د... ؟ی کنیمرجان، چطور رفتن سارا را تحمل م -    

 ...،را شکر کھ دختر ندارم
 . شدی میھره گذاشتھ بود، داشت عصب کھ پروانھ بھ چیمرجان از آن نقاب مزخرف    
ُ اش کھ پر رنگ تر از ی خالی کنم، جای رفتنش را تحمل می جورکیباالخره  -    
 ...، شودی مھرداد نمی خالیجا

 ی خوب میلی خواست دھان پروانھ را ببندد، وگرنھ خودش خی جواب منیبا ا    
 .ستی از حضور مھرداد نی خانھ، خالنی ای جاچیدانست ھ

 سی سرد، خیدر آن ھوا.  دادھی تکی نشست و بھ پشتنی زمی روینیپروانھ با سنگ    
 . زدیاز عرق شده بود و نفس نفس م

 طور بھ نفس نفس نی دو قدم ایکی نیبا ھم...  پروانھ؟یبا خودت چکار کرده ا -    
 ...؟یافتاده ا

 .دی آب طلبوانی لکی جواب، یپروانھ چشمانش را در حدقھ چرخاند و بھ جا    
 تر و نی غمگاری و بسد،ی رسی و چاق تر بھ نظر مرتریاز دو سھ ھفتھ قبل، پ    

 مرجان را با ی گرفت، سر تا پای آب را از دست مرجان موانی کھ لیوقت.  تریشکستن
 : گفتھی حسرت آلود ورانداز کرد و با کناینگاھ
 ...،ی کھ روز بھ روز جوانتری کنیمانده ام تو چکار م -    
. مرجان احساس سرما کرد...  بود،دهی پنھان، در نگاه و کالمش خزیباز آن دشمن    

 موشکاف بھ چشمان پروانھ، کھ از پشت آن نقاب بھ ظاھر خونسرد و شاد، یبا نگاھ
 :ُ رک گفتیلی زدند، نگاه کرد و خیدو دو م
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 برسد و ھر آن ممکن است سارا از راه...  سر اصل مطلب،میبھتر است برو -    
 جا نی نگفتھ از ای با حرف ھای شوی آن وقت مجبور مزد،یخلوت ما را بھ ھم بر

 ...،یبرو
 را قتیجرأت گفتن حق.  کرد و خودش را بھ آن راه زدیپروانھ باز خنده زشت    

 .نداشت
من فقط ...  مرجان،ی زنیچھ حرف ھا م... ؟یچھ حرف نگفتھ ا... ؟یچھ مطلب -    

 ...،آمده ام کھ
 .دی وسط حرفش پری عصبیمرجان با لحن    

 ری خوب، تا د،ی بردارتی شانھ ھای را از روییلوی بار ھزار کنی کھ ایآمده ا -    
 ...،نشده بردار

 . ماندرانیپروانھ ح    
 ...؟ییلویکدام بار ھزار ک -    
کدام بار ھزار ... ،یجیکم مانده باورم شود کم ھوش و گ... پروانھ،...  من،یخدا -    

 آن از پا ینی سنگری گذاشتھ و کم مانده زتیھمان کھ بھزاد بر شانھ ھا... ؟ییلویک
 ...،ییایدرب
 .ختی ررونیناگھان اشک پروانھ مثل فواره از چشمانش ب    
  شوھرشیکدام زن برا...  مرجان، من چھ قدر بدبختم،ینی بیم -    

 
 

 ...م؟ باشی باال زده کھ من دومنیآست    
 :بالفاصلھ در جواب پروانھ گفت. دی جوشی در درون مرجان می وحشیخشم    
 ...،از بس کھ بھزاد، پست فطرت است -    
 .دی جھرونیبا نفرت، لبانش را بر ھم فشرد و از چشمانش آتش بھ ب    
او آمده بود اوضاع را درست کند، نھ آن کھ خرابتر از .  خوردیناگھان پروانھ تکان    

 ...،قبل کند
 . کرد، کھ مرجان را مثل فنر از جا پراندی اشک ھا، دوباره خنده زشتانیدر م    
 ،ی خواھم خودت باشی صورتت بردار، میپروانھ، آن نقاب مزخرف را از رو -    

 کلمھ از کیوگرنھ ...  دور،زی بھزاد را بری چرت و پرت ھا،یحرف دلت را بزن
 ...، کنمی را گوش نمتیحرف ھا

 بھ ھم فشرده، در چشمان پروانھ براق شد و نشان ی و با لبانی رحمیمرجان با ب    
و . آن خنده مسخره بھ سرعت بر لبان پروانھ خشک شد.  ستیداد کھ در حرفش جد

 . را تر کردشیدوباره اشک جوشان، گونھ ھا
 ...،ی دانیتو کھ حرف دلم را بھتر از خودم م... م؟یچھ بگو -    
 .ختی آوواری و نگاھش را بھ در و دختی از کمند نگاه مرجان گرپروانھ    
 ...ست؟یحرف حساب بھزاد چ -    
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 سالھا کاله سرش رفتھ، مثل نی در تمام ادی گویم... ،ی کھ تو زنش بشونیا -    
 . خواھدی طلبکار حقش را میآدمھا

 نیچن... خت،ی رنی کھ پروانھ در برابرش شکست و بر زمدیمرجان بھ وضوح د    
 را دوست ی کھ چھ قدر سخت است مرددی دی بود، اما مامدهی بر سر خودش نییبال

. نگاه پروانھ رنگ مرگ گرفتھ بود...  باشد،دهی بخشیگری و او قلبش را بھ دیبدار
 .رفتھ رنگ مرگ گزی کرد نگاه خودش نیمرجان حس م

 فاصلھ نیو در ا... رد،ی گی فاصلھ مرد،ی گی کرد قلبش از بھزاد فاصلھ میحس م    
 . پاشدیھا زھر نفرت م

 ...، خواھدی او سالھاست از من طلبکار است و حقش را م،ی دانیتو کھ م -    
 ھم بھ تی بچھ ھادی گوی مده،ی کششی ات را پیی کند، بھانھ تنھایاما حاال فرق م -    

 ...، اندی ازدواج راضنیا
 کھ مرجان آن طور، نیان نگاه کرد و از ا بھ مرجی و بدبختیپروانھ با درماندگ    

 . نشستھ بود، غبطھ خوردشیمحکم سرجا
 ...؟ی ھستی پروانھ، تو ھم راضیتو چ -    
 کرد، نھ یارینھ ذھنش .  بود، پروانھ در جواب، الل ماندی رحمانھ ایسؤال ب    

 .زبانش
 . کرددی سؤالش تأکیمرجان رو    
 ...من زن بھزاد بشوم؟ کھ ی ھستی تو ھم راضدمیپرس -    
 و چند سالھ، از اعماق وجود پروانھ سر نی و چندنی زھرآگی انھیناگھان خشم و ک    

 .دی چشمانش مرجان را گزچھیبرآورد و از در
 ...، مواظب بود از راه زبان نگزد و رشتھ ھا را پنبھ نکندیلیپروانھ خ    
 تو را ش،یالھای فکر و خیتو... ،یتو سالھاست زن بھزاد...  مرجان،دیایَبدت ن -    

بود و نبودت بھ حال ...  من بوده،ی بر زندگشھی ھمنتی سنگھیسا... ده،یُمثل بت پرست
 ...،ی کند، پس بھتر است کھ باشی نمیمن فرق

 ...چرا بھتر است کھ باشم؟ -    
پروانھ از .  شدی خوانده نمزی چچی بود، از نگاھش ھرینگاھش سخت و نفوذ ناپذ    

 . شکستنش، مجبور شد از راه زبان بگزدیپس برا.  مانده بودرانی زن حنیقاومت ام
 در یالی خری و آن تصوندی را بھزاد ببتی و نقص ھای باش،یبھتر است کھ باش -    

 ...،زدیذھنش فرو بر
 .دی قلب مرجان را گزن،ی زھرآگۀنیدوباره ک    
 . گذاشتھ بودشی پا پی خواستگاری برالی دلنیپس بھ ا    
 ی زن در زندگیجا... ُتحمل ندارم بھزاد تا آخر عمرش، تو را مثل بت بپرستد، -    

 ...،َ مردی و آرزوھااھاینھ در رو... َروزمره مرد است،
اما مرجان ھم چنان صبور و ... پروانھ کم مانده بود بھ صورت مرجان چنگ بزند،    

 . مانده بودی باقرینفوذناپذ
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 ...،ی بکشنیی ازدواج، مرا پانی با ای خواھیپس م -    
 قادر نبود اعصابش را گری گشاد شده بودند، د،ی وحشیچشمان پروانھ از خشم    

 .کنترل کند
 .ی کندای ات را پی اصلگاهی خواھم جایم... آره، -    
 ندیاگر بھزاد بب...  صعود کردم،ی باالترۀاگر بھ نقط... و اگر برعکس شود، -    

 ...آن وقت چھ؟...  کرده،یھستم کھ فکر مھمان 
 رادی و ابیاز نظر او آدمھا ھمھ ع...  کار فکر نکرده بود،ی جانیپروانھ بھ ا    

 .زدی ری شکند و فرو می میدنیاو مطمئن بود آن بت پرست... داشتند،
 . با سماجت سر تکان داد و پوزخند زدنیبنابرا    
اما ...  را در ذھن زن نگھ دارد،گاھشیمرد ممکن است جا...  است،رممکنیغ -    

 طور نی دھد، چون مردھا ای را در ذھن مرد از دست مگاھشی زود، جایلیزن، خ
 ...، خواھندیم

 . داغ در چشمان مرجان فرو رفتیینگاه پروانھ مثل چاقو    
 بندم کھ اگر ی ام با تو شرط میبر سر زندگ... ،ی دھی را از دست مگاھتیتو جا -    

 ی آرزو در قلبم زبانھ مکی گریحاال د...  شاھرگم را بزنم،،ی پلھ صعود کردکی
 ...،نمی را بھ چشم ببختنتی کھ شکستن و فرو رنیکشد، ا

 ی و دردناک، باور کردننی چرکی آن ھمھ زخم ھانھ،یآن ھمھ نفرت، آن ھمھ ک    
 .نبود
 . تکان دادرتی و حیا با ناباورمرجان فقط نشست و سرش ر    
 کھ در یی آن آرزوستی بایم...  کھ رشتھ ھا پنبھ شده اند،دیو پروانھ بھ وضوح د    

 . با خود بھ گور ببردای را خاموش کند، و دی کشیقلبش زبانھ م
 .پاسخ مرجان در نگاھش نقش بستھ بود    
 ...،ریبرو بھ بھزاد بگو بم -    
 ...، داردیسرت برنماما او دست از  -    
 . زدندیدو زن با نگاه بھ ھم زخم م    
 .مگر دستش بھ مزار من برسد -    
بھ ناچار . ستی نھودهی بحث بنیمرجان بھ پا خاست و نشان داد کھ حاضر بھ ادامھ ا    

 . بلند شدزیپروانھ ن
 حاج آقا را نباری گرفتن جواب، ای را بکن، چون بھزاد براتیدر ھر حال، فکرھا -    

 ...، فرستدیسراغت م
 ...،قلب مرجان تکان خورد، اما نگاھش ھرگز    
 ی کھ پروانھ با آن قدم ھای انداخت، و ھنگامرونیبا نگاه، پروانھ را از خانھ اش ب    

 ...، غم بغل گرفتیدوباره مرجان زانو...  رفت،نیسنگ
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نکند از سارا بھ عنوان ... د، سارا، ھمھ وجودش را پر کرندهی نسبت بھ آیدلنگران    
مگر ...  حد پست است؟نی بھزاد تا ایعنی...  بھ دام انداختن او استفاده کنند،یطعمھ برا

 ...ست؟ی نی جارشی خون مھرداد در رگ ھاھی شبیخون
 آن ھمھ انی سارا مد،یاز خودش پرس. ُ روبرو زل زدواریمرجان نشست و بھ د    

 ... کند؟یچھ م نی چرکی و زخم ھانھینفرت و ک
   

 و اوردی طاقت نگری و اضطراب در روح مرجان بزرگ شد کھ دیآن قدر دلنگران    
 چی درخواست کمک کند، ھر چند کھ دفعھ قبل ھرمردی از پگری بار دکیرفت تا 

 ...، بھزادی پانباری بود و انی در بنی امیاما دفعھ قبل، پا...  نکرده بود،افتی دریکمک
 فاصلھ ھا مانع از آن شدند نی شناخت، و ھمی او را نمًبای بود، تقررمردی پۀ نونیام    

 .دی برآی کاررمردیکھ از دست پ
 یًاما بھزاد پسرش بود، بزرگش کرده بود، رگ خوابش در دستش بود، مطمئنا رو    

 . او تسلط داشتی روراث،یحداقل بھ خاطر ارث و م... او تسلط داشت،
 خواست دست بھ دامان ی سارا، مندهیش، کھ بھ خاطر آمرجان نھ بھ خاطر خود    

 دردانھ اش زی عزی قرار بود برای اندهی آن ھمھ زخم کھنھ، چگونھ آانیم.  شودرمردیپ
 ...،رقم بخورد

 در قلب زمستان، با صفا و شاد و ی بھار، حتشھی با آن ھمھ درخت ھم،یمیخانھ قد    
ًکھ مطمئنا از در  - و چند سالھنی خانھ چندنگاه مرجان، گوشھ و کنار آن. سر زنده بود

 نی نشد، او از ای احساسچی اما دستخوش ھد،یرا کاو -ختی ری خاطره موارشیو د
 خانھ بزرگ شده، نی آورد، مھرداد در اادی کھ بھ یاما وقت.  نداشتیخانھ خاطره ا

 را از مھرداد، در گوشھ و یی چھ خاطره ھارمردیپ.  فشرده شدنھیقلبش در قفسھ س
 . کردی خانھ مرور منیکنار ا

 .دی کشرونی بشیای مرجان را از دنرمرد،ی پیصدا    
امروز و ...  آفتاب لب بوم بزن،نی بھ ایسر...  کارھا بکن مرجان،نی از اشھیھم -    

 ...، غروب کنمگریفرداست کھ د
 کیحس کرد در ... خت،ی رردرمی زد و نگاھش را بھ نگاه پینیمرجان لبخند غمگ    

 . و جوان شدد،ی فروغ، درخشیلحظھ، آن نگاه ب
 ...،می دارازیما ھنوز بھ وجود شما ن... خدا نکند، -    
 .دی و باز جوان بھ نظر رسد،ی خندرمردیپ    
 کھ من ی سالھا ثابت کردنی ای کھ در طییتو... ؟ی حرف را زدنی تو، انمیبب -    

 ... ندارم؟یًاصال وجود خارج
 : گفتی معذب، بھ نرمیمرجان با حالت    
 ...، حرف ھا گذشتھنیدوره ا...  حاج آقا،دیبس کن -    
 و موشکاف زی ترمردینگاه پ.  تازه دمش را مزه مزه کردیسپس باز لبخند زد و چا    
 .شد
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 ...نکند باورت شده آفتاب لب بامم؟... ،یمھربان شده ا...  مرجان؟ھیچ -    
 . باال زدرمردی و ابروانش را بھ ھمراه ابروان پد،یمرجان خند    
 ... حد کم ھوشم؟نی تا ایعنی...  باور کنم؟دی آیبھ من م -    
 را جرعھ جرعھ ی چاق،ی نفس عمکی زد و بھ ھمراه ی لبخند درخشانرمردیپ    
 .دینوش
 . کاستھ شده بودشی و از سرفھ ھادیسرحال تر بھ نظر رس    
 ... رسانم؟ی روزم را بھ شب م،ی در چھ خانھ سوت و کورینی بیم -    
 . شدختھی بھ نگاه مرجان رگرینگاھش بار د    
 ...،یامدی در خشک شد و ننیچشمم بھ ا... ،ی خانھ را روشن کننی چراغ ایامدین -    
فروغ در چشمان ...  دو جملھ پنھان بود،نی پشت ھمیادی نگفتھ زیحرف ھا    

 . مرجان معذب شدگریُ مرد، و بار درمردیپ
 ...، جانی آمدن بھ ایبرا...  حاج آقا،دی بھ من فرصت بدھدیشما با -    
 .دی دلمرده، وسط حرفش دویی با صدارمردیپ    
 ...، کنرونیفکر آمدن را از سرت ب... ،یی آی جا نمنی بھ اگرید -    
 . کردرانی ح بود کھ مرجان راشی در صدای محویدگیخشم و رنج    
 ...د؟ی ببندمی در خانھ تان را بھ رودی خواھی است کھ منیمنظورتان ا -    
 . نگاھش کردبی غری با نگاھرمردیپ    
من ... از ھمان اول ھم نبوده،... ست،ی جا خانھ تو ننی چون ا،یی آی جا نمنیبھ ا -    

 ...، جا نگھ دارمنی کردم تو را ای خود تالش میب
 یی داد، با قدم ھاھی تکشی برخاست و بھ عصای و جدنی غمگی با نگاھرمردیپ    

 .مرجان ھم بھ دنبالش روان شد.  رفتری پھن و آفتابگوانی ایکوتاه بھ سو
 . را دراز کردشی نشست و پاھایری حصی صندلی آفتاب، رویجلو    
 آفتاب، یا را فقط گرمری پی استخوانھانیکار ھر روزم است، درد ا... ؟ینی بیم -    

 ...،شانس آورده ام آسمان کرمان است و آفتابش با سخاوت...  بخشد،ی منیتسک
 . نقش بسترشی در صورت پیلبخند جوان    
 یتو را خوب م... ،ی کھ حرف نزده بروی اامدهین... حرف بزن،... خوب، بگو، -    

 .یری گی نمرمردی پنی از ای سراغ،ی نداشتھ باشیشناسم، تا کار
مرجان با احساس .  نشسترمردی در نگاه و چھره پیی و غم سالھا تنھایدگیباز رنج    

 کھ از آن ییبا صدا. گناه خودش را جمع و جور کرد و حق را تمام و کمال بھ او داد
 :خودش نبود زمزمھ کرد

 ...، رفتمی سالھا تنھا بھ قاضنی کنم در تمام ایاعتراف م -    
 .دی کشیقی آه عمرمردیپ    
 دورامی امگری حاال د،یدی رسجھی نتنیخوشحالم کھ بھ ا... خوشحالم مرجان، -    

 ...،ی مرا ببخشیبتوان
 ...،دی ام، حاال نوبت شماست کھ مرا ببخشدهیمن کھ مدتھاست بخش -    
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 ی لبخند جوانمارگونھ،ی بیری رغم آن پی خورد، و علی اش تکانی در صندلیحاج    
 .زد
 ینگاھت انگار دو دو م...  نان قرض دادنھا، حرفت را بزن،نی ایحاال بھ جا -    

 .یزند، آشفتھ ا
 ی نمھیبھ حاش...  رفت سر اصل مطلب،یصاف م...  داشت،ی خصلت خوبرمردیپ    

 : گفتینی مقدمھ چیمرجان ب.  بھ در شودیزد کھ از راه اصل
 ...، گفتن داشتی برای تازه ایحرف ھا... دنم،ی پروانھ آمده بود بھ دروزید -    
 .ُ براق کرده بودرمردی و سرد بود و نگاھش را در چشمان پیلحنش محتاط و جد    
 ...، رفتی جوکی آبتان بھ یپس بھ سالمت... خوب، خوب، -    
 .دی از خشم در نگاھش درخشیمرجان پوزخند زد، و بارقھ ا    
 ...، کندی بھزاد خواستگاریا براآمده بود مر... چھ جور ھم، -    
 ی حرفش را زد، بھ طوری و ناگھانھی حاشیگرچھ مرجان، لحنش محتاط بود اما ب    

 . و بھ سرفھ افتادد،ی پرشی بھ گلورمردی پیکھ چا
مرجان دستپاچھ شده .  زدی موج مرتی کرد، و در نگاھش حی فقط سرفھ میلحظات    
 .بود
 ...اورم؟ی آب بتانیبرا... ست؟یحالتان خوب ن -    
 برگشت، اما ی بھ حال عادیپس از لحظات.  دادی با حرکت سر جواب منفرمردیپ    

 :دیبھ سرعت پرس.  کاستھ نشده بودرتشیھنوز از ح
 ... کرد؟ی بھزاد خواستگاریپروانھ تو را برا...  چھ؟یگفت -    
 .مرجان سرش را با حرص تکان داد    
 گرفتن جواب، شما را ی گفت بھزاد برایپروانھ کھ م.. د؟ی نداشت شما خبریعنی -    

 ...، فرستدیسراغم م
 آن ی ھاشھی چشم برداشت و بھ پاک کردن شی را از رونکشی عیحاج    

 .دی بخشی داشت بھ افکارش نظم مقتیاما در حق... پرداخت،
 را ھم بھ تو شلیدل...  کرد،ی بھزاد خواستگاریپس پروانھ تو را برا... عجب، -    

 ...گفت؟
 زبانش ستی قادر ند،ی شناسی را ھم گفت، شما کھ پروانھ را بھتر ملشیدل... بلھ، -    

 ...،را نگھ دارد
 کند یانگار کھ با خودش زمزمھ م.  دادی ھنوز داشت سرش را تکان مرمردیپ    

 :گفت
 ...نکند بھزاد عقلش را از دست داده؟ -    
 کنترل بر اعصابش را از دست رمردیناگھان پ.  را باال انداختشیمرجان شانھ ھا    
 .داد
 چارهیفکر آن ب...  فرستد؟ی میزنش را بھ خواستگار... َ مردک؟نی شده اوانھید -    

 بود، بھ ھزار بی عیُ گل بکی کھ پا بھ خانھ اش گذاشت، یپروانھ وقت...  کند؟یرا نم



 210 

 باد کی خکیَوش بر و رو،  جور مرض دچارش کرده، از آن دخترک خکیو 
تا کفنش نکند و ... ست؟ی بردار ندست ھنوز... ساختھ، از بس حرص و جوشش داده،

 ...، شودی راحت نمالشی گور نگذاردش، خیتو
 . شد، دوباره بھ سرفھ افتادی خارج مشی از گلوی بھ سخترمردی پۀ خفادیفر    
 :دی مکث، پرسیپس از لحظات    
 ... چھ بود؟لشی دالم،نیخوب، بگو بب -    
 : جواب، سؤال نمودی را ورانداز کرد و بھ جارمردی پیمرجان با نگران    
 ژنیرنگتان کبود شده، انگار بدنتان کمبود اکس...  حالتان خوب است؟دیشما مطمئن -    

 .دارد
 ی سرفھ ابانی سرش را تکان داد و دوباره دست بھ گر،ی با اوقات تلخرمردیپ    

 . بدھدحی سرفھ ھا توضنی کرد بی شد، سعیطوالن
 ...، دارندی عصبشھی و رلی سرفھ ھا دلنیا... ختھ،یاعصابم بھ ھم ر -    
 . را چنگ زدی شد، مرجان از ترس، دستھ صندلیانگار کھ داشت خفھ م    

 
 

 ...،ستی خوب نچیاما حالتان ھ -    
 ...، ستیگفتم کھ عصب...  دارد،ی کھ بگذرد، دست از سرم برمیمدت... خوبم، -    
 :دی نالفی ضعییسپس با صدا    
 ی و نمستمیآن روز ن...  کھ بھزاد، بھ روز من دچار شود،ی ترسم از روزیم -    

 ...،ی و تاوان پس بدھیسخت است تنھا بمان...  اما سخت است مرجان،نم،یب
 ...،ان مرجان چشمزیُ از اشک پر شد و نرمردی فروغ پیچشمان کم سو و ب    
 ماند و یُ زند، آخر عمر، مثل من تنھا می خودش مۀشی بھ رشھیبھزاد دارد ت -    
آن ...  درو کند،دی اعمالش را بانیخارستان ھم... رد،ی گی را مباتشی و ناتوان گرلیعل

پروانھ ...  سوزد مرجان،ی مشیدلم برا...  نمانده،شی براییروی نچی کھ ھیھم موقع
 نی و تاوان پس دادنش باشد، اما با دست خودش، ایی تنھای تواند ھمدم روزھایم

 ی مشی برای سختینعمت بزرگ را بر باد داده، خودش را محروم کرده، روزھا
 ...،نمیب

 .قلب مرجان بھ درد آمد.  بر زانوانش زد و سرش را تکان دادیحاج    
 ...،دی گذارد، مطمئن باشی نمشینھاپروانھ بھزاد را دوست دارد، ت... حاج آقا، -    
 بھ مرجان انداخت و باز سرش را ی ادهی نگاه ھزار سالھ و سرد و گرم چشرمردیپ    

 .با حسرت تکان داد
...  شود،ی دارد باعث قھر خدا مھای بازوانھی دنیاما او با ا...  نگذارد،شیخدا تنھا -    

 کھ دو یزن... د و خوبش ساختھ، کھ با بیزن...  فرستد،ی میزنش را بھ خواستگار
مردک ...  کند کھ بھزاد کرد؟ی را میکدام آدم عاقل کار... ده،یی زاشیپسر رعنا برا

 ... ھم ھست؟ی کند روز جواب دادنیفکر نم... ،عقلش را از دست داده
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 : ادامھ دادرمردی گفت، پی نمچیمرجان فقط سکوت کرده بود، ھ    
 گرفت و ی بھ دست نمشھیت...  بود،نی کرد، کھ روزگارش بھتر از ایاگر فکر م -    

 ...، کردی را قطع نمشی ھاشھیر
ُ و مرده بھ مرجان ی خالی چشمان اشک آلودش را پاک کرد و نگاھرمردیپ    

 .انداخت
چرا او خودش را سبک ...  چرا حرف بھ گوشش کرد؟گری پروانھ دنم،یبگو بب -    

 ...کرد؟
 ھا، گوشھ ذھنش تلنبار شده بودند ھی و کناشینگار کھ ھمھ آن حرف ھا و نمرجان ا    

 چی ھیُ و سبک شود، بزدی بررونی گشت تا ھمھ آن ھا را بی میو بھ دنبال فرصت
 : جواب دادیمکث
 ی خروار زخم زبان آمده بود دق و دلکیدلتان بھ حال پروانھ خانم نسوزد، او با  -    

 ...،رفت کرد و یاش را سر من خال
 . درھم فرو رفتندشتری برمرد،ی پیسگرمھ ھا    
 ...ست؟یمنظورت چ -    
 کھ از یروز... ند،ی مرا ببی خواریاو طالب ازدواج من و بھزاد است کھ روز -    

 ...، خوش استی روزنیدلش بھ آمدن چن... فتم،ی بشی پاریچشم بھزاد بھ ز
 . باز سرش را تکان دادرمردیپ    
عشق اگر عشق باشد، مثل شراب است، ھرچھ کھ بگذرد ... چھ قدر احمق است، -    

 . افتدی جا مشتریبھتر و ب
 بھزاد ی پروانھ را براشھی زد، ھمی موج مرمردی در چشمان پیدلنگران بزرگ    

ُ عمر او را در کی پروانھ بستھ بود، یخواستھ بود، اما بھزاد انگار چشمانش بھ رو
...  گذشتھ بود،ی مکثچی ھی و بیُ عمر از کنارش بھ سادگکی...  بود،دهیکنار خود ند

 ...، بودسانکیانگار کھ بودن و نبودن پروانھ 
 کی خود اعتراف کرد کھ اگر اجازه داده بود بھزاد، خودش، شرشی پرمردیپ    

 مرجان او را از یصدا...  داد،ی می اش را انتخاب کند، حاال بھتر دل بھ زندگیزندگ
 .دی کشرونی بشی ھای دلنگرانیایدن

او مطمئن است زن ...  ندارد،ی اعتقادچی کھ عشق باشد، ھیاما پروانھ، بھ عشق -    
 ...، شکندی خورد و می منیدر نگاه مرد، زم

 . بھ چشمان مرجان انداختی نگاه محتاطانھ ارمردیپ    
 ...حاال عشق شما، عشق است؟ -    
 ... گرفتھ بود؟ی را جدھی ھم باورش شده بود و قضرمردیمرجان جا خورد، نکند پ    
 حرف را چھارده سال است نیا... من بھزاد را مثل برادرم دوست دارم، حاج آقا، -    

 ...،دهی کھ ھنوز آنرا نشننیاما مثل ا...  خوانم،یدارم بھ گوشش م
 .دی لرزی ناشکستنی مرجان در بغضیصدا    
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 از دوستانم یکیبھ قول ... رم،ی بپذیگری عشق دستمیمن پس از مھرداد قادر ن -    
 ...،قلب من بھ ھمراه مھرداد دفن شده

 کی بود، مرجان ھم فیمرجان ھم ح.  تر شدنی غمگرمرد،ی پنینگاه غمگ    
 ...، اش بھ غارت رفتھ بودی و جوانی تباه شده بود و زندگییجورھا

 ی اش نمی غم و شادی برایکی خواھد، شری نمی و ھمفکریبھزاد ھمراھ -    
او قادر ...  گردد،ی اش میاو مثل مجنون شده ھا، بھ دنبال عشق نوجوان... خواھد،

 نام مھرداد را دنی تحمل شنی درک کند قلب من متعلق بھ مھرداد است، حتستین
 ...،ندارد

 ببرد، بھ آن چھ کھ مرجان ی بھ عمق موضوع پرمردیًمرجان عمدا مکث کرد تا پ    
 ...،بھ خاطر گفتنش آمده بود

 قلب رد،ی تواند پا بگی نمی عالقھ اچی من و بھزاد، ھنیب...  حاج آقا،دینی بیپس م -    
 ما دو نفر ستی قادر نی معجزه اچی من و بھزاد آن قدر از ھم فاصلھ دارند کھ ھیھا

 .اوردی سقف بکی ریرا بھ ز
 : کرد و سپس ادامھ دادیمکثًمرجان باز عمدا     
 د،ی مرا بھ بھزاد برسانغامی پدیشما با...  را بزنم،می جا آمدم کھ حرف ھانیبھ ا -    

 ...، بوده و ھستیپاسخ من منف
 . کند سرش را تکان دادی بھ نشانھ آن کھ درک مرمردیپ    
 ...، دارم حاج آقایگری دیاما دلنگران -    
 . مانده بودانگار ھنوز اصل موضوع    
 ...، مرا پس دھدی ترسم بچھ ام تاوان پاسخ منفیم...  ترسم،یبھ خاطر سارا م -    
 :پرخاش کرد... رت،ی کھ از غرت،ینھ از ح.  گشاد شدندرمردیناگھان چشمان پ    
 در رگ یبھنام خون ناصر... ؟یتو چھ فکر کرده ا...  من، مرجان،یخدا -    

 بھ عشقش پشت یناصر... خون بھزاد را،... خون مرا، خون مھرداد تو را،... دارد،
 بھ تشانی اگر گذاشتھ بودم بھزاد عاشق پروانھ شود، حکای کنیتو فکر م...  کند،ینم
و ...  سفره عقد نشاندم،ی را بھ زور پاسرک خودم است، پریتقص... د؟ی کشی جا منیا
 است کھ بھ زی عزیزیچ...  شود،ی متنفر م،یلی تحمزیھر چ بشر است، از عتی طبنیا

 ...،ی در تب و تاب باش،ی انتظار بکش،یخاطرش جان بکن
 : ادامھ دادمتری مالی کرد و سپس با لحنی کوتاھۀ سرفرمردیپ    
پس خاطرت از جانب بھنام آسوده ...  مرجان،ی دارمانیتو کھ بھ معجزه عشق ا -    

 .باشد
 یکی داشت آن را از زبان ازی داشت، اما انگار نمانیھ معجزه عشق اب... بلھ،    

 . آسوده گرددالشیبشنود، تا دلش قرص شود و خ
 ی شد و سوز سردی سکوت برقرار شد، آفتاب داشت کم رنگ تر منشانیدوباره ب    
انگار ... ُ نداشت جل و پالس خود را جمع کند و برود،الیزمستان خ.  گرفتھ بوددنیوز

 مرجان، بھ ی برایزمستان طوالن...  از بھار نبود،ی نشانچیھ...  شده بود،یماندن
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مرجان دو ...  تازه،ی تازه و خاطره ایی ماجراشھر روز.  عمر گذشتھ بودکیاندازه 
 . آوردی نمادی شده باشند را بھ ی کھ مثل ھم سپریروز
 ی مرمردی تازه در نگاه پیبرق... د،ی کشرونی او را از افکارش برمرد،ی پیاصد    

 . بوددهی تازه رسی انگار بھ کشفد،یدرخش
 بخواھد ی و ھمفکری کھ فقط از تو ھمراھی با مردی حاضری تو گفتنمیبب -    

 ...؟یازدواج کن
 . زده ھا خشکش زدرتیمرجان مثل ح    
 ...، زده باشمی حرفنی چندی آی نمادمی -    
 غم و ی برایکی خواھد، شری نمی و ھمفکری کھ بھزاد ھمراھیخودت گفت -    
 سقف کی ری تو و بھزاد زی کھ جایدی رسجھی نتنیو بھ ا...  خواھد،ی اش نمیشاد

 ...،ستین
 . داشتی و چھ حافظھ فعال و چھ زبان کلمھ باززیھنوز چھ نگاه ت    
ِ دام قسر در برود، بنابرانید از ا توانی دانست کھ نمیمرجان م      قبول کرد کھ نیِ

 ...، داردی ادهی زده و چنان عقیچنان حرف
 ...د؟ی برسدی خواھی می اجھی کھ گفتھ باشم، بھ چھ نترمیگ -    
 : پاسخ دادی بھ ھمراه نگاه و لبخند مرموزرمردیپ    
 ات سبز شده ی سر راه زندگ،ی خواستی کھ میگمان کنم ھمراه و ھمفکر -    

 ...، شدهدایو البتھ چھ بھ موقع سر و کلھ اش پ... باشد،
 .دی زد و جوانتر بھ نظر رسیحی لبخند ملرمردیپ    
َ قد علم کند و شاخ و شانھ بکشد کھ شی جلوستی نی کسگری کھ دیدرست موقع -     َ
 ...،ی بھ خانھ ات ببری خواھی مادر ماست کھ منی ای فالنیآھا
 . بھ چشمان مرجان انداختیگرینگاه جوان د    
 ... مردم چھ قدر وقت شناسند؟،ینی بیم -    
اما مرجان مثل مرده .  لذت برده بودح،ی سر بھ سر گذاشتن و تفرنیاز ا... د،یو خند    
 . کردی رنگ و مات، نشستھ بود و فقط نگاھش میھا ب
 ...ست؟ی طرف کی بپرسی خواھینم -    
 دهی کششی و دستان گره گشا،ی کار بھ حاج آقا ناصریعنی... ا،یخدا... نھ،... اوه،    

 ...بود؟
 ی شناسی خوب مست،ی نبھیغر... نترس،... ده؟ی قدر پرنیحاال چرا رنگت ا -    
 ...،اش
 اش نھی را در کلماتش حس کرد و باعث شد طرف چپ سی اھی کناشیمرجان ن    

 دانست کھ باز یگرچھ خوب م... ،یمرجان جرأت نداشت بپرسد ک. فشرده شود
 ...،شاھرخ دستھ گل بھ آب داده

 . خودش، حرفش را تمام کندرمرد،یسکوت کرد کھ پ    
 ...، جا بودنی ااری شھرشیچند روز پ -    
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 . شددتری کھ رنگ مرجان سفدیًعمدا سکوت کرد و بھ وضوح د    
 گفت مرجان یم...  کند،ی دانھ اش خواستگارکی یکی پسر یود تو را براآمده ب -    

 ...، ترسدی ھا چشمش می دھد، انگار از واکنش ناصری نمیجواب درست
 شی اما صدا از گلود،ی در دفاع از خودش بگوی کرد کلمھ ای سعیلیمرجان خ    

 .خارج نشد
 .رگترھا بکشاند کند و بھ بزی قدر جدنی را اھیشاھرخ حق نداشت قض    
 .حق نداشت او را در تنگنا بگذارد    
 فرصت را نیاگر ا...  افتاده،نی تو بھ زمی از آسمان برااریمرجان، شاھرخ شھر -    
 ...، کندی مینی قلبت سنگیُ عمر، روکی یمانی پشینقاپ
 . مرجان خارج شدیسرانجام صدا از گلو    
 ...، خواھدی می واقعی زندگکی اریحاج آقا، شاھرخ شھر -    
 : بھ سرعت گفتست،ی بود منظور مرجان چدهی با آن کھ نفھمرمردیپ    
 ...،ی ھستیتو ھم واقع -    
 پشت سر دارم، نھ ی واقعی زندگکیمن ...  نھ،گری حاج آقا، حاال دستینھ، ن -    

 ...، روشیپ
 . مانده بودرانی حرمردیپ    
 ...،ی باشد، البتھ اگر خودت بخواھتی روشی پ ھمی واقعی زندگکی تواند یم -    
 : لج کرده باشد، با سماجت گفتی کھ بھ خاطر موضوعیمرجان مثل بچھ ا    
 ی برایزندگ... ،ی مانده، نھ حوصلھ ای نھ فرصتگرید...  خواھم حاج آقا،ینم -    

 .من تمام شده
 : گفتی دھد، بھ تندی خواست بچھ را گوشمالی و انگار مد،ی از جا پررمردیپ    
آدم ھا ... ؟ی کامل و واقعی زندگکی یی گوی با مھرداد میتو بھ آن ده سال زندگ -    

آه ...  فھمند چطور گذشت،ی آورند، نمی کنند و کم می میچھل، پنجاه سال با ھم زندگ
آن وقت تو ده !...  چھ بودیً اصال زندگمیدی نفھم،ی رود کھ وایو نالھ شان بھ آسمان م

 ...؟ی دانی ات را کامل می و زندگیکرده ا یال، با مھرداد زندگس
 .ی و ناگھانی شد و واکنشش عصبدیرنگش سف. بھ مرجان برخورد    
 ی با مھرداد زندگی روز زندگکی ی من حتی دانم، برای ام را کامل میبلھ، زندگ -    

 . بودی کرد، ده سال، نعمت بزرگیام را کامل م
 فقط بھ مرجان نگاه کرد، کاش مھرداد مانده بود و یلحظات.  کور شدرمردینطق پ    
 . گشتھ بودرابی ساب،ی عشق کمنیاز ا
 تازه شد و رمردیداغ پ...  بھ غارت رفتھ بود،ی بزرگیچھ عشق و خوشبخت    

 بود بلند شد و دهیچی پشی کھ خودش را در پالتویدر حال. اشکش، صورتش را شست
تراس .  بھ دنبالش روان شدزی گرفت و مرجان نشی را در پمنیشلنگ لنگان راه اتاق ن

 .کرد ی نشستن نبود، آفتابش داشت غروب می جاگرید
 . خواستم ناراحتتان کنمی حاج آقا، نمدیمرا ببخش -    
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 شروع کرد سرش را تکان رمردیپ.  از اشک شستھ شده بودزیصورت مرجان ن    
 : گفتی را با اشارات سر مدیبگو خواست ی از آن چھ کھ میمین. دادن
 .ی مرا ببخشدیتو با. یی گویدرست م. حق با توست... نھ، -    
 را مزه مزه کرد و سپس با ی چارمردیپ.  آوردی چاشانی براریباز خدمتکار پ    
 :دی پرساطیاحت
 ... را چھ بدھم؟اریحاال جواب شھر -    
 .ردی بگدهی قلبش را نشنی کرد ندای نگاه کرد و سعرمردیمرجان با سماجت بھ پ    
 .ری زن پکی دختر جوان دارد، نھ کی بھ ازی ناریشاھرخ شھر -    
 . شدنی و نگاه جوانش سرشار از تعجب و تحسدی خندرمردیپ    
 . مرجانی ندارریدر نوع خودت نظ... ،ییبای زریعجب زن پ -    
 و سرد و یمرجان جداما .  کردی برگزار می داشت موضوع را بھ شوخیحاج    
 . بودی اشھیش

 خواھد قدم بھ ی جوان است، تازه ماریشاھرخ شھر... ھمان کھ گفتم حاج آقا، -    
 ...،اما من...  و تجربھ بگذارد،یزندگ
 :دی وسط حرفش دورمردیپ    
 ؟ی چند سال از او بزرگتر ھستنمیبب...  ھان؟،ی از تجربھ ھستیاما تو کوھ -    
 ...،پنج سال -    
 ...،دمی پنج سال از کوه تجربھ باال برود کھ دی در طی بودم کسدهیند... عجب، -    
 در طنتی و شی و باز برق شوخدی شده اش کشنی تازه ماششی بھ ری دسترمردیپ    

 او را باور ی کلمھ از حرف ھاکی رمردیپ. حرص مرجان درآمد. دیچشمش درخش
 . کردینم

 ...، از ھم جداست، مناریحاج آقا، راه من و شاھرخ شھر -    
 و ی ھمراھی شاھرخ رو،ی بتراشی توانی نمی بھانھ اچیھ... بس کن مرجان، -    

...  خودت نگھ دار،ی داده کھ قلبت را براغامی ات حساب کرده، بھ وضوح پیھمفکر
 ...، خوانمیم از پشت آن نگاه سمج و نگران و حصار بستھ ات یھر چند راز

 . اجازه ندادرمردیعرق سرد تن مرجان را شست، آمد از خودش دفاع کند کھ پ    
بگذار اتمام حجت کنم ... م،ی خواھم بگوی رود چھ می مادمی...  حرفم نپر،یتو -    

 بار از نیاما بگذار ا...  با خودت،رفتنی نپذای رفتن،یمرجان، حرف آخرم را بزنم، پذ
 . دوش من برداشتھ شودیرو
 :سپس ادامھ داد.  تازه شودشی تا گلودی را نوششی از چای جرعھ ارمردیپ    
 کنم ی اما حاال اعتراف مم،ی راھمان را از ھم جدا کردیُ عمر با لج و لجبازکی -    
 . شودداری مرگ باعث شده، وجدان خواب رفتھ ام بھیسا

 . زدی و لبخند معذبدیجان خر نگاه شگفت زده مرجان را بھ رمردیپ    
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 دم رفتن، بارم را نیًخصوصا ا...  گفت، مگر نھ؟دی تلنبار شده را بایحرف ھا -    
 . سبک کنمدیبا

 شد با آن ھا ی داشتند، نمی کمرشکنینی تلنبار شده، سنگیحق با او بود، حرف ھا    
 .سبکبار رفت

 پشت و ی تنھا و بی زندگی توًقتای کرده ام، حقنتی عمر دور از چشمت، تحسکی -    
 ...،ی بودی زنریپناھت ش

 .لبخند پر از درک و تفاھم بھ ھم زدند    
 بار را از نی و نھ من آدمش بودم کھ ا،یدی بھ دوش کشیی را بھ تنھایبار زندگ -    

 ...،ی کردیدوشت بردارم نھ تو ما را آدم حساب م
 . با حرکت دستش او را وادار بھ سکوت کردرمردیمرجان آمد اعتراض کند کھ پ    
 تی تربی خوبیبچھ ھا... ،ی سخت و روزگار نامرد، خوب برآمدیاز پس زندگ -    
 .یکرد
 . نگذاشترمردیمرجان باز آمد دھان باز کند کھ پ    
 شود ی خوبند، بھ تو ثابت متیبچھ ھا... ،ی زنی ذھنم می نگو، توچیگفتم ھ -    

 یتو کارت را عال... َ بد بودنشان نگذار،ای خوب ی را بھ پاشانیھایزبچھ با... خوبند،
 ...، خارج حد توانتی حت،یانجام داده ا

احساس گناه، و فکر . ُ مرجان را فشرد و چشمانش پر از اشک شدندیبغض گلو    
 نفسش را بند آورده شھی ھمری نفس گی کم گذاشتھ، مثل بارشی بچھ ھای کھ برانیا

 ی گفت، حس می را متھای حاج آقا کھ داشت واقعی حرف ھادنیال با شنبود، اما حا
 .ود شی کاستھ مری آن بار نفس گینیکرد از سنگ

 بزرگ شده تیبچھ ھا... ،ی اختھی و الکت را آوی اختھیبھ قول خودت آردت را ب -    
 ی قدم می تازه ایآن ھا دارند بھ زندگ.  کنندیاند و دارند راھشان را از تو جدا م

 ...؟یاما تو چ... گذارند،
 .ُ بھ نگاه مرجان براق شدنکینگاھش از پشت ع    
 دی سال، شای سدی ادامھ دارد، شای رسد، زندگی نمانی تو ھم بھ پای برایزندگ -    

 روزھا و شب ھا نی با ای خواھی م،ی و روز را بھ شب برسانی باشگریچھل سال د
 ...؟یچھ کن

 و یمی مشت خاطره کھنھ و قدکی پشت ای ،ی مدفونشان کنیپشت دار قال -    
 ...،یتکرار

 ی نمی و تکراریمی خاطرات مھرداد، کھنھ و قداورد،یمرجان نتوانست طاقت ب    
 .شدند، ھرگز

 سخت و یمن اگر تا حاال زنده مانده ام و بھ قول شما توانستھ ام از پس زندگ -    
 ی و تکراریمی کھنھ و قدیبا زنده نگھ داشتن ھمان خاطره ھا... م،یروزگار نامرد برآ

 ...،بوده
 . احساس سرما کردرمردی زده بود کھ پخی و سرد و دهیلحن مرجان آن قدر رنج    
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 .ی مھرداد، و بھ نشانھ عذرخواھادی کرد، بھ یقی مکث عمرمردیپ    
 ... حرفم را بزنم؟ی گذاریحاال م -    
 بھ دی دانست کھ نبارمردیپ.  زده بودخیھنوز نگاھش سرد و . گفت نیزیمرجان چ    
ً شده مرجان، کھ تماما بھ مھرداد و خاطراتش، و سنگ ی مقدس و حصاربندمیحر

 .مزارش تعلق داشت، پا بگذارد
 ی خواھی ات را مندهی چھل سال آی پرسم مرجان، تو سیًواقعا از خودت م -    

 .یچطور بگذران
 : پاسخ دادیفگمرجان با کال    
 دیشا... د؟ی دانیاز کجا م... د؟ی کنی مینی بشی پمی دراز برایچرا ھمھ تان عمر -    
 . فردا مردمنیھم
 .دی درخشرمردی خاص در نگاه پیبرق    
 ... ست؟یمنظورت چھ کسان... ھمھ مان؟ -    
 . دادلمی شما را تحوی حرف ھاًقایشاھرخ ھم دق -    
 لبخند نشست، و رمردیکھ ناخودآگاه بر لبان پ...  گفت شاھرخ،یمیچنان آشنا و صم    

 .مرجان را شرمنده کرد
 ... حرف ھا بھ گوشت خوانده شده و در گوشت فرو نرفتھ؟نیا -    
 مرموز رمردی کھ نگاه و لبخند پیًخصوصا از وقت.  شدیمرجان باز کالفھ و عصب    

 نی از اریاما مگر غ... َ ادا کرد،یمی صم کھ نام شاھرخ را آن طور آشنا ویشد، از وقت
 . بود، سنگ صبورش بودیمی آشنا و صمشیشاھرخ برا... بود،
 . آمدی دور می انگار از فاصلھ ارمردی پیصدا    
 آن دو تا را یزندگ... مرجان ازدواج کن تا بھزاد ھم حساب کار خودش را بکند، -    

 . پروانھ پشت سرت خواھد بودریخ یمطمئن باش دعا... ،ی رھانی مفیاز بالتکل
 مرجان مانده بود حرفش را د،ی درخشی مرمردی در چشمان پطنتیھنوز برق ش    
 ...، بپنداردی شوخای ردی بگیجد
 فرصت را از نی ا،ی ھزار نشان بزنری تکی با ی توانی میبھ سادگ... ؟ینی بیم -    

 .دست نده
 . بودیھمان کھ مانع واقع.  را زدیمرجان سرانجام حرف اصل    
 ...، کشمی کشم، از مھرداد خجالت می خجالت ممیاز بچھ ھا -    
 تنومند شده بود، شھ،یر.  خوردی نھ گفتنھا از کجا آب منی اشھی دانست کھ ررمردیپ    

 . و دلنگران شدی جدرمردیپ.  زد و آن را قطع نمودشھی شد بھ آن تی نمیبھ سادگ
 ...،ندیای راحت با موضوع کنار بیلی دھم خیقول م...  با من،تیبچھ ھا -    
 ...، عالقھ مند بودهاری بھ شاھرخ شھری سارا مدتست،یآن قدرھا ھم راحت ن -    
 .اما ماھرانھ بھ حفظ ظاھر پرداخت.  بستخی رمردی پی لبھایلبخند رو    
 .ً مطمئنا تا حاال فراموش کردهست،یآن ھم مھم ن -    
 :دیمرجان نال    
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 ...، باشم و بھ مزار مھرداد بروماری توانم زن شاھرخ شھریچطور م -    
 .ختی بھ ھم ررمردیسرانجام اعصاب پ    
 شاھرخ ،ی کھ زدی بھ درد نخور نتراش، ھر سازی قدر بھانھ ھانیمرجان، ا -    

 ...، اقبال بلند نزننیلگد بھ ا...  داشتھ،ی اقبالنیکدام زن چن... ده،ی با آن رقصاریشھر
 :آنگاه افزود    
مھرداد را تا ابد ... ؟ی خواھی چھ مگرید...  خودت نگھ دار،یگفتھ قلبت را برا -    

 ...،در قلبت زنده نگھ دار
 ...، ست بھ شاھرخی ظلم بزرگنی توانم، اینم... نھ، نھ، -    
 . نگاه کردرمردیمرجان دلنگران و ھراسان بھ پ    
 ...،، دوستش بدارخوب -    
 ی کالفھ و خستھ است، اما ھنوز داشت با مرجان کلنجار مرمردیواضح بود کھ پ    

 .رفت
 .آن ھم با وجود مھرداد...  توانم دوستش بدارم؟یچگونھ م -    
 ی داشت، مرجان، مطمئن باش، آن روز را از حاال میسرانجام دوستش خواھ -    

 .نمیب
 .نداخت، و اجازه داد چشمانش از اشک پر شوند انییمرجان سرش را پا    
 ...، ترسمیمن از ھمان روز م -    
 . نعمت خداستنیدوست داشتن، بزرگتر... ؟ی بترسدیچرا با -    
 بھ دیخستھ بود، اما با... فتد،ی کرد، تا جملھ اش در ذھن مرجان جا بی مکثرمردیپ    

 . قول داده بوداریبھ شھر...  دلخواه،ی اجھیآن ھم نت. دی رسی مجھینت
 را ی و ناصراری و چند سالھ شھرنی تواند کدورت چندی ازدواج منیدر ضمن، ا -    

 ...،دود کند و بھ ھوا بفرستد
 تی بھ تبعزی نرمردی پند،ی مرجان بنشی بر لبھاینی حرف باعث شد لبخند غمگنیا    

 .دیاز او خند
ُ ازدواج پر دیبا... د،ی را کرده ازشیساب ھمھ چ شما حداستیآن طور کھ پ -    

 ...، باشدیمنفعت
 تو و یبرا.  رودی راھھ نمیذھنم بھ ب.  ھستمی کھ آدم حسابگری دانیم... البتھ، -    

 ...، دھمیُشاھرخ ھم پر منفعت خواھد بود، قول م
 . گذاشتی خودش سرپوش می داد، و بر دلنگرانیانگار داشت بھ خودش قول م    
 را اری کھ شاھرخ شھریعشق...  داشتھ باش،مانیمرجان، بھ معجزه عشق ا -    

 را ی کند، آن وقت عشقی نفوذ مزیبھ قلب تو ن... واداشتھ کھ فقط و فقط، تو را بخواھد،
 نگاھت تازه ،ی کرده ارییچون تو تغ...  کرد کھ سراسر نو و تازه است،یتجربھ خواھ

 ...،است، احساست تازه است
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 ی است، دورانگری دی متعلق بھ دوران،ی کھ با مھرداد داشتھ ایآن عشق ده سالھ ا    
 ی با نگاھنباریبھ قلبت اجازه بده کھ ا...  نگاھت عمق نداشت،،ی جوان بوداریکھ بس

 .تازه و پختھ، بھ قلمرو، عشق، پا بگذارد
 
 

 ...شق، پا بگذارد تازه و پختھ، بھ قلمرو عی با نگاھنباریبھ قلبت اجازه بده کھ ا    
 ھمھ رمرد،ی پیانعکاس صدا.  جملھ، تمام ھفتھ مرجان را بھ خود اختصاص دادنیا    
 ...،ی پشت دار قالی حتد،ی رسی خانھ بھ گوش میجا

 .ُ بردی افتاد، پی می کھ داشت در زندگی آن ھفتھ، بھ اتفاق تازه ایمرجان در ط    
 گرید...  شد،یان، داشت کم رنگ م مرجیحضور مھرداد، در لحظھ لحظھ زندگ    

... د،ی دیاز پنجره، او را در کنار حوض نم...  نشست،ی در کنارش نم،یپشت دار قال
 بود، ی لبخندش، کھ داخل آن قاب عکس رنگ و رو رفتھ زندانیکم رنگ شده بود، حت

 . نبودیشگیآن لبخند ھم
 بود، تا مرجان دهیُ پر تالطم مرجان کنار کشیانگار بھ عمد، خودش را از زندگ    

 با مرجان داشت ی جدینگاھش از سر تاقچھ، حرف... رد،ی را بگمشیراحت تر تصم
 .  نھ بشنودند،ی خواست آن را ببیکھ مرجان نھ م

 یی خواست، تا آن تنھایاو مھرداد را در کنار خود م. طاقت مرجان، طاق شده بود    
 سلطھ خود ری کرد، و زی اش را احاطھ می رحمانھ، زندگیکابوس مانند، کھ داشت ب

 . گذاشتھ بودشی رحمانھ، تنھایاما مھرداد ھم ب...  اش نسازد،وانھید...  گرفت،یم
 گرفت، بھ ی کھ دشت ھمھ وجودش را فرا می بردن وحشتادی از یمرجان برا    

 ...،ابدیمزار مھرداد شتافت، بلکھ مھرداد را آن جا ب
 کرد چون باور کرده کھ یگمان م...  آورد،یگناه، داشت قلبش را از پا درماحساس     

 دور و برش در ذھنش ی کھ آدمھا،ی لعنتدیآن ترد...  گذاشتھ،شیتنھاست، مھرداد تنھا
 اش شک کرده یاو بھ حضور مھرداد در زندگ. کاشتھ بودند کار را خراب کرده بود

پس مھرداد، حضور خود را در ... بود، شک کرده ر داشھیبود، بھ آن عشق جوان و ر
مرجان ساعت ھا بر مزار مھرداد .  و در قلب مرجان، کم رنگ ساختھ بودیزندگ

 رونی اش تلنبار شده بود را بنھی سینشست و درد دل کرد، ھمھ آن چھ کھ رو
 ...،ختیر

 کرد ی گرفتھ، حس می تازه ایروی کرد نی گشت، حس می کھ بھ خانھ برمیھنگام    
 اش یاو زندگ...  را بھ شاھرخ بدھد،ی و پاسخ قطعردی بگمی تواند تصمی مگریحاال د

 دور و برش، مھرداد را در خاطرات کھنھ و ی اگر آدمھایحت... با مھرداد، کامل بود،
 ی سی برایحت...  او با مھرداد، کامل بود،یدگاما زن... دند،ی دیسنگ مزارش، م

 ...،ندهیچھل سال آ
 داشت با میتصم...  کنند،ی چھ قضاوت مگرانی داد دی نمیتی اھمگری دحاال    

 ...، بدھدیشجاعت بھ شاھرخ جواب منف
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 قدم بھ کیشاھرخ فقط . ً شده قلبش، تماما بھ مھرداد تعلق داشتیمنطقھ حصاربند    
 . حصار برداشتھ بودیآن سو

...  شاھرخ آمد،د،یای ب آن کھ مھرداد بھ خوابشی و بھ جادی کھ شب خوابیاما وقت    
 ...، مھرداد، واضح و روشن بودامیپ... خت،یحصار قلب اش شکست و فرو ر

 شده ی حصاربندۀ است کھ پا بھ آن منطقاری نوبت شاھرخ شھرگریحاال د    
 ...،بگذارد

 .زندی وقت آن است کھ حصارھا بشکنند و فرو رگریحاال د    
   

 : گفتی از خود راضی بھ مرجان زد و با لحنیی لبخند دلربا،یدخترک منش    
 ...، بکنمتانی برای توانم کاری امروز نمد،یمتأسفم، شما از قبل نوبت نگرفتھ ا -    
 و ییمرجان صورت بزک کرده دخترک را از نظر گذراند، و سپس با خوشرو    

 :دیلبخند پرس
 ... آخر وقت؟یحت -    
 .زبان باز بودزرنگ و . دخترک سرش را تکان داد    
 ...، کھدینی بی دکتر شلوغ است، می متأسفم، سر آقایلیخ -    
 قی انداخت و حرف دخترک را تصدضیمرجان نگاھش بھ اتاق انتظار مملو از مر    
 بھ او اعتقاد مارانشی از آب درآمده بود، بیشاھرخ پزشک موفق و کارآمد. کرد

 ھمھ مارانش،ی شاھرخ در جھت بھبود ب دانستند، چرا کھیداشتند، دستش را شفابخش م
 .ُ بردیتالشش را بھ کار م

 و ردی فردا بگی نوبت براای ند،ی معجزه بنشکیمرجان مانده بود، بماند و بھ انتظار     
 ...،ستادی ای تھ صف مدی شاھرخ بادنی دی براگریحاال د... برود،

 کردن را ری نقشھ غافلگنی گرفت برود و امی و تصمدیمرجان بھ افکار خود خند    
 را بھ شی حرف ھایتلفن.  گرفتی را ھم نممارانی وقت بی طورنیا. کنار بگذارد

 ...، زدیشاھرخ م
 .ستادی ای منتظر مدی آسانسور رفت، بای جزم بھ سویبا عزم    
 دشی شاھرخ بھ التماس افتاده بود، بھ آن وعده داده بود و حاال ناامدنی دیقلبش برا    

 سرکوب کرد، و بھ خودش رانگر،ی وبی نھکیتقال و التماس قلبش را با ...  کرد،یم
 .ردی عجوالنھ نگمیقول داد باز ھم فکر کند، و تصم

با موضوع بھ آن .  او را بھ مطب شاھرخ کشانده بودوانھ،ی قلب دنیامروز، ھم    
بھ آن در آسانسور باز شد و تا خواست پا .  برخورد کردی شد احساسی نمیمھم

 . قرار گرفتاریبگذارد، چھره بھ چھره شاھرخ شھر
 نیا...  کردند و ھمانجا ثابت ماندند،یدو نگاه مبھوت و مسحور شده، با ھم تالق    

 ...،شاھرخ بود کھ آن سکوت معذب را شکست
 ...د؟ی طرفھا، راه گم کردنیچھ عجب از ا... بھ بھ مرجان خانم، -    
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 د،ی رسی جذاب و جوان بھ نظر ماری روشن، بسیشاھرخ در کت و شلوار خاکستر    
 بود، بای دختر جوان و زکیحق شاھرخ ...  کھ مرجان احساس گناه کرد،یبھ طور

 ...، دانستی باعث شده بود او از حق مسلم خودش بگذرد، خدا میوانگیحاال چھ د
 ...، خانمدی کردرمی غافلگیحساب -    
 مرجان دنیانگار با د... رت شاھرخ، ناگھان روشن شد و نگاھش درخشان،صو    

 . در چھره اش طلوع کردیدیخورش
 . زدیمرجان ھم لبخند صاف و ساده ا    
 ...، کنمرتی بود کھ غافلگنی ھمًقاینقشھ من ھم دق -    
 ۀ و سر زندبای و زنی کھ ھم چنان، نگاھش را در چشمان رنگیشاھرخ در حال    
 :دی مرموز پرسیجان قفل کرده بود با لحنمر
 ...؟ی برھانی انتظار لعنتنی مرا از ای بودامدهی نیعنی... عجب، -    
 . دادیمرجان نگاھش را از کمند نگاه شاھرخ فرار    
 طرف و آن طرف، بھ نی از ای فضولی بودند و نگاه ھاستادهیآن ھا در راھرو ا    
 .دی کشی سرک مشانیسو
 ...؟ی جا جوابت را بشنونی ای خواھیم -    
 رمنصفانھی غی فضول و کنجکاو، و برچسب ھایُ عمر، از نگاه ھاکیمرجان     

شاھرخ بھ سرعت . ُ بردی افتاد، زمان می شبھ از سرش نمکی ترس، نی بود، ادهیترس
 :پاسخ داد

 .ایدنبالم ب... البتھ کھ نھ، -    
 و از مارانی بی مردد، از جلوییا قدم ھا محکم و مرجان بییشاھرخ با قدم ھا    
 . گذشتند و وارد مطب شدندی دخترک منشزی میجلو
 :دیاز شاھرخ پرس.  دخترک معذب شدرانیمرجان از نگاه مات و ح    
 ... ست؟یدختر خوب -    
 ی تفاوتی کرد، شانھ اش را با بی مزانی آویُ کھ کتش را بھ جالباسیشاھرخ در حال    

 .باال انداخت
 . دھدیَ بد بودنش خبر ندارم، فقط کارش را خوب انجام مایاز خوب،  -    
 ساعت با او کلنجار رفتم کھ نوبت کی ست، یبلھ، دختر زرنگ و زبان باز -    

 .ُ پر استیگفت کھ وقت جنابعال.  بھ من بدھد، اما ندادیتیزیو
 .دی را درھم کششی و اخمھادی چرخشیشاھرخ بھ سو    
 ...؟ی خواستی کھ می براتیزینوبت و -    
 ...، خودمیبرا -    
آمد جواب مرجان را بدھد کھ . ناگھان دوباره صورت شاھرخ شاد و درخشان شد    

 مرجان متمرکز بود، ی کھ روی با ناز و کرشمھ، و نگاھیدر باز شد و دخترک افاده ا
 کھ در آن سؤاالت  نزاکت دخترک،ی و برهیمرجان از نگاه خ. وارد مطب شد

 .ُ بردی پزھای چیلی زد، بھ خی موج میواضح
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 دو سؤال کی در اطراف زد و ی بھ مطب آمده بود، چرخی فضولیدخترک کھ برا    
شاھرخ بھ زور جواب سواالتش را .  و دوباره رفتدی از شاھرخ پرسمارانیراجع بھ ب

 . خم بودیستی لیداد، سرش رو
 ی تویاز نگاھش خواندم حساب...  بافتھ،ی تور متی بندم داشتھ برایشرط م -    

 ی داشت بال بال مد،ی دی در اطراف دکتر محبوبش می کھ زننیاز ا... ذوقش خورده،
 .ًاصال حواسش بھ خودش نبود... زد،
 . بودی و عصبیواکنش شاھرخ، ناگھان    
 حالم بھ ھم ی کند، من کھ از بچھ بازدی صیمگر با تورش خر ماھ... غلط کرده، -    

 . خوردیم
 .مرجان از واکنش شاھرخ، خنده اش گرفت    
 زند، ی بال بال متی دارد برای شاھرخ، دخترک بھ آن خوشگلی اوانھیتو د -    

 ...،آنوقت تو
 .شاھرخ بھ سرعت حرف مرجان را قطع کرد    
 ... راحت شد؟التیحاال خ... ندازند،ی برونشی دھم بی فردا منیھم -    
 : پرخاش کردی عصبی خورد و با لحنی تکانیبھ مرجان بر خورد، در مبل راحت    
 ...؟ی را ھم نداری شوختیظرف...  شاھرخ،یی گویچرا چرت و پرت م -    
 :شاھرخ با ھمان لحن طلبکار پاسخ داد    
 ...، را ندارمزی چچی ھتی فشار بوده کھ ظرفریآن قدر اعصابم ز... ندارم،... نھ، -    
 . تا اعماق قلب مرجان را سوزاندشیُناگھان نگاه شاھرخ گر گرفت و گرما    

 داشت در آن قدم دی کھ مرجان ھنوز تردیریمس.  افتاده بودی اصلریموضوع بھ مس    
 .دی و ناگھان مثل فنر از جا پردی را در نگاه مرجان ددیشاھرخ بھ وضوح ترد. بگذارد

 ... مگر نھ؟ی اامدهی جا ننیتو با جواب ا -    
 و زیمطب تم...  نگفت و نگاھش را در گوشھ و کنار مطب گرداند،یزیمرجان چ    

 . بودیکیمجھز و ش
 . شاھرخ باال رفتیصدا    
 است پاره کی شده کھ نزددهی مرا روشن کن، اعصابم آن قدر کشفیمرجان، تکل -    

 .شود
 عبور کرده بود و وارھایھ و دً بود کھ مطمئنا از در بستیصدا آن قدر بلند و عصب    

 شاھرخ را مھیمرجان سراس.  بوددهی کرده بودند رسزی کھ گوش تییبھ گوش آدمھا
 .دعوت بھ آرامش کرد

  جا ھستم، آمده ام تانی انیمن ھم بھ خاطر ھم...  خوب،یلیخ -    
 

 بعد از آن کھ ی بحث کشدار را بگذار برانی ھر دومان روشن شود، اما افیتکل    
 ...، ست کھ معطل توأندییُ اتاق انتظار پر از آدمھای کردتیزی را ومارانتیب

 : را صدا کرد و گفتی دخترک منشد،یشاھرخ دوباره مثل فنر از جا پر    
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 نوبتشان را ست،ی حالم خوب نچیامروز ھ... شان،ی را بفرست خانھ ھامارانیب -    
 ...، فردایبگذار برا

 زن نی سر اریھر چھ بود ز.  مرجان انداختی بھ سویدخترک نگاه خصمانھ ا    
 .بود
 .دی دارضی دکتر، فردا ھم مریاما آقا -    
 ...،ھمان کھ گفتم، برو -    
دخترک از ترس .  آورد کھ کتش را بپوشدی را در مدشیشاھرخ داشت روپوش سف    

 . مانده بودرانیمرجان ح.  کردیجا خال
 جا معطل نی ساعت ھا وقتشان را استندیت تو نشاھرخ، مردم کھ مسخره دس -    

 ...،ی و آمد و رفتشان دھیباشند و تو امروز و فردا کن
 شانھ اش انداختھ بود، صورتش را بھ صورت ی کھ کتش را رویشاھرخ در حال    

 ...،دی جھی مرونی کرد، از چشمانش آتش بھ بکیمرجان نزد
 اش را درست فھی تواند وظی نمضی مر آدمکی... ضم،ی مرن،یخوب بب... ن،یبب -    

 . بھ نسخھ پزشک دارمازیمن ھم ن...  کند،تمیزی وی دارم کسازیمن ھم ن... انجام دھد،
 .مرجان ھم بھ دنبالش.  را برداشت و راه افتادفشیشاھرخ ک    
 :دی تازه کرد و پرسیداخل آسانسور نفس    
 ...؟ی رویحاال کجا م -    
 .می برسانجھی کھ بتوانم بحث کشدارمان را بھ نتییجا -    
 .دی رفت و مرجان را بھ دنبال خود کشنشی ماشی شاھرخ بھ سونگ،یدر پارک    
...  کلمھ با ھم حرف نزدند، ھر دو در افکار خود غرق بودند،کی ی رانندگنیدر ح    

 ی گناه، گلواحساس... ضم،ی فشار بوده، مرری کھ شاھرخ گفتھ بود، اعصابم زیاز وقت
 . کردی خود گرفتھ بود و رھا نمنی آھنیمرجان را در چنگال ھا

 فشار ری بود؟ بھ خاطر جواب او اعصابش زضی شاھرخ بھ خاطر او مریعنی    
 باور معجزه عشق، یحت... مرجان بھ خودش پوزخند زد، باورش سخت بود،... بود؟

 . جا سخت بودنیا
 ...، طور مرجاننی شد، و ھمادهیآن پ توقف کرد و شاھرخ از لیاتومب    
آن جا ھمان خانھ ...  بودند،ستادهی آن ای کھ جلوی خانھ ازی آشنا بود، و نابانیخ    
 . و بھشت مرجان بوداھایرو
 ...؟ی بھتر از خانھ سراغ نداشتییجا -    
 : پاسخ دادمود،ی پی بلند، راھرو مشجر را مییشاھرخ ھمانطور کھ با قدم ھا    
 نی بزنم و اعصابم را از اادی توانم فری جا منیحداقل ا... سراغ نداشتم،... نھ، -    
 ...، دردناک نجات بدھمیدگیکش
ھنوز نگاھش تبدار و لحنش طلبکار و . دی مرجان چرخی و بھ سوستادیناگھان ا    

 . بودیعصب
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 تیول بھ سو فضینگاه ھا... ،ی جا راحتنیا... ،ی بزنادی فری توانیتو ھم م -    
 . کشندیسرک نم

 .ستادی مرجان انباریاما ا. پوزخند زد و بھ راھش ادامھ داد     
 فضول و پشت یُ عمر از نگاه ھاکیخوب چکار کنم، ... ؟ی کنیمسخره م -    

 دهیترس... ُ برند،ی پوست و گوشت و استخوان را مری کھ مثل زخم شمشییھایسرگوئ
 ...،ام

 . بھ مرجان انداختی شانھ نگاھی و از روستادی پلھ ھا، کنار درگاه ایشاھرخ باال    
 ی خودت زندگی براری بگادی... ،ی کن کنشھی ترس احمقانھ را رنیوقتش است ا -    
ً کھ اصال تو ی داری مشت آدمکیچکار بھ قضاوت ...  مردم،ندی خوشای نھ برایکن

 چھ ذوق ،ینی بی چطور م،ی کنی دانند تو چطور فکر می شناسند آن ھا چھ میرا نم
 ...، استھقضاوتشان چشم بست... ،ی داری اقھیو سل
با ھم وارد .  بر لبش نشستھ بودی از پلھ ھا باال آمده بود، لبخند دردناکزیمرجان ن    

 دای جا پنی آشپزخانھ، ھمھ از امن،ی نش،ی ناھارخور،ییرایسالن پذ. سرسرا شدند
 . کردی شده، آن ھا را از ھم جدا می و گچ برضی عر پھن ویفقط ستونھا... بودند،

 را کنار کت فشیمرجان چادر و ک.  زدی برق میزی از تمزیھمھ جا و ھمھ چ    
کلمات .  گرفتشی و بھ دنبال شاھرخ، راه آشپزخانھ را در پخت،یشاھرخ آو

 . بھ شاھرخ بدھدی کرد تا جواب دندان شکنفی را در ذھنش ردیرگذاریتأث
 از قضاوت بھ قول خودت چشم ی تو ساده است، چون مجبور نبوده ایگفتنش برا -    

اما من مجبور بوده ام ... ،ی شناسند، بترسیً کھ اصال تو را نمی مشت آدمکیبستھ 
 . بودی خودم نبود، اجباراری بھ اختزمیترس و گر... شاھرخ،

خودش و سھ بچھ  ی و مجبور است زندگست،ی بر سرش نی مردھی کھ سایزن    
 ...، بلغزدشی ست فقط پایکوچک را بھ دندان بکشد، کاف

 . را سرش انداختشیناگھان صدا    
 ...، کردندی با ھمان زبان زخمدارشان از ده بھ درم مدمی ترسیاگر نم -    
 نظرش ریخوب ز.  کردی بود و فقط نگاھش مستادهیشاھرخ کنار قھوه جوش ا    

رنج تلنبار شده ھمھ ... د،ی اش را دی پوزخند عصبد،یا د اش ریدگیداشت، رنگ پر
 .دی را در عمق نگاھش دی کسی بی سالھانیا

 ...،ی کنی خودت زندگی براری بگادی -    
 . تر و زخم خورده تر شدی کرد و پوزخندش عصبدی شاھرخ را تقلیصدا    
 یبخواھ... دم،ی سالھا چھ کشنی ای من در طی دانیتو چھ م... چھ حرفھا، -    

 مشکل ھم دست و پنجھ کی و قرار باشد با ھزار و ی و تنھا باشی کنیآبرومند زندگ
 ...،ینرم کن

 .ُ شاھرخ براق کردنینگاھش را در چشمان غمگ    
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ھمھ ...  آمد،ی بود از پا در میھر کس...  شاھرخ،،ی آمدی از پا در میتو ھم بود -    
 ترس نی سالھا ترس از حرف مردم، ترس از قضاوت چشم بستھ مردم، بزرگترنیا

 .ُ طور خردم نکرد، و از درون زخمم نزدنی ا،یی ترس از تنھای ام بود حتیزندگ
 ...، جا خوش کرده بود، شکستشی کھ سالھا در گلوی در بغضشیصدا    
 ی فضول و زخم ھای دور از نگاه ھا،ی بھشتم را پشت دار قالن،یبھ خاطر ھم -    

 . ساختمریشمش
 و بای چشمان زدنیبا د.  شد و صورتش را شستیو سرانجام اشک مرجان جار    

 . در قلب شاھرخ بر پا شدییاشک آلود مرجان، انگار غوغا
 ی سرش را رورد،ی توانست مرجان را در آغوش بگی خواست میچھ قدر دلش م    
 ترس ھا سر آمده، نی بدھد کھ دوره انانی اطم اش بگذارد و با ضربان قلبش بھ اونھیس

 ...، کن شوندشھیوقت آن است کھ ر
 داد و از تھ دل زار ھی تکزی آشپزخانھ نشست، سرش را بھ می صندلیمرجان رو    
 .زد
 یسبک م... خت،ی ری مرونی ھزار سالھ را بیدردھا... د،یشاھرخ گذاشت کھ بگر    
 .شد
 مشغول رقھوهیشرده بود، خود را بھ درست کردن ش فزی شاھرخ را نیبغض، گلو    

 . بگذردیکرد، و گذاشت لحظات
 . فقط در سکوت گذشتی اش را تمام کرد و لحظاتھیسرانجام مرجان گر    
 زی مرجان، پشت می بھ دستش داد و سپس روبروی ارقھوهی شوانیشاھرخ ل    

آشپزخانھ نشست و نگاھش را با تمام وجود بھ نگاه در اشک شستھ شده مرجان 
 .ختیر

مرجان لبخند .  در آن نگاه تبدار بود کھ قرار بود گفتھ شوندی شماری بیحرف ھا    
 . پاک کردشی گونھ ھای اشک را از روی زد و قطره ھاینیغمگ
م کھ سالھاست نشکستھ، بھ  دارمی گلوی تویبغض... ببخش اگر ناراحتت کردم، -    

 . دارمازی ندنمی راحت نفس کشی ھا براھی گرنیا
 یشاھرخ دستش را رو... دند،یدوباره آن چشمان خوش رنگ در اشک درخش    

 : و گفتختی رشیدست مرجان گذاشت و تمام احساسش را در صدا
 ...مگرنھ؟...  بشکند،ی وقتش است آن بغض لعنتگریحاال د -    
نگاھش در نگاه . زدینتوانست از کمند نگاه سرشار از احساس شاھرخ بگرمرجان     

 جرقھ زد و ذھن مرجان را روشن کرد، یشاھرخ حل شده بود و ناگھان خاطره ا
 نی ھمزینگاه مھرداد ن...  شد،ی حل منگونھی ازیسالھا قبل، نگاھش در نگاه مھرداد ن

 . آوردینفس او را بند م طور نیھم زیکشش و جاذبھ را داشت، نگاه مھرداد ن
 زد، ی مشیقلبش انگار در گوشھا. ردی گیمرجان حس کرد ضربان قلبش اوج م    

 یاما صدا چھ قدر بھ گوشش آشنا بود، صدا. دی شنی می شاھرخ را بھ سختیصدا
 ...،مھرداد بود
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 ...، و بزرگقی عمیسرشار از عشق... سرشار از احساس،    
 ...، و بھشتت را در قلب من بسازایمرجان، ب -    
آن صدا در ...  از صورت شاھرخ،زیرنگ از صورت مرجان فرار کرده بود، و ن    

 . و بر قلب ھر دو نشستافت،یگوش ھر دو انعکاس 
 ...، و بھشتت را در قلب من بسازایب    

   
س احسا...  کند،ی کھ چشمانش را باز کرد، حس کرد در بھشت چشم باز میوقت    

ُ قلبش را بھ حد انفجار پر ساختھ ،ی و دلشوره و خوشبختجانی از ھی اختھیدرھم آم
 .بود
 . فرستادشی ھاھی بھ داخل رق،ی نفس عمکی بھار را با یپنجره را باز کرد و بو    
 . خود انباشتھ بودندی ھوا را از عطر بھشتدمشکھایبادامھا گل کرده بودند و ب    
 کرد کھ یُ شده بود، داشت جل و پالس خود را جمع میرفتنباالخره زمستان ھم     

 ...، آمد، بادامھا آمدنش را مژده داده بودندی بھار می پایبرود، صدا
 ...، بادامی نھ در شکوفھ ھاد،ی شنی بھار را در قلب خود می پایاما مرجان صدا    
 ...، برونداری شھریا آقدنی تا با ھم بھ ددیایقرار بود شاھرخ ساعت ده بھ دنبالش ب    
 . بوداری شھری آقاد،ی بگوکی را بھ آن ھا تبرشانی کھ قرار بود نامزدی کسنیاول    
...  ازدواج کند،ی قرار بود بھ زودد،ی کلمھ خندنیمرجان بھ ا... ،ینامزد    

 ی تکرار مشی داشت براخیانگار تار...  در گوشش داشت،یبی غرنیطن... ازدواج،
 .شد
...  و نشست کھ صبحانھ بخورد،دی نفره اش چکی سفره ی رو،یصبحانھ مختصر    

...  بود،ی بچھ ھا در اطراف سفره خالیجا...  کرد،ری گشیاما ھمان لقمھ اول، در گلو
 ی و او را بھ خوردن وا مخوردندیچھ با اشتھا و با سر و صدا م... ن،ی امن،یسارا، آرم

 ...،داشتند
 او ی دور و برش نبود تا خوردنش، اشتھای سر سفره نشستھ بود، کساما حاال تنھا    

 اشتھا بود، از سر یب...  رفت،نیی پاشیلقمھ اول بھ زحمت از گلو...  باز کند،زیرا ن
 کھ پرده اشک آن ھا را پوشانده بود، باز از پنجره بھ یسفره بلند شد و با چشمان

 . کوچک خانھ اش شکفتھ بودند، نگاه کردچھ بادام کھ در باغیشکوفھ ھا
 
 

 شد، قرار بود ی اش آغاز می تازه در زندگی فصلزی او نیبا آمدن بھار، برا    
 گذاشت، باز نگاه و دنی تپیباز قلبش بنا...  بزند،وندی شاھرخ پی اش را با زندگیزندگ

ھش بھ ھمراه نگا...  گفت،کی مبارک را تبروندی پنی تاقچھ، ایلبخند مھرداد، از رو
 تنھا گریدر کنار شاھرخ، د...  شد،دهی اش کشره نفکی سفره ی بھ سوق،ی عمیآھ

 ...، نشستی سفره می داد، شاھرخ ھم آنسوی آزارش نمیینبود، تنھا
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 . انداخت و وارد شددی آن کھ در بزند، کلیشاھرخ ب    
 ... مرجان؟یآماده ا -    
 . ھزار تکھ کردنھ،ی سۀ قفس قلب مرجان را درنشی خوش طنیصدا    
 کرد و رونی بمنی صورت، سرش را از پنجره اتاق نشی بھ پھنایمرجان با لبخند    

 . بادام شده بودیشاھرخ محو شکوفھ ھا.  گفتریصبح بھ خ
 ...،دیباالخره بھار از راه رس... ؟ینی بیم -    
 :ُ پر احساس گفتی انداخت و با لحنشی بھ سویبیشاھرخ نگاه غر    
 ...، منیبھار زندگ -    
 ...، منیو بھار زندگ -    
 ی و آن قدر نگھ داشت تا سرخدینگاه تبدار شاھرخ، نگاه محزون مرجان را قاپ    
 .دی مرجان دوی بھ گونھ ھایمیمال
 در یسالھاست بھار...  من ھم ھست،یبھار زندگ...  شاھرخ،می گویراست م -    

 بھار را نی شده، کھ آمدن ای من آن قدر طوالنیزمستان زندگ... ھ ام، ام نداشتیزندگ
 ...،ھم باور ندارم

 . کردی ممی تسلدیدوباره داشت خودش را بھ ترد. دینگاھش در نگاه شاھرخ لرز    
سخت است باور بھار، آن ھم پس از آن زمستان سرد و ... سخت است شاھرخ، -    

 ...،دمشکی بادام و عطر بیکوفھ ھا شنیسخت است باور ا... ،یطوالن
 . باشدنیری خواب شکی ھا فقط نی ترسم ھمھ ایم    
 دو قدم بلند، خود را بھ پنجره رساند و چھره بھ چھره مرجان قرار یکیشاھرخ با     

 و افھیاما ھم چنان بلند و خوش ق.  بوددهینگاھش شعلھ ور شده و رنگش پر. گرفت
 . پر تالطمش گذاشتنھی سیدست مرجان را گرفت و رو... د،ی رسیجذاب بھ نظر م

 ...، شدی خارج مشی از گلوی خفھ اش بھ سختادیفر    
 ام، ی من واقعن،یبب... ؟یباز بھ من و عشقم شک کرد...  مرجان،یباز شک کرد -    

 ی واقع،ی قلب ھم کھ قرار است بھشتت را در آن بسازنیو ا... ستم،ی نالیخواب و خ
 .ست

 مرجان در یبھار زندگ...  نبود،الی بود، خواب و خیاو واقع...  گفت،یراست م    
 ...، بوددهی از راه رسی واقعیایدن
   

 نی بھ استقبالشان آمد، و اول،ی آسمانی گشاده و نگاھی با لبخنداریحاج آقا شھر    
 ...، تا اعماق روحشان نشستک،ی آن تبرنیطن...  را بھ آن ھا گفت،کیتبر
 ...،یباالخره عروس خودم شد -    
 و سرشار از سپاس بھ مرجان انداخت و باعث شد کھ ی طوالنی نگاھاری شھریآقا    

 فقط لبخند رمردیمرجان در جواب پ. مرجان مثل دختر بچھ ھا سرخ و دستپاچھ شود
 .زد
 . داشتی و نگاه رقصاننی لبخند دلنشزیشاھرخ ن    
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 ی لحظاتی قلبش گذاشت و برای دستش را روی طوالنی بھ ھمراه لبخندرمردیپ    
 .چشمانش را با لذت بست

 ...، کنمی دستم حس مری را زشیقلبم گرم شده، گرما -    
 چشمانش را باز کرد و در چشمان رمردیپ.  خوشبخت بودی پدری صداشیصدا    

 .ُمرجان براق شد
 نیُ حس کنج ای قلب، سرد سنگ شده بود، بنی ترکم کرد، احانھی کھ ریاز زمان -    

 ...، شودی افتاده بود، اما حاال دارد گرم منھیقفسھ س
 .نگاھش را از چشمان مرجان بھ چشمان شاھرخ دوخت    
 قلب، با نیا...  عشق را در اطرافش حس کرده،یچون گرما...  چرا؟دی دانیم -    

 . شودید زنده م عشق، داریاما حاال با گرما... ُمرگ عشقش مرد،
 ...، چشمان مرجان و شاھرخزی و ندند،ی در اشک درخشرمردیچشمان پ    
 ی گفتیچھ م...  عشق با شکوه را،کی... نم،ی بیعشق را در چشمان ھر دوتان م -    

 قلبش خانھ نمی بیمن کھ از حاال م...  خودش نگھ دارد،یشاھرخ، کھ قلبش را برا
 ...،عشق تو شده

 دهی مرجان کشی کرد بھ سوی کھ تا عمق وجود را گرم میینگاه شاھرخ با گرما    
 .شد
 یمطمئن شد در پناه عشق، زندگ. دی نگاه ھر دو را تبدار و شعلھ ور درمردیپ    

 کشی تاری شود، حس کرد زندگیحس کرد آرام م.  در انتظارشان استیخوشبخت
 . شودیروشن م

 . طلوع کرده بودرمردی پی در زندگیدیورشبرق چشمان مرجان، مثل خ    
 : شاد گفتی شربت را بھ دست مرجان داد و با لحنوانی خودش لرمردیپ    
 الشی پسرک را با اھل و عنیباالخره ا... ،ی ام را روشن کردیزندگ... ؟ینی بیم -    

 .دمید
 : زد و ادامھ دادیلبخند شاد    
 ...د؟یری قرار است جشنتان را بگیِحاال ک -    
 : پاسخ دادمھیمرجان سراس    
 ھم یکم...  سر و صدا انجام شود،ی بزیقرار شده ھمھ چ... کدام جشن حاج آقا؟ -    

 ...،دی مرا بکنۀمالحظ
 کرد، یشاھرخ نشستھ بود و فقط نگاه م.  کردرانی را حرمردی مرجان، پیشانیپر    

 .دی رسی زورش بھ عروسش مرمردی پدی مرجان نشده بود، شافیخودش حر
 نی ای براییبابا من ھم آرزوھا...  سر و صدا انجام شود؟ی بزی چھ ھمھ چیعنی -    

 ...،لندھور دارم
 . بھ شاھرخ اشاره کرد و شاھرخ فقط لبخند زدیبا کالفگ    
َ قدرفی حررمردیپ      . مرجان بودی برایَ
 . نقش بر آب شودمیخواه آرزون... ُ عمر بھ انتظار نشستھ ام، مرجان،کی -    
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 .دی کشی مادی شده بود، ترس در چشمانش فردیمرجان مثل گچ سف    
ُ دنبک دست رهی دامی براستمی نیمن کھ دختر جوان...  کنم حاج آقا،یخواھش م -    
 ...،دیِ کوچھ ھا کل بزنی و تودیریبگ

 .افتندی کالمش را درشی بود و ھر دو مرد نشداریلحنش ن    
 جشن ساده و کیمنظور من ... ِ کوچھ ھا کل بزند؟ی خواست تویحاال ک -    

 . بودیخودمان
 : پرخاش کردشی تر از پی رفت، عصبی بار نمریاما مرجان ز    
 ...د؟ی فھمی کشم، چرا نمی خجالت ممی ام، از بچھ ھاوهی زن بکیبابا، من  -    
 . بستھ شدرمردی پزبان.  کردنی توھرمردی بھ پدیخودش ھم نفھم    
 ...، منی جشن گرفت، نھ برادی سارا بایبرا -    
رنگ بھ چھره . دی شاھرخ چرخی را آتش زده باشند بھ سوشیمرجان انگار کھ مو    

 . کدامشان نبودچیھ
 دخترک کم سن کی برو ،یندازی راه بھای بازی کولنی از ای خواھیتو ھم اگر م -    

 ...، کندایو سال پ
 لنگر شی گلوی کھ توی و ھمان بغض لعنتد،ی لرزیھمھ تنش م... بلند شد کھ برود،    

 . کردیانداختھ بود، داشت خفھ اش م
 ...ن؟یھم -    
 . بودرمردی و مرتعش پدهی رنجیصدا    
 نیبھ کمتر... ؟ی کھ بروی شوی بلند می راحتنیبھ ھم...  مرجان خانم؟نیھم -    

 ... شود؟ی زده، چھ مشھی کھ در وجود ھردوتان ری عشق آنفیپس تکل... بھانھ؟
 : زدادی بود فرختھی اعصابش بھ ھم ریشاھرخ کھ حساب    
 ...، نداردی کارشی کند، برای کنش مشھیر -    
 ی عشقستی کرده، قادر نی کھ چھارده سال با خاطرات عشقش سپریآدم... نھ، -    

 . کن کندشھیرا ر
 . انگار با خودش بود، و آن حرف را بھ خودش زدرمردیپ    
 .ُ و دوباره نشست، چشمانش از اشک پر شده بودنددیزانوان مرجان لرز    
 .ُ بھ آن چشمان اشک آلود زل زدرمردیپ    
 بھ عشقت پشت نکن، کھ اگر پشت یطی شراچی در ھ،یطی شراچیمرجان، در ھ -    
 . عشق، مرده متحرک استیآدم ب. ن ھاست بھشت آدمھا ھمان عشق آ،ی باختھ ایکن

 . خواست بھ ذھن آشفتھ اش نظم دھدیانگار م.  مکث کردی لحظھ ارمردیپ    
 .مرجان مثل مجسمھ ھا نشستھ بود    
 انجام ی خوب، آن ھا را در برابر عملاریبس... ؟ی کشی خجالت متیاز بچھ ھا -    

 چیتو ھ... ند،ی آی تو کنار میگ زندراتییخودشان سرانجام با تغ... شده بگذار،
 .یستی بھ آن ھا بدھکار نیحیتوض
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 رمردیبھ سرعت حرف پ. نگاه مرجان دوباره در آن چشمان مضطرب، دو دو زد    
 :دیرا قطع کرد و نال

 انجام شده قرارشان ی توانم در برابر عملی را بدانند، نملمی دالدیھستم، آن ھا با -    
 .بدھم
 ی زد و با خوش خلقینیلبخند غمگ... ده،یود و سرد و گرم چش صبور برمردیپ    

 :گفت
 ی گوش می کھ مطمئنیاما فقط زمان...  بده،حی خوب، بھ آن ھا توضاریبس -    
 ...،کنند
 در وجودش تکان یزی شد و چختھی ررمردینگاه مرجان ناگھان بھ چشمان پ    

 ...،خورد
 را لشیاو دال...  گفت،یراست م... ». کنندی گوش می کھ مطمئنیاما فقط زمان    «

 نی امیبرا...  داد؟یً سارا، کھ اصال گوش نمیبرا...  دھد؟حی کھ توضیقرار بود برا
 چی بھ ھی عالقھ اچیً کھ اصوال ھنی آرمی براای... ًکھ اصال نبود تا گوش دھد،

 ...؟ی چھ کسیراب... ُ بھ جز تجارت نداشت؟یموضوع
 . فرغتر شدی بی رنگ تر، با نگاھدهیر پیمرجان مجسمھ ا    
 کرد نبضش را ی مچ دست مرجان گذاشت و سعی دستش را رویشاھرخ با نگران    

 . کنددایپ
 ...تو حالت خوب است مرجان؟ -    
...  کرد،ی حاج آقا فکر مھیمرجان بھ تکان سر اکتفا کرد، ھنوز داشت بھ توص    
 یی کھ گوش شنوای دھد وقتحی کھ توضی را برالشیاو دال...  گفت،ی درست مًقتایحق

 ...،در اطرافش نبود
 .اوردی آن دو را بی نامزدیۀ بھ پا خاست و رفت کھ بھ قول خودش ھدرمردیپ    
اما قبل از باز ...  بھ مرجان،ی کادو گرفتھ بھ شاھرخ داد و جعبھ ایجعبھ ا    

 یشاھرخ بھ جا... بخورند، آن را ینیریکردنشان، آن دو را مجبور کرد کھ ابتدا ش
 ساعت و اری اش را باز کرد، حاج آقا شھرھیاول شاھرخ ھد.  چھار تا خورد،یکی

 : بھ اشک نشستھ زمزمھ کردیبا چشمان. د داده بوھیحلقھ ازدواجش را بھ شاھرخ ھد
 عشق و یو با آن ساعت، روزھا...  آورد،یُ عمر، خوشبختکی میآن حلقھ برا -    

 . کردممیسعادتم را تنظ
 .پسرش را سخت در آغوش گرفت    
 عشق و ی و با آن ساعت، روزھایحاال نوبت توست کھ آن حلقھ را بھ دست کن -    

 ...،ی کنمیسعادتت را تنظ
 . پدرش را سخت در آغوش فشردزیو او ن... اشک چشمان شاھرخ را سوزاند،    
 یمرجان خوشبختت م... ،یسر و سامان گرفت...  پسرجان،ی را راحت کردالمیخ -    

 ...،رمی توانم سعادتمند بمی مگریحاال د...  مطمئنم،نرایکند، ا
 . اشک ھا بھ پدرش لبخند زدانیشاھرخ در م    
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 ...،ی دھم از کنارم برویتا نوه ات را در آغوشت نگذارم، اجازه نم... نھ پدر، -    
 . گرفتدنی افتاد و نگاھش درخشی مطلبادی تازه بھ رمردیپ    
 عمر حسرتش بر دلم مانده، در کی کھ ییآرزو... د،ی بجنبدی شما دو تا با،یراست -    

 . ادامھ دھنده راھم استدنیآغوش کش
...  گفت،ی با شور و شوق مشی زنده شده بود، جوان شده بود، از آرزوھارمردیپ    

 .شده بود دی بھ تحققشان، ناامدی کھ مدفونشان ساختھ بود و امییھمان آرزوھا
 از زی نشینجوا.  را فشردشی کرد و گلوینی مرجان سنگنھیاحساس گناه، باز بر س    

 .دی و شاھرخ رسرمردی بھ گوش پیصدا بھ سخت... ُآن احساس کشنده پر بود،
 !... برسانمتانیاگر قادر نباشم شما را بھ آرزو -    
 آن نگاه آتش دنیشاھرخ با د.  شده بودختھی ررمردینگاه معذب و ملتمسش بھ نگاه پ    

 : پاسخ مرجان را دادی بود کھ با صبوررمردیاما پ... گرفت،
 کنم کھ ی دارم، و افتخار ممانی تو ای ھاییمن بھ توانا...  مرجان،ی توانیتو م -    

 ...،ادامھ دھنده راھم از بطن تو باشد
 . شدری بھ مرجان زد کھ اشک مرجان سرازیچنان لبخند    
 را بھ عروسش حانھی رھی ھدمیھمھ ما مشتاق...  ات را باز کن،ھیحاال تو ھد -    

 در آن جا حضور داشت و او حانھیانگار ر. اشک چشمان ھر سھ را پوشاند... م،ینیبب
 ...،ستی نگری صحنھ را منی مشتاق ای با نگاھزین

م بخورد  توانست قسیم...  در آن جا حس کرد،زیمرجان حضور مھرداد را ن    
 ...، نگردی بھ او مطنتی زند، و با شی و دارد بھ او لبخند مستادهی ایمھرداد گوشھ ا

 ی با روکش مخمل سورمھ ایمرجان کاغذ کادو را باز کرد و از داخل آن جعبھ ا    
 شی بود کھ مھرداد برای جعبھ جواھراتھیچھ قدر شب... د،یدلش لرز. دی کشرونیب

 . بوددهیخر
 رونی از داخل آن بی جعبھ را باز کرد، کاغذدندی لرزی کھ بھ وضوح میبا دستان    

دو ...  برداشت،نی زمی کاغذ را از روند،یمرجان قبل از آن کھ داخل جعبھ را بب. افتاد
 .مرد نگاھشان را در سکوت، بھ او دوختھ بودند

 ی سالھادیبھ ام... بھ دخترم، عروسم، مرجان،. * کاغذ بودی رویی آشنااریخط بس    
 *یسال خوشبخت

و ناگھان جرقھ در ذھن مرجان زده شد و با ...  خط چھ قدر آشنا بود،نی اایخدا    
 . شد، خون، تا قطره آخر از صورتش فرار کرده بودرهی خرمردی بھت زده بھ پینگاھ
ھمان کھ جواھراتش را کھ ... ھمان دوست مرموز و ناشناس،... خط را شناخت،    

 ...، او برگرداندفروختھ بود بھ
 ...؟ینی داخل جعبھ را ببی خواھینم -    
 نشانی راز بکی مثل ،یمی خواست آن موضوع قدیانگار م...  نداد،یی آشنارمردیپ    
 . بماندیباق

 ...،ی را بھ انگشت کنحانھی خواھم تو ھم حلقھ ریم -    
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ُ و پر بای حلقھ ساده، اما زکی... د،ی کشرونی خود از داخل جعبھ حلقھ را برمردیپ    
از آن ھمھ درخشش نفس مرجان بند .  شدیانگار برق عشق از آن ساطع م... تأللو،

 .آمد
 ...، حلقھ را بھ شاھرخ داد تا بھ انگشت مرجان کندرمردیپ    
 آن ھا را حانھیر... ،ی صاحبشان تو ھستگری اند، حاال دحانھیآن ھا جواھرات ر -    

 .د دھی مھیبھ تو ھد
و چنان ارزشمند، کھ ... ر،یدرخشان و نفس گ. ُجعبھ پر از جواھرات گوناگون بود    

 .دی دی آن ھا نمقیمرجان خود را ال
 ...، ارزشمندندیلیخ...  ھا را داشتھ باشم،نی توانم اینم...  توانم،یمن نم... نھ، -    

 
 

 .ختی مرجان خم شد و نگاھش را با تمام وجود بھ نگاه مرجان ری جلورمردیپ    
 ...،ی ھا ارزشمندترنیچون تو از ا...  ھا متعلق بھ توأند،نیا -    
 نگاه رمردیپ.  زانو زدرمردی پی شاھرخ جلوی گذاشت کھ حتریجملھ اش چنان تأث    

 کھ ی بود، نگاھیز نگاه، نگاه آشنا اما مرمونیا...  بھ چشمان مرجان انداخت،یگرید
 پس تی کھ برایی عشقند، درست مثل ھمانھاادگاری ھا ھم نیا« گفت، یبھ وضوح م

 نیا...  ست،ی ھا جارنی و با شکوه در ازرگ بیدرست مثل آن ھا عشق... فرستادم،
 »...،حانھی داشتھ باش، از من و رادگاریجواھرات را ھم از من بھ 

 .دی شاھرخ چرخی کمر راست کرد و بھ سورمردیپ    
 ...، حلقھ را بھ دست عروست کنایب...  مرد؟ییکجا -    
مرجان دستش را ...  مرجان گرفت،ی احساس، حلقھ را بھ سوای دنکیشاھرخ با     

 ...،جلو آورد، اما ھنوز در دستش حلقھ مھرداد بود
  ھوا خشکی شاھرخ زده شد، نفسش بند آمد و دستش رونھی بھ سیانگار ضربھ ا    
 . بودحانھیبھ ھمان تأللو و درخشش حلقھ ر... حلقھ،... د،ی پرزی نرمردیرنگ پ. شد
 فقط حلقھ را نگاه کرد، نگاھش اما انگار بھ گذشتھ ھا بازگشتھ یمرجان لحظات    

ُ پر از سعادت و یاما مھرداد آن روزھا...  با مھرداد،ی زندگیبھ روزھا... بود،
 خواست ی مرجان بود کھ نمنیا... سالھا قبل،.. . را گذاشتھ و رفتھ بود،یخوشبخت

 ی مھرداد برارفتی پذی مدی بود کھ بای لحظھ احظھ، لنیا... رفتن مھرداد را باور کند،
 پر از اشک لبخند یمرجان با چشمان...  رفتھ است،رونی اش بی از زندگشھیھم

 ی اما دست شاھرخ رواورد،ی برد تا حلقھ را از انگشت دربشی زد و دست پینیغمگ
آن   کھ ازییبا صدا.  و پر از اشک بودنی غمگزینگاه شاھرخ ن. دستش قرار گرفت

 :خودش نبود بھ نجوا گفت
 ی بگذار برا،ی آنرا از خود جدا کنستی نی اصراری توانیاگر نم... نھ، مرجان، -    
 ...،ی اش را داشتی کھ آمادگیوقت
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 شاھرخ نگاه کرد و دوباره احساس دهینگ پر و چھره رنیمرجان بھ چشمان غمگ    
 ...، را بھ گردنش انداختنشیگناه، چنگال آھن

 یادگاری مرد پا گذارد، حق نداشت با مرور خاطره ھا و نی ایاو قرار بود بھ زندگ    
 : گفتنانیبا شجاعت سرش را تکان داد و با اطم... ازارد،ی آن مرد او را بیھا

 لحظھ است، کھ باور نیلحظھ سرنوشت ساز من ھم... ، وقتش حاالستنیبھتر -    
 ی اتفاق کافنی باور ایچھارده سال کلنجار برا...  رفتھ است،شھی ھمیکنم مھرداد برا

 ...، من لحظھ آغاز استی لحظھ برانیو ا...  بگذارم،ی تازه ای پا بھ زندگدیبا. ست
 خنده اش سبکبار شده د،ی خندزیمرجان نگاه در نگاه شاھرخ لبخند زد، شاھرخ ن    

 گفت، جمالت، خود بھ خود از دھان ی مرجان سخن مۀبود انگار مھرداد از حنجر
 ...،ختندی ری مرونیمرجان ب

 کھ در گذشتھ ام توقف کرده ام، حاال وقتش است کھ از آن بگذرم، و نیمگر نھ ا -    
 ...، ام بردارمندهی آی قدم بھ سوکی

 ی کھ آن کلمات، کلمات خودش نبودند و آن صدا، صدامرجان مطمئن بود... نھ،    
 شده رانی حزیمرجان خودش ن...  گفت،یمھرداد داشت از زبانش سخن م. خودش نبود

 .بود
 رونی آن را از انگشتش بنان،ی حلقھ رفت و با شجاعت و اطمیدست مرجان بھ سو    
 ...، از آن خودش نبودزیآن حرکت ن. دیکش
 بھ نگاه شاھرخ گره نانیاھرخ گرفت و نگاھش را با اطم شیدستش را بھ سو    
 انگشت ی را بھ انگشت مرجان کرد، حلقھ روحانھی حلقھ رمتیشاھرخ با مال... زد،

 دشی جدی کرد، انگار پا گذاشتن مرجان را بھ زندگدای پیمرجان، درخشش خاص
 ...، گفتیخوش آمد م

 : فرشتھ ھا بود، زمزمھ کردی کھ بھ گوش شاھرخ مثل آواییمرجان با صدا    
 ...،یی ام توندهیاما آ... مھرداد، گذشتھ ام بود، -    
 د،ی بگوی کلمھ ای حتدی شده بود کھ زبانش نچرخزیشاھرخ آن قدر از احساس لبر    

 ...،فقط دست مرجان را در دست فشرد و با نگاھش نگفتھ ھا را گفت
 شود، بھ پاخاست و کمر یش برداشتھ م ھزار سالھ از دوشی انگار بارزی نرمردیپ    

 ...،دیراست کرد و سبکبار خند
 شد، اگر حلقھ مھرداد، ده سال با عشق دهی کشحانھی حلقھ رینگاه مرجان بھ سو    

 ...، بودستھی سال در عشق زی سحانھی کرده بود، حلقھ ریزندگ
 . آوردی سالھ را بھ ارمغان می سی عشقزی مرجان نی برادیشا    

   
 سر و صدا ی بدش،ی جدی خواست، پا گذاشتن بھ زندگیھمانطور کھ مرجان م    

 ی بود و آقای سرد، کھ فقط حاج آقا ناصری مراسم خانوادگکی یانجام گرفت، ط
 ...، و بھنامنی و سارا و آرماریشھر
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سارا ... د،ی درمردی را فقط بر صورت دو پیمرجان دلش گرفت، چون لبخند واقع    
 و بی را غرشیمرجان نگاه بچھ ھا... ن،ی طور آرمنیسرد و خشک رفتار کرد و ھم

 ...،دی دگانھیب
 ...، دانستی خواست بشکند، خدا می می را فشرد، کشی باز گلویآن بغض لعنت    
 بھزاد را ،یحاج آقا ناصر...  بھزاد و پروانھ،ی جازی بود و نی خالنی امیجا    

 ...، شدی مراسم منی نشانده بود، وگرنھ مانع اشیسرجا
.  شدھیپس از عقد، آن خانھ کوچک و با صفا، کھ سالھا بھشت مرجان بود تخل    
 را برداشتند و بھ خانھ لشانی وسانی فرستادند، سارا و آرمشی را برانی املیوسا

 .شت تازه، و بھشت تازه اش گذای پا بھ زندگزیپدربزرگشان رفتند، و مرجان ن
 تازه اش را آغاز ی قادر باشد زندگزی فرستادند، تا او ننی امی برازی را نلی وساھیبق    

 ی توانست آن بی رفت از ارث محروم شود، حاج آقا ھنوز نمیاحتمال م... کند،
 ...، را نسبت بھ خانواده ببخشدنی محض امیحرمت

 گری انگار کھ بار سالھا را بر دوش دارد و انگار کھ د،ی کوه سنگکیمرجان مثل     
 کھ از نگاه سرد بچھ ی و دلنی سنگیی آن را ندارد، با قدم ھادنی بھ دوش کشیروین

 ...، گذاشتدشیپا بھ خانھ جد...  زده بود،خی شیھا
 ...، نگاه و لبخند شاھرخ خوش بودیدلش فقط بھ گرما    
در آن جا ھم اتاق .  بودی کرد برپا کردن دار قالدشی کھ در خانھ جدی کارنیاول    

 کار نی در ای نکرد، حتیشاھرخ مخالفت.  انتخاب کرد و بھشتش را برپا داشتیکوچک
 مرجان پشت ی از خوشبختی دانست قسمتی خوب میلیشاھرخ خ... کمکش ھم کرد،

 ...، خوردی رقم میدار قال
 خودش رجوع کند، با خودش کنار  توانست بھی توانست فکر کند، میدر آن جا م    

 ...،دیای کنار بشی بچھ ھایگانگی و بی با سردد،یای با مشکالتش کنار بد،یایب
 با تمام وجود ستی بای خواست، پس مرجان میشاھرخ مرجان را با تمام وجود م    

 .خوشبخت باشد
   

 . آن ماند، ھم شاھرخرانی حاری کھ ھم حاج آقا شھردی چینیچنان سفره ھفت س    
 ...، کھ در آن زن باشد، کم از بھشت نداردیخانھ ا -    
 ...، از عروسش برخاستفی بود کھ بھ تعررمردیپ    
 دهی بندم ندیشرط م... ؟ی بوددهی دینی سفره ھفت سنی پسر، تا بھ حال چنینی بیم -    
 نی سال ازدواجمان بھ انی در اولحانھی رنی سفره ھفت سی بودم، حتدهی من ھم ند،یبود

 ...، آوردی سفره نفس آدم را بند منیا...  نبود،تی و جذابییبایز
 بھ دست شاھرخ داد، ی سرخبی و سدی خندزی مرجان ند،یشاھرخ سبکبال خند    

 : گاز زد و در جواب پدرش گفتبشیشاھرخ مثل بچھ ھا بھ س
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سالھاست کھ ... دم؟ی دی مینی سفره ھفت سنی چندیمن ھم مثل شما، از کجا با -    
 می را برازیاما امسال حضور مرجان، ھمھ چ...  رود،ی مادمی سال لی ساعت تحویحت

 ...، سال نو را دارمدنیتازه و نو کرده، مثل بچھ ھا شوق رس
 را از تن مرجان نی آن سفره سنگدنی چی بھ مرجان انداخت کھ خستگیچنان نگاھ    

 .گرفت
 ...، خواھمی از تو می درست و حسابیدی عکیبابا، امسال  -    
 نی شدند سرسفره ھفت سیداشتند آماده م.  پسرش را نگاه کردرکانھی زرمردیپ    
 . بودکی سال نزدلی لحظھ تحونندیبنش
 ...؟ی ات را نگرفتھ ایدیمگر ع -    
 . گفتیمرجان را م    
 کھ در آن زن باشد، کم از بھشت یخانھ ا...  نرود کھ چھ گفتم پسرجان،ادتی -    

 ...،ندارد
 خود نشاند تا در یشاھرخ مرجان را روبرو.  نشستندنیمشتاقانھ سر سفره ھفت س    

 یقلب مرجان از آن ھمھ خوشبخت.  سال، نگاھش در نگاه مرجان باشدلیلحظھ تحو
 : باز پسرش را مخاطب قرار داد و با حسرت گفترمردیپ... د،ی ترکیداشت م

 خودت را از آن محروم یتو داشت...  ست؟یداشتن خانواده چھ نعمت... ؟ینی بیم -    
 ...،ی کردیم

 . زدینیشاھرخ نگاه در نگاه مرجان، لبخند دلنش    
 نعمت است، ی کھ دوستش داشتھ باشیداشتن خانواده ا...  آقا جون،دیاشتباه نکن -    

 ...،نمند جھشانی براشانی از آدمھا خانواده ھایلیوگرنھ خ
 ...، را پشت سر گذاشتھ بودی چنان تجربھ دردناکزیخودش ن    
 ...، رومی نگاه در نگاه نوه ام بھ استقبال سال نو مندهی بندم سال آیشرط م -    
 باز مرجان را دچار ترس و احساس گناه کرد و ضربان رمردی آرزومند پیصدا    

 .قلبش را باال برد
   

 ...، مسخره بودیلیرفتار سارا خ -    
 استارت ی انداخت، و با کالفگلشی خرد، خودش را داخل اتومبیشاھرخ با اعصاب    
حاج .  رفتھ بودندی بھ منزل حاج آقا ناصرد،ی و بازددی و مراسم دیدنی ددی عیبرا. زد

 قبل، ی و خشکی بھتر از سردی با رفتارنی گرفتھ بود، آرملشانی تحوی عالاریآقا بس
 کرد و کم کم ی ملیازدواج مادرش را در ذھنش تحل برخورد کرده بود، انگار داشت

 ...،رفتی پذیآن را م
 کھ بھ شاھرخ یتا حد.  نزاکت رفتار کرده بودیاما سارا، سرد، خشک و ب    

 .برخورده بود
ھ  را بستشی راه گلوی انداخت، باز آن بغض لعنتلیمرجان ھم خودش را داخل اتومب    

 : دو رگھ در جواب شاھرخ گفتییبود، با صدا
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 با یبھ خاطر آن کھ ھنوز دوستت دارد، ھنوز نتوانستھ تو را فراموش کند، حت -    
 ...،وجود بھنام

 ...، استرممکنی شود، غی طرفھ نمکیدوست داشتن، ... چرند است، -    
 :اش کرد پرخی مرجان انداخت و با کالفگی بھ سوینگاه ھشدار دھنده ا    
 خودت را بھ خاطر رفتار ی دارنمیاگر بب...  بھ ھم نباف،اتی چرندنیتو ھم از ا -    

مرجان، ... ،ینی دھم او را ببی اجازه نمگری د،ی کنی مضی ادب مریآن دخترک ب
 ...، بردی کھ تو را آزار بدھد لذت منیاز ا... دخترت با خودش مشکل دارد نھ با تو،

 ...،چشمان مرجان از اشک پر شدند    
 ...، ست، من بزرگش کرده امی شاھرخ، سارا دختر خوبی کنیتو اشتباه م -    
 کھ دهی تو را بلعی ھمھ ھستده،ی جان تو را مکۀری ش،یآره، تو بزرگش کرده ا -    

 آدمھا در...  شود خوب بماند،ی نملی دلنی بوده، اما ایخوب بزرگ شود، کار تو عال
 ...، کنندی مریی شان، تغیھر مقطع از زندگ

 . سرش را تکان دادیمرجان با ناباور    
 کھ ینھ با دختر...  طرفم،گانھی بکیامروز حس کردم با ... ر؟یی چھ قدر تغیعنی -    

 خوب یلی کار سارا ھست، وگرنھ من دخترم را خی تویاشکال... بزرگ کرده ام، نھ،
 ...، امختھی رشی ام را بھ پایام ھست شناسم، بھ قول تو من تمیم

لحنش گزنده . دی مرجان چرخی کننده بھ سووانھی در آن سرعت دیشاھرخ با کالفگ    
 .و تلخ بود

 ...، شودی دگرگون مندی بیالبد اشکالش منم، مرا کنار تو م -    
 با آن اعصاب بھ ھم دیشاھرخ کھ د...  کرد،دییمرجان با نگاھش جملھ او را تأ    

 است، بھ ادی کننده، در آن سرعت باال، احتمال تصادفش زوانھی و آن بحث دختھیر
 داغ بھ تن مرجان فرو یبا نگاھش چاقو. ستادی اابانی گوشھ خیناچار با ترمز وحشتناک

 .کرد
 ...،ی کنی بھ من و عشقم شک می مرجان، دوباره داری کنی شک میدوباره دار -    
 سارا، مرا دوست ی بھ جای توانیتو چطور م... ست،یکار کنم، دست خودم نچ -    

 ...؟یداشتھ باش
 .ستی شعلھ ور بھ مرجان نگری چنگ زد و با نگاھشیشاھرخ بھ موھا    

 
 و جذاب و جوان شده بود، افھی خوش قاری بود و بسدهی پوشبای زاریآن روز بس    

 :دی کشادی فرًبایشاھرخ تقر. اشتمرجان در کنارش احساس مادربزرگ ھا را د
 ...،ی کنفی تکلنیی قلب من تعی برایتو حق ندار -    
 را راه انداخت و در سکوت بھ نی ماشتیشاھرخ با عصبان. زبان مرجان بستھ شد    
 : زدادی فرگری شاھرخ بار دنگی پارکیتو.  خانھ راندیسو
 ...،ینی ادب را ببی آن دخترک بی حق ندارگرید -    
 :دی کشادی با ھراس فرزیقلب مرجان از جا کنده شد، او ن    
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 را میھر زمان خواستم بچھ ھا... ،ی کنفی تکلنیی من تعی برایتو ھم حق ندار -    
 ...،نمی بیم

 مرجان ی رو در رود،ی کشرونی بزی و مرجان را ندی پررونی بلیشاھرخ از اتومب    
 : بلند ھشدار دادی و با صداستادیا

 ...، کنم چون حق دارم، چون شوھرتمی مفی تکلنیی تعتیبرا -    
 : تلخ گفتیمرجان از پشت پرده اشک نگاھش کرد و بھ ھمراه پوزخند    
 ...،یمتأسفم کھ شوھرم -    
 قلب شاھرخ از نباری شاھرخ نگھش داشت، انی کھ برود، اما دست سنگدیو چرخ    

 یبرخالف آن چھ کھ بر زبان م.  کدامشان رنگ بھ چھره نداشتندچیھ. جا کنده شده بود
 .دی کشی زدند، عشق در چشمانشان شعلھ میآوردند و بھ احساس ھم زخم م

 شیصدا.  خود چرخاند و مجبورش کرد بھ او بنگردیشاھرخ مرجان را بھ سو    
 .احساسش زخم خورده بود.  و دورگھ شده بودنیسنگ
 ...؟ی شده امانیھنوز سھ ھفتھ نگذشتھ، پش... رجان؟ میًواقعا متأسف -    
 ...،دی اشک ھا خندانیمرجان در م    
 ات را در کنار من بھ باد ی زندگیتو دار...  نھ من،،ی متأسف باشدی تو باوانھ،ید -    

 ...،ی دھیم
 .دی خود کشیشاھرخ دست در کمرش انداخت و او را بھ سو    
 اتتی چرندنی لذت ببرم، احساسم را با ایبر باد دادن زندگ نیمرجان، بگذار از ا -    

 ...،خراب نکن، بھ من قول بده
چنان عاشقانھ بھ مرجان نگاه کرد کھ مقاومت مرجان درھم شکست و سرش را بر     

 کھ قرار بود بھشتش را در آن بسازد، ھم چنان یقلب...  پرتالطم گذاشت،ۀنیآن س
 .دی تپیعاشقانھ م

   
 سھی کھ با مھرداد گذرانده بود، مقای گرفت لحظاتش را با لحظاتی مادیداشت     

 یاو بھ زندگ...  نکند،سھینگاه و لبخند شاھرخ را با نگاه و لبخند مھرداد مقا... نکند،
 قرار نبود د،ی کشی انتظارش را می تازه ای پا گذاشتھ بود، روزھا و لحظھ ھایتازه ا

 .ً کامال متفاوت از مھرداد بودی آدمزیشاھرخ ن... ، تکرار شودشیگذشتھ برا
 تر و جذاب تر و نیری شیشاھرخ حت. مرجان مجبور شد بھ خودش اعتراف کند    

 .ً اعتراف اصال احساس گناه نکردنیو با ا...  تر از مھرداد بود،یدوست داشتن
حاال .. . وجود نداشت،گری شده، دی حصاربندۀ بود، منطقختھیحصار قلبش فرو ر    

 .شاھرخ در مرکز قلب و احساسش نشستھ بود
   

 رنگ کرده بود ی را کھ بلوطشی نشستھ بود و داشت موھاشی آرازی منھی آیجلو    
 نگاه نھی خود در آری بھ تن داشت، بھ دقت بھ تصویلباس خواب نازک.  زدیبرس م

اعتراف کند کھ مجبور شد ... کرد، بھ چشمھا، بھ موھا، بھ پوست جوان و با طراوتش،
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 ھم جوان شده بود، دی شاایو ... مانده بود، ھنوز جوان است، جوان... باست،یھنوز ز
 ...، گذاشتدهی تپیقلب مرجان بنا. ُدر پرتو عشق پر فروغ شاھرخ جوان شده بود

 آمد و شی کھ فقط شلوار بھ پا داشت، بھ سوی برھنھ در حالۀشاھرخ با باال تن    
 .ختی ررانشی بھ نگاه حنھینگاھش را در آ

 کھ تا مغز استخوان مرا یدوباره آن نگاھ... ،یبا خودت خلوت کرده ا... ھ؟یچ -    
 ...؟ی مرا بترسانای ی افسونم کنی خواھیم... ،ی لرزاند در چشمانت داریم

 شده بود و قتریعشق شاھرخ، عم. دی بھ نگاه مجذوب شاھرخ خندنھی آیمرجان تو    
 .ر کنار آن عشق، بزرگتر مرجان دیخوشبخت

 را دارم کھ چشم در چشم ی احساس دختر جوان،یًفعال کھ تو مرا افسون کرده ا -    
 ...، دوختھدشیشاھزاده سوار بر اسب سپ

 ی کم نمچی احساساتش ھانیمرجان در ب. نگاه شاھرخ شعلھ ورتر و تبدارتر شد    
 آن چھ کھ انی در بزیخ ن ساخت، شاھری شاھرخ را غرق در لذت مشھیھم... آورد،

 بھ زبان آوردنھا بود کھ عشقشان را نیھم...  گذاشت،ی گذشت کم نمیدر قلبش م
 . ساختی دارتر و قطورتر مشھیر

 : گوش مرجان زمزمھ کردیشاھرخ تو    
 ... است؟نی از اریمگر غ -    
 ربط، آن حال عاشقانھ را ی بی خواست با جوابینم... د،یمرجان در جواب فقط خند    

 چنان کشش و جاذبھ د،ی رقصی کھ در چشمان شاھرخ می شعلھ ارد،یاز شاھرخ بگ
 . ذوب شدشی شد و در گرمادهی آن شعلھ کشی داشت کھ مرجان حس کرد بھ سویا

 بھ ی برای داری بندم پشت آن نگاه رازی شرط م،یمرموز شده ا...  خانمم؟ھیچ -    
 ...،زانو درآوردن قلب من

چھ احساس .  نشست و مرجان را در پناه خود گرفتی دستھ صندلیشاھرخ رو    
 ...، امنی در پناه آغوشت،ی بود احساس امنیخوب
 داد و ھی شاھرخ تکی سرش را بھ بازوتی آرامش و رضاتیمرجان در نھا    

 تحمل گریُ نگاه شاھرخ گر گرفتھ بود، ذوب شده بود، دیچشمانش را بست، در گرما
 .اش را نداشت

 را ادامھ دھد ی آن کھ بازیبرا.  کردی قلب شاھرخ را گرم متمندشیاما لبخند رضا    
 :دی نجوا مانند پرسییبا صدا

 ...، بھ زانو درآوردن قلبت دارمی برای چھ رازیاگر گفت -    
 کھ یی توانست بزند، با صدای حدس مکی گذاشت، او فقط دنی تپیقلب شاھرخ بنا    

 :دیاز آن خودش نبود، بھ سرعت پرس
 ...؟ی نکند حاملھ انم،یبب -    
 زند و ی مرجان اصابت کرد، اما تظاھر کرد کھ دارد لبخند منھی بھ سیضربھ ا    

 ی جدیلی و خختی بھ نگاه شاھرخ رگرینگاھش را بار د. نگاھش ھم چنان تبدار است
 :دیپرس
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 ... مھم است؟یلی ختیشاھرخ، بچھ برا -    
 . کھ خراب کرده، با دقت پاسخ داددیشاھرخ فھم    
 ...،نھ آن قدر مھم کھ از عشقم بھ خاطرش بگذرم -    
 را با شی خواستھ ھافیانگار تکل...  طور نگاھش،نی مطمئن بود و ھمشیصدا    

 . نگاھش کردنی غمگیخودش روشن کرده بود مرجان با نگاھ
 ...،اورمی بچھ بتیاگر من نتوانم برا -    
 کھ آن حدس مزخرف را زده بود، از دست نیشاھرخ مرجان را بھ خود فشرد، از ا    

 : محکم و قاطع گفتیلیخ...  بود،یخودش عصبان
 دی امی گذرم، من بچھ را برایبھ خاطر بچھ از عشقم نم... ھمان کھ گفتم مرجان، -    

 . خواھمیو فقط بچھ تو را م...  خواھم،ی مرمردی پیو آرزوھا
 ...،امدی نی وقت بچھ اچیو اگر ھ -    
 : گفتیدر پاسخ مرجان بھ تند.  حالش گرفتھ شدخت،یاعصاب شاھرخ بھ ھم ر    
 ... بچھ خواست؟یحاال ک... امد،ی بھ جھنم کھ نامد،یخوب ن -    
 ...و اگر آمد چھ؟ -    
 ی دستھ صندلید و دستش انداختھ بود، شاھرخ از رو داده بوشی بازیمرجان حساب    

 تخت ۀ لبی روزیمرجان ن.  تخت انداختی خودش را رویبرخاست و با کالفگ
 .نشست

 ...، حدس احمقانھ و مزخرف زدم، تو تمامش کنکیحاال من ... بس کن مرجان، -    
 کلی ھد،یش خود کی مرجان را بھ سوگری مرجان زد و بار دی بھ سوینیلبخند غمگ    

 ی مدی را در مرجان تشدتی شاھرخ، احساس امندهی و عضالت ورزدهیبلند و تراش
 .ساخت

 قادر ی طوفانچی داشت، ھی قطور و بلندی ھاشھی دار بود، رشھی ریشاھرخ درخت    
 . کن کرده بودشھی مرگ، کھ مھرداد را رھی سایحت...  کن سازد،شھینبود او را ر

...  شوم مرگ، بھ وحشتش انداختھ بود،ھیمرجان بھ آغوش شاھرخ پناه برد، سا    
کھ قرار بود رازش را ...  کرد وحشت را از خود دور کند، حداقل نھ امشب،یسع
 . شاھرخ فاش کندیبرا
 ...؟ی لرزی میحاال چرا دار... ،یامشب مرموز شده ا... نگفتم مرجان، -    
 .زد یمرجان لبخند مرموز    
 . نداشتمی دانم، سردم است، امروز حال خوشینم -    
 .نگرانش شده بود.  شد و نگاھش کردزی خمیشاھرخ ن    
 . حدست درست استمی خواستم بگویفقط م. نترس، من حالم خوب است... ھ؟یچ -    
 .شاھرخ صاف نشست و بھ دقت نگاھش کرد    
 .یشتھ اسر بھ سرم گذا...  مگر نھ؟ی کنی میشوخ -    
 . گرفتینگاه شاھرخ ناباور بود، اما ضربان قلبش داشت اوج م    
 ...، کنمی نمیشوخ... نھ، -    
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 ...، ستی بازکی نیبگو کھ ا -    
 یحت.  سوختیخون بھ صورت شاھرخ ھجوم آورده بود و صورتش داشت م    

 ...،چشمانش
 :مرجان ھمانطور مرموزانھ گفت    
 ...،متأسفم شاھرخ، اما من حاملھ ام، آن قدر تجربھ دارم کھ دچار اشتباه نشوم -    
 کند و سر تشی آن کھ اذی خواھد، اما برای دانست شاھرخ چھ قدر دلش بچھ میم    

 : حق بھ جانب بھ خود گرفت و گفتی اافھیبھ سرش بگذارد، ق
 طرف کیاز ...  دادم،ی خبر را بھ تو منی ادیشاھرخ، من مانده بودم چگونھ با -    

 ...، آوردی بچھ قلبت را بھ زانو در می و از طرف،ی خواھی بچھ نمیی گویم
 . و ناباور بودرانیھنوز ح... د،یشاھرخ پابرھنھ وسط حرف مرجان دو    
 ...؟ی گذاری سر بھ سرم نمیعنی... ؟یی گویًمرجان، تو واقعا راست م -    
 و رتی مرجان بھ آن ھمھ حد،ی پری مرونی اش بنھیت از قفسھ سقلب شاھرخ داش    

 .دی خندیناباور
 قدر نیموضوع ا... ،ی قرار است پدر بشوی کھ بھ زودی باور کنی خواھینم -    
 ... ھضم است؟رقابلی و غنی سنگتیبرا
 . بازوانش گرفتانی و مرجان را در مدیشاھرخ از جا جھ    
 ...؟یی گوی من، مرجان، تو راست میخدا -    
 .مرجان باز سر بھ سرش گذاشت.  ستی جدھی کرد قضیتازه داشت باور م    
 رسم کھ ی مجھی نتنی دارم بھ ا،ی زنی خودت را بھ آن راه میادیشاھرخ، ز -    

 ...، شوک شدهکی تی انگار برا،ی پدر شدنت را باور کنیدوست ندار
 مھار نمود، در عمق ی کرد، و خنده اش را بھ سخت نگاھشی جداریمرجان بس    

 ...،دی رقصی می و لودگیچشمانش شوخ
 تا او را وادار بھ سکوت دی کشی مرجان را بھ شوخیحرص شاھرخ درآمد، مو    
 .کند
 دمیً کھ من اصال نفھمیتو از بس درھم و برھم حرفت را زد...  شوک،یگور بابا -    
 . شدی بود و چیچ

 نگاھش کرد، اما شاھرخ نگاھش را عاشقانھ بھ نگاه مرجان طنتیبا شمرجان     
 .ختیر

 . داشتینی دلنشنیزمزمھ اش طن    
 ...، حاال قلبم بھ زانو درآمدهنیاز ھم -    
 ...،دی باال زده پرسیمرجان با ابروان    
 .دهی را دزدیی قلب باباامده،ی وروجک ھنوز نیعنی -    
 یتازه دانست قرار است چھ نعمت.  اشک شوق بھ چشمان شاھرخ آورد،ییلفظ بابا    
 ...، شودبشینص
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 دلش آب شد، با تمام وجود، خوشحال و ی افتاد و قند تورمردی واکنش پادیبھ     
...  عمل بپوشاند،ۀ را جامرمردی پی از آرزوھایسپاسگزار بود کھ توانستھ قسمت

 ...، بردی بھ گور م کرد با خودی گمان مرمردی کھ پییآرزوھا
 بر ی طوالنی فقط بوسھ اد،ی بگویزی کھ در گلو داشت نتوانست چیشاھرخ با بغض    

 . مرجان گذاشتیشانیپ
 
 

 دن،ی نفس کشستن،ی زی دوباره برای آغاز شده بود، فرصتی تازه در زندگیفصل    
 ...،و حس کردن... دن،ی شندن،ید

 ی طلوع می روز تازه ازیرون و روح او ن کرد، در دیھر روز کھ آفتاب طلوع م    
 ...،کرد
 ...، نوی نو، و انسانی نو، نگاھی نو، فصلعتی نو، بھار نو، طبیسال نو، زندگ    
 شده ھی کھ بھ او ھدی فرصت دوباره انی مرجان نو شده بود، بھ ای برازیھمھ چ    

 ...،شی دوباره در پی از تجربھ بر دوش داشت و فرصتی کولھ بارد،یشی اندیبود م
 نی ھا زمیکی کرده باشد، در تاری را طی زندگی کھ کوچھ پس کوچھ ھایمثل آدم    

 و خمھا دستش آمده باشد، سنگالخ چی باشد، پدهی دی ھا مناظریخورده باشد، در روشن
چراغش از تجربھ روشن شده ... ھا را شناختھ باشد، فراز و فرودھا را شناختھ باشد،

 ...، کنی را طری سر کوچھ اول، و دوباره آن مسرو بند،یباشد، و دوباره بھ او بگو
چھ  از تجربھ در دستش بود، کویچراغ...  دوباره داده شده بود،یبھ مرجان فرصت    

 ھست و کجا زهی دانست کجا سنگریم...  شناخت،ی و خمھا را مچیپس کوچھ ھا و پ
 ...،قلوه سنگ

...  ساخت،ی کھ داشت از درون، مرجان را متحول و دگرگون میاما اتفاق تازه ا    
 کھ چراغش را در دست داشت و کولھ ی تجربھ ایھمان فرصت دوباره بود، نھ برا

...  خوب بنگرد،نباری شده بود تا ادهی دوباره بخشیصتبارش را بر دوش، بھ او فر
 ...،خوب نفس بکشد... خوب حس کند،

 تا آسمان نی رفتن، با آن رفتن، زمنی کرد، ایراه، ھمان راه بود، اما تجربھ فرق م    
 ھا یکی چراغ نبود تا در تاری در دست داشت، بی مرجان چراغنباری کرد، ایفرق م

 و خم ھست و کجا فراز و چی دانست کجا پی شناخت، میراه را م...  بخورد،نیزم
 ...،فرود و کجا سنگالخ

 ...،و بھ سالمت بگذرد...  مرجان در تب آن نبود کھ فقط بگذرد،نباریا    
 قیعم... نفس بکشد،... حس کند،... ند،ی مرجان در تب آن بود کھ ببنباریا    

 ....،بگذرد
 بود کھ بھ مرجان داده شده بود، لحظھ ی دوباره ایباره انگار زندگ فرصت دونیا    

 نفس ی داشت، آن قدر مناظر چشم نواز داشت، کھ گاھیبھ لحظھ اش آن قدر تازگ
 ...، بردی آورد و ضربان قلبش را باال میمرجان را بند م
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 ی کھ برمیقی کوتاه و عمی با آن قدم ھای نبود، حتروزشیھرگز امروزش مثل د    
 ...، پوستشری کرد، نھ زی را در اعماق قلبش تجربھ میاو حاال داشت زندگ... داشت،

 ی گذشتھ و حتی سرسریی گرانبھای کھ از کنار چھ لحظھ ھادی دیاو حاال داشت م    
 ...، از آن ھا در ذھنش نماندهیخاطره ا

 ...، گذشتی مقی و عمدی دی مقیاو حاال داشت عم    
سھ بار سھ موجود را درون خود پرورش داده بود، سھ ... سھ بار حاملھ شده بود،    

اما خاطرات ...  گذاشتھ بودند،ای دننیانسان در درون او رشد کرده بودند و پا بھ ا
مرجان کم سن و ...  کم ارزش بودند،یو حت... مرجان از آن دوران کم رنگ بودند،

توجھش ...  نداشت،ی افتاد، توجھی اتفاق مرونش کھ در دیسال بود، بھ رشد موجود
 کھ تنش نیبھ ا...  اش،یبھ نفس تنگ...  اش،ینیبھ سنگ... ارش،یبھ حال بدش بود، بھ و

 داشت آنروزھا ادیمرجان خوب بھ ...  ساخت،ی می تحملرقابلی قفس تنگ و غشیبرا
 ی از روزھاشت داادیمرجان خوب بھ ...  برسند،انی شمرد تا بھ پای را مشیلحظھ ھا

 ی زد تا روزی قفس می ھالھیخودش را بھ م... ست،ی گری آمد، می بھ تنگ میحاملگ
 ...،کھ در قفس باز شود و رھا شود

 . بودیی قفس نبود، رھای تنگشیبرا.  اتفاق تازه بودکی شی اش برای حاملگنیاما ا    
 کرد ھمان طور کھ یحس م...  داشت،یمرجان لحظھ لحظھ اش را دوست م    

 زی خودش نی شود، برای مکی کند و بھ لحظھ تولد نزدی اش رشد میموجود درون
 ...، افتدی می اتفاقنیچن
در ...  در ذھنش، در نگاھش، در لبخندش،د،ی دی را در قلب و روحش میدگرگون    

 . شودی مکی نزدزی کرد روز تولد خودش نیمرجان بھ وضوح حس م... لحظاتش،
 . تولدی برا،ی زندگیبرا...  دوباره داده شده بود،ی او فرصتبھ    

   
 نیا.  مرجان، مادرش استدی کھ بگونی کند از ای فرستاده بود کھ شرم مغامیسارا پ    

 . بھ لب آوردینی اما مرجان فقط لبخند غمگد،یحرف، روح شاھرخ را خراش
 ی برمیده، بھ ھر دختر را برده، حاملھ ششی آبرورش،یمادر پ... حق دارد، -    

 ...،خورد
 .دلش بھ درد آمده بود.  کردرتی رحمانھ حی بحی توضنیشاھرخ از ا    
 ندارد، چطور توانستھ چنان ی حقچیاو ھ... ؟ی دھیتو چطور حق را بھ سارا م -    

 ی بار زندگیی کھ بھ تنھایآن ھم مادر...  مادرش بفرستد؟ی را برای شرم آورغامیپ
 ...،دهیشان را بھ دوش کش

 نشستھ بود و فقط لبخند یاما مرجان با صبور.  خوردیشاھرخ، خون خونش را م    
 . صورتش پخش بودی روینیغمگ
 ی و نپختگی تجربگی بیسارا بچھ است، از رو... ؟ی آوریحاال تو چرا جوش م -    

 ...، بھ دل گرفتدی زند، نبایحرف م
 . کردرتی تنش مرجان حی بشاھرخ از واکنش آرام و    



 243 

 ...؟ی تو ناراحت نشده ایعنی -    
 دھم، تو ھم اگر خودت ی حق را بھ سارا میتا حدود... چرا ناراحت بشوم،... نھ، -    

 من از ،ی کنی مدای حال او را پًقای او، دقی فکرتی موقعی تو،ی او بگذاریرا جا
 . را نداردیچون ھنوز تجربھ زندگ.  شومی ناراحت نمشیحرف ھا

 . مانده بودرانیشاھرخ ح    
 ...، کندیاو بزرگ شده، دارد ازدواج م...  را ندارد؟یچطور تجربھ زندگ -    
 در آن نگاه د،ی را در آن لبخند آرام دریی زد، شاھرخ، تغیمرجان لبخند آرام    

 .دی تنش دی اما بن،یغمگ
امند، عمق ندارند، از تھ دلش  خشیسارا ھنوز بچھ است، حرف ھا... نھ شاھرخ، -    

 . آن ھا را بھ دل گرفتدی نبادی گویآن ھا را نم
 را شانی کرد و کارھای مھی را توجشی بچھ ھاشھیمرجان ھم... ُکفر شاھرخ درآمد،    

شاھرخ نگاھش را در .  زدندی ضربھ را بھ او منی اگر سخت تری گرفت حتیآسان م
 : گفتیُچشمان مرجان براق کرد و با کالفگ

 بھ بھانھ بچھ بودنشان، آن ھا ی توانی بزرگ شده اند، تا ابد نمتیمرجان، بچھ ھا -    
 ...،یری بگدهی زنند را نادی کھ میی و زخم ھایرا ببخش

 . زدینیمرجان باز لبخند غمگ    
 من تا ابد بچھ اند، و زبان بچگانھ یآن ھا برا...  ندارم،دنشانی جز بخشیچاره ا -    

 .زخم ندارد
 . شاھرخ گذاشتی بر رویقی عمریحرفش تأث    
 .افتی یشتری و لبخندش عمق بدی شکمش کشیمرجان دستش را رو    
 ...،ی چھ نخواھ،ی اند، چھ بخواھیبچھ ھا دوست داشتن -    
 .دی را در چشمان مرجان دی بھشتیشاھرخ نگاھ    

   
 ی آبی با آسمانبا،ی زی روز آفتابکیگرم در قلب زمستان بود،  یروز    

 جشن کوچک کی بھمن، روز تولد مرجان بود، و شاھرخ تدارک ستمیب... خوشرنگ،
 خانھ اش را دو ی روشنیمرجان پا بھ ماه بود، کودکش بھ زود.  بوددهی را دیخانوادگ
بود، عشق، در نگاه  بھ راه م مثل او منتظر و چشزیشاھرخ ن...  کرد،یبرابر م

 .عاشقش ھزار برابر شده بود
 یانگار منتظر ناج...  داشت،یبی غرتی حکارمرد،ی و انتظار در نگاه پاقیو اما اشت    

 تازه تولد ی اش را بھ آن ھستیھست.  اش را در آن دستان کوچک بگذاردیبود تا زندگ
 ...، زندوندی پافتھی

 نداشت، تجربھ اش بھ او یمرجان از صبح کھ از خواب برخاستھ بود، حال خوش    
 ...، در روز تولد خودشًقایروز تولد بچھ است، دق.  گفت کھ امروز وقتش استیم
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 آمدند و ی کھ میی مثل تمام دردھازی دردھا ننی ادی کرد صبور باشد، شایاما سع    
 ھیرا نخورد و پا بھ آشپزخانھ گذاشت تا در تھ بشانیفر...  رفتند، زودگذر بودند،یم
 . تولد بھ شاھرخ کمک کندکیک

 گرفت، اصرار داشت خودش ی مرجان می بود کھ شاھرخ برای تولدنی اولنیا    
 . آن را بپزدکیک

 دنیبا د.  کرده بودی خودش را آردیشاھرخ لباس راحت خانھ بھ تن داشت و حساب    
 .دی کشیو سوت زد یمرجان لبخند سر زنده ا

 ...،ی و قلمکیکجا رفت آن مرجان بار -    
لحنش خنده آور بود، و قصدش آن بود کھ سر بھ سر مرجان بگذارد، اما مرجان     

 .دیًاصال نخند
 ...؟ی بودن دارکی خورد، توقع باری غذا ملی کھ مثل فی تو از آدمنمیبب -    
 قرار بود و در چشمانش ینگاھش از درد، ب. دی اما باز مرجان نخندد،یشاھرخ خند    

 . نگاھش کردقیشاھرخ عم.  زدیدودو م
 ...زشتم؟... ھ؟یچ -    
 ... شده؟یزی قرار است، چی نگاھت داغ و ب،یکالفھ ا... نھ، -    
 یُ لحظھ بھ لحظھ پر رنگ مقت،یچون حق.  را کتمان کندقتیمرجان نتوانست حق    

 . دادی خود را نشان مشتریشد و ب
 .ستی دانم، از صبح حالم خوب نینم -    
 ... وقتش است؟یعنی -    
 . تازه و نو بودی او تجربھ ایبرا. شاھرخ بھ سرعت دلنگران و دستپاچھ شد    
 . زدیمرجان لبخند دلگرم کننده ا    
 .دی آی وروجک تا مادرش را جان بھ لب نکند کھ نمنیا... کجا وقتش است؟ -    
 .دیچی شاد و سرزنده در آشپزخانھ پیی آمد لبخند بزند کھ صداشاھرخ    
 بھ یکی نیاگر ا... امد،ی وروجک ھم تا مادرش را جان بھ لب نکرد کھ نیکیآن  -    

 .الستیپدرش رفتھ باشد واو
 مرجان آمد و بھ ی بھ سومی مستقد،ی رقصینگاھش در شوق م.  بودرمردی پیصدا    

 .دقت نگاھش کرد
 ی قرارش می وقتش است، از نگاه تبدار و بًقای دقد،ی گوینھ، شاھرخ، دروغ م -    

 . گرفتی دردھا را جدنی ادیخوانم کھ با
 مرجان را یبھ سرعت بازو. دی رنگش ھم پرنباریا. شاھرخ دوباره دستپاچھ شد    

 .ُ بردی صندلیچنگ زد و او را بھ سو
 ...تو حالت خوب است؟ -    
 . قرار شده بودیگاه ھر دو تبدار و بحاال ن    
 د،یای بایخوب معلوم است کھ حالش خوب است، فقط قرار است بچھ اش بھ دن -    
 .نیھم
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 ...، کدام حوصلھ اش را نداشتنچی گل کرده بود، اما ھرمردی پیشوخ    
 .ستی نی ھنوز کھ خبرد،ی کنیحاال چرا موضوع را بزرگ م -    
 .دی آن از جا پری دست شاھرخ گذاشت، شاھرخ از سردیرومرجان دستش را     
 سرد بود، و از درد منقبض شده بود، صورتش داشت لحظھ بھ خیبدن مرجان مثل     

 ...، قرارتری شد و نگاھش بی رنگ تر مدهیلحظھ پر
 ...، ھستیی خبرھاکیچرا  -    
 نبض عروسش رمردیپ... اورد،ی کھ لباس بپوشد و لوازم مرجان را بدیشاھرخ دو    

 .را در دست داشت
   

 . وروجک سر ھمھ مان را کاله گذاشتھنی بندم ای شرط مست،ی نی خبردیباور کن -    
 مارستان،ی بیجلو.  راندی ممارستانی بیاما شاھرخ داشت با سماجت بھ سو    

 درمریپ.  قدم نرفتھ، از درد زانو زدکیاما ھنوز ...  شد،ادهی خودش پیمرجان با پا
 .اوردی کھ کمک بدیدو
 ... شد؟یمرجان چ -    
 رنگ بھ چھره نداشت، مرجان بھ نفس نفس افتاده بود، اما ھم یشاھرخ از نگران    

 . کرد لبخند بزندی میچنان سع
 کھ نیمثل ا...  ھست،یی خبرھاکیفقط باور کردم ...  نشد،یزی کھ، چینی بیم -    

 ...، کردهرمانیوروجک غافلگ
 زد، بھ ی دودو می زد، اما چشمانش از نگرانی ادهی لبخند رنگ پرزیخ نشاھر    

 . کوتاه راه افتادندییبا قدم ھا.  دادھی بلند کرد و بھ خود تکنی مرجان را از زمیسخت
 ...،شاھرخ -    
 ...،جانم -    
 ...،متشکرم -    
 از ی کھ بھ سختییبا صدا.  و نگران نگاھش کردرانیشاھرخ، عاشقانھ، اما ح    
 :دی آمد پرسی مرونی بشیگلو
 ...بھ خاطر چھ؟ -    
 . زدیمرجان ھم چنان نفس نفس م    
 ...،زیبھ خاطر ھمھ چ -    
 یبرا... ،ی تجربھ زندگیبرا...  تجربھ عشق،ی براافتمی دوباره یمن فرصت -    

 .امروز روز تولد من ھم ھست... ش،ی زانیتجربھ ا
 . کردخکوبینگاھش شاھرخ را برجا م    
 ...،افتمی فرصت دوباره را در کنار تو نیمن ا -    
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 .دی چرخیدھان شاھرخ خشک شده بود، زبان در دھانش نم    
 ادی حرف ھا فرصت زنی گفتن ایبرا... ،ی ترسانی مرا میمرجان، دار -    

 ...،ی خالص شدی درد لعنتنی کھ از ای وقتیبگذار برا... ھست،
 . مرجان عجلھ داشت حرفش را تمام کندد،ی رسیکمک داشت از راه م    
 تو آن ھا دی گفتمشان، بای مدی کردند، بای مینی قلبم سنگی حرف ھا رونیا... نھ، -    

 ...،یدی شنیرا م
 تخت روان خواباندند و با سرعت نور از شاھرخ دورش یمرجان را رو    

 ...،ساختند
...  شد،دهی چشمانش کشی از اشک، جلوی شاھرخ را فشرد، و پرده ایبغض گلو    

 . با او، پشت پرده اشک، گم شدندزیمرجان و ھمھ چ
   

 فرصت دوباره را در کنار نیمن ا... افتم،ی فرصت دوباره را در کنار تو نیمن ا    «
 »...،افتمیتو 
 نیشاھرخ طن مرجان، با آن نفس نفس زدن ترسناک، آن قدر در گوش یصدا    

 .تا عاقبت بغض شاھرخ شکست و اشک، صورتش را شست... انداخت و تکرار شد،
   

 کرد، ی مینی عالم، بر آن ھا سنگی را گشود، انگار کھ خوابھاشی پلک ھایبھ سخت    
 و منگ بود، ھر چھ بھ ذھنش فشار جی ھم گی داشت، کمی و کوفتگیاحساس خستگ

 یذھنش خال. امدی بھ خاطرش نیزیکجا آمده، چ از ی و کوفتگی خستگنیآورد کھ ا
 آورد، ی در آن بود، سر در نمیختھ ای درھم آمیبھ قلبش رجوع کرد، احساسھا. بود

 ... افتاده بود؟شی برای چھ اتفاقیعنی خودش تعجب کرد، تیاز حس و حال و وضع
 ...، بھ چشمانش دادیمژه زد، و چرخش    
 ...،خدا را شکر، بھ ھوش آمد، بھ ھوش آمد -    
حاج ...  سرش سبز شدند،ی بھ سرعت، باالده،یدو نگاه اشک آلود و منتظر و ترس    

 چشمان باز دنی رنگ مرگ داشتند، با درمرد،یدو پ... ،ی و حاج آقا ناصراریآقا شھر
 . و مثل بچھ ھا زار زدنددیمرجان، بغضشان ترک

 ...، دختر،یا را بھ لب رساندتو کھ جان م -    
 را بھ رانشی نگاه حد،ی چرخی مرجان خشک شده بود، زبان در دھانش نمیگلو    

 شی برای آمد چھ اتفاقادشیتازه .  وصل بودی مختلفیاطرافش دوخت بھ او دستگاه ھا
 ...،اوردی بایاو آمده بود بچھ اش را بھ دن... افتاده،

شاھرخ کجا ... بھ سر بچھ اش چھ آمده بود؟... ه بود؟ افتادشی برای چھ اتفاقیعنی    
 ... رنگ مرگ داشتند؟رمردیچرا آن دو پ... بود،
... نکند بچھ اش را از دست داده بود؟...  گرفت،ی واروانھیقلب مرجان ضربان د    

 دی خوب با او بودنش، آن ھمھ امی کھ بھ آمدنش، بھ بزرگ کردنش، بھ روزھایبچھ ا
 ...،بستھ بود
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 . خارج شدشیسرانجام نالھ مرجان از گلو    
 ...شاھرخ، شاھرخ کجاست؟ -    
 دن،ی رنج پرسی توانست سؤاالتش را در نگاھش بخواند و بیفقط شاھرخ م    

 دستش قرار گرفت، دست شاھرخ بود، ی رویدست داغ و تبدار. پاسخش را بدھد
داد تا نگاھش بھ نگاه  بھ گردنش یمرجان حرکت.  شناختیمرجان آن را با قلبش م

 تا مغز دی آن چھ کھ داز و...  و تبدار بود،قی آن نگاه عمۀتشن. زدیشاھرخ بر
 با ده،ی تکده،یشاھرخ، اصالح نکرده مثل مرده ھا رنگ پر... د،یاستخوانش ترس

 کھ در قلب یانقباض. ختینگاھش را بھ نگاھش ر... ھ،ی قرمز و متورم از گریچشمان
 کھ از بدن فی نحیافتاد، باعث شد دست شاھرخ را بفشارد، فشارو جسم مرجان اتفاق 

 شاھرخ در یصدا... اما بھ شاھرخ نشان داد کھ برگشتھ،... ست، خای برمفشینح
 . دورگھ شده بودھیبغض و گر

 ...،ی ما را ترساندیتو کھ حساب... ،یخانم -    
 .برخاست بلندتر نباری نالھ مانندش ایصدا.  بوددهی ترسزیمرجان ن    
 ... افتاده؟ی بچھ اتفاقیبرا...  افتاد؟ی شد؟ چھ اتفاقیچ -    
 ی متورمش ھوایھنوز چشمھا.  لبخند بر صورت شاھرخ پخش شدکی از یطرح    
 . داشتندھیگر
 ...، رفتی کرد و می میی وفایمادر بچھ ھا داشت ب... بچھ ھا سالمند، -    
 ...بچھ ھا؟ -    
 ھا بھ او گفتھ بودند بارش یلی است، خدهیمرجان مطمئن نبود درست شن    

 ریدوست داشت غافلگ.  ھم نرفتھ بودیاما او باور نکرده بود، سونوگراف... دوقلوست،
 .شود کھ شده بود

 . رنگدهیشاھرخ باز لبخند زد، خستھ و پر    
 ...،ُ تا وروجک پر سر و صدادو... ،یحاال ھر دو تا را دار...  و مھرداد،حانھیر -    
 ...، اشک مرجانزی شد، و نیباز اشک شاھرخ جار    
 ...، شودکی ام تاری بود زندگکینزد...  بود تو را از دست بدھم مرجان،کینزد -    
 تلنبار شده ی اما شاھرخ انگار کھ درد و بغضخت،ی ریمرجان در سکوت اشک م    

 .ددر گلو دارد، کنار تخت مرجان زار ز
 . دادمیداشتم تو را از دست م...  دادم مرجان،یداشتم تو را از دست م -    
 :دیمرجان ملتمسانھ نال    
 خواھد ی کھ زنده ام، حالم خوب است، دلم مینی بیم... ،یحاال کھ از دست نداد -    

 ...، و مھردادحانھی بشنوم، از رمیاز بچھ ھا
 را داشت، حانھیاو حاال ھم ر... د،ی مثل فرشتھ ھا خندشی اشک ھاانیمرجان در م    

 . دادی بھ او مجال نمھی نداشت، گردنیھم مھرداد را اما شاھرخ توان خند
 . بردرونی شاھرخ را از اتاق بار،یحاج آقا شھر    
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اما دکترھا ... ،ی شونی عمل سزاری خواستینم...  بود مرجان،ی وحشتناکمانیزا -    
 داشتند کم کم از تو قطع گرید... ،یُ بھ سر بردیھوشیو روز تمام در بد. مجبور شدند

 ...،ی کردند، معجزه شد کھ برگشتی مدیام
مرجان شک ...  پروانھ،ی را بھ او داد، صداحاتی توضنی ای زنانھ ایصدا    

 .نداشت
پروانھ، ... د،ی سرش را باال آورد، و ھمھ را در اطراف تخت خود دیمرجان کم    
 ...، نمناک داشتندیو ھمھ چشمان...  سارا،ن،یاد، آرمبھز
 زد، ینگاه بھزاد حرف م... د،ی خود کشینگاه بھزاد، مثل آھنربا نگاھش را بھ سو    

 . بودستھی گرزی در چشمانش بود، بھزاد نیرگھ سرخ
 .دینگاه در نگاه بھزاد، فقط توانست بگو    
 .متأسفم -    
 دستان یدستانش را در جستجو.  شددهی و سارا کشنی آرمیو سپس نگاھش بھ سو    

 عتری و لبخندش سروست،ی بھ دستش پعتری سرن،یدست آرم.  حرکت دادشیبچھ ھا
 .صورتش را پر کرد

 ...،می دارازیما ھمھ بھ وجود تو ن...  مامان،ی ما برگشتنیخوشحالم کھ ب -    
 دانست یم.  شددهیش چشمانش کی از اشک جلوی و پرده ادیچانھ مرجان لرز    

 نی آرمیای نداشت، ھمھ دنیازی کس بھ جز کار و درآمدش نچی و ھزی چچیپسرش بھ ھ
 یای دننی ساختھ بود، و در ای کوچکیای خودش دنیبرا... پول، پول، پول،.  بودنیھم

 زود یلی بود کھ خلی دلنیو بھ ھم... ، عشق مادرشی کس راه نداشت حتچیکوچک، ھ
چون دور بود، ...  مادرش جفت و جور شد، و کنار آمد،دی جدطی راحت با شرایلیو خ

اما ...  برد،ی از وجود او را می بود، چون حس نکرد کھ رفتن مادر قسمتبیچون غر
 یی درد را حس کرده بود، با تمام وجود حس کرده بود، سارا دور نبود، جانیسارا ا
 گران شی ازدواج و رفتن مادر، برالیدل نی قلب مرجان خانھ داشت، بھ ھمیکیدر نزد
 نیھنوز نگاھش سنگ.  وفق دھددی جدطیھنوز نتوانستھ بود خودش را با شرا. تمام شد

 . بودستھی گرزیاما او ن.  بودیو ابر
 . بودندستھیھمھ از ترس از دست دادن مرجان، گر    
 . زدی روحیمرجان دست سارا را فشرد و لبخند ب    
 ...؟ی کردیا مادرت آشتباالخره ب -    
مرجان نگاھش را بھ نگاه سارا .  توانست جواب دھدیسارا بغض کرده بود، نم    

 .گره زد و زمزمھ کرد
 ...، سارایی جانیخوشحالم کھ ا -    
 ھم بھ نیبھنام و آرم.  انداخترونی و خودش را از اتاق بدی زد، دوھی گرریسارا ز    

 .دنبالش رفتند
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 دستگاه ھا وصل نی بھ اھوشی کھ بیزمان...  دوستت دارد مرجان،یلیسارا خ -    
 نکرده ی کند، کھ اگر خدای سرش را می و موھادی مالی خاک می خودش را تو،یبود

  بر سریاز دستت بدھد، چھ خاک
 
 

 را بزرگ تی خودش بچھ ھا،ی نذر کرد کھ اگر خوب شوشبی دنیھم... زد؟یبر    
 .اوردی از دلت دربدی کرده، باتتی اذیلی گفت خیم...  کند،یم

 ھم لبخند یپروانھ دست سرد مرجان را در دست داغش گرفت و دو زن بھ رو    
 .زدند
 ...، تو را من داشتمی از دخترھایکیکاش  -    
 :دیذوق کرده پرس.  افتادشی دوقلوھاادیمرجان بھ     
 ...ًحاال واقعا دوتا ھستند؟ -    
 دختر و کیخوب معلوم است کھ دو تا ھستند، ...  تا باشند؟ سھی خواستینھ، م -    

 ...، کند نگاھشان کندیآدم حظ م... و چھ قدر ھم خوشگلند،...  پسر،کی
 : گفتشی ھایی بھ سر و گردنش داد و در ادامھ چرند و پرند گویپروانھ قر    
پدر ... مادر خوشگل،...  است،انی است چھ حاجت بھ بانی کھ عیزیچ -    

 تا می نرفتھ بگوادمی تا یراست...  رفتھ،یکی شان بھ کدام ی خوشگلمیمانده ا... خوشگل،
 ...، خوشگل مشکل سازکی خانمت شده حانھی رینی بی میچشم بھ ھم بزن

 بھ لبخند و نگاه و ات،یح. ذوق کرده بود. دی خندی گفت و مرجان می میپروانھ ھ    
 . سوختی مشی بچھ ھادنی داقیدر اشت. بش بازگشتھ بودضربان قل

 اتاق را ترک کردند زیبھزاد و حاج آقا ن... پروانھ خوب بلد بود مرجان را بخنداند،    
 یاما تا مردھا رفتند، موضوع جد.  گذاشتندی پروانھ خالیھای تک تازی را برادانیو م
 .مرجان بحث را عوض کرد. شد
... ،ی ست، سالمتر شده ای ات عالھی روحنم،ی بی بھتر میلی خپروانھ، حالت را -    

 ... بھزاد سر بھ راه شده؟ای...  اتفاق افتاده؟ی معجزه انمیبب
 کھ مرجان از خطر نی از انانی مرجان را گرفت، و با اطمیاتیپرستار عالئم ح    

 .اوردیرفت کھ بچھ ھا را ب...  ندارد،ی مشکلچیجستھ و ھ
لحنش شوخ .  را در حدقھ چرخاندشی بھ سر و گردنش داد و چشمھایپروانھ باز قر    

 .و سرحال بود
... فتاده،ی ھم اتفاق نیمعجزه ا... کجا سر بھ راه شده؟...  باشد،ری خ،یدیخواب د -    

 . تو عمل کردمھیفقط بھ توص
 . بھ چھره انداختینیریمرجان اخم ش    
 ...ھ؟یصکدام تو... ھ؟یتوص -    
 و بھشت کوچکت را نشانم را ی مرا بھ کارگاھت برددی آی مادتیآن روز  -    
 ...، بھشت کوچک دارمکی خودم یحاال من ھم برا... ؟یداد
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 . شدختھی سپاس و تفاھم بھ نگاه مرجان رای دنکینگاھش با     
. افتمی گمشده ام را در بھشت کوچک یمن خوشبخت...  مرجان،ی گفتیتو راست م -    

 ...، سالمترمنیبھ خاطر ھم...  ام،یحاال خوشبخت و راض
 او توانستھ بود بھ د،ی پر کشی بھ مرجان دست داد، قلبش از شادیاحساس خوب    

 . بھزاد از دستش ساختھ بودی ھم برایکاش کمک... پروانھ کمک کند،
 ... ھست؟یحاال بھشت کوچکت چ -    
 :پروانھ ذوق زده پاسخ داد    

 آن ار دیبا...  ست،ی چھ بھشتی دانیمرجان نم... اه،ی سالن پرورش گل و گکی -    
 ...، بھزاد عاشق آن شدهی حت،ینیبب

 . سپاس و تفاھم فشردای دنکی دست مرجان را با نباریا    
 و اهی کھ چھ قدر عاشق گل و گدمی فھمی من ھرگز نم،یمرجان، اگر تو نبود -    

 ...، امیباغبان
 .دندیان ھر دو از اشک درخشچشم    
 ھمھ یخوشحالم پروانھ، با تمام قلبم بھ خاطر تو خوشحالم، کھ سرانجام توانست -    

 ...،ی کندای از آن را پیمیاما ن...  ات را کھ نھ،یخوشبخت
 ی نداشتن خوشبختی دانی نم،یتو تجربھ اش را ندار...  قانعم،مھی ننیمن بھ ھم -    

 . ستیچھ عذاب جھنم
 : گفتدی خستھ اما پر از امیی و با صداد،ی کشی بھ آسودگیمرجان نفس    
 ...،یابی بزی ات را در قلب بھزاد نی کنم کھ خوشبختی دعا متیبرا -    
 . کردرانی خنده اش مرجان را حد،یپروانھ سبکبار خند    
 کھ  نداشتھ امیمن در قلب بھزاد خوشبخت...  است،دهی فایدعا نکن، چون ب -    

 . کردنش را داشتھ باشمدای پایدغدغھ گم شدن 
 .مرجان شگفت زده، پروانھ را نگاه کرد    
 ...،ی زنی حرف را منیچھ قدر راحت ا -    
 . پوزخند زدیپروانھ بھ ھمان راحت    
 را قتی عمرم را در راھش دادم، اما حاال کھ حقدم،ی حرف نرسنیاما راحت بھ ا -    
 . کشمیراحت تر نفس م... کنم سبک شده ام، ی ام حس مرفتھیپذ

 یدستگاه ھا. ختی مرجان ردهی خشکی آب در گلویبھ مرجان لبخند زد و مقدار    
و پرستار تا بھ حال دو بار بھ پروانھ ...  را از او جدا کرده بودند،بی و غربیعج

 اما رد،ی را بھ حرف نگماری را ترک کند و آن قدر بماریھشدار داده بود کھ اتاق ب
 .پروانھ گوشش بدھکار نبود

 یقلبش برا.  کندی استراحت نمند،ی را نبشی گفت تا بچھ ھاتیمرجان ھم با قاطع    
 . بھ پرواز درآمده بودشیدوقلوھا

 .دی کشرونی اش بیالی خنیری شیای پروانھ او را از دنیصدا    
 ...،سر آدمش گذاشتھ تاج بر ی ایشانی ات را بدان، کمتر پیشانیمرجان، قدر پ -    
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 .دی زن خزیباز حسرت بھ صدا    
 کھ بھ ی شود، تا وقتی موانھیمن کھ گفتم د...  کرد،ی شاھرخ چکار می دانینم -    

 ...،دهی را ندشی از کنار تختت تکان نخورد، او ھم ھنوز بچھ ھا،یھوش آمد
 خواھم ی مادر می ببچھ:  رو برگرداند و گفتند،ی آوردند کھ آن ھا را ببیداشتند م    

 ...،نمشانی بی مد،یبعد از آن کھ مرجان آن ھا را د: گفت... چکار،
 . نمناک شدندزیچشمان پروانھ ن.  کردسیباز اشک مرجان گونھ اش را خ    
 ...، مرجانی شانش داریلینفسش بھ نفست بند است، تو خ -    
 دو عشق باشکوه را تجربھ ی شانس داشت کھ در زندگیلی گفت، او خیراست م    

 .کرده بود، قلب و روح و ذھنش، ماالمال از عشق بود
 ...، نداشتی از آن دو عشق را در زندگیمی نی کھ پروانھ حتیدر حال    
 ...، شانس آورده بودیلی گفت، او خیپروانھ درست م    
 ...، بود شاھرگش را بھ خاطرت بزندکیبھزاد ھم نزد -    
 .تکان خوردقلب مرجان     
 ...چرا بھزاد؟ -    
 . زدیمثل مادر مرده ھا زار م... چرا کھ نھ؟ -    
 .دی در لحن و نگاه پروانھ خزی پنھانی انھیباز ک    
 ...؟ی را کشف نکرده اقتیپروانھ، ھنوز حق -    
 ...؟یقتیچھ حق -    
 پس ی بھ آرام اما پروانھ دستش رارد،یمرجان خواست دست پروانھ را در دست بگ    
 در قلب رفتھی گفت کھ پذیدروغ م.  ساختی صحبت از بھزاد او را دگرگون مد،یکش

 خودش و ی براییاو ھنوز داشت در قلب بھزاد بھ دنبال جا...  ندارد،ییبھزاد جا
 . بودا سرپدی امنیھنوز با ا...  گشت،یعشقش م

 ...، کھ بھزاد مرا دوست نداردنیا -    
 . زدیپروانھ پوزخند تلخ    
 ...،آره، واضح است -    
 ...، بت ساختھکی پروانھ، بھزاد مرا دوست ندارد، او از من می گویراست م -    
 . حرف مرجان را قطع کردیپروانھ با کم حوصلگ    
 ...، ندهلمی خودم را تحویحرف ھا -    
سر . از کرد و موفق شد پروانھ دری رمق خود را بھ سوی بیمرجان دست ھا    

 .ردیانگشتان او را در دست بگ
 ی خواھم باور کنیم... ،ی اما آن را باور ندار،ی را خودت بھ من گفتقتیآره، حق -    

 ی کم رنگری تصودیپروانھ کھ آن چھ در ذھن بھزاد نشستھ، مالک قلب و روحش، شا
 .از من ھم نباشد
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 مشت حرف کی ھا ھمھ نی گوش کند، ای بحث تکرارنیپروانھ عالقھ نداشت بھ ا    
 بود، نی اقتیحق...  و بس،نی بھزاد، مرجان بود، ھمزیمفت بودند، ھمھ کس و ھمھ چ

 ...،یگری توانست آن را عوض کند، نھ کس دینھ مرجان م
 وارد اتاق شد ، و پشت سرش، شاھرخ، و در بغل ھر کدام اریاول حاج آقا شھر    

 . مرجان بھ پرواز درآمدشان،دنی بود کھ با دیبقچھ کوچک
 و بای بچھ ھا بھ اتاق ھجوم آورده بودند و شاھد آن صحنھ زدنی دیباز ھمھ برا    
صورتش از .  بقچھ اش را در بغل مرجان گذاشتاری شھری گذار بودند، ابتدا آقاریتأث

 مغرور از داشتن دو نوه بود، سرانجام خانواده اش بھ بار نشستھ د،ی درخشی میشاد
 .بود
 ...، من شودحانھی از رباتری بندم ھزار برابر زیشرط م...  تو،حانھی ھم رنیا -    
 ی مشی بھ سرعت از اشک پر شدند، از شوق بھ بار نشستن آرزوھارمردیچشمان پ    
نگاھش آن قدر عشق .  شددهیش کشی دختر کوچولوینگاه مرجان بھ سو. ستیگر

 . در خود داشت کھ چشمان ھمھ را مرطوب کردیمادر
 ی با دستان،ی و صورتدی کوچولو و سفی بود، صورتفی و ظرزیدخترک، ر    

 نھیمرجان ابتدا دخترش را بھ س...  بھ ھم فشرده،یکوچک و مشت شده، و چشمان
ترک انگار کھ نفس  کرد، دخکیفشرد و سپس صورتش را بھ آن صورت کوچک نزد

 ی و نگاه کوتاھردمادرش را بر صورتش حس کرده باشد، بھ زور چشمانش را باز ک
 .بھ مادرش انداخت

 :مرجان ذوق زده گفت...  لبان ھمھ پخش شد،یلبخند رو    
 . ستیچشمانش عسل... د؟ینی بیم -    
 . بھ سرعت مخالفت کردیحاج آقا ناصر    
 ی چشمانش چھ رنگدی فھمی وقت نخواھچیئن باش ھمطم...  ست؟یکجا عسل -    

 ...، ستی چشمان تو چھ رنگدی کس نفھمچیھمانطور کھ ھ... ست،
 . لبان ھمھ پخش شدیباز لبخند رو    
 شاھرخ ند،ی خواست پسرکش را ببی شد، حاال مدهی شاھرخ کشینگاه مرجان بھ سو    

 آمد، نگاھش ھنوز تبدار بود، شی کرد، بھ سوی حبس منھی کھ نفس را در سیبا نگاھ
 انگار در چھره اش طلوع کرده یدیاما آن اندوه از چھره اش رخت بستھ بود، خورش

 ...،دی درخشی مدرانھ پی و غروری اش از شادیشانیپ... بود،
با .  داردنھی را بر ساتشی چسبانده بود کھ انگار رشتھ حنھیپسرک را چنان بھ س    
 ...، مرجان گذاشت پسرک را در آغوشاط،یاحت
 ...، ھم مھرداد تونیا -    
 ینگاه و لبخند.  زدیقی کھ در چشمان مرجان داشت، لبخند عمیریبا نگاه نفس گ    

ھمھ ... ،» ھم مھرداد تونیا« کھ گفت یزمان... کھ ھزار حرف نگفتھ در خود داشتند،
 ی دشمنچیھ...  بود،ای ریاما لحن شاھرخ صاف و ساده و ب...  کردند،زیگوشھا را ت

 ی جا بود کھ بھزاد بھ اشتباه خود پنیو ا... ادند، ندصی تشخشی در لحن و صدایپنھان
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اگر شاھرخ توانست قلب مرجان را از آن خود کند، بھ خاطر آن بود کھ ... *برد،
 بھ مبارزه با آن رفت،ی و قلب و ذھن و احساس مرجان پذیحضور مھرداد را در زندگ

 ...*،َ مرجان بترسد و برمدلھیدان وسبرنخاست، تا ب
 ی داد و او را برای مرجان را از خود فرارجا،ی بی ھایاما بھزاد با خودخواھ    
 الی بھزاد نشستھ بود و خنھی در سی افعشی خار حسرت، مثل ننیا.  از دست دادشھیھم

 .زدیداشت زھرش را تا ابد در خون بھزاد بر
 را ی صحنھ انیباتری و ززدی بررونیموم کننده را ب افکار مسنی کرد ایبھزاد سع    

 با آن لبخند فرشتھ گونھ، ،یمرجان، با آن نگاه آسمان...  بود، بنگرد،دهیکھ تا آن روز د
 ...، را در آغوش داشتشی کھ دوقلوھایدر حال

 ...، شاھرخھی شبًقایچھ قدر درشت است، چھ قدر خوشگل است، دق... ا،یخدا -    
 . نبودی شکنی شد، در ای شاھرخ مھی گفت، پسرک شبیراست م    
 و ی با تمام انرژ،یشاھرخ و مرجان محو دختر و پسرشان شده بودند، زندگ    

 . بھ نگاه آن دو بازگشتھ بودییبایطراوت و ز
 کھ دندی دی و بھ وضوح مستند،ی نگریھمھ لبخند بھ لب آن خانواده چھار نفره را م    

 ...، خوردی زند و بھ ھم گره می مرونی ب از قلبشانییرشتھ ھا
 کھ در چشمان ی و شکوه آن ھمھ عشق بھ زندگوند،ی آن پییبای آن منظره، زییبایز    

 ...، زد، ھمھ را تکان داد و آرزو بھ دل ھمھ نشاندیشاھرخ و مرجان موج م
 ی در دلش بزرگ و بزرگتر میی قرار گرفتھ بود، و آرزوری تحت تأثن،ی آرمیحت    
 ...،شد
 را تجربھ کند، ھنوز فرصت ی و باشکوھبای اتفاق زنی توانست چنی مزیاو ن    

 یی جاکی... دند،ی کشی کھ انتظارش را میی و بچھ ھا،ی دلبستگییبایداشت، عشق، ز
 گام کی طلب کند و ی آن ھا را در زندگن،ی بود آرمیفقط کاف.  بودندیکیدر ھمان نزد

 ...، برداردشانیبھ سو
 ...، آموختی جا ھم از مادرش درس بزرگنی انیآرم    

   
 اما د،ی چھ قدر خوابدینفھم... ن،یری شاد و سبکبار و شیبھ خواب رفت، خواب    

آن قدر احساس ...  سالھا از تنش بھ در رفتھ،ی کھ چشم گشود، حس کرد خستگیزمان
 آغوش بکشد، و در  درشی ھاییبای را با تمام زای خواست دنی کرد کھ می میخوشبخت

 . دھدی جانھیس
 ...، حرف پروانھ افتادادیبھ ...  لبخند زد،ی زندگی ھاییبایبھ خودش و بھ تمام ز    

 ی کس بدون بھشتش، خوشبخت زندگچی سازد، ھیھر کس بھشت خودش را م    «
 ...،»نخواھد کرد

اما او حاال ...  در آن اتاق کوچک،ی بھشت کوچکش افتاد، دار قالادیمرجان بھ     
 خود ساختھ بود، در کنار ی کھ در قلب شاھرخ برای داشت، بھشتزی نیبھشت بزرگتر

 ...، بزرگترشی و بچھ ھاش،یدوقلوھا
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 را شی بود، او بچھ ھادهی و سارا دنیاو محبت و عطش عشق را در نگاه آرم    
بھ خودش قول داد ...  افتاد و دلش ضعف رفت،نی امادیبھ . دوباره بھ دست آورده بود

 ...، نباشدای او باشد دنی خواھان دنیمھم نبود ام...  برود،دنشیًسرپا کھ شد، حتما بھ د
 : انداختنی پروانھ در گوشش طنیدوباره صدا    
 سال ستی بی براتیخودت را در کنار دوقلوھا...  مرجان،یُبردش را تو کرد -    

 دارند و محبتشان را ازی سال بھ تو نستی الاقل تا ب،ی دردبخور کرد مھم و بھنده،یآ
ًاما بچھ کھ بزرگ شد، ظاھرا ...  ست،ی واقعشانی کنند و مامان گفتنھاینثارت م

 است، بھ نبودنت ھم کسانی شی بود و نبودش برابش اما تھ قلد،ی گوی میمامان، مامان
 شود و ی شان تمام میوابستگ . کنندی عادت م،ی کھ در کنارشان ھستیمثل زمان
...  شان خوشبخت شوند،ی زندگیخدا کند تو...  خودشان،ی زندگی رود تویسرشان م

... ور، من کھ شده ام بھ درد نخن،ی مرا ببیپسرھا... ن،ی را ببنتی و آرمنیاما ام
 مامان ی شده ای کردیاما تو زرنگ... رند،ی گی از او می کھ بھ زور سراغیمادر

 ...، دارندازیً کھ واقعا بھ او نیمرجان
 ...،لحن پروانھ از حسرت آکنده بود    
 می تختش نی مرجان رود،ی کشرونی بھ در خورد و او را از افکارش بیضربھ آرام    
 : گفتمتی شد و با مالزیخ

 ...،دیبفرمائ -    
ش  دعوت، خودی بود بیھر کس...  پشت در بود،ی چھ کسیعنی کرده بود، رتیح    

 ایو ...  ست،ی ابھی داد پشت در، غریآن مکث، نشان م...  انداخت،یرا داخل اتاق م
 . وارد شوددی کشی بود کھ خجالت می ھم کسدیشا
 نی طرف را شناخت، پشت در، امش،ی مادرۀزیقلب مرجان بھ پرواز درآمد، غر    
 کوتاه، وارد اتاق یی افتاده، با قدم ھانیی پای با سرنی باز شد، و امیدر بھ آرام. بود
 .شد
مھرداد ... مھرداد وارد اتاق شده بود،... ا،ی خداستاد،یقلب مرجان از حرکت باز ا    

 انداختھ بود و نییمھرداد سرش را پا...  آمد،ی مشی کوتاه بھ سوییداشت با قدم ھا
 ...، داشتھ بودغینگاھش را از او در

 مانده بود، و رانینگاھش ح... دند، دراز شنی امیدستان مرجان ناخودآگاه بھ سو    
 ...،دی شکستن نداشت، لرزالی کھ خیچانھ اش در آن بغض

 ...، کننده بودرانی پسر بھ پدرش رفتھ بود، شباھتشان حنیچھ قدر ا    
  مرد ساختھ بود، جاکی از او ی زندگتی بزرگتر شده بود، مسئولنیام    

 
 

 . شده بوددی ناپدطان،ی شوخ و شۀافتاده بود، آن پسر بچ    
 . شددهی چشمان مرجان کشی از اشک، جلویپرده ا    
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 چھ قدر ا،یخدا...  و آرام آرام نگاھش را باال آورد،ستاد،ی آمد و کنار تختش انیام    
 در یی جاکی پنھان، یدرد...  در نگاھش بود،یزخم... بزرگ شده بود اما نھ،
 را در نگاه پسرکش یخوشبخت... مرجان احساس گناه کرد،... وجودش خانھ کرده بود،

 ...،دیند
 ...،سالم مامان -    
 نگفت، فقط آغوش گشود و چیمرجان ھ...  شکست،ی سنگی در بغضنی امیصدا    

 .ختی ری صدا اشک می بزی ننیام.  فشردنھیپسرکش را بھ س
 ...،زی ھمھ چمامان، متأسفم، بھ خاطر -    
 شکست خورده بود، پسرکش سرش بھ سنگ خورده بود، مرجان حس ن،ی امیصدا    

 . رودی داغ در قلبش فرو مییکرد چاقو
 ...؟ی ادهیمامان، مرا بخش -    
 بزرگ شده نمی بیاما م... ،ی کردی دلم، فقط بچگزی عزی نکردیتو کھ کار -    

 ...،یا
 . مادرش فرو کردنھی زد و باز سرش را در سی پوزخند تلخنیام    
 ات، نگران بودم، تو چشم بستھ ندهی آیاگر دلم شکست، بھ خاطر آن بود کھ برا -    

 . شودی نگران میھر مادر... ،ی گذاشتی پا می بھ زندگیداشت
 کھ آرزو داشت راه ی مردیصدا.  دورگھ شده بودھی در بغض و گرنی امیصدا    

 .درفتھ را بازگرد
 ...، پا گذاشتم، من چشم بستھ بھ جھنم پا گذاشتمیمامان، نگو بھ زندگ -    
 بھ چشمان اشک قیعم. دی پسرکش لرزندهی مرجان در دلشوره و ترس از آنھیس    

 بزرگ بود، آن قدر بزرگ، کھ در چشمان جوانش موج نی نگاه کرد، درد امنیآلود ام
 ی مرجان از دلنگرانیصدا. تار کرده بود و رهی زد، و نگاه شفاف و زاللش را تیم

 . آمدیدرنم
 ...ن؟ی امیستی ات خوشبخت نی زندگیتو -    
 مرجان دود ی ھای خوب، و شادیھمھ احساسھا.  مثل بچھ ھا زار زدنیعاقبت ام    

 ...،شدند و بھ ھوا رفتند
... م،ی فرق داریلی کنند، ما با ھم خی مثل ما فکر نمستند،یمامان، آن ھا مثل ما ن -    
 او نشدم، زور با فیحر... اما نتوانستم،.  را عوض کنمنوی کردم می سعیلیخ

...  توانم مامان،ی کند مرا مثل خودشان کند، اما من نمی میحاال او دارد سع... اوست،
 ...،ستی خونم نیتو

 اشک از گر،ی دست، اشک از چھره پسرش پاک کرد و با دست دکیمرجان با     
 .ودشچھره خ

من ... ،ی تو بزرگم کرده ا،ییمامان من تو...  بھ تو افتخار کرده ام،شھیمامان ھم -    
 یو نم... ستم،ی باشم کھ نی توانم کسی خودم باشم، نمشھی گرفتھ ام کھ ھمادیاز تو 

 ...، توانمیمامان نم...  توانم باشم،یخواھم و نم
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 .دوباره پسرک بھ ھق ھق افتاد    
 سقف باشم، کی ری زنوی با منی از اشتری مامان، اگر بدهیم بھ بن بست رس ایزندگ -    

 ...، رانوی مای خودم را بکشم، ای دیبا.  شومی موانھید
 پسرکش را سخت در آغوش گرفت تا د،یبا تمام روحش ترس... د،یمرجان ترس    

 ...،اوردی سر خودش نییمحافظش باشد، تا بال
 کھ در ی جھنمنی از ام،ی دھی نجاتت مست،ی کارھا ننیالزم بھ ا...  دلم،زینھ عز -    

 ...،می دھی نجاتت میآن افتاده ا
 ...، خودم ساختمی کھ خودم برایمامان، بگو جھنم -    
 دی شا،ی رفتی مدی بوده کھ بای راھدیشا... ن،یخودت را سرزنش نکن ام -    

 دای نگاھت عمق پ،یتو بزرگ شده ا... ،یوخت آمی مدی راه بوده کھ بانی در اییدرسھا
 ھنوز تی کھ ھمسن و سالھایدر حال...  مرد ساختھ،کی از تو ی زندگتیکرده، مسئول

 کھ ،ی ادهی رسیی بھ تجربھ ھا،ی رفتھ اییاھھا ر،ی آموختھ اییزھایتو چ... بچھ اند،
...  تو برسند،ی از عمرشان را بدھند تا بھ آموختھ ھایمی ندی ات بایدوستان ھمدوره ا

 ی رودیبا...  مثبت،ی روکی ،ی منفی روکیمشکالت دورو دارند، ... ،ینی بیم
 بھ بن و ی شکست نخورده ای کنیتو آن طور کھ فکر م... ،ینی را ھم ببھیمثبت قض
تازه پا بھ ... ن،ی امیتو فرصت ھا دار...  فقط انتخابت اشتباه بود،،ی ادهیبست نرس

 ی برای فرصتچی آن ھا کھ ھیحت... وان راه رفتھ را برگشت، تی م،ی گذاشتھ ایزندگ
تو کھ ...  گردند،ی وجدانشان، راه اشتباه رفتھ را برمی آسودگیجبران ندارند، برا

 و از شکست و بھ ی خودت را سرزنش کنیاگر بخواھ... لم، دزی عزی خود داریجا
 ...،ی کرده ای بزرگی ناشکر،ی حرف بزندنیبن بست رس

 ییسبک شده بود، دردھا و رنجھا... د،ی مثل فرشتھ ھا در آغوش مادرش خندنیام    
 د،ی بگوی اش تلنبار کرده بود و نتوانستھ بود بھ کسنھی سال، در سکی نی ایرا کھ ط

 .دی خندیحاال داشت مثل بچھ ھا م...  اش گفتھ بود،یبھ مادرش، بھ دلسوز و حام
 . او را گم کرده بودش،ی سال پکی مرجان  کھینیام...  خودش شد،د،ی کھ خندیوقت    
 : ھا زمزمھ کردھی گرانی و در مدیمرجان، صورت پسرش را بوس    
 . کردمدای کھ گم کرده بودم را پی کردم، پسرکتیدایخدا را شکر کھ پ -    
 . و در آغوش مردانھ اش فشرددی مادرش را بوسزی ننیام    
آن ...  بر سرم خراب شد،ای انگار کھ دنست،ی حالت خوب ندمی کھ شنیمامان، وقت -    

 و فقط دست م،ی توانستم بھ تو بگوی را فقط ممیدردھا... مم،یتیوقت بود کھ حس کردم 
 ی کھ دارم در آن غرق می منجالبنی و مرا از اردیمطمئن تو را داشتم کھ دستم را بگ

 ...، بکشدرونیشوم، ب
 .دیو بوسناگھان دست مادرش را گرفت     
 ...، چھ بر من گذشتی دانیمامان، نم -    
کھ ... مرجان بھ ھق ھق افتاده بود، زبانش بند آمده بود، پروانھ کجا بود کھ بشنود،    

 ...،ازمندندی نردی کھ دستشان را بگیباور کند بچھ ھا تا آخر عمر بچھ اند، و بھ دستان
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... م،ی ما آن را حس کنیا تو نگذاشتام...  ست مامان،ی درد بزرگ،ی پدریدرد ب -    
 ...،می نکردیمیتی وقت احساس چیدر کنار تو ھ

 فقط ن،ی بھ خاطر ازدواج اشتباه و شکست خورده امزی مھرداد، و نادی بھ یلحظات    
 مرجان بود کھ فضا را عوض کرد و پسرکش را از آن اندوه آدمکش نیا. ستندیگر

 .دی کشرونیب
 : گفتی شاد باشد، بھ ھمراه لبخندشی کرد صدای می کھ سعیدر حال    
 ...؟ی شده ادی جدی کھ صاحب خواھر و برادری خبر دار،یراست -    
 یی آرزوزی موج زد، و ننی و در نگاھش تحسد،ی خندشی اشک ھاانی در مزی ننیام    

 . شدی شده بود و داشت محو مدهیچی پی از شکست و سرخوردگیکھ در ھالھ ا
 شرط ،ی دارنی در آستانتی کردن اطرافری غافلگی برایزی چشھی تو ھممامان، -    

 خواھد یدلم م... ،ی کردری غافلگی حسابتی دکتر را با دوقلوھای بندم آقایم
 ...،نمشانیبب

 گذشتھ، بھ نگاه ھر ی ھاطنتی شیادآوریمادر و پسر، نگاه در نگاه ھم لبخند زدند،     
 ی و سر بھ سرش مدیچی پی مادرش می بھ پر و پانی کھ امیی بود، روزھادهیدو خز
 ...،گذاشت

 ...؟ی راه نداری تویبچھ ا... ن،ی امیخودت چ -    
 آن ی براد،ی پرسی آن سؤال را مدیاما مرجان با...  سرخ شد، ھنوز بچھ بود،نیام    

 . بودعی دستپاچھ و سرن،یپاسخ ام...  روشن شود،فیکھ تکل
 ...،نھ مامان، خدا نکند -    
 ...؟یمطمئن -    
 ...،ندازدی بسازد و بھ گردنم بیاجازه ندادم از بچھ، قالده ا -    
 . مانده بودگری سؤال دکیاما .  مرجان راحت شدالیخ    
 ...؟ی دوستش ندارگری کھ دیتو مطمئن -    
 . بھ چشمان مادرش نگاه کرد، پاسخش تکان دھنده بودنانی با اطمنیام    
 ...،نی تب بچگانھ بود، ھمکیاحساس من فقط !...  وقت دوستش نداشتمچیھ -    
 ...، باشدیممکن است احساس او واقع... ؟ی چنویم -    
 نیمرجان برق نفرت را در چشمان ام...  بازگرداند،نی درد را بھ نگاه امنو،یاسم م    

 تب کی  گفت،ی راست منیام...  رسد،ی سرعت، بھ نفرت نمنی عشق، با اکی. دید
 . سازدی کند و قلب ھا را سرد، و سرشار از نفرت میبچگانھ، زود عرق م

 زد و از غی مرا تی ست، بعد از آن کھ حسابی دختر زرنگد،یغصھ او را نخور -    
 . کندی پھن مگری دیشرم خالص شد، تورش را جا

 .دی زد، بر خود لرزی مادی فرن،ی کھ در نگاه و لحن امیمرجان از نفرت    
   

 نیگمان کرد باز ام... د،ی لرزنھی بھ در خورد، و باز قلب مرجان در سیباز دست    
 . شناختی نمی امنبانی قرار بود و بھ جز آغوش مادر، سایآمده است، آخر پسرکش ب
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 . دانستیخدا م... د،یآمده بود چھ بگو...  نبود، بھزاد بود،نیاما ام    
 و طلبکار دهی و نگاھش را از آن نگاه رنجمرجان خودش را جمع و جور کرد    
 .دیدزد
 . شدی بار بود کھ با بھزاد، تنھا رو در رو منی اولنیبعد از ازدواجش، ا    
 آورده بود، آن را کنار تخت مرجان گذاشت و بھ طعنھ شی براییبایبھزاد سبد گل ز    

 :گفت
 ...،شی دروۀتحف ست ی رسد، برگ سبزی گل دکتر نمی سبدھایالبتھ بھ پا -    
مرجان پاسخ .  و رنگارنگ است، آن طعنھ را زدبای زی اتاق غرق گل ھادیچون د    

 : گفتنی در ذھن نداشت، بنابرایآماده ا
 یلی خودش خ،یدی گل خرمی و برای من بودادی کھ بھ نی بھزاد، ھمیلطف کرد -    

 .ست
 . بودھی و کناشی نزیدر جواب مرجان ن    
فقط .  ھا تنگ شده بودھی و کناشی کلکل کردنھا و نیناگھان بھزاد شکفت، دلش برا    

 . را بدھدشی ھاھی و کناشی جواب نستدی باشی رویمرجان جرأت داشت جلو
 حانھی مال دخترت است، رست،ی سبد گل کھ مال تو ننیا... ؟یتو چھ فکر کرده ا -    

 ...،ًفعال اوست کھ دل ما را قاپ زده. خانم
 خودش ی حاال برانی از ھمحانھیر.  و چشمانش روشن شدد،یمرجان ذوق زده خند    

 دخترک، گر،یتا چند ماه د.  اش شده بودوانھی حاال دنیشاھرخ از ھم.  بودیاعجوبھ ا
 ...، چرخاندیپدر را سرانگشت م

 ...، مار داردۀُکھ دخترم مھر شده، گمان کنم رشیشاھرخ ھم اس -    
 زد، نگاھش بھ نگاه یَچنان مغرورانھ و با افتخار گفت، کھ بھزاد لبخند محو    

 : شد و مرموزانھ گفتختھیمرجان ر
 ... مار نداشت؟ۀُمگر مادرش مھر -    
 ...؟ی بدھلمی را تحواتی چر ندنی ایبس کن بھزاد، آمده ا -    
 .لبخند بھزاد آشکارتر شد    
 ...،ُنھ، آمده ام حرف مھمم را بزنم و بروم -    
 . مرجان مرموزانھ باال رفتندیابروھا    
 ...، دارمی تو حرف مھمیمن ھم برا -    
 ...،می را بشنویخوب، پس واجب شد اول حرف مھم جنابعال -    
ھمان ...  مقدمھ رفت سر اصل مطلب،یمرجان عجلھ داشت حرفش را بزند، پس ب    

 ...، ذھنش شده بود و آرامشش را بھ ھم زده بودۀغدغکھ د
 ...، جا بودنی انیامروز صبح، ام -    
 :دی پرسیبا اوقات تلخ.  بھزاد درھم رفتندیسگرمھ ھا    
 ...چکار داشت؟ -    
 : پاسخ دادیبا گزندگ.  را نداشتی واکنشنیتوقع چن.  ذوق مرجان خوردیتو    
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 ...، چکار داشتی کنیفکر م.. . مادرش،دنیآمده بود د -    
 ... بود؟نیحرف مھمت ا -    
 رود، پس ی فرصت از دست مدیمرجان د.  نگاھش کردیبھزاد با سرخوردگ    

 .حرفش را زد
 ...،ی کمکش کندیتو با -    
 را با عتی و طبدی باری کھ پشت پنجره می پنجره رفت و بھ بارانیبھزاد بھ سو    

 .پاسخش قاطع بود.  شدرهیطراوت ساختھ بود، خ
 کھ بھ دامن خودش و یگند...  نگذاشتھ،ی کس باقچی کمک ھی براییاو جا -    
 . ستی زد پاک نشدنلشیفام
 یچرا آن قدر ب...  نھ،ایخدا...  قلب مرجان را در خود فشردند،ن،ی آھنیچنگال ھا    

 بچھ بود، و بچھ بھ نیام...  نمودند،ی کردند و قضاوت می نگاه مھیرحمانھ بھ قض
 . کمکش کرد تا اشتباھش را جبران کنددی دستش را گرفت، بادیبا...  افتد،یاشتباه م

 : گفتاطیمرجان با احت    
 ...،میری دستش را بگدیبا.  بھ کمک داردازین...  خواھد زنش را طالق بدھد،یم -    
 .دیخش دری در نگاھش میروزی برق پد،ی چرخشیناگھان بھزاد بھ سو    
 .پس باالخره سرش بھ سنگ خورد -    
 ... شد؟ابی کامگرانی دی از شکستھادیچرا با. مرجان احساس نفرت کرد    
 ... بود؟ری حقدیچھ قدر با    
 کنم تا ھرچھ زودتر از یکمکش م...  قرار است، باشد،نی از اھیحاال کھ قض -    

 .دیای برونیمنجالب ب
 . طرز فکر اعتراض کردنی و بھ ااوردیمرجان طاقت ن    
 راه درست را م،یری دستش را بگدی کرده، ما بای اشتباه کرده، بچگنیبھزاد، ام -    

 سرش ی و ھر لحظھ تومی بسازی نھ آن کھ از اشتباھش چماقم،ی بگذارشی پاشیپ
 ...،میبکوب
 : گفتی مرجان را نگاه کرد و با کج خلقیبھزاد با کم حوصلگ    
 کنم، بھ شرط آن کھ اخالق تو را نداشتھ باشد و ی خوب، گفتم کھ کمکش میلیخ -    

 .دست کمکم را پس نزند
 ۀحوصل.  کردی آن کھ حرف خودش را بزند، استفاده می برایبھزاد از ھر فرصت    

 .مرجان سر رفت
 . دست ھاستنیخدا کمکش کند کھ دستش باالتر -    
 ی بھزاد را کم کند، اما بھزاد از رویود کھ روقصد مرجان از گفتن آن جملھ، آن ب    

 : مرجان گفتۀ جملۀ در ادامینرفت، حت
 ...، تنھا باشم، باز خدا ھستیاگر تنھا -    
 . سکوت کردنی شد، بنابرای زبان بھزاد نمفیمرجان حر    
 ...؟ی حرف مھم مرا بشنوی خواھیحاال نم -    
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 .شد دهی بھزاد کشینگاه مرجان باز بھ سو    
 ...، جا ماندی کھ موضوع اصلی زدیآن قدر بھ جاده خاک -    
.  کنار تختش نشستی مرجان آمد و در صندلی طلبکار بھ سویبھزاد با نگاھ    

 :دی و پرسختینگاھش را بھ نگاه مرجان ر
 ... مرجان؟ی خوشبختدت،ی جدی زندگیتو -    
 از یانگار موشکافانھ بھ دنبال برق. نگاھش، نگاه مرجان را بھ دام انداختھ بود    

 رینگاه مرجان، سخت و نفوذناپذ...  گشت،ی در نگاه مرجان میتأسف و سرخوردگ
 .شد
 ... بود؟نیحرف مھمت ا -    
 ...؟ی خوشبختدمیپرس -    
ُرک و پوست کنده بود و پاسخ مرجان .  کردیبھزاد ھم چنان با سماجت نگاھش م    

 . بھزاد را لرزاندیستون مھره ھا
 ...،یخوشبخت تر از آن چھ کھ تو فکرش را بکن...  کھ؟ینی بیم -    
...  جملھ رنجش داده بود، از آن متنفر بود،نی اد،ی در نگاه بھزاد زبانھ کشیشعلھ ا    

از کلمھ ... متنفر بود، بود، دهی کھ مرجان را از او دزدگلو،ی ژافھیاز آن دکتر خوش ق
 . نکرده بوددای پی وقت، خود، آن را در زندگچی متنفر بود، چون ھیخوشبخت

 یحت... ،ی کنی می احساس خوشبختیطی دانم کھ تو در ھر شرایمن فقط م -    
 ...،ی بکشرونی زندان بیوارھای دی را از ال بھ الی خوشبختیقادر
 :دی پرسیمرجان بھ تند.  کھ در کلماتش بود، خون مرجان را مسموم کردیزھر    
 ...ست؟یمنظورت چ -    
 ...، کنمی می است کھ بھ تو حسودنیمنظورم ا -    
اعصاب مرجان بھ ھم . دی گزی می سمیپوزخند و نگاه طعنھ آلود بھزاد، مثل مار    

 .ختیر
 

 ...ام؟ ی است کھ من زنداننی منظورت انم،یبب -    
 ...،وانھی مثال بود، دکیآن فقط  -    
 از دردھا ی آماده انفجار بود، انفجاری چھره بھ ظاھر خونسرد بھزاد، آتشفشانریز    

اما مرجان از آن انفجار ...  و شکستھ،ی زخمیدرد غرور...  تلنبار شده،یو زخم ھا
 .دی ترسینم

 پرخاش ختھی بھ ھم ریبا اعصاب... فتد،ی کمک کرد کھ انفجار زودتر اتفاق بیحت    
 :کرد
 ...،ی را گفتم کھ بداننیا...  من بھشت است، نھ زندان،یخانھ شاھرخ، برا -    
 . رفتیآتشفشان، ھر آن احتمال انفجارش م    
 مرجان، بھشت بسازد، ی کس نتوانست براچی دانم، مردک، زرنگ است، ھیم -    

 ...،اما او ساخت
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در ذھنش بھ دنبال . قلب مرجان فشرده شد... منظورش شاھرخ بود،... مردک،    
کاش .  دادی نمیاری ذھنش مغشوش بود، افت،ی دندان شکن گشت، اما آن را نیجواب

 :دی زھرآلود پرسی با لحننیبنابرا...  بنشاند،شیقادر بود بھزاد را سرجا
 ...، من بھشت بودیرداد ھم براخانھ مھ... دم،ی کس نفھمچیمنظورت را از ھ -    
 . برخاست و قدم زدن را شروع کردی صندلیبھزاد از رو    
 ...،ی سازی خودت بھشت می برایھمان کھ خودم گفتم، تو ھر جا باش -    
 بکشد، اصرار داشت از باال بھ عشق آن ھا نییاصرار داشت عشق شاھرخ را پا    

 . خود حس کردنھی را در سیمرجان آتش... ند،ی ببریبنگرد و آن را کوچک و حق
 ی تند و بھ برندگیبا لحن.  شدفیجواب دندان شکن، خود بھ خود در ذھنش رد    
 : گفتشھیش

 ...، توانستم بھشتم را بسازمیاما در خانھ تو نم -    
بھزاد . دی شکستنش را شنی صدایحت...  کھ بھزاد شکست،دیمرجان بھ وضوح د    

 زخم خورده در ی مرجان آمد و با نگاھی بھ سوبی عجیی قدم ھا باستاد،یناگھان ا
سرانجام .  رنگ ساختھ بودیخشم و درد، چھره بھزاد را ب. ُچشمان مرجان براق شد

 .آتشفشان، منفجر شد
 . خاموشش دورگھ و ترسناک شده بودادی بھزاد در فریصدا    
 ی برایکیچون من شر... ،ی توانستی دانم کھ نمی خوب میلی دانم، خودم خیم -    

 مال من باشد و مشی خواستم، نھ آن کھ نی خواستم قلب تو را تمام و کمال میعشقم نم
 ...، مال مھردادمشین

 :دیمرجان پابرھنھ وسط حرف بھزاد دو    
 را دور و ی کسی خواھیًاصال نم...  بھزاد، خودخواه و کور،یتو خودخواھ -    

ًتو اصال ...  گذرد،ی کھ در قلبشان چھ مینیبب... ،ینی بباحساساتشان را... ،ینیبرت بب
 ...، کورت کردهیخودپرست...  کھ نھ،ی خودخواھ،ی چون کورینی ببی خواھینم

 خشمش ی کرد، بھزاد توانست کمی کھ مرجان داشت بھزاد را متھم میدر فاصلھ ا    
 .را کنترل کند و باز نقاب بھ صورت بزند

...  را تمامش کن،ھودهی بحث بنی ام،ی را بھ ھم نزده اگریدمرجان، تا حال ھم -    
 ...،ُ حرف ھا پر استنی از امانیگوشھا

 . بھ بھزاد نگاه کردیدگیمرجان با رنج    
 ... نھ؟،ی کھ عذابم بدھیآمده بود -    
 . سخت نگاھش کردی باال زد و با نگاھییبھزاد ابرو    
 و سر از ناکجا آباد می افتادیبھ جاده خاک...  بود،یگری دزینھ، حرفم چ -    

 ... حرفم را بزنم؟ی گذاریحاال م... م،یدرآورد
 ...،ی کنی کنم، بعد تو حرفت را شروع میاول من حرفم را تمام م... نھ، -    
 . کنار تخت مرجان نشستی صندلیبھزاد با ھمان نقاب خونسرد آمد و رو    
 . دانست چگونھ حرفش را تمام کندیا خارج شده بود، نممرجان از آن حال و ھو    
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 ...،خوب، من سراپا گوشم -    
 . زدایمرجان دل بھ در    
... ن،ی بود، چشمانت را باز کن و عشق پروانھ را در کنارت ببنی حرفم اۀادام -    

 ...،ی گرفتن ھا را بخوردهی نادنی حسرت اینگذار روز
 .بھزاد پوزخند زد    
 .ندی بی من کورم، آدم کور با چشمان باز ھم نمیتو کھ گفت -    
 : ادامھ داداورد،یمرجان کم ن    
 فقط آن ،ی کندای ات را در عشق و محبت پروانھ پی دھم خوشبختیبھ تو قول م -    

 ...،ی سقف ھستکی ری از عشق و محبت، زییای بھزاد، با درنیرا بب
 . کردیباز بھزاد پوزخند زد، و مرجان را عصب    
 ...، غرق نشده امای درنیمانده ام چرا تا حاال در ا... عجب، -    
 ، مرجان را باور نداشتی کلمھ از حرف ھاکی    
 ی و چشمانت را بھ روی کرده ای عمر با او زندگکی ،ینی بیچون آن را نم -    

 .ی بعد از آن غرق شو،ی باور کن،ینیبب عشقش را دیاول با. یعشقش بستھ ا
 .دی خندیبھزاد با لودگ    
 .ندی تواند ببیآدم کور کھ نم... ؟یی گویبس کن مرجان، جوک م -    
 دست انداختھ بود، خون مرجان بھ جوش آمد، دلش بھ حال یمرجان را حساب    

ً اصال عشقش  شود کھ اوی بدشانس باشد کھ عاشق مرددیپروانھ سوخت آدم چھ قدر با
 ...، و بھ آن بخنددندیرا نب
 ...،تی از مادر پسرھام،ی گوی از پروانھ مم،ی گویجوک نم... نھ، -    
 . شدینگاه بھزاد جد    
 ...، شود، حرفم ھنوز ماندهی مریتمامش کن مرجان، دارد د -    
کلمات، ھنوز در دھان بھزاد بودند کھ در باز شد و دو پرستار با دوقلوھا وارد     

 .شدند
 ...، بچھ ھاستریوقت ش -    
 .مرجان با تأسف بھ بھزاد نگاه کرد    
 ی وقتدی ندارد، شایبیاما ع...  ماند،یعاقبت، حرفت نگفتھ باق... متأسفم بھزاد، -    

 ...، فرصت کھ ھستگر،ید
 شاخھ بھ نی خنده اش گرفتھ بود، آن قدر از ا،ی و ناراحتی سرخوردگیزاد بھ جابھ    

 . ماندی نگفتھ باق،ی کھ حرف اصلدندیآن شاخھ پر
 :دی مرموز پرسی کھ محو بچھ ھا شده بود با لحنیبھزاد در حال    
 ... کھ فرصت ھست؟یتو مطمئن -    
 . شددهی نگاه بھزاد کشینگاه مرجان باز بھ سو    
 ...مگر قرار است کجا فرار کنم؟...  چھ؟یعنی -    
 : رفت کھ برود، با خنده گفتی در می کھ بھ سویبھزاد در حال    
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 کھ ی دو تا وروجکنی دھم با ایبھ تو قول م... فرصت ھا تمام شدند مرجان، -    
 .ی نکندای پدنی فرصت خوابی حتیدار

   
 دهی مادرش را قاپنھی سیپسرک دو دست را خورد، اما رشیدخترک با ظرافت ش    

 . آوردی از خودش در مبی و غربی عجی و صداھادی مکیبود، و با ولع م
 . کردندیشاھرخ و مرجان با لبخند و لذت، نگاھش م    
 ...،آداب غذا خوردنش وحشتناک است -    
 : و در ادامھ حرف او گفتدیمرجان بھ حرف شاھرخ خند    
 . کھ آن ھمھ ناز و ادا از خودش درآورد،یکیبرعکس آن  -    
 . زدی موج مق،ی عمیدر نگاھش محبت. شاھرخ ھنوز محو پسرک بود    
 ی فکردی باست،ی نی کافشانی تو براری شکموست، شیلی مرجان، خمی گوی میجد -    

 . کردھی قضنیبھ حال ا
 .دیش در آغوش کمتی و دخترکش را با مالد،ی مغرور خندیو سپس مثل پدر    
 :مرجان اعتراض کرد    
 ...، و سارا را بزرگ کردمنی و آرمنی خودم امریمن با ش -    
 ...، مکندی ات را میھمھ انرژ... ،ی توانی دو تا را نمنیاما ا -    
 . شدختھی از عشق و محبت بھ نگاه مرجان رییاینگاھش با در    
 قرار ،ی داشتھ باشی من ھم انرژی برادیبا...  خواھم،یمن ھم مرجان خودم را م -    

 ...،ندازندی کھ دو تا وروجک مرا از چشمت بستین
 نیدست شاھرخ را ب.  عاشقانھ دادی و پاسخ نگاه شاھرخ را با نگاھدیمرجان خند    

 :دستان گرمش گرفت و زمزمھ کرد
 ی حصاربندۀمنطق...  شد،ی نمبمی نصی ھمھ سعادت و خوشبختنی ا،یاگر تو نبود -    

 .شده ات، در قلبم محفوظ است، خاطرت جمع باشد
 آمده و ضربان اوج گرفتھ انی آن کھ احساس بھ غلی زد و برایشاھرخ لبخند دلچسب    

 کنار ی صندلی و رفت رودی در آغوش کشزی آرام کند، پسرکش را نیقلبش را کم
 کی و بچھ و یداشتن زن و زندگ.  بودی بزرگیچھ خوشبخت. تخت مرجان نشست

 ...،شق بزرگع
 ...،ی کھ با تمام وجود دوستش داری بود داشتن خانواده ای بزرگیچھ خوشبخت    
 رنگارنگ درآورده بودند، مرجان تا ی از گل ھای بھ صورت بھشتشیخانھ را برا    

بھار را در زمستان بھ .  شدییبایپا بھ آن گذاشت، محو آن ھمھ رنگ و طراوت و ز
 : گوشش زمزمھ کردیشاھرخ تو. خانھ اش آورده بودند

 ...،یبھ بھشت خودت خوش آمد -    
 : پر تالطمش اشاره کرد و گفتۀنی و بھ سدی چرخشیمرجان بھ سو    
 ...، بھشت را در قلب من بسازیخودت گفت...  جاست،نیبھشت من ا -    
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 سرخ ی از گل ھایر از اشک شدند، ھمان لحظھ، سبدبھ سرعت، چشمان شاھرخ پ    
 اشک را ھم از چشمان شاھرخ، ھم از چشمان مرجان کنار ۀ و پردد،ی رسشانی برازین

 را از ال بھ یادداشتی ی سرخ را بھزاد فرستاده بود، مرجان با کنجکاویگل ھا... زد،
 .دی کشرونی گل ھا بیال

 .اخت بھزاد را شنیدستخط نھ چندان خوانا    
 دانم کھ ی م،ی من حساب کنی روی توانی بود، کھ ھنوز ھم منیمرجان، حرفم ا    «

 کوه پشت سرت وار،ی دی و بھ جاست،ی نیازی من نی بھ کمک و ھمفکرگرید
 ذھنت ۀ در گوشیی جاکی طور فکر کنم کھ من ھم نیاما دوست دارم ا... ستاده،یا

بھ ...  توانم باشم،یبرادرت نم کھ...  شوم نھ بھ عنوان برادر،یھستم و فراموش نم
 »...،شھیعنوان ھمخون، و ھم ر

 بھزاد    
 اطی آن نوشتھ را خواند و چون از واکنش مرجان خبر نداشت با احتزیشاھرخ ن    

 :گفت
 کھ او دمی فھمی را زماننیا...  دوستت دارد، مرجان،یلیخ...  نوشتھ،بایچھ قدر ز -    

 ...، زدی مثل من از ترس از دست دادنت مثل بچھ ھا زار مزین
...  باشد اما نتوانست،یمی و صمھیرای پی کرد کھ لحنش ساده و بی سعیلیشاھرخ خ    

 و تعصب را در آن صدا و نگاه حس رتیمرجان، غ. صدا و نگاھش ھشدار دھنده بود
 : گفتی را روشن کند، بھ آرامفی کھ تکلدیکرد، پس واجب د

 کھ از من در ذھنش ساختھ را دوست ینھ، شاھرخ، او مرا دوست ندارد، او بت -    
 ...،ستمیمرجان او من ن... دارد،

 انگشتان مرجان نی را از بادداشتی و آن د،ی کشی بھ آسودگیشاھرخ آشکارا نفس    
 .بھ درآورد

 ...،ی را تو دوست داریمرجان واقع -    
 پرواز شانی دوقلوھا بلند شد و مرجان بھ سویال بزند، صدا باییشاھرخ تا آمد ابرو    
 : بزندادیشاھرخ مجبور شد فر. کرد
 ... را دوست دارم؟ی کھ مرجان واقعی دانیاز کجا م -    
 : زدادی فرزیمرجان ن    
 ...،از آن جا کھ خانھ در قلبت دارم... از آن جا کھ خوشبختم، -    
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