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 ستاره پـــرپــر

 

 نوشین کریم پــور

 

 

 

 با توکل به خدای بزرگ

 

 سیمین جان ، دخترم ، بیدار شو ! مگه نمی خوای بری ؟ دیرت می شه ، ها ! -

 

 «سالم ، بابا . صبح به خیر . » با صدای پدرم از خواب بیدار شدم . رو به او کردم و گفتم : 
 

الم ، صبح سرکار هم به خیر . می دونی از کی دارم صدات می کنم ؟ چرا بلند نمی شی س» پدرم لبخندی زد و گفت : 

 «؟ 
 

 دیشب خیلی بد خوابیدم . -

 

 چی شده ؟ باز برای مجله سوژه کم آوردی ؟ -

 

 نه ، ولی نمی دونم چر خوب نخوابیدم . االن هم سرم خیلی درد می کنه . -

 

 ر می شی .بلند شو بیا صبحونه بخور بهت -

 

 چشم پدر ، االن می یام . -

 

پدرم از اتاق بیرون رفت . من هم بعد از مرتب کردن تختخواب و شستن دست و رو برای خوردن صبحانه به 

 آشپزخانه رفتم . مثل همیشه همه چیز روی میز آماده بود .

 

ت و مرد پدر نگذاشت جای خالی او را پدرم برایم پای ریخت و من پشت میز نشستم . از وقتی مادرم سرطان گرف

احساس کنم . حتی حاضر نشد دوباره ازدواج کند . او تمام وقتش را صرف من کرد و من هم بی نهایت دوستش 

 داشتم . به خصوص از وقتی برادرم سعید هم به انگلیس رفته بود و وابستگی و عالقه ام به پدر بیشتر شده بود .

 

 «از محمد چه خبر ؟ چند وقتیه که پیداش نیست . » یم که پدر پرسید : مشغول خوردن صبحانه بود
 

خوبه . حسابی مشغول درس خوندنه . امتحاناتش شروع شده و چون ترم آخره سرش خیلی شلوغه . ازش » گفتم : 

 «خواستم فعالً تا آخر امتحاناتش این جا نیاد . 
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 جا زندگی کنین ؟بهش گفتی که میخ وای بعد از عروسیتون همین  -

 

نه هنوز چیزی نگفتم . منتظرم درسش تموم بشه بعد . می خوام فعالً به درس فکر کنه ، ولی فکر نکنم مخالفت کنه  -

. 
 

امیدوارم راضی بشه . چون اگه تو بری من خیلی تنها می شم . سعید خیلی اصرار می کنه که بعد از عروسی تو برم  -

 ن اصالً دوست ندارم .پیشش ، ولی می دونی که م

 

بابا ، نگران نباشید . حتماً باهاش صحبت می کنم . باید از خدا دلش بخواد که با شما زندگی کنیم . با این وضعیت  -

 اجاره خونه ها هر دو مون باید تمام حقوقمون رو دو دستی بدیم به صاحبخونه .

 

دان قدیمی اش که به خاطر عالقه به پدرم در رشته ی ادبیات پدرم دبیر بازنشسته ی ادبیات بود و محمد هم از شاگر

ادامه ی تحصیل داده داده بود . او چندین بار برای مالقات پدرم به خانه ی ما آمد و همین زمینه ی آشنایی ما شد و از 

 م در آمدیممن خواستگاری کرد . پدر هم با او هیچ مخالفتی نداشت و بعد از مراسم رسمی خواستگاری ما به عقد ه

 و قرار بود بعد از تمام شدن درس محمد ازدواج کنیم .

 

من در یک مجله ی هفتگی به عنوان خبرنگار جنایی مشغول به کار بودم . البته کار اصلی ام نویسندگی بود . با رجوع 

البته گاهی به  به دادگستری و مطالعه ی پرونده ها ، بعضی از آن ها را به صورت پاورقی در مجله چاپ می کردم

دادگاهها و یا زندان ها می رفتم و وقتی سوژه ی مناسبی پیدا می کردم با اجازه از متهمان آن را به صورت داستان می 

نوشتم . به رغم تمام مشکالت شغلم را بسیار دوست می داشتم . آن روز صبح هم مثل همیشه بعد از صبحانه خانه را 

دفتر  کجایی ، دختر ؟ زود برو» م وقتی به دفتر رسیدم خانم عطایی دوید و گفت : برای رفتن به دفتر مجله ترک کرد

 «آقای قانعی که یک سوژه ی ناب و عالی برات پیدا شده . 
 

 «جریان چیه ؟ » گفتم : 
 

 «برو . آقای ق انعی برات توضیح می ده . » گفت : 
 

 م و در زدم .آقای قانعی مدیر مسئول مجله بود و به طرف اتاقش رفت

 

با اجازه ی او داخل اتاق شدم . سالم کردم و منتظر ماندم تا جریان را برایم توضیح دهد . او مرا دعوت به نشستن 

االن به من خبر دادند که دو شب پیش زنی دخترش رو به قتل رسونده و بعد از » کرد . رو به رویش نشستم . گفت : 

ی سر جنازه بوده رفته کالنتری و خودش رو معرفی کرده . میخوای بری و این این که تا دیشب ، ساعت دوازده باال

 «جریان رو پیگیری کنی . 
 

قضیه مربوط به همین کودک آزاری های وحشتناکیه که اخیراً خیلی اتفاق می افته و خبرهاش به ما می رسه » گفتم : 

 «؟ 
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دختر بیست و پنج ساله اش رو خفه کرده ، اونم با روسری .  نه نه . اون یه زن چهل و چهار ساله است که» گفت : 

 «مثل این که با هم درگیر می شن بعد هم مادره خفه اش می کنه . 
 

 «خدای من ، مگه می شه ؟ چطوری این کار و کرده ؟ با چه انگیزه ای ؟ » با تعجب گفتم : 
 

ه بازپرس گفته من قاتل دخترم هستم . االن هم تو هیچ حرفی از انگیزه ای نزده . فقط ب» آقای قانعی گفت : 

 «بازداشتگاه اداره ی آگاهیه . باید بری اونجا . 
 

 از آقای قانعی خداحافظی کردم تا خودم را به شعبه ی ده اداره ی آگاهی که مخصوص جرمهای جنایی بود برسانم .

 

می رفتم تا اجازه ی مالقات با متهم را برایم صادر اول باید به دادگستری شعبه ی جنایی نزد بازپرس ویژه ی قتل 

 »کند . وارد اتاقش شدم و کارت خبرنگاریم را نشان دادم . او در حالی که به دقت کارت مرا نگاه می کرد گفت : 

 «فکر نکنم بخواد کسی رو ببینه ، خانم گودرزی ! 
 

 « می شه شما شرح ماجرا رو برام بگین ، آقای ..... ؟» گفتم : 
 

 «سمندری هستم . » گفت : 
 

 «بله ، آقای سمندری . » گفتم : 
 

چیز زیادی نمی دونم . دیشب ساعت دوازده این زن مراجعه می کنه به کالنتری و می ره پیش افسر نگهبان و می  -

ودم کشیک بگه دخترش رو کشته . افسر نگهبان هم اول از او بازجویی مقدماتی می کنه و چون دیشب من بازپرس 

بهم خبر می دن . منم با چند تا مامور با خود متهم می رم خونه اش تا صحنه ی قتل رو ببینم . اونجا من ازش یه 

بازجویی شفاهی می کنم و می خوام که صحنه ی قتل رو شرح بده . اونم می گه با هم درگیر شدیم بعد هم با روسری 

ادر می کنم و برای تحقیقات بیشتر به آگاهی منتقل می شه . بعد خفه اش کردم . من قرار موقت بازداشت براش ص

 هم دستور انتقال جسد رو به پزشکی قانونی می دهم تا علت واقعی قتل رو مشخص کنن .

 

 چرا این کار و کرده ؟ -

 

 هیچی نگفته ، فقط یه جمله که من قاتلم ، همین . -

 

 یعنی واقعاً خودش این کار و کرده ؟ -

 

باید منتظر جواب پزشکی قانونی باشیم . شاید قتل رو گردن گرفته باشه . تا تحقیقات بیشتری نکنیم چیزی معلوم  -

 نمی شه .

 

 حاال شما اجازه می دین من ببینمش ؟ -
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 از نظر من مانعی نداره ، ولی می دونم که هیچی نمی گه . -

 

 

 

به آگاهی مراجعه کردم تا با متهم مالقات حضوری بکنم . وقتی آن جا  با اجازه ی بازپرس سمندری و دستور کتبی او

رسیدم نامه را تحویل افسر نگهبان دادم . او هم دستور آوردن متهم را داد . قبل از آمدن متهم از افسر نگهبان 

 «راستی ، اسم قاتل چیه ؟ » پرسیدم : 
 

 «ثریا غفاری . » او گفت : 
 

 همراه با متهم وارد اتاق شد . او از چهل و چهار سال بیشتر نشان می داد . بعد از چند لحظه مامور

 

صورتش را هاله ای از غم پوشانده بود . با این که چهره ای غمگین و تقریباً شکسته داشت بسیار زیبا بود و وقار 

اری که در صورتش موج می خاصی در رفتارش دیده می شد . اصالً باورم نمی شد با این چهره ی معصوم و با این وق

 زد دست به چنین جنایتی زده باشد .

 

خانم غفاری ، من سیمین گودرزی هستم . خبرنگار مجله . می » سرش پایین بود . به من نگاه هم نکرد . گفتم : 

 «خواستم اگه ممکنه ... 
 

همین ، نه جنون دارم و نه در حالت  هیچ حرفی ندارم . من قاتل دخترم هستم .» نگذاشت حرفم را تمام کنم . گفت : 

 «غیر عادی این کار رو کردم . من با هوشیاری کامل دخترم رو کشتم . 
 

از صراحت کالم او در اعتراف به چنین قتلی تعجب کردم . دلم می خواست بدانم چه انگیزه ای باعث شده دست به 

 چنین جنایتی بزند .

 

 «می خوام برگردم به بازداشتگاه . » ی نگذاشت گفت : می خواستم باز با او صحبت کنم ، ول
 

 «او اصالً حاضر نیست کلمه ای حرف بزنه . » وقتی رفت افسر نگهبان گفت : 
 

 «خب ، حاال چی می شه ؟ » گفتم : 
 

 صحنه یباید چند بار از او بازجویی کنیم و چند بار هم اون رو سر صحنه ی جنایت ببریم اگر هر بار » او گفت : 

جنایت رو مثل دفعه ی اول بازسازی کنه و توضیح بده و جواب پزشک قانونی هم بگه که مقتوله خفه شده ، پرونده 

ش به دادگاه جنایی می ره تا محاکمه بشه . اگه شاکی خصوصی هم داشته باشه که خب معلومه ، مگر این که اولیای 

 «دم رضایت بدن . 
 

نا امید به دفتر مجله برگشتم . آقای قانعی منتظرم بود . گزارش کارم را به او دادم . و  بعد از توضیحات افسر نگهبان

 گفتم که باز هم به اونجا بر می گردم .
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تا عصر که مشغول کار بودم یک لحظه قیافه ی آن زن از جلوی چشمانم دور نمی شد . دایم از خودم می پرسیدم که 

 ر پاره ی وجودش را به قتل برساند .چه انگیزه ای باعث شده که یک ماد

 

غروب که به خانه رسیدم جریان را برای پدرم تعریف کردم . او هم مثل من تعجب کرد . حال باید صبر می کردم و 

 آن قدر به دیدن او می رفتم تا را ضی شود با من حرف بزند .

 

من هم چون خبرنگار بودم و سماجت خاص ثریا غفاری حدود دو هفته در بازداشتگاه اداره ی آگاهی ماند و 

خبرنگارها را داشتم در این دو هفته بارها و بارها به آن جا ر فتم ، ولی او حاضر نشد کلمه ای با من حرف بزند . 

خانم غفاری به زندان منتقل » باالخره یک روز که به آگاهی رفتم بازپرس سمندری را دیدم او تا من را دید گفت : 

امروز صبح . اون هیچ حرفی درباره ی انگیزه ی قتل نزده و در تمام » گفت : « کی ؟ » تعجب گفتم : با « شده . 

بازجویی ها خیلی صریح اقرار کرده که قاتله . با همه ی پریشانی روحی و ر وانی هم که داشته هر بار صحنه ی قتل 

صحت گفته های اون رو تایید کردن . منم  رو مثل دفعه ی اول بازسازی کر ده . ماموران جنایی هم در نامه ای

پرونده او رو به دادگاه جنایی فرستادم و طبق دستور قاضی پرونده ی او از اداره ی آگاهی به زندان منتقل شده . در 

ضمن یک خبر دیگه هم براتون دارم اون تا دیروز شاکی خصوصی نداشته ولی دیروز پدر شوهرش یعنی پدر بزرگ 

 «ش شکایت کرده . مقتول اومد و از
 

 «یعنی .... ؟ » گفتم : 
 

 «بله ، حاال قضیه کامالً فرق می کنه . » او گفت : 
 

 «با این حساب به اعدام محکوم می شه ؟ » گفتم : 
 

 «اگه اولیای دم رضایت ندن ، بله » او ادامه داد : 
 

با آن زن حرف نزده بودم ، ولی دلم به شدت برایش از او خداحافظی کردم و به دفتر برگشتم . با این که کلمه ای 

 می سوخت . خیلی عجیب بود . در این مدت هیچ کس برای دیدنش نیامده و او هم تمام مدت سکوت کرده بود .

 

مدتی بعد روز محاکمه مشخص شد . من هم به دادگاه رفتم . او حتی وکیل هم نگرفته و دادگاه برایش وکیل 

 «من دخترم رو کشتم و باید مجازات بشم . » بود . در دادگاه هم فقط می گفت :  تسخیری تعیین کرده
 

پدر شوهرش هم او را مقصر می دانست و دایم از قاضی می خوایت که او را محکوم کند . در جایگاه شهود هم گفت : 

رو کشته . این زن پسر من  این زن اول پسرم را از من جدا کرد و باعث جوون مرگ شدن اون شد . حاال نوه ی من» 

رو جادو کرده بود و نمی زاشت اون رو ببینم . توی این چند سال هم نگذاشت هیچ خبری از نوه ی خودم داشته باشم 

 «. حاال هم با دست های خودش نوه ی نازنین من رو کشته . اون باید مجازات بشه . 
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د ، چون خود متهم در تمام مدت محاکمه هیچ حرفی برای وکیل متهم سعی کرد از اون دفاع کنه ولی بی فایده بو

 دفاع از خود نزد .

 

باالخره قاضی پرونده اعالم کرد که حکم دادگاه طی یک هفته صادر خواهد شد . یک هفته به سرعت گذشت و رای 

صریح نامبرده مجرم طبق مدارک و اسناد موجود در پرونده و بازجوییهای متعدد از متهم و اقرار » قاضی اعالم شد : 

شناخته شده و بنا به درخواست اولیای دم مقتوله برای اشد مجازات طبق قانون مجازات اسالمی به قصاص نفس 

 «محکوم می گردد . این حکم طبق قانون ظرف مدت ده روز قابل اعتراض می باشد . 
 

ویل دادگاه تجدید نظر داد و الیحه بدون هیچ حرفی حکم را پذیرفت ، ولی وکیل تسخیری اش اعتراض خود را تح

ای درباره ی نبود شاهد و شهادت خود متهم درباره ی خودش ، که طبق قانون مجاز نیست تقدیم دادگاه کرد . 

تمام مدارک موجود دال بر مجرمیت مجرم می » دادگاه تجدید نظر پس از بررسی الیحه ی وکیل را رد اعالم کرد : 

تایید و پرونده برای اجرای حکم به یکی از شعبات دیوان عالی کشور ارسال می گردد .  باشد و حکم دادگاه به زودی

» 
 

او به اعدام محکوم شد و بدون این که حاضر شود کلمه ای حرف بزند . بارها برای مالقاتش به زندان رفتم تا بلکه به 

م . در این مدت امتحانات محمد هم تمام شد و ما طریقی انگیزه ی قتل را بفهمم ، ولی هر بار نا امید تر از قبل بازگشت

 در تدارک جشن عروسی بودیم .

 

با او صحبت کردم و قبول کرد مدتی نزد پدر زندگی کنیم ، ولی در تمام مدتی که در تدارک شم و خرید بودیم من 

ن حاضر نیست رازش رو سیمین او» به ثریا غفاری فکر می کردم . وقتی در این مورد با محمد حرف زدم می گفت : 

 «با تو و یا با کس دیگری در میون بذاره ، پس بهتره از فکرش بیرون بیای ! 
 

ولی نمی توانستم . مخصوصاً این که می دانستم در زندان مورد نفرت زندانیان دیگر قرار گرفته و حتی یکی دو بار 

 هم او را کتک زده اند .

 

من سعی می کردم موضوع ثریا را فراموش کنم و فقط به فکر زندگی جدیدی یکی دو روز به عروسی مانده بود و 

 باشم که پیش رو داشتم .

 

روزی به مشهد سفر  5باالخره روز عروسی رسید و همه چیز به خوبی برگزار شد و من و محمد برای ماه عسل 

یگری ن برگشتم فکرم را روی موضوع دکردیم . تقریباً جریان ثریا برایم تمام شده بود تصمیم گرفتم وقتی به تهرا

تمرکز کنم . بعد از سفر من و محمد با روحیه ای تازه به تهران برگشتیم و مشغول به کار شدیم . من مثل همیشه 

صبح به دفتر مجله می رفتم و عصر بر می گشتم . حدود سه ماه از ماجرای ثریا غفاری گذشت و من دیگر داشتم 

مدت چندین پرونده را خواندم و یکی دو تا از آن ها را به صورت پاورقی چاپ کردم . تا  فراموش می کردم . در این

 »این که یک روز صبح وقتی به دفتر مجله رفتم آقای قانعی مرا به اتاقش خواست . به دفتر کارش ر فتم و پرسیدم : 

 «با من کاری داشتید ؟ 
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 «ن تو بری اونجا . آره ، از زندان با من تماس گرفتن خواست» گفت : 
 

 «از زندان ؟ برای چی ؟ » با تعجب پرسیدم : 
 

به این زودی ثریا غفاری رو فراموش کردی . مثل اینکه یادت رفته برای حرف » آقای قانعی خنده ای کرد و گفت : 

 «کشیدن از اون چقدر رفتی و اومدی ! 
 

 «فاری ؟ مثل فنر از روی صندلی پریدم و گفتم : ن چی ؟ ثریا غ
 

 «بله ، می خواد باهات حرف بزنه ! » گفت : 
 

 «باورم نمی شد . بعد از چند ماه حاال که او را کامالً از یاد برده بودم خودش خواسته بود با من حرف بزند . 
 

 «می ری اونجا یا دیگه برای مهم نیست ؟ » آقای قانعی ادامه داد : 
 

 «ام خیلی مهمه . البته که می رم . بر» گفتم : 
 

با اجازه ی آقای قانعی به سرعت به طرف زندان راه افتادم . توی راه به این فکر می کردم که آیا واقعاً راضی شده که 

 حرف بزند ؟ و اگر حاضر شده چرا حاال ؟ حاال که قرار است اعدام بشود ؟

 

ه ما گفت اگه امکانشو داریم با شما تماس بگیریم تا دیروز ب» به زندان رسیدم و پیش رئیس زندان رفتم . او گفت : 

باهاتون حرف بزنه . منم که دیده بودم شما چه اشتیاقی برای این کار دارین به شماره تلفنی که داده بودید تلفنی زدم 

 «تا خبرتون کنن . االن می فرستم بیارتش اینجا . 
 

شکرم که مت» یلی تکیده و الغر شده بود . رو به من کرد و گفت : بی صبرانه انتظارش را می کشیدم . وارد اتاق شد . خ

به خاطر من اومدید . راستش اول فکر کردم نمی یاین . حاال هم خیلی خوشحالم که قبول زحمت کردین . می 

خواستم سکوت کنم در سکوت بمیرم . ولی نتوانستم . خیلی عذاب کشیدم . شاید این طوری یه کم آروم بشم و حاال 

 «که فاصله ی چندانی با مرگ ندارم ، بهتره سبک بمیرم . شما حاضرید به حرف های من گوش بدید ؟ 
 

ا کمال چشم ب» گفتم : « پس یه شرط دارم . اونم اینه که سرگذشت من رو از اول بنویسید . » گفت : « بله . » گفتم : 

 «میل . من برای همین این جا هستم . 
 

هنگی کردم و قرار شد روزی دو ساعت برای شنیدن حرف های او به زندان بروم و این قرار از با مسئول زندان هما

 همان روز شروع شد .

 

 ثریا داستان زندگی اش را این گونه شروع کرد :
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زندگی من چهل و چهار سال پیش در محله عباسی تهران شروع ش . منزل ما در خیابان جوادی بود ، انتهای کوچه 

، از سر کوچه که نگاه می کردیم در چوبی آن بین بقیه خانه ها خودنمایی می کرد . از در که وارد می شدیم  مدرسه

راهروی کم عرضی بود که به حیاط نسبتاً بزرگی ختم می شد . وسط حیاط هم حوض کوچکی بود که تابستانهای گرم 

 تهران به آن پناه می بردیم .

 

قدیمی چندین اتاق داشت . یکی از اتاقها که از همه بزرگتر بود به مهمانسرا تعلق  خانه ی ما مثل اکثر خانه های

داشت . اتاق دیگر کمی از آن کوچکتر بود مخصوص خودمان بود و کوچکترین اتاق هم به من اختصاص داشت . من 

دو اتاق دیگر هم داخل عاشق اتاقم بودم تمام وسایلی را که باریم مثل گنج با ارزش بودند آن جا نگه می دشتم . 

 حیاط بود که استفاده ای از آن ها نمی شد و در شان را بسته بودیم .

 

کنار در ورودی داخل خانه پله هایی بود که به پشت بام می رسید و مادر زیر آن ها رختخواب و وسایل اضافی چیده 

 بود و خیلی با سلیقه پرده ای جلوی ان کشیده بود تا جلوی چشم نباشد .

 

اکثر خانه های قدیم حمام نداشتند ، ولی پدر برای راحتی کار ما حمام کوچکی ساخته بود . آشپزخانه هم توی حیاط 

بود . زیر زمینی هم داشتیم که انبار سیب زمینی و پیاز و ترشیهای زمستان بود . من خیلی از تاریکی آن جا می 

 مین بگذارم . خالصه زندگی من در آن خانه ی سرشار ازترسیدم و حاضر نبودم بدون مادرم پا به توی زیر ز

 

 

 

صفا و صمیمیت و مهر ، زیر سایه پدر و مادری که وجودشان سرشار از عشق بود می گذشت ، پدر و مادرم هر دو 

اهل تبریز بودند و نسبت فامیلی دوری با هم داشتند.تمام خویشاوندان آنها در تبریز زندگی می کردن.پدرم سه 

 رادر داشت که با پدرشان زندگی می کردند.مادرش هم سالها پیش فوت کرده بود.ب

 

مادر هم در سه سالگی ، مادرش شوهر و بچه اش را گذاشته بود و رفته بود.آنطور که مادرم بعد ها از زبان عمه اش 

در آمده .او عاشق پسر  شنیده بود مادرش فوق العاده زیبا و جذاب بوده و به اجبار پدرش به ازدواج پدربزرگم

 عمویش بوده و همین عشق باعث شده کودک خردسالش را رها کند و برود.

 

پدربزرگم سالها انتظار مادربزرگم را می کشد و وقتی از او خبری نمی شود غیابی طالقش می دهد.مادرم را عمه اش 

با هم ازدواج می کنند و به رغم میل  بزرگ می کند و وقتی هفده ساله می شود پدرم به خواستگاری اش می رود و

پدر بزرگم و عموهایم به تهــران می آیند.ما گه گاهی برای دیدار فامیل به تبریز می رفتیم ، ولی خیلی روابط گرمی 

با هم نداشتیم.با این که سالها از آمدن پدر و مادرم به تهران می گذشت هنوز خویشاوندان پدرم از این که آنها در 

 ندگار شده بودند راضی نبودمد.تهران ما

 

 پدرم در همان محله عباس آباد پارچه فروشی داشت و به خاطر حسن اخالقش مورد اعتماد و احترام اهل محل بود.
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من تنها فرزند آنها بودم.مادرم بعد از من نتوانست بچه دار شود . به همین خاطر پدر و مادرم مرا عاشقانه و بی دریغ 

گرچه تک فرزند بودن من باعث نشده بود خللی در تربیتم ایجاد شود و همیشه تشویق و تنبیه من به دوست داشتند.

 جا بود.

 

با اینکه آنها سواد مدرسه ای نداشتند در تربیت من کوتاهی نمی کردند و بعد از ورود من به مدرسه با صبر و حوصله 

 تا جایی که توانستند در درسها به من کمک می کردند.

 

مادرم زن فوق العاده با سلیقه ای بود و از وقتی دختر بچه ای بیش نبودم سعی مب کرد مرا با اصول خانه داری آشنا 

کند.خیاط ماهری هم بود و موقع خیاطی مرا کنار خودش می نشاند تا با خیاطی آشنا شوم و من هم به مرور به دوخت 

 و دوز عالقه مند شدم.

 

ر و مادرم نمی گذاشتند درد و غم در دل کوچکم النه کند.جمعه های تابستان برای تفریح و کودکی شیرینی داشتم.پد

گردش به دربند یا فرحزاد می رفتیم و تا غروب می ماندیم و وقتی به خانه بر می گشتیم من از خستگی بازی و 

رمای کوچه را احساس شیطنت بی هوش میشدم.زمستان هم که می شد با اولین برف چنان به وجد می آمدم که س

نمی کردم و با بچه های محل آن قدر در زیر برف می ماندم که صورت و دستهایم بی حس می شد.گرمای بازی همه 

وجودم را داغ می کرد.وقتی هم که به خانه بر می گشتم با گرمای مطبوع کرسی و نوازش های پرحرارت و عاشقانه 

 مادرم به خواب می رفتم.

 

اه بوی بهار از همه جا به مشام می رسید.من هم انتظار می کشیدم تا خانه تکانی عید تمام شود و برای اواسط اسفند م

خرید به بازار برویم .بعد از اتمام نظافت خانه یک روز صبح با پدر و مادر راهی بازار می شدیم و بعد از خرید و 

تا شب هزار بار لباس و کفش و جورابم را می  صرف ناهار که همیشه هم چلوکباب بود به خانه برمی گشتیم و من

پوشیدم و خودم را توی آینه نگاه می کردم.شب هم تمام خریدم را باالی سرم می گذاشتم و تا صبح خواب عید را می 

 دیدم.

 

چه روزهای خوشی بودند ، روزهایی به شیرینی عسل.من در چنین دنیای زیبایی بزرگ می شدم و کم کم با بچگی 

 می گرفتم ، ولی همچنان عاشق بهار بودم و مستانها بی صبرانه انتظار آمدنش را می کشیدم. فاصله

 

روزها و شب ها از پی هم می گذشتند و ما خوب و خوش زندگی می کردیم.من وارد سیزده سالگیم شده بودم و 

 زادانه جست و خیز و بازیهمین باعث شده بود که مادرم بیشتر مراقب من باشد.دیگر مثل سابق نمی توانستم آ

ثریا جون ، تو دیگه »کنم.هر وقت به حیاط می رفتم و شروع به دویدن می کردم مادرم صدایم می کرد و می گفت:

 «نباید انقدر بپر بپر کنی.برات خوب نیست.تو بزرگ شدی.
 

د ره ها چه خبره .شایبیا تو.تو که نمی دونی پشت این پنج»هر وقت هم کنار حوض یا باغچه می نشستم می گفت:

 «یکی از رو پشت بوم یا پشت پنجره یواشکی نگات کنه.
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وقتی توی آینه به صوتم نگاه می کردم پی به معنی مراقبت های مادرم می بردم.پدر هر روز صبح به مغازه می رفت و 

غازه رفتیم پدر را غروب بر می گشت.گاهی هم من و مادرم پیش او می رفتیم.یک روز صبح که همراه مادرم به م

 «علی آقا کجاست؟»ندیدیم.به جای او پسری هفده هجده ساله ایستاد بود.هر دو تعجب کردیم.مادرم پرسید:
 

در همین حین پدرم وارد «االن می آن.رفتن بیرون.امرتون چیه؟»پسر با حجب و حیا سرش را پایین انداخت و گفت:

اره بعد هم با اش«همین االن.»مادرم گفت:«کی اومدین؟»می بوسید پرسید:مغازه شد.به او سالم کردیم.در حالی که مرا 

 «تو خونه جریانش رو تعریف میکنم.»سر و چشم از پدر پرسید که این پسر غریبه کیست.پدر آهسته گفت:
 

وز چند ر»یکی دو ساعت آنجا بودیم.بعد هم به خانه برگشتیم.غروب که پدر آمد و نشست که چای بخورد گفت:

ش به حاج مرتضی گفتم دنبال شاگرد می گردم که شب هم تو مغازه بخوابه.اونم این پسره رو آورد.اسمش پی

 «امیره.تحصیل کرده است و دیپلم داره.سربازی هم رفته.از بستگان دور داماد حاج مرتضاست.همشهری خودمونه.
 

 «یعنی اهل تبریزه.»مادرم گفت:
 

مده تهران کار کنه.این طور که داماد حاج مرتضی می گفت پدرش از زمین دارهای آره.از تبریز او»پدرم ادامه داد:

 «بزرگ تبریزه.
 

 «وضع پدرش خوبه اون وقت اومده کارگری؟»مادرم با تعجب گفت:
 

اینجور که اونا می گن پدرش ارباب یه روستاست.این پسره سه تا برادر هم داره.ولی نخواسته اونجا بمونه و اومده -

 ون.تهر

 

 آخه مگه میشه یکی وضع باباش خوب باشه و اون وقت بیاد مغازه بپا بشه و شب تو مغازه بخوابه؟-

 

خانم ، شما چه حرفا میزنی؟مگه وضع بابای من خوب نبود؟خب منم با دست خالی اومدم تهرون »پدرم با خنده گفت:

 «که رو پای خودم باشم.
 

 «.پدرتون یه مقداری پول بهتون داده بود ، ولی...شما مسئلتون فرق می کرد»مادرم گفت:
 

اینم یه مقداری پول داره ، مثل من.ولی نمی تونه باهاش کاسبی کنه.مثل اینکه شما »پدرم جرفش را برید و گفت:

 «یادت رفته منم یه مدتی شاگردی کردم تا خودم صاحب مغازه شدم..
 

 حاال مورد اعتماد هست؟-

 

تضی و هم دومادش ضمانتش رو کردن.البتــه قراره یه مدت آزمایش باشه اگه ازش راضی بودم آره ، هم حاج مر-

 نگهش دارم.
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بعد از آن دیگر حرفی از امیر نشد.بعد از یکی دو هفته فهمیدم پدر از او راضی است و قرار است نگاهش دارد.من و 

میکرد وضع مغازه خیلی رو به راه شده بود.او با سلیقه مادر همچنان گاهی پیش پدر می رفتیم.از وقتی امیر آنجا کار 

ین خوب شد ا»به مغازه می رسید و ویترین را خیلی زیبا تزیین می کرد.گاهی هم مادر به شوخی به پدرم می گفت:

 «پسره رو آوردی.فکر کنم مشتریهات هم زیاد شدن.
 

 «ادب و خوشرویی.خیلی خوب به امور مغازه می رسه.پسر فوق العاده با»پدر از امیر خیلی تعریف می کرد و می گفت:
 

خیلی زود یک سال از آمدن امیر پیش پدر گذشت.در این یکسال به خوبی از عهده ی کارش برآمده بود و شبها توی 

 مغازه می ماند.پدر بارها از او خواسته بود که بیاید و توی اتاق ته حیاط زندگی کند ، ولی او قبول نکرده بود.

 

یک روز صبح با مادر برای خرید به بازار رفتیم و سری هم به مغاه پدر زدیم.پدر نبود و امیر هم داشت پارچه های 

روی میز را جمع و جور میکرد.وقتی وارد مغازه شدیم از دیدنمان چنان دستپاچه شد که تمام پارچه ها را روی زمین 

امیر خان ، ما انقدر »حوالپرسی کند.مادر با خنده گفت:ریخت.من و مادر تعجب کردیم.او حتی نتوانست با ما ا

 «وحشتناکیم که از ما ترسیدید؟
 

و شرورع به جمع کردن «اختیار دارید،بنشینید االن علی آقا می آن.»امیر ، در حالی که صدایش می لرزید ، گفت:

که به او کمک کنم.نگاهش به  پارچه ها کرد،ولی دستانش به وضوح می لرزید.بی اختیار از روی صندلی بلند شدم

نگاهم افتاد.چشمانش گرمای خاصی داشت که با شرم و حیا آمیخته بود.خیلی زود سرش را پایین انداخت.برگشتم و 

روی صندلی نشستم ، ولی با ثریای چند دقیقه پیش خیلی فرق داشتم.انگار با آن نگاه جادو شده بودم.مدتی 

د تا از مغازه خارج شویم.می خواستم باز آن نگاه را ببینم.مادر خداخافظی کرد نشستم.از پدر خبری نشد.مادر بلند ش

و از در بیرون رفت من به طرف امیر برگشتم و باز در نگاهش همان گرما را حس کردم.فهمیدم این نگاه خاص من 

 است.نگاهی لبریز از عشق و محبت.

 

ثریا ، مگه دیوونه شدی؟اون یه »اما دایم به خودم می گفتم: در طول راه به امیر و نگاه عاشقانه اش فکر می کردم ،

ولی همین یک لحظه برای دگرگون شدن حال من کافی بود.بعد از آن «لحظه بدون اینکه بخواد بهت نگاه کرده.

 دوست داشتم بیشتر به مغازه بروم.

 

هر بار که پدر از او و کارهایش اظهار  از آن به بعد وقتی در خانه صحبت از امیر می شد گوشهایم را تیز می کردم و

 رضایت می کرد از ته دل شاد می شدم.

 

یک روز پدر از سرکار برگشته بود و من هم توی اتاقم بودم ، صحبت امیر را پیش کشید.آهسته پشت در رفتم تا 

ا اینجا که امیر بیاد شبخانم، اگر شما راضی باشین.اتاق ته حیاط را به راه میکنم »صدایش را بهتر بشنوم.پدر گفت:

 «بخوابه.لمروز به زور راضیش کردم که دیگه تو مغازه نخوابه.
 

من حرفی ندارم،ولی با وجود ثریا فکر میکنی کار خوبی باشه؟اون یه پسر جوونه. دختر ما هم چهارده »مادر گفت:

 «سالشه.خیلی هم خوشگله.
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از خدا دلم میخواد یه داماد مثل امیر نصیبم بشه.سر به راه و امیر خیلی چشم پاکه.از این حرفا گذشته »پدر گفت:

نجیب ، اهل کار و کاسبی ،مؤدب.تو نمی دونستی تو این یک سال چقدر امتحانش کردم.خیلی کاسب های محل 

 «خواستن با وعده و عید اونو خامش کنن.این پسر برام خیلی عزیزه.
 

 «ش نرفته؟چرا اونا اصالً سراغش نیومدن؟چرا تو این مدت سراغ کس و کار»مادرم پرسید:
 

این طور که از حرفاش فهمیدم با پدرش اختالف داره.پدرش رفتار خوبی با اون و برادراش »پدر مکثی کرد و گفت:

نداشته.اون موقع هم که ارباب و رعیتی بوده خیلی بد با روستاییها رفتار می کرده.امیر هم نتونسته اونجا بمونه و 

 «ون.اومده تهر
 

 «نکنه پدرش بیاد با تو درگیر بشه؟»مادرم گفت:
 

نه بابا، اصالً نمی دونن کجا هست.برای همین کارهاش دوستش دارم.مال و ثروت پدرش رو ول کرده و »پدر گفت:

خودش داره زحمت می کشه.هر کسی جای اون بود چند ماه بیشتر دوام نمی آورد.ولی امیر یک ساله که داره 

 «کنه. شاگردی می
 

از اینکه پدرم به او عالقه داشت خوشحال بودم.مخصوصاً وقتی گفت از خدا می خواهد چنین دامادی داشته باشم از ته 

 دل ذوق کردم.

 

فردای همان روز پدرم دو کارگر به خانه آورد و اتاق را رو به راه کرد.روزی که امیر همراه پدرم به خانه آمد بهترین 

ادرم از او خواست با ما شام بخورد.راضی نمی شد.اما مادر آنقدر اصرار کرد که با شرم و خجالت روز زندگیم بود.م

 وارد خانه شد.

 

نمی خواستم مزاحم شما بشم ، ولی علی آقا اونقدر اصرار کردن »وقتی مادر برای او و پدر چای برد ، امیر به او گفت:

 «که دیدم دور از ادبه اگر بهشون نه بگم.
 

این حرفا چیه؟علی شما رو خیلی دوست داره.اینجا رو مثل خونه ی خودتون بدونید.غریبی نکنید.من یه »درم گفت:ما

کم خرد و ریز دارم ، فردا صبح می زارم تو اتاقتون.خواستم اول از خودتون اجازه بگیرم بعد اونا رو به اتاقتون 

 «به راه کنم. ببرم.فعالً امشب یه دست رختخواب ببرین تا فردا اتاق رو
 

 «زحمت نکشید.من پس انداز دارم.با همون پول خودم وسایل میگیرم»امیر گفت:
 

اون پس انداز رو دست نزن.به موقع به دردت می خوره.زینت وسایلش رو بهت امانت میدهد تا »پدرم با خنده گفت:

 «وقتی به امید خدا خونه خریدی بهش برگردونی.
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د و بعد از شام به اتاق خودش رفت.آن شب تا ساعت ها بیدار بودم و به امیر فکر می امیر از مادرم تشکر کر

 کردم.یعنی واقعاً عاشق او شده بودم؟

 

فردای آن روز وقتی از خواب بیدار شدم دیدم مادرم به زیر زمینرفته تا وسایلی را که به امیر گفته بیرون بیاورد.من 

 هم پیش او رفتم تا کمکش کنم.

 

در یک فرش دو تا پشتی و یک دست تخت خواب از زیر زمین بیرون آورد.فرش را در حیاط پهن کرد تا جارو ما

 «چی شده کاری شدی؟»کند.با عالقه فراوان جارو را از دیت مادرم گرفتم تا خودم این کار را بکنم.مادر با خنده گفت:
 

 «کمک کنم. هیچی.حوصلم سر رفته بود گفتم به شما»هُل شده بودم.گفتم:
 

فرش را حسابی جارو کردم.خاک پشتیها را هم گرفتم.با مادر کمک کردیم و تخت را توی اتاق بردیم.فرش را 

 انداختیم.رختخواب امیر را روی تخت پهن کردم و پشتیها را هم گذاشتم.

 

ه کوچکی هم داشت.از مادر مادر پرده ای آورد و برای اتاق درست کرد.بعد با هم آن را نصب کردیم.اتاق امیر طاقچ

خواهش کردم قدری وسیله تزیینی روی آن بچینم.مادر قبول کرد.به زیر زمین رفتم و یکی دو تا مجسمه و جا شمعی 

 برای طاقچه آوردم.حسابی گرد و خاکش را گرفتم و با سلیقه چیدم.بعد هم آینه ای پیدا کردم و به دیوار زدم.

 

نه انتظار امیر را می کشیدم.غروب که آمدند ، امیر به اتاقش رفت و پدر به خانه اتاق رو به راه شد.من بی صبرا

 «می گفتی بیاد چای بخوره.»آمد.مادرم گفت:
 

 «میگه اینطوری مزاحم میشم.می خواد خودش پخت و پز کنه.:»پدر گفت 
 

 «گرما می پزه.برو بهش بگو بیاد.این چه حرفیه؟االن تابستونه ، اگه بخواد تو اتاق پخت و پز کنه از »مادر گفت:
 

 «من خیلی بهش گفتم ، تو خودت برو صداش بزن.»پدر گفت:
 

 مادر به حیاط رفت و صدا زد.امیر از اتاق بیرون آمد و بابت چیدن آن جا از مادرم تشکر کرد.

 

نمی  و پز کن.االن تابستونه ،پسرم بیا چای و شام بخور.فعالً با ما باش بعد یواش یواش خودت پخت »مادر به او گفت:

 «تونی تو اتاق آشپزی کنی.در ضمن این کار ها مال زنه.
 

 «اگه شما اجازه بدین تو حیاط...»امیر گفت:
 

پسر خوب،تو اون قدر خودت رو سرکار خسته می کنی که دیگه نای غذا »مادرم حرفش را قطع کرد و با خنده گفت:

 درست کردن

 

 «ن قدرها هم که فکر میکنی بد نیست.می تونی تحملش کنی.نداری.دست پخت من او
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 «این حرف چیه؟نمیخوام مزاحم باشم.»امیر درحالی که سرش پایین بود گفت:
 

مزاحم نیستی.من که نمیخوام فقط برای تو غذا درست کنم.تو یه نفری ، ما خودمون سه نفریم.اصالً »مادر ادامه داد:

 «رک ببینیم.هر چی خودمون خوردیم تو هم میخوری.هم نمی خواد به خاطر تو تدا
 

 «هر چند که خیلی پروییه ، ولی به شرطی قبول می کنم که اجازه بدین من غذامو تو اتاق خودم بخورم.»امیر گفت:
 

 «باشه.قبول.»مادرم گفت:
 

سر پاک و راست گفتی پ»گفت: بعد شام امیر را برایش کشید و پدر آن را به اتاقش برد.وقتی پدر برگشت مادر به او

 «نجیبیه.سرش رو بلند نمی کنه یه نگاه تو صورت من یا ثریا بندازه.
 

از آن روز به بعد امیر شد عضوی از خانواده ی ما.جمعه ها که به دربند می رفتیم او هم همراهمان بود.اوایل هر چه 

م کم از عشقم به او مطمئن شدم.غروب وقتی صدای پدر یا مادر اصرار می کردند نمی آمد ، ولی باالخره راضی شد.ک

در می آمد قلبم می ریخت.گاهی دور از چشم مادر به اتاقش می رفتم و با اشتیاق هوای اتاقش را می بوییدم یا روی 

تختش دراز می کشیدم .این طور موقعها حس میکردم قلبم چنان می زند که صدایش را می شنوم و من از داشتن 

 می بردم. چنین حسی لذت

 

آن وقتها خیلی به مدرسه رفتن دخترها اهمییت نمی دادند.من هم تا کالس ششم بیشتر نخواندم و بعد از آن در خانه 

ماندم و آشپزی و خیاطی را از مادر یاد گرفتم.بیشتر اوقات غذا را من درست می کردم ، آن هم با چنان دقت و 

زینت خانم ، دخترت رو دستت بلند شده.ببین چه :»ی به مادر می گفت سلیقه ای که پدر وقتی شام می خورد به شوخ

 و من دعا می کردم که امیر هم از خوردن غذا لذت ببرد.« خوب آشپزی می کنه!

 

روزها از پی هم می آمدند و می رفتند.من کامالً مطمئن شده بودم که امیر را از ته دل دوست دارم و آرزو می کردم 

 ساسی به من داشته باشد.که او هم چنین اح

 

پاییز به سرعت تمام شد و جای خود را به زمستان داد.یک روز غروب که هوا فوق العاده سرد بود پدر محض 

امیر بدجوری سرما خورده.ظهری فرستادمش دکتر.هر چی بهش اصرار کردم بیاد »رسیدن به خانه به مادرم گفت:

 «مغازه.براش یه سوپ مقوی درست کن.خونه و استراحت کنه نیومد.فردا نمی برمش 
 

انگار از مریضی او من هم مریض شده بودم.صبح هر چه اصرار کرد که همراه پدر برود ، پدر قبول نکرد.مادر 

 «آقا امیر ، برو استراحت کن.اگه بری مغازه مریضیت طوالنی میشه.برای ناهارت هم آش شوربا درست کردم.»گفت:
 

مادر مشغول درست کردن آش شد.من هم گاهی پشت پنجره می رفتم و به اتاق امیر خیره می امیر به اتاقش رفت و 

از اینکه مادر این کار را به من واگذار کرد هم «ثریا ، اینو ببر بده امیر.»شدم.ظهر مادر کاسه آش را به من داد و گفت:

ر خودمون بنده.آش رو بهش بده و آره من دستم به ناها»گفت:«من ببرم؟»خوشحال شدم و هم تعجب کردم.گفتم:
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سینی آش را گرفتم و به طرف اتاق امیر رفتم.وارد حیاط که شدم احساس کردم مادر پشت پنجره ایستاده و مرا «بیا.

نگاه می کند.حدس زدم که میخواهد با این کار من و امیر را امتحان کند.هوا به شدت سرد بود ولی من احساس سرما 

 هم علت دیگری داشت.پشت در رسیدم و آهسته در زدم. نمی کردم.لرزش دستانم

 

امیر در را برایم باز کرد.باز نگاهش همان گرمای خاص را داشت.چشمان درشت عسلیش از تب سوخته بود ولی از 

 عشق می درخشید.

 

با صدای وقتی داشت کاسه را از دستم می گرفت دیدم که دستان او هم می لرزد.مطمئن شدم او هم دوستم دارد.

آرامی تشکر کرد و من به خانه برگشتم.از تکان پرده فهمیدم که مادر ما را نگاه می کرده.وارد اتاق شدم و سعی 

 «ازتون خیلی تشکر کرد.»کردم خونسرد باشم.به مادر گفتم:
 

ا خیلی ر عصر وقتی پدر برگشت اول سراغ امیر رفت تا حالش را بپرسد.پیدا بود که امیر«نوش جونش.»مادر گفت:

 دوست دارد.وقتی به خانه برگشت از مادر پرسید:

 

 حسابی بهش رسیدی؟داروهاشو سر ساعت خورد؟-

 

 آره دایم بهش سر می زدم.»مادر گفت:

 

واقعاً مطمئن شدم که پسر خوبیه.امروز ظهر مخصوصاً »بعد از شام وقتی من به اتاقم رفتم مادر آهسته به پدر گفت:

ثریا ببره.می خواستم ببینم وقتی تو هستی این طوری سر به زیره یا نه.سرشو باال نکرد یه نگاه به کاسه آش رو دادم 

مادر نگاه پر عشق آمیخته به شرم او را ندیده بود.نگاه عاشق او را فقط «ثریا بندازه.خدا حفظش کنه.خیلی آقاست.

 بهتر شد دوباره کارش را از سر گرفت. من می دیدم که دوستش داشتم.امیر یکی دو روزی استراحت کرد و وقتی

 

مدتی به همین منوال گذشت.من هر روز بیشتر به او عالقه مند می شدم و اطمینان داشتم یک جانبه نیست و او هم 

 مرا دوست دارد ، ولی شرم و حیا به او اجازه نمی دهد که عشقش را ابراز کند.

 

کردم چهره اش درهم است.بعد از شام پدر رو به مادر کرد و یک روز غروب که پدر از سر کار برگشت احساس 

 «زینت تا اونجایی که ممکنه کمتر از خونه بیرون برو.مخصوصاً با ثریا.اگر کار واجبی داشتی بیرون برو.»گفت:
 

 «برای چی؟مگه چی شده؟»مادر با تعجب گفت:
 

 «کریم دوباره به محل برگشته!»پدر گفت:
 

پدر «خاک به سرم.کی اومده؟می گفتی که تو زندونه و بهش حبس خورده.»تش زد و گفت:مادر محکم به صور

این طور که اهل محل میگن به جرم مشارکت در قتل زندون بود.ولی انگار بی گناهیش ثابت شده و آزادش »گفت:

 «کردن.
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کریم پسر شروری بود که «ع میشه!خدابه دادمون برسه.از فردا عربده کشی ها و دعواها تو محل شرو»مادر ادامه داد:

در محله ما زندگی می کرد و خانواده درست و حسابی هم نداشت.پدرش یک پیرمرد از کار افتاده بود که دایم چرت 

میزد.مادر هم نداشت.یک خواهر داشت که او هم خیلی خوشنام نبود و یک دفعه گم و گور شد.خود کریم هم بسیار 

ای مزاحم زنها و دخترهای محل میشد.از کاسبهای محل زورگیری میکرد.شبها مست شرور بود و بدون هیچ واهمه 

میکرد و در کوچه و خیابان داد و بیداد راه می انداخت.گاهی هم بی دلیل دعوا به پا میکرد و با قمه و چاقو همه را می 

اد میشد.دو سالی که در زندان ترساند.وقتی هم اهل محل از او شکایت می کردند مدتی به زندان می افتاد و بعد آز

بود ، محله به آرامش رسیده بود.ولی حاال دوباره برگشته بود و همه اطمینان داشتیم او آرامش را از ما سلب خواهد 

 کرد.آن شب پدر بارها تأکید کرد که غیر از مواقه ضروری از خانه بیرون نرویم.

 

مه پیشبینی میکردند ، آرامش را از همه سلب کرده مدتی از آمدن کریم به محل می گذشت.همان طور که ه

بوداواخر بهمن ماه بود.من و مادر خانه نشین شده بودیم و به خاطر کریم اصالً از خانه بیرون نمی رفتیم.یک روز 

صبح که از خواب بیدار شدم احساس کردم حال خوشی ندارم.سرم به شدت گیج می رفت و احساس حالت تهوع 

م عرق نعنا و نبات داغ درست کرد ولی فایده نداشت.نزدیک ظهر حالم به شدت منقلب شد.مادر مرا داشتم.مادر برای

 امیدوارم این»آماده کرد که پیش پدر برویم تا او مرا نزد دکتر ببرد.قبل از اینکه از خانه خارج شویم مادر گفت:

 «پسره شرور رو نبینیم.
 

خدا رحم کند ، این الت »، مادر مرا محکم به خودش چسباند و گفت: از در خارج شدیم .همین که سر کوچه رسیدیم

ثریا صورتت را خوب بپوشون.نمی خوام با اون چشای »بعد رو به من کرد و گفت:«بی سر و پا سر کوچه ایستاده

 «هیزش نگات کنه.
 

ورد و نتوانستم خودم را با همه بدحالی صورتم را با چادر پوشاندم و محکم به مادرم چسبیدم.پایم رویبرف لیز خ

 کنترل کنم و درست جلوی پای کریم به زمین افتادم و چادر از صورتم عقب رفت.

 

مادر به سرعت مرا از زمین بلند کرد و چادرم را روی صورتم کشید ، ولی بی فایده بود.یک لحظه چشمم به صورت 

 ا از نفرت لرزاند.کریم افتاد.او با چشمانش مرا می بلعید.نگاه حریصش همه وجودم ر

 

به »زشت بود.چندشم شد.او با وقاحت و بی شرمی به من چشم دوخته بود.بعد درحالی که به ما نزدیک می شد گفت:

 «به.دختر علی پارچه فروش چه لعبتی شده.اون موقع که من دیدم بچه بودی ، ولی حاال هزار ماشاءاهلل جواهری شدی.
 

م را خطاب کرد خشمگین شدم.مادر دستم را کشید و از کنارش رد شدیم.ولی می از اینکه اینقدر بی شرمانه پدر

 دانستم از پشت با آن چشمان بی شرم نگاهم می کند.

 

چی »دیدن او حالم را بدتر کرد.به مغازه رسیدیم.پدر از حال و روز مادر فهمید که باید اتفاقی افتاده باشد.پرسید:

 «شده زینت؟
 

 صدای مادرم آشکارا می لرزید.«یا حال نداشت.اومدم ببریش دکتر.هیچی ثر»مادر گفت:
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 «نه، اونو ندیدیم.»مادر که کامالً معلوم بود دروغ می گوید گفت:«کریم رو دیدید؟»پدر پرسید:
 

 مپدر مثل ببر زخمی به طرف در مغازه هجم برد تا سرغ کریم برود.سرم را باال کردم تا چهره ی امیر را ببینم.از خش

 «علی آقا منم میام.»سرخ شده بود و در حالی که داشت پالتویش را می پوشید گفت:
 

 «نمیزارم برید.اون دیوونست.با چاقو میزنه شما رو میکشه.به خدا علی.نمیزارم بری!»مادر جلوی در دوید و گفت:
 

کرده.زن و بچه مردم جرأت مزاحم ناموس من شده؟این مرتیکه بی همه چیز همه رو عاصی »پدر فریاد می کشید:

 «بیرون اومدن ندارن.به تو حرفی زده یا به ثریا.؟
 

 «به ثریا حرفی زده.مگه نه؟»پدر گفت:«ول کن مرد حاال به هر کی.ولش کن.این طوری اون بدتر میشه.»مادر گفت:
 

ین ی چیزی بهش بده.بآره صبح که بچه م از خواب بیدار شد حال نداشت.گفتم بیارمش دکتر که داروی»مادر گفت:

راه صورتشو پوشوند.ولی از شانس بدمون جلوی پای کریم لیز خورد و چادرش رفت عقب.اونم تا صورت ثریا رو 

 «دید شروع کرد به چرت و پرت گفتن.
 

علی آقا بزارید برم حق این الت چاقو کش رو کف دستش »امیر در حالی که از خشم و عصبانیت نی لرزید گفت:

 «دیگه وقاحت رو از حد گذرونده! بزارم.اون
 

 «تو رو خدا امیر خان.شما دست ما امونت هستید.ولش کنید.من ازتون خواهش میکنم.»مادر گفت:
 

از مغازه بیرون اومدیم و همراه «من و امیر باهاتون تا مطب میایم.می دونم اون دیگه ول کن شما نیست.»پدر گفت:

ختانه هیچ خبری از کریم نبود.دکتر مرا معاینه کرد و تشخیص داد که مسموم امیر و پدر به طرف مطب رفتیم.خوشب

امیر ، اینا رو ببر خونه.من برم »شده ام.پدر نسخه را گرفت و از مطب بیرون آمدیم.پدر رو به امیر کرد و گفت:

 «داروهای ثریا رو بگیرم.
 

انه شدیم.به سر کوچه که رسیدیم قلبم ازاینکه امیر همراهمان بود احساس امنیت می کردم.هر سه راهی خ

ریخت.کریم هنوز آنجا بود.امیر جلو راه افتاد و ما پشت سرش.وقتی نزدیک شدیم می دانستم که چیزی خواهد 

این قدر از من ترسیدید که با محافظ برگشتید؟من تو »گفت و همین هم شد.او با دیدن امیر خنده ای کرد و گفت:

 «وی گل جواهر علی پارچه فروش رو ببینم.این سرما اینجا موندم تا ر
 

حرف دهنتو بفهم مرتیکه »امیر به طرف او هجوم برد و محکم به سینه اش کوبید.کریم به دیوار خورد.امیر گفت:

 «عوضی.
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به به ، این جوجه فوکولی کیه که برای دختر علی پارچه فروش »کریم در حالی که با دست لباسش را می تکاند گفت:

به تو ربطی نداره من کی هستم.تا وقتی من هستم »امیر گفت:«وری جوش میاره ؟ ببینم نکنه دوماد علی هستی؟اینج

 «امیر خان تو رو خدا ولش کن. بیا بریم.»حق نداری مزاحم اینا بشی.مادر گفت:
 

.مادر ترس جیغ کشیدم امیر کنار ما راهی شد.ولی هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودیم که کریم به امیر حمله کرد.از

 «ولش کن کثافت، ولش کن.»هم وحشت کرده بود و فریاد می کشید:
 

امیر با او گالویز شد.با مشت و لگد به سر و صورتش می زد.باالخره هم کریم نامردی کرد و چاقویش را درآورد و به 

شتی.بی همه چیز!آشغال!اونو اونو ک»بازوی امیر کشید.وقتی دیدم خون از دست امیر سرازیر شد فریاد کشیدم:

کریم به سرعت از ما دور شد.با دیدن حال امیر فراموش کردم که مریض هستم.مثل ابر بهار گریه می «کشتی.

 «خدا مرگم بده.جوون مردم رو کشت.»کردم.مادر به سرش کوبید و گفت:
 

من همچنان اشک میریختم ، «زینت خانم چیزی نیست.به دستم زده.سطحیه این قدر بی تابی نکنید.»امیر گفت:

 باالخره امیر بلند شد و با هم به خانه رفتیم.امیر را به خانه خودمان بردیم.مادر گفت:

 

 بشین برم یه چیزی بیارم دستت رو ببندم.-

 

من باالی سر امیر ایستاده بودم و هنوز بی اختیار گریه می کردم.زخم دست او ، قلب مرا هم مجروح کرده بود.امیر 

 ثریا خانم شما حالتون خوب نیست.این قدر بی تابی نکنید.من چیزیم نشده.»سرش را باال کرد و گفت:

 

امیر در حالی که به من نگاه «چرا باهاش درگیر شدید تا اون نامرد بی همه چیز شما رو با چاقو بزنه؟»با گریه گفتم:

کالم امیر بوی عشق می داد.انگار بوی «رو داشت!برای خاطر شما.اگر چاقو به قلبم هم میزد ارزشش »میکرد گفت:

عشق در همه ی اتاق پیچیده بود.او مرا دوست داشت و به خاطر من چاقو خورده بود.حتی حاضر بود چاقو به قلبش 

فرو برود.زبانم بند آمده بود.نمی توانستم چیزی به زبان بیاورم.ولی می دانستم امیر از چشمانم همه چیز را خوانده 

 است.

 

 «بهتره بریم دکتر ، شاید بخیه بخواد.»مادر پارچه تمیز آورد و بعد از شستن زخم امیر آن را بست.بعد به او گفت:
 

 «نه نمی خواد.خوب میشه.اونقدر عمیق نیست.»امیر گفت:
 

ما باید ش»ود.گفتم:مادر لباس خون آلود امیر را برد.من هنوز با کالم امیر مسخ شده بودم.امیر بلند شد تا به مغازه بر

 «میخوام جای این زخم بمونه تا هروقت دیدمش بفهمم که چقدر شما رو.....»امیر لبخندی زد و گفت:«برید دکتر.
 

حرفش را خورد.تشنه شنیدن بقیه حرفش بودم.که چقدر شما رو....می خواست چه بگوید؟می خواستم از او بپرسم ، 

.با این که مطمئن بودم می خواست بگوید چقدر شما رو دوست دارم ، ولی از او خواهش کنم که بقیه حرفش را بزند

 میخواستم از زبان خودش بشنوم تا این جمله روی قلبم حک شود.
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 «کجا میخوای بری؟»مادر به اتاق برگشت و وقتی دید امیر بلند شده گفت:
 

 «برمیگردم مغازه.»امیر گفت:
 

 «خون رفته الزم نکرده، تو کلی ازت»مادر گفت:
 

داشت . نگاهش به من طوری بود که آزارم می داد . وقتی داخل خانه شد ، من به اتاقم رفتم و غرق رویاهای خود 

مامان با من کاری داشتید ؟ » شدم . صدای مادر مرا از آن دنیای شیرین بیرون آورد . از اتاق بیرون آمدم و پرسیدم : 

» 
 

به آشپزخانه « بله ، ثریا خانم . نمی خوای برای مهمونتون یه چای بیاری ؟ » داد : اقدس خانم به جای مادر جواب 

به  »رفتم و برای آن ها چای ریختم . وقتی سینی چای را جلوی اقدس خانم گرفتم نگاهی به رنگ چای کرد و گفت : 

 «به ، چه رنگ و بویی ! معلومه که مثل مادرت کد بانویی ، عروس خانم . 
 

که او عروس خانم خطاب می کرد خوشم نیامد . مادر اشاره کرد که به اتاقم بروم . از نگاه و اشاره ی مادر  از این

فهمدیم که خبرهایی است . اقدس خانم یکی دو ساعتی پیش مادر ماند و با او صحبت کرد . من فقط برای خداحافظی 

عروس خوشگل ، همین روزها باز به خدمت می : »  از اتاق بیرون آمدم . وقتی داشت می رفت رو به من کرد و گفت

 «رسیم . 
 

واسه ی امر خیر » مادر با لبخند معنی داری گفت : « اقدس خانم چی کار داشت ؟ » وقتی رفت از مادر پرسیدم : 

 «اومده بود . یعنی تو نفهمیدی ؟ 
 

 «مامان این حرفها چیه ؟ » گفتم : 
 

 «تر خوش بر و رو تو خونه هست از این حرف ها می شه دیگه . خب ، وقتی یه دخ» مادر گفت : 
 

غمگین شدم . می دانستم شب پدر هم موضوع را می فهمد . سر شام اصالً اشتها نداشتم . بعد از خوردن یکی دو 

 قاشق غذا به اتاق رفتم و پشت در گوش ایستادم تا حرف های آنها را بشنوم .

 

خب ، چی کار » پدر پرسید : .« قدس خانم اومده بود این جا . یکی دو ساعت هم موند صبح ا» مادر به پدر گفت : 

 «داشت ؟ 
 

اومده بود خواستگاری ثریا برای برادر زاده اش . می گفت کارمنده وضعش هم بد نیست . مثل اسن که مادرش  -

 «هم ثریا رو دیده . گفتم به شما بگم ببینم چی می گین . 
 

 ا را نمی شناسیم . از کجا معلوم پسر خوبی باشه ؟ما که اونه -
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 ) من که جواب ندادم . تازه نظر خود ثریا هم شرطه . (

 

من جوابم منفیه ! اگه اومد بگو ثریا قصد ازدواج نداره . از جواب منفی پدرم خوشم اومد و نفس راحتی کشیدم . من  -

از این جریان گذشت . یکی از جمعه های نزدیک بهار بود .  غیر از امیر به هیچ کس فکر نمی کردم و چند روزی

کارهای خانه تکانی مادرم تمام شده بود و تصمیم داشتیم برای خرید به بازار برویم . پدر از امیر هم خواست که با ما 

شده بودیم و می بیاید . امیر اول راضی نمی شد ، ولی پدر و مادر آن قدر اصرار کردند که باالخره قبول کرد . آماده 

خواستیم از خانه خارج شویم که صدای در آمد . پدر در را باز کرد و اقدس خانم و زن دیگری پشت در بودند . 

 «مثل اینکه بی موقع مزاحم شدیم ! » اقدس خانم نگاهی به من انداخت و گفت : 
 

 «خواهش می کنم بفرمایید . » پدر گفت : 
 

 «حم نمی شیم . با زن برادرم اومدم ببینم کی اجازه می دین خدمت برسیم . اقدس خانم گفت : ن زیاد مزا
 

 

 

 «راستش اقدس خانم ثریا ، فعالً قصد ازدواج نداره . » پدر گفت : 
 

 «ما رو قابل نمی دونید ؟ » زن برادر اقدس خانم در حالی که چشم از من بر نمی داشت ، گفت : 
 

 «تیار دارید ، مسئله این حرفها نیست . اخ» مادر جلو آمد و گفت : 
 

 

 

خب ، می تونین برین و در مورد پسرم تحقیق کنین ، همه ازش » او بی توجه به حرف مادرم رو به پدر کرد و گفت : 

 «راضی هستن و تعریفش و می کنن . 
 

 

 

. انشاء اهلل که یه دختر خوب گیرش  مسئله این حرف ها نیست ، جواب ثریا منفیه ، قسمت نبوده» پدر جواب داد : 

 «بیاد . 
 

 

 

 «ثریا جون که هنوز پسر ما رو ندیده ! » اقدس خانم با خنده گفت : 
 

 

 

 «گفتم که قسمت نبوده . » پدر باز گفت : 
 

 «فهمیده چرا قسمت نبوده . » اقدس خانم نگاه معنی داری به امیر انداخت و گفت : 
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 که کامالً مشخص بود از ما دلگیر شدند ، رفتند .بعد هم در حالی 

 

 «ول کن هم نبودن ! » پدر گفت : 
 

از این که پدرم با صراحت آن ها را جواب کرد از خوشحالی روی پا بند نبودم . نگاهی به صورت امیر انداختم . خشم 

ته به خانه برگشتیم . بعد از آن روز را به وضوح توی صورتش می دیدم . آن روز تا عصر بیرون بودیم . بعد هم خس

 دیگر خبری از اقدس خانم نشد .

 

 

 

دیگر تقریباً سه سال بود که امیر پیش پدرم کار می کرد . یکی دو روز مانده به عید از پدرم اجازه گرفت تا دو سه 

 روزی به تبریز برود .

 

 ت برایش تنگ شد .پدر بدون مخالفتی او را راهی کرد . امیر که رفت دلم به شد

 

 «حاال چش شده بعد از سه سال یاد خونواده اش افتاده ؟ » مادر از پدر پرسید : 
 

 «حتماً دلش تنگ شده بود . باالخره باید می رفت یه سری می زد . » پدر گفت : 
 

هنوز حرفی از عشق دو روزی که امیر نبود برایم مثل دو قرن گذشت . دیگر تحمل دوریش را نداشتم . با این که 

 بین ما رد و بدل نشده بود ولی هر دو می دانستیم که برای هم چه قدر عزیزیم . ما با زبان دل با هم حرف می زدیم .

 

 وقتی امیر برگشت از چهره اش فهمیدم که از سفرش رزاضی نیست و احتماالً برخورد خوبی با خانواده اش نداشته .

 

ود . ولی از او چیزی نپرسید تا خودش موضوع را بگوید . فردای آن روز امیر به اتاق ما پدر هم همین حدس را زده ب

 آمد . برایم عجیب بود چون در این مدت هیچ وقت بدون این که به او بگوییم پیش ما نیامده بود .

 

 «قابل شما رو نداره . » سوغاتی هایی را که از تبریز آورده بود جلوی مادر گذاشت و گفت : 
 

چرا زحمت کشیدی ، پسرم ؟ خونوادت رو دیدی پسرم ؟ خوب بودن ؟ در حالی که سرش پایین بود » مادر گفت : 

 «بله ، همگی خوب بودن . » گفت : 
 

از رفتارش فهمیدم که میخ واهد حرفی بزند ، ولی شرم و حیا مانعش می شود . حدس زدم که می خواهد از پدرم 

شه به شهرش برگردد . از این فکر قلبم لرزید . بی اختیار بلند شدم و به اتاقم پناه بردم . اجازه بگیرد و برای همی

 بغض گلویم را می فشارد . اگر او می رفت من حتماً از غصه دق می مردم .
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ه من می خواهم راجع ب» پشت در اتاق نشستم تا حرف هایش را بشنوم . او بعد از چند دقیقه سکوت به پدرم گفت : 

یه موضوعی با شما صحبت کنم . نمی دونم بعد از تموم شدن حرف های در مورد من چی فکر می کنین ، ولی چاره 

 «ای ندارم . باید حرفم را بزنم . راستش من برای این به تبریز رفتم که پدرم رو بیارم این جا تا ... 
 

 «وای برگردی و خجالت می کشی بگی ! پسرم ، حرفتو بزن ، نکنه می خ» امیر سکوت کرد . پدرم گفت : 
 

 «نه علی آقا ، نمی خوام برگردم . راستش می خواستم پدرمو بیارم برای خواستگاری . » امیر گفت : 
 

با این حرف امیر تمام اتاق دور سرم می چرخید . پس من تمام این مدت به رویایی دل بسته بودم که حاال تبدیل به 

م این روزها فکر می کردم او هم به م عالقه مند است . ولی حاال داشت از خواستگاری رفتن دروغ شده بود . در تما

 «پدرت نیومد ؟ » حرف می زد . پدرم پرسید : 
 

نه تنها حاضر نشد بیاد بلکه منو از ارث هم محروم کرد . اون دیکتاتوره هیچ کس جرات نداره رو » امیر گفت : 

 «حرفش حرف بزنه . 
 

حاال می خوای من برایت پدری کنم و برم خواستگاری ؟ خب پسرم این که خجالت نداره ، اون » دامه داد : پدرم ا

 «عروس خوشبخت کی هست ؟ مال همین محله است ؟ 
 

نمی دونم لیاقت دارم که ازش تقاضای ازدواج کنم یا نه . ولی حتی جواب منفی شنیدن از اون » امیر به پدرم گفت : 

این چه حرفیه که می زنی ؟ تو پسر خوبی هستی . » مادرم گفت : « ی خواد شاید من اصالً الیق نباشم . هم لیاقت م

مطمئن باش اگه ما خودمون پسر داشتیم اندازه ی تو بهش عالقه مند بودیم . خودم برات می رم خواستگاری . تو 

بگو کی هست تا همین فردا برم خونه ش  چرا ساکت شدی ؟ خب» امیر سکوت کرد . پدر گفت : « آدرسش رو بده . 

 «و با پدرش صحبت کنم . 
 

 «اون دختر ثریا خانومه . » امیر گفت : 
 

با دست جلوی دهانم را گرفتم تا از شادی و شعف جیغ نکشم . سرم داغ شده بود نبضم را توی شقیقه هایم حی می 

 بود . پس قلبم به من دروغ نگفته بود .کردم او از من حرف می زد و مرا برای همسری انتخاب کرده 

 

شاید تقاضای من بی شرمانه باشد . » چند لحظه هیچ صدایی نمی شنیدم . وقتی به خود آمدم امیر داشت می گفت : 

شاید فکر می کنین که نمک خورده و نمکدان شکستم . خیلی با خودم کلنجار رفتم . شبها تا صبح بیدار موندم و فقط 

ع فکر می کردم . ممکنه شما فکر کنین دارم نامردی می کنم . شما به من کار دادید ، خونه دادید ، ولی به این موضو

 «کار دل بود . سعی کردم فراموش کنم . می خواستم بی خبر برم ، ولی نتونستم ، این عشق همه ی وجودمو گرفته . 
 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

2 4  

 

را گرفتم . پیش خودم گفتم می رم و پدرمو می یارم اون روز که خانم همسایه اومد و از شما جواب خواست تصمیمم 

، اما اون گفت باید مثل برادرهام با سلیقه ی خودش زن بگیرم . ولی من نمی تونم ثریا خانم رو فراموش کنم ، اما اگه 

 «شما بهم بگین برم همین االن می رم . حتی اگه منو زیر مشت و لگد بگیرید با کمال میل حاضرم . 
 

امیر ، پسرم ، شاید » کردم پدرم او را از خانه بیرون می کند ، اما بعد از لحظه ای سکوت پدرم گفت : فکر می 

حرفهایی رو که می خوام بزنم دور از آداب و رسوم معمول باشه ، ولی در تمام این مدت منتظر بودم که چنین 

ه دم تا تو پیشقدم بشی . توی این سه سالی کپیشنهادی بدی . من فقط به این خاطر به خواستگار ثریا جواب منفی دا

پیش من بودی بارها امتحانت کردم . تو با ما توی این خونه زندگی می کردی ، ولی نه من و نه زینت هیچ کار خطایی 

از تو ندیدیم . تو جوون بودی و می تونستی مثل خیلی از جوونها از بودنت در این جا سوء استفاده کنی ، ولی تو پاک 

جیبی . بارها با اصرار تو رو با زینت و ثریا بیرون بردم تا ببینم رفتارت با ثریا چطوریه ، ولی هیچ وقت خطا رفتی . و ن

اون قدر محجوب بودی که از شرم و حیای تو لذت می بردم . تو می تونستی در این مدت عشقت رو به ثریا ابراز 

ظر من تو همسر شایسته ای برای ثریا هستی . فکر نکنم اونم کنی ، ولی با صداقت اومدی و با ما حرف زدی . از ن

 «مخالف باشه ، خیلی وقته عشق رو توی چشمهاش خوندم . 
 

از حرف های پدرم تعجب کردم . او به امیر جواب مثبت داده بود . شادی من حدی نداشت . انگار داشتم خواب می 

 «ثریا ، بیا بیرون کارت دارم . » مدم . پدرم گفت : دیدم . با صدای پدر که مرا صدا می کرد ، به خود آ
 

در حالی که در شرمی آمیخته با شادی می لرزیم از اتاق خارج شدم . پدر لبخندی به من گفت : ن می دونم تمام این 

مدت پشت در بودی و حرفامون رو شنیدی و اینم می دونم که جوابت چیه . فقط می خوام از زبون خودت بشنوم تا 

 «خیال امیر هم راحت بشه . حاال بگو ببینم حاضری زن امیر بشی ؟ 
 

خب ، سکوت عالمت رضاست . انشاء » سرم را پایین انداخته بودم و نمی توانستم حرف بزنم . مادرم با خنده گفت : 

 «اهلل به پای هم پیر بشین . 
 

میر خواست که دوباره پیش پدرش برود و با او چه شب قشنگی بود . بهترین و زیباترین شب زندگی من . پدر از ا

من حرفی ندارم ، ولی می دونم که اون نمی یاد . و شما هر تعهدی که الزمه از من بگیرین » صحبت کند . امیر گفت : 

 «. من به شرافتم قسم می خورم که ثریا رو خوشبخت کنم . 
 

تن نیست ، چون مطمئن هستم تو به قولت عمل می کنی . این که می گم پدرت رو بیار برای تعهد گرف» پدرم گفت : 

 «اما باالخره هرچی باشه اون پدرته و آرزو داره و باید در مراسم عروسیت شرکت کنه . 
 

 «هزار بارم اونجا برم نمی یاد ، من قیدش رو زدم . » امیر گفت : 
 

عد از ایام نوروز عقد و عروسی ساده ای برگزار آن شب از شادی و شوق تا صبح بیدار بودم . قرار بر این شد که ب

کنیم و برای زندگی همان جا بمانیم . پدر و مادر هر دو عقیده داشتند که فعآلً در همان خانه زندگی کنیم تا امیر پس 

 اندازش را بیشتر کند .
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کنارا تاقی که برای امیر درست  از فردای آن روز من و مادر ، مخصوصاً من ، با شور خاصی کارها را انجام می دادیم .

کرده بودیم اتاق بزرگتری هم بود که قرار شد آن جا را هم برای ما تعمیر کنند . پدر باالفاصله دو کارگر آورد . و 

آن جا را رنگ کند اسباب و اثاثیه ی امیر هم دوباره به زیر زمین رفت تا وسایل نو را جایشان بگذاریم . دو روز از 

دن امیر گذشته بود ، ولی او هنوز به خاطر حیایی که داشت به خودش اجازه نمی داد با من صحبت خواستگاری کر

کند . حتی به پدر گفته بود که تا مراسم عقد و عروسی باز هم داخل مغازه بخوابد . اما پدر اجازه نداده بود . چون 

 بید .اتاقش را خالی کرده بودیم او شبها توی یکی از اتاق های ما می خوا

 

زینت خانم ، اگه بی ادبی نباشه می » یک شب بعد از شام امیر بسته ی کوچکی از جیبش در آورد و به مادرم گفت : 

 «خوام شما این انگشتر رو بدین به ثریا خانم . خیلی ناقابله ، امیدوارم خوشش بیاد . 
 

تا چند وقت دیگه ثریا می خواد زنت بشه . تو نمی  آخه پسر ، شرم و حیا هم حدی داره ، مثالً» مادر خندید و گفت : 

 «خوای یک کلمه با هاش حرف بزنی ؟ به خدا از نظر ما ایرادی نداره . خودت انگشتر رو بهش بده . 
 

 «قابلتون رو نداره . نمی دونم سلیقه ی منو می پسندید یا نه . » امیر جعبه را جلوی من گذاشت و گفت : 
 

. انگشتر زیبایی بود . آن را به انگشتم انداختم و از امیر تشکر کردم . ظرف چند روز اتاقها را  جعبه را باز کردم

 «اگه اجازه می دین بعد از عروسی دیگه از لحاظ خورد و خوراک مزاحم شما نباشیم . » چیدیم . امیر به مادرم گفت : 
 

 «نم می سپارم به ثریا تا دست پخت اونو بخوری . نترس من غذا درست نمی ک» مادرم در حالی که میخندید گفت : 
 

 «به خدا منظورم این نبود ، می خواستم خرج و مخارجتون ... » امیر گفت : 
 

 «نگران نباش ، شما فعالً پول جمع کنید . » مادرم گفت : 
 

آمدیم . وقتی عاقد گفت آیا  باالخره در یکی از روزهای زیبای اردیبهشت سال پنجاه و پنج من و امیر به عقد هم در

بنده وکیلم شما را به عقد آقای امیر قریشی در بیاورم با یک دنیا عضق بله را گفتم ، ما سه سال بدون اینکه کلمه ای 

با هم حرف بزنیم همدیگر را دوست داشتیم . مراسم عروسی ما ساده ولی گرم و خوب برگزار شد . آخر شب هم 

می دونم که خوشبختش می کنی . امیدوارم یک عمر در کنار هم به » گذاشت و گفت : پدر دست مرا در دست امیر 

 «خوبی و خوشی زندگی کنید . امیر جان ، امشب با خیال راحت می خوابم چون دخترم رو دست به مرد سپردم . 
 

زندگی کنم و حاال آن رویا  ما وارد خانه ی خودمان شدیم . مدتها با این رویا به سر می بردم که با امیر زیر یک سقف

 به حقیقت پیوسته بود .

 

 «من امشب خوشبخت ترین مرد روی زمین هستم ، ثریا . » امیر دست مرا در دستانش گرفت و گفت : 
 

 اولین بار بود که مرا ثریا خطاب می کرد .
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 همین امشب » بعد در حالی که به صورتم نگاه می کرد گفت : 

 

هیچ وقت نذارم این صورت زیبا رنگ غم به خودش بگیره . نمی زارم این چشمهای قشنگ که سه بهت قول می دم 

ساله من و جادو کرده هیچ وقت از اشک تر بشه . بهت قول می دم ثریا . آن شب رویایی ترین شب زندگی من بود . 

می گشت . هنوز هم جلوی پدر و  زندگی من با امیر شروع شد . او هر روز صبح با پدر به مغازه می رفت و غروب بر

مادر با من خیلی حرف نمی زد و به آن ها بی نهایت احترام می گذاشت . دو ماه از عروسی ما گذشته بود و من با همه 

ی وجود احساس خوشبختی می کردم . امیر پس از مشورت با پدرم تصمیم گرفت با پس اندازش مغازه ای کوچک 

. از این بابت خیلی خوشحال بودم او مغازه ره نام من خرید و خودش به صورت در نزدیکی مغازه ی پدر بخرد 

 مستقل شروع به کار کرد . البته پدر مدتی بر کارش نظارت می کرد .

 

اواسط تابستان بود . مدتها می شد که از سر و صدای کریم در محل خبری نبود و ما از این بابت احساس راحتی می 

تنها نرو ، یه وقت این پسره سر و کله » که می خواستم برای خرید بیرون بروم مادر گفت : کردیم . یک روز صبح 

 «اش پیدا می شه ها . 
 

 «نه بابا ، اون که مدتیه باز گم و گور شده . می رم زود بر می گردم . » گفتم : 
 

ه قیافه ی مهیب و ترسناک را دیدم در از خانه خارج شدم و به طرف خیابان راه افتاد . هنوز خیلی دور نشده بودم ک

چند قدمیم . از ترس نزدیک بود بیهوش شوم . در حالی که با آن صورت چاقو خورده و چشمان هیزش به من خیره 

باالخره اون جوجه فوکولی شد داماد عالی پارچه فروش ؟ شانس ما رو ببین ، یه عمر تو این محل » شده بود گفت : 

 «این لقمه ی چرب و نرم نصیب کی شد ، اون بچه دهاتی ! زندگی کردیم اون وقت 
 

از کالمش چندشم شد . قدم هایم را تند کردم . مطمئن بودم اگر امیر او را ببیند تکه تکه اش می کند . در حالی که از 

 «ت رو از چنگش در می یارم . مطمئن باش . » کریم دور می شدم گفت : 
 

تن به خانه را نداشتم . می دانستم اگر امیر مرا با آن رنگ و روی پریده ببیند ، به خرید کردم ، ولی جرات برگش

 شک می افتد . تصمیم گرفتم پیش پدرم بروم و از او خواهش کنم تا خانه همراهم بیاید .

 

ا میک پ چرا تنها اومدی ؟ نمی گی امیر بفهمه خون به» پدر وقتی فهمید کریم مزاحم من شده عصبانی شد و گفت : 

 «نه ؟ 
 

 بعد هم مرا به خانه رساند . خوشبختانه از کریم خبری نبود . من از موضوع مزاحمت کریم هیچ حرفی به امیر نزدم .

 

روزها می گذشتند و ما در کنار هم زندگی خوبی داشتیم . اواخر شهریور ماه بود و کم کم به فصل پاییز نزدیک می 

اد پدر بساط کباب را در حیاط راه انداختیم . امیر و پدر در حال درست کردن منقل شدیم . یک روز جمعه به پیشنه

بودند و من و مادر هم سبزی خوردن پاک می کردیم که صدای در خانه بلند شد . امیر در را باز کرد . پشت در 
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سرمان کردیم و از روی  مردی بلند قد و قوی هیکل همراه دو نفر دیگر ایستاده بودند . من و مادر چادرهایمان را

 کاری داشتید ؟ من» تخت شدیم . در کمال تعجب آن سه نفر وارد حیاط شدند . پدر به سمت آن ها رفت و پرسید : 

یک لحظه فکر کردم که نوچه های کریم هستند و برای اذیت و آزار ما آمده اند . آن ها بدون هیچ حرفی وسط حیاط 

 «فتم کاری دارید ؟ گ» ایستادند پدر دوباره پرسید : 
 

 «این آقا پدر منه . اون دو تا هم برادرام هستن . » امیر که با خشم به آن ها نگاه می کرد ، گفت : 
 

هر سه تعجب کردیم . باورم نمی شد آن مرد با چهره ای به آن خشنی پدر امیر باشد . پدرم بعد از شنیدن حرف 

 «خیلی خوش آمدید . مشتاق دیدار . » و گفت : امیر با چهره ای خندان به طرف آنها رفت 
 

برادرهای امیر به سمت پدرم آمدند تا با او دست بدهند ، ولی پدرشان چنان غضب آلود نگاهشان کرد که هر دو 

 عقب رفتند .

 

 «برای چی اومدین این جا ؟ فکر می کنم ما همه ی حرفامون و با هم زدیم . » امیر گفت : 
 

بعد در حالی که به سمت من می آمد « من اومدم همون حرف ها رو جلوی فامیل زنت هم بزنم . » پدرش گفت : 

 «پس تو همون ثریا خانمی هستی که حسابی قاپ پسر منو دزدید ؟ » گفت : 
 

 رآقا جون ، لزومی نداشت بیاین این جا . ما دیگه حرفی برای گفتن نداریم . د» امیر جلوی پدرش ایستاد و گفت : 

 «ضمن شما حق ندارین با زن من این طوری حرف بزنین . 
 

نمی دونم چیکار کردید که امیر از خود » پدر امیر بی توجه به حرف های او در حالی که در حیاط قدم می زد گفت : 

 بی خود شده ، ولی اگه فکر می کنین از مال و ثروت من چیزی بهش می رسه کور خوندین ، چون من اونو از ارث

محروم کردم . دو تا پسر های بزرگم بدون اجازه ی من آب نمی خورن / برای هر دو شون هم من دختر مناسبشون 

رو انتخاب کردم. االن هم اگه بهشون بگم باید زناتون و طالق بدین جرات نه گفتن ندارن . ولی امیر گوش به حرف 

درش کردین که شاید به مال و منالی برسین ولی بدونین من نداد و اومد تهران زن گرفت . میدونم شماها از راه به 

ر من مثل بردرام نیستم . یه عم» امیر که صورتش از خشم بر افروخته شده بود ، فریاد کشید : « که اون هیچی نداره . 

ت دونساز اینا کار کشیدی و بهشون امر و نهی کردی ، ولی من جلوی روت ایستادم . وقتی اومدم تهران علی آقا نمی 

من کی هستم و پدرم کیه ولی بهم کار داد ، خونه داد . محبتی رو که شما توی این چند سال ازم دریغ کردی اون بهم 

داد . بعد هم افتخار پیدا کردم که دومادشون بشم . تو هم دو دستی بچشب به اموالت . من هیچی ازت نمی خوام و 

ردم تا درسم تموم شد . االن هم روی پای خودم هستم بدون این نخواستم . مثل این که فراموش کردی خودم کار ک

که تو کوچکترین کمکی بهم کرده باشی . تو از این که به همه زور بگی لذت می بری ، ولی من نمی تونم بدون چون 

ش زندگی و چرا حرفاتو گوش بدم . همین قضیه هم تو رو کالفه کرده . حاال ه زود از این جا بروید . نمیخ وام آرام

 «مون به هم بخوره . 
 

 پدر امیر که پیدا بود اصالً توقع نداشته امیر جلوی ما این طور با او حرف بزند با خشم از خانه خارج می شود .
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ما از شما معذرت می خواهیم . به » برادرانش قبل از اینکه برود به طرف پدرم آمدند . دست او را گرفتند و گفتند : 

 «جز آمدن داشتیم . امیدوارم امیر و ثریا خانم خوشبخت بشن .  خدا چاره ای
 

بعد هر دو با فریاد بلند پدرشان از در خارج شدند . ما همگی مدتی در بهت و حیرت بودیم . امیر روی تخت نشست 

 . « ب کردیمتو رو خدا ببخشین ، اصالً فکرش رو نمی کردم بیاد این جا . روز تعطیل شما رو حسابی خرا» و گفت : 

 

 «این حرف ها چیه ؟ باالخره اون پدرته . نباید این قدر بلند باهاش حرف می زدی . » پدر با لبخند گفت : 
 

اون فقط اسمشو به من داده وگرنه توی این چند سال با همه مون مثل برده رفتار کرده . اون اصالً توی » امیر گفت : 

 «سینه اش قلب نداره . 
 

پدرم دست روی شانه ی امیر گذاشت و « اون قدر مادر مون رو آزار داد تا اون بیچاره مرد . » غض گفت : بعد با ب

 پا شو ، پسرم . دیگه بهش فکر نکن . بیا بریم آتیش رو رو به راه کنیم . زغال ها همه خاکستر شد .» گفت : 

 

. بعد از آن روز دیگر هرگز پدر و برادرهای امیر  ولی امیر تا شب غمگین بود و چندین بار از ما معذرت خواهی کرد

 را ندیدیم .

 

هفت ماه از عروسی ما می گذشت . یکی از روزهای آذر ماه بود . صبح بعد از رفتن امیر از خواب بیدار شدم . تا 

ده . خواستم از جایم بلند شوم چشمهایم سیاهی رفت و حالم به شدت به هم خورد . فکر کردم فشارم پایین آم

دوباره به رختخواب برگشتن و دراز کشیدم . یکی دو ساعت گذشت ، ولی بهتر نشدم . اصالً اشتهایی هم به خوردن 

صبحانه نداشتم . مادر وقتی دید برای صبحانه خوردن پیش او نرفتم ، به اتاقمان آمد . وقتی دید من هنوز دارز 

 «حالم خوش نیست . » گفتم : « چی شده ؟ چرا رنگ و روت پریده ؟ » کشیده ام گفت : 
 

دختر جون ، فهمیدم چت شده . تو داری » مادر کنارم نشست مدتی خیره به صورتم نگاه کرد و بعد با لبخند گفت : 

 «مادر می شی ! 
 

 . چی شده ؟ خب داری مادر می شی» مثل فنر از جا پریدم . زبانم بند آمده بود . مادرم در حالی که می خندید گفت : 

 «چرا این طوری به من زل زدی ؟ 
 

 «مطمئنی ، مامان ؟ » گفتم : 
 

آره عزیزم ، داری مامان می شی . این حالت هایی هم که داری کامالً طبیعیه . از این » مادر صورتم را بوسید و گفت : 

 «به بعد باید مراقب باشی . حاال بلند شو بریم یه لقمه صبحانه بخور تا ببرمت دکتر . 
 

باورم نمی شد . بچه امیر در وجود من رشد می کرد . با این فکر موجی از شادی همه ی قلبم را گرفت . مادر به زور 

یکی دو لقمه نان و پنیر به من داد که بی میل آن ها را خوردم بعد هم با هم راهی دکتر شدیم تا مطمئن شویم که من 
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ل های مختلف از من برایم آزمایش نوشت . با مادر رفتیم و انجام دادیم . باردارم . دکتر بعد از معاینه و پرسیدن سوا

تا جواب حاضر شود دل توی دلم نبود . وقتی دکتر برگه آزمایش را دید و گفت که جواب مثبت ا ست ، از خوشحالی 

بعد دیگر برای  گریه ام گرفت . بعد هم نسخه ای برایم نوشت و سفارش های الزم را به من کرد . قرار شد یک ماه

 دادن یک سری آزمایش دوباره نزد او بروم .

 

هم  بعد« امشب باید جشن بگیریم . تو داری به ما یه نوه ی کوچولو می دی . » از مطب که بیرون آمدیم مادر گفت : 

 «نا قال ، زود ما رو پیر کردی ها . » با شوخی گفت : 
 

فتیم . مادر می خواست برای شما زرشک پلو درست کند که غذای مورد من و مادر مقداری خرید کردیم و به خانه ر

تو برو تو اتاقت که بوی غذا بهت نخوره . این » عالقه ی امیر بود . می خواستم کمکش کنم ، ولی مانع شد و گفت : 

 «طوری کمتر حالت بد می شه . 
 

و امیر بدم . از االن می دونم بابات چه حالی می امشب خودم می خوام این خبر و به پدرت » بعد هم با خنده گفت : 

 «شه ! 
 

به اتاقم رفتم و دراز کشیدم . مادر تا عصر با انواع و اقسام خوراکی ها از من پذیرایی می کرد . غروب کمی حالم 

ر شدن خبر پد بلند شو برو یه دوش بگیر . االن بابات و امیر میان با این رنگ و رو می خوای» بهتر شد . مادر گفت : 

 «امیر رو بهش بدی ؟ 
 

 حمام کردم و لباس خوبی پوشیدم و بی صبرانه منتظر آمدن امیر شدم . وقتی آن ها آمدند با مادر به حیاط رفتیم .

 

 «چی شده شما دو تا به استقبال ما اومدین ؟ » پدر با خنده و شوخی گفت : 
 

 «بد کاری کردیم ؟ » مادر گفت : 
 

 «ب داد : ن بد کاری نکردین ، ولی تا حاال سابقه نداشته . پدر جوا
 

 «مادر با لبخند گفت : ن ای بی انصاف ، من تا حاال نیومدم استقبالت ؟ 
 

 «شوخی کردم ، زینت خانم ، ناراحت نشو . » پدر گفت : 
 

 «های خوب خوب می یاد ! نه مثل اینکه امشب یه خبرایی شده بو» پدر وارد خانه شد . بویی کشید و گفت : 
 

پدرم با خنده گفت : ن خدا شانس « امشب برای داماد عزیزم غذایی رو که دوست داره درست کردم . » مادر گفت : 

 «بده . 
 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

3 0  

 

موقع صرف شام اشتها نداشتم . امیر همه تمام حواسش به من بود . داشتم با غذای توی بشقابم بازی می کردم که 

 «، چرا نمی خوری ؟ دلت می یاد غدای به این لذیذی رو نخوری ؟  ثریا» امیر گفت : 
 

مگه  »امیر با نگرانی پرسید : « امیر جان طبیعیه که اشتها نداشته باشه ، حاال تا یه مدت همین جوریه . » مادر گفت : 

 «چی شده ؟ ثریا مریضه ؟ 
 

 «آره ، یه مریضی خوب گرفته ! » مادر گفت : 
 

 «یعنی چی ؟ مریضی خوب چیه ؟ » ه پرسید : امیر دوبار
 

 «هیچی بابا ، شوخی کردم . غذا تو بخور . » مدر گفت : 
 

 امیر همچنان حواسش به من بود . بعد از شام مادر میوه و چای آورد و حسابی از امیر و پدرو پذیرایی کرد .

 

چرا نمی خوی ؟ تو امشب یه چیزیت هست . نا خوشی ؟  »مادر برایم میوه پوست کند . نتوانستم بخورم . امیر گفت : 

» 
 

 «گفتم که یه مریضی خوب گرفته . » مادر با لبخند گفت : 
 

 «چقدر امشب شما دو تا مرموز شدین . خب بگین چی شده . مرض خوب دیگه چیه ؟ » پدر گفت : 
 

 «تا مژدگانی ندین بهنوت نمی گم . » مادر گفت : 
 

 «تو رو خدا بگین چی شده . من نگرانم ! » ر دو با تعجب به هم نگاه کردند . امیر گفت : امیر و پدر ه
 

 «نگرانی نداره ، مگه برای خبر بد مژدگانی می گیرن ؟ من می خوام یه خبر خوش بهتون بدم . ! » مادر گفت : 
 

 «تو که ما رو کشتی . خب بگو چی شده . » پدر گفت : 
 

 «یا حامله است ، امیر جون داری پدر می شی . ثر» مادر گفت : 
 

 امیر نمی توانست پلک بزند و خیره به من نگاه می کرد . از چشمانش شادی می بارید .

 

 «راست میگی ؟ یعنی من دارم پدر بزرگ می شم ؟ » پدر گفت : 
 

گه هم برای یه سری آزمایشات دوباره امروز بردمش دکتر ، برای همین اشتها نداره ، باید یک ماه دی» مادر گفت : 

 «بره دکتر . 
 

 «مبارک باشه ، انشاء اهلل که قدمش براتون مبارک باشه . » پدر که چشمانش از خوشحالی می درخشید گفت : 
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باورم نمی شه دارم پدر می شم ، خیلی » آن شب وقتی به اتاق خودمان برگشتیم امیر مرا در آغوش گرفت و گفت : 

 «لم ، ثریا ، خیلی ! خوشحا
 

از آن روز به بعد زندگی ما رنگ و بوی دیگر گرفته بود . امیر هر بار که از سر کار بر می گشت وسیله ای برای بچه 

امیر جان ، خرید این وسایل وظیفه ی ماست . تو چه عجله داری ؟ االن » می خرید . مادرم هم دایم به او می گفت : 

 «ت . خیلی برای خرید زود اس
 

مادر تمام کارهای خانه « چه فرقی می کنه ؟ شما این قدر برای ما زحمت می کشید . » امیر هم در پاسخ می گفت : 

 مخصوصاً پخت و پز را خودش انجام می داد و اصالً نمی گذاشت من وارد آشپزخانه شوم .

 

دکتر رفتیم . او برایم آزمایش کامل نوشت .  بک ماه گذشت و حال من کمی بهتر شد . همراه مادرم برای معاینه نزد

یک هفته بعد جواب حاضر می شد . مدتی بود وقتی بیرون می رفتیم از گستاخی های کریم خبری نبود . ما را که می 

 «امیدوارم آدم شده باشد و دست از شرارت برداره . » دید حرفی نمی زد . مادر گفت : 
 

همه چی طبیعیه ، فقط یه » تیم . دکتر ورقه ی آزمایش را نگاه کرد و گفت : یک هفته بعد برای گرفتم جواب رف

 «مقدار کم خونی داری که اونم با دارو رفع می شه . باید بیشتر استراحت کنی و تغذیه ی خوب داشته باشی . 
 

 «چیز خطرناکی که نیست ؟ » مادر گفت : 
 

 «گفتم بکنه . نه فقط باید کارهایی رو که » دکتر پاسخ داد : 
 

 «آقای دکتر مادرم نمی ذاره من دست به سیاه بزنم . از لحاظ تغذیه هم حسابی به من می رسه . » من گفتم : 
 

می دونم ، ولی باید مواد غذایی خاصی بخوری ، مثل جگر گوسفند ، انار و چیزهایی که خون سازه . » دکتر گفت : 

به مصرف جنین در حال رشد می رسه پس باید حسابی تقویت بشی تا  چون االن تو هرچی می خوری نصف بیشترش

بعد از زایمان ضعیف نشی . البته من موافق نیستم که اصاللً کار نکنی . باید کارهای سبک انجام بدی وقتی احساس 

تماً هم حکردی سرگیجه و حال تهوع داری استراحت کن تا کم کم این ویار حاملگی از بین بره . بعد از شش ماهگی 

به دقت سفارش های دکتر را « باید پیاده روی سبک بکنی . اگه پیش از حد نیاز بخوابی زایمانت دشوار می شه . 

 گوش دادم و قرار شد ماهی یک بار برای معاینه نزد او بروم .

 

 وقتی وارد سه ماهگی شدم ویار حاملگی کامالً از بین رفت و من 

 

ی خانه کردم . البته مادر نمی گذاشت کار سنگینی بکنم . امیر دائماً سفارش می کرد . که شروع به انجام دادن کارها

 مراقب خودم باشم .
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دوست دارم دختر باشه ، یه دختر زیبا ، به زیبایی » وقتی با امیر راجع به جنس بچه صحبت می کردیم او می گفت : 

 «خودت . 
 

اشد . قرار بر این شد اگر دختر بود نامش را امیر انتخاب کند و او نام ولی من دوست داشتم فرزند اولمان پسر ب

 مرجان را برگزیده بود .

 

 در صورت پسر بودن هم نام شایان را انتخاب کرده بودم .

 

روزها از پی هم سپری می شد . بهار پنجاه و شش برای ما خاص بود و همگی سال جدید را با شادی فراوان شروع 

 ی دانستیم بهار سال بعد موجودی شیرین و دوست داشتنی در جمع ما خواهد بود .کردیم . م

 

روزها از پی هم می گذشتند و شکم من کم کم بزرگ می شد . دیگر جنبش های فرزندم را کامالً احساس می کردم 

 با هر تکانی که او می خورد احساس شیرینی به من دست می داد .

 

جده شهریور تعین کرده بود . از اواخر مرداد هفته ای یک بار برای معاینه می رفتم . دکتر دکتر تاریخ زایمان را ه

تشخیص داده بود که برای زایمان طبیعی مشکلی ندارم . چون یکی از اتاقهایی که پدر و مادرم در اختیار ما گذاشته 

ت مجزا تبدیل کردند تا قسمتی از آن را بودند بزرگ بود پدر و امیر به کمک هم با کشیدن دیواری آن را به دو قسم

برای بچه آماده کنیم وقتی کار تمام شد وسایل الزم را آن جا چیدیم . در انتظار به دنیا آمدن نوزاد بودیم تا باالخره 

آن روز موعود فرا رسید . صبح روز هجدهم شهریور ماه وقتی از خواب بیدار شدم احساس می کردم حالم خوب 

 «چیزی نیست . تو برو سر کارت . » قتی دید حال خوشی ندارم کنارم ماند . گفتم : نیست . امیر و
 

 «نه نمی توانم با دلشوره مغازه رو باز کنم . امروز پیشت می مونم . » گفت : 
 

می ک تا ظهر اتفاق خاصی نیفتاد فقط« بهتره امیر بمونه . امروز و فردا است که دردت شروع بشه . » مادر هم گفت : 

احساس در می کردم ، ولی وقتی ظهر شد و مادر داشت سفره را برای ناهار می انداخت درد من شدید شد . دردی که 

 می دانستم می خواهد لذت مادر شدن را به من چشاند .

 

م بدنم اامیر آن قدر دستپاچه شده بود که اصالً نمی دانست چه می کند . درد من هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد . تم

 از عرق خیس شده بود .

 

 «برو یه ماشین بگیر ببریمش بیمارستان . » مادر به امیر گفت : 
 

امیر بیرون رفت و باالفاصله با ماشین برگشت . مرا به داخل ماشین بردند و به بیمارستان حمایت مادران رساندند . 

ز خوشحالی هم می خندیدم و هم اشک می ریختم . وقتی یکی دو ساعت درد کشیدم تا بچه به دنیا آمد . دختر بود ، ا

 نوزاد را نشانم دادند تمام آن دردی را که کشیده بودم از یاد بردم .
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مرا به اتاق دیگری منتقل کردند و بچه را آوردند تا به او شیر بدهم . او را به خودم چسباندم . حس تازه ای در 

اشتنی که به وجودش آورده بودم نگاه می کردم و خدا را سپاس می گفتم وجودم موج می زد . به آن موجود دوست د

 که مرا از رسیدن به این احساس زیبا محروم نکرده است .

 

مشغول شیر دادن به دخترم بودم که مادر و پدر همراه امیر به اتاق آمدند . چشمان امیر از خوشحالی می درخشید . 

بریک گفت بعد هم گردنبند زیبایی به گردنم انداخت . چه قدر خوشبخت بودم بوسه ای بر پیشانی من زد و به من ت

. پدر و مادری مهربان و همسری خوب داشتم که عاشقانه دوستم داشت و فرزندی سالم که هدیه ی خدا بود . از 

 شوق آن همه خوشبختی چشمانم اشک آلود شد .

 

ی که با هم داشتیم امیر نام مرجان را برای نوزادمان انتخاب فردای همان روز از بیمارستان مرخص شدم . طبق قرار

 کرد .

 

مرجان رنگ و بوی خاصی به ما بخشید . مادر با حوصله بچه داری را به من می داد . وقتی نمی توانستم کهنه ی بچه 

 «همه ما اولش همین طوری بودیم . تو هم خیلی زود یاد می گیری . » را عوض کنم مادر گفت : 
 

 با کمک مادرم کم کم با چم و خم بچه داری آشنا می شدم . روزها به سرعت می گذشت و مرجان بزرگ می شد .

 

ه خبر نه ، چ» مادر گفت : « فهمیدین چی شده ؟ » یک روز که امیر و پدر به خانه برگشتند پدر رو به ما کرد و گفت : 

 «شده ؟ 
 

 امروز شنیدم که کریم زن گرفته . -

 

 راست می گی ؟ -

 

 آره ، این طور که اهل محل می گن مثل این که یکسال پیش زن گرفته . یه پسر هم داره . -

 

 یکسال پیش ؟ چطور هیچ کس زن اونو ندیده ؟ -

 

مثل اینکه زنش اهل کرجه . توی این یه سال هم اونجا زندگی می کردخ . حاال کریم رفته و اونو آورده خونه  -

 خودش .

 

 اون زن بیچاره با چه جراتی با کریم عروسی کرده ؟ -

 

 «از کجا معلوم همون زن کریم رو عوض نکنه ؟ » امیر گفت : 
 

بعد از آن دیگر صحبتی از « راست می گه . شاید ازدواجش باعث شده که االن مدتیه سر و صدایی نداره . » پدر گف : 

 ون رفتیم همسرش را دیدیم .کریم نشد . یکی دو بار هم که با مادر بیر
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مرجان تقریباً چهار ماهه شده بود که امیر تصمیم گرفت خانه ی کوچکی در همان حوالی بخرد . مادر از این بابت 

غصه دار بود . یک شب که صحبت از خانه خریدن شد مادر حالی که مرجان را در آغوش گرفته بود با صدایی بغض 

ما به خصوص مرجان رو ندارم . حاال همین جا هستید . چرا می خوایین از ما جدا من طاقت دوری ش» آلود گفت : 

» فت : پدر گ« من به اندازه ی کافی مدیون شما هستم . باالخره ما هم باید زحمت رو کم کنیم . »امیر گفت : « بشین ؟ 

 «شه .  شما اصالً برای ما زحمتی نداشتید و ندارید ؟ اگر از ما جدا بشین زینت مریض می
 

من یه پیشنهادی دارم . بابا چرا شما این جا رو نمی فروشین تا با امیر یه » ناگهان فکری به نظر من رسید . گفتم : 

 «خونه ی دو طبقه بخرین ؟ این طوری نه شما تنها می شین نه ما . 
 

 »بعد رو کرد به مادرم و گفت :  «راست می گی . پیشنهاد بدی نیست . این خونه هم دیگه کهنه شده . » پدر گفت : 

 «نظر تو چیه ، زینت ؟ موافقی ؟ 
 

البته که موافقم . این طوری هم امیر و ثریا صاحب خونه می شن هم این که بازم با هم » مادر با خوشحالی گفت : 

و  روش به بنگاه سپردهمه با پیشنهاد من موافق بودند . فردای همان روز پدر خانه را برای ف« هستیم . خیلی عالیه . 

بعد از یک ماه ان جا فروش رفت . بعد از این که چندین خانه را دیدیم . باالخره یک خانه ی دو طبقه که دو سند 

مجزا هم داشت پیدا کردیم آن جا از خانه ی قبلی بزرگتر بود و در خیابان حق شناس کوچه مسجد حضرت ابوالفضل 

 قرار داشت .

 

رگی داشت . طبقه ی اول همکف حیاط بود ، شامل آشپز خانه دو اتاق خواب و هال پذیرایی که خانه حیاط بسیار بز

قرار شد پدر و مادر آن جا زندگی کنند از داخل حیاط یازده پله به طبقه ی باال می رفت که بالکن بزرگی داشت و 

هال و پذیرایی و آن جا هم به ما درست مثل طبقه ی پایین آشپزخانه . دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی داشت با 

تعلق گرفت و البته به پیشنهاد من کاغذ دیواریها را کندیم و آن جا را رنگ کردیم . امیر خانه را هم به نام من خرید 

. البته دل کندن از خانه قدیمی برای من و مادر مشکل بود ولی به هر حال باید از آن جا می رفتیم . من و امیر مدتی 

و مادر ماندیم تا رنگ آمیزی خانه تمام شود . دو هفته ای طول کشید تا منزل ما آماده شد . چون نزدیک نزد پدر 

بهار بود کارهای عید و اسباب کشی با هم انجام شد . اواسط اسفند ماه مثل همیشه به بازار رفتیم و عالوه بر خرید 

 عید با مادر مقداری لوازم جدید هم برای خانه خریدیم .

 

 سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت سالی بود که مرجان به جمع ما اضافه شده بود و خانه ای جدید خریده بودیم .

 

من و امیر گاهی اسبابی جدید به خانه اضافه می کردیم و رنگی خاص به آنجا می بخشیدیم . ما در آرامش و 

د زندگی آرام ما را به هم بزند . ولی متاسفانه خوشبختی مطلق زندگی می کردیم و من فکر نمی کردم چیزی بتوان

 طوفانی سهمگین در زندگی ما وزیدن گرفت و همه چیز را ویران کرد .

 

 سال پنجاه و هفت سال انقالب ایران بود ، سال تحولی عظیم در کشور .

 

 مردم به خیابانها می ریختند و خواهان برکناری نظام حاکم بودند .
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یزیون از طرف سیستم حاکم اعالم حکومت نظام می کردند و اعالم می کردند در صورت بی توجهی به شبها رادیو تلو

این دستور به فرد خاطی تیر اندازی می شود ، ولی مردم بی توجه به این تهدیدها شبانه به خیابانها می ریختند و 

 قرن ها بر کشور ما حاکم بود . شعارهای انقالبی سر می دادند و خواستار بر چیدن ظلم و ستمی بودند که

 

پدر و امیر اصالً توجهی به این مسایل نداشتند و شبها زود به خانه بر می گشتند . یکی از همین شب وقتی غروب شد 

 «امیر جون پس پدر کو ؟ » و امیر به خانه برگشت در کمال تعجب که پدر همراهش نیست . مادر با نگرانی گفت : 
 

ه کم کار داشت به من گفت تو برو من زود می یام . هر کاری کردن پیشش بمونم قبول نکرد . نگران ی» امیر گفت : 

 «نباشین االن می یاد . 
 

 مامان» نگرانی و اضطراب در چهره ی مادرم کامالً مشهود بود . دایم پشت پنجره می رفت و بر می گشت . گفتم : 

 «نگران نباش . بابا االن بر می گرده . 
 

ن اال» ساعتها گذشت و از پدر خبری نشد . امیر می خواست به مغازه ی پدر برود ، ولی مادر مانع او شد و می گفت : 

آن شب تا صبح بیدار بودیم . پدر تا صبح نیامد و صبح خیلی « ساعت حکومت نظامیه خطرناکه . بهتره بیرون نری . 

نداشتیم جز این با این که نگرانی منتظر بمانیم . حدود ساعت یازده  زود امیر از خانه بیرون زد . من و مادر چاره ای

» صدای به هم خوردن در آمد . هر دو در حیاط دویدیم . امیر وسط حیاط ایستاده بود . مادر به طرفش رفت و گفت : 

 «علی مغازه بود ؟ 
 

امیر ، چرا حرف نمی زنی ؟ بابا رو » تم : امیر جوابی نداد . چهره اش غمگین بود . احساس کردم اتفاقی افتاده . گف

 «دیدی ؟ 
 

دیشب بعد از اومدن من حاج مرتضی رفته پهلوی بابا . حدود یک ساعتی با هم بودن . حاج مرتضی که » امیر گفت : 

ل داخ میره بابا می خواد در مغازه رو ببنده که یه جوون تیر خورده به اون پناه می بره . بابا اونو داخل مغازه پشت

قایم می کنه . همون موقع دو تا مامور می یان و سراغ پسره رو ازش می گیرن بابا اظهار بی اطالعی می کنه . اونا می 

خوان مغازه رو بگردن . بابا اول مانع می شه ولی هر دو به زور داخل مغازه می رن و اون جوون به یکی از مامورها 

با می گه فرار کنه . خودش هم برای این که مامورها رو گمراه کنه با حمله می کند و هلش می دهد بعد هم به با

 «همون پای زخمی شروع به دویدن می کنه . بابا هم سریع به سمت خونه می دوه ، ولی یکی از مامورها .... 
 

 «چی ؟  امیر یکی از مامورها» امیر ادامه ی حرفش را نگفت . مادر همان جا روی زمین نشست . فریاد کشیدم : 
 

 «یکی از اونها به بابا تیر اندازی می کنه . » امیر با بغض گفت : 
 

 دو دستی به سرم کوبیدم و روی زمین افتادم . باور کردنی نبود که پدرم را به همین به راحتی از دست داده باشم .

 

 «دروغه ، دروغه » فریاد کشیدم : 
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 جیغ و فریاد ما باعث شد همسایه ها به آن جا بیایند . امیر با صدای بلند گریه می کرد . صدای

 

هیچ کس نمی توانست این اتفاق را باور کند .من حتی صدای گریه های مرجان را نمی شنیدم . مادر جیغ می کشید و 

 پدر را صدا می کرد . خانه در عرض چند دقیقه پر از جمعیت شد .

 

یل جنازه ی پدر به پزشکی قانونی رفتند ولی آن ها تحویل جسد را فردا امیر با چند نفر از اهالی محل برای تحو

 موکول کردند .

 

پدرم پدر مهربان و عزیزم را از دست داده بودم . این داغی بزرگ بود که تحمل کردنش صبر زیادی می خواست . 

 وقتی امیر برگشت و گفت جنازه را تحویل ندادند و مادر بی قرار تر شد .

 

تلفنی به خویشاوندانمان خبر داد که به تهران بیایند . آن شب تا صبح همسایه ها و دوستان و آشنایان در امیر 

کنارمان بودند . صبح خیلی زود اقوام پدر ومادرم از تبریز رسیدند . عموهایم هر سه گریه می کردند و زن عموها 

ی  بی کس شدم . سایه» گفتند . مادر فریاد می زد : مادر را در آغوش می گرفتند و به زبان ترکی به او تسلیت می 

زن اگه مادرش بمیره روشو می کنه به شوهر . اگه پدرش بمیره بازم روشو می » بعد با گریه می گفت : « سرم رفت . 

 «کنه به شوهر /ف اگه شوهرش بمیره باید روشو کنه به دیوار . منم دیگه روم به دیوار دیگه هیچ کس رو ندارم . 
 

پدر بزرگم هم بی قراری می کرد . امیر و عموهایم رفتند و جنازه را تحویل گرفتند . وقتی جنازه ی پدرم را دور خانه 

می چرخاندند ، مادرم که سعی می کرد جلویشان را بگیرد تا او را از خانه بیرون نبودند روی زمین افتاد و سرش به 

رای خاک سپاری به بهشت زهرا بردیم . هر بار که روی او خاک می کاشی ها خورد و زخمی شد . جنازه ی پدر را ب

ریختند بی قراری من و مادر چند برابر می شد . باید قبول می کردیم که او دیگر وجود ندارد . بعد از پایان مراسم به 

، دخترت داره  ثریا جون» خانه برگشتم . من از حال و روز مرجان خبر نداشتم . یکی از همسایه ها به من گفت : 

 «خودشو می کشه . بیا به ذره بهش شیر بده . 
 

آخه شیر این که االن به درد نمی خوره . این قدر گریه کرده شیرش هم االن مثل زهر » یکی از زن عموهایم گفت : 

 او مرجان را پیش عروسش برد تا آرامش کند .« ماره . بذار مرجان رو ببرم عروسم بهش شیر بده . 

 

م برای مادرم سوخت . او عاشقانه پدر را دوست داشت ، ولی حاال تنها شده بود . کنارش رفتم و سرش را روی دل

 پایم گذاشتم .

 

آن قدر گریه کرد که لباسم از اشکش خیس شد . روزهای تلخی بودند . بستگانمان بعد از مراسم هفت می خواستند 

 «بهتره بمونیم تا چهلم که اینها تنها نباشند . » زرگم هم می گفت : بروند ، ولی به اصرار مادرم ماندند . پدر ب
 

باالخره مراسم چهلم هم تمام شد و همه رفتند . به هر جا نگاه می کردیم جای خالی پدر را می دیدیم . مادر به اندازه 

 ی چند سال پیر و شکسته شده بود .
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همه  چه فرقی می کنه ؟ ما که» ما زندگی کند ، ولی قبول نکرد و گفت : از مادر خواستم که به طبقه ی باال بیاید و با 

حدود دو ماه از مرگ پدر می گذشت که « اش با هم هستیم . باال یا پایین نداره . می خوام تو خونه ی خودم باشم . 

 نمی کردیم .انقالب پیروز شد ولی ما آن قدر به خاطر از دست دادن عزیزمان غمگین بودیم که هیچ چیزی حس 

 

باالخره بعد از مدتی به نبود پدر عادت کردیم . ولی عید سال پنجاه و هشت اصالً برای ما عید نبود و من و مادر هیچ 

 کاری نکردیم .

 

مغازه ی پدر همچنان بسته بود . یک شب بعد از شام وقتی خواستم برای شستم ظرفها به آشپزخانه بروم مادر گفت 

 «فعالً نمی خواد ظرفها رو بشوری من می رم پایین . تو و امیر بیاین باهاتون کار دارم . ثریا جون ، : » 
 

می خوام راجع به مغازه ی » از آشپزخانه بیرون آمدم . همراه امیر پایین رفتیم . من کنار مادر نشستم و او گفت : 

 «پدرت صحبت کنم . 
 

 «ام راجع به مغازه ی پدرت صحبت کنم . می خو» مادر چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت : 
 

 وقتی تو یکساله » مادر چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت : 

 

 «بودی پدر اونجا رو خرید . همون موقع هم اون رو به نام تو کرد . 
 

 قرار بود بعد از مرگش سند مغازهرو بهت بدم . من نمی» بعد در حالی که صدایش از بغض می لرزید گفت : 

 «دونستم اون این قدر زود از پیش ما می ره . 
 

ثریا ، پدرت مغازه رو به اسم تو کرده ، ولی اگر اجازه بدی می » بعد از داخل کمد سند رو بیرون آورد و گفت : 

 «خواستم خواهش کنم مغازه رو اجاره بدیم تا من از لحاظ خرج و مخارج مزاحم شما نباشم . 
 

با این حرف ها قلبم رو » رایم تازه شد . اشک ریزان مادر را در آغوش کشیدم و گفتم : غم از دست دادن پدر ب

می دونی غم از دست دادن او » مادر صورتم را بوسید و گفت : « آتیش نزن . وقتی اون نیست من هیچی نمی خوام . 

کنی اون زنده نمی شه ، حاال خیلی بزرگه ، ولی تو باید به فکر شوهرت و دخترت هم باشی . هر قدر هم بی تابی 

 «موافقی مغازه رو ... ؟ 
 

 «مامان این چه حرفیه ؟ همه ی زندگی ما به شما تعلق داره . » امیر حرف مادر ا قطع کرد و گفت : 
 

همان طور که اشک می « وصیت علی این بود . سند هم به اسم ثریاست . من باید از شما اجازه بگیرم . » مادر گفت : 

مامان شما هر کاری دوست دارید بکنید . ولی بدونین که مزاحم ما نیستید . من و امیر هر دو وظیفه » تم گفتم : ریخ

قرار بر این شد که مغازه را اجاره بدهیم تا مادر برای خرج و مخارج خودش به ما « داریم که مواظب شما باشیم . 

 رابه یکی از بستگان او که مرد قابل اطمینانی بود اجاره داد . متکی نباشد . امیر بعد از مشورت با حاج مرتضی آن جا
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مرگ پدر داغ سنگینی بر دلهای ما نهاد ، ولی به هر حال زندگی برای ما ادامه داشت ، اما مادر دیگر مثل سابق نبود . 

 گاهی که تنها می شد به آلبوم های قدیمی پناه می برد و در خلوتش اشک می ریخت .

 

ود سال روز مرگ پدر رسید و به اصرار من ، مادر بعد از یک سال عزاداری لباس مشکی را از تنش بیرون خیلی ز

 آورد .

 

بهار پنجاه و نه هم از راه رسید . مرجان تقریباً سه سال داشت و هر روز شیرین تر می شد . من تصمیم گرفتم که باز 

اعتقاد داشت که احتیاج به یک خواهر و یا برادر دارد تا تنها نباشد بچه دار شوم . مرجان بچه ی آرامی بود و مادر هم 

. 
 

چند ماه از تصمیمی که گرفته بودم گذشت . ولی من باردار نشدم . ناچار به پزشک مراجعه کردم متاسفانه نظر 

ت که ر اعتقاد داشپزشک این بود که من دیگر قادر به بچه دار شدن نیستم . این موضوع خیلی ناراحتم کرد . ولی امی

این حکمت خداست و نباید ناشکری کرد . تصمیم گرفتم نزد چند دکتر دیگر بروم ، ولی آن ها هم همان عقیده را 

امیدوار بودم الاقل تو مثل من نشی ، ولی خوب قسمت این بوده . حاال » داشتند . مادر وقتی جریان را فهمید گفت : 

 «وب و سالم داری . غصه نخور . خدا رو شکر که یه بچه خ
 

ولی من دتها غصه خوردم و نگران بودم که مبادا امیر از این موضوع ناراحت باشد و به من چیزی نگوید ، ولی برای 

 امیر اصالً اهمیت نداشت که من دیگر بچه دار نمی شوم .

 

جوان های محل به جبهه رفتند .  شهریور پنجاه و نه جنگ ایران و عراق آغاز شد و شرایط کشور تغییر کرد . خیلی از

هر از گاهی خبر شهادت تعدادی از آن ها به خانواده هایشان می رسید . امیر هم چند بار حرف رفتن به جبهه را 

 پیش کشید ولی من و مادر آن قدر بی تابی کردیم که او دیگر حرفی از این مساله به میان نیاورد .

 

می دونین امروز کی اومده بود » ندگی می کردیم . یک شب سر شام امیر گفت : روزها می آمدند و می رفتند و ما ز

 «مغازه ؟ 
 

 «کی اومده بود ؟ » من و مادر نگاهی به هم کردیم و من پرسیدم : 
 

 «کریم با زنش . » امیر گفت : 
 

 «کریم ؟ » با تعجب گفتم : 
 

 «باهاشون بود .  آره اومده بودن پارچه بخرن ، پسرش هم» امیر گفت : 
 

 «کاری نکرد ؟ » مادر با نگرانی پرسید : 
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اون خیلی عوض شده ، حتی لباس پوشیدن و حرف زدنش هم تغییر کرده . وقتی وارد مغازه شد » امیر پاسخ داد : 

اری حسابی تعجب کردم ، بهم گفت می دونم از من خوشت نمی یاد ولی باالخره جوون و نادون بودم . بعد هم مقد

 «پارچه خریدن و رفتن . 
 

 «باالخره خودش هم فهمیده که دوره ی اون الت بازیها تموم شده . هر چی باشه زن و بچه داره ! » مادر گفت : 
 

چند بار از اهل محل شنیدم که قمار راه می اندازه ، ولی اگه مزاحمت برای کسی نداشته باشه اوناش به » امیر گفت : 

 « ما ربطی نداره .
 

پاییز تمام شد و خیلی زود به روزهای آخر زمستان رسیدیم . یکی دو هفته ی آخر سال امیر دیرتر از قبل به خانه می 

آمد مخصوصاً سه چهار روز آخر اسفند که باید به حساب و کتاب مغازه هم می رسید . آن شب ساعت از دوازده هم 

ر هم هر دو نگران بودیم . من دایم دم در می رفتم و توی کوچه را گذشته بود ، ولی از امیر خبری نبود . من و ماد

نگاه می کردم و بر می گشتم . یکبار که توی کوچه را نگاه کردم ، از دور سایه ی امیر را همراه با شخص دیگری 

. دلم فرو دیدم ، به طرف آن ها رفتم . در کمال تعجب دیدم کریم زیر بغل امیر را گرفته و به سمت خانه می آید 

 «خدا مرگم بده ، چی شده ؟ » ریخت . گفتم : 
 

 «هیچی توی خونه بهت می گم . » امیر گفت : 
 

 «باز دوباره یاد جوونیهات افتادی ؟ » به کریم نگاه کردن . حدس زدم او بالیی سر امیر آورده . با عصبانیت گفتم : 
 

از دم مغازه ی من رد نمی شد معلوم نبود چه بالیی سرم می اومد . این چه حرفیه ؟ امشب اگه آقا کریم » امیر گفت : 

 با تعجب به امیر و کریم نگاه می کردم .« 

 

دیگر از نگاههای آلوده کریم خبری نبود . باورم شد که او با گذشته اش خداحافظی کرده ، امیر را به خانه بردم . قبل 

 «دستت درد نکنه . امشب جونم رو نجات دادی . » کرد و گفت : از این که وارد خانه شویم ، امیر رو به کریم 
 

 «ای بابا ، من تو رو زیاد اذیت کردم . مخصوصاً اون روز با ... » کریم گفت : 
 

آن ها خداحافظی کردند « حرفشو نزن ، گذشته ها گذشته ، اون موقع جوون بودی . بازم ازت ممنونم . » امیر گفت : 

 «دارم از دلشوره می میریم . بگو چی شده . » امیر گفتم :  و کریم رفت . به
 

چی شده ؟ چرا » امیر وارد خانه شد . مادر هم وقتی لباس های خاکی و صورت خون آلود او را دید با نگرانی پرسید : 

 «به این روز افتادی ؟ 
 

گرفتم یه کم مغازه رو مرتب کنم و به  وقتی رفت و آمد مشتریها تموم شد تصمیم» امیر روی مبل ولو شد و گفت : 

حساب و کتاب سال برسم . مشغول کار بودم که مردی که صورتش رو پوشونده بود وارد مغازه شد . فهمیدم دزده 

از زیر پالتوش چاقوی بلندی بیرون آورد و به سمت من حمله کرد . خودمو کنار کشیدم و باهاش درگیر شدم . سعی 
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صورتش بکشم ، ولی اون با مشت به صورتم کوبید . هیچ کس هم دور و بر مغازه نبود که کردم کالهش رو از روی 

به کمکم بیاد . در همین حین کریم وارد مغازه شد و از پشت اون رو زد اونم که غافلگیر شده بود کریم رو هل داد و 

 «علوم نبود چی می شد . فرار کرد . کریم دنبالش رفت ولی گم و گور شده بود . اگه کریم سر نمی رسید م
 

 «باالخره این کریم هم یه کار مثبت انجام داد . » مادر گفت : 
 

 «امیر جواب داد : ن شانس با من بود که این موقع شب سر رسید . داشته می رفته خونه که صدای منو می شنوه . 
 

 «فکر کردم باز دوباره با تو درگیر شده . » من گفتم : 
 

 «برای چی با من درگیر بشه ؟ » دامه ی حرف هایش گفت : امیر در ا
 

می بینی که دیگه سرش به کار خودشه و کاری به کسی نداره . قبالً هم هر کاری کرده حاال سرش به سنگ خورده و 

 «داره زندگی می کنه . 
 

و یکبار با چاقو به امیر حمله کرد . شام امیر را دادم و همگی خوابیدیم . ولی من تا ساعتها به رکین فکر می کردم . ا

 ولی حاال امیر را از دست آن دزد نجات داده . من هم به این نتیجه رسیدم که می خواهد گذشته اش را جبران کند .

 

بعد از چندین سال چهار روز اول عید یکی از عموهایم همراه با زن و بچه هایش از تبریز نزد ما آمدند . آن چند روز 

یلی خوش گذشت . مادر اصرار کرد که بیشتر پیش ما بمانند ، ولی آنها نتوانستند چند روز باقی مانده را هم به به ما خ

 گشت و گذار و تفریح گذراندیم تا تعطیالت تمام شد و امیر سر کارش برگشت .

 

م در کمال تعجب یک هفته از شروع مجدد کار امیر می گذشت که یک روز وقتی من و مرجان با هم پیش او رفتی

 دیدم که کریم پیش امیر است .

 

 «این جا چیکار می کرد ؟ » او تا ما را دید از مغازه خارج شد . به امیر گفتم : 
 

هیچی ، گاهی میاد و به من سر می زنه . اصالً فکرشو نمی کردم پسری به اون شرارت یک دفعه این طوری » گفت : 

 «اظهار پشیمونی می کنه .  آروم بشه . دایم هم از گذشته اش
 

خوب تو محل دیگه داد و بیدار راه نمی اندازه . در عوض می گن بیرون از محل هزار جور کثافت کاری می » گفتم : 

 «کنه . 
 

 «من که فکر نکنم هیچ کاری بکنه . اینا هم همش شایعه ست ، می دونی ، بد خواه زیاد داره . » امیر در پاسخ گفت : 
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» امیر با خنده گفت : « به هر حال مواظب باش . خیلی باهاش در تماس نباش این جوری بهتره . » ادامه دادم : من 

هنوز ازش می ترسی ؟ اون که خودش پشیمونه . نمی شه که به خاطر گذشته ای که داشته همه طردش کنن . امروز 

 «به من می گفت تو خیلی مردی ازت خجالت می کشم . 
 

حرفی نزدم . حدود نیم ساعتی پیش او بودم و بعد به خانه برگشتم . موضوع را برای مادر هم تعریف کردم  من دیگر

 . او هم با امیر هم عقیده بود و می گفت نباید دیگر کریم را سرزنش کنیم .

 

ندر ا توی بکریم امروز اومده بود پیشم می گفت یه آشن:» مدتی از این جریان گذشت یک شب سر شام امیر گفت 

 «عباس داره که می تونه پارچه های خوب و ارزون از کویت بیاره . بعد هم بهم پیشنهاد کار داد . 
 

 «امیر معلوم هست چی داری می گی ؟ با کریم بری بندر عباس ؟ » گفتم : 
 

 «آره مگه چه اشکالی داره ؟ » جواب داد : 
 

 « واست با چاقو تو رو بکشه ، حاال می خوای باهاش کار کنی ؟ مثل اینکه یادت رفته یه بار می خ» گفتم : 

 

مثل اینکه تو هم یادت رفته همین چند وقت پیش جون منو نجات داد . اون داره این کار رو می کنه » با خنده گفت : 

 ار رو بکنه وتا کاری رو که با من کرده جبران کنه باید بهش فرصت داد تازه اون فقط به خاطر من می خواد این ک

 «خودش هیچ نفعی از این کار نمی بره . 
 

امیر راست می گه ، ثریا جون اون که دیگه مثل سابق نیست . تو محل » مادر هم در ادامه ی حرف های امیر گفت : 

 «هیچ کس باهاش خوب نیست به غیر از امیر . گناه داره . هیچ کس رو نداره . 
 

ب می کنم ، مامان ، مثل اینکه فراموش کردین چه بر سر اهل محل آورده . حتی خود ما از رفتارتون تعج» من گفتم : 

 «جرات نداشتیم از خونه بیرون بریم . 
 

این جریان مال قدیمه . اون که حاال این قدر پشیمونه ، امیر راست می گه ، باید بهش فرصت داد . » مادر جواب داد : 

» 
 

الخره هم دو روز بعد امیر همراه کریم به بندر عباس رفت . در این چند سال که با امیر بحث کردن بی فایده بود . با

ازدواج کرده بودم اولین بار بود که مرا تنها گذاشت . مرجان هم مدام بهانه ی او را می گرفت . امیر یک هفته در 

 »ی سفرش راضی بود و می گفت :  بندر عباس ماند . یک هفته ای که برای من یک قرن گذشت . وقتی آمد از نتیجه

دیدی اون نه تنها به ضرر من نزد بلکه باعث شد سود هم بکنم » بعد به من گفت : « کریم واقعاً به نفع من کار کرده . 

 «؟ پس اینقدر نگران نباش . 
 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

4 2  

 

 دند . این کار باعثبین او و کریم دوستی عمیقی به وجود آمده بود . بارها با هم به بندر عباس رفتند و پارچه آور

رونق گرفتن کار امیر شد . بعد از مدتی هم امیر تصمیم گرفت ماشین بخرد و شب اولی که با پیکانش برگشت شام 

 را بیرون خوردیم .

 

به این نتیجه رسیدم که نگرانی من در مورد کریم بی مورد است . او هیچ کاری به زندگی ما نداشت و هدفش از 

 ر می کرد این بود که گذشته اش را جبران کند .کمکهایی که به امی

 

ما زندگی خوبی داشتیم هر هفته جمعه ها که روز تعطیل بود برای تفریح بیرون می رفتیم . تابستان که شد به شمال 

 رفتیم . بعد هم سفری به مشهد کردیم . کار امیر هم حسابی رونق گرفته بود .

 

مغازه را بفروشد و مغازه ای بزرگتر بخرد . او برای خرید مغازه کم پول داشت و پاییز همان سال امیر تصمیم گرفت 

 «مغازه ی ثریا را بفروش . » می خواست از این کار منصرف شود که مادر گفت : 
 

نه مامان ، اونجا مال شماست . ما اونجا رو به خاطر شما اجاره دادیم تا برای خرج و مخارج خیالتون » من گفتم : 

نه این کار رو نکنین . ماشین رو تازه خریدین . » مادر گفت : « حت باشه . اگه الزم باشه امیر ماشین رو می فروشه . را

مرجان به اون ماشین دلبسته . می بینین که وقتی می ریم بیرون چقدر ذوق می کنه . مغازه رو بفروشین من میام 

 «پیش شما پایین رو اجازه می دم . 
 

مامان اصالً الزم نیست این کار رو بکنین . مگه شما چقدر خرج دارین ؟ شما اون قدر به من محبت »  امیر گفت :

کردین که باید تا آخر غالمیتون رو بکنم . برام مثل مادر بودین . بابا خدا بیامرز هم برام پدری کرد . شما رو چشم 

 «من و ثریا جا دارین . 
 

قدر خوبی که می دونم تا آخر عمرم ازم نگهداری می کنی ، ولی من این جوری راحت امیر جان ، تو اون» مادر گفت : 

 «ترم . 
 

اصرار من و امیر بی فاید هبود . باالخره او پیش من آمد و بعد از این که طبقه ی پایین را خالی کردیم آن جا را اجاره 

لی عصر خرید و دکور بسیار زیبایی هم برای /ان دادیم . مغازه هم فروش رفت . امیر مغازه ی بزرگتری در خیابان و

جا چید . خانه را هم به زن و شوهری جوان که تازه ازدواج کرده بودند اجاره دادیم . من خیلی زود با ستاره دوست 

شدم . شوهرش آقا مجتبی راننده ی اتوبوس بود و بیشتر شبها خانه نمی /امد . همین باعث شد که بیشتر پیش او 

 البته شبها برای این که تنها نباشد برادر کوچکش پیش او می ماند .بروم . 

 

او زن خوبی بود می گفت دو سال ازدواج کرده اند ، ولی هنوز بچه دار نشده اند . به همین خاطر هم مرجان را خیلی 

 دوست داشت و به او محبت می کرد .
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بریز برویم . ستاره و شوهرش هم نبودند . بنابراین امیر بهار شصت و یک فرا رسید و ما تصمیم داشتیم روزی به ت

ثریا ، تو هنوز به کریم بدبینی ! اون که دیگه دوستی » خانه را به کریم سپرد . من اعتراض کردم . ولی امیر گفت : 

 «خودش رو ثابت کرده ، این همه شک برای چیه ؟ 
 

این که پدر و مادرم هر دو اهل آن جا بودند /ف ولی این  دیگر حرفی نزدم . روز دوم عید راهی تبریز شدیم . با

 اولین بار بود که ان جا می رفتم .

 

تبریز شهر قشنگی بود . در آن چند روز به اماکن دیدنی آنجا مثل مسجد کبود . روستای کندوان پارک ایل گلی و 

 خیلی جاهای دیگر رفتیم .

 

ر و برادرهایش برود ، ولی او راضی نشد . باالخره بعد از یک هفته به من و مادر از امیر خواستیم که به دیدن پد

تهران برگشتیم . سفر خوبی بود و به همگی ما خوش گذشت . در راه برگشت دلم برای خانه شور می زد . فکر می 

اری نگهد کردم وقتی برگردیم می بینم که کریم خانه را خالی کرده ، ولی برخالف تصور من او خیلی خوب از خانه

 کرده بود . دو روز بعد از آمدن ما ستاره و شوهرش هم آمدند .

 

 تعطیالت که تمام شد امیر دوباره کار را از سر گرفت و باز چندین بار برای آوردن پارچه همراه کریم به سفر رفت .

 

به مدرسه می رفت . مدرسه  امیر و کریم حدود سه سال با هم کار کردند . سال شصت و سه سالی بود که مرجان باید

رفتن او شور خاصی به زندگی ما بخشیده بود همه هیجان داشتیم . امیر با شوق زیاد برای او خرید می کرد . گاهی 

وسایلی برای او می خرید که اصالً به دردش نمی خورد . ستاره و شوهرش همچنان مستاجر ما بودند و هنوز بچه دار 

نها به مرجان عالقه داشتند مثل ما به وجد آمده بودند . ستاره به مناسبت مدرسه رفتن نشده بودند و چون هر دوی آ

 مرجان پیراهن بسیار قشنگی برایش خرید .

 

اول مهر امیر سر کار نرفت تا همراه ما به مدرسه بیاید . مادر مرجان را از زیر قرآن رد کرد و برایش اسپند دود کرد 

 خارج شدیم تا دم در مدرسه دایم از مرجان عکس می انداخت .. امیر از وقتی که از خانه 

 

مرجان خیلی راحت محیط مدرسه را پذیرفت و من از این بابت خوشحال بودم . ظهر هم خود امیر به مدرسه رفت و 

 کرد . تعریفاو را آورد . مرجان وقتی به خانه آمد با هیجان تمام اتفاقاتی را که در مدرسه برایش افتاده بود برایمات 

 

او عالقه ی زیادی به مدرسه و درس خواندن داشت و به محض این که به خانه بر می گشت با دقت تمام کارهایش را 

 انجام می داد .

 

رزوهای آخر پاییز بود که ستاره و آقا مجتبی خانه ای خریدند . بعد از تقریباً سه سال باید از پیش ما می رفتند من و 

بغض داشتیم . از او قول گرفتم ما را فراموش نکند و حتماً باز هم پیش ما بیاید . او هم آدرس منزل ستاره هر دو 

جدیدشان را داد و خواست که همراه مادر و مرجان پیش /انها برویم . یک ماه بعد از اینکه از پیش ما رفتند کادویی 

ما مخصوصاً مرجان خیلی خوشحال شد و اصرار کرد که  خریدم و با مادر و مرجان به خانه شان رفتیم . ستاره از دیدن
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امیر نمی دونه اگه بره خونه نگران می شه . بهت قول می دم دفعه ی بعد حتماً می » شام پیش او باشیم . به او گفتم : 

ک روز که ییکی دو ساعتی پیش او بودیم و بعد به خانه برگشتیم . رفت و آمد ما با هم ادامه داشت تا اینکه « مونیم . 

تمام دکترها ما رو جواب کردن . » پیش ستاره رفتم او را غمگین و ناراحت دیدم . علتش را جویا شدم . او گفت : 

برادر شوهرم انگلیس زندگی می کنه . دعوتنامه فرستاده قرار شده برای دوا و درمون بریم اونجا . هرچند راضی 

ی هم داره با آتش من می سوزه . هرچی بهش می گم پاسوز من نشو ، نیستم اما چون عیب از منه چاره ندارم . مجتب

ل به خدا توک» گفتم : « قبول نمی کنه . می دونم که به بهانه ی درمان داریم می ریم اونجا . اون می خواد اونجا بمونه . 

 «کن باالخره هرکی یه قسمتی داره ! 
 

آن ها عازم انگلیس شدند . از رفتن ستاره غمگین شدم . او در باالخهر هم بعد از چند وقت کارهایشان درست شد و 

این مدت دوست خوبی برایم بود . بعد از مدتی باز پایین را اجاره دادیم . این بار مستاجر پایین زن و شوهری با دو 

 دخترشان بودند .

 

رجان کالس اول ابتدایی را با روزها به سرعت به شب تبدیل می شد . دوستی امیر و کریم همچنان ادامه داشت . م

موفقیت پشت سر گذاشت و طبق قولی که به امیر داده بود برایش دوچرخه ای خرید و مرجان از این بابت خیلی 

 خوشحال شد .

 

اواسط تابستان بود . من و مادر نمی گذاشتیم مرجان توی کوچه دوچرخه سواری کند و ازا و خواسته بودیم فقط در 

 .حیاط بازی کند 
 

آن روز صبح من و مادر مشغول غذا درست کردن بودیم که یکی به شدت به در کوبید . من به حیاط دویدم و دیدم 

مرجان /ان جا نیست . یکی از همسایه ها در حالی که مرجان را در آغوش گرفته بود با لگد به در کوبید . با دیدن 

سراسیمه به حیاط دوید . او هم وقتی مرجان را دید به سر  سر و صورت خونی مرجان شروع به جیغ زدن کردم . مادر

 و صورتش کوبید .

 

 »نمی دانم چطور شده بود که او بدون اجازه ما به کوچه رفته بود . همین طور اشک می ریختم به مرد همسایه گفتم : 

دم در آب می دادم که یه داشتم به درختای » گفت : « چی شده ، محمود آقا ؟ چرا مرجان به این روز افتاده ؟ 

موتوری از کوچه رد می شد مرجان هم داشت دوچرخه سواری می کرد . یک دفعه موتوری خورد به مرجان . من به 

مرجان را در آغوش گرفتم . « سمتش دویدم ولی نامرد فرار کرد . تعجب کردن که چطور تنهایی اومده توی کوچه . 

.  برو دنبال امیر» آقا سریع ما را به بیمارستان رساند . مادر به من گفت :  او بیهوش نبود و گریه می کرد و محمود

 «خودش بیاد شاید الزم باشه . 
 

خوشبختانه خطر از سر مرجان گذشته بود و دکترها مطمئن بودند که دچار خونریزی مغزی نشده ، ولی پای راستش 

بماند ، و او گفت باید دو سه ساعتی باشد تا از شوک ضرب دیده بود . از دکتر پرسیدم الزم است در بیمارستان 

بیرون بیاید . مرجان را به مادر سپردم و دنبال امیر رفتم . ولی وقتی به مغازه اش رسیدم شاگردش گفت که امیر در 

 «کجاست ؟ » مغازه نیست . با تعجب پرسیدم : 
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 «واهلل نمی دونم ، با آقا کریم رفت . » گفت : 
 

 «نمی دونی کجا می ره ؟  »گفتم : 
 

 «نه به من نمی گه . » گفت : 
 

 «مگه هر روز می ره ؟ :» با تعجب پرسیدم 
 

 «بله ، تقریباً هر روز دو سه ساعتی با آقا کریم می رن بیرون . منم نمی دونم کجا می رن . » پاسخ داد : 
 

 «تازه رفتن ؟ » باز پرسیدم : 
 

 «قته ، فکر می کنم دیگه پیداشون بشه . نه خیلی و» جواب داد : 
 

آن قدر نگران شدم که فراموش کردم مرجان بیمارستان است و در مغازه ماندم تا امیر بیاید . یک ربعی آن جا بودم 

که امیر و کریم وارد مغازه شد . امیر اصالً انتظار نداشت مرا آن جا ببیند . در حالی که کامالً مشخص بود دستپاچه 

 «اِ ، تو این جا چه کار می کنی ؟ :» پرسید  شده
 

نگاهش کردم . مثل همیشه نبود . حتی حرف زدنش هم تغییر کرده بود . چشمانش حالت عجیبی داشت و سرخ بود 

. 
 

مرجان تصادف کرده /ف االن هم بیمارستانه . خوشبختانه خطر رفع شده و فقط پای راستش یه کم ضرب » گفتم : 

: »  امیر نگران به سمت من آمد و گفت« بیام بهت بگم بیای بیمارستان البته االن مرخصش می کنن .  دیده . گفتن

 «خدای من ، چطوری تصادف کرده ؟ با چی ؟ 
 

می گن چطوری » به من که نزدیک شد بوی عرق را حس کردم . تمام وجودم لرزید . خیره به او نگاه کردم . گفت : 

 «تصادف کرده ؟ 
 

 » صدایی که به زحمت از گلویم خارج می شد گفتم : با 

 

داشته توی حیاط بازی می کرده . نمی دونم چطوری شد که می ره توی کوچه و ما نمی فهمیم . یه موتوری می زنه » 

ه دبهشو فرار می کنه . آقا محمود دم در بوده دنبال موتوری می ره ولی بهش نمی رسه ، بعد هم میاد و به ما خبر می 

 ». گفتم که خطر رفع شده . 
 

 «حواست کجا بود ؟ چرا گذاشتی بره توی کوچه ؟ » امیر با خشم به من گفت : 
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گفتم که حواسمون نبود وگرنه می دونی که اصالً » اولین بار بود که امیر این طور با من حرف می زد . جواب دادم : 

 «نمی زارم بره تو کوچه . 
 

د و با من به بیمارستان آمد . در طول راه فقط به مشروب خوردن او فکر می کردم و دایم از خود امیر دیگر حرفی نز

می پرسیدم که آیا همیشه این کار را می کند و یا بار اولش است و چرا هر روز دو سه ساعت با کریم از مغازه خارج 

 می شود .

 

در این باره از امیر سوال کنم . باالخره به بیمارستان رسیدیم . کامالً مرجان را فراموش کرده بودم ، اما جرات نداشتم 

امیر مرجان را در آغوش گرفت و داخل ماشین برد . « چقدر دیر کردین ؟ می تونیم مرجان رو ببینیم . » مادر گفت : 

حرف زدم ،  معذرت می خوام باهات اون طوری» بین راه هم برایش کلی خرید کرد . بعد هم رو به من کرد و گفت : 

 «راستش خیلی ترسیده بودم . 
 

 «مهم نیست ، خدا رو شکر که به خیر گذشت . » گفتم : 
 

دعا می کردم مادرم از مشروب خوردن امیر چیزی نفهمیده باشد که خوشبختانه سوالی از من نکرد . مرجان را روی 

همچنان حواسم به امیر بود . از توی آشپزخانه  کاناپه خواباندم و به آشپزخانه رفتم تا برایش میوه بیاورم . ولی

هیچ جا ، رفته بودیم یه کم پارچه » گفت : « امیر با کریم کجا رفته بودی ؟ » صدایش کردم . وقتی آمد پرسیدم : 

 «بیاوریم . 
 

 «هر روز برای اوردن پارچه از مغازه بیرون میروی ؟ » گفتم : 
 

 «توی این چند ساله سابقه نداشته که بهم دروغ بگی !  »صدایش آشکارا می لرزید . گفتم : 
 

 «تو مشروب خوردی مگه نه ؟ » سکوت کرد و سرش را پایین انداخت و ادامه دادم : 
 

 «تو که اهل این کارها نبودی . تو رو خدا دور این کریم و خط بکش . اون آدم ... » جواب نداد . گفتم : 
 

 «باور کن همین امروز بود . دیگه این کار رو نمی کنم .  »حرفم را قطع کرد و گفت : 
 

بعد از آشپزخانه بیرون رفت . حسی به من می گفت که دروغ می گوید . نمی دانستم باید چه بکنم . حتی قدرت 

 نداشتم با او برخوردی تند داشته باشم .

 

ن کامالً خوب شده بود و دیگر حتی در حیاط هم مدتی گذشت و اصالً دیگر در این مورد با امیر صحبت نکردم . مرجا

 دوچرخه سواری نمی کرد .
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کم کم به پاییز نزدیک می شدیم . مرجان برای رسیدن به مهر ماه لحظه شماری می کرد . من هنوز به فکر امیر و 

ترسیدم بروم و او دوستی او با کریم بودم . بارها می خواستم سرزده به مغازه اش بروم . ولی جرات نداشتم . می 

 نباشد .

 

اواخر شهریور ماه بود که امیر برای خانه و مغازه تلفن خرید . خیالم کمی راحت شد . الاقل می توانستم بودن یا 

 نبودن او را در مغازه با تلفن کنترل کنم .

 

رابر می داشت . کم کم چند روز پشت سر هم به بهانه های مختلف به مغازه زنگ می زدم و هر بار خود امیر گوشی 

 نگرانی من از بین رفت و باور کردم که امیر فقط یک بار لب به مشروب زده .

 

اول مهر رسید و مرجان به کالس دوم رفت . او عاشق کتاب خواندن بود . هر بار با مرجان بیرون می رفتیم به جای 

ال بودم . امیر هم برایش کتابخانه ای سفارش هر چیز ازما می خواست برایش کتاب بخریم . من از این بابت خوشح

 داد تا کتابهایش را آن جا بگذارد .

 

امیر دیگر با کریم به بندر عباس نمی رفت ، ولی از آنجا برایشان پارچه می فرستادند . من هم کم کم قضیه ی 

مام آن نگرانیها به وجودم مشروب خوردن او را فراموش می کردم تا این که یک شب اتفاقی افتاد و باعث شد باز ت

 هجوم بیاورد .

 

یک شب ، اواسط آذر ماه ما منتظر آمدن امیر بودیم . او کمی دیر کرد . مادر شام مرجان را داد و او را خواباند . ولی 

من منتظر آمدن امیر شدم . دو سه ساعتی از وقت آمدنش گذشته بود . چند بار به مغازه زنگ زدم ، ولی هیچ کس 

را بر نمی داشت . نگران به حیاط رفتم . هوا سرد بود . چند دقیقه ای وسط حیاط ایستادم که امیر در را باز  گوشی

چقدر دیر کردی ؟ از دلشوره مردم . هیچ کس توی مغازه نبود . تا االن » کرد و وارد شد . به طرفش رفتم و گفتم : 

 «کجا بودی ؟ 
 

ا پخش شد . او تلو تلو می خورد و روی پا بند نبود . اصالً نمی توانست تعادل با ورود او به حیاط بوی مشروب همه ج

ولی او آنقدر « امیر این چه وضعیه ؟ کجا بودی ؟ چرا نمی تونی راه بری ؟ » خودش را حفظ کند . با تعجب گفتم : 

مرد امیر باشد . می خواستم  مست بود که اصالً صدای مرا نمی شنید . همه ی وجودم می لرزید . باورم نمی شد که این

 فریاد بکشم ولی نمی توانستم .

 

او تلو تلو خوران روی تختی که توی حیاط بود افتاد . نمی خواستم آقای طلوعی مستاجرمان بیرون بیاید آهسته 

ود خیره به من نگاه می کرد . نگاهش عجیب ب« با خودت چه کار کردی امیر ؟ جچرا این جوری شدی ؟ » پرسیدم : 

فهمیدم حالت طبیعی ندارد و حرف زدن با او در آن حال بی فایده « من که کاری نکردم . » و با حالتی مست گفت : 

 است .
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و را باال خواستم ا« بلند شو بریم باال . االن آقای طلوعی اینا می یان توی حیاط ، زشته . » دستش را گرفتم و گفتم : 

من استفراغ کرد . آن قدر ترسیده بودم که نمی دانستم باید چیکار کنم . فقط به ببرم که حالش به هم خورد و روی 

 خانه ی آقای طلوعی نگاه می کردم که مبادا بیرون بیایند . ولی خوشبختانه خواب بودند و صدایی نشنیدند .

 

او امیر را با این حال می دید امیر روی زمین افتاد . گریه ام گرفته بود . حتی جرات نداشتم مادر را صدا بزنم . اگر 

خیلی غصه می خورد و نگران می شد . مغزم کار نمی کرد . مات و گیج ایستاده بودم و به امیر نگاه می کردم . 

باالخره بعد از چند لحظه از آن حال بیرون آمدم و به هر زحمتی بود او را باال بردم و روی تخت خواباندم و 

وجودم بوی ترشیدگی می داد . حالم داشت به هم می خورد . به حمام رفتم تا خودم  لباسهایش را عوض کردم . تمام

 را بشورم . همین که زیر دوش رفتم بغضم ترکید و با همه ی وجودم زار زدم و آرزو کردم تمام اینها خواب باشد .

 

یر نشستم . معلوم نبود خواب می دانستم تمام این کارها زیر سر کریم است . از حمام بیرون آمدم و باالی سر ام

است یا بیدار . گاهی بلند می شد و می نشست و دور رو برش را نگاه می کرد و دوباره می خوابید . گاهی هم در 

خواب حرف های نا مبروط می زد . اصالً نمی توانستم بخوابم . تا سحر باالی سرش نشستم . نمی دانم چه طور شد 

امیر هنوز خواب بود . نباید می گذاشتم مادر بویی ببرد . او و مرجان هنوز بیدار نشده خوابم برد . وقتی بیدار شدم 

بودند . قبل از اینکه بیدار شوند ، سریع به حیاط رفتم و پله ها را شستم . آبی به دست و صورتم زدم . صبحانه را 

 آماده کردم و مرجان را صدا زدم که حاضر شود و به مدرسه برود .

 

ت یکی دو ساع» گفتم : « چرا رنگت پریده ؟ امیر دیشب کی اومد ؟ » م بلند شد . نگاهی به من کرد و گفت : مادر ه

 «بعد از اینکه شما خوابیدید . 
 

 «چرا دیر کرده بود ؟ » گفت : 
 

 «هیچی تو مغازه کار داشته . :» گفتم 
 

می گویم . از نگاهش فرار کردم . مرجان /اماده شد و ولی نگاه مادر به من طوری بود که انگار فهمیده بود دروغ 

 «پس چرا بابا امیر بیدار نمی شه منو ببره ؟ » گفت : 
 

 «امروز خودم می برمت . اون دیشب دیر اومده و هنوز خوابه . » گفتم : 
 

نداشتم بیدارش  مرجان را خودم به مدرسه رساندم . وقتی برگشتم امیر هنوز خواب بود . بیدارش نکردم . جرات

کنم . و چیزی از ماجرای شب قبل از او بپرسم . از خودم می ترسیدم . طاقت شنیدن واقعسیت را نداشتم . واقعیتی 

 که برایم بسیار تلخ بود .

 

 «چرا امیر رو بیدار نمی کنی ؟ مگه نمی خواد بره ؟ » مادر گفت : 
 

 «خسته است باالخره بیدار می شه . » گفتم : 
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 «ثریا چی شده ؟ چرا این قدر پریشونی ؟ » مادر دوباره پرسید : 
 

 «چیزی نشده ، پریشون نیستم . دیشب بد خوابیدم همین . » گفتم : 
 

 می دانستم مادر حرفم را باور نمی کند . به اتاق خودمان برگشتم . امیر همچنان خواب بود .

 

. روی تخت نشست . رنگ به چهره نداشت . هنوز هم بوی الکل می چند دقیقه ای باالی سرش نشستم تا بیدار شد 

 داد .

 

از کنارش بلند شدم . آن قدر بغض داشتم که نمی توانستم کلمه ای حرف بزنم و رفتم و کنار پنجره ایستادم و آمد و 

ی دونم کار بدی معذرت می خوام . م» جواب ندادم . گفت : « از دستم ناراحتی ؟ » مرا در آغوش گرفت و گفت : 

اون دفعه هم همینو می گفتی . دیگه تکرار نمی شه . ولی تکرار شد . نمی » گفتم : « کردم ، ولی دیگه تکرار نمی شه . 

 «دونم چرا این کار رو می کنی . مطمئنم که اون دفعه هم بار اولت نبوده و به من دروغ گفتی . 
 

م . دیشب با کریم رفتیم اون مردی که برامون پارچه می یاره جنسارو باور کن که دیگه این کار رو نمیک ن» گفت : 

 «تحویل بگیریم ، اون و کریم خوردن ، به من هم تعارف کردن . می دونم که زیاده روی کردم . 
 

از کی تا حاال توی می ری دنبال پارچه ؟ مگه خودشون نمی یارن دم مغازه تحویل بدن » به طرفش برگشتم و گفتم : 

 «در ضمن شاید کریم بهت چیزای دیگه تعراف کنه تو چشم بسته قبول کنی ؟ از اول هم از این مرد بیزار بودم .  ؟
 

امیر جدای از این که این کار از لحاظ شرعی حرومه و گناه داره باعث از بین » امیر چیزی نگفت . من ادامه دادم : 

ر من با یه دیوونه فرقی نداره ، چون نه حرف هاش و نه رفتن عقل هم میشه . کسی که مشروب می خوره به نظ

حرکاتش هیچ کدوم طبیعی نیست . حتی آدم مست ممکنه بدون این که اختیازی از خودش داشته باشه دست به 

 «جنایت هم بزنه . می گن آدم مست صفات حیوانی هم پیدا می کنه . 
 

 «رار نمی شه . معذرت می خوام . این قدر شلوغش نکن . گفتم که دیگه تک» امیر گفت : 
 

او کمی صبحانه خورد و به مغازه رفت . مرا با یک دنیا دلواپسی و نگرانی تنها گذشات . امیر به من گفت که دیگه این 

کار تکرار نمی شه ، ولی متاسفانه بارها و بارها این کار را تکرار کرد . اوایل هفته ای یک بار آن هم پنج شنبه ها بود . 

البته خیلی مست نمی کرد ، ولی به هر حال باز هم حالت طبیعی نداشت . به تدریج از پنج شنبه ها متنفر شدم و بارها 

با او صحبت کردم و از او خواهش کردم ، ولی بی فایده بود . امیر از نشئگی الکل لذت می برد و خواهش و تمنای من 

 می دانستم ناراحت است ولی چیزی به من نمی گوید .اثری نداشت . مادرم هم موضوع را فهمیده بود . 

 

کم کم هفته ای یکبار شد یک روز درمیان و بعد هم هر روز آر امش زندگی من بههم خورده بود ، به عید نزدیک 

می شدیم ، ولی من دل و دماغی نداشتم . امیر هم آن طور که باید سر کار نمی رفت و مغازه را به شاگردش سپرده 

اگر هم /آن جا می رفت با کریم ساعتها گم و گور می شدند . بهار سال شصت و پنج اصالً شروع خوبی نداشت .  بود .
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امیر بیشتر وقتش را با کریم می گذراند و توجهی به ما نداشت . یکی از روزهای تعطیل که امیر هم خانه بود مرجان 

بچه بی توجهی کرد که باالخره مادر او را راضی کرد و بیرون دایم بهانه می گرفت که او را بیرون ببریم ، آن قدر به 

 برد .

 

امیر به آشپزخانه رفت تا بساط مشروب خوردنش را آماده کند . از دستش عصبانی بودم . من هم به آشپزخانه رفتم 

 . داشت برای خودش ماست و خیار درست می کرد .

 

 «داری ؟ داری خودت رو داغون می کنی . امیر چرا دست از سر این کار بر نمی » گفتم : 
 

امیر ، دارم با تو حرف می زنم . مرجان رو فراموش » امیر بی توجه به حرف من کار خودش را می کرد . گفتم : 

کردی . من و مادر و فراموش کردی . رفتارت تغییر کرده . دیگه اون امیر سابق نیستی . تمام وقتت رو با کریم می 

 «م مستی و حالت طبیعی نداری . گذرونی . دای
 

ثریا بازم که شروع کردی ! من از بچگی کار کردم و حاال هم میخ وام لذت ببرم . همه چی دارم . چه » امیر گفت : 

اشکالی داره یه کم تفریح کنم ؟ مگه چی می شه ؟ تازه غم و غصه هایی را که از گذشته ها به دلم مونده فراموشم 

تو به اون میگی تفریح و لذت بردن ؟ چرا جور دیگه تفریح نمی کنی ؟ مثل سابق که هم کار می »  گفتم :« می شه . 

کردی و هم به ما می رسیدی . تو داری خودت رو ذره ذره می کشی . تو چه غم و غصه ای داری مه می خوای 

 «فراموشش کنی ؟ 
 

 « کلی نمی شم ؟ مواظبم . چند بار هم بهت گفتم من ال» امیر با بی خیالی جواب داد : 

 

تو داری خودت رو گول می زنی . همین االنشم الکی هستی . مگه الکلی بودن شاخ و دم داره ؟ » با عصبانیت گفتم : 

 «تو هر روز داری این کار رو می کنی . 
 

ت می گی ، ولی هر وقت صبح ناشتا الکل خوردم اون وقت تو راس» در حالی که داشت عصبانی می شد جواب داد : 

 «کریم می گه که ... 
 

کریم غلط کرده که می گه . تمام زندگیت شده اون مرتیکه ی بی همه چیز .، بیچاره . بدبخت اون » فریاد کشیدم : 

گولت می زنه تو هم اون قدر ساده ای که چشم بسته تمام حرفهای اون رو قبول می کنی . با طناب اون رفتی ته چاه 

 «ونی بیرون بیای . زندگی قشنگمون رو ویرون کردی و حالیت نیست . عمیق که نمی ت
 

بعد در حالی که عصبانی بودم ، از آشپزخانه بیرون آمدم . او بی توجه به حرف های من شروع کرد به خوردن . از 

االخره کرد و ب عصبانیت دور اتاق راه می رفتم . چند بار به آشپزخانه سرک کشیدم . امیر پشت سر هم لیوان پر می

طاقت نیاوردم . به آشپزخانه رفتم بطری مشروب را از جلوی او برداشتم و داخل ظرفشویی خالی کردم . داشتم از 

آشپزخانه خارج می شدم که او از پشت سر به من حمله کرد و چنان مرا وسط اتاق هل داد که سرن به گوشه ی مبل 

دم و آدم دیگری شده بود . در واقع اصالً شباهتی به یک انسان نداشت خورد وخون آمد . با وحشت به او نگاه می کر
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. از پشت لباس مرا گرفته بود و کشان کشان مرا به اتاق برد . کمربندش را برداشت وبا آن به جانم افتاد . با تمام 

ا نید . موهای سرم رقدرتش کمربند را به تن من می کوبید . فریاد زدم و خواهش کردم . التماس کردن ولی او نمی ش

می کشید و مرا به در و دیوار می کوبید . احساس کردم فاصله ی چندانی با مرگ ندارم . می خواستم دستانش را 

امیر خواهش می کنم غلط کردم . این قدر نزن . ازت خواهش می » بگیرم ، ولی قدرتش را نداشتم . فریاد کشیدم : 

 «کنم . 
 

ر مرا زد تا خسته شد و بعد هم لباسی پوشید و از خانه خارج شد . گوشه ی اتاق افتادم . ولی بی فایده بود . آن قد

تمام وجودم درد می کرد ، مخصوصاً قلبم که از غصه و غم به درد امده بود . باورم نمی شد امیری که به حد پرستش 

ه باشد که به خاطر مشورب مرا دوستش داشتم و دوستم داشت آن امیر ساده و بی ریا و پاک این گونه آلوده شد

 ثریای غزیزش را کتک بزند .

 

نباید می گذاشتم مادر مرا به آن حال ببیند . به زحمت خودم را به حمام رساندم و زیر دوش نشستم و به زندگیم 

ال می فکر کردم که داشت ویران می شد . سر و صورتم باد کرده بود و از سرم خون می آمد . اگر مادر مرا با آن ح

 دید دق می کرد . خدا خدا می کردم که دیر تر از خانه برگردد .

 

 از حمام بیرون رفتم و جلوی آینه نشستم . صورتم ملتهب بود . کمی آرایش کردم ، ولی فایده ای نداشت .

 

ه طرفم دوید و نزدیک ظهر بود که مرجان و مادر آمدند و به آشپزخانه رفتم و خودم را مشغول نشان دادم . مرجان ب

مرجان جون ، مگه نمی » بعد هم خواست بغلم کند . او را پس زدم و گفتم : « نمی دونی چه قدر بازی کردم . » گفت : 

با تعجب به من نگاه کرد . فهمید که تغییر کرده ام . گفت : « بینی کنار اجاق گازم ؟ خطرناکه برو بیرون االن می یام . 

 «چیزی نیست برو بیرون . » گفتم : « ر باد کرده . مامان چرا صورتت این قد» 
 

 «امیر کجاست ؟ بازم رفته پیش کریم ؟ » مادر وارد اشپزخانه شد و گفت : 
 

 «نمی دونم کجا رفت . من حموم بودم . » بدون اینکه به مادر نگاه کنم گفتم : 
 

 «باد کرده انگار افتاده زمین . مامان بزرگ ، صورت مامانم » مرجان به طرف مادر دوید و گفت : 
 

 «منو نگاه کن ! » مادر به طرف من آمد و گفت : 
 

بعد با دست صورت مرا به طرف خودش « بهت می گم منو نگاه کن . » سرم را پایین انداختم . مادرم دوباره گفت : 

ه خوب:» در آغوش گرفت و گفت  برگرداند . وقتی سر و صورت باد کرده ی مرا دید ، چشمانش پر از اشک شد . مرا

علی زنده نیست تو رو این طوری ببینه . یعنی این امیر همون امیر چند سال پیشه ؟ همونی که من و بابات مثل پسر 

نداشته مون دوستش داشتیم ؟ چرا امیر این قدر عوض شده ؟ خدا از این کریم نگذره . منو بگو که چقدر ازش دفاع 

 «داره و تنهاست . می خوای من برم و باهاش حرف بزنم ؟  می کردم و می گفتم گناه
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 «فایده اش چیه ؟ امیر دیگه آلوده شده و ما هم کاری از دستمون بر نمی یاد . االن هم مطمئنم پیش اونه . » گفتم : 
 

 ی دانستم مادر همآن شب امیر به خانه نیامد و من تا صبح بیدار ماند م و اشک ریختم . صبح خیلی زود امیر آمد . م

جوابی  «از من متنفر شدی ؟ » بیدار است . امیر آمد و کنار من نشست . نمی توانستم حرف بزنم . بی مقدمه پرسید : 

معذرت می خوام . می » نداشتم که بدهم . دستانش را دور کمرم حلقه کرد و مرا به خودش نزدیک کرد و گفت : 

 «ی منو نبخشی . بهت قول می دم که دیگه لب به مشروب نزنم . دونم مثل یه حیوون شده بودم . حق دار
 

تو بارها به من قول دادی ، ولی به قولت عمل نکردی . دیگه مهم نیست برام که بخوری یا نخوری . تو دیروز » گفتم : 

ه تو رو آلودقلب منو شکستی . تو اون امیر ده سال پیش نیستی . اون امیری که اون قدر پاک بود و خوب . کریم 

 «کرده . هر کاری دوست داری بکن . دیگه هیچی برام مهم نیست . 
 

از کنارش بلند شدم و به آشپزخانه رفتم . اصالً نمی توانستم او را ببخشم . امیر هم به آشپزخانه آمد و من مشغول 

 «نمی خوای باهام حرف بزنی ؟ » درست کردن چای بودم . امیر گفت : 
 

به خدا به جون مرجان دست خودم نبود . دیشب تا صبح تو مغازه بودم و اشک ریختم . باور » فت : سکوت کردم گ

 «نمی کنی ؟ 
 

 «می دونم توی این مدت زیاده روی کردم ولی بهت ... » همچنان مشغول کار خودم بودم . او ادامه داد : 
 

بدی ؟ امیر من دیگه نمی تونم به این قول های پوچ  باز می خوای بهم یه قول بی اساس» حرفش را بریدم و گفتم : 

تو دلخوش باشم ، چون دروغه . فقط حرفه ! تو داری همه چیز رو خراب می کنی تو سایه ی سر من و مامان و مرجان 

 «هستی ، ولی متاسفانه این سایه داره کمرنگ می شه . 
 

 بهش لب نمی زنم .بهم یه فرصت دیگه بده . به جون مرجان دیگه »امیر گفت : 

 

 هنوزم باورم نمی شه تو اون طوری منو» دستم را روی صورتم گذاشتم و بی اختیار اشک می ریختم و با بغض گفتم : 

 «زده باشی . جسمم احساس درد نمی کنه ، ولی قلبم و روحم زخمی شده . 
 

ریا عزیزم ! معذرت می خوام . تو رو خدا منو من با تو چه کردم ! لعنت به من ! ث» امیر مرا در آغوش گرفت و گفت : 

 «ببخش . من عاشقت هستم . طاقت گریه ی تو رو ندارم . ازت خواهش می کنم منو ببخش . 
 

او را بخشیدم . چون دوستش داشتم . امیز از همان روز لب به مشروب نزده و باقی مانده ی تعطیالت را به تفریح 

به من یک ماه بیشتر دوام نداشت . دوباره شروع کرد و من دیگر حرفی نمی زدم .  گذراندیم ، ولی متاسفانه قول او

 خودم را به دست سرنوشت سپرده بودم .

 

مادر روز به روز از غصه پیر تر می شد . مرجان هم متوجه تغییرات امیر شده بود . از دست من کاری جز غصه 

 خوردن ساخته نبود .
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یبهشت توی حیاط بودم که صدای در آمد و رفتم و در را باز کردن در کمال تعجب حاج یکی از روزهای آفتابی ارد

خیر  »مرتضی را پشت در دیدم . قلبم فرو ریخت . فکر کردم اتفاقی برای امیر افتاده . به او سالم کردم و پرسیدم : 

 «باشه ، اتفاقی افتاده ؟ 
 

 «نه اومدم بهتون سر بزنم . » گفت : 
 

 تم دروغ می گوید . چون در این چند سالی که پدرم فوت کرده بود سابقه نداشت که به خانه ی ما بیاید .می دانس

 

تعارف کردم و او وارد خانه شد . مادر هم از دیدن حاج مرتضی تعجب کرد . تعارفش کردیم . نشست . برایش چای 

من میخوام برم . بیا یه دقیقه بشین باهاتون » ت : آوردم . می خوایتم برای اوردن میوه به آشپزخانه بروم . که گف

 «حرف دارم . 
 

کنار دست مادر نشستم و منتظر شدم تا حاج مرتضی حرفش را بزند . او جرعه ای از چایش را نوشید و بعد از چند 

ند آقا خد ابیامرز چنمی دونم این حرفایی که می خوام بزنم به من ارتباط داره یا نه . ولی چون با علی » دقیقه گفت : 

ساله بودم و امیر رو هم من به اون معرفی کردم و باعث شدم دوماد این خونواده بشه وظیفه ی خودم می دونستم 

 «بیام این جا . 
 

 «تو رو خدا ، حاج مرتضی نصف جون شدم . بگین چی شده ! » با نگرانی گفتم : 
 

ر دارین . اون دیگه امیری نیست که من و شما می شناختیم نیست . نمی دونم از حال و روز امیر چه قدر خب» گفت : 

از همون اول که با کریم قاطی شد چند بار بهش گوشزد کردم که کریم آدم درست و حسابی نیست ، ولی اهمیت 

 «نداد . حاال هم که ... 
 

دایم با کریم به خونه اش می  امیر بد جوری آلوده شده . اون» حاج مرتضی سکوت کرد و بعد از چند لحظه گفت : 

 «ره . نمی دونم خبر دارین یا نه که زن و بچه ی کریم هم گذاشتن و رفتن . راستش این طور که به من گفتن امیر ... 
 

 «حاج مرتضی ، امیر چی ؟ » نمی خواست حرفش را ادامه بدهد . گفتم : 
 

ن کریم تو خونه اش قمار راه می ندازه . امیر هم قاطی اونا اومدن به من گفت» او در حالی که سرش پایین بود گفت : 

شده . نمی شد بهتون نگم اون آلوده ی الکل هم شده و هم بدتر از اون آلوده ی قمار . تا دیر نشده اون رو به زندگی 

وض این طوری عنه این امکان نداره . یعنی در عرض چند ماه امیر » دو دستی به سرم کوبیدم و گفتم : « برگردونین . 

 «شده ؟ باورم نمی شه . این چه طوفانیه که به زندگیم اومده ؟ من چی کار کنم ؟ 
 

اون زن بیچاره کریم پسرش رو برداشت و رفت . دیگه از دست کارهای کریم کالفه شده بود . » حاج مرتضی گفت : 

تاق حبس کرد . حاال که پای امیر هم اونجا از پس که توی خونه یه مشت مرد رو جمع می کرد و اون دو تا رو تو یه ا

باز شده . متاسفانه جوون های ما فکر می کنن اعتیاد فقط تریاک و هروئینه و اگه هر روز مشروب بخورن معتاد نمی 
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شن ، ولی فقط خودشون و گول می زنن . من می دونم که امیر هر روز مشورب می خوره . حاال هم که داره به قمار 

 «شه هر دوی اینا خونه خراب کنن . به خدا نمیخواستم شما رو ناراحت کنم ، ولی وظیفه داشتم بگم .  هم آلوده می
 

حاج مرتضی رفت و من و مادر را با یک دنیا غم و غصه تنها گذاشت . مستاصل و درمانده بودم . حتی نمی توانستم در 

ختی در این سال ها با من بود به یکباره از بین رفت . این باره کلمه ای با مادر صحبت کنم . تمان /ان احساس خوشب

جز یاس و نا امیدی و وحشت حس دیگری نداشتم . روزها از پی هم می گذشتند و امیر روز به روز بدتر می شد . از 

 لحاظ جسمی هم ضعیف شده بود . حتی صبحها هم مشروب می خورد . بارها و بارها با او صحبت کردم . 

 

و التماس کردم . ولی او /انقدر عوض شده بود که حتی دیگر ما را نمی شناخت . اگر هم زیاد با او اشک ریختم 

 صحبت می کردم از کوره در می رفت و داد و بیدار راه می انداخت . مرجان هم از لحاظ روحی خیلی لطمه دیده بود .

 

ا من ب» یر بردارد ، ولی او خنده ای کرد و گفت : یک بار که به سراغ کریم رفتم و از او خواهش کردم دست از سر ام

 «او کاری ندارم . خودش ول کن نیست . هر کی بالیی سرش میاد خودش می کنه . 
 

بهار و تابستان تمام شد و پاییز رسید . دایم با مرجان صحبت می کردم که پدرش مریض است و نباید او از این بابت 

باهوش تر از آن بود که دروغ مرا باور کند . مادر بارها از من خواست که به تبریز لطمه ای به درسش بزند . ولی او 

 برویم . تا با پدر و برادرهای امیر صحبت کنیم ، ولی می دانستم بی فایده است .

 

می ن» از مادر خواستم چند روزی به خانه ی عموهایم برود تا دور از هیاهوی خانه باشد ، ولی قبول نکرد و گفت : 

 «تونم تو رو تنها بذارم . 
 

یک سالی بود که امیر دیگر امیر سابق نبود و من می دانستم تمام اینها زیر سر کریم است . چندین بار از حاج 

بی فایده است ، چون خیلی سریع » مرتضی خواستم که با اهل محل از دست کریم شکایت کنند ولی او جواب داد : 

کسی هم جرات نداره از او شکایت کنه چون وقتی ولش می کنن تا زهرش رو نریزه ول کن آزاد می شه . غیر از این 

 «نیست . 
 

امیر آن قدر آلوده ی مشورب و قمار شده بود که دیگر به مغازه هم نمی رفت و کم کم سر وسایل زندگی مان شرط 

مغازه رسید . با این که آن جا به نام من  بندی می کرد . اول ماشین را باخت و بعد اجناس مغازه . بعد هم نوبت خود

بود ، ولی کریم نامرد با آن دوستانش که از خودش نامردتر بودند از امیر امضا می گرفتند . اول نیمی از مغازه در 

 شرط بندی های امیر به کریم رسید و بعد هم نوبت بقیه ی مغازه شد . بدبختی را با همه ی وجود احساس می کردم .

 

انستم نوبت خانه هم می شود . مادر اجاره ی خانه را به من می داد تا خانه بی خرجی نماند و بعد هم بیکاری را می د

 بهانه کرد شروع کرد به خیاطی . من هم کمکش می کردم .

 

الخره . بامی دانستم دیر یا زود خانه را هم به کریم بدهیم . خوشحال بودم که الاقل یکی از طبقات به نام مادرم است 

هم آن روز تلخ رسید و امیر خانه را هم باخت . نمی توانستم باور کنم که امیر این چنین مسخ شده باشد . او بدون 
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چون و چرا از کریم اطاعت می کرد . حتی بعد از این که همه چیزمان را از دست دادیم به اصرار امیر و از روی 

 ناچاری چند برگ سفته را هم امضا کردم .

 

امیر دیگر هیچ کس را غیر از کریم نمی شناخت . نه زن و نه بچه اش را می شناخت و نه دیگر عشقی در وجود او 

مانده بود . مجبور شدیم که از مستاجرهای طبقه ی پایین بخواهیم که /ان جا را تخلیه کنند . با دلی پر از غصه از 

ا عشق به آن پا گذاشته بودم دل کندم و وقتی وسایلم را جمع می خانه ای که یک روز با هزار امید و آرزو و با یک دنی

کردم با همه ی وجود زار می زدم . همه آن ها را امیر تهیه کرده بودم ، ولی حاال دیگر امیری وجود نداشت . او 

 یسروحش را به شیطان دوخته بود . فقط جسمی داشت که /ان هم هیچ فرقی با مرده نداشت . روحش را کریم ابل

تسخیر کرده بود . دیگر اجاره ای هم نبود که با آن مخارج خانه را تامین کنیم . تصمیم گرفتم وسایلم را بفروشم 

یک چرخ خیاطی بخرم تا با مادر برای خرج خانه خیاطی کنم دل کندن از آن اسبابها برایم مشکل بود ، ولی چاره ای 

با من چنین کرده و چرا یک باره آسمان آفتابی مرا ابرهای  نداشتم . دایم از خودم می پرسیدم که چرا سرنوشت

سیاه پوشانده اند . مادر بارها از من خواست از امیر جدا شوم . خانه را بفروشیم و به تبریز برویم . ولی من نمی 

ر دهم ، اما امیتوانستم امیر را تنها بگذارم . هنوز دوستش داشتم و امیدوار بودم بتوانم او را از این منجالب نجان ب

انگار از دست و پا زدن در آن لجنزار لذت می برد و حاضر نبود با کمک من از آنجا خارج شود . چاره ای جز قبول 

 سرنوشت نداشتم .

 

 امیر گاهی شب ها هم به خانه نمی آمد و من تا صبح بیدار می ماندم و به سرنوشتم فکر می کردم .

 

ذشت و من و مادر با هم خیاطی می کردیم . یکی از روزهای سرد زمستان بود و ما مدتی از خالی کردن خانه می گ

مشغول دوخت و دوز بودیم که صدای باز شدن در آمد پشت پنجره رفتم که ببینم کیست . در کمال تعجب امیر را 

ای چه آن جا آمده اند . دیدم که همراه امیر با چند مرد دیگر وارد حیاط شدند . قلبم به شدت می زد . نمی دانستم بر

 «هیچی ، می خواهیم بریم باال . » امیر گفت : « اینا برای چی این جا اومدن ؟ » امیر وارد خانه شد . پرسیدم : 
 

 «برید باال چی کار ؟ » با تعجب گفتم : 
 

 «خونه کریم دیگه تابلو شده . قراره این جا جمع بشیم . » امیر پاسخ داد : 
 

حاشا به غیرتت ، دستت درد نکنه . تو این یک سال هر کاری کردی دم نزدم . دیگه می خوای خونه » م : فریاد کشید

رو بکنی قمار خونه و یه مشت الت گردن کلفت رو جمع کنی این جا ؟ مگه سه تا زن توی این خونه نیستن ؟ تو تا 

نامرد که تو رو این طوری بی غیرت و بی  کجا پیش رفتی ، امیر ؟ هیچ به مرجان فکر کردی ؟ لعنت به این کریم

خفه شو ، باال دیگه خونه ی تو نیست . صاحبش یکی دیگه است . هر کاری هم » امیر فریاد کشید : « روح کرده . 

 بعد هم از در خارج شد .« بخواد می کنه . 

 

وری می کنه ؟ انگار یکی ما رو مامان چرا خدا با ما این ط» مادر اشک می ریخت و به آغوشش پناه بردم و گفتم : 

 «نفرین کرده . ای کاش همه ی این چیزا تو خواب بود . ای کاش بابا زنده بود . 
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بعد با هم اشک ریختیم . از ان روز به بعد حتی جرات نداشتیم وارد حیاط شویم ، چون از نگاههای آلوده در امان 

ایطی که آنجا داشت کسی جرات نمی کرد برای خریدش پا نبودیم . مادر خانه را برای فروش گذاشت ولی با شر

 پیش بگذارد .

 

می دانستم همسایه ها هم از وضعیت راضی نیستند ، ولی هیچ کس جرات اعتراض نداشت از وقتی که آن جا جمع 

 می شدند امیر دیگر پایین هم نمی آمد .

 

غیر از ما . تمام فصل های زندگی ما زمستان بود و هیچ اسفند ماه شد . همه خود را برای سال نو آماده می کردند . 

 شباهتی به بهار نداشت .

 

شب جمعه ی آخر سال من و مادر و مرجان به بهشت زهرا رفتیم و سر خاک پدر حسابی اشک ریختم . مادر با سنگ 

ه یستی که ببینی امیر چعلی ، طاقتش رو ندارم ، منو ببر پیش خودت . ن» به قبر پدر می زد و با گریه می گفت : 

موجودی شده . اون امیر که مثل پسرت بود مرده . حاال جاشو یکی دیگه گرفته . کسی که ما نمی شناسیمش . اون 

 «تمام صفات خوبش رو درونش کشته و دیگه هیچی نداره . 
 

ید و من هم کنارش وقتی برگشتیم مادر حال خوشی نداشت . از او خواستم استراحت کند . او روی تخت دراز کش

 نشستم . به صورتش خیره شدم . در این مدت غم و غصه صورتش را پر از چین و چروک کرده بود .

 

پدرت عاشق امیر بود . مطمئنم اگه االن زنده بود از غصه » مادر دستان مرا گرفت و روی صورتش گذاشت و گفت : 

 «دق می کرد . همون بهتر که نیست . 
 

مامان اگه اون زنده بود نمی » مادر ادامه داد : « ن ، اگه اون زنده بود نمی ذاشت امیر این طوری بشه . ماما» گفتم : 

 «ذاشت امیر این طوری بشه . 
 

اون خدا بیامرز از همون جوونیش از مشروب و الکل متنفر بود . اون موقع ها این چیزا مد نبود و » مادر ادامه داد : 

پر از کافه بود ، ولی یادم نمی یاد پدرت حتی یکبار به اونجور جاها رفته باشه . همیشه می  خیلی هم علنی . تهران

گفت ساقی آدمای مشروب خور شیطونه . اون پیاله شونو پر می کنه و با لذت اونارو از عالم انسانی خارج می کنه . 

، چون این کار یعنی دوستی با  خدا بیامرز می گفت الکی نیست که خدا و پیغمبر شراب خوری رو حروم کردن

شیطون که دشمن خداست . امیر را هم برای همین دوست داشت . می گفت مثل جوونی های خودمه . اهل هیچ 

 «برنامه ای نیست ، ولی حاال ... 
 

 «مادر تو رو خدا این قدر غصه نخور . خواهش می کنم خودت رو از بین می بری . » گریه امانش نداد . گفتم : 
 

 «اگه من بمیرم تو چی کار می کنی ؟ » مادر با گریه ادامه داد : 
 

 «مامان این حرفا رو نزن ، خواهش می کنم . » گفتم : 
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مادر تا شب گرفته و غمگین بود ، خیلی بیشتر از روزهای گذشته . برعکس هر سال عید بدون کوچک ترین شور و 

ان می سوخت ، اما خدا روشکر می کردم که او دختر است . چون دختر هیجانی به خانه ی ما آمد و دلم برای مرج

بودنش باعث شده بود مسایل را خوب درک کند . دایم از او می خواستم خوب درس بخواند تا در آینده انسان 

سا ب مفیدی برای جامعه باشد . می دانستم اگر پسر بود به هیچ عنوان نمی توانستم روح سرکش او را آرام کنم و چه

 که همراه پدرش می رفت . از این فکر بر خود لرزیدم و هزار بار شکرگذار بودم که او همیشه کنار من و مادر است .

 

بهار شصت و شش برایمان هیچ لذتی نداشت . بعد از تعطیالت عید مرجان مدرسه را از سر گرفت و ما هم گذراندن 

 آن روزهای تلخ را .

 

که مرجان به شدت مریض شد و تب کرد . آن روز نگذاشتم به مدرسه برود و او را پیش  اواخر فروردین ماه بود

 دکتر بردم . مادر گفت که به امیر بگویم ، ولی می دانستم که فایده ای ندارد . به مادر جواب دادم :

 

. ما برای امیر وجود مامان مگه اون این چیزا رو می فهمه ؟ خودم بردمش دکتر ، خودم هم ازش مراقبت می کنم » 

 «نداریم . 
 

آن شب به خاطر مرجان بیدار بودم و دایم او را پاشویه می کردم . کم کم تبش پایین آمد . اما من هرچه کردم 

خوابش نبود . آن شب احساس بدی داشتم . اول فکر می کردم به خاطر بیماری مرجان است . ولی وقتی خوب فکر 

 د . دلشوره ی عجیبی داشتم . دایم به اتاق مادر می رفتم و به او سر می زدم .کردم دیدم ربطی به او ندار

 

 گاهی پشت پنجره می رفتم و به حیاط خیره می شدم

 

برای این که از ان حالت خارج شوم لباس هایی را که دوخته بودم آوردم و شروع کردن به دوختن دکمه ها و پس 

ولی آرام و قرار ندشاتم و ناگهان حس غریبی مرا به حیاط کشاند . می  دوزی که نیاز به چرخ خیاطی نداشت .

خواستم برگردم ، ولی قدرت حرکت نداشتم انگار نیرویی مرا به طرف پله ها هل می داد و به من می گفت از ان ها 

هایم را در آوردم و باال بروم . به شدت از خانه ی طبقه ی باال می ترسیدم ، ولی اختیاری از خودم نداشتم . دمپایی 

 آرام بی صدا از پله ها باال رفتم .

 

چراغ روشن بود . می دانستم آن ها بیدار هستند . آهسته پشت در رفتم . قلبم به شدت می زد . احساس می کردم 

ا رصدای قلب من در سکتو پله ها می پیچید . دستم را روی سینه ام گذاشتم و به زیر پنجره خزیدم تا صدای آن ها 

 «امشب می خوای چی کار کنی ؟ » واضح تر بشنوم . صدای کریم را شنیدم که به امیر می گفت : 
 

 «امشب هم به من قرض بده . به خدا بهت بر می گردونم . » امیر جواب داد : 
 

 «مرد حسابی ، کلی بهم بدهکاری . » کریم خنده ای کرد و گفت : 
 

 «نت امضا کرده . باید یه فکر دیگه ای بکنی ! تازه چند تا از سفته ها رو هم ز
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 « خب طبقه ی پایین هست . » امیر گفت : 

 

 «اون که مال تو نیست . خونه ی مادر زنته . باید روی یه چیز چیز دیگه شرط بندی کنی . » کریم گفت : 
 

 «. بهش می گم بدهکارم قبول می کنه . آخه من که دیگه چیزی ندارم . می تونم مادر زنم رو راضی کنم » امیر گفت : 
 

 «نمی شه . من خونه می خوام چی کار ؟ » کریم چند لحظه سکوت کرد . گفت : 
 

 «پس می گی چی کار کنم ؟ می بینی که دیگه هیچی برام نمونده . » امیر جواب داد : 
 

 «که به درد تو بخوره . چرا یه چیز خیلی با ارزشی ندارم » کریم خنده ای شیطانی کرد و گفت : 
 

 «چرا داری ! » کریم گفت : 
 

اگه باختی باید بی چون و چرا شرط رو بدی وگرنه با این همه بدهکاری و سفته می اندازمت گوشه ی » امیر گفت : 

 «زندان . 
 

 «ون . تو رو خدا کریم ، من و تو با هم رفیق بودیم . این نامردیه که منو بندازی زند» امیر گفت : 
 

 «اگه روی اون چیزی که من می گم شرط بندی کنی و ببازی کاری باهات ندارم . » کریم گفت : 
 

 «خب بگو چی هست ؟ » امیر گفت : 
 

 «زنت رو می گم . » کریم گفت : 
 

ن رش را نه ایتمام تنم یخ کرد . قدرت حرکت نداشتم . باور کردنی نبود . امیر می خواست مرا در قمار ببازد . همس

ست ، نه کریم این ممکن نی» امکان نداشت . شاید اشتباه شنیده بودم . ولی نه متاسفانه حقیقت داشت . امیر گفت : 

 «اون زنمه . 
 

 «زنته ؟ مگه تو دیگه زن و بچه هم حالیته ؟ پس قبول نمی کنی ؟ » کریم پوزخندی زد و گفت : 
 

 «نامردیه . نمی تونم ، این » امیر جواب داد : 
 

 «خب ، پس بدهکاریت رو بهم بدی و گرنه ... » کریم بلند شد و گفت : 
 

 «نه ، کریم خواهش می کنم . » امیر روی پای کریم افتاد و گفت : 
 

باور کردنی نبود . امیر که یک روزی به شدت از کریم متنفر بود و او را آدم حساب نمی کرد حاال روی پای او افتاده 

 و این چنین درمانده التماسش می کرد . بود
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همین که گفتم ، اگه باختی که باید زنت رو طالق بدی . اگر هم بردی این خونه رو بهت » کریم او را هل داد و گفت : 

 «بر می گردونم . 
 

شنیدم امیری که همه چیز دور سرم چرخید . چشمانم سیاهی رفت . خدایا چه می « باشه ، قبول . » وقتی امیر گفت : 

عاشقانه دوستم داشت ، حاال می خواست دو دستی مرا تقدیم آن شیطان پست فطرت کند . فریاد کشیدم نه این 

 امکان نداره .

 

وای امیر تو می خ» کریم و امیر و بقیه با صدای من به ایوان آمدند و همه خیره به من نگاه می کردند . فریاد کشیدم : 

 «چه کار کنی ؟ 
 

امیر به خدا امشب خودم رو می کشم . تو می خوای » کریم با حالت زننده ای سر تا پای مرا نگاه می کرد . گفتم : 

 «روی من شرط بندی کنی ؟ تو یه حیوونی ! تو مثل خوک شدی که هیچ غیرتی نداره ! 
 

 دم .از پلهه ا پایین دو« گورت رو گم کن . برو پایین . » امیر مرا هل داد و گفت : 

 

 گریه امانم نمی داد . به گوشه ی اتاق پناه بردم . باید کاری می کردم و خودم را از آن گرفتاری نجات می دادم .

 

د هیچی مادر . بلند شو بای» گفتم : « چی شده ثریا ؟ » به سراغ مادر رفتم و او را صدا زدم . هراسان بیدار شد و گفت : 

 «نیست . تا شما اماده بشین من می رم مرجان رو بیدار کنم .  بریم . این جا دیگه جای موندن
 

 «مامان سوال نکن . » گفتم : « ثریا نصف شبی چی شده ؟ کجا بریم این وقت شب ؟ مگه چی شده ؟ » مادر گفت : 
 

وشاندم . مادر به سراغ مرجان رفتم و او را بلند کردم . مرجان هاج و واج مرا نگاه می کرد و لباسهایش را به او پ

 «تو رو خدا زود باش . « مامان چرا آماده نمی شی ؟ » همچنان ایستاده بود . گفتم : 
 

 «تو رو خدا بگو چی شده . قلبم داره از تو سینه م بیرون می یاد . » مادر گفت : 
 

نه ستی تقدیم کریم می کامیر روی شرط بندی کرده . اگه ببازه من رو دو د» ناگهان بغضم ترکید و فریاد کشیدم : 

 «می فهمی مامان ؟ دامادت می خواد من رو طالق بده تا زن کریم کثافت بشم . 
 

حاال فهمیدی چرا نصف شبی دیوونه شدم ؟ تا صبح نشده باید از این خونه بریم » مادر روی زمین ولو شد ، گفتم : 

 «بیرون . 
 

ی چشمش روی صورتش می غلطتید . بلند شد و لباس پوشید .  مادر آرام و بی صدا گریه می کرد . اشک از گوشه

آرام در را باز کردیم و وارد حیاط شدیم . آهسته خودمان را پشت در رساندیم . ولی باور کردنی نبود . کنار در یکی 

 « .کجا ، نصف شبی ؟ تشریف داشته باشین » از نوچه های گردن کلفت کریم ایستاده بود و تا ما را دید گفت : 
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 «برو کنار ، لندهور عوضی ! » فریاد کشیدم : 
 

 «جون شما نمی شه . دستور /آقا کریمه . » لبخندی زد و گفت : 
 

 «مرده شور تو و اون آقا کریمت رو ببره . » دوباره فریاد کشیدم : 
 

 بعد هم به طرفش هجوم بردم . با مشت و لگد به او کوبیدم .

 

 «رو زن دست بلند کنم ، برو کنار وگرنه ..  نمی خوام:» او گفت 
 

 «وگرنه چی ؟ هیچ غلطی نمی تونه بکنی ، پست فطرت کثافت . » گفتم : 
 

 من سعی کردم او را از کنار در عقب بکشم ، ولی بی فایده بود . من یک زن بودم و در برابر او قدرتی نداشتم .

 

 «خلیل ، چه خبره نصف شبی ؟ االن مردم می ریزن این جا ! » و گفت :  با صدای داد و بیداد من کریم به حیاط آمد
 

 «آقا کریم ، اینا می خوان برن . مگه شما دستور ندادین این جا بمونن ؟ » خلیل گفت : 
 

امیر جونت شرط رو باخت . بهم نوشته هم داد . در ضمن اگه این کار و نکنه تو هم :» کریم به طرف من آمد و گفت 

 «مراهش می ری زندون . همین فردا طالقت می ده . ه
 

چاره  »کریم سفته هایی را که امضا کرده بودن از جیبش در آورد و گفت : « دستت به جنازه منم نمی رسه . » گفتم : 

 «ای نداری . باید قبول کنی . 
 

ش می لرزید . چاره ای نداشتیم و مرجان گریه می کرد و مادر هم رنگ به چهره نداشت و از ناراحتی همه ی وجود

باید به خانه بر می گشتیم . وارد خانه که شدیم به آشپزخانه رفتم . هیچ اختیاری از خودم نداشتم . چاقو را برداشتم . 

 نه ثریا ، تو رو خدا . این» باید خودم را می کشتم . باید رگ دستم را می زدم . ولی مادر به طرفم آمد و فریاد کشید : 

 «ر و نکن . کا
 

مامان ، امیر باید فردا منو طالق بده . من چه طوری کریم رو تحمل کنم ؟ بند بند وجودم از اون » با گریه گفتم : 

 «نفرت داره . من نمی تونم این بدبختی رو تحمل کنم . 
 

می خوای دخترت رو به به خاطر مرجان این کار رو نکن . خواهش می کنم من خیلی زنده نمی مونم . » مادر گفت : 

 «کی بسپری ؟ تو رو خدا ثریا . دخترت رو بدبخت نکن . 
 

 «اونم می کشم ، نمی تونم با خواری زندگی کنم . » گفتم : 
 

 «نه تو نمی تونی این کار و بکنی . به خدا توکل کن . » مادر گفت : 
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شدم . می گفتم ای کاش زودتر از این به حرف مادر گوش چاقو را انداختم و به آغوش مادر پناه بردم . از امیر بیزار 

می دادم و از او جدا می شدم . ولی حاال خیلی دیر شده بود . من و مادر تا صبح بیدار بودیم . مرجان روی پای من 

خوابش برده بود . صبح که شد آرزو می کردم ای کاش شب گذشته کابوس بوده باشد . ولی وقتی امیر و کریم با 

 نفر دیگه وارد خانه شدند فهمیدم که با چه واقعیت تلخی روبه رو هستم . چند

 

امیر با من چه کردی ؟ چه طوری می خوای من » به امیر نگاه کردم . ولی در نگاهش همه چیز مرده بود . به او گفتم : 

بکشم . تا امروز رو  و طالق بدی ؟ زندگی شیرینمون رو مثل زهر کردی . ای کاش دیشب مادر می ذاشت خودم رو

 «نبینم . 
 

ولی انگار امیر صدای مرا نمی شنید . بی اختیار همراه آنها به محضر رفتم . در عرض چند دقیقه خطبه ی طالق 

خوانده شد و من و امیر از هم جدا شدیم . می دانستم تا سه ماه کریم نمی تواند مرا به عقد خود در آورد ولی چهار 

 . چشمی مراقب من بود
 

وقتی از محضر بیرون آمدیم ، کریم به نوچه هایش اشاره کرد و آن ها را همراه خود بردند . قلبم از جایش کنده شد 

 «کجا کی برینش ؟ » . گفتم : 
 

ولی کسی جوابم را نداد . امیر از کنارم رفت و من دیگر هرگز او را ندیدم . از آن لحظه خودم را مرده می دانستم . 

 که باید به زنده بودن تظاهر کند . مرده ای

 

تا وقتی به خانه رسیدیم ، کریم کلمه ای با من حرف نزد وارد خانه شدم و او باال رفت . مرجان به مدرسه نرفته بود 

 «همه چی تموم شد . امیر رفت . مامان ، یعنی چی می شه ؟ » مادر مرا در آغوش گرفت . با گریه گفتم : 
 

نوازش می کرد . قطرات اشک رو که روی موهایم می چکید کامالً احساس می کردم . مرجان دستانم  مادرم وهایم را

 «مامان چی شده ؟ بابا امیر کجا رفت ؟ » را گفت و گفت : 
 

هیچی دخترم . بابات حالش خیلی بد بود بردنش بیمارستان . تو فقط به درسات برس . ازت خواهش می » گفتم : 

 «ر از درست فکر نکن باشه ؟ بهم قول می دی ؟ کنم یه هیچی غی
 

 «باشه ، مامان قول می دم . » مرجان گفت : 
 

مادر حال خوشی نداشت . آن روز تا شب کریم را ندیدم و کسی هم به خانه نیامد . نمی دانستم چه بالیی سر امیر 

 آورده اند .

 

تنش پر از عقرب شده و او فقط فریاد می کشد . کریم را  شب تا صبح کابوس می دیدم . خواب امیر را می دیدم که

می دیدم که با خنده های وحشتناک از درون آتش بزرگی بیرون می آید و امیر را همراه خود می برد . چندین بار از 
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 هخواب پریدم . پریشان بودم . صبح مرجان را راهی مدرسه کردم و باز هم از او قول گرفتم که در مدرسه حواسش ب

 معلم و درس باشد .

 

یک ساعت بعد از راهی کردن مرجان ، صدای در آمد و کریم وارد شد . همه ی وجودم از نفرت لرزید ، ولی او پایین 

نیامد و من از این بابت خوشحال شدم . او قانوناً باید سه ماه صبر می کرد و من امیدوارم بودم که در این سه ماه ورق 

شود . سراغ مادر رفتم . او هنوز در رختخواب بود . نخواستم او را صدا کنم و خودم را  برگردد و همه چیز عوض

مشغول کردن ساعت از ده هم گذشت ، ولی مادر بیدار نشد . هیچ وقت سابقه نداشت او تا آن ساعت بخوابد . 

ولی  کشیدم . آهسته باالی سرش رفتم . رنگ به چهره نداشت . کنار تختش نشستم و آهسته به صورتش دست

صورتش یخ بود . وحشت کردم . او را تکان دادم . حرکتی نکرد . با صدای بلند صدایش زدم . هیچ عکس العملی 

نشان ند اد . با تمام وجود جیغ کشیدم . او مرده بود و مرا با آن همه غم و غصه تنها گذاشته بود . از صدای جیغ من 

رابر شد . وقتی او را در آستانه ی در دیدم به او حمله ور شدم و فریاد کشیدم کریم پایین دوید . نفرتم از او چندین ب

 «تو اون رو کشتی . توی کثافت باعث مرگ اون شدی . از غصه دق کرد . بدبخت شدم . بدون او ن چی کار کنم ؟ : » 
 

ن و امیر مرد . ای خدا ، بدون اون بیا ببین مادرم مرد . از غصه ی م» کریم مات و متحیر به من نگاه می کرد . گفتم : 

 «چی کار کنم ؟ 
 

با اون » کریم به طرف تخت مادر رفت . خواست به او دست بزند ، ولی با همه ی وجود او را هل دادم و گفتم : 

 «دستای کثیف بهش دست نزن . تو همه ی وجودت آلوده است نامرد . 
 

ا تکیه گاه من بود از کنارم رفته بود و تنهایم گذاشته بود . او را به من جیغ کشیدم و گریه می کردم . مادرم که تنه

 بیمارستان رساندیم ، ولی فایده ای نداشت .

 

 مادر بر اثر سکته ی قلبی درگذشت .

 

مرجان هم مثل من مرگ مادر را باور نمی کرد. خیلی زود خبر مرگ او در محل پیچید . به عموهایم و پدربزرگ و 

 رم خبر دادم . می دانستم خیلی زود به تهران کی آیند . تنهایی را با همه ی وجود حس می کردم .اقوام ماد

 

جنازه ی مادر در سردخانه بیمارستان ماند تا فردای آن روز تشییع شود . با آنکه حالم اصالً خوب نبود پیش کریم 

غونم می کنه . تو غیر از این که امیر و از من گرفتی من االن یه غم بزرگ روی دلمه که داره دا» رفتم و به او گفتم : 

باعث مرگ مادرم هم شدی . با این حال یه خواهش ازت دارم ، نمی دونم هنوز اونقدر مردونگی تو وجودت هست 

که تقاضای منو قبول می کنی یا نه ؟ نمی خوام هیچ کدوم از فامیلها جریان امیر رو بفهمن . اگر هم پرسیدن اون 

 «می خوام بگم یکی از اقوامش فوت کرده و رفته تبریز . ازت خواهش می کنم تو هم چیزی نگو . کجاست 
 

 «باشه . » کریم نگاهی به من کرد و گفت : 
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هرچند همسایه ها هم تا حدی ماجرا رو می دونن ، ولی » تعجب کردم که به این راحتی قبول کرد . من ادامه دادم : ؟

 «. اون بیچاره ها اون قدر از تو و اون دور و بری هات می ترسن که جرات حرف زدن ندارن . فکر نکنم حرفی بزنن 
 

کریم حرفی نزد . من به اتاق مادر پناه بردم . مرجان هم آن جا بود . چادر نماز او را در آغوش کشیدم و با همه ی 

شد . مرجان هم روی تخت مادر افتاده وجود اشک می ریختم . تمام غم و غصه های این مدت از چشمانم سرازیر 

 بود و گریه می کرد .

 

چه قدر غصه می خوردی . چه قدر با این چادر نماز خوندی و برای من دعا » چادر مادرم را می بوسیدم و می گفتم : 

 «کردی و اشک ریختی . مامان ، چرا تنهام گذاشتی ، چرا ؟ 
 

م بزرگ . دلم داشت می ترکید . تا شب عموهایم با پدربزرگ آمدند و او چه تنهایی عمیقی داشتم . آن هم با این غ

خیلی پیر شده بود . وقتی زن عموهایم را دیدم به آغوششان پناه بردم . با این که مدت ها بود آن ها را ندیده بودم ، 

م هم هخیلی زود ولی در آن لحظات وجودشان برای من نعمت بزرگی بود . تا صبح نتوانستم بخوابم . می دانست

سراغ امیر را می گیرند . صبح که شد عموهایم رفتند جنازه ی مادر را تحویل بگیرند . وقتی او را آوردند ، از خود 

بیخود شدم . خودم را روی جنازه انداختم و او را صدا زدم . زن عموهایم مرا از مادر جدا کردند و راهی بهشت زهرا 

 «شوهرت کجاست ؟ چرا توی این موقعیت نیست ؟ » پرسید :  شدیم . بین راه پدربزرگم از من
 

 «یکی از اقوامشون فوت کرده رفته تبریز . هنوز خبر نداره . » گفتم : 
 

 «اگه شماره تلفن داری بده تا بهش زنگ بزنیم بیاد . » عمویم گفت : 
 

 «نه الزم نیست . اون خودش گرفتاره . باالخره برمیگرده . » گفتم : 
 

 عموهایم نگاهی به هم کردند . دروغ کالم من آن قدر علنی و آشکار بود که /ان ها دیگر چیزی نگفتند .

 

جنازه را در غسالخانه ی بهشت زهرا شستند و غسل دادند . زن عموهایم نگذاشتند من آن جا بروم . وقتی او را دفن 

ج نمی شد . بعد از مراسم خاکسپاری به خانه برگشتیم می کردند آن قدر جیغ کشیدم که دیگر صدایی از گلویم خار

. باید زندگی بدون او را می پذیرفتم . مرجان هم حال و روزی بهتر از من نداشت . عموهایم می خواستند مخارج 

 ختم را به عهده بگیرند ولی کریم مانع شد و ادعا کرد که از 

 

فه به عهده ی اوست . هرچند راضی نبودم ، ولی نمی توانستم از دوستان نزدیک امیر است و در نبود امی این وظی

می دانستم منظورش کریم است . با « این مرد کیه ؟ » حرفی بزنم . بعد از مراسم ختم پدربزرگم از من پرسید : 

 «اون دوست امیره ، چط.ر مگه ؟ :» دستپاچگی گفتم 
 

نمیاد با آدمهایی مثل اون دوست باشه . قیافه اش یه جوریه .  دوست امیر ؟ به امیر» یکی از عموهایم با تعجب گفت : 

 «من اصالً ازش خوشم نمیومد . 
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حرفی نزدم . فقط دعا می کردم . آن ها بعد از مراسم هفت به تبریز برگردند که خوشبختانه دعایم مستجاب شد و 

دم که بمانند . وقتی پدربزرگ و عموهایم همه روز بعد از مراسم هفت آماده شدند که برگردند . من هم اصراری نکر

ثریا جون ، نمی دونم تو چی رو از ما پنهون کردی و اصالً چرا امیر تو » آماده ی رفتن شدند ، پدربزرگ به من گفت : 

 «مراسم مادرت نبود ، ولی هرچی هست بهتره به ما بگی . شاید بتونیم کمکت کنیم . 
 

 «شده . گفتم که امیر هم رفته ختم یکی از اقوامش . نه پدر بزرگ چیز خاصی ن» گفتم : 
 

 «یعنی نمی تونست به تو تلفن بزنه یا تو به اون تلفن بزنی ؟ » پدربزرگ ادامه داد : 
 

دی پدر بزرگ لبخن« اون زنگ زد . من خواستم جریان رو بهش بگم . » با صدایی که به طور آشکار می لرزید گفتم : 

 «هم بلد نیستی بگی . دروغ » زد و گفت : 
 

آن ها رفتند و من با یک دنیا غم و غصه و تنهایی ماندم . نزدیک خرداد ماه بود و مرجان باید امتحانات آخر سال را 

 «دخترم ، بیا بهات کار دارم . » می داد او را صدا زدم و گفتم : 
 

لرزید مرجان اصرار کرده بود که مثل من سیاه مرجان آمد و کنار دستم نشست . به او نگاهی کردم و قلبم از درد 

 بپوشد . صورتش را هم هاله ای از غم پوشانده بود .

 

» دخترم ازت یه خواهش دارم ، قول می دی گوش بدی ؟ با صدای آرامی گفت : » او را در آغوش کشیدم و گفتم : 

 «بله ، مامان قول می دم . 
 

می  »ان زیبایش که درست شبیه چشمان امیر بود خیره شدم و گفتم : صورتش را بین دو دستم گرفتم و به چشم

 «خوام بهم قول بدی این لباس سیاه رو از تنت در بیاری . تو هنوز بچه ای و نباید سیاه بپوشی . 
 

 «ولی آخه .. » او گفت : 
 

داشته تو شاد باشی . یه مطمئن باش روح مامان بزرگ هم این جوری عذاب می کشه . اون همیشه دوست » گفتم : 

قول دیگه هم می خوام بدی . اونم اینه که حسابی درس بخونی . می خوام امسال شاگرد اول بشی . بهم قول می دی ؟ 

» 
 

 «آره مامان ، هرچی شما بگین . » مرجان با بغض گفت : 
 

. نمی خوام توی اون دل کوچیک غصه  بذار سنگینی این بار فقط رو دوش من باشه» او رو به خودم چسباندم و گفتم : 

 «یادت نره که بهم قول دادی ! « بیاد ، باشه ؟ 
 

 «باشه ، مامان ، باشه . » سرش را روی پایم گذاشت و گفت : 
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خوشبختانه او به قولش عمل کرد و امتحانات آخر سال را به موفقیت تمام کرد . بعد از تابستان باید خود را برای 

 پنجم آماده می کرد . رفتن به کالس

 

خیلی زود مراسم چهلم مادر رسید حلوا درست کردم و با مرجان سر خاک رفتیم . نمی خواستم مراسم بگیرم . بعد 

 هم باز شروع کردم به خیاطی کردن .

 

اشت . وقتی توی خونه بودم درها رو قفل می کردم . کریم گاهی می آمد و می رفت ولی کاری به کار من و مرجان ند

 هیچ خبری از امیر نداشتم . اطمینان داشتم که کریم سرش را زیر آب کرده .

 

هر وقت با مرجان از خانه بیرون می رفتیم یکی از افراد کریم سایه به سایه دنبالمان می آمد . باالخره هم سه ماه از 

عاقدی به خانه آورد و مرا عقد کرد .  طالق من گذشت و اواخر تیر ماه بود که کریم بدون اینکه به من حرفی بزند ،

وقتی عاقد گفت : خانم ثریا غفاری ، آیا حاضرید به عقد کریم مشکینی با مهریه ی معلوم در بیایید ؟ بنده وکیلم ؟ با 

جواب مثبتی که از روی اجبار دادم درست بر عکس جوابی بود که هنگام « بله » صدایی لرزان و پر از نفرت گفتم : 

میر دادم . از این که با او همخانه شوم و زیر یک سقف زندگی کنم وجودم از نفرت می لرزید و یکی دو روز عقد با ا

بعد از عقد او لوازم جدیدی به خانه طبقه ی باال آورد و آن جا را چید . بعد هم دوباره خانه را به نام من کرد ، ولی 

کردن مرجان فکر می کردم . او ما را به طبقه ی باال برد . دیگر هیچ چیز برایم اهمیتی نداشت . من فقط به بزرگ 

 وقتی وارد خانه شدم ، بی اختیار اشکم سرازیر شد . همه جا بوی امیر را می داد .

 

زندگی من با کریم شروع شد. زندگی به اجبار و با نفرت فراوان . احساس کریم به من فقط انزجار بود . از صحبت 

کردنش ، از بودنش کنارم چندشم می شد . حتی از هوایی هم که او در آن نفس می کشید متنفر  کردن با او ، از نگاه

 بودم .

 

ازا و خواست هبودم که هیچ کاری با مرجان نداشته باشه و او هم در کمال تعجب و ناباوری اصالً کاری به مرجان 

ی به ما بزند برایش خرید می کرد ، ولی نمی نداشت و در واقع خیلی هم به او می رسید . دایم بدون این که حرف

 توانست با این کار ما را به خودش عالقه مند کند .

 

من اصالً نمی دانستم کار و کاسبی چیست . بعد از مدتی او سفته ها را هم به من پس داد و مغازه و ماشین را هم به 

برایم نداشت و او عشقم را از من گرفته بود ، حاال  من برگرداند و آن ها را هم به نامم کرد ، ولی کوچکترین ارزشی

 اگر دنیا را هم به من می داد برایم اهمیتی نداشت .

 

من بری او مثل یک مجسمه ی بی روح و بی احساس بودم . فکر می کردم که این حالت من باعث می شود او به 

 نی نمی شد .تدریج با خشونت با ما رفتار کند ، ولی او اصالً از دست ما عصبا

 

صبح ساعت ده از خانه بیرون می رفت و شبها بر می گشت . وقتی او نبود من و مرجان راحت بودیم . در این مدت 

 ندیده بودم لب به مشروب بزند . مطمئن شدم که او فقط هدفش این بوده که امیر را از میان بردارد .
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ن همچنان به کار خیاطی مشغول بودم . با این که هیچ کم و خیلی زود پاییز شد و مرجان به کالس پنجم رفت . م

 کسری نداشتیم ، ولی دوست نداشتم کریم خرج مرا بدهد . او هم کاری به خیاطی من نداشت .

 

 از آنجایی که طبیعت انسان طوری است که با هر شرایطی کنار می آید من کم کم به /ان زندگی عادت کردم .

 

زرگتر می شد و خوشحال بودم که عاشقانه به درس عالقه مند است . خیلی زود دو سال گذشت . مرجان روز به روز ب

مهر ماه شصت و هشت او دوم راهنمایی را می خواند و من از بزرگ شدن او لذت می بردم . مرجان دختر خیلی 

انستم که کل جریان را تا عاقلی بود و به خاطر همین به تدریج موضوع امیر را برایش تعریف کردم ، هرچند می د

مرجان ، تنها چیزی که » حدودی می داند ولی الزم دانستم که کل ماجرا را برایش تعریف کنم . بعد هم به او گفتم : 

 «باعث می شه من تمام غم و غصه ها مو فراموش کنم موفق شدن تو در درس و زندگیه . 
 

 ن به دانشگاه فکر کند .او هم به من قول داد که فقط به درس خواندن و رفت

 

کریم در این دو سال خیلی افتاده شده بود . انگار عذاب وجدان داشت . گاهی می دیم که شبها تا صبح بیدار می ماند 

 و در ایوان خانه قدم می زند .

 

ا خودم ریک شب که خوابم نمی برد وسایل خیاطی را برداشتم و از اتاقم خارج شدم تا بیرون از اتاق بنشینم و 

 مشغول کنم .

 

روی مبل نشستم و مشغول دوخت و دوز شدم . همین طور که سرم به دوختن گرم بود کریم از اتاقش خارج شد و 

آمد کنارم نشست . از او فاصله گرفتم و همچنان به کارم ادامه دادم . مدتی به سکوت گذشت تا این که او شروع 

حق داری ازم متنفر باشی ، » جوابی ندادم و او ادامه داد : « بیزاری ، مگه نه ؟ از من » کرد به صحبت و از من پرسید : 

 «همه از من بدشون می یاد . 
 

 «نکنه توقع داری با این بالهایی که سرم آوردی عاشقت باشم ؟ » پوزخندی زدم و گفتم : 
 

 «یه حیوون هستم . مخصوصاً برای تو .  نه چنین توقعی ندارم . من برای همه مثل:» سرش را پایین انداخت و گفت 
 

 «اگه راستش را بخواهی برای من هیچی نیستی ! » لباسی را که دستم بود زمین گذاشتم و گفتم : 
 

می دونی ثریا ؟ از وقتی یادمه بزرگتر درست و حسابی نداشتم . مادرمو که اصالً » چند لحظه سکوت کرد و گفت : 

که دایم در حال چرت زدن بود . خواهرم هم که شهره ی عالم بود و آخر سر هم معلوم یادم نمی یاد و بابام هم 

نیست کجا گم و گور شد . هیچ کس بهم راه رو از چاه نشون نداد . شدم مثل یه علف هرز که فقط رشد می کرد بدو 

تن یه پدر خوب . عقده ی ناینکه خاصیتی داشت هباشه . همه ی وجودم عقده شده بود . عقده ی نداشتن مادر ، نداش

فرار کردن خواهرم . این عقده ها اون قدر بزرگ شدن که همه ی وجودمو گرفتن . من شدم کریم چاقو کش ، کریم 

عرق خور که چشمای ناپاکی هم داشت . دوست داشتم همه ازم بترسن . از این که زن و بچه ی مردم منو ببینن و 
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چرا اون روز زمستون که تو رو دیدم دگرگون شدم . قلبم لرزید ، ولی من  فرار کنن لذت می بردم . ولی نمی دونم

احمق نفهمیدم اون لرزش چیه . آخه کریم رو چه به دوست داشتن و عاشق شدن ؟ اون قدر روحم و قلبم سیاه بود 

 که معنی این چیزها رو نمی فهمیدم .

 

وجودم از حسادت گر گرفت . شدم پر از کینه و نفرت  بعد هم که امیر و دیدم و فهمیدم که تو رو گرفته . همه ی

بدون اینکه علتی براش پیدا کنم . منم می تونستم خوب باشم و عاشق بشم . ولی تمام صفات خوب تو وجودم کشته 

بودم . می تونستم مثل خیلی از آدمای دیگه تمام اون عقده ها رو جبران کنم و حتی بدون هیچ کس و کاری آدم 

 . ولی این کار و نکردم . مفیدی بشم

 

چند سال تمام فکر و ذهنم به تو مشغول بود . زن گرفتم . بچه دار شدم ، ولی فکر تو لحظه ای ولم نمی کرد . نمی 

دونم عضق بود یا هوس ، ولی هرچی بود داشت داغونم می کرد . تصمیم گرفتم با نقشه به امیر نزدیک بشم . یه 

رو به امیر نزدیک کردم . ختی به یکی از آدمهای دور و برم پول دادم تا اون شب نقش مدت کوتاه آدم شدم و خودم 

دزد رو بازی کنه و به مغازه ی امیر بره . وقتی اون با چاقو به امیر حمله کرد من همون اطراف بودم و الکی باهاش 

 «ی خوب . یه مرد بود ، ولی من .... گالویز شدم . با این کار به امیر نزدیک و نزدیک تر شدم . اون خوب بود ، خیل

 حرفش را قطع کرد .

 

باور کردنی نبود که /ان شب همه ی ماجرا نقشه ی کریم بوده باشد . یک نقشه ی از قبل برنامه ریزی شده ، 

 چشمانم از اشک گرم شد .

 

با من برخورد کرد . راستش  هیچ کس تو محل جواب سالم منو نمی داد ، ولی امیر جور دیگه ای» کریم ادامه داد : 

اول پشیمون شدم که چنین نقشه ای کشیدم ، ولی شیطون ول کن نبود . می خواستم واقعاً آدم بشم و امیر بشه تنها 

 رفیقم . ولی روحم بد جوری اسیر شیطون بود .

 

ز این عرق لعنتی کم کم اونو وارد جمع خودمون کردم اول از مشروب شروع شد . اون قدر بهش تعارف کردم که ا

 «تریف کردم تا خام شد . بعد یواش یواش وارد قمارش کردم تا به هدف اصلیم برسم . 
 

بسه دیگه . تمومش کن . تو خیلی نامردی چطوری دلت اومد » با دست صورتم را پوشاندم و با هق هق گریه گفتم : 

ا ما بگیری ؟ او ناحسای که تو به من داشتی زندگی شیرین ما رو خراب کنی ؟ چط.ری دلت اومد خوشبختی رو از م

عشق نبود /ف هوس بود . تو اگه عاشق من بودی از خوشبخت بودن من لذت می بردی ، بدون اینکه مال تو باشم ، 

ولی توی حیوون همه چی رو از من گرفتی . من عاشق امیر بودم ، ولی تو اون رو از بین بردی . خدا از تو نگذره تو 

 «ین دنیا به سزای اعمالت رو ببینی . باید توی هم
 

بهم دست نزن ، اگه :» کریم دستم را گرفت و خواست که مرا در آغوش بگیرد ، ولی با نفرت او را هل دادم و گفتم 

تو این مدت هم گذاشتم که به من نزدیک بشی چون چاره ای نداشتم ، می ترسیدم بالیی سر مرجان بیاری ، ولی 

 «گشتت هم به من بخوره . برو گم شو . دیگه نمی ذارم ان
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نمک به زخمم نپاش . هرچی بهم بگی حق داری . روزی صد بار آرزوی مرگ می »کریم از من فاصله گرفت و گفت : 

 .«کنم 

 

 «روزی صد بار مردن برای تو خیلی کمه . » گفتم : 
 

من بشی همه چی تمومه و تو به مرور زمان به من  می دونم ، فکر می کردم اگه مال» کریم با صدای آهسته ای گفت : 

 «عالقه من می شی ، ولی اشتباه می کردم . 
 

تو چطوری فکر کردی که می تونی منو به خودت عالقه مند کنی ؟ هیچ وقت نمی بخشمت . تو با نامردی » گفتم : 

 «رد تمام وارد حریم زندگی ما شدی . امیر هم اون قدر خوب بود که بهت اعتماد ک
 

کریم سرش را پایین انداخت و حرف نمی زد . نگاهی به او انداختم قطرات اشک از گوشه ی چشمانش جاری است . 

 باورم نمی شد مردی به قسی القلبی او که به هیچ چیز و هیچ کس غیر از خودش فکر نمی کرد گریه کند .

 

 «است و می خوای من و گول بزنی . نکنه این حرفا و این اشک ریختنت هم نقشه » به او گفتم : 
 

نه باور کن . هیچ نقشه ای ندارم و من دارم عذاب می کشم . تو رو آزار دادم . امیر و نابود کردم . زن و بچه » گفت : 

 «ام گذاشتن و رفتن و ازشون هیچ خبری ندارم . خدا از من نمی گذره . 
 

ثریا ، تصمیم دارم برم دنبال امیر . اون روز که از محضر » او گفت : مدتی بین ما به سکوت گذشت . بعد از چند لحظه 

اومدیم بیرون رفیقام بردنش تو یه گاراژ که پاتق ما بود . پیداش می کنم و می یارمش و تو رو هم طالق می دم تا 

نم یه کم بار گناها دوباره زندگیت با امیر و شروع کنی . می دونم تو و امیر من و نمی بخشین . ولی شاید این طوری

 «کم بشه . بعد هم از این محل می رم . 
 

برای لحظه ای دلم به حال کریم سوخت . با خودم فکر کردم شاید شرایطی که در گذشته داشته باعث شده مردی ال 

انی انس ابالی و بی قید شود . شاید اگر او آن قدر دچار سرخوردگی نشده بود فرد مفیدی می شد . ولی به هر حال هر

 با روحی پاک و قلبی صدف پا به دنیا می گذاشت و خودش مسئول پاک نگه داشتن روح و قلبش می شد .

 

فردای همان روز کریم از خانه خارج شد و به دنبال امیر رفت . خوشحال بودم که دوباره بر میگردد . پیش خودم می 

ی سالمی که داشت برگرده . بعد هم دوباره زندگی رو از سر امیر دوباره می یاد . کاری می کنم که به زندگ» گفتم : 

 «می گیریم و مثل قدیم خوشبخت می شیم . 
 

موضوع را به مرجان گفتم او هم مثل من از آمدن امیر شاد بود . یک هفته ای گذشت و از کریم خبری نبود . هیچ 

برگردد . یک روز مشغول خیاطی بودم و مرجان هم خبری از او نداشتیم و بی صبرانه انتظارش را می کشیدیم تا امیر 

درس می خواند . صای باز و بسته شدن در آمد . من و مرجان به طرف در دویدیم . کریم وارد خانه شد . و وسط 
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حیاط ایستاد . حال و روز خوشی نداشت . من وارد حیاط شدم و با نگاه دنبال امیر گشتم . کریم نه حرکتی کرد و نه 

 «پس امیر کجاست ؟ مگه نگفتی اون رو بر می گردنی ؟ » . باالخره بعد از چند لحظه پرسیدم : حرفی زد 
 

 «چرا حرف نیم زنی ؟ بگو امیر کجاست ؟ » او همچنان ساکت بود . گفتم : 
 

ستش د سرش را میان دو« پیدایش نکردی مگه نه ؟ » کریم روی پله نشست . فهمیدم که امیر ا پیدا نکرده و گفتم : 

 گرفت و با هق هق 

 

ثریا من یه حیوونم ، ای کاش من می مردم . ای کاش توی این همه دعوایی که راه انداختم یه چاقو می » گریه گفت : 

 «حرف بزن . بگو چه بالیی سر امیر اومده . » فریاد کشیدم : « خورد به قلبم و می مردم . 
 

 «یر رو فرستاده بودم و سراغش رو گرفتم ، ولی بهم گفتن .. رفتم همون گاراژی که ام» با گریه گفت : 
 

بهم » داد :  او ادامه« بگو لعنتی بهت چی گفتن ؟ » حرفش را قطع کرد . به طرفش رفتم . و لباسش را گرفتم و گفتم : 

 «گفتن پارسال فوت کرده . 
 

 «ی بگی تا من از فکرش بیرون بیام . نه نه محاله . تو دروغ می گی . می خوای این طور» فریاد کشیدم : 
 

کاش دروغ بود ، ولی متاسفانه حقیقت داره . » او گفت : « بگو ، دروغ گفتی . » کریم همچنان اشک می ریخت . گفتم : 

تم فرفتم همون گاراژ که پاتق ما بود . اونجا کامالً از بین ر فته بود . سراغ مغازه دارها رفتم و سراغ امیر و بقیه رو گر

. اونها بهم گفتند پارسال زمستون یه آتش سوزی بزرگی تو گاراژ شده وقتی آتش نشانها اونجا رو خاموش کردن 

سه تا جنازه بیرون آوردند و اونا رو تحویل پزشکی قانونی دادن . من بعد از شنیدن این ماجرا رفتمپزشکی قانونی و 

اون آتش سوزی سه تا جسد اونجا بودن که تو جیب یکی از  بعد از کلی پرس و جو باالخره متوجه شدم پارسال از

اونها یه کارت شناسایی نیم سوخته بوده که اسم و مشخصات امیر رو داشته . جنازه ی امیر مدتی تو سردخونه بوده 

حتی توی روزنامه هم آگهی داده بودن تا کس و کارش پیدا بشه ، ولی وقتی از اقوامش خبری نشده اونو تو بهشت 

روی زمین افتادم . درد و غصه ی این چند سال را جیغ کشیدم و اشک ریختم . مرجان به حیاط « هرا دفن کردن . ز

دوید و خواست مرا آرام کند ، ولی من با تمام نیرو و با صدای بلند جیغ می کشیدم . می خواستم با فریاد کشیدن دلم 

ه بود . شوهرم که با تمام وجود دوستش داشتم با آن وضعیت را خالی کنم . امیر من بدون هیچ نام و نشونی دفن شد

ی لعنت به تو ، ا» مرده بود . با خشم به کریم حمله کردم و با مشت و لگد به سر و صورت او کوبیدم و فریاد زدم : 

عنتت ل کاش می تونستم بکشمت . توباید می مردی نه امیر . اون همه ی زندگی من بود ، ولی تو اون رو کشتی . خدا

 «کنه . 
 

کریم هیچ عکس العملی نشان نمی داد و من فقط فریاد می کشیدم و به او ناسزا می گفتم . باالخره هم خسته شدم و 

همان جا در حیاط از حال رفتم . وقتی چشم باز کردم روی تخت دراز کشیده بودم و مرجان با چشمانی گریان باالی 

» تفاقی افتاده . سرم را روی بالش فرو بردم و خدا را صدا زدم . مرجان گفت : سرم بود . دوباره یادم آمد که چه ا

 «مامان ، خواهش می کنم این قدر خودت رو اذیت نکن . از بین می ری . 
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چرا خدا چنین سرنوشت » آن قدر جیغ کشیده بودم که حنجره ام می سوخت . دستان مرجان را گرفتم و گفتم : 

 «، چرا ؟  تلخی برای من رقم زد
 

مرجان موهایم را نوازش می کرد و مرا دلداری می داد ، ولی دل داغدیده مرا هیچ چیز تسکین نمی داد . دو هفته از 

شنیدن این خبر گذشت . دوست داشتم روزها به سرعت تمام شود و دنیا به پایان برسد . در این دو هفته هیچ خبری 

من سنگ قبر امیر رو عوض کردم . البته شاید اجازه ی این » ان آمد و گفت : از کریم نداشتم . تا این که به سراغم

آن قدر از لحاظ روحی خسته بودم که نتوانستم هیچ عکس « کار رو نداشتم . اگه دوست دارید شما رو اونجا ببرم . 

م نام امیر روی سنگ قلبالعملی نشان بدهم . بدون کالمی با او راهی بهشت زهرا شدیم . وقتی آن جا رسیدیم با دین 

لرزید . خودم را روی قبر انداختم و ساعتها اشک ریختم . وقتی به خونه برگشتیم کریم با صدای غمگین و گرفته رو 

 «من چی کار کنم که منو ببخشی ؟ » به من کرد و گفت : 
 

ونم بخشم مرجان چی ؟ حتی اگه اتو رو ببخشم ؟ چه طور می تونم ازت بگذرم ؟ اگه منم تو رو ب» با عصبانیت گفتم : 

 «ببخشه ، اون دنیا چه طور می خوای تقاص پس بدی ؟ 
 

ه کریم اگ» کریم روی پای من افتاد . او را با لگد کنار زدم . کریم به گوشه ی اتاق خزید . بعد از لحظه ای گفتم : 

و برو . تنها چیزی که ازت می  هنوز یه کم مروت و مردونگی توی وجودت هست ، دست از سر من و مرجان بردار

خوام همینه . همه ی غصه هایی که دارم یه طرف این که بخوام با انزجار با تو زیر یه سقف با تو زندگی کنم یه طرف 

. از این بابت خیلی عذاب می کشم . من باید هر ساعت و هر دقیقه تو رو که قاتل امیر هستی تحمل کنم و این خیلی 

ا برو بیرون . بذار این قلب زخمی ما بهبود پیدا کنه . وقتی تو هستی این زخم هر لحظه تازه می سخته . از زندگی م

 «شه . 
 

کریم سکوت کرد و چیزی نگفت ، بلند شدم و پیش مرجان رفتم . از اتاق خارج شدم کریم دیگر نبود . او رفت و 

 من هرگز او را ندیدم .

 

می کردم . اولین تصمیمی که گرفتم این بود که از آن خانه و از آن محل دور  باید زندگی جدیدی را با مرجان شروع

 شوم . می خواستم کتاب گذشته را ببندم و فقط برای خوشبخت شدن مرجان تالش کنم . تم

 

پیش حاج مرتضی رفتم و تمام جریان مرگ امیر را برایش تعریف کردم . او خیلی متاثر شد . بعد هم گفتم که خیال 

بهتر نیست مغازه :» وش خانه و مغازه و ماشین را دارم ت ااز این محل بروم . او وقتی فهمید چه خیالی دارم گفت فر

رو اجاره بدی تا مخارج خودت و دخترت از اجاره ی اونجا تامین بشه ؟ تک و تنها با مرجان می خوای چه کار کنی ؟ 

 «ه بدی ؟ من یه آشنای خوب پیدا می کنم تا مغازه رو بهش اجار
 

 «می خوام از این محل دور بشم . اون مغازه من رو یاد امیر می ندازه . » گفتم : 
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تو الزم نیست برای گرفتن اجاره به این جا بیای . یه حساب تو بانک باز کن تا مستاجرت ماه به ماه » او پاسخ داد : 

 «رو نفروشی . پول رو به شماره حسابت بریزه ، ولی من صالح می دونم مغازه 
 

می ترسم کریم پیداش بشه . می خوام از این محل دور بشم . هرچند کار آسونی نیست ، ولی چاره ای ندارم » گفتم : 

» . 

 

خودت می دونی ، ولی دخترم بهتره روی این مسئله خوب فکر کنی . توی این شهر بی در و » حاج مرتضی ادامه داد : 

 «دختر اونم تنها خیلی سخته . در ضمن فکر نکنم کریم دیگه از این جاها پیداش بشه .  پیکر زندگی کردن یه مادر و
 

حاج مرتضی بیراه نمی گفت . من و مرجان تنها بودیم و باالخره باید مخارج ما تامین می شد . مزد خیاطی هم آن قدر 

 نبود که با آن از پس زندگی بر بیایم .

 

 «، شما زحمت تین کار رو بکشین ممنون می شم . فقط آدم خوش حسابی باشه . باشه » به حاج مرتضی گفتم : 
 

او قول داد که حتماً این کار را برایم انجام دهد . ماشین خیلی زود فروش رفت . ولی برای خانه مدتی معطل ماندیم . 

ا خانه ی مناسبی پیدا کنم . باالخره اواسط دی ماه آنجا هم به فروش رفت . از صاحب خانه یک ماه مهلت خواستم ت

می خواستم محله ای آرام و ساکت برای زندگی انتخاب کنم . باالخره بعد از یک ماه جست و جو چون در تهران 

جای مورد نظرم را پیدا نکردم با پیشنهاد حاج مرتضی به کرج رفتم و آن جا دنبال خانه گشتم و می خواستم تا جایی 

وم . باالخره هم خانه ای مناسب در عظیمیه ی کرج ، خیابان پاسداران پیدا کردم هم که ممکن است از تهران دور ش

 خانه ی خیلی مناسبی بود و هم محله ای بسیار آرام .

 

خانه حیاط و باغچه ای بسیار بزرگ داشت . داخل آن هم شامل دو اتاق خواب و هال و پذیرایی بزرگ و آشپزخانه و 

 ر زمین هم داشت .سرویس بهداشتی بود . یک زی

 

کار خرید خانه به سرعت تمام شد و خیلی زود اسباب کشی کردیم . پرونده ی مرجان را هم از مدرسه گرفتم و در 

 مدرسه ای که نزدیک منزل جدید بود او را ثبت نام کردم .

 

 م زنده می کرد و اشک ازوقتی اسباب ها را جمع می کردم هر تکه اسبابی که داخل کارتن می گذاشتم خاطره ای برای

چشمانم جاری می شد . وسایلی را که الزم نداشتم و خاطراتش آزارم می داد فروختم تصمیم گرفتم به خاطر مرجان 

هم که شده روحیه ی خوبی پیدا کنم و گذشته را به دست فراموشی بسپارم . هرچند که می دانستم گذشته متصل به 

 ن فایده ای ندارد . ولی باید وانمود می کردم که همه چیز را فراموش کرده ام .حال و آینده است و فرار کردن از آ

 

مرجان دخترم ، زندگی من و تو از امروز تازه شروع شده . بازم » وقتی چیدن اسباب ها تمام شد به مرجان گفتم : 

 ش کند .او هم قول داد که به حرفم گو« بهت می گم فقط و فقط به درس و آینده ات فکر کن . 
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از پول خانه و ماشین مقداری باقی مانده بود . آن را در بانک گذاشتم و شماره حسابم را به حاج مرتضی دادم . او هم 

مستاجر خوبی برای مغازه پیدا کرده بود که تصمیم داشت آن جا را سوپر مارکت کند . شماره تلفن خانه را به حاج 

 تماس بگیرد .مرتضی دادم که اگر کاری داشت با من 

 

نزدیک بهار شصت و نه بود . چند سالی می شد که بهار و زمستان ما شبیه به هم بود ، .لی آن سال تصمیم داشتم در 

 را به روی بهار باز کنم تا ما را تازه کند .

 

ت سین ه ی هفمثل سالهای گذشته اواسط اسفند با مرجان به بازار رفتیم و کلی خرید کردیم و بعد از چند سال سفر

چیدم . بعد از مدتها دستی به سر و صورتم کشیدم و لباس نو پوشیدم . مرجان خوشحال بود ، و در حالی که مرا در 

 «مامان نمی دونستم شما این قدر زیبا هستید . » آغوش گرفته بود گفت : 
 

 من هم از شادی او شاد بودم .

 

ز حاجت و نماز شکر خواندم و سر سفره ی هفت سین از خدای خود بهار رسید . بعد از سال تحویل دو رکعت نما

 خواستم که زندگی را برای یگانه دخترم شیرین کند تا او تمام آن روزهای تلخ گذشته را به دست فراموشی بسپارد .

 

اطر به خما نه کسی را داشتیم که به دیدنش برویم و نه کسی برای عید دیدنی پیش ما می آمد . من ترجیح دادم 

مشکالتی که داشتم با فامیل قطع رابطه کنم ، ولی تا /ان جایی که در توانم بود سعی کردم تعطیالت به مرجان خوش 

بگذرد . او همه ی دل خوشی من در زندگی بود . به خاطر او نفس می کشیدم و زنده بودم و می خواستم برایش 

 بهترین زندگی را درست کنم .

 

روز مرجان مدرسه را از سر گرفت و من هم تصمیم گرفتم صبح تا ظهر که او نیست کالس خیاطی بعد از تعطیالت نو

 بروم تا دیپلم خیاطی بگیرم .

 

صبح تشکیل می شد و برایم بسیار  11تا  9بعد از مدتی جستجو کالس خیاطی معتبری پیدا کردم . ساعت کالس از 

م کالس را شروع کردم . خانمی که به ما آموزش می داد از کار من مناسب بود و بعد از ثبت نام و خرید وسایل الز

من از بچگی خیاطی بلد بودم ، ولی می خواستم مدرک داشته باشم تا کارم را رسماً » بسیار راضی بود . به او گفتم : 

رو  تازه ای پیش او هم به من پیشنهاد کرد که بعد از گرفتن دیپلم خیاطی با خودش کار کنم . روزهای« شروع کنم . 

داشتم . مرجان هم سیزده ساله شده بود . از رشد او لذت می بردم . گاهی که با او بیرون می رفتم از نگاه عابران به 

 مرجان می فهمیدم که زیبایی چشمگیری دارد .

 

شت و من روزها به سرعت می گذشتند . مرجان هم مثل هر سال دوم راهنمایی را هم با موفقیت پشت سر می گذا

هم موفق به گرفتن دیپلم خیاطی شدم . خانم کبیری که آموزش خیاطی ما را به عهده داشت به من پیشنهاد کار داد ، 

 ولی من ترجیح دادم در خانه ی خودم مشغول به کار شوم تا مرجان احساس تنهایی نکند .
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آن جا بکشم و زیر زمین را تبدیل به خیاط  خانه ما زیر زمین کوچکی داشتیم . تصمیم گرفتم دستی به در و دیوار

خانه کنم . بیکاری آزارم می داد و باعث می شد همه ی خاطرات گذشته به ذهنم هجوم بیاورد ، ولی وقتی مشغول 

 دوخت و دوز می شدم خیلی چیزها را فراموش می کردم .

 

 غییر دهند .زیر زمین را به دو کارگر سپردم تا آن جا را به پیشنهاد من مقداری ت

 

یک ماهی طول کشید تا کار تمام شد . کف زیر زمین را سرامیک کردند و یک کمد دیواری بزرگ برای نصب لباسها 

 هم در گوشه ی زیر زمین ساختند . بعد هم به توصیه ی من چند قفسه برای پارچه ها روی دیوار نصب کردند .

 

 ند تا آن جا را رنگ آمیزی کند .وقتی کارها تمام شد یک نقاش ساختمان هم آورد

 

ه می خوای اگ» بعد از پایان کار نقاشی با مرجان به بازار رفتیم و قدری خرید کردیم . خانم کبیری به من گفته بود : 

توی خونه این کار و بکنی ، سعی کن یه اتاق مجزا فقط برای خیاطی داشته باشی و تا اونجایی که در توانت هست 

نگهش داری ، چون آرایشگاه و خیاطی که بیشتر مخصوص خانمهاست اگه دکور خوبی داشته باشه تمیز و مرتب 

مشتری زیادی هم جلب می کنه . کسی هم که برای دادن سفراش به اونجا می یاد از تمیزی محیط کار می فهمه که با 

 «آدم با سلیقه ای رو به رو شده . 
 

آن جا را با سلیقه بچینم . برای پنجره ها پرده های زیبایی خریدم . با سلیقه به توصیه ی او می خواستم تا حد امکان 

 ی مرجان دو عدد لوستر هم تهیه کردم و یک میز و چند صندلی هم برای مشتریها گذاشتم و

 

بلوی اوقتی آن جا را چیدم ب ه نظرمان خیلی خوب آمد . بعد از پایان کار باید دنبال مجوز کار می رفتم تا بتونم ت

 خیاطی بزنم .

 

پیش خانم کبیری رفتم و با کمک او خیلی زود مجوز گرفتم و تابلو را هم نصب کردم . نام آن جا را گذاشتم خیاطی 

مرجان . خانم کبیری هم شماره تلفن و آدرسم را گفت تا برایم مشتری بفرستد . خیلی خوشحال بودم که به این 

تمام وسایلم را به خیاط خانه انتقال دادم و بعد از مدتی چرخ خیاطی را هم عضو سرعت تمام کارها انجام شده است . 

کردم . خیلی زود برایم مشتری آمد و به مرو تعداد آنها و سفارشاتشان هم بیشتر و بیشتر شد . سه ماه تابستان 

از او  خانم کبیری بروم و مرجان هم کنارم بود . وقتی تابستان تمام شد و او به مدرسه رفت تصمیم گرفتم باز سراغ

 بخواهم تا اگر کسی را سراغ دارد برای کمک به من بفرستد . چون تنهایی از پس سفارشات بر نمی آیم .

 

خانم کبیری هم بعد از یک هفته دختر بیست و دو ساله ای را به نام پروانه برایم فرستاد که پیش خودش آموزش 

ختر خوب و آرامی بود خیلی هم با دقت کار می کرد . پدرش سال ها پیش فوت دیده بود . پروانه اهل همدان بود . د

مادرم تو یه کارخونه کوچک جوراب بافی کار » کرده بود و او با مادر و برادر کوچکش زندگی می کرد . می گفت : 

فتم کمک خرج می کنه ، ولی حقوقش کفاف زندگی ما رو نمی ده . برادرم هم دانشگاه قبول شده . منم تصمیم گر

مادرم بشم تا برادرم راحت بتونه درس بخونه . من خودم باالفاصله بعد از گرفتن دیپلم تجربی دانشگاه قبول شدم 

 «ولی نتوانستم ثبت نام کنم ، برای همین نخواستم این اتفاق برای برادرم هم تکرار بشه . 
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او عالقه مند شد . بعد از این که یک ماه از آمدن پروانه پروانه خیلی دوست داشتنی بود . خیلی زود با مرجان هم به 

 گذشت ، خانم کبیری به من تلفن زد تا ببیند از پروانه راضی هستم یا نه .

 

پروانه مرا از « واقعاً پروانه خانمه . از شما ممنونم که اون رو به من معرفی کردین . » از او تشکر کردم و گفتم : 

 تنهایی در آورده بود و

 

اسفند ماه شد تعداد مشتری ها دو برابر شد . طوری که پروانه هم تا دیر وقت کنار من می ماند تا کارها را به موقع 

تحویل دهیم . سه روز آخر سال خیاطی را تعطیل کردیم و من به غیر از مزد کا رپروانه عیدی مناسبی هم به او دادم 

 عید همراه مادرش به دیدن ما بیاید .. او هم کلی تشکر کرد . از پروانه خواستم 

 

بهار دیگری آمد و همه چیز را نو کرد و یک سال دیگر به عمر ما اضافه شد . یکی از روزهای تعطیل نوروز پروانه 

 همراه مادرش به خانه ی ما آمدند . از حضور آن ها خوشحال شدیم . به اصرار ناهار را با هم خوردیم . 

 

 مادر پروانه گفت :

 

 «پروانه از شما خیلی تعریف می کنه . خدا خیرتون بده که اونو زیر پر و بال خودتون گرفتین . » 
 

این حرفها چیه ؟ پروانه خانمه که من و مرجان شیفته ی اون شدیم . امیدوارم یک بخت خوب هم نصیبش » گفتم : 

 ند و بعد هم رفتند .آن ها تا عصر ماند« بشه . پروانه لیاقت خوشبخت شدن رو داره . 

 

مثل همیشه روزها به سرعت گذشت و تعطیالت تمام شد . روز چهاردهم فروردین مرجان به مدرسه رفت و من و 

 پروانه هم کار را از سر گرفتیم .

 

خرداد ماه فصل امتحانات مرجان بود . از پروانه خواستم که در درسها به او کمک کند . پروانه آن قدر استعداد 

اشت که واقعاً متاسف بودم چرا نتوانسته به دانشگاه برود . از او خواستم دوباره در کنکور شرکت کند ، ولی او گفت د

 «اگه قبول بشم باز نمی تونم برم چون باید کار کنم . اون طوری نصف وقتم صرف دانشگاه می شه . : » 
 

همه ی رشته ها نمره قبولی آورد . او به نقاشی عالقه  مرجان سال سوم راهنمایی را هم با معدل خوب قبول شد و در

ی وافری داشت و به خاطر همین می خواست رشته ی هنر را انتخاب کند . ولی به پیشنهاد مدیر مدرسه شان و اصرار 

 سمن با تمام عالقه ای که به هنر داشت رشته ی تجربی را انتخاب کرد و تصمیم گرفتم سه ماه تابستان او را در کال

نقاشی نام نویسی کنم تا هم تعطیالتش به بطالت نگذرد و هم بتواند به این شکل رشته ی مورد عالقه اش را هم دنبال 

کند . پروانه اواسط تابستان به دلیل فوت یکی از بستگانش مجبور شد چند روزی به همدان برود . با رفتن او کارهایم 

 »دتر برگردد . وقتی از سفر برگشت در آغوشش گرفتم و گفتم : به کندی پیش می رفت و آرزو می کردم هرچه زو

او هم برای ما اظهار دلتنگی کرد و « پروانه تو نبودی ، نصف مشتریها رفتن . این چند روز برامون چند سال گذاشت . 

 دوباره کار را از سر گرفتیم .
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واهد موضوعی با من در میان بگذارد ، ولی مدتی از آمدن پروانه و شروع کارمان می گذشت که احساس کردم می خ

پروانه خبری شده ؟ از وقتی اومدی یه جور دیگه ای شدی . اگه چیزی هست و » مردد است . باالخره از او پرسیدم : 

 «دوست داری به من بگو . دایم می بینم تو فکری . نکنه مشکل مالی داری و خجالت می کشی به من بگی ؟ 
 

 «نه ، مسئله مالی نیست ، ولی ... » یین انداخت و گفت : پروانه سرش را پا
 

 «ولی چی ؟ نکنه می خوای از پیش من بری ؟ » حرفش را ادامه نداد . گفتم : 
 

نه ، نه فقط اگه راستش رو می خواین وقتی رفتیم همدان یکی از بستگان پدرم از من خواستگاری » پروانه پاسخ داد : 

 «جواب بدم . کرد و حاال موندم چی 
 

راست می گی ؟ وای چه خبر خوبی ! دختر موضوع این بود که از » با شادی فراوانی دستهای پروانه را گرفتم و گفتم : 

 «من قایم می کردی ؟ 
 

می بینم چند روزه حواست یه جای دیگه ست نگو خانم دلش رو » بعد با آرنج به پهلویش زدم و با خنده گفتم : 

 «شته . همدان جا گذا
 

 «نه به خدا ! » صورتش گلگون شد و گفت : 
 

 «حاال از آقا دوماد برام بگو ببینم لیاقت دختر خوشگل ما رو داره یا نه . » گفتم : 
 

پسر خاله ی پدرمه . اسمش احمده . بیست و نه سالشه . دبیر زبانه و تو یکی از دبیرستانهای همدان » پروانه گفت : 

در مراسم ختم منو دیده و بعد هم به مادرش گفته . اونم با مادر من صحبت کرده . ظاهراً که خوبه  تدریس می کنه .

با خودش هم صحبت کردم . پسر آروم و متینی به نظر میاد . از لحاظ مالی هم در حد متوسط هستن . یه برادر و دو 

 «خواهر هم داره که هر سه تا ازدواج کردن . 
 

 «ت چی می گه ؟ خوب مادر» گفتم : 
 

اونم خوشش اومده . خب باالخره هر چی باشه قوم و خویش هستیم ، ولی خودم دو دلم و نمی دونم چی » جواب داد : 

 «جواب بدم . 
 

آخه چرا ؟ وقتی موقعیت خوبی داره و می گی پسر خوبیه دیگه تردید به دلت راه نده . حاال قراره کی بیان » گفتم : 

 «اینجا ؟ 
 

 «آخر این هفته می یاین به طور رسمی من رو خواستگاری کنن . » روانه گفت : پ
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خب ، این دو دلی و ترس تو طبیعیه . مسئله یه عمر زندگیه . این مهم ترین انتخاب زندگی یه دختره . با این » گفتم : 

کر این کار رو بکنی . به خدا کار می خوای شریک زندگیت رو تا آخر عمر انتخاب کنی . باید با چشم باز و با ف

نه به قول مادرم ازدواج مثل هندو» پروانه گفت : « توکلکن . تو دختر عاقلی هستی . می دونم انتخاب غلطی نمی کنی . 

 «س ، مثل هندونه ی نبریده هیچ کس نمی دونه سفیده یا قرمز شیرینه یا بی مزه . 
 

البته بعضی از هندوونه ها رو که باز می کنی » . آهی کشیدم و گفتم :  با این حرف پروانه به یاد زندگی خودم افتادم

 «هم شیرینه هم قرمز ، ولی یه دفعه کرم می افته بهش . مراقب باش تا هیچ طوفانی زندگیت رو به هم نزنه . 
 

م نیست فردا الزآن روز کلی با پروانه صحبت کردم و کمی از اضطرابش کمتر شد . چون سه شنبه بود به او گفتم از 

 «این طوری کار شما سخت می شه . الزم نیست خونه بمونم . » بیاید و خانه بماند او گفت : 
 

 «می خوای با این حواس پرت پارچه های مشتریها رو خراب کنی ؟ الزم نکرده بیای . » با خنده و شوخی گفتم : 
 

قراره براتون از شهرستان » حو داری می کرد . ولی گفتم :  عصر هم موقع رفتن به او مقداری پول دادم . از قبول آن

 «مهمون بیاد ، اونم بیان خواستگاری . باید ازشون پذیرایی خوبی بکنین . نترس از حقوقت کم می کنم . 
 

پروانه از من تشکر کرد و رفت . خوشحال بودم که می خواهد ازدواج کند و از صمیم قلب برایش آرزوی خوشبختی 

 . کردم
 

اگه اون ازدواج کنه از پیش ما می ره » موضوع خواستگاری پروانه را برای مرجان تعریف کردم و او غصه دار گفت : 

 «و تنها می شیم . 
 

 «دخترم باالخره اونم باید بره دنبال زندگی خودش . » گفتم : 
 

ینی ی را برایم بیاورد . وقتی آمد از جعبه ی شیرهفته ی بعد بی صبرانه انتظار پروانه را می کشیدم . تا خبر خواستگار

 الی خوشبخت و عاقبت به خیر بشی» دستش فهمیدم که همه چیز ختم به خیر شده . او را در آغوش گرفتم و گفتم : 

صحبت هامون و کردیم . قرار شد آخر این هفته عقد کنیم و چند ماه عقد » پروانه تشکر کرد و گفت : « ، دخترم . 

 «اشیم تا وسایل من جفت و جور بشه . کرده ب
 

هرچند که از پیش من می ری و دل من و مرجان به شدت برای تو تنگ می شه ، ولی هرجا که باشی » گفتم : 

 «امیدوارم خوشبخت و سعادتمند بشی . 
 

 توان داشتم به او من به اندازه ی کافی در آمد و پس انداز داشتم ، تصمیم گرفتم در خرید جهیزیه تا جایی که در

 کمک کنم . البته ابتدا به خاطر طبع بلندی که داشت قبول نمی کرد ، ولی با اصرار من و مرجان باالخره راضی شد .

 

برای جشن عقد کنان ما را هم دعوت کرد . مراسم خیلی ساده ولی در عین حال خوب برگزار شد . خانواده ی 

 همسرش خیلی مهربان بودند .
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خواندن خطبه ی عقد گردنبندی از طرف خودم و مرجان به او هدیه کردم . در حالی که چشمانش از اشک پر  بعد از

 «شما حق مادری به گردنم دارین . نمی دونم چه طوری از شما تشکر کنم . » شده بود گفت : 
 

کنم  ا رفتن پروانه باید چی کارنمی دونم ب» حسین همسر پروانه هم حسابی از من تشکر کرد . با شوخی به او گفتم : 

ند ماه فعالً تا چ» او هم خنده ای کرد و گفت : « . اگه می دونستم بیاد همدان این اتفاق می افته اصالً نمی ذاشتم بیاد . 

 « می تونه کنار شما باشه . 

 

ه از پیش ما می رفت به بعد از مراسم عقد و صرف شام ما به خانه برگشتیم ، ولی مرجان از این که پروانه باالخر

 شدت ناراحت بود .

 

تو سرت االن شلوغه هم باید اینجا بیای هم خرید کنی . هر وقت » از شنبه که کار دوباره شروع شد به پروانه گفتم : 

 «دیدی که نمی تونی بیای اصالً خجالت نکش و به کارت برس . 
 

او دیگر به کلی از بچگی فاصله گرفته بود . البته سال ها پیش  تابستان به اتمام رسید و مرجان وارد دبیرستان شد .

وقتی که پدرش تغییر کرد او به خاطر شرایط موجود بچگی را فراموش کرد ، ولی حاال دیگر ظاهرش هم تغییر کرده 

 بود . او حاال یک دختر تقریباً پانزده ساله بود و من با دقت بیشتری از او مراقبت می کردم .

 

ج پروانه و حسین زودتر از موعد مقرر سر گرفت و عروسی هم قرار بود همدان برگزار شود . من و مرجان هم ازدوا

رفتیم . فامیلهای آن ها بسیار گرم و عالی از ما پذیرایی کردند . روزی که عازم تهران بودیم پروانه خیلی گریه کرد . 

م . از او خواستیم هر وقت به کرج آمد به ما هم سر بزند . من و مرجان هم نمی توانستیم جلوی اشکهایمان را بگیری

قرار بود تا یکی دو ماه بعد هم مادر پروانه خانه را بفروشد و با پسرش عازم همدان شوند . می دانستم اگر آن ها 

 بروند تقریباً بعید است دوباره پروانه را ببینم .

 

 «ندگیت باشد . تو از حاال به بعد زندگیت با گذشته فرق می کند . با شوهرت رفیق باش و حواست به ز» به او گفتم : 
 

من هیچ وقت ازدواج نمی کنم از » از آن ها داحافظی کردیم و برگشتیم . بین راه مرجان رو به من کرد و گفت : 

 «عروسی کردن متنفرم . 
 

زندگیه ، یه زن با یه مرد برای رسیدن چرا دخترم ؟ ازدواج بخش مهمی از » از حرف مرجان تعجب کردم و گفتم : 

 «به تکامل باید ازدواج کنه . 
 

 «من این کامل شدن رو نمی خوام و ترجیح می دم ناقص بمونم ، ولی ازدواج نکنم . » مرجان پاسخ داد : 
 

 . تا حاال با مرجان راجع به ازدواج صحبت نکرده بودم . به خاطر همین از این طرز فکرش کمی جا خوردم
 

 «اشتباه می کنی . نه زن و نه مرد هیچ کدوم نمی تونن تنها زندگی کنن . :» گفتم 
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مامان ، شما ازدواج موفقی نداشتین و برای این که به این تکاملی که میگین برسین همه چیز رو » مرجان پاسخ داد : 

 «باختین ، مگه نه ؟ 
 

ی تونی از تجربیات من استفاده کنی تا زندگی آینده خودت رو بسازی . تو نباید به زندگی من نگاه کنی . م» گفتم : 

همه که زندگی شون مثل من نمی شه . در ضمن شاید اشتباه خود من باعث شد زندگیم به هم بریزه . شاید اگه من 

 اشتباه نه ، مامان شما اصالً» مرجان جواب داد : « بیشتر مراقب زندگی خودم و پدرت بودم این طوری نمی شد . 

نکردین . عاشق پدر بودین و باهاش زندگی کردین ، ولی اون زندگی درون جهنم رو به زندگی بهشتی شما ترجیح 

داد . درسته که من اون موقع بچه بودم ، ولی به خوبی یادمه که تو و مادر بزرگ چه قدر زجر کشیدین و پدر چه 

 «از بین برد .  راحت روی همه چیز پا گذاشت و هم خودش و هم شما رو
 

مرجان ، نباید راجع به پدرت این طوری قضاوت کنی . اون تقصیری نداشت . گناه کار کریم بود . اون » به او گفتم : 

 «باعث شد که ... 
 

هیچ کس غیر از خودش مقصر نبود . فرق انسان با حیوان در اینه که خدا به آدما » مرجان حرفم را قطع کرد و گفت : 

شعور داده تا از طریق اون بتونن خوب فکر کنن و خوب زندگی کنن . ولی پدر از این عقل خوب استفاده عقل و 

نکرد . شما نباید با همه ی اون بالهایی که سرتون اومده از پدر دفاع کنین . ما االن باید زیر سایه ی یه مرد زندگی 

حریم زندگیمون بشه . به من حق بدین که نظر خوبی  می کردیم . ولی تنهاییم و دایم نگرانیم که مبادا کسی وارد

 «راجع به زندگی مشترک نداشته باشم . 
 

تا حاال بین من و مرجان چنین حرف هایی رد و بدل نشده بود . از حرف هایی که زد خیلی نگران شدم . آرزو می 

 کردم گذشت زمان طرز فکرش را عوض کند .

 

ه که گاهی به من تلفن می زد و از زندگیش اظهار رضایت می کرد . از وقتی که روزها به سرعت شب می شد . پروان

 او رفته بود سفارشات کمتری می گرفتم تا بتوان سر وقت آن ها را تحویل دهم .

 

خیلی سریه بهار هفتا د ویک هم رسید . بعد از تحویل سال نو به پروانه تلفن زدم و عید را به او و به همسرش 

نمی توانیم ، آخه عید اولمونه خیلی ها دعوتمون » م از او خواستم تعطیالت را پیش ما بیایند . او گفت : تبریک گفت

 «می کنن . 
 

من و مرجان مثل هر سال تنها بودیم . یکی از روزهای تعطیل عید بود و ما مشغول تماشای تلویزیون بودیم که تلفن 

صدای حاج مرتضی را شنیدم . قلبم فرو ریخت . فکر کردم حتماً کریم زنگ زد . گوشی را برداشتم . در کمال تعجب 

 پیدایش شده .

 

خیر باشه ، حاج مرتضی ، خبری شده ؟ کریم » بعد از سالم و احوالپرسی و تبریک سال نو ، با نگرانی پرسیدم : 

 «برگشته ؟ 
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 «ی .. نه دخترم ، نگران نباش . از اون خبری نشده ، ول» حاج مرتضی گفت : 
 

 «ولی چی ؟ تو رو خدا بهم بگین ! » چند لحظه مکث کرد . گفتم : 
 

راستش دیروز پدر شوهرت اومده بود اینجا . نمی دونم از کجا خبر مرگ پسرش روشنیده بود . سراغ تو رو » گفت : 

. دایم می گفت می  می گرفت . من اظهار بی اطالعی کردم و گفتم هیچ خبری از شما ندارم . توپش خیلی پر بود

 «رفت یا هنوز تهرانه ؟ » قلبم به شدت می زد : « دونستم توی تهران عاقبت به خیر نمی شه . 
 

 «فکر کنم رفت . الزم دیدم بهت بگم . » جواب داد : 
 

 کی بود» تعجب کرده بودم که بعد از چند سال بی خبری از امیر چطور حاال به سراغ او آمده بود . مرجان پرسید : 

 «مامان ؟ 
 

بعد از مدت ها یاد پسرش افتاده . پدر که برای اون سالها پیش » موضوع را برای مرجان تعریف کردم . او گفت : 

 «مرده بود . حاال چطور یادش افتاده که پسری داشته ؟ 
 

ر سراغ دم تا ببینم باز پدر امیخوشحال بودم که اصالً با او روبرو نشدم . بعد از پایان تعطیالت به حاج مرتضی تلفن ز

 او رفته یا نه . او گفت که خوشبختانه دیگر پدر امیر را ندیده .

 

زندگی برای ما ادامه داشت . مرجان امتحانات خرداد ماه را با موفقیت پشت سر گذاشت و من از این بایت بسیار 

انتخاب کند . تابستان هم دوباره به کالس  خوشحال بودم . دلم می خواست برای ادامه ی تحصیل رشته ی پزشکی را

نقاشی رفت . از موفقیت او در درسهایش لذت می بردم . می خواستم از وقتش به نحو احسن استفاده کند . مرجان 

عالوه بر اینکه به هنر عالقه داشت ، کتب هم زیاد می خواند و همین باعث شده بود بیشتر از هم سن و سالهایش 

 بداند .

 

ل تابستان بود که مادر پروانه و برادرش برای خداحافظی پیش ما آمدند . آن ها عازم همدان شدند . مادر پروانه اوای

 «شما به پروانه خیلی محبت کردین ازتون ممنونم . » قبل از رفتن به من گفت : 
 

 «من کاری نکردم . پروانه یه پارچه خانم بود . امیدوارم خوشبخت بشن . » گفتم : 
 

زندگی بی وقفه ادامه داشت . فصلهای سال یکی پس از دیگری بدون هیچ مکثی می آمدند و می رفتند . بهار می آمد 

 و در پس آن تابستان بعد هم پاییز و زمستان آن هم با شتاب و سرعت .

 

 با همین سرعت دو سال گذشت . باالخره سال هفتاد و سه درس 
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مامان ، من عالقه ای به » ا برای کنکور آماده می کرد . یک روز هم به من گفت : مرجان تمام شد و باید خودش ر

« .رشته ی پزشکی و تجربی ندارم . اگه شما اجازه می دین می خوام رشته ی هنر و برای ادامه ی تحصیل انتخاب کنم 

 با این که خیلی مایل نبودم ، ولی عالقه ی او برایم مهم تر بود .

 

مدن ما به کرج می گذشت . در این پنج سال دوستان زیادی پیدا کرده بودیم . کماکان با پروانه در پنج سال از آ

تماس بودیم . او صاحب دختری شده بود و به خاطر عالقه اش به مرجان نام او را هم مرجان گذاشته بود . گاهی نزد 

درس مرجان تصمیم گرفتم جشن کوچکی ما می آمد و گه گاهی هم ما سری به او می زدیم . بعد از تمام شدن 

نه مامان ، فعالً این کار و نکنین . بذارین جواب کنکور رو بگیرم ، اگه قبول » بگیرم ، ولی او مخالفت کرد و گفت : 

 شدم اون وقت مهمونی می گیریم .

 

ته ی و در مقطه کارشناسی رشهر دو بی صبرانه منتظر اعالم نتایج بودیم . باالخره شهریور ماه نتایج کنکور اعالم شد 

رم . آفرین دخت» گرافیک قبول شد . از خوشحالی اشک می ریختیم . در حالی که او را در آغوش گرفته بودم گفتم : 

می دونم شما دوست داشتید من خانم دکتر بشم ، ولی » او گفت : « خستگی این چند سال رو از تنم بیرون آوردی . 

از اول هم نباید اصرار می کردم بری رشته ی تجربی ، ولی تو به خاطر من قبول کردی . حاال  عزیز دلم ،» گفتم : ... « 

از شانس من دانشگاهش در تهران بود و خیلی از من دور نمی شد . خبر قبولی « هم واقعاً خوشحالم که قبول شدی . 

 مرجان را به پروانه دادم . او هم از این خبر خیلی خوشحال شد .

 

استم اواسط شهریور جشن قبولی مرجان را برگزار کنم . از او خواستم دوستانش را دعوت کند . بعد هم می خو

تلفنی پروانه و مادرش را برای جشن دعوت کردم . مادرش عذرخواهی کرد و گفت که نمی تواند بیاید ولی پروانه 

 گفت که با کمال میل خواهد آمد .

 

بنفش دوختم . وقتی لباس آماده شد از او خواستم که آن را بپوشد . پیراهن را برای مرجان لباس زیبایی به رنگ 

 پوشید . از دیدن زیبایی و اندام موزونش احساس غرور کردم .

 

روز جشن دوستان مرجان همراه با مادرهایشان آمده بودند و هر کدام هم برای او هدیه ای آورده بودند . مرجان 

خشید . از خوشحالی او شاد و سرحال بودم . جمع آن ها بسیار شاد بود . با صدای موسیقی مانند نگینی در جمع می در

پایکوبی می کردند و ما هم غرق تماشای آن ها بودیم . جوان بودند و پر شور . خنده ی آن ها ما را هم به وجد 

 «دن ! خوش به حالشون . ببین چه طوری از ته دل می خن» آورده بود . به پروانه گفتم : 
 

 جشن به خوبی و« توی سرشون پر از رویاهای رنگارنگه . جوونی یعنی همین دیگه . » پروانه لبخندی زد و گفت : 

خوشی تمام شد . آخر شب با پروانه مشغول جمع و جور کردن خانه بودیم که مرجان آمد و دستش را دور گردنم 

 «مامان ، ازتون ممنونم . جشن خیلی خوبی بود . : »  انداخت و در حالی که صورتم را غرق بوسه می کرد گفت
 

پروانه یکی دو روزی پیش ما بود و رفت . اوایل مهر ماه هم با مرجان برای نام نویسی به دانشگاه رفتیم . او هفته ای 

 چهار روز کالس داشت و دو روز در هفته هم برای کالس کامپیوتر نام نویسی کرد .
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رجان به دانشگاه می گذشت . من هم همچنان خیاطی می کردم . یک روز که مرجان نبود من چند روز از رفتن م

زل خانم من» مشغول کار بودم ، صدای زنگ تلفن بلند شد . گوشی را برداشتم صدای خانمی از پشت گوشی گفت : 

 «بله ، بفرمایید . » گفتم : « قریشی ؟ 
 

 «شما مادر مرجان خانم هستید ؟ » پرسید : 
 

 «بله شما ؟ » گفتم : 
 

 «من مادر فریبا دوست مرجان هستم . » گفت : 
 

 «بله ، بله . ببخشید به جا نیاوردم . » گفتم : 
 

مهمونی اون شب خیلی خوش گذشت . » بعد ادامه داد : « حق دارید ، آخه تا حاال تلفنی با من حرف نزده بودین . » 

 «ممنون از پذیرایی خوبتون . 
 

 خواهش میک نم ، کاری نکردم .-

 

مرجان دختر فوق العاده خوبیه . زیبا ، مهربون ، با هوش و با استعداد . باید به شما برای تربیت چنین دختری -

 تبریک بگم .

 

از تعریف های او راجع به مرجان و تلفنی که زده بود تعجب کردم . تا حاال سابقه نداشت که مادرهای دوستان 

 با من تلفنی صحبت کنند . مرجان

 

 «شما لطف دارین . ماشاء اهلل فریبا جون هم دست کمی از مرجان نداره . -
 

راستش اون » راستش غرض از مزاحمت من این بود که می خواستم خدمت برسیم برای امر خیر . بعد ادامه داد : -

تعریف کرده بود که واقعاً مشتاق دیدارش بودم  شب که مرجان رو دیدم شیفته ی اون شدم . فریبا هم اون قدر ازش

. حقیقتش فریبا یه برادر بیست و چهار ساله داره که دانشجوی دندان پزشکیه . اگه شما اجازه بدین یک شب خدمت 

 «برسیم برای آشنایی بیشتر . 
 

من است . با تلفن  او صحبت از خواستگاری مرجان می کرد و من فکر می کردم مرجان هنوز همان دختر کوچولوی

 او فهمیدم مرجان دیگر بزرگ شده .

 

من باید با خود مرجان صحبت کنم . بدون مشورت با اون نمی تونم جوابی :» اصالً نمی دانستم چه جوابی بدهم . گفتم 

رای او قبول کرد و قرار شد فردای همان روز ب« بدهم . شما اجازه بدین امشب بهش بگم ، بعد خبرتون می کنم . 

ای فریبای بدجنس می » گرفتن جواب به من تلفن بزند . شب موضوع را به مرجان گفتم . خنده ای کرد و گفت : 

 «دیدم با چه اب و تابی از داداشش تعریف می کنه ، نگو می خواسته منو خام کنه . 
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 «حاال فردا که مادرش زنگ زد چی جواب بدم ؟ » گفتم : 
 

دتون می دونید که جواب من چیه . من تازه رفتم دانشگاه . در ضمن خیال ازدواج هم ندارم . خو» مرجان پاسخ داد : 

» 
 

 «یعنی نمی خوای یک بار اونو ببینی ؟ شاید ازش خوشت بیاد . » گفتم : 
 

زد  فننه مامان ، فایده اش چیه ؟ وقتی من جوابم منفیه بر ای چی مردم رو الکی دعوت کنیم ؟ اگه فردا تل»گفت : 

می دانستم حرف زدن بی فایده است . هر چند خود من هم معتقد « بگو مرجان به هیچ وجه خیال ازدواج نداره . 

 بودم که سن مرجان هنوز برای ا زدواج خیلی خیلی کم است .

 

ری ، تیمو خانم» فردای آن روز خانم تیموری مادر فریبا تماس گرفت تا تاریخ آمدن را تعیین کند . به او گفتم : 

حاال بذارین ما » خانم تیموری خنده ای کرد و گفت : « راستش به مرجان گفتم . اونم جوای داد خیال ازدواج نداره . 

 «بیاییم . 
 

 «خوب شما زحمت می کشین شریف میارین ، اونوقت .. » گفتم : 
 

نه تو رو خدا این » گفتم : « م مهمونی ؟ یعنی می خواین ما خونه تون نیای» خانم تیموری حرفم را قطع کرد گفت : 

ما فعالً فقط برای » دوباره حرفم را قطع کرد و گفت : « حرف رو نزنین . قدمتون رو چشم . منظورم این بود که ... 

 «آشنایی و برای برای یه شب نشینی می آییم . 
 

نه ی ما بیایند . وقتی مرجان آمد ، موضوع را نتوانستم او را از آمدن منصرف کنم . باالخره قرار شد آخر هفته به خا

نتونستم منصرفشون کنم . تگه بیشتر از اینم حرفی می زد م بی ادبی می شد . به هر » برایش توضیح دادم و گفتم : 

حاال فکر می کنن من می خوام طاقچه باال بذارم . اولش گفتم نه » مرجان گفت : « حال انا می دونن جواب تو منفیه . 

 «ی بعد راضی می شدم . ول
 

پنج شنبه عصر دستی به سر و روی خانه کشیدم و میوه و شیرینی روی میز چیدم . ساعت حدود هشت و نیم شب بود 

 که خانم و آقای تیموری همراه با فریبا و برادرش فریبرز آمدند .

 

خواستگاری زده می شد ، آقای  فریبرز ظاهر خوبی داشت . بعد از صحبتهای متفرقه که همیشه در آغاز مراسم

خب حاال بریم سر اصل مطلب . خانم بنده و دخترم حسابی از مرجان خانم تعریف و تمجید کردن . » تیموری گفت : 

حاال اومدیم اگه قسمت باشه و با اجازه شما در مورد این امر خیر صحبت کنیم . نمی خوام از پسرم تعریف کنم ولی 

 «پسر سر به راهیه . فریبرز سال چهارم دندونپزشکیه . خونه و ماشین هم داره .  تا اونجایی که می شناسمش
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در خوب بودن شما و آقا فریبرز شکی نیست . ولی مرجان فعالً قصد ازدواج نداره . در ثانی هنوز آقا فریبرز » گفتم : 

این که کاری نداره . مگه عروس خانم  خب ،» آقای تیموری گفت : « دختر منو ندیده . شاید اصالً اونو نپسندیده . 

 «نمیخ واد به ما چای بده ؟ آقا فریبرز هم اونو می بینه . 
 

 «مگه فقط ظاهره ؟ باید از همه لحاظ همدیگر و بپسندن . » خندیدم و گفتم : 
 

 «اونم کاری نداره . می رن با هم حرف می زنن . » خانم تیموری گفت : 
 

 «در شما همه چی رو آسون می گیرین ! چق» با لبخند گفتم : 
 

بعد مرجان را صدا زدم . او با سینی چای وارد اتاق شد و سالم کرد . خانواده تیموری به احترام او از جا برخاستند . 

 فریبرز او را نگاه می کرد . از چشمهای فریبرز فهمیدم که مرجان را پسندیده .

 

که فریبا دست مرجان را گرفت و او را کنارش نشاند . خانم تیموری گفت :  مرجان می خواست به اشپزخانه برگردد

 «ثریا خانم ، اگه شما اجازه بدین این دو تا با هم حرف بزنن . » 
 

 «من حرفی ندارم ، ولی ... » چهره ی مرجان در هم رفت . من جواب دادم : 
 

ی ادبی کنم ، ولی من خیال ازدواج ندارم . پس دلیلی ببخشید /ف نمی خوام ب» مرجان حرفم را قطع کرد و گفت : 

نداره با هم حرف بزنیم . چون حرفی برای گفتن ندارم . من فریبا رو مثل خواهرم دوست دارم . نمی خوام با جواب 

 منفی که می دم دوستی ما به هم بخوره . وقتی شما تلفن کردین و مامام موضوع رو به من گفتن ، گفتم بهتون بگه که

من خیال ازدواج ندارم ، ولی شما قبول نکردین و زحمت کشیدین و امشب تشریف آوردین . نمی خوام با این حرف 

هایی که می زنم شما فکر کنین می خوام به اصطالح ناز کنم و طاقچه باال بذارم . اصالً چنین قصدی ندارم . ولی باور 

 «رفتم دانشگاه . سن کمی هم دارم . کنین اصالً نمی تونم به ازدواج فکر کنم . من تازه 
 

خب ، » چهره ی فریبرز حالت غمگینی به خود گرفت . من هیچ حرفی برای زدن نداشتم . آقای تیموری گفت : 

مسئله اصالً باعث نمی شه دوستی تو و فریبا به هم بخوره . به هر حال مراسم خواستگاری همینه ، دیگه . ما که برای 

قسمت  »خوشحال شدم که آن ها دلخور نشدند . گفتم : « ماً جواب مثبت بگیریم از شما بگیریم . این نیومدیم که حت

نبوده . ماشاء اهلل آقا فریبرز جوون مقبولیه و مطمئنم دختر خوبی نصیب ایشون می شه ، ولی همین که تشریف 

 «آوردین و با هم آشنا شدیم . خیلی خوشحالم . 
 

خیلی دوست داشتم عروسم بشی ، ولی خوب مادرت راست می گه ، » جان کرد و گفت : مادر فریبرز نگاهی به مر

 «قسمت نبود . 
 

 بعد هم خداحافظی کردند و رفتند . خوشحال بودم که مراسم به خیر و خوشی و بدون دلخوری تمام شد .
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. بعد از آمدن خانواده ی  مرجان با جدیت درس می خواند و به هیچ چیز غیر از دانشگاه و درس فکر نمی کرد

تیموری چندین خواستگار دیگر هم برای مرجان پیدا شد ، ولی او به همه جواب منفی می داد . می ترسیدم این نفرت 

 از زندگی مشترک در وجود او ریشه کند . دعا می کردم تا طرز فکرش عوض شود .

 

ه کرج آمده بودیم . مغازه هنوز در اجاره بود و ماه به ماه هم بهار هفتاد و چهار هم از راه رسید . ما پنج سال بود که ب

اجاره ی آن به شماره حساب من واریز می شد . متاسفانه در خرداد ماه همان سال حاج مرتضی به دلیل کهولت سن 

درگذشت و مغازه اش به دو پسرش رسید . من حدود شش سال بود که هیچ خبری از کریم نداشتم . تصمیم گرفتم 

ه طور غیابی طالق بگیرم . می ترسیدم باز او پیدایش شود . برای طالق اقدام کردم و بعد از مدتی به طور غیابی از او ب

جدا شدم . خیالم راحت شد . می دانستم اگر هم دوباره بیاید هیچ کاری نمی تواند انجام دهد . مرجان سال اول 

میم گرفتیم چند روزی به همدان برویم . پروانه و شوهرش از دانشگاه را با موفقیت پشت سر گذاشت . تابستان تص

 دیدنمان خوشحال شدند . بعد از 

 

گشت و گذاری در همدان به پیشنهاد حسین شوهر پروانه با آن ها عازم شمال شدیم و من و مرجان می خواستیم به 

شدیم . سفر خیلی خوبی بود و آن  خانه برگردیم ، ولی پروانه و شوهرش آن قدر اصرار کردند که باالخره راضی

چند روز برایمان مثل چند ثانیه گذشت و موقع برگشتن از آن ها خواستیم مدتی پیش ما باشند ، ولی پروانه چون 

 مادرش تنها بود قبول نکرد . از آن ها تشکر کردیم و بعد از خداحافظی پروانه و حسین راهی همدان شدند .

 

ان درس و دانشگاه را شروع کرد . او مشغول درس خواندن بود و من هم کار خودم را تابستان هم تمام شد و مرج

 می کردم .

 

اواسط آبان بود که یکی از پسران حاج مرتضی به من تلفن کرد و پیشنهاد خرید مغازه را داد . به او گفتم احتیاج به 

با او مشورت کنم ، موضوع را تلفنی با حسین فکر کردن دارم . نمی دانستم قبول کنم یا نه . چون مردی نبود تا 

شوهر پروانه در میان گذاشتم . پروانه تا حدودی داستان زندگی مرا می دانست ، وقتی شوهرش موضوع را فهمید به 

اونجا خیلی » بعد از من پرسید : « . به نظر من این کار را نکنین اون مغازه واقعاً به درد شما می خوره . » من گفت : 

 «رگه ؟ بز
 

 «یعنی اون قدر بزرگ هست که بتونین اونجا رو جدا و تفکیک کنین ؟ » گفت : « بله ، بزرگه . » گفتم : 
 

 «منظور شما چیه ؟ » پرسیدم : 
 

منظورم اینه که اونجا رو دو قسمت کنین . یه کم دوندگی داره . ولی شدنیه . اگه این کار رو بکنین می تونین » گفت : 

 «ت اونجا رو بفروشین و قسمت دیگه رو باز اجاره بدین . ضرر هم نمی کنین . یه قسم
 

ار پاسخ داد : این ک» از پیشنهاد او خوشم آمد . قرار شد همین حرف را به پسر حاج مرتضی بزنم . وقتی به او گفتم : 

اگه این کار و کردین من یه مدتی طول می کشه . باید برین شهرداری . رفت و آمدش زیاده . ولی به هر حال 

 «خریدار یه قسمت اونجام . 
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حسین راست می گفت . مدتی طول کشید تا کار شهرداری تمام شد و بعد از تفکیک مغازه و کشیدن دیوار ، قسمتی 

از مغازه را با قیمتی مناسب به پسر حاج مرتضی فروختم و پول را در بانک گذاشتم . من فقط به آینده مرجان فکر 

 کردم و هر کاری که انجام می دادم به خاطر خوشبختی او بود . می

 

 »به پیشنهاد مرجان تصمیم گرفتم قبل از شروع سال جدید دستی به سر و روی خانه بکشم . مرجان می گفت : 

 دیوارها حسابی کثیف شده . باید دکور این جا رو عوض کنیم . من می گم آشپزخونه رو اوپن کنیم و مف خونه رو

 «سرامیک . االن دیگه آشپزخونه ی این طوری نمی سازن . موکت هم قدیمی و کهنه شده . 
 

من که دیگه پیر شدم . هر کاری دوست داری بگو انجام می » برای خوشحالی او حاضر بودم هر کاری بکنم . گفتم : 

مامان چه حرفهایی می زنین . تازه : »  او جواب داد« دم . تو جوونی و به مد و این جور چیزها بیشتر اهمیت می دی . 

 «اون جوری برای روحیه ی خودمون هم بهتره . تنوع خیلی خوبه . 
 

ما به زیر زمین نقل مکان کردیم تا کار خانه تمام شود . بعد از پایان کار و تمیز کردن خانه تصمیم گرفتم وسایل 

را هم عوض کردم . مرجان هم چند تابلوی نقاشی زیبا کهنه را هم بفروشم و اسباب جدید بخرم . همه ی پردا ها 

برای پذیرایی کشید و آن ها را نصب کردیم . خانه خیلی زیبا شده بود . مرجان راست می گفت این تغییر باعث شده 

 بود که روحیه ی خوبی پیدا کنیم .

 

مد داشتیم . عید آن ها به دیدنمان سال هفتاد و پنج را خیلی خوب شروع کردیم مدتی می شد با همسایه ها رفت و آ

 آمدند و ما هم برای عید دیدنی نزد آن ها رفتیم .

 

مرجان سال دوم دانشگاه را هم خیلی عالی به پایان رساند و از دانشجویان ممتاز دانشگاه بود و من از این بابت 

 احساس غرور و سربلندی می کردم .

 

آن نمی شد کارگاه نقاشی و کار مرجان شد . او نمی گذاشت وقتش به بطالت  یکی از اتاقها که استفاده ی چندانی از

بگذرد و دختر فوق العاده فعالی بود . من هم برای موفقیت او از هیچ چیز دریغ نمی کردم . مرجان بعد از پایان 

ش ماشین بخرم برای امتحاناتش به آموزشگاه رانندگی رفت تا گواهینامه بگیرد . تصمیم داشتم وقتی قبول شد برایش

. آموزش رانندگی تمام شد . امتحان داد و خوشبختانه قبول هم شد . هر دو خوشحال بودیم . یکی از همسایه های ما 

در نمایشگاه ماشین کار می کرد . به او سپردم که یک رنوی تمیز برای مرجان پیدا کند . او هم دو هفته بعد رنویی 

 د .تمیز و خوب برای مرجان پیدا کر

 

فقط با احتیاط » من هم آن را به نام خود او برایش خریدم . مرجان خیلی خوشحال شد و از من تشکر کرد . گفتم : 

 چون فکر می کردم بدترین اتفاقی که ممکن است برای مرجان بیفتد . حادثه ی رانندگی است .« رانندگی کن . 

 

شوهرش چند روزی پیش ما می آیند . من و مرجان خیلی خوشحال اواخر تیر ماه بود که پروانه به ما خبر داد با 

خونه تون خیلی خیلی خوشگل شده » شدیم . وقتی آن ها آمدند ، پروانه از تغییرات خانه خیلی خوشش آمد و گفت : 
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دم ر. انشاء اهلل عروسی مرجان رو توی این خونه بگیرین . حسین شوهر پروانه روزها بیرون می رفت . من فکر می ک

به خاطر این که مردی در خانه نیست معذب است . من فکر می کردم به خاطر این که مردی در خانه نیست معذب 

داد :  پروانه جواب« بنده ی خدا ، حسین آقا . از صبح کجا می ره . بهش بگو بمونه تو خونه . » است . به پروانه گفتم : 

 «هم تو تهران زیاد داره . نگران نباشین . اون چند جا کار داره . در ضمن دوست و آشنا » 
 

می خواستم مدتی که پیش ما هستند حسابی خوش بگذرد . هر شب برای تفریح بیرون می رفتیم و گاهی هم شام را 

در رستوران می خوردیم . یک شب که برای شام و تفریح به یکی از باغهای جاده چالوس رفته بودیم پروانه رو به 

 «می خوام موضوعی رو بهتون بگم . موضوعی که من و حسین به خاطرش به تهرون اومدیم . » گفت : من و مرجان و 
 

 «چه موضوعی ؟ چی شده ؟ » من با تعجب گفتم : 
 

 «حقیقتش ما داریم از ایران خارج می شیم . » پروانه گفت : 
 

 «چی داری می گی ؟ می خواین از ایران برین ؟ برای چی ؟ » گفتم : 
 

خواهرم و شوهرش چهار سال پیش رفتن آلمان . حاال برای من هم دعوتنامه فرستادم منم این » حسین پاسخ داد : 

 «مدت دنبال کارامون بودم . 
 

 «آخه برای چی ؟ مگه این جا نمی تونین زندگی کنین ؟ » مرجان گفت : 
 

می گن اونجا برای آینده بچه ها بهتره ، یعنی بهتر می چرا می شه . ولی خواهر و شوهر خواهر حسین » پروانه گفت : 

 «تونن پیشرفت کنن . 
 

یعنی تو یه کشور غریب که حتی زبون همدیگر و هم نمی فهمین چطوری می شه پیشرفت » مرجان با تعجب گفت : 

 «کرد ؟ همین جا هم با تالش و کوشش می شه به همه چی رسید . 
 

نم ، شما که دانشجو هستین چرا این حرفو می زنین ؟ این جا بر ای یاد گرفتن هر مرجان خا» حسین پاسخ داد : 

چیزی باید پول و پارتی گردن کلفت داشته باشی . خود شما چقدر برای کالسهای نقاشی که قبل از دانشگاه می رفتین 

در پول دادین ؟ خیلی ها هزینه کردین ؟ برای یاد گرفتن کامپیوتر که خارج از این جا جزو دروس مدرسه ست چه ق

رو می شناسم که هوش و استعداد زیادی داشتن ، ولی به خاطر وضعیت مالی نا مناسب همه ی اون هوش و استعداد 

هدر رفته یا از اون همه هوش برای رسیدن به پول در کار خالف استفاده کردن ، ولی اونجا برای هر نوع استعدادی 

 «همه جور امکانات هست . 
 

متاسفانه اکثر جوون ها فکر می کنن باید یک شبه راه صد ساله رو برن . اونا می خوان خیلی زود به » ن گفت : مرجا

همه چی برسن . زندگی خارج از کشور برای اکثریت جوون های ایرانی شده اولین و آخرین آرزو . فکر می کنن 

رن اونجا تو رستوران کار کنن ، زمین فروشگاهها رو اونجا می تونن به یه زندگی آرمانی برسن . اونا ترجیح می دن ب
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تمیز کنن ، هر حقارتی رو به جون بخرن ، ولی از ایران دور باشن . به نظر من آواز دهل شنیدن از دور خوش است . 

 «من که حاضر نیستم برم خارج از کشور زندگی کنم . 
 

 «و موفق می شدن .  خب ، خیلی ها هم هستن که می رن اونجا» حسین جواب داد : 
 

 «حاال ما فعالً می ریم ببینیم چه خبره . اگه نتونستم بمونم بر می گردیم . » پروانه گفت : 
 

ولی می دانستم برگشتی در کار نخواهد بود . باالخره اواخر شهریور از فرودگاه مهرآباد تهران عازم آلمان شدند . 

 ست کمی از او نداشت .مادر پروانه خیلی گریه کرد . برادرش هم د

 

آن ها در این چند سال برای ما حمن فامیل را داشتند و به هر حال باید به نبودشان عادت می کردیم . آن ها رفتند 

ولی زندگی برای ما ادامه داشت . دو سال به سرعت گذشت و سال هفتاد و هفت مرجان با مدل لیسانس گرفت . در 

 ماس داشتیم مرجان از طریق تلفن این خبر را به پروانه داد و او خوشحال شد .این مدت کم و بیش با پروانه ت

 

 «لزومی نداره بری سر کار . مگه کم و کسری داری ؟ » مرجان تصمیم داشت سر کار برود . به او گفتم : 
 

شم برای چی رفتم مامان مگه به خاطر پول می خوام برم سر کار ؟ اگه می خواستم خونه نشین ب» او جواب داد : 

 اگه بمونم تو خونه تو» دانشگاه ؟ هر زنی باید موقعیت اجتماعی خوب داشته باشه . بعد با خنده و شوخی گفت : 

 «خیلی زود شوهرم می دی . 
 

باید جای معتبری پیدا کنی . نمی شه به هر کسی اعتماد تو یه دختر جوونی . خوش بر و رو هم هستی . » من گفتم : 

 «واظب باشی . باید م
 

خیالت راحت باشه . یکی از استادام که تو دانشگاه خیلی ازم راضی بود به هم گفته هر وقت کاری » مرجان گفت : 

 «داشتم پیش اون برم . مطمئنم می تونه برای کار پیدا کنه . 
 

مرجان خوشحال و خندان به فردای همان روز مرجان نزد استادش رفت تا با او راجع به کار صحبت کند . ظهر وقتی 

 خانه برگشت فهمیدم که خبر خوشی برایم دارد .

 

 «چی شد ؟ استادت رو دیدی ؟ » گفتم : 
 

ی گفتم برای چ« آره استاد فرهمند تا منو دید گفت خوب شد اومدی پیشم . دنبالت می گشتم . » مرجان جوا ب داد : 

ی هم دوره ی خودت هم پیش من اومدن . می خواین یه آموزشگاه دنبالم می گشتید . به هم گفت چند تا دانشجوها

نقاشی دایر کنن و از من کمک می خواستن . منم با کمال میل حاضرم بهشون کمک کنم . اگه تو هم مایلی با اونا 

 شهمکاری کنی . با استعدادی که در تو دیدم مطمئنم موفق می شی . قرار شد زیر نظر استاد فرهمند کارگاه آموز

 «نقاشی دایر کنیم . فکر می کنم کار خیلی خوبی باشه . 
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 «نمی شه همین کرج این کار و بکنین تا من خیالم راحت بشه ؟ » من پرسیدم : 
 

مامان چه حرف هایی می زنین ؟ مگه من بچه هستم ؟ تو رو خدا این قدر نگران من » مرجان با خنده پاسخ داد : 

 «نمی افته ! نباشین . هیچ اتفاقی برام 
 

 «حاال از کی شروع می شه ؟ » گفتم : 
 

قرار شده یکی دو تا از بچه ها برن دنبال مجوز و بقیه کارها . استاد هم قول جا برای این کار و » مرجان جواب داد : 

نی مامان چقدر به ما داده . گفته یه جا برای آموزشگاه سراغ داره . قرار شده یکی دو هفته دیگه جواب بده . نمی دو

 «خوشحالم . این یه کار گروهی عالیه . 
 

بعد از مدتی استاد فرهمند به مرجان تلفن زد ا کار را شروع کنند . مرجان یک هفته بعد از شروع کارش چون 

 نگرانی مرا می دید مرا با خودش به محل کارش برد .

 

و کامالً دوستانه و گرم داشت . مرجان مرا به دوستانش آموزشگاه در خیابان کاگر شمالی قرار داشت . محیطی سالم 

و آقای فرهمند معرفی کرد . آن ها بسیار صمیمی با من برخورد کردند . وقتی محل کار و همکاران مرجان را دیدم 

 خیالم راحت شد .

 

که پسر بسیار مرجان مشغول بود و همچنان به تمام خواستگارانش جواب منفی می داد . حتی یکی از همکارانش 

محجوب و معقولی بود چندین بار به او پیشنهاد ازدواج داد و یک بار هم نزد من آمد ، ولی مرجان به هیچ عنوان 

 خیال ازدواج نداشت . از این بابت نگران بودم . هر چه قدر هم با او صحبت می کردم بی فایده بود .

 

مد . خیلی زود به بهار هفتاد و هشت رسیدیم . تعطیالت عید تابستان به سرعت گذشت و پاییز و بعد هم زمستان آ

دوستان و همکاران مرجان برای عید دیدنی به خانه ی ما آمدند و ما هم متقابالً به منزل آن ها رفتیم و به قول 

 معروف بازدیدشان را پس دادیم . 

 

بی نهایت خوشحال بودم . از این که او را خوب بعد از تعطیالت هم مرجان کار را دوباره از سر گرفت . از موفقیت او 

 بزرگ کرده بودم احساس غور می کردم . فقط نگرانی من از این بود که او خیال تشکیل خانواده نداشت .

 

اواسط خرداد ماه مرجان گفت تصمیم دارند با همکاران و تعدادی از شاگردان آتلیه نمایشگاهی راجع به اعتیاد راه 

 بیاندازند .

 

 «منظورتون اعتیاد به مواد مخدره ؟ » گفتم : 
 

آره دیگه ، استاد فرهمند می گه اعتیاد بین جوونها یه معضل بزرگ . باید به هر طریقی که می شه اونا :» مرجان گفت 

 «رو آگاه کرد . ما هم تصمیم گرفتیم با کشیدن تابلو ضرر و زیان این بالی خانمانسوز رو به تصویر بکشیم . 
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به نظر من بهتره راجع به هر نوع اعتیادی تابلو بکشین . فقط مرفین اعتیاد آور نیست . شما می تونین راجع » گفتم : 

به اعتیاد به الکل نقاشی بکشین . فقط مواد مخدر نیست ، هرچند که می دونم االن گرایش جوون ها به مرفین خیلی 

 «زیانش هم بد نیست .  بیشتره . ولی تذکر دادن راجع به الکل و ضرر و
 

وز فردای همان ر« پیشنهاد خوبیه . حتماً راجع به این مساله با استاد صحبت می کنم . » مرجان فکری کرد و گفت : 

مامان ، راجع به پیشنهاد شما با آقای فرهمند و بقیه صحبت کردم . خیلی استقبال » مرجان به خانه برگشت و گفت : 

گفت این کار خیلی نو و بدیعه . چون وقتی حرف اعتیاد به میون می یاد همه فقط به تریاک و  کردن . یکی از همکارها

هیروئین فکر می کنن ، در صورتی که اگر استفاده از مشروبات الکلی هم به صورت اعتیاد در بیاد خیلی از مواد 

که می خواری می کنه ممکنه دست  مخدر بدتره . بعد هم استاد فرهمند گفت به می لقب ام الخبائث دادن چون کسی

به هر گناهی حتی جنایت بزنه . اون می گفت آدمی که الکل مصرف می کنه از دنیای انسانی خارج می شه . بعد هم 

جمله ای از شکسپیر نقل کرد که کسی که الکل می خوره ورود خودشو از عالم انسانی به دنیای حیوانی جشن می 

 «د تابلو راجع به این مساله هم بکشیم . فکر کنم استقبال خوبی بشه . گیره . حاال تصمیم گرفتیم چن
 

مرجان تا شروع نمایشگاه و تکمیل تابلوها حسابی مشغول بود و اکثر روزها هم دیر به خانه می آمد . باالخره بعد از 

ه کمال الدین بهزاد واقع در یک ماه و نیم یعنی اواخر تیر ماه نمایشگاه دایر شد . محل برگزاری آن هم در نگار خان

 بلوار کشاورز روبه روی پارک الله بود .

 

روز افتتاح من هم با مرجان رفتم . تابلوها هر کدام یک کتاب حرف برای گفتن داشت . آن ها به زیبایی همه چیز را 

 راجع به هر نوع اعتیادی به تصویر کشیده بودند .

 

ماندم . تعداد بازدید کنندگان هم زیاد بود . حدود هفت بعدظهر با هم به خانه تا پایان ساعت نمایشگاه کنار مرجان 

 برگشتیم و به توصیه ی مرجان شام را بیرون خوردیم .

 

نمایشگاه ده روز ادامه داشت و مرجان می گفت جوون ها خیلی خوب از این نمایشگاه استقبال کردند و ما هم از این 

 بابت خیلی خوشحال بودیم .

 

باالخره نمایشگاه تمام شد و مرجان از موفقیت آن خوشحال بود . روزها از پی هم می آمدند و می رفتند . فصل ها هم 

خیلی زود و سریع عوض می شدند . مغازه ای که داشتیم هم چنان در اجاره بود و چند بار پسر حاج مرتضی به من 

م و بیش از طریق نامه با پروانه تماس داشتیم . او صاحب پیشنهاد خرید آن جا را داد ، ولی من قبول نکردم . ک

پسری شده بود و خیال برگشت به ایران را هم نداشتند . مرجان مشغول به کار بود و من هم همچنان خیاطی می 

 کردم . یک سال دیگر هم مثل برق و باد گذشت و سال هفتاد و نه از راه رسید .

 

 «مامان می تونم یه خواهش ازتون بکنم ؟ » مرجان به من گفت :  یکی از روزهای تعطیل عید بود که
 

 «بگو عزیزم ، چی می خوای ؟ » گفتن : 
 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

9 0  

 

 «می شه با هم بریم به محله ی عباسی یه سر بزنیم ؟ » جواب داد : 
 

 «برای چی ؟ » با تعجب گفتم : 
 

 «نرفتیم ؟ می خوام ببینم چه قدر عوض شده .  همین طوری دلم هوای اونجا رو کرده . می دونی چند سال» گفت : 
 

رفتن به آن جا بعد از ده سال برایم سخت بود . با این که خود من هم دلتنگ آن جا بودن ولی از آن محل به شدت 

 می ترسیدم .

 

یگه مامان ده سال از اون روزها گذشته مطمئن باشید د» مرجان وقتی دید سکوت کردم و حرفی نمی زنم گفت : 

 «اونجا هیچ خبری نیست ، موافقید بریم ؟ 
 

 «باشه هرچی تو بگی . ولی چی شد یک دفعه به یاد اونجا افتادی ؟ » گفتم : 
 

 «راستش ، خیلی وقته می خوام بهتون بگم . می خواستم خودم برم ، ولی ترسیدم شما ناراحت بشین . » گفت : 
 

 «خوب ، کی بریم ؟ » گفتم : 
 

 «همین فردا ، باشه ؟ » گفت : 
 

 «باشه فردا می ریم . » گفتم : 
 

آن شب تمام خاطرات گذشته به ذهنم هجوم آوردند و نتوانستم بخوابم . به یاد امیر افتادم . به یاد پدر و مادر و 

ه را دیدم کروزهای خوشی که با آن ها داشتم و بغض گلویم را گرفته بود . نزدیک صبح خوابم برد و در خواب امیر 

» فت : گ« امیر چرا این قدر پیر شدی ؟ » پیر و شکسته شده بود و وقتی مرا دید شروع کرد به گریه کردن . گفتم : 

 «غصه ی تو و مرجان داغونم کرد . دارم عذاب می کشم . منو می بخشی ؟ 
 

او همچنان اشک « عذاب می دی ؟ من خیلی وقته تو رو بخشیدم . چرا این قدر به خودت » به طرفش رفتم و گفتم : 

مرجان رو دیدی چه قدر » بعد ادامه دادم : « امیر تو رو خدا گریه نکن . من هنوز دوستت دارم . » می ریخت . گفتم : 

 «بزرگ شده ؟ اون دختر خیلی موفقیه . 
 

خواستم به آغوشش پر می « می دونم اون مثل خودت زیباست ، ولی تو رو خدا خیلی مراقبش باش . » امیر گفت : 

بکشم ، ولی ناپدید شد . از خواب پریدم . تمام وجودم از عرق خیس بود . بعد از مدت ها خواب امیر را دیدم . از 

رختخواب بلند شدم و وضو گرفتم و نماز صبح را خواندم و بعد از نماز به یاد گذشته و امیر اشک ریختم . در این 

تم عادت کرده بودم ، ولی آن روز صبح باز با تمام وجود سنگینی این غم دلم را مدت به سنگینی غمی که در دل داش

 به درد آورد .
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ساعت حدود ده بود که با مرجان به طرف تهران حرکت کردیم . تمام مدت به خواب شب گذشته فکر می کردم . 

 حرفی نزد . مرجان هم فهمید که به گذشته ها فکر می کنم و به خاطر همین در طول مسیر هیچ

 

وقتی آن جا رسیدم حالم منقلب شد . خیابان اصلی عباسی تغییر چندانی نکرده بود . ولی خیابان حق شناس دیگر 

وجود نداشت . از مرجان خواستم اول به خانه سابق مان برویم . مرجان آن جا را نمی شناخت . چون کوچه باریک 

ای لرزان وارد کوچه شدم . خانه هیچ تغییر نکرده بود بی اختیار اشک بود ، ماشین را سر کوچه نگه داشت . من با پ

می ریختم . به در و دیوار آن جا دست می کشیدم . انگار به یک مکان مقدس آمده بودم . سرم را روی در خانه 

م در گذاشتم و با همه ی وجودم گریه کردم . دلم می خواست برای یک لحظه هم که شده بچه شوم . آرزو می کرد

 باز شود و پدرم از خانه بیرون بیاید و من به آغوشش بپرم .

 

مامان ، تو رو خدا خودتون رو اذیت نکنین . اگه می دونستم » مرجان دستم را گرفت و با صدایی بغض آلود گفت : 

 «حالتون بد می شه اصالً نمی آوردمتون . 
 

 «بریم تو خونه رو ببینیم ؟ گفتم : حالم خوبه . نگران نباش . به نظرت می ذارن 
 

 «االن در می زنم و می پرسم . » مرجان گفت : 
 

در زد . خانم مسنی در را باز کرد و به او نگاه کردم شاید بشناسمش ، ولی غریبه بود . مرجان ماجرا را برایش 

روسش زندگی می کند . تعریف کرد . او هم با کمال میل ما را به خانه دعوت کرد . به ما گفت که با پسر و ع

 عروسش هم وقتی فهمید که با سابقاً آن جا می کردیم خیلی گرم ما را به داخل خانه دعوت کرد .

 

حیاط تغییر چندانی نکرده بود . حوض همان جای سابق قرار داشت . خودم را می دیدم که کنار حوض جست و خیز 

عروسش خیره به من نگاه می کردند . صدای مادرم را می  می کنم . رفتم وروی لبه ی حوض نشستم . صاحب خانه و

شنیدم که مرا صدا می کرد . چشمم به اتاق هایی افتاد که محل زندگی من و امیر شده بود . به پنجره های آن جا 

دست کشیدم و زار می زدم . دور حیاط راه می رفتم و دنبال پدر و مادرم و امیر می گشتم . آن قدر اشک ریختم که 

 احساس ضعف کردم و وسط حیاط نشستم . عروس پیرزن رفت و برایم آب قند آورد .

 

مامان تو رو خدا . ببخشین که شما رو این جا آوردم . تقصیر من شد که این خواهش بی جا رو کردم . » مرجان گفت : 

 «باید می فهمیدم حال شما بد می شه . 
 

 «نه ، الزم بود این جا بیام . » گفتم : 
 

صاحب خانه از ما خواست داخل شویم . مرجان می خواست مانع شود ، ولی من داخل خانه شدم . خانه را کمی تغییر 

داده بودند ، ولی شکل کلی سابق خود را داشت . به اتاقی که مخصوص خود ما بود وارد شدم . مادر را گوشه ی اتاق 

 ی زمین دست کشیدم . با همه ی وجود مادر را می خواستم .می دیدم که مشغول خیاطی است . به آن جا رفتم و رو
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به هر گوشه نگاه می کردم آن ها را می دیدم . بعد به اتاق خودم رفت . آن قدر گریه کرده بودم که چشمانم می 

 سوخت . صاحب خانه و عروسش هم تحت تاثیر قرار گرفته بودند .

 

 «ن پایین . حالتون بد می شه . مامان ، خواهش می کنم بیای» مرجان گفت : 
 

نمی توانستم از /ان جا دل بکنم . هنوز هوای خانه پر بود از بوی بچگی و پدر و مادر و امیر . مرجان دستم را کشید و 

 «ببخشید مزاحمتون شدیم . شما رو هم ناراحت کردیم . » مرا به حیاط برد . رو به صاحب خانه کردم و گفتم : 
 

 «خواهش می کنم خونه ی خودتونه . هر وقت دیگه هم دلتون خواست بیای . »  عروسش گفت :
 

 «اگه حالتون خوب نیست برگردیم . » از خانه بیرون آمدیم ، ولی دلم آن جا ماند . مرجان گفت : 
 

 «نه می خوام یه سر به مغازه بزنم . برو طرف ولی عصر . » گفتم : 
 

ولی عصر شدیم . محل زندگی من و امیر در خیابان حق شناس حاال تبدیل به اتوبانی از اتوبان نواب راهی خیابان 

 بزرگ شده بود .

 

 «مامان اونجا رو هم ببین باز حالتون بد می شه . » مرجان گفت : 
 

 «اشکام تموم شد . نترس حالم بد نمی شه . » خنده ای کردم و گفتم : 
 

مغازه ها انداختم . هر دوی آن ها پارچه فروشی بود . پسر حاج مرتضی داخل مغازه با هم به اونجا رفتیم . نگاهی به 

ی خودش بود . وارد شدم و سالم کردم . او سال ها مرا ندیده بود . ما را نشناخت . فکر کرد مشتری هستیم . گفت : 

 «بفرمایید . امرتون چیه ؟ » 
 

یه سر اومده بودیم عباسی گفتم این جا هم » ا را نشناخته گفتم : خودم را معرفی کردم . عذرخواهی کرد از این که م

 « سری بزنیم . 

 

 «باید برگردیم ، فقط می خواستیم به اصطالح تجدید خاطره کنیم . » می خواست از ما پذیرایی کند ، که گفتم : 
 

 «چیزی بهتون بگم . ببخشید می خواستم یه » خداحافظی کردیم . می خواستیم از در خارج شویم گفت : 
 

 «مغازه رو نمی فروشم . » فکر کی کردم باز پیشنهاد خرید مغازه را بکند . با خنده و شوخی گفتم : 
 

 «نه ، راجع به اون نیست می خواستم بگم ... » گفت : 
 

 «تو رو خدا حرفتون رو بزنین . چی شده ؟ » حرفش را ادامه نداد . گفتم : 
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 «، چند وقت پیش فهمیدم کریم آقا مرده . راستش » گفت : 
 

 «مرده ؟ چطوری ؟ » خشکم زده بود . با تعجب پرسیدم : 
 

 «این طور که می گن توی یه دعوای جمعی چاقو خورده . » ادامه داد : 
 

 «باالخره باید یه جوری جواب پس می داد . » گفتم : 
 

یم . در طول راه به مرگ کریم فکر می کردم . با شنیدن خبر مرگ او از مغازه خارج شدیم و به طرف کرج راه افتاد

 سایه ی ترسی که در این چند سال روی زنگی من افتاده بود به یکباره پر کشید و خیالم آسوده شد .

 

 ومرجان می دونی دیگه بیست » بین راه تصمیم گرفتم دوباره راجع به ازدواج با مرجان صحبت کنم و به او گفتم : 

 «سه ساله شدی ؟ 
 

 «آره می دونم . » مرجان خنده ای کرد و گفت : 
 

 «خوب ، بازم خیال ازدواج نداری ؟ » گفتم : 
 

ت ، نه زیاد نیس» گفتم : « مگه بیست و سه سالگی خیلی زیاده ؟ یعنی دارم پیر دختر می شم ؟ » مرجان جواب داد : 

 «یاد .  ولی برای یه دختر تا یه سنی خواستگار می
 

 «منظورتون اینه که دیگه برای من خواستگار نمی یاد ؟ » مرجان گفت : 
 

منظورم این که به مرحله ای نرسی که از ازدواج نکردن پشیمون بشی . می ترسم زمانی به این نتیجه برسی » گفتم : 

 «که دیگه خیلی دیر شده باشه . 
 

 «نوز چند سال دیگه وقت دارم . مامان ، من ه» مرجان با خنده پاسخ داد : 
 

 «تا چند سال دیگه یعنی تا کی ؟ » گفتم : 
 

یعنی تا اون موقعی که به درجه ای برسم که با فکر باز زندگی رو شورع کنم . مامان زندگی مشترک » او گفت : 

 «شوخی نیست . در ضمن باید به یه موقعیت خوب برسم ، اون وقت ... 
 

تو از زندگی من ترسیدی . اینا هم بهونه ست . مگه تو االن موقعیت خوب نداری ؟ » م و گفتم : حرفش را قطع کرد

فکرت هم به اندازه ی کافی خوب کار می کنه . بازم بهت می گم تو نباید به زندگی من نگاه کنی . خیلی ها هستن که 

 ر و از خودت دور کن . وقتی سن و سالت باالدارن با خوشبختی زندگی می کنن . زندگی من استثنا بوده . این طرز فک

 «بره پشیمون می شی . 
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فعالً کسی رو پیدا نکردم که باهاش تفاهم داشته باشم . من برای خودم به سری مالک و معیار » مرجان جواب داد : 

 .«دارم که با توجه به اونا باید مرد دلخواهم رو پیدا کنم 

 

. ظهر بود که به کرج رسیدیم . به توصیه ی من ناهار رو بیرون خوردیم و بعد از ناهار دیگر حرفی در این باره نزدیم 

به خانه برگشتیم و از آن جایی که خیلی خسته بودیم دو سه ساعتی خوابیدیم . تعطیالت نوروز هم تمام شد و مرجان 

اییز ردی پاییز تبدیل شد . در فصل پکار را شروع کرد . فصل بهار جای خود را به تابستان داد و سبزی تابستان به ز

 بود که متوجه شدم مرجان دل در گرو عشقی نهاده است .

 

او مثل همیشه هر روز صبح به آتلیه می رفت و غروب بر می گشت . ولی مدتی بود که احساس می کردم تغییر کرده 

قش می برد و ساعت ها صحبت می و بیشتر از قبل به سر و وضع ظاهری خودش می رسد . گاهی هم تلفن را به اتا

کرد یا آن قدر در خودش فرو می رفت که هیچ توجهی به اطرافش نداشت . حس مادرانه ام به من گفت که دلش 

برای کسی لرزیده . بعد از مدتی وقتی برق عشق را در نگاهش و گلگونی دوست داشتن را در چهره اش دیدم 

شمانش همان برقی را می دیدم که روزی در چشمان من هم مطمئن شدم که دل به کسی سپرده است . در چ

درخشیده بود . مطمئن بودم که دخترم مرد رویاهاش را پیدا کرده و با شناختی که از او داشتم خیالم راحت بود که 

 انتخاب غلطی نکرده است .

 

این که یک روز جمعه موقع نمی خواستم تا قبل از این که خودش حرفی بزند در این باره با او صحبت کنم . تا 

خوردن ناهار صدای تلفن بلند شد . مرجان چنان با عجله از پشت صندلی بلند شد که لیوان آب روی میز واژگون شد 

تو برو تلفن را جواب بده . من میز رو تمیز می » . چون خود من هم مزه ی عشق را چشیده بودم با لبخند به او گفتم : 

که صورتش از شرم گل انداخته بود به طرف تلفن رفت . من خودم را مشغول جمع کردن مرجان در حالی « کنم . 

میز نشان دادم ، ولی همه ی حواسم به او بود . مرجان آرام صحبت می کرد . گاهی می خندید . گاهی دستش را روی 

 قلبش می گذاشت . گاهی چشمانش را می بست و لبخند می زد . او سرمست از عشق شده بود .

 

بعد از این که صحبت کردنش با تلفن تمام شد ، چای ریختم و از آشپزخانه بیرون آمدم . مرجان در حالی که سرش 

را به پشتی مبل تکیه داده بود شعری زیر لب زمزمه می کرد و متوجه حضور من نشد . رو به رویش نشستم و به 

مرجان  »ب او را تسخیر کند . بعد از چند لحظه گفتم : صورت زیبایش خیره شدم . باالخره کسی پیدا شده بود که قل

او تازه متوجه حضور من شد . سرش را از روی مبل بلند کرد و با تعجب « برات چایی ریختم . بخور تا یخ نکرده . 

 «را ، شما اینجا هستین ؟ اصالً متوجه نشدم . » گفت : 
 

 «وقتی تو یه عالم دیگه . خیلی وقته دارم نگات می کنم . » با لبخند گفتم : 
 

داشتم به کارهایی که فردا باید بکنم فکر می کردم . باید چند جا برم . یکی دو تا شاگرد هم فردا می » مرجان گفت : 

 «یان ، باید .... 
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 برق این نگاه رو می شناسم . چشمات» در حالی که خیره به چشمانش نگاه می کردم حرفش را قطع کردم و گفتم : 

 «بهم می گه تو عاشق شدی . 
 

مامان ، چه حرف هایی » مرجان در حالی که سعی می کرد نگاهش را از من پنهان کند با که آشکارا می لرزید گفت : 

 «می زنین . یعنی چی عاشق شدم ؟ 
 

پنهون کنی  یه روزی هم وقتی من پدرت رو دیدم چشام مثل چشمهای تو می درخشید . چرا می خوای از من» گفتم : 

؟ مگه من مادر سخت گیری هستم ؟ دلم می خواد مثل همیشه که با هم دوست بودیم با هم حرف بزنیم . من مثل تو 

درس خونده و با سواد نیستم ولی می دونی عشق و دوست داشتن چیه . با شناختی هم که از تو دارم می دونم هر 

 «زی رو ازم پنهون کنی . کاری رو با عقل انجام می دی . پس دلیلی نداره چی
 

مرجان سرش را پایین انداخته بود و حرفی نمی زد . از روی مبل بلند شدم و کنار دستش نشستم و در حالی که 

حاال اون شازده ی رویاهات کی هست که تونسته به قلب تو راه » دستانش را در دستم می گرفتم با لبخند پرسیدم : 

 «لیقه بوده که تو رو انتخاب کرده . می خوام ببینم سلیقه ی دخترم چطوریه . پیدا کنه ؟ اون که خیلی خوش س
 

وای مامان ، شما چقدر خوبید . چه قدر عاقل و فهمیده هستید . » مرجان در حالی که مرا در آغوش می گرفت گفت : 

 «حرف بزنم .  مطمئن بودم شما این قدر خوب منو می فهمید ، ولی باور کنین خجالت می کشیدم باهاتون
 

 «حاال برام تعریف می کنی یا می خوای همین طوری خودت رو لوس کنی ؟ » گفتم : 
 

اوایل مرداد درست بعد از نمایشگاه بود که آقای فرهمند سه تا » بعد او شروع کرد برایم تعریف کردن و گفت : 

از اونا خیلی با استعداد بود و سریع همه چی شاگرد رو که برای آموزش نقاشی اومده بودن به ما معرفی کرد . یکی 

 «رو یاد گرفت . 
 

 بعد با شوخی« خوب ، چرا ساکت شدی ؟ بقیه اش رو بگو . » مرجان سرش را پایین انداخت و سکوت کرد . گفتم : 

 اسمش» مرجان آرام و با شرمساری گفت : « همین آقای با استعداد دلت رو برده ؟ حاال اسمش چی هست ؟ » گفتم : 

روزبه ست . دانشجوی سال ششم پزشکیه ، ولی می گه از بچگی به نقاشی عالقه داشته . خیلی هم عالی کار می کنه . 

همین باعث شد با هم آشنا بشیم . پسر خوبی به نظر می یاد . پدر نداره و با مادرش توی مهر شهر کرج زندگی می 

 «گم . ولی خجالت می کشیدم . کنن . خیلی وقته می خوام این موضوع رو بهتون ب
 

چرا خجالت می کشی ؟ می خوام ببینم » مرجان سکوت کرد . ادامه دادم : « مرجان خیلی دوستش داری ؟ » گفتم : 

 «میزان این عشق و عالقه چقدره . خیلی دوس داری ؟ 
 

سی بلرزه ولی وقتی می بینمش آره مامان ، خیلی دوسش دارم . فکر نمی کردم هیچ وقت دلم برای ک» مرجان گفت : 

 «نمیدونین چه چه حالی می شم ! 
 

 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

9 6  

 

 

چرا خوب می دونم /ف تمام تنت گر می گیره . یه دفعه داغ می شی ، خون به صورتت می یاد و دست و » گفتم : 

مم می فه پات می لرزه . نمی تونی کلمه ای حرف بزنی . احساس می کنی فقط تو هستی و اون . تمام این حالت ها رو

کامالً روی » بعد ادامه دادم : « . هنوز هم وقتی به عکس پدرت نگاه می کنم تمام اون حس ها دوباره تکرار می شه . 

 «اون شناخت داری ؟ مبادا احساست از عقلت پیشی بگیره . 
 

 « ی ازش ندارن . با هم حرف زدیم . پدرش سالها پیش اون و مادرش رو ترک کرده و هیچ خبر» مرجان پاسخ داد : 

 

خب ، کی می شه این آقا روزبه رو با مادرش دید تا با هم آشنا بشیم ؟ اصالً بگو ببینم مادرش از وجود تو » پرسیدم : 

 «خبر داره یا نه ؟ 
 

ه ربله ، مادرش یکی دو بار تلفنی با من حرف زده ، ولی هنوز همدیگر رو ندیدیم . اونم اصرار دا» مرجان پاسخ داد : 

 «شما رو از نزدیک ببینه . باهاتون صحبت کنه . 
 

 «قرار ازدواج رو گذاشتین ؟ » گفتم : 
 

 «بله ، ولی فعالً نه . یک سال دیگه . روزبه درسش تموم بشه ، بعد . » گفت : 
 

 ش« نیم . خب ، به روزبه پیشنهاد بده یه روز مادرش بیاد این جا تا راجع به شما با هم صحبت ک» من گفتم : 
 

 «باشه ، مامان . حتماً به می گم . » مرجان پاسخ داد : 
 

آن شب ساعت ها بیدار بودم و به مرجان فکر می کردم . هم خوشحال بودم ، هم نگران و هم غمگین . حال عجیبی 

ز این که ران اداشتم . خوشحال بودم برای این که باالخره طرز فکر او نسبت به زندگی مشترک تغییر کرده بود نگ

مبادا انتخاب غلطی کرده باشد و غمگین بودم چون او تنها فرزندم بود و جدایی از او برایم فرقی با مرگ نداشت . 

سال ها فقط با او به خاطر او زندگی کرده بودم ، ولی حاال می خواست تشکیل زندگی دهد . وقتی به تنهایی بعد از او 

ر آن لحظات چه قدر به وجود امیر احتیاج داشتم . فکر می کردم ای کاش کنارم فکر می کردم قلبم به درد آمد . د

امیر ، امیر قلب » بود و کمکم می کرد . عکس او را برداشتم ، در حالی که قطرات اشکم روی آن می ریخت ، گفتم : 

ی کنه و من تنهای من ، کاشکی در این لحظات کنارم بودی . دخترت مرجان داره بزرگ ترین انتخاب زندگی شو م

تنها هستم . نمی دونی چه قدر این تنهایی عمیقه . اون قدر که داره منو غرق می کنه . ای کاش بودی و کمکم می 

 «کردی . 
 

آن شب با خیال امیر به خواب ر فتم . صبح وقتی بیدار شدم از بد خوابی شب قبل سرم به شدت درد می کرد سر میز 

 «چیه مامان ؟ انگار حال ندارین ، رنگ و روتون پریده . » صبحانه مرجان پرسید : 
 

 «دیشب بد خوابیدم ساعت ها خوابم نمی برد . » گفتم : 
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 «برای چی ؟ » مرجان گفت : 
 

 «از فکر و خیال . دایم به تو و زندگیت فکر می کردم . راستش رو بخوای نگران هستم که مبادا ... :» پاسخ دادم 
 

مامان ، شما مگه به من نگفتین می دونم انتخاب غلطی نکردی ؟ پس برای چی نگران » دی زد و گفت : مرجان لبخن

 «هستین ؟ خیالتون راحت باشه . روزبه رو خوتون هم تایید می کنین . 
 

نبودم .  پسمی دونم تو عاقلی ، ولی به من حق بده نگران باشم . من تنهام . اگه پدرت بود شاید این قدر دلوا» گفتم : 

» 
 

 «پس موضوع اینه . شما هوای بابا رو کردین می خواین منو بهونه کنین . » مرجان خنده ای کرد و گفت : 
 

 «باید مادر باشی تا بفهمی من چی می گم . » گفتم : 
 

فهمم شما چی مامان ، ت ورو خدا این قدر خودتون رو اذیت نکنین . من می » مرجان از پشت میز بلند شد و گفت : 

 «می گین ، ولی دلیلی برای ترس و نگرانی و دلواپسی وجود نداره . روزبه پسر خوبیه حاال خودتون می فهمین . 
 

بعد هم صورت مرا بوسید و سر کارش رفت . خودم را با کارهای خانه و خیاطی مشغول کردم . ولی نمی توانستم از 

روزبه و مادرش آخر هفته می یان این » مرجان به خانه برگشت گفت :  فکر و خیال رهایی پیدا کنم . بعدظهر وقتی

جا تا با شما هم آشنا بشن و به طور رسمی هم خواستگاری کنن . روزبه می گه عروسیمون خیلی کم خرجه چون غیر 

 «از چند تا دوست و همکار هیچ مهمونی نداریم . 
 

 «شتر می تونیم با هم صحبت کنیم . می گفتی برای شام بیان . این طوری بیش» گفتم : 
 

 «اتفاقاً گفتم ، ولی مادرش گفت باشه دفعه ی بعد . » مرجان جواب داد : 
 

پنج شنبه مرجان سر کار نرفت و از صبح با شور و حال خاصی به نظافت خانه پرداخت . بعد با سلیقه ی فراوان میوه 

اشت . بعد از پایان کارها هم به حمام رفت و لباس زیبایی پوشید ها را داخل سبد چید و با ظرف شیرینی روی میز گذ

 و بی صبرانه منتظر روزبه و مادرش ماند .

 

حدود پنج بعد ظهر بود که صدای در بلند شد . مرجان با شتاب از روی مبل بلند شد تا برود در را باز کند . به او 

 «نم . مرجان دخترم ، اجازه بده خودم در رو باز ک» گفتم : 
 

بعد چادرم را سر کردم و به حیاط رفتم و در را باز کردم . پشت در روزبه و مادرش ایستاده بودند . صورت روزبه 

 پشت سبد گلی که آورده بود پنهان بود .
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 یینمادر روزبه زنی ریز اندام بود که چهره ای آرام داشت . با او سالم و احوالپرسی کردم . روزبه هم سبد گل را پا

آورد و سالم کرد . با دیدن او خشکم زد . انگار کریم را در مقابلم می دیدم که با من حرف می زد . قلبم از شدت 

ترس لرزید . خیره به صورت روزبه نگاه کردم . این قدر شباهت بین او و کریم باور کردنی نبود . چه طور ممکن بود 

خل خانه دعوت کردم ، ولی حسابی دستپاچه بودم . به خودم نهیب زدم که او آنقدر شبیه کریم باشد . آن ها را به دا

سعی کردم « که فکر و خیال تو رو دچار توهم کرده . چه ربطی بین روزبه و کریم هست که شبیه اون باشه ؟ 

وزبه ادر رخونسرد باشم . آن ها داخل خانه شدند . مرجان به استقبالشان آمد و روزبه سبد گل را به او تقدیم کرد . م

مشتاق دیدار بودم . خیلی خیلی خوش » مرجان را بوسید و روی مبل نشست در حالی که تمام حواسم به روزبه گفتم : 

 «آمدید . 
 

کنار آنها نشستم . مرجان برای آوردن چای به آشپزخانه رفت . مادر روزبه زن ساکت و کم حرفی به نظر می آمد . 

وزبه و کریم بود که نمی توانستم کلمه ای حرف بزنم . بعد از چند دقیقه مرجان با من هم آنقدر حواسم به شباهت ر

 »سینی چای پیش ما آمد ابتدا سینی را طرف مادر روزبه گرفت و او هم بعد از این که فنجان چای را برداشت گفت : 

 «دستت درد نکنه ، الهی خوشبخت و عاقبت به خیر بشی . 
 

د . می خواستم فنجان را بردارم ، ولی بی اختیار دستانم می لرزید . مرجان با تعجب به من بعد مرجان به طرف من آم

نگاه می کرد . لرزش دستانم باعث شد کمی چای توی سینی بریزد . برای این که مرجان را از نگرانی بیرون بیاورم با 

فرزند رو دارم . تنهایی هم بزرگش کردم به من حق بدین که این طوری دستم می لرزه . من همین یه » خنده گفتم : 

مرجان خیره به من نگاه می کرد . می دانستم که او حرف های مرا باور نکرده ، چون این اولین « . حاال هم نگرانم . 

 باری نبود که برایش خواستگار می آمد .

 

شما چرا اصالً حرف نمی زنین ؟ این  »مجلس خیلی ساکته . بعد رو به مادر روزبه کردم و گفتم : » من ادامه دادم : 

 «طور که مرجان به من گفته شما هم به تنهایی آقا روزبه رو بزرگ کردین پس می فهمین من چی می گم ! 
 

بله ، روزبه رو تنهای تنها بزرگ کردم . پدرش وقتی روزبه ده ساله بود ما رو ترک داد . » مادر روزبه به آرامی گفت : 

 . « دیگه هرگز ندیدمش

 

مامان ، االن وقت این حرفا نیست . ما برای کار مهم تری این جا اومدیم ، » روزبه به میان حرف مادرش و گفت : 

حقیقتش خانم غفاری نمی دونم مرجان تا چه حد رابطه ی خودمون رو براتون توضیح داده . ما بعد از چند بار صحبت 

هم تفاهم داریم . فقط من یه سال فرصت می خوام که هم درسم تموم کردن با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که با 

 «بشه و هم بتونم پولی پس انداز کنم . 
 

از این که روزبه این قدر صریح اصل مطلب را بیان کرد خوشم نیامد . مخصوصاً این که گوینده ی مطالب خود او بود 

 و حتی نگذاشت مادرش صحبت را شروع کرد .
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انستم چه بگویم . مدتی به سکوت گذشت . تصمیم گرفتم این سکوت را بشکنم . بنابراین رو کردم به اصالً نمی د

مرجان همه ی زندگی منه . تمام این مدت فقط به خاطر اون زنده بودم و تنها آرزوی خوشبخت » روزبه و گفتم : 

مه ، ولی برای من مهم تر از هر چیز شدن اونه . به امکانات و شرایط مالی شما خیلی کار ندارم ، هرچند که مه

 «خوشبخت شدن مرجانه . عشق و عالقه ی شما به مرجان اون قدر هست که بتونین خوشبختش کنین ؟ 
 

 «من به خودم اطمینان دارم . » روزبه لبخندی زد و گفت : 
 

ود که صحبت می کرد . نمی دانم چرا از طرز بیانش خوشم نمی آمد . مادرش همچنان ساکت بود و فقط روزبه ب

نا سالمتی شما مادر آقا روزبه هستید چرا در این باره نظر » طاقت نیاوردم و رو کردم به مادر روزبه و با لبخند گفتم : 

 «نمی دین ؟ 
 

من چی بگم ؟ ماشاء اهلل جوون های حاال خودشون اون قدر عاقل هستن که دیگه نیازی به » او خیلی آرام پاسخ داد : 

 «دادن ما نیست . نظر 
 

شما درست می گین ، ولی اونا هرچه قدر هم عاقل و درس خونده باشن تجربه ی ما رو ندارن . ما » من پاسخ دادم : 

ولی او همچنان تا آخر مجلس ساکت نشست و حرفی نزد . « بهتر از هر استادی می تونیم راهنماییشون کنیم . 

زده شد . البته همه ی حرف ها را خود روزبه زد . قرار بر این شد که  سکوت او برایم خیلی عجیب بود . حرف ها

 یک ماه دیگر به صورت رسمی نامزد کنن .

 

لبخندی زد و « مامان ، چطور بودن ؟ از روزبه خوشتون اومد ؟ » بعد از رفتن آن ها مرجان به من رو کرد و گفت : 

پس معلومه روزبه به » مرجان گفت : « اً شیرین هم اومده . علف باید به دهن بزی شیرین بیاد که ظاهر» گفتم : 

 «دلتون نشسته ! 
 

چرا دخترم . ولی اصالً نمی ذاشت مادرش صحبت کنه . از اول تا آخر مجلس فقط اون حرف می زد . خب » گفتم : 

 « این جور چیزها آداب و رسوم خاص خودشو داره . 

 

 «دیگه مثل قدیم نیست . در ضمن مادر روزبه همیشه همین طور کم حرفه .  مامان ، االن» مرجان خندید و گفت : 
 

می دونم مثل قدیم نیست . ولی بعضی از رسوم و رسم ها هیچ وقت کهنه نمی شه . یکی از اونها هم مراسم » گفتم : 

 «خواستگاریه . 
 

آره دخترم چرا » گفتم : « ون خوشت اومده یا نه ؟ مامان این که ایراد نیست . حاال به من بگی از ا» مرجان ادامه داد : 

 «خوشم نیاد ؟ پسر خوبیه . 
 

ولی دلم چیز دیگری می گفت . نمی دانم چرااز فکر شباهت او و کریم بیرون نمی آمدم . برایم عجیب بود که 

 نداشتم . مرجان متوجه این شباهت نشده . می خواستم نام و فامیل روزبه را از مرجان بپرسم ولی جرات
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شباهت او به کریم و این که مادرش می گفت شوهرش سالها پیش آن ها را ترک کرده ذهن مرا حسابی مشغول 

 کرده بود .

 

 آن شب تا صبح نخوابیدم . دلشوره داشتم و افکارم حسابی به هم ریخته بود .

 

ثریا این افکار بچه گانه چیه ؟ » می زدم که فکر این که روزبه پسر کریم است آزارم می داد . دایم به خودم نهیب 

 ولی بی فایده بود .« اصالً زن و بچه ی کریم معلوم نیست کجا هستن . این قدر خودت رو عذاب نده . 

 

صبح که شد با حالتی پریشان از رختخواب بلند شدم و به آشپزخانه رفتم تا صبحانه را آماده کنم . مرجان هم بیدار 

تن دست و رویش پیش من آمد . سعی کردم او متوجه حال آشفته ی من نشود . در حالی که برایش شد و بعد از شس

من خوب » مرجان نگاهی به چهره ی من انداخت و گفت : « خوب خوابیدی ؟ دخترم ؟ » چای می ریختم ، گفتم : 

 «خوابیدم ، ولی ظاهراً شما بد خوابیدین ! 
 

 . « نه اتفاقاً خوب خوابیدم» گفتم : 

 

از رنگ و روی پریده تون معلومه چقدر خوب خوابیدین . برای من نگرانین ، مگه نه ؟ » مرجان لبخندی زد و گفت : 

» 
 

مامان روزبه پسر خوبیه . » سکوت کردن و حرفی نزدم . نمی خواستم به او بگویم چه حدسی زدم . او ادامه داد : 

تین من ازدواج کنم ؟ خب ، حاال کسی رو پیدا کردم که بهش عالقمندم . نگرانی شما بی مورده . مگه شما نمی خواس

 «پس دیگه برای چی نگرانین ؟ 
 

اگر روزبه بنده » بعد ادامه دادم : « مرجان ، عزیزم ، من به مادرم ، به من حق بده که دلواپس و نگران باشم . » گفتم : 

مادرم نگران بودم . باید خودت مادر بشی تا بفهمی من چی می ی برگزیده ی خدا هم بود . باز من به خاطر این که 

 «گم . 
 

مرجان دیگر حرفی نزد . هر دو در سکوت مشغول خوردن صبحانه شدیم . حسی به من می گفت که از مرجان 

د یبپرسم نام خانوادگی روزبه چیست ولی جرات نداشتم . قلبم به شدت می زد . باالخره در حالی که صدایم می لرز

 «راستی مرجان ، اسم فامیل روزبه چیه ؟ » گفتم : 
 

 «چه طور مگه ؟ » مرجان گفت : 
 

 «همین طوری . می خوام بدونم . » گفتم : 
 

با نگرانی به دهان مرجان نگاه می کردم و در حالی که دستم را روی قلبم گذاشته بودم منتظر بودم . مرجان که 

نفسی که در سینه حبس کرده بودم به « نام فامیلش جباریه روزبه جباری . » گفت : داشت روی نان کره می مالید ، 

راحتی بیرون دادم . پس اشتباه کرده بودم و شباهت او به کریم هم زاییده ی خیاالت من بود . در دل خدا را شکر 
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ا کردم . خوشحال بودم می کردم که حدسم غلط از آب در آمده . یک دفعه اشتهای زیادی برای خوردن صبحانه پید

 از این که راجع به حدسی که زده بودم حرفی به مرجان نزدم .

 

کار روزبه بر عکس همه ست . هم اسم مستعار دارن ولی اون » مشغول نوشیدن چای بودم که مرجان با خنده گفت : 

یه . اسم فامیل روزبه مشکین» ت : گف« یعنی چی ؟ » با تعجب پرسیدم : « فامیلی مستعار داره . جالب نیست ، مامان ؟ 

تو دانشگاه و محل کار همه به اسم آقا مشکینی می شناسنش ، ولی می گه مادرش ترجیح داده فامیلی خودش رو که 

 «که جباریه روی اون بذاره . 
 

 می خواستم چای به گلویم پرید . باور کردنی نبود . عمر شادی من چه کوتاه بود . تمام خانه دور سرم می چرخید .

چی شد  »فریاد بکشم ، ولی نمی توانستم . سرفه امانم را بریده بود . مرجان دستپاچه چند ضربه به کمرم زد و گفت : 

 «مامان ؟ 
 

 «چیزی نیست ، دخترم چای پرید تو گلوم . » در حالی که به سختی نفس می کشیدم گفتم : 
 

دانم چرا مرجان متوجه این موضوع نشده بود . مستاصل و درمانده  نباید به این زودی چیزی به او می گفتم . نمی

بودم . نمی دانستم چه بکنم . انگار تمام دنیا روی سرم خراب شده بود . پیش خودم فکر می کردم که چرا باید چرخ 

ون گفتم ا گردون این طور بچرخد و دختر من عاشق پسر کریم شود . این مسئله برایم در آور بود دایم به خودم می

سال ها پدرش رو ندیده شاید اصالً پدرش نباشد . اون یک جوان دانشجوست . این که دلیل نمی شود که چون 

پدرش آدم بدی بوده پسرش هم بد باشد . ولی نمی توانستم قانع شوم . دلشوره و نگرانی سراسر وجودم را گرفته 

. تا شب خال خیلی بدی داشتم مثل مرغ سر افکنده بودم بود . چگونه می توانستم این موضوع را به مرجان بگویم 

فریاد بلندی در سینه داشتم که انگار می خواست مرا خفه کند دوست داشتم دور از چشم مرجان ساعت ها اشک 

 بریزم .

 

ی اشب که مرجان خوابید ، تمام دت دور اتاق راه رفتم و با خودم حرف می زدم و اشک می ریختم . تصمیم گرفتم بر

این که کمی آرامش پیدا کنم دو رکعت نماز بخوانم . بنابراین وضو گرفتم و سجاده را پهن کردم . بعد از پایان نماز 

آخه چرا ؟ چرا باید » سرم را روی مهر گذاشتم و با همه ی وجودم اشک ریختم و با خدا حرف زدم و به او گفتم : 

من پیدا بشه ؟ این همه سال سعی کردم همه چی رو به خاطر مرجان بعد از این همه سال باز روی از کریم تو زندگی 

فراموش کنم ، ولی باز سایه ی ترس به زندگیم افتاد . خدایا کمکم کن . خدایا تو خودت می دونی که همه چیز من 

تر من تو زندگی مرجانه . اگه اون خوشبخت نشه من دق می کنم . آخه خدای من ، چرا باید پسر کریم جلوی راه دخ

سبز بشه ؟ ای خدای من ، چه طوری به مرجان کمکم کن . بهت التماس می کنم کاری کن این افکار از من دور بشه . 

» 
 

تا شب به صبح برسد انگار قرن ها گذشت . هر ثانیه ی شب برایم سالی بود . چهره ی روزبه دایم جلوی چشمم 

ب سیاه بود . سایه از غصه ای عظیم و عمیق . باید موضوع را ظاهر می شد . هوا روشن شد ، ولی توی دل من مثل ش

 به مرجان می گفتم ، ولی نمی دانستم چگونه .
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از اتاق بیرون آمدم . مرجان هم بیدار شده بود و برای رفتن به سر کارش آماده می شد . به صورت من نگاهی 

 و از خانه بیرون رفت . انداخت . ولی چیزی نپرسید . بعد از صبحانه گونه ام را بوسید

 

چه قدر تنهایی برایم عذاب آور بود . فکر می کردم که ای کاش خواهر یا برادری داشتم ، ای کاش پدر و مادرم و 

امیر زنده بودند . حس می کردم این تنهایی آمیخته با غصه ای بزرگ می خواهد مرا ببلعد . احتیاج به هم صحبت 

سخن بگویم . روی مبل نشسته و غرق در افکارم شدم که ناگهان به یاد پروانه افتادم . داشتم ، سنگ صبوری که با او 

به سمت تلفن رفتم و شماره ی او را گرفتم . خدا خدا کردم که خانه باشد . خوشبختانه بعد از سه بار بوق خوردن 

زی شده چی» پیرسی از من پرسید : گوشی را برداشت . با شنیدن صدایش انگار دنیا مال من شد . بعد از سالم و احوال

 «ثریا خانم ؟ صداتون به نظرم گرفته می یاد ؟ 
 

ولی گریه امانم نداد و بی اختیار به هق هق افتادم . پروانه با نگرانی « نه دلم تنگ شده بود ، می خواستم ... » گفتم : 

 «یزیش شده ؟ تو رو خدا ، چی شده ؟ برای مادرم اتفاقی افتاده ؟ مرجان چ» پرسید : 
 

بعد هم موضوع را برایش تعریف کردم . برای او هم باور کردنی نبود که بعد از سالها « نه نه ، نگران نباش . » گفتم : 

عجب اتفاق ! ببین این سرنوشت چه کارها که » پسر کریم وارد زندگی ما بشود . بعد از شنیدن حرف های من گفت : 

 « ا این قدر دلواپس نباشین ! با آدم نمی کنه . حاال شما چر

 

نمی دونم ، پروانه . دلم چیز دیگه ای بهم می گه ! نمی دونم چرا این احساس ازم دور نمی شه . همون روزی » گفتم : 

هم که اومدن نه از نگاهش خوشم آمد نه از طرز صحبت کردنش نمی دونم چه طوری باید این موضوع رو به مرجان 

 «بگم . 
 

فعالً چیزی به مرجان نگین . بهتره حسابی راجع بهش تحقیق کنین . البته خودتون تنها بدون اینکه » فت : پروانه گ

مرجان چیزی بفهمه . در ضمن اگه من جای شما بودم به دیدن مادرش هم می رفتم . شاید چیزهایی دستگیر تون 

 «بشه . 
 

 «دنیاست .  اون یه مادره و مسلماً پسرش براش بهترین پسر» گفتم : 
 

خب ، هرچی باشه اونم زخم خورده ی کریمه . شاید اگه بفهمه کریم با شما چی کار کرده ، اگه » پروانه پاسخ داد : 

 «چیزی هم راجع به روزبه بدونه بهتون بگه . به خدا توکل کنین . همه چی درست می شه . 
 

و را هم در جریان بگذارم ، ولی هیچ شماره تلفن یا آدرسی با پروانه خداحافظی کردم و قول دادم هر اتفاقی افتاد ا

 نداشتم . به اتاق مرجان رفتم . دعا می کردم آدرس یا شماره تلفن منزلشان را به دست بیاورم .

 

اولین بار بود که به وسایل شخصی مرجان دست می زدم و این مرا دچار عذاب کرده بود . همه جا را گشتم ، ولی 

کردم . داخل کمدش را زیر و رو کردم تا بلکه آدرس را پیدا کنم . ولی بی فایده بود . در حین گشتن چیزی پیدا ن
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چشمم به دفتری افتاده که پر بود از قطعه های عاشقانه از زبان مرجان برای روزبه . آخر دفتر دست خط روزبه بود 

می توانم مثل تو با احساس بنویسم ، ولی نوشته ببخش ن» که فقط در چند سطر کوتاه جواب مرجان را داده بود که : 

 «هات واقعاً پر احساسه . اینو بودن که من هم ت ورو دوست دارم . 
 

دیدن آن دو خط کوتاه که خیلی سرد و بی احساس نوشته شده بود چنان مرا عصبی کرد که می خواستم دفتر را پاره 

 کنم ولی خودم را کنترل کردم .

 

زی پیدا نکردم . باید تا غروب صبر می کردم تا مرجان بیاید . کالفه و سر در گم بودم ، ولی نباید داخل کمد هم چی

می گذاشتم مرجان فعالً چیزی بفهمد . با حال پریشانی که داشتم کارهای خانه را انجام دادم تا این که باالخره مرجان 

 «خسته نباشی ، دخترم . » الش رفتم و گفتم : آمد . سعی کردم مثل همیشه باشم از در که وارد شد به استقب
 

 «ممنونم . مثل اینکه حالتون بهتر شده ؟ » گفت : 
 

صبح که چهره تون این رو می گفت . باور کنین امروز تمام مدت به » جواب داد : « مگه حالم بد بود ؟ » گفتم : 

بعد هم اون قدر گرفتار شاگردها شدم که وقت نشد  فکرتون بودم . چند بار هم تلفن کردم ، ولی بوق اشغال می زد .

 «باهاتون تماس بگیرم . 
 

صبح  »بعد برای این که حرف را عوض کنم گفتم : « من حالم بد نبود . تو این طوری فکر می کنی . » با لبخند گفتم : 

 «به پروانه تلفن کردم . بری همین اشغال بوده . خیلی بهت سالم رسوند . 
 

 «چه طور بودن ؟ خیال اومدن ندارن ؟ » گفت : 
 

 «خوب بودن . از اومدن هم حرفی نزد . » گفتم : 
 

مرجان بعد از این که کمی عصرانه خورد رفت حمام . این بهترین فرصت بود تا از دفتر تلفنش شماره روزبه را 

ن تم . زیپ کیف را باز کردم و دفتر تلفبردارم . با دلهره و در حالی که دستهایم به شدت می لرزید . سراغ کیفش رف

 را برداشتم . قلبم به شدت می زد .

 

از ترس نمی توانستم دفتر را ورق بزنم . باالخره شماره ی منزل آن ها را پیدا کردم و با عجله روی کاغذ نوشتم و 

صبح با مادرش تماس بگیرم  دفتر را داخل کیف گاشتم . تکه کاغذ را هم دور از چشم مرجان در جایی پنهان کردم تا

. 
 

مرجان از حمام بیرون آمد و به اتاق مادرش رفت . او عاشقانه روزبه را دوست می داشت . دعا می کردم که تمام 

 حدس و گمان من غلط باشد تا قلب دخترم نشکند .

 

شد و مرجان رفت . شماره آن شب هم با حالی پریشان تا صبح مامدم و فقط به مرجان فکر می کردم . باالخره صبح 

تلفن را آوردم تا با مادر روزبه تماس بگیرم ، ولی می ترسیدم . دوباره گوشی را برداشتم ولی قدرت گرفتن شماره را 
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نداشتم . نمی دانستم باید به او چه بگویم و چگونه مطلب را شروع کنم . باالخره تصمیم گرفتم با او تماس بگیرم و از 

لمان بیاید . با دستانی لرزان شماره را گرفتم . قلبم به شدت می زد . بعد از چند بار بوق زدن ا و بخواهم به منز

 «الو ؟ بله ؟ بفرمایید ... :» گوشی را برداشت . صدا از گلویم خارج نمی شد . مادر روزبه چند بار گفت 
 

می خواستم اگه ممکنه :» ه او گفتم به هر زحمتی بود شروع به صحبت کردم . بعد از معرفی خودم و احوالپرسی ب

خ داد : او پاس« باهاتون مالقات کنم . البته بدون اینکه بچه ها بدونن . اگه امکان داره امروز تشریف بیاورید این جا ؟ 

 «شما برای چی » با تعجب و نگرانی پرسیدم : « اتفاقاً منم می خواستم شما رو ببینم . » 
 

ا گوشی ر« من تا یک ساعت دیگه می یام . » بعد ادامه داد : « د . برای آشنایی بیشتر . نگران نباشی» پاسخ داد : 

 گذاشتم و به این فکر می کردم چرا او می خواست مرا ببیند .

 

 «چه طوری بهش بگم . چه طوری بهش بگم .؟ » قدرت بلند شدن از روی صندلی را نداشتم . دایم می گفتم : 
 

گذشت . وقتی صدای زنگ بلند شد مثل فنر از جا پریدم . باید به خودم مسلط می شدم . باید یک ساعت خیلی کند 

 لرزش صدا و دستانم را از بین می بردم . قبل از اینکه در را باز کنم یک لیوان آب خوردم تا کمی آرامش پیدا کنم .

 

 خانم جباری م زاحمتون» ه خانه دعوت کردم گفتم : به حیاط رفتم و در را باز کردم . بعد از سالم و احوالپرسی او را ب

 «شدم . تو رو خدا ببخشین . 
 

او را به اتاق پذیرایی دعوت « خواهش می کنم . هیچ زحمتی نیست . این مالقات واقعاً الزم بود . » او آرام جواب داد : 

که با سینی چای و ظرف میوه نزد او کردم و خودم برای آوردن چای و میوه به آشپزخانه رفتم . بعد از چند لحظ 

برگشتم . بعد از تعارف کردن چای رو به روی او نشستم . بین ما سکوت حاکم بود . اصالً نمی دانستم چه بگویم . 

اتفاق مهمی افتاده که الزم دونستم بهتون بگم ، ولی باور کنین اصال نمی » باالخره بعد از چند دقیقه سکوت گفتم : 

 «موضوع را شروع کنم . من سه شب به خاطر این جریان نخوابیدم . دونم چه طوری 
 

 «موضوع روزبه و مرجانه ؟ » او گفت : 
 

 «بله و البته بیشتر موضوع روزبه است . » گفتم : 
 

و بعد مو به مو ماجرا را برایش تعریف کردم . او در سکوت به حرف های من گوش داد . نمی دانستم عکس العملش 

 «من و شما هر دو مادریم . فقط ازتون می خوام بهم کمک کنین . » واهد بود . بعد از پایان حرف هایم گفتم : چه خ
 

راستش همون دفعه ی اول که این جا اومدیم شما رو شناختم . من به خاطر » او در حالی که سرش پایین بود گفت : 

 «همین موضوع می خواستم شما رو ببینم . 
 

 «ولی من و شما هیچ وقت همدیگر رو ندیده بودیم . » فتم : با تعجب گ
 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

1 0 5  

 

شما شاید ، ولی من از دور یکی دو بار دیده بودمتون . کریم زندگی هر دوی ما رو نابود کرد شما رو از » گفت : 

 «شوهرتون گرفت و منو از .... 
 

من و پسر عمویم عاشق هم بودیم . اون قدر  »حرفش را ناتمام گذاشت . چشمانش از اشک پر شده بود . ادامه داد : 

که نمی تونستیم بدون هم زندگی کنیم . قول و قرار عروسی هم گذاشته بودیم تا این که سر و کله ی کریم پیدا شد 

. نمی دونم چه اتفاقی بین او و پدرم افتاد که پدرم بهش بدهکار شد . هیچ وقت هم به ما نگفت که چرا اون همه 

بود کریم کلی ازش سفته داشت . هر چی پدر و مادرم بهش التماس کردن که گذشت کنه قبول نکرد .  بدهکار کریم

باالخره هم گفت در صورتی سفته ها رو بر می گردونم که دخترتون رو به من بدین . دنیا برام تیره و تار شد . به 

ین بود که بخواد با اشک و التماس من نرم دست و پاش افتادم . اشک ریختم . التماس کردم . ولی دل اون سنگ تر ا

بشه . باید به خاطر پدرم پا روی دلم می ذاشتم . باالخره هم به عقد اون در اومدم . کریم تمام سفته ها رو پس داد . 

همون شبی که کریم منو به خونه اش برد پسر عموم خودکشی کرد . من هم چند بار می خواستم خودم رو بکشم ، 

کریم فهمید . پدر و مادرم از غصه ی من دق مرگ شدن . چاره ای نداشتم باید به اون زندگی تن می دادم ولی هر بار 

تا این که باردار شدم و روزبه به دنیا اومد . کریم منو آورد محله ی عباسی یه مدت اخالق و رفتارش خوب شد و من 

یر داده ، ولی متاسفانه ذات کریم خیلی خراب بود . از این بایت خوشحال بودم . فکر می کردم وجود روزبه اونو تغی

 اون برای تو نقشه د اشت .

 

وقتی فهمیدم می خواهد چی کار کنه بهش گفتم می رم بهشون خبر می دم ، ولی اون منو تا حد مرگ کتک زد . بهش 

د . باالخره هم با گفتم امیر خان و زنش زندگی آرومی دارن آتیش به زندگی شون نزن ، ولی گوشش بدهکار نبو

هزار جور حقه بازی وارد زندگی تون شد . اون دیگه به من و روزبه اهمیتی نمی داد . روزبه اون موقع ده ساله بود و 

دختر تو نه ساله . باالخره هم ما او رو ترک کردیم و به کرج برگشتیم . چند بار پنهانی اومدم دم خونه تون ، ولی 

و اون زندگی شما رو به هم ریخته بود . من دیگه ازش خبر نداشتم . روزبه رو به سختی  دیگه کار از کار گذشته بود

بزرگ کردم و سعی کردم همه چی رو فراموش کنم تا این که اون روز شما رو دیدم . وقتی خیره به روزبه نگاه 

 شبیه بود ، متاسفانه ..... :کردین فهمیدم که پی به شباهت اون و کریم بردین . ای کاش فقط از لحاظ چهره به اون 

 

متاسفانه چی ؟ تو رو خدا حرفتون رو نیمه کاره » او حرفش را ادامه نداد . قلبم داشت از جا کنده می شد . گفتم : 

 «نذارین . شما روزبه رو تایید نمی کنین ؟ 
 

من هم بگین حدس و گمانم چرا حرف نمی زنین ؟ به » او همچنان سکوت کرده بود . با صدای بغض آلودی گفتم : 

 «غلطه . به من هم بگین ر.زبه پسر خوبیه . 
 

من خیلی سعی کردم اون رو خوب بزرگ » در حالی که اشک از گوشه ی چشمش روی صورتش می غلتید گفت : 

حتی  و کنم . خیلی سعی کردم از پدرش چیزی به ارث نبه . ولی نشد . اون تنها فرزند منه شاید من نباید ازش بد بگم

به دروغ هم شده باید اون رو تایید کنم ، ولی نمی تونم . وجدانم عذابم می ده . من هم مثل شما تو این چند شب تا 

صبح نخوابیدم و با خودم کلنجار رفتم . روزبه نمی تونه مرجان رو خوشبخت کنه . تمام بالهایی را که کریم سرمون 

چی بهش گفتم اون بد بوده تو نباید بد باشی ، بی فایده بود . متاسفانه  آورد یادشه . به شدت از پدرش متنفره . هر
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تمام کبودی های دوران کودکیش براش شد یه عقده ی بزرگ . نتونست اون کمبودها رو جور دیگه ای جبران کنه . 

نش هم دلیل پاشو گذاشت جای پای کریم . اون دوستای خوبی ند ار . مثل کریم اهل قمار و مشروبه . دانشجو بود

خوب بودنش نیست . نمی دونم چرا چرخ گردون باید بچرخه و مرجان سر راه پسر من قرار بگیره . شاید اگه جای 

 « شما خانواده ی دیگه ای بود من الم تا کام حرف نمی زدم ولی ... 

 

شدت گریه می کردم اشک جلوی صحبت کردن او را گرفت و من هم حال بهتری نداشتم . در حالی که خودم نیز به 

ی . تو هم مثل من قربانی شد» حرفم را برید و گفت : « تو چرا از من متنفر نیستی ؟ شاید اگه من نبودم ... » گفتم : 

چرا باید ازت متنفر باشم . کریم هر دوی ما رو از ریشه خشک ک رد . زحمتی که تو برای دخترت کشیدی بی ثمر 

دم تا روزبه رو درست تربیت کنم نشد . حاال هم غصه ی مرجان داره من رو می نبود ، ولی من چی ؟ هر چی سعی کر

کشه . من مادر بی رحمی نیستم . ولی باید این حرف ها رو می زدم نمی خوام به جمع من و تو یه زن دیگه هم اضافه 

دونه . احساسی که  بشه . نذار مرجان خودش رو بدبخت کنه . روزبه مثل پدرشه . اون عشق و دوست داشتن رو نمی

آخه چه طوری بهش بگم ؟ ای خدا بعد » االن به مرجان داره هوسه . صورتم را با دست پوشانده و فریاد می کشیدم : 

 «از این همه سال چرا با من این طوری کردی ؟ من چی کار کنم ؟ 
 

رمانده بودیم . همه چیز را باخته بودیم من و او هر دو با صدای بلند و با تمام وجود زار می زدیم . هر دو مستاصل و د

و حاال کسی مثل کریم پیدا شده بود و می خواست تنها سرمایه ی زندگی مرا به تاراج ببرد . دو زن تنها و بی کس 

بودیم که دردی مشترک داشتیم . دردی که مانند خوره روحمان را می خورد . روزگار بازی تلخی با ما کرده بود . 

نم کمکم کن ، خواهشمی ک» روی مبل بلند شد و کنار من نشست دستانش را در دست گرفتم و گفتم :  مادر روزبه از

 «. بگو من چی کار کنم ؟ 
 

با مرجان صحبت کن اون رو منصرف کن . » با چشمانی که از شدت گریه سرخ شده بود خیره نگاهم کرد و گفت : 

 «خودم هم باهاش صحبت می کنم . مرجان عاقله . شاید قانع بشه . اگه الزم باشه 
 

 «من اسم تو رو نمی دونم . » بعد بلند شد که برود . هنگام رفتن گفتم : 
 

 «مونس اسمم مونسه . » گفت 
 

 «ای کاش ماجرا غیر از این بود ، مونس . » گفتم : 
 

 «کاش . » آهی کشید و گفت : 
 

لعنت به تو روزگار . لعنت به تو » ی خسته داشتم . فریاد کشیدم : مونس رفت و با دردی دو چندان تنها شدم . روح

 «که هر جوری بخوای آدما رو بازی می دی . 
 

باید موضوع را به مرجان می گفتم . نباید می گذاشتم با پای خودش به چاه سقوط کند . آرام و قرار نداشتم . تا آمدن 

مرجان عاقل و فهمیده است . مطمئنم اگه » پیش خودم می گفتم : مرجان دایم کنار پنجره یا دم در کوچه بودم . 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

1 0 7  

 

ای  »غروب وقتی صدای در را شنیدم و مرجان داخل حیاط شد گفتم : « جریان رو بفهمه حتماً از روزبه متنفر می شه . 

 «خدا ، به من قدرت بده که با آرامش باهاش حرف بزنم و اون رو قانع کنم . 
 

الم ، س» من سالم کردم خونسرد باشم و مثل همیشه با او برخورد کنم کنم با لبخندی گفتم : مرجان داخل شد و به 

 «عزیزم ، خسته نباشی . 
 

 وای چقدر امروز» او به اتاقش رفت و بعد از عوض کردن لباسها و شستن دست و صورت روی مبل نشست و گفت : 

 «خسته شدم . 
 

 «مگه امروز چه کار کردی ؟ » گفتم : 
 

 «هیچی افتتاحیه ی یکی دو تا نمایشگاه بودم ، باید می رفتم . البته روزبه هم با من اومد . » گفت : 
 

راستی مرجان ، بعد از » با شنیدن نام روزبه قلبم به درد آمد . در حالی که تظاهر به خونسردی می کردم پرسیدم : 

 «عروسیتون قراره کجا زندگی کنین با مادر روزبه ؟ 
 

چند لحظه ای بین ما به « نمی دونم هم اون تنهاست هم شما . هنوز راجع به این قضیه تصمیمی نگرفتم . » گفت : 

 «مرجان تو روزبه رو خیلی دوست داری ؟ » سکوت گذشت . بعد من دوباره پرسیدم : 
 

؟ دفعه ی قبل که ازم مامان ، برای چی می پرسین » مرجان در حالی که به صورت من خیره شده بود گفت : 

 «پرسیدین بهتون جواب دادم . 
 

می دونم ، ولی می خوام بدونم اگه من بهت بگم راضی نیستم باهاش ازدواج کنی می تونی ازش بگذری ؟ یا » گفتم : 

 «این عشق و عالقه اون قدر زیاده که نمی تونی فراموشش کنی ؟ 
 

 «ه ؟ مگه شما مخالف ازدواج من و روزبه هستین ؟ مامان ، این چه حرفی» مرجان با تعجب گفت : 
 

مامان ، شما من رو نگران کردین . مخصوصاً با این سکوت می شه بگین چی شده ؟ » من جوابی ندادم . مرجان گفت : 

» 
 

 «مرجان شناخت تو از روزبه چقدره ؟ اون رو کامال می شناسی ؟ » گفتم : 
 

 «ون پسر خوبیه حتی من به دانشگاهش هم رفتم . خب معلومه . ا» او جواب داد : 
 

دخترم ، می خوام موضوعی رو برات بگم که فوق العاده با اهمیته . باید خوب به حرفام گوش بدی . تو عاقلی » گفتم : 

 «و اون قدر که می دونم بعد از شنیدن حرف های من یه تصمیم عاقالنه می گیری . 
 

 «از ترس و نگرانی بند اومده . می گین چی شده یا نه ؟ مامان نفسم » مرجان گفت : 
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صبور باش و فقط گوش بده . راستش وقتی فهمیدم که باالخره یکی پیدا شده که تو بهش عالقه پیدا » پاسخ دادم : 

کردی خیالم راحت شد و خوشحال شدم ، چون فکر می کردم زندگی من اثر بدی روی تو گذاشته و ذهن تو رو 

ه زندگی مشترک خراب کرده تا این که روزبه و مادرش اومدن خونه مون . اون روز وقتی در رو باز کردم نسبت ب

 چهره ی روزبه رو دیدم می خواستم از تعجب و وحشت سکته کنم .

 

 «اون شباهت زیادی به کریم داره که متاسفانه تو اصالً متوجه این شباهت نشدی . 
 

مامان ، چه حرف هایی می زنین ، چه طور شما اون رو شبیه کریم می » با خنده گفت :  مرجان به میان حرفم پرید و

 «بینین ؟ 
 

خود من هم فکر کردم اشتباه کردم . اگه یادت باشه » بعد ادامه دادم : « مرجان خواهش می کنم گوش کن . » گفتم : 

فتی جباری و من خیلی خوشحال شدم ، ولی اون روز سر میز صبحانه ازت پرسیدم فامیلی روزبه چیه ؟ تو اول گ

خوشحالی من چند ثانیه بیشتر طول نکشید . تو باالفاصله گفتی فامیلی خودش مشکینیه . این رو که شنیدم دنیا روی 

سرم خراب شد . تو حتی غیر از شباهت ظاهری متوجه نشدی که نام فامیلش هم با کریم یکیه ؟ چند شب تا صبح 

. نمی دونستم باید چی کار کنم . دایم به خودم امید می دادم که شاید اون اصالً شبیه به پدرش  خواب به چشمم نیومد

نباشه تا ایم که با مادرش تماس گرفتم و اون امروز اومد این جا و متاسفانه حدص و گمان من رو به یقین تبدیل کرد 

 «. مادرش گفت که اون اصالً نمی تونه مرجان رو خوشبخت کنه . 
 

مامان این حرفا چیه ؟ مگه ممکنه که » مرجان مات و متحیر به من خیره شده بود . بعد از چند لحظه خنده و گفت : 

 «اون پسر کریم باشه ؟ 
 

بله ، هست . تازه این که پسر کریمه اهمیتی نداره ، ولی متاسفانه شخصیتش هم درست مثل پدرشه . این رو » گفتم : 

 «مادرش می گه . 
 

 «نه ، این امکان نداره . اون خیلی خوبه . من تو این مدت چیزی از اون ندیدم . » ان از روی مبل بلند شد و گفت : مرج
 

مامان ، مگه می شه ؟ اون دانشجوی پزشکیهه . درس خونده ست دانشگاه » من سکوت کرده بود . او ادامه داد : 

 «دیده ست . مگه می شه شخصیت منفی داشته باشه ؟ 
 

مرجان این حرف از تو بعیده ! مگه دانشگاه رفتن و دانشجو بودن دلیل خوب بودن آدمهاست ؟ این » پاسخ دادم : 

دلیل نمی شه که هر کی درس خونده است فکر کنیم که صد در صد خوبه . بارها گفتم سواد به مدرک و دانشگاه 

صورتی بر افروخته در حالی که صدایش می لرزید مرجان با « نیست . مهم ذات و شعور آدمهاست که متاسفانه .. 

 «مامان ، این حرفها چیه ؟ من اصالً نمی فهمم شما چی می گین . » گفت : 
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مرجان عزیزم ، من حرف غیر قابل درکی نمی زنم . روزبه پسر خوبی نیست . اون مردی نیست که بتونه تو » گفتم : 

 « رو خوشبخت کنه . 

 

در حالی که سعی می کردم خونسرد « چرا ؟ چون پسر کریمه ؟ شما این حرف رو می زنین ؟  »مرجان پاسخ داد : 

 «نه به این دلیل برای این که مادرش هم که بزرگش کرده این حرف رو می زنه . » باشم گفتم : 
 

 «می شناسم .  خب مادر ! این حرف ها همه اش دروغه . من روزبه رو کامالًًٌ» مرجان خنده ای عصبی کرد و گفت : 
 

 «یعنی بیشتر از مادرش ؟ » گفتم : 
 

مرجان سکوت کرد . فقط دور اتاق راه می رفت . تعجب کردم که او این گونه از روزبه دفاع می کند . تصور من این 

ین مبود که باشنیدن حرف های من تصمیم عاقالنه ای می گیرد ، ولی متاسفانه او عاشقانه روزبه را دوست داشت و ه

 باعث شده بود که احساسش از عقلش پیشی بگیره .

 

 «خب می تونی خودت با مادرش صحبت کنی . » گفتم : 
 

 «نه احتیاجی نیست ، چون می دونم این حرف ها حقیقت نداره . » مرجان پاسخ داد : 
 

بخواد به دروغ پسر خودش مرجان منطقی باشه . مگه می شه حرف های مادرش دروغ باشه ؟ دلیلی نداره » گفتم : 

 «رو خراب کنه . اون خیر و صالح تو رو می خواد به من گفت نمی خوام زندگی برای مرجان هم تکرار بشه . 
 

 «کریم بد بوده درست . اون یه مرد بی سواد بود ، ولی روزبه .. » مرجان گفت : 
 

 « بازم داری از تحصیالتش می گی ؟» حرفش را قطع کردم و گفتم : 
 

مادرش به شما چی گفت ؟ اون گفت روزبه چه جور ادمیه ؟ چی ازش دیده که فکر میکنه اونم مثل » مرجان گفت : 

 «پدرشه ؟
 

اون گفت دوستای خوبی نداره . اهل قمار و مشروبه . معنی عشق و دوست داشتن رو نمی دونه . گفت » گفتم : 

نه برای من کافی نیست . من عشق » مرجان گفت : « کافی نیست ؟ احساس روزبه به مرجان عشق نیست هوسه . اینا 

دخترم تو االن هیجان زده ای . بهتر راجع به این قضیه خوب فکر » گفتم : « و دوست داشتن رو تو نگاهش خوندم . 

 «کنی . 
 

 «فکر کردن الزم نیست من به روزبه اطمینان دارم . » او پاسخ داد : 
 

رف به اتاقش رفت و در را بست . همه وجودم می لرزید . خود را در چهار دیواری بلندی می دیدم بعد از گفتن این ح

 که هیچ روزنه ای به بیرون نداشت . هر جا دست می کشیدم دیوار بود .
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 مرجان از اتاقش بیرون نیامد . وقتی هم برای خوردن شام صدایش کردم گفت که گرسنه نیست .

 

خواب به چشمانم نیامد . فقط اشک می ریختم و با درماندگی خدا را صدا زدم . صبح که شد آن شب هم تا صبح 

 مرجان بدون خوردم صبحانه و بدون اینکه کلمه ای با من حرف بزند از خانه بیرون رفت .

 

ست به هر د باید به او فرصت می دادم تا خوب فکر کند و تصمیم درستی بگیرد . تا عصر که بیاید سر در گم بودم .

 کاری می زدم نمی توتنستم آن را تا آخر انجام دهم .

 

روی کاناپه دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم . نمی دانم چه طور شد که خوابم برد . ولی وقتی چشمم را باز کردم 

هم  نمرجان باالی سرم نشسته بود و فهمیدم که از شدت خستگی به خواب عمیقی فرو رفته و متوجه آمدن مرجا

 نشده بودم .

 

 «تو کی اومدی ؟ » بلند شدم و روی مبل نشستم وبه مرجان گفتم : 
 

 «خیلی وقته . وقتی اومدم دیدم شما خوابیدین دلم نیومد صداتون کنم . » صورتم را بوسید و گفت : 
 

 «خیلی خسته بودم . » گفتم : 
 

در حالی که با موهایش بازی می « ر غصه می خورین ؟ چرا این قد» مرجان سرش را روی پایم گذاشت و گفت : 

 «برای تو نگرانم ، مرجان . می ترسم تصمیم درستی نگیری . :» کردم گفتم 
 

حتی ماجرای من و :» با تعجب گفتم « من امروز کلی صحبت کردم و تمام ماجرا رو براش گفتم . » مرجان پاسخ داد : 

 «کریم رو ؟ 
 

 ا رو . بعد هم بهش گفتم که مادرش نظر خوبی در موردش نداره .بله حتی ماجرای شم-

 

خدای من ، مرجان ، تو چه کار کردی ؟ ته به روزبه گفتی که مادرش اومده این جا و در مورد » از جا پریدم و گفتم : 

 «اون حرف زده ؟ 
 

 بله مامان ، الزم بود باید با اون صحبت می کردم .-

 

 ون زن بیچاره رو انداختی تو دردسر . اگه روزبه بره سراغش و باهاش دعوا کنه چی ؟تو با این کارت ا-

 

 نه اون این کار و نمی کنه . ازش قول گرفتم که چیزی به مادرش نگه .-

 

اشتباه کردی ، مرجان . خیلی اشتباه کردی . نباید از مادرش چیزی می گفتی . مرجان سکوت کرد و پاسخی نداد -

 «خب حاال چی بهت گفت ؟ » ند لحظه گفتم : بعد از چ
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هیچی . اون گفت که مادرش زیادی سخت گیره . بهم گفت یکی دو بار به اصرار دوستانش قمار کرده و مشروب -

خورده . ولی دیگه هرگز این کار و نمی کنه . همین یکی دو بار هم مادرش رو ترسونده ف ، اونم به خاطر ترس از 

 گذشته خودش .

 

 تو هم تمام حرف های روزبه رو باور کردی ؟-

 

مامان دلیلی نداره باور نکنم . هم شما هم مادر روزبه هر دوتون به شدت از گذشته و » مرجان خنده ای مرد و گفت : 

 «از کریم وحشت دارین نگرانیهای شما کامالً بی مورده . 
 

. بنابراین اگه بیادو بهت بگه ماست سیاهه تو چشم بسته  مرجان دختر عزیزم ، تو عاشقانه روزبه رو دوست داری-

 «قبول می کنی ! 
 

مامان به خدا به قرآن . به تمام مقدسات عالم قسم که روزبه پسر خوبیه . اگه بد بود من حتماً تو این مدت می -

 فهمیدم .

 

نوان قانع نخواهد شد . باید کاری می دیگر حرف را ادامه ندادم . چون می دانستم بی فایده است و مرجان به هیچ ع

کردم . تصمیم گرفتم خودم در مورد روزبه تحقیق کنم . حتی اگر الزم بود سایه به سایه تعقیبش کنم و ولی هیچ 

نشانه و آدرسی از او نداشتم . باید از مادرش کمک می خواستم . آن شب هم تا صبح فقط به این مساله فکر می 

 کردم .

 

 »ن رفت به مونس مادر روزبه تلفن کردم او بعد از شنیدن ماجرا آدرس منزلی را به من داد و گفت : صبح که مرجا

این آدرس خونه یکی از دوستای روزبه که مجرده و خونه اش پاتوق دوستاشه من نمی دونم این کاری که دارم می 

 «کنم درسته یا نه ، ولی .. 
 

که ناراحت هستین . هر چی باشه روزبه پسر شماست . ولی این کار الزمه . می دونم » حرفش را قطع کردم و گفتم : 

من تو زندگی هیچ کس رو غیر از مرجان ندارم . شما دارین به مرجان کمک می کنین . خدا رو چه دیدین . شاید 

 «تمام نگرانی ما بی مورد باشه و روزبه به خاطر مرجان هم که شده دست از .. 
 

 «نه مرجان و نه هیچ کس دیگه نمی تونه اونو صاح کنه ، آخه .. » رفم را برید و گفت : او آهی کشید و ح
 

 «آخه چی ؟ اگه موضوع دیگه ای هست تو رو خدا به من بگین . » سکوت کرد و گفتم : 
 

ی مچی بگم ؟ وقتی پیشونی نوشت آدم سیاه باشه با آب زمزم و کوثر هم ن» مونس با صدای بغض آلودی گفت : 

 «تونی پاکش کنی . از وقتی به دنیا اومدم سرنوشتم این طوری رقم خورده . 
 

 «تو رو خدا بگین جریان چیه ؟ » گفتم : 
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راستش مرجان اولین دختری نیست که تو زندگی روزبه بوده . در مورد اون دو تای قبلی سکوت کردم و » گفت : 

ی نگم . اون دو تا دختر قبلی هم شیفته ی روزبه شدن . ولی روزبه چیزی نگفتم . ولی در مورد مرجان نتونستم چیز

 «ولشن کرد اولی کارش به فرار کشید و هیچ کس تزش خبری نداره و دومی هم ... 
 

مونس دوباره سکوت کرد . سکوتی که داشت مرا می کشت . دستم را روی قلبم گذاشته بودم . باورم نمی شد دختر 

 شق چنین مردی شده باشد .من ، مرجان عزیزم ، عا

 

 «دومی هم از روزبه باردار شد و به خاطر حفظ آبرو خودشو کشت . » مونس با گریه ادامه داد : 
 

نمی خوام مرجان هم به سرنوشت اونا گرفتار » مونس در حالی که به شدت گریه می کرد و هق هق می کرد گفت : 

رو نجات بده . من به خاطر تو و دخترت روی تمام عواطف مادری پا  بشه . روزبه زبون گرمی داره . ثریا ، دخترت

 «گذاشتم . دیگه نمی خوام سکوت کنم . 
 

مونس گوشی را گذاشت . وحشتی صد چندان تمام وجودم را فرا گرفت . انگار مغزم از کار افتاده بود . نمی دانستم 

اه می کردم حتی حرکت کردن نیز از یادم رفته بود . در چیزی را درک کنم . مات و گنگ بودم . خیره به نقطه ای نگ

 «لعنت به تو کریم ، لعنت به تو روزبه . » دل فریاد می کشیدم : 
 

نمی دانم چقدر طول کشید تا به خودم بیایم . باالخره از آن حالت بیرون آمدم . آرزوی مرگ می کردم . تمام 

 دود شد و از بین رفت . چه غم سنگینی در سینه داشتم .رویاهایی که در مورد مرجان داشتم به یکباره 

 

دور اتاق راه افتادم . چه تنهایی دردناکی ! به آدرسی که مونس به من داده بود نگاه کردم . خانه ای که می گفت در 

 رجایی شهر کرج بود فاصله ی چندانی با ما نداشت .

 

تمام حقیقت « رفتن تو اونجا چه فایده ای داره ؟ » ه خودم گفتم : می خواستم آماده شوم . و به آن جا بروم . ولی ب

وسط اتاق نشستم و مثل روزهای گذشته با همه « جلوی چشمات عریان شده . دیگه می خوای از چی مطمئن بشی ؟ 

ه کی وجودم اشک ریختم . به درد خودم گریه می کردم که صدای تلفن بلند شد . فکر کردم مرجان است . در حالی 

سعی کردم لرزش صدایم را پنهان کنم گوشی را برداشتم ، ولی مرجان نبود صدای مونس را از پشت گوشی کشیدم . 

 «چی کار می کنی ؟ می ری به اون آدرسی که بهت دادم ؟ » با صدایی گرفته گفت : 
 

 «نمی دونم . رفتن من چه فایده ای داره ؟ » گفتم : 
 

ره . چون هیچ کس بهت راست نمی گه ، ولی می تونی بری و شاهد رفت و آمد و آدمهایی فایده ای ندا» پاسخ داد : 

 «باشی که به اون خونه می رن . حتی می تونی با مرجان بری و اون رو مطمئن گنی . 
 

 «ه . نمی تونم با مرجان برم . می دونم که با من نمی یاد و هیچ کدوم از این حرف ها رو هم باور نمی کن» گفتم : 
 

 «ولی تو باید اون رو متقاعد کنی . » مونس پاسخ داد : 
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بعد از خداحافظی آماده شدم و آژانسی گرفتم تا به آن آدرس بروم . وقتی آن جا رسیدم از راننده خواستم که منتظر 

 من بماند .

 

صاحبش وضعیت مالی مناسبی دارد خانه در خیابان خلوت قرار داشت . خانه ای بزرگ و ویالیی که کامالً مشخص بود 

. تمام خانه هایی که در آن خیابان بودند تقریباً یک شکل داشتند . کمی دور و بر خانه قدم زدم ، ولی نه کسی خارج 

 شد و نه کسی درون خانه رفت . سر خیابان سوپر مارکتی بود . تصمیم گرفتم از فروشنده پرس و جو کنم .

 

 بفرمایید» شنده که مرد مسنی بود سالم کردم . او خیلی مودبانه پاسخ مرا داد و گفت : وارد مغازه شدم و به فرو

 «چیزی الزم داشتید ؟ 
 

برای خرید نیومدم . راستش برای دخترم خواستگار اومده . محل زندگیشون این جاست . اومدم در مورد » گفتم : 

 «شون تحقیق کنم . 
 

 ی آدمهای این محل شناخت من خیلی درباره :» فروشنده گفت 

 

ندارم . حقیقتش اینا همه شون از لحاظ مالی تامین هستن . به خاطر همین خیلی با غریبه ها نمی جوشن و خودتون 

هم می دونید پولدارها رفتارهای خاص خودشون رو دارن . بی تعارف و رک و پوست کنده بهتون بگم اکثر قریب به 

ی جدا بافته می دونن . برای خرید هم به ندرت این جا میان . می دونین برای این که اتفاق اونا خودشون رو تافته 

خیلی بیشتر پولشون رو به رخ دیگران بکشند تلفنی خرید می کنن . ولی خوب می خوان اینجوری اعالم کنن که با 

» ارد . بعد ادامه داد : بقیه خیلی فرق دارن . از حرف های فروشنده مشخص بود که دل خوشی از اهالی آن محل ند

 «حاال شما آدرس رو نشونم بدین شاید بتونم کمکی بکنم . 
 

 «همون خونه که در قهوه ای داره یه درخت بزرگ خرمالو هم وسط حیاطشه . » گفتم : 
 

 «مطمئن هستین همونه ؟ » با تعجب نگاهی به من و بعد به آن خانه انداخت و گفت : 
 

 «الً . ایناهاش اینم آدرسش ! بله ، کام» گفتم : 
 

خواهش می کنم آقا ، اگه چیزی می » بعد هم کاغذ را به دستش دادم . چهره اش در هم رفت و سکوت کرد . گفتم : 

 «دونین به هم بگین . 
 

 راستش اون خونه خیلی خوشنام ن یست . یه پسر مجرد اونجا زندگی می کنه که پدر و مادرش سال ها پیش» گفت : 

رفتن خارج از کشور . این پسر هم که اسمش بابکه قرار بود بره ، ولی نمی دونم چی شد که موند و نرفت . همیشه یه 

مشت پسر مجرد توی این خونه جمع می شن . تو رو خدا از من نشنیده بگیرن . گاهی همراه پسر ها چند تا دختر 

تا شون هم دانشجو هستن ، راستش من خودم دو تا دختر هم میان . هیچ کس هم اعتراضی نگرده . می دونم که چند 

دم بخت دارم . البته خوشبختانه محل زندگی من این جا نیست ، ولی گاهی دخترام می یان این جا پهلوی من . چند 
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بار خواستم بهشون اعتراض کنم . حتی به نیروی انتظامی خبر بدم ، ولی همسرم مخالفت کرده و گفته به تو چه ؟ چرا 

می خوای خودت رو بندازی تو دردسر ؟ تو که علتی چیزی ندیدی . می بینی هم که همسایه ها اعتراضی نمی کنن . 

منم منصرف شدم ، ولی بهتون توصیه می کنم بیشتر در مورد دخترتون فکر کنین . البته هستن مردهایی که بعد از 

رم خواستگار دختر شما هم از همین دسته مردها باشه ازدواج زمین تا آسمون با زمان مجردیشون فرق دارن . امیدوا

» . 

 

ازا و خداحافظی کردم و از سوپر بیرون آمدم . حرف هایی که شنیدم دیگر مرا مطمئن کرد که روزبه نمی تواند دختر 

 مرا خوشبخت کند .

 

دختر من کامالً در دام عشق  با ذهنی مغشوش و پریشان سوار تاکسی شدم و از راننده خواستم مرا به خانه برساند .

 روزبه افتاده بود ، به طوری که فقط تصورات خود را نسبت به او قبول داشت .

 

وقتی به خانه رسیدم به اتاق مرجان رفتم و بدون اینکه لباسهایم را عوض کنم روی تخت خواب او دراز کشیدم . 

 چ وقت مرجان با روزبه روبه رو نشود .پیش خودم فکر می کردم ای کاش به شهری دور رفته بودم تا هی

 

نمی دانم چند ساعت روی تخت دراز کشیده بود که با صدای زنگ تلفن از دنیای خودم خارج شدم . از اتاق بیرون 

سالم مامان می دونین از کی دارم تلفن می زنم ؟ صبح » رفتم و گوشی را برداشتم . صدای مرجان را شنیدم که گفت : 

 «نگار خونه نبودین . االن هم خیلی طول کشید گوشی را بردارین صبح جایی رفته بودین ؟ که زنگ زدم ا
 

 «آره عزیزم ، رفته بودم کمی خرید . » گفتم : 
 

 «باز چی شده مامان ؟ چرا این قدر صداتون گرفته ؟ » مرجان گفت : 
 

» فت : گ« ن طول کشید تا به تلفن جواب بدم . چیزی نیست . خسته بودم . یه کم دراز کشیدم . برای همی» گفتم : 

 «راستش زنگ زدم بهتون بگم به روزبه گفتم امروز بیاد پیش شما باهاتون حرف بزنه تا خیالتون راحت بشه . 
 

الزم نیست . من حرف های تو رو قبول دارم . نمیخ واد بهش بگی بیاد » با شنیدن این حرف قلبم فرو ریخت .. گفتم : 

» . 

 

 اصالً طاقت رو به رو شدن با او را نداشتم . به شدت از روزبه متنفر بودم .

 

ازش بدتون میاد ، مگه نه ؟ خب حق دارین ، ولی مطمئنم خیلی زود نظرتون عوض » مرجان خنده ای کرد و گفت : 

حافظی کرد و گوشی را بعد هم خدا« می شه . به هر حال اون امروز می یاد . فکر می کنم االن هم تو راه باشه . 

 گذاشت . نمی توانستم با روزبه روبه رو شوم . می خواستم از خانه خارج شوم . ولی به خاطر مرجان منصرف شدم .
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» گفتم :  «می خوای بهش چی بگی ؟ » گوشی را برداشتم تا موضوع را به مونس بگویم . وقتی جریان را شنید گفت : 

نم باید بهش بگم که تو با من صحبت کردی و گرنه هیچ دلیلی برای مخالفتم با اون نمی دونم . اگه بخوام حرفی بز

 «ندارم . 
 

 «مهم نیست بهش بگو . » مونس بعد از چند لحظه مکث گفت : 
 

 «خب این طوری برای تو بد می شه . شاید باهات دعوا کنه . » گفتم : 
 

ردم . نمی خواستم در مقابل روزبه احساس ضعف کنم . باید خیلی بعد از خداحافظی از او خانه را مرتب ک» گفت : 

 جدی و در عین حال خونسرد با او صحبت می کردم .

 

یک ساعت بعد از تلفن مرجان صدای زنگ خانه بلند شد . در حالی که قلبم به شدت می زد و پاهایم می لرزید به 

 نباید در مقابل اون احساس شکست کنی .سمت حیاط رفتم دایم به خودم نهیب می زدم خونسرد باش 

 

وقتی در را باز کردم روزبه را پشت در دیدم از شدت تنفر نتوانستم به صورتش نگاه کنم . خیلی سرد و خشک او را 

به خانه دعوت کردم . وارد اتاق پذیرایی شد و من به آشپزخانه رفتم . به سختی لرزش وجودم را کنترل می کردم . 

ثریا ، باید محکم و جدی باهاش صحبت کنی . باید بهش بگی از زندگی مرجان بره بیرون . تو توی » م : به خودم گفت

این دنیای به این بزرگی فقط مرجان رو داری . پس خونسرد باش . بعد از چند دقیقه با سینی چای وارد اتاق پذیرایی 

 شدم .

 

لی زحمت کشیدید ، خی» من برای احترام نیم خیز شد گفت :  او خیلی راحت و خونسرد روی مبل نشسته بود. با ورود

 «ممنون . 
 

بعد هم فنجان چای را مقابلش گذاشتم . در چهره اش نشانی از ترس و « خواهش می کنم . » با لحنی سرد گفتم : 

ق به شاید عششاید تمام حدسیات من اشتباه باشه . » نگرانی نبود . برای یک لحظه مردد شدم و پیش خود گفتم : 

 «مرجان او رو عوض کنه . شاید اصالً پسر بدی نیست و ما زیادی حساس شدیم . 
 

ولی ناگهان به یاد حرف های مونس افتادم . او خیلی راحت فنجان چای را برداشت و نوشید . من از ترس لرزش 

 خره من شورع به صحبت کردم ودستانم جرات برداشتن فنجان را نداشتم . سکوتی طوالنی بین ما حاکم بود . باال

نمی دونم مرجان چه قدر موضوع رو براتون باز کرده ، ولی می خوام خیلی رک و صریح بهتون بگم با ازدواج » گفتم : 

شما و مرجان صد در صد مخالفم و شما رو همسر ایده آلی برای دخترم نمی بینم . پس بهتره تا وابستگی مرجان به 

 «ه از زندگیش بیرون برید . شما شدیدتر از این نشد
 

 «به چه دلیل باید این کار رو بکنم ؟ » او بدون هیچ عکس العملی فنجان را روی میز گذاشت و گفت : 
 

 «به هزار و یک دلیل روشن و واضح . » گفتم : 
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 «حتماً به خاطر اینکه پسر کریم هستم و اون زندگی شما رو به هم زده . » لبخندی زد و گفت : 
 

 «این یکی از دلیل های مخالفت منه . » گفتم : 
 

 «خوب بقیه دلیل ها چیه ؟ » گفت : 
 

شما خوشنام نیستین . دوستان سالمی ندارین . اهل قمار و مشروب و خیلی کارهای دیگه هستین . » پاسخ دادم : 

ا خودتون و دنیا و سرنوشت . در نفرت شما از کریم باعث شده که درست مثل اون بشین . مثل یه جور لجبازی ب

ضمن من شنیدم که قبل از مرجان دو تا دختر دیگه هم توی زندگی تون بودن که شما در کمال نامردی اونا رو رها 

 «کردین . مخصوصاً این که یکی از اونا هم از شما حامله شده و ناچار دست به خودکشی زده . 
 

 فروخته و عصبی شود . ولی او همچنان خونسرد بود و این مرا آزار می داد .انتظار داشتم با شنیدن این حرف ها بر ا

 

 «این حرف ها رو مادرم بهتون زده ، مگه نه ؟ » خنده ای کرد و گفت : 
 

مادر من خیلی خیلی احساساتیه . در ضمن اون از اول دوست داشت من دختر باشم و » سکوت کردم . او ادامه داد : 

شدم خیلی ناراحت شد . مخصوصاً این که شبیه به کریم هستم ، البته فقط از لحاظ چهره . موضوع اون از این که پسر 

دو تا دختر هم این نیست که مادرم براتون تعریف کرده ، حاملگی اون دختر ، هم یه دروغ محض بود . من هیچ 

 «ت داره از کاه کوه بسازه . عالقه ای بهشون نداشتم . ولی اونا ول کن نبودن . مادر بیچاره ی من عدا
 

اون خونه چی ؟ شما دایم اونجا رفت و آمد دارین . من امروز رفتم اونجا . اهالی نظر خوبی » با حالتی عصبی گفتم : 

 «درباره ی اونجا نداشتن . 
 

دوست دارن  متاسفانه بعضیها عادت دارن چیزهایی رو که می بینین اون طور که» او همچنان خونسرد پاسخ داد : 

تفسیر کنن . اون خونه محل رفت و آمد چند دانشجوست که صرفاً برای درس خوندن اونجا جمع می شن . فکر نکنم 

 «این کار بدی باشه . 
 

 « خب ظاهراً شما می خواین همه دلیل هایی رو که من آوردم رد کنین . » گفتم : 

 

با  «تش رو بخواین هیچ کدوم از دالیل شما قانع کننده نیست . راس» در حالی که روی مبل جا به جا می شد گفت : 

 «یعنی هر چی مادرتون در مورد شما گفته دروغه ؟ » حالتی عصبی از روی مبل بلند شدم و گفتم : 
 

نمی خوام لفظ دروغ رو در مورد حرف های مادرم به مار ببرم . فقط اون مساله رو خیلی بزرگ کرده به » او گفت : 

ن هم گفتم من یکی دو بار در جمع دوستان مشروب خوردم . ولی دیگه تکرار نشده . اونم به اصرار رفقا بود . مرجا

 حرف های روزبه به شدت مرا عصبی کرد .« خب جوونیه ، دیگه مهم اینه که آدم زود به اشتباهش پی ببره . 
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من نمی ذارم مرجان با شما ازدواج کنه . شده از این جا ولی » در حالی که پشت به او کنار پنجره ایستاده بودم گفتم : 

 «می برمش یه جای دور ، ولی نمی ذارم دست شما بهش برسه . 
 

ولی ما حرفامون رو زدیم . فکر نمی کنم کسی بتونه ما رو از هم جدا » در حالی که از روی مبل بلند می شد گفت : 

مهمی رو بهتون بگم ، مادر من همیشه از شما متنفر بوده ، چون شما کنه . در ضمن قبل از رفتن بهتره یک مسئله ی 

را باعث به هم خوردن زندگیش می دونسته . شما می تونین تمام حرف های اونو به پای نفرت و کینه مهنه ای 

 خالفتبذارین که سال ها تو قلبش حفظ کرده . اون می خواد با این حرف ها باعث بشه شما با ازدواج من و مرجان م

 «کنین و مرجان وارد زندگی من نشه . 
 

ولی دلیلی نداره مادرتون این طوری بخواد ما رو » در حالی که از این حرف روزبه به شدت تعجب کرده بودم گفتم : 

 «از خودش برونه . می تونست خیلی راحت مخالفت کنه . 
 

خیلی اهمیت نمی دم و کار خودم رو می کنم ، ولی  می دونست اگه با صراحت مخالفت بکنه من» روزبه پاسخ داد : 

این جوری ذهن شما رو نسبت به من خراب می کنه . و همین باعث می شه که شما هر طور شده مرجان رو منصرف 

می کنین . ولی این حقه هم نمی گیره . گفتم که هیچ مانعی سر راه من و مرجان نیست . هیچ نیرویی هم نمی تونه ما 

اگه اجازه بدین از خدمتتون مرخص می شم . در ضمن من به شما حق می » بعد ادامه داد : « از هم جدا کنه . دو تا رو 

 «دم که این قدر نگران باشین . وابستگی شما به مرجان رو هم کامالً درک می کنم ، فعالً با اجازه 
 

جان چای را برداشتم و محکم به طرف دیوار او رفت . از شدت عصبانیت دندانهایم به هم خورد . با خشم فراوان فن

 پرت کردم . با صدای خرد شدن فنجان فریادی از سر درماندگی کشیدم و به زمین و زمان ناسزا گفتم .

 

روزبه زرنگ تر از آن بود که تصور می کردم . او با گفتن این که مادرش از من متنفر است ذهن مرا بیشتر از قبل 

تم حرف های او را باور کنم یا حرف های مونس را نزدیک غروب بود و چیزی به آمدن مشغول کرد . نمی دانس

مرجان نمانده بود تکه های خرد شده ی فنجان را جمع کردم تصمیم گرفتم قبل از آمدن مرجان دوباره به مونس 

طوری  م که او با تو اینانتظار داشت» تلفن بزنم . وقتی به او گفتم که روزبه چه حرف هایی زده آهی کشید و گفت : 

حرف بزنه . نمی دونم تا چه حد حرف ها شو قبول کردی . ولی باور کن دروغ می گه . من هیچ وقت از تو متنفر 

نبودم ، یعنی دلیلی نداشت و نداره که ازت بیزار باشم . تو به خواست خودت وارد زندگی کریم نشدی . زندگی منم 

 مونس نمی توانست« رو گفتم به هم ریخته بود . حرف های روزبه رو باور نکن .  از همون دقیقه ای که به کریم بله

 دروغ بگوید .

 

هیچ مادری به خاطر کینه و نفرت از کسی فرزند خود را زیر پا له نمی کند و روزبه می خواست با زرنگی خود را بی 

 گناه جلوه دهد .

 

م مرجان هم آمد او شاد و خندان وارد خانه شد و بعد از این که چند دقیقه بعد از این که با مونس خداحافظی کرد

 «چی شد مامان ؟ روزبه اومد ؟ » سالم کرد و صورت مرا بوسید گفت : 
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 «آره اومد ؟ » گفتم : 
 

 «خب چی گفتین ؟ » گفت : 
 

 «بت کنیم ؟ بهتر نیست اول دوش بگیری و یه کم استراحت کنی بعد راجع به امروز با هم صح» گفتم : 
 

 «نه مامان ، دل تو دلم نیست ، می خوام بدونم به هم چی گفتین » گفت : 
 

 «الاقل برو لباست رو عوض کن . » گفتم : 
 

 او به اتاقش ر فت . نمی دونستم به او چه بگویم . می دانستم هیچ کدام از حرف های من او را قانع نخواهد کرد .

 

دست و صورتش را شست و به آشپزخانه نزد من آمد . روی صندلی پشت میز نشست و او لباسش را عوض کرد و 

 من برایش چای ریختم و رو به رویش نشستم .

 

 «مامان ، چرا حرف نمی زنین ؟ خب بگین امروز چی شد ؟ » با بی صبری پرسید : 
 

ی من رو قبول نکرد . اون خیلی می خواستی چی بشه ؟ هیچ کدوم از حرف ها» بعد از چند لحظه سکوت گفتم : 

 «زرنگه . 
 

حقیقتش رو » گفتم : « یعنی شما سر حرف خودتون هستین و او رو پسر خوبی نمی دونین ؟ » مرجان پاسخ داد : 

بخوای ، نه . اون لیاقت تو رو نداره . من امروز رفتم به خونه ای که پاتوق روزبه و دوستاشه . کاش اونجا بودی تا 

 «ی فروشنده سوپر مارکت سر کوچه راجع به اون خونه چی می گفت . خودت بشنو
 

 «خودش جریان اون خونه رو برام تعریف کرده . اونا فقط چند تا دانشجو هستن که ... » مرجان گفت : 
 

خوام به باتفاقاً همین حرف ها رو به هم زد ، ولی من مثل تو بهش عالقه مند نیستم که » میان حرفش پریدم و گفتم : 

 «سادگی حرفا شو باور کنم . 
 

 «ولی .. » مرجان گفت : 
 

ببین ، دخترم . من با ازدواج تو و روزبه موافق نیستم . چون اصالً اون رو » نگذاشتم حرفش را ادامه دهد و گفتم : 

تو  ن . من غیر ازالیق تو نمی دونم . بهتره از تصمیمی که گرفتی منصرف بشی . آینده خودت رو خراب و سیاه نک

 «هیچ کس رو ندارم . اگه تو سعادتمند نشی مطمئن باش دوام نمیارم . 
 

مامان ، من روزبه رو دوست دارم ، خیلی هم زیاد . هیچ دلیل » مرجان در حالی که خیره به من نگاه می کرد گفت : 

ه . تو رو خدا دست از این خیاالت قانع کننده یا مدرکی هم نیست که ثابت کنه اون نمی تونه من رو خوشبخت کن
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اید حتماً ب» در حال یکه سعی داشتم بغضم را پنهان کنم گفتم : « بردارین . شما زیادی برای من نگران هستین . 

 «زندگی و آینده ات تباه بشه تا بفهمی من راست می گم ؟ 
 

. حاال می بینین . وقتی خوشبخت شدم شما  مطمئن باش روزبه خالف این رو به شما ثابت می کنه:» مرجان ادامه داد 

 «به این افکاری که دارین می خندین . 
 

 «می ترسم درست بر عکس حرف تو بشه و هر دو برای زندگی از دست رفته ی تو گریه کنیم . » گفتم : 
 

و دلباخته تر از این بود که او عاشق تر « مامان خوبم ، هیچ اتفاقی برای من نخواهد افتاد . » او خنده ای کرد و گفت : 

حرف های مرا جدی بگیرد . مرجان تمام نگرانی مرا به پای مادر بودن و وابستگی شدیدم به خودش می گذاشت . او 

 حتی حاضر نبود ثانیه ای راجع به بد بودن روزبه فکر کند .

 

نسبت به کسی که او دوستش  من و او در سکوت نشسته بودیم . مرجان غرق در عشق روزبه و من مملو از نفرت

 داشت .

 

روزبه راجع به اون خونه باهات صحبت کرده در مورد اون دو » بعد از چند دقیقه سکوت رو به او کردم و گفتم : 

 «دختری که قبل از تو تو زندگیش بودن هم باهات صحبت کرده ؟ 
 

ی ساده بود . اولی به شدت روزبه رو دوست داشته بله مامان . بهم گفته قضیه خیل» مرجان خیلی خونسرد پاسخ داد : 

 «، ولی روزبه بارها بهش گفته که عالقه ای به اون نداره ، دومی هم همینطور . 
 

پس حتماً گم و گور شدن دختر اول و حاملگی و خودکشی دختر دوم هم » در حالی که به شدت عصبی بودم گفتم : 

 « دروغه و زاییده ی تخیالت من و مادرش .
 

آره مامان دروغه . نمی گم اینا تخیالت شما دوتاست . ولی نقشه ی اون دو تا بوده . دختر اولی که گم » مرجان گفت : 

از روی صندلی بلند می شدم تا از آشپزخانه « و گور نشده و دختر دومی هم اصالً نه حامله بوده نه خودشو کشته . 

خوب مغز تو رو شستشو داده و از خودش برات یه بت ساخته . ولی بهت می بینم که خیلی » بیرون بروم و گفتم : 

 «ثابت خواهم کرد که روزبه مرد رویاهای تو نیست . 
 

از آشپزخانه بیرون آمدم . مرجان هم به اتاق خودش رفت . در دل نفرت زیادی نسبت به روزبه احساس می کردم . 

قریباً هیچ کاری از من بر نمی آمد . مرجان را از دست رفته می دانستم او تمام آرامش زندگی ما را به هم زده بود و ت

. آن شب هم تا صبح مثل هم هی شبهای قبل فقط راه رفتم و فکر کردم هرچه بیشتر فکر می کردم کمتر به نتیجه 

 او را هم می رسیدم . می ترسیدم مرجان دست به کاربچه گانه ای بزند و روزبه به غیر از قلب و روحش گوهر جسم

به یغما ببرد . باید کاری می کردم . باید خیلی جدی و محکم جلوی مرجان می ایستادم او از تصمیمی که گرفته بود 

 منصرف می کردم ، حتی به زور .
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صبح که شد مرجان از اتاقش بیرون آمد تا بعد از خورن صبحانه راهی محل کارش شود . وارد آشپزخانه شد و پشت 

 مامان معلوم» مرجان با تعجب به من نگاه کرد و گفت : « امروز سر کار نرو . » رو به او کردم و گفتم :  میز نشست .

 «هست چی دارین می گین ؟ برای چی نرم سر کار ؟ 
 

 «من می خوام بمونی تو خونه و راجع به روزبه فکر کنی . » گفتم : 
 

 « همه ی فکرامو کردم .  باز شروع کردین ؟ من» مرجان لبخندی زد و گفت : 

 

بله ، تو درست فکر نکردی ؟، یعنی اون قدر عاشقس که نمی تونی درست فکر کنی . مرجان فقط یه درصد » گفتم : 

 «احتمال بده که حرف های من درست باشه / بشین و با احتمال همون یه درصد خوب فکر کن . 
 

عاً دیگه از این حرف ها و این حساسیت های شما خسته شدم . من مامان واق» مرجان از پشت میز بلند شد و گفت : 

نمی تونم مثل شما فکر کنم . نمی تونم حتی همون یه درصد هم احتمال بدم که روزبه نمی تونه من رو خوشبخت کنه 

» . 

 

ه چاه . ت کنی تنمی ذارم خودت رو بدبخت کنی . نمی ذارم با سر خودت رو پر» عصبی بودم . با صدایی بلند گفتم : 

تو غیر از دلت عقلت رو هم باختی . اون پسره ی حقه باز حسابی اسیرت کرده . روزبه مثل یه روباه حیله گر و مکار 

زبون بازه . تونسته با یه مشت حرف های دروغ تو رو خام کنه . مرجان نمی ذارم بیچاره شی . شده تو خونه حبست 

 «ه چیز رو فراموش کنی . می کنم تا اون پسره ی لعنتی و بی هم
 

 مرجان مات و مبهوت به من نگاه می کرد . تا به حال سابقه نداشت با صدای بلند با او صحبت کنم .

 

مامان ، من دیگه بچه نیستم . عقلم به اندازه ی کافی می رسه و خیلی خوب می تونم راه رو از » مرجان پاسخ داد : 

فهمیدین روزبه پسر کریمه نسبت به اون حساس شدین . در حالی که هیچ کدوم چاه تشخیص بدم . شما از وقتی که 

 عزیزم اگه راه رو» سعی می کردم خونسرد باشم . گفتم : « از حرف هایی که راجع به روزبه می زنین درست نیست . 

کدوم . ازت  از چاه تشخیص می دادی غصه ای نداشتم . بدبختی اینجاست که نمی تونی بفهمی چاه کدومه و راه

 «خواهش می کنم این عضق رو فراموش کنی . 
 

نمی تونم مامان ، نمی تونم فراموشش کنم . » مرجان در حالی که از آشپزخانه به طرف اتاقش می رفت گفت : 

 «زندگی بدون اون برام ممکن نیست . 
 

 «گه . بمون ، زنگ می زنم مادرش بیاد این جا . اون که دیگه دروغ نمی » گفتم : 
 

 «من فقط حرف هایی رو که دلم بهم می زنه حقیقت محض می دونم . » مرجان رو کرد به من و گفت : 
 

تو نباید به حرف دلت گوش بدی . دل عاشق نمی » در حالی که بغض خفه کننده ای در گلو داشتم فریاد کشیدم : 

 «تونه تصمیم درستی بگیره . 
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ارم بری نمی ذ» تاقش رفت و لباس پوشید . وقتی بیرون آمد جلوی در ایستادم و گفتم : مرجان دیگر جوابی نداد به ا

 «. باید بمونی تو خونه . 
 

گفتم :  «شما تا کی قصد دارین من رو توی خونه زندانی کنین ؟ » او در حالی که صورتش بر افروخته شده بود گفت : 

 «رت . تا هر وقت که الزم باشه ، حتی شده تا آخر عم» 
 

 «باور کنین خودم رو می کشم . » او پاسخ داد : 
 

با شنیدن این جمله تمام وجودم از ترس لرزید . مستاصل و درمانده از جلوی در کنار رفتم و مرجان بدون خداحافظی 

 از خانه بیرون رفتم .

 

ا یختن نداشتم . بی اختیار گوشی رتمام تنم کرخت و بی حال شده بود . روی مبل افتادم . حتی دیگر اشکی برای ر

تو رو خدا بیا این جا . ازت » برداشتم و به مونس زنگ زدم . وقتی گوشی را برداشت با صدایی پر درد گفتم : 

 «خواهش می کنم بیا ، کمکم کن . 
 

 «چی شده ؟ » مونس نگران پرسید : 
 

 «صه و تنهایی خفه می شم تو رو خدا بیا این جا . مرجان هیچ جوری قانع نمی شه . من دارم از غ» پاسخ دادم : 
 

 «باشه ، االن میام . » گفت : 
 

تا وقتی که او بیاید همچنان روی مبل دراز کشیده بودم و قدرت بلند شدن نداشتم تا این که صدای زنگ را شنیدم . 

ا من چرا روزگار ب» پناه بردم و گفتم : از جا برخاستم و رفتم در را باز کردم . با دیدن مونس گریه کنان به آغوشش 

 «این طوری کرد ؟ من طاقت این درد رو ندارم . 
 

 «درست می شه ، غصه نخور . :» مونس گفت 
 

 «چه طوری درست می شه ؟ دخترم داره از دستم می ره و نمی خواد این رو بفهمه . » با او وارد خانه شدم و گفتم : 
 

 «تو بگو چی کار کنم ؟ » دادم : مونس سکوت کرد . ادامه 
 

و ت» آهی کشید و گفت : « از روزبه بخواه از زندگی مرجان بره بیرون . » او همچنان سکوت کرده بود . من گفتم : 

فکر می کنی روزبه به حرف من گوش می ده ؟ وقتی فهمید من با شما صحبت کردم تو خونه قیامت به پا کرد . کم 

. شما اون رو نمی شناسین . روزبه خیلی باهوش و زیرکه . هر کاری که اراده کنه انجام می ده . مونده بود منو بکشه 

دانشگاه رفتنش هم از زرنگیش بود . اون می تونه به نام دانشجوی پزشکی روی تمام کارهای بدش سرپوش بذاره . 
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بیچاره هم گول همین رو خوردن که  می دونه خیلی ها نظرشون درباره ی دانشجوها چقدر مثبته . اون دو تا دختر

 «روزبه یه پزشکه و نمی تونه بد باشه . 
 

اینم  عیر از» مونس گفت : « به مرجان گفته جریان اون دو تا این نیست که شما برای من تعریف کردین . » گفتم : 

ه بده . می دونه که مرجان نمی تونه بگه . اون با چرب زبونی می خواد تمام حرف های من رو غیر واقعی و دروغ جلو

وزبه یعنی واقعاً ر» بین ما سکوت بر قرار شد . بعد از چند لحظه گفتم : « چشم بسته تمام حرفاش رو باور می کنه . 

 «هیچ صفت خوبی نداره که به اون دل خوش باشیم ؟ 
 

 «ی خیلی قدرت می خواد . این کاری که تو کرد» مونس بدون هیچ جوابی سرش را پایین انداخت . ادامه دادم : 
 

 «منظورت کدوم کاره ؟ » او گفت : 
 

همین که با صراحت به من گفتی پسرت خوب نیست . مادر هرچه قدر هم بچه اش بد باشه می خواد اون رو » گفتم : 

من  خوب و معصوم درست مثل یه فرشته جلوه بده . ولی تو با این کارت مادری رو در حق دختر من تموم کردی !

 «قدرت چنین کاری رو ندارم نمی دونم چه طوری ازت تشکر کنم . 
 

تو با این کار دختر من رو از بدبختی نجات دادی . واقعاً ازت متشکرم » او سکوت کرد و حرفی نزد . من ادامه دادم : 

د از روی مبل بلند ش جوابی نداشتم . سکوت کردم . او« مطمئنی اون خودش رو بدبخت نمی کنه ؟ » مونس گفت : . « 

می خوام رازی رو بهت بگم یه راز » و کنار پنجره رفت . آهی کشید و بعد از چند لحظه با صدایی بغض آلود گفت : 

از تعجب و حیرت حتی نمی توانستم پلک بزنم . مات به او « بزرگ . حقیقتش رو بخوای روزبه اصالً پسر من نیست . 

مونس جا خورده بودم که صدا از گلویم خارج نمی شد . مونس به طرف من نگاه کردم . آن قدر از این حرف 

تعجب کردی ؟ ولی واقعیت داره . اون پسر من » برگشت و در حالی که چشمانش از اشک خیس شده بود گفت : 

 «نیست . 
 

 «مگه می شه اون پسرت نباشه ؟ چه طور ممکنه ؟ » به زحمت گفتم : 
 

قصه ی درازی داره . وقتی من زن کریم » کرد بغض صدایش را از من پنهان کند گفت :  مونس در حالی که سعی می

شدم فهمیدم که قبل از من ازدواج کرده . البته نه می توانستم اعتراض کنم و نه اهمیتی برام داشت . چون دوستش 

ام که پسر هم بود مرده به  نداشتم که برام مهم باشه . هفت ماهه حامله بودم که دچار زایمان زودرس شدم و بچه

دنیا اومد . این اتفاق از لحاظ روحی ضربه ی سختی به من زد . مدتی حال و روز خوشی نداشتم و دایم گریه می کردم 

. تا این که کریم گفت زن اولش سر زا رفته و پسرش که اون موقع یکساله بود پیش مادربزرگش زندگی می کنه . 

ن . اولش نمی توانستم بپذیرمش ، ولی به مرور زمان مهرش به دلم نشست . اسمش کریم اون بچه رو آورد پیش م

رو روزبه گذاشتم و سعی کردم تمام عشقی رو که به اون بچه ی مرده داشتم نثار روزبه کنم . کم کم اونم به من 

با عشق بزرگش می عادت کرد . مرگ بچه ی خودم رو فراموش کردم . انگار بچه ای غیر از روزبه وجود نداشته . 

کردم . تا نه سالگی پسر خوبی بود و من هم عاشقانه دوستش داشتم . تا این که سر و کله ی مادربزرگش پیدا شد و 
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بهش گفت که بچه ی من نیست . این خبر اون رو دگر گون کرد . مخصوصاً این که رفتار کریم هم عوض شده بود و 

باعث شد روزبه تغییر کنه . سعی می کردم عوضش کنم ، ولی بی فایده بود . دایم ما رو آزار می داد . این دو اتفاق 

اون از لحاظ درسی و هوشی بچه ی فوق العاده ای بود ، ولی متاسفانه هر چه بزرگتر می شد از هوشی که داشت در 

 «راه هتی بدتری استفاده می کرد . 
 

هیچ کس بد به دنیا نمی » متحیر کرد . او ادامه داد :  حرف های مونس حرف های تازه ای بود که حسابی مرا مات و

ولی هر کسی می تونه خوب زندگی » گفتم : « یاد . عوامل مختلفی دست بهوده بشه . در مورد روزبه هم همین طوره . 

 «کنه و خوب باشه . نباید همه چی رو انداخت گردن این و اون . 
 

 «با نام فامیل تو خودش رو به مرجان معرفی کرده ؟ چرا » مونس سکوت کرد . من ادامه دادم : 
 

نمی دونم علت این کارش چیه . به اون دو تا دختر هم همین طوری خودش رو معرفی کرده بود . به » او پاسخ داد : 

 «هر حال اون کارهای عجیب و غریب زیاد می کنه . 
 

 «یعنی به مرجان هم این موضوع رو گفته ؟ » گفتم : 
 

 «نمی دونم . » نس جواب داد : مو
 

مونس مدتی پیش من ماند و رفت . درمانده تر و خسته تر از روزهای قبل بودم . وقتی راز بزرگ مونس را شنیدم 

 یقین پیدا کردم که روزبه هرگز نمی تواند همسر مناسبی برای یگانه فرزند من باشد .

 

ی می کردم تا مرجان را قانع کنم . عصر مرجان آمد و بدون این که با این که مطمئن نبودم می توانم ، ولی باز سع

حتی به من سالم کند به اتاقش رفت . رفتار سرد او قلبم را به درد آورد . عشق کور او باعث شده بود با من چنین 

ه که ر برات عزیزیعنی این پسر اون قد» رفتاری داشته باشد . مرجان از اتاقش بیرون نیامد . نزد او رفتم و گفتم : 

تا حاال سابقه نداشته بین من و تو کدورتی پیش بیاد ، ولی » سکوت کرد . ادامه دادم : « حتی به من سالم نمی کنی ؟ 

 «حاال به خاطر یه آدم بی ارزش با من ... 
 

ه . حرف های مامان ، خودتون باعث شدین . اون برای شما بی ارزشه ، ولی برای من ن» مرجان میان حرف و گفت : 

شما آزار دهنده شده . بی خود و بی دلیل دارید اون رو رد می کنین . در صورتی که من می دونم و مطمئنم که روزبه 

 «خوبه و هیچ عیبی نداره . 
 

 «عشقی که به اون داری تو رو این قدر مطمئن کرده ، نه ؟ » گفتم : 
 

حرفی « ن چشمانم کامالً بازه و می دونم دارم چه کار می کنم . عشق من یه عشق بچه گانه نیست . م» پاسخ داد : 

این آقا روزبه که همه ی » نزدم . سکوت کردم . او هم ساکت پشت میزش نشسته بود . بعد از چند دقیقه گفتم : 
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ی لخیره به صورت مرجان نگاه می کردم ، و« حرف هایش رو بهت گفته . آیا اینم بهت گفته که پسر مونس نیست ؟ 

 هیچ تغییری که نشان دهنده ی تعجبش باشد در چهره اش ندیدم .

 

 «پس این موضوع رو هم می دونی ؟ » حرفی نزد . ادامه دادم : 
 

نه ، این که پسر واقعی اون نیست مهم نیست . » گفتم : « مگه خیلی مهمه که پسر مونس نیست ؟ » مرجان پاسخ داد : 

وقتی فهمیده مونس مادرش نیست و رفتار کریم هم عوض شده اخالقش از این رو به ولی این مهمه که از نه سالگی 

 «اون رو شده . 
 

ببینید مامان من هیچ کدوم از حرف های مونس رو باور نمی کنم . اون مادر واقعی روزبه نیست . پس » مرجان گفت : 

 «همین باعث می شه که به خاطر بد جنسی این دروغها رو سر هم کنه . 
 

مطمئنم تو هم تازه این جریان رو فهمیدی . چون قبالً همیشه از مونس تعریف می کردی . روزبه می دونسته » گفتم : 

که مونس این جریان رو به من می گه بنابراین قبل از اون خودش موضوع رو بهت گفته و با اون زبون چربش اون 

 قدر از اون زن بیچاره بد گفته که تو 

 

 «ها رو قبول کردی . تمام حرف 
 

مامان تمام این حرف ها بی فایده است . چون من تصمیمم عوض نمی شه و بهتره شما هم این قدر » مرجان گفت : 

 «منو و خودتون رو عذاب ندین . 
 

او این حرف ها بین من و مرجان روزها و ماه ها ادامه داشت . ولی او از تصمیمش منصرف نمی شد و بارها بین من و 

درگیری لفظی پیش امد . مدتی مرجان را در خانه حبس کردم . تلفن را پنهان کردم ، ولی بی فایده بود ، هرچه من 

 بیشتر مخالفت می کردم سرسختی و عالقه او بیشتر می شد .

 

ها با روزبه بهار هشتاد هم از راه رسید و من احساس می کردم در این چند ماه چندین سال پیر شده ام . بارها و بار

تند برخورد کردم ، ولی هیچ نتیجه ای نداد . بعد از تعطیالت نوروز تصمیم به فروش خانه گرفتم . می خواستم از 

کرج دور باشم . مدتی طول کشید که خانه فروخته شد . با پول خانه و مقداری پول که در بانک داشتم آپارتمانی در 

در اپارتمان برایم مشکل بود ، ولی چاره ای نداشتم . فکر می کردم اگر از جنت اباد تهیه کردم . با این که سکونت 

کرج دور باشم مالقاتهای مرجان و روزبه روز به روز کمتر می شود ، ولی اشتباه می کردم ، چون محل کار مرجان را 

و هر بهانه ای با من بگ که نمی توانستم عوض کنم . اخالق مرجان عوض شده بود . او دیگر دختر ارام سابق نبود و به

مگو می کرد . روزبه باعث شده بود حرمتی که سال ها بین ما بود از بین برود . او ان قدر مجذوب روزبه بود که هیچ 

 چیز دیگر برایش مهم نبود .

 

ه تهران ب با تمام دوستانی که در این چند سال پیدا کرده بودم قطع رابطه کردم ، حتی با پروانه . به هیچ کسی نگفتم

 نقل مکان کرده ام . تنها کسی که گاهی سراغش را می گرفتم مونس بود . گوشه گیر و منزوی و افسرده شده بود .
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تقریباً دو ماه از امدن ما به تهران می گذشت . اواخر خردا ماه بود . توی خانه تنها بودم که تلفن زنگ زد . گوشی را 

زنگ زدم موضوعی رو بهت بگم . راستش االن » از سالم و احوالپرسی گفت :  برداشتم صدای مونس را شنیدم . بعد

 یه هفته ست که روزبه خونه من فهمیدم که می ره به اون خونه ای که ادرسش رو به تو دادم .

 

 «خب چه اهمیتی داره ؟ » گفتم : 
 

 «حقیقتش یه چیزی شنیدم که شاید بتونه کمکت کنه ! » او ادامه داد : 
 

 «دیگر فکر نمی کنم چیزی بتونه به من کمک کنه . من مرجان رو از دست رفته می دونم . » اهی کشیدم و گفتم : 
 

ولی این موضوع خیلی فرق می کنه . راستش متوجه شدم که روزبه با یه زن بیوه که چند سال هم از » او گفت : 

. شاید این وسیله ای باشه تا مرجان بفهمه که روزبه  خودش بزرگتره ارتباط داره و با اون می ره توی اون خونه

 «مناسبش نیست . 
 

اره مطمئنم . » مونس جواب داد : « راست می گی ؟ مطمئنی ؟ » این خبر مونس مرا امیدوار کرد . با هیجان پرسیدم : 

ا رفتم در اون خونه تچند وقت پیش یه نفر زنگ زد و بهم خبر داد . منم برای این که مطمئن بشم یه صبح تا شب 

 «این که روزبه رو همراه اون زنه دیدم . وقتی مطمئن شدم به تو تلفن کردم . 
 

 «حاال من باید چه کار کنم ؟ » گفتم : 
 

مثل من برو تو اون محل کیشیک بده . مطمئن باش به نتیجه می رسی می تونی مرجان رو هم ببری . » او جواب داد : 

» 
 

خیلی خوب بود . بعد از خداحافظی با او ، بدون این که ذره ای مردد باشم ، به آژانس تلفن زدم و پیشنهاد مونس 

ماشین خواستم بعد هم برای مرجان یادداشتی گذاشتم که تا غروب خانه نمی ایم . وقتی ماشین امد به راننده که 

اشه من تا شب به شما و ماشینتون احتیاج پسرم ، اگه براتون زحمت نب» حدوداً بیست و سه چهار ساله بود گفتم : 

ادرس را به او دادم و راه افتاد . تا وقتی به « نه ، مادر . هیچ زحمتی نیست . » او خیلی مودبانه پاسخ داد : « دارم . 

این بار دیگه می تونی مرجان رو قانع کنی . کاری کنی که اون از تصمیمش » مقصد برسیم دایم به خودم می گفتم : 

صرف بشه . اگه امروز روزبه رو ببینم می رم جلو و بهش می گم دست از سر دختر من بردار . دیگه دستت رو من

 «شده ! 
 

خانم همین کوچه » ان قدر غرق در افکارم بودم که نفهمیدم کی رسیدیم . با صدای راننده به خود امدم که پرسید : 

 «ست ؟ 
 

می خوام اون خونه رو زیر نظر داشته باشم ، » دست خانه را نشان دادم و گفتم :  بعد با« بله ، همین جاست . » گفتم : 

 «ولی می خوام کسی متوجه نشه . لطفاً ماشین رو جایی نذارین که جلب توجه کسی رو بکنه . 
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ی م من خیلراننده با تعجب به من نگاه می کرد و ماشین را کمی باالتر طوی پارک کرد که هم از خانه دور بودیم و ه

راحت می توانستم ان جا را زیر نظر داشته باشم با اضطراب و دلهره چشم به خانه دوختم . دعا می کردم که به 

مقصودم برسم . ساعتی گذشت و هیچ خبری نشد . از چهره ی راننده فهمیدم که کنجکاو است . باالخره طاقت نیاورد 

 «شما زیر نظر گرفتین به نظر می یاد که بدهکار باشن و شما طلبکار .  از ظاهر این خونه ها و اون منزلی که» و گفت : 
 

 «چه طور ؟ مگه ظاهر خونه چیزی رو مشخص می کنه ؟ » با لبخند گفتم : 
 

من سکوت کردم و پاسخی « راستش ظاهر این خونه که مشخص می کنه صاحبش باید پولدار باشه . » ادامه داد : 

اتفاقاً دفعه قبل که این جا اومدم » لبخندی زدم و گفتم : « آدمهای پولدار خیلی عجیب و غریبن .  »ندادم او ادامه داد : 

فروشنده ی سوپر مارکت سر کوچه هم همین رو می گفت . البته اون نگفت عجیب و غریب گفت اونا عادتهای خاص 

حاال با ادمهای خیلی پولدار نشست و خودشون رو دارم . مگه ادمهای پولدار چه طوری زندگی می کنن ؟ راستش تا 

 «برخاست نداشتم . 
 

اونا فکر می کنن با پولشون می تونن به همه حکومت کنن . تصورشون اینه که چون پول دارن » راننده پاسخ داد : 

 «همه کار می تونن بکنن . 
 

 «یعنی همشون این طرز فکر و دارن ؟ » گفتم : 
 

 «ه ، ولی اکثریت اونا این طوری هستن . همه شون که ن» پاسخ داد : 
 

من قبالً تو یه آژانس تو خیابون ظفر کار می کردم . وقتی به من تلفن می زدن و می رفتم به آدرس از تعجب شاخ در 

می اوردم . چون برای یه مسیر پنج دقیقه ای ماشین می خواستن . گاهی هم اون قدر به من امر و نهی می کردن که 

دم رو و ماشینم رو خریدن . بعد از یه مدت دیدم نمی تونم اونجا بمونم . با این که حقوق خوبی بهم می دادن انگار خو

، ولی اون حقوق خوب باعث شده بود گاهی بهم اهانت بشه . برای همیت از اونجا بیرون اومدم و به آژانسی رفتم که 

که خیلی از ادمهای دور و اطرافمون جنبه ی شهرت و پول با محله اش و ادمهاش نزدیک تر بودم . عقیده ی من اینه 

 «رو ندارن . خیلی زود شخصیت واقعی خودشون رو فراموش می کنن . 
 

 «شاید می خوان با پول و شهرت خیلی از ضعف ها و کمبودهاشون رو پنهان کنن . » من گفتم : 
 

یدن . وقتی این بچه پولدارها رو می بینم که تو یه ماشین خیلی از اونا بی هیچ زحمتی به همه چی رس» او ادامه داد : 

گرون قیمت با اخرین مد لباس اروپا نشستن و یه اهنگ گوشخراش غربی گوش می دن و از ته دل می خندم ، چون 

تمام کارهاشون ادا در اوردنه . باور کنین ازشون بپرسم معنی موسیقی ای که می شنوی چیه هیچ کدوم نمی دونن . 

ممکنه قلباً از شنیدن اون موسیقی خوششون نیاد و فقط تظاهر کنن که لذت می برن ، ولی نمی خوان عقب باشن  حتی

. با طرز لباس پوشیدن شون . وقتی نگاهشون می کنم از سر تا پاشون هیچ چیز جذابی نمی بینم ، ولی چون این لباس 

ه یا هنرپیشه اینا هم باید بپوشن . حتی به این هم فکر نمی در فالن شهر اروپایی یا امریکایی مد شده یا فالن خوانند
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کنن که فرهنگ ما به فرهنگ اونا چه قدر متفاوته . وقتی هم بخوای باهاشون حرف بزنی حرف از تمدن می زنن . اونا 

 گاه میتمدن دو هزار و پونصد ساله ی خودمون رو کنار گذاشتن و فقط به ظاهر زندگی اروپایی ها و امریکایی ها ن

کنن . وقتی ما قانون حموریبی رو داشتیم تو امریکا و اروپا آدمخواری می کردن ، ولی متاسفانه هیچ کس نمیخ واد 

 «این چیزها رو حالی جوونهای ما بکنه . 
 

 «تحصیالت شما چیه ؟ » از حرف های او فهمیدم که بی سواد نیست . از او پرسیدم : 
 

 «یع غذایی هستم . من مهندس صنا» پاسخ داد : 
 

البته » بعد از سوال خودم پشیمون شدم و ادامه دادم : « پس چرا راننده ی آژانس هستین ؟ » با تعجب پرسیدم : 

 «رانندگی شغل بدی نیست ، ولی با مدرکی که دارین .. 
 

شور ما جوری شده که مدرک می دونم که مدرک خوبی دارم ، ولی متاسفانه ک» حرفم را ادامه ندادم و او جواب داد : 

اهمیت چندانی نداره . مگر این که یه پارتی خوب داشته باشی . متاسفانه این جا همه چی بیشتر روی رابطه می چرخه 

تا ضوابط . جالب این جاست که خواهرم لیسانس شیمی داره ولی می دونین االن مشغول چه کاریه ؟ مربی مهد 

بال کار بودم ، ولی هر چی بیشتر دویدم کمتر به نتیجه رسیدم ، چون پارتی کودک شده . منم یه مدت طوالنی دن

حرفش را ناتمام گذاشت . من که حرف های او « نداشتم . البته یه پارتی به اصطالح دم کلفت پیدا کردم ، ولی ... 

 «ولی چی ؟ نتونست براتون کاری بکنه ؟ » برایم شنیدنی بود ، پرسیدم : 
 

نه نه اصالً اتفاقا برام جالبه . آخه می دونین دختر خودم هم » گفتم : « سم حرفام شما رو خسته کنه . می تر» گفت : 

لیسانس گرافیک داره ، ولی خیلی زود مشغول به کار شده . حقیقتش منم زیاد با کسی رفت و امد ندارم ، به خاطر 

 «همین از این مشکالت هم خبر ندارم . 
 

شوهر خواهر من دوستی داره به نام کامبیز که همه ی فامیل او رو به اسم کامی » هایش گفت : او در ادامه ی صحبت 

می شناسن . می گن این اقا درک علوم سیاسی دارن و ناگفته نماند تا به امروز هم نفهمیدم شغلش چیه . او ادم خوبی 

گرم بود . البته در جمع مردها که قرار می به نظر می اومد . چند بار باهاش مسافرت رفتیم. ظاهراً بذله گو و خون

گرفت فوق العاده بد دهنی می کرد اینم بگم که از لحاظ مالی وضعیت بسیار بسیار خوبی داره . در ضمن ما شنیده 

بودیم اول زندگیش هیچی نداشته . ولی بعد از مدت کمی توپ داغونش نمی کنه . همیشه فکر می کردم از کوشش و 

ک دفعه وضعش خوب شده . خالصه شوهر خواهرم به اون گفت از اتبار شهرتش مایه بذاره و برای تالشی که مرده ی

من یه کار مناسب پیدا کنه . ونم با کمال میل قبول کرد . بعد از مدتی با من تماس گرفت و گفت که به دفتر کارش 

مواد غذایی داره معرفی کنه . منم خوشحال تو خیابان پاسداران برم تا من رو به یکی از دوستانش که کار خونه تولید 

از این که باالخره کار پیدا می کنم به محل کار قرار رفتم . به اونجا که رسیدم به نگهبانی دم در گفتم با آقای کامبیز 

.  یبختیاری قرار مالقات دارم . اونم با تعجب به من نگاه کرد و پرسید و آقای کامبیز بختیاری ؟ گفتم بله ، آقا کام

اون گفت اجازه بدین بپرسم و تلفنی با یکی حرف زد و بعد به من گفت طبقه ی دوم اتاق سمت چپ . بعد هم تا دم 

در همچنان با نگاه متعجبش من رو تعقیب کرد . باالخره به اتاق آقای کامی عزیز رسیدم . و بعد از در زدن وارد اتاق 
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ش بر افروخته بود ، ولی سعی می کرد خونسرد به نظر بیاد ، اومد جلو شدم و با او سالم و علیک کردم . او که چهره ا

و بعد از سالم و احوالپرسی گفت چرا من رو به اسم کامبیز معرفی کردی ؟ گفتم خب عیبش چیه ؟ گفت آخه این جا 

ن موقع اون همه من رو به اسم حاج علی می شناسن . هیچ کس نمی دونه بیرون از محل کار به من می گن کامی . همو

دفتر فوق العاده شیک به نظرم محقر و کوچک اومد . همه چی اون جا بوی ریا می داد . از خودم بدم اومد چرا پامو 

اونجا گذاشتم . تازه فهمیدم در رسیدن به اون ثروت خیلی هم کار و تالش نقشی نداشته . دیگه هیچ وقت نخواستم 

 «مناسبی برام پیدا کرد ، ولی قبول نکردم . اون آقا رو ببینم و با این که دوستش کار 
 

من و او ساعتی با هم گفتگو کردیم . پسر فوق العاده خوبی بود ، توی دلم گفتم کاش مرجان با پسری مثل او آشنا 

شده بود . چند ساعتی رو به روی آن خانه بودیم تا این که باالخره روزبه همراه ان زن امد . آن ها از یک ماشین مدل 

باال پیاده شدند که همان زن آن را می راند . فهمیدم که وضع مالی خوبی دارد . از لحاظ سنی خیلی بزرگتر از روزبه به 

نظر می امد . طرز لباس پوشیدن و آرایشش اصالً مناسب یک زن نجیب نبود . نفرتم از روزبه چندین برابر شد . او 

ی خواست از ماشین پایین بروم و چشمانش را از حدقه بیرون بیاورم چنان گرم خنده و گفتگو با آن زن بود که دلم م

. 
 

آن ها کنار ماشین ایستاده بودند و با هم صحبت می کردند . فهمیدم که زن قصد رفتن دارد . بهترین موقعیت بود که 

 «م حرف می زنن . پسرم برو کنار اون دو نفر که دارن با ه» خودم را به آن ها نشان بدهم ، به راننده گفتم : 
 

راننده ماشین را روشن کرد . ضربان قلبم شدت پیدا کرد . وجودم از خشم و نفرت می لرزید . کنار ان ها که 

تف به روت ، تف به وجود و » رسیدیم با عجله از ماشین پیاده شدم و رو به روی ان دو ایستادم و فریاد کشیدم : 

دختر من رو اسیر خودت کردی . من چند ماهه خواب و خوراک ندارم ،  غیرتت . تو اسم خودت رو گذاشتی مرد ؟

اون وقت داری خوش گذرونی می کنی ؟ خودت رو به مرجان مثل یه فرشته نشون دادی در حالی که من می دونم 

 پشت این چهره یه ابلیسی ! چی از جون بچه ی من می خوای ؟ پدرت زندگی من رو نابود کرد حاال هم تو می خوای

خانم ، که البته بعید می دونم خانم باشید ، این معشوق شما » دخترم رد نابود کنی ؟ بعد رو کردم به آن زن و گفتم : 

بر خالف تصور من که فکر می کردم « با حقه بازی وارد زندگی دختر من شده . مطمئنم شما همه چیز می دونین . 

اتفاقاً می دونه کلی » ، مثل همیشه خیلی خونسرد جواب داد : روزبه از دیدن من تعجب می کند و دستپاچه می شود 

یک زن هر جایی به عشق دختر من خندیده بود . با عصبانیت به سمت روزبه حمله « هم به این موضوع خندیده . 

ن م خندیده ؟ این بی سر و پا به دختر» کردم و در حالی که با مشت و لگد به سر و صورت او می زدم فریاد کشیدم : 

 «خندیده ؟ به خدا می کشمت روزبه ! به خدا می کشمت ! 
 

دخترت شیفته ی منه و ولم نمی کنه . اگه خدا هم پایین بیاد و بگه من » او در حالی که مرا به عقب هل می داد گفت : 

 «یه درد اون نمی خورم اون باور نمی کنه . 
 

شیفته ی خودت کردی . اگه این طور نیست چرا گورت رو گم  تو با چرب زبونی اون رو» با گریه فریاد کشیدم : 

 «نمی کنی و از زندگیش بیرون نمی ری ؟ 
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باز  با این حرف« اگه این کار رو بکنم خودش را می کشه . گفتم که شیدا و شیفته ی منه . » او با تمسخر جواب داد : 

از ماشین پیاده شد و می خواست به دفاع از من با او  به او حمله ور شدم . روزبه با دست جلوی مرا گرفت . راننده

نه پسرم . این ارزشش ر و نداره که خودت رو ناراحت کنی . یه انگل بیشتر نیست منم االن به » درگیر شود . گفتم : 

 «خاطر اینکه بهش دست زدم همه ی وجودم نحس شده . 
 

مطمئنم مرجان اگه جریان امروز رو بفهمه فراموشت : »  در حالی که می خواستم سوار ماشین شوم رو کردم و گفتم

 «می کنه . 
 

 «منم مطمئنم که حرفات رو باور نمی کنه . » او خنده ای کرد و گفت : 
 

 «این آقا شاهد حرف های ما بود . » بعد راننده را نشان دادم و گفتم : « ولی امروز شاهد دارم . » گفتم : 
 

 «ازت شکایت می کنم . » ادامه دادم : « ایده است ! بی ف» او پاسخ داد : 
 

نمی تونی شکایت کنی . چون او عاشق منه و » روزبه با همان لبخند شیطانی که انگار خنجر به قلبم می زد جواب داد : 

 مزاحمت براش 

 

اره . عشق هم همون طور ایجاد نکردم . بهت توصیه می کنم این قدر خودت رو خسته نکنی . اون دیوانه وار دوستم د

 «که می دونی کوره ! 
 

 «لعنت به تو و این ذات خرابت ! » فریاد کشیدم : 
 

بعد هم سوار ماشین شدم . اشک می ریختم و روزبه را نفرین می کردم . راننده ماشین که از گفتگوی من و روزبه 

ون مجسمه . یه شیط» با گریه گفتم : « قیحی بود . چه آدم کثیف و و» فهمیده بود جریان چیست با حالتی متاثر گفت : 

 «نمی دونین چه طوری آرامش زندگی ما رو به هم زده . 
 

عذرت می م» تا وقتی به خانه برسم گریه می کردم و به روزبه لعنت می فرستادم . وقتی رسیدیم به راننده گفتم : 

 «خوام آقای .... متاسفانه اسمتون رو هم نمی دونم . 
 

 «من علیرضا بذر افشان هستم . :» گفت 
 

 «پسرم ، می تونم ازت یه خواهش بکنم ؟ » گفتم : 
 

 «با کمال میل . هر کاری که از دستم بر بیاد براتون انجام می دوم . » جواب داد : 
 

اش تعریف کنی ؟ االن دخترم خونه ست . می شه بیای خونه و ماجرای امروز رو بر» بعد از چند لحظه سکوت گفتم : 

 «شاید قبول کنه که حرف های من حقیقت داره . 
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 «بله ، حتماً این کار و می کنم . » پاسخ داد : 
 

بعد هم ماشین را کنار خانه پارک کرد و همراه من داخل خانه شد . امیدوار بودم با دیدن چنین شاهدی و شنیدن 

 حرفای او مرجان متقاعد شود .

 

مرجان پشت در فهمیدم که به خانه برگشته . در را باز کردم و وارد خانه شدم . از آقای بذر افشان  با دیدن کفشهای

هم خواهش کردم که داخل خانه بیاید . همه جا ساکت بود . مرجان را صدا کردم ، جوابی نداد . پشت اتاقش رفتم و 

بفرمایید بنشینید . امروز حسابی شما رو به : »  در حالی که می خواستم در بزنم رو به راننده ی ماشین کردم و گفتم

 «زحمت انداختم . 
 

چند بار به در زدم . مرجان جواب نداد . صدایش زدم . باز پاسخی نشنیدم . قلبم فرو ریخت . با شتاب در را باز کردم 

داشتم سکته می چرا جواب نمی دی ؟ از ترس » . مرجان پشت میز اتاقش نشسته بود و اشک می ریخت . گفتم : 

دخترم چی شده ؟ چرا این طوری گریه می کنی ؟ » چیزی نگفت . ادامه دادم : « کردم ، چرا داری گریه می کنی ؟ 

 «نمیخوای بدونی من کجا بودم ؟ 
 

 «نمی خوای بدونی ... ؟ » او همچنان گریه می کرد . دوباره پرسیدم : 
 

مامان ، می دونم کجا بودی ، چرا با من این » د گریه می کرد پاسخ داد : حرفم را قطع کرد و در حال یکه با صدای بلن

ب با تعج« طوری می کنی ؟ مگه روزبه شما چی کار کرده ؟ شما از پردش متنفر بودین ، حاال هم از خودش بیزارین . 

با حیرت « روی من رو بردی . شما امروز چی کار کردی ، مامان اب» او با گریه پاسخ داد : « از کجا می دونی ؟ » گفتم : 

روزبه بهم تلفن زد . شما امروز با آژانس رفتین :» حرفم را قطع کرد و گفت « من آبروی تو رو بردم یا ... ؟ » گفتم : 

 تو چی داری می گی ؛» فریاد کشیدم : « خونه ی دوستش و آبرو ریزی کردین . اونم بدون هیچ دلیل قانع کننده ای . 

اون داشته همسر دوستش رو به خونه می » مرجان بی توجه به خشم من ادامه داد : « ها چیه ؟  دختر ؟ این حرف

رسونده . شما سر رسیدین و هر چی دلتون خواسته بهش گفتین . اون خانم هم با هام صحبت کرد . گفت شما بهش 

مادره و من برخورد امروزش رو توهین کردین . اون اونقدر بزرگوار بود که گفت من به دل نگرفتم . هر چی باشه 

می ذارم به پای مادر بودنش . مامان نمی دونین چه قدر خجالت کشیدم . این کارهای بچه گانه چیه که شما نمی کنین 

 «؟ 
 

از نفرت و تعجب دهانم خشک شده بو و صدا از گلویم خارج نمی شد . باورم نمی شد روزبه این قدر پست فطرت و 

خدای من ، ببین چه دروغهایی به این دختر ساده ی من گفته . اون خانم » فریاد کشیدم : شیطان صفت باشه . 

مرجان « بزرگواری که تو داری ازش دفاع می کنی با آقا روزبه شما رابطه داره . کلی هم به تو و عشقت خندیده . 

ی من برات شاهد آوردم . روسریت خب ، حاال که حرف های من رو باور نمی کن» رویش را از من برگرداند . گفتم : 

بعد روسری را به طرفش پرت کردم و از آقای بذر افشان « رو سرت کن تا راننده ی آژانس جریان رو بهت بگه . 

می دونم امروز خیلی شکا رو اذیت کردم ، ولی ازتون خواهش می کنم » خواستم به اتاق بیاید رو به او کردم و گفتم : 

 «رو برای این دختر ساده ی بی عقل من تعریف کنین .  مو به مو جریان امروز
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آقای بذر افشان جریان را همان طور که اتفاق افتاده بود برای مرجان تعریف کرد و بعد از اینکه حرف هایش تمام 

 . « اصل جریان اینه ، نه اونی که روزبه و اون زن به دروغ برات تعریف کردن» شد من رو به مرجان کردم و گفتم : 

 

من هیچ کدوم از این حرف ها رو باور نمی کنم . » مرجان در حالی که از عصبانیت می لرزید پوزخندی زد و گفت : 

مامان ، شما دست به هر کاری می زنین تا من از تصمیمی که گرفتم منصرف بشم ، ولی هر کاری هم بکنین من 

 «روزبه رو دوست دارم . 
 

حرف های اون آدم دروغگوی حقه باز و اون زن هرزه رو به حرف های من ترجیح می دی یعنی تو » فریاد کشیدم : 

؟ منظورت اینه که تمام حرف های من که مادرت هستم دروغه ولی اون دو تا لعنتی راست می گن ؟ لعنت به تو 

 «روزبه ، لعنت به تو ! 
 

 «یعنی حرف های این آقا دروغه ؟ » بعد ادامه دادم : 
 

راضی کردم یه راننده برای گفتن چنین شهادتی کاری نداره . بیشتر کرایه ش رو بهش بدی حتی » پاسخ داد :  مرجان

این حرف مرجان توهین بزرگی به آقای بذر افشان بود که مرا هم بر « حاضره توی دادگاه هم شهادت دروغ بده . 

 رفتار و کردار روزبه روی» م و فریاد کشیدم : افروخته و عصبی کرد . بی اختیار سیلی محکمی به صورت مرجان زد

تو هم تاثیر گذاشته . دختره ی بی شعور ، این آقا از صبح تمام وقتش رو در اختیار من گذاشته هنوز یه قرون پول 

بهش ندادم . ببین چه طوری اون روباه مغز تو رو شستشو داده که چشمات و رو همه چی بستی . از حاال به بعد هیچ 

 «باهات ندارم . هر غلطی دلت می خواست بکن ، ولی دیگه حق نداری اسم منو بیاری ! کاری 
 

واقعاً نمی دونم چه » از اتاقش بیرون امدم و در را به شدت به هم زدم . بعد رو به آقای بذر افشان کردم و گفتم : 

فرقی با یه دیوونه نداره . تو رو خدا طوری ازتون معذرت خواهی کنم . اون عقلش رو از دست داده و از نظر من هیچ 

 «شما به خاطر من اون رو ببخشین من به جای اون ازتون عذرخواهی می کنم . 
 

اصالً الزم نیست عذرخواهی کنین . من به خاطر شما اومدم . حاال هم اگه اجازه بدین از خدمتتون » او پاسخ داد : 

 «مرخص بشم . 
 

 «چند لحظه صبر کنین .  خواهش می کنم ، فقط» گفتم : 
 

می دونم دخترم حرف خیلی بدی زده . » بعد هم از داخل کیف چند برابر کرایه اش را برداشتم و به او دادم گفتم : 

 «بازم ازتون معذرت می خوام . 
 

 . « رو بدمخواهش می کنم ، شما کارتون اینه و منم باید دستمزد شما » او نمی خواست پول را بگیرد ، ولی گفتم : 

 

 «ولی این خیلی زیاده ! » پاسخ داد : 
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به اصرار من پول را گرفت « نه ، زیاد نیست . خواهش می کنم دست من رو رد نکنین . بازم ازتون ممنونم . » گفتم : 

 و خداحافظی کرد و رفت .

 

ا بستم . دلم می خواست زمان مطمئن شده بودم که هر تالشی بکنم بی فایده است . روی مبل نشستم و چشمانم ر

بگذرد . دلم می خواست خودم را به دست سرنوشت بسپارم . از مبارزه کردن با روزبه خسته شده بودم . او مرا به 

زانو در آورده بود . چاره ای جز تسلیم نداشتم . در این چند سال این اولین باری بود که روی مرجان دست بلند 

 که با آن به صورت مرجان زده بودم می سوخت . از خودم بیزار شدم .کرده بودم . کف دست راستم 

 

تا شب مرجان از اتاقش بیرون نیامد . من هم سراغش نرفتم . صبح هم بدون این که با من کلمه ای حرف بزند از 

 خانه خارج شد . دیگر هیچ اهمیتی برایم نداشت . تا غروب فقط گریه کردم .

 

ال گذشت . نه او با من حرف زد و نه من با او کلمه ای صحبت کردم . ولی متوجه بودم که روز یک هفته به همین منو

به روز الغر تر و نحیف تر می شود و این مرا به شدت ازار می داد . یک روز صبح مثل همیشه مرجان بدون هیچ 

کشیدم و به زندگی و سرنوشتی  حرفی از خانه بیرون رفت و من هم غمگین و تنها در سکوت خانه روی کاناپه دراز

که داشتم فکر می کردم . دو سه ساعتی از رفتن مرجان گذاشته بود که صدای تلفن مرا از دنیای که در آن غرق 

 سالم مامان حال خوبه ؟» بودم بیرون آورد . وقتی گوشی را برداشتم با کمال تعجب صدای مرجان را شنیدم . گفت : 

ا هی حرفی زد و بدل نشده بود شنیدن صدایش برایم حکم موسیقی خوش آهنگی داشت بعد از یک هفته که بین م« 

. 
 

باالخره بعد از یه هفته یاد مادرت افتادی ؟ ببین با خودت و من چه » در حالی که صدایم از بغض می لرزید گفتم : 

 «کردی . تا حاال سابقه نداشته رابطه ی من و تو این طوری باشه ، ولی حاال .... 
 

 «مامان تو رو خدا گریه نکن . » گریه باعث شد که نتوانم حرفم را ادامه دهم . مرجان که گریه اش گرفته بود گفت : 
 

 «این جریان تا کی ادامه داره ؟ تا کی باید من و تو خودمون رو آزار بدیم ؟ » گفتم : 
 

من نگرانی ، ولی باور کن نگرانی و دلواپسی شما بی شما زیادی مسئله رو بزرگ کردی . می دونم برای » پاسخ داد : 

 «مورده . 
 

 «من دیگه کاری به ازدواج تو و روزبه ندارم ، ولی مطمئن باش ... » گفتم : 
 

 «راستش من و روزبه االن داریم می آییم ماونجا با شما صحبت کنیم . » حرفمرا قطع کرد و گفت : 
 

چرخید . تحمل دیدن روزبه را نداشتم . چه قدر وقیح و گستاخ بود که می  با شنیدن این حرف خانه دور سرم

 خواست با من روبه رو شود .
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برای چی می خواد این جا بیاد ؟ فکر نمی کنم دیگه حرفی برای زد » سعی کردم خونسرد باشم /. به مرجان گفتم : 

 «ن باقی مونده باشه . 
 

ه شما رو ببینه . خواهش می کنم مامان نه نگین . بابت این هفته هم ازتون خودش اصرار داد» مرجان جواب داد : 

 «معذرت می خوام . می دونم شما رو اذیت کردم . 
 

 خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم .

 

سرم را میان دستانم گرفتم . مستاصل و درمانده بودم . دلم می خواست فریادی از سر ناتوانی و درماندگی بکشم . 

 آخه با چه رویی می خوای بیای این جا ؟ باز» ولی نمی توانستم . در حالی که به روزبه ناسزا می گفتم فریاد کشیدم : 

می خوای یه مشت دروغ تحویل من بدی ؟ تو دیگه دستت پیش من رو شده . تو چه طوری دختر منو شیفته ی 

 «م . خودت کردی ؟ لعنتی ، کثافت ، ای کاش قدرت داشتم تو رو بکش
 

خان هبه هم ریخته بود ، ولی اصالً توانایی این را نداشتم که دستی به سر و روی خانه بکشم . می خواستم به خاطر 

مرجان این کار را بکنم ، ولی نفرت من از روزبه آن قدر شدید بود که هیچ کاری نکردم . حدود دو ساعت بعد از 

را نداشتم .ولی آن قدر خونسرد وارد خانه شد و به من سالم کرد که تلفن مرجان آن ها امدند . تحمل وجود روزبه 

انگار هیچ اتفاقی رخ نداده است . بی میل و با اکراه جواب سالمش را دادم . مرجان نگاهی به دور و بر خانه انداخت . 

 از نگاهش متوجه شدم که از به هم ریختگی خانه ناراحت است .

 

شپز خانه رفتم . وجود روزبه آزارم می داد . بعد از چند دقیقه مرجان نزد من آمد و با بی توجه به نگاه مرجان به آ

مامان باز دارین شروع می کنین ؟ مگه به شما نگفتم داریم می یایم این جا ؟ پس چرا همه جا به » دلخوری گفت : 

 «هم ریخته ست ؟ 
 

؟ برای ورود آقا روزبه ؟ تو به هم ریختگی خوه رو می  برای چی باید خونه رو مرتب می کردم» با عصبانیت گفتم : 

 «بینی ، ولی از حال اشفته و به هم ریخته ی من بی خبری . برای چی اومده این جا ؟ 
 

 «تو رو خدا یواش تر حرف بزنین . صداتون رو می شنوه . » مرجان گفت : 
 

 «جلوی خودش می گم . خب بشنوه . اصالً می ریم بیرون » با صدای بلندتری گفتم : 
 

و رو مامان ، ت» بعد هم با عصبانیت و خشم از آشپزخانه بیرون آمدم . مرجان دنبالم دوید و دستم را گرفت و گفت : 

 «خدا چیزی نگو . خواهش می کنم . 
 

خیلی وقاحت »  : دستم را به شدت کنار کشیدم و به اتاق پذیرایی رفتم . رو به روی روزبه ایستادم . با عصبانیت گفتم

می خواد که بعد از ماجرای اون روز پاشی بیای این جا . البته از آدم گستاخ و پر رویی مثل شما هر کاری بر میاد . 

شما ماجرای اون روز رو طور دیگه ای برای مرجان تعریف کردین ، طوری که حرف های من براش دروغ شده و 
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گفتم حاال به خودت هم می گم ، دیگه برام اهمیتی نداره که مرجان حرف های شما حقیقت محض . من به مرجان هم 

با تو ازدواج کنه . تو اون قدر با چرب ز بونی و حقه بازی نقش یه ادم خوب رو برای اون عالی بازی کردی که مرجان 

ن شیطانه مطئتو رو یک فرشته می دونه . پس مبارزه ی من بی فایده است . زیرا این چهره ی فریبنده تو چهره ی 

 «هستم خیلی زود مرجان هم پی به چهره ی واقعی تو می بره . 
 

ولی شما » روزبه ساکت و در عین حال خونسرد به حرف های من گوش می داد . وقتی حرف های من تمام شد گفت : 

 «اشتباه می کنین . 
 

ی تونی غریب بدی . اون روز وقتی تو رو با اون ممکنه ، با حقه بازی دخترم رو گول زده باشی . ولی من رو نم» گفتم : 

زن دیدم مطمئن بودم مرجان رو قانع می کنم که تو آدم به درد به خوری نیستی ، ولی متاسفانه دختر من حسابی 

شیفته ی تو شده . اون روز به من گفتی که اون زن کلی به عضق مرجان من خندیده ، ولی نمی دونم به مرجان راجع 

چی گفتی که هیچ کدوم از حرف های من و اون راننده رو قبول نکرد . حاال هم برای این که منو پیش  به اون روز

 «دخترم خراب کنی اومدی این جا وگرنه خودت هم می دونی که آدم نیستی . 
 

شما  اون روز مامان بسه دیگه ، روزبه اومده این جا با شما صحبت کنه . حتی به خاطر من رفتار» مرجان فریاد کشید : 

 «رو نادیده گرفته ، ولی شما ... 
 

رفتار اون روز من رو نادیده گرفته ؟ دختر تو دیوونه شدی . نمی دونم از » حرف مرجان را قطع کردم و داد زدم : 

این ادم پست فطرت چی دید که چسم بسته حرف هایش رو قبول می کنی . مگه نمی خوای زنش بشی ؟ خب بشو . 

پس این » مرجان پاسخ داد : « ای خودت رو بکشی ؟ خب ازادی . تو با این مرد خودت رو غرق می کنی . مگه نمی خو

 «طور که معلومه شما حاضر نیستین کوتاه بیاید و همچنان مخالف ازدواج ما هستین . 
 

من » ان ادامه داد : مرج« من که دارم بهت می گم . تو آزادی هر کاری که دوست داری انجام بدی . » جواب دادم : 

 حرفش را ادامه نداد .« میخواستم با رضایت کامل ازدواج کنم ، ولی حاال که ... 

 

حاال چی ؟ می خوای باهاش فرار کنی ؟ خب رو رضایت منم اصالً الزم نیست . فکر می کر دم دختر عاقلی » گفتم : 

 «ود کثیف و پست ! هستی . ولی تو عقل و روح و قلبت ر و یک جا دادی به این موج
 

دیگه حاضر نیستم یک کلمه ی دیگه بشنوم . دیگع از این توهینها خسته شدم . می بینین که » مرجان فریاد کشید : 

حرف مرجان را قطع کردم و با صدای بلند گف « روزبه یک کلمه ی توهین آمیز ه مبه زبون نمی یاره ، ولی شما ... 

از » بعد رو کردم به روزبه و گفتم : « می خواد خودش رو آدم محترمی جلوه بده ! اینم از حقه بازی و سیاستشه . 

 جلوی چشمم دور شو . زود گورت رو گم کن و از خونه ی من برو 

 

مرجان شروع به جیغ کشیدن کرد . به سر و صورت خودش می زد . از این که او این قدر خودش را برای کسی که 

مرجان ، با آبروی من بازی نکن . االن صدات » کرد غمگین و دل آزرده بودم . گفتم :  لیاقتش را نداشت تحقیر می
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بذار همه بشنون که چقدر شما خود خواه هستین . شما با این کار دارین جلوی » فریاد کشید : « رو همه می شنون . 

 «خوشبختی و سعادت من رو می گیرین . 
 

آره من شدم سد راه خوشبختی و سعادت تو . خب چرا این سد رو خراب » خنده ی تمسخر امیزی کردم و گفتم : 

 «نمی کنی تا به آرزوت برسی ؟ 
 

چرا ایستادی ما رو نگاه می کنی ؟ از این » مرجان اشک می ریخت و روزبه همچنان ساکت ایستاده بود . به او گفتم : 

مئنم می خوای برای اون رفیقه ی عزیزت تعریف که دخترم و من رو به جون هم انداختی لذت می بری مگه نه ؟ مط

 «کنی و با هم به ریش ما بخندین . بهت گفتم از جلوی چشم من دور شو مثل اینکه حالیت نیست . 
 

تو هم می تونی شناسنامه » گفتم : « نرو ، خواهش میک نم . » روزبه به طرف در رفت . مرجان دنبالش دوید و گفت : 

 «لش بری . ات رو برداری و دنبا
 

ن قدر ای» روزبه گفت : « بسه دیگه . خسته شدم ، خسته شدم . » مرجان وسط اتاق نشست و با جیغ و گریه گفت : 

 «با وجود تو ما هیچ وقت رنگ آرامش رو نمی بینیم . » گفتم : « خودترو آزار نده . هر وقت آروم شدین بازم می یام . 
 

ه تا قبل از این که دل ب» بلند شد تا به اتاقش برود . دستش را گرفتم و گفتم :  او خداحافظی کرد و رفت . مرجان

روزبه بسپاری آرزو می کردم مردی پیدا بشه و قلبت رو تسخیر کنه تا ذهن آلوده ی تو نسبت به زندگی مشترک 

نمی دادی چون عاشق  پاک بشه ، ولی حاال از آرزویی که کردم خیلی پشیمونم . ای کاش ، تا آخر عمرت دل به کسی

مرجان بدون حر فی به اتاقش رفت . طوفانی که در زندگی ما به پا شده بود ، همه چیز را ویران می « بد آدمی شدی . 

 کرد .

 

مدتی باز به همین منوال گذشت . من و او که قبالً مثل دو دوست صمیمی بودیم و روابط گرمی داشتیم حاال برای هم 

انگار یکدیگر را نمی شناختیم . تابستان به پاییز رسید ، فصلی که همه زندگی من شبیه به ان شد غریبه شده بودیم . 

ه بود . هیچ حرفی بین ما رد و بدل نمی شد . هر وقت مرجان از خانه بیرون می رفت فکر می کردم دیگر بر نمی 

 گردد . و من هر روز با همین اضطراب وحشتناک زندگی می کردم .

 

به بهار رسید ، ولی برای من این فصل تازه هیچ رنگ و بویی نداشت . چهارم و پنجم فروردین سال هشتاد و  زمستان

یک مصادف بود با تاسوعا و عاشورای حسینی از شهید کربال خواستم دختر مرا از این عشق کور و بیهوده نجات دهد 

 شید .، عشقی که می دانستم او را به کام بدبختی و پشیمانی خواهد ک

 

روزها می گذشتند و رفتار مرجان با من همچنان سرد بود . وقتی به ایینه نگاه می کردم و صورت خودم را می دیدم 

هر بار متوجه چین و چروک تازه ای می شدم . روز به روز از غصه پیر تر می شدم ، ولی مرجان فقط و فقط روزبه را 

نا بود . فروردین ماه هم تمام شد در یکی از روزهای اردیبهشت ماه می دید و رنج و عذاب من برایش پوچ و بی مع

که در خانه تنها بودم و مثل همیشه به مرجان و زندگیش فکر می کردم ، صدای زنگ تلفن بلند شد . گوشی را 

ه بوای نمی دونی چقدر خوشحالم که » برداشتم و صدای مونس را شنیدم . از شنیدن صدایش خوشحال شدم و گفتم : 
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من تلفن زدی . چرا در این مدت با من هیچ تماسی نداشتی ؟ من چند باز بهت تلفن زدم ، ولی انگار خونه نبودی . 

 «حاال حالت چطوره ؟ خوب هستی ؟ 
 

مثل همیشه . راستش دیگه غم و غصه با روح و جان ما عجین شده . تو چطوری ؟ مرجان چی » آهی کشید و گفت : 

 «کار می کنه ؟ 
 

 بعد هم« منم مثل تو . مرجان هم دیگه من رو نمی شناسه . یعنی هیچ کس رو غیر از روزبه نمی شناسه . » گفتم : 

 اتفاقاتی را در اون مدت افتاده بود برای مونس تعریف کردم .

 

ه مثالً چ» م : گفت« برام خیلی عجیبه که در این مدت روزبه هیچ اقدامی نکرده . » بعد از پایان حرف هایم او گفت : 

 «اقدامی ؟ 
 

حرفش را قطع کرد . « خب ، خیلی کارها . یعنی به نظر تو در این مدت که با هم بودن ر وزبه ... » پاسخ داد : 

منظورت اینه که ممکن روزبه فریبش داده و » منظورش را کامالً درک کردم . قلبم فرو ریخت و با نگرانی پرسیدم : 

خدای من ، چرا من احمق تا االن به این مسئله » م بقیه ی حرفم را ادامه بدهم . با دقت گفتم : جرات نکرد« اون رو .. 

مونس « فکر نکرده بودم . اگه مرجان خودش رو تسلیم اون کرده باشه چی ؟ من باید چه خاکی تو سرم بریزم ؟ 

 اً و از ته دل مرجان رو دوست داشته باشه ونگران نباش . شاید هم اتفاتی نیفتاده باشه . شاید هم روزبه واقع» گفت : 

 «بخواد باهاش زندگی کنه . 
 

محاله . تو چرا این حرف رو می زنی ؟ مگه بهت نگفتم وقتی با اون زن دیدمش چه برخوردی با من » جواب دادم : 

نمی تونه دختر  کرد ؟ هرچی باشه تو در حقش مادری کردی و هنوز دوستش داری ولی تو هم کامالً مطمئنی که اون

مونس ، خیلی درمونده و داغونم . اگه مرجان به خاطر » مونس حرفی زد . من ادامه دادم : « من رو خوشبخت کنه . 

این عشق همه ی هستی و سرمایه ی وجودش رو در اختیار روزبه گذاشته باشه چی ؟ اون وقت باید چی کار کنم ؟ 

 « اون وقت مجبورم به این ازدواج رضایت بدم .
 

 «اگه روزبه تن به ازدواج بده . » مونس چند لحظه سکوت کرد و بعد با صدای آرام و خسته ای گفت : 
 

 «یعنی منظورت اینه که .. » با وحشت پرسیدم : 
 

منظورم واضح و روشنه . مگه وقتی چند سال پیش اون دو تا دختر بیچاره رو فریب داد با » او حرفم را برید و گفت : 

 «ون ازدواج کرد ؟ هاش
 

سرم سنگین شد . همه ی وجودم گر گرفت . نمی توتنستم برای مرجان چنین اتفاق وحشتناکی را تصور کنم . با 

مونس خداحافظی کردم . حاال غصه ی تازه ای به دلم چنگ می انداخت . روزبه موجود پستی بود و هر عمل زشتی از 

از این غم قلبم به درد آمده بود . از این دردی که به قلب و روحم افتاده بود به  او بر می امد . دور اتاق راه می رفتم .

خود می پیچیدم . تا غروب که مرجان به خانه بیاید کالفه و سر در گم بودم . وقتی امد با سردی سالم کرد و به 
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دادم اصالً سو الی نکنم  اتاقش رفت . می دانستم اگه چیزی از او بپرسم جنجال بزرگی درست خواهد کرد . ترجیح

چون باعث می شد همان اندک حرمتی هم که بین من و او باقی مانده بود از بین برود . باید با این درد می ساختم و 

چیزی نمی گفتم . با این که مطمئن نبودم اتفاقی بین او و روزبه افتاده باشد ، ولی باز عذاب می کشیدم . دایم به خود 

تو دیوونه شدی . مرجان اونقدر هم نادون نیست که خودش رو در اختیار روزبه بذاره . هرچه قدر ثریا » می گفتم : 

 «هم عاشق اون باشه دست به این حماقت نمی زنه . اگه این کار و کرده بود تا حاال روزبه اون رو ترک کر ده بود . 
 

من در آشپزخانه به تنهایی شام می خوردیم .  با همین افکار مشغول پخت و پز بودم . مدتی که مرجان در اتاقش و

» ولی او جواب داد : « شام حاضره . » وقتی غذا حاضر می شد میز را می چیدم و پشت در اتاق مرجان رفتم و گفتم : 

 «میل داری ، ولی می خوای وقتی من شام خوردم تو غذات رو ببری تو اتاقت تنها بخوری . » گفتم : « میل ندارم . 
 

» :باز هم سکوت کرد . ادامه دادم « مرجان ، تا کی باید رابطه ی من و تو این قدر سرد باشه ؟ » ابی نداد . گفتم : جو

 «این قدر از من بیزار شدی که حاضر نیستی حتی جوابم رو بدی ؟ باشه هر طور راحتی . 
 

ودم شام کشیدم و مشغول خوردن شدم . بعد هم از پشت در کنار رفتم و به آشپزخانه برگشتم . مقدار کمی برای خ

هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که م رجان از اتاقش خارج شد . فکر کردم به حمام یا دستشویی می رود ، ولی به 

مامان ، به خدا دوستت دارم . شما فکر می کنین من » آشپزخانه آمد و از پشت مرا در آغوش کشید و با گریه گفت : 

 «ودم ؟ حتماً متوجه شدین که چه قدر الغر شدم . دارم ضجر می کشم . در این مدت راحت ب
 

او را در آغوش گرفتم و مثل زمان کودکیش موهای سرش را نوازش کردم و در حالی که من هم مثل او اشک می 

 م دیگهدختر عزیزم ، ضجر کشیدن تو رو می بینم و خودم هم دارم از بین می رم . بهت قول می د» ریختم گفتم : 

 «راجع به تو و روزبه هیچ حرفی نزنم . 
 

 «ولی می دونم هنوز هم با ازدواج ما مخالف هستین . » او ادامه داد : 
 

 «تو رو خدا دیگه در این مورد حرف نزن . بیا بعد از مدت ها در آرامش با هم شام بخوریم ، مرجان خوبم ! » گفت : 
 

 هم شام خوردیم ، بدون اینکه کلمه ای راجع به روزبه حرف بزنیم .آن شب من و او بعد از مدت ها با 

 

مدتی گذشت و اصالً راجع به ازدواج آن ها حرفی زده نمی شد . من امیدوار بودم که مرجان متوجه اشتباه خودش 

تی زودتر از شده تا این که دوباره حرف و بگو و مگوی ما شروع شد . اوایل تیر ماه بود که یک روز مرجان چند ساع

 «خیلی زود اومدی . اتفاقی افتاده ؟ » روزهای قبل به خانه برگشت . تعجب کردم و از او پرسیدم : 
 

 حرفش را ادامه نداد و سرش را پایین انداخت .« اتفاق خاصی نیفتاده ، ولی ... » لبخندی زد و گفت : 

 

 «ولی چی ؟ بهم بگو چی شده . » گفت : 
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 دختر داری من» به طرف سماور رفتم تا برای خودم چایی بریزم و گفتم : « م بگم ولی جرات ندارم . می خوا» گفت : 

راستش امروز با روزبه صحبت می کردم . برای اخر هفته » گفت : « رو می ترسونی بگو ببنم چی می خوای بگی ؟ 

 «باشه .  قرار گذاشتیم که عقد کنیم . بهم گفت این کار باید حتماً با رضایت شما
 

آن قدر این خبر برایم غیر منتظره و در عین حال وحشتناک بود که سینی چای از دستم رها شد و روی پایم ریخت . 

سوزش قلبم به مراتب بیشتر از سوزش پاهایم بود . مرجان به طرفم دوید و در حالی که خرده های فنجان را از روی 

در حالی که « ان ، خودت رو سوزوندی ؟ چرا این طوری می کنی ؟ مام» زمین و پاهای من جمع می کرد گفت : 

 «در این مدت که هیچ حرفی از روزبه نمی زدی امیدوار بودم که داری فراموشش می کنی . » صدایم می لرزید گفتم : 
 

خودتون  خدای من بازم این جر و بحث بی خودی شروع شد . مامان ، یعنی شما هنوز سر حرف» مرجان پاسخ داد : 

 «هستین ؟ 
 

 «البته که سر حرف خودم هستم . مطمئن باش من اصالً رضایت نمی دم که این کار رو بکنی . » جواب دادم : 
 

باشه شما حرف آخرتون رو زدین ، پس حرف من رو گوش » مرجان از کوره در رفت و با لحنی تند و عصبانی گفت : 

ما الزمه . ولی حاال که این طور شد خودم باهاش می رم محضر و عقد می بدین . این اصرار روزبه ست که رضایت ش

اون لعنتی بی همه چیز می دونه که من رضایت » فریاد کشیدم : « کنیم ، بدون رضایت شما . چون سن من قانونیه . 

 «نمی دم . 
 

حث کردن و بگو مگو با او را مرجان بدون توجه به حرف من به اتاقش رفت و در را محکم بست . دیگر توان جر و ب

نداشتم . این شاید هزارمین بار بود که این حرف ها و بحث ها بین ما تکرار می شد . بی توجه به تهدید او پماد 

سوختگی را از توی جعبه ی کمک های اولیه برداشتم و به پاهایم مالیدم . مرجان بارها و بارها مرا تهدید کرده بود 

 تنهایی به محضر می رود و به عقد روزبه در می آید . که اگر رضایت ندهم به

 

سه روزی باز همان قهرها و کم محلی ها از جانب مرجان شروع شد . بدون هیچ حرفی سرکار می رفت و غروب بر 

 می گشت و خودش را در اتاق حبس می کرد .

 

بی حوصلگی مشغول کار شدم . هنوز  روز چهارم بود که صبح خیلی زود از خانه بیرون می رفت . من هم با این

ساعتی از رفتن مرجان نگذشته بود که تلفن زنگ زد . گوشی را برداشتم و صدای مونس را شنیدم . صدای مونس 

 «چی بگم ؟ راستش زنگ زدم ازت خداحافظی کنم . » فوق العاده غمگین و گرفته بود . پرسیدم : 
 

 «کجا بری ؟  خداحافظیکنی ؟ می خوای» با تعجب گفتم : 
 

 «دارم از اینجا می رم . خونه رو هم فروختم . » گفت : 
 

 «کجا می خوای بری ؟ کی خونه رو فروختی ؟ » گفتم : 
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من عمه ی پیری دارم که مشهد زندگی می کنه . می خوام برم پیش اون . باهاش تماس گرفتم . خیلی » پاسخ داد : 

 «و نداره . هم مخوشحال شد ، چون اون هم کسی ر
 

 «یکدفعه چی شد که می خوای بری ؟ »من پرسیدم : 
 

دیگه تحمل این جا موندن رو ندارم . کمی پول برای خودم برداشتم بقیه ی پولها رو هم دادم به روزبه . » جواب داد : 

» 
 

 « آخه چرا ؟ با رفتن تو این تنهایی کشنده برام هزار برابر می شه .» با دلتنگی گفتم : 
 

 «چاره ای ندارم . نمی تونم این جا بمونم ، ولی تو رو خدا مواظب دخترت باش . » پاسخ داد : 
 

به هر دری زدم تا اون رو منصرف کنم ، ولی فایده ای نداشت . راستش رو بخوای دیگه نا امید شدم و خودم » گفتم : 

 «ارزه کردن ندارم . رو تسلیم سرنوشت کردم . هر چی می خواد بشه . دیگه تحمل مب
 

» من ادامه دادم : « تو رو خدا این حرف رو نزن . بازم سعی کن . خواهش می کنم . » مونس با صدای غمگین گفت : 

 «دیگه کاری از دستم بر نمی یاد . 
 

ز وی آخه چی ؟ چی» سکوت کرد احساس کردم می خواهد حرف مهمی بزند . گفتم : « ولی آخه .. » مونس گفت : 

 «تازه ای می دونی ؟ 
 

 «نه نه . می خواستم بگم نباید ناامید بشی . » گفت : 
 

دیگه چیزی به اسم امید در وجود منی نیست . تنها چیزی که در قلب و روحم ریشه کرده نا امیدی و » پاسخ دادم : 

 «یاسه . 
 

رم . خیلی دوست داشتم حضوری ازت خب من برای امشب بلیط دا» او دیگر حرفی در این باره نزد و گفت : 

خداحافظی کنم ، ولی راستش توانش رو ندارم . من رو حالل کن . بهت شماره تلفن خونه ی عمه ام رو می دم . گاهی 

 «باهام تماس بگیر . اگر هم اتفاق تازه ای افتاد بهم تلفن بزن . 
 

 «مگه قراره اتفاق تازه ای بیفته ؟ » با تعجب گفتم : 
 

 «نه نه . همین طوری گفتم . حاال شماره تلفن رو یادداشت کن . » شتاب پاسخ داد : با 
 

تو باید من رو حالل کنی . ای کاش جریان غیر » گفتم : « خب ، من رو حالل کن . » وقتی شماره را نوشتم ادامه داد : 

وره آره ، همین ط» آهی کشید و گفت : . «  از این بود که اتفاق افتاده و گرنه من و تو دوستهای خوبی برای هم بودیم

 «. دیگه کاری نداری ؟ 
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 «نه ، فقط وقتی رفتی پابوس امام رضا من و مرجان رو دعا کن . » گفتم : 
 

 «خداحافظ . » با بغض گفتم : « باشه ، حتماً خداحافظ . » جواب داد : 
 

ولی خداحافظی کردن از او برایم سخت بود . بعد از تلفن او با این که مونس و من خیلی کم همدیگر را دیده بودیم ، 

حال عجیبی پیدا کردم . دلشوهر و اضطراب داشتم . احساس می کردم مونس می خواسته چیزی به م بگوید . ولی 

 منصرف شده است .

 

م وقتی ماشینش را دید تا غروب دایم از پنجره به بیرون نگاه می کردم . فکر می کردم مرجان به خانه نمی آید . ولی

 که وارد کوچه شد نفس راحتی کشیدم . مطمئن بودم او تا رضایت مرا نگیرد دست به کاری نمی زند .

 

مرجان مدت ها بود که موقع وارد شدن به خانه چهره ای عبوس و اخم آلود داشت ، ولی این بار هاله ای از غم در 

 صورتش دیدم ، غمی که پشتم را لرزاند .

 

« ده . نه چیزی نش» گفت : « اتفاقی افتاده ؟ » قتی به من سالم کرد صدایش هم غصه دار بود . بی اختیار پرسیدم : و

 بعد هم به اتاقش 

 

ای خدا ، حدسم درست » رفت . حدس زدم باید با روزبه حرفش شده باشد . دستم را به آسمان بلند کردم و گفتم : 

 «ایی اونا بشه . باشه و همین بگو و مگو باعث جد
 

مرجان اصالً از اتاقش بیرون نیامد . همیشه نیم ساعت بعد از این که من شام را در تنهایی می خوردم او آمد و 

 غذایش را به اتاق می برد ، ولی آن شب حتی برای شام هم بیرون نیامد .

 

کردم و خوردم تا کمی آرام شوم ، ولی  آن شب حال عجیبی د اشتم . ضربان قلبم شدید شده بود . گل گاو زبان دم

بی فایده بود . به اتاقم رفتم و سعی کردم بخوابم ، ولی خواب به چشمانم نمی آمد . بعضی از شبها که خوابم نمی برد 

چند سطر کتاب می خواندم و یا آلبوم های قدیمی را نگاه می کردم ، ولی آن قدر دلشوره داشتم که نمی توانستم 

 تاب بخوانم . آلبومها را هم که باز کردم از نگرانی چشمم عکسها را نمی دید .حتی یک خط ک

 

چند تا  توی» پشت پنجره رفتم و به تاریکی شب خیره شدم . از دور نور چند خانه سو سو می زد . پیش خودم گفتم : 

تنهایی داره می پوسه . غم از این خونه ها یکی مثل من هست که غصه و تنهایی و نا امیدی پیرش کرده ، یکی از 

نیمه های شب بود و من کنار پنجره ایستاده بودم و « قلبش رو سوراخ کرده و نا امیدی مثل خوره افتاده به روحش . 

با خودم و خدای خودم حرف می زدم . بعد از مدتی متوجه شدم مرجان دارد شماره تلفنی را می گیرد . هر وقت از 

ن شماره گرفته می شد تلفن اتاق من هم صدا می داد . تعجب کردم . هیچ وقت سابقه تلفن پذیرایی یا اتاق مرجا

نداشت در چنین ساعتی از شب او با تلفن حرف بزند . روی لبه ی تخت نشستم و وقتی شماره گرفتنش تمام شد 

مرجان سالم و خیلی آرام و بی صدا گوشی را برداشتم . بعد از سه بار بوق زدن روزبه گوشی را برداشت و با 
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 منتظر بودم مامانم» مرجان پاسخ داد : « چه قدر دیر زنگ زدی . خیلی وقته منتظرم . » احوالپرسی کرد و بعد گفت : 

 «بخوابه . 
 

آخه » مرجان جواب داد : « حاال چی کار می کنی ؟ فکرت رو کردی ؟ من برای فردا قرار گذاشتم . » روزبه پرسید : 

آخه چی ؟ تو که دیدی به هر دری زدیم که راضی بشه ، ولی نشد . اگه عقد » ا قطع کرد و گفت : روزبه حرفش ر... « 

کنیم اونم تو عمل انجام شده قرار می گیره . تو هم این قدر خودت رو عذاب نده . تا کی می خوای صبر کنی ؟ عقد 

 «می کنیم بعد از چند ماه هم که درس من تموم شد عروسی می کنیم . 
 

مگه می » روزبه گفت : « می ترسم ناراحت بشه . اون غیر از من کسی رو نداره . غصه می خوره . » رجان گفت : م

مرجان باشه ؟ » مرجان پاسخی نداد . روزبه گفت : « خوایم چی کار کنیم ؟ قرارمون فردا ساعت دو بعدظهر . باشه ؟ 

 «فقط سر ساعت دو بیا سر قرار . باشه ؟ فردا ساعت دو . تو هم دیگه فردا نمی خواد بری سر کار 
 

 «باشه ، ولی بعد چه طوری بهش بگم ؟ » مرجان گفت : 
 

عزیز من ، اون مادرته . تو رو که نمی کشه . بعد میای بهش می گی که با من عقد کردی ، » روزبه خندید و گفت : 

 «ه . همین . حاال هم برو و راحت بگیر بخواب . فردا همه چی تموم می ش
 

بعد هم گوشی را گذاشت ، قلبم داشت از سینه بیرون می آمد . پس او می « باشه ، خداحافظ تا فردا . » مرجان گفت : 

خواست به عقد روزبه در بیاد . سرم را توی بالش فرو بردم و زار زدم . دختر ساده ی من می خواست به خاطر عشقی 

اتاق بیرون بروم و با او صحبت کنم و به او بگویم که موضوع را فهمیده ام  پوچ خود را سیاه بخت کند . می خواستم از

 و او را در اتاقش زندانی کنم ، ولی بی فایده بود .

 

می دانستم او عصبانی می شود و داد و فریاد راه می اندازد . و این اصالً صحبح نبود . آن قدر در این مدت با هم جر و 

بودم اگر ان وقت شب هم با بگو و مگو کنیم حتماً همسایه ها اعتراض می کنند . باید تا بحث کرده بودیم که مطمئن 

ای  »صبح صبر می کردم ، ولی او باالخره از خانه بیرون می رفت . سرم را رو به اسمان بلند کردم و با گریه گفتم : 

ی ؟ من دست به دامن کی بشم ؟ خدا ، خیلی بی کس و تنهام . چرا کمکم نمی کنی ؟ چرا صدای من رو نمی شنو

 «دخترم می خواد خودش رو بدبخت کنه . کمکم کن . التماست می کنم ، به دادم برس . 
 

 «ای کاش هیچ وقت روز نمی شد . » تا صبح روی چشم هم نگذاشتم . وقتی خورشید طلوع کرد و گفتم : 
 

سکن بخورم . مرجان هنوز خواب بود . با این که می با سردرد شدیدی از اتاق خارج شدم و به آشپزخانه رفتم تا م

 «دیرت نشه . » دانستم سر کار نمی رود در اتاقش را زدم . گفتم : 
 

مامان ، امروز صبح نمی رم ولی ساعت دو باید » برخالف تصور من که فکر می کردم جوابم را نخواهد داد گفت : 

 «برای افتتاحیه یه نمایشگاه بروم . 
 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

1 4 2  

 

گفتم و به اشپزخانه ر فتم . نمی دانستم چه کنم . می خواستم یه کالنتری تلفن بزنم و از روزبه شکایت کنم ، چیزی ن

 ولی منصرف شدم چون بی فایده بود . من غیر از مشتی حرف هیچ مدرکی علیه او نداشتم .

 

م از حمام بیرون آمد با او حرف مرجان از اتاق بیرون آمد و به حمام رفت . صبحانه را آماده کردم . تصمیم گرفت

بزنم ، ولی چه فایده ای داشت . او هیچ کدام از حرف های مرا قبول نداشت و باز مرا متهم به دروغگویی می کرد . 

چند ساعتی بیشتر به ساعت دو بعد از ظهر نمانده بود مستاصل و پریشان و در عین حال نا امید و خسته از این مبارزه 

بودم . انگار مغزم از حرکت ایستاده بود . احساس می کردم ثانیه ها تند تر و با شتاب تر از  روی صندلی نشسته

همیشه می گذراند . تصمیم گرفتم به مونس زنگ بزنم و از او کمک بخواهم . مرجان هنوز حمام بود . شماره ای را 

د . تلفن چند بار زنگ زد و من همچنان که مونس داده بود گرفتم . دعا می کردم خانه باشد و خودش گوشی را بردار

منتظر بودم . مطمئن شدم کسی خانه نیست . می خواستم تلفن را قطع کنم که مونس گوشی را برداشت . بعد از 

 «می خواستم دیگه قطع کنم ، فکر کردم نیستی . » احوالپرسی گفتم : 
 

ودم عمه ی من خیلی پیره . به خاطر همین هفته ای یک داشتم حیاط خونه رو تمیز می کردم . بهد گفته ب» پاسخ داد : 

بار یه نفر می اومد کاراشو انجام می داد ، ولی بهش گفتم دیگه دیگه الزم نیست بیاد . امروز عم از وقتی رسیدم دارم 

ه ؟ چیزی شد» او پرسید : « چی بگم ؟ » جواب دادم : « سر و وضع خونه می رسم . خب چه خبر ؟ مرجان چه طوره ؟ 

 «راستش امروز ساعت دو با روزبه قرار داره که برن با هم عقد کنن . » آهی کشید و گفتم : « 
 

فکر می کردم مونس تعجب می کند ، ولی او سکوت کرد . احساس کردم از موضوع خبر دارد . برای همین پرسیدم : 

 «بر داشتی ؟ نکنه تو خ» باز هم پاسخی نداد . من ادامه دادم : « تعجب نکردی ؟ » 
 

 «راستش رو بخوای ، آره . » موس با صدای غمگینی گفت : 
 

 «خبر داشتی ؟ پس چرا به من چیزی نگفتی ؟ » با تعجب گفتم : 
 

تو از کجا فهمیدی » گفتم : « چی می گفتم ؟ حقیقتش به مشهد اومدم همه به خاطر همین موضوع بود . » جواب داد : 

 «نمی زنه ! ؟ روزبه که با تو حرف 
 

تغریباً دو سه هفته قبل از اومدنم یه شب بعد از مدتها اومد خونه . البته برای من نیومده بود . فهمیده بود می » گفت : 

خوام خونه رو بفروشم . اومده بود ببینه فروخته با نه . اون شب خونه موند . نیمه های شب من از صدای پچ پچ از 

مدم در رو باز کردم . دیدم داره تلفنی با یکی حرف می زنه . از اونجایی که پشتش به اتاق خواب بیدار شدم . آروم او

باالخره راضی می شه . من اصرار کردم حتماً باید با رضایت مادرش » من بود متوجه من نشد . شنیدم که می گفت : 

ی گم ما سعی خودمون رو کردیم حاال باشه ، چون مطمئنم اون رضایت نمی ده . اون وقت همین رو بهونه می کنم و م

دیگه خودمون می ریم عقد می کنیم . می دونم راضی می شه . تو فقط خونه ی تهروون رو ردیف کن . خونه ی کرج 

رو هم باید عوض کنیم . بد جوری تابلو شده . در ضمن اون دوستت رو هم که می گی می تونه نقش عاقد رو بازی 

 »اون وقت نمی دونم بدش بهش چی گفت که روزبه خندید و گفت : « واد بهش می دم . کنه خبر کن و هر چه قدر بخ
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آره یه مدت می برمش تو اون خووه . کارم که باهاش تموم شد اینم مثل بقیه می ذارم در اختیار بنفشه و خودم رو 

دن نداشتم ، مونس گم و گور می کنم . زبانم بند امد و سراسر وجودم کرخت شد . قدرت حرف زدن و حرکت کر

 الو ، الو ، ثریا ؟ چرا جواب» نمی توانستم پاسخش را بدهم . او دوباره گفت : « الو ، ثریا ، هنوز پشت خطی ؟ » گفت : 

 «نمی دی ؟ 
 

 تو» مونس گفت : « مونس ، من باید چه کار کنم ؟ » به زحمت در حالی که کلمات از دهانم خارج نمی شد ، گفتم : 

 «تا کی ؟ » پاسخ دادم : « یش کن . نذاره بره بیرون . خونه زندون
 

نمی دونم . نمی دونم . حال من بهتر از حال تو نیست . من از دست روزبه فرار کردم . ثریا اون برام حکم » گفت : 

می  پسرم رو داره . می دونم اگه می موندم می کشتمش . به خاطر همین ازش فرار کردم . تو نمی دونی چه عذابی

 «کشم . 
 

نمی دونم ، ولی فکر می کنم همون زن بیوه است که با روزبه رابطه داره انگار دخترای » گفت : « بنفشه کیه ؟ » گفتم : 

مردم رو به دام می ندازه و ازشون استفاده می کنه . دخترت رو نشان بدهد . من به خاطر تو و مرجان روی دلم پا 

و گفتم . می دونی این کار درستی بود ، ولی دارم عذاب می کشم . من نمی تونم از گذاشتم و همه ی حقیقت رو به ت

ای کاش بچه می موند و هیچ وقت بزرگ نمی شد . ای » بعد در حالی که گریه می کرد گفت : « روزبه متنفر باشم . 

ون از خونه بره بیرون ، چ کاش در حقش بیشتر بیشتر مادری می کردم . شاید کوتاهی از من بوده . ثریا نذار دخترت

 «اگه بره دیگه هیچ وقت اون رو نمی بینی . نابود می شه . خداحافظ . 
 

مونس گوشی را گذاشت و من دوباره با دنیایی از غم و غصه تنها شدم ، ولی این بار غمی به دلم افتاد که داشت قلب 

خودش در دام یک موجود خبیث و بد ذات  و روحم را آتش می زد . مرجان دختر عزیز من می خواست با پاهای

اسیر شود . خیلی وقت بود که دیگر اشکی برای ریختن نداشتم . مرجان از حمام بیرون آمد . و در حالی که با 

خوشحالی آهنگی را زیر لب زمزمه می کرد به اتاقش رفت . بلند شدم و پشت در رفتم . الی در باز بود . او را نگاه 

ی پوشید . چقدر اندامش متناسب و موزون بود . چقدر صورتش به نظرم زیبا و قشنگ تر می کردم داشت لباس م

آمد . هیچ وقت با این دقت او را نگاه نکرده بودم . موهای خیسش زیبایی چهره اش را دو چندان کرده بود با خودم 

کند . نه نباید می گذاشتم . از  گفتم او می خواهد همه ی وجودش را . همه ی این زیبایی را تسلیم مردی هوس باز

کنار در رفتم کنار و تمام درها را قفل کردم . بعد هم آهسته به طرف اتاقش برگشتم . خیلی سریع در اتاق او را قفل 

 «مامان ، چرا در رو قفل کردین ؟ این کارا برای چیه ؟ » کردم . مرجان متوجه شد و با تعجب از پشت در پرسید : 
 

ی ذارم خودت رو بدبخت کنی . تو ساعت دو بعد از ظهر می خوای شکار اون صیاد پست فطت بشی ، ولی نم» گفتم : 

 «من نمی ذارم . 
 

 «این حرف ها چیه ؟ باز دوباره خیاالتی شدین ؟ » او در حالی که به در می کوبید گفت : 
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جان تو رو خدا خوب گوش بده ببین چی می گم من خیاالتی نیستم . روزبه می خواد فریبت بده . مر» فریاد کشدیم : 

. اون می خواد با تو بازی کنه . عقدی در کار نیست ، باور کن راست می گم . روزبه می خواد فقط ازت سوء استفاده 

 «کنه . بعد هم تو رو به یه زن بدکاره بفروشه . به خدا راست می گم . 
 

شما گفته ؟ حتماً مونس ، مگه نه ؟ مامان چرا با من این طوری می این مزخرفها رو کی به » مرجان فریاد کشید : 

 «کنین ؟ تو این مدت فقط این حرف ها رو شنیدم. من می خوام با روزبه باشم حتی اگه بدبخت بشم . 
 

چرا حرف های منو باور نمی کنی ؟ من که دشمن تو نیستم ، مادرتم . جز خوشبختی تو به هیچی فکر نمی » گفتم : 

نم . عزیزم ، دختر قشنگم ، بعضی اشتباهات رو هیچ وقت نمی شه جبران کرد ، مثل اشتباهی که تو می خوای ک

وقتی از روزبه چیزی ندیدم که به من ثابت » مرجان جواب داد : « مرتکب بشی . تو رو خدا به حرف من گوش بده . 

 «؟  بشه اون ادم بدیه چه طور حرف های شما رو گوش بدم یا باور کنم
 

بهت  »بعد هم با مشت و لگد به جان در افتاد . آن قدر به در لگد کوبید تا قفل شکست . روی پایش افتادم و گفتم : 

 «التماس می کنم این کار و نکن . تو داری اشتباه می کنی . 
 

ین اون بده ، فاسده و می نه شما دارین اشتباه می کنین . من از این کارهای شما سر در نمی یارم . خوب ، مگه نمی گ

 خواد

 

 «من رو در اختیار یه زن بدکاره بذاره ؟ پس چرا تا حاال هیچ اقدامی نکردین ؟ چرا ازش شکایت نکردین ؟ 
 

مدرکی ندارم ، اون مثل یه روباه حقه باز ، زبون بازه . اون میدونه چه طوری با حرف من رو محکوم کنه . تو » گفتم : 

 «نش رو خوردی . هم گول همین زبو
 

خودتون هم دارین می گین هیچ مدرکی علیه اون ندارین . پس من چه طوری می » مرجان خنده ای کرد و گفت : 

اون لعنتی چه طوری تو رو شیفته ی خودش کرده ؟ » فریاد کشیدم : « تونم یک مشت حرف بی اساس رو باور کنم ؟ 

رو روی همه چی بستی . تبر دستت گرفتی و داری به ریشه ی  اون از خودش برای تو یه بت ساخته . تو چشمت

 «خودت می زنی . من نمی ذارم از در این خونه بیرون بری ، مگه این که از روی نعش من رد بشی . 
 

مثل اینکه نشنیدی چی گفتم ! نمی ذارم از » او به اتاقش برگشت و آماده شد تا از خانه خارج شود . فریاد کشیدم : 

 «در رد بشی مگه این که من رو بکشی ! این 
 

» مرجان بی توجه به حرف های من آماده شد و وسایلش را جمع کرد . بعد هم از اتاق خارج شد و به من گفت : 

 «مامان ، خواهش می کنم از جلوی در رد بشین . من تصمیم خودم رو گرفتم ، اگه نذارین برم خودم رو می کشم . 
 

رو  مامان تو» مرجان گفت : « و بکشی بهتره تا این که اسیر اون زن هرزه و این مرد هوسباز بشی . خودت ر» گفتم : 

 «خدا این قدر من رو زجر ندین . بذارین برم . نمی خوام بهتون بی احترامی کنم . 
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 «ی . مت منو شکستنمیخ وام بهم بی احترامی کنی ؟ تو از وقتی که روزبه رو شناختی همه ی حر» با تمسخر گفتم : 
 

 «خودتون با این کارهاتون باعث شدین ! » پاسخ داد : 
 

چرا حاضر نیستی حقیقت رو باور کنی ؟ اصالً با من نیومدی بریم دم اون خونه ای که بهت گفتم تا روزبه رو » گفتم : 

می خوای » پاسخ نداد . گفتم : مرجان « ببینی یا از اهل اون محل بشنوی راجع به اونجا چی می گن ؟ چرا نیومدی ؟ 

من بگم چرا نیومدی ؟ چون از روبرو شدن با حقیقت وحشت داری . برای این که عشق اون قدر تو رو کور کرده که 

حاضر نیستی دوباره بینا بشی . چون از این عشق بی اساس و پوچ لذت می بری ، چون نمی خوای اون دنیای قشنگی 

. تو حتی حاضر نیستی درباره ی حرف های من خوب فکر کنی ، چون وحشت  که برای خودت ساختی خراب بشه

داری .دنیایی که برای خودت ساختی خیلی قشنگه ، مگه نه ؟ درست مثل بهشته ، پر از رنگهای زیبا و قشنگ ، ولی 

یای دروغی خارج حقیقت غیر از اینه . واقعیت درست مثل جهنمه پر از رنگهای سیاه و تیره ، تو نمی خوای از اون دن

بشی . حاضری روزبه تو رو توی یه چاه عمیق هل بده ، ولی از اون دنیا خارج نشی . مگه نه ، مرجان ؟ جرات جواب 

دادن نداری ، چون ته دلت می دونی که حرف های من درسته . دست از این حماقت بردار . زندگی و جوونی خودت 

تو آدم نیست ، یه موجود پست و حیوون صفته . پشت این نقابی که به رو فدای این عشق لعنتی نکن . مرد رویاهای 

 صورت زده یه چهره ی کریه داره . وقتی نقاب رو از صورتش برداره به اشتباهت پی 

 

 «می بری ، ولی دیگه دیر شده . 
 

 «بسه دیگه تمومش کن . از این حرف ها حالم به هم می خوره ! » مرجان فریاد کشید : 
 

د هم با شد مرا از کنار در هل داد . از پشت به زمین افتادم . باورم نمی شد که دخترم چنین رفتاری با من کرده بع

 باشد . بلند شدم و او را کنار در به عقب کشیدم ، .لی بی فایده بود . او می خواست به هر قیمتی از خانه خارج شود .

 

مرجان دیگر هیچ ارزشی برای من قائل نبود . دستهایم را می گرفت  عصبی شدم . همه ی وجودم از خشم می لرزید .

و به شدت مرا از کنار در هل می داد تا راهی به بیرون پیدا کند . دلم شکست تمان این سالها با عشق و عالقه ی 

 کرد .فراوان بزرگش کردم و برایش زحمت کشیدم ، ولی حاال به خاطر موجودی بی ارزش چنین رفتاری با من می 

من نعش تو رو هم به اون کثافت نمی دم . بعد با تمام قوا او را روی زمین هل دادم و به سویش » فریاد کشیدم : 

حمله ور شدم . مرجان با وحشت به من نگاه می کرد . در یک لحظه دو طرف روسری را که روی سرش بود گرفتم و 

دانم چند ثانیه یا چند دقیقه طول کشید که سیاهی چشمش رفت با تمام نیرو کشیدم . نمی توانست تکان بخورد . نمی 

 . من با دستان خودم تنها فرزندم را کشتم و حاال قاتل دختر نازنینم هستم .

 

ثریا سرش را میان دستانش گرفت و شروع به گریه کرد . از ته دل و با همه ی وجودش می گریست . من شدیداًٌ 

رفتم ، ولی سکوت کردم تا بلکه با اشک ریختن آتشی را که در دلش بود تحت تاثیر داستان زندگیش قرار گ

 خاموش کند ، هر چند که می دانستم این آتش هر دم شعله ور تر می شود .
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نمی خواستم هر روز شاهد مردم اون باشم . اگه مرجان اون روز پیش روزبه می » وقتی کمی آرامتر شد ادامه داد : 

ار می مرد . باید تا آخر عمر ضجر می کشید . من اون ضجر رو پایان دادم . چاره ای نداشتم . رفت باید روزی هزار ب

می دونم االن همه ی مر دم مخصوصاً مادرها به شدت از من متنفرن ، ولی باید فقط یک لحظه خودشون رو جای من 

رفت آلوده می شد و من هیچ وقت بذارن . مرجان به هیچ صراطی مستقیم نبود . اگه اون روز از خونه بیرون می 

 دستم بهش نمی رسید .

 

 «زندگی اون به مراتب از زندگی من بدتر می شد . اون لعنتی فقط می خواست از زیبایی مرجان استفاده کند . 
 

 «به من گفتن که شما تقریباً بیستو چهار ساعت باالی سر جنازه بودین ! » گفتم : 
 

باالی سرش نشستم . باهاش حرف زدم . گریه کردن . اخه شما نمی دونین چه قدر آره » آهی کشید و گفت : 

 «دوستش داشتم . ای کاش هیچ وقت با روزبه /اشنا نمی شد ، ای کاش ... 
 

سکوت  «حاال از این که این کار و کردین پشیمون نیستین ؟ » گریه باعث شد که دیگر نتواند حرف بزند . گفتم : 

گاهی اوقات برای این که تا ابد یکی رو داشته باشی باید اون رو » فی نزدم . بعد از چند لحظه گفت : کرد . من هم حر

 «از دست بدی . منظورم ر و می فهمین ؟ 
 

اون پاک از دنیا رفت . این طوری تا ابد و خاطره اش با من می مونه » بعد بدون اینکه منتظر پاسخ من باشد ادامه داد : 

ون مرد لعنتی که اصالً نمی شه اسم مرد روش گذاشت فریبش می داد باید تا آخر عمرش آلوده زندگی . ولی اگه ا

 «از روزبه دیگه خبری نشد ؟ » گفتم : « می کرد . 
 

همون روز ساعت از دو بعد از ظهر گذشته بود که تلفن زد . انتظار نداشت من گوشی را بردارم . وقتی » پاسخ داد : 

مرجان رو کشتم تا دستت بهش نرسه . قبل از » ید سکوت کرد . فهمیدم خودشه . با گریه بهش گفتم : صد ای مرا شن

این که ستاره ی زیبای من رو پر پر کنی کشتمش . غنچه ی گل رز زندگیم رو از ریشه جدا کردم . حاال خیالت 

 «راحت شد ؟ 
 

 «زد ؟ بعد از این که اینا رو بهش گفتین باهاتون حرف » گفتم : 
 

ن حاال با گفتن داستا» گفتم : « اصالً چیزی نگفت . اون روی تمام نامردهای دنیا رو سفید کرده . » ثریا پاسخ داد : 

 «زندگی تون سبک تر شدین ؟ 
 

اگه دوست دارین » گفتم : « این دردی که روی دلمه فقط با مردن سبک می شه ؟ » خنده ی تلخی کرد و گفت : 

نه ای رو که روزبه به اونجا رفت و آمد کرد بدین تا در اختیار نیروی انتظامی قرار بدم . این طوری آدرس اون خو

شاید اون زن هم دستگیر بشه تا بلکه دیگه دامی برای دخترهای معصوم دیگه پهن نکن . هر چند از این بنفشه ها 

ولی تا حاال حتماً اون خونه رو عوض : » کم نیستن . قلم و کاغذی در اختیارش گذاشتم . آدرس را نوشت و گفت 

 «کردن . 
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هر دو چند لحظه سکوت کردیم . « باشه باالخره پلیس می تونه ردی ازشون پیدا کنه . » آدرس را گرفتم و گفتم : 

 «خب من باید برم . کاری با من ندارین ؟ » باالخره من گفتم : 
 

 «ن ازتون ممنونم . نه از این که وقتتون رو صرف من کردی» گفت : 
 

از روی صندلی بلند شدم و دستم را به طرفش دراز کردم . دستم را به « وظیفه ی من بود . » لبخندی زدم و گفتم : 

 گرمی فشرد . چهره اش پر از غم بود . سیاهی غصه از نگاهش می بارید .

 

رین راستی عکسی از مرجان دا» رگشتم و گفتم : به طرف در رفتم و نگهبان را صدا زدم ، اما قبل از رفتن به طرفش ب

 «بهم نشون بدین ؟ 
 

آره یکی از عکساش همیشه باهامه . بعد از جیبش عکس را بیرون آورد و به طرفم گرفت . وقتی به چهره » گفت : 

ش ت . صورتمرجان واقعاً زیبایی بی نقصی داش« خدای من چقدر زیباست ! » ی مرجان نگاه کردم بی اختیار گفتم : 

 انگار نقاشی زیبایی بود که چندین نقاشی زبر دست و ماهر آن را کشیده بودند .

 

پوستی درخشان با سفیدی خاصی داشت . چشمانی فوق العاده جذاب و موهایی خوش حالت و خرمایی ر نگ . 

ایی داشت و تمام این زیبلبخندی که بر لب داشت زیبایی چهره اش را صد چندان کرده بود . او کوچکترین آرایشی ن

ا ب« زیباست مگه نه ؟ » و مالحت طبیعی بود ، غرق چهره ی زیبای مرجان بودم که ثریا مرا به خود آورد . پرسید : 

 «خیلی خیلی زیباست . » تاثر گفتم : 
 

 «ولی افسوس که زود پر پر شد . می تونست زندگی خوبی داشته باشه . » آهی کشید و گفت : 
 

 »با صدایی خسته و غمگین گفت : « از این اتفاق واقعاً متاسفم . خب خداحافظ . » ا به او برگرداندم و گفتم : عکس ر

 «خداحافظ . 
 

از زندان بیرون آمدم . ثریا راست می گفت . مرجان می توانست خوشبخت زندگی کند . در این مدت که این شغل 

 ی هیچ کدام تا این اندازه مرا تحت تاثیر قرار نداده بود .را داشتم داستانهای زیادی شنیده بودم ، ول

 

خیلی غمگین بودم . اصالً نمی توانستم به دفتر مجله برگردم . مستقیم به خانه رفتم و پدرم با دیدن من تعجب کرد و 

 «چرا این قدر رنگت پریده ؟ » بعد به صورتم خیره شد و گفت : « زود اومدی ! » گفت : 
 

ومه این طور که معل» پدر گفت : « امروز داستان ثریا تموم شد . » بعد از چند لحظه گفتم : « چیزی نیست . » گفتم : 

 «خیلی روی تو اثر گذاشته . 
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جوابی ندادم و به اتاق خودمان رفتم . بعد از این که لباسم را عوض کردم به آشپزخانه رفتم تا برای ناهار غذایی 

خانم خانمها ، نمی خواد شما زحمت بکشی . همه پی آماده است . برای ناهار » و گفت :  درست کنم . پدر خندید

 «قورمه سبزی درست کردم . 
 

می بینم تموم خونه پر شده از بوی خوب قورمه سبزی . فکر کردن بوی غذای » پدرم را در آغوش گرفتم و گفتم : 

 «همسایه هاست . 
 

 پرته که نفهمیدی بوی غذای خودمونه . بله ، حواس جناب عالی اون قدر-

 

 «آخه من این همه زحمتی رو که شما می کشین چه طوری جبران کنم ؟ -
 

همین که شما قبول کردین با من پیرمرد زندگی کنین باید ازتون ممنون باشم . در ضمن امشب شام مهمون من -

 هستین .

 

 به چه مناسبت ؟-

 

 تولدته . مثل اینکه یادت رفته امشب-

 

 ای وای . راست می گین . اصالً یادم نبود ، پس امشب شام باید مهمون من باشین .-

 

 الزم نکرده تو پول خرج کنی .-

 

 بابا ، خیلی ازت ممنونم . حاال اگه اجازه بدین به آقای قانعی زنگ بزنم و بگم امروز کارم تموم شده .-

 

 »تم . وقتی تلفن به دفتر آقای قانعی وصل شد بعد از سالم و احوالپرسی گفتم : به اتاق رفتم و شماره مجله را گرف

 «امروز کارم تموم شد ، ولی نتونستم به دفتر برگردم . 
 

 «اشکالی نداره ، ولی از ص دات معلومه که خیلی متاثر شدی . » آقای قانعی گفت : 
 

 بله ، خیلی . داستان تلخی بود .-

 

البته توی خونه کار رو تموم کن . در این سه روز » رخصی می دم . بعد خنده ای کرد و گفت : سه روز بهت م-

 «داشتانش رو بنویس . 
 

 آقای قانعی سه روز خیلی کمه .-

 

 « سه روز برای مرخصی کمه یا برای تموم کردن داستان ؟ » باز خندید و گفت : 

 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

1 4 9  

 

 «هر دو ، ولی تا اونجایی که بتونم داستان رو می نویسم . البته برای » من هم با خنده پاسخ دادم : 
 

 باشه ، وای می خوام زود تحویل مجله بدی .-

 

 سعی می کنم ، خداحافظ .-

 

 چون پنج شنبه بود محمد بر ای ناهار به خانه می آمد . میز را چیدم و با پدر منتظر محمد شدیم .

 

 «زود اومدی ! » ب کرد و گفت : محمد وارد خانه شد . از دیدن من تعج
 

 پاسخ« باالخره تموم شد ؟ حاال می شه نوارها رو گوش کنیم ؟ » من هم ماجرا را برایش تعریف کردم . محمد گفت : 

آره می تونی گوش بدی . من که از فکر ثریا و داستان زندگیش بیرون نمیام . راستش شاید از نظر قانون کار » دادم : 

بشه ، ولی از هر وجدان آگاهی به بپرسی اون قاتل و مجرم نیست . این جور مواقع حالم از هر چی  اون جرم تلقی

بعد از ناهار پدر و محمد مشغول استراحت شدند ، ولی من با اینکه خسته بودم واقعاً خواب « قانونه به هم می خوره . 

. گاهی بازی روزگار کمر انسان را می شکند .  به چشمانم نیامد . لحظه ای صورت ثریا از جلوی چشمم دور نمی شد

دایم از خود می پرسیدم مقصر اصلی این اتفاق کیست ؟ آیا کریم مقصر بوده یا امیر ؟ آیا روزبه گناهکار بوده ؟ یا 

مرجان نباید این قدر دلباخته و عاشق می شده ؟ آیا همه ی عوامل دست به دست داده تا این اتفاق رخ بدهد ؟ از 

می پرسیدم آیا سرنوشت آدمها از پیش تعیین شده است یا می شود آن را تغییر داد ؟ اگر کریم وارد ز ندگی خودم 

امیر و ثریا نمی شد ، اگر امیر فریب کریم را نمی خورد ، اگر زنده می ماند ، اگر مرجان باروزبه روبه رو نمی شد ، 

انست سرنوشت مرجان و ثریا را به سمت دیگری سوق دهد . اگر .. اگر ... اگر .. هزاران اگر وجود داشت که می تو

به هر حال اتفاقی که نباید می افتاد رخ داده بود و هیچ کاری نمی شد کرد . آن شب هم شام را به مناسبت تولد مت 

ی فدر رستورانی خوردیم و محمد دستبند طالی زیبایی به من هدیه داد . با این که فکرم مشغول ثریا بود ، ولی حر

نزدم تا بزم شادی که داشتیم خراب نشود . آن شب هم تا صبح فقط ثریا را دیدم . سه روز در خانه بودم و بعد از 

این که نوارها را دوباره گوش دادم ، شروع کردن به نوشتم و داستان زندگی ثریا . گاهی هم با محمد به نوارها گوش 

 می دادیم و او هم کمکم می کرد .

 

که سه روز مرخصیم تمام شد . به دفتر مجله برگشتم اول به دفتر آقای قانعی رفتم و گفتم نوشتن داستان بعد از این

 را شروع کرده ام و ظرف چند روز آینده تمام خواهد شد ، بعد هم به دفتر کار خودم رفتم و مشغول کار شدم .

 

شتن بودم . می خواستم دوباره به مالقاتش یک هفته از آخرین مالقات من و ثریا گذشت و من همچنان مشغول نو

بروم ، ولی ترجیح دادم بعد از نوشتن داستانش پیش او بروم . روز هشتم بود و طبق معمول مشغول انجام دادن 

 کارهایم بودم که تلفن اتاقم زنگ زد .

 

ه ، ولی چیزی به آخرش نموندآقای قانعی هنوز داستان رو تموم نکردم » گوشی را برداشتم آقای قانعی بود . گفتم : 

» . 
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 «برای اون زندگ نزدم . راستش از زندان با من تماس گرفتن . » گفت : 
 

 «از زندان ؟ برای چی ؟ » با تعجب گفتم : 
 

 «ثریا غفاری دیشب سکته کرد . بردنش بیمارستان . » پاسخ داد : 
 

 «د ؟ خدای من ، چرا ؟ کی این اتفاق افتا» فریاد کشیدم : 
 

دیروز حالش بد بوده ، ولی نخواسته پیش دکتر بره . شب موقع خواب حالش به هم میخوره و دکتر ها » جواب داد : 

تشخیص دادن که سکته ی قلبی کرده که خیلی هم شدید بوده . االن هم بیمارستانه حالش هم تعریفی نداره . 

 «دنش . شاید زنده نمونه . خودش خواسته بهت خبر بدن . حاال اگه می خوای برو دی
 

آن قدر دلم به حالش سوخت که اشک از چشمانم سرازیر شد . در این مدت با مجرمان زیادی برخورد کرد ه و 

سرگذشتشان را شنیده بودم . تقریباً رو به رو شدن با آن ها و شنیدن حرف هایشان برایم تکراری و عادی شده بود ، 

ازه بود . تنهایی او دلم را به درد می آورد . تنهایی و غصه ی او وسعت و عمق زیادی ولی داستان ثریا یک داستان ت

داشت . بازی تلخ روزگار او را گوشه ی زندان انداخته بود و حاال هم تنها و بی کس در بیمارستان با مرگ دست و 

 پنجه نرم می کرد .

 

مردی حدوداً پنجاه ساله « بفرمایید . » قم آمد . گفتم : می خواستم آماده شوم تا به مالقاتش بروم که صدای در اتا

سالم ، شما خانم » وارد اتاق شد . قد بلند و الغر بود ، ولی صورت جذاب مردانه ای داشت . با صدایی گرفته گفت : 

 «گودرزی هستید ، سیمین گودرزی ؟ 
 

 «بله ، خودم هستم ، با من امری داشتید ؟ » گفتم : 
 

 «تون بکنم ؟ چه کمکی می تونم به» مقابلم نشست و سکوت کرد . گفتم : « بفرمایید بنشینید . » د . گفتم : پاسخی ندا
 

 «فکر می کنم داشتید می رفتید بیمارستان ، مگه نه ؟ » آهی کشید و گفت : 
 

 «بله ، ولی شما از کجا می دونید ؟ » با تعجب گفتم : 
 

 «امیر قریشی . شوهر ثریا . من امیر هستم . » پاسخ داد : 
 

چیزی نمانده بود از تعجب بیهوش شوم . دستم را جلوی دهانم گرفتم تا فریاد نکشم . خیره به او نگاه می کردم . 

نمی توانستم هیچ عکس العملی و واکنشی نشان دهم . شوک بزرگی به من وارد شده بود . امیر قریشی همسر ثریا 

 و به روی من نشسته بود . نه ، نمی توانستم باور کنم .فکر می کردیم مرده حاال ر
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می دونم تعجب کردید . حق هم دارید . شاید اصالً باورتون نشده باشه . برای همیت شناسنامه ام رو » او ادامه داد : 

 «هم آوردم . 
 

 بعد هم از جیب کتش شناسنامه ای بیرون اورد و جلوی من گرفت .

 

ن را گرفتم و باز کردم . راست می گفت . در صفحه مربوط به ازدواح نام و نام خانوادگی ثریا و در با دستان لرزان آ

ردیف مربوط به فرزندان نام مرجان درج شده بود . اطمینان کامل پیدا کردم که او امیر است . شناسنامه را به او 

م شسته بودیم نمی دانستم باید از او متنفر باشبرگرداندم ، ولی نمی تونستم کلمه ای حرف بزنم . هر دو در سکوت ن

شما در این مدت کجا بودین ؟ چرا وانمود کردین » یا باید دلم به حالش بسوزد . باالخره سکوت را شکستم و گفتم : 

 که 

 

ر ه» گفت : « مردین ؟ می دونین ثریا چه ضجری کشید ؟ اصالً نمی دونم چی بگم ، ولی کارتون درست نکردین . 

حاال چی شد برگشتین ؟ مطمئنم می » من ادامه دادم : « ی به من بگین حق دارین . اشتباه کردم ، یه اشتباه بزرگ . ج

 «آره می دونم . » آهی کشید و گفت : « دونین ثریا مرجان رو کشته . 
 

له لیل این غیبت چند سامی شه د» سرش را به عالمت منفی تکان داد . گفتم : « علتش رو هم می دونید ؟ » پرسیدم : 

رو بگین . حقیقتش ثریا مو به مو داستان زندگیش رو برای من تعریف کرده . حاال فکر می کنم حق دارم بدونم شما 

 «کجا بودین و چرا خودتون رو پنهان کردین . 
 

پیش اونا علتش شرمندگی و خجالت بود . من همسر و دخترم رو ضجر دادم . رویی برای برگشت » پاسخ داد : 

 «نداشتم . 
 

ولی این کارتون همه چی رو خراب تر کرد ! اگه شما پیش لونا برمی گشتید هر دو با روی باز » با لحن تندی گفتم : 

سرش را پایین انداخت . قطره های اشک را می دیدم که از « پذیرای شما بودن و صد در صد شما رو می بخشیدن . 

 از این که با لحن تندی با او حرف زدم ناراحت شدم .چشمانش روی صورتش می غلتید . 

 

در حالی که گریه می « معذرت می خوام اگه باهاتون بد حرف زدم . اصالً قصد آزار شما رو نداشتم ، ولی .... » گفتم : 

 «نه ، احتیاج به عذر خواهی نیست . اگه به من ناسزا هم بگین ناراحت نمی شم ، چون حقمه . » کرد گفت : 
 

شما فکر می کنین من در این سالها » از اعماق وجودش گریه می کرد . دلم به شدت برایش سوخت . او ادامه داد : 

ضجر نکشیدم ؟ فکر می کنین راحت زندگی کردم ؟ دایم آرزو می کردم ای کاش واقعاً مرده بود . آخه شما نمی 

 «دونید با چه عذابی زندگی کردم . 
 

کریم مجبورم کرد زنم رو طالق بدم . بعد هم من رو برد انداخت گوشه » تعریف کردن و گفت :  بعد شروع کرد به

ی یک گاراژ که چند تا بدتر از خودم اونجا زندگی می کردن ، زندگی که نه زنده بودن . اون قدر آلوده ی الکل و 

مثل انگل زندگی می کردم . دیگه از  قمار بودم که نفهمیدم من رو از همسر و فرزندم جدا کردن . توی اون گاراژ
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کریم هیچ خبری نشد ، تا این که یک روز سر قمار کتی رو تنم بود باختم و نمی دونستم گواهینامه و کارت شناسایی 

من توی جیبشه . بعد از این که بازی تموم شد از گاراژ زدم بیرون . بی هدف راه می رفتم . نمی دونم چند ساعت 

م تا باالخره خسته شدم و برگشتم ، ولی وقتی برگشتم دیدم گاراژ اتیش گرفته . از ترس به خودم دور خیابونها بود

لرزیدم . اگه منم اونجا بودم می سوختم . بعد ها پرس و جو کردم ، فهمیدم همونی رو که لباسم رو بهش باختم به 

کرد . مدتی تو خیابونها سرگردان بودم و جای من و به اسم من دفن کردن . اون اتفاق من رو از خواب غفلت بیدار 

شبها تو پارک می خوابیدم توی اون چند روز که آواره بودم به زندگی از دست رفته ام خیلی فکر کردم . به ثریای 

عزیزم ، به مرجان . پیش خودم گفتم الکل رو ترک می کنم بعد بر می گردم پیش اونا ، دوباره زندگی رو شروع می 

ها و بی پول بودم . خانم گودرزی ، شاید باورتون نشه ، ولی از گرسنگی می رفتم کنار رستورانها و ته کنیم . ولی تن

مونده غذاها رو می خوردم . از خودم بیزار شده بود ، از اون زندگی سالم و سرشار از عشق به پست ترین حد رسیده 

ای خودم انجام بدم . تصمیم گرفتم برم پیش حاج بودم . در اون چند روز فهمیدم که به تنهایی نمی تونم کاری بر

مرتضی و از اون کمک بخوام . وقتی پیش اون رفتم اولش من رو نشناخت و می خواست از مغازه اش بیرونم کنه ، 

التماسش کردم . اونم با کمال میل قبول کرد . ولی ازش خواهش کردم به کسی حرفی نزنه ، حتی به ثریا . تا کامالً 

پنهانی برام خونه گرفت . کمک کرد تا الکل رو ترک کردم . بعد هم برام کار پیدا کرد . چند بار ازم خوب بشم 

خواست پیش ثریا و مرجان برگردم ، ولی هر باز گفتم باید یه کم دیگر صبر کنم . راستش روی برگشت نداشتم تا 

خونه شون رفتم ، ولی جرات رو به رو شدن با اونا  وقتی تهران بودن دورادور چندین بار اونها رو دیدم . چند بار تا دم

رو نداشتم . فکر می کردم اونا من رو نمی بخشن . احساس می کردم بدون من در آرامش بیشتری زندگی می کنن . 

چند بار حاج مرتضی خواست این کار رو بکنه ، ولی ازش خواستم صبر کنه تا این که اون بیچاره در حالی که راز زنده 

 من رو در سینه داشت فوت کرد . بودن

 

فهمیدید کریم اومده بود دنبالتون تا شما رو پیش ثریا برگردونه ؟ اون طور که ثریا » امیر سکوت کرد . من گفتم : 

برای من تعریف کرد پشیمون شده بوده و می خواسته اشتباهش رو جبران کنه . ولی وقتی اومده دنبالتون فکر کرده 

 « شما فوت کردین .
 

شاید اکه شما خودتون رو به اونا نشون می دادین این اتفاق نمی افتاد . حاال از کجا فهمیدین که » او پاسخ نداد گفتم : 

 «ثریا مرجان رو کشته ؟ 
 

تو روزنامه خوندم . اولش شک داشتم برام باور کردنی نبود . ثریا چنین کاری کرد ه باشه . ولی وقتی » پاسخ داد : 

شدم فکر کردم حتماً از سر تنهایی و غصه ی زیاد دچار جنون شده . تو رو خدا شما بهم بگین علتش چی بود مطمئن 

» . 

 

به طور خالصه ماجرا را برایش تعریف کردم . مات و مبهوت به من نگاه می کرد . باورش نمی شد که پسر کریم 

 باعث چنین اتفاقی شده باشد .

 

لوی این اتفاق رو می گرفت . اونا خیلی تنها بودن ، خیلی . حاال هم که به من خبر دادن شاید حضور شما ج» گفتم : 

سکته کرد . من داشتم می رفتم پیش اون . شما اومدین . ولی خیلی دیره . شاید اون اصالً زنده نمونه . در ضمن پدر 
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پدرم اون قدر پیر شده که عقلش رو از » پاسخ داد : « شما هم به عنوان ولی دم شاکی پرونده شده . خبر دارین ؟ 

دست داد . شکایت اون هیچ ارزشی نداره . اون ظاهراً پدر منه ، ولی هیچ کاری برای من نکرده . حاال دیگهمن هستم 

و شکایتی از زنم ندارم . در واقع قاتل اصلی منم . من باید مجازات بشم نه اون زن بیچاره . حاال اگه می شه می خوام 

 «بیام و اون رو ببینم . نمی دونین چه قدر دلم براش تنگ شده !  باهاتون
 

 «ایرادی ندار . » گفتم : 
 

از دفتر مجله بیرون آمدیم و با هم راهی بیمارستان شدیم . بین راه هر دو سکوت کرده بودیم . می دانستم او هم به 

 ن می داد .ثریا فکر می کند و این که ای کاش زودتر خودش را به آن ها نشا

 

با هم به قسمت اصالعات بیمارستان رفتیم و من از مسئول آن جا سوال کردم که ثریا غفاری در کدام بخش بستری 

 است .

 

 «اون در بخش سی سی یو بستریه . ولی فکر نکنم بذارن کسی به مالقاتشون بره . » او پاسخ داد : 
 

ریم پیش دکتر معالجش . باید چند لحظه هم شده خانم غفاری رو ببینم پس اگه می شه شما اجازه بدین ما ب» گفتم : 

» . 

 

 «پس اجازه بدین با دکترش تماس بگیرم . » پاسخ داد : 
 

تشریف ببرید انتهای سالن . اتاق شماره ی سه . اونجا مطب » او بعد از تماس و گفتگو با پزشک ثریا به ما گفت : 

 «آقای دکتره . 
 

طرف اتاق راه افتادم . امیر هم به دنبال من می آمد . رنگ و رویش به وضوح پریده بود . هیجان و  با عجله به

 ونگرانی را به وضوح در صورتش می دیدم .

 

ین آرامش سعی کن» گفتم : « اگه اتفاقی افتاده باشه چی ؟ » پشت در اتاق رسیدم . قبل از اینکه در بزنم امیر گفت : 

 «نین . انشاء اهلل که چیزی نشده . خودتون رو وحفظ ک
 

چهارده ساله که اون رو ندیدیم . شما نمی دونین چه حالی دارم . دلتنگی ، ترس ، شرمندگی و خجالت » او ادامه داد : 

» . 

 

 «حق دارین . می دونم حال خوبی ندارین ولی این طوری بیشتر عذاب می کشین . » گفتم : 
 

 «بفرمایید . » زدم . صدای دکتر را شنیدم که گفت :  او دیگر حرفی نزد . در
 

 «من همین جا می مونم . طاقت شنیدن خبر بد رو ندارم . » قبل از این که وارد شوم امیر گفت : 
 



 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – پرپرستاره 

1 5 4  

 

 «هر طور راحت هستید . » گفتم : 
 

 نشستن کرد . وارد اتاق شدم . و به دکتر سالم کردم و او با خوشرویی پاسخم را داد و مرا دعوت به

 

 «به من گفتن شما برای مالقات خانم غفاری اومدین . » روبه رویش نشستم . و قبل از این که من حرفی بزنم گفت : 
 

 «بله اگه شما اجازه بدین . » گفتم : 
 

 «می تونم بپرسم چه نسبتی با ایشون دارید ؟ » پرسید : 
 

 رتم را به او نشان دادم .بعد هم کا« من خبرنگارم . » پاسخ دادم : 

 

احتیاجی به کارت شناسایی نیست . می دونم که اون رو از زندان به این جا انتقال کردن و اون قاتل » دکتر ادامه داد : 

 «دخترشه ، ولی در حال حاضر فقط مریض منه و نمی شه االن باهاش مصاحبه کنین . حالش خیلی بده . 
 

اصالً قصد مصاحبه کردن با خانم غفاری رو ندارم . اونم چنین شرایطی ایشون دارن . در من » لبخندی زدم و گفتم : 

بعد هم به طور مختصر جریان را برایش گفتم . دکتر « ضمن خودشون هم پیغام دادن که می خوان من رو ببینن . 

یست . سکته شدیدی وهلل اون در شرایط خوبی ن» عینکش را از روی چشمش برداشت و بعد از کمی مکث گفت : 

 «کرده و نباید دچار هیجان بشه . چون هر گونه استرس یا هیجانی ممکنه باعث ایست قلبی بشه . 
 

شوهرش بعد از حدود چهارده سال اومده سراغش . بهتون قول می دم خیلی آرام و بی سر و صدا بدون » من گفتم : 

 «کوچک ترین حرفی بریم باالی سرش . 
 

این اصرار شما به دالیل شغلیه ؟ هر چی باشه شما خبرنگار هستین و این حرفه ایجاب » زد و گفت : دگتر لبخندی 

می کنه که کنجکاو ، ماجراجو و البته سمج باشید . این طور هم به من گفتید خانم غفاری داستان زندگی شون رو فقط 

ن زن و شوهر با هم اونم بعد از چندین سال تکلیف برای شما تعریف کرده . حتماًًٌ قصد تون اینه که با روبرو کردن ای

 «آخر داستانمون رو معلوم کنین . 
 

نمی تونم دروغ بگم . ممکنه قصدم این هم باشه ، ولی باور کنید به شدت دلم برای این زن و شوهر می » گفتم : 

 «سوزه . هر دو خیلی تنها و بی کس هستن . 
 

 « االن شوهرش کجاست ؟» او پرسید : 
 

 «پشت در منتظره تا شما اجازه ی مالقات بدین . » پاسخ داد : 
 

 «می شه زحمت بکشید و بهش بگین چند لحظه بیاد پیش من ؟ » گفت : 
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از جا بلند شدم و امیر را از پشت در صدا کردم . او وارد اتاق شد و به دکتر سالم کرد . فکر کردم دکتر می خواهد با 

 «اگه اجازه میدین من بیرون باشم . » . بنابراین گفتم :  او تنها صحبت کند
 

نه احتیاجی نیست تشریف ببرید بیرون . حرف به » دکتر که فهمید من برای چه می خواهم اتاق را ترک کنم ، گفت : 

روم آخصوصی نمی خوام بزنم . فقط باید بهتون بگم که حال خانم غفاری اصالً خوب نیست . ازتون خواهش می کنم 

البته شما فقط از پشت شیشه ی اتاق می تونید » و در سکوت وارد اتاق بشین . بعد دکتر رو به من کرد و گفت : 

 «ایشون رو مالقات کنید . 
 

 «از این لطفی که در حق من می کنید بی نهایت ممنونم. » امیر با صدایی که از بغض و غم می لرزید گفت : 
 

بلند شد تا همراه ما بیاید . در حالی که از در خارج می شدیم دو دستی به شانه ی امیر  دکتر از پشت صندلی میزش

می دونم سخته ، ولی سعی کنید خونسرد باشید ، چون این همه اضطراب برای شما هم اصالً » زد و با مهربانی گفت : 

 «نه . خوب نیست . شما دارید می لرزید و و این لطمه ی بزرگی به قلبتون وارد می ک
 

 «چشم آقای دکتر ، خودم رو کنترل می کنم . » امیر گفت : 
 

با هم به طرف بخش مراقبت های ویژه راه افتادیم . گاهی زیر چشمی نگاهی به امیر انداختم . رنگ و رویش پریده 

دو اعضای خانواده ام تر شده بود . قدمهایش را سریع بر می داشت . من هم حال عجیبی داشتم . انگار امیر و ثریا هر 

 بودند . بغضی را که در گلو داشتم فرو می دادم . نمی خواستم با اشک ریختن اضطراب امیر را بیشتر کنم .

 

ت اگه فکر می کنین حالتون خوب نیس» به بخش سی سی یو رسیدیم و وارد آن جا شدیم . امیر ایستاد . دکتر گفت : 

 «کمی صبر کنین تا آرام بشین . 
 

 «نه ، الزم نیست . می خوام ببینمش . » میر بریده بریده گفت : ا
 

ولی االن ضربان قلب شما از حالت طبیعی خارج شده ، ممکنه فشارتون باال رفته باشه . فقط چند دقیقه » دکتر گفت : 

 «بنشینید . 
 

نیست . بهتره یه کم صبر کنین دکتر درست می گن . شما حالتون خوب » من هم در ادامه ی حرف های دکتر گفتم : 

» . 

 

امیر روی صندلی نشست . دکتر از یکی از پرستارها خواست تا برای او آب بیاورند . او چند جرعه نوشید و دکتر 

چند  به صندلی تکیه بدین و» امیر چند نفس عمیق کشید . بعد دکتر ادامه داد : « چند نفس عمیق بکشید . » گفت : 

ببندین . امیر بدون هیچ حرفی دستورات دکتر را انجام داد . بعد از چند دقیقه چشمانش را باز لحظه چشماتون رو 

 «حاال می تونیم بریم . » و در حالی که از روی صندلی بلند می شد گفت : « خیلی بهترم . » کرد و گفت : 
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سفارشات  »یا را ببینم دکتر به امیر گفت : به اتاق ثریا رسیدیم . قبل از این که امیر وارد شود و من از پشت شیشه ثر

بعد هم از جلوی در کنار رفت . از پشت صورت ثریا را دیدم . امیر هم به او خیره شده بود . « منو فراموش نکنین . 

 توصیف نگاه او برایم سخت است . در نگاهش دنیایی از عشق ، تنهایی ، غم و حسرت موج می زد .

 

به آن لحظه چه بنویسم ، ولی لحظه ای فراموش نشدنی برایم بود . امیر با صدایی بغض آلود  اصالًًٌ نمی دونم راجع

بعد هم از چشمانش اشک جاری شد و کنار در نشست . دکتر به طرفش « خدای من ، چه قدر پیر شدی . » گفت : 

 «شما با این وضعیت نمی تونین داخل اتاق بشین . » آمد و گفت : 
 

نه آقای دکتر . خواهش می » ند شد و در حالی که با دست اشک هایش را پاک می کرد ملتمسانه گفت : امیر از جا بل

 «کنم . به خدا خودم رو کنترل می کنم . بهتون قول می دم . 
 

م باشه ، ولی آرو» از نگاه دکتر فهمیدم که او هم تحت تاثیر قرار بگیره . نگاهی به چهره ی امیر انداخت و گفت : 

 «اش . ب
 

امیر همراه دکتر وارد اتاق شد و من هم با چشمانی اشک بار شاهد آن ها بودم . امیر آرام کنار تخت ثریا نشست و 

دکتر شانه های امیر را فشرد و از اتاق خارج شد تا او بعد از این همه سال چند لحظه با ثریا تنها باشد . امیر /ارام 

 بوسید .دست ثریا را در دست گرفت و آن را 

 

حال غریبی داشتم . دلم می خواسن ساعتها برای تنهایی آن دو و این سرنوشت غم انگیزی که برایشان رقم خورده 

 بود اشک بریزم .

 

 «آقای دکتر ثریا می تونه حضور امیر رو حس کنه . » دکتر هم از دیدن /ان صحنه متاثر شده بود . به او گفتم : 
 

 . «بله » او پاسخ داد : 

 

 «خوب ، این طوری که بهش هیجان وارد می شه و به گفته ی شما ... » گفتم : 
 

حرفه و وظیفه ام حکم می کرد که این سفارش ها را بکنم ، ولی خانم غفاری خیلی زنده » حرفم را قطع کرد و گفت : 

 «نمی مونه . تا االن هم مونده خیلی برام عجیبه . شاید منتظر شوهرش بوده . 
 

 «یعنی ... ؟ » به بغض گفتم : 
 

 «متاسفانه بله ، هر لحظه ممکنه تموم کنه . » گفت : 
 

دیگر نتوانستم جلوی گریه ام را بگیرم . با دست صورتم را پوشاندم . بعد از این هم سال یکدیگر را پیدا کردند و 

 دوباره بی آن که حرفی با هم بزنند از هم جدا می شدند .
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 انگیز بود . دکتر پیش امیر رفت و از او خواست ثریا را  خیلی غم

 

ترک کند . او توان حرکت و جدا شدن از ثریا را نداشت ، ولی باالخره از آن جا بیرون آمد . انگار چهره اش از قبل 

 شکسته تر شده بود .

 

ولی حاال اشک امیر عمیق ترین و  بعد از فوت مادرم پدرم را دیده بودم که عمیق و با تمام وجود اشک می ریخت .

غم انگیزترین گریه ای بود که می دیدم . اگر عرف و شرع به من اجازه می داد مثل همان وقت که پدرم بعد از 

دست دادن مادرم سرش را روی شانه های من گذاشت و اشک می ریخت کنار امیر می نشستم و از او می خواستم 

 ه کند .سرش را روی شانه ام بگذارد و گری

 

از بخش بیرون آمدیم ، به توصیه ی دکتر دوباره به مطب او رفتیم . دکتر از امیر خواست بنشیند . او روی صندلی 

من با تو چه کردم ، ثریا ؟ بعداز این همه سال اومدم ، ولی بی » نشست و گریه کرد و در میان هق هق گریه گفت : 

عث همه ی این اتفاقات من هستم . ای کاش تو من رو ببخشی . تو و دخترم فایده . حضورم هیچ کمکی به تو نکرد . با

 «رو از دست دادم . با بار این گناه چه طوری دوم بیارم ؟ ای کاش من جای تو روی اون تخت خوابیده بودم . 
 

د . فشار دا آقای دکتر ، اون من رو حس کرد . وقتی دستش رو گرفتم دستای من رو» بعد رو کرد به دکتر گفت : 

 «حاضرم قلبم رو از سینه در بیارین و به جای قلب اون بذارین . 
 

شما نباید این قدر خودتون رو سرزنش کنین . سرنوشت این طور » و باز دوباره هق هق گریه را سر داد و گفتم : 

 «خواسته . حاال هم این قدر گریه نکنین . 
 

» ذارم . امیر داشت درد تمام این سالها را گریه می کرد . دکتر گفت : دکتر به من اشاره کرد که او را راحت بگ

راستش همون موقع که خانم غفاری رو آوردن این جا و معاینه اش کردم فهمیدم این درد و این سکته به این 

ر و گفت بعد رو کرد به امی« شدیدی ناشی از یک غصه ی عمیقه . این غم رو از چهره اش هم می شد به وضوح دید . 

 «با بازی سرنوشت نمی شه کاری کرد . : » 
 

باعث این بازی تلخ من بودم . من با دستای خودم اون بهشتی رو که با ثریا داشتم تبدیل به جهنم » امیر پاسخ داد : 

 «کردم . هیچ کس نمی دونه چه حالی دارم ! 
 

روز به ما خیلی لطف کردید ، ولی می خوام یک خواهش آقای دکتر شما ام» بعد از چند لحظه سکوت امیر ادامه داد : 

 «دیگه ای ازتون بکنم اگر ممکنه بذارید امشب این جا بمونم . 
 

 «ولی هیچ کاری از دست شما بر نمی یاد . » دکتر پاسخ داد : 
 

 «ید بمونم . می دونم . دیگه برای اون هیچ کاری نمی تونم بکنم ، ولی ازتون تمنا می کنم بذار:» امیر گفت 
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یست مهم ن» امیر گفت : « از نظر من ایرادی نداره . ولی نمی تونین وارد بخشی سی سی یو بشین . » دکتر جواب داد : 

 «پشت در می شینم . 
 

شما هم اگه دلتون خواست می تونید بمونید . هر چند که نبایداین اجازه رو بدم ، ولی » دکتر رو کرد به من و گفت : 

یک موقعیت ویژه و استثناییه . راستش اگه بهم نگفته بودین خانم غفاری مو به مو زندگیش رو برای شما تعریف این 

کرده شاید این اجازه رو بهتون نمی دادم ، ولی حاال فکر می کنم شما هم مثل فامیل درجه ی یک اون هستین به هر 

تان به خانه تلفن زدم و گفتم من بیمارستان هستم . پدرم از بیمارس« حال هر کاری با من داشتید من این جا هستم . 

نگران شد . به اختصار ماجرا را برایش شرح دادم و گفتم تا صبح در بیمارستان می مانم و از او خواستم به محمد هم 

برگشتم  وبگوید تا نگران نشود . بعد به بوفه ی بیمارستان رفتم و برای خودم و امیر چای و بیسکویت گرفتم و نزد ا

ر حالی د« از بس گریه کردید دچار ضعف شدید . خواهش می کنم یه کم چای و بیسکوییت بخورید . » . به او گفتم : 

این حرف ها چیه ؟ ت ورو خدا خودتون رو برای » گفتم : « باعث زحمت شما هم شدم . » که سرش پایین بود گفت : 

وقتی من خیلی غصه دارم و غمگینم با پدرم صحبت می زنم » تم : چند لحظه سکوت کردم و گف« من ناراحت نکنین . 

ولی او « شما هم اگه دوست دارید می تونید با من صحبت کنید . گاهی حرف زدن خیلی آدم رو آروم می کنه . 

سکوت کرد . ترجیح دادم راحتش بگذارم . فکر کردم سکوت برایش آرام بخش تر است و چند ساعتی گذشت و 

ر سکوت نشسته بودیم . در این مدت دکتر هم به ما سر می زد . به شب نزدیک می شدیم و امیر همچنان من و او د

ساکت بود . حدود نه شب بود دوباره به بوفه رفتم و برای شام ساندویچ و نوشیدنی گرفتم . به امیر گفتم شما از صبح 

 «. ازتون خواهش می کنم .  به هیچی لب نزدید . خواهش می کنم حتی شده یه لقمه غذا بخورید
 

سکوت من رو حمل بر بی ادبی » ساندویچ را از دست من گرفت . در حالی که با بی میلی گازی به آن می زد گفت : 

نکنین شما وقتتون رو برای من و ثریا گذاشتید . می دونم انتظار گشیدن در بیمارستان خیلی سخته ، مخصوصاً اگه به 

 «خوام با حرف های غمگینم بیشتر از این آزارتون بدم .  سکوت بگذره . ولی نمی
 

 «نه اصالً این طوری نیست . صحبت های شما آزارم نمی ده . » گفتم : 
 

نمی دونید چه قدر ثریا رو دوست داشتم . شما نمی دونید چه قدر خوشبخت بودم . ولی خودم لگد » و او ادامه دا د : 

ه خاطر رفاقت با نامردی مثل کریم پاهایم لغزید و به چاه افتادم . ثریا خیلی بهم گفت ، به این خوشبختی زدم ، اونم ب

» :دوباره شروع به گریه کرد . دلم برایش می سوخت . گفتم ....« ولی گوش ندادم. اگه سایه ی من باال سر اونها بود 

یدید ؟ شاید ثریا خوب بشه و دوباره کاریه که شده . با این همه اشک ریختن چیزی درست نمی شه . خدا رو چه د

می دونم اون خوب نمی شه . امروز این رو به وضوح تو صورتش » آهی کشید و گفت : « زندگی رو شروع کنید . 

البته .  »گفتم : « دیدم . کاش زودتر برگشته بودم . خانم گودرزی ، اگه ازتون یه چیزی بپرسم بهم راست می گین ؟ 

 پاسخ دادم« ه ی زندگی من و ثریا خبر دارید احساس اون به من چی بود ؟ ازم متنفر شده بود ؟ شما از هم» گفت : « 

اصالً اون عاشقانه دوستتون داشت . حتی وقتی کریم از کارش پشیمون شد و اومد دنبالتون اون و مرجان بی : » 

تم ای کاش بر می گش» امیر گفت : . «  صبرانه انتظار شما رو می کشیدن . ثریا می خواست زندگی رو از نو شروع کنه

من و  «افسوس گذشته رو خوردن غیر از اینکه باعث ضجر و عذاب می شه هیچ فایده ای نداره . » گفتم : « پیش اونا . 
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از نگهبانی تماس گرفتن . گویا » او ساعتها با هم حرف زدیم . نیمه های شب بود که پرستاری نزد من امد و گفت : 

آقای قریشی ، همسرم اومده با من کار » از او تشکر کردم و به امیر گفتم : « ایینه و با شما کار داره . همسر تون پ

« خواهش می کنم . تو رو خدا از طرف من ازشون معدرت خواهی کنید. » گفت : « داره . ببخشید تنهاتون می ذارم . 

ید تو رو خدا ببخش» گفتم : « چه رنگ و ر پریده ای . »  به نگهبانی دم در بیمارستان رفتم . محمد تا مرا دید گفت :

 «مهم نیست . هر کاری کردم نذاشتن بیام باال . اومدم ببینم چه خبره . حالش چطوره ؟ » گفت : « تنهاتون گذاشتم . 

ر هم ال امیگفتم ثریا که امیدی به زنده موندنش نیست . ح« هر دو . » گفت : « کدومشون ؟ ثریا یا امیر ؟ » گفتم : 

وقتی اومدم کامل برات توضیح می دم . حاال برو و » گفتم : « در این مدت کجا بوده ؟ » گفت : « تعریفی نداره . 

باز هم از او معذرت « تو کی استراحت می کنی ، خانم خبرنگار ماجرا جو ؟ » خنده ای کرد و گفت : « استراحت کن . 

دوباره پیش امیر برگشتم . هر دو انتظار می کشیدیم تا خبری از ثریا برای خواهی کردم و او به خانه رفت و من هم 

ما بیاورند . باالخره نزدیک صبح حال ثریا بدتر شد و با عجله دکتر پیش او رفت . ما هم نگران و مضطرب بودیم . تا 

اش فهمیدم که خبر بدی دکتر خبری از ثریا بیاورد . ساعتی گذشت و باالخره دکتر از بخش بیرون آمد . از چهره 

 «متاسفم خانم غفاری ... » دارد . نگاهی به امیر انداخت و گفت : 
 

 «نمی خوام چیزی بشنوم ، نمی خوام . » امیر گوشش را گرفت و گفت : 
 

ای خدا « من اون رو کشتم . من اون رو کشتم . خدایا چه کار کنم ؟ » بعد هم روی زمین نشست و با گریه گفت : 

رم نمی شد ثریا مرده باشد . چه قدر درناک بود . دیگر کاری به عرف و شرع و محرم و نامحرم بودن نداشتم . باو

 »امیر را از روی زمین بلند کردم . کمرش تا شده بود . قدرت حرکت نداشت . دکتر به یکی از پرستارها گفت : 

و  پرستار او را به یکی از اتاقهای بیمارستان بردیمبا کمک « ایشون رو بستری کنید و بهش آرام بخش تزریق کنید . 

روی تخت خواباندیم . من همه بی اختیار اشک می ریختیم ناگهان امیر دچار تشنج شد . با وحشت دکتر را صدا زدم 

 دامیر فریاد کشید و ثریا و مرجان را صدا می ز« چیزی نیست به او شک وارد شده . » او آمد و بعد از معاینه گفت : 

 طاقت نداشتم امیر را در آن وضعیت ببینم .

 

دکتر آمپول آرام بخشی به او زد تا کمی بخوابد . ثریا داغ از دست دادن مرجان را تحمل نکرد و از دنیا رفت . دکتر 

 به من گفت وقتی باالی سر ثریا رفته او نام امیر و مرجان را به زبان آورده و بعد هم فوت کرده .

 

ثریا با تعداد بسیار کمی برگزار شد امیر کنار مزار مرجان او را هم به خاک سپرد و کنار قبر ثریا هم مراسم ختم 

برای خودش قبری خرید . تمام اموال ثریا به امیر رسید ، ولی او همه ی آن را بخشید تا وقف امور خیریه شود . من 

ختیار نیروی انتظامی گذاشتم . روزبه فرار کرده بود هم آدرس خانه ای را که روزبه به آن جا رفت و آمد داشت در ا

. ولی آن زن بیوه را که بنفشه معروف بود دستگیر کردند و او اعتراف کرد که آن ها باندی را تشکیل داده بودند و 

دختران جوان را فریب می دادند . همچنین گفت که به خاطر اعمال خالف و سوء استفاده از شغل مقدس پزشکی 

باطل شده است . بعد از مراسم چهلم ثریا امیر ناپدید شد و بدون این که حتی به من هم چیزی بگوید رفت ، روزبه 

نمی دانم به کجا ولی دیگر هرگز او را ندیدم . بعد از این که داستان زندگی ثریا به صورت پاورقی در مجله چاپ شد 

ضعیت امیر سوال کردند . به همه ی آنها گفتم که هیچ خیلی از خوانندگان این داستان با من تماس گرفتند و از و
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خبری از او ندارم . اینک که این داستان به پایان می رسد قریب یک سال و اندکی از مرگ ثریا می گذرد . گاهی با 

ت . اسمحمد به سر مزار او می رویم . هر بار با نگرانی به قبر خالی کنار مزار ثریا نگاه می کنم ، ولی همچنان خالی 

نمی دانم امیر قریشی کجاست و چه می کند ، ولی امیدوارم خودش را بخشیده باشد . اما می دانم هرجا که هست با 

 خاطرات ثریا عزیز و مرجان دردانه اش زندگی می کند .

 

 «زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ جهشی دارد اندازه ی عشق » 
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