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 یک رویا عذاب 

 به همین راحتی ؟ -

 بذار خوشبخت بشم .......نمی خوامت  رویا..........؟مگه چیه  -

به راحتی نابود شدم،  .......آتش گرفت گر گرفتم و سوختم خودم  تنم با گرمای وجود

؟ ای خدا  ..........پای یک زن در میان بود  اینه کهاین رفتار سرد این دو دلی ها به خاطر 

هستی ام را به  .....عظیمی رویامن  ،دنیا رو سرم خراب شد و من .....چه قدر احمقم 

من با این دو کودک .زندگی متاهلی خدا حافظی کنمدنیا و ید با ج دادم و باتاراراحتی به 

 خرد سال چه کنم ؟

چشمانم را بستم تا راحت تر ببینم و چه خوب دیدم گذشته ای که خیلی دور نبود و هیچ 

وجود من بخواهد برود آن  سعیدجانم ؟  سعید؟ سعید .....گاه انتظار این روز را نداشتم 

 هم سراغ یکی دیگه ؟

 ست ؟پس عدالت خدا کجا

 ......یادش بخیر

 خانم چشم عسلی؟ -
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 با من هستید ؟  -

 مگه باز هم خانم چشم عسلی اینجاست ؟ -

 .....بله -

 .....سالگی 61نگاهش غرق شدمعاشق شدم در سن  در آغوش

صدای  .....حواسم به تمرین و رنگ و بوم بود ولی صدا کالس نقاشی می رفتم و مثالً مثالً

خوش موسیقی ازواحد مجاور با پسری با موهای لخت و چشمان مشکی رنگ و بوم را در 

.دختر .....صدای موسیقی او خالصه کرده بود و تنها یک واحد ساخته بود به نام عشق 

 گیتار مینواخت  جاورمی شده بود که در آن کالسسعیدچشم عسلی عاشق 

و حتی تنها خواهرم سارا برایم معنا نداشت شب در پدر و مادر  .....شیرین.....دگر مدرسه 

 .....صدای موسیقی معنا میشد و روز با صدای زنگ تلفن و شنیدن جمله دوستت دارم

ی ست روزدان که نمی .....ساله ای شروع شده بود  61آتش بازی چشمان معصوم دختر 

 .در آتش همین عشق چگونه می سوزد
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 فصل دوم :

مدرسه، کالس تقویتی،درس و مشق به کنار ولی ......کالس هایم تازه شروع شده بود 

ولی نقاشی را کنار بگذارم، ینقاشی به کنار،دنیای من بود حاضر نبودم تحت هیچ شرایط

 .....گذاشتم مثل آب خوردن

 بچه ها توجه داشته باشین از هفته دیگه کالس ها به خیابان ششم غربی منتقل میشه   -

همهمه ایجاد شد هر کسی یه چیزی می گفت ،  .....حرف منشی آموزشگاه مثل بمب بود 

 مکان ارزش نداشت،مهم بوم بود مهم رنگ بود و قلمو ،حسی نداشتم

 .....فصل پاییز و ترم جدید در خیابان ششم غربی 

ه اصال باید اسم این کوچه رو بذاریم کوچه دراز .....وای خدا چقدر این کوچه درازه  -

 ؟رویانظرت چیه 

 مهم اینه که میشه رفت سر کالس،چی بگم  -

من میگم راه زیاده تو مثل بچه خر خون ها از کالس حرف میزنی ؟ خوبه ،گ نآخه خ -

 میایی بریم موسیقی پسر های توپی داره های واحد بغلی رویاکالس کنکور نیست راستی 
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سالته اینقدر تو فکر پسری  61خوبه  .....؟کالفم کردی .. دختر ترشیدی .....واای شیرین  -

. وایییییی همه آثار منو ببینن .....یه آدم هنری معروف  .....من اگر یه روز نقاش بشم  .....

 چی میشه 

اسم این کوچه را باید بذارن کوچه  .....رسیدیم تو  با خیال پردازی های .....خوبه خوبه  -

 !!!رویاآرزو های 

 مسخره -

با شخصیتی کامال کالس و رنگ .. به نوعی دوست صمیمی  یار وشیرین ثامت دوست و 

چقدر دوستی های روز های پاک کودکی خالص بودند که به راحتی  .....متفاوت از من 

انتخاب می کردیم دست در دستان هم جای میدادیم از ته دل می خندیدیم و به راحتی 

فکر میکنیم که سالم گرگ ولی امروز برای سالم را علیک گفتن ساعت ها شاد بودیم 

 .....بی طمع نیست و چه هدفی در پشت آن پنهان است چه رسد به دوستی 

 همین طوری ادامه بدی حتما یه نقاش خوب میشیرویاآفرین  -

 خانم اجازه ؟ یه آدم معروف هنری -

کالس با حرف شیرین به هوا رفت  و نگاه چپ چپ من به شیرین باعث شد دوست 

 خودش بدهد  گامبوی من تکانی به
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 استاد .. صدای موسیقی مزاحم کالس ما نیست ؟ -

حرف شیده  یکی از بچه ها خنده و شوخی را از کالس به فضای واحد بغل برد و همه 

 صدا شدندجذب 

و من باز محو رنگ .....نه ، چرا بد باشد با موسیقی شماها با آرامش بیشتری نقاشی میکنید  -

 شدم

 روز هایم به سادگی می گذشت 

که به  یمعلم یمادر رمضانی منیژه ......و یه مادر یه پدر  .....یه خانواده سالم و بی دغدغه 

همسرش ایرج  یعنیشدت به زندگی اش توجه داشت و به نوعی عاشق پدر خانواده 

و به دلیل اعتقادش همیشه در کارها بود حسابدار دو شرکت خصوصی پدر که عظیمی بود

مجبور به تعویض محل کار وهمکار شدن با افراد جدید با  وجدانش درگیر بود و گهگاه

نفره لقمه  4چرا که نمیخواست این خانواده  بود  ان میزانمدستمزدی شاید کمتر و یا به ه

پوستی چشمان عسلی و  سال سن 61با رویامن  حرام را در غذای خود جای دهندو

و خواهر  دختر بزرگ خانواده بودم گندمین و هیکلی که همیشه طرفدار داشت قدی بلند 

فرم هیکل و قد او با آنکه سنی نداشت سال داشت و 8سفید رو و زیبای منسارا که تنها 
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نفره ما بود  4کوچکترین عضو خانواده نشان میداد که میتواند رقیب خوبی برای من باشد 

عمولی در معمولی امید من را به زندگی چند برابر میکردخانواده ای داشتیم م این افراد ،

ترین نقطه شهر که با ایمان به خدا و عشق به یکدیگر راه درست زندگی کردن را می 

آموختیمو پدر و مادرمان آن را به ما درس میدادند و چه تلخ است این روز ها که من با 

م ویگاهی هنوز نیازمند آنم که سرم را روی شانه مادرم بگذارم وبگ دو کودک خردسال

 ؟چه کنممامان من 

روزهای بی فکر و هراس من دست بهدست و فصل به  .....زندگی چه بازی ها که ندارد 

 .....ی می ساختند که باید سختی های زندگی را بر دوش بکشدرویاو فصل میگذشتند 

 دیر شد به اتوبوس نمیرسیم .....شیرین بدو  -

 بیا با تاکسی بریم،حوصله ندارمرویاوای  -

 گمشو، پوالتو پس انداز کن یه بوم جدید بخر از نوع مرغوب  -

 همه دوست دارند منم دوست دارم .....هی  -

 آره واقعا اگه منو نداشتی چی می شد؟ -

 نگاه کن خیس آب شدیم .....مرتیکه مثل گاو میمونه  .....شعوریب -
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باعث شد که صدای ترمز یه ماشین و ایست آن در جلوی پایمان و پیاده شدن راننده آن 

 من و شیرین مات و مبهوت به آن بنگریم..

 .....ابلهی  . واقعن.....حیف گاو  -

 شیرین آروم باش -

 چیزی که نشد ؟ .....ذرت می خوام خانم عواقعا م -

 نگاهش کردم چشمان گیرا و موهای لخت همین را دیدم و دیگر هیچ نه دیدم و نه شنیدم

 مه ؟من اینجا لبو هستم ؟ فقط این خان -

 .....آن هم از نوع لبویی وقتی به من میگی گاو خودتم االغی -

نگاهی به  .....صدای خنده پسرها و دختر های اطراف باعث شد من از کما بیرون بیایم 

 اطراف کردم و گفتم 

 .....بریم شیرین  .....مشکلی نیست  -

در فکر بودم شیرین مدام حرف میزد .. دری وری میگفت .. نگاهش نمیکردم ..  .....رفتیم 

 به سر من آمده ؟ بالییچه  .....خدای من وای 

 ردی من دارم با روح حرف میزنم کالفه ام کردی .. نکنه مُرویاوای  -
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 ،مسخره -

 کجایی ؟ -

 پیش تو  -

 میگم آقا گاوه خوشگل بود نه ؟ -

 آره -

 ما بذارید برسونمتون .بیشعور نگفت خان.....ظر من موافقی .. میبینم که با ن.....اِ -

نگاهش کردم .. چیزی در وجود شیرین نبود یعنی روزی میاد که این دختر بزرگ بشه ؟ 

 من که فکر نمی کنم ..

کاش  به خانه رسیدم در راه تمام مدت به پسره فکر می کردم کاش اسمش را میدانستم

 می رم همه چیزو برای مامان میگم این بهترین راه حله .. اصلن .....کاش .....

 سالم  -

 .....عزیزم خسته نباشی دختر نقاش من سالم  -

 مرسی مامان ، سارا کجاست ؟ بابا ایرج؟ -

 رفتن خانه بی بی گوهر .. -

 من عاشق این پیرزن همسایه هستم کاش منم میرفتم -
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خدا خیرش بدهد چقدر در روز های اول زندگی به من و ایرج کمک کرد .. شاید اگر او  -

 خوبه ؟ ؟ریمبجمعه با هم میخوای  نبود من رسم عاشقی را یاد نمی گرفتم

 جواب ندادم .. نگاه کردم .. می خوام بگم .. می گم 

 مامان .. -

 .....جان مامان  -

 ..هیچی. -

ع  "از همون نه های "عن "می گفته کاش می گفتم ، کاش جلومو می گرفت  کاش ک

 ولی نگفتم.....امکان ندارددار که یعنی به هیچ وجه "

 م آوردصدای زنگ در منو به خود

 ....... ایرج و سارا  آمدند رویابدو  -

 سالم بابا ایرج ..  -

 .....سالم عزیز بابا  -

 .....بیا بستنی لیسی رویاآجی  -

 .....ای جونم بستنی تو بهترین لیس دنیاست  -
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 .....چقدر دلم برای سارا تنگ شده ، برای مامانم ، برای بابا ایرج برای عزیز بودن 

 یعنی زندگی برگشت به روال عادی یعنی سادگی ..،بومرنگ و ،مشق ،درس، مدرسه

شیرین دوست من روز به روز تپل تر و ملوس تر می شد و من روز به روز دقیق تر و 

سال به سن ما می افزود ما را از نظر عاطفی و  61دو خصلتی که اگر تنها  .....محاط تر 

سال می  61ی که االن به دوستی با فاصله ای زیاد مواجه می کرد ولی قدمت این دوست

رسد باعث شد که گهگاهی از هم بی خبر نباشیم هر چند که شیرین تمایل زیادی به ادامه 

 ......این دوستی ندارد و به قول خودش دوری و دوستی 

 جونی رنگ می خوام .. قرمزرویا -

 نمیدم .. قرمزم رو می خوام -

 داری قلب میکشی؟ -

 ......میگما  -

 .....نه -
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می خواستم او را اذیت کنم می گفتم گامبو و  وقتی اش حساس بود و هرشیرین به چاق

کم میکرد و عمر دوستیمان را کوتاه می کرد رااز ته دوستیمان  هدقیق 1او به قول خودش 

 دقیقه از آخرش کم میکنم 1می گفت االن قهر نمیکنم 

 خیله خوب بگیر -

 تاریکه .. می ترسمامروز زودتر بریم پاییز شده خیلی دیر میرسیم هوا رویا -

 باشه به خاطر تو با تاکسی میریم .. -

 پس هی از تیچر سوال نکن -

 خینگ اون کالس زبانه تیچر داره اینجا هنره .. استاد داره ..بریم -

با تاکسی رفتیم در راه کلی حرف زدیم خندیدیم و بستنی خوردیم .. به قول شیرین 

ه یه بستنی .. روزهای خوش دوباری باز روز دگر و کالسی دگر آخرین بستنی سال ول

کودکی چه زود مرا بالغ عشق کرد و نه رنگ وبوم و سه پایه اثر داشت و نه بستنی و 

 ......اتوبوسو نه شیرینی دوست تپل من شیرین تاکسی و صف  

روز به روز  .....کالس های من در پاییز به موقع انجام میشد و من در رفت آمد بودم  

 .....موفق تر 
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 تر چشم عسلی؟دخ -

 با من هستید ؟  -

 چشم عسلی اینجاست ؟ دخترمگه باز هم  -

 .....بفرمایید -

 شناختید ؟ .....باز هم دیگه رو دیدیم  .....باورت میشه  -

 .....بله  -

 ......پرید وسط حرف ما  شیرین مثل فنر 

 ....... آقا گاوه رویا.....ا -

 سعیدبیچاره پسره یا همون آقا گاوه سرش را انداخت پایین و گفت  -

 شما کجا اینجا کجا؟ اومدین پز ماشین تو بدی؟ -

 من اینجا موسیقی تمرین میکنم  -

 ؟رویا. میگم نمیذارین ما نقاشی کنیم از دنگ دنگ شما می بینی .....اٍ  -

 هستید رویاشما  -

 بله منم شیرینم  -

 .....بیشتر تلخی  -
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بدون کالمی حرف با  .....نگاهی به من انداخت در نگاهش چه بود که مرا می لرزاند 

در آغوش نگاهش غرق شدم چشمانی باز و قلبی که از تپش می خواست فریاد بزند 

 سالگی 61شدم در سن عاشق 

 عاشق شدم و زندگی باختم .....شد زندگی من به راحتی دل بستم  .....سعید 

پسری با موهای لخت، صورتی خالصه میشدساله  22ت عشریید سعدیگر روز ها در 

دانشجوی سال دوم در دانشگاه دولتی کشیده و سبزه رو و الغر اندام و نگاهی گرم و گیرا 

با هم می رفتیم و با هم بودیم و شیرین نیز به این باور  ......درس و مدرسه !!! عاشق و 

و  ه فقط خدا میداند پایان آن چیسترسیده بود که دوستش در دل گرو عشقی دارد ک

 . آقا گاوه !.....داشت دارد و شاید خواهد داشت سعید همیشه دل پری از 

ساله چگونه دل به پسری بست شاید خیلی  61گفتن اینکه چگونه شروع شد و یه دختر 

عمیق بود آنقدر همدیگر را دوست  سعید تکراری باشد ولی انقدر سادگی من و عشق به 

در وجودم ترسی ایجاد نمی سعید داشتیم که اختالف طبقاتی و موقعیت مالی بسیار عالی 

 کرد که شاید در آینده برای من مشکل ساز باشد.



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

16 
 

بچمون !!! و همیشه سعید دستم در دستانش جای داشت و شیرین در کنارمان .. به قول 

تر حرف بزند با خوراکی او را ساکت میکردیم برای ساکت ماندنش و اینکه کم

در پارک و سینما و شهربازی خالصه میشد جمعه سعید قی من و یکالس نقاشی و موس.....

تمام مدت مدرسه کالس تقویتی داشت !!! بجز  برای راضی کردن خانوادهها کوه بودیم و

زیادتر بیرون  را نمی شناخت ولی کم شدن عالقه من به نقاشی وسعید شیرین هیچ کس 

را عشقی مرفتن به بهانه های مختلف دم تلفن نشستن و یا بیتاب بودن من پرده از راز بلوغ 

مثل همیشه خودش حرف بزند ولی نمیزدم رویامنتظر بود .....برای مادر آشکار میساخت 

مادر طاقت نیاورد و شروع کرد به صحبت از عشق های زود گذر و تا آخر سر یک روز

کرد از چشمانش شرم داشتم  مادر نگاهم .....دلم لرزید  .....و .....آنها و  نداشتسرانجام ن

و در آخر حرفها و  .....می خواستم بداند ولی این راه را برای من سخت تر می کرد  .....

 ؟  این مرد جوان کیسترویا.....حاشیه ها پرسید 

 کسی نیست مامان شک داری؟ -

نه شک ندارم مطمئن هستم دخترم با آغاز سن بلوغش دل در گرو کسی دارد که می  -

یادت نرود من یک معلم هستم و خصوصیات رویا.....تواند ترس را در دلم بیدار کند 

 دخترم را از هر کسی بهتر می شناسم



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

17 
 

 ولی خوب باید بگم .....م داشتم نگاهش کردم شر

مهربونه .. منو  ،آشنا شدم .. به خدا خیلی پاکه .....خوبه  من با یه پسری که خیلی .....مامان  -

 یه رشته خوبه راستی دانشجو  خیلی دوست داره مامان

همیشه به درس و دانشگاه توجه داشت نظر بهتری داشته  م کهشاید این را گفتم تا مادر

 ...........باشد 

و بعد یک آه  .....نگاه نگاهی عمیق و یک سکوت طوالنی  .....مادر فقط نگاهم کرد 

 عمیق به حرف آمد 

سال داری درست هنوز تموم نشده وقت 61تو فقط رویایعنی به نظر تو مهربونی کافیه ؟  -

 کجا آشنا شدی ؟ .....درسه 

 واحد بغلی کالس نقاشی -

 پس معلومه چرا رنگ و بوم تو کمرنگ شده -

 اریم دمامان ما همدیگرخیلی دوست  -

 دوست داشتن همیشگی نیست  -

 مگه تو بابا همدیگرو دوست نداشتین ؟  -
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 اینطور که االن دوست داریم نه -

 بر عکسه ؟ -

 تجربس -

 ......مامان  -

 نه ع -

 مامان -

برو بیشتر به درس و مشقت برس وقت تو برای این کار خیلی  .....حرف ها زده شده رویا -

نگذار رویازیاده تو می توانی بهترین انتخاب راداشته باشی و بعد ها به این عشق بخندی 

من محدودت نمیکنم چون عاقلی ولی  .....این عشق در آینده تو را به دردسر بیاندازد  

 !!! نشنومی اون دیگه اسمی از این پسره و حرفی از ذهن تو برا

و جوابم نگاه مادر بود. کاش توجه می کردم و امروز خوشبخت بودم سعید آرام گفتم 

دیدار های پنهانی و صحبت های سعید ولی گوش نکردم و پافشاری من برای عالقه 

 انقدر که از حد و مرز گذشت  .....یواشکی بیشتر شد 

 نذارن دیونه میشممن چه کنم ؟ اگر نشه .. اگه مامان بابام سعید  -

 نترس من همیشه کنارتم قول میدم -
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 ......چه قول عمیقی 

 .....سعید  -

 غرق شدم.....نگاهم کرد 

 می خوای با سپیده صحبت کنم ؟ -

 به نظرت مامانت حرف خواهرتو قبول می کنه ؟ -

 ولی من تو را از دست نمی دم .....نمیدونم  -

 ز دست نداد تا روزی که خودش خواست و بعد مرا پودر کرد ا، کاش می داد 

روز ها می گذشت مادر به سختی مرا کنترل می کرد ، دیدار هایم پنهانی تر بود و برای 

یا هر فکری در ذهن  .....فکر فرار از خانه .....مثل مرغ پر کنده بودم سعید شنیدن صدای 

ادر راضی شود .. شیرین می گفت کوچک من جای می گرفت که وسیله ای باشد که م

خر مادر بود و در ضمن مگر پدر قبول آبا پدر صحبت کن ولی میدانستم حرف اول و 

 میکرد ؟

ماه از دوستی عاشقانه ما میگذشت که به  9روزهایم گذشت نزدیک به  .....ولی گذشت 

 .....رفتمسعید پیشنهاد شیرین من به خانه 
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.. سعید میترسم .. سعید امانت نگه من چه پرو هستم مسعید لباسم خوبه؟ مرتبم؟ سعید  -

 ؟سعیدسپیده خونه هست؟ 

 نیا !!!!!!!!!!!!!!! .....کالفه شدم رویا -

ماشین را پارک کرد و بغلم کرد و گفت  .....متوجه شدسعید .....بغض راه گلومو بست 

مردونه انداخت و بعد یه نگاه .....تو مال منی هیچ وقت نمی خوام از دست بدمت  .....

 اشک هامو پاک کرد و راه افتادیم

دم در دو تا بوق زد و سعید .....تعجب کردم  یو عمارت به آن بزرگسعید از دیدن خانه 

مردی میان سال در را باز کرد سالم کرد و تعظیمی کوتاه و گفت خانوم منتظرتان هستند 

 .....من فقط نگاه می کردم مثل فیلم ها بود  .....

 بیا ماشینو پارک کن سروخآقا  -

 سعیدسالم خانم، چشم آقا  -

بود یا سعید بیشتر در تعجب بودم تا اینکه بخواهم جواب سالم بدهم این بابای 

ند سال قبل به رحمت خدا نگفته بود که پدرش در اثر بیماری چسعید ؟اگر خدمتکارشون

 من گیج شدم کاش مامانم هم اینجا بود  باور میکردم که این مرد پدرش است  رفته حتمن



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

21 
 

راهرویی مرا به یک سالن گرد هدایت میکرد سمت چپ اتاقی  .....وارد عمارت شدم  -

با در نیمه باز پرده های ضخیم زرشکی مبلمانی از جنس مخمل و کتابخانه ای که تا 

رو به  ومی داد افراد کتاب خوان در این خانه از  نشانو سقف در آن پر  از کتاب بود 

همیشه میگفت اتاق قبل از خانه و در واقع سعید روی آن اتاق اتاقی دیگر بود که بعدها 

اتاق مهمان هایی بود که خانم خانه یا ملک خانم اجازه ورود افراد را به خانه نمیداد و در 

، و حرف آخر را ملک خانم می زد و روی آن دگر هیچ اتاق حرف ها زده می شد نآ

 .....گفته نمیشد 

در کنار آن سرویس بهداشتی بود و روبه روی سرویس و درست در کنار کتابخانه  -

آشپزخانه کوچکی بود که بیشتر شبیه چایخانه یا قهوه خانه بود برای پذیرایی از مهمانان 

اتاق قبل از خانه!!!! رو به روی راهروی هدایت کننده به سالن گرد یک ردیف پله مارپیچ 

خانه از آنجا شروع می شد ، سالنی بزرگ با چندین دست مبلمان،  بود که در واقع اصل

میز نهار خوری، وجایی برای صرف نوشیدنی!!! و جالب آنجا بود که این سالن نیز مانند 

ولی با تفاوت چندین برابری آن!!! و باز دو ردیف پله برای اتاق  بود سالن پایین گرد

 خواب ها که من نتوانستم آنجا را ببینم!!!

 سالم من سپیده هستم -
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و طراحی که درسش را سال سن داشت  24، سال بزرگتر2با اختالف سعید سپیده خواهر 

بود مشغول به کار سعید در رشته طراحی تمام کرده بود و در شرکتی که متعلق به عموی 

.سفید رو با موهای خرمایی که ترکیب رنگ عجیبی با چشمانش داشت چشمانی .....بود 

لبهای کوچک و قرمز ترکیب تک تک اعضاء صورت سپیده زیبا بود ولی درشت و 

ببری ولی در مجموع  موقتی اور ا میدیدی نمی توانستی به عنوان یک دختر زیبا از او نا

مهربانی خاصی در صورتش موج میزد و سیرت زیبایی داشت و هنوز هم دارد و حامی 

 الم بیرون آوردصدایی من را از این ع !!!من شد در روز های تلخ

 .....سالم -

 منتظر است مامان ملکنگران نباش  -

- ........... 

کنارم بود ولی دستم را نمی سعید سکوت کردم دلم آب میخواست فضا سنگین بود 

ف ارتو خونه راهم نمیده!!با تع .....اگر مامانم بفهمه من اینجام  .....عرق کردم  .....گرفت 

زن میانسال الغر اندام سبزه رو و قد بلند برای پذیرایی به طبقه شریفه سپیده و دستورش به 

بر روی یکی از مبل ها که نزدیکترین مبل به پله ها سعید به خواست  .....دوم هدایت شدم 

 بود نشستم و منتظر ملک خانم شدم !
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کفشی نشان دهنده آن بود که زنی وارد میشود و نشنیدن صدای تند این  تق تقصدای 

نشان میداد که فردی آهسته قدم بر میدارد که میتواند الغر نباشد و کمی سن دار ضربان 

این تصور من بود از صدا و قتی این صدا به تصویر برایم تبدیل شد دیدم زنی با قامت  .....

استخوانهای درشت و سپید رو در  چهره ای که رو به کهولت می رفت و نه چندان بلند

از جذبه او .....و پوست سپیده نبودسعید بی شباهت به صورت ه کچهره ای کنارم ایستاده 

به راستی ترسیدم یاد مامانم افتادم اقتدار و قدرت او مانند مادرم بود ولی جذبه او خیلی 

ک خانم تنها پسرش را برای همیشه لبیشتر بود چرا که مادرمرا بخشید و رضایت داد ولی م

 کنار گذاشت و او را از ذهن پاک کرد.

 سالم -

 هستی رویاتو  .....سالم  -

 بله خانم -

 میدانی اینجا روبه رویت چه کسی نشسته ؟ -

چه می گفتم ؟از چه حربه ای برای وارد شدن در دل این زن استفاده کنم  .....مکث کردم 

 ؟ 

 .....و سپیده سعید بله مادر  -
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 چرا نگفتی ملک خانم ؟ خانم این خانه ؟ -

میتوانست  .....را کنارم میبینم سعید من مادر  .....میگیرد  شچون زن ابتدا در مادر بودن نق -

این دیدار در پایین ترین نقطه شهر در یک اتاق نمور و تاریک باشد ولی باز هم شما مادر 

و نبود من هیچ وقت در این عمارت مهمان نمیشدمسعید اگر و قابل احترام بودید سعید 

 .....و سپیده هستید سعید مادر  مشما ملک خان . پس.....احترامی به صاحبخانه نمیگذاشتم 

 و تو یک دختر جسور -

من این جسارت در صحبت را از پدر مادرم به یادگار دارم چرا که واژه ها میتوانند همیشه  -

 تاثیر گذار باشند ..

 وشغل پدر و مادر تو ؟ -

 پدر من حسابدار دو شرکت خصوصی است و مادرم معلم دبیرستان دخترانه !!! -

 ختر یک فرد فرهنگی هستی پس د -

 بله -

 و علت عالقه تو به پسرم ؟ -

 برایم ارزش داردسعید وجود  .....این خانه و پول او نیست  -

 متولد چه ماهی است ؟سعید تو میدانی  -
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 خرداد -

 و آیا خصوصیات افراد این ماه را میدانی ؟  -

 خیر ، عالقه ای به طالع بینی تا امروز نداشم،  -

خصوصیات افراد خرداد خیلی با طالع آنها هماهنگ است ، افرادی دمدمی مزاج ودو  -

حظه ای عاشق تو و لحظه ای متنفر هیچ گاه نمی توانی آنها را یعنی ل .....شخصیتی 

 در لحضه تصمیم میگیرد ، و این میتواند برای تو مشکل ساز باشد سعید .....بشناسی 

را هم خدا میداند نمیتوان االن بخاطر خصوصیات ماه  همشکلی ندارم، آیندسعید من با  -

 دست بکشمسعید خرداد از 

 ؟نظر پدر و مادرت چیست -

 است پدرم نمیداند و مادرم مخالف -

 چرا؟ -

 چون سن مرا برای ازدواج کم میدانند  -

 ؟سعیدو نظرش درباره  -

 را نمیشناسد،سعید  -
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خیلی موفق میشوی میتوانی ده در آین .....زیبا  البته به هر حال تو دختر جسوری هستی و -

 خدا نگهدار،را فراموش کن خوشحال شدم سعید رست باش و ولی اکنون به فکر دَ

حتی منتظر جواب من هم نشد  دور شدسعید و با همان کفش ها با صدای تق تق از من و 

برای ترک خانه کیفم را شل سعید و من مات و مبهوت به او خیره شدم و با صدای  ......

 .....جای دادم سعید در دست گرفتم و خودم را در اتومبیل 

لی بود وپس مشکل خانواده های ما  .....تا نزدیک منزل ما تقریبا هر دو ساکت بودیم 

 دست من است  مری داد و گفت راهی پیدا می کنم نقطه ضعف ملک خانامرا دلدسعید 

در زندگی و سعید استرس و ترس شدیدی از نبودن چند روز به همین روال گذشت 

ترسیدم .. چند بار با سپیده صحبت کردم ولی او هم جرات  آینده من وجود داشت می

 اینکه بخواهد به ملک خانم حرفی بزند را نداشت

حرف شده بود و کمتر تمایلی به دیدن من داشت وقتی تماس میگرفتم با کم سعید 

 .....و ای قوت قلب برای من بود آرامش می گفت درست میشود 

روزهایی سخت که گذشت آن به کندی سیر میشد، مادرم خوشحال بود فکر می کرد 

کمرنگ شده است و روزهای پایانی خودش را طی میکند و من نیز سعید رابطه من و 
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به راستی نبود من هیچ خبری از او نداشتم  .....نبود سعید همچین حسی را داشتم چون 

دوست و همکالس دانشگاهی او نیز  "عابد پور مهرداد"سپیده هم بی اطالع بود و حتی 

 .....اظهار بی اطالعی می کرد 

 زنگ زدم  مهردادطاقت نداشتم و به 

 کجاست ؟سعید .....بگی  .....بگی  .....، میشه مهرداد -

نم نگرانم پایان ترمه نزدیک به حذف کلی دانشگاس باور کن باور کن م .....رویانمیدونم  -

نمیدونم چی شده االن سه هفتس که از او هیچ خبری ندارم نمی خوام الکی سر هیچی از 

 امتحانات بمونه ومشروط بشه 

 مگه میدونی سر چی نمی خواد امتحان بده؟ -

 آره گفت مادرش با حضور تو مخالفه اونم قهر کرده  -

 احمقه ؟سعید کی با درس ؟ با دانشگاه ؟ وای خدا مگه  قهر کرده ؟ با -

 اگر شما یا مادرش یا هر کس دیگه ای پرسید بگه نمیرم امتحان بدم همیننمیدونم گفت  -

بود سعید خوشم نیامد هنوز ندیده بودمش ولی حرف او همیشه بین من و  مهرداداز لحن 

حتی گاهی به شوخی شیرین را برای او در نظر میگرفت و من خیلی راضی نبودم چون 

ارش در دید یرا مناسب نمیدانستم حس خوبی نداشتم و هیچ گاه تمایلی برامهرداد
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وجودم ریشه نمی انداخت. دوباره روزها می گذشت .. یک روز عصر در خانه نشسته 

و باران تند چشمان من هم رو به پایین در  بودم برف ریز دی ماه در حال بارش بود

روز ضعیف تر و بی حوصله من خبری نبود و این مرا روز به  سعیدحرکت بود .. هنوز از 

تر می کرد نگاه نگران مادرم مرا عذاب می داد و سعی بر آن داشت که بی تفاوت باشد 

نمیدیدم ولی تقدیر  راسعید تا زهر این عشق از تنم بیرون برود کاش میرفت کاش دوباره 

شیرین زبانی های سارا برایم .....چیز دیگری برایمان در نظر داشت و ما بی تفاوت بودیم 

بیمعنا بود و حوصلم را سر می برد حرف های شیرین برایم تلخ بود و تنها چیزی که می 

بود که هیچ خبری از او سعید توانست مرا از این حال و روز در بیاورد تنها و تنها 

مثل قورباغه روی  .....نبود.صدای زنگ تلفن مرا از حال و هوای خودم بیرون آورد 

و در کمال تعجب صدای آشنایی راشنیدم که هیچ گاه انتظار نداشتم با  .....گوشی پریدم 

 ، ملک خانم پشت خط بود ..همان ابهت

 کجاستسعید  -

 سالم ملک خانم -

 کجاستسعید سالم ،  -

 .....نمیدانم من هم  -
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 نگرانی تو برایم ارزش ندارد، هر چی میدانی بگو -

این زن چرا این طوری حرف میزد ؟ هرچی غرور هست تو وجودش جمع شده هیچ گاه 

 ......نمیتوانم با او کنار بیایم 

 .....سعید دوست  مهرداد.....ملک خانم  -

 خب -

 .....نمی خواد امتحان بدهد ، گفت دانشگاه نمی آید و سعید گفت  -

بجای ر ، ممنون لطف خیلی بزرگی کردی و خوشحالم که بچگی نکردی و که اینطو -

 به من و خودت کمک کردیسعید یک پارچه بودن با 

 کجاست ؟سعید شما میدانید  -

 االن با کمک تو بله ، خوشحال شدم خدا.. -

 ملک خانم !؟؟!؟ -

 بله -

 ......میشه من را بیخبر نگذارید  -

 )سکوت( ............... -
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 .....ثانیه ای گفت خدا نگهدار و گوشی در دست من با بوق ممتد  61و بعد از یک مثک 

 نشان میداد که امیدی نیست 

تنها کسی که شاید می توانست مرا دلگرم کند سپیده بود انگار خواهر من بود از دست 

 .عصبانی بود و به من امید میدادسعید 

 کجاست ؟سعید سپیده تو می دانی  -

 حدس می زنم رفته باشه لواسون پیش مش رحیم نه .. ولی -

 ؟مش رحیم  -

رو برد تو ده سعید .....کمک کرد سعید تو روزهای مرگ بابام خیلی به آره یه پیرمرد که  -

 ماه مثل یه پدر به اون کمک کرد 2خودشون و 

 چرا پدرت فوت کرد ؟ -

یه روز تلخ  سال پیش بود از سرفه و رنگ پریدگی شروع شد و به سرطان ریه ختم شد 1 -

 تو بهار در گذشت و ما رو تنها گذاشت 

 روحش شاد  -

- ----- 

 مامان ملک میخواد چی کار کنه ؟  -
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ی هکمک کنه و راسعید نمیدونم حتما میره لواسون شاید مش رحیم به مامان ملک و  -

 جلوی پای آنها بذاره

 باشه ناونجا سعید اگه  -

 هست نگران نباش -

 منو بی خبر نگذار  -

 حتماً -

صحبت های من با سپیده همیشه در همین حد ادامه داشت و من تقریبا در جریان امور 

از جزیات  بیشترمیدانستم ملک خانم می خواد بره لواسون ولی .....بودم سعید مربوط به 

 م،تخبر نداش

شیرین یاور خوبی بود ولی کمرنگ شده بود به کالس میرفت، حرفی نمیزد شاید با کسی 

تمام زندگیم از من دور شده بود چه برسد به سعید نمیدونم ولی بخاطر  در ارتباط بود

سارا خواهر عزیز من روز به روز بیشتر خودش را در دلم جای میداد اگه االن  .....شیرین

در کنارم بود میتوانست یه خاله خوب برای کودکان بی گناه من باشد ولی نه سارا هست 

کس دیگری افراد جدیدی در زندگی من حضور دارند  نه سپیده نه پدر و مادرم و نه هیچ

 .....که آن روز ها روحم هم خبر نداشت چه بالیی به سرم خواهد آمد 
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من دلم برای مادرم تنگ شده !!! و این جمله ای است که هر صبح باید با طلوع هر 

 خورشید در ذهن من نقش ببندد تا روز من آغاز گردد.

در کنج اتاق نشسته بودم در دستم بلوزی بود که سعید  غروب یک روز دیگر از بیخبری

رادیدم چون سردم بود به تنم کرد و خودش سرما را تحمل کرد و سعید روز آخری که 

 و شاید یک یاد بود سعید این بلوز شده بود سمبلی از 

 سارا در اتاق مشترکمان بازی میکرد و از دنیا بیخبر بود مادر مشغول آشپزی بود و پدر به

سال  61زندگی عادی و من در حالت انفجار بودم  ن نشسته بود .. یکتماشای تلویزیو

 داشتم و در دلم غم پر میزد !!!!

یفن چرخواند سارا همچنان گرم آصدای زنگ درنگاه من ومادر و حتی پدر را به سمت 

 بازی بود و مادر پاسخ گوی صدای زنگ !!! در کمال تعجب ملک خانم بود که به همراه

 آقا همان مردی که یک بار من دیده بودم دم در منزل ما ایستاده بود خسروراننده شان 

مادر به رسم احترام به جلوی در رفت و با تعجب ملک خانم را به داخل راهنمایی کرد  

 .....بالیی سرش آمده و ملک خانم من را مقصر میدانست که اینجا آمده بود سعید حتما 
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ره گر بودم ،یک جعبه کوچک شکالت از نوع مرغوب در دستان من از درون اتاق نظا

ملک خانم بود که روی میز غذا خوری ما جای گرفت با پدر و مادر سالم علیک 

 مختصری کرد وخودش را معرفی کرد..

شما شده و زندگی اش را رویا، پسری که دلباخته سعید شریعت هستم ملک شریعت مادر  -

 فنا کرده !!!

ر نگاه می کرد مادرم مات و مبهوت روی لبه چوبی مبل نشسته  بود و حتی بیشتر رو به پد

توان نداشت تا از مهمان دخترش که هیچ کس نمیدانست به چه قصدی در منزل ما جا 

 خوش کرده پذیرایی مختصری کند.

 ملک خانم که به خوبی میدانست جو سنگینی در خانه حکم فرماست ادامه داد

می خواستید به میل خود دخترتان را شوهر بدهید میدانستید زمان جناب عظیمی ، اگر شما  -

مناسب تری با فردی که از طبقه شما باشند دخترتان خوشبخت می شود و اگر من برای 

هستند که سعید و رویابه میل خودم می خواستم زن بگیرم االن اینجا نبودم ولی این سعید 

د البته همسر شما ) رو به مادر( تذکرات خود را خراب کنند و من و ص هخواهند آیند یم

 الزم را داده ایم ولی هرکس خودش مسئول زندگی خودش است و ما وسیله ای..
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رو به مادرم کرد وگفت این زن کیست از در این میان پدر وسط حرف ملک خانم پرید 

. او بچه است .....سال دارد  61و ازدواج او تنها رویامن چه کرده ؟رویاچه حرف میزند؟ 

 خانم شریعت.....بچه  .....

من به خواست و شرط .....شما این گونه فکر نمی کنند رویای من و سعیدمیدانم ولی  -

بعد از امتحان میرود و  هبرای ادامه دادن تحصیلش اینجا هستم .. قول داده که به جلسسعید 

ست و اما برای سعید ازدواج کند این شرط من برایرویاقبولی در این ترم میتواند با 

باید برگه  .....را دوست دارد و برای خودش می خواهد سعید سکه واگر  6مهریه  .....رویا

تعلق رویامی رسد حتی ریالی به سعید ای را امضاء کند که نشان بدهد که از ارثی که به 

تا یک سال توانستند زندگی خوبی داشته باشند و من به این سعید و رویااگر  .....نمیگرد 

نتیجه رسیدم به گونه ای برایش جبران میکنم ولی شرط من برای ازدواج این دونفر همین 

در خانه ما میتوانند زندگی کنند ما نیازی سعید هست که  است و در اتاقی که مخصوص 

کنار گذاشته اید می توانید به رویاه به جهیزیه ندازیم و اگر شما مبلغی را برای جهیزی

وارم سال بعد در این زمان من حرف هایم را زدم امیدعنوان سرمایه برای او پسانداز کنید 

 .....جدایی این دونفر نباشم ناجیمن 



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

35 
 

نقش می بست ای مناسب بود که برای مادرم مبهوت کلمه ......مات بود و .....بیچاره پدرم 

جی این خانم ترسناکه کیه ؟ و من در آن لحظه آری است و گفت سارا هم فهمید خب .....

من که پول نمی خوام پس چرا ملک خانم شرایط گذاشت ؟ من  .....به راستی ترسیدم 

که سارا یادآوری کرد که پدر صدایم میکند به جایی رفتم که  مدر همن افکار بود .....

ومن چه  ببافمبه دست من میدادند تا بزرگان در آنجا آینده مرا نقش می زدند و نقشه را 

 .بد بافتم این نقش هزار نقش را

چهره پدرم پیرتر به نظر میرسید و مادرم نیاز به کسی داشت که شانه هایش را فشاری دهد 

 و باز صدای مردانه پدر مرا به خود آورد.....و بگوید آرام باش درست می شود 

سعید م بابا این خانم چه میگوید ؟ تو و ازدواج در این سن کم ؟ با این شرایط ؟ این رویا -

 کیست ؟

 .....من  .....بابا من  -

 واینبار صدای مادر بود که با همان تحکم به من میگفت باید بگویی نهع!!!!!!!!!!!!!!

فرصت را رضایت پیدا کرده من این سعید ولی من می خواهم حاال که ملک خانم به زور 

 از دست نمیدهم و به خواسته ام میرسم
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 ......جلسه سردی بود اصال شبیه به خواستگاری نبود 

سال داشت می خواست بدون مهریه و  61دختری که تنها  .....عظیمی رویامن  .....من 

ه ای ازجانب همسر تنها به واسطه قلبش وارد خانه ای شود که یپشتوانه بدون دریافت ارث

من  .....سویت اتاق خوابش می شد و فرمانبر این خانه ملک خانم بود تنها یک 

میخواهد زن خانه شود و  ......امروز دست به هیچ نزده و بلد نبودم ی که تا به رویا.....رویا

 .....سرد و گرم روزگار را با سن کم تجربه کند 

نیز در آن سعید جلسه ای دیگر که حضور  ملک خانم به واسطه حرف پدر و درخواست

مادر و پدر وارد  .....ملک خانم از خانه ما بیرون رفت باید برگزار می شد نقش داشت 

اتاقم با سارای کوچک!!! تا روزی که  در  جلسه ای در اتاق خود شدند و من مبحوس

با سپیده و ملک خانم به طور رسمی به خواستگاری من آمدند تقریبا بین من و پدر سعید 

چند بار نصیحتم کرد حتی بی بی گوهر در  .....نشد و مادر بسیار سرد بود حرفی زده 

 جریان امور قرار گرفت و از سر و گرم روزگار برایم گفت 

بی بی گوهر همسایه پیر و قدیمی پدر و مادر من در روز های نخست ازدواج که حرف 

 های بی بی بی تاثیر در زندگی آنها نبوده و دلگرمترشان کرده بود.
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 به بی بی نگاه کر دم خاطراتش برایم محترم بود ولی مرغ من یه پا داشت

به زمانی کوتاه در آنچه بر من و خانواده ام گذشت در بین این دوجلسه گفتنی نیست 

بعد از  .....وضوح گرد پیری را بر چهره پدرم دیدم مادرم شکست و من چه کردم 

به گذشته می نگرم این تلخ ترین و سیاه  گذشت سالها اکنون که با کولباری از پشیمانی

و جلسه  که با پدر و مادر بی گناهم چه کردم تا رضایت دادند اینترین خاطرات من است 

خدایا من نیز دو فرزند دارم آنچه من به سر خانواده ام آوردم را تو  خواستگاری بر پا شد

 به سر من نیاور چرا که من تنهایم 

با کت و شلوار رنگ به رو نداشت و سعید بلی ولو شده بود ملک خانم با ابهتش روی م

ود .. حتی به مادر و من مثل همیشه با وقار ب که خجالت  می کشید و باز سپیده جانم

 کمک  می کرد و نقشی در پذیرایی نچندان مفصل ما داشت

این بار ملک خانم شروع کننده حرف ها نبود سکان کشتی به دست پدر سپرده شده و 

 شروع کرد

پسر بدی نیست من تحقیق کردم ولی دو سعید آقا  .....ما نیز به این وصلت رضایتی نداریم  -

من راضی نیستم  .....نفر تا زیر یک سقف نروند هیچ شناختی نسبت به هم پیدا نمی کنند 
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است که می دانیم از چه حرف رویاهم راضی نیست ولی حرف آخر حرف رویامادر 

چه پدر و مادرم بگویند !!! این واقعیت تلخ است من برای دخترم هرمیزند و نمی گوید 

نقشه ها داشتم نمیخواهم برای مهرش چانه بزنم نمی خواهم بگویم خانم شریعت شرایطت 

چشمانت را باز کن همین و می دانم دختر رویامی گویم  .....را آسان کن تا دختر بدهم 

 ودمن با چشمان باز وارد خانه بخت خود نمی ش

سعید ز در گوشم هست کاش چشمانم باز می شد و می گفتم وحرف های بابا ایرجم هن

ولی بجای .....ولی باز نشد تا به امروز باز نشد شاید تنهایی چشمانم را باز کند  به سالمت!!!

و  کالم مبارک باد  به سالمت صدای دست زدن شل و بی حال جمع دوخانواده را شنیدم

حلقه ای از برلیان در دستانم جای گرفت که تا به امروز در دست چپم خودنمایی می 

 کند!!!

آنچه در آن جلسه گفته شد مهم نیست مهم آن بود که اسفند ماه بعد از دریافت ریز 

من و او با هم به زیر یک سقف میرفتیم و ملک خانم اینبار برایم سعید نمرات قبولی 

به جواهری ازترین جشن را که حتی در خواب نمیدیدم با سرویسسخت نگرفت و زیبایی 

به من هدیه داد با یک سکه طال مهریه و محروم از ارث سعید و دید اقوام  یادگار رسم 

 در صورت فوت او و همین سعید 
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کمکش بود و من مشغول رویا  مهردادند اباجدیت درس می خوسعید ما منتظر بودیم 

خرید جهیزیه نداد و کل مبلغی که پدر و مادرم به من می پردازی ملک خانم اجازه 

تبدیل به سکه طال شد و سرمایه ای برای روز مبادای من خواستند به عنوان جهیزیه بدهند 

!!!! 

 81اتاق که چه عرض کنم یک سوییت  .....خالی شود سعید ملک خانم دستور داد اتاق 

تمام وسایل قدیمی  .....ارتمان بود متری بزرگ، به قول شیرین خودش واحدی از یک آپ

به انباری منتقل شد و تختی زیبا بارویه سفید مبلمان چرمی کرم رنگ با سلیقه من و سعید 

برای سعید با سلیقه  و یک سرویس صوتی تصویری .....ملک خانم توسط پرداخت هزینه 

لحظات فراغتمان اتاق من نو عروس را تشکیل داد و از سرویس آشپزخانه برایم خبری 

الغر اندام و میان سال به شریفه نبود چرا که شریعت ها رسم به پخت و پز نداشتند و 

همراه دخترش ناهید مسئولیت پخت و پز و شست و شو را انجام میداد و تنها یک بشقاب 

د و این ملک خانم بود که در ابتدای هر صبح دستور به شریفه پیر برای من نیز اضافه میش

میداد تا چه بپزد و ناهید آن را چگونه سرو کند و حسن آقا مرد این خانواده وظیفه خرید 

 .....اهل عمارت را داشت 
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من لباس سفیدی پر از مروارید بر تن کردم که بهترین خیاط ملک برایم دوخت و 

وارد اتاق سعید دست در دست  .....ز نظر همه بی نظیرم کرده بود معصومیتی داشتم که ا

 .....شریعت رویاعقد شدم با اجازه پدر بله را گفتم و شدم 

 .....مبارک باشه  -

 مبارک باشه .. به هم خیلی میایین .. -

 .....و و و  وای چه عروس زیبایی  -

در تعجب بودند که اقوام من سعید حرف های زیادی زده شد و تعریف و تمجید  من و 

این پسر را از کجا پیدا کرده و مشغول پذیرایی از خود بودند شیرین در کنارم بود و رویا

س سفیدی می درخشید پاک ومعصوم و بی گناه ولی میان این تعریف و اسارای من با لب

 تمجید ها صدایی مرا به خود آورد

 نه ؟رویارسیدی دلت باالخره به خواست  -

 .....مهردادصدای  .....صدا از پشت سرم بود ولی آشنا صدایی مردانه که خیلی آشنا بود 

 ؟ خیلی دوست داشتم میدیدمتمهرداد -
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این لباس و  .....تو ملکه هستی  .....نگاهش روی چشمانم بود  .....رویابی نظیری  -

 .....زیورآالتت همه تظاهر است چشمانت اورجینال واصل 

 ..  مهردادممنون  -

 .....سعید اگر زودتر دیده بودمت نمی گذاشتم رویاجدی میگم  -

 کردم مهردادخنده ای طوالنی و بعد رو به  .....نگذاشتم ادامه دهد، خندیدم 

 یادت باشه !!! سعید تو برادر منی نه برادر  مهرداد -

 کاش نبودم -

 باشی !!!من هستی و قراره همیشه مراقب زن  -

آرام  مهردادرا به خود جلب کرد و  مهردادکه کنار دستم بود توجه من و سعید حرف 

روزگار تلخ در سعید ،مهرداد آریایی دوستگفت قول میدهم و قولی داد که ماندگار شد

 از جان نزدیکترم !!! یاور  .....من شد 

 

 

 فصل سوم
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 خانم چشم عسلی بلند شو  -

 نمی خوام  -

 پاشو مامان ملک منتظره زشته  -

 می خوام بخوابم سعید  -

 سر میز صبحانه مرتب بیا  ...... بدو من میرم پایین لباس عوض کن .....نمیشه  -

ساله باید مطابق سنت چندین  61رسم و رسوم شریعت ها شروع شد و من تازه عروس 

صبح زود بیدار  ساله آنها رفتار می کردم و چه سخت بود قوانین عمارت را یاد گرفتن

لیوانی از  تن تا ناهیدساخالق بودن سر میز نش خوش .....شدن لباس مرتب به تن کردن 

اینکه هنوز خواب باشی و دلت بخواهد با لباس راحتی روی  .....آبمیوه را برایت پر کند 

مبل جلوی تلویزیون ولو شوی و مادرت سینی چای را به همراه اندکی نان و پنیر جلویت 

 یک خواب که برایم تکرار نشد .. .....رد خواب بود بگذا

 ؟رویانامت برای امروز چیست بر -

شریعت هستم صبح زود رویامرا از عالم خودم بیرون آورد و یادم آمد من رویاانگار نام 

بیدار می شم .. باید برنامه داشته باشم و راس ساعت تعیین شده ملک خانم در خانه باشم 
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شینی با او و سپیده و همسرم و در آخر شب با اجازه ملک خانم ده شوم برای شب نامآ

 روانه اتاقم شوم و در آغوش همسرم به خواب روم این زندگی من بود

 مادر با شماست رویا -

 من سپیده !!! باعث شد پاسخ دهم ناجیصدای 

 مادر جان برنامه ای ندارم -

دبیران خصوصی را پیدا می پس برنامه این است تو با سپیده همراه می شوی و بهترین  -

کنی .. برنامه ای طوالنی داری زمان کمی تا کنکورت باقی است و تو آمادگی نداری با 

یک مشاور صحبت میکنی و هر روز درس می خوانی حتی اگر الزم است این چند ماه به 

اتاق وطالعه برو و درس بخوان در صورت قبولی امتیازی ویژه ای برای تو در نظر می 

عروس شریعت باید تحصیل کرده باشد و خوشحالم که تو با هوشی و گیرایی  گیرم

 ستیمطالب  برایت سخت ن

 سل بعد شروع به درس خواندن بکند ؟برویم ماه عرویامامان ملک اجازه میدهید با  -

خیلی به دلم نشست به مسافرت نیاز داشتم ولی پاسخ منفی ملک خانم باعث سعید حرف 

 زند و سکوت کنمشد آب سر روی سرم بر

 ماه عسل بعد از کنکور .....نه  -
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و به شدت درس خواندم خوشحال بودم که حد اقل  .....و من مشغول درس خواندن شدم 

در کنکور ثبت نام کرده بودم اصال رشته تحصیلی برایم مهم نبود فقط قبول شوم تا ملک 

خصوصی خیلی کمک کرد مادرم در انتخاب استاد و دبیر  .....خانم دست از سرم بردارد 

.. سپیده مثل یک مشاور لحظه به لحظه کنارم بود و ملک خانم از خرج کردن دریغ نمی 

شاید نمی خواست عروس بی سواد داشته باشد و با حمایت همه  .....کرد نمی دانم چرا 

من در رشته مدیرت مالی در دانشگاه دولتی قبول شدم و این یک امتیاز شد برای من و 

 سعید بلیط پاریس بع عنوان جایزه قبولی و ماه عسل من و  دریافت

 بی نظیر بود و من خوشحال از این انتخاب بسیار بسیار عالییییییییییییسعید 

 

 ......سعید زندگی با 

 .....نظر میرسید  با آنچه در دوران مجردی به متفاوت گرم و .....خوب و عالی 

خالصه می شد .. حواسم به سعید زندگی در روز هایم می گذشت پر رنگ و پر انرژی 

 چه می گذشت ؟ چه می شد ؟ .....اطرافم نبود 

 .....و زندگی سعید روز درس دانشگاه .. عصر 
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ی که رویابرای  .....سفر و ماه عسل به پاریس می توانست یک سفر رویایی باشد برای من 

هم سفر پاریس نه تنها تا جنوب کشور هم نرفته بود پس مسافرت خارج از کشور و آن 

در دل من بلکه در کل خانواده عظیمی سر و صدایی بر پا کرد که چشم زهر آن مرا 

 گرفت

 .وای کاش سارا اینجا بود .....چه قدر اینجا خوبه !!! چه مناظری سعید وای  -

 با سارا چی کار داری .....این ماه عسله رویا -

 بغلم کن .....سعید .....حاال که من پیش تو هستم  .....خوب یه لحظه دلم خواست  -

 حوصله ندارم بذار بعد رویا -

اینطوری شده بود ؟ انگار روز های خوشم به پایان سعید ؟ چرا سعید تعجب کردم .. چرا 

هنوز هم وقتی از  .....هنوز هم رویاوای  .....وای  .....اشک هام سرازیر شد  .....رسیده بود 

کاش می توانستم کمی  .....بسه دیگه  .....شوی اشک هات بند نمیاد چیزی ناراحت می 

 جلوی خودم را بگیرم .

 اینجا  .گریه نکن ....... خانم چشم عسلی ا.. ا .....ا -

 یعنی بهشت  .....بغلش  .....خواستم میسعید .....پریدم ، منتظر بودم 
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 برای مامان چی بخریم ؟سعید  -

 خیلی ذوق زده شدی نه ؟رویا -

 چرا اینجوری حرف میزنی ؟ -

 .....این سفر ها برای من خیلی هیجان آور نیست ولی خیلی خوبه تو رو خوشحال می کنه  -

یعنی اینجا اختالف طبقاتی ما مشخص می شد  .....هستم سعید این تحقیر بود ؟ من همسر 

قبولم نداشت ؟پس دلیل این همه سرد بودن بهانه گرفتن از لباس و نوع سعید ؟ یعنی 

 دلم می خواست زود تر به تهران برگردم . .....این بود  .....و .....آرایش و 

خوب نبود دلم خونه مادرم رو می خواست دلم ......این سفر هم مثل بقیه سفر ها گذشت 

عمارت بدم می اومد .دلم خودم را  ناز ای بابا ایرجم رو می خواست بستنی لیسی سارا ..

 ......می خواست 

مسافرت ، زندگی و رسم شوهر داری در خانواده  شریعت ها برای من که هیچ چیز از 

زندگی و شوهر داری نمی دانستم خیلی سخت بود ولی مجموع راه و رسم زندگی کردن 

 را به رسم آنها داشتم یاد می گرفتم .
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بود حمایت های ملک خانم که این روز ها رابطه ای بهتر از روز خوب سعید زندگی با 

نوجوان ی رویاهای اول زندگی با من داشت کمی مرا امید وار کرده بود و من کم کم از 

به زنی جوان تبدیل می شدم که دلم نمی خواست در این راه تنها بمانم .گاهی دلم تنگ 

. حتی .....ای کوچکم که کوچک رفت میشه برای خانواده ام برای مادرم ، پدرم سار

با زندگی و داشتن دو کودک سعید برای شیرینی های شیرین ولی در گیری های من و 

راه را برای فکر کردن به گدشته مسدود می کند و باز من هستم و کابوس های شبانه ای 

 .نیز نتوانست مرا رها سازد سعید که حتی در گرم ترین لحظات زندگی ام حتی آغوش 

 .....رویامهمون داریم، رویا -

 کی هست ؟ .....جانم  -

 مهرداد و نامزد جدیدش !!! -

 .......نامزد جدید ؟ مگه مهرداد تا حاال  -

 6معرکه بود !!! .....مهرداد قبال با مریم نامزد بود ولی به هم خورد  -

 .. معرکه بود نه ؟.....ا -

 ..........نه ع -

 میان اینجا ؟ .....خیله خوب  -
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آره برای فردا عصر دعوت کردم .. حوصله مامان ملک ندارم و اال برای شام دعوت می   -

 کردم ..

 کار خوبی کردی امیدوارم یه روز ما هم خودمون خونه دار بشیم -

 امید وارم  -

واقعا ملک خانم و سپیده  .....بزرگترین آرزوم این بود حتی یه جای کوچک ولی مستقل 

امکان  به استقالل بیشتری داشتم که فعلن نوان یه زن جوان نیازکاری به من نداشتند ولی بع

 پذیر نبود .

. انگار دلم .....نامزد زیبای مهرداد یه معجزه بود برای من  .....و روز دیدار من و الهام 

شیرین را نمی خواست روحم به سمت الهام پرواز کرد و من چه دیوانه وار به این دختر 

مهرداد حسودی کردم و الهام چه خواهر خوبی شد برای  دل بستم و حتی گاهی به

 ......روزهای سخت من 

دختری سفید رو الغر اندام و مهربان با روحی بزرگ و خانواده ای با فرهنگ واصالت 

 همین .....

 سالم مهرداد خوش اومدین -
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 ، با الهام آشنا شورویاسالم  -

 .......سالم  -

 سالم خوشوقتم -

نفر به قدری گرم شدیم  4و چه راحت فراموش کردیم که مهمانی برای عصر بود و ما 

که فراموش کردیم ساعتی از آشنایی ما نگذشته و با صدای سپیده که برای شام ما را 

 .....دعوت می کرد تازه به  یاد آوردیم کجا هستیم 

ید را در زندگی ما می جای خالی یه زوج جدسعید واین شروع ماجرا بود .. تنهایی من و 

 نفره  4طلبید  و ما چه قدر خوشحال بودیم از این ارتباط 

چه سعید روز های ما بسیار قشنگ تر شد وقتی که با امید دوست سپیده آشنا شدیم و 

برادر خوبی بود که حقی را که به گردنش بود و زحماتی که سپیده برای ازدواج ما 

م را برای این ارتباط و آشنایی بیشتر قانع ساخت و کشیده بود را جبران کرد و ملک خان

انگار ملک خانم نیز کم کم به این باور رسیده بود که فرزندانش نیز می توانند انتخاب 

 های خوبی برای زندگی خود داشته باشند.



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

51 
 

کودک می شدم و گاهی دلم می خواست رویاوقتی کنار پدر و مادرم بودم باز هم همان 

ا هم باشیم و این چه قدر سخت بود که برای دعوت های من همیشه شیرین بیایید و ب

شیرین بهانه برای پاسخ منفی داشت و من به قدری گرم زندگی ام بودم که فرصتی 

 .....نداشتم که بخواهم کینه ای از رفتار شیرین به دل بگیرم 

بهتر  یک سال از زندگی  مشترکمان میگذشت ، و رفتار ملک خانم با من روز به روز

میشد و این از نظر پدر و مادر من بسیار خوب بود که دختر بزرگ آنها تصمیم اشتباهی 

نگرفت و خوشبخت است و این درست صبح روزی که من با حال خراب و رنگ و روی 

پریده سر میز صبحانه آماده شدم و نگاه نگران ملک خانم و برق شادی او رادیدم برایم 

به زودی مادر می شوی و مسئولیت تو بسیار سخت تر از آنی یاروبه واقعیت تبدیل شد که 

.هیچ گاه فراموش نمیکنم وقتی به سارا گفتم به .....که بخواهی فکر کنی خواهد شد 

زودی خاله میشوی چه قدر خوشحال شد و عروسکی که خیلی دوست داشت و حنا 

حنا خانوم را در گوشه  خانوم صداش میکرد را به من داد و گفت این برای نینی ، من هنوز

 ..........وسایل قدیمی نگه داشتم ولی سارایم را در میان 

 ببین سارا عروسکش را داده به نینی !!!سعید  -

 نی نی نه ، برای دخترمون  -
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 نه نه !!! پسره  -

من دختر می خوام اگر پسر شد باید قول بدی سال دیگه به من یه دختر تپل هدیه رویاببین  -

 .....بدی 

 اگر اونم پسر شد چی ؟ .....ا   .....ا  -

 خوب سال سوم دختر میشه .. -

 نشان می داد که این تنها فرزند خانواده نخواهد بودسعید و این حرف های 

نیمه کاره سعید با دستور ملک خانم که به اتاق خودش ما را فرا خواند صحبت های من و 

م که ما مشغول برنامه ریزی ماند و وقتی صحبت های او را شنیدیم به کل فراموش کردی

 برای کار دیگری بودیم

 . .....رویا -

 بله مامان ملک -

 به یاد داری .....من در ابتدای ازدواج به تو قولی دادم  -

 بله -

و من نمی خواهم از دید تو فردی باشم که پایبند حرف خود نیست ، قرار بود اگر تو  -

گی کنی ، من جبران امضا تو بدون مشکل و بهانه گیری زندسعید تنواستی یک سال با 
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برای عدم دریافت ارثیه و نداشتن مهریه را تا حدودی انجام بدهم و حاال که زندگی در 

خرید یک منزل مستقل  .....دستان تو می چر خد و به زودی مادر می شوی هدیه من به تو 

ه در نزدیکی این منطقه به نام خودت می باشد که بتوانی به راحتی زندگی کنی و ب

 .......آرزویت که می خواستی خانه مستقل داشته باشی نیز برسی 

 .....مامان ملک من -

 فراموش نکن .....باز هم از ارثیه برای تو خبری نیست  .....یزی بگویی چنیازی نیست  -

 اشک در چشمانم حلقه بست هم خوشحال بودم و هم از سنگ بودن این زن نفرت داشتم 

 .....ه زود در خانه جدیمان جای گرفتیم چو ما 

خانه ای که به بزرگی عمارت شریعت ها نبود ولی حیاط زیبایی داشت و باز هم به قول 

سعید که در حیاط بود و راه جدایی از اصل خانه داشت ، .....یک اتاق قبل خانه سعید 

میگفت این اتاق تو میشه وقتی جای ملک خانم را بگیری و من متنفر بودم از اینکه 

به دست خودم  .....اولین شام در خانه ما بخواهم جذبه ملک خانم در خودم تجربه کنم 

باور نمی کرد که  .....وسعید آنقدر خورد که حالش بد شد  .....پخته شد سبزی پلو ماهی 

 .....د با اشتها غذا خورد و من غرق درلذت بودم اینقدر دستپختم خوب باش
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مهرداد و الهام باز هم کمک حال ما بودند و نیمه شوخی توقع یک اتاق را برای خود 

 مشخص بود که تمایلی به این کار ندارد ..سعید داشتند که از نگاه 

اتاق کودک من زیباترین اتاق عمارت کوچک سفیدمان بود و اتاقی که در کنار آن 

این بود که تا سال سعید خالی مانده بود به نظر من برای اتاق مطالعه عالی بود که نظر 

تمایلم را برای نداشتن آینده خالی بماند و این صدای خنده های من را باال می برد که 

.. شادی در زندگی من موج نمی زد بلکه شادی در این سبزه  کودک دوم نشان میدادم 

. چرا که این خوشبختی .....و من فراموش کردم بگویم خدایا شکر زار ریشه دوانده بود 

 تم ریشه های ای سبزه زار می تواند آتش بگیرد.را مطلق دیدم و ندانس

خود بودند و مراقب ی رویاو البته پدر این روز ها بیشتر از هر روز نگران حال  .....مادرم 

و سارا هر روز برای کودک من اسم انتخاب  .....ندی که انتظار یک فرزند را میکشید زفر

!!!! سارا عاشق پیرمردی بود که باغبان محله خودشان  صادقمی کرد .. از حنا گرفته تا آقا 

بود ، سارا  صادق   بود و همیشه برای سارا شکالت در جیب داشت و چون نامش آقا

گر دختر حنا بذاریم و ا صادق نظرش این بود اگر کوچولو پسر بود اسمش را آقا 

 ......خانم
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خیلی هیجان داشت و من هم درد داشتم و هم دلشوره ای که پزشک می گفت در سعید 

 .....ماه ششم طبیعی است و من نمی دانستم چه بر سرم خواهم آمد

 نمی خوای بخوابیرویا -

 .. حالم بده سعید.....نه  -

 می خواهی با دکتر ابراهیمی تماس بگیرم بگم بیاد اینجا -

 االن میگه دختر جون اولین نفری نیستی که می خواد زایمان کنه !!! .....نه  -

 مثل خودش حرف میزنی -

 ............. آخ.....حوصلشو ندارم  -

 . من کنارتم.....اگر حالت بد بود بیدارم کن  -

 به سختی به خواب رفتم سعید لبخند زدم و در آغوش  -

.وای .. سارا هم اینجاست .....پر از برف . همه جا سفید بود .. همه جا .....در خواب بودم 

 .....انگار برای برف بازی شکم من جدا شده  .....پس شکم من کجاست ؟ چه جالب  .....

مامان می  .....مراقب بچه باش رویامادرم به سمت شکم من رفت و نگاهی کرد و گفت 

. .....برف خطر ناکه رویا.....برف خطرناکه  . میگفت .....صدای مادرم .....خوام بازی کنم 

مادرم .....و به سمت من و سارا آمد و شروع به برف بازی کردیم  .....پدرم هم اینجاست 
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. ولی سارا بی توجه تر از آنی بود که .....نگران بود و میگفت به سمت پرتگاه نرید 

ویدند با لبخند به سمت دره رفت وپدر مادرم نگران به سمت او د .....بخواهد گوش کند 

برو رویا.....تو باید شکمت را برداری و بروی  .....رویانه  .....مامان منم میام  .....مامان  .....

و صدایی فریادی  که همیشه در خواب های مرا می هراساند را  .....و این صدای پدرم بود 

اال می آمد با نفس هایی که به سختی ب .....خیس از عرق  .....شنیدم و با فریاد بیدار شدم 

 .....اول به شکم برجسته ام نگاه کردم و بعد دوباره ترسیدم  .....

 زنگ بزن مامانم ، سارا ، بابامسعید  -

. می ترسند ، خواب دیدی ، .....صبح زنگ می زنیم  .....شبه  3همه خوبن ساعت  رویا -

 خیره 

 انشااهلل -

 ......ولی خیر نبود 

 . ...... صبح روزی که خواب دیده بودم به مادرم زنگ زدم .....چند روز گذشت 

 نگرانم .....مامان خواب برف دیدم  -

 بخاطر تغییر شرایطی هست که داری  .....نگران نباش  -
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 .....مامان اگر  -

 ......بسه  .....رویا -

 بیا اینجا با سارا -

 باشه میام -

و این آخرین دیدار من با مادرم و سارا شد و عصر که پدر به دنبال آنها آمد هر چی 

نماندند چرا که به سارا قول غذای بیرون داده بودند و من  .....اصرار کردم که شام بمانند 

 تنها شدم 

حتی  .....و من فراموش کردم خوابی که دیده بودم چه پیامی دارد  .....چند روز گذشت 

 ......هم کنار نگذاشتم صدقه 

 .....رویاسالم  -

 را صبح به این زودی زنگ زدین ؟سالم مامان چ -

 نگران نباش برای پدرت کاری در اردبیل پیش آمده و من و سارا هم با او میرویم  -

 منم میام  -

 دختر من تو پیچ ها و دره های اردبیل حالم بد میشه .. تو کجا می خوای بیای ؟ .....ا -

 ی ؟ من حالم بده ..مامان کی میا -
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 هفته دیگه بر می گردیم .. 6شنبه هست تا  6میاییم امروز  -

 مامان نرو -

 بچه شدی؟رویا.....ا -

 باشه برو.....نه  -

 خداحافظ .. فعلن .....تماس میگیرم  -

 مامان مراقب سارا باش -

1111111 

 ......چرا انقدر حال من بده ای خدا 

 حالم خوب نیست سعید  -

 مامان ملک ؟می خوای بریم خونه  -

 تنها شدم .....مامانم هم که نیست  .....بریم  -

 کی میان ؟ -

 فردا  -

 به سالمتی -
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موقع برگشت دلم آب انار ترش می  .....شام خوردیم  .....شب در خانه ملک خانم بودیم 

آخرین خنده  .....خواست و با مهرداد و الهام به آبمیوه فروشی رفتیم و آب انار خوردیم 

 .....های از ته دل و بحث شوخی برای ازدواج مهرداد و الهام و کودک ما 

راحت خوابم برد و صبح دلم نمی خواست بیدار شوم  .....صبح بود که به خانه رسیدیم  2

 . .....بیدار شده بود و مشغول خوردن صبحانه بود سعید .....

 .....امروز خانه بمان سعید  -

 چرا ؟ -

 بریم دکتر  حالم بده -

 باشه ؟ .....بر می گردم  من برم دانشگاه  -

 باشه -

سارا بیاد .....صبح بود و من کالفه از امروز !!!! کاش مامان دیروز اومده بود  66ساعت 

راستی تولد بابا نزدیکه .. چه جالب میشه بچه ام روز تولد  .....ببرمش خرید برای مدرسه 

 !!!هسعیدتو این فکر ها بودم صدای زنگ در مرا به خود آورد .. حتما  .....بابام به دنیا بیاد 

 خوبی ؟رویاسالم  -
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 ......سپیده ؟ خوش اومدی این وقت صبح ؟ اینجا  -

 نیامده ؟سعید  -

 .....قراره بیاد ؟ می خواییم بریم دکتر سعید مگه تو خبر داری  -

 .....دوباره صدای زنگ در 

 ؟امید خوبه  ..... خوب کردی اومدی .....ه سعیدحتما  -

 .....سرد گفت بد نیست 

 .....رویاسالم  -

سعید امروز چه خبره ؟ مهرداد تو اینجا چی میکنی ؟ اول سپیده حاال هم تو و الهام ؟ 

 کجاست ؟

 .....میاد سعید االن رویابشین  -

 چی شده ؟ .....الهام کالفه شدم  -

 ...... حتما .....حتما خبری شده  .....سکوتی تلخ 

 خوبه ؟سعید  -

 .....خوبه  -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

61 
 

 .......صدای سپیده غم داشت 

 ......سپیده حالم بده  -

 میاد سعید االن  -

. اشک در چشمانش بود .....یی که صبح از این در رفته بود بیرون سعیداومد، متفاوت با 

حالش خوب نبود سپیده گیج بود یه سعید .....الهام طاقت نیاورد و از اتاق رفت بیرون  .....

بچم حالش .؟.....گفت می خوای بگم مامان ملک بیاد سعید نگاه به من کرد و بعد به 

 ......خوبه  .....خوبه ؟اون که پیش منه 

 .....نگاهی انداخت سعید خدایا چی شده که همه باید بیان اینجا ؟ مهرداد نگاهم کرد و به 

نمیدانم چه در وجود خودش دید که از کسی سوالی نپرسید .. به آشپزخانه رفت و لیوان 

 .....که پیشم بود سعید جرات نداشتم بگم برای چی ؟ .....آبی آورد و به من گفت بخور 

سکوت  .....با صدایی لرزان گفتم مهرداد مامانم خوبه  ......نکنه مامانم .....پس کی 

دستش را روی شونه سعید بابام کجان و  .....پشت سر هم بپرسم سارا سنگین مجبورم کرد 

 .من دیگر هیچ نشنیدم.....تصادف کردن  .....دیگه نیستن رویامن گذاشت و گفت 
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در یک ...... مادر پشوانه زندگی ام  و خواهراز جان عزیزترم .....پدر ، معنای استقامتم 

نخواست من بخاطر کودکم پای به آنجا  تصادف رانندگی در همان دره هایی که مادرم

. به دیار حق شتافتند مرا تنها گذاشتند  ، حتی بدون سنگ قبری و یا مزاری من .....بروم 

 .....تنها ماندم 

روزها در خانه آنها بودم ، همسایه ها به من سر می زدند و از مادر و پدرم می گفتند داغ 

هر نگران من بود و می گفت مراقب پسرت دل تازه می کردند و می رفتند ، بی بی گو

باش و من در تعجب بودم که این زن پیر از کجا می داند جنسیت فرزندم چیست ، آقا 

، دستم را می گرفت و می گفت من به عشق کدوم بچه صبح در  دبرایم گریه میکر صادق

انه ای بودم در خ   .....جیبم شکالت بریزم ؟ و من بودم و غم و غم از دست دادن عزیزانم

نبود و من مجرد بودم  ، ولی آنها بودند کاش من نیز سعید زمانی بود که  متعلق به که 

 .....همراه آنها رفته بودم ، به  همان دره مرگ

فکر کردن من تمام شدنی نبود ، روز ها به یاد مادرم بیدار میشدم به خانه آنها می رفتم 

. در اتاقی خوابیدم که هیچ وجه .....اتاق سارا را نگاه میکردم و اشک می ریختم ، و شبها 

بود انگار تمام دنیا سعید . سرد بودم و بی روح و انگار مقصر .....نداشت سعید اشتراکی با 

و الهام بود که اینجا به فریاد من رسید تمام بد  .....د ،  من بودم و کودک درونبودنمقصر 



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

62 
 

تا به امروز .. ولی دوست  .....خلقی های من را تحمل کرد ، صبور بود و کنارم ماند 

بیمعرفت من شیرین آن سالها به تلخی بدون هیچ بحثی از کنارم گذشت و هر چند هفته 

.. و من انگار منتظر این .....ا من می گرفت و می گفت غصه نخور جبار تماسی بایکبار بال

 و غصه نمی خوردم !!!!!!جمله او بودم!

ملک خانم ، ناهید دختر شریفه پیر را به خانه من فرستاد تا هم در مرتب کردن و پخت و 

پز در خانه زنی باشد و هم در کنار من باشد که در این روز های آخر هرگاه الزم شد 

اند کمکی به من بکند تا راحت تر بتوانم کودکم را به این دنیا دعوت کنم ، کودک بتو

 .....هر چند که من در خانه نبودم و تنهایی ام را در خانه مادرم سپری میکردم بی گناه من !

 زندگی ام در دستان ناهید به خوبی اداره میشد و من بی خبر اززندگی مشترک بودم !!!

چه در کابوس های  .....درک کرد ، و هر گاه نیازی به او داشتم  چه خوب مراسعید و 

من و چه در برزخ بیداری ، در کنارم ماند اگر چه از دور ولی در کنارم بود و اگر شبانه  

 باری از دوشم بر نمیداشت حداقل باری هم به من اضافه نکرد

حتی ملک خانم  .....دم روزهایم گذشت و به ماه اخر رسید ، الهام و سپیده در کنارم بو

مغرور و خودخواه بخاطر نوه خود سعی بر آن داشت که من اذیت نشوم و کمکم می 

مرا به بیمارستان رساند و بدون سعید کردند ، شب آخر رسید و درد من شروع شد ، 
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بدون قدم های پدر پشت در اتاق عمل و ذوق کودکانه خواهر پسر من به  .....نگرانی مادر

 ......و خانواده کوچک ما سه نفره شد دنیا آمد 

 چه قدر شبیه تو شده ، من نقشی نداشتم ؟رویاوای  -

 . .....بعد از مدت ها خندیدم 

 پسر منه ! -

 باشه بذار سال دیگه دختره میشه مثل من  -

 با خشونت گفتم 

 اسم بچه دوباره را نیاور ، هیچ وقت -

 چیزی نگفت ولی درنگاهش معلوم بود ناراحت شده ! سعید 

 رامتین شریعت 

به خواست من نام پسرم رامتین شد و من خوشحال از اینکه فرزندی را دارم که بتوانم با 

نگاه کردن به او تمام درد هایم را فراموش کنم و عاشقانه به فرزندم عشق بورزم ، انگار 

ه عنوان یک همسر با او رفتار میکردم ، نمی دانم کم شده بود و تنها بسعید عشق من به 

 را داشته باشم ، سعید شاید مقصر من بودم ، شاید فراموش کرده بودم که چه کردم تا 
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ولی سعید از اینکه ناهید با ما ناهید در کنار ما بود و بسیار کمک حال من و زندگی ام 

میگفت یه نفر را به عنوان  زندگی میکرد راضی نبود ... دلش میخواست نباشد و همیشه

سال  2از من پرستار پیدا میکنیم ناهید توانایی ندارد و من همیشه مخالفت میکردم ،ناهید 

به بزرگتر بود و عقد کرده پسر عموی خودش که روز های آخر سربازی را می گذراند و 

ای ناهید و به خواست من اتاقک سرایداری بر با ازدواج آنهاقرار بود ازدواج کنند ،زودی 

تا هم من و فرزندم راحت تر باشیم و هم ناهید و  گرفته شد مجتبی )همسرش( در نظر 

شوهرش به کاری مشغول باشند ، ناهید به رامتین رسیدگی می کرد و من درس می 

زندگی می کردم دوباره در یک اتاق سعید خواندم ، به دانشگاه می رفتم و کم کم با 

 بودم عید سهمسر بودیم و دوباره من

مهرداد و الهام به احترام من چند ماه جشن خود را به تاخیر انداحتند و باالخره با اصرار من 

 .....در یک شب سرد زمستانی به خانه خود رفتند و ما نظاره گر جشن آنها سعید و 

حال روزم خوب نبود ولی از ابتدای روزهای رفتن آنها بهتر بودم رامتین خیلی وقت می 

و با خنده هایش و شیرین بودنش مرا دیوانه خود می کرد ، زندگی کم کم به خواست 

 .....حالت عادی خود برگشت 
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زندگی ام می خواست به حالت عادی برگردد ، اما با یک حسرت بزرگ که فقط خودم 

باید با آن کنار می آمدم و رسیدگی به رامتین برای من معجزه ای بود که افکار دیگر را 

 دور می کرد از سر من 

آدم های جدیدی وارد زندگی ام شده بودند و برخی را به کل از زندگی ام خارج کرده 

بودم ، ناهید همراه خوبی برای من بود ولی با توجه به اینکه باردار شده بود تحمل 

همزمان با او الهام نیز ماه های  .....کارهای خانه و مراقبت از رامتین من برایش مشکل بود 

اصرار داشت ما نیز فرزند دیگری داشته باشیم سعید آغازین بارداری را تجربه می کرد و 

و همیشه با مخالفت و برخورد شدید من مواجه می شد و در نهایت سکوت پایان این 

از روز  بحث بود ، رامتین من کم کم به دو سالگی نزدیک می شد و روز به روز شیرین تر

پیش خودش را در دلم جا می داد ، زندگی بسیار آرامی داشتم و دلم می خواست این 

بهترین بهانه بود برای اینکه به گوش  سعید خوشبختی را به گوش همه برسانم و این تولد 

 همه برسانم که من خیلی خوشبختم !!!!!!! البته من فکر می کردم خوشبختم 

 .....تهیه لیست مهمانها و ذوق من باعث شده بود که کمی از درد و غم و قصه دور شوم 

و برخی از  .....الهام و مهرداد  عضو اصلی مهمانهای من بودند و بعد از آن سپیده و امید 

 ......سعید افراد فامیل و دوستان مشترک من و 
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 باشند ؟ نظرت چیه بعضی از بچه های دانشگاه هم مهمان ماسعید  -

 بد نیست ؟ ولی من که نمی شناسمشون -

 ......آشنا میشی  .....خوب  -

 رقیب می خوای -

 نه ع  -

مهمونی تو هست .. هر کسی را دوست  .....تسلیم !!!!!! هر طور راحتی  .....خیله خوب  -

 .....رویاداری دعوت کن .. راستی 

 بله -

 .....استاد غالمی رو یادته  -

اگر اون نبود اخراج می  .....بازی تو رو یادمه برای ازدواجمون  دیونه .....می شه یادم بره  -

 شدی ..

 کاش اخراج می شدم تو رو نمی گرفتم -

 .......می کشمت  ............................................................سعید  -

 شوخی کردم ..  -

 خوب می گفتی  -
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 گاه آزاد .در دانش.....استاد غالمی دعوت کرده برای تدریس  -

 ......تبریک استاد !!!!! البته خودت هنوز دانشجو هستی ..........وای چه خوب  -

شد استاد دانشگاه و مشغول تر از همیشه با دانشگاه و درس خواندن او در سعید به راحتی 

و سال آخر دانشگاه را میگذراندم  رشته مدیریت برای فوق لیسانس گرفتارتر شد  و من 

سر گرم زندگی بودم و دلم نمی خواست دوباره  .....تمایلی برای ادامه تحصیل نداشتم 

 .....درس بخوانم 

 .....و من خوشنود از بر گذاری این مهمانی  .....بی نظیر بود سعید مهمانی تولد 

 رویا.....رویا -

 بله مهرداد  -

 با افشین آشنا شدی؟ -

 شما از همکارای مهرداد هستین ؟ .....خوش اومدین  .....خوشوقتم  -

نه از دوستان دوران دبیرستان مهرداد هستم تازه  .....ای خانم مهرداد خودش کار نداره  -

 همدیگر رو پیدا کردیم

 چه خوب ، تنها تشریف آوردین ؟ -
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خیلی تمایل داشت بیاد ولی خوب من هم به واسطه مهرداد  همسرم زهره راستش  .....بله  -

 .....یاوردمش ن .....دعوت شدم

تماس  زهره خانم و خودش میزبان از طرف من همین االن با  .....اینجا خونه مهرداد هست  -

 . .....بگیرید و دعوتشون کنید 

اجازه بدین من بهانه ای داشته باشم که بتونم باز هم با خانواده گرم شما در رفت و امد  -

 آشنا بشین و رسم شوهرداری به او بیاموزین همسرم بیشترو شما با  .....باشم 

همه چیز .....!!!!چه زود فهمید من چه خوب بلدم شوهر داری کنم  .....خنده ام گرفت  -

ولی انتهای آن با خبری که سپیده داد همه شوکه  .....مهمانی ام عالی بود .....خوب بود 

و  خارج از کشور ن ها به جدی بود ولی رفتن آسعید شدیم البته تصمیم ازدواج سپیده و 

زندگی با خواهر امید که در آنجا بود شوک زیادی به من وارد کرد که چرا باید عزیز 

 ......دیگری را از کنارم دور ببینم 

وارد بازی جدیدی از زندگی ام شده بودم و نامش مهمانی های دوره ای بود و من سعی  -

به خوشبختی می کرد و هم خوشبخت داشتم در آن نقش زنی را ایفا کنم که هم تظاهر 

 بود !
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 .....الهام و مهرداد و زوج جدید تازه اضافه شده به جمع ما زهره و افشین  .....من و سعید  -

 .....زهره ای که متفاوت با الهام بود و رنگ بوی دیگری را به جمع ما نقش داده بود 

کم کم بزرگتر می شد و سر با به دنیا آمدن سحر دختر الهام صحبت ها و مهمانی های ما 

و صدا و شلوغی در جمع نشان می داد که مسئولیت های ما برای بزرگ کردن 

همزمان با تولد سحر و با فاصله کمی دختر کوچک دیگری در  .....کودکانمان کم نیست 

خانواده ما جای گرفت که دختر ناهید بود و با توجه به اینکه هم سن سحر بود می 

ز آنها بزرگتر بود باشد و شاید یک سال ا 3وبی برای رامتین من که خ توانست همبازی

. نام این کودک به انتخاب من نغمه .....برای سحر دوست داشتنی همبازی و یک دوست 

شد ولی نمی دادنم چرا با اولین نگاهی که به این کودک انداختم لرزه ای در تنم ریشه 

 ......دواند که هنوز هم نمی دانم چیست 

 .....بچه هایمان بزرگتر شده بودند و رفتار هایمان عاقالنه تر از گذشته 

هرچند که رفتار من  .....و شاید من و زهره  .....دوستی هایمان عمیق شده بود من و الهام 

با الهام و مهرداد دلچسبتر از افشین و زهره بود ولی سعی بر آن داشتیم تا این دوستی به 

 .....به زبان نمی آوردیم شود و دلخوری ها و ناراحتی هایمان را  لحظات بسیار خوبی ختم
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 .....رویا  -

 تو که میدونی میگم نه  ..........اصال -

 تو میدونی من چی می خوام  -

 و تو جواب منو می دونی  -

از لحظه ای که به دنیا اومد تا وقتی من  اصلن..........رویا تو فقط به دنیا بیار بقیش با من -

 کاش می شد من به دنیا بیارمش   .....تو هیچ کاری بهش نداشته باش م ه هستزند

 .....از االن دوسش ندارم  -

 .....رویا من دختر می خوام  -

این تنها بحث من و سعید بود و همیشه به همین جا ختم میشد .دلم نمی خواست دوباره 

لحظات تلخ را تجربه کنم نمیدونم چرا تمام مدت در ذهن من حاملگی و تولد یه کودک 

 نشانی از آن داشت که دوباره عزیزی از دست می رود . 

زمزمه میکرد و این برای  چرا سعید دست بردار نبود ؟ تمام مدت این حرف را در گوشم

من که در فکر شروع یک کار جدید بودم و به فکر خودم و آینده زندگی ام بودم 

آغاز یک روند برای تولد کودک جدید یعنی از بین بردن تمام آرزو  .....سخت بود ،

 های در حال رشد ذهن من .
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نده بود . و روزگارم میگذشت و فکر شروع یک کار جدید بد جوری در ذهنم ریشه دوا

سعید مخالف این فکر چرا که از نظر خودش استاد دانشگاه بودنش در این سن کم به 

اندازه کافی فرهنگ اجتماعی خانواده او را باال می برد و درامد کافی او و حمایت های 

و بودیم ولی رویا در  .....مالی ملک خانم نشان میداد که ما در زندگی در رفاه هستیم 

پردازی می کند و تمام نقشه ها برای مدیریت چاپخانه متروکه ای بود که این ذهنش رویا 

میانی شهر تبدیل شده بود و با در  عموی سعید به مخروبه ای در نقطه گرفتاریروزها با 

اتاق ها خبر از آن داشت که این چاپخانه منبع بسته و خاک جمع شده بر روی میز و 

هدف من درامد نبود بلکه مدیریت آنچه در ذهن  .....درامدی برای کسی نخواهد بود 

داشتم تولید و چاپ لوازم التحریر مدارس با یک برند ایرانی مرغوب !!! و این زمزمه های 

من آنقدر در گوش سعید و پس از آن ملک خانم خوانده شد تا باالخره مجوز مدیریت 

شتم که هیچ سر رشته ای این چاپخانه قدیمی به من سپرده شد و من پا در مرحله ای گذا

 .....از آن نداشتم و سعید یاور خوبی برای حمایت از من در این راه نبود 

. . بزرگ می .....رامتین روزها به مهد سپرده می شده و بعد از ظهر ها با نغمه هم بازی بود 

لی که عموی سعید ، ملک خانم عی بر آن داشتم که از محشد و من با آنچه در ذاتم بود س

 واقعیت بسازم و ساختم این نقش هزار رنگ را.و سعید حرف میزنند یک 
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محصوالت چاپ شده من برای فروش در بازار نیاز به یک نام داشت که نشانی از تقلب 

رانداشته باشد اولین و بهترین تولیدات کاغذ در بازار از محصوالت  خوب و تک بازار 

ایران را کیوان جالیر به چاپ میرساند مردی که در روزهای آغازین چهل سالگی بود و با 

تولیدات تک خود با نام تکچاپ اجازه رقابت را برای هیچ کس باز نمیگذاشت و تنها 

ت دفتر و کاغذ گاهی موفق به فروش افراد سود جو با استفاده از نام های مشابه در تولیدا

 محصوالت کیفیت پایین خود بودند . 

سعید ،  .....روزی که من مشغول فکر کردن برای نامی جهت تولیدات محصوالتم بودم 

عمو جان و همه اطرافیان که فکر میکردند من در این راه موفق نمی شوم و این هوسی 

ی مشابه تکچاپ برای تولیداتم استفاده کنم که بیش نیست ، تمایل داشتند تا من نیز از نام

را تامین کند و با ضرر حقوقی را پرداخت نکنم ولی من چاپخانه حداقل حقوق کارگران 

به یاد پدرم و یاد درست بودن او در کارها و اعتقاداتش از خداوند کمکی خواستم و به 

نظر گرفتم که از نظر محصوالت تولید شده در  ییاد ایرج عظیمی نام عظیم برگ را برا

داشت !!!!! و من تنهای تنها در این راه  دیگری شاید انتظار و ملک خانم ایده جالبی نبود

جلو رفتم و کم کم راه و رسم مدیریت را از بزرگان این راه آموختم و هنگامی که در 

مثل کودکی نو پا شناخته شد از لطف و حمایت کیوان جالیر ،تولید چاپ عظیم برگ هم
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هرچند .....بهره بردم  در کارم ور نماندم و تا توانستم از آزار ها و سنگ اندازی های اود

که این بهره بردن از کارهای کیوان جالیر در ابتدا برای من بسیار سنگین بود وحتی گاهی 

از من یک زن  در این راه  باور می کردم که این کار برای یک زن ساخته نشده ولی

 ......عظیمی ساخت به نام رویا 

تو فکر کردی اومدی مدرسه ؟تو میخوای با من رقابت کنی ؟ آخه بچه تو رو چه به این  -

 ......کارها 

حضور کیوان جالیر در چاپخانه من یعنی اینکه من خوب پیش میروم و با تحقیر هایش و 

 پوزخندی به لب آورد و گفت .....نگاهی که به محصوالت چاپ شده من انداخت 

 .....مثل کف روی آب دریا .....مداد رنگی چاپ کردی ؟ دختر بازار تو را پس میزنه  -

 گنده تر از تو اومدن و رفتن 

جامعه امروزی از سیاه سفید خستس !! نیاز به تنوع دارد و من این تنوع  .....جناب جالیر  -

 .....هستم 

 ریز می بینم !  -
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م برگ برای من یک موفقیت بود و حس عصبانیت او فروش محصوالت عظی .....و رفت 

تمایل به همکاری با من گرفتند و  .....حال که افراد خانواده ام میدیدند که من میتوانم 

 سعید پیش قدم این راه بود 

با این همه مرد خسته نمیشی ؟ تو باید اسم  .....بازار یاب ها  .....رویا روزها با کارگر ها و  -

 یک مرد را کنارت داشته باشی

 خوب این مرد کیست ؟ -

و تو معاونت من را به عهده داشته باش  معظیم برگ می شو کلاگر موافقی من مدیر  -

اینطوری کله گنده های این راه وقتی ببینند که مردی که شوهر تو نیز هست در این راه 

البته اصل کار با تو نظرت چیست ؟  .....کنارته دیگر نمی توانند سنگ جلوی پات بندازند 

 .....یک اسم  .....یک عنوان  من

 ؟.....همیشه دوست داشتم کنارم باشی .. پس دانشگاه چی .....هعالی .....خیلی خوبه  -

 .....هر دو باهم  -

سخت همراه من شد در این راه  ،و سعید شریعت مدیر کل تولیدات و چاپ عظیم برگ -

...... 
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کارگاه کوچک چاپ من  موفقیت من در این راه روز به روز بیشتر شد و روز به روز

بزرگ و بزرگتر شد و ملک خانم نیز از هر حمایتی به نفع ما دریغ نکرد و با کمک او 

بزرگ و امروزی با کارمندانی که کم کم به آن اضافه می شدند و  ،دفتر ما به روز شد

می کردند و یکی از افرادی که در این راه نیز پا گذاشت و همراه بیشترمسئولیت مرا 

بود مهرداد عابد پور نمهرداد  بزرگی برای سعید بود کسی جزبرای من و کمکی خوبی 

همان دوست و یاور چند ساله سعید و افشین که دوباره برادر من شد در روزهای سخت 

..... 

من رقیب اصلی تکچاپ بودم که از نظر تمام افرادی که در این سال  2و اینبار با گذشت 

و باور نمیکردند که یک گوله برف که همه فکر می کردند  راه بودند این یک معجزه بود

شده که بزرگترین رقیب او کیوان جالیر تبدیل بهمنی به برای بازی ساخته شده امروز 

 و دیگر هیچ !!!!!! .....است 

با درآمد خوبی که داشتیم تصمیم به آن گرفتم که برای رامتین زیبایم سرپناهی برای 

و حتی روزهای جوانی اش تهیه کنم و وقتی سعید حرف مرا شنید استقبال خوبی کرد 

با وسایل آنها پر از خاطره نظرش این بود که خانه پدر و مادرم که همچنان همان طور 

و با فروش سکه هایی که در واقع از پدر مادرمن ا پول آن را بفروشم و بخالی مانده بود 
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آمد عظیم برگ داشتم یک خانه خته ای که از دردوبه ارث و یادگار رسیده بود و با ان

بشدت مخالف و فروش سکه ها  خیلی خوب بخریم ولی با فروش یادگار پدر و مادرم

ن شریعت خریداری شد که تا به به نام رامتیکوچک آپارتمانی  مان ه بودم و تنها با اندوخت

رسیدن سن قانونی وکالت آن به من سپرده شد و من کمی خیالم آسوده بود از آینده 

 منزل پدرم همچنان همان طور باقی ماند  .....فرزندم 

بر خالف من که تمام وقتم را در دفتر پر می کردم سعید در دانشگاه نیز به عنوان یک 

دی جوان و خوش اخالق که  طرفداران زیادی داشت استاد خوب پیشرفت داشت استا

و هر شب زمانی از وقت تنهایی ما به صحبت درباره دانشجویان سعید گذرانده می  .....

 شد .

انگار ......و باز همان حرف همیشگی سعید و باز بچه و باز بچه  .....روزگارم میگذشت 

به موفقیت خوبی در کار هایمان  این روز ها که ما پیشرفت خوبی از نظر مالی داشتیم و

وشبختی را بیشتر کند و در سعید می خواست با حضور یک کودک این خچشم می امد ،

 من بودم که مقلوب شدم و روزهای سخت بارداری را برای بار دوم تجربه کردم  آخر این

 چه دختر نازی -

 از کجا می دونی شاید پسره  -
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 ......شک نکن بچه من دختره حاال میبینی  -

یش برسد و دست از وو سکوت من نشان از آن داشت که دلم می خواست سعید به آرز

 او و دخترش !!!! .....سر من بردارد 

و دخترم را  ماه تحمل کن 9سعید اینبار بیشتر از پیش مواظب من بود و می گفت تو 

بسپار به من او را  و .....از روزی که به دنیا آمد به هیچی کار نداشته باش  تحویل من بده ،

و من چه بد سپردم دلم را به بازی های این روزگار و چه زخمی خوردم از عاقبت این 

 را چه تنها دیدم در روزهای آیندهو کودکانم وخودم اعتماد .

 چه خوب نیسترویا بغلش نکن سنگینه برای ب -

 با تمام وجودم بغلش می کنم تو نگران بچه نباش .....سعید پسرم گناه داره  .....ا -

 .....آخه اذیت می شه  -

 .....از االن بینشون فرق نذار  -

. و بیچاره رامتین من در تعجب بود که .....و این رسم من و سعید بود در تمام این مدت 

 چرا پدر و مادرش اینگونه رفتار میکنند .

 عسل خوبه ؟ .....رویا  -
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 برای چی؟ -

 ......اسم بچه  -

 .....نه  -

 ...... یا کاملیا .....شیرین  .....خوب بذار بازم فکر کنم  -

 سارا هم خوبه  راستی .....اصال ببین دختره بعد اسم بذار  -

 نع.. -

تمایلی به نام سارا نداشت و این چه درد آور بود برای من و باز هم مرا از این اصال 

 کودک چسبیده به دورنم دور میکرد . 

دوباره مادر می خواستم  .....دوباره استرس و ترس  .....های من شروع شده دوباره درد 

 دوباره تنها بودم .. .....

این روزها کمتر به دفتر سر میزدم و مهرداد دورادور هوای مرا داشت و کارها را تلفنی 

کار خبر داشت و  عانجام میداد و من خیالم راحت بود بیشتر از سعید مهرداد از اوضا

دلسوزانه پیگیر بود رقیبی که از ما همیشه یک قدم جلوتر بود پایش را از این یک قدم 

. و همیشه در هر بحث و دعوایی .....و این چه سخت بود برای کیوان جالیر  فراتر نگذارد.

 .....می نامید چینی نام میبرد و خودش را اورجینال ژاپنی  نا مرغوباز من به عنوان کاالی
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یک روز پس از دیگری می گذشت .. شکم من  .....روزهای تلخ و سخت بارداری 

به سختی جای می گرفت . ولی چاره ای نبود و من باید آغوشم بزرگتر شد و رامتین در 

ماه را به انتها می رساندم و خدا رو شکر با محبت های سعید برای دخترش و  9این 

ملک خانم من به روز آخر رسیدم و در بیمارستان برای مواظبت ناهید و الهام و دستورات 

 فارغ شدن از این وضع بستری شدم .

. بی قرار بودمهرچه قدر شرایطم برای رامتین آرام بود برای این کودک  .....درد داشتم 

ناراحت نمی شدم و به سعید  ین کودک مرده به دنیا می اید اصلناگر می گفتند که االن ا

تالش دکتر ولی با فریاد های من و  .....مام شد من سعی کردم و نشد می گفتم دیگه ت

 .....نگرانی سعید و کمک خدا این دختر به دنیا آمد 

تا گردنش مو داشت مو های پر و  .....دختری که از لحظه تولد مرا به یاد سعید انداخت 

صورت الغر و چشمانی که مال پدرش بود و این بار من هیچ نقشی نداشتم و  .....مشکی 

ث شده که مهر و محبت این کودک بیشتر در دل سعید جا باز کند و اول او باشد عاین با

 و بعد من و رامتین !!!!

دلم نمی خواست به  .....مثل روزهای به دنیا آمدن رامتین نبود  اصلن .....دوستش نداشتم 

سعید با  .....ناهید باید او را عوض می کرد و من فقط نگاه می کردم  .....ر بدهم او شی
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چه  .....چه میکند  .....چه می گذارد برایم فرق نداشت .....شادمانی اسم انتخاب می کرد 

حتی به  .....سعید از همه نظر می پرسید از ناهید گرفته تا ملک خانم  .....می خواهد 

اسم مهناز رو ست داری چه اسمی را برای خواهرت انتخاب کنیم ؟ رامتین می گفت دو

 ......دوست داری ؟؟ستاره ؟؟؟ مریم ؟؟؟ مینا 

 سعید این اسمها رو از کجا میاری ؟ -

 .....خندید بلند . با صدای .....خندید 

 نظرت چیه ؟ .....اسم شاگردامه  -

ولی  "سارا "نمی دانم چرا سر لج بود شاید می ترسید بگم  .....سعید از من نمی پرسید 

وقتی تصمیم به نهایی شدن اسم گرفت گفت هیچ کس انتخاب نکند و خودم برای 

ساله  11ردن شراب مهمانی داد و با باز ک .....گرفتم  را در نظر "راشین  "دخترم اسم 

واده خوشبخت بودند نامگذاری تولد دخترش را جشن گرفت و همه نظاره گر این خان

سعید برای رامتین هیچ عالقه ای به این وصف را نشان نداد و من خودم نام رامتین را  .....

 انتخاب کردم !!!

 تبریک میگم ، چه خانواده خوشبختی -
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دختری با  .....دختری از شاگردان سعید که در مهمانی حضور داشت این را به من گفت 

 و اندامی نه چندان جذاب قدی بلند و  .....استخوانی  . صورتی الغر و.....چشمان ریز 

 بهترین شاگرد کالسم را به تو معرفی کنم  .....فرجیرویا جان میخواستم نجمه  -

 .....خوش اومدید  .....خوشبختم نجمه جان  -

حتی  .....البته اسم من در شناسنامه نجمه هست .. همه من را ستاره صدا میکنند   .....مرسی  -

 .....استاد 

ستاره  .....نجمه  .....انداختم و گفتم خیلی خوبه ولی هر دویه معنا دارند  به استاد  نگاهی

.....star......étoile بعد بلند بلند خندیدم .....و ...... 

. .....داشت و من به عنوان مهمانم اورا خیلی ضایع کرده بودم نگاهم کرد حس بدی 

 چه بگوید ..دوباره نگاهم کرد و خوب می دانشت 

 مهناز کجاست ؟ -

 مهناز ؟ -

گفت تو بگو و من اسم مهناز را  .....آره استاد ازم خواست برای دخترش اسم بگذارم  -

 .....مهناز کجاست  ...... دختر قشنگمان .....انتخاب کردم 
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 مینا ؟؟؟ .....ستاره .. مریم مهناز ؟  .....کیسه آب یخ رو سرم ریختند  -

 .....راشین خوابیده  -

 .....خستم کرد  .....با صدا کردن الهام از این دختر لوس جدا شدم 

 چی میگفت ؟ -

 .....پرت و پال  -

 ......سعید هم با این شاگرداش  -

و من کم کم به این کودک دل  .....مهمانی جشن نامگذاری راشین به خوبی تمام شد 

مند یه مادر خوب  رامتینم چیز دیگری بود ولی راشین معصومیت داشت و نیاز .....بستم 

کاش مامانم بود تا رسم کودک داری را می توانستم از او بیاموزم ..  .....آنچه من نداشتم 

 . .....تا ابد تا همیشه  .....ولی نخواهد بود   .....ولی نیست  .....ولی نبود

زندگی ام با دو کودک سخت تر می گذشت دفتر بیشتر دست مهرداد بود و من نظاره گر 

سال اختالف سنی داشتند و اینکه هم جنس نبودند نشان  1ه دور رامتین و راشین از را

و امیدم به حمایت های نیستند  یکدیگر  میداد دوستان خوبی برای روزهای کودکی

که در مقایسه با دوستان  .....نزنی بودم جوا .....خواهر برادرانه روزهای جوانی شان بود 
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تلخ روزگار را چشیده بودم و وقتی به اطرافم نگاه می هم سن و سال خودم خیلی سرد و 

بی تفاوت می گذشتم انگار وظیفه خدا بود به .....کردم به جای آنکه بگویم خدایا شکر 

من خانواده بدهد مرا در موقعیت کاری موفق کند و بزرگترین رقیبم مردی باشد که 

سالهاست برای این کار زحمت کشیده و من حاال می خواستم حرف اول را عظیم برگ 

 "خدایا شکر ". من فراموش کردم بگویم .....بزند 

سعید می خواست برای  .....گذاشت و ناهید مراقب او بود  کودک من قدم به یک ماهگی

با این پشنهاد موافق بچه ها پرستاری بگیریم که تحصیالت این رشته را داشته باشد و من 

 .....بودم و به دنیال پرستار مناسب می گشتم 

میداد طبق قولی که داده بود نگذاشت حتی  مبه راستی سعید برای راشین هر کاری انجا

 بار من پوشک بچه را عوض کنم یک

دور از هر فکری و  .....یک شب خنک بهاری من و خانواده ام در کنار هم بودیم 

ناهید با اجازه من به دیدار خانواده اش در  .....نمیدانستیم سرنوشت برایمان چه رقم زده 

دیگر اتفاق  نفر در یک خانه تنها بودیم چیزی که 4ما برای اولین بار شهرستان رفته بود و 

 نیافتاد . 
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دستگاه راشین خواب بود و رامتین مشغول بازی پازل من کتاب می خواندم و سعید پای 

مشغول بود که صدای تلفن سعید قول پیکر جدیدی که این روز ها کامپیوتر نام داشت ، 

م راشین را از خواب پراند ، بازی رامتین به هم خورد من خط صفحه کتابم را گم کرد .....

 .....و سعید از جای بلند شد و به سمت تلفن رفت 

 سالم علیک کوتاهی کرد و 

 امروز بچه ها تنها هستند نمی توانم بیام .....نه انه متاسف-

 نمی دانم کی بود .. ولی اصرار داشت و سعید انکار می کرد .. 

اصال  .....پرستارشان نیست  به خانومم قول دادم هیچ وقت بچه ها را پیش او تنها نگذارم  -

 .....یدوارم خیلی خوش بگذره ام .....توانم بیام نمی  .....

 .....دوباره اصرار

خدا  .....ببخشید  .....میدانم شما لطف دارین  .....ه ها نیست چجای ب نه اصلن .....نه  -

 نگهدار

 سعید کی بود -

 .....می خواستند مرا به جشن فارغ التحصیلیشان دعوت کنند  .....بچه ها  -
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 .....خوب برو  -

 .....رامتین  .....راشین  .....من قول دادم  .....تو تنهایی  -

 .....ساعت بر میام   4- 3از پس  .....برو  -

 نه  -

 .....چند تا کتاب شعر توکتابخانه داریم برایشان ببر  ،برو -

 نه -

 .....سعید میدانم برایت مهم است اینها شاگردان تو هستند برو  -

 خیلی خوبی رویا از تو بهتر ندیدم -

 .....هیچ وقت هم نمیبینی  -

خودم عطر مورد  .....خودم کتاب ها را کادو کردم  .....سش را انتخاب کردم اخودم لب

 رفت دبا لبخن .....رفت  .....عالقه اش را زدم .و خودم دو دستی تقدیم دیگرانش کردم 

دیگری به خانه ام پا گذاشته  سعید .....و وقتی برگشت سعید من نبود  و رفت  دمرا بوسی

 . .....بود 
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سعید نبود ولی به شدت پایبند قول و قرار خودش بود و نمیگذاشت بجز  .....سعید 

 لحظات شادی راشین کوچکترین کاری را من انجام دهم و این یک خصلت خوب بود از

 سعید که من در این سال ها آن را نشناخته بودم 

 سالم مهرداد -

 رویای م.. .....به به رویا  -

 مهرداد سعید با تو حرف نزده ؟ -

 چی شده ؟چهطور ؟ -

 ......قاطی کرده کم حرف و گوشه گیر  -

 حس کردم حالش بده .. ولی حرفی نزد .....نه  -

و این بازی ها  .....سعید با کار کردن من مخالف بود  . .....می دانستم چه مرگش شده 

نشانه ای بود که من کارم را کنار بگذارم و به بچه هایم برسم ولی من آدم خونه نشین 

 نیستم حتی به قیمت جدایی

. و باز مهرداد کمک حال من بود و .....اصلن .....این روز ها سعید اصلن به دفتر نمی امد 

 .....و حضور من در دفتر خیلی بیشتر از سابق بود .....ع کیوان جالیراطالع رسان از وقای

 ......این جنگ بین من و سعید بود و من باید برنده این راه می شدم 
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سعید روز به روز کم حرف تر و من روز به روز محکم تر  .....دو ماه به این روال گذشت 

کارمند استخدام  .....ر میرفتم برای کار کردن بر خالف روز های اول هر روز به دفت

ه می کاغذی که چاپ شده بود و به دلم نمینشست را پار .....دعوا می کردم  .....میکردم 

کردم و در آخر با مدیریت بهترین کار را روانه بازار می کردم و رقیب سر سخت جالیر 

 ......بودم 

و  .....روزها در پی هم گذشت راشینم سه ماهه بود و شیرین ترین دختر دنیا شده بود 

ماه  2. .....با خنده سعید من نیز خندیدم .....سعید تنها برای او بود که از ته دل میخندید 

بود بی خبر بودیم از دنیای زن و شوهری که همه حسرت آن را میخوردند و من در 

 .....و مسرانه به کارم رسیدگی می کردم  میزدم غلتسکوت سعید 

 می خندی ؟ -

لبخند زدم و در آغوشش غرق شدم مثل  .....آشتی کردیم  .....خندیدم و باز خندیدیم 

 ......روز های اول 

 سعید بریم شمال ؟  -

 کجا ؟با کی ؟ -
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 ................معلومه الهام مهرداد  -

 ه داری .. خیالمون راحتهخوبه می خوای بریم ویالی سپیده ... کلید هم ک -

من به مامان ملک هم می گم ما چند روز میریم اونجا ... ......هماهنگیش با من  .....عالیه  -

 البته بنده خدا کاری نداره ولی بهتره بدونه 

زنگ تلفنی که به الهام زدم و به او گفتم میخواییم بریم شمال خبر از یک آشتی شیرین 

دریا حس من  بود .. حال روز  .....یشه عاشق دریا بودم دلم دریا می خواست همداشت 

 مرا نشان می داد 

 ناهید حواست به خونه زندگی باشه ول نکی بری... -

 نه خانم .. به سالمتی و خوشی برید و برگردید ، شمال میرید؟ ویالی سپیده خانم ؟ -

 آره ... دیگه سفارش نکنم کاری داشتی اونجا زنگ بزن ...  -

 حتمن خانم ... چشم  -

 شدیمسه شنبه صبح راهی  برای لحظات بی نظیر با سعید بودن .....منتظر بودم  .....

چه طور میشه یه سفر تمام زندگی تو را به هم بزند و تو ندانی از کجا گاهی فکر میکنم 

ی من که اینقدر بی تاب بودم برا .....این سفر زندگی ما را به آتش کشید  .....شروع شد 
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این سفر ،انتظار یک سفر رویایی را می کشیدم چه بالیی را به روزگارم آمد در همین 

 سفری که این همه انتظار خوشبختی در آن را کشیدم !

 .....از بس با سعید خندیدیم سر درد گرفتم  .....در راه تا ورودی ویال همه چیز عالی بود 

ای از سعیدم جدا دلم میخواست بچه ها را به امان خدا میگذاشتم و تا آخر این سفر لحظه 

 ......روز های اول  سعید .....اصلن دلم نمی خواست تمام شود سعید بود نمی شدم 

. .....خروشان بود  .....رفتم لب دریا  .....دلم پر کشید  .....به محض اینکه دریا را دیدم 

خبر از چه داشت ؟ شاید انتظار دریایی آرام را داشتم ولی این طوفان خبر از عصبانی !!! 

 چه داشت ؟

. کاش همانجا خشک می ....... روز دوم و عالی بود بی نظیر .....شب اول  .....روز اول 

 .ما گرفت  رابرای همیشه از شدیم ولی یک تلفن سعید 

ین قول آب بازی گرفته بود ... منتظر بودم سعید حمام بود ، راشین تازه خوابیده بود و رامت

تا سعید بیاید و رامتین را لب دریا ببرم ... لحظه های خوبی داشتم از زندگی ام راضی 

 بودم، صدای زنگ تلفن افکارم را پاره کرد 

 کیه رویا ؟ -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

91 
 

نمیدونم ... شاید اشتباه گرفته .. شماید هم ملک باشه می خواد بدونه اینجا چه خبره  -

... 

 ه ...بل -

 سالم خانم  -

 سالم ناهید ... خیره ... چی شده ؟ -

نترسید خانم ... یکی از شاگردای آقا از وقتی رفتین کالفمون کردن ... هر ساعت  -

رو بدم گفت به  نمره ویالمجتبی اجازه نداد  اآق آقا رو می خوانتماس میگیرن 

 خودتون اطالع بدم ...

 چی بود شماره داد ؟ امان از دست سعید با این شاگرداش .. اسمش -

 گفت ستاره هستم ... اگر دوباره زنگ زد نمرشو بگیرم ؟ -

نه به سعید میگم اگر خواست خودش بهت زنگ میزنه شماره اینجا رو نده بگو تا  -

 آخر هفته خودشون میان ... زیاد توجه نکن .. ممنون اطالع دادی

 خوش بگذره خانوم  -

 مرسی .. خدا نگهدار -

 خدافظ -
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 .. صدای مهرداد بیرونم کشید تو فکر بودم .

 کی بود ؟  -

ناهید بود .. از دست شاگردای سعید خسته شدیم .. نمیذارن بنده خدا نفس بکشه ..  -

یکی نمره کم میاره ، یکی شکست عشقی می خوره ... برای یکی سعید واسطه میشه 

 ... روانی شدیم ..

موهایش را خشک می کرد و به در همین موقع سعید از حمام بیرون آمد با کاله حوله 

 سمتم آمد و گونه ام را بوسید ...

 سعید ناهید زنگ زد ... -

 خوب چیزی شده ؟ -

نه شاگردت ... این دختره ... ستاره چند بار زنگ زده ... شماره هم نداده .. کارت  -

 داره 

 خشک شد ... دستش به موهایش بود همون حالت منو نگاه کرد ... ثابت ... محو 

 . کجایی ؟سعید .. -

 زنگ میزنم  -
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 شماره نداده  -

 دارم -

 مامان بابا اومد بریم ....  -

 دلم برای پسرم ضعف رفت ..

سعید من رامتینو میبرم لب دریا ... مراقب راشین باش خوابه بیدار شد ... تلفنت هم  -

 تموم شد پتورو دورش بپیچ بیا پیش ما ...

 نگاهم کرد 

 سعید ... -

 باشه .. شما برین منم میام  -

 لهام و مهرداد هم همراه منو رامتین آمدند ... رامتین و سحر مشغول بازی بودندا

 کالفه نمیشی با این تماس های وقت و بی وقت شاگردای سعید ؟ -

نه الهام ... بنده خداها اکثرن مال شهرستان هستن ... سعید مشاور خوبیه کمکشون  -

شون کرد ... برای همین میکنه ...فقط وقتی سعید رو گیر بندازن دیگه نمیشه جدا

 منتظر نموندم ... اومدم بیرون 
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آب بازی کردیم لذت بردیم و خندیدیم .. سعید نیامد ... غروب شد و من نگران سعید و 

راشین شدم .. چند ساعت گذشته بود ... اگر سعید تمایلی به آمدن هم نداشت بخاطر 

راشین باید میامد ... با عجله به ویال رفتم ... الهام و مهرداد آرامتر با بچه ها همراه شدند و 

ال دویدم ... صدای جیغ راشین تا بیرون میامد ... هراسان داخل رفتم .. من به سوی وی

مهرداد روی مبل تشسته بد و سرش را به دیوار تکیه داده بود ....انگار صدای بچه را 

 نمیشنید 

سعید ... چه خبره ... این بچه خودش را کشت ...آخ آخ نگاه کن ... خودشو کثیف  -

 ه ؟کرده ... از کی داره گریه میکن

-  .................. 

سکوت سعید ترسناک بود ولی عصبانیت من اجازه نمیداد من متوجه بشوم که زندگی ام 

 از دست رفت ...

بعد نوبت تمیز کردن رامتین بود که با شن یکی شده بود ... سعی راشین را تمیز کردم و 

 میکردم به سعید توجه نکنم .. بی مسئولیتیش ناراحتم کرد..
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دیگر آنجا بودیم در قهر و سکوت و تنهایی .... سعید حرف نمیزد .. ساعت ها دو روز 

کنار دریا مینشست و جوابی به سوال های من و مهرداد و یا الهام نمیداد انگار درکما بود 

.... 

دو روز بعد مثل جهنم گذشت در آخر تصمیم بر آن شد که برگردیم و این سخت ترین 

لج کرد بعد از دو روز که حرف زد گفت من رانندگی نمیکنم  سعید .....برگشت دنیا بود 

..... 

 سعید جاده خطرناکه -

 خودت میدونی  .....باشه  -

 ...... یادته .....پدر مادرم  .....تو میدونی من از جاده متنفرم  -

 به من ربطی نداره  -

 باشه بچه ها رو میدم به الهام من و تو با هم میریم  -

 ......نه همه با هم  -

رانندگی در جاده برایم عذاب بود کودکم مراقبت می خواست مهرداد پشت من با 

رای مراقبت از بچه ها مجبور بودم از حرکت احتیاط در حرکت بود و من لحظه به لحظه ب
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و سعید هیچ پاسخی به این همه محرک نداشت مثل آدمی بود که در کما فرو  .....بیاستم 

 ......رفته 

 ......به تهران رسیدم  .....ساعته تمام کردم  1ساعته را  4حمت راه باالخره با هزار ز

 .......ساعت حرف زد  1بعد از 

 لعنت به تو -

 به من  -

 خاک بر سرت که رانندگیت خوبه  .....کاش تصادف می کردی .....آره  -

 ؟ حالت خوبه .....سعید  -

اسم منو نیار حالم ازت بهم می خوره .. آرزوم بود تو دره های جاده پرت بشیم هممون  -

 ......بمیریم 

 دیونه  -

 ......نگه دار  -

 چی ؟ -

 نگه دار می خوام پیاده بشم -
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از مهرداد و الهام و سحر عزیزم .....به کجا ؟ نمی دانم  .....و رفتن سعید  .....یه ترمز 

م داصال به سالم ناهید پاسخ ندا .....به خانه رسیدم با حالی خراب  .....خداحافظی کردم 

وسایل را از ماشین به داخل آورد .. من بچه  .....حرفی بزنه  دبیچاره مجتبی جرات نکر .....

لعنت به من که نمی توانم  .....ها را به ناهید سپردم و در اتاقم خودم را محبوس کردم 

. لحظه ای .....چشمان من تمام مدت ی و چه در ناراحتی و چه در خوشحال .....بخوابم 

صبح فردا از اتاق بیرون نیامدم تا لحظه ای که  61سر دردم بیشتر شد و من تا  .....بسته نشد 

آغوشش باز بود و من  .....در زد به فریادم رسید  .....الهام  .....م دصدای ناجی ام را شنی

 .....گریه و گریه .....گریه کردم 

 سعید دیشب خونه نیومد -

 .....میدونم  -

 به نظرت چیزی شده ؟ -

 .....بله  -

 چی ؟ -

 .....خودش میگه  -

 کجاست ؟  -
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 .....پایین تو حال با مهرداد منتظر توست  -

 بیا بریم پایین من چایی بریزم .. -

 بچه ها کجان ؟پس پیش تو بوده نه ؟ انقدر قضیه مهمهکه ناهید و مجتبی هم نباید باشند  -

 .....محکم باش رویا تازه اول راهی  .....پیش ناهید  -

 ......ترس  .....ترس  .....ترسیدم 

مهرداد را دیدم ،  نگاهم کرد یاد روزی افتادم که پدر مادرم رفتند و من در همین شرایط 

شاید  .....شاید سعید  .....روی همین مبل بودم دیگر عزیزی نداشتم که از دست برود 

؟ مریض شدم میخوان به من بگن ؟نکنه خودم  .....راشین مریض هستند  رامتین و حتی

اگر با عظیم برگ مشکل داشته باشه چی ؟اگر بگه دفتر رو بذار کنار حاضرم جدا بشم 

 . وای وای وای .....خیلی  .....خیلی برام مهمه  .....ولی از کارم کنار نرم 

 .....ترسیدم  .....سعید نگاهم کرد 

 ه ؟سعید چی شد -

 تو میدونی من سه ماهه داغونم ؟ -
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جلوی  .....من سه ماه کشیدم  .....آره .. می دونم .. ببین سعید حرف آخرو االن بزن  -

 .....مهرداد و الهام راحت حرفتو بزن 

 .....باشه  -

 خوب -

 . می خوام جدابشیم .....چه طور بگم  -

 به همین راحتی ؟ -

 مگه چیه ؟ .....آره به همین راحتی  -

بذار زندگیم  .....دلم جای دیگس  .....بذار خوشبخت بشم ...... رویا نمی خوامت ..... -

 رنگ بگیره 

به راحتی نابود شدم، این  .....تنم با گرمای وجود خودم آتش گرفت گر گرفتم و سوختم 

. ؟ ای خدا .....رفتار سرد این دو دلی ها همش به خاطر اینه که پای یک زن در میان بود 

دنیا رو سرم خراب شد و من از بین . .....خسته شده  .....با خودم مخالفه .....مقم چه قدر اح

 من با دو کودک چه کنم ؟ .....رفتم 

 این زن کیست ؟ -

 .....ستاره  -
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 .....حرف نزن  .....وای  .....وای سعید  .....این دختر  .؟.....چه طور ؟ کجا ؟ کی ؟ ستاره  -

 .....هیچی نگو 

 ......بر سر من که فکر می کردم با عظیم برگ مشکل دارد دیوانه شدم خاک 

 .....پچ پچی با سعید کرد  .....نگاهی به مهرداد انداختم 

 .....وقت مناسبی نیست  .....نه سعید االن نه -

 رو به من کرد و گفت  .....سعید اصال توجه نکرد  

 پنجشنبه ستاره با خانوادش میان اینجا برای اینکه حرف های آخر زده بشه  -

 حرف های اول کی زده شد ؟ سه ماه پیش ؟ .....حرف های آخر  -

 ..........خودت فرستادی  .....که من رفتم مهمونی مربوط میشه به آن شب  .....ببین رویا  -

اگر بفهمه ستاره رو آدم حساسیه ..پدر ستاره .....نفهمیدیم چی شد .....نفهمیدم چی شد 

 .....می کشه 

 ......مهرداد نگاهی به سعید انداخت 

 .....تا بچه این زن که راشین رو نمی خواست  2. مرد حسابی تو زن داری .....خوب بکشه  -

 بذار خالص بشیم .....یه پولی پرت کن جلوش  ...... سعید ادم شو .....تومجبوش کردی 
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یشب تا صبح از دخاک بر سر من که  .....از خونه من گمشو بیرون  .....خفه شو مهرداد  -

حامی حقوق رویا و شناس شدی ؟رویا حاال برای من  .....بدبختی هام برای تو میگفتم 

 بچه هاش ؟

 شناخته بود و من دی داشتم سعید مثل هزار جزیره ناحس ب نگاهی به سعید انداختم

هر چی بیشتر  .....احساس کردم یک جزیره هم از این هزار جزیره ناشناخته را نشناختم 

 پیش بریم بدتره 

 ......فقط تکلیف بچه ها .....باشه .. باشه سعید بگو بیان  -

 نذاشت حرف بزنم ..

 من زندگی جدید خودمو می خوام بده پرورشگاه از تو و توله هات بدم میاد  -

بدون خداحافظی  .....مهرداد نگاهی بمن کرد و بعد  به الهام اشاره ای  کرد برای رفتن .....

 از خانه ما بیرون رفتند  

 ......من  زندگی روز ستاره و سعید و روز مرگ .....روز پنجشنبه 

ن از ییاول تصمیم گرفتم بهترین لباس .. بهترین آرایش و حتی بهترین جواهر را برای تز

ولی من رویا عظیمی بودم فرزند پدر مادری که برگ برنده مرا با  .....اده کنم خودم استف
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حرف های آتشین آموزش داده بودند نه با لباس و زیور آالت ولی باز هم من جلو آنها 

 .....نباید کم می آوردم 

. موهای بلندم را با مهارت .....بلند با آستین های گیپور به تن کردم تیره ،یک پیراهن آبی

پشت سرم جمع کردم آرایشی که نه زننده باشد و نه معمولی در خور مادر دوفرزند بر 

روی صورتم نشاندم یک گردنبند مروارید بر روی گردنم ایستاد و با کفش های پاشنه 

امان .....بلند مثل وقار ملک خانم از پله ها برای دیدار مهمهان های ناخوانده ام پایین رفتم 

 ه ملک بفهمد پسرش چه گلی کاشته !!کاز روزی 

ناهید .....به رسم ادب به سمت مهمان ها رفتم وسالمی خشک را از زبانم بیرون راندم 

را سریع انجام داد با جذبه ای که از ملک یاد  رمشغول پذیرایی بود و با اشاره من این کا

لند گفتم ناهید نیازی به حضورت در گرفته بودم بدون چرخش سرم با صدایی نه چندان ب

 .....اتاق نیست و او از میان ما خارج شد 

سمت  .....رو به روی صندلی من ستاره بود با مانتوی زرشکی تیره و شالی به همان رنگ 

ستاره بود با چادری از جنس ساتن راستش دو خانم بودند یکی جوان تر که به ظاهر مادر 

 ه جوان بود و نه پیر ولی معلوم بود نگران این جلسه استن ،و روسری سبز رنگی به سر

ادری که چسمت چپ او زنی مسن تر با  انگار میدانست آنچه را دیگران نمیدانستند !!!!



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

112 
 

معلوم بود فقط در مهمانی استفاده میشود با یک عینک ته استکانی نشسته بود از بین 

مت راست ستاره مردی با ته م هستند و در ست ها معلوم شد عمه جان ستاره خانصحب

 نگاهی به من انداخت  .....نشسته بود  ریش سفید کمی شکم دار با یک پیراهن راه راه آبی

 و گفت 

 . .....خواهرم بهتر است شما نیز در این مجلس حجاب داشته باشید  -

 .....سعید به من نگاهی کرد و من متنفر از او گفتم 

 در .....من حرمت نگه میدارم و حرف شما رانشنیده میگیرم  .....شما در منزل ما هستید  -

 .....پوشش هوس است  .....حجاب برایم .....پوشش مو نیست ،منزل من حجاب 

 .....در همین موقع مادر ستاره با لحنی که خنده شادی در آن موج میزد گفت 

بینیم برای جهیز نجمه دامادمون سعید خان گفتند ما بیاییم اینجا منزل راب .....آقا فرجی  -

نجمه عروسی نمی خواد سعید خان عقد کی  .....جون  ولی خدا رو شکر همه چیز کامله 

 ؟.....باشه 

 .....خانه من  .....با مهارت بحث را عوض کرد ولی رویا تازه به واقعیت رسیده بود 

 فتم نگاهی به عمه خانم انداختم و گ .....به مادر نجمه توجه نکردم جهیریه ؟؟؟
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نجمه چه طور آشنا شدن  .....شما میدانید من کی هستم ؟ میدانید سعید و ستابزرگ  مخان -

 ؟

 .....خرابش نکن  .....اینا نمیدونن  .....رویا تورو خدا  .....سعید آرام در گوشم گقت 

 ......ترم نکن داغون 

ولی دلم می خواست بلند میگفتم به درک آرام به سعید گفتم به درک  ،بدون نگاه ،بی توجه

..... 

 نگاهی انداخت و گفت خانمعمه 

بله مادر .....بله میدانم سعید خان استاد نجمه ما بودن و از متانت دخترمون خوشش اومده   -

حاال داداش یه  .....میدونم تو هم شوورت ولت کرده با دوتا بچه سربار داداشت شدی 

 .....و صدای بچه ها اذیتشون نکنه س دوماد ما راحت باشن که عرو گیره خونه برات می 

. بگم شوورم همین مرتیکیه ای .....بگم زنتم ؟چی بگم  باید  سعید خدا خفت کنه من االن

. بگم خونه مال منه .. مهرمه / ارثمه ؟؟؟نه رویا .....؟که داره دختر با متانت تو رو میگیره

 .....رویا باش با همان بیان همیشگی .. جواب بده  .....اینطور نمیشه  

 .....به عمه خانم نگاهی انداختم 
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ستاره خانم درجریان همه  .....باید عرض کنم حرف برای گفتن زیاده  .....خانم فرجی  -

ولی باید بگم این خونه مهریه من هست  .....صحبت ها هستند من حرفی رو باز نمی کنم 

 .....ید جان برای همسر تازشون منزل بخرند یا اجاره کنند سع .....و به نام من 

 ستاره با ناز گفت

 .....تا دیگه هست اونا مال ما  2باشه میدونم  .....سعید تو گفتی همین خونه  -

و به نام کودکان من هست و من دآن دو خانه هر  .....نجمه عزیز  .....ستاره خانم  -

 .....سالگی آنها رادارم پس متاسفانه اینجا ضرر کردی  68وکالت تا 

 ...... نگذاشتم حرفش را کامل کند .....سعیدآرام گفت رویا خانه رامتین 

 .......نع  -

می دانست نقطه ضعف من کجاست و چه خوب از آن  .....سعید نگاه تلخی به من کرد 

 . .....استفاده کرد 

رویا جان فراموش  .....باشه کارخانه به نام من است و بعد از عقد ستاره معاون آنجا میشود  -

 .....نکردی که من مدیر کل هستم
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عظیم برگ به دستان ستاره  .....و من باز هم از دست دادم آنچه را که دوست می داشتم 

 ......و من با غرور گفتم مبارکه سپرده می شد

ن باعث شد که دست ها بر هم زده شوند و آرزوی خوشبختی دو جوان و این حرف م

و با هر صدایی که از دستان آنها بلند شد آوار شد و ریخت بر از سینه رد کنند دلداده را 

 .....سر زندگی من 

طبق آخرین حرفی که من و سعید زدیم قرار شد به من حرفی از زمان عقد و ازدواجش 

 نداشته باشد گذشت و سعید نیامد دیگر به این خانه راهی  62 نگوید و شبی که ساعت از

قرار شد اگر تمایلی به دیدن بچه ها داشت با ناهید هماهنگ کند و من نیز استفای خودم 

برای طالق برای هر زمانی که  تنظیم شد در مقابل وکالتنامه اینوشتم را از عظیم برگ 

ر به منزل نیامد و فصل جدایی من و سعید شب بعد سعید دیگ61از .....خودم مایل باشم 

 رقم خورد و این من بودم که باید برای طالق با داشتن وکالتنامه اقدام کنم 

زهره و افشین بی طرف بودند و  .....مهرداد تلفنی با من در ارتباط بود و حرص می خورد  

ولی هنوز کسی جرات گفتن به ملک خانم را نداشت  .....سعی می کردند دخالت نکنند 

 .....ولیت را بر دوش می کشیدم ئحتی سعید و این من بودم که باید بار این مس
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 فصل چهارم:

گیج بودم ..  .....و من مثل دیوانه ها دور خودم می چرخیدم  .....روز های تلخ بی سعید 

هنوز در عظیم برگ مشغول به مهرداد  .....اصال نمی فهمیدم روز شب چگونه میگذرد 

هر روز می گفت باید از انجا  .....کار بود و میگفت ستاره تمام زحماتت را از بین برده 

می گفت  به زودی دیگر رقیبی به نام جالیر وجود ندارد  .....برود و من می گفتم بمان 

سکوت و از سعید  .....و من سکوت  میکردم  ...... میگفت همه چیز خراب شده .....

 .....حتی دلش نمی خواست راشین را ببیند   .....حرفی نمیزدم 

هر چه  .....وقت آن بود که دیگر ملک بداند شاهزاده چه گلی به سر خانواده اش زده 

عذر خواهی کند .. بگوید هوس  .....شاید انتظار داشتم  برگردد  .....صبر کردم کافی بود 
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از هرچی مرد بود  سعید مرده بود  و من متنفر شدم .....سعید رفته بود  .....ولی نه  .....بود 

از بین بره دلم آزادی می  همسردلم می خواست زودتر این اسم لعنتی سعید به عنوام  .....

 ......این راه باید تمام شود دلم جدایی می خواست .. .....خواست 

 .....پس نقش من چیست  .....نه حقی  .....نه مهریه  .....وکالتنامه را دوباره نگاه کردم 

هر وقت تو خواستی من باشم و هر وقت نخواستی خدا حافظ ؟ حتی  .....هوس یک مرد 

حاضر نشدی که با من به محضر بیایی برای جدایی ؟؟؟ بیا این یک وکالتنامه برای جدایی 

کارهایت را انجام خودت  .....خودت برو  .....در مقابل آنچه برایش زحمت کشیده بودم 

من به کنار فرزندان تو خرج ندارند ؟ پدر نمی خواهند ؟ اصرار تو برای داشتن  .....بده 

تمام شود  .....خستم  ...... خسته شدم .....ماه بود  3آنها همین بود محبتت فقط به اندازه 

 .....جدا شویم  .....

تمام  .....ولی کاری بود که باید تمام می شد  .....دلم غم داشت  .....تنها .....به محضر رفتم

 شد ..

مه این وکالتنا .....رو به دفتر دار کردم و گفتم من وکالتنامه ای از همسرم برای طالق دارم 

هی البته ما چند ما .....یتوانم هر وقت خواستم جدا شوم بدون محدوده زمانی است و من م

 برسد  م به ثبتهست که جداشده ایم ولی می خواست
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 .....محضر دار که پسر خوش برخورد و جوانی بود نگاهم کرد و گفت 

میخوایین اول  .....دارن  مراسم عقد ،عجله دارندق را می خوانند حاج آقا که صیغه طال -

 ؟.....آیه ها تالوت بشه و بعد مراحل ثبت را انجام دهیم 

 .....فرقی نداره  -

خالص  .....از هم جدا شدیم  صیغه خوانده شد و من و سعید شرعن .....آیه ها تالوت شد

 .....راحت شدم  .....شدم 

 .....به من بدهید تا به ثبت برسانیم  را وکالتنامه .....خانم  -

 وکالتنامه ؟ -

دیگه همسر سعید نبودم زنی مطلقه و آزاد مادر دو کودک با .....راحت شدم  .....تمام شد 

باید ملک خانم نیز بداند .. راهی شدم به سوی خانه ملک به آن .....کاری نیمه تمام 

ارم .. االن هم می دعمارت همانجایی که روز اول با دلشوره رفتم .. االن هم دلشوره 

چرا من بترسم .. او خطا  .....ترسم ولی وقتی سعید جرات ندارد به مادرش حرفی بزند 

 کرده نه من !!!!
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روزی که با سعید رفته بودیم .. خسرو در را به رویم باز کرد مثل .....وارد عمارت شدم 

نگاهش کردم .. پیر شده بود مثل  .....سالم کردم  .....مثل آن روز گفت سالم خانوم  .....

 .....مثل زندگی ام  .....من 

 .....خانوم اجازه بدین ماشینتون را جابجا کنم  -

 .....یدانست .. احترام میگذاشت نگاه کردم .. بنده خدا هنوز مرا عروس آنجا م

 می خوام زود برم آقا خسرو نزدیک در بذار  -

 چشم . -

مثل همیشه تمیز و غم دار .. به اتاق قبل خانه نگاه انداختم .. دیگر  .....وارد عمارت شدم 

 .....خجالت کشیدم  .....شریفه به سمتم آمد سالم کرد  .....جای من اینجاست 

 ؟.....خانوم چایتون را کجا بیارم  -

 .....او را هم نگاه کردم 

 مادر کجان ؟  .....بیار باال  -

 اطالع دادم شما آمدین .. .....االن میان   -

 خوبه  -
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 .....آتشفشان بودم  .....ولی آن رویا نبودم  .....روی همان صندلی نشستم 

 .....رویای ما  .....به به  -

میدم از تق تق کفش هایش خبری نبود .. شاید من در این ملک وارد اتاق شده بود نفه

 .....دنیا نبودم 

 .....سالم مادر  -

 سالم .. بچه ها کجان .. -

 .....خونه  -

 اومدم .. .....اومدم  .....مامان ملک  -

شود .. تو محکم تر  هاشک هایت فقط در تنهاییت باید ریخت .....نه رویا حق اشک نداری 

 . .....از آنی که برای ستاره و سعید اشک بریزی 

 اومدم خبری بدم  -

 .....خیر باشه  -

 .....راستش من و سعید از هم جدا شدیم  .....راستش سعید  .....نیست  -

 چی ؟ -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

111 
 

نمیدانم . کل ماجرا را تعریف  .....شاید تعجب کرد .. شاید  .....نخواست بشنود  .....نشنید 

م .. بدون اینکه جایی را از قلم بیاندازم یا کم و کاستی داشته باشد .. این بار او نگاهم کرد

در  .....نگاهم کرد  .....و دوباره نشست  .....قدم زد  .....بلند شد  .....سکوت کرد  .....کرد 

 .....باالخره گفت  .....در سکوت بود  .....سکوت بودم 

یادته ؟ حتی زودتر از این از سعید انتظار  .....وز را دیدم من از روز اول امر .....حقته  -

 داشتم 

 .....انتظار نداشتم  کالمی تلخ که اصلن

 بعد از این همه سال زن بودن این پاسخ منه ؟ -

یادته گفتم افرادی دمدمی مزاج و دو  .....یادته گفتم سعید متولد خرداده  .....بله  -

شخصیتی هستند .. یعنی لحظه ای عاشق تو و لحظه ای متنفر هیچ گاه نمی توانی آنها را 

سعید در لحضه تصمیم میگیرد ، و این میتواند برای تو مشکل ساز باشد..  .....بشناسی 

کودک بی گناه  2و تو ماندی و  .....دیدی تصمیم آنی گرفت  .....دیدی مشکل ساز شد 

 .....حتی کارت را هم ازت گرفت  .....
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به هر حال بقیه  .....ملک انتظار داشت ما جدا شویم .. شاید می دانست .. شاید حق داشت 

نمیدانم .. هرچه بود  .....از ناراحتی اش یا عصبانی بودنش  .....حرف هایش را نشنیدم 

ه هایم منتظر من چب.....راهی خانه شدم  .....حمایتی برای من و کودکانم در بر نداشت 

 .....من باید برم  رامتینم .. راشینم .. .....هستند 

 .....رفتم  به خانه 

 ......ای بی گناهم ه دیدن بچه

اصلن چرا این طوری شد ؟ راستی چی  .....تو راه تمام مدت به گذشته ام فکر می کردم 

چی شد ؟ االن سعید در چه حالیست ؟ آن شور و عشق و عالقه کجا ؟  .....شد؟ من کجا 

 تو ذهنش یادی از راشین .. رامتین و من هست ؟

 ......لعنت به تو سعید 

رو به چیزی آورده بودم که نمی دانم اولین بار کی و کجا  .....حواسم به هیچ کجا نبود 

حرفی برایم معنا نداشت  نخ سیگار می کشیدم هیچ 61در دست گرفتم روزی حداقل 

به خدا زهر وارد بدنش می کنید .. اصلن  .....ناهید می گفت خانم شما بچه شیر میدهید 

 .....زهر وارد بدن خودم بود چه برسد به بچه سعید  .....مهم نبود 
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به بهانه سحر و رامتین تمام مدت الهام خیلی سعی می کرد نگذارد به من سخت بگذرد 

و من بی حوصله تر  .....مهمانی  .....استخر و  .....سینما .....پارک  .....کرد  برنامه ریزی می

از روز پیش این همنشینی ها را تحمل میکردم .. لبخند میزدم و با بچه ها بازی میکردم 

سعی می کردم به روی خود نیاورم که چه بالیی به سرم آمده .. بچه هایم نیاز مند مادر .....

 .....که مادر ندارم پس سعی کنم حداقل مادر خوبی باشم  من .....بودند 

 چرا جواب نمیدی ؟ .....سالم رویا  -

 ببخشید  .....سالم مهرداد خوبی ؟ خواب بودم  -

 خواب ؟ تو و خواب این وقت روز مگه کار و زندگی نداری ؟ -

 نه چه کاری ؟ -

 .....خوبه دیگه ملک حمایتت می کنه .. توکه پول نیاز نداری  -

از روزی که بهش گفتم سعید رفته حتی تماس نگرفته حالم بچه ها رو بپرسه ..  .....ملک  -

 .....؟بیاد پول بده 

 .....پس درست خرج کن پس اندازت تموم نشه  -

 حاال چی کارم داشتی ؟ .....نگران نباش -

 می خواستم بگم  می خواییم بریم طالقان می آی؟ .....آهان خوب شد گفتی  -
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 .....کی  تو این سرما ؟ با -

 .....افشین اینا  .....شما ها  .....ما  -

 کی ؟ -

 .....فردا تا آخر هفته   -

 باشه می آیم .. -

سحر همبازی رامتینم بود راشینم شیر خوار بود و محتاج محبت  .....رفتم با کودکان رفتم 

 .....مثل مادرش و ما بزرگتر ها در کنار هم لحظات را می گذراندیم  .....

 .....نو به خودم آورد صدای افشین م

 چی رو دود می کنی ؟.....رویا چه قدر سیگار میکشی .. بسه  -

 ......کاش درد هام دود می شد  -

 .......می دونم حالت بده ولی  -

 شماها چی میگین ؟؟؟  -

شاید اگر  .....ف همسرش رزهره نگذاشت افشین حرفش را کامل کند و پرید وسط ح

سعید کنارم بود و این حرکت انجام می شد اصلن متوجه نمی شدم ولی دیدم حواس 
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زهره بیش از پیش به من و همسرش  افشین است انگار از چیزی ترس داشت که من 

 .کاملن از آن بی خبر بودم 

 .....روحی  .....خسته بودم  .....را مشغول کردم بی تفاوت از حرف زهره گذشتم خودم 

پیدا  .....نداشتم  .....نبود  .....جسمی نیاز به کسی داشتم که در این روز ها حمایتم کنه 

 ......می ترسم  .....میترسیدم  .....نمی شد 

متهم ماجرا سعید بود ولی باطن  .....در ظاهر همه می گفتند که خیلی درست رفتار کردی 

شدی و دیگر نمی توانی به کسی می گفت تنها  .....باطن  .....کار چیز دیگری بود 

 .....به همین راحتی  .....اطمینان کنی 

سخت بود هر کجا قدم گذاشتم با نگاه های مردانی مواجه بودم که تا دیروز به من به 

همراه چی ؟  .....امروز می خواستند همراهم باشند  .....چشم خواهر نگاه می کردند 

شبهای تنهایی ؟؟ یا لحظات بی کسی ؟؟؟ من چه همراهی می خواهم بعد از گذشت این 

 سال ها برای زندگی ام ؟
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پس انداز ها روز به روز کمتر می شد و مخارج من و  .....موجودی من رو به اتمام بود 

و مجتبی حتی فکرم به آنجا رسید که بخواهم از ناهید  .....بچه ها بیشتر و بیشتر 

 .....ولی نمی شد  .....خداحافظی کنم 

تنها درامد من از  .....مراقبت از بچه ها نیاز به همراهی داشت که خیالم راحت باشد 

. منزل پدریم همچنان خالی بود و من هنوز گاهی به .....زندگی اجاره خانه رامتین بود 

 .....تم آنجا سر می زدم و در خلوتم برای آنها و خودم اشک می ریخ

ولی اینطوری نمی شد .. بچه های من بزرگ می شدند و نیاز به موقعیت مالی خوب 

 .....داشتند و با اجاره خانه نمیشد من این شرایط را برایشان فراهم کنم 

می توانستم در  .....فکر های زیادی از سرم گذشت سابقه خوبی در عظیم برگ داشتم 

دلم می خواست دوباره  .....ر خودم را می خواست جاهای مختلفی کار کنم ولی دلم کا

دلم می خواست سعید بداند که رویا هر کاری  .....در کار چاپ و تولیدات آن باشم 

پس اینبار باید بجنگم با سعید بر سر آنچه  .....من رویا هستم  .....بخواهد انجام میدهد 

 ساخته بودم ..
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. .....عظیمی بودم که دم از رقابت با جالیرمیزد رویا .....رفتم هر وقت به دفتر جالیر می

خروشان و خشمگین بار ها با تحقیر های جالیر شکستم ولی وقتی با گذشت زمان به 

با حس تنفری  .....خودم نگاه کردم دیدم جالیر درس مرد بودن را در وجودم زنده کرد 

 ......که از او داشتم ولی خودم را در مقابلش مدیون می دانستم 

با همان غرور از پله ها باال رفتم .. با همان غرور رو به منشی جالیر کردم و گفتم عرضی با 

نمیدانم چه میدید ؟ شاید فکر می کرد دیوانه  .....نگاهم کرد  .....جناب جالیر داشتم 

آوازه سعید و ستاره در شهر پر شده بود ، و حاال این زن در نقش منشی جالیر  .....شدم 

 حق داشت در دل مرا دیوانه خطاب کند .

 وقت داشتین ؟؟ -

 نع -

 صبح؟ 66ه براتون وقت بذارم سه شنبه ساعت دبرای هفته آین -

 .....االن منتظر می مونم  .....نع  -

 ......آخه  -

 ......ی اومده به آقای جالیر بفرمایید رویا عظیم -
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نمیدانست  .....انگار روز های گذشته پشتوانه من بودند  .....با چه اعتمادی حرف میزدم 

 این روزها ضعیف تر از لحظاتی هستم که بخواهم خودم را به جالیر نشان دهم که من

 ......چند لحظه اجازه بدین  -

ال باید من منتظر بمانم روزگاری خودم دیگران را پشت در اتاقم منتظر می گذاشتم .. حا

 بازی های این روزگار .....چه رسم غریبی است  .....

 .....دخترک از اتاق جالیر بیرون آمد و با ناز گفت بفرمایید 

 خانم عظیمی  .....به به  -

 سالم جناب جالیر .. -

 شده ؟ عظیم برگ در چه حالیست ؟ چیجنگ ؟ .....اومدی دعوا  -

آخه من جواب این مردک احمق را چی بدم .. خودش می دونه من در چه شرایطی هستم 

 .....نمک  رو زخم  من میریزه  .....

 نیرو نمی خواین جناب جالیر ؟  -

نیرویی که کار  .....طراح خوب .....بازاریاب خوب  .....خوب باشه چرا می خوام  .....نیرو  -

 ه استخدام هم می کنیم معرفش خوب باش.....کنه .. خوب باشه 
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من می خوام با این مرد کار کنم ؟ هنوز هیچی نشده  شروع به تحقیر کرده  وای به حال 

 .....روزی که کارمندش بشم 

و بعد به منشی اش  .....تلفن را در دستش گرفت و از کسی خواست که به اتاقش بیایید 

 .....چای تلخ  .....ای بیاورن من بودم ( چ اد که برای او و مهمانش ) که مثلندستور د

 . .....تلخ مثل این روز های من  .....بدون خرما !!!!بدون قند 

. زنی وارد شد .....صدای ضربه به درب اتاق جالیر مرا از عالم رویا پردازی بیرون آورد 

چند برگ کاغذ در دست داشت و محترمانه با  .....با لبخندی بر لب  .....جوان بود  .....

 .....جالیر رفتار می کرد 

 بفرمایید چه بخش هایی درخواست نیرو دارن ؟  .....خوب خانم کارگزین  -

 آقا یا خانم ؟ -

 جوان و کارا !!!!! .....خانم  -

بود  داشت به قول مهرداد  جانوری  لبخند مرموزی به لب .....جالیر به من نگاهی انداخت 

 .....که فقط خدا می دانست چه خلق کرده که 

 زن جوان نگاهی به من انداخت و گفت
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 ......کودک دارند کاغذ واحد طراحی در خواست نیرو برای طراح  -

 صدایش را کمی بم کردو گفت 

 .....برای واحد نظارت  .....خدمات خانم  -

 .....و بعد با لوندی زنانه عنوان کرد 

وشما قول یه نیروی قابل اطمینان  .....که مدت هاست نیرو می خوام جناب جالیر من هم  -

 میدونید که کار ما حساس ترین بخشه !!! .....به من دادین 

و دستی به  .....سبیل هایش کشیده تر نشان داده شد  .....لبخند جالیر پر رنگ شد 

بعد رو به من .....باشه مال تو  .....با ناخن صورتش را خراشید و گفت  .....صورتش کشید 

 ؟کرد و گفت خودت ضمانت می کنی 

 من ؟ ضامن کی بشم ؟  -

 ......فردی که معرفش شدی  -

 . ...... رویا عظیمی .....دلم می خواست گریه کنم ولی من رویا بودم 

 .....با حرص می خندیدم  .....بلند خندیدم 
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 ضامن خودم بشم ؟؟؟ من کجا رو امضاء کنم ؟ -

 .....ر تکانی به خودش داد و گفت جالی

چه خوب یه رقیب در زمین من باشد !!! باشه نیازی به ضامن نیست خانم عظیمی ..شرایط   -

شما  .....مشکلی بود با من تماس بگیر .....کاری را خانم یاسین برات توضیح می دهد 

 .....دست تماس گرفتنت خوبه 

انتظار داشتم جای بهتری برایم  .....قیرم کرد تح .....کار کردن برای جالیر یعنی مرگ من 

ولی تحقیر کار جالیر بود و من  .....انتظار داشتم رفتار بدی داشته باشد  .....در نظر بگیرد 

 ......نباید در این مبارزه شکست می خوردم 

و برای من  .....زیاد  .....کارمند شدن با مدیریت در عظیم برگ تفاوت زیادی داشت 

سخت بود که بخواهم کارمند کسی باشم که روزی برایش صدایم را بلند می کردم و 

و او به من  .....بازار سبک جدید می خواهد  .....من جوانم  .....میگفتم تو قدیمی هستی 

 .....می گفت مداد رنگی 

 .....دبیر خانه  .....کارگزینی  .....روز اول کار برایم سخت بود با بچه های اتاق آشنا شدم 

. و چه قدر سخت کاری را .....و من شدم دستیار کارگزینی  .....واحد رفاه و پیگیری 
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رفتار خوبی  .....یاسین مدیر آن بخش بود .....انجام دهم که اصال عالقه ای به آن نداشتم 

التر از او ولی جذبه مدیریت من با .....کمی شبیه خودم  .....مهربان ولی جدی  .....داشت 

 .....ولی به من ربطی نداشت  .....بود گاهی دلم می خواست بگویم داری اشتباه می کنی 

دبیر خانه زنی زیبا در آنجا مشغول به کار بود که از نوع رفتار و حرکاتش می شد به 

زیبایی چشم گیری داشت و لحن  .....خوبی بفهمی که کار کردن برایش تفریح است 

در نگاه اول به دلم نشست وبسار متفاوت بود با رویا عظیمی .. و حاال با  .....جالبی در بیان 

او همکار شده بودم و از لحظه اول رویا صدایم کرد و این برای من جالب بود چرا که 

هیچ وقت در محیط کارم کسی مرا با نام کوچک صدا نکرده بود و او انتظار داشت که 

.. و به راستی خصلتی داشت که .....مهتاب  دایش کنم و ص .....من نیز همین گونه باشم 

خارج از محیط کار در دفتر جالیر  مهتاب . اگر با .....نام مهتاب را برازنده خود می کرد

 .....شته باشم دااو راف کنم یکی میتوانستم رابطه دوستی خوبی با آشنا می شدم میتوانم اعت

شیرینی که این روزها آنقدر سر گرم بود و یادی هم از من نمی  یک خالء .. جایگزین

و مهتاب  ولی حیف که زندگی هیچ وقت آنچیزی نیست که ما می خواهیم.. .....کرد 

واحد که سعی داشت  .....و پیگیری  رفاه.....اسکندری همکاری شد در محیط کار 

کمی از تن آنها بیرون آورد خدماتی به کارکنان این دفتر ارائه دهد که خستگی کار را 
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مسئول  .....برنامه های ورزشی و غیره  .....وام های چر خشی و  .....انداز  صندوق پس .....

آن دختری جوان بود که از اقلیت های مذهبی در ایران بود دختری بسیار خوش رو 

اس کردم شاید در نگاه اول احس  "مارنا کاجیان "مهربان و با روحیه ای متفاوت با نام 

مارنا نمی تواند برای لحظاتی که من در این اتاق مجبور به سکوت هستم همدم خوبی 

یان چیزی بود که خصلت او را از ی ام باشد ولی در وجود مارنا کاجبرای لحظات تنهای

حس ششمی بسیار قوی که حتی برای خودش  .....بسیار متفاوت می ساخت دیگران 

 .....دردسر ساز بود 

 گاه و اولین برخوردمان را فراموش نمی کنماولین ن

 از ما نیستی ؟ .....سالم  -

 نگاهم کرد و گفت .. .....دادم نجواب .....نگاه سردی انداختم .. بی تفاوت 

به زودی همه  .....نگاه نکن االن چهقدر جایگاه پایینی داری  .....تو اینجا موندگار نیستی  -

 کاری خیلی پیشرفت داری.. .....گذاریم بما باید به تو احترام 

 تو می دونی من کی هستم ؟ -

 ولی می دونم اینجا موندگار نیستی  .....نه  -
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گفتم کسی نیست که نداند من کی هستم و همه خودشان را بی  .....تو دلم خندیدم 

تحمل یه کارمند معمولی بودن  .....تفاوت نشان می دهند و این برای من سخت بود 

 من عادت به مدیریت داشتم ..  .....راحت نبود 

 بیا !!! .....مارنا یه خواب دیدم  -

پیش گویی میکنند .. راستی  .....خواب می بینند  .....چه جالب اینجا همه کار می کنند 

نگاهش  .....برای مادرو پدرم دیده بودم کار هم می کنند ؟ خواب ؟ یاد خوابی دیدم که 

 پرسیدم  .....کردم 

 .....؟تعبیر برف چیه -

 .....بدون نگاه گفت 

 جدایی .. بد بختی .. سردی  .....غم  -

 مرگ .؟ -

 .....همیشه تعبیر های من درست نیست  -

 خواب برف دیدم خانوادم همه مردند.. به راحتی !!!! .....درست بود  -

 .....مرگ حقه -
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 حق تلخ!!! -

 .....دلم برای خودم می سوخت برای گذشته ای که این روز ها از دست رفت 

چرا؟ نمی دانم  .....منتفر از این فصل سرد  منپاییز بود و .....روزهایم تلخ  می گذشت 

..  تحمل می کردماین فصل سرما را  باهمه تنهایی هایش  .....و این من بودم که باید  .....

شاید در این فصل من باید باور  .....فکر نمیکنم هیچ کس به اندازه من از پاییز متفر باشد 

 .....که تنها هستم کنم 

روزهایی که من مجور بودم به موقع به سر کار بروم کارمند باشم  .....روز های کارمندی 

که باید خرج دو کودک  چرااز مدیرم کار بگیرم و به جالیر و طعنه هایش پاسخ دهم و 

 .....باید از پس زندگی بر می آمدمو .....را بدهم 

آنقدر خسته به خانه باز می گشتم که فرصتی برای اینکه ببینم کودکانم بزرگ شده اند را 

اینکه از دور می دیدم سعید خوشبخت  .....تنهایی آزارم میداد  .....تنها بودم  .....نداشتم 

است و اصال تمایلی به اینکه بخواهد یادی از گذشته بکند را نشان نمی دهد آزارم میداد 

هرداد در حرف هایش سعی می کرد کمتر از سعید و همسرش حرفی به میان بیاورد م .....
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سعید در آرامش است و این مرا آزار میداد ه یزی که معلوم بود نشان میداد کچولی 

.......... 

خسته شدم از بس که یا نخوابیدم و در  .....خواب برایم تبدیل به یک آرزو شده 

خواب هایی که یا  .....ر کردم و یا خواب دیدم و پریدم و فک .....تختخوابم غلت زدم 

لعنت به من که نمی توانم راحت .....یا جرات نکردم به کسی بگویم  .....فراموش کردم 

ی رسید مارنا که این روز ها برای لحظات تنهایی من رفیق خوبی بود بخوابم  ولی به نظر م

 بکشد که من از آن واهمه داشتم و دارم می توانست از خواب هایم حقیقتی را به ارمغان 

 .....مارنا  -

 .....بگو رویا  -

 تو از کجا میدانی که من چی می خوام ؟ -

 .....می دونی حس ششم داشتن اصلن  خوب  نیست  -

 .....چرا  -

هیچ وقت از اتفاقات لذت نمیبری و همیشه از اتفاقات  .....هیچ وقت غافلگیر نمی شوی  -

 ..... بد می ترسی زودتر از بقیه

 .....یر خواب هایت را میدانی و تعب -
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 .....خوب چی دیدی  -

.راستش .....چی بگم  .....ولی خواب دیشب  .....چند وقته خواب های عجیب می بینم  -

نه با  .....خواب دیدم سعید را در آغوش گرفتم و دارم به او از سینه هایم شیر می دم 

جالب این بود سعید سن االن را داشت و از هر دو تا  .....با غریزه مادری  .....غریزه جنسی 

 . به نظرت سعید می خواد برگرده ؟؟؟.....سینه هایم شیر خورد 

 دلت هنوز پیش سعیده ؟؟؟ -

 کسی جاشو می گیره ؟؟؟ .....نمیدونم  .....ولی اون  .....دوسش داشتم  -

 یعنی چی !!!!  میاد و یادت میره سعید .....یه نفر که خیلی آسمونیه  .....آره  -

 خوب تعبیر خوابم چی بود ؟.....بعید میدونم  -

 . .....به قول خودتون خیره  -

 مارنااااااااااااااااا -

 .....بچه هات باش  واظب. م.....خیله خوب  -

 یعنی چی ؟ -

. فکر میکنم بچه هات )هر دو( دچار رابطه ای بشن که از حالل .....باش  مواظب .....همین  -

 نن و مقصر اصلی اون سعید باشه بودن اون آسیب ببی
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 .....مارنا نمیفهمم  -

 ؟.....درسته  .....سینه و شیر دادن مال بچه های تو بوده و یه کار حالل  -

 خوب آره  -

 ...... از هر دو سینه .....ولی سعید از اون استفاده کرده  -

 .....مارنا میترسم  -

به نظرم بچه هات دچار گرفتاری میشن که نقشی توش ندارن و سعید مقصر اصلی اونه  -

...... 

 .......لعنت به تو سعید  -

و من در کابوس و تنهایی بزرگ تر شدن بچه  .....شب هایی که به سختی می گذشت 

ای خدا کاش این روزهای  .....هایم را میدیدم .. ترس و اضطراب بر دلم ریشه دوانده 

 .....روز های سختم  از این سراب بیرون بیایم .....اریک تمام شود و من از این منجالب ت

کاش مادرم  .....روحم را در خود حل می کرد روز به روز بیشتر در خود فرو می رفتم 

در زندگی زخم هایی هست که : و می گفت بود و حتما مرا یا جمله معروفی می انداخت

زخمی در زندگی ام بود که که  در انزوا می خورد و می تراشد.مثل خوره روح را آهسته 

 .....ماهرانه روحم را تراش می داد 
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کار کردن برای کیوان جالیر سختر از آن چیزی بود که من فکر میکردم ..روز های 

سعید و  .....رقیبی در بازار نبود  .....نزدیک به مهر .. و تالش بیشتر برای فروش بهتر 

تمام مدتی که به  .....ن خرده کار هم نبودند چه برسه به رقیبی برای جالیر اطرافیانشا

عنوان یک کارمند ساده برای جالیر کار می کردم منتظر سعید بودم تا حتی با تماس 

دلم می خواست حتی با بحث و دعوا و  .....تلفنی از من بپرسد چرا با جالیر همکار شدی 

نوز گاهی به رویایی که روز گاری آرزویش بود فکر شاید تهمت بخواهد نشان دهد که ه

سعید دور تر از رویای در دسترس بود سعید در میان ابر هایی بود که  .....می کند  ولی نه 

 در آن ستاره چشمک می زد !!!!!

 .....روز های کاری من می گذشت گهگاهی مجور بودم تا با جالیر هم کالم شوم 

 .....خت بود ببینمش و حرص بخورم و این س

 چه عجب خانم عظیم برگ  -

 .....لعنتی من زندگی ام را باختم  .....هنوز عادت به تحقیر داشت و این مرا عذاب میداد 

 ؟؟؟.....می خواهی کبریت به تنه خشک درختی بزنی که پوسیده  حاال تو با حرف 

 .....در خدمتم  -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

131 
 

 نیستی -

 چی؟ -

ای خدا  .....این حرف چه پیامی داشت برای من ؟ برای جالیر ؟ ترس  .....تنم گر گرفت

 .....کمکم کن 

 در خدمت باش و خدمت بگیر -

 .....متوجه منظورتان نمیشم  -

فکرت هزار جا نره که آخر به یک جا ختم بشه !!!! منظورم اینه که تو الیق  .....نترس  -

 .....بیا باال .....کارمند بودن نیستی 

 ..... چی کار کنم -

 .....مشاور من باش  -

 من؟ -

بگو برای  .....کسی که روزی رقیب من بود حاال در کنارم هست و این یعنی یک امتیاز  -

 .....فروش بیشتر مهر چی کار کنیم 

؟ به قول جونوری که .....من چه جواب ی بدهم ؟ نفع یا ضرر ؟ امتحان از نوع زیرکانه 

 .....با همان جسارت  .....من رویا هستم پس .....فقط خدا می داند چه خلق کرده 
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. تشنگی مردم و نبود محصوالت .....مهر محصوالت توزیع شود  1. .....عرضه دیر به بازار  -

تک برگ باعث می شود وقتی فراوانی توزیع شد هجوم برای خرید جنس مرغوب 

 .....زیادتر شود 

 اگر ضرر کردیم چی ؟ -

 مسئولیتش با من -

برابر مهر سال قبل بود تو مشاور تام االختیار من  2پس یک قرار اگر تا پایان مهر فروش  -

 قبول ؟ .....حرف آخر حرف من است  .....هستی و اگر نشد 

 .؟.....و حرف آخر  -

 روز آخر می گم !!! -

با توکل به خدا برای مبارزه با سعید قبول کردم  .....می ترسم   .....می دانم چه می گوید 

 .....آنچه نمی دانستم برای مشاور تام بودن جالیر را 

و باالخره به سنگ های زیادی جلوی پایم پرتاب شد .و من چه سخت مقاومت کردم 

در  %31روز هایی که منتظرش بودم رسیدم و با همه مشکالت حسابدار جالیر اعالم کرد 

 صد نسبت به سال گذشته سود دهی داشتیم و 

 .....بد نیست  .....خوب  -
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مرتیکه بیشعور بد نیست !!! ولی سکوتم مانع از آن  .....نگاهی سخت  .....نگاهش کردم 

 ......شد که بخواهم تمام حرصم را فریاد بزنم 

 خوب خانم مشاور نظرت برای کار های جدید چیه ؟ -

 .....باید فکر کنم  -

با  .....با این تفاوت من و او؟  .....سر از کار جالیر در آوردن سخت بود  .....فکر کردم 

 ......و عظیم برگی که این روز ها عظمتی در آن نبود  .....د سعید وجو

پاییز تلخ آغاز شد و من دیگر کارمند جالیر نبودم مشاورش بودم ولی حس خوبی از این 

لبخند های پر معنا و در آخر  .....نگاه هایش معنای دیگری داشت  .....مشاور بودن نداشتم 

 پیشنهاد تلخ برای اریجاد ارتباط با او و این تلخ تر از آنی بود که من بتوانم باور کنم 

 مگه شما متاهل نیستید ؟  -

 .....مگه کاری به کار تو دارند  -

 چرا من ؟ -

 .....چون تو نیاز به حمایت داری  -

 حمایت شما ؟ -
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 بده ؟  -

 .....تا بچه 3 .....همسرتون  -

 .....همین  .....تو فقط محرم من بشو  .....اری به تو ندارند ک -

 اجازه میدین فکر کنم ؟

 . .....باشه دوشنبه شام میام دنبالت  -

تو که روزی عاشق سعید  .....سرد گفتم باشه رویا تو به پی می خوای فکر کنی ؟ رویا تو 

می خوام  .....منم تنهام  ..... منم یه آدم هستم .....چی شد رفت  ...... خوب بودم .....بودی 

 .....با کیوان جالیر بودن اگر هر بدی داشته باشه می تونه سعید را به آتش بکشد  .....برم 

فرزندان خود را به یاد ندارد می خواهد  .....می کشد ؟ آیا سعید اصلن به من فکر می کند 

مگه سعید زن و بچه نداشت  .....مگه ستاره زندگی مرا به آتش نکشید به من فکر کند ؟

به  .....نمیرم  .....میرم  .....؟؟من فرق دارم ؟تا دوشنبه عصر لحظه به لحظه فکرم تغییر کرد 

حتی رامتین.. از چشمانش خجالت کشیدم ولی مگه من زن  .....همه چیز فکر کردم 

است یا ت عاطفی ندارم؟  ابراز محبت جالیر عشق یجوانی نیستم ؟ مگه من نیاز به حما

 .....تصمیم خود را گرفتم  خرخدایا من چه کنم ؟ و در ا .....هوس 
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با کفش های تخت  .....را بر تن کردم .. بدون کوچکترین آرایشی  .....ساده ترین لباس 

برق نور چراغ ماشین  یک روسری حریر قهوه ای از درب خانه بیرون رفتم ..  با و .....

امروز همه چیز  .....ت می کنم ؟ عادی میشود ؟ نمیدانم عاد .....جالیر چشمانم را زد 

 .....معلوم میشود 

 سالم  -

 .....چه متفاوت با همیشه  .....سالم  -

 بده ؟ -

میتونه برام تنوع باشه آخه مردا تنوع پذیر هستند و عاشق خانم های  .....نه  .....چی بگم  -

 که تو همیشه بودی  .....شیک پوش 

 .؟.....االن نیستم  -

 .....با مکث .. ماشین را روشن کرد و لبخند زد  .....نگاهم کرد 

 کجا بریم ؟ -

 آقای جالیر .....پس خودت بگو .....من دعوت به شام شدم  -

 ...... کیوان بهتره .....خوبه خودمونی باش  -

 .....فعال شما جناب جالیر باش تا بعد  -
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لین بار بود که با کسی بجز سرم درد می کرد .. او .....در راه حرف های عادی می زد 

از خودم  .....سعید برای شام بیرون می رفتم میدانستم یعنی چی ولی خجالت می کشیدم 

 .....با همان حرف های برنده  .....از رویا بودن از زن بودن و لی من رویا هستم  .....

 ساکتی .. -

 .....خندیدم 

 نه منتظرم ببینم منو کجا می بری .. -

 صبر کن -

رستورانی دنج در خیابان قلهک تهران در هوای خنک پاییزی  .....صبرم زیاد طول نکشید 

 غم مرا دو چندان کرد !!!!

انتخاب به عهده خودش بود و این نشان داد با چه مرد دیکتاتوری هم غذا شدم !!! ولی 

منم جوانم و  .....من هم مثل تمام هم نسل هایم  .....چرا که نه  .....انگار بد هم نیست 

لبخندم باعث شد جالیر پیر به  .....زن بودن عمر محدودی دارد  .....امروز خواهان دام 

چندش آور بود در یک  .....خودش تکانی بدهد و ظرف ساالد را به سمتم هل دهد 

 نمی خورم !!! .....رف با او ساالد خوردن  نمی توانم ظ
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 بخور  -

 .....ین تا بخورم شتو دلم گفتم ب

 .....روع کرد به حرف زدن ش

ننه بابا یادم سالگی تو بازار حمالی کردم  62من تو زندگیم سختی زیاد کشیدم از  -

 ...... دلم می لرزید .. همیشه میگفتم چرا اصغر .....وقتی صابکارم داد میزد اصغر .....نیست 

یرفتم حموم دم می اومد از سوختگی تنم تو آفتاب و گرما بدم می اومد وقتی مباز اسمم 

شبها از خستگی با  .....تنم که بو نداشت برام غریبه بود بوی عرق تنم تنها دوستم بود 

تو  .....آفتاب نزده تو بازار با چرخ  .....خوابم میبرد و خروس خون رو کارتون ها کفش 

انقدر دستم رو با کاغذ بریده بودم که از خون و  .....داشتم می دوییدم  کارگاه  با کاغذ

تا خدا زد پس کله یه گنده التی  .....من اینجوری بزرگ شدم  .....رنگنش لذت میبردم 

شوور و  .....تاشون رفتن سر خونه زندگیشون  4تا دختر دارم  1که خیلی پولدار بودگفت 

فامیلو برداشته راستش زشته بچه دارن !!!بزرگه مونده رو دستم بو گند ترشیدگیش کل 

. رنگ و روش زیادی رسیده شده معلوم نیست به کی رفته سیاه از آب در اومده !!! .....

موهاش زیادی سیاه شده ..دیر در اومده سوخته .. زشت شده  .....هیکلش مردونه شده 

وری با سیاهی و سردی این  روزگار هنوز ن روشنه دیدس،قلبش آفتاب  .....ولی مهربونه 
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سجل نو برات می گیرم اسم فامیل جدید  بیا نو نوارت کنم ..........از تش سو سو می کنه  

خاطر خواه منیژه ما  .....یه پیکان میندازم زیر پات میگم کارمند چاپی . .....میدم بهت 

تو هم که ننه بابا نداری بشو آقای خودت  .....بیا بگیرش هر ماه بهت پول میدم  .....شدی 

.. راستش جا خوردم اصغر .من هواتو دارم .....هر وقت هم خواستی زیر آبی برو  .....

فرج خان بزرگ !!!  ما هم که بوی زندگی و پول با هم به مشاممون حمال بشه دوماد 

خورد شاممون رو مثل سگ تیز کردیم و افتادیم رو ثروت فرج خان و منیژه شد زن 

 شه با اعتبار پدرزنی چون فرج به زودی کار و بارکیوان جالیر !!! کارمند جوون چاپ ک

آره دختر این  .....خدا روشو به سمتم چرخوند و امروز جلوی تو نشود  .....سکه شد 

خواستی زیر آبی  زندگی من بود پدر زنم روز اول گفت دختر زشت ترشیده بهت میدم

کردی جالیر رو به مم اذیتش هبف .....ولی وای به حالت اگه دل این دختر بشکنه  برو

ما هم گفتیم چشم و  .....عذات میشونم کاری می کنم که آرزوت زندگی اصغریت بشه 

 .....ل منیژه خانم با نوکر و کلفتغسه تا بچه انداختیم تو ب فرج خاندست به فرمان 

ن ضعیفه ای رو محرم کردیم چار تا چش ابروی خودمون هم گهگاهی برای دلمو

خوشگل و پوست سفید و عشوه ای دیدیم و بعد رفتیم سراغ ایالمون  و روز از نو روزی 

از نو فرج خان که روزای آخر شد حاج فرج و توپ تکونش نمیداد تو بغل داماد بزرگش 
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رثیه منیژه اومد تو ا .....یت کرد کیوان خان بذارنش تو قبر یکه من بودم جون داد و وص

!!!! خوب خانم  .....کار چاپ و امروز نشستیم تا توله ها بزرگ بشن و من بشم حاج فرج

 .....بگو هستی یا نه  .....داستان ما رو شنیدی 

 راستش جناب جالیر داستانتون جالب بود جون میده برا چاپ  -

 زبون نریز دختر -

 .....راست می گم و بلند خندیدم  -

 ...... چه سوژه جالبی .....وای  .....بقیه بفهمن اصغر جون چی کاره بوده اگر مارنا و 

 .....فکر کردم و جواب دادم .....دوباره جدی شدم 

 .....چشم ما میشیم هووی خانم بزرگ  .....به منیژه خانم بگو اگر موافقت کردن  -

 شوخیت گرفته یا منو مسخره می کنی ؟ -

 .....اگر منو دوست داری  -

 دارم دوست که -

 حوصله گیس و گیس کشی ندارم با موافقت ایشون من حاضرم -

 حرفشو نزن .....اصلن  -
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ین مرد یعنی کسی که مردونگی داشته باشه برای هوس چند روزه منو می خواپس شما  -

من باشم و اون بنده خدا بی خبر از و بخاطر کسی که دوسش داره دل زنوشو نشکونه  .....

هیچ زنی راضی  ...... شما ببنین میتونین منیژه خانوم رو راضی کنین ؟ نه .....همه جا ؟ 

من هر وقت مردی پیدا شدکه به زنش گفت و با خیال راحت اومد سمتم  .....نمیشه 

به من هم  .....مردی که به زنش احترام بذاره ......حاضرم براش جون هم بدم چه برسه به 

 ه خانم احترام بذارین ؟احترام میذاره شما حاضرین به منیژ

 .....نگاهش سوز داشت مثل سوز سرمای پاییزی عمق و استوخونی  .....نگاهم کرد 

 .....دختر راه بیا تا برات بدوم  .....پس با من راه نمیایی  -

من آدمی نیستم شادیمو رو آتیش خونه مردم پهن  .....تاتی تاتی می کنم و لذت میبرم  -

 .....بچه هام تنهان  .....با اجازه  .....کنم 

 .....راستی از فردا برو جای قبلیت کارمند بودن بیشتر بهت میاد  .....راحت باش  .....باشه  -

 .....خدانگهدار -

مگه من  .....به من می گی بیا عشوه گری  .....منو کارمند میکنی  .....خبر مرگت جالیر 

خفه .. خدا  .....دارم خفه میشم  .....خیلی بده  .....محتاج پول هستم ؟ وای خدا حالم بده 
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 .....خدایا چقدر احساس تنهایی می کنم .....خدا  ازت نگذره  .....خفت کنه سعید 

 ......وای  .....وحشت تمام وجودم را گرفته 

و خانه نشینی از من یک انسان افسرده ساخت که صبح به صبح با یاد سعید و  یبی کار

راشین  نمخصوصاز تخت بلند می شدم و با دیدین بچه ها  جنایتی که در حقم کرده بود

این تنفر چند برابر میشد و حس مادری نیز نمی توانست این تنفر را از بین ببرد . روزهای 

ند برابر کند و چتلخ که حوصله هیچ کس را نداشتم می توانست تلخی این لحظات را 

 .....این برایم عذاب بود 

 ......نه بچه ها نیستین  .....؟ نه خودت  ردیکجایی ؟ مُ .....سالم -

 خبر داری که ؟ .....بیکار شدم  .....این روز ها حال روز خوبی ندارم .....سالم الهام  -

 آره مهرداد گفت -

 از کجا میدونست ؟ .....مهرداد -

خودت که مردی .....پاشو امشب بیا اینجا  .....نمیدونم ، حاال بی خیال این حرف ها بشو  -

 .....تموم شدی بذار حداقل سحر و رامتین یه کم بازی کنن 

 کی هست ؟ -

 .....زهره  .....تو  .....خودمون  -
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نه رانندگی کنم نه اینکه با این دو تا تو این سرما خودم  .....الهام .. حوصله ندارم  .....نه  -

 . .....بیام میدونی که باد نخورده مریضه 

 .....تو بیا  .....میام دنبالت  -

 بیا .....باشه  -

مرگ برای من بهتر از این مهمانی بود این روزها حوصله مهمانی رفتن و لبخند زدن را 

 .....نداشتم وتحمل مهمانی برای من با وجود دو کودک طاقت فرسا بود 

دلم نمی خواست ببینمشون حوصله هیچ کدام را نداشتم ولی  .....دلم گواه خوبی نمیداد 

 .....رامتین حق زندگی داشت حق بازی  .....همانی رفتن بهتر از خونه ماندن بود گاهی م

 حق بچگی کردن چیزی که من این روزها از او دریغ می کردم ..

الهام با سحر به دنبالمان آمدند و قول داد که آخر شب یا خودش یا مهرداد مارا به خانه 

 زهره نیاندازند .برگردانند و این مسئولیت را روی دوش افشین و 

بعد از شام در بالکن خانه  الهام ایستاده بودم ، حوصله نداشتم خسته کننده ای بود مهمانی 

 .....و سیگار می کشیدم 

 تو چه فکری هستی ؟ -
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 از کی اینجایی افشین ؟ -

 .....متوجه نشدی  .....چند دقیقه میشه  -

 سیگار می خوای ؟ -

 .....نه  -

 .....راستش کارت داشتم   -

 .....خبری را به من بدهند  مهرداد بود انگار می خواست صدای

 مهرداد مشکوک شدی .. خبریه ؟ -

 هم آره هم نه  .....خبر که  -

 رفیقت داره توله دار میشه ؟ .....چیه  -

 .....کاش این بود  -

 ......حرفتو بزن  -

 . .....سعید  -

 مرده ؟ به درک -

 .....نه .. داره عظیم برگو میفروشه  -

 ....... اونجا مال من بود .....وای -
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سعی .....اگر به من می گفتن که سعید مرده اینقدر داغون نمیشدم که االن ریختم به هم 

شخصیتی متفاوت را دوباره از سعید دیدم و  .....کردم حرفی نزنم و دوباره سکوت کردم 

د انتظار من این بود که حتمن داستانی در پس این ماجرا هست که بعدن مشخص خواه

 شد 

 بفروشه .. .....حاال که چیزی نشده  -

این .....افشین از چی حرف می زنی من از خاک و غبار اونجا رو ساختم با همه جنگیدم  -

 .....اونجا مال من بود  .....حقم نیست 

بعد گردش مردک چشمانش را یه سمت سیگار در  .....افشین یه نگاهی به من انداخت 

 یگار رو می دید .. آهسته گفتدستم چرخواند و انگار آتش س

 .....زهره متوجه بشه  بدون اینکه .....کنیم بباید پنهانی کاری  -

درست میگفت زهره با ستاره دوست بود و در رفت آمد اگر در جریان کارهای من قرار 

می گرفت تمام نقشه هایی که قرار بود با فکر کردن چیده شود نقش بر آب میشد و این 

. داشتن عظیم برگ یعنی آینده فرزندان من، پس عظیم .....اصلن برای من خوب نبود 
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دست آوردن مجدد آنجا رویا یی بود که باید به واقعیت برگ برای من با ارزش بود و به 

 تبدیل میشد . 

 من چی رو نباید متوجه بشم ؟تو پنهانی می خوای چی کار کنی ؟ -

دلم  .....وارد دربه دری کرد صدای ظریف زهره منو از عالم درد بیرون کشید و 

شان دادن عالقه حسادت زنانه ون میخواست فریاد بزنم وبگم زهره االن زمان خوبی برای

 و او به دنبالم .....آرام از بالکن بیرون آمدم نیست ، ولی چاره ای نبود افشین  به

 داستان چی بود ؟ -

 .....با مهرداد و افشین حرف می زدم  .....هیچی  -

 .....چه جالب  -

 .....چیزی نیست که بخواهی فکرت رامشغول کنی  -

 .....حواست به زندیگ باشهرویا .....هست -

 و با پرخواش رو به زهره کردم و گفتم  .....عصبی  .....نگاهش کردم 

 .....زهره حالت خوبه ؟ اصلن تو شرایطی نیستم بخوام برای فکر و خیال تو وقت بذارم  -

 .....نه رویا باید این قضیه همین جا روشن بشه  -
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 .....زهره بذار برای بعد  .....چی میگی  -

 پنهانی داره ؟ افشین با تو چه رابطه .....نه  -

 .......مهرداد براد .....خجالت بکش .. افشین  .....زهره  .....؟با من -

من به این زن ابله چی بگم ؟ من که از تمام مرد ها بدم  .....سکوتکنم دیگه ترجیح دادم 

این تهمت از کجا پیداش  .....میاد حاال بیام دست بذارم رو افشین .. مهرداد ؟ خدای من 

 ؟.....شد 

و بحث ما باال گرفت ..مهرداد سعی  .....با صدای بلند من و زهره همه به دور ما حلقه زدند 

داشت مرا آرام کند ولی چرا مرا آرام کند او که از همه چیز با خبر بود ، باید زهره آرام 

 میشد 

اق برای الهام اتف نببین رویا بار اولت نیست .. اگر من جلوی تو رو نگیرم فردا این داستا -

می افته .تو خوب بودی سالم زندگی کردی ولی االن احساس تنهایی می کنی و چه 

 کسی بهتر از افشین و مهرداد برای کمک به تو

خفه بودم .. وقتی تهمتی را میشنوی عمق وجودت آتش می گیرد  .....جوابی نداشتم بدم 

 چ کس یشنود ، هیمالل می شوی و فریاد هایت تنها در دلت است که هیچ کس ن
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 و از زندگی ما وجمع ما دور شوی و بروی رویا بهتره دست بچه هایت را بگیری  -

این حقو نداری که  .....زهره من تو خونه تو نیستم ، ناراحتی تو به عمد و یا غیر عمد  -

اینو هر وقت الهام به من گفت من با کمال میل  .....بخوای بگی من تو جمع ما باشی یا نه 

 قبول می کنم 

ترسیدم  .....هیچ چیز در نگاهش نبود .. الهام همیشگی نبود  .....الهام نگاهی انداختم  به

 نگاهم کرد و تا خواستم حرف بزنم گفت  .....نگاهش کردم  .....

 .....رون برو بی .....رویا بسه  -

 چی میگی ؟.....الهام  -

 نمی تونم تحملش کنم  .....مهرداد بگو بره  .....رویا از خانه من برو بیرون  -

 .....ته گفت  رویا برو بعدن صحبت میکنیم بعد آهس .....مهرداد نگاهم کرد 

هیچ وقت آن روز سرد زمستانی را از ذهنم پاک نمی کنم به اتاق سحر رفتم راشین 

خواب بود ولی رامتین با معصومیت خاصی داشت با سحر بازی می کرد ، نگاهش نکردم 

 ه کرد معلوم بود هم تعجب کرده و هم دردش آمده یگر .....دستش را کشیدم 

 مامان دارم بازی می کنم -
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 مامان جان سحر می خواد بخوابه ، میریم خونه با نغمه بازی کن  -

به زور کاپشنش را تنش کردم ..راشین بیدار شد گریه می کرد بغلش کردم دست رامتین 

برای  .....ی خوام پیش سحر باشم رامتین گریه می کرد می گفت مرا گرفتم و کشیدم 

اولین بار زدم رو صورت صاف پسرم .. گریه کرد می گفت ماشینش پیش سحره اصلن 

کیف خودم ساک راشین به دستم و در دست دیگرم  .....راشین به بغلم  .....اهمیتی ندادم 

 بون هیچشب از خانه بیرون آمدم  66ساعت  .....دست رامتین که به زور می کشیدم 

خواستم به سمت ماشین بروم که تازه کالمی که بگوید مراقب خودت باش و خداحافظ ،

دقیقه با پای  21یادم افتاد ماشین ندارم ، ای وای من االن چه کنم تا خیابان اصلی حداقل 

با این دو کودک ، کمی راه رفتم  .....تو این سرما  .....ای وای بر من  .....من پیاده راه بود 

 .....گفتم حتمن مهرداد به دنبالم آمده  .....اشینی چشمانم را زد خوشحال شدم ، نور م

گفتم منو  .....نگاهش کردم  .....ماشین که نزدیک شد دیدم پسر جوانی جلوی پایم استاد 

گفتم  .....تا سر خیابان می بری ؟ گفت بچه ها را بذار بیا تا هر جا می خوای برسونمت 

از مردی و مردانگی بویی نبردی لعنت به هر چی مرده ..  .....ه عوضیمرتیک .....برو گمشو 

 ....... کثافت ، 



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

148 
 

یعنی میشه روزی بیاد که یه آدم تو زندگی من باشه نه نامرد ؟با هزار بد بختی خودم رو به 

بچه ها نیمه جان بودند از سرما دستان راشین سرد سرد بود  .....سردم بود  .....خانه رساندم 

وقتی رسیدم ناهید بیدار بود بچه ها به او سپردم و به اتاق خوابم پناه بردم ، یک رده ! مثل م

 دوش آب گرم و هزاران فکر خیال مهمان من شدند تا صبحی که از خواب خبری نبود ! 

 

حقم نبود سعید چه چیز را می خواهد ثابت کند  .....شب تا صبح داشتم به دفتر فکر کردم 

با دو کودک .. کودکانی که به من وابسته اند و محتاج  .....؟من یک زن تنها در این دنیا 

ولی حتی نگاه کردن به آنها نیز مرا آرام نمی کند تنفر تمام وجودم را گرفته .. من چگونه 

ه ای که روزگاری در دستان من می می توانم خودم را به اثبات برسانم ؟چگونه چاپخان

ر خود و پای ستاره روی آن جای گرفت و حاال با فروش آن آتشی در دل چرخید سُ

و در آخر  .....یک شب تا صبح فکر کردم .....که بزودی خاموش شدنی نبود روشن کرد 

تصمیم گرفتم با ملک یک بار دیگر هم کالم شوم و از او کمک بخواهم کاری دشوار 

سر درد داشتم  .....صبح که شد ید حاضر بودم بمیرم ولی با ملک همکالم نشوم .که شا

کاری که مهرداد کرد سنگ تمامی بود که بر .....چیزی که این روز ها تنها یاور من بود 
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و این برای  هستم من یک زن تنها  تم گذاشت و باز یاد آور کرد که روی تمام مشکال

 که با سلیقه من در یک راستا قرار نمی گرفت !!! اطرافیانم توقعی ایجاد می کرد

دیدار با ملک شریعت .. در آن عمارت مرا یاد خاطراتی می انداخت که تلختر از لحظات 

برای دیدار ملک سخت بود انگار به  ......لباس پوشیدن .. آماده شدن این روزهایم بود 

گاهم موج میزد به رامتین نگاهی ختم میروم .. لباس تیره ای بر تن کردم غم و اندوه در ن

بخاطر زهره و داستان های دیشب عزیزی از دست من انداختم دلم برایش می سوخت .

لباسی بر تنش کردم . دستش را در  سیلی خورد که هیچ نقشی در ناراحتی من نداشت ،

سختی های زندگی هنوز .....نگاهش معصوم بود دستم جای دادم کوچک بود .. نرم بود 

 امتینم خشونت نساخته بود و این که این بچه بی پدر بی سرپناه بزرگ می شود واز ر

در آینده مرا متهم به چه می کند آزارم میداد .. بر خالف رامتین حتی از نگاه کردن  اینکه

به دخترک واهمه داشتم دختری که با ورودش به این دنیا درد را برایم آورد .. دختری که 

بی پدر در دستان من  .....نم .. دختری که قرار بود عزیز پدر شود قرار نبود من بزرگ ک

رشد می کرد و نه تنها عالقه در من ایجاد نمی کرد بلکه باعث می شد حس متفاوتی را 

 .بین فرزندانم احساس کنم 
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ارش ددی را ببیند .. پس باید با آنها به سعید احساس کردم ملک حق دارد که فرزندان 

 بروم حتی اگر اصلن عالقه ای نباشد و از بچه ها دوری کند . 

نگاهم کرد به رویم لبخند  .....با بچه ها وارد عمارت شدیم ، خسرو مرا دید تعجب کرد 

 .....از خانوم بودن دور شده بودم  .....چه واژه غریبی  .....زو و گفت سالم خانوم 

 سالم عمو خسرو .. خوبی ؟ -

سعید خان که نباشه سپیده خانم هم که خارج تشریف دارن ، شما هم که  .....ای خانوم  -

 ......نه خودتون میایین نه این طفل معصوما ماه  62هیچی سال به 

اصلن حوصله حرف زدن با این مردو نداشتم بدون توجه به حرف هاش گفتم ملک خانم 

 کجان ؟

 واقعیت تبدیل شده !!! بنده خدا خبر دار شد که این رویا دیگه رویا نیست به

 میکنه . ونشما بفرمایین داخل شریفه صداش -

، رامتین با تعجب دست راشین در دستم بود حوصله نداشتم با پای او راه برم بغلش کردم 

نگاه میکرد انگار نه انگار خون شریعت ها در رگش بود دلبندم معصوم تر از خاندان 

درد را در بند بند وجودم احساس می کردم  .....در طبقه دوم نشسته بودم شریعت ها بود
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گرفته بود ، همیشه  از تنهایی تنهایی بزرگترین مجازاتی بود که خداوند برایم در نظر  .....

واهمه داشتم و این چیزی بود که این روز ها همراه من بود ، کار مهرداد و تصمیمی که 

ه من وارد کرد که باعث شد تنفر گرفت برای آنکه من در زندگی شان نباشم ضربه بدی ب

تنفری عمیق که هیچ کس نمیتواند این حس اطمینان را  .....من نسبت به مردها بیشتر شود 

 دوباره در دلم زنده کند . 

 .....به به رویای ما -

سالم کردم و رامتین را با اشاره دست به سمت ملک فرستادم  .....به احترامش بلند شدم

..... 

د تا به حال محبتی از ملک ندیده نم شد با لبخند و بوسه پذیرای فرزندادیدار جالبی بو

 .....از شریفه خواست تا بچه ها را به اتاق دیگری ببرد  .....بودم و این برایم جالب بود 

 و سخت به سمت شریفه رفت . طفلک رامتینم غریبی می کرد 

 خوب رویا چه خبر ، سعید خوبه ؟ -
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انقدر خودت را به حماقت میزنی ، این حرف بی حساب  سعید خوبه ؟ وای ملک چرا

 .....یعنی رویا من از تنها پسرم بی خبرم  .....نیست ساعت ها روی این حرف فکر شده 

 .....تی در کار تو باشد یحمایعنی انتظار نداشته باش 

 .....بی خبر نیستم  -

 به بچه ها رسیدگی میکند ؟ سر می زند ؟ -

راستش سعید یک بار دیگر زهر به کامم ریخت  .....نه، راستش اومدم کمکم کنین  -

 .....می خواد چاپخانه رو بفروشه .....

 جدی ؟ چرا ؟ -

کشیدم من برای آنجا زحمت  .....دوستش مهرداد به من گفت ، ملک خانم  .....نمیدانم  -

از کارم  زحامله بودم با .....شب به آنجا رسیدگی می کردم  66از بچم میگذشتم و تا  .....

خود سعید همیشه از اینکه من اینهمه به آنجا میرسم گله داشت حاال  .....غافل نمی شدم 

 نشسته من باید تماشاگر چیزی باشم که در دستانم رشد کرد ؟ رکه به با

 خوب از من چه انتظاری داری ؟ -

ملک خانم  .....!!! من آنجا را دوست دارم  .....کمک  .....مشورت راهنمایی  .....نمیدانم  -

اس نکردم ه کسی التممیدهم تا بحال ب تانقسم .....خواهش می کنم برای آینده نوه هایتان 
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.. فکر بیدار شما می تواند مرا از این  داردزندگی من در .. کمک شما سهم بزرگی

شریعت درست  گرفتاری رها سازد .. من قبول دارم هیچ وقت در نقش عروس خاندان

ان کنید مکمک .....هستند  هاشریعت از  رفتار نکردم ولی اگر من حقی ندارمرامتین و راشین

..... 

ببین رویا .. من میدانم تو سختی زیاد کشیدی .. از روزی که تو به اینجا آمدی و برایم  -

نو به  او را ندیدم .. وقتی برای سال .....فرزندانش چه کرد و تعریف کردی پسرم با تو 

خانه ام آمد او را جلوی چشم همه از خانه بیرون انداختم به سپیده اجازه ندادم با او 

من به فکر تو هستم من میدانم بزرگ کردن دو کودک بی پدر .....کالمی حرف بزند 

هر مشکلی بر  با جسارتی که داری میتوانی از پس برای زنی مثل تو سخت است ولی تو

 ؟خوب حاال بگو مشکل کجاسته زیبا !!! بیایی تو جسوری و البت

، اول اینکه من اصلن نمیدونم قیمت پیشنهادی سعید یا ملک خانم ، مشکل دو جاست  -

بهتر بگم ستاره برای فروش چاپخانه  چقدره ؟ و دوم اینکه اونا به هیچ وجه حاضر نیستن 

 .....چاپخانه دوباره به دست من بیفته 

د و بعد از سکوتی چند دقیقه ای چای را به هم میز تفکر قاشق درونملک با نگاهی م

 .....نگاهی به من انداخت 
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ویض نام را به نفع تو سند بزنم برای پرداخت پول اگر من مشکل واگزاری چاپخانه و تع -

 چه برنامه ای داری ؟

 .....من چی می توانستم داشته باشم  .....من چه داشتم  .....چشمانم رابستم  .....نگاه کردم 

 .....با کمی تفکر پاسخ دادم 

خانه ای که برای رامتین و راشین  2بجز خانه ای که شما برای من خریدید و ملک خانم  -

من نیامدم کاسه گدایی بر دست بگیرم  .....مد حتی درآ .....رم خریدیم من هیچ پولی ندا

این  .....می کنم  ولی باور کنید حقوق ماهیانه ناهید و خانواده اش را به سختی پرداخت

 روز ها از نظر مالی خیلی به مشکل برخوردم .

 حاضری خانه ها را بفروشی و چاپخانه را بخری ؟  -

 خانه ها را بفروشم؟ کجا زندگی کنم ؟ من که تنها نیستم  -

خانه پدریت هنوز خالی مانده یه مدت برو آنجا وقتی کار چاپ دوباره از سر گرفت  -

دم این کار هستی من برایت اقدام می اگر آ .....خودت بشو  خانه و عمارت دوباره خانم

کنم و آنجا را برایت و به نام خودت برایت زنده می کنم ولی این را بدان هیچ کس نباید 

 ......هیچ کس  .....از این ماجرا با خبر شود 

 ولی شما چطور سعید را می خواین راضی کنید ؟ -
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یادت  .....وی سعید بود چاپخانه شما روزی در دست عم .....من با سعید کاری ندارم  -

 هست ؟ خوب پس چرا دوباره عموی سعید دوباره چاپخانه را به دست نگیرد ؟

 به نظر شما قبول می کند ؟ -

زمان جدایی پسرش )محمد( از همسرش اگر من واسطه نمیشدم  .....او به من مدیون است -

من از او در خواست میکنم چون با  ..... مجبور به پرداخت مهریه ای سنگین می شدند

حاال .....سعید حرف نمیزنم با پرداخت مبلغ از طرف ما چاپخانه را به نام خودش بزند 

با سعید صحبت می کند و می گوید می خواهد چاپخانه را مجدد بخرد  .....نوبت اوست 

یف به عمو جان و سعید در مقابل حرف عمویش نه نمی گوید ، قیمت پیشنهادی را با تخف

می گوید و بعد از آنکه آنجا به نام عمو شد نوبت من است که بگویم بجای آنکه به نام 

 نظرت چیست ؟من بزنی به نام عروسم بزن !

در نهایت قبول کردم و  .....من چه می توانستم بگویم ؟بجز اینکه باید اطمینان می کردم 

از اینکه مبلغ از طرف سعید اعالم شد  قرار بر این شد که ملک با عمو صحبت کند و بعد

بکنم و خودم و  هر دو آپارتمانبه من خبر دهند تا سریع اقدام به فروش خانه ویالیی و 

 .پدریم نقل مکان کنیم خانه  به بچه ها 
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صحبت ملک با خان عمو زمان زیادی نبرد ، و بر خالف انتظار من حاضر شد که با ملک 

سعید قمه نمکی که ملک برایش گرفته بود را پس دهد ! همکاری کند و به قول خودش ل

هم خدا خواسته بدون واسطه یه پول قلمبه می اومد تو دستش و خرج ستاره می کرد و 

ده بچها و دل خودم دوباره بدست می آوردم این معاوله ینمنم سرمایه زندگی ام را برای آ

 آمدند و این برای من خوب بود !دو طرف سود بود و همه برنده از این مسابقه بیرون می 

فروش آپارتمان ها سریعتر از فروش خانه انجام شد طفلک ناهید و مجتبی تا لحظه آخر 

امید داشتند که اتفاقی بیفتد و من ویال را نفروشم از نیتم کسی با خبر نبود و مثل بمب در 

شاید فکر  .....شته رویا تمام زندگی اش را به تاراج گذابین نامردان مردم نما پیچید که 

می کردند که دیوانه شدم و می خواهم تمام خاطرات گذشته ام را پاک کنم !!! چه خیال 

 .....خامی 

حوصله بچه ها را نداشتم و با جمع خسته به خانه رسیدم مشغول جمع کردن وسایل بودم 

کشیدم و یاد عذاب می فروخته بودم  آنها را بیشتر از نیمی از کردن هر تکه از وسایلی که 

ناهید بسیار ناراحت بود و مدام می پرسید چرا خانه را فروختم ؟ در  سعید می افتادم ، 

نیز این شک را دوچندان می جریان نبود هر دو آپارتمان ها را نیز فروختم ! و سکوت من 

 کرد .
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 . .....آقا مهرداد مجدد تماس گرفتند  ،راستی خانم -

 .......................................................سکوت 

 که بچه ها با هم.. .....الهام خانم هم تماس گرفتند و خواستند تشریف بیارن اینجا  -

 تو چی گفتی؟ .....خوب  -

تعجب کردن و بعد قطع کردن  .....شما وسایل منزل را فروختین اینجا خالی شده  مگفت -

 .....ولی آقا مهرداد گفتند دوباره تماس می گیرن 

 حتی برای بازی بچه ها !!! .....اگر تماس گرفتن توضیحی نده  -

 ......خانم چرا  -

. دلم نمی خواد حرفی از الهام و یا .....ناهید دوست ندارم هر موضوعی را دو بار بگم  -

 .....زهره تو خونم باشه 

آقا مهرداد هم مثل یه برادر شما رو  .....ناراحتی بین هر خواهر برادری هست بحث و  -

 دوست دارن ..

چطور دوباره  .....برادر ؟ برادری که خواهر خودش را از خانه بیرون بیاندازد برادر نیست 

 خدایا کمکم می کنی ؟ .....خدایا خسته هستم  .....این دل با برادر خود صاف شود 
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ت سختی است که خداوند این سختی را شامل هر کسی نمیکند مجازاتی که تنهایی لحظا

 .....من این روزها به خوبی طعم تلخش را در بند بند وجودم حس می کنم 

وقتی مهلت من برای  .....کارهای فروش و جمع کردن وسایل خیلی سریع اتفاق افتاد 

خانه پدری من خالی افتاده و به  تخلیه خانه تمام شد تازه به این فکر افتادم که سالهاست

رنگ دهم به سازه  .....که باید دوباره بسازم این نقش بی رنگ را متروکه ای تبدیل شده 

تنها وسایلی که قابل استفاده بود را نگه داشتم و با باقیمانده .....های این زندگی بی ستون 

را جمع کردم و به خانه  رامتین و راشین .....را بیرون ریختم وسایل خودم  وسایل خانه

اتاق مشترک من و سارا به  .....و دوباره شدم رویای این خانه  .....جدید انتقال دادم 

فرزندانم تعلق گرفت  و وسایل خودم را در اتاق پدر مادرم جای دادم هر چه اضافه بود 

 در انباری کوچکی که زیر پله ها بود جای گرفت وبه همین راحتی خانه بزرگ من در

در وسط شهر و من باز راضی  .....یکی از بهترین نقاط شهر تبدیل شد به خانهای قدیمی 

آنها دیگر نبودند و من  .....ولی چه  سخت بود درد داشت  .....بودم و گفتم خدا رو شکر

سعید نبود جای خالی او حس می شد من به مردی نیاز  .....نمی توانستم این را درک کنم 

من تنها بودم  .....آسپرین نیاز داشتم  .....مسکن می خواستم  .....داشتم که این روزها نبود 
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چیزی که درد تنهایی را از بین برد به قول مهرداد همیشه میگفت تو نیازداری با کسی  .....

 و برای من پیدا نمیشد ..باشی که مسکن درد روحت باشد و این دار

دلم آنجا را می خواست دل کندن سخت بود خاطراتم  روز تخلیه خانه روز درد من بود

دلم می خواست دوباره آنجا باشم رو به صاحبخانه کردم و گفتم  .....زندگی ام  .....

و به راحتی دل .....زن میانسال گفت پولش برات خیر و برکت بیاره  .....مبارک باشه 

با ناهید و مجتبی به همراه نغمه و  ندم از خانه ای که هزاران خاطره در آن جای داشت ک

آنها راضی به این جدایی نبودند  .....نوید پسر تازه متولد شده آنها خدا حافظی کردم 

ناهید می گفت با من بزرگ شده با من به این خانه آمده و برایش مستقل بودن سخت بود 

ن به آنها دادم و پس انداز مجتبی خوشبختانه در چند کوچه پایین تر از با پولی که م .....

منزل جدید ما خانه ای رهن کردند و نزدیکترین فرد به من ناهید بود که باز هم روی 

تماس های الهام و مهرداد قطع نشدنی بود و  .....کمک های او می توانستم حساب کنم 

و خوشحال بودم که با تعویض خانه دیگر راهی  من نمی خواستم با آنها در ارتباط باشم

 ......آنها باقی نمانده که بخواهند مرا پیدا کنند 

نکند مرا بازی داده اند نکند چاپخانه به من ترسیده بودم  .....چند بار با ملک تماس گرفتم 

نرسد ولی خدا رو شکر ملک سر حرفش ماند و یک روز با من تماس گرفت و مرا 
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ملک برای عمو .....ی سعید ملک و عمو .....در آنجا من بودم  .....ه اش کرد دعوت به خان

جان توضیح داد که تمایل دارد چاپخانه به نام شود و عموجعفر با کراهت و تعجب قبول 

کرد و گفت کل کارهای انتقال ملک انجام شده و قرارشد من کل پول را به حساب عمو 

قال از طرف سعید انجام شد او نیز به نام من بزند و ملک جعفر بریزم و بعد از آنکه تقل انت

تفاق تا پایان هفته فت و به من اطمینان داد که این امثل یک مادر در کنار من حضور یا

زندگی ام در دستان  .....روز خواب و خوراک نداشتم  61دیگر خواهد افتاد .. در این 

عمو جعفر و ملک بود و من ترسیده بودم تا تماسی که از طرف عمو با من برقرار شد و 

خوشحالی ام قابل وصف نبود و به پیشنهاد من  .....گفت برای کارهای نقل انتقال بیایم 

بهشدت منتظر بودم تا عمو  برای ظهر در منزلم دعوتش کردمبرای زحمتی که کشیده بود 

ید غذای خوبی درست کردم و رامتین مهد بود با ناهید تماس گرفتم تا به دنبال او برود بیا

شادیم قابل وصف نبود مشغول جمع کردن  .....تا من راحت بتوانم با عمو صحبت کنم 

 .....سالم  .....گفتم بله بودم که دوباره زنگ تلفن به صدا درامد با ذوق وسایل خانه 

 .....رو شکر دوباره صداتو شنیدم خدا  .....سالم رویا  -

 .....دلم نمی خواست این همه ذوقی که داشتم از بین برود  .....مهرداد بود  .....وا رفتم 

 شماره منو از کجا آوردی .....سالم -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

161 
 

 راستش با ملک تماس گرفتم .. گفت رفتی خانه پدریت .. اتفاقی افتاده .. -

 نع -

چ چیز هی .....وقتی به تو گفتم برو  .....وری نداشتم به خدا منظ .....منو ببخش  .....رویا  -

به خدا گیج بودم  .....زهره جیغ جیغ میکرد  .....م الهام از یه طرف حالش بد بود نفهمید

ببخش ما رو از وقتی از  .....ببخش منو  .....هنوز صدای گریه های رامتین تو گوشمه  .....

با زهره و افشین به هم زدیم و از هم خبر نداریم  کلن .....ما جدا شدی زندگی نداریم 

رویا  .......الهام افسردگی گرفته میگه هر روز داره بهت زنگ میزنه .. خودت که میبینی 

ما رو ببخش  .....ببخش  .....تو خواهر من هستی  .....الهام اشتباه کرد  .....من اشتباه کردم 

..... 

من معمولن آدمی نبودم  .....الی چند دقیقه قبلم افتادم یاد خوشح .....می خواستم قطع کنم 

ولی آنقدر لذت در وجودم بود که ناخواسته  .....که از اشتباهات دیگران زود بگذرم 

و و دوباره ناخواسته الهام و مهرداد وارد زندگی من شدند .. .....قبول کردم و گفتم باشه 

 همراه من در این زندگی

خاطر الهام که روزی مثل سارا دوستش داشتم ..فراموش می کنم که در ب .....باشه  مهرداد  -

 .....اون شب سرد چی بر من و بچه هام گذشت 
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 .....خیلی ماهی رویا  -

 با صدای زنگ مجبور شدم با مهرداد خداحافظی کنم .

 و با شادی درب را باز کردم و به عمو جان خوشامد گفتم .

 من ؟سالم عمو جان چطورین با زحمت های  -

 .....خوب تازه بهتر هم میشم  .....خوبم  -

 و خنیدم .. .....با خوشحالی گفتم  .....سعید شک نکرد  -

 کمی جا به جا شدم و با لبخند گفت .....شرمی در نگاهم موج زد  .....نگاهم کرد 

اونجا از اول هم مال من بود وقتی بهش گفتم میخوام برای خودم باشه سعید چی کارس  -

 .....پولو گرفتو به نامم زد  .....مگه خله بگه نه  .....پولم هم نقده .....ها بگرده تو شریعت 

بله رویا خانم کاش همه درد ها همین بود اینکه چیزی نبود ناسالمتی ما مردیم اگر نتونیم 

المصب سعید اگر مرد بود قدر  ...... به چه در د می خوریم .....برای شما کاری بکنیم 

 نستجواهرو میدو

 .....چی شده  .....عمو جان نگرانم کردین  -

 ای دختر دست رو دل ما نذار  -
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ه آب پر کرد و هورتی کشید و فتکونی خورد و یه لیوان برداشت از پارچ روی میز تا نص

 با قیافه حق به جانبی  ادامه داد 

. چطور بگم اون عملو کرد انگار ما .....راستش رویا خانم از وقتی حاجیه خانم از اون  -

ما که خیر  .....از گرگ نر بگیر تا  .....نری نکنه  خدا نصیب هیچ .....دیگه عیال نداریم 

 .....البته حق مرده  .....سخته خودت که میدونی دو ساله  مسلمونیم ،.....سرمون آدمیم 

منم کمکت می  خونتو بگردونتو جوونی بیا چاپ .....فکر اونجاشم کردم  .....اسالم گفته 

منم به بهونه چاپخونه و بچه ها گه گاهی به  .....در آمدشم با هم نصف می کنیم  .....کنم 

من به در گاه خدا عز و جز  .....بذار سایه یه شریعت باال سرشون باشه  .....تو سر میزنم 

رو به روی شمارو،و  .....ده خدا صدامو شنیرویا خانم شاید  .....التماس  .....ناله  .....کردم 

بذار باال سرت باشم مردت باشم هیچ کس نمیفهمه نه حاجیه خانم نه  .....من قرار داده 

خدا در و تخته رو با هم جور  .....به بهونه چاپخونه بهت سر میزنم ... مردت میشم ملک 

چه که نه نوه های بچه هاتم مثل ب. .....می کنه من از بنبست در میام تو هم سایه دار میشی 

 .....خودم رو پام جا دارن 

و باز در دل  .....یاد کیوان جالیر افتادم  .....نگاهش کردم نگاهی عمیق هیچی نگفتم 

یم بود چه خیری دیده من از شریعتی که پدر بچه ها.....فریاد زدم سعید خدا ازت نگذرد 
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چاپخانه ای که از خاک و غبار بیرون  .....بودم که بخواهم از عموی پیر اون خیر ببینم 

آمد و امروز شد عظیم برگ را به خودم پیشنهاد می دهد و می گوید درآمدش نصف 

 . در باره من چه فکری کرده ؟.....نصف 

. هر کسی به من .....واقعن انقدر بدبختی من نمایان شده که هر کسی به من تهمت میزند 

 و بعد گفتم  .....میق ع .....پیشنهاد میدهد ؟نگاهش کردم 

می خواستم بدونم بدون اینکه ایشون  .....عمو جان احترام شما و حاجیه خانم که واجب  -

کی سند به نام من زده می  .....و یا مامان ملک در جریان صحبت های امروز قرار بگیرن 

 شه ؟

 ......تو چی فکر کردی ؟  -

ره که من به او بگویم همه چیز به راستش ملک خانم منتظ .....من به چیزی فکر نکردم  -

 خیر و خوشی تمام شد 

 خودت نمی خوای به خیر و خوشی تمام شود !!!  -

 ؟خیر در چیه جناب شریعت  -

نگاه عمیقی کرد ... جشمانش راتنگ کرد و دستی به ته ریش های کثیفش زد و با بد 

 خلقی گفت 
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. اون نتیجه رو بهت می گه ولی .....من با تو کاری ندارم خودم با ملک حرف می زنم  -

 .....کافیه یه زنگ به تلیفن من بزنی .....اگر نظرت عوض شد که 

سنگین بود .. البته من خیری  .....سخت بود  .....دلم نمی خواست جواب این مرد را بدهم 

نمی دانم اصلن مرد خوب هم پیدا میشه  .....از این جنس از آدم ها ندیده بودم پیر و جوان 

 ؟

با رفتن این مرد من ماندم و یک دنیا فکر و خیال و سر درد !!! سر درد یار روزانه من شده 

 .....چیزی گم کرده ام بود اگر روزی این درد در کنارم نبود احساس می کردم که 

کم کم نگرانی به تنم رخنه کرد و ترس از اینکه من هستی ام را از دست داده باشم مرا 

انم چرا از ملک خبری نبود آیا من باید او را در جریان پیشنهاد جعفر نمی د .....ترساند 

ار بدی بود که فقط یشرایط بس .....می گذاشتم یا نه با صبر و سیاست ملک حقم رابگیرم 

 باید تحمل می کردم 

ری ملک قرار مالقات دیگری با عمو بر یروز ها گذشت و در نهایت با تماس من و پیگ

 .....قرار شد و چه سخت بود این مالقات 
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ملک برای جعفر توضیح داد که پول چاپخانه از طریق فروش خانه های من انجام گرفته و 

دریافت می کردم نیز قطع شده  خانه هامختصر درامدی که من از طریق دریافت اجاره از 

و االن منتظر هستیم تا او ملک متعلق به من را به نام بزند و من کار خودم را مجدد آغاز 

 کنم ! 

نی کرد و گفت سعید بچه برادرمه راستش راضی نبود .. میگفت دلم نمی مِن جعفر مِ

 ......بیفته  و کثیف دست این زن هرزه چاپخونهخواد اون 

 ه ام ؟میفهمید چی میگید ؟چی ؟ من هرز -

، از کارهای . ولی می گفتن شما سالم نیستید.....واال راست و دروغش پای سعید و زنش  -

غیر اخالقیتون میگفتن ، ما که ندیدیم ولی میگفتن یه دفتر داشتین که همه به نوبت توش 

 جا داشتن ، برای همین سعید طالقتون داده و رفته یه زن نجیب گرفته 

 رو به جعفر کرد و گفت و با نگاه آتشینشده بود نگاهی به من کرد  ملک داغ

 چقدر می خوای ؟جعفر ،  -

 .....من چی کارم سعید اجازه نداده  .....چی میگین ملک خانم  -
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 تو بگو چهقدر می خوای ؟ .....اگر این حرفو زده که حسابش با خدای خودش  .....سعید  -

جواب این تهمت ها فقط پای خودت و اون  یمرگ راضیت کنه مرد ، که اینقدر نامرد

سعید نامرد ... من اگر عروسم رو نشناسم ... ملک نیستم این زن اگر پاش سر میخورد تو 

فکر میکنی من میذاشتم دوتا نوه منو بزرگ کنه ... تو بی پولی غلط زده هر حرفی شنیده 

 ولی نجابتش سر جاش مونده ... مردک مزخرف ... چقدر میخوای؟

من کاری به نجابت این زن ندارم هرزگیش یا سالم بودنش پای خودش  ینین ملک خانمبب -

به خاطر خدا و راضی نیستن ولی سعید خان و ستاره خانم با اینکه  و خدای خودش ، ولی 

اگر شما یه بنگاه هم میرفتین ازتون کمیسیون می قولی که دادم .... چی بگم ؟ آخه 

تازه تنها برادر زادم ... سعید جانم هم با من .....حمت کشیدم من که این همه ز .....گرفتن 

 دشمن میشه که با این زن همکاری کردم ...

ملک در فکر بود بعد ها خودش به من گفت که مطمئن بودهسعید روحش از این ماجرا و 

و رنگ عوض کرد ت چرا جعفر این رفتار را داشت سفقط نمیدان .....نقل انتقال خبر ندارد 

و چرا این طور با حرص حرف می زد .. انگار از جایی سوخته بود و من نمی توانستم  .....

 به او بگویم که همه این ما جرا از کجا آب می خورد . 

 گفتم چقدر ؟ -
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 ، ملک خانم من چی بگم ... برا پول پاره تنمو از دست میدم ، یادگار برادرم نمیدانم  -

من نمی خواستم از دست بدهم یاد سکه هایی افتادم  داغ شدم امروز روز مبادایی بود که

 .....که زمان عقدم پدرم برای روز مبادا بجای جهیزیه به من داد گفتم 

 .....آنها را به تو می دهم و تو ملک را به نام من بزن  .....من تعدادی سکه دارم  -

بذار  .....دگارن رویا من زبون این آدمو می فهمم اون سکه ها یاصبر کن رویا ،صبر کن ،  -

 من حلش میکنم

بسوزه این دل رئوف من ... جعفر که بوی پول بهش رسیده بود گفت باشه سکه ها را بده 

م که آخرین سرمایه و دارایی که برای روز مبادا نگه داشته بودم را به و من قبول کرد

ا به جعفر جعفر بدهم هر چند که ملک اصلن موافق این کار نبود ولی با اصرار من سکه ه

 .....من بهای زیادی برای این کار پرداخت کردم  و.....سپرده شده و چاپخانه به من رسید 

جذبه ای وارد  . تصمیم گرفتم با .....وقتی همه چیز به خیر گذشت و من خیالم راحت شد 

 چاپخانه شوم که برای همه به یادگار بماند .

صبح زود بیدار شدم بر خالف همیشه .....برای شروع مجدد باید همه چیز فراهم میشد 

سر حال و پر انرژی  .....شب خوبی را پشت سر گذاشته بودم و خوب خوابیده بودم 
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دوباره از ناهید خواستم مواظبت از بچه ها را به عهده بگیرد و من با اینکه بیش از .....

هیچ چیز نداشتم ارزش واقعی ملکم را دوباره پرداخت کرده بودم و در اصل این روز ها 

 ......خوشحال وارد عظیم برگ شدم 

وقتی به حیاط بزرگ چاپخانه رسیدم دیدم اتاقک نگهبانی که به چشمم خورد که نگهبان 

 این می توانست مرا خوشحال کند .. آنجا حداقل مرا می شناخت و  

 .....سالم خانم شریعت  -

انم شریعت مدت ها می خنده ام گرفت از آخرین باری که کسی به من گفته بود خ

 شاید یادم نمی آمد آخرین بار کی بود !! .....گذشت 

 آقای شریعت اومدن ؟  .....سعی .....سالم  -

( هم خانمشون !!!اطالع بدم شما تشریف ن )و با صدایی بم تر و آهسته تربله هم ایشو -

 وردین ؟آ

 نه  -
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چه قدر با چیزی که من با  .....به سمت دفتری که روزگاری دفتر من بود حرکت کردم 

و بی رنگ و رو تر از  .....بی حس  .....متفاوت  .....دستان خود ساخته بودم فرق داشت 

 . انگار دفتر من سالها پیر شده بود .......آن چیزی بود که من فکر می کردم 

ز از چه؟ ترس ؟ من باید از چه می ترسیدم ا .....وقتی صدای سعید را شنیدم تنم لرزید 

کسی که روزگاری دستانش امنیت من بود ؟ حاال باید از او می ترسیدم و یا زنی که سعی 

نمی  .....بر آن داشت در دستانش سعید را نگه دارد و اجازه ندهد که او به سمت ما بیاید

شاید این لرزش از عالقه ای بود که من هنوز در ته دل یدک میکشیدم و  .....دانم 

غش در ته دل روشن مانده ؟ نمیدانم هرچه بود برای ابراز عالقه و یا ستم هنوز چرانمیدان

 نشان دادن خشم اینجا نبودم اینجا بودم تا احیا کنم آنچه برایش از دست داده بودم .

ستاره پشت میز بود و فنجانی از بخار جلوی  .....وارد اتاق شدم سعید کالفه به نظر میرسید 

ر آن لحظه چه نیرویی به من داد که توانستم از پس آن دو خداوند د نمیدانم  .....رویش 

 .....بر بیایم 

 سالم -
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ستاره با تعجب نگاهم کرد و به سرش را به سمت سعید چرخواند تا سعید جوابگوی این 

 زن یاقی باشد سعید سعی کرد بی تفاوت باشد

 این طرفا ؟ .....سالم رویا  -

 .....وارد اتاق شدم دستی به گلدانی که گوشه سمت چپ در ورودی قرار داشت کشیدم 

 به سمت ستاره رفتم به فنجان ستاره نگاهی انداختم و با دید تار گفتم  .....خاک داشت 

 .....چقدر اینجا کار دارد تا دوباره دفتر مدیریت شود  -

 رویا حالت خوبه ؟ -

 ؟کی دفترم رو تخلیه میکنی ، خوبم  -

 .....مهرداد این چی میگه  -

با درخواست ستاره مهرداد هم وارد این جمع شد و با ورودش به اتاق مورد تهاجم سعید 

 قرار گرفت و پرسید که من از چه چیزی حرف می زنم !!! 

. ولی عمو جعفر اینجا رو از .....ببین رویا من میدونم تو برای اینجا خیلی زحمت کشیدی  -

اینجا رو سپرد به من .. حتی بار آخری که با او صحبت کردم گفت من خرید و مسئولیت 

 پس تو به کارت برس ! .....درامد نصف نصف 
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کپی وکالت تام االختیاری که جعفر به من داده بود را  .....با آرامش دست در کیفم کردم 

 .....در آوردم و با لبخند نگاهش کردم و گفتم

سعید جان از فردا نگهبانی نه تو را نه ستاره را به اینجا راه نخواهد داد من وکالت تام  -

 .....پس دیگه نبینمت  .....االختیار از عمو جان دارم 

بعد رو به مهرداد کردم و گفتم قدیم یه آقا شعبانی بود چایی می ریخت هنوز هم هست ؟ 

دست گرفت و به داخلی آبدار خانه زنگ مهرداد منگ نگاهم کرد و با تعجب تلفن را در 

 زد 

 سعید چی شد ؟ -

ستاره با تعجب از سعید سوال می کرد و سعید بی توجه تر از آنی بود که به سوال 

 همسرش پاسخ دهد 

اونوقت تو از کجا پیدات شد  .....یعنی اینجا رو فروختم  .....من از عمو جعفر پول گرفتم  -

 ؟

این نقشه را کشیدیم  مادر عزیز تو با کمک ملک خانممن  .....عزیزم اینها همه نقشه بود  -

 ......عمویت واسطه خرید شد و پول پرداخت شد 
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 پول از کجا آوردی ؟ -

 .....رسیدم  ماین مهم نیست مهم اینه که من به چیزی که می خواست -

با ضربه در حرفم نیمه ماند و وقتی شعبان آبدارچی من را دید با لبخند و تعجب نگاهم 

 کرد 

 شما کجا اینجا کجا ؟ .....صفا آوردین  .....خوش اومدین  .....سالم خانوم  -

 خدایا شکرت دوباره خانوم شدم !!!!

این ......ن دسته دار اآقا شعبون یادت رفته من چطوری چای می خوردم کم رنگ تو لیو -

 چیه اوردی؟

شمی گفت و من تا آخر ماجرا را خواندم که بازگشت با لبخندی که هزار معنا داشت چَ

 .....من به عظیم برگ خوشحالی کارگران و افراد این چاپخانه را به دنبال خواهد کشید 

خدایا تورا شکر و من دوباره بدست  .....دوباره لبخند و دوباره شادی مهمان من شد 

 .....ن دور بودم آوردم این لحظات پر از آرامش را که سالهای سال بود از آ

مهرداد دوباره از جان  .....شروع به کار مجدد در من انرژی و روحیه ای تازه ایجاد کرد 

دل کمک من کرد و با هم روزها و شب ها وقت گذاشتیم و دوباره چاپخانه را به شکل 
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روز اول دراوردیم در ابتدای کار درامد کم بود ولی وقتی همکاران و چاپخانه داران 

می فهمیدند که دوبار رویا عظیمی کار را به دست گرفته با اشتیاق بیشتری به ما دیگر 

رش می دادند و با ز خدای بزرگ یک بار دیگر به من نگاه کرد و من حرف اول اسف

و کیوان جالیر که این روزها در آستانه پیری بود و دچار مریضی  .....بازار کار شدم 

 ی باز هم از زهر های او در امان نبودیم!!!کمتر به پر و پای من می پیچید ول

کم کم بزرگ شدن بچه ها به چشم می آمد و در خواست ها و مشکالتشان نیز بزرگتر 

ساله و  3ساله بود و راشین  8، رامتین  می شد سه سال از جدایی من و سعید می گذشت 

هنوز  .....تازه می فهمیدم زن بودن و مشکالت بچه ها و بی پدر بزرگ کردن یعنی چی 

در همان خانه بودم ولی درامد چاپخانه به طرز شگفت انگیزی باال رفته بود و من این را 

و فراموش کرده بودیم رابطه ام با مهرداد و الهام عالی بود  .....مدیون مهرداد بودم 

دلخوری های گذشته را از افشین و زهره خبری نداشتیم و می دانستیم بیشتر تمایل دارند 

گهگاهی بخاطر لطفی که ملک در حقم کرده بود بچه ها  .....تا با سعید در ارتباط باشند 

ماهی به سپیده چند .....را به دیدارش می بردم تا فرزندانم بدانند که نوه چه کسی هستند 

حتی سپیده هم تمایلی نداشت از  .....تهران آمد و این برای روحیه من بسیار عالی بود 

مثل برخی از  .....سعید با خبر باشد و سعید به دست فراموشی سپرده شده بود مثل بقیه 
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شیرینی که به زور و زحمت تکانی به خودش میداد و دستی به  .....دوستانم مثل شیرین 

و . این روز ها مرا به دست باد سپرده بود .....ا من تماس می گرفت یز میبرد و بتلفن روی م

 .....ارتباطش را با من قطع کرد 

م و بود کرده. مهر عالقه بیشتری در وجودم نسبت به راشین پیدا .....مادر بودن خوب بود 

 شاید بیشتر از حد معمول !!! .....عشق و عالقه ام به رامتین بی حد بود 

یادت نره به مجتبی بگی بره دنبال رامتین دم مدرسه   .....ناهید بچه ها را دست تو میسپارم  -

امروز هم دلش نمی خواست بره  .....بچم چند روزه که بی حال و حوصله شده  .....

 .....مدرسه 

 .....خانم خیالتون راحت  -

مراقب رامتین هم باش براش  .....اگر غذا نخورد با من تماس بگیر  .....مواظب راشین باش  -

 یه غذای خوب بپز

 .....رویا خانم چقدر نگرانید  -

 .....من برم دیرم شده خداحافظ  .....آره نمیدونم چرا  -

 خدا نگهدار  -
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خستگی  .....زندگی ام رنگ و بوی دیگری داشت و منو به سمت کار روانه می کرد 

باعث می شد که روحی در  فرزندانم می بردمجسمی داشتم ولی لذتی که از شغلم و 

 .....آرامش باشم و این برایم خوب بود 

در دفتر  داشتم،زیاد حوصله توضیحات کاری اطرافیانم را ن .....به محل کارم رسیدم 

 .....نشسته بودم و سیگاری روشن کردم وبا صدای ضربه در به خود آمدم 

 کنه تو این سرما گرمتون می .....سالم خانم براتون چای آوردم  -

 ممنون  .....سالم آقا شعبان  -

 .....خانم تو رو خدا حرف من پیرمردو گوش کنید انقدر سیگار نکشید  -

 ؟.....دلت می سوزه  -

 آخه حیف جونی شما نیست ؟ .....خیلی خانم  -

از زن  .....جوونی ؟ من ؟ فراموش کردم جوانی یعنی چی  .....بلند خندیدم  .....خندیدم 

و فراموش کردم من هم یک آدم هستم !!! خواستم جوابش را  .....بودن فاصله گرفتم 

 .....بدهم که صدای تلفن روی میز مرا به سمت گوشی هل داد 

 سالم خانم شریعت ؟من مدیر مدرسه رامتین هستم -
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 سالم .. چی شده ؟ -

 حال رامتین مساعد نیست امکان داره بیایین دنبالش ؟ پیشنهاد می دم ببرنیش دکتر -

 اومدم  -

کلید ماشین را برداشتم و دویدم  .....بدون خداحافظی گوشی را گذاشتم کیفم را برداشتم 

در پایین ترین . .....تو راه پله صدای شعبون را می شنیدم که می گفت خانم چی شده  .....

 .....پله نگاهم با نگاه مهرداد یکی شد 

 چی شده ؟ -

 تو مدرسه حالش بده شده .....رامتین  -

 .....بده به من  -

هیچی نپرسید  .....با چه اطمینانی سوییچ را به مهرداد دادم و خودم روی صندلی ولو شدم 

 سایه مرد داشتن چقدر خوبه !!!! .....و مرا مستقیم به مدرسه برد 

حال خوبی نداشت تب  .....شب در بیماستان بستری شد و دچار عفونت شد  4کودک من 

هاله ای از  .....لحظه ای از کنارش تکان نخوردم و تشنج تمام مدت همراهش بود و من 
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فقط خیالم راحت  .....آدم ها را می دیدم که میایند و میروند و ولی متوجه اطرافم نبودم 

 . همین .....بود که راشین در دستان الهام لحظات بدی را نمیگذراند 

 شما مادر رامتین هستین ؟  .....خانم  -

 چی شده ؟ .....بله  -

 ون نیاز داره بچه به خ -

 .....بگید من آمادم ......هر وقت خواستین  .....باشه من مشکلی ندارم  -

 ......من بیایید تست گروه خونی بدین پس لطفن با  -

 .....حاال تو این سرما مریضی بچه چی بود  .....دلم شور میزد  .....این بچه چرا مریض شد 

مهرداد زنده نمیذارمت ..اگر بچه ها  .....کالفه شدم  .....این خوب نشده اون یکی مریضه 

 .....را تو حیاط نمیبردی برف بازی کنن این مشکالت پیش نمی اومد 

 سالم رویا خانم خوبین ؟  -

 ناهید تو اینجا چی کار میکنی ؟ چرا با نغمه اومدی ؟ -

رم که . الهی بمی.....خانم دلم طاقت نیاورد براتون غذا آوردم یه کم بمونم بچمو ببینم برم  -

 .....اینقدر الغر شده 
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باال سرش باش من برم جواب آزمایش خون برای گروه  .....خیله خوب دستت درد نکنه  -

 . .....زود میام   .....خونی بگیرم 

 خون برا چی خانوم ؟ -

می گن به خون نیاز داره االنم این روزا می دونی که بیمارستانا هیچی ندارن میگن  -

 .....اید خون بدین خودت یا اعضاء خانوادت ب

 نگاهم کرد گفت شما مادر رامتینید ؟ .....همون موقع پرستار وارد اتاق شد 

 چی شده ؟ .....بله  -

 .....بگید پدرش بیاد  .....هیچی گروه خونی شما به رامتین نمیخوره  -

 .....پدرش ؟ اینجا نیست  -

 .....وای یعنی من باید با این مرد تماس بگیرم و التماس خون بدنش را برای بچش بکنم 

 خدایا کمکم کن 

 .....لطفن عجله کنید  .....پس بگردید یکی رو پیدا کنید  -

. اینجا .....آخه من االن از کجا کسی رو پیدا کنم که گروه خونیش به بچه من بخوره  -

 .....مگه بیمارستان نیست 
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 .....شما حق دارین ولی باور کنین بانک خونمون خالیه  خانم -

حتی  .....مجتبی  .....خانوم من  .....ی به رامتین انداخت و بعد بریده بریده گفت ناهید نگاه

 .....نغمه هم می تونیم 

 ته دلم چراغ امیدی سو سو زد .. نگاهش کردم  .....اصلن فکر نکردم باید تشکر کنم  

آزمایش بده .. یه آزمایش هم از نغمه بگیرین بچم .....بدو  .....یرت بده وای ناهید خدا خ -

 رنگ نداره .. اگر میشه کمکم کنید ..

 .....وقتی پرستار جواب گروه خونی ناهید را هم منفی اعالم کرد به معنای واقعی وا رفتم 

بود و دیگه هیچی ازم نموند ولی در کمال تعجب گروه خونی نغمه با رامتین هماهنگ 

خون رگ های کوچک نغمه در بدن رامتین من جای گرفت و کودک من بعد  از چند 

 .....روز بهبود یافت 

راشین در بغل الهام مرکز محبت  .....داد و الهام بچه را به خانه آوردیم ربا کمک مه

مادر نمی خواست !!!! ناهید و مجتبی  .....خوبی پیدا کرده بود و به من توجهی نداشت 

هر  .....کمک های خوبی بودند و من نمی دانستم چگونه باید از آنها قدر دانی می کردم 

 از نظر من این وظیفه نبود !  چند که ناهید  می گفت وظیفه بوده ولی 
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شد من هم به سرکار نرفتم  و حال او کم کم خوب  .....رامتین چند روز به مدرسه نرفت 

راشین هم بعد از ده روز به خانه آمد و ناهید را به خانه اش فرستادم و خودم مواظبت از 

در خانه نشسته بودم رامتین با اسباب بازی جدیدش بازی  .....بچه هایم را به عهده گرفتم

می کرد و راشین مشغول عروسک بازی بود و من هم کتاب می خواندم که صدای زنگ 

در را باز کردم و با تعجب سعید را که  .....لند شوم و سمت در رفتم در مرا مجبور کرد ب

 ......جلوی درب ایستاده بود نگاه کردم 

 اینجا ؟ چی شده ؟؟؟؟ .....سعید

 .....سالم رویا  -

 سالم ..  -

 ؟ راشین خوبن .....رامتین  -

 داری ؟ بچهسال یادت افتاد  3بعد از  -

 .....ببینم  رویا می خوام بچه هام  -

 .....رفتم تا وارد شود  کنار

 دوباره اومدی خونه مجردی ؟ -
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 مگه مجرد نیستم ؟ -

رامتین با  .....لحظه ای که سعید رامتین و راشین را دید هیچ گاه از ذهنم بیرون نمیرود 

او را شناخت و به بغل پدرش پناه برد و راشین  .....آنکه چند سال بود پدرش را ندیده بود 

وش غی به رامتینم حسودی کرد و مرا متعجب ساخت و در آنیز اصلن غریبی نکرد حت

در کرد و راشین میعید بازی رامتین مریضی را فراموش کرد با س .....پدر جای گرفت 

امتین تمام نشدنی بود ربازی سعید با .....به شیرین ترین خواب فرو رفت دستان امن پدرش 

.. رامتین کالس انگار سالهاست که با بچه ها بازی کرده انگار میدانست باید چه کند  .....

زبان داشت نمیدانستم چه کنم باید او را به کالسش می فرستادم یا می گذاشتم با مردی 

 بازی کند که شاید دیگر نتواند این قدر راحت با او با باشد و از داشتن پدر لذت ببرد .. 

 و فکری ؟چیه رویا چرا ت -

منتظرم ببرم حاضرش کنم االن  .....آخه رامتین باید بره کالس زبان  .....نمی دانم  -

 سرویسش میاد 

 ......مامان میشه نرم  -

خودم هم دلم می خواست نره .. میدانستم این لذت برایش از یادگیری بهتر است ولی 

 حرف سعید مانع از این شد که جواب بدهم 
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 .....من هستم تا برگردی  .....شو حاضر شو برو اپ .....نه پسرم  -

 قول میدی ؟ -

 قول میدم ..  .....بله  -

رامتین لباسش را پوشید و با ناراحتی با سعید بای بای منو رامتین با هم تعجب کردیم ، 

نگاهی به  .....از پنجره نگاه کردم سرویسش به دنبالش آمد  .....کرد و از در بیرون رفت 

پسرم انگار می ترسید که برگردد و دوباره من باشم و او ، و از پدر خبری .....باال انداخت 

 . .....نباشد 

 . ؟.....همیشه پشت پنجره منتظر می مانی تا بره  -

 .....آره  -

 .....این بچه چه خوابی رفته  -

 .....عادت به این همه بازی و شلوغی نداره  .....خسته شده  -

انگار سعیدی جلوی روم نشسته که سالها عشقش را در سینه انگار نه  .....سرد حرف میزدم 

شاید برای  .....چرا بعد از سه سال به خانه من آمده بود  .....نمیدانم چه شده بود  .....داشتم 

پس ستاره کجا بود میدانست سعید  .....شاید دلش تنگ دخترش بود  .....مریضی رامتین 

 اینجاست ؟
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راستش دلم  .....قبلن گفته بود که دوباره به این خانه آمدی عمو  .....اینقدر فکر نکن  -

 ......براتون .....برایت 

ترجیح دادم سکوت کنم هنوز نمیدانم کجا هستم گیج شدم  .....ترجیح دادم جوابی ندم 

..... . 

 بذارمش سر جاش ؟ .....اینطوری رو زمین خوابیده سرما نخوره  -

رو زمین بود موهایش دورش ریخته بود و معصوم تر از بیداری  .....به راشین اشاره کرد 

 خوابش برده بود .

 ......بذارش اتاق سارا  -

مادرت چه جذبه ای داشت  .....کاش بودن  .....مادرت  .....پدرت  .....یادش بخیر سارا  -

 .....آنها بگذارم هیچ وقت جرات نکردم پایم را در اتاق .....

 .....کار زمونه .....لی باالجبار االن اتاق خودم شده ا برم ومنم سختمه به اتاق آنه -

 .....می خوام ببینم  -
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. او .....بلند شد راشین را بلند کرد و به سمت اتاق سارا رفت و من نظاره گر این لحظات 

را روی تخت گذاشت به عروسک ها نگاهی کرد روی قاب عکس نوزادی راشین دستی 

 کشید و از آنجا بیرون آمد 

با تعجب به وسایل وارد که شد .....درب بسته بود .. بازش کردم  .....با هم به اتاق رفتیم 

 .....نگاه کرد 

 ......وسایل مشترک من و تو  .....یادش بخیر  -

باید خوشحال باشم حرف از وسایلی میزند که من سه سال با تنهایی خاطرات دوران 

لبخند به اینجا مینگرد ؟ در فکر بودم چشمانم مشترکمان را حمل کردم .. و حاال سعید با 

من باید چه کنم ؟ مقاومت ؟ یا  .....دستی را دور کمرم حس کردم  .....بسته بود 

زن بودن را فراموش کرده بودم .. یادم  .....؟سالها بود دستی به من نخورده بود ..........

نیازمند  .....من یک زن بودم  ..... می توانم در آغوش باشم .....رفته بود میتوانم لذت ببرم 

 ...... چشمانم را باز کردم .....نیاز های زنانه ای که به دست فراموشی سپرده شده بود 

 ..........سعید با لبخند مرا مهمان بازوانش کرد 

* 
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حتی حرفی  .....حمایت از بچه ها ، محبت به من  .....مهر و محبت سعید شروع شده بود 

از ستاره نبود شبهایی که در خانه من و روی تخت من می خوابید .. خوشحالی رامتین هم 

رسیدگی به راشین که حتی نمیگذاشت من دستان کوچک دخترم را بشورم !!!! همه و 

من این سه سال را  .....خبر از آن داشت که شاید دوباره خوشبختی به سمت من برگشته 

خانه اش راه پیدا میکند  و زندگی ما دوباره زندگی  فراموش می کنم و سعید دوباره به

 و من او را ببخشم.....می شود 

و با  .....خوشحال شد  .....باورش نمیشد  .....تمام جریان را برای الهام تعریف کردم 

 .....حرف های گذشته  .....مهرداد به دیدنمان آمد .. شبی بی نظیر دوباره خودمان بودیم 

خش و احساس دوباره زن بودن !!!مادر بودن و زندگی کردن در وجودم خنده های لذت ب

 .....ریشه دواند 

ده شب از شروع زندگی مشترک ما می گذشت ده شبی که سعید لحظه به لحظه اش را 

رامتین وابسته سعید شد و اگر لحظه  .....با من گذراند و مواظبت از بچه را به عهده گرفت 

بعد از ده شب سعید به حرف آمد و  .....ای نبود یه گوشه می نشست و بد اخالق می شد 

می خواهد جدا شود و تمایل به آن دارد که دوباره با ما  .....گفت که با ستاره مشکل دارد 

تاره خواسته که سعید این مدت آنها با هم در ارتباط نبودند و حاال س .....زندگی کند 
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کاسه آب سرد دوباره روی سرم ریخته شد!!! هر  وقت خواستم  .....دوباره برگردد 

ولی سعید نظرش چیز دیگری بود  .....زندگی کنم سایه ستاره مانع از زندگی کردنم شد 

..... 

.دارم فکر می کنم چطور .....جنس این زن از ما نیست  .....نمی دانم چه کنم خسته شدم  -

می خوای یه مدت  .....تو بگو .....می تونم از او جدا شوم و به سمت شماها برگردم 

رامتین رو ببرم پیش خودم بگم من می خوام بچه ها با من زندگی کنند و او را خسته کنم 

...... 

 .....نمیذارم  .....من بی بچه هام می میرم  .....اصلن  .....نع  -

 .....بذار فکر کنم  .....باشه آروم باش  .....ا باشه روی -

سعید هر کاری می کرد تا بتواند رضایت مرا برای نگهداری بچه ها بگیرد ولی من قبول 

نکردم و در آخر به این نتیجه رسیدیم که گهگاهی بچه ها با سعید باشند تا ستاره احساس 

بعضی مواقع شب جمعه ای که  یک روزه و .....هخطر کند!!! بیرون رفتن های چند ساعت

و سر زدن  .....رامتین و راشین کنار من نبودند و به دستان ستاره و سعید سپرده میشدند 

دیگر  .....سعید بود  .....های وقت و بی وقت سعید به من و اظهار محبت کردن به بچه ها 

 هیچی نمیخواستم منتظر بودم تا سعید برایم دائمی شود !
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 کجایی ؟ .....سالم رویا  -

 ؟  .....چاپخانه چی شده سعید  .....سالم  -

 سلیمی ؟ عراجمی تونی بری آژانس هواپیمایی پیش آقای م -

 برای چی ؟ -

حوصله این زن احمقو ستاره میگه یه سفر اروپا بریم من می خوام رامتین هم با من باشه .. -

وقتی رامتین با من باشه میفهمه که داستان چیز  .....ندارم که فکر کنه رفته ماه عسل 

 .....البته اگر تو موافق باشی  .....دیگریست 

 چند وقت میبریش ؟ کجا ؟ -

راستش می خوام ببرمش ایتالیا دیدم با توجه به سن و سال رامتین اونجا از هر جایی بهتره  -

 ......نگران نباش حداکثر سه هفته .....و بیشتر شبیه ایران خودمونه 

 سلیمی برای چی ؟  عراجخوب من برم پیش م -

ما ویزامون  ...... اون آدم با نفوذی هست .....برو مدارک و مشخصات رامتینو بهش بده  -

درست شده االن لنگ ویزای رامتینم به ستاره گفتم اگر به بچه ویزا ندن منم نمیام !!! بذار 

رویا بذار من همکاری می کنی رویا ؟. با .....کلیف این زنو روشن کنم تبریم برگردیم تا 

 از دست این زن ، این سرطان خالص بشیم ... کمکم کن 
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 .....باشه میرم  -

مدارک رامتین را در دست گرفتم و به دفتر رفتم ..اولین  .....تا دفتر سلیمی راهی نبود 

سلیمی در نظرم آمد درشتی اندام و لبخند دائمی اش بود انگار در این  عراجچیزی که از م

 مدارک را گرفت و گفت .. .....انگار همه چیز برایش آسان بود  .....دنیا نبود 

 رامتین من مطمئن هستم به .....روز کاری زمان میبره  1نگران نباشید خانم شریعت نهایت  -

 .....ویزا میدن 

 .....شااهلل همان شود ان .....هر چی خیره  -

دلم نمی خواست سه هفته از رامتین دورباشم کاش راشین را می  .....از دفتر بیرون آمدم 

.. ولی شاید این به صالح زندگی .....ولی نه من طاقت دوری بچه هایم را ندارم  .....بردند 

 شاید !!!! .....من باشد 

 

و سایلش را جمع  .....متین درست شد زودتر از چیزی که من فکر میکردم کار ویزای را

دلم به اندازه یک دنیا  .....سعید قرار بود به دنبالش بیاید تا فردا صبح زود بروند  .....کردم 

الهام میگفت سه هفته که چیزی  .....غم داشت .. دلم بچمو می خواست کاش نمیرفت 
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. سعید قول داد که به .....بذار حاال که سعید خودش خواسته دوباره پدری کند  .....نیست 

و رامتین من به همین راحتی از کنارم رفت دستانش از  .....محض رسیدن مرا با خبر کند 

 ......دستانم جدا شد و به همراه پدر و ستاره راهی میالن شد 

مرا کشت دلواپسی تا زمان رسیدن رامتین و اولین تماس از جانب سعید و رامتین دلشوره و

پسرم انقدر ذوق داشت و خوشحال بود که دلش می خواست زود قطع کند و به  .....

گوشی را  .....و من خوشحال از خوشحالی پسرم .....جذابیت های اطرافش توجه کند 

. راشین گوشه گیر شده بود از اول هم با من رابطه مادر دختری نداشت .....قطع کردم 

به دلش نشسته بود و حاال بهانه گیری هایش وابسته من  نبود ولی سعید و محبت هایش 

 .....برای من بود 

 .....شماره ای از هتل به من نمیدادند  .....در این سه هفته دوبار از رامتین تماس داشتم 

رویا سه سال  .....سعید می گفت اگر تو لحظه به لحظه زنگ بزنی شرایط را خراب میکنی 

در پایان سه هفته بی صبرانه منتظر برگشت پسرم  .....صبر کردی چند هفته هم تحمل کن 

وبا یک تماس دوباره به آتش کشیده  .....بودم که با ورق جدیدی از دفتر سعید آشنا شدم 

 شدم !!!

 .....سالم رویا  -
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 .....سعید کی برمی گردی ؟ ساعت پرواز کی هست  -

 .....می خواستم یه واقعیتی بهت بگم  .....راستش رویا  -

 خوبه ؟رامتین  -

 .....بدون اینکه جوابم را بدهد که پسرم خوبه یا نه گفت 

آتش را خودت راه انداختی اگر تو چاپخانه را با نقشه از چنگ  .....خودت شروع کردی  -

 باروت شد !!!  .....ستاره در نمی آوردی کار به اینجا نمی کشید 

 سعید از چی حرف می زنی ؟ -

با اون وقتی چاپخانه مال تو شد و  .....رامتین داشتی  همه میدانند که تو چه عالقه ای به -

و  .....ستاره گفت هر جور شده زهرخودش را خواهد ریخت  .....وضع ما را بیرون کردی 

اگر مایل  .....ببین رویا من جادو شده دست ستاره و مادرش هستم  .....دیدی که ریخت 

برگشتم به سمت تو محبت  .....هر کاری  .....هم نباشم هر کاری بخواهد انجام می دهم 

در آن ده روزی که من پیش تو بودم طبق  .....نقشه ستاره  .....کردن به بچه ها نقشه بود 

مدیریت ستاره لحظه به لحظه برایت نقش بازی کردم بچه را وابسته کردم !!! حتی خودت 

مثل موم نرم کردم و رامتین با این وضع تو را  .....فکر کردی من دوباره مال تو خواهم شد 

از .....دخترک را بزرگ کن میدانم دوستش نداری ......جدایش کردم  .....را ازت گرفتم 
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زدنت تنها چیزی که می توانسم ولی برای آتش  .....اول هم پسره برایت چیز دیگری بود 

 .....کنیم  حاال هم نگران نباش اینجا ما برایش همه کار می .....ازت بگیرم رامتین بود 

 خدا نگهدارمراقب دخترک باش !!!

. مثل بوق ممتدی که در بیمارستان نشان از .....؟صدای بوق ممتد تلفن نشان از چه داشت 

و این بوق نیز نشان از مرگ من بود برای از دست  .....نشان از مرگ  .....ایست قلبی دارد 

 ......نه  خواهد شد یا ردادن پسرم و دیداری که معلوم نبود میس

من رامتین را می  .....بیشتر از روزهایی که خود سعید رفته بود  .....بود  بد دوباره حالم

این حرف لحظه به لحظه من بود و هیچ کس نمی  .....رامتین و رامتین  .....خواستم 

 .....یک کشور به نام ایتالیا و یک شهر به نام میالن  .....توانست هیچ کاری برایم بکند 

 .......کل اطالعات من از رامتین شریعت  .....همین 

چاپخانه رسمن در دست مهرداد می چرخید و  .....باز هم مهرداد و الهام همدرد من بودند 

راشین در دستان الهام بزرگ میشد و تنهایی من نشان از فلج شدن یک زندگی داشت 

من طاقت  .....اقت نیاوردم . دلتنگ بودم و شش ماه را به سختی گذراندم دیگر ط.....

و با پیشنهاد مهرداد و مرور هزار باره آن دوماه لعنتی که  .....دوری نداشتم باید میرفتم 
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سلیمی  این نتیجه رسیدم که باید از معراجبه  .....سعید دوباره در زندگی ام حضور داشت 

 .....کمک بخواهم 

 ......ید من باید چه کنم شما به من بگ.....این کل داستان بود آقای سلیمی  -

 به من گفتند که شما عمه .....ه هست راستش فکر نمی کردم داستان شما اینقدر پیچید -

رامتین هستید و بخاطر اینکه فرزندتان را از دست دادین عالقه ای عجیب به رامتین دارین 

االن و  .....و برای همین به شما گفتن این مسافرت توریستی میباشد و سه هفته هست 

چه بوده و آنها چگونه اقامت دائم گرفتند و بچه را از شما جدا کردند واقعیت میفهمم که 

من خودم .....اگر می خوایین برین اونجا من کمکتان می کنم  ......خوب نگران نباشید .....

برایت ویزا  .....دادم  برای خانواده شریعت خانه اجاره کردم و کار های اقامت را انجام

 ......رس را به تو میدهم فقط هزینه میگیرم و آد

منو به  عراجآقا م .....م پرداخت میکن دزینه ای که بخواهیمن بیشتر از ه یداصلن نگران نباش -

 .....پسرم برسونین 

به اینجا فکر نکرده بود که شما ممکنه بییان پیش من !!!  .....من با آقای شریعت در تماسم  -

 ویزا و آدرس شریعت را به تو میدهم .. .....ا بده من تا چند هفته دیگر بلیط مدارکت ر

 .....ممنونم  -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

194 
 

. و باالخره ویزای توریستی دوماهه من صادر شد و من .....چند هفته با سختی گذشت 

سلیمی در اختیارم داد و مبلغ بیش از حدی که از  ه معراجعازم میالن شدم با آدرسی ک

 ......این معامله راضی بودم من گرفت و من به 

خیالم را راحت  .....ت مهرداد رسید یراشین به دستان الهام سپرده شد و چاپخانه به مدیر

کردند و اطمینان دادند که نگران راشین و عظیم برگ نباشم و دو ماه بعد حتمن با رامتین 

. زنی تنها بدون آنکه بداند کجا .....چیزی که خودم به آن امیدی نداشتم  .....برگردم 

برای پس گرفتن حقش برای داشتن پسرش سفر به جایی کرد که نه زبانی از  .....میرود 

. جایی که سرنوشت .....آن شهر میدانست و نه فرهنگی از نامردانی که مردم نما بودند

سمان میالن و من به آ .....و من از آن بی خبر بودمبرای من چیز دیگری را رقم زده بود 

 نزدیک شدم.

 

 

 

 



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

195 
 

 

 

 

 

 

 

 :فصل پنجم 

زمان پرواز بهترین فرصت بود برای یادآوری و مرور فصل هایی که از زندگی من گذشته 

بود .. دوباره و صد باره مرور کردم که این مرد چه بالیی به روزگار من آورد و چه درد و 

 .....رنج و غمی را به من هدیه داد 

زمانی که به خود آمدم دیدم که در طول پرواز بجز لیوانی آب چیزی از گلویم پایین 

نرفته و این برای شروع یک جنگ خوب نبود من باید قوی و محکم به جنگ با سعید 

جنگی که شروع شده بود و معلوم نبود در کجا به صلح یا .....شریعت و ستاره می رفتم 

 آتش بس میرسد !!! 
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بلکه به من یاد آور کرد که تحت تاثیر قرار ندادمرا نه گاه زیبای شهر میالن ورود به فرود

و خارج شدن از فرودگاه و قدم گذاشتن در شهر نه تنها برای  راهی سخت در پیش دارم

 تجربه نکرده بودم  آن روز من اشتیاق نداشت بلکه ترسی در دلم انداخت که تا به 

ست رامتینم در دستم بود و برای همیشه از این شهر در دل آرزو  کردم کاش االن د .....

مطمئن بودم که این شهر هیچ چیز جذابی برایم ندارد و تنها امید  .....غم زده دور می شدم 

من پیدا کردن رامتین کوچکی است که در اینجا دست در دست کسانی دارد که هیچ 

در دست پسرم جای  مهر و عالقه ای بین این دستان وجود ندارد چرا که دست کسی

 ......گرفت که بوی انتقام داشت و حس جدایی 

 .....وقتی از فرود گاه میالن خارج شدم و به شهر پای گذاشتم غم دنیا در دلم رخنه کرد 

شهر غم داشت بوی پاییز میداد بوی مهر  .....نا آشنا  .....تنها بودم  .....تلخ ..و درد ناک 

واست تاکسی بود که مرا به سمت خانه سعید شریعت ببرد دلم تنها چیزی که می خ .....

همین !!!اولین تاکسی که جلوی پای من ایستاد بدون لحظه ای تفکر آدرسی که از  .....

زبان آنجا برایم نا آشنا بود و نمی  .....معراج سلیمی در دست داشتم را به راننده نشان دادم 

نگاهی به من انداخت و فهمید من چیزی از  .....فهمیدم که مردمان آنجا چه می گویند 

بیان او نمیفهمم .. با سر اشاره ای کرد و درب صندوق را باز کرد که چمدان کوچک من 
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کسی چمدانم عقب صندوق جای گرفت و خودم روی صندلی تا .....در آن جای گیرد 

. ای خدا ای کاش من نیز بتوانم از اطرافم لذت ببرم و دنیای .....خسته بودم  .....ولو شدم 

اطرافبرایم جهنم نباشد ای کاش آرامش مهمان لحظات من شود وتنهایی از روزهایم 

 ......ای کاش  .....فاصله بگیرد 

سرما و غروب غم انگیز تاثیری در  .....آدم های اطراف را نمیدیدم  .....شهر را ندیدم 

کم کم از  .....ت و لحظه شماری من برای دیدار رامتین تمام نشدنی بود لحظات من نداش

شهر خارج شدیم و راننده مرا به نقاطی می برد که هیچ آشنایی نسبت به آن نداشتم 

زیبایی خانه ها و سبک مدرن آنها کم کم به ویال های قدیمی ساز تبدیل می شد که نشان 

. وقتی از جاده به سمت جاده .....الن داشت از وجود روستا های با صفا در اطراف می

فرعی پیچیده شدیم ترس به وجودم رخنه کرد که قصد راننده از این راه چیست ؟ و 

توقف او در جلوی درب یک خانه ویالیی ولی قدیمی ساز خیال مرا راحت کرد که 

م و چمدانم را کرایه را پرداخت .....اینجا مقصد است و با رامتین تنها چند متر فاصله دارم 

خانه ای  .....از روی برگه ای که داشتم توانستم پالک را پیدا کنم  .....در دست گرفتم 

انگار این خانه ها  .....ویالیی که در جلوی آن باغچه ای بود درست مثل خانه های مجاور

سازمانی بودند همه مثل هم درست هم متراژ و درست هم سال قدمت ساخت  و همه 
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باغچه ای که در جلوی درب ورودی بود و مرا یاد پاییز و بهشت زهرای خودمان دلگیر با 

ترس در وجودم بود و فاصله ام با فرزندم کمتر از  ...... حال عجیبی داشتم .....می انداخت 

باید جسارت رویا به عظمت می رسید و بدون ترس درب این خانه را به صدا  .....چند متر 

. و برای هزارمین بار به سعید لعنت می .....ا در آغوش میگرفت در می اورد و فرزندش ر

چیزی از صدا نمی  .....در همین افکار بودم که صدایی مرا به خود آورد .....فرستاد 

تصویر زنی چاق با موهای کوتاه خاکستری را از قاب پنجره روبروی خانه  .....فهمیدم 

 .....د و من نمی فهمیدم او چه می گوید سعید دیدم که انگار از من سوالی را می پرسی

و او سوالش را چند بار پرسید و وقتی جوابی نشنید با حس کنجکاوی  .....نگاهش کردم  

پتویی را به دور خود پیچید و منتظر ماند تا ببیند این غریبه درب کدام خانه  .....که داشت 

به سمت خانه سعید رفتم و درب  و من بی توجه به این زن پیر .....را به صدا در می اورد 

نمیدانم کسی درون خانه نبود یا ..  .....را به صدا در آوردم .. زمان زیادی طول کشید

فاصله زیادی می خواست که کسی به استقبال من بیاید رامتین اگر بداند من پشت در 

 از کفش های کوچک پسرم در جلوی باغچه یهستم دوان دوان به سویم میاید ولی اثر

دوباره زنگ را فشار دادم و اینبار اصرار بیشتری برای باز  .....نبود و این مرا نگران کرد 

کردن داشتن که صدایی از آن طرف مرا خوشحال کرد و فقل از داخل باز شد و چهره 
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جذاب ستاره با موهای پریشان جلویم ظاهر شد و برای اولین بار از دیدن این زن 

قصد رسیدم ولی تعجب او از دیدار من باعث شد که خوشحال شدم که درست به م

پس به ناچار مجبور  .....تعارفی برای داخل خانه شدن نداشته باشم و او فقط مرا نگاه کرد 

 به حرف زدن با این زن شدم

 میشه رامتینو ببینم ؟ .....ببخش مزاخم شدم .. میشه  .....سالم ستاره  -

فقط نگاهم کرد و مرا مجبور کرد که دوباره خودم با  .....جوابی از طرف ستاره نشنیدم 

با لحن آرام ولی جدی دوباره  .....لعنت به تو سعید   .....این زن احمق به حرف بیایم 

 شروع به حرف زدن کردم 

سختی  .....میدونم از اینکه منو اینجا دیدی تعجب کردی راستش من دیگه طاقت نداشتم  -

 می خوام بچمو ببینم  .....بگو رامتین بیاد اینجا  اگر میشه .....زیادی کشیدم 

 .....تکانی به هیکل زیبایش داد و خودش را جمع کرد و داد زد  .....یکم نگاهم کرد 

 ......سعید بیا اینو از اینجا جمع کن  -
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وسایه سعید از دیوار ظاهر شد و بعد چهره کثیف او را جلویم  .....کمی منتظر ماندم 

. سرش را تکانی داد و زیر لب چیزی گفت که ...... نگاهم کرد .....د ظاهرشد تعجب کر

 .....من نفهمیدم 

 اینجا چه غلطی می کنی ؟ .....رویا تو اینجا  -

مادر  .....من چه غلطی میکنم ؟ غلط کار تو و این زن نفهم بود که بچه منو ازم جدا کرد 

راه فرزندی که از خودت و ریشه بودن به اسم نیست مادر بودن یعنی فدا کردن جوانی در 

حاضر بودم هزاران راه سخت تر از این را بروم و به رامتینم برسم این  .....خودت هست 

 ......که آغاز راه است 

 .......رامتین کجاست ؟ بگو بیاد دم در  .....سعید  -

 .....اینجا نیست  -

 کجاست ؟ -

و نا مفهوم پچ پچ ستاره و  تنم لرزید یعنی پسرم کجاست ؟ یعنی چی شده ؟ صدای گنگ

 .......سعید را می شنیدم ولی فکرم اینجا نبود که بخواهم درک کنم آنه چه می گویند 
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نگران رامتین  .....تو هم برو به راشین برس  ...... رامتین جاش خوبه و امن .....ببین رویا  -

 نباش 

ی چی کشیدم تا اینجا همین ؟ به همین راحتی ؟ مگه من بچم ؟ میدون .....نگران نباش  -

بچه کوچیکو به امان خدا ول کردم اومدم دنبال جواب  .....رسیدم از راشین گذشتم 

 .....بگو  .....من کجاست .....بچه  .....حاال برام نصیحت میکنی برگرد  .....نامردی تو 

اینجا انگلیس نیست که با  .....رویا دستت جایی بند نیست تو نمیتونی یه تاکسی بگیری  -

پوالیی که ملک خرجت کرد مثل زبون ننت حرف بزنی و بلبلی کنی تو اینجا یه کلمه 

جواب کاری که  .....پس همین جوری که اومدی برگرد  .....حرف نمی تونی بزنی 

برو خدا رو شکر کن جای بچت خوبه و بذار تو اروپا بزرگ بشه  .....کردی بد تر از اینه 

بذار  .....بذار زندگی کنه  .....وزی خواست خودش می یاد سمتت بذار بزرگ بشه اگر ر

تو دستت هیچکجا بند نیست  تو چاپخانه رو می  .....خسته شدم ازت  .....زندگی کنم 

.. رویا تو بچتو .....خواستی بدست آوردی یادت باشه هرچیزی بهایی داره !!!!!یادت نره 

 . .....هیچ وقت ازت متنفرم  .....دیگه هیچ وقت نبینمت  .......به چاپخانه فروختی 

جرات  .....صدای بسته شدن درب را شنیدم  .....نتوانستم حرفی بزنم  .....سرم گیج رفت 

نکردم سرم را بچرخوانم تاریکی و سرما در وجودم ترسی انداخت که تازه فهمیدم که چه 
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. پشت دری بسته در شهری سرد .....ی تنها تنها .....غلطی کردم و دست تنها به کجا آمدم 

 . .....بدون اینکه زبانی از آن نامردان بدانم 

کمی آنجا قدم زدم انتظار داشتم که سعید در را باز کند و بگوید حداقل امشب را ترحم 

. ولی حتی .....می کنم و در خانه من بخواب و فردا گورت را گم کن و به شهرت برگرد 

ن نبود و خانه شریعت برایم جایی نداشت و من در آن سرما با سکوت این ترحم الیق م

 ......ترسناک آن روستا نمی دانستم چه کنم 

کمی گذشت ..قدم هایم پاسخی به رحم سعید نگذاشت و تنها درد را به پایم اضافه کرد 

لنگون  که در خانه پیرزن مو خاکستری باز شد و لنگون .....نمیدانم چقدر گذشته بود  .....

خوشحال شدم .. گرسنه بودم  .....به سمتم امد با لیوانی که بخاری از آن بلند می شد 

لیوانی از قهوای که تلخ بود و لی گرمای آن شیرین ترین نوشیدنی را برایم طعم میداد 

محبت این زن غریبه از کسی  ....... و پتویی که در دستش بود روی شونه ام انداخت .....

ق زندگی من بود بیشتر بود و این برایم دردناک بود .. !!!! سری تکان داد و که تنها عش

 .....فکری در ذهنم نبود .....زیر لب اشاره ای به خانه سعید کرد و به داخل خانه اش رفت 

شده  دسر ...... پتو را دورم پیچیدم و کمی از لیوان قهوه خوردم .....خیلی ترسیده بودم 

داشتم فکر  .....نمی دانستم باید چی کار کنم  .....بود ولی خوب بود و مرا گرم کرد 
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ماشین جلوی درب خانه پیرزن مو  .....که نور ماشینی افکار مرا به هم ریخت  .....میکردم 

نگاهی  .....شمان روشن و قدی بلند از اتومبیل پیاده شد چپسری با  .....خاکستری ایستاد 

. و من بی توجه به او دوباره به بد بختی ام .....انداخت و با تعجب به خانه اش رفت به من 

 راستی پسرم کجاست ؟ .....فکر کردم 

چه سرمای  .....می ترسم نکنه بالیی سر بچم اومده ؟ چه سکوت تلخی این روستا دارد 

ند ؟ خدایا افراد این شهر چگونه در این جهنم زندگی می کن .....بدی این شهر دارد 

 .....کمکم کن 

در همین افکار بودم که دوباره درب خانه پیرزن باز شد و اینبار پسر جوان از آنجا بیرون 

وقتی دید من  .....به سمت من امد و شروع به حرف زدن کرد  .....تعجب کردم  .....آمد 

یتوانم صحبت نگاهی کرد و با زبان انگلیسی پرسید که م .....چیزی از حرفهایش نمیفهمم 

 .....کنم و من خوشحال شدم که حد اقل همزبانی پیدا شد 

از من پرسید که من کی هستم و اینجا چه میکنم و وقتی دید بد بخت تر از چیزی هستم 

که به نظر می امد .. مرا به داخل اتومبیلش دعوت کرد و بخاری را روشن کرد و با من 

و ستاره و حتی رامتینم گفت که باوجود  شروع به حرف زدن کرد و چیزهایی از سعید

 ......بخاری روشن خون تنم یخ کرد 
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روزی که سعید و ستاره وارد این ملک شدن من و مادرم فهمیدیم که اینها ایتالیایی  -

به کسی نشان نمیدادن و چیزی که برایم جالب  روی خوش .....اجر جدیدن نیستن و مه

در وجودش بود هر روز با خاک باغچه بازی میکرد بود تنهایی این بچه بود که غم غریبی 

بلد  .....ترسید  .....نمیدانستم این کودک چه غمی دارد نزدیکش شدم  .....و گریه میکرد 

نبود به زبان ما حرف بزند انگلیسی بلد نبود و از همه میترسید جالب بود که با مادرش 

سعی کردم با او دوست شوم و گهگاهی با او  .....اصلن خوب نبود و همیشه فرار می کرد 

بازی می کردم ولی این خانواده که تازه فهمیدیم ایرانی هستن تمایلی به ارتباط و حرف 

زدن نداشتن و همیشه صدای بحث و دعوا بخصوص با بچه از خانه آنها بیرون میامد .. 

بیرون آمد و با او  مادرش .....روزی که رامتین با بیلچه کوچکی مشغول خاک بازی بود 

به چشم خودم  .....شروع به دعوا کردن کرد و آب سرد باغچه را روی پای بچه ریخت 

دیدم بچه از سرمای آب یخ در این سرما لرزید و گریه کرد و وقتی شروع به جیغ زدن 

و با ترکه چوب آلبالو  تازه شروع  به آزار  این کودک کرداین مادر بیرحم  .....کرد 

همیشه فکر میکردم ایرانی ها مهربان  ...... من نتوانستم.....ودک د به آزار این کشروع کر

. ولی طاقت نیاوردم و با پلیس تماس گرفتم و با بخش .....هستن و ما بی عاطفه هستیم 

کودک آزاری صحبت کردم و از آنها خواستم سریع بیاین و این خانواده را جریمه کنن 
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بدن رامتین هنوز خیس بود و در اثر ضربه های و آنها رسیدن تن زمان زیادی نبرد و  .....

چوبی که به پشت پایش خورده بود هنوز داشت فریاد میزد و مادر او را به خانه راه نمیداد 

وقتی از اداره کودک آزاری  .....و من تمام مدت داشتم زجر کشیدن بچه را میدیدم  .....

م تمام مدت این مرد بی صفت در خانه بود و با صدای دید .....به خانه ایرانی ها رسیدند 

دلخراش بچش بیرون نیامد . اجازه داد فرزندش در سرما زیر آب یخ با ترکه های چوب 

وبعد  به  .....خودم با آنها صحبت کردم و شهادت دادم  .....کتک بخورد و فریاد بزند 

ب نمی تونست در بغل جا بگیره سمت رامتین رفتم او را بغل کردم .. بر اثر ضربه های چو

خر رامتین به اداره آتمام شواهد ثبت شد و در  ...... و درد داشت .....گریه میکرد 

نگهداری از کودکان بی سرپرست برده شد و پدر و مادر رامتین دادگاهی شدن و با 

و به  سرپرستی رامتین از خانواده ایرانیها گرفته شد .....شهادت من و مادرم و همسایگان 

دولت ایتالیا سپرده شد و به دلیل آثار بد روحی که به رامتین وارد شد .. حق دیدار نیز از 

کاش من میدانستم تو مادر  .....آنها سلب شد و به پانسیونی در مرکز میالن سپرده شد 

. و کاش می توانستم او را به تو نشان دهم ولی با توجه به اینکه من خودم .....رامتین هستی 

حاال می فهمم چرا  .....نمی توانم کاری بکنم  .....از ایرانی ها شکایت کردم و شاهد بودم 

 ......او ترا می خواست  .....این بچه این همه گریه می کرد 
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 .....یعنی برای همیشه رامتینم از دستانم رفت من چه کنم  .....خدایا من چی کار کنم 

ست این زن کتک خورده در سرما مانده و االن کاش می مردم و نمی فهمیدم پسرم از د

فقط سر درد و  ......بقیه حرفهای پیتر رانشنیدم .....تنها و بی کس در پانسیون به سر میبره 

اصلن مهم نبود مرا به  .....سر گیجه را احساس می کردم و ماشینی که در حرکت بود 

زی بدتر از روز مرگ پدر و مادرم . و حال رو.....گریه هایم تمام نمیشد  .....کجا میبرد 

با اشاره پیتر و دستمالی که به دستم داد اشک هایم را پاک کردم و از ماشین  .....داشتم 

او مرا به هتلی برد ومن بر روی تخت هتل تنها و بی کس فقط به درد های  .....پیاده شدم 

سه روز تنها در اتاق دربسته ماندم ......رامتین فکر کردم و اشک ریختم تا هوا روشن شد 

. چاره چیست ؟ برگشت به .....خسته بودم  .....و اشک ریختم نمی دانستم باید چه کنم 

 ایران و قبول از دست دادن فرزند و یا ماندن و جنگیدن 

لب به هیچ چیزی نزدم نه آب و نه غذا فقط فکر کردم  .....سه روز روزه سکوت گرفتم 

نمی که هزاران فکر از ذهن من گذشت از التماس به سعید و ستاره گرفته سه روز جه .....

بهتره بگم حالم بد بود ی انتقام و نقشه شوم .. حالت عادی نداشتم و این خوب نبود ..تتا ح

 خیلی بد  .....
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حتیاج به این ااحساس خوبی نداشتم  .....بعد از سه روز توانستم خودم را کمی جمع کنم 

ولی نبود کسی نبود که  .....برگرد  .....من کنارتم  .....بگوید غصه نخور  داشتم که کسی

به ناچار دستم به سمت تلفن رفت با  چون کسی کنارم نبود .....به من بگوید من کنارتم 

د گفت فعلن کاری نکن تا عوقتی داستان را شنید تعجب کرد و ب .....مهرداد تماس گرفتم 

. .....میدونم سخته ولی  .....خودم تماس بگیرم و تاکید کرد رویا تروخدا کاری نکن 

 اقدامی نکن من تماس میگیرم 

سکوت من و منتظر ماندن برای تماس مهرداد یک هفته طول کشید و درست زمانی که 

لیمی باز هم با دریافت انتظار نداشتم تماسی از تهران مرا شگفت زده کرد .. معراج س

 .....کمک رسان من شد در این شهر غریب   دمبلغی از طرف مهردا

 .....دختر تو چقدر بدشانسی  -

 .....آقا معراج شما بگو من چه کنم  -

 .....دو نفرو پیدا کردم که می تونن کمکت کنن  -

 چی کارن ؟ -
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مخصوص مشکالت یه وکیل ایتالیایی  ...... یه نفرشون بینظیره .....هر دو وکیلن  -

.تا حاال نشده تو پرونده ای شکست بخوره اگر او را وکیل .....خانوادگی بهترین در اروپا 

 خودت کنی موفقیتت قطعیه 

 .....خوبه  -

جریونیمو  "تو دادگاه و تو صحبت هات با .....تو چقدر میتونی ایتالیایی حرف بزنی  -

 "مندوزا 

 .....مجبوری به زبان محلی با او صحبت کنی چون اصلن انگلیسی بلد نیست 

سرکارم گذاشتی ؟ می دونی که من اصلن ایتالیایی بلد نیستم .. چه برسد به صحبت و  -

 و صحبت به زبان محلی  ......دفاع تو دادگاه 

ساله در اروپا وکالت میکند و دو  1وکیل ایرانی که  "شایگانکوروش  "خوب راه دوم  -

حداقل میتونی با  .....ساله به ایتالیا آمده از او شناختی ندارم ولی انسانی با وجدان و ایرانی 

 خوب نظرت چیست ؟ .....او به راحتی با زبان مادریت حرف بزنی 

فراموش کن بذار ببینم این مگه چند تا راه جلوی پام گذاشتی ؟ این مرده مندوزا را اصلن  -

 .....مرد ایرانی تبار چه می کند من که از هیچ مردی خیری ندیدم
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از طرف سلیمی تماس گرفتی رات را میدم بگو  شایگانیادداشت کن شماره تلفن  -

 ......میاندازه 

 ممنون  -

در دستم بود ولی نمی دانم چرا تمایلی برای تماس نداشتم  شایگانشماره ای از کوروش 

شاید آنقدر از جانب  .....میترسیدم ؟ از چه من که هنوز این مرد را ندیده بودم  .....

افیانم زخم خورده بودم که از شروع هر آغازی به هر بهانه ایبا هر مردی میترسیدم ولی راط

 ......بخاطر تنها پسرم مجبور بودم تماس بگیرم 

ناچار به تماس بودم تماسی که اگر به خودم .....به شماره ای که در دستم بود نگاه کردم 

 ......بود به این زودی ها گرفته نمی شد 

 .....سالم رویا عظیمی هستم از طرف آقای سلیمی مزاحم شدم  -

 . خوب هستین ؟.....سالم خانم  -

راستش تو  .....نمی دونم چقدر در جریان مشکل من هستید  .....مزاحم شدم  .....تشکر  -

ی گرفتار شدم و پیدا کردن یه همزبون و کسی که بتونه کمکم که خیله این شهر بد جور

 .....سخت بود تا آقای سلیمی شما را به من معرفی کردند 
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واقعیت اینه که من شناخت زیادی نسبت به آقای سلیمی ندارم ولی خوب همین که شما  -

بر بیاد برای شما من هر کاری بتونم و از دستم ، خانم  همتر،یکایرانی هستید و از اون م

 انجام می دم . 

 .....ممنون از لطفتون  -

اگر موافق هستید برنامه ای بذارید تا من شما رو ببینم و بیشتر آشنا بشیم و در مورد مشکل  -

 .....پیش اومده صحبت کنیم 

م اگر امکانش هست به من نمیدونم کجا باید بیا .....من اصلن شهر میالن رو بلد نیستم  -

 ......تا من بتونم با تاکسی بیام و شما رو ببینم د آدرسی بدی

 براتون مشکل ایجاد بشه کدوم هتل هستید تا من بیام ؟اصلن دلم نمی خواد تو این شهر نه. -

یه آدم غریبه کسی که اصلن من رو نمیشناخت بخاطر ایرانی بودنم حاضر  .....جا خوردم 

سعید کسی که روزگاری شوهرم بود به  .....نبود من اینجا تنها در شهر راه ببیفتم اونوقت 

کوروش  "ال به خواب رفت اسم هتل را بهراحتی از من در آن شب سرد گذشت و بی خی

 دادم و قرار شد که او به هتل بیاید و امشب با هم صحبت کنیم . "شایگان

ز هوای سرمای بدی در تنم رخنه کرده بود نمیدانم این سرما از بی تفاوتی آدم ها بود یا ا 

با  .....هر چه بود مرا مجبور کرد که لباسی از بافت را برتنم سازم  .....آن شهر سرد 
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شلواری که بخواهد کمی از این سرما کاهش دهد موهایم را پشت سرم جمع کردم و 

 بیاید و مرا از دست شریعت نجات دهد !!!!شایگانمنتظر ماندم تا کوروش 

خسته بودم حوصله نداشتم  .....تل نشسته بود من بودم البی ه تنها کسی که بدون همراهی 

من منتظر آدمی بودم که شناختی نسبت  .....شد ولی چاره ای نبود باید حرف ها زده می 

فکر هایم را کرده بودم تصمیم داشتم بعد از اینکه  .....به او نداشتم و نمیدانستم چه میشود 

همه چیز را به توضیح دادم دیگر کاری با او نداشته باشم و  شایگانتمام اتفاقات را برای 

 دست او بسپارم و کمتر با او در تماس باشم .

ی در دست داشتم و کتاب به درب ورودی نگاه کردم تا ببینم این وکیل کی از راه میرسد .

آن بودم سرم را به سمت در چرخواندم مردی با چهره جذاب هندی وارد  مشغول مطالعه

به سمتش چرخیدم انگار به دنبال کسی می  .....شد چشمان مشکی موهای لخت و پر  هتل

ای مکس کرد و چند ثانیه به هم ثانیه  .....و من نگاهم را از او بر نمی داشتم  .....گشت 

به سرعت یادم آمد برای چی اینجا هستم و نگاهم را دزدیدم ودوباره به  .....خیره شدیم 

 .....که در کمال تعجب دیدم مرد جوان به سمت من آمد .....ظر ماندم فکر فرو رفتم و منت

از راه برسد و مرا با این مرد هندی ببیند  " شایگانکوروش  "حوصله نداشتم اگر االن 
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بسیار مودب به زبان فارسی  .....حرفی بزنم تا او برود تا خواستم .....نمیشناسد و زود میرود 

 کردسالم کرد و خودش را معرفی 

 هستم  شایگانسالم خانم عظیمی من کوروش  -

خدایا همه زیبایی هایت را برای این آدم  .....تعجب کردم .. این وکیله یا بازیگر هالیود 

به احترامش بلند شدم  .....اصلن نمی توان از هیچ چیز او ایرادی گرفت  .....صرف کردی 

 و لبخندی زدم .....

عذر خواهی می کنم شرایط خیلی بدی دارم  و نیاز به کمک  .....خوش شب.....سالم  -

 دارم 

 .....لبخندی زد و به من نگاهی انداخت 

بسیار خوشحالم که اینبار می خواهم به یک من کارم کمک رسانی به مردمه !!! و حاال  -

 البته اگر بتوانم .....هموطن کمک کنم 

 منو به پسرم برسونید ..امید وارم  .....حرف های شما خیلی منو آروم کرد  -

 .....خوب تعریف کنید  -
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من چه بگویم از کی بگویم شکایت عشق دوران زندگی ام را پیش  .....نگاهش کردم 

از چه بگویم ؟ولی باید حرف زد باید از زندگی گفت باید از خاطرات تلخ .....کی ببرم 

و شروع کردم به گفتن آنچه بر سرم گذشته بود و .....حرف زد باید از سعید گفت 

ه بود تنوانسم حرفم را بزنم و از او بخواهم چنامردی این نامردی که مردم نما بود ولی هر 

 .....که دوباره مرا به پسرم برساند

 فکر کرد و گفت  .....کمی نگاهم کرد 

بگیرد و اجازه  اده از خانو اینجا اگر دولت فرزندی را .....به مشکل بدی بر خوردی  -

ولی شرایط تو  .....دیدار به خانواده ندهد .. تقریبا امکان ندارد که این تصمیم تغییر کند 

چون تو مادر بچه هستی و در زمان اذیت و آزار جسمی و روحی کنار هم متفاوته 

 البته اینکه این ادعاء  تو مادر رامتین هستی و در آن زمان در کشور .....کودک نبودی 

خودت بودی داستان دیگری است که باید ثابت شود و به اطالع دولت ایتالیا رسانده شود 

.به هر حال در ابتدا با طرح شکایتی به دادگاه میالن درخواست تو به صورت رسمی ثبت 

مبی شود و قابل بررسی خواهد بود ولی اگر دادگاه نتیجه را منفی اعالم کند دیگر راه 

اگر تصمیم گرفتی که در این راه سخت قدم  .....ر هایت را بکن برگشت وجود ندارد فک

 بگذاری با من تماس بگیر
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حرف هایش هم خوب بود و هم ترس از آن داشت که دیگر هیچ وقت نمی توانم رامتین 

 را ببینم ولی باید شروع می کردم و پایم را در این راه میگذاشتم .

 .....کمی آرام شدم  .....ممنون از لطفتون  -

 پس تماس از طرف شما .. -

 خیلی لطف کردی  -

 .....اگر اجازه  بدی من برم کمی کار دارم  -

 .....به سالمت  -

از در هتل بیرون رفت و من دوباره با کوله باری از مشکالت تنها مشغول  شایگانکوروش 

د از یک با مهرداد و الهام صحبت کردم و بعچند بار به فکر شدم نمیدانستم باید چه کنم 

هفته تصمیم گرفتم که واگذاری این شکایت را به دادگاه میالن از طریق کوروش 

تماس  شایگاناز خدا کمک  خواستم توکلی کردم و با کوروش  .....انجام دهم  شایگان

 .....گرفتم و همراه من شد در این راه سخت 

اه من شد تا بتوانم . اولین کمک او این بود که همر.....کمک خوبی بود  شایگانکوروش 

 .....همیشه به دنبالم می امد و بعد به هتل میرساند  .....جای جای این شهر را یاد بگیرم 

همیشه میگفت مواظب باش و سعی می کرد یادم دهد که چگونه باید از پس خودم و 
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بر دیدار هایمان بیشتر در کافه هتل بود و بیشتر اوقات خ مشکالتم در این شهر بر بیایم ..

با ارائه طرح شکایت  به دولت  .....های خوبی برایم می آورد و مرا امید وار می کرد 

 من تمدید شد .اقامتماه ویزای  1 تجلسه و ارائه شکایت به مدمیالن و قبول تشکیل 

 خوب االن خوشحالی ؟ -

 .....ه فکر کنم اگر برگردم دیگه راشین منو نشناس .....دلم برای بچه هام تنگ شده  .....نه  -

 االن چند وقته اینجایی ؟  -

 .....هفته  1 -

 کارت به نتیجه برسه دست پسرتو بگیری و بریتوکل به خدا انشااهلل زود تر  -

 .....مرسی  -

 ......خوب من باید برم ..کاری  -

 "هر وقت دلت خواست  .....کاری داشتی زنگ بزن  "خندیدم همیشه سفارش میکرد 

 خداحافظ  .....نگران نباش  ..... -

من به سمت آسانسور آمدم و کوروش به سمت  .....با کوروش با هم از سر میز بلند شدیم 

 .....در خروجی رفت 
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صبر کردم تا خالی شود و مسافران  .....کمی زمان برد تا آسانسور از باال به پایین رسید 

تنها بودم تا خواستم دکمه باال بر آن را بزنم  .....هتل از آن خارج شوند و بعد سوار شدم 

با هم به طبقه یک مرد با چهره غربی و با هیکلی درشت وارد آسانسور شد من و او تنها 

موذب بودم نگاهش بد بود دندانهایش را مدام به من نشان میداد و  .....ششم هتل رفتیم 

و از این بار نگاه خالض شوم  خدا خدا می کردم که زود تر برسم .....لبخند زشتی میزد 

کارت اتاق را از کیفم بیرون آوردم و .....پیاده شدم و او نیز به دنبال من  .....رسیدیم  .....

از اینکه این مرد در طبقه من بود ناراحت بودم چون که باز هم  .....در اتاقم را باز کردم 

 .....خل رفتم تا خواستم در را ببندم و دا.....در را باز کردم  .....مجبور بودم او را ببینم 

و با فشار دست او روی زمین پرت  .....احساس سنگینی آن باعث شد سرم را با ال بیاورم 

مانند پلنگ نری که  .....درب را پشت سرم بست و بدترین اتفاق زندگیام افتاد .....شدم 

فریاد  .....ثیفش را روی من انداخت ی باشد به سمتم حمله کرد و هیکل کوحشی و زخم

کمک  .....هایم به جایی نمی رسید دست و پایم زیر تنش تکان میخورد فریاد میزدم 

ش ا میخواستم ولی این گرگ نر وحشی گوشش بدهکار نبود و مرا طعمه هوس رانی

بی به زور می خواست لباس را از تنم بیرون بیاورد و مقاومت من  .....انتخاب کرده بود 

راهی  .....تن و بدن کثیفش را به تنم میزد و من فریاد کمک می خواستم  .....ثمر بود
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صدای زنگ تلفن اتاق نداشتم و داشتم بدترین لحظات  را زندگی ام را تجربه می کردم .

باز هم  نشان از آن داشت که کسی صدایم را شنیده  ولی توانی برای جواب دادن نبود و 

 .....نیدم که به صدا در آمد خواست کمک که ناگاه صدای در راش هم در و باز .....فریاد 

. خوبی؟ نمی دانم کی بود ولی هر که بود .....رویا  .....رویا  .....چند بار نامم را شنیدم 

خودم را فراموش کردم صدایش قطع شد و باز من فریاد زدم و ناامید تر از لحظات پیش 

مردی  .....در با کلیدی باز شد و سه نفر داخل شدند  .....ه نمیدانم چه قدر گذشت ک .....

این حیوان را از روی من بلند کرد که چند بار او رادیده بودم و نگهبان هتل بود به سرعت 

دیدم امن ترین جای دنیا را احساس کردم به آغوشش که برایم  چهره کوروش را  وقتیو

به سرعت مالفه ای را روی تخت برداشت و به  .....باز کرده بود پناه بردم و اشک ریختم 

دور تن بدن عریان و زخمی من پیچید و مرا از اتاق بیرون برد .. و نگهبان هتل دستبنی به 

دستان آن حیوان زد و به همراه مدیریت هتل که بعد ها فهمیدم با درخواست کوروش به 

 .....اتاق آمده بود اورا از آنجا دور کردند 

.. از اتاق های اطراف به دیدنم آمدند و کوروش اجازه نداد کسی نزدیکم ترسیده بودم 

س هایی که شیدم و او چمدان مرا به همراه لبامی ترسیدم  با کمک او لباسی پو .....شود 
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دستم را گرفت و  .....یداخل کمد بود برداشت و گفت دیگر صالح نیست تو اینجا باش

 .....مرا در آغوشش جای داد و با هم به البی رفتیم 

سر و صدا و بحث بین مدیر هتل و حیوانی که به اتاق من آمده بود و نگهبان هتل که سعی 

وقتی دیدمش ترسیدم و خواستم فرار کنم را می شنیدم ، داشت اجازه ندهد تا او فرار کند

آرام شدم و کنارم  .....گرفت و گفت نترس من کنارتمکوروش متوجه شد و دستم را  .....

بعد از چند دقیقه نگاهم کرد و آرام گفت اجازه میدهی بروم با مسئول هتل  .....نشست 

 .....حرف بزنم 

 نرو میترسم  .....نه  -

 .....نگاهم کرد 

 زود بر میگردم  .....من اینجا هستم  .....نترس  -

 از من دور شد بلند شد و  .....با اشاره سر من 

دیگر نمیتوانستم به کسی اطمینان  .....تنفرم از مردان بیشتر شده بود  .....چشمانم را بستم 

 می ترسیدم ..  .....کنم 
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در آن چند دقیقه ای که مرا تنها گذاشته بود  و پیش مدیر هتل رفته بود خودش را وکیل 

و هم از این مرد شکایت قانونی من معرفی کرد و گفت که من می خواهم هم از هتل 

را دارم  و در هیچ صورت نمی خواهم از  و در خواست خسارت روحی و جسمی کنم

این شکایت صرف نظر کنم و این باعث شد که ترس از دست دادن مجوز هتل و بدنام 

طبق صحبت هایی  .....شدن هتل مبلغ هنگفتی از درامد ماهیانه مدیر آنجا را کاهش دهد 

به پلیس  آنها آن حیوان را .....قرار شد که من از شکایت صرف نظر کنم که آنها کردند 

ل دهند و در مقابل این اتفاق هیچ گونه هزینه ای بابت اقامت یوامنیت اجتماعی میالن تح

راضی نبودم ولی تنهایی و ترس مانع از  .....ی آنجا نگیرند پنج هفته من و استفاده از غذا

پس در سکوت امضاء کردم و به دنبال کوروش  .....آن بود که بخواهم اعتراض کنم 

 .....راهی جایی شدم که نمیدانستم کجاست  شایگان

دایی لرزان جی من شد با صبرایم جالب بود که بدانم چگونه نا .....سوار ماشینش شدم 

 پرسیدم

 از کجا فهمیدی ؟ -

یادم افتاد که برای تکمیل مدارک اقامتت نیاز به چند امضاء و راستش وقتی از پیشت رفتم  -

چون میدانستم وقت زیادی نمیبرد ترجیح دادم که برگردم و از  .....تکمیل اطالعات دارم 
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باال آمدم و  .....بعید میدانستم که بیرون رفته باشی  .....اتاق انتظار داخلی اتاقت را گرفتم 

ترسیدم .. فهمیدم داستان چیست به  .....خیلی نگران شدم  .....تی صدایت را شنیدم وق

 .....سرعت پیش مدیر هتل رفتم و باقی داستان را 

 .....حالم بد میشه  .....نگو دیگه  -

 از هیچی نترس  .....نترس  -

در جلوی  . و من نگران از اینکه ما کجا میرویم و.....باقی راه را در سکوت به سر بردیم 

آپارتمانی با نمایی از آجر های کوچک دلباز و زیبا ایستادیم ..کوروش پیاده شده در 

 عقب را باز کرد چمدان مرا برداشت و گفت پیاده نمی شوی ؟

 اینجا کجاست ؟ -

 .....نگران نباش  .....امن  .....نترس اینجا خانه من است  -

 .....هنوز احساس ترس داشتم .....پیاده شدم و پایم را درون خانه کوروش گذاشتم 

کوروش خیلی عادی برخورد کرد انگار سالهاست که مرا می شناسد مشغول دست کردن 

 قهوه در آشپزخانه شد رو به من کرد و گفت 
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تو اتاق بخواب من معموال رو مبل می خوابم .اینجا راحت  .....اینجا یک خوابه هست  -

 باش

 ممنون -

دانستم تنها زندگی می کند یا با خانواده اش .. همه چیز مرتب نگاهی به خانه انداختم نمی

بود و در جای خودش شکل گرفته بود عکس هایی که روی دیوار بود نشان میداد که او 

دلبستگی هایی دارد عکس دختر بچه کوچک و زیبایی  که همراه با کوروش و زنی 

اولین  .....وشبخت داشت جذاب در قاب به من خیره شده بودند نشان از یک خانواده خ

هر سه نفر قشنگ و بی  .....وای چقدر خوشبختند  .....چیزی که به نظرم آمد این بود 

من محو عکس ها بودم که دستی روی قاب عکس امد و جلوی دید  .....نقض هر سه زیبا 

 .....مرا گرفت 

 ..... کتایون و دخترم یاسعزیز ترین موجوداتی که در دنیا وجود دارند همسرم  -

 چرا همهتون خوشگلین ؟ .....خدا بهت ببخشه  -

 .....کتایون فرشتس انسان نیست  .....من که نه ولی اونا قشنگن  -

 االن کجان ؟  -
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راستش ما هر سه در دهکده ای آرام در شهر  .....کتی و یاس در آلمان زندگی میکنند  -

هم دانشگاهی و هم رشته ولی برای تخصص کتی من و کتی .....های مرزی آلمان بودیم 

سه سال که گذشت دیدم شرایط تخصص  .....در آلمان قبول شد و من قبول نشدم 

وکالت در اینجا بهتر است و من با رضایت کتی به اینجا آمدم ولی متاسفانه تعهد خدمت 

تعهد سال از  2سال در کشوری که تخصص گرفتیم کار کنیم  1داریم و مجبور هستیم 

من گذشته ووقتی تموم بشه من پیش اونها بر می گردم .. البته االن هم تقریبا ماهی یکبار و 

من .....در تعطیالت در کنارشان هستم یا آنها به اینجا میایند و نمی گذارند من تنها باشم 

زندگی خوبی دارم .. وقتی شرایط سخت تو رو دیدم باورم نمی شد یه مرد در حق کسی 

 .....در حق بچش این کار را بکند برای همین خواستم کمکت کنم  .....تش داشه که دوس

 .....برای همین تو االن اینجایی 

 ......االن اگر کتایون بدونه من تو خونش هستم  -

 . .....کوروش خندید بلند خندید 

هم قضیه امشب رو  .....کتایون می دونه من دارم به تو کمک می کنم  .....نگران نباش  -

یادت نره زن من یک فرشتس با آدم ها خیلی فرق داره  .....نگران نباش  .....بهش می گم 

..... 
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جریان امشب نیز باعث شد که فکرم  .....حرفی برای زدن نداشتم مشکالت خودم کم بود 

کوروش جلوی تلویزیون خوابش برد  .....شب می ترسیدم بخوابم  .....بیشتر مشغول شود 

در تخت کوروش به  لباسبا همان .....ات نداشتم لباسم را عوض کنم و من حتی جر

 خواب رفتم و تا صبح کابوس دیدم .

بود تقریبا نخوابیدم .. نمیدانم  9صبح از خواب بیدار شدم ساعت را نگاه کردم نزدیک 

هنوز در اتاق بسته بود .. بلند شدم لباسم را عوض کردم و  .....چه زمانی بیهوش شدم 

گیج بودم اصلن یادم نمیامد که از این راهرو رد شدم و  .....بیرون از اتاق بیرون رفتم 

 .....چگونه وارد اتاق خواب شدم با صدای کوروش از این فکر بیرون آمدم 

 صبح بخیر .....سالم خانوم  -

 .....حمت شدم ببخشید دیشب مزا .....سالم  -

 .....بیا صبحانه بخور دیشب هم که  .....این حرف ها رو نزن  -

 .....وای حرف دیشبو نزن می خوام برای همیشه فراموش کنم  -

 باشه بیا تو آشپز خانه -

مربای خانگی و ژامبون و  .....پنیر .. کره  .....به آشپز خانه رفتم روی میز همه چیز بود  -

 سیب زمینی پخته شده !!
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 .....ی چه میزی چیدی  از صبحانه هتل هم بهتره وا -

 ؟قهوه یا چای  -

 فرق نداره خودت چی دوست داری ؟ -

 .....ولی به نظر میرسه تو زیاد دوست نداری  .....قهوه از نوع تلخ  -

 با املت !!!! .....ولی برای صبح چای را ترجیح میدم  .....دوست دارم  -

 گه بابا بهترین املت های دنیا رو درست میکنه همیشه می .....چه جالب مثل یاس میمونی  -

 .....نوش جونش  -

فکر  .....ولی نمی شد می خواستم به دیشب فکر نکنم  .....در سکوت صبحانه خوردیم 

خوب کوروش و نجات یافتن از آن منجالب مثل حضور  .....لحظات بد  .....آن مرد 

 .....سرگیجه دور سرم می چرخید 

 .....خدایا ممنون  -

 ؟چی شد -

. .....میون این همه نامرد مردم نما  .....خدارو شکر کردم که تو این شهر غریب  .....هیچی  -

 .....یه ناجی پیدا شد و به من کمک کرد 
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نگاهی که حرفی در دلش پنهان بود ولی نمیدانم این  .....سکوت کرد و بعد نگاهم کرد 

 .....حرف چه بود 

و من کم کم ترس در خانه او را از  .....روزهایم در خانه کوروش شایگان در گذر بود 

تماس هایم با مهرداد و  .....یاد برده بودم و او به شدت بدنبال کار های من  رامتین بود 

ایران کم شده بود و در حالت آرامشی بسر میبردم که روز ها بود از آن بی خبر بودم 

به هیچ عنوان اجازه نمیداد که من یا سعید مالقاتی با رامتین داشته باشیم  قاضی پرونده .....

 .....و این برایم به کابوس تبدیل شده بود 

 .....سالم  -

 چه خبر .. .....سالم خسته نباشی  -

 .....یه عالمه خبر خوب  -

 از رامتین ؟ چی شد ؟ .....بدو  .....بگو  -

 .....مالقات با رامتین داشته باشی باالخره تونستم قاضی رو راضی کنم تو یه  -

فریاد زدم و پریدم بقل کوروش .. بعد خودم خجالت  .....نتونستم خودمو کنترل کنم 

 مست شدم  .....منو به اوج رسوند  .....خنده ای از ته دل  .....خندید کشیدم . 
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 .....میتونی ببینیش ولی از پشت شیشه  .....هول نشو  -

 یعنی چی ؟ -

اون تو سالن بازی مشغول بازی کردن با بچه هاست و تو  .....یعنی رامتین تو رو نمیبینه  -

 .....دقیقه ببینیش و اصلن متوجه تو نمیشه  21میتونی به مدت 

دلم می خواست بچمو تو آغوش بگیرم ولی برای یه مادر همین هم خوبه  .....باز هم خوبه  -

 حتی از پشت یه شیشه ! .....

صبر بودم مدت زمان  اردی را به خودم وارد کردم برای دیدن تنها پسرم بسیهیجان زیا

کاش می شد دوباره کنارشان  .....زیادی بود که از بچه هایم بیخبر بودم و ندیده بودمشان 

هر چی دلم می خواد سرش فریاد بزنم و  .....دلم می خواست پیش سعید بروم  .....باشم 

رامتین دلی  یبرا .....دا کردی دلم برای راشین پر میزد بگویم تو مرا از بچه هایم ج

 دنمونده بود که بگم تنگ شده ولی کوروش میگفت صبر کن و اصلن اجازه نده سعی

بفهمه تو چه مرحله ای هستی!!!! حرف بسیار منطقی بود و این مرا امید وار میکرد که 

و با مدیریت صحیحی .....کوروش در کارش وارد تر از چیزیست که من فکر میکردم 

که داشت هر قطعه این پازل را در جای خودش به خوبی جای میداد و این برای من 

 .....امیدواری و اطمینان را پشت سر می گذاشت 
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 حاضری؟ -

 ......کوروش از دلشوره دارم میمیرم  -

 از هیچی نترس  .....نترس  -

 توکل به خدا  -

و به من یاد آور کرد  .....کوروش مرا به محلی که پسرم در آنجا نگهداری میشد رساند 

که کلیه رفتار های تو از طریق دوربین ضبط می شود و این برای من جالب بود که 

 ناخواسته از رفتارم فیلمی تهیه میشد و علیه خودم استفاده خواهد شد !

رم رد شدیم و با ارائه نامه دادگاه مرا به اتاقی بردند بعد از آنکه از مراحل اولیه اقامتگاه پس

و تنها یک تصویر .....شیشه مرا از محل بازی بچه ها دور می کرد  سکه پنجره ای از جن

اتاقی بزرگ که همه نوع وسیله بازی در آن بود وسایلی از  .....را برایم روشن میکرد 

وب ترین جنس نشان میداد که رنگ های شاد و خوشرنگ بهترین اسباب بازی از مرغ

اجازه نمیدهند بچه های اینجا که از کمبود محبت پدر و مادر رنج می برند از بازی و 

تفریح نیز دور باشند و این برای من نقطه عطفی بود که کمی می توانست خیالم را راحت 

دلم می خواست کوروش در کنارم بود ولی متاسفانه وقت این همراهی را  .....کند 
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من تنها نظاره گر ورود پسرم به اتاق نداشت و باید به دنبال کار های دیگر خود میرفت و 

 .....بازی بودم 

و من  .....چند تا کودک که تقریبا هم سن و سال رامتین من بودند با او رارد اتاق شدند 

م بلند بعد از چند ماه توانستم پسرم را در بلوز شلوار گرمکن آبی رنگ ببینم موهایش بانظ

دمپایی کوچکی در پایش بود و همراه بچه ها  .....شده بود و روی گوشش را گرفته بود 

 ها وارد شد مربی آنها هم پشت سرشان آمد  و روی صندلی مخصوص خود نشست و بچه

نمیدانم چرا اشک همیشه بی وقت سراغ من می امد  .....همراه رامتین مشغول بازی شدند 

ی اشک های من نبود چرا که مجبور بودم ثانیه ای چشمانم را ببندم االن زمان مناسبی برا

صدای  .....مرا از دیدار فرزندم دور می کرد ثانیه ها  و اشک هایم را پاک کنم و این

خش خشی مرا به خود آورد و بعد صدای جیغ و همهمه بچها از بلند گوی اتاقک شیشه 

و فریاد به زبان ایتالیایی حرف می زندند  .....نمی فهمیدم چه می گویند  .....ای بلند شد 

می زندند بی دغدغه کودکی میکردند و فراموش کرده بودند که چرا اینجا هستند ! منتظر 

می خواستم در  .....بند بند وجودم صدایش را می طلبید  .....صدایی از طرف پسرم بودم 

ادم که خودم احساس کردم ه بینمان فشار دانقدر دستم را به شیش .....بگیرمش آغوشش 

تکانی به خودم دادم و میان بازی آنها تک و توک صدایی  .....می خواهم شیشه رابشکانم 
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کلماتی که  .....از رامتینم شنیدم که می خواست مالکیت اسباب بازیش را اثبات کند 

مجبور بود به زبان ایتالیایی بزند تا دیگران به او بهای حرف زدن بدهند و اجازه دهند 

دستی از پشت سر روی  .....اسباب بازی آنجا چند دقیقه در مالکیت تنها پسر من باشد 

 .....کوروش بود ناجی من  .....برگشتم  .....شانه ام خورد 

 بریم خانوم ؟ -

 !!! .....م او که رفته بود با تعجب نگاهش کرد

 کی اومدی ؟ -

اصلن نرفتم  و بعد از تو به این اتاق  .....منو هنوز نشناختی ؟ دلم طاقت نداشت تنها بمونی  -

تایمی که برایمان گذاشته بودن  .....عزیزم  .....اومدم و نظاره گر این دیدار مادرانه بودم 

 بریم ؟ .....تمام شده 

دستم را دردستش جای داد و رد نگاه من را دنبال کرد  .....ناالن و با بی حالی گفتم بریم 

 .....تمام تالشم  .....و گفت تمام  تالشم را میکنم که به خواسته ات برسی 

 من دیگه بچمو نمیمینم ؟؟ -

 صبر ! .....درست میشه  .....صبر کن  -
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دنیایی از کمبود آغوش از او جدا شدم .. برای آخرین بار نگاهی به پسرم انداختم و با 

درد جداییش را به جان خریدم و تنها ناجی من مرا در آغوشش جای داد و چشمان خیس 

چشمانم رابستم به امید  .....بخش خود خندان کرد  پر از اشکم را با حرف های آرامش و

 ش جدا نکردملحظه ای دستم را از دستان .....روز روشن در ماشین کوروش جای گرفتم 

نیاز داشتم نیاز به امنیتنی  ......فکر میکردم اگر دستم را جدا کنم کوروش تمام میشود 

د را می خواستنمم ای خودم بخواهد نه حرف های آدم هایی که تنها جسداشتم که مرا بر

همیشه از خودش می گذشت و اجازه میداد  .....مردانگی در وجودش موج میزد  .....

ن کرده بود یچ خواسته ای مرا در خانه اش مهمابهترین لذت ها نصیب من شود و بدون ه

اجازه نمیداد حتی کمترین هزینه ای از طرف من باشد و این رفتار همیشه مرا خجالت  .....

متفاوت را احساس می خواهم یکه رابطه "زده میکرد .. و همیشه در اعتراض من می گفت

و کسب این تجربه و این عالقه ای که من نسبت به "کنی چیزی که تا کنون تجربه نکردی

کوروش پیدا کردم شیرین ترین و با ارزش ترین لذتی بود که در آن روز های تلخ مرهم 

 .....درد هایم شد و خداوند این ناجی را معجزه گر زندگی من کرد 

سیگاری روشن کرد و وقتی نگاه  .....مرا به خانه آورد .....با حرف هایش آرام شدم 

سرم  .....مشتاق مرا دید اجازه داد تا در آتش زدن این لحظات من نیز همراهش باشم 
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به آرامشی رسیدم که دلم نمی  .....و لحظاتی بعد  .....روی شانه هایش جای گرفت 

 خواست تمام شود .

ینم دور بودم ولی این نوع زندگی این تجربیات دوباره روزهایم تکرار شد دوباره رامت

جدید و زندگی با کوروشباعث شده بود که طلب بیشتری برای اینجا ماندن داشته باشم 

روزهایی که  .....کمتر بهانه رامتین را بگیرم و تمایلی به برگشت در وجودم نباشد 

ایم عذاب آور بود تحمل زندگی بر .....کوروش برای دیدن یاس و کتی از من دور میشد 

و چه سخت بود که بخواهم این را عنوان نکم و خودم را عادی نشان دهم هر چند که 

محبت هایی که از  .....میدانستم او به خوبی میداند که من وابسته این همه محبت شده ام 

بوی از خود گذشتگی و چه خوب سعی میکرد  .....جنس ریا نبود و بوی رفاقت داشت 

 .....ن از کتی و یاس هم دور نماند و رسیدگی اش را به آنها بیشتر کند در این میا

شاید بیان این جمله خیلی سخت بود که بگویم عالقه ای که به کوروش پیدا کردم باعث 

سعید را با همه بدی هایش فراموش کردم وتمام افرادی  .....شد که همه چیز را از یاد ببرم 

استند و آزارم دادند را بخشیدم چرا که خداوند فرشته که تنها مرا بخاطر جسمم می خو

 ......اش را به من هدیه داد

 خوش اومدی  .....سالم کوروش -
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 .....سالم عزیزم دلم برات تنگ شده بود  -

 من بیشتر  -

دلتنگی دو روزه ای داشت که کوروش نبود و من فرصت فکر و خنده ای که نشان از 

 کرده بودم !!!!کردن به همه خوبی های او را پیدا 

دوباره سرم روی شانه هایش قرار گرفت و من به راحتی فرصت در آغوشش بودن را پیدا 

 ......نبرده بودم  آنکردم با دستانش نوازشی را تجربه می کردم که هیچ گاه لذتی از 

 

و به خوبی  .....لحظاتی از عشق را پشت سر می گذاشتم که تا کنون نمی دانستم چیست 

راستی  .....شد نخواهد م وقتی این روزهای طالیی من تمام شود دیگر هم تکرار می دانست

. من که روزی فکر میکردم بهترین لحظات یعنی سعید پس این .....کوروش کجا بود 

اتفاقات خوب چگونه در زندگی من رخ داد و مرا تا مرز جنون دعوت کرد ! تجربه 

 . .....قبلی متفاوت بود و تکرار نشدنی عشقی را پشت سر می گذاشتم که با عشق های 

گذشت لحظات طالیی مرا به دنیایی برده بود که باور نمی کردم که این من هستم که در 

نقطه ای از جهان که روزگاری حتی نام آن نیز برایم نا آشنا بود خاطرات عشقی را پشت 
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ه به لحظه اش را سر می گذارم که حتی تصور آن نیز شیرین بود چه برسد به من که لحظ

 تجربه کرده بودم .

بهشتی در کنارم بود که امن ترین جای دنیا بود آغوش کوروش یعنی بهشت گرم من .... 

حتی فکر نمیکنم افرادی که در بهشت هستند لذتی که من از همراهی با کوروش می برند 

ین انتخاب را برند شاید این پاسخی باشد برای تمام زجر های من و من راضی هستم به ا

 خداوند چرا که بهترین  فرشته اش را مهمان من قرار داد .

 خبر خوب می خوای ؟ -

 دلم لک زده برای یه چیز گنده ... -

 امان از دست تو رویا !!! -

 خبر خوب یعنی یه چیز گنده ...  -

 باشه پس نمیگم منتظر همون ... -

 خیله خوب ببخشید بگو ... کوروش بگو دیگه .. -

نوجوان تازه بالغ شده را داشتم فراموش کرده بودم زندگی با من چه وصف وحال یک 

کرده فقط دلم میخواست کنار کوروش باشم و فقط بخندم وقتی محبتش را میدیدم یا 
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لبخندی که از عمق وجودش به من هدیه میکرد بهترین خبر دنیا را در بر داشت ... بهترین 

 آرامش 

 با رامتین داشته باشی .....دادگاه اجازه داد یه مالقات حضوری  -

 دادگاه اجازه داد یه مالقات حضوری با رامتین داشته باشم ؟ -

این  تکرار حرف کوروش بود که از دهان من خارج شد ...چرا که باور  این حرف برای 

من غیر ممکن بود ... اینکه من می توانستم رامتینم را دوباره در آغوش بگیرم و اینکه این 

ف کوروش به من رسید شادی در من ایجاد کرد که بدون توجه به خبر خوب از طر

 موقیعتی که داشتم دستم را دور گردن کوروش انداختم و از ته دلم بوسیدمش ... 

 صبر کن برای این بوسه زود اقدام کردی  -

 چرا ؟ -

چون همه چیز به نوع رفتار رامتین بستگی دارد اگر تو را قبول نکد دادگاه برای تجدید  -

 تشکیل نمیشود و تا پایان سن قانونی او اینجا ماندگار است ... نظر 

وای .... خوب رامتین نزدیک به یک سال است که مرا ندیده شاید هر واکنشی نشان دهد  -

 .. 
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این چیزها نباش .. تو مادر ایرانی هستی و مهر محبت تو حتمن رامتین را جذب تو نگران  -

 خواهد کرد ....

 خدا کنه ... -

مانم موج میزد و چه خوب کوروش این را می فهمید و با آغوش بازش غم در چش

پذیرای من میشد و با نوازش دستان مهربانش این دلشوره را از بین میبرد ... بهترین کسی 

که میتوانست حال روز مرا درک کند و لحظاتی بعد بجز وجود او چیز دیگری در ذهنم 

اه پیدا کرد چون کوروش گفت نگران نباش ... جای نداشت .... و آرامش دوباره به قلبم ر

 پس نگران نیستم 

روز دیدار با رامتین نزدیک بود و شوق من برای دیدارش غیر قابل وصف فقط فکر 

میکردم که من جه واکنشی باید نشان دهم و چگونه رفتار کنم که برای آینده رامتین 

ر است خودم نتیجه رسیدم که بهتاشد ... و در آخر با راهنمایی کوروش به این بخوب 

 گی همان مادری که با دست خودش کودکش را روانه اینباشم همان رویای همیش

، می خواستم برایش غذای مورد عالقه اش را بپزم یا برایش یک اسباب کرد سرزمین 

بازی کوچک بخرم ولی متاسفانه دادگاه اجازه هیچ کاری را نمیداد  ... حق دادن یک 

به کودکم نداشتم و نمیتوانستم برایش وسیله بازی بخرم یا در گوشش شکالت هم 
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دوستت دارم را زمزمه کنم ... از طریق دوربین هایی که من نمی دیدم کاملن تحت نظر 

بودم و این برایم عذاب آور بود یعنی چی مگه فیلم می خوام بازی کنم که با دوربین 

 نگاهم میکنن ... 

مه با هم تداخل پیدا کرد که باعث شد شب کوروش مرا در غر غر های من و هیجانم ه

زمزه های دلنشینش مرا به خوابی شیرین دعوت کند تا صبح بغل خودش جای دهد و با 

 سر حال و شاداب به دیدار رامتینم برم ...

 و صبح دیدار فرا رسید ...

بودم دستان  در تخت بیدار 1/1صبح بود و من از  66با استرس بیدار شدم ساعت مالقات 

کوروش در دستم بود و سرم روی بازویش .. خواب بود دلم نمی خواست بیدارش کنم 

... با چشمان باز یک بار دیگر زندگی ام را مرور کردم و از جایی که بودم و لحظاتی که 

میگذراندم احساس شادی کردم ... و برای هزارمین بار خدار ا شکر کردم که فراموش 

داده .. برای امروزم و پسرم دعا ر به این بزرگی را دراختیار من قرانکرده باشم نعمت 

 کردم و خودم را به خدایم سپردم .

 سالم رویا  -
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 ببخشید بیدارت کردم ... سالم عزیزم  -

 کی بیدار شدی ...؟ -

 زیاد نیست کمتر از نیم ساعت سعی کردم تکون نخورم  -

 نه ... وقت بلند شدنه ... -

تهیه صبحانه را به عهده گرفت کاری که همیشه انجام میداد  من به حمام رفتم و کوروش

 و مرا شرمنده میکرد ... 

صبحانه خوبی با هم خوردیم و باز یاد آوری کرد که باید یه روز املت معروف یاس را 

و در دل خواستم آن روز زودتر برایم درست کند و من به انتظار آن روز لبخندی زدم 

 برسد ...

تنها بودم  نباریسالن رفتم و دوباره بازرسی بدنی از من شروع شد ولی ادوباره به همان 

بجای اتاقک شیشه ای به اتاق  کوروش حق ورود نداشت و درون ماشین منتظرم ماند ...

تی را به زبان خودش اکلم د دیگری راهنمایی شدم زن جوان مو بوری همراهم می آم

ت کردن ... همان بصح یکرد به انگلیسجاری می کرد و قتی واکنشی از من ندید شروع 

حرف های کوروش را تکرار کرد و یاد آوری کرد که تحت کنترل دوربین ها هستم و 

و من باید در تمام این مدت درب تاکید کرد که رامتین نمیداند که من به مالقاتش میروم 
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و رفتنش نشوم .. ایلی نداشت که در کنارم باشد مانع ازماتاق را باز بگذارم و اگر رامتین ت

در آخر لحظات خوبی را برایم آرزو کرد و بعد مرا به اتاقی که پسرم به انتظارنشسته بود 

 راهنمایی شدم 

وارد اتاق شدم ... رامتین روی اسفنج نرمی که به رنگ آبی روشن بود نشسته بود و لوگو 

حرف هایی که های رنگی در جلویش بخش بود ... بیخیال بود ... مشغول بازی و زمزمه 

من نمیدانستم چیست ... پشتش به من بود و متوجه من نشد ... نگاهش کردم .. میخواستم 

.. شاید مرا بپرم و بغلش کنم ... نمیدانستم واکنشش چیست .. شاید بترسد و فرار کند 

 نمیدانستم باید چه کنم ... شاید کمتر ازشاید تنفراز اینکه تنهایش گذاشتم  ... نشناسد ... 

دو دقیقه داشتم فکر میکردم که من باید چه واکنشی داشته باشم باالی سرش بودم پشتش 

به من بود او را میدیدم و او مرا نمیدید ... تمام درد من در همین جمالت نهفته بود ... او 

 از تن خودم ... ای رامتین من بود ... او پسرم بود پاره

... نزدیکش شدم ... نوک زانوهایم روی  روی زانو هایم نشستم تا تسلطم بیشتر شود

 اسفنج بازی رامتین بود ... نگاهی کردم و آرام گفتم رامتین ....
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شنید ... لوگویی که در دستش بود را محکم تر نگه داشت و سرش را به طرف صدا 

چرخواند شاید صدا برایش آشنا بود آشنایی که این روزها خیلی غریب بود و از او فاصله 

 داشت ... 

سرش را به سمت من چرخواند ... نگاهم کرد ... در نگاهم به دنبال چیز آشنایی میگشت 

اشک بود ... دلم نمیخواست اشکم را ببیند  برای اینکه از این حالت دور ... چشمانم پر از 

 شود بی اختیار دوباره گفتم ... رامتین ... 

نگاهش روی صورتم خیره ماند ... شناخت .. واکنشی نشان نداد ... ترسیدم .. ترسید ... 

ه گر ... وای خدا بغض کرد ... نمیدانستم چه کنم ... زن مو بور تو حیاط منتظر بود و نظار

 نکند االن ترس رامتین راببیند و او را ببرد ... خدایا کمکم کن ...

 ماماااااااان ....  -

این صدایی بود که مرا از اغما بیرون آورد رامتینم با بغض مرا صدا کرد و نفهمیدم ... 

بود  نفهمید چطور بغلش کردم ... در بغلم گریه میکرد و فریاد میزد ... دستم پشت کمرش

 گردنش را از پشت بوسیدم ...

 گریه نکن مامان ... تموم شد .. ببین اومدم پیشت ... دیگه تنها نمیذارمت ... هستم ... نمیرم  -
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 نرو -

 نمیرم مامان نمیرم ... نترس  -

سفت تر از وابستگی های بچگی اش به من چسبیده بود محکم تر از حس مادری بغلش 

 نمیرم ... با هم میریم ...کردم و قوی تر گفتم تموم شد ... 

به سختی تکانش دادم صورتش را با دستم پاک کردم نگاهش کردم و دوباره بغلش 

 رم در آغوشم بود ... سکردم ... چه شیرین بود که تنها پ

آرامتر شد و شروع کرد به حرف زدن و بعد تند تند برایم میگفت گه سعید و ستاره با او 

نذاشتم دباره تکرار کند ... از یادآوری آن روزهای تلخ  چه کردند ... آرامش کردم ...

من پشتم میلرزید چه برسد این بچه کوچک که آن روزها را لمس کرده بود ... بعد از 

 مدت ها دوباره گفتم سعید خدا ازت نگذرد ...

 منو پیش بابا نبر ... -

. دوباره سه تایی م ... یه کم دیگه اینجا باش با هم میریم پیش راشین ..کنمی برم عزیز -

 زندگی میکنیم مثل قبل ... پیش عمو مهرداد و خاله الهام ... پیش سحر ....

 انگار نمی شنید چه می گویم .... 
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 نرو -

مامانم یه کوچولو تحمل کن ... دیگه روزهای بد تموم شدن ... من نمیرم اینجا میمونم با  -

 هم سوار هواپیما بشیم بریم خونمون ...

 ...  مامان کی میریم -

 زود .... -

 دوباره گریه کرد ...باید آرامش میکردم ... نگاهش کردم ... نگاهم کرد 

 رامتین گوش کن ...  -

 بله ؟  -

 تو نباید گریه کنی ... روزهای بد دارن تموم میشن ... تو کمکشون نکن که پیشت بمونن  -

 یعنی چی ؟ -

 میدونی روزها هم مثل ما آدم ها غذا می خورن ؟ -

 نه  -

 خوب و بد دارن و هم غذا می خورن ...روزها هم  -

و میدی هست ... تو هم بهشون این غذاهار روزهای خوب غذاشون خنده و بازی و شادی -

 غذاشون چیه ؟و بهت خوش میگذره ... ولی میدونی روزهای بد 
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 نه  -

 گریه و بیقراری ... -

 اونوقت چی میشه ؟ -

وقتی یه روز بد میاد سراغت ... تو بهش غذا میدی گریه میکنی با اشک بهش آب میدی  -

... میدونی چی میشه ؟ چاق میشه نمیتونه راه بره .. سختشه برای همین دیر میره خونشون 

چون نمیتونه راه بره ... اون روز طوالنی میشه .... تو نباید به روزهای بد غذا بدی که زود 

آب نمیده و بگن صاحب من به من غذا نمیده تت فرار کنن و گرسنه بمونن برن ... از دس

تو نباید با روزهای بد دوست بشی ... باید بذاری که از تو بدشون ... تشنه بشن زود برن 

 بیاد و زود برن ...و جاشون رو به روزهای خوب بدن که دوست تو هستند 

 اونوقت روزهای خوب میان ؟ -

ندی آره جاشون رو با روزهای خوب عوض میکنن ... حاال به من  اگر گریه نکنی و غذا -

قول میدی که گریه نکنی و منتظر روز خوبی که قراره باهم سوار هواپیما بشیم و بریم 

 پیش راشین میمونی ؟ 

نگاهم کرد انگار تردید داشت ... برای سه هفته از من خداحافظی کرد و حاال ماهاست 

و دختران مو بور جوان هم کالم شده ، با بچه هایی بازی میکند تنها با اسباب بازی هایش 
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که نمیداند که هستند و تنهایی اش را با اشک هایش ذوب میکند و بر روی صورتش 

میریزد . پسرکم تنها شده از نزدیک ترین آدم هایش ضربه خورده حاال چگونه به مادرش 

 اطمینان کند ....؟

 رامتین ؟  -

 بهشون غذا نمیدم ... -

 آب چی ؟ -

 گریه نمیکنم .... -

داشت به حرفهای من فکر میکرد سبک سنگین میکرد که  االبمیرم الهی ... پسرم تاح

جلوی گریه هایش را بگیرد و به من اطمینان داد که خیالم راحت باشد ، شیر مرد من در 

 و چه خوب درک کرد که مادرش چه میگوید  کوچکی بزرگ شد 

نمی دانم دوباره کی می توانستم ببینمش واین برایم درد داشت زمان جدایی رسیده بود ... 

ولی من باید خودم را محکم نشان میدادم ... این من بودم که نقش مادر را داشتم و باید به 

 پسرم اطمینان میدادم که همه چیز درست میشود ... راستی همه چیز درست می شود ؟

 خوب رامتین اجازه میدی برم ؟ -
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... چشمانش با برق اشکی که درونش بود میدرخشید ولی سعی کرد گریه بغض کرده بود 

 نکند نگاهم کرد... عمیق نگاهم کرد ...

 زود میایی ؟  -

زود تر از چیزی که فکر کنی ... پسر خوبی باش ، غذاتو بخور و مواظب خودت باش  -

 یادت نره تو خودت باید مواظب خودت باشی و ...

 و به روزهای بد غذا ندم ... -

 آفرین پسرم .. بدو بیا بوس آخر و بده .. مامان بره  -

ود به من میگفت به روزهای بد غذا نده ، بدوباره بوی تنش من را دیوانه کرد کاش یکی 

کاش امروز روزی بود که من دستش را میگرفتم و برای همیشه از اینجا خالصش میکردم 

و هیچ بچه ای حس جدایی از از خدا میخواهم هیچ مادری را به درد من دچار نکند ...

مادر را حتی برای یک روز در زندگی اش تجربه نکند چرا که در اوج کودکی از او 

این درد بی درمان را این ویروس را که در تنش النه کرده را انسانی بالغ میسازد تا بتواند 

 تحمل کند 

این شهر غریب اینبار هم جدا شدم و باز به کوروش پناه آوردم راستی اگر کوروش در 

حس کردم خدا فرشته اش را به من  دوبارهبه داد من نمی رسید من باید چه می کردم .؟
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من که به مرز جنون و دیوانگی رسیده  تا هدیه داده تا من درد کمتری را احساس کنم

 ،  بودم را نجات دهد

... د میالن در کنار کوروش و به انتظار جوابی از طرف دادگاه میگذشت رشب های س

و الهام در تماس بودم انگار تنها کسی که از تمام دنیا بی خبر بود و  دسخت بود با مهردا

 بدون هیچ بهانه ای زندگی میکرد راشین بود ... 

راشین در دستان الهام و با خلق و خوی او بزرگ می شد کلمات من را نمیگفت کلمات 

الهام و مهرداد فرهنگ  بود من نداشت ، به زبان میاورد ، بیتابی برای ندیکته شده الهام را 

در وجودش رشد میکرد و این با چیزی که من می خواستم متفاوت بود و متفاوت با 

فعلن "تو فقط به دنیا بیاور دست به هیچی نزن بزرگ کردنش با من  "حرفی که سعید زد 

 . سعید هیچ کدام نقشی در تربیت فرزندانمان نداریم هکه نه من بزرگ کردم و ن

 همهشبیه ساعت شنی شدم ، از یک طرف بی تاب بودم ، بیتاب رامتینم ، دلم میخواست 

چیز به نفع ما تمام شود و دستش را بگیرم و به کشورم برگردم و در کنار بچه هایم 

زندگی آرامی داشته باشم و از طرفی دلم می خواست بهانه ای برای انجا ماندن و در کنار 

م این روزها بهانه ام رامتین بود یک بهانه واقعی ولی به زودی کوروش بودن داشته باش

تکلیف این دادخواست مشخص میشد و پاسخ هر چه بود چه منفی و چه مثبت مرا به 
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جایی پرتاب می کرد که ساعت ها از کوروش دور میکرد ... واین یعنی عذاب ، گاهی از 

اعت شنی من دیرتر به آخر جواب این دادگاه دیرتر صادر شود تا سخدا می خواستم 

 برسد و من لحظات بیشتری از وجود کوروش لذت ببرم . 

جالب بود ترس و اضطراب بدی در وجودم رخنه کرده بود و هیچ چیز آرامم نمیکرد ... 

کیلومتر از مردی که پدر بچه ام و بود و عشق دوران جوانی ام فاصله داشتم و  11کمتر از 

 ه همدم من شده بود برای انتقام از عشق روزهای گذشته !به مردی پناه آورده بودم ک

با روزهای بیشتری برای تهران وقت میگذاشتم و سعی می کردم حداقل روزی یک بار 

الهام صحبت کنم و هر جور شده صدای راشین را بشنوم تا بداند مادرش به یادش هست 

 ... تا بدانم فرقی بین فرزندانم نیست 

و من نگرانی ایران را نداشته باشم ... مهرداد سعی میکرد بگوید آنجا همه چیز امن است 

از کارخانه دور شده بودم دلم می خواست بدست خودم آنجا بچرخد و مهرداد کمکم 

باشد ولی این روزها همه مهرداد را مدیر آنجا میدانستند حتی بچه ام مهرداد و الهام را 

 من چه هستم ؟دانست و رامتین خود را بی خانواده میدید .... عضوی از خانواده اش می

نداشتم و مردی را دوست داشتم که عشقی  فرزندانممادری بودم که نقشی در تربیت 

هدفم چه بود آیا مقصرهمه این اتفاقات سعید بود و یا  ،ممنوع را به دنبال می کشیدم
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میدانم هر چه بود روزهایی که ؟ ن را داشتمخودم نقش اصلی و هدایت گر این بدبختی 

 میگذشت متفاوت تر از سختی های گذشته بود ....

 انتظار واژه ای بود که برایم هم تلخ بود و هم شیرین 

دوباره و صد باره ... دلم می خواست کنار کوروش بمانم گاهی در دل آرزو می کردم 

اندم دغدغه ای از ای کاش می شد رامتین و راشین در کنارم بودند و من اینجا می م

حضانت بچه هایم نداشتم و کوروش برای همیشه در کنارم میماند ولی گاهی حتی فکر 

 کردنو در ذهن ساختن چنین چیزی نیز امکان نداشت چه برسد به واقعیت ....

 ر حال حوصله ای نداشتم مثل سابق نبودم و شوخی و خنده های کوروش در من اث

میکرد که مرا به حال خودم نگذارد و حتی با این همه  نداشت بنده خدا تمام مدت سعی

گرفتاری از من غافل نمی شد  و مراقبم بود ، مراقبتی که معنای دوست داشتن در دلش 

 . نهفته بود 

 رویا کم کم داری خودتو از بین میبری  -

 نه ... خوبم -

 خوب نیستی ... رویایی که من میشناختم کجاست ؟ -
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 مگه چجوری شدم ؟ -

کجاست رویا ؟ یادت رفته من روز اول بهت گفتم ... قدم گذاشتن در این راه انگیزت  -

 خیلی سختی دارد ... شاید  دادگاه رامتین را به ما ندهد ...

 اونوقت من چیکار کنم ؟ -

 صبر کن ... صبر کن تا اون روز ببینیم چی میشه ...  -

 کوروش میترسم نگرانم .... -

 ، بیا اینجا .... از هیچی نترس -

دوباره آغوش گرم کوروش مرا از دنیای رامتین و حتی راشین دور کرد و به بهشتی رفتم 

که می دانستم وقتی نباشد ... دنیاییم را از دست دادم ... تجربه ای متفاوت که هیچ گاه 

راستی ج.اب سوال های آن روزهایم امروز پیدا شد ... بعد نمی توانم نظیرش را پیدا کنم .

دلم شکست پرسیدم ... خدایا راستی مرد خوب هم پیدا میشه و چه خوب  از آنکه هر بار

 این سوال مرا پاسخ دادی و مرا در آغوشش فرشته ات ایمن ساختی 

باالخره انتظارم به رسید و جوابی از دادگاه به دست من رسید ... جرات باز کردن نامه را 

ی که به کوروش داشتم انقدر زیاد نداشتم و این نامه به دستان کوروش باز شد ... اطمینان
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بود که کوچکترین مسایل را با او در میان میگذاشتم رازی بین من و او نبود که باز نشده 

 باشد و حرمت زندگی او همیشه اولویت حرف های من بود ... 

 کوروش چی شده ؟ -

هم سکوتی که بین مان بود مرا ترسانده بود ... از چهره کوروش نمی توانستم تشخیص د

که وضعیت به نفع من است یا نه ... نمی خواستم برگردم ... اگر جواب منفی دادگاه در 

دستم خودنمایی می کرد دیگر راهی نداشتم ..چرا که با یک غم آمدم و با دو غم بر می 

 گشتم نه رامتین را داشتم و هم کوروش را از دست میدادم ... خدایا کمکم کن ... 

 کوروش ... چی شده ؟ -

 ر کن میگم ..صب -

 تموم شد ؟ نه ؟ دیگه رامتینو به من نمیدن ؟ -

- ...... 

 چرا ؟ -

 نترس ... دادگاه تشکیل میشه برای تجدید بررسی وضعیت رامتین ... -

 خوب این خوبه ؟ نه ؟  -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

251 
 

روز دیگه که دادگاه هست تو باید ثابت کنی که هم مادر رامتین  61آره ولی تا  -

 ی ...هستی و هم در اون زمان در ایران بود

 خوب چطور ی این کارو بکنم؟ -

اینکه در زمان کودک آزاری در ایران بودی راحث ثابت میشه و سفارت ایران تایید  -

 میکنه ولی ادعای مادر بودنت رو نمیدونم ... 

 خوب من مادرش هستم ...  -

رویا جان من و تو می دونیم که تو مادر رامتینی ... اگر ستاره بیاد و ادعای دروغین  -

 مادرانه داشته باشد نمیشه کاری کرد ...

 حتی با حضور رامتین ؟   -

چون زبان ایتالیایی بلد نیست نمیتواند به زبان حتی اگر در روز داگاه رامتین هم باشد  -

شهستی ... و مسائله دیگر این هست که رامتین سن محلی دفاع کند و بگوید تو مادر

 قرارداد .  قانونی ندارد و نمی توان حرف هایش را مالک

 چی کار کنم ؟حاال من  -

من با سفارت صحبت میکنم نامه ای برای دادگاه میگیرم که تو در آن زمان در ایران  -

 ... برای ادعای مادری هم بذار ببینم چه میشه کرد .. بودی 
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 راهی هست ؟ -

 نمیدونم ... میگن آزمایشگاه های مخصوصی هست که نشان می ده ...  -

 یعنی چی ؟ -

راستش دقیق نمیدونم .. کسایی شک دارن فرزندشون مال خودشون هست یا نه یه  -

 آزمایشی میدن که از طریق اون مشخص میشه ... 

 واقعن ؟ چه جالب  -

 بذار بپرسم خبر میدم  -

 باشه ... مرسی  -

با پیگیری های کوروش و همکاری سفارت ایران در ایتالیا ... نامه ای برای دادگاه میالن 

در شناسنامه من ذکر شده و من از نظر دولت  "رامتین شریعت"ه نشان میداد اسم صادر شد ک

ایران مادر او محسوب میشوم و این نامه نشان میداد که من در تاریخ هایی که رامتین مورد 

 آزار و اذیت قرار گرفته بود در ایران بودم و در میالن حضور نداشتم ... 

دلشوره من برای از دست دادن رامتین لحظه به لظه روز دادگاه نزدیک بود و اضطراب و 

 بیشتر میشد ... من باید چه کنم ؟
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کوروش به عنوان وکیل رسمی من در دادگاه حضور داشت و جای من صحبت می کرد .. 

می ترسیدم ... دلم مادر ی می خواست که بگویم مامان مرا دعا کن ... نبود ... دعا می 

 .خواستم ... دعا می خواهم ..

دادگاه ما تشکیل شد ... من ... وکیلم کوروش ... رییس دادگاه و مسئول پانسونی که رامتین 

را به او سپرده بودند عضو اصلی این دادگاه بودند ... پیتر همسایه سعید و ستاره فردی که به 

قول خودش از ایرانی ها شکایت کرده بود نیز در دادگاه بود و دعای خیر مهرداد و الهام از 

 پر از دغدقه ....مکان یران بدرقه راه من در این ا

ند ... دلحظات سختی را پشت سر می گذاشتم لحظاتی که حس میکردم به رنگ سیاه در آم

حس فردی را داشتم که منتظر خبر اعدام خود بود... ترس در تمام وجودم رخنه کرده بود 

ین راه بودم ... من از کوروش حتی در صورت موافقت و سرپرستی رامتین باز هم من بازنده ا

دور میشدم ... من کوروش را از دست میدادم ... دستهای امن و گرمای وجودش از من 

فاصله میگرفت ... خدایا کمک کن نگذار ساعت شنی من تمام شود ... اجازه بده تا لحظات 

 ر این شن ها روی ساعت باقی بماند.آخ

رسمیت این بار به احترام پخش  سرود ملی دولت ایتالیا از جای بلند شدیم و بعد از پایان آن 

اعالم شد ... داشوره عجیبی تمام وجودم را گرفته "رامتین شریعت  "دادگاه برای حضانت 
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بود می ترسیدم ... دلم می خواست بگویند نه و من باز در اینجا ماندگار شوم و برای داشتن 

جنگم ... دلم نمی خواست از اینجا دور شوم ... دلم نمی خواست کوروش خاطره پسرم ب

مد که چرا از یک کودک آشود ولی وقتی به این موضوع فکر می کردم از خودم بدم می 

 بی گناه برای زیاد کردن لحظات عاشقانه ام استفاده میکنم

 خوبی ؟ -

 آره ... بد نیستم .... -

 رویا نگران نباش  -

 اگر هر چیز بدی داشت ... بهترین لحظات را برای من ساخت .... این اتفاقات -

 نگران نباش لحظات بهتر هم میشوند .. -

 امید وارم  -

قاضی پرونده تمام مدت در حال سوال و جواب بود ... گاهی پیتر به جایگاه شهود میرفت و 

گاهی مسئول پانسون ... عکس هایی از ضربات پسرم را نشان حضار میدادند و دادستان سعی 

بر آن داشت که ثابت کند من نیز مثل پدر کودک هستم و نمی توانم از کودکم دفاع کنم 

می خواندند ... کوروش نگاهم می کرد و با لبخندی که فقط من آن را ... وقتی اسم مرا 

میدیدم به جایگاه میرفت و هر بار یاد آور می کرد به دلیل اینکه من زبان آنجا را بلد نیستم 
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در جایی حضور داشتم  ،او از من و رامتین دفاع می کند ... با دادستان میجنگید ... خسته بود

گی من ... رامتین و حتی راشین را می توانست دگر گون کند ... که کمتر از یک ساعتزند

 گارم کند ... میتوانست ....دمیتوانست لحظاتم را بگیرد ... میتوانست مان

حرف آخر را قاضی زد و همه به احترامش بلند شدند ..گیج و منگ من هم بلند شدم ... 

 ترسیدم ...

 ه سمتم آمد ...چشمانم به چشمان کوروش دوخته شده بود ... ب

 چی شد ؟ -

 تنفس اعالم کرد ... گفتند رویا خسته شده بره ناهار بخوره ...نترس  -

 کوروش بگو چطور بود من که چیزی نفهمیدم  -

 نگاهم کرد و با خنده جواب داد 

 معلومه ... خوب من داشتم دفاع می کردم  -

 خیلی بدی -

 موافقم ... -

 نخند -
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 باشه نترس ... نتیجه تا یک ساعت دیگر  اعالم میشه ... بیا بریم قهوه بخوریم  -

همراهش به سمت بوفه دادگاه رفتم ... روی صندلی ولو شدم ... کوروش حرف زده بود 

 .. بجاش من خسته بودم ... با دست پر از خوردنی برگشت به سمتنم ...

تمایلی به برگشت نداره ... در واقع بد نبود ... ولی مسئول پانسیون میگفت رامتین  -

خودش رو نگران نشون میداد ... میگفت روحیه این بچه تحمل رنج و غم جدید نداره 

حتی می گفت دیدار بچه با تو یه اشتباه بوده و رامتین این مدت ساکت و منزوی شده 

به ... حتی قبلن گریه میکرددلتنگی میکرد ولی االن حتی گریه هم نمیکنه ... ولی 

نظرم وقتی قاضی فیلم دیدارتون رو دید تحت تاثیر قرار گرفت ... جمالتی که حرف 

زده بودین زیر نویس شده بود ... خوب تونستی رامتینو آروم کنی .. البته باید بگم 

ه بود . ولی عکس هایی که مال روز های آخر زندگی دمسئول پانسیون هم فیلم را ندی

ضرر ما بود دادستان کلی شلوغ کرد ... حاال توکل به خدا سعید با رامتین بود خیلی به 

نظر قاضی رو جلب کنم ... راستی حرف من نمیدونم چی میشه ولی خیلی سعی کردم 

های پیتر هم خوب بود گفت که روزی که تو اومدی میالن ایرانی ها چه واکنشی 

این همه مدت  داشتند .... به هر حال ... من نمی خوام بد بگم توکل به خدا تو که

 تحمل کردی این چند دقیقه آخر رو هم صبر کن



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

256 
 

کوروش حالم بده ... این لحظات سخته کند میگذره ... کاش بدونی تو قلبم چه خبره  -

.... 

 سکوت کوروش نشان میداد از دلم خبر دارد 

 به اصرار کوروش کمی از خوردنی های روی میز را در دهانم گذاشتم به ساعتم نگاه کردم 

 نترس دیر نمیشه  -

 تو چی فکر میکنی  -

 نترس .... از هیچی نترس -

به دلداریش احتیاج داشتم و این همان آرامشی بود که حتی در زمان طوفان هم مرا امیدوار 

 میکرد و مطمئن می ساخت که این بار در انتخابم اشتباه نکردم 

یمان مشخص شده بود دوباره به آن اتاق قهوه ای رنگ رفتیم دوباره در جایگاهی که برا

 نشستیم و دوباره رسمیت دادگاه مرا ترساند از چیزی که می خواست اعالم شود ....

ت نتیجه همگی استادیم و منشی شروع به خواندن کرد و من ئبه دستور منشی دادگاه برای قرا

مات مبهوت فقط نگاه به صورت اطرافیانم میانداختم .... چرا کسی خوشحال نیست ؟ چرا 

ناراحت نیست ؟ یه خوشحالی و یا ناراحتی می تواند وضیعت مرا مشخص کند ... ولی  کسی
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چهره ها همه مثل هم هستند و این مرا عذاب می داد  ... تا صدای دلنشین کوروش کمی مرا 

از اضطراب بیرون کشید ... نمی فهمیدم چه می گوید .... ترسیدم .... قاضی صحبت می کرد 

 ....  ؟ظارم بودتل نبود .... خدایا چه در انعصبانی نبود ، خوشحا

کرد و بعد با او صحبت کرد ... قاضی به تقویم نگاهی کرد ...و بعد رو به مسئول پانسیون 

ول پانسوین با احترام جواب میداد و در نهایت قاضی ختم دادگاه را اعالم کرد ... مسئ

 کوروش نگاهم نکرد ... هیچ کس نگاهم نمیکرد ...

کردیم تا قاضی و همکارانش خارج شوند ... بعد از رفتن دادستان کوروش و کمی صبر

خارج شدند ... پیتر مسئول پانسیون باهم صحبت کردند ... دست دادند و بعد از در ورودی 

داخت لبخندی زد که منظورش را نمی فهمیدم ... نمیدانستم از اینکه مرا دیده نگاهی به من ان

و در آخر من و م ایتالیایی این لبخند را به او آموخته بود ... بود خوشحال بود یا احترا

 کوروش خارج شدیم

 ناهار چی بخوریم ؟ -

 کوروش مردم چی شد ؟  -

 بریم سرمیز ناهار بگم .... -

 اینطوری به ناهار نمیرسی تو بیمارستان کنار تخت میگی ... -
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 باشه تسلیم  -

 خوب بگو ... مردم  -

 نه ولی ...راستش نمیدونم خوشحال می شی یا  -

 ندادن ؟ -

 فعلن اینجا موندگاری -

کاسه آب سرد روی سرم ریخته شد .... سعی کردم اشک هایم به سرعت نریزند ... کاش 

کمی این اشک های من غلیظ تر بود خدایا تو که میدونی من لحظه به لحظه با این اشک 

های کار دارم کمی غلیظش می کردی به این سرعت روی صورتم نریزند و مرا تابلوی 

 شهر نکنند 

 وب بمونم برای چی ؟یعنی ... گفتن نه ؟ خ -

دوست نداری پیش من باشی ؟ خوب یه ماه بمون هم با پسرت زندگی میکنی هم  -

 گاهی منو میبینی ...

 نه... کوروش باید برم ... رامتین که رفت کاش میشد یه بار دیگه ..... -

تازه به حرفش فکر کردم ... هم با رامتین زندگی کنم هم گاهی کوروش را ببینم ؟ یعنی 

 ... باز هم کوروش می خندید ...چی ..
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 مردم از گشنگی بریم رستوران ایتالیایی ؟ -

 کوروش گیج شدم ... تو چی گفتی ؟ باشه برو ... کجا هست این رستوران ؟ -

 تو ایتالیا .... -

 امان از دست این پسر ... 

 کاش وقت این بود بخندم .... کوروش بگو ... خواهش می کنم  -

الن نگم تا یه پاستای ایتالیایی به من بدی !!!ولی دلم سوخت ... باشه ... تسلیم ... حقته ا -

... بعد از  اماه به تو داد البته در خاک ایتالی یکنترس ...قاضی حضانت بچه را  برای 

یک ماه دادگاه نهایی و تصمیم آخر مشخص میشه ... ولی این یک ماه شرایط کمی 

انسیون مشخص میشه و روز قبل یا که از طرف پروز یک بار چند پیچیدس ... تو هر 

ساعت  1باید رامتین را به پانسیون ببری به مدت صبح همان روز به تو اعالم میکنند 

در آنجا باشد تا رفتار های او چک شود ... تمام مدت هم تحت کنترلی ... و مراقب 

 رفتار تو با رامتین هستند ... خوب حاال نظرت چیه ؟

 االن نمیریم پانسیون ....کوروش عاشقتم ... پس چرا  -

اکتبر میاییم  2چهارشنبس من گفتم بعد از تعطیالت آخر هفته دوشنبه عزیزم امروز  -

 صبح  61دندال کوروش ساعت 
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 2خیلی عصبانی شدم من اینهمه درد کشیدم ... حاال کوروش برای خودش میگه دوشنبه 

 اکتبر...با عصبانیت گفتم 

برای خودت یک هفته دیدارم را با بچم عقب  اصلن حواست هست من مادر هستم ... -

 انداختی ؟

 از لحن برخوردم جا خورد ... مثل همیشه به روی خودش نیاورد 

 عزیزم کار داریم  -

 چه کاری مثلن ؟ -

 تو باید خونه بگیری ... -

 بی حوصله بودم 

 چرا ؟ -

وکیلت  کناردادگاه از خونه تو بازدید میکنه تو باید خونه داشته باشی ... نمیشه تو  -

باشی ... یا هتل ... این چند روز رو برای این وقت گرفتم که خانه ای تهیه کنیم که در 

ه مناسب باشد ، نزدیک من ... حتمن دوخواب داشته باشه و در آخراینکه رامتین طقمن

هیچ وسیله ای برای زندگی ندارد ... نه اسباب بازی نه لباس برای پوشیدن در این 
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تو گه می دونی زیر ذره ین هستیم، دست دادگاه بهانه ای باشد ...سرما ، نمی خواهم 

ما تو این چند روز باید همه  تا همین جا هم خدایی بود دادگاه رامتین رو به ما داد .

 این کار ها را انجام دهیم ....

 از خودم بدم میامد که اینقدر عجوالنه قضاوت کردم ... بوسیدمش ..

 فکر همه چیز هستی ... ممنون ببخشید ... مثل همیشه به  -

 نگران نباش -

 چشمانم تار شد روی غذای روی میز ... ثابت ماند ... نگاهش ... حواسش به من بود 

 چی شدی ؟ -

 کوروش ... سردمه ....  -

 خندید .... 

 باید گرم بشی .... -

 میترسم از ترس سردم شده ... -

 رویا وقت نداریم نترس تا اینجا خوب پیش رفت  -
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همین حرف کوروش ترس و وحشت را از دلم دور کرد ، حس کردم تنها نیستم و این 

بهترین نعمت بود با کمک پیتر و حمایت کوروش توانستیم در معمولی ترین نقطه شهر 

، ولی بزرگترین ماه  اجاره کنیم  2خانه ای بسیار مناسب با قیمت خیلی خوب برای مدت 

زندگی کوروش فاصله زیادی داشت و این برای من  مشکل این خانه این بود که از محل

وری کرده بود که در این مدت که رامتین پیش من آغیر قابل تحمل بود ، کوروش یاد

حت هیچ شرایط من و کوروش در جلوی رامتین نمیتوانیم همدیگر را ببینیم و اگر تاست 

مشکل یا اتفاقی افتاد فقط از طریق تلفن با کوروش در تماس باشم ، در ظاهر قبول کردم 

در این شهر غریب به همراه کودکی  این مرد جوان ولی احساس میکردم زندگی بدون 

، متفاوتی بزرگ شده است چقدر مشکل است  که نزدیک به یک سال است با فرهنگ

خرید وسایل بازی و لباس های کوروش زمان زیادی برد ... سعی می کردم از جنس 

خوب و مرغوب استفاده کنم ولی اعتماد به نفسم را از دست داده بودم ... می گفتم من 

 نمیتونم .... 

 اگر نتونم چی ؟ -
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ن بهت دن بگن بزرگش کن .. منم آره خوب حق داری ، یه بچه غریبه رو می خوا -

فکر کنم نتونی ، رویا ... عزیزم این بچه خودته ، رامتین خودت ... پس قوی باش و از 

 هیچی نترس ... من کنارتم ، یادت نره از هیچی نترس 

که قرار بود با کوروش به دنبال رامتین بریم به بداخالق ترین زن دنیا تبدیل  تا دوشنبه

برای آخرین با به خانه جدید من کوروش تحملم کرد ، یکشنبه شب شدم و چه صبورانه 

رفتیم و با گوروش یک بار دیگر آنجا را بررسی کردیم ، چیزی کم نبود تمام وسایل ، 

باس ها ، اسباب بازی های رامتین همه را نگاه کردم ، درب اتاق کوچکش رابستم و با ل

 لبخند از آنجا خارج شدم 

 راضی هستی ؟ -

 نه -

 ...چرا  -

 دلم میگیره ، چطوری تورو نبینم ؟خیلی خوشحالم پیش رامتینم ولی میترسم نتونم ... -

 توکلت به خدا .... -
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در سکوت به خانه کوروش رسیدیم حس برگشت داشتم حس غم وسایل هایم همه در 

خانه جدید جای گرفته بود و قرار بود آخرین شب را با کوروش در خانه اش بگذرانم ... 

 می خواست ...دلم کوروش 

شامی که بدست کوروش آماده شد و حتی نگذاشت به ظرف ها دست بزنم باز من را 

شرمنده کرد ... می گفت تو باید با انرژی برای رامتین مادری کنی پس االن باید تا می توانی 

در آرامش باشی ... بعد از شام چراغ کمرنگی را درون آشپزخانه روشن گذاشت و مرا به 

یرین دعوت کرد .. امیدوار بود که هر دو بتوانیم با آرامش بخوابیم و صبح با یک خواب ش

 انرژی برگی دیگر از این دفتر پر رمز و راز را ورق بزنیم.

به صدا در بیاید بیدار شدم ... نمی خواستم سر درد داشته زودتر از ساعتی که منتظر بودم 

زم را با سیگار روشن میکردم ، بی صدا باشم ... مثل روزهایی که از درد تلخ روزگار ، رو

کنار پنجره آشپزخانه نشستم و آرام سیگارم را روشن کردم که روزی جدید را آغاز کنم ، 

دوباره و صد باره به این مرد که عامل بدبختی من بود فکر کردم ... بد بختی من و فرزندانم 

!!! 

زندگی کرده بود در اوج صبح به مقصدی رسیدم که ماهها پسرم در آن تنها  9ساعت 

 کودکی اش مرد شده بود و باید یاد میگرفت چگونه گلیم خود را از آب بیرون بکشد ...
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با کوروش وارد شدیم ، کوروش مشغول صحبت با مسئول پانسون شد و من گیج و منگ به 

دنبال پسر بچه سبزه ای می گشتم که فرزند من بود ، کوروش با لبخند با زن مسئول 

 ظی کرد و به سمتم آمدخداحاف

 چرا می خندی ؟ -

خانومه می گفت تا حاال سابقه نداشته دادگاه میالن کسی را به اینجا بسپارد و دوباره  -

 به خانواده اش برگرداند ، زیبایی این زن ایرانی داور را سحر کرده ....

 داور ؟ -

دست تو چه ب ببخشید قاضی ... به نظر من که کاملن درسته ، اصلن صالح نیست این -

 باشد ، می ترسم زیبایت او را هم سحر کند ...

 کوروش !!!! بذار از اینجا بریم ... میدونم چطور سحرت کنم ... -

متاسفم عزیزم ، تا یک ماه هر چیزی ممنوع است ، تا زمانی که نتیجه اصلی دادگاه  -

 مشخص بشه و شما ....

 مامان ..... -

بلند میگفت مامان ....نتوانستم ه سمتم میامد صدای رامتین را شنیدم که دوان دوان داشت ب

 حرف بزنم ، نتوانستم برم سمتش ، روی زانو هایم نشستم ، درد داشتم ، قفل شدم 
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مثل یه گربه خودشو پرت کرد تو بغلم ... چه لذتی داشت صورتش به صورتم میخورد ، دوتا 

بوی روز اولی که  دستم را روی صورتش گذاشتم و بوی تنش را با لذت احساس کردم ...

 به دنیا آمد و مرا دیوانه کرد ...و دل سیری که گریه می خواست و بغضی که شکست ...

 رویا بسه اینقدر گریه نکن  -

 نمیدونی چی کشیدم ...  -

می دونم .. میدونم عزیزم .. تموم شد ... حاال همه چیز دست تو هست .. رامتین گناه  -

 داره 

 بعد رو کرد به رامتین و نگاهش کرد و با لبخند سالم کرد 

 سالم رامتین ، من کوروشم -

 سالم تو از ایران اومدی منو از دست آدم بدا نجات بدی ؟ -

 کوروش خندید رو به من کرد و گفت 

 پسرت هم مثل خودته با حرف هاش و چهره شیرینش آدمو سحر می کنه !  -

همین لحظه میماندم کوروش عشق زندگی من ، و خندیدم ، دلم می خواست همیشه در 

 پسرم رامتین در کنارم بودند ، اگر راشین هم در آغوشم بود دیگر هیچ چیز نمی خواستم 
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 رامتین بریم ؟ -

 کجا ؟ -

مامانت چند تا برگه امضاء کنه بعد با هم میریم تو شهر ، هم بازی ، هم ناهار بعدشم  -

 خونه 

 پیش راشین ؟ -

جایی برای خونه خودمون رو می خواد اصلن این شهر را به عنوان  الهی بمیرم بچم دلش

زندگی قبول ندارد ، شهری که بخشی از لذت بخش ترین و درد ناک ترین خاطرات من 

 "شهری به نام میالن "در آن ثبت شد 

نه مامان جون فعلن من یکم پیش تو باشم ، دلم برات تنگ شده ، بعد با هم می ریم  -

 داری ؟ خونمون ... دوست

 یعنی شب پیشم می خوابی ؟ -

نوز هم بعد از سالها وقتی یاد اون لحظه می هاین جمله رامتین دردی در تنم زنده کرد که 

افتم درد را احساس می کنم ، بیچاره بچه من چی کشید .... درد هایی که هیچ وقت سر 

 باز نکرد و مقصری که هیچ شبی درد فرزندش را نفهمید !
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بود ، س هایش به دلم نمینشست ... مرتب روش از آنجا خارج شدیدم ... لبابا رامتین و کو

تمیز شانه ای به موهایش زده بودند ولی بچم ولی خیلی پوشیده شده بود رنگ نداشت ،

نبود ... دلم میخواست خودم ببرمش و بشورمش ، دلم می خواست یه دل سیر آب بازی 

 کنم با پسرم ... با رامتینم ...

سنگ تمام گذاشت ، با رامتین به مرکز خرید رفتیم برای رامتین ماشین بزرگی کوروش 

خرید که از ذوق به گریه افتاد و ناهاری که لذت خوردن همبرگر های خوشمزه میالن را 

برای من زنده نگه داشت ... خندیدیم بازی کردیم ... و در آخر من و رامتین در جلوی 

 شد سه نفرمان به خانه میرفتیم ...در خانه پیاده شدیم ... کاش می 

 رویا کاری داشتی  -

 زنگ میزنم ... نمیشه نری ؟ -

 کاش می شد ...  -

 مراقب خودت هستی ؟ -

 هستم برو تا اشکم در نیومده ... -

 آره نذار رامتین متوجه بشه میدونی که ....  -

 میدونم ...  -
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اعالم شده ببری انسیون را یادت نره باید سر وقت راستی روزهای مالقات رامتین با پ -

... یادت نره رویا اونا دنبال بهونن ... زودتر نبر ... دیر تر هم نبر ... به موقع ببر و سر 

مراقبت هستن ... از دور چک میکنن ...  یلیوقت برو دنبالش ... حواست باشه ... خ

خیلی هم از دست رامتین عصبانی شدی ... می دونی که نباید از گل نازک تر بگی ، 

رفند خودشون از زیر زبون بچه بیرون میکشن ... اونوقت ... دیگه رامتین برای با ت

 برو ... خدانگهدارهمیشه از دست میره ...برو ....

 خداحافظنگران نباش ... حواسم به همه چیز هست ... بی خبر نمیذارمت ...  -

 کلید در را انداختم ...رامتین چسبید به پام .... 

 خونمونه ...نترس مامان ، اینجا  -

 کی هست ...  -

 هیچ کس ، من و تو  -

 با راشین .. -

 نه عزیزم ... فقط من ... فقط تو... بیا ببین چه اتاق خوشگلی داری ؟ -

 پنجره هم داره ؟ -

 این چه سوالی بود که میپرسید ؟ یعنی چی ؟
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 آره مامان دوست داری ؟ -

 اونجا فقط اتاق آندرس و تدی  و پنجره داشت ... مال من و سانتی و آرتور نداشت ...  -

ای وای بر من این بچه چقدر حساس و شکننده شده ، چقدر با رامتینی که من به دستان 

 پدرش سپردم فاصله دارد ... رامتینم ... این رامتین ... ای وای بر من ...

 خیله خوب بیا حاال ببین ...  -

 مان چقدر گندس ...ما -

 خندم گرفت هنوز در حرفهایش توافقی با رامتین من پیدا میشد ... 

 دوسش داری ؟  -

 آره  -

 باشه بدو ... بیا بریم حموم که می خواییم آب بازی کنیم ... -

 نگاهم کرد ... با دستاش شروع  کرد حساب کردن   ....

 امروز که نمیشه  -

 چرا ؟ -

 bagnoبرم  martedìباید   -
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فتم .... روزهای حمام بچه من فقط سهشنبه ها بود و باید تا فردا صبر می کرد تا آتش گر

بتواند قوانین پانسیون را رعایت کند ... راستی سعید هیچ وقت فهمید که بچه هایش چطور 

بزرگ شدن ؟ درد های کوکانه آنها ... اشک هایشان و بی قراری هایشان را فهمید ؟ کاش 

ت در جهنم است ... و جهنمی را برایش آرزو می کردم که خودم می شد به سعید گفت جای

 در آن می سوختم 

باشه مامان ... حاال می خوایم قانون بشکنیم ... بدو بریم آب بازی ... لباساتو در بیار  -

 بدو توحموم ...

 مگه تو هم میایی ؟ -

آره می خوام کلی خیست کنم ... مثل بچگی هات ... یادته کلی آب بازی می  -

 کردیم؟

ه ای گنگ را از عمق ذهنش بیرون کشیدم ... تا خواست گریه کند ... دست رخاط

 راستش و پای چپش را گرفتم و با شوخی و خنده به درون حموم پرتش کردم !!!

مد مادرش درک میکند هکلی در حمام گریه کردم ... خیسی حمام باعث شد رامتین نف

که چه روزهایی را او به سختی گذرانده ... رفتارش بهتر بود بازی میکرد ... خیس آب 
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لم رفت .... به زور از حمام در بود ... مثل بچگی هایش عاشق آب و آب بازی ... د

 وردمش....آ

 فردا دوباره میایم ،مامان هوا سرده سرما میخوری ، آب هم داره سرد میشه   -

 هست دوباره میاییم ... martedìفردا  آره -

 مامانی ... عزیزم ... ما هر وقت بخواییم میاییم ... به این چیزاها فکر نکن ... -

لباس پوشیدنش ، خشک کردنش ... کار هایش همه از روی قوانین بود اعتماد به نفس 

تر  بدز همه نداشت ... با زنگ در یا تلفن می پرید ... طعم غذا های مرا دوست نداشت و ا

آن بود روی همه چیز شکر می ریخت و میخورد  وقتی از چند نفر سوال کردم چرا با 

شکر غذا می خورد ابتدا تعجب کردند و بعد فهمیدم پرورشگاه ها و پانسیون های برای 

ین می کنند و رنشوند با شکر کل غذا را شی هآنکه بچه های طعم های بد غذا را متوج

شب ها نمی گذاشت من جدا د تا غذای کمتری به آنها بدهند وابسته شکر می شون

بخوابم سفت در آغوشم می چسبید و هر شب گریه می کرد اگر صبح پاشم اینجایی ؟؟ 

و من هر هشب اطمینان میدادم هستم ... صبح ها زود بیدار میشدم ، بخاطرش نمی 

چم ب. روحیه نداشت ... توانستم تکان بخورم ... با هر چرخشی می پرید ... درد داشت ..

 ... دردهای من ... تمام شدنی نبود ... نیست ... نخواهد شد تا ابد در کودکی شکسته بود 
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روزها به سرعت می گذشت رامتین لحظه به لحظه بیشتر به من وابسته می شده و من 

لحظه به لحظه بیشتر دلتنگ کوروش بودم ... بعد از مدت طوالنی که من در کنار 

زندگی کرده بودم حاال این جدایی برایم سخت بود همیشه من باید از عزیزی کوروش 

جدا می شدم ... همیشه باید بی قرار کسی باشم همیشه باید خواب کسی راببینم که در 

کنارم نیست .... کوروش دلم برایت تنگشده ! جمله هر لحظه من در لحظاتی که رامتین 

توانستم از خانه یا تلفن عمومی با کوروش  ، زیاد نمیمیگفتممشغول به خودش بود 

تماس بگیریم ... شاید خط کنترل میشد و بعد ها دردسر ساز میشد ... تنها دلخوشی من 

روزی بود که منتظرش بودم ... رامتین اولین قرار مالقات با مدرسه و پانسیون را سهشنبه 

... قرار بود هر  31/64الی  41/61هفته بعد یعنی هشت روز بهد از تحویلش داشت ساعت 

جلسه به من اعالم کنند قرار مالقات بعدی کی می باشد یا از طریق کوروش به من اطالع 

دهند و این بهانه خوبی شد که کوروش توانست با من تماس بگیرد وخبر دهد که جلسه 

 مشاوره رامتین چه تاریخی میباشد ... 

فته با روحیه خوب به پانسیون بردم ... رامتین را  در لباس جدید و تمیز ، مرتب حمام ر

 دوباره به پایم چسبید .... گریه و گریه 

 نمیرم ...نمیرم .. نمییرم ... -
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میام دنبالت با  1/2هست تو برو ساعت  66رامتین ... گوش کن ساعت االن نزدیک  -

 بخوریم ... ناهارهم بریم 

 نمیایی  -

 قول میدم  -

 منو میذاری اینجا ...نمیایی ، می خوای بری پیش راشین داری  -

اگر قرار بود بذارمت ، باور کن بهت میگفتم ، نگا کن دستم هیچی نیست اگر قرار  -

باب بازیات خونن ... خواهش می کنم سبود بیایی اینجا خوب با لباسات میاومدی ، ا

قول میدم بیام دنبالت ... ببین اومدم پسرم ... ببین اون دفعه گفتم به روزهای بد غذا نده 

 .. مامان دروغ نمیگه ... خودم میام ...ب پیشت خوابیدم ش

 قول میدی؟ -

 قسم می خورم ... -

وارد پانسیون شد و من باترس از آنجا آمدم بیرون ... اولین چیز ... اولین  41/66با اکراه 

فکری که به ذهنم رسید کوروش بود ... به سرعت به سمت تلفن عمومی رفتم و به خانه 

 اولین زنگ جواب داد  کوروش زنگ زدم با

 سالم -
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 سالم ... راحت رفت؟ ... -

 نه .. از کجا می دونستی ؟  -

 االن کجایی ؟ نزدیک پاسیون .... دم فروشگاه .. -

 فهمیدم همونجا باش میام پیشت ... -

 واقعن ؟... -

 بله عزیزم ... اومدم ... منتظر تماست بودم  -

/.ساعت  1یخ میزدم نزدیک داشتم از سرما  ، دلم فقط شونه های کوروش را می خواست

کنارم نشست  21/64منتظر ماندم تارسید ... در آغوشش گرم شدم و دم در پانسیون تا ساعت 

هر کاری کرد برایم غذا بگیرد نگذاشتم ... گفتم فقط اینجا باش نمیتونم دوری تو رو تحمل 

 کنم ... نشنیدن صدات ... داره دیونه ام میکنه ...

ش ضعف میرفت .... تازه فهمیدم از چیزی که فکر می کردم بیشتر سکوت کرد ...دلم برای

 دوستشش دارم ... تازه فهمیدم کوروش یعنی تمام زندگی 

دلم نمی خواست بروم ولی چاره ای نبود حس خوبی نداشتم ... بوسیدمش ، نگاهش کردم 

هر ساعتی که ... عمیق میترسیدم دوباره نباشد ... فهمید لبخندی زد و گفت برای جلسه بعد 

 اعالم کردند من دم در مرکز خرید منتظرت میمونم که مثل امروز سردت نشه ... 
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 از کجا میدونی تو دلم چه خبره ؟ -

 برو دیر شد خدا حافظ ... کاری داشتی ... -

 زنگ میزنم ... خداحافظ -

میگرفتم ، حوصله نداشتم ولی باید برای رامتین سر حال میشدم ، اگر دیر میرسیدم نمره منفی 

 به موقع رسیدم ... بدو بدو اومد سمت من ...

 سالم پسر قشنگم ، دیدی اومدم  -

 فکر کردم نمیایی ... -

نه عزیزم قول دادم .. اگر نخوام بیام حتمن بهت می گم ... من سر قولم هستم ،  -

 گرسنت شده ؟

 اوهووووم ... -

امضاء کردم و با زبون خندم گرفت ... دلم براش ضعف میرفت ، چند تا برگه را دوباره 

بی زبونی فهمیدم باید منتظر تماس آنها با کوروش باشم برای جلسه بعد .. دست در 

دست پسر کوچکم در خیابان های این شهر قدم میزدیم و به انتخاب رامتین اسپاگتی های 

 میالن غذای خوبی شد برای صرف ناهار و رفع گرسنگی ما !!!
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ی بهتر شده بود ، ولی هنوز هم کار های عجیب و غریب رامتین خیلحال و روز و روحیه 

زیادی انجام میداد ، گاهی واقعن از دستش عصبانی میشدم و مجبور بودم تحمل کنم و 

گاهی از ته دل می خندیدم و لذت می بردم زندگی با رامتین خوب بود ولی هر چه 

ز بیشتر میشد ..یک مدت زمان این یک ماه به آخر نزدیک تر میشد ترس و دلشوره من نی

ساعت برای رامتین تنظیم شد و من تمام این مدت را در  2بار دیگر قرار مالقاتی به مدت 

کنار کوروش منتظر ماندم وقتی کنارش بودم دلم می خواست زمان متوقف شود و من 

د ... روز های خوب و بد کنار هم رو وبه آرامش برسم و نترسم از اینکه زمان من تمام ش

روز های پایانی ما نزدیک بود تماسم ارتباطم با کوروش در این مدت مام بودند به ات

بخاطر شرایط بشدت کم شده بود ... ومن اصلن به این وضع عادت نکرده بودم ولی چاره 

 ای نبود ...

روز پنجشنبه روز پایانی فرصت یک ماهه بود و من نمیدانستم در پایان این یک ماه باید 

اشم رامتین وابستگی بسیار شدیدی نسبت به من پیدا کرده بود و ترس منتظر چه خبری ب

از جدایی مجدد مرا میترساند تماس آخری که از طرف کوروش با من گرفته شد و 

ساعت جهت بررسی و  1به مدت  61الی  61رامتین را از ساعت گفت دوشنبه من باید 

ماه را روی رامتین امتحان کنند  انجام تست های سالمت به پانسیون ببرم تا نتیجه این یک
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، نتیجه روحی و روانی !!! در ضمن یاد آور شده بودند که تهیه غذای کودک به عهده 

خودمان است و همچنین روز پنجشنبه رامتین باید به پانسیون سپرده میشد تا دادگاه وقت 

 نهایی را مشخص کند و نتیجه درخواست من از بالتکلیفی در بیایید ..

ه صبح زود از خواب بیدار شدم ، برای ظهر رامتین ساندویچ کوچکی درست سه شنب

کردم ) مرغ و پنیر( چون با اشتهای بیشتری نسبت به هر چیزی این غذا را می خورد ، 

به تاکسی کمی میوه و باالخره مقداری آجیل برایش در کیف کوچکش جای دادمبعد با 

را تحویل دادم ، اعتماد کرده بود ، راحتتر او  61پانسیون رفتیم و کمی مانده به ساعت 

میرفت چون میدنست که من قول دادم که اگر نخواهم به دنبالش بروم به او میگویم ، 

چطور به او بگویم دوباره به پانسیون من از پنجشنبه با رامتین میترسم ... بزرگوای خدای 

 میری و شب بر نمی گردی ... خدایا میترسم 

نزدیک فروشگاه محل قرارم با کوروش رفتم ... کمی منتظر ماندم تا مثل دفعه قبل به 

 باالخره رسید ...

 سالم ... خوبی ؟ دلم برات تنگ شده بود  -

 ، راحت رفت سالم خانوم ... مرسی ببخشید دیر شد  -

 االن آره خدا به دادم برسه برای پنجشنبه  -
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 نگران نباش ، امروز وقت بیشتری داریم ... کجا بریم ؟  -

 بریم خونه تو ...  -

 نه نمیشه ... کتی و یاس اومدن اینجا ...  -

 باشه خوب می خوای بریم خونه من ، وقت داری ؟  -

ولی ... می آره ، کتی چند جا باید میرفت ، یاس هم  پیش خودشه .. منم فعلن بیکارم  -

 ف باشیم ...راخوای همین اط

 نگاهش کردم ... نگاهم را خواند ... دورزد 

خانه من رفتیم ... مدت ها بود دلم برای چنین لحظه ای پر می زد ... خوشحال با هم به 

بودم زمان زیادی دارم که بتوانم با کوروش حرف بزنم و دل سیر نگاهش کنم ... در 

کنارش زمان برایم بی معنی بود ... راحت بودم ... همه چیز را فراموش می کردم حتی 

کردم ...  این روزها به سختی می توانستم بخوابم رامتین ، حتی خودم را هم فراموش می

.دلشوره نتیجه دادگاه مرا کالفه کرده بود ولی االن در این زمان دادگاه ، رامتین ، ایران 

بی معنا بود مهم من بودم و کسی که دوستش داشتم و بازوانی که سر من روی آن بود 

.... 
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چه وقت خوابم برد ... فراموش کردم ... خوابی راحت و شیرین ... خسته بودم ، نمی دانم 

جایم خوب بود و التماسم از خدا برای ثابت نگه داشتن این زمان زیاد .با صدای کوروش 

 بیدار شدم 

 رویا ... رویا پاشو دیر شد  -

 یه کم دیگه -

 منتظره ...  4رویا ، رامتین  -

 ن ساعت چنده ؟ ای وای ... اال -

 ... نمیرسیم  61/3 -

ا رو اینطوری ججا چه وضعی داره ... باید جمع کنم نمیشه رامتین اینآره ... ببین این -

 ببینه ، باید برم حموم ...

 بدو برو حموم ... من جمع میکنم ... رویا زود بیا ... -

 اومدم ... -

 41/61مرا به ساعت جمع کردن شلوغی های ناخواسته ، حمام من ، لباس پوشیدنم ... همه 

 پانسیون فاصله داشتم ... واین برای من بد بود ...رساند که حداقل نیم ساعت با 
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پیاده کرد و متاسفانه مسئول  11/4مهرداد با سرعت بسیار باالیی مرا درب پانسون ساعت 

 آنجا ما را دید ... و این اصلن در روزهای پایانی آزمایش من خوب نبود 

کرد بود ... نگران خانه رامتین را تحویل گرفتم و برگشتم خانه ... کوروش همه چیز را جمع 

 رامتین از دست برود  این امکان وجود دارد نبودم نگران واکنشی بودم که بخاطر من 

تا روز پنجشنبه از دلشوره و نگرانی دوباره بدترین سر درد را گرفتم ... نه خودم غذای 

درست خوردم و نه به بچه رسیدگی کردم ... کاش همه چیز درست شود ... با رامتین 

صحبت کردم ... زیر بار نمی رفت قرار شد بدون گریه به پاسیون برود ... قول دادم باز هم او 

 را میبینم ... روی قول من حساب کرد ...

دوباره طعم تلخ جدایی را چشیدم ... دلم میخواست رامتین نمیرفت ... با دستان خودم دوباره 

جا سپردم حق دیدارش را تا نتیجه صبح عزیزکم را به آن 9وسایلش را جمع کردم و ساعت 

قطعی دادگاه نداشتم ... بچم گریه نکرد ... نگاهی پر از بغض داشت رفت و بعد از رفتن او 

من ترکیدم از گریه ... به خانه ام پناه آوردم ... کوروش نبود و با همسر و فرزندش به 

. دوباره شبهای سرد  و مسافرت اطراف میالن رفته بود و تنهایی من دوباره رنج آور بود ..

روز انتظار طوالنی ...  68تاریک میالن مرا عذاب میداد ... من منتظر زمان دادگاه بودم  ، 

انتظاری که حتی کوروش هم در کنارم نبود ... بعد از سفر به همراه خانواده اش رفت تا هم 
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چیز نمیخواست بجز  آنها را برساند و هم خودش استراحتی کند ... من تنها بودم ... دلم هیچ

 تاریخ دادگاه .. تا اینکه تماسی از کوروش مرا به وجد آورد ... 

 ؟ خانوم سالم رویا ... خوبی -

 سالاام ... کجایی ؟  -

... عزیزم تازیخ  ، اینجا موندم کنارشونپیش کتی و یاس هستم ... تعطیالت داشتن  -

 ز دیگه ...رو 8دادگاه مشخص شد ... روز دوشنبه هفته آینده ... یعنی  

می ترسیدم بگه نمیاد ولی دلم نمیخواست او را از خانواده اش بخاطر خودم و فرزندم 

جدا کنم ... صبوری و متانت کتایون در وجود هیچ زنی پیدا نمیشد و من حق سوء 

 استفاده از این فرشته های آسمانی را نداشتم ...

رویا نگران نباش من یکشنبه میالن هستم .... کتی اصرار دارد که زودتر پیش تو بیایم  -

 ... باور میکنی نمیخواد تنها باشی ... 

 خجالتم نده ... روم نمیشه تشکر کنم ... -

 کتی از همه چیز باخبره .. نگران نباش ... من خیانت نمیکنم ... -

 کوروش ... -

 بگو ... دوست دارم تو چشمام نگاه کنی و بگی ... متدار وقتی دیدهحرفت را نگ -
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 چی رو ؟ ............ -

 برو ... خانوم یکشنبه رسیدم میام پیشت ... تا دوشنبه با هم بریم ...  -

ار به هم ریخته بود باید مرتب به یبه سختی خودم را به یکشنبه رساندم ... چهره ام بس

و هایم را کوتاه کردم و کمی مرتب شدم ... دادگاه میرفتم ... به آرایشگاهی رفتم ... م

 9منتظر کوروش ماندم ... عطر مورد عالقه اش را زدم و به انتظار ماندم تا بیاید و ساعت 

شب زنگ خانه ام به صدا درآمد ... با دیدنش اشک هایم روی صورتم ریخت ... و 

م رفتم ... لحظات من شد ... صبح زود با انرژی به حما ندوباره آغوش گرمش مهما

صبح من ... کوروش ... مسئول پانسیون  66لیوانی از قهوه خوردم و آماده شدم ... ساعت 

و رامتین در دادگاه بودیم .. بچم با دیدن من دوباره به طرف دوید و باز هم پای مرا ول 

نکرد ... آرام زیر گوشش گفتم که االن زمان مناسبی نیست بوسش کردم و او روی 

 ش  نشست .. صندلی مخصوص

با پخش سرود ملی ایتالیا و ایستادن حضار رسمیت دادگاه اعالم شد ... اینبار بیشتر از 

 دفعه قبل متوجه نوع حرف زدن آنها می شدم ... 

باز هم با پخش فیلم هایی مستندی از من و رامتین ... توجه همه به رابطه من با کودک 

لم ها را از ما گرفته ... و ما تمام مدت جلب شد و خودم تعجب کردم که چه کسی این فی
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... تعداد غذاهایی که بیرون از خانه صرف  نزیر نظر بودیم ... از روز اول ... بیرون رفت

شده بود و میزان تفریح کودک در خارج از ساعات خانه ... همه و همه تکرارمی شد و 

رامتین میگفت و اینکه قاضی با دقت نگاه میکرد ... مسئول پانسیون از جلسات و روحیه 

دقیقه تنها در منزل بوده  61به مادرش عالقه دارد ... ذکر شد که کودک در این یک ماه 

که آن هم به دلیل خرید واجبی بوده که مادر برایش پیش آمده و مسایل زنانگی مرا هم 

یم در دادگاه علنی ساختند و اما در آخر ...با سوال قاضی مبنی بر رای مثبت یا منفی ق

بودن من برای رامتین شریعت  متاسفتانه مسئول پانسون رای نهایی را منفی اعالم  کرد 

چرا که مرا مادری با سیاست نامگذاری کرد که با وکیل کودکم رابطه نامشروع دارم و 

در زمان هایی که کودک در کنارم نبودم با او لحظات را سر کردم ... چند عدد عکس 

کنار همدیگر هستیم و روز آخر مالقات های پسرم را اطالع داد  نشان میداد که من او در

و همچنین با تاخیر و با لباسی متفاوت از لحظه تحویل کودک به دنبالش آمده ام که من 

تعجب مرا با وکیل کودکم  لتاخیر من باعث شده تا او به بیرون پانسیون بیاید و در کما

 مالقات کرده ... 

ار عصبی و کالفه بودیم چون فکر نمیکردیم یو کوروش بسمن  ساینبار در وقت تنف

 اینقدر رفتار ما زیر نظر باشد ....و  انتظار هر چیزی  را در سکوت می کشیدیم 
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ساله بود رای خود را اعالم  11بعد از مدت زمان تشکیل شده قاضی که مردی حدود 

جرات نکردم به کوروش کرد و به احترام حرفش دوباره همه ایستادیم ... من ترسیدم ... 

نگاه کنم ... ترس و ترس به سمتم آمد و با لبخند گفت تبریک خانوم ... بعد از این همه 

 گرفتاری باالخره رامتین مال تو شد ...

 چی ؟ -

 واقعن ؟ -

آره عزیزم ... قاضی گفت رفتار مادر مورد بررسی می باشد ولی طبق شواهد در این  -

چ کس نداشته و اگر در زمان رابطه یا ... با هیودک هیچ گونه مدت مادر در جلوی ک

 هایی که مطمئن بوده کودک در کنارش نیست به هر مکانی رفته است تا زمان تعیین

ه و از چیزی فاصله گرفته ... زمان تاخیرت را نیز شده اولویت را به کودک قرار داد

 ...بخشیدن ... خودمونیم ولی قاضی خیلی تحویلت گرفت من فکر نمی کردم 

گریه ای از عوق وجود مرا فرا گرفت و با تمام وجودم کوروش را بغل کردم و بوسیدمش ... 

 و تشکری که هیچ وقت به اندازه انجام نشد ...

 باید جشن بگیریم   -

 میگیریم کوروش ... تو بهترینی ... من چطور باید تشکر کنم ؟  -
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 با شیطنت نگاهم کرد ...

 حاال وقت هست ... -

رامتین ... بغلش کردم و گفتم مال خودم شدی ... دیگه هیچ وقت به پانسیون  دویدم به سمت

 نمیری ...

 قول می دی ؟  -

 آره عزیزم ... خودت هم بخوای بری نمیذارم ...  -

خنده هایی از عمق وجود برای اینکه می توانم دو فرزندم را با هم  داشته باشم و با آرامش 

آرامش با بچهایم زندگی کنم ؟ اینجا ؟ نمی شود ...  زندگی کنم ... راستی من کجا باید با

پس کوروش چی ؟ من با این همه محبت بی دریغ باید برگردم ... من باید به ایران بروم 

کوروش ... با این عالقه ای که پیدا کدن کجا بروم ؟ خداحافظی از کوروش ؟ مگر می 

از سنگ و با رویایی بی احساس به توانم ... وجودم .. احساسم و عشقم را بگذارم و با تنی 

کشورم باز گردم و مدیر کار خانه ای شوم که نزدیک به یک سال است از آن دورم ؟ به  

پیشنهادات بی شرمانه ای گوش دهم که منتظر نگاه گوروش در نگاهشان هستم ؟ من چی 
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ر کردم ؟خدای من در پاسخ کدام کار خوب فرشته هایت را به سمتم فرستادی تا من د

 عذاب نباشم و لذت ببرم ؟

 خدایا من چه کنم ؟

در خانه من بر گزار شد پیتر هم به ، جشنی از شادی رامتین را برای همیشه تحویل گرفتیم 

 جشن ما اضافه شد به عنوان تشکر برای شهادتش در دادگاه ... 

ایران بر گردم و با مهرداد و الهام صحبت کردم و خبر را به آنها دادم و گفتم می خواهم به 

وقتی پرسیدند که چه زمانی بر می گردم با سکوتم نشان دادم متاسفانه دلم نمی خواهد 

 برگردم و زمان دیر تر را انتخاب می کنم ولی برای پس گرفتن راشین باید می رفتم .

 زمانم کم بود و باید خرید هایی را انجام میدادم برای راشین ... رامتین و سحر بخاطر زحمات

الهام بهترین لباس های آنجا را خریدم ... کمی لباس و کفش برای مهرداد و الهام و در آخر 

به پیشنهاد مهرداد به جواهر فروشی بزرگی در شهر رفتیم که به عنوان تشکر حتی طالیی 

کوچک را به االه هدیه دهم که برق زیبای زنجیری با آویز برلیان چشمانم را خیره کرد ... 

یف ولیبسیار شیک ... انتخابم این زنجیر بود که با مخالفت شدید کوروش مواجه ساده و ظر

شدم که اصلن مناسب نیست و به سمت دستبندی رفت و فکر مرا از آن زنجیر دور کرد 
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که روی پالتین جای گرفته بود ، کوچک  زمرددستبندی با حلقه های بیضی و نگین های 

 زیبایی چشمگیری به آن بخشیده بود .

 نظرت چیه ؟ -

 خیلی بده ... -

 نه قشنگه ... چرا نمی خری ؟ دنبال زنجیر هستی ؟ -

نه ..آخه هر دفعه اینو تو دست الهام ببینم دلم میخواد بکشمش که انتخاب تو در  -

 الهام هست ... دستان 

 مگه بده ... یادی هم از من می کنی  -

 من همیشه به فکرتم ... دلم نمی خواد برم  -

 سعید شر به پا کنه  نه برو .. می ترسم -

 چطور ؟ -

دیدم روزنامه محلی اینحا نوشته بود : قاضی میالن زیبایی زن ایرانی را مالک قضاوت  -

 قرار داد ...

 یعنی چی ؟ -
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تو روزنامه ها برای فروش بیشتر همیشه از این طور حرف ها نوشته میشه ... یه روزنامه  -

برای پس گرفتن بچه رو نوشته  محلی اینجا داره که قضیه سعید و رامتین و شکایت تو

بود و در آخر نوشته بود که قاضی به زیبایی تو توجه کرده و رامتین باید همون جا 

 میمونده ...

 ای وای چه بد ...  -

برای همین می خوام که قبل از اینکه سعید بفهمه برگردی ... حاال بچه حاضر و آماده  -

 دست تو هست و ممکنه برات نقشه بکشه ... 

 ی شد نرمکاش م -

برو ... بذار یه کم بگذره ، به قول معروف آب از آسیاب بیفته با راشین و رامتین بیا  -

اینجا اقمت بگیر تو یکسال اینجا بودی ... راحت می تونی بخاطر تحصیل رامتین 

 اقامت بگیری ...

 واقعن ؟ خیلی خوبه ...  -

 دلم نمی خواد بری .. ولی برو و برای همیشه بیا پیشم  -

 ه ...آرزوم -
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یه آرزو خیلی دور از دسترس ... دلم کوروش را می خواهد ... جمله ای که هر روز به خودم 

یاد آوری می کنم ... بعد از گذشت این همه سال هنوز هیچ کس را ندیدم  که مثل کوروش 

 بی توقع و خالصانه به من محبت کند و دوستم داشته باشد برای وجود خودم ...

صبح فردا دوشنبه پرواز داشتیم  به سمت ایران ...  66رسیدم ... ساعت به شب آخر این سفر 

خانه را تحویل دادیم و وسایل را جابه جا کردیم چمدون ها را برداشتیم و با رامتین برای 

ا در رستوران اقامت شب آخر به خانه کوروش پناه آوردیم ... بهترین و خوشمزه ترین شام ر

شدیم و لحظات آخر را در سکوت به سر بردیم ... تا وقتی  کوروش معروف ایتالیا مهمان 

شد ... که رامتین به خواب رفت حرفی نزدیم و بعد از به خواب رفتن او گریه های من شروع 

احساس دلتنگی را در کنارش حس می کردم و در وجود خودم نمیدیدم که بخواهم از او 

هم در تماس باشیم ... مثل همیشه  روی دور باشم ... قول داد که مرا بی خبر نذارد و با 

بازوهایش به خواب رفتم و آخرین تجربه خواب با آرامش را برای خودم ثبت کردم ... و 

 خودم را برای لحظات سخت تنهایی آماده کردم ...

بیدارم کرد و مثل همیشه با شوخی خنده برایم صبحانه درست کرد ... نگاهش کردم ...  صبح

 دوباره گریه ...

 ؟ صبحانتو بخور دیر میشه .. یچی شد -
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 دنبال بهانه بودم 

کوروش ... دوست ندارم ... اصلن مگه تو قول املت نداده بودی ؟ چرا این مدت برام  -

 درست نکردی ؟

 عزیزم ... گذاشتم برای وقتی برای همیشه اومدی ...  -

 نمی خوام ... صبحانتو دوست ندارم ... -

 ریم می خوای بیریم بیرون صبحانه بخو -

 نع ... -

باشه قول میدم برات درست کنم ... قول میدم ... تو دیدی من زیر قولم بزنم ؟رویا  -

 جلوی رامتین زشته ..بسه ... 

رامتین میخندید ... بعد گفت تو پانسیون به ما بیسکوییت و شیر میدادن ... منم گریه نمی 

 کردم ...

 الهی قوربونت برم .. باشه دیگه گریه نمی کنم ... -

دستانم روی صورتم رفت تا اشکانم پاک شود و نگاهم با بهترین انسان ، بهترین کمک رسان 

 یکی شد و اشک هایم بیشتر شد ...
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در فرودگاه حال خوبی نداشتم انگار قراره من هر وقت به این فرودگاه می ایم حالم بد 

م و آرزوی این باشدیاد روزی افتادم که تک تنها عصر غروب پاییز به این شهر پا گذاشت

لحظه را داشتم که دست رامتین در دستم باشد و برای همیشه از این شهر بروم ... نمیدانستم 

 چه وابستگی عمیقی به اینجا پیدا می کنم و گریه می کنم که نروم ...

 دستم از دستانش جدا نمیشد ... فراموش کردم که باید مراقب رامتین باشم ... 

ش ... می بینی داره گریه میکنه ... دستشو بگیر زمین نخوره رامتین مواظب مامانت با -

 ... تو مرد شدی ... مامانت ضعیفه یادت نره مواظب باشی 

 باشه عمو کوروش ... قول میدم  -

آفرین ... راستی ... داشت یادم میرفت ... اینو ببر تو هواپیما بازش کن و باهاش بازی  -

 کن ...

 رامتین ...نگاه کردم یه بسته داد به 

 مرسی کوروش این دیگه چی هست تو کلی زحمت کشیدی ... -

 چیزی نیست یه کامیون کوچیک که داره یه باری رو به ایران میبره ... -

 چه باری ؟ -
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 شیطون نشو !!! -

 حوصلش سر میره زمان زیاده ... -

 اینجا جعبشو باز نکن بذار تو کیف دستیت تو هواپیما بهش بده ... -

 باشه ... ممنون ... -

با شنیدن شماره پرواز برای تحویل بار آخرین لحظات در کنار کوروش ماندن به کمترین 

ثانیه ها رسید و فرصت آخرین بوسه و آخرین بغل را به من داد و محکم در آغوشش گرفتم 

 بوسیدمش 

 محبتتات یادم نمیره ... اگر نبودی ... میمردم . -

 عزیزم ... مراقب خودت باش ...  -

ش جدا شد ... رامتین را بغل کرد و دوباره گفت یادت نره مواظب مامانت از دستان دستم

 باشی ...

 کوروش ... خداحافظ .... -

 مراقب خودت باش ... -
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جدیدی از زندگی ام صفحه با گذر از در خروجی نگاه من ازکوروش جدا شد و دوباره 

 ورق خورد 

گی و بزرگ کردن من دوباره رویا عظیمی شدم با همان خصوصیات برای ساختن زند

 بچه هایم ...

کار ها و تحویل بار من و رامتین بدون مشکل انجام شد و با کمی تاخیر سوار بر هواپیما 

شدیم ... و منتظر ماندیم که به کشورمان برسیم و عزیزانی را ببینیم که مدت زیادی میشد 

 ی میکردم ...از آنها بی خبر بودیم ... دلتنگ راشین بودم و برای دیدارش لحظه شمار

پرواز طوالنی و خسته کننده بود ... و من حوصله نداشتم کمی مجله خواندم و چون با 

 زبان ایتالیایی رابطه خوبی نداشتم مجله را بستم ... رامتین هم بی حوصله بود ...

 می خوای کامیونت را بدم بازی کنی ؟ -

 آره ... -

را در آوردم جعبه اش را باز کردم ...  بلند شدم و از تو ساکی که داخل آورده بودم کامیون

کامیونی کوچک و خوشگل که می تونست دوست خوبی برای سفر رامتین باشد ... وقتی از 
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جعبه در آوردم ... تعجب کردم ... کوروش راست گفت ... کامیون در قسمت حمل بار یک 

 . بسته را باز کردم ..بسته کوچک را  در خود جا داده بود ... با اشتیاق 

دلم می خواست همین االن بر میگشتم ... زنجیر با آویزی که کوروش نگذاشت برای 

باید با دستان خودش بر گردنم بسته میشد  اکنون در دست من بود ، برای من ... الهام بخرم

... ولی او نبود و خودم با حسرت نبودش زنجیر را بستم و کامیون را به رامتین دادم ... در 

طول راه رامتین گرم بازی با کامیون بود و من فکر خاطرات شیرینی که پشت سر گذاشته 

مرور خاطراتی که گذشته  بودم...چراکه زمان پرواز بهترین فرصت بود برای یادآوری و

بود .. دوباره و صد باره مرور کردم که این مرد چه لحظات زیبایی را برای من ساخته بود  

 و چه خاطرات و کاالی با ارزشی را به من هدیه داده بود .....   
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 فصل ششم : 

 رامتین پاشو مامان داریم میرسیم ... شیطون کلی خوابیدی ... -

 االن کجا میریم ؟ -

 خونمون ... پیش راشین  -

 نریم .... -

اِ... اِ ... اِ پسر بدی شدی ؟ مامان االن میریم همه منتظرمون هستن ... همو مهرداد ...  -

 خاله الهام راشین .. سحر 

 دوسش ندارم ... -

 خیله خوب .. پاشو پاشو که رسیدیم به شهرمون  -

 ی من می کشید به شهرمون رسیدیم ... شهری که انتظار اتفاقاتی جدید را برا

مثل هر مسافرتی که برگشتی دلگیر دارد دلم گرفته بود .. هنوز پایم به این تهران نرسیده 

احساس خفگی می کردم ولی باید با ظاهر خوب از مرز ها می گذشتم مهر ورود به 

 کشور را بر روی وجودم ثبت می کردم و دوباره زندگی می کردم 
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هم با آنها بود در بغل الهام بزرگ شده بود ... دخترم  از دور آشناهایی دیدم که عزیز من

دو طرف گوشش و لباس دخترانه راشین زیبا شده بود موهابش را با سلیقه جمع کرده بود 

 ساله من کرده بود ... دلم برایش ضعف رفت ... 4قشنگی بر تن دختر 

 سالم رویا خوش اومدی ... -

سالم مهرداد جان ... داداش خوبم ... ممنون از زحمتات ...وای سحر چه خانومی  -

 شدی ... 

 شد ...  نگاهم با نگاه الهام یکی شد ... اشک در چشمانم جمع 

خدا خواهر منو گرفت ... ولی تو رو به من داد .. حتی سارا هم نمی توانست به این  -

 خوبی از بچم نگهداری کنه ...

 برای من سحر و راشین یکی بودن ... خوشحالم برگشتین ...  -

 به رامتین نگاه کرد ... رامتین ترسید ... محکمتر به پایم چسبید ..

 مامان این خاله الهامه برو بغلش ... -

 خواستم راشین رو از الهام بگیرم دلم لک زده بود روم نمیشد بگیرمش ... طاقت نیاوردم ... 

 عزیزم بیا بغل مامان ...  بیا راشینم ... بیا -
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بدترین صحنه عمرم را دیدم ... راشین نیامد و شروع کرد به جیغ زدن و گریه کردن ... 

با جیغ او رامتین هم جیغ میزد ... ترسیده بود ... میون دوتا بچه هام گیر افتادم ... نمی 

الهام به ناچار  دونستم چی کار کنم رامتین به پام چسبیده بود راشین بغلم نمی اومد ...

راشین رو از من دور کرد تا من توانستم رامتین را آرام کنم ... سخت بود ... دلم راشینم 

 را می خواست ...

بچه ها که آرام شدن چمدان ها را با کمک مهرداد برداشتیم و به سمت خانه من راه 

متفاوت بود ...  افتادیم ... اینجا همه چیز فرق داشت نوع زندگی و نوع امکاناتی که بود

در راه برای مهرداد از دادگاه تعریف میکردم از زندگی آنجا از کمک دوستانی که پیدا 

کرده بودم ... و محبت های وکیل رامتین ... حتی یک بار هم اسم کوروش را جلوی آنها 

  نیاوردم ... ولی با هر تپش قلبم نام کوروش بر قلبم زده میشد ... دلم برایش تنگ شده بود

استم ... انگار راشین بیشتر از چیزی والهام اصرار داشت که به خانه آنها برویم ولی نمی خ

شده بود و رامتین گوشه گیر تر از حد تصور من بود ...  الهام ستهبکه من فکر می کردم وا

من باید دوباره بچه هایم را در این اجتماع همراه کنم و این وظیفه از همین االن شروع 

 شد .
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خانه من رسیدیم ... دلم تنگ شده بود ، الهام همه چیز را مرتب کرده بود اینجا هنوز بوی  به

پدر و مادرم را میداد ، راشین در بغل الهام بود و با او به اتاقش رفت الهام راشین را خواباند و 

بعد کنار ما آمد . حوصله چمدان باز کردن را نداشتم تمام وسایلی که برای مهرداد و 

بسته بندی شده بود و با اشاره به مهرداد گفتم نمی تونم   یکجانواده اش گرفته بودم در خا

رامتین با ترس به زحمتای شما رو جبران کنم ... فقط می خواستم بدونید که یادتون بودم .

اتاقش رفت نگاه میکرد ولی نمیدانم به چه فکر میکرد تنها نرفت و دوباره به من چسبید و 

، مهرداد موقعیت را مناسب ندانست که بخواخد نگاه همه را به سمت خودش جلب کرد 

بشیند و با من حرف بزند ... ترجیح داد که بروند ... رو به سحر کرد و گفت عمع رو ببوس 

ریم ... بغلش کردم ... مثل یه گربه ملوس به من چسبید و بعد خدا حافظی کرد دوباره الهام ب

 را بوسیدم 

 نمیتونم جبران کنم  -

نگو ... راشین دختر خودمه .. شاید یه کم بد اخالق بشه صبح میام پیشت ... االن دیگه  -

خونه خودتون بیدار نمیشه خسته بود خیال راحت تو و رامتین هم با خیال راحت تو 

 بخوابید 
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االن باید بیام تو ممنون برای زحمتات ... راستی اینجا خیلی مرتب شده فکر میکردم  -

 یه دیونه خونه ولی خیلی مرتب بود

دست ناهید درد نکنه ... هر ماه اینجا رو تمیز میکرد کلید رو از من میگرفت منم به  -

 هیچی کار نداشتم ...

 با صدای مهرداد که الهام را صدا می کرد مجبور به خداحافظی شدیم 

 فردا زود بیا کلی برات تعریف کردنی دارم  -

 باشه مراقب دخترم باش -

 الهام ... -

 نگاهم کرد 

 مرسی ... -

من رامتین و راشین ، آرزوی یکساله من برای این لحظه ، راشینی که خواب بود و رامتینی 

و نمی دانست چه بر سر من گذشته تا او به راحتی اینجا بنشیند و به که در اتاقش نشسته بود 

 اتاقش نگاه کند 
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بق طرامتین نبود با اشاره من روی تختش رفت و  یدنخواهش برای خوابو نیازی به التماس 

عادت این مدت در کنارش نشستم تا خوابید و دستم را از دستش جدا کردم ، تکانی خورد 

ولی خستگی سفر و دیدار با آدم های جدید او را خسته تر از آنی کرده بود که بخواهد بیدار 

 شود و بگوید .. نرو 

بچه هایم در اتاقشان خوابیده بودند و من بی قرار کوروش بودم ... تلفن را برداشتم ... به 

د که من ساعت و نیم اختالف زمانی باعث نمی شو 2ساعت نگاه نکردم ... می دانستم 

 صدای بهترین مرد دنیا را نشنوم 

 سالم ...کوروش  -

 سالم عزیزم منتظر تماست بودم  -

اولین فرصتی که به دستم رسید برای تماس گرفتن االن بود البته زمان زیادی از  -

 رسیدنم نمیگذره 

 خسته شدی ، برو بخواب ... رامتین ... راشین خوب هستند ؟ -

 اصلن سمتم نیومد گریه کرد ...هر دوتاشون خوابن ... راشین  -

 عیب نداره عادت کرده یه مدت ندیدت ..  -

 کوروش چرا این کارو کردی ؟ -
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 با خنده گفت کدوم کار ؟

 میدونم هزینه زیادی دادی ... دستت درد نکنه  -

 مگه میشه چیزی دوست داشته باشی و گردن کس دیگه ای باشه ؟ -

 فقط می گم ممنون ... از گردنم در نمیارم  -

 بخواب که روزهای سختی داری ... با آرامش بخواب خانوم ... برو -

 کوروش...  -

 شب بخیر -

خودم را به دست بازی با فکر کوروش  و یاد لحظاتی که گذرانده بودم به خواب رفتم و 

 .روزگار سپردم 

صبح شد دلم نمی خواست بیدار شوم حسی بچه ای را داشتم که دو کودک دیگر را به او 

دادند تا بزرگ کند نمیدانستم در دنیای کودکانم من چه نقشی داشتم ، می خواستم بلند 

شوم و زندگی ام را شروع کنم ولی حس بلند شدن نداشتم ... کمی با چشمان باز به سقف 

ی کردم در میالن هستم منتظر صدای کوروش بودم ولی نبود ... نگاه کردم و دوباره حس م

با صدای جیغ رامشین پریدم تو اتاق ..بیدار شده بود و از اینکه دلم گرفت ... دلتنگ شدم 

میدید رامتین آنجاست ناراحت بود هر دوتاشون گریه میکردند رامتین بچه تر از سنش شده 
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ستم جداشون کنم ... دلم می خواست منم جیغ میزدم بود و پا به پای راشین جیغ میزد نمیتون

... به زور رامتین رابه اتاق خودم آوردم و ساکتش کردم ولی راشین بچه همون مردک 

احمق بود سر سخت و لج باز ساکت نمی شد ، بغلم را پس میزد و مدام جیغ میزد طفلک 

خواهرش را نگاه می کرد  رامتین تو اتاق ایستاده بود و بی صدا اشک میریخت و کولی بازی

... با صدای زنگ در احساس کردم خدا یه معجزه برام فرستاده ... الهام بود .. وای این یعنی 

 معجزه ، در را به رویش باز کردم وقتی صدای راشین را شنید پرید تو اتاق 

 دخترم قشنگم گریه نکن آروم باش  -

حساس ضعف داشتم .. چرا من نتوانستم با اینکه به خوبی توانست دخترم را آرام کند ولی ا

 بچه خودم را آرام کنم ؟

دخترم در کنار الهام آروم و بی صدا بازی می کرد و رامتین محو تماشای بازی خواهرش 

 بود ...

 خوب دختر چه کردی ؟ -

 هیچی ... دلم براتون تنگ شده بود  -

 اصل کاری رو بگو ... توچشمات یه برقیه  -
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 ؟واقعن  -

 آره زود بگو  -

دلم می خواست فریاد بزنم و از لحظاتم با کوروش تعریف کنم ولی این حس این لحظات 

 برای من بود و نباید دیگران با خبر می شدند

 چیزی نبود اونجا یه وکیله بود خیلی به من محبت کرد  -

 چرا با هم نیومدین ؟ -

 الهام ؟ بین ما که ... -

رو نداشتم مخصوصن اون دستبند بی  راستی ممنون از کادو ها ... انتظار این همه کادو -

 نظیر ، دختر تو چه هزینه ای پرداخت کردی .. برای چی این همه زحمت کشیدی 

احساس کردم الهام متوجه شد که من نمی خواهم حریم لحظاتم را با کوروش به تصویر 

 بکشم حرف را عوض کرد 

د را برات بخرم ولی کاری نکردم ، قابل تو رو نداشت ... اول می خواستم این گردنبن -

بعدش نظرم عوض شد اینو برای خودم برداشتم و دستبند را برای تو ... خواستم 

 یادگاری از میالن داشته باشم ....

 وای رویا این خیلی قشنگه ... بیا عوض کنیم ... -
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 با خنده گفت و من جدی گفتم 

 نه این یادگاره  -

با صدای زنگ در حرفهای مان نیمه کاره ماند لبخند الهام معنای زیادی را به من انتقال داد ... 

 و با هم به مالقات ناهید رفتیم 

سالم خانوم خوش اومدین ... پسرم کجاست ؟ رامتین من ؟ خدا به سر شاهده کلی  -

من همیشه دعا کردم سر نماز هر شب تسبیخ انداختم که خدا از بچتون دورتون نکنه 

 این ترس جدایی رو دارم ... خدا به حق پنج تن هیچ مادری رو از بچش دور نکنه 

سالم ناهید جان ... ممنونم .. برای کارایی که کردی اینجا برق افتاده انگار نه انگار  -

 یک سال خالی مونده 

یر بده به جان یه دونه نغمم از خونه خودم بیشتر مراقب بودم ... خدا الهام خانوم رو خ -

هر هفته بچه رو می اورد اینجا که بچه با اسباب بازیاش بازی کنه  و خونتون رو یادش 

 نره عکساتونو نشون بچه میداد ... پسرم کجاست دلم لک زده براش 

 رامتین ... بیا مامان ببین ناهید اومده ... بیا بیرون از اتاق -
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رد ... بعد اومد سمت من و با گریه پرید رامتین دم در اتاقش ایستاد و با بغض به ناهید نگاه ک

 تو بغلم 

 نگاه الهام و ناهید به رامتین خیره ماند ولی حرفی برای زدن نبود 

روزهایی سخت با تجربه ای جدید را داشتم پشت سر می گذاشتم ..دوتا بچه داشتم که هیچ 

دیگری متنفر  کدوم از اونها حالت عادی نداشتند یکی بشدت وابسته من و فراری از همه و

 از من و وابسته غریبه ها 

بعد از گذشت یک هفته با مهرداد به دفترم رفتم ... کارگران از اینکه دوباره مرا میدیدند 

خوشحال بودند ، کارها خوب پیش رفته بود ولی با سلیقه من متفاوت بود و موقعیتی که 

نوع مدیریتم با گذشته تفاوت  مهرداد در آن روزها پیدا کرده بود  مرا مجبور می کرد که در

 هایی را قائل شوم 

فکر می کردم با گذشت زمان رابطه بهتری با بچه ها پیدا کنم و نوع رفتار عادی تری را از 

آنها انتظار داشتم ولی رامتین و راشین فرزندان سعیدی بودند که همیشه متفاوت بود و این 

 برای من آزار دهنده بود
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الهام خسته شدم راشین کمتر جیغ میزند ولی اصلن سمت من نمیاد غذا نمی خوره  -

رامتین هم که انگار تو دنیا فقط منو داره به هیچ کس اعتماد نداره هرچی با آرامش حرف 

 چند برابر میشه میزنم اصلن منطق سرش نمیشه ... بد بختی من با شروع مدرسه رامتین 

حالت های مختلف با هم فرق دارن سحر هم یه مدت  چی بگم ... راستش بچه ها تو -

وحشتناک لج بازی می کرد خدا خیر بده مشاور مهدشون درستش کرد البته منم 

 خیلی به حرفش گوش کردم 

 چی گفت ؟ -

می گفت هر کاری که میخوای انجام بدی وقتی میدونی سحر برعکس انجام میده تو  -

 هم برعکس بگو

 یعنی چی؟ -

عوض کنی و راضی نمیشه بگو و تاکید کن که مثال میگفت وقتی می خوای لباسشو  -

سحر امروز لباست همینه و اصلن نیازی نیست عوض کنی باید با همین هم بخوابی  "

سحر وقتی اینو می شنید به خیال خودش لج می کرد و با گریه  "و عوضش نمی کنی 

 وشحالی و به خواستم میرسیدمو جیغ و داد میگفت لباسمو عوض کن و من با خ

 خوب من با اینا چی کار کنم ؟ -
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 می خوای ازش بپرسم ؟ اصلن چرا خوت نمیری پیشش ؟ -

 مهدش بوده حاال که سحر مدرسه میره ... کجا پیداش کنم ؟ مربیمگه نمیگی  -

 شماره مهدو دارم بذار زنگ بزنم خبرشو میدم . -

 نی کردن من بعید میدونم این دو تا بچه من .... منو روا -

 نا شکری نکن پارسال این موقع یادت رفته چه حالی داشتی ....  -

 چی بگم ... من که امیدی ندارم  -

هیچ تسلطی روی تربیت بچه هام نداشتم هر کاری دلشون می خواست انجام میدادند و 

به سختی موفق شدم از مشاور من ناچار به قبول کردن حرکات ورفتار های آن ها بودم 

قت بگیرم قرار شد به تعداد بچه های مهددفتر و کاغذ هدیه دهیم تا خانم مهد سحر و

 د دقیقه وقتشان را در اختیار من قرار دهند ...نمشاور برای چ

 ساعت هشت صبح به مهد بروم و صحبت کنم .قرار شد روز چهارشنبه 

برای چند صبح چهارشنبه از خواب بیدار شدم با هزار مکافات رامتین را راضی کردم که 

ساعت با ناهید بماند راشین نیازی به صحبت نداشت همین که من نباشم به راحتی با همه 

 کنار می امد ..
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زودتر از ساعت هشت به آنجا رسیدم در ماشین منتظر ماندم تا خانواده بچه ها بیایند و 

... بچه ها را تحویل دهند . مدل های مختلف خندان ، گریان ، خواب آلود و بیحوصله 

دست در دست پدر یا مادر و یا هر دوی آنها به مهد می امدند و مربی آنجا به استقبال 

.. منتظر ساعت هشت بودم به ماشین ها آدم ها بچه ها نگاه می کردم ... یه آنها میرفت 

ماشین کنار ماشین من نگه داشت مردی جوان که همسرش کنارش نشسته بود و پسر بچه 

ل مادرش جا خوش کرده بود ... یه زوج حوشبختی بچه ای که می ساله در بغ 1 – 4ای 

خندید و جای خوبی نشسته بود زن مردی که معلوم بود از زندگی به خوبی لذت می 

برند بر عکس من که باید همیشه تنها همه مسائل را به دوشم بکشم و باری که بر گردنم 

ا قبول کنم ... نگاهم دوباره به آنها نبوده را بر روی دوشم بیاندازم و مسئولیت همه چیز ر

جلب شد ... نمی دانم مادر در گوش پسرش چه گفت که پسر بچه محکم مادرش را 

بوسید و با اشاره مادر بوسه ای نچندان محکم به صورت پدر زد ... خوشبحالشان ... من و 

دم ها می سعید هر دو از این بوسه ها محروم بودیم ... ما حق زندگی نداریم ولی همه آ

توانند خوشبخت باشند راستی چرا من نباید جای این زن باشم چرا من نمی توانم مثل او 

اینقدر خوشبخت باشم ... اول صبح خوشبختی در زندگی اش موج میزند ... از همه چیز 

 لذت می برد ... خوشبحالش، 
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د ، و باز به زن جوان همراه پسرش از ماشین پیاده شد و با لبخند از مرد خداحافظی کر

پسرش اشاره کرد که برا پدر دست تکان دهد .. و با هم به داخل مهد رفتند ، زنی زیبا و 

جذاب با موهایی که مثل ابریشم  تا کمرش را پوشناده بود و بلند مشکی در صبح زیبای 

بود و شاد آفتابی خودنمایی می کرد .پسر بچه ای با مزه که کیفش را پشتش انداخته 

 ت مادرش را گرفته بود .... دسخندان 

کمی منتظر ماندم، ده دقیقه از ساعت تعیین شده گذشته بود که وارد مهد شدم و با لبخند 

رو به منشی آنجا کردم و گفتم ببخشید من از طرف خانم عابد پور مزاحمتون شدم با 

 خانم پویان وقت مالقات داشتم ، 

 شما خانم ؟ -

 رویا عظیمی  -

 عظیمی تشریف اوردن خانم پویان ... خانم -

 صدایی ظریف و دلنشین مرامجذوب خودش کرد ...

 راهنماییشون کن داخل  -

 با اشاره منشی به آخرین اتاق سمت چپ راهنمایی شدم 
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وارد اتاق شدم تعجب کردم ... زن جوانی که مرا در خارج مهد مجذوب خودش و 

 خوشبختیش کرد  به عنوان مشاور رو به روی من بود 

 سالم ... روز بخیر  -

 سالم خانم عظیمی ... چه کمکی از دست من بر میاد  -

واقعیت اینه که الهام ... خانم عابد پور تعریف زیادی از شما کرده بودند و راهنمایی  -

 شما در مورد سحر بسیار موثر بوده 

کاری نکردم من همیشه متقدم که بچه ها خودشون باید تمایل به تغییر داشته باشن و  -

 ودشون مسیر را پیدا کنن ما باید کمک رسان باشیم همین ...خ

شما درست می گین ولی زندگی من متفاوته ... افراد عادی مثل شما ... یا الهام  -

 نمیدانند من برای بزرگ کردن بچه هایم چقدر بدبختی کشیدم 

 لبخندی با آرامش را به من هدیه داد 

هاشون در نظر گرفته مطمئنن توانایی شما  خداوند مشکالت افراد را بر اساس توانایی -

 خیلی زیاده 

 ممنون  واقعیت اینه که  -

 حوصلم سر رفته ... بیام پیشت خاله یلدا ؟؟ -
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وسط حرف من در باز شد و دختری به شیرینی یه دنیا وارد شد و خودش را رو پای خانم 

 پویان جای داد ...

 در بزنی وارد اتاق شدی ؟ستاره به نظرت شما کار درستی کردی ؟ بدون اینکه  -

 من گفتم نرو ولی ستاره گوش نکرد ... -

پسر یلدا هم وارد اتاق شد و از حق مادرش دفاع میکرد که آن دختر بچه نباید به اتاق می 

 اومده ..یلدا پویان هم خنده اش گرفته بود و هم از من خجالت کشید ... 

 دن با شما صحبت می کنم ...عرشیا و ستاره ... زود به کالساتون برین ... من بع -

 بعد رو به من کرد و گفت از رویا خانم عذر خواهی کنید و برین 

 ببخشید خاله ...  -

درستی ندارن و من  صدای عذر خواهی آنها مرا به این فکر فرو برد که بچه های من تربیت 

عرشیا و یا  باید وقت بیشتری بذارم ...البته معلومه مشکالتی که بچه های من داشتن هیچ وقت

 ستاره تجربه هم نکردن ...

 آفرین حاله برو .. -

 بعد رو به من کرد و گفت 
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ببخشید دختر خواهرم بود ... همیشه یادآوری می کنم هر وقت دلش می خواد نباید  -

 بیاد ولی ... 

 من آرزومه بچه ام این طوری بشه ،  -

 خوب مشکل کجاست ؟ -

باز هم برگردم به روز های تلخ زندگی با راستی مشکل کجا بود من باید چه می گفتم ، 

سعید و از آن روز ها حرف بزنم ؟ چاره ای نبود ... دوباره جسارت رویا بودنم را بدست 

 آوردم و شروع کردم به تعریف چیز هایی که آزارم میداد ... 

 و در آخر گفت یلدا پویان خوب مرا نگاه کرد به حرف هایم گوش داد 

بچه های تو هر دو دچار عدم اطمینان شدن ... باید تالش کنی تا رامتین به دیگران  -

 اعتماد کند و راشین به تو 

خوب چطور ... راشین من را می بیند جیغ میزند ... و رامتین نمی تواند لحظه ای کسی  -

 را تحمل کند 

د داشت تنهایش ببینید خانم عظیمی شما باالجبار در زمانی که دخترت به تو نیاز شدی -

گذاشتی این بچه نتوانست حرف زند و زجر کشید و حاال نا خواسته واکنش نشان می 

دهد و رامتین هم فکر می کرد سه هفته دیگر دوبار در کنار مادرش هست ... نه تنها 
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تو را از دست داد بلکه به جایی رفت که نه زبانی می فهمید و نه درک می کرد چرا 

نتوانست حرف بزند وقتی بچه ها نتوانند حرف شان را بازگو کنند آنجا است و او نیز 

با روش های دیگر خودشان را تخلیه می کنند که هر بچه ای رفتاری کاملن منحصر 

به فرد خودش را دارد .... االن باید کاری کنیم از وابستگی رامتین کم شود و راشین 

 نیز ال هم خوب شود  به تو وابسته تر شود ... و رابطه این خواهر برادر

 من چطور این کار را بکنم ؟ -

 چرا هر دوتاشون را به مهد نمیاری ؟ -

 مهد ؟ رامتنی بزرگ است مدرسه میرود ...  -

عیب ندارد در روزهایی که کالس مخصوصی هست به اینجا بیارش و بگو خواهرت  -

ه می اینجاست بگذار مراقب او باشد ... ای حضور های کوتاه او را به محیط وابست

کند و محبت اطرافیان او را جذب میکند .. ولی در مورد راشین کمی متفاوت باید 

 عمل کنیم ...

 متوجه نمیشم  -

راشین در مهد ثبت نام شود ... روزهای اول به او محبت می کنیم ولی بعد از چند روز  -

از غلظت این محبت کم می کنیم و رفتار های سر و بی روح نشان می دهیم ... کم 
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بازی نکردن بچه ها با او باعث می شود احساس تنهایی کند و قتی تو جهی مربی و تو

 و رامتین راببیند و محبت شما را عمیق حس کند دوباره وابسته میشود ...

 بچم گناه داره ... -

نه نترس خودت اینجا باش ... زمان بذار و اجازه بده رامتین دوباره در محیط ایرانی  -

نی را درک کند و راشین محبت مادری را بفهمد ... نگران تنها شود و محبت ایرا

 نباش نمیگذاریم بچه اذیت شود ...

با اکراه قبول کردم و از فردا قرار شد راشین به مهد برود و رامتین در کالس های 

 .موسیقی بچه های مهد باشد و خودش را در مرکز عالقه و توجه بچه ها قرار دهد 

لحظه احساس می کردم به وجود کوروش نیازمندم کاش میشد  کاش اینجا نبودم لحظه به

همه چیز را به دست فراموشی بسپارم و راحت در کنار کوروش زندگی کنم و دغدغه 

ای در وجودم نباشد . می خواستم بروم پیش بچه ها بروم به خانه ام ولی احساس کردم 

اد بگیرد ... جایی را نداشتم باید رامتین کمی تنهایی را تجربه کند و انتظار کشیدن را ی

 بروم باز هم فکر من سمت الهام رفت و کمتر از یک ساعت بعد در کنار الهام بودم ...

 سحر کجاست ؟ -

 مدرسه ، فکر کنم یادت رفته رامتین باید بره مدرسه نه ؟ -
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باور کن کالفه شدم بچم کلی عقب مونده ، باید از االن براش معلم خصوصی بگیرم  -

رس بخونه که مهر سال آینده سر کالس های خودش بشینه ، اتفاقن تابستون هم د

مدیر مدرسش کلی همکاری کرد .. سال اول اونجا بود یادش بود سر بچم چه بالیی 

 اومد ...

 خوبه ... حداقل بذار از درسش عقب نمونه ، از پیش پویان میایی ؟ -

 ، خوش بحالش ... آره  -

 چرا ؟ -

سالم ... شوهری که دوسش داره ... تیپ قیافه عالی همه چی داره زندگی خوب ، بچه  -

 ... خدا همه چیز بهش داده ، بجاش خدا هر چی درد و غم و غصه بود داد به من ..

 رویا چرا اینقدر ناشکری می کنی ؟ -

... الهام واقعیت اینه من کم اوردم ..دفتر کار ... خونه ... بچه ها ..  ؟مگه دروغ می گم -

من تنها شدم .. تنها هستم اینا کارایی نیست که من بتونم  تنها از پسش بر بیام اون 

نامرد بی همه چیز االن کجاست ؟می دونه بچه هاش دارن چه بحران روحی رو تحمل 

ت بذار به امدارم چی می کشم ... رویا نمی خومی کنن ؟ میدونه من به عنوان یه مادر 

زندگیم برسم ... همین به همین راحتی ... وقتی نخواست رفت ... من و این همه بد 
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دختره پویان رو میبینم کالفه میشم .. یه کار   نبختی ...اونوقت وقتی آدم هایی مثل ای

 راحت .. بچش کنارش ...

 ر ... رویا فکر کنم خودتم باید بری پیش مشاو -

 الهام کم آوردم .. اعتراف می کنم  -

 حاال کارایی که پویان گفت ... انجام بده شاید وضعیت روحی تو هم بهتر بشه  -

 توکل به خدا  -

تاثیر حرفهای یلدا پویان کم کم در زندگی راشین و رامتین نشان داده شد .. راشین در 

عاطفه بود پویان می گفت  مهدی بود که در ظاهر به او توجهی نمیشد و درو از محبت و

بخاطر محبت های بیش از حد الهام او تور ا پس می زند وقتی در کالس بود و مربی به 

او توجهی نشان نمیداد غمگین میشد ... بچه ها او را در بازی های گروهی راه نمیدادند و 

 گریه میکرد دلم ضعف میرفت ... با مدیریت یلدا رامتین به کالس خواهرش میرفت و

وقتی رامتین را میدید خوشحال میشد و با او بازی می کرد و وقتی کالس رامتین شروع 

میشد و دوباره تنها میشد بغض میکرد .. و در این زمان من مادر فدا کار میشدم ... تمام 

مدت رفتار هایش را نگاه می کردم و درست در زمانی که خیلی اذیت میشد مثل فرشته 

... و دوان دوان به بغلم می امد ... .و حس خوبی را دوباره در نجات به کالسش میرفتم 
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من زنده می کرد ولی این وابستگی فقط در مهد بود ... صبحا سخت می رفت ، چون 

تمایلی نداشت ولی بعد از ظهر ها که به دنبالش میرفتم خیلی خوشحال به سمتم میامد 

لهام و ناهید ذوق می کرد و مرا ولی در خانه همان راشین گوشه گیر بود که با دیدن ا

ولی نت راضی بودم ... رامتین هم درست بر عکس راشین در محیطی قرار پس میزد ... 

گرفت که تمام مدت تشویق میشد و توانایی هایش را اعالم می کردند و با ذوق برای من 

تعریف میکرد مهد و کالس هایش را دوست داشت و وقتی به راشین که در حالت گریه 

و بغض به او پناه داده بود و کمک کرده بود را تعیرف میکرد ... حس بزرگی و غرور را 

می توانستم در او حس کنم ... اعتماد به نفس از دست رفته اش کم کم برگشت و با 

کمک یلدا توانستم در درسهایش معلم های خوبی پیدا کنم یلدا در مدارس دبستان هم 

ر عالی بود ... دوستی خوبی همراه با اعتماد بین من و یلدا کار می کرد و این برای من بسا

پیش آمده بود و حالل مشکالت من و بچه هایم بود از زندگی اش حرفی نمیزد ولی 

کاملن مشخص بود که در آرامش زندگی میکند و زندگی خوبی با همسر و فرزندش 

ت پیدا کرد و با دارد . زندگی من روی روال خودش بود همراه مهرداد  چاپخانه وسع

کمک هم آنجا را می چر خواندیم بزرگ شدن بچه هایم را به چشم میدیدم و با هر رشد 

آنها چینی به صورت خودم اضافه میکردم ... برای هر کاری تلفن در دستم بود و با 
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به او نیاز داشتم هیچ مردی را نمیخواستم کوروش صحبت میکردم .. دلتنگش بودم و 

نم چرا که حتی یاد خاطرات کوروش به من آرامش میداداز سعید هیچ وارد زندگی ام ک

روزهای زندگی خبری نبود و این نداشن خبر برای من و فرزندانم امنیت محسوب میشد 

بازی های زیادی دارد .. درست در زمانی که من به شدت به کمک های یلدا پویان نیاز 

ه تنها شدم یک تصادف در خیابان داشتم و از راهنمایی هایش استفاده میردم دوبار

را از من گرفت ... وقتی این خبر را  "یلدا پویان  "ولیعصر تهران رو به روی پارک ساعی 

شنیدم شوکه شدم باورم نمیشد ... یلدا در اوج جوانی از دنیا رفت هیچ گاه از زندگی 

نکه یلدا شخصی او با خبر نشدم ولی آرامش خاصی داشت که باعث میشد با توجه با ای

مرا مطمئن سازد که او هیچ وقت طعم تلخ جدایی را کمک های زیادی به من کرد 

 نچشیده است .

... رامتین بشدت به من وابسته بود و راشین دختری بود که وابستگی کمی به من  داشت و 

راشین کلن آدم بیشتر درگیر کارها و درس های خودش بود با من کمتر حرف میزد 

 ترجیح میداد در سکوت کارهایش را پیش ببرد ...توداری بود و 

ملک شریعت در آستانه پیری از دنیا رفت و همانطور که سالها قبل وعده داده بود هیچ 

ارثیه ای را به بچه های پسرش نداد ... کمی از ثروتش را برا تنها دخترش گذاشت و 
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و تا آخرین لحظه مابقی آن را صرف امور خیریه کرد و هیچ چیزی برا سعید نگذاشت 

سعید را نبخشید و اجازه نداد پسرش به دیدارش بیاید .. سپیده آخرین لحظات کنار 

نوه هایش را به دیدارش بردم ... شریعت هایی که از مادرش بود و من به رسم احترام 

خاکسپاری او من غریبه ای بودم که این زن چند بار  خاندان شریعت نبودند و در مراسم

کرده بود من با اینکه بهای زیادی برای خرید کارخانه دادم ولی اگر  درحقم محبت

حمایت ملک شریعت را نداشتم نمی توانسم امروز با افتخار از عظیم برگی حرف بزنم 

که حرف اول را در کار چاپ در ایران میزد باشم ... کیوان جالیر رقیب روزهای سخت 

قول خودش منتظر بود تا بزرگ  که به توله هایشجوانی من هم از دنیا رفت و من با 

همکار شدم ... جنم جالیر در وجودشان نبود و من به راحتی در کارم اول ماندم و شوند 

 کارخانه کوچک آنه رو به تعدیل رفت ... 

همه چیز را توانستم بپذیرم بجز دوری کوروش ... این برایم عذاب آور بود و در هر 

رد ... رویا همه چیز را بگذار بیا اینجا ... ولی نمی تماس تلفنی به من یاد آوری میک

توانستم... بچه های من هر روز داستان جدیدی داشتند آنها در سن بلوغ بودند و من باید 

 ساله ام بودم ... 61ساله و پسر 62تر خسنگ صبور و حمایت گر آنها در این راه برای د

 مامان ... مامان .. -
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 .بله راشین چرا داد میزنی .. -

 بیا این نامه مال توئه ...  -

نامه ای از طرف مربی تربیتی راشین به دستم رسیده بود و مرا برای روز دوشنبه به آنجا 

دعوت کرده بود. کار های چاپخانه زیاد شده بود و نیرو های جدیدی را برای گسترش 

ماشین  کارهایمان استخدام کرده بودیم و بخشی جدا را برای تعمیر و محافظت از قطعات

آالن چاپ در نظر گرفته بودیم ... مهرداد دلسوز تر از خودم در آنجا کار میکرد و وضعی 

مالی هر دوی مار ا تغییر داده بود ... دوباره اسباب کشی کردیم ... خانه ای بزرگ در منتطقه 

با ای که قبلن با سعید و بچه ها در آن زندگی می کردیم ... باز هم خانه پدریم خالی ماند 

وسایلی که در آن بود درش را بستم و خاطراتش را همان جا نگه داشتم هنوز هم دلتنگ 

لحظات زندگی با آنها هستم ... خانه جدیدمان بزرگ بود کوچکتر از عمارت شریعت ها 

» ولی به بزرگی خانه قبلیمان بود و باز هم جایی خاص برای ناهید و مجتبی و فرزندانشان در ا

الی احساس میشد ... با سکونت دوباره آنها در آن خانه خیال من امن تر وجود داشت که خ

 شد برای نگهداری از خانه و مراقبت از بچه ایم در زمان نبود من ... 

چند جا یادداشت کردم که روز دوشنبه را فراموش نکنم و خودم را برای مالقات با مربی 

 راشین آماده کردم 
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 م ...سالم من مادر راشین شریعت هست -

سالم خانم شریعت ... راستش نمی خواستم وقتتون رو بگیرم ولی واقعیت این بود که  -

 من متوجه مسائلی از راشین شدم که کمی مرا نگران کرد ...

 ترسیدم ..

 چی شده ؟ -

 می تونم بپرسم شما با پدر راشین چه زمانی آشنا شدین ؟  -

 سن کمی داشتم  ... چطور ؟ -

وجود راشین با توجه به تست هایی که انجام شده و سنی واقعیت این هست که در  -

که در آن قرار داره هیچ گونه نشانه ای از وجود عالقه و عشق به جنس مخالف وجود 

 ندارد انگار هیچ تمایلی به جنس مخالف نداره و این میتونه درد سر ساز باشه ..

شدم چه خیری دیدم بهتر ... خانم من که مادرش بودم و در اوج جوانی  عاشق پدرش  -

نه پیدا ؟هر چه دیرتر بهت ... باالخره زمانش که برسه میتونه فرد مورد عالقش را عاقال

 کنه 

خانم شریعت من هیچ چیزی در وجود دخترتان نمیبینم ... مطوئن باشید مشکل ساز  -

 میشه، شما بعد از جدایتون رابطه عاطفی با کسی داشتین ؟
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ست اطالعات زندگی من را بدست بیاورد یا نگران بچم عصبانی شدم ... این زن می خوا

 بود /؟؟

به نظرتون تاثیر داره که من االن عاشق هستم یا نه ؟ رابطه جنسی دارم یا ندارم ؟ من  -

 صی مردمه کار شما سرک کشیدن تو زندگی خصو فکر میکنم این

نیست ذاشتین این به صالح فرزندتون شما بحران های زیادی را پشت سر گمعلومه  -

اگر رابطه ای دارین سعی کنید دخترنون متوجه نشه تا از جنس مخالف زده نشه .. به 

 هر حال زندگی دخترتون در دستان شماست ...

خواهش میکنم به من درس ندید ... من میدونم با بچم چی کار کنم ... لطفن هیچ  -

که تو کالس تست یا امتحانی در مورد احساسات دخترم ازش نگیرید، با چند تا تست 

و دانشگاه یاد گرفتید نمی تونید زندگی را پیش بینی کنید ، گاهی سیلی هایی از این 

 زندگی می خورین که دردش را هیچ وقت فراموش نمی کنید ... ممنون، خدا نگهدار

کیفم را دردستم گرفتم و خارج شدم .. من که زود عاشق شدم چه تاجی بر سر بلند شدم 

حس عالقه راشین به پسر بخواهد برای من مفید باشد هر چه دیرتر خانواده ام زدم که 

 بهتر !!!
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با خودشان بزرگ شده بود ... من هم   ورق های زندگی زده شده بود و مشکالت بچه ها

رامتین بزرگ شده بود ... باید آمادگی برای هر اتفاق ساده را در زندگی ام داشتم ...

س و مدرسه فراری بود .. هر روز یک بازی جدید میدید مادر ش زن موفقی شده و از در

 داشت 

 مامان من نمیخوام برم مدرسه  -

 چرا ؟ -

 می خوام کار کنم  -

ای وای بر من ، حاال با این چی کار کنم اگر جبهه بگیرم مصمم تر می شود و اگر حمایت 

 کنم کار اشتباهی کردم ... خدایا کمکم کن ... 

 خوب کجا ؟ -

را در کارچاپ میزنی ... وضع مالی و درامدت هم خوبه منم ببین مامان تو حرف اول  -

 میام پیش تو ...

خیلی خوبه .. ولی میدونی من خیلی سخت گیرم و قوانین باید راعت بشه و تو توحرفه  -

 ای باشی که مناسب خودت باشه 
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من از االن نمیخوام مسئول بشم ولی می خوام از حاال کار را کامل یاد بگیرم درس  -

خیلی آینده نداره من باید کار را بلد باشم و به تومشاوره بدم ... کمت  خوندن من

 کنم

خدای من بچه ای که در دستان من بزرگ شد حاال می خواهد حرف از مشاور شدن برای 

 من زند ... من چه کنم ؟

سعید خیلی فرق داری اجازه میدی  ارامتین من ایده های تورو خیلی دوست دارم ب -

 تا جوابتو بدم ؟ چند روز فکر کنم

مامان هیچ وقت اسم اون مرتیکه نفهم رو جلوی من نیار من بچه تو هستم اون هیچ  -

 کس من نیست ...

 میدونم عزیزم ... ببخشید ... من در این مورد با تو صحبت میکنم ... -

 گیج بودم باید تصمیم درست میگرفتم نباید عجوالنه تصمیم میگرفتم ... 

زدم از مدیر مدرسه اش کمک خواستم و به این نتیجه رسیدم که  با کوروش و مهرداد حرف

با پیشنهادش موافقت کنم .. مدیر مدرسه اش یک ماه به رامتین مرخصی داد راضی کردنش 

سخت بود ولی وقتی فهمید میخواهم کاری کنم که رامتین از درس و مدرسه عقب نیافتد 
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تا ببینیم آیا میتوان رامتین را راضی به  قبول کرد و قرار شد این بین من و او باقی بماند

 برگردادن به مدرسه کرد یا خیر ؟

ببین رامتین من با درخواستی که داری موافقم بیا چاپخانه ولی میخوام توقسمت  -

ماشیت آالت و قطعات کار کنی ... نگران حقوقت هم نباش چند وقت آنجا باش و 

حی هست یه پیرمرد که سنی ازش بعد که کار را یاد گرفتی مسئول آنجا آقای ریا

گذشته و در آستانه بازنشستگی قراردارد ... اون که رفت تو همه کاره اونجا میشی ... 

 خیلی بداخالقه ولی کار بلده ... کار را از دستش بقاپ ...

 ممنون مامان فکر نمی کردم موافقت کنی  -

 تو زندگی من هستی رامتین همه چیز برای تو هست -

 شغولی داشتم ... اولین کاری که کردم با آقای ریاحی صحبت کردم فکر درگیر و م

 در اتاقم نشسته بودم صدای درب انتظار مرا از بین برد ریاحی بود 

 سالم خانم با من امری داشتین ؟ -

 بشین آقای ریاحی .. -
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سال داره دچار نوعی غرور شده که چون این  61ببینید ... واقعیت اینه پسر من رامتین  -

چاپخانه مال من هست درس خوندن اون بی ارزشه و باید از االن کا رو شروع کنه ... 

نمیتونستم مخالفت کنم ... اون باید درس بخونه ... خیلی فکر کردم بهترین گزینه ای 

 که می تونه به من کمک کنه شما هستید ...

 من ؟ خانوم چه کاری از دستم بر میاد ؟ -

متین گفتم بیاد تو قسمت شما ... گفتم خوبکار کن .. همه کار ... راستش من به را -

آقای ریاحی بازنشست میشه و تو مسئول آنجا می شی ، راستش من ازت میخوام تا 

می تونی از رامتین کار بکش ... رحم و دلسوزی نکن ... سرش داد بزن و تحقیرش 

ی کن که تو هیچی نمیشی اگر عرضه داشتی درس میخوندی ... یادت باشه آقا

ریاحی بجزمن و شما کسی قرار نیست متوجه بشه که رامتین پسر منه ... اگر خواست 

حرف بزنه که من مادرش هستم .. اجازه نده و برخورد تند داشته باش ... تا میتونی 

 تحقیرش کن که درس نخونده ...

 خانم ... آخه من چطور با پسر شما این کارو بکنم  -

حق من و پسرمه .. این کار تو بی اجر نیست من  ریاحی ... این بزرگترین لطف در -

 جبران میکنم .
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 چشم خانم.. -

 ریاحی رحم و عاطفه نداشته باش ...  -

خانم ما چند ساله شما رو میشناسیم ... هیچ وقت ازتون اشتباهی ندیدم ... حتمن  -

صالح بچتون رو خودتون خوب میدونید ... چشم ... بقول معروف پوستشو میکنم ... 

 کاری میکنم که آرزوش دوباره درس و مشق و کتاب بشه 

 ن هست ..ممنون ریاحی جبران میکنم، فقط حواست باشه تو نمیدونی این پسر م -

 رو چشمم خانوم  -

دلم می سوخت برای تنها پسرم که قرار بود تحقیر شود ...و کارهای سخت بکند ولی او 

 برای آنکه روزی همه کاره اینجا شود باید روزهای سخت را هم تحمل کند . 

رامتین ... پسرم ، همه چیز آماده هست از فردا به چاپخانه بیا  و مشغول کارت بشو  -

 باشد هیچ کس نمیداند تو پسر من هستی ولی حواست 

 چرا مامان ؟ خوب بگو -

نه .. می خوام کارهایی که کارگرای اونجا میکنن عادی باشه و اگر چیزی دیدی به  -

 من بگی ؟

 خنده ای کرد 
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 جاسوس بشم ... -

 نه ... می خوام راحت کار کنی  -

ر گرفته بودم را نشانش صبح روز بعد رامتین را به چاپخانه بردم ... جایی که برایش در نظ

 دادم و گفتم برو پیش آقای ریاحی و بگو از طرف من هستی 

 مامان تو هم بیا  -

 نه ... یاد بگیر رو پای خودت بایستی  -

رامتین مشغول به کار شد ... صدایش در نمیامد .. سخت کار میکرد ... شبها دیر وقت می امد 

و خسته بود ... دست هایش همه زخمی شده بود ... از درد و خستگی بیهوش می شد ... 

ناهید را صدا میزدم و میگفتم در خواب برایش پماد بزند ... می دانستم خوابش سبک بود 

ا میکردم یعنی دلم برایت میسوزد ... میفهمم چه میکشی ولی نمی خواستم اگر من این کار ر

بداند تمام این سختی ها از طرف من هست بی تفاوت بودم از کارش پیزی نمیپرسیدم .. 

 سعی می کردم اکنشی نشان ندهم و در محل کار اصلن سمتش نمی رفتم 

 هم هستن ؟مامان همه قسمت ها مثل  -
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خت گیر انتخاب میکنم تا کار خوب پیش برود ... تا می تونی لین سآره ... من مسئو -

 کا را از ریاحی یاد بگیر

 نمیذاره  -

 این اولین اعتراض رامتین بود .. فهمیدم میخواهد ناله کند و بگوید خسته شدم 

 رامتین تازه جای خوب رفتی ... نگران نباش ... میخوام خوب ازش یاد بگیری  -

.. تنها کاری که به من میده میگه قطعات رو با بنزین مامان یه صحبتی باهاش بکن  -

 تمیز کن ...

رامتین اونم این کار ها رو کرده ... توبهمدیزیتش توجه کن و یاد بگیر اون نمیدونه  -

 من مادر تو هستم 

مدتی گذشت ... رامتین بی حوصله شده بود کارش زیاد بود ...ریاحی اعتراض میکرد 

هر وقت سرش داد میزنم عذاب وجدان میگیرم نمی تونم خانم این بچه مثل برگ گله 

 بخوابم

 خوبه آقای ریاحی ... تحقیرش کن که درس نخونده  -

 من منتظر بودم طاقت رامتین تموم بشه و شد 



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

331 
 

روزی هراسون و کالفه با لباس کار و دستای کثیف اومد تو اتاقم، فهمیدم چه خبره ، به 

 روی خودم نیاوردم ... داد زدم 

 ه وضعیه برای چی اومدی اینجا ؟این چ -

 مامان خسته شدم ... -

 یعنی چی ؟ کار همینه ... برو لباستو عوض کن توخونه حرف میزنیم ... -

 می خواستم آروم تر بشه تو عصبانیت نمی توانسم بگویم برو مدرسه .. و درس بخون ..

 به خانه که رسیدم .. رامتین منتظرم بود عصبانیتش کم شده بود ..

مامان چرا نگذاشتی بگم من پسر تو هستم مرتیکه هر چی دلش خواست به من گفت  -

 من دیگه نمیرم 

نمی شد رامتین ... من میخواستم کارگرا رو امتحان کنم ... ببینم تو محل کارم چه  -

 خبره ... تعریف کن 

 مامان من همه کار کردم ... حتی اونجا رو تمیز هم کردم ... مرتیکه فقط پرت و پال -

می گفت میگفت خاک تو سر درس نخونده ... مامان خودش هیچی درس نخونده 

 ولی چه دید بدی داره برای کسی که درس نمیخونه 
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 زمونه عوض شده .. -

یه کاری که من بلد بودم رو بهش گفتم من میتونم انجام بدم این قطعاتو میخواد من  -

شگاه رفتن مثل تو می تونم درست کنم ... زد پشت گردنم گفت مهندساش که دان

اد نداری ...مامان تحقریم کرد ... ادعا ندارن به چیت مینازی پسر احمق .. تو که سو

 اگر من درسمو نخونم همه تحقیر میکنن ؟

نمیدونم چی بگم ... من خواستم تو با محیط کار هم آشنا بشی ... خودت میدونی  -

برو مدرسه درستو دوست داری بیا کارخونه یه بخش دیگه ذارمت .. نمی خوای 

 بخون 

 تو نظرت چیه ؟ -

 تو باید به فکر آیندت باشی...  -

مامان می خوام برگردم مدرسه درس بخونم برم دانشگاه ... بزنم تو دهن این ریاحی  -

 احمق

 تو دلم قند آب شد ولی خونسرد و بیتفاوت گفتم 

 نمیدونم مدیرت قبول میکنه یانه  -

 اری بکن مامان میخوام برم ... تو رو خدا یه ک -
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 بذار ببینم چی میشه .. -

روز فهمید که باید دوباره به مدرسه برود و درس بخواند مدیر مدرسه  21پسر من در عرض 

قبول کرد گواهی پزشک بیاورم که مثلن پسرم مریض بوده و من دوباره مجبور شدم از معلم 

.. با جان خصوصی و کالس تقویتی کمک بگیرم که پسرم به درس های عقب مانده برسد .

 و دل تمام این کارها را کردم و رامتین به وضعیت عادی خود برگشت ...

رامتین و راشین در سر کالس مدرسه خود بودند .. من مشغول کارهای عظیم برگ و دلتنگ 

کوروش مدت ها بود او را ندیده بودم و برای دیدارش لحظه شماری میکردم .. با اینکه زمان 

ما گذشته بود نه تنها ذره ای از عالقه من به کوروش کم نشده بود  زیادی از آخرین دیار 

 بلکه هر روز بهانه هایم برای دیدارش بیشتر میشد

 کوروش دیگه طاقت ندارم ... -

 بمیرم الهی  -

 خدا نکنه ... من دیگه نمی تونم ... اگر بخوام بیام ایتالیا به این راحتی ویزا نمیدن -

 ... منم میام اونجا ...رویا میخوای بیا ترکیه یا دبی  -

 واقعن میایی ؟ -
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آره عزیزم برو هماهنگ کن بلیط بگیر برای هر کشوری که خواستی به منم بگو من  -

 از این طرف میام پیشت ...

 کوروش بریم ترکیه ... -

 خندید ... باز هم خنده ای که دل مرا برد ...

 باشه عزیزم ... تو هماهنگ کن ... -

مان زیادی نبرد و من سوار بر هواپیمایی شدم که تا چند هماهنگ کردن و بلیط گرفتن ز

عزیز ترین آدم زندگی ام ساعت بعد در فرودگاه استامبول توقف داشت و قرار بود 

 بودم . داررانه منتظر این دیبکوروش را آنجا ببینم ... بی ص،
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 فصل هفتم :

یی از زندگی ام که از همیشه برای من زمان پرواز بهترین فرصت است برای مرور فصل ها

من گذشته ، دوباره مرور کردم خاطراتی را که ای سالها من از سر گذراندم و دوباره فکر 

کردم که اگر در این سالها کوروش نبود من چطور میتوانستم راه زندگی ام را پیدا کنم ... 

بودم و سفرهایی که به شوق دیدار کوروش انجام میشد ، پرواز هایی که من همیشه تنها 

برگشت هایی که حتی دوست نداشتم فکر کنم که دوباره تنها شدم ... سالهایی زیادی از 

عمرم گذشته بود و هنوز هم کوروش اصرار داشت که من پیش او بروم و مشکالت زندگی 

را فراموش کنم میگفت از زندگی ات لذت ببر زندگی که بجز لحظاتی که با خودش بود 

ارهایم افتادم ... یاد راشین و رامتین ... دلم گرفت ولی من هم حق یاد کلذتی در آن نبود 

 زندگی دارم من نیز نیاز به تفریح دارم ...

کوروش در یونان منتظر من بود و من بی صبرانه منتظر لحظاتی بودم که بتوانم به هیچ چیز 

 ود ...فکر نکنم و در آرامش در کنارش لحظات را سپری کنم ... دلم برایش تنگ شده ب

 چشمانم را بستم تا برای رسیدن سرحال تر باشم 

 رویا نمیشه نری ... اینجا کلی کار داریم  -

 نه مهرداد به این سفر نیاز دارم ... به بچه ها گفتی ؟ -
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 نه امروز میگم ، چهارشنبه باید برم ... مگه چند روز نیستم که اینطوری شدی ؟ -

 بچه ها هستن ازشون کمک بگیر ... -

هیچ کس بجز خودت نمیتونه اینجا مدیریت کنه .. فقط خودت از پس این همه رویا  -

 آدم با اخالق های متفاوت بر میایی ... 

مهرداد زمانی که من ایتالیا بودم تو از پس هر کاری بر اومدی پس برای دوهفته انقدر  -

 منو حرص نده ...راستی مترجم پیدا شد ؟

 نه  -

ب که به زمان انگلیسی و فرانسه تسلط داشته باشه چرا ؟ مهرداد برگشتم یه مترجم خو -

 میخوام اینجا باشه ... سنش و جنسیتش مهم نیست ولی دوباره نمیخوام نه بشنوم ...

 تو تو هر شرایطی حرفت را میزنی ... -

 از دستم ناراحت نشو اخالق منو میدونی  -

 کاش سعید قدرتو میدونست ... -

امی می تم  هر وقت اسمش میاد یاد سونحرف اونو نزن که چند ساله از دستش راح -

 افتم .

 راستی تو با کی میری ؟؟ -
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 تنها . -

 یه لبخند از روی شیطنت تحویلم داد 

 اذیت نمیشی ؟ چرا بچه ها را نمیبر ی؟ -

 بعضی سفرا تنها خوبه !! -

 بله ... -

خوب مهرداد دیگه سفارش نکنم ... کار زیاد داریم حواست به راشین باشه از کار  -

بچه های نزنه  بگه مامانم نیست تحویل نده ... رامتین هم خیالم راحته جون تو جون 

 من ... ممنون 

 برو خدا نگدار -

ارم با کوروش هشت ماهی می گذشت ، این چند سال اخیر دوقت کمی داشتم از آخرین دی

ای حداقل سالی یکبار به یکی از کشور ه بیشتر برای خودم باشم سعی میکردم میکردم سعی

ببینم چند هفته ای با او باشم و بعد برگردم ، پیشنهاد  اطراف سفر کنم و کوروش را آنجا

کوروش اینبار یونان بود ، همیشه در پایان هر سفر میگفت رویا بیا ایتالیا و برای همیشه اینجا 

همیشه می گفتم باشه فکر میکنم ... همیشه سعی می کردم آخرین کسانی که از باش و من 

سفر های من باخبر می شوند بچه هایم باشند ، ناهید اولین نفر بود که متوجه میشد و رامتین و 
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ار کسی دراشین آخرین ها برایم سخت بود پسرم ، دخترم بزرگ بودند میدانستند به دی

کوروش را می شناخت هیچ وقت حرفی از رابطه مانمیزد نمیدانم میروم ، رامتین با آن که 

 میدانست یا نه !!

 ناهید بچه ها اومدن ؟  -

 بله خانم  -

 اگر زحمت نیست بگو بیان پیش من کارشون دارم ... -

همه چیز خوب بود رامتین و راشین رابطه خوبی داشتند خواهر برادر های خوبی بودند 

دترین خصلت آن این بود که دوست داشت از هر کاری سر رامتین هنوز وابسته من بود و ب

در بیاورد ! ولی راشین همچنان تودار و مغرور که هر بار که حرص می خوردم یاد سعید 

میافتادم که دوباره لعنتی را براخودش میخرید !راشین اواخر دوره کارشناسی خود بود 

به کار بود دلش پست طراحی می خواند و در قسمت طراحی و چاپ کارخانه مشغول 

مسئول می خواست و میدانست تا مدرک در دست نداشته باشدچنین چیزی امکان پذیر 

نیست ، رامتین بعد از دوره کوتاهی که در عظیم برگ کارکرد و بعد از تحقیر های ریاحی 

روی آورد و مهندسی مکانیک از بهترین دانشگاه تهران نتیجه  نبشدت به درس خواند

طبق خواسته خودش در قسمت ماشین آالت چاپخانه مشغول به کار شد و  زحماتش شد ،
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پستی که الیقش بود احترام فوق العاده زیادی به آقای ت آنجا را به عهده گرفت یمدیر

ریاحی می گذاشت و همیشه می گفت برایم پدری کردین و همیشه ریاحی خجالت می 

هایم از خدا طلب بخشش می  کشید و میگفت پسرم مادرت از من خواست من سر نماز

 کردم که تو را اذیت میکردم ... 

 مامان ، مامان کجایی ؟ حواست نیست ؟ -

جانم ببخشید بچه ها ... می خواستم بگم من دو هفته نیستم میرم یونان .. مراقب  -

خودتون باشید و هوای همدیگه و چاپخانه رو هم داشته باشید ، مهرداد و ناهید 

 ست ... منم در تماس هستم حواسشون به شما ها ه

 مامان با کی میری ؟ -

 راشین جان تنها میرم ، اونجا پیش یکی از دوستام هستم ... -

 قیافه رامتین به هم ریخت نگاهی کرد ...

این کشور و پیش اون مرتیکه حروم زاده ؟ می ترسه بخواد بیاد ایران تو رو میکشونه  -

 ؟اون کشور ... تو هم راحت پاشو برو

 .. این چه طرز حرف زدنه ؟رامتین . -

 میدونم میری پیش اون سعید لعنتی  -
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ببین رامتین ... اینکه من کجا برم یا نرم و پیش کی باشم اصلن نه به و نه خواهرت  -

مربوط نیست ... احترام بذار و از من هم احترام ببین ... ولی برای اینکه خیالت راحت 

خبر ندارم و نمی خوام هم داشته باشم ... بشه ... باید بگم من از اون سالهای ساله که 

 ربطی نداره تواینکه چه کسی همراه منه تو یونان کاملن شخصی هست و به 

 راشین با شیطنت نگام کرد ...

 مذکره ؟ -

 شیطون نشو !!!! -

 مامان چی برام میاری ...؟ -

 راشین تو چی میخوای ؟ چیزی هست که نداشته باشی ؟ -

 خنده هاش دیونم میکرد... شیرینی خاصی تو وجودش بود 

رامتین تو هم برای من ادای پسر های غیرتی رو در نیار من هیچ وقت کاری نمیکنم که باعث 

 آبرو ریزی تو بشم ...

 میدونم مامان ... یه لحظه فکر کردم میری پیش اون حروم زاده ...  -

 ش نفرت دارم خیالت راحت ... رامتین انقدر که تو از اون بدت میاد منم از -
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 ممنون -

 من از شما دوتا ممنونم که دلیل زنده بودن من هستین  -

زندگی ام را دوست داشتم سالهای زیادی گذشته بود بچه هایم بزرگ شده بودن و من در 

آستانه میان سالی بودم بجز لحظاتی که با کوروش بودم هیچ لذتی از زندگی ام نبرم ... 

ن انرژی بزرگ کردن بچها را داد و توان مرا برای زندگی بیشتر کرد وجود کوروش به م

همیشه مدیون محبت هایش بودم واین مسافرت های کوتاه توانی را در وجودم ذخیره می 

 کرد که بتوانم مشکالت راتحمل کنم .

به لحظه های فرود نزدیک شدیم هنوز هم مثل روزهای جوانی ام وقتی می خواستم 

دلشوره داشتم ... دستم را به سمت گردنم بردم زنجیرش را لمس کردم ..  کوروش راببینم

آرام شدم ... هواپیما بر زمین نشست و من در فرودگاه آتن تنها شدم همسفر هایی که نمی 

 شناختم در بزرگی فرودگاه گم شدند ..

ل میدادم که من زود تر از کوروش رسیدم ، قرار بود به هتل بروم و آنجا منتظر او باشم احتما

تا شب کنارم باشد . این انتظار شیرین بود ... از فرودگاه بیرون آمدم ... شهری زیبا با مردمانی 

مهربان و خونگرم ... همه لبخند به لب داشتند و همه راهنمای خوبی برای مسافران خارجی 

را برای سوار شدن بودند ... آدرس هتل را به راننده تاکسی نشان دادم و با لبخند او مهر تایید 
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هتلی زیبا در کنار ساحل ... زنان و مردان جوانی که دست در دست هم از کنار هم گرفتم ... 

بودنشان لذت میبردند ... این من بودم که انتظار می کشیدم .. البته چند ساعت بعد من دست 

ن خواهد در دست کسی خواهم داشت که در د تمام تنهایی ها را پنهان خواهد کرد و از بی

وسایلم را در اتاقی که در اختیارمان قرار گرفته بود قرار دادم ... با لذت خاصی برد .... 

وسایل را مرتب کردم ... کمی شیرینی و سوغات از ایران برای کوروش گرفته بودم آنها را 

ان در کشو جا دادم ... لباس راحتی به تن کردم و خودم را برای استقبالش آماده کردم ... زم

داشتم ، زمانی مناسب برای حمام رفتن و استراحت کردن ترجیح دادم غذای سبکی بخورم و 

لذت هر چیزی را با او و در کنارش از دست ندهم .... روی تخت رفتم وچشمانم را بستم تا 

 کمی خستگی سفر از تنم دور شود ...

. انتظار شیرینی داشتم .. ساعتی گذشت ... بیدار شدم  به حمام رفتم و آماده آمادنش شدم ..

 انتظار دیدن کوروش ...

بعد از ظهر حوصلم سر رفت به لب ساحل رفتم و عشق بازی مردم آنجا را نگاه کردم هوای 

آزادی که در این شهر بود و هیچ کس به دیگری کاری عالی لذت آبتنی بوسه های عمیق ...

کردم ... سالها بود که از دریا  نداشت مرا محو تماشا کرده بود ... ساعتی به ساحل نگاه
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وحشت داشتم ... من که روزی مشتاق دریا بودم امروز میترسیدم ... یاد خاطرات تلخی می 

 افتادم که نمی خواستم به آنها فکر کنم ....

- Qui ci sonole mie braccia 

یا نه  ه کرد که آغوشم برای او جا داردمجمله ای ایتالیایی را شنیدم که مردی در گوشم زمز

.... 

نگاه کردم چرخیدم ... با لبخند ... نگاهم کرد ... کوروشم بود ... بهترین مرد دنیا .. بهترین 

 انسان ...

 کوروش ... -

بغلم کرد و بوسیدمش .. این بار من مرکز عشق ورزی شده بودم و اطرافیان نگاهممی کردند 

 بود  ... انگار همه فراموش کرده بودند که این زن تا کنون تنها

 عزیزم چطوره ؟؟ -

 کوروش بی قرارت بودم ... کی رسیدی ؟ -

... طاقت نداشتم  ههمین االن ... بریم تو اتاق وحشت میکنی ... چمدون ها وسط اتاق -

 مرتب کنم ... حدس زدم زود رسیدی و اومدی اینجا 
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 من انتظار شیرینی را برای دیدنت گذراندم  -

حل جای مناسب برای با کوروش بودن نبود ... نگاهم با نگاهش یکی شد ... انگار لب سا

 دستش را گرفتم و به سمت هتل روانش کردم 

 رویا شیطون شدی ؟ -

 نگاهش کردم و دوباره صورتش را بوسیدم ... دلم برایش تنگ بود ...

بهترین لحظات مثل همیشه در کنارش گذشت نمی خواستم تمام شود ... دو هفته رویایی در 

من باید آماده برگشت به ایران میشدم ... خبر نداشتم ی زندگی .... آتن کنار کوروش یعن

  …سونامی در راه بود 

 کوروش نمی خوام برم ..  -

من دیگه با تو هیچ جا نمیام ... هر وقت میایم سر حال و خوشحالی موقع برگشت  -

 دلت میگیره ... اینجوری که نمیشه 

 بخاطر اینکه خودت خوبی ... -

این زندگی بردار بیا اینجا بچه هات هم دیگه بزرگ شدن بیا  رویا ... دست از سر -

 اینجا یه زندگی آروم داشته باش



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

345 
 

 تو که همیشه پیشم نیستی...  -

کنارت می مونم ... مواظبت هستم رویا باور کن آدم میتونه دوتا زن رو با هم و هم  -

 زمان دوست داشته باشه ...

 بذار فکر کنم بهت خبر میدم ... -

ساله همدیگرو  21نه دیگه ... رویا اینجوری نمیشه ... من و تو با هم زندگی کردیم  -

میشناسیم ... رویا این دفعه سه ماه وقت داری ... یا سه ماه دیگه تو فرودگاه می بینمت 

 یا هیچ وقت دیگه منو نمیبینی ... فکراتو بکن 

و این زندگی تو هستی ؟ میدونی وقتی نباشی من می میرم .. میدونی تنها امید من ت -

رامتین .. راشین ... ایران همشون بهونس ... من فقط تو بغل تو آرامش دارم ... نگو 

 نیستی .. نمی خوام نباشی

 رویا تصمیم بگیر به اندازه کافی زجر کشیدی سه ماه وقت داری ...  -

 کوروش ....  -

 حرفمو زدم .. فعلن بیا استراحت کن ... -

با آنکه سنی از من گذشته بود ولی ودنش مرا بشدت ترسوند حرف های کوروش برای نب

 حس نیاز به محبت و دوست داشتن را در وجودم احساس می کردم .



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

346 
 

 ولی حرف های کوروش مرا وادار کرد تا در این مورد فکر کنم ...

 کوروش .... من دوستت دارم  -

موش کردم باید به کشورم لبخندی با تمام وجود به من هدیه کرد و باز مرا دیوانه کرد و فرا

 باز گردم .

روز سخت برگشت به ایران دوباره مثل همیشه ساکت و کم حرف شدم دوباره دلم نمی 

خواست برگردم ... دوباره دلم با او بودن را می خواست ولی چاره ای نبود و این هواپیمای 

را کسی نمیدانست لعنتی مرا به فرودگاه تهران رساند روز برگشت و ساعت رسیدنم به تهران 

 ی جای گرفت و مرا به خانه ام رساند .... ... چمدان کوچک من در تاکس

 سالم خانم ، خوش اومدین  -

 سالم نغنه خوبی ؟ -

 ممنون ... خوش گذشت خانم ؟ -

 می خواستم بگم جات خالی ولی جای او خالی نبود ...

 انشاهلل برای شما ... بچه ها کجان ؟ -

 دارین ؟سرکار هستن ... چای میل  -
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 نه .. میخوام برم چاپخونه ...  -

معلوم شد آقا رامتین به شما رفتن ... مثل خودتون مسیولیت پذیر هستن ... هیچ کس  -

 حاضر نیست با این خستگی راه بره سر کار ...

اشتم و به سمت کیفم روبردحوصله حرف زدن با نغمه رو نداشتم ترجیح دادم برم چاپخونه 

 م طاقت نیاورد سر راه به مهرداد زنگ زدمچاپخانه حرکت کردم، دل

 سالم مهرداد  -

 سالم کی رسیدی ؟به به ... -

رفتم خونه ... االن هم تو راهم ، بچه هام چطورن ؟دارم میام  امروز صبح، اول -

 چاپخونه ، چه خبر ؟

 هیچی امن و امان ، جفتشون خوبن .... -

 مترجم پیدا کردی ؟ -

 کار و چاپخونه بودی . فکر کنم تمام مدتی که اونجا بودی فکر -

 منو نپیچون بگو کسی پیدا شد یا نه ؟ -

 آره ... حاال بیا صحبت میکنیم ، غذا سفارش بدم ؟ -

 آره بده ... تو این ترافیک معلوم نیست کی برسم  -
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در نمیه های بهمن در شهر تهران حکم فرمایی میکرد ، سرد ترافیک سنگینی در صبحی 

م ... خودم هم دلم می خواست بروم خسته بودم دوباره به حرف های کوروش فکر کرد

دیگه نمیخوام اینجا باشم با این همه گرفتاری و مشکالت ... خدای کمکم کن که بروم ... با 

پرورش افکارم موفق شدم تا از ترافیک فرار کنم و متوجه شلوغی شهر نشوم ... به چاپخانه 

ا نیز با خود ادغام کرده بود و فضای رسیدم ... به حیاط بزرگی که دو ساختمان از اطراف ر

بیشتری برا برای ورود افراد به خود جای داده بود با خرید دو ساختمان قدیمی ساز اطراف 

پیدا حجم کار را نیز افزایش  به واسطه بزرگ بودن آنجا  چاپخانه ، فضای بدست آمد که

 کرد ...

 داشتم وارد می شدم که نور ماشین راشین چشمانم را زد ... 

 سالم مامان جونم ، خوش گذشت ؟ چی اوردی برام ؟ -

 سالم عزیزم ... خیلی خوب بود ... کجا میری ؟ -

 میرم کالس نقاشی دیرم شده  -

 رامتین کجاست ؟ -

 دردونه تو اتاقشه ... -

 راشین ....  -
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 منتظرم کادوهامو ببینم .... -

 تو و سحره ... بگو اونم بیاد با هم نصف کنید ... هرچی هست مال -

 خوش بحالش .. -

 برو هم من دیرم شد و هم تو  -

کار نیمه تمام من به دستان راشین رسید ... خوشحال بودم که اگر من در دوران عاشقی گیر 

ین به دستان راشین به اتمام میرسید و در اراه را باید افتادم و نقاشی ام نیمه کاره ماند این 

وارد دفترم شدم نگاهی به  حرفه موفق می شد او نباید مثل من درگیرعشق و عاشقی می شد .

می جنگیدم تا دفتری داشته باشم ... خودم پا به پای اطرافم انداختم روزهایی که به سختی 

کارگران کار میکردم ...من زندگی ام را به سختی ساختم و دیگران می گفتند دیدی بچه 

ن راحتی بزرگ شدند ... دیدی به همین راحتی زندگی ا ت رنگ خودش را هایت به همی

 ثابت کرد ... دیدی ...

 تو فکر چی هستی؟ -

 سالم  -

سالم چند بار صدات کردم دیدم نه اینجا نیستی انگار هنوز تو آتنی ... یا خسته راه  -

 هستی ؟
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 نبود ؟ مهرداد دوست داری سر به سر من بذاری نه ؟ کار اینجا چطور شد ؟ مشکل -

 نه ... همه چیز خوبه .  -

 و .... مترجم چی شد ؟ -

دو نفر بودن که از همه بهتر بودن تو روزنامه و اینترنت آگهی دادیم ... یکی یه دختره  -

بود که کارشناس ارشد زبان انگلیسی بود فرانسه هم بلد بود ولی یه نفر هم بود که 

مسلط به انگلیسی ... فرانسه ایتالیایی  مقیم ایران نبود ... تو اروپا زندگی کرده بود ولی

و کمی هم آلمانی بود ... که قاسم پور گفت این بهتره ... منم دیدم هر چی باشه 

مسئول بخش ترجمه قاسم پور هست گفتم ازش تست بگیر و االن  مشغول به کاره .. 

 فقط ...

 فقط چی ؟ -

 هیچی ... خودت یه روز ببینش  -

 باشه . -

 خوبین ؟ زحمت افتادین بچه ها دسته گل به آب ندادن  ،هر دوچه خبر الهام .. سحر -

میرفت پیش راشین ... حرف های اینا نه ... همه چیز خوب بود سحر تقریبا هر روز  -

 تموم شدنی نیست ... االنم داره میاد اینجا
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وای چه خوب دلم براش تنگ شده ..راستی چرا من اینهمه دختر تو رو دوست دارم ؟  -

 میره  دلم براش ضعف

اونم تو رو خیلی دوست داره یه عمه می گه صد تا از دهنش می ریزه ... خدا بخیر  -

 رونه ذبگ

 مهرداد یه چیزی تو دلت مونده .. خوب بگو .. می خوام بدونم چرا نمی گی ؟ -

 چی بگم ... راستش ... ولش کن نمیخوام فکر تو هم مشغول بشه -

 مهرداد  -

 قضیه ... مربوط به ..  -

 ره ؟مربوط به سح -

 سحر ؟ آره .. آره سحر ... میخواستم راجع به سحرحرف بزنم -

 تعجب کردم این همه مٍن مٍن کرد تا در مورد سحر حرف بزنه؟

 خوب ..  -

 فکر کنم دخترم .. دخترم سحر عاشق شده  -

 عاشق ؟ کی ؟ -

 رامتین ... -
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 چه خوب ... -

 الهام هم همین رو میگه ولی رویا درک کن من پدرم ... نمیتونم ... اذیت میشم  -

 دیونه .. نگران نباش ...ولی من تو این مدت چیزی نفهمیدم ، یعنی رامتین حرفی نزد . -

 بچم ازت خجالت میکشه  -

 خودم درستش میکنم ... فکر کن فامیل میشیم  -

 رویا بدت نیومد ! -

 نع -

من از این اتفاق خوشحال بودم ولی در صورت مهرداد غمی همراه با استرس پنهان بود که 

 من به آن توجه نکردم 

با خوشحالی به خانه رفتم ... فکر آینده رامتین  نگرانی مرا زیاد میکرد ولی از انتخابی که 

رده بود داشت خوشحال بودم در رفتارش دقت کردم ... حدس من درست بود رامتین تغییر ک

 مم!!هدرگیر حس عاشقی بود ، ولی شرم و حیای او مانع از آن بود که بگذارد من بف

ولی راشین دور از هر گونه حسی به جنس مخالف به کار و نقاشی خود مشغول بود ... هیچ 

میکرد ، چرا باید از هر مردی فاصله بگیرد و چرا اینهمه فردی را نمیدید و کم کم مرا نگران 

 جود او موج میزد ؟ترس در و
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 رامتین لحظات خوبی را میگذراند و حضور سحر به بهانه راشین در خانه ما بیشتر بود ولی

انگار جایی از کار ایراد داشت هرچقدر رامتین خوشحال و راضی به نظر میرسید و لی در 

مم نگاه سحر غمی بود که مرا میترساند ، سعی میکردم بیشتر در خانه باشم تا بتوانم بفه

 مشکل کار کجاست 

 خانم دستتون درد نکنه نغمه خیلی از بلوزش راضی بود  -

 کاری نکردم اونم مثل دختر من -

ولی نبود حس خوبی درباره این دختر نداشتم ... و بخاطر اینکه در خانه من بزرگ شده بود 

 فقط گاهی به رسم سوغات هدیه ای هم به او میدادم

 ین همیشه به من لطف داشتین ممنون رویا خانم، شما و آقا رامت -

نغمه دختر زیبایی شده بود ، با وقار و جذاب ، که من نمیتوانستم از این موضوع بگذرم ، 

روزهای طالیی پسر من در گذر بودند و این برای من لذت بخش بود ، کم کم وقت آن بود 

 که من از این عالقه باخبر بشم 

 رامتین روزهایی خوبی را میگذرانی نه ؟ -

 لی ... ولی واقعیت اینه که کمی از شما خجالت می کشم خی -
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 خاب تو احترام میگذارم تاین حرفو نزن ، من به ان -

 من در اتاق تنها پسرم مشغول حرف زدن بودم که در باز شد و نغمه با سینی چای وارد شد ...

 رامتین خسته نباشینسالم خانم ، سالم آقا  -

 مرسی نغمه .. راستی کتابتو خوندی -

 بله ممنون ، میارمش براتون  -

 نمیخواد ... برای خودت خوشم میاد مثل خودم کتاب خون هستی -

 بفرمایید ، با اجازتون من برم  -

نغمه رفت و من در فکر سحر  بودم که پسر من چه رفتاری داشته که باعث شده این 

 خوشحالی در صورت سحر نباشد !

روزه من به سرعت میگذشت و من  91روزهایمان و روزگارمان در گذر بودند فرصت 

میخواستم زندگی رامتین در این مدت به نتیجه برسد و بعد برای زندگی ام تصمیم بگیرم 

 .. دلتنگ کوروش بودم 
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انی در خانه بگیرم و مهرداد را با ی به ما نمیزنند تصمیم گرفتم مهموقتی دیدم بچه ها حرف

مانجا نیت خود را به همه بگوید ... او الهام و سحر دعوت کنم و از رامتین بخواهم که ه

 میدانست که من راضی هستم و باید تکلیف این دختر را زودتر روشن میکرد 

همیشه که نغمه و ناهید از مهمان های من پذیرایی می کردند مرا  روز مهمانی بر خالف

ز تنها گذاشتند ... راشین که ظرفی را جا به جا هم نمی کرد و من مسئول پذیرایی ا

همیشه زود به خانه می امد دیرتر از همیشه آمد ، که رامتین خانواده عروس آینده ام بودم 

تا .. و ما منتظر رامتین تا بیاید وسحر و راشین مثل همیشه مشغول حرف های پنهانی بودند .

 حرف ها زده شود

 ... خانه آمدبه شب سر حال و مرتب  1یک مهمانی بسیار ساده و معمولی رامتین ساعت 

رامتین جان ... ببین من دیگه نمیخوام این خوشی فقط تو دل شماها باشه ... ما هم حق  -

 داریم .. پس اینجا اعالم کن و اجازه بده ما هم منتظر لحظات خوب باشیم 

خیلی خوشحالم که با انتخاب من موافقت کردی ... من به خودش هم گفتم که اصلن  -

انتظار موافقت مامان رو نداشتم ... عمو مهرداد و الهام خانم که فامیل نزدیک ما هستن 

راستش من مدتی هست که همه حرکات این دختر رو زیر نظر دارم از همه نظر مورد 
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عمو مهرداد درحقم پدری کنه و اجازتون میخوام تایید هست و متانت خاصی داره با 

 از نغمه برام خواستگاری کنه 

خشک شدم ... نگاه من رو به سحر بود من و سحر زیر لب جمله رامتین را تکرار کردیم 

... سحر هیچ حرکتی نکرد ... مات و مبهوت به بشقاب جلوبش نگاه کرد و الهام سریع از 

 و در گوشش حرفی زد و بعد نگاهی به رامتین کرد  جایش بلند شد و به سمت سحر رفت

 مهرداد جو را سنگین دید ... از جایش بلند شد ... خود شد ... 

 فقط میگم دقت کن پسرم .. رامتین من همیشه خوشبختی تو رو خواستم ...  -

 ممنون عمو جان .. باورتون نمیشه من چه حس خوبی دارم -

 مهرداد با پشت دست به شانه رامتین زد 

 خوب امیدوارم خیر باشه  -

با رفتن مهرداد و خانواده اش جنگ اصلی در خانه من شروع شد ... راشین بی تفاوت به 

 فریاد های من در اتاق رامتین تمام شدنی نبود اتاقش رفت و 
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ی که تو این چه غلطی بود که تو کردی ؟ اون دختر بدبخت سحر ... چه رویاهای -

سرش  نقش نبست .. حاال می فهمم هر وقت می اومد اینجا چرا غمگین میرفت ... 

 رامتین همین جا تمومش میکنی ... من نمیذارم ...

صبر کن مامان تند نرو ..  سحر هر فکری کرد تو خیال خودش کرد ... من نقشی  -

م به دستش بخوره ... نداشتم ... نغمه تو پاکی مثال نداره باور کن تا حاال نذاشته دست

 همش میگه محرمت بشم بعد ... من نغمه رو می خوام ... 

یاد خودم افتادم ... بحث هایم با مادرم ... کاش اون روز ها جلویم را گرفته بود ... کاش 

 من وارد خانواده شریعت نمیشدم 

 ببین رامتین من نمیذارم ...  -

یکه پولدار نشدی ... االن حس ملک خودتو یادت رفته مامان ... مگه تو زن اون مرت -

 خانوم رو داری ... نه مامان تو ملک نیستی 

اٍ .. اٍ  ببین چه پرو شده ... آره من ملک نیستم . ولی یادت نره من بچه کی بودم یه پدر  -

درست حسابی و یه مادر فرهنگی منو با نغمه ای مقایسه میکنی که بچ سرایدار خونم 

 بوده ؟ نه رامتین ... شده تو رو بکشم ... خودم رو بکشم نمیذارم ... حاال ببین 

 ردی مجتبی به من نمیدش ؟میرم عقدش میکنم فکر ک -
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پدر زن نمونه ... از خداش باشه دسته گلم بره تو خونش ... رامتین بدون هیچ به به ... -

بحثی جدی جدی میگم که این عشق و عاشقی رو تموم می کنی ... از فردا هم 

 مجتبی . زن و بچش دنبال خونه میگردن 

 اری ...مامان فکر میکردم مخالف باشی ولی نمیدونستم منطق ند -

وقتی تو مادرتو با این دختره سرایدار مقایسه میکنی .... بهتره من با تو حرف نزنم ،  -

مگه من تو رو از سر راه پیدا کردم که راحت بذارم هر غلطی دلت می خواد بکنی ... 

 من نمی گم برو سراغ سحر میگم درست انتخاب کن ... همین ...

 من انتخابمو کردم ... -

ز میشه ... یادت نره من رویا هستم همون که دست خالی بدون پس ببین کی پیرو -

اینکه یک کلمه حرف زدن بلد باشه اومد تو یه کشور غریب و تو رو پس گرفت ... 

 یعنی من عرضه ندارم تو رو از بچه ای که تو خونه من بزرگ شده جدا کنم ؟

 مامان ... من نغمه رو دوست دارم  -

 .. خودت با نغمه صحبت کن ... کاری نداری که من نمیذارم ، رامتین بحث نکن . -

 آره به همین راحتی با نغمه حرف میزنم و میگم عزیزم مامانم میگه نه .. برو گمشو ... -
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ترجیح دادم ادامه بحث را برای یک روز دیگ بذارم ... پسرم من درگیر شده بود و من 

بود در تمام مدتی که ما در  باید به او کمک میکردم ... اما راشین انگار از دنیای دیگری

حال بحث و دعوا بودیم تو اتاق خودش بود و برایش هیچ چیز مهم نبود تو دار بودن 

زیاد از حد این دختر مرا دیوانه کرده بود ، امشب بعد از سالها فهمیدم من مادری بودم 

 که هیچ کس از من حمایتی نمی کرد و من هیچ شناختی از بچه هایم نداشتم درست در

روزهایی که من فکر می کردم به آرامش رسیدم ... فقط خودم را در خانه محبوس کرده 

 بودم و طوفان عظیمی پشت در خانه من بود 

بهتر نشد ... بلکه بدتر هم شد ... روزهایمان به با گذشت زمان وضعیت هیچ تغییری نکرد 

ست اگر ببینمش سختی میگذشت ... نغمه اصلن جلوی من ظاهر نمیشد ... خودش میدان

چه حالی پیدا میکنم ... ناهید و مجتبی انگار از تمام این جریانات به دور هستند راحت 

زندگی می کردند و در تعجب بودند که چرا من با رامتین حرف نمیزنم و چرا انقدر با 

 آنها بد اخالقم ... صبرم تمام شد ...

 ناهید برو لباس بپوش می خوام برم بیرون ، با هم میریم  -

 خیر باشه رویا خانم  -

 شره ... برو حاضر شو  -
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 من یا مجتبی خدایی ناکرده کاری کردیم ؟ -

 ناهید چند بار بگم ... برو حاضر شو من تو ماشین منتظرم  -

 چشم غذا رو بسپارم به آقا مجتبی  اومدم  -

 لعنت به اون غذا ... بدو  -

رد کردن شخصیت ناهید و د و بی روح ... تصمیم داشتم با خماشین نشسته بودم ... سرتو 

بدانند من برای پسرم بهترین ها را می خواهم مجتبی کاری کنم که خودشان منصرف شوند 

 دختر سرایدار ؟ بشه عروس من !!

 خانم تو رو خدا بگید مردم دلشوره  -

خونه من بزرگ شدید ... نون منو ناهید فکر می کنید کی هستید ؟ شما ها تو  -

 خوردین لباسی که من خریدم رو تنتون کردین حاال برای من نقشه میکشید ... 

 ناهید با دستش چنگ زد تو صورتش روسری رنگ و رو رفتش رو جلو کشید

خدا مرگم بده رویا خانم ما بجز خانومی چیزی از شماها ندیدیم ... تو روخدا بگید  -

 خودم ندونسته خطایی داشتم ؟مجتبی کاری کرده ؟ 
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ناهید برای من فیلم بازی نکن ... چقدر نشستی شبا تو گوش دخترت خوندی که چی  -

کار بکنه ... که خودشو تو دل تنها پسرم جا کنه ... کور خوندی ناهید من نمیذارم 

فکر کردی میذارم دختر تو بیاد تو زندگی من ... من نمیذارم اون جزی از شریعت ها 

ببین ناهید مثل بچه آدم می ری با دخترت .. این پنبه رو از گوشت بیرون کن ... بشه .

حرف میزنی ... منصرفش میکنی ... رامتین با من ، بعد دست بچه هاتو و با شوهرتو 

میگیری و برای همیشه گورتو از زندگی من گم میکنی ... فهمیدی ؟ من نمیذارم ... 

 تم چه مرگت شده ؟اینو بفهم ... ناهید ... با تو هس

سرعتم باال بود ... ناهید محو شیشه جلو رو نگاه می کرد ... حوصله لوس بازیشو نداشتم 

 ... حتی از سرعت ماشین کم هم نکردم ... 

ناهید ؟ مردی؟ حق داری چه جوابی می خوای بدی ... به موش مردگی نزن خودتو  -

مع میکنی دست بچه حرومزادتو ... من حوصله ندارم ... االن میریم خونه آشغاالتو ج

 میگیری و گم و گور میشی ...

عصبانیتم اجازه نمیداد با آرامش و درست حرف بزنم هر حرفی رو به زبون می اوردم تا 

 این زن را وادار کنم که دخترش از تصمیم ازدواج با پسر من منصصرف شود ...
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 صدای هق هق ناهید دلم را نرم نمی کرد سنگ بودم 

 وم ... خانووووو -

 برای من فیلم بازی نکن .. کی بهتر از رامتین من برای خونواده دهاتی تو ؟چته ناهید .. -

 خانوم ... کاش  -

 .. بنال ببینم چی میگیکاش چی ؟ مردم از دست تو  -

 خانوووم -

 مرض .. بگو دیگه ... -

 اینا نمیتونن با هم ازدواج کنن .. -

 جدی ؟ راست میگی ؟ منون ناهید ...  -

وجود ناهید رو مسخره میکردم ... درکش نمیکردم نمی فهمیدم این گریه ها برای با تمام 

 چی هست ... شاید فکر میکرد رامتین من در حد و اندازه دخترش نیست ...

 رامتین ... نغمه ... ای وای چه بالیی سرم اومد .. ای وای ... خدا ازت نگذره مرد  -

 ناهید درست حرف بزن -

ن .. جانم به فدات بیست وخرده ای سال تو دلم این رازو نگه خانوووم .. خانوووم جا -

 همین ... بدبدخت شدم فداشتم ... از امروزم می ترسیدم که شما ب
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 کم کم ترسیدم .. این ناله ها فراتر از ازدواج این دوتا بود 

 خانومم اینا به هم محرمن ... نمیتونن ...اینا خواهر برادرن  -

شیر دادی .. خوب خیلی خوبه ... خدا رو شکر ... بهم  چی میگی ؟ حتمن به بچه من -

 خورد 

 نه خانوم ... آقا سعید ... آقا سعید  -

 سعید چی ؟ -

تمام وجودم میلرزید دیگه نفمیدم ... چطور ماشین رو وسط اوتوبان نگه داشتم شونه های 

 خودم میلرزیدم ناهید رو محکم تکون دادم و 

ر مادرتون به رحمت خدا رفته بودن ... من تو ... اون زمانی که پدچطور بگم خانم  -

خونه شما بودم .. ملک خانم منو فرستادن ... آقا مجتبی سرباز بود و من عقد بسته اون 

ا سعید اون روزها تنها بودن ق.. راستش چند بار دست درازی هم بهم کرده بود ... آ

پا به ماه بودین و خونه  حالشون خوب نبود ... شما هم که انگار تو این دنیا نبودین ...

پدر مادرتون نشسته بودین ... یه روز من تنها بودم .. آقا سعید صدام کرد .. گفت 

گفت صبر کن بیا شلوار لباسام کثیف شدن .. منم خواستم لباسشون رو ببرم بشورم که 

 منم ببر بشور وایسادم تا ... 
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ن بودم هیکل آقا رو که دیدم .. فهمید بدم نیومده ... شروع کرد وخدا مرگم بده .. جو

به درد دل و از تنهایی و بی کسی گفت منم خواستم دلداریش بدم که دیگه نفمیدم 

... خدا میدونه تو این سالها چی کشیدم ... به خدا نمیدونستم نغمه بچه آقا چی شد ...

اگر مجتبی میفمید اگر ننه و بابام  م ، شک داشتم ... اصلن نمیدونستم حامله شدسعیده

.. خدا مرگم بده ؟میفمیدم آتیشم میزدن ... رسم طائفه این بود خیانت زن شوهر دار 

سربازخونه اومد ... با مکر زنانه رفتم سراغش ... صبر کردم مجتبی ده روز بعدش از 

م وقتی سر بنده خدا میگفت ناهید صبر کن عروسیمون بشه ... نذاشتم ...خالصه خانوم

ماه عادت نشدم فهمیدم چه غلطی کردم ... بد بختی این بود نمیدونستم از آقا سعید 

باردارم یا مجتبی ... برا مجتبی کاغذ فرستادم و گفتم بیا که آبروم در خطر ... کلی 

مون شن ساده تو خوندعوام کرد و نذاشت به ماه حروم برسه قبل از محرم یه ج

اال اومد ... خانوم ... من تو این سالها مردم .. بارها خواستم گرفتیم و من شکمم زود ب

به شما بگم .ولی مگه میشد ؟ من حتی نمیدونستم که نغمه از کی هست تا اینکه اگه 

ض شدن خون میخواستن خون شما که نخورد گفتم بهترین ییاتون باشه آقا رامتین مر

می  رامتیننم خون بچه به آقا فرصته که حاال که آقا سعید هم نیست امتحان کنم ببی

 خوره یا نه ... اونجا بود که فهمیدم بعله ... اینا محرمن ... 
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همیشه تو سکوتی تلخ تمام وجودم را گرفت ... سعید چرا مشکالت تو تمام شدنی نیست ...

گند زدی و همیشه من عذاب کشیدم و این هم مشکلی بود که معلوم نبود چاره و راه حل 

مجتبی زندگی اش ویران  ،مههخدایا من چطور به رامتین بگویم ؟ اگر نغمه بف .دارد یا خیر 

 میشود ... خدایا کمکم کن .

 سعید خبر داره که نغمه دخترشه ؟ -

 وای نه خانم .. خدا مرگم بده ... من میخواستم این آرزو رو با خودم به گور ببرم  -

ه ، تمام وسایالتو جمع کاش میبردی ... گوش کن ببین چی میگم ، امروز میری خون -

میکنی به اندازه کافی بهت پول میدم به مجتبی میگی این دو تابه هم عالقه پیدا کردن 

، رویا خانم راضی نیست میگی منم راضی نیستم ! میگی بیرونمون کرد ، دست 

شوهرتو بچه هاتم میگیری و گم و گور میشی ... یه خط موبایل هم برات میخرم با من 

به هیچ عنوان به نغمه و مجتبی حرفی نزن فقط بگو من اجازه ندادم ...  در تماس باش

جلوی اونا به من زنگ نزن ... تا من ببینم چطور میتونم رامتین رو راضی کنم ... ناهید 

فردا صبح تو خونه من نباشید ... می ترسم اینا پنهونی برن عقد کنن یا دخترت فرار 

زش بر میاد ... شناسنامشو بردار و پیش خودت کنه ، خون سعید تو تنشه هر غلطی ا

 باشه ... فهمیدی ؟
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بله خانم ... فردا صبح میریم شهرستون پیش خواهرم ، میگردم اونجا یه آلونک پیدا  -

 میکنم صالح نیست این خواهر برادر کنار هم باشن 

 دیگه هیچ وقت این حرفو از دهنت نشنوم ... فهمیدی ؟ -

 بله فهمیدم -

تفاوت باشم رامتین با رفتن نغمه مثل مرغ پر کنده باال و پایین  یوز آرام و بسعی کردم چند ر

ناهید میگفت می پرید ... راشین از دنیا بی خبر در اتاق خودش بود و هیچ سوالی نمیکرد ... 

نغمه نمی خواسته همراه آنها بیاد که وقتی مجتبی از قضیه عالقه آنها با خبر میشه با زور و 

ظاهر قضیه بود ، باطنی در دل من  نراضی می کنند و همراهشون می برند ... ایبحث نغمه رو 

 بود که باید حل می شد.. رامتین باید با خبر میشد ... 

ه ردم .. اگر رامتین متوجه این قضیحال و حوصله درستی نداشتم باید با رامتین صحبت میک

 دهد .نشود امکان دارد برای بدست آوردن نغمه هر حرکتی انجام 

روز هایم سخت میگذشت .. جرات حرف زدن به رامتین را نداشتم ... دفتر کار تنها جایی 

بود که کمی به من آرامش میداد و مرا از محیط خانه و رمتین دور میکرد سعی میکردم 

نداشتم ...حوصله نداشتم تا برایم از  و شکایت دیدار هایم با مهرداد کمتر باشد حوصله گله 

 ... حوصله هیچ چیز را نداشتم  سحر بگوید
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ولی چاره ی نبود من مجبور بودم که با اطرافیانم در ارتباط باشم و یکی از آن افراد مهرداد 

 بود 

 سالم اینجا چی کار می کنی ؟ -

 سالم مهرداد ... سر کارم به نظرت باید کجا برم ؟ -

 مشغول برگزاری مراسم رامتین  -

ای تو رو کم هدوست داری نمک رو زخم من بریزی نه ؟ فقط تو این شرایط متلک  -

 دارم 

 حق داری ... روزگار بدی شده ... یکی میره .. یکی پیداش میشه -

 از چی حرف میزنی ... -

چیزای دیگه رو هم بدونی ، نمی خوام بعدن میدونم فکرت خیلی مشغوله ولی باید یه  -

 ئه ... تا حاال هم دیر شده بگی چرا بهت نگفتم این حق تو

 همیشه تو مشکالتمون سعید نقش اصلی رو داره میدونم چی شده ... -

 فکر نمیکردم انقدر آروم باشی  -

 تو ظاهر آرومم ، تو از کجا فهمیدی ؟ -
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وقتی مترجم پیدا کردیم داشوره داشتم برگردی ایران بگی خوب نیست و مثل همیشه  -

بهونه بگیری ، تصمیم گرفتم برم و کارمندی که جدید استخدام شده رو ببینم ... وقتی 

رفتم دیدم قاسم پور خوشحال و سرحال کلی از مترجم جدیدش راضیه ... میگفت 

ای بگم بیاد ببینیش منم بی تمایل نبودم با تسلط خیلی خوبی داره .. گفت اگر می خو

اشاره سر موافقتم رو اعالم کردم که چشمت روز بد نبینه ... مترجم اومد تو اتاق قاسم 

نگاهمون یکی شد ... من خیلی تعجب کردم ولی سعی کردم ظاهر رو پور من و اون 

کرم درگیر حفظ کنم ... سالم علیک مخنصری کردم و برگشتم تو اتاقم ... تا عصر ف

بود با الهام صحبت کردم و باالخره تصمیم گرفتم که از حالت کما بیرون بیرون بیام 

به قاسم پور زنگ زدم و گفتم مترجمت رو بفرست پیش من ، با صدای ضربه در به 

 خودم اومدم ... نمیدونستم بعد از این همه سال باید چی کار کنم 

 سالم ... مهرداد .. -

 سالم ...  -

 از دیدنم خوشحال نشدی ... فکر کنم  -

 به نظرت با کارایی که کردی باید خوشحال باشم ؟  -
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مهرداد ... من برگشتم ، می خوام کنارشون باشم دلم برای دیدن رویا و بچه های لک  -

 زده ...درک کن المصب من سالها بچه هامو ندیدم .... 

 سعید چقدر خوب حرف میزنی االن اشکم در میاد  -

 لهای سال چقدر سختی کشیدم ؟تو میدونی من سا -

تو چی میدونی رویا چی کشید ؟ با دوتا بچه ؟ یادت رفته نامردی که تو زنت در حق  -

 رامتین کردی 

اون قضیه به من ربط نداشت جنگ ستاره و رویا بود ... براش که بد نشد هم بچشو  -

 !!گرفت  با وکیلش ریخت رو هم چی بهتر از این ... االن کجاست خانم مدیر !!

سعید رویا نمیدونه تو اینجایی االن هم ایران نیست بفهمه اول پوست تو رو میکنه بعد  -

 منو، برگرد برو بذار همه چیز آروم باشه ... 

 شما در آگهی مترجم دادین منم استخدام شدم ... کجاش غیر قانونیه ... -

 سعید ... رویا دیگه توان یه بحران تازه رو نداره ... برو -

برگشتم بچه هامو ببینم به خدا خسته شدم ... دلم برای دیدن اونا می تپه ... مهرداد من  -

 تو رو خدا کمکم کن ...

 می کنم تو رامتین و راشینو از دور ببینی خوبه ؟باشه من یه کاری  -
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 مهرداد اونا بچه های من هستند ...  -

 یه کم دیر یادت افتاد ! -

 درک کن ... -

متاسفم ... اگر می خوای تو رو به عنوان یکی از دوستام ببرم پیش بچها ها که  -

 ببینیشون 

 رویا چی ؟ -

 می خوای بگم تو دوست قدیمی من هستی ؟ -

 مهرداد مسخره نکن رویا کی برمی گرده ... من کارش دارم ...  -

ان آقای کامر "متاسفم که باید دوباره بگم حالم ازت بهم میخوره ... پاشو پاشو  -

 می خوام با رامتین و راشین شریعت آشنات کنم ...  "مجد

ن میدی ولی من نمیدونستم وقتی این کارهایی که من انجام دادم رو بدونی چه واکنشی نشا

ل کاری که از دستم بر می اومد را برای بچه ها انجام بدم  تا پدرشون دلم می خواست حداق

 رو ببینن 

 و سر زنده ... با لبخند اومد پیش ما اول پیش راشین رفتیم ... سرحال

 سالم عمو مهرداد  -
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 سالم عزیزم ... خوب مامانت نیست حال و حول می کنی  -

 چی کار کنم دیگه  -

نخند ... راستی راشین می خواستم با دوستم کامران مجد آشنا بشی گفتم تو کار  -

کار چاپ  ی تو رو ببینه ... می دونستی کامران قبال توطراحی هستی میخواست طرحا

 بوده ؟

 وای .. چه جالب بفرمایید  -

نگاه کامران از روی راشین دور نمی شد با اشتیاق و با لذت نگاه می کرد به طرح هایی که 

ریف می کرد دلش کرد و چند دقیقه از کار هایش تع راشین زده بود نگاه سطحی می

 نمیخواست از آنجا برود 

کارهات میدونی اگر بیایی اونجا برات چه  راشین تو بی نظیری ... هم خودت ... و هم -

 ارزشی قائل می شوند ؟

 شما کجا هستین ؟ -

 یه دفعه احساس کردم اگر وسط حرف راشین نپرم و سعید اسم ایتالیا را بیاورد کار تمومه 

 بدو بریم که اصلن وقت نداریم دیر شده  امرانای وای دیر شد ... ک -
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 دیگه باشه ...مهرداد بذار اون یکی کار برای یه روز  -

 نه ... خیلی دیره  -

 راشین و سعید لبخندی به هم زدند و خداحافظی کردند 

وای چقدر دخترم بزرگ شده اصلن فکر نمیکردم ... این دختر زیبا و با وقار با این  -

 همه تسلط در حرفه و کار ... دختر من باشه 

 ترجیح دادم حرفی نزنم ... 

 خوب بریم رامتین رو ببینم ... خیلی مشتاقم  -

 سعید حواست باشه رامتین خیلی با راشین فرق داره  -

 یعنی چی ... -

 هیچی بیا بریم  -

مجد توجهی نکرد بیشتر سعی کرد با من حرف امران برخالف راشین ، رامتین اصلن به ک

بزند در نگاه رامتین جستجوی فرد آشنایی بود که سعی می کرد بخاطر بیاورد ولی خدا رو 

شکر چهره سهید با آنکه سن واقعی او را نشان نمیداد و جوان تر از سنش بود خیلی تغییر 
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که اگر می شناخت برخورد کرده بود و این باعث شد که رامتین سعید را نشناسد ... چرا 

 بدی با او داشت ! 

رویا این اصل ماجرا بود ... سعید برگشته و بچه ها رو دیده تو باید مطلع میشدی که  -

 ظاهرن از این قضیه با خبر بودی ...

من با خبر بودم ؟ من فکر میکردم مهرداد می خواهد قضیه نغمه را به من بگوید ولی همان 

د .. ترجیح دادم گرفتاری می آمد سعید در آن بازیگر اصلی بو طور که گفتم هر وقت بوی

به مهرداد توضیح ندهم اگر مهرداد میفهمید که من از برگشت سعید بیخبر بودم پیگیر میشد 

که از داستان نغمه سر در بیاورد ... دلم نمی خواست ، من باید در بدبختی های خودم غرق 

 میشدم 

 حاال کجا هست ؟ -

 ...تو بخش ترجمه  -

 دیگه بچه ها رو ندیده ؟  -

 نمیدونم به من که حرفی نزد ولی فکر نکنم ...دیده باشه  -

 با زنش اومده ..  -

 نه تنها ... راستش خیلی عوض شده ... الهام هم می گفت  -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

374 
 

 عوضی شده !!! به الهام بگو ...  -

 شرایط مناسب نبود وگرنه ...  کنباور -

 ادامه نده  -

 رویا ... سعید می خواد ببینتت  -

 خوب ... بچه هاشو دیده ... فقط من موندم نه ؟ -

 دلم براش می سوزه خیلی تنها شده ... -

 شمارشو بده خودم تماس میگیرم  -

شماره سعید در دستم بود ... تو گوشیم به نام شریعت ذخیره کردم ... دلم نمی خواست 

بچه هایم را به ند ثانیه مکث کردم .. فکر کردم .. این مرد سالهای پیش من و چببینمش ... 

امان خدا سپرد و رفت پی زندگی اش ... حاال پیری و مریضی و کنهسالیش را برای من 

آورده دوتا بچه خوب تربیت کردم موفق و تحصیل کرده ، می خواهد برای خودش بداند ... 

می خواهد بگوید شریعت هستند ؟نه این با روحیه من سازگار نیست من نمی خواهم سعید را 

 ... دیدار اول یعنی باز کردن دری که می تواند تاوان بدی داشته باشد ببینم 

مهرداد یه زحمت بکش به سعید بگو گورشو از چاپخانه من گم کنه ... اینجا با پول  -

پدر مادر من خریده شده ، من همان زن هرزه ای هستم که عمو جان صالح ندیدن به 
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د ... تبدیل به مریم مقدس شدم و من واگزار کنن و وقتی برق سکه های چشمش را ز

چاپخانه ام را به من داد ! بگو من بدبختی نکشیدم که امروز توبیایی و از دیدن بچه 

هات لذت ببری... حق دیدن بچه ها رو نداری ... از اینجا بره و دیگه هیچ وقت هم 

 نیاد ... به نگهبانی بگو حتی اگر با خودم هم خواست وارد اینجا بشه جلویش را

 بگیرند ... مهرداد میگی یا خودم زنگ بزنم به بخش ترجمه ؟

 مهردادسکوت کرد ...

 رویا چرا اینقدر عصبانی شدی ؟ تو که میدونستی سعید برگشته  -

نون که اجازه مدیر اطالع دادی ... منون که منخیر نمیدونستم االن از تو شنیدم ... م -

من یادم نمیره بخاطر اون چه دادی بچه های من اون مردک کثیف رو ببینند ... 

بالهایی سرم اومد ... لحظه ای که تو هتل حرومزاده غربی داشت به من تجاوز می 

درجه زیر صفر مرگ را جلوی  61کرد کجا بود ؟ وقتی پشت در خانه اش با هوای 

چشمم دیدم تو خانه اش کنار زنش بود حتی ترحم نکرد که بخواهد یک شب به من 

گوید فردا برو پیش دخترت ! وقتی راشین دو سال مرا پس زد و جای خواب دهد و ب

... یادت رفته  ؟قبول نکرد که مادرش باشم ... فقط جیغ زد و مرا نمیخواست کجا بود

رامتین از همه فرار میکرد ؟ می خوای باز هم برات از روزهای سرد و سیاه زندگی ام 
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ام بگویم ... خود تو منو با دو تا بگویم ... می خواهی از پیشنهاد های مختلف زندگی 

حاال میگی چرا بچه از خونت بیرون نکردی ؟ بخاطر حرف اون دختره ... زهره ؟ 

 عصبانی هستی ؟

رویا حق داری ... ولی کجا بره ؟ کسی رو اینجا نداره من خودم خیلی با سعید بد  -

 .حرف زدم ... تو خواهر من هستی ... ولی اون به عشق شما ها برگشته ..

 بگو بره به جهنم !عشقی وجود نداره ،  -

دوباره دلم کوروش را خواست ... دوباره دلم آرامش با او بودن را خواست این روزها 

وقتی به فرصت سه ماهه ام فکر می کردم می ترسیدم ... یعنی روزهای آخر داشتن 

که مرا  کوروش یعنی پایان زندگی بار آرامش من باید چه میکردم ... کاش پروازی بود

 به کورش می رساند و مشکالت فکریم را اینجا دفن میکرد .. کاش کنار کوروش بودم 

مهرداد زدم حوصه نداشتم تا از مزایای سعید بشنوم درد اصلی حرف های آخرم را به 

هنوز در وجودم بود ، رامتینم باید باخبر میشد ، حاال که سعید هم برگشته بود دیگر 

 نداختن نبود ... کیفم را برداشتم و از چاپخانه خارج شدم فرصتی برای به تاخی ا

 سالم بچه ها ...  -

 سالم مامان ...  -
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 راشین خیلی سرحالی خیر باشه ...  -

 خوبم مامان  -

 رامتین کجاس ؟ -

 تو اتاق خودش -

بلند شدم و از پله ها باال رفتم به اتاق پر نور و پر از کتاب پسرم رسیدم در نیمه باز بود روی 

دراز کشیده بود و کتابی در دست داشت ... ولی صدایی از ورق خوردن کتاب نمی تخت 

آمد ... نگاهش کردم ... دلم لرزید اعتراف میکنم اگر نغمه خواهرش نبود رضایت میدادم 

دلم راضی نمیشد پسرم را در این حال رو ز ببینم ... چاره ای نبود ... با دو ضربه به در اعالم 

ر اتاق تو هستم تکانی خورد و روی تخت نشست وارد شدم ... دلم از کردم که من پشت د

دیدنش ضعف میرفت راستی چرا در مقابل این پسر همیشه کم می اوردم چرا از تمام دنیا 

 برایم با ارزش تر بود ؟

 چطوری مرد جوان ؟ -

 اگر بگم بدم ... کاری از دستت بر میاید ؟ -

 ت را کمرنگ کرد نه ... ولی شاید بشود با حرف زدن مشکال -
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می ترسیدم از چیزی که می خواستم بگویم ... من هراس داشتم ... رامتین فرزند من اگر می 

فهمید محبوبش خواهر خودش و هم خونش هست بهتر نمیشد ... دیوانه میشد ولی باید 

 میدانست 

 نه ... حرف شما همان هست و تصمیم من همان .... -

 رامتین موافقی بریم سفر ؟ -

پاک میشه ؟ شما کاری کردین که  ر میکنی با سفر یاد نغمه از ذهنممامان فک سفر ؟ -

وچک داره دیونه اون حتی نمیتونه یک لحظه تنها از خونه بیاد بیرون تو اون شهر ک

میشه میدونید چند روزه من چه حال و روزی دارم بخاطر اینکه شما مخالف هستین 

 چند نفر این روزها دارن زجر می کشن ؟

ن رامتین من می فهمم تو چی میگی ولی بیا  یه معامله بکنیم ... بریم کویر ... اونجا ببی -

خیلی آرامش داره ... با هم صحبت میکنیم و یک نفر قانع بشه ... من فکرمیکنم این 

 خیلی راه حل خوبی باشد ...

 من فکر کنم آخر سر من باید قانع بشم  -

ت داریم که با هم صحبت کنیم نظرت نمیدونم شاید برعکس باشه ولی چند روز وق -

 چیه ؟
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 ... چی بگم -

 من برای سه شنبه بلیط بگیرم ؟ -

 بگیرید -

بلیط من برای روز سه شنبه گرفته شد راشین در خانه ماندگار شد و من و رامتین راهی سفر 

به سمت کویر ... در راه حرفی زده نشد رامتینم ساکت بود ... زنده بود ولی در این دنیا نبود 

کنار من نبود ... رامتینم عاشق بود ، درد بدی در وجودش بود روز اول در هتل بودیم بی  در

صدا غذا خوردیم من به تنهایی به کویر رفتم و فکر کردم و رامتینم را تنها گذاشتم همیشه 

عاشق شب های کویر بودم ... خنک ... هیچ کجای دنیا مثل کویر نبود ... هیچ کجا مثل 

  کویر نیست ...

 رامتین بریم صحبت کنیم ؟ -

من میدونم شما فقط می خوایین من را قانع کنید ، هیچ چیز تو زندگی برای من کم  -

نذاشتین ... چشم میام و به حرفتون گوش میدم ولی به چاس احترامتون ... نه اینکه 

 راضی به ترک نغمه باشم ولی هیچ وقت نمی خوام ازدواج کنم .... 

 هست که تو باید بدانی ... پاشو رامتین چیزهایی  -

 که من از آن خبر نداشته باشم ...  من همه چیز را میدانم ... نغمه مسئله پنهانی ندارد  -
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تا کویر سکوت کردم ... به آنجا که رسیدم شروع کردم به حرف زدن ... سخت بود ولی 

 باید حرف هایم زده می شد 

رامتین تو میدانی که من به شدت با ازدواج تو و نغمه مخالف بودم  و وقتی دیدم از  -

تصمیم گرفتم با ناهید صحبت کنم تا جلوی طریق تو نمی توانم به خواسته ام برسم 

 ولی نغمه را بگیرد 

ولی صحبت شما آتشی در دل ناهی سنتی به پا کرد که دختر بیچاره االن زندگی  -

 نداره ...

واقعیت ماجرا نیست ، این چیزی هست که تو میدونی .. نغمه و مجتبی  نای نه ... -

 واقعیت چیز دیگه ای هست میدونن 

 مامان ... بگو ...  -

راستش .. خیلی گفتنش سخته  ولی من میخوام تو بدونی نغمه هیچ وقت نباید بفهمه  -

 فقط تو بدونی کافیه

 شما خیلی خود خواهی اصل ، اصلن به فکر نغمه نیستی فقط من برات مهم هستم  -

زمانی که تو رو حامله بودم پدر و مادرم با سارا خواهرم تو یه تصادف تو گردنه های  -

اردبیل کشته شدن ... حتی جنازه های اونها هم به تهران نرسید ... نمیدونی چه حالی 
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مرگ عزیز ترین انسانهای زندگی ام کاری با من داشتم روز های آخر بارداری ... 

کرد که فراموش کردم شوهری به نام سعید دارم تو خونه پدریم زندگی کردم و با یاد 

اونها اشک ریختم و سعید تو خونه خودمون تنها بود ... اون زمان ستاره نبود ... 

دنیوی نبود مواظبم بود و سعی میکرد خواسته هایم را فراهم کنه ولی خواسته من 

میگفتم باید پدر و مادر م برگردند ... دلم سارا را میخواست برای دیدن تو بی قرار 

بود ، ندیدت ... سارا رفت ... من رو هم برد ... تو اون زمان تنهایی به سعید فشار میره 

...و احساس میکنه که باید با کسی درد دل کنه و تنها آدمی که کنارش بوده کسی 

تر عقد کرده خدمتکار یعنی ناهید ... اینکه چه اتفاقی افتاد مهم نیست نبود بجز دخ

مهم این بود که چند وقت بعد ناهید فهمید باردار هست و این اول بدبختیش بود ... 

اگر می فهمیدم قیامت به پا می کردم هرچند که چند سال  من اون زمان جوون بودم

ا تحمل کردم ولی ناهید جرات نکرد بعد اون همه اتفاق افتاد و به عشق شما دو ت

حرف بزنه ... به هیچ کس نگفت و بچش به دنیا اومد روزی که نغمه رو دیدم از 

چشماش ترسیدم ... نمیدونستم یه روزی میفهمم که اون خواهر بچه های منه .. 

نمیدونستم روزگار می چرخه ... رامتین به خدا منم خسته هستم .. برات داستان 

خدا رو شکر علم پیشرفت کرده با آزمایش میفهمی که نغمه خواهر تو نساختم ... 
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هست یا نه ... یادت هست گفتم یکی از ما همدیگه رو قانع می کنیم ؟ حال ازت می 

خوام یه کاری بکنی ... برو هر جایی که دلت می خواد آزمایش کن و تست بگیر 

هم بچه سعید بود که یه کاری  اگر نغمه بچه سعید نبود من با ازدواج شما موافقم اگر 

کن که این دختر ا تو متنفر بشه ... گناه داره نباید بفمه مجتبی اگر بفهمه قیامت میکنه 

زندگی ناهید داغون میشه بذار فکر کنن من باعث شدم که این ازدواج انجام نشه ... 

مشکل  ازدواج با تو نیست ولی اگر تو بخوای ورامتین نغمه فرد مورد نظر من برای 

 هم خونی شما نباشه من حرفی ندارم 

رامتین فقط نگاهم کرد ... حرفی نزد به دور دست ها نگاه میکرد چشماش پر از اشک بود و 

غرور مردانه اش اجازه نمیداد که جلوی مادرش گریه کند بلند شد و راه رفت ... تا صبح راه 

م و آینده ای که منم نمیدانستم رفت و من تا صبح نظاره گر زندگی ام بودم ... زندگی پسر

 چه می شود .

 صبح با طلوع آفتاب رامتین به کنارم آمد و نگاهم کرد ...

 از کجا می دونستی کویر آرامش داره ؟ -

 آروم شدی ؟ -
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خیلی ... مامان نمی خوام نغمه خواهرم باشه من ... اذیت میشم ... مامان من عاشق این  -

 دختر بودم ... 

 میدونم ... امیدوارم نباشه ... منم نمیخوام ...  -

 من میرم پیش نغمه ... فقط نمیدونم چطور آزمایش بگیرم که نفهمه ... -

من با ناهید هماهنگ میکنم ... شماره موبایلی که براش خریدم رو بهت میدم ، فقط  -

ینکه رامتین حواست باشه جلوی مجتبی آفتابی نشو ... خودت هم که میدونی احتمال ا

 نغمه خواهرت باشه زیاده ... طوری رفتار کن که سرد بشه 

ولی نمیتونم لج کنم خودم از این وضعیت ناراحتم ... مامان  سخته ... خیلی سخته -

 کمکم کن 

 منم ناراحتم پسرم ...  -

رامتین آرامتر شده بود ، اعتماد بیشتری نسبت به من پیدا کرده بود ولی پریشان بود ...قرار بود 

شهر نغمه برود و از مو سر نغمه آزمایش بگیرد با هماهنگی من ناهید همراه خوبی شد به 

 برای انجام این آزمایش

راشین در نبود من لحظات خوبی را با کاملیا دوست دوران دانشگاهش گدرانده بود و 

شبهای زیادی را با خنده های جوانی گذرانده بود نگرانش نبودم ... نگران هیچ چیز نبودم 
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فقط منتظر بودم تا جواب آزمایش های رامتین و نغمه مشخص شود ... من خسته بودم ... من 

کوروش را می خواستم ... عطای این شهر را با مشکالتش به لقایش بخشیدم و تصمیم 

گرفتم هرچه شد بروم ... کارخانه را به بچه ها و مهرداد میسپارم و می روم ... من نمی 

 . دیگر تحمل نداشتم خواستم اینجا باشم ..

روزهای پراز انتظار من گذشت و جوابی که منتظرش بودیم رسید و نشان از آن داشت که 

نغمه هم از شریعت ها بود ... پسرکم در سکوت شکست ... خم شد و حرف نزد، من ناهید و 

رامتین تنها کسانی بودیم که از این قضیه مطلع شدیم ، روزی که جواب به دست رامتین 

ید بعد از یک سکوت طوالنی تلفن را در دستش گرفت و بدترین الفاظ را به نغمه داد و رس

در آخر گفت هیچ وقت تمایلی به ازدواج با او را نداشته ... پسرم مردانه محبوبش را از خود 

راند تا نفهمد که حاصل وسوسه شبانه مردی بوده که زندگی افراد زیادی را به ویرانه تبدیل 

وباره دنغمه پودر شد ولی با حمایت های ناهید و کمک های مالی من سعی کرد که کرده ... 

را احیا کند هر چند که در آن زمان پول برای نغمه معنا نداشت ... اسم رامتین و حتی  خود

تماسی از طرف او می توانست بهترین هدیه باشد ...هدیه ای که نغمه هیچ وقت دریافت 

 نکرد .
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 66ساعت من باید میرفتم ... کوله بار کوچکی را جمع کردم برای وقت خداحافظی بود 

صبح چهارشنبه بلیط گرفتم تا به ترکیه بروم ... به هیچ کس نگفتم که دیگر نمی خواهم 

، تصمیم گرفتم وقتی به که من راهی استامبول هستم برگردم ... حتی به کوروش هم نگفتم 

من خاطرات شیرینی را در آنجا گذرانده بودم .  هتل همیشگی رفتم به او بگویم... جایی که

م ... من تصمیم داشتم زندگی یراهی ایتالیا شو آنجا با هم وباره با او باشم و از دمی خواستم 

 جدیدی را شروع کنم 

 رویا کی بر می گردی ؟ اینبار متفاوت میری ... زیاد سفارش نمیکنی .. -

مهرداد نیاز به آرامش دارم نمیدونم کی بر میگردم .. تو مراقب بچه ها باش ...همه  -

 چیز دست خودت ... 

 میام ببرمت فرودگاه  1 -

نه .. خودم میرم ... باید تنها باشم ... نیاز دارم ... از طرف من از سحر .. از الهام  -

 خداحافظی کن بگو حاللم کنن ...

 برای همیشه میری ... خوبه میری استامبول ...  دیونه همچین حرف میزنی انگار -

 مهرداد نذار سعید به بچه های من نزدیک بشه  -

 باشه ... -
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اینبار  دوباره تشکر کردم و به سمت خانه حرکت کردم فردا صبح من به جایی میرفتم که

 برای همیشه بود و مرا از این زندگی دور می کرد ... من به سمت کوروش میرفتم

در آشپزخانه خانه ام نشسته بودم ... ساکت و بی صدا ... رامتین مثل همیشه در اتاقش بود و 

راشین مشغول رنگ و بوم ... دلم می خواست این لحظات آخر آنها را صدا کنم بگویم 

عزیزان من شاید دیگر نتوانم شماها را ببینم ... کاش میشد حرف های ناگفته زندگی ام را 

م ولی نمیشد و من تنها بودم .. آخرین شام در ایران بودن را تصمیم داشتم با برای آنها بگوی

بچه هایم بخورم و از اینکه در کنارشان هستم لذت ببرم ... عصر سه شنبه تنها در آشپزخانه 

خانه ای بودم که روزی در دستان ناهید می چرخید ..امروز من تنها بودم ... صدای زنگ 

شته بیرون کشید .... مثل همیشه شماره کاملیا روی تلفن ظاهر شد و گذتلفن مرا از روزهای 

رایشن از اتاق خودش جواب داد ... مثل روزهای گذشته من و شیرین یادش بخیر سر کالس 

... بستنی های تو راه ، اتوبوس سواری و در آخر تلفن های طوالنی راستی چی می گفتیم 

شی رو برمیداشت که سر از کار من و شیرین در یادمه همیشه مامان شیرین از اون طرف گو

بیاره برای هر کسی و هر کاری اسم ورمز میذاشتیم ... یادش بخیر ... راستی چرا من این کار 

را نکنم ... مدل دوستی ها ... حرف ها تغییر کرده بود من دوستان خوبی نداشتم ، امیدوارم 
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نی ، حس مادرانه و حس تنوع در حس شیطاکاملیا دوست خوبی برای راشین من باشد ! 

 بشم ..وجودم ریشه زد تصمیم گرفتم گوشی را بردارم تا از صحبت های این دوتا مطلع 

 مامانت داره میری راحت میشی ها  -

نه دلم میگیره ، رامتین که همش تو اتاق خودشه ... میدونی که تو عزلی عمومی به سر  -

 میبره 

 وااای بنده خدا مامانت نذاشت نه ؟ -

ه ... یه کاری کرد ناهید از اینجا رفت ... رامتین هم یه کم داد و بیداد کرد االن مطیع ن -

 مامانم شده ... میدونی که چقدر مامانم با رامتین به هم وابسته هستند ...

 آره ولی راشین یه لحظه ترسیدم  -

 نگو کاملیا نگو  که وحشت دارم مامانم اگر بفهمه دیوانه میشه  -

 یزی انتخاب کردی ... با این مامان سخت گیر تو ... آخه تو هم یه چ -

 بذار بره برگرده ببینم چی میشه  -

باالخره دخترم درگی ر عشق و عاشقی شد ... باالخره به کسی دل بست ... خوشحال بودم 

امیدوارم بتونه از پس مشکالت این راه بر بیاد ... نمیخوام فکر کنم ... دلم نمیخواد دوباره 

 بشهفکرم مشغول 
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 آخه چیزی که تو انتخاب کردی ... -

کاملیا چرت نگو تو که عکسشو دیدی ... خیلی جون تر از سن اصلیشه به مامانم  -

 نمیگم چند سالشه ...

 راشین عقلتو به کار بنداز سن باباته  -

کدوم بابا ... من که بابایی ندیدم ...نمیدونی چه محبتی داره .. تازه دارم میفهمم  -

زندگی یعنی چی هر لحظه پیام میده ... مواظبمه ... فقط خاک تو سر هی میگه دخترم 

 دخترم ... حرصم میده 

 مامانت دیدش ...  -

 نمیدونم  -

 نمیگه به مامانت نگو  -

ه ... کالفم کرده .. هی میگه مامانت با کسی سوال میپرس نه فقط هی درباره مامانم -

 هست نیست ... میره خارج با کی میره ...

 دیونه میخواد با خانوادت بیشتر آشنا بشه ... -

 حتمن مامانمو میشناسه ... دوست قدیمی عمو مهرداده ... -
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. ای وای ... ای وای ... نفهمیدم گوشی رو چطوری قطع کردم ... از روی صندلی بلند شدم ..

خدایا حدس من اشتباه باشه ... خدایا کمکم کن ... هر وقت من خواستم به آرامش برسم یه 

چیزی مانع شد ... لحظه به لحظه عصبانی تر شدم ... نه ... امکان نداره ... مگه میشه ؟ من باید 

 با سعید حرف بزنم بخاطر دخترم ... بخاطر تنها دخترم ...

 یلرزید ... به سختی شماره شریعت رو تو گوشیم پیدا کردم .. دنبال موبایلم گشتم ... دستم م

 سعید  -

 بله ؟ -

 رویا هستم ... -

 جانم ... سالم .. خوبی ؟ -

 نه ... سعید کجایی ؟ -

 خونه ... -

 بیا خونه من ... نه من میام .. نه نمیدونم .. سعید ... حالم بده ... -

 چی شده بچه ها خوبن ؟ -

 برو خونه مهرداد منم میام اونجا زود برو ...  -

 باشه ... -
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شوکی به من وارد شده بود که اجازه نمیداد حس واقعی ام را نشان دهم ... به سرعت به 

 سمت اتاق خوابم رفتم مانتو و روسری و کیفم را برداشتم رامتین مرا داد ...

 کجا میری مگه صبح نمی خوای بری -

 نمیدونم رامتین .... باید برم جایی ... مواضب راشین باش ... خیلی مواضب باش  -

 مامان چیزی شده ؟ -

 نه ... نمیدونم ..  -

 ماشین نبر بذار من برسونمت ...  -

 باشه  -

یک لحظه فکر کردم اگر همون لحظه سعید و رامتین همدیگرو ببینن بدتر میشه ... توان یه 

 بدبختی جدید نداشتم ...

 متین خودم میرم ... نه را -

 بارون میاد ...  -

 نترس من تو شرایط خیلی بد هم بودم  -

 کجا میری ؟ -

 پیش مهرداد ... نگران نباش مراقب راشین باش .. -
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حرف زدن با سعید کمی مرا آرام کرد ... شوکی که به من وارد شده بود کمرنگ شد و 

 تازه فهمیدم که چقدر از دست سعید عصبانی هستم .

 تعجب کردند ...من زودتر از سعید به خانه مهرداد رسیدم ، وقتی مرا دیدند 

 چی شده؟ -

 هر چی بد بختی می کشم زیر سر سعیده ، سحر کجاس ؟ -

 رفته عروسی بعدش هم میره خونه خواهرم ... رویا مردم بگو چی شده  -

 رو کردم به مهرداد 

 سعید و راشین چند بار همدیگرو دیدن ؟ -

 یه بار چطور ؟ -

رسید ... از آخرین باری که سعید را دیده بودم سالهای سال می همون موقع سعید هم از راه 

گذشت ... دری که به رویم بسته شد... و راه جدیدی به سمتم باز شد شاید اگر اون شب در 

و من بهترین لذت ورودی خانه سعید به رویم بسته نمیشد کوروش وارد زندگی من نمیشد 

میدادم ...در بسته شدن برخی درها حکمتی نهفته که زمان زیادی میبرد تا به دنیا را از دست 

 آن پی ببریم 
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سالهای گذشته گرد متفاوت با سعید آن سالها ... فقط جوانتر از سنش و خوش تیپ تر از 

 پیری روی صورتش بود ولی حداقل ده سال از سن واقعیش کمتر نشان میداد ...

 رویا .... -

چرا دست از سر من و زندگیم بر نمیداری  باید از دست تو بکشم نه ؟من تا عمر دارم  -

؟ سعید خسته شدم ... می فهمی خسته توان ندارم هر جا گند زدی من جمع کردم بعد 

از این همه سال برگشتی ایران نخواستم ببینمت ... میدونی چرا ؟ نمی خواستم بچه 

 میاد ... بزار زندگی کنم  هام اذیت بشن ... بفهم ... خسته شدم .. ازت بدم

مهرداد و الهام با تعجب منو نگاه میکردن ... چرا من باید تمام عصبانیتم را اینجا نشان دهم .. 

 الهام لیوان آبی بدستم داد ... 

، این مرد به کمک مهرداد کاری کرده که من توان جمع کردنش  الهام تعجب نکن  -

را ندارم ... حتی خودش هم نمیتونه ... تو میدونی من مسافرم ، ولی دیگه با این شرایط 

 حتی نمیتونم به خونم برگردم چه برسه به مسافرت 

 رویا ... یه کم آروم باش چی شده ؟ -

 کمک شوهر تو چی کار کرده ؟این مرد کارش گند زدنه ... میدونی آقا به  -

 مهرداد ... چی شده ؟ -
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 به خدا نمیدونم .. سعید حرف بزن  -

این آقا به اسم کامران مجد رفته دیدن بچه ها شوهر تو برده و جای بچه ها رو نشون  -

داده ... رامتین عالقه ای نشون نمیده و سرد برخورد میکنه ولی راشین احمق ... که تو 

 "زندگیش به هیچ مردی عالقه نشون نداده بخاطر محبت های پدرانه این آقا عاشق 

نید یعنی چی ؟ عاشق پدرش شده ... آخه من بعد از این میشه ... میدو "کامران مجد 

همه سال چطوری بگم که این مرد بابای بی همه چیز توئه .. حق بدین دیونه بشم ... 

هنوز بالیی که سر رامتین اورده بود تموم نشده من باید به فکر راشین باشم ... رامتین 

 اضافه شد  تو شرایط بدیه.... نغمه زندگی نداره  حاال راشین هم

 رویا تو هم همه چیز رو قاطی کردی رامتین چه ربطی به سعید داره ؟ -

مهرداد تو هیچی نمیدونی ... نغمه ... حاصل هوس بازی این آقا با ناهیده ... میدونستی  -

نغمه دختر این آقاست ... میدونستی بچه من عاشق خواهرش شد ؟ اون یکی هم 

میدونستی من چی کشیدم به رامتین با چه بدبختی  عاشق باباش .... خیلی جالبه نه ، تو

آخه من تا کجا می تونم تحمل کنم واقعیت رو گفتم نذاشتم نغمه و مجتبی بفمن ... 

 ... من دیگه توان ندارم
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مهرداد و الهام فقط به سعید نگاه میکردن ... سعید شوکه شده بود اول فهمید دخترش 

 دیگه هم داره ... رو به من کرد .. سرش پایین بود عاشقش شده و همین لحظه فهمید یه دختر 

من مقصرم .. هیجانم برای راشین زیاد بود ... خیلی دوسش داشتم محبت می کردم ...  -

حواسم خیلی به کاراش بود اصلن نمیدونستم اون تا حاال به جنس مخالف تمایلی 

رویا من .. چی  نداشته ... نمیدونستم من داشتم خالء های خودم رو پر می کردم ...

بگم نغمه ... باورم نمیشه .. هیچ وقت نمی دونستم اون یه بار باعث میشه زندگی بچم 

... تو ... وایخدا ... رویا تو عذابم .. کمکم کن ... االن میفهمم یه دختر بیست چند 

ساله دارم که حتی یه بار هم بهش فکر نکردم ... رویا درگیر شدم همه بچه هام تو 

 حق داری ..عذابن 

همون موقع صدای زنگ موبایل سعید به صدا در اومد .. نگاهم کرد ... فهمیدم راشینه ، 

 زد رو بلند گو

 سالم دخترم  -

 سالم کامی ... نگو دخترم ... دوست ندارم  -

 دختر من اندازه توئه ... میدونستی ؟ -

 خوشبحالش ... ولی من نمیخوام دخترت باشم  -
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 من جایی هستم راشین جان بعدن صحبت کنیم ؟  -

 باشه ... بای  -

 خداحافظ  -

 حرفهایش رو به من بود خجالت میکشید .. حس تنفر داشتم ...

 ببینید من به خدا همیشه همینطوری حرف زدم -

 آخه دیونه ... اون بچه توئه ... -

 حاال چی کار کنیم فردابهش میگم من باباشم  -

 نه ... اصلن  -

 کردم .. چرا ؟ نه ؟ م سرم به سمتش چرخید تعجبابا صدای نه اله

 اگر بگید حال و روز بدی پیدا میکنه  -

 الهام بگو چی کار کنیم ... -

 اول برید مشاوره ؟ -

 کی ...من و سعید ؟ -
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آره برید مرکز مشاوره ... صحبت کنید ... تصمیم بگیرید با راشین چی کار کنید ...  -

باشه ... تو هم سعید رابطه خودتو با راشین کم نکن سعی کن محبت هات پدرانه 

 متفاوت با عشق جوانی 

 باور کن الهام همین طور بوده من نمیدونم کجا اشتباه کردم ... -

اشتباه تو نبود اشتباه از من بود که وقتی گفتن کالس نقاشی رفته ششم غربی ... لبخند  -

زدم و گفتم مهم بوم و نقاشیه ... لعنت به من که پامو گذاشتم تو اون ساختمون و تو 

 .. رو دیدم .

باشه رویا برو خونه ... تو مسافری من سعید رو میبرم .. الهام تو هم بخواب نصف شب  -

 شد ...

مهرداد به نظرت من میتونم برم مسافرت ؟من هیچ وقت نمیتونم از دست کابوس های  -

این مرد رها بشم ... میرم خونه ... دنبال مشاور میگردم  .. خبر میدم ... سعید توروخدا 

اش اینا بچه های تو نیستن .. مال من هستن من اخالق و روحیه اونا رو من هماهنگ ب

 میدونم ... سعید حواست باشه .... 



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

397 
 

ایشان پناه بردن ... منو ساده فکر میکردم مسافر ههمه تو ظاهر آروم شدن و به رختخواب 

ا هستم به چمدانم نگاه کردم وحسرت  لذت لحظات با کوروش بردن را خوردم ... دوباره ت

 صبح بیدار ماندم .. پروازم لغو شد و من ماندگار در تهران شدم .

فکر اینکه من چطور میتوانم راشین را قانع کنم و واقعیت را به او بگویم مرا کالفه میکرد ... 

الهام پیشنهاد دی نداد ولی همراه شدن با سعید شریعت اصلن کار آسانی نبود من دلم 

می خواست همین امشب به راشین میگفتم که چه اتفاقی نمیخواست همراه او باشم دلم 

افتادهولی باز هم صبر کردم و از صبح روز بعد پیدا کردن مشاور خوب خانوادگی اولویت 

 من شد به جای پرواز به سمت شهر مورد عالقه و پر خاطره من !

رویم  زمان زیادی برای پیدا کردن مشاور صرف نشد در کمتر از یک هفته لیستی در روبه

بود که آدرس و شماره تلفن بهترین مراکز مشاوره را نشان میداد ... و با تماس تلفنی من 

 اولین وقت گرفته شد و همراه سعید به امید حل این مشکل راهی شدم ..

راهنمایی متفاوتی بین نظر های مشاور های مختلف بود گاهی در روز مجبور بودم به دو 

ی را برای این کار بگذارم ... بچه ها در تعجب بودند که چرا جای مختلف بروم و زمان زیاد

من برنامه مسافرتم را کنسل کردم و این روزها به جای چاپخانه مشغول به کار دیگری هستم 

 که حرفی در این باره نمیزنم ...
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رابطه من و سعید در ابتدا بسار خشک بود تمام مدت با او دعوا میکردم و اصلن حوصله 

را نداشتم ولی کم کم عصابینت من کم شد و فقط کینه ای در دلم ماند که به حرف زدن 

 هیچ عنوان نمیتوانستم ببخشمش 

 خوب االن چی کار کنیم ؟ -

بیا پیش این  1نمیدونم فعال چند ساعت بیکاریم .. من میرم چاپخونه تو هم ساعت  -

 یکی ببینیم این نظرش چیه 

 باشه ... کاری نداری ؟ -

 نه -

 شه نری چاپخونه ؟رویا ... می -

کجا برم ؟ بیا بریم خونه من .. خیلی نزدیکه تاچاپخونه راه زیادی هست تو این  -

 ترافیک طرح هم هست بیا  خونه من

 نمیخوام ... حالم از تو خونت به هم میخوره ... -

 نترس کاری باهات ندارم  -

 از تو بترسم ؟ -

 ... مجبور شدم بروم .. دلم نمیخواست تمایلی نداشتم ولی رفتم
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وقتی از پله ها باال میرفتم همسایه طبقه دوم ما را دید با تعجب نگاهی کرد و جواب سالم 

 سعید را باعلیک گفت ... 

 خوب اینم خونه من  -

 انتظار داری ذوق کنم ؟ -

 من که تو خونه تو راهی ندارم ولی در اینجا همیشه بازه  به روی تو و بچها  -

 جالبه  -

 راستی عکسی از نغمه نداری ؟ -

تو چه پدر خوبی هستی بچه پس می اندازی بعد از بیست و چند سال تازه میفهمی که  -

از خدمتکار خونت بچه داری ... حاال عکسشم می خوای ... نمیخوای بگی چرا به 

 بچت رسیدگی نکردم ؟

 رویا همیشه متلک می اندازی ...  -

پشیمونم نکن از اینکه پامو گذاشتم اینجا ... قضیه راشین تموم بشه میدونم با تو چی  -

 کار کنم 

رویا ... من دوستت دارم .. باور کن ، ولی تا وقتی این مردک کوروش شایگان هست  -

 تو چشمت نمیبینه 
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 تو رفتی که اون اومد ... اگر نبود االن معلوم نبود پسرت کجا بود ... -

... وقتی برای ستاره مشکل پیش اومد ازش کمک خواستم ... نامردی ازش متنفرم  -

 کرد ..

 مگه زنت کجاست ؟ -

 سال  21زندان تو میالن به مدت  -

 چه خوب ... -

ستاره تو یه شرکت دارویی کار میکرد ولی بدون اینکه منم بدونم تمام دارو های  -

جدید روانه تاریخ مصرف گذشته را با نام شرکت و زدن برچسب تولید و انقضاء 

بازار جهان سوم میکرد ... وضع مالی ما عالی شده بود ... نا ناز خیلی تو رفاه بزرگ 

شد ولی سه سال پیش پلیس بینالملل تحقیق کرد و فهمید زن ایرانی پشت پرده این 

ماجراست ... هم سیاسی کردن و هم  مجرم شناخته شد ... رفتم پیش کوروش شما !!! 

 21قتی فهمید ستاره همسره من هست گفت کاری میکنم که اولش قبول کرد ولی و

بخاطر رابطش با تو  سال حبس به حبس ابد تبدیل بشه ... مردک مزخرف منو شناخت

 دگی گرفته تحت درمانه ...ز بچم افسرنکرد ... نانا
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آخی بمیرم ... اول اینکه خیلی خوشحال شدم برای ستاره ... با هر دستی بدی با همون  -

ی !!! دوم اینکه دست کوروش درد نکنه ولی کاش وکالت نجمه رو قبول پس میگیر

میکرد و هرچند که خوب میدونست خدا جای حق نشسته و سوم اینکه خدا رو شکر 

بعد از چند سال فهمیدم یه کم بلدی عاطف پدری داشته باشی ... نترس ناناز خب 

 میشه ! 

 رویا چقدر سفت شدی ... -

ای من تو بد بختی بزرگ شدن اونوقت تو برای من از زمونه سفتم کرد .. بچه ه -

افسردگی تولت حرف میزنی ... یادت نره برای چی اینجام برای حماقت تو ... دختر 

من درگیر رفتار حماقت های تو شده ... نگران نانازت نباش ... زودتر برگرد مواظب 

 باش 

 ساله ...  69رویا ... اون خیلی بچس یه دختر تین اجیر  -

 ه های من زجر کشیدن تو بچگی بزرگ شدن ... میفهمی ... اخه ناناز هم شد اسم بچ -

 اسمش مهنازه ستاره ناناز صداش کرد ...  -

ادامه نده حالم از همتون بهم میخوره ... تو کی میخوای آدم بشی ببین با آدم های  -

 اطرافت چه کردی ...
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، از دست دادن تو .. بچه  من اشتباه کردم ... گوش کردن به حرف ستاره حماقت بود  -

 ها .. ما زندگی خوبی داشتیم .. من اشتباه کردم

 ست اینجا باشم ...ترجیح دادم سکوت کنم ... دلم نمی خوا

ان از این داشت که حس تنفر من به سکوت های من ... بر خورد های سرد و رسمی ..همه نش

 ...سعید روز به روز بیشتر میشد 

مالقات های ما تبدیل به هر روز شده بود .. دوست نداشتم سعید دنبال بهانه بود تا بیشتر برای 

با او بودن وقت بگذارم از خودش زندگی اش در ایتالیا ودخترش مهناز میگفت .. حس 

حسادت داشتم چرا بین بچه هایش اینقدر تفاوت بود .. بهد از چند جلسه مشاوره به این 

ه برای اینکه بتوانیم به راشین بگوییم که عشقی که او در گیرش شده یک نتیجه رسیدیم ک

عشق کاذب است باید ذهن او را با مسئله ای بزرگتر درگیر کنیم که زمانی که متوجه اصل 

ماجرا شد بتواند این را درک کند ... برنامه ریزی ما با مشاور انجام شد قرار شد  کامران 

نه اش دعوت کند و وقتی راشین مرا در آن خانه ببیند تعجب راشین را برای صبحانه به خا

کند ... ذهن راشین قرار بود با این موضوع مشغول شود که چرا من شب را در خانه کسی 

که وقتی او اصل قضیه را گذراندم که هیچ گونه آشنایی با او ندارم .. همین نکته باعث میشد 

 متوجه شود دچار شوک کمتری شود .. 
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 عید با راشین تماس گرفت من در کنارش بودم وقتی س

 سالم راشین جان  -

 سالم ... خوبی کامران جونم ؟؟ -

می خواستم یه روز بیای خونه من ... یه کم کار طراحی دارم ... می خواستم با  راشین -

 هم انجام بدیم 

 وای عالیه میخواهی آخر هفته بیام ؟ -

 بیا .. به مامانت بگو ... -

 زن عموم میره مسافرت .. منم شب میام پیشت ..نیست آخر هفته با  -

نه .. شب نه .. تو صبح زود بیا ... اینطوری زمان زیادی داریم صبحانه هم با هم هستیم  -

 ... 

 پس من همه چیز می خرم میارم ...  -

 راشین زود بیا...  -

 باشه من پنجشنبه صبح با یه صبحانه خوشمزه میام پیشت ...  -

ه رو بهت بدم که تو میایی اگر خواب بودم منتظر نشی .. من پس یادم بنداز کلید خون -

 وقتی بخوابم صدای زنگ در و تلفن بیدارم نمیکنه ..
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 وای خیلی خوب شد  -

 پیری دیگه ... -

 نگو کامران ..  -

دلم برای دخترم سوخت ... برنامه ای که او در نظر داشت با آنچه واقعیت بود خیلی تفاوت 

 داشت

نه سعید ماندگار شدم تا فردا نقشه های من برای گفتن واقعیت به چهارشنبه شب من در خا

راشین اجرا شود ... معذب بودم ... سخت بود تا بعد از سالها بخواهم شبی را با سعید به صبح 

 برسانم با کسی که هیچ حسی به او نداشتم ... 

 رویا بیا تو اتاق -

 راحتم ... نزدیک صبح شد میام اونجا ...  -

 میترسی؟ -

 خیلی نگرانم ... امیدوارم همه چیز به خیر بگذرد  -

تا صبح حتی لحظه ای خواب به چشمانم نرفت ... نزدیک صبح به اتاق سعید رفتم و با لباس 

خواب راحتی روی تخت کنارش دراز کشیدم ... خواب بود و از حضور من مطلع نشد ... 
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سعید به شدت مخالفت راشین کلید داشت دیشب خیلی اصرار کرد که به اینجا بیاید ولی 

 کرد و گفت مهمان است و نیمه شب به خانه میاید  

صبح زود من و سعید از استرس بیدار شدیم و بی صدا روی تخت دراز کشیدیم و منتظر 

به خانه رسید وقتی  8اعت رسیدن راشین شدیم ... دراتاق بسته بود و راشین ساعت قبل از س

 کلید انداخت قلبم فشرده شد و از خدا خواستم همه چیز به خیر و خوشی بگذرد . 

صدایی از بیرون اتاق می امد که معلوم بود کسی در این خانه مشغول به انجام کاری است 

ه که نمی خواهد سر و صدای زیادی ایجاد کند ... راشین ... راشین من ... کسی که در خان

هوره حالت تهوع گرفتم بشقاب خود را هم جمع نمی کرد مشغول تنهیه صبحانه بود ... از دل

میخواست بروم و فریاد بزنم راشین بسه بیا اینجا این آدم بابای توئه جایگاه این عشق اینجا 

 نیست ... 

تاق طنین ولی قبل از آنکه من بخواهم از اتاق بیرون بروم در اتاق باز شد و صدای راشین در ا

 انداز شد 

 کامران ... بلند شو چقدر می خوابی؟ -

 به سمت تخت آمد ... دلم لرزید .. یک لحظه ایستاد ... شک کرد ... تعجب کرد ... 
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 کامران .. این کیه ...  -

 سعید تکانی به خودش داد ... بلند شد و رو به راشین کرد 

 عزیزم گوش کن من باید برات توضیح بدم  -

 یه ..بگو ... این ک -

با حرص پتوی مرا کنار زد ... بچم شوکه ... شد ... فقط نگاهم کرد .. بیشتر از سی ثانیه 

 نگاهم میکرد .. باور نمی کرد ... من هم ترسیده بودم انگار از هیچ چیز خبر نداشتم ....

مامان .. تو ... اینجا چی کار می کنی ؟ مگی نرفته بودی ؟ ... مامان کامران ... مال من  -

 ود ... تو ...تو کی ... ما مان ...ب

 راشین گوش کن ... -

یه دفعه فهمید اینجا چخبره در تختی که انتظارش را نداشت مادرش را با فرد مورد عالقه اش 

با هم دید ... تازه فهمید مادرش کنار چه کسی هست ... لحظه به لحظه عصبانی تر شد ... 

 .. خطاب به من .. هر حرفی را میزد .. فریاد زد ... فریاد هایی که تمام نمی شد .

تو هرزه ای ... تو به من خیانت کردی ... چرا میون این همه مرد کامران را برداشتی ...  -

مامان تو منو نابود کردی ... من نمیذارم .. هرزه ... این همه سال همه غلطی کردی .. 
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... من خودمو می مسافرت هات همش با مردای مختلف بود ازت بدم میاد .. متنفرم 

خرابی ... کی باورش میشه مادر من با مرد من ... وای کشم ... بی کی بگم تو یه زن 

 خدا  ... وااااااااااااااااااااای

 راشین ... تو رو خدا آروم باش بذار من حرف بزنم  -

تو ... تو از چی می خوای بگی ... مادر نمونه ... خسته شدم ... تو نمیدونی با من چه  -

 ی مامان من داغون کردی کرد

فریاد های راشین تمام نمیشد ... نمیذاشت ما حرف بزنیم و بد تر از اون این بود که در 

آپارتمان هم باز کرده بود و فریاد میزد ... چن تا از همسایه های سعید کنار در آمادن تا ببینن 

زد که تا به حال نه چه خبره ... راشین فریاد میزد و تمام مدت خطاب به من حرف هایی می

 تنها از راشین بلکه از هیچ کسی نشنیده بودم .. دختر من حال خوبی نداشت 

 خانم چی شده ...؟ -

 صدای زن همسایه که از راشین میپرسید چرا فریاد میزند ...

همش تقصیره این زنس ... این خرابه ... دختره راست میگه من چند بار دیدم با این  -

 661ساختمون ما ... چی بگم ... دخترم می خوای زنگ بزنم مردک اومده تو 
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آره بزنید بیان این زن هرزه رو ببرن سنگسارش کنن شما نمیدونین با من چخه کرده  -

...اون دیشب هم اینجا بوده من ساده فکر می کردم خانم رفتن مسافرت .. نگو شب 

 تا صبح مشغول خوشگذرونی بودن !

و پلیس .. وای حوصله توضیح  661من فکر میکردم .. فکر  اوضاع بد تر از چیزی شد که

دادن به پلیس رو نداشتم ... زمانی که راشین فقط داد میزد و همسایه ها او را دوره کرده 

بودن من و سعید به دخترمان نگاه میکردیم و در این فکر بودیم وقتی اصلماجرا را بفمد چه 

 میکند ...

نماینده افراد شد و شروع کرد به حرف زدن راشین د ساختمان ... پیرمر 661بار رسیدن پلیس 

 سکوت کرد ...

جناب سروان این زنه چند بار اومده خونه همساده ما .. راستش ما کاری نداریم ولی تا  -

حاال زن فاسد و خراب تو ساختمون نداشتیم امروزم که این دختره اومده معلوم نیست 

ه صابخونه این آقا هم رفته فرنگ نتونستیم اینا چه داستانی دارن ... بد بختان

بندازیمشون بیرون .. حاال خودتون میدونین اگر هر وقت شهادت خواستین من میام 

میگم این زن و مرد نا محرم اینجا با هم .. استغفراهلل .. چی بگم ... یکی نیست بگه زن 

اگر دختر من چش .. تو که بدکاره ای برو خونه فسات .. چرا اینجا ... جناب سرفان 
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گوشش باز بشه من از حق خودم نمیگذرم سر پل صرات یقه شما و این زن و مرد 

 خراب و می گیرم ..

 صبر کن پدر جون ما که نمیدونیم داستان چیه بیخود به مردم تهمت نزن .. - -

تهمت چیه جوون من خودم دیدم ، من از این زن شکایت دارم باید بره زندون اصلن  -

وشه .. دختر من دیروز بدون جوراب رفت بیرون .. کی مسئوله خوب بد لباس می پ

 این زن .. وقتی اینجوری بیاد زن و بچه آدم یاد میگیرن ...

 ای پدر جان ... ما که نمیدونیم ، خانم یه توضیح بده ببینیم داستان چیه ... -

هست  من از حق خودم و بچم به راحتی می گذشتم راشین من نمیدونست که داستان چی 

ولی این پیرمرد حق نداشت که بخواد به من تهمت بزنه ... تهمت زدن اون برای من سنگین 

 تموم میشد 

ولی ... من تو این خونه هستم و فقط شما جناب سروان هر توضیحی بخوان من میدم  -

و افرادی که مربوط به این خونه میشن حق دارن بدونن جریان چی هست اگر اجازه 

 ن همسایه ها صحبت کنیم بدین در محط بدو

 پیرمرد که از حس کنجاوی طاقت نداشت از خانه سعید بیرون برود به پلیس نگاهی انداخت 
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 این زن می خواد شما رو رنگ کنه با پول می خواد راضیت کنه ... گول نخور  -

 پدر جان برو تو خونت تا ما ببینیم داستان چی هست  -

بگه من شکایت دارم ... این زن شب اینجا من برم خونم تا هر چی می خواد به شما  -

 بوده ... اینا به هم نا محرمن ...

 برو پدر جون  -

 میرم تو پارکینگ تا بیایی  -

با رفتن پیرمرد همسایه ها هم از خانه بیرون رفتم و من ...سعید راشین و پلیس در خانه مانیدم 

... توضیح دادن سخت بود آبی خوردم و شروع کردم ... راشین نگاهم می کرد ساکت شده 

 بود ... منتظر جواب من بود 

... سالهای حقیقت اینه که من رویا عظیمی مادر این خانم یعنی راشین شریعت هستم  -

قبل پدر ایشون وقتی راشین چند ماه بیشتر داشت ما را ترک کردن و رفتن دنبال 

زندگی خودشون .. راشین هیچ وقت پدرشو ندید ، تا اینکه ... من متوجه شدم که 

سعید پدرش به ایران برگشته ... متاسفانه بدون اینکه من در جریان باشم با بچه ها 

قرار کرده و ... و .. چطور بگم ... راشین فکر میکنه این آقا رامتین و راشین ارتباط بر

 اسمش کامران مجد هست ولی 
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 رو به راشین کردم و آروم گفتم ...

عزیزم این آقا ... کامران نیست ... سعیده ... بخاطر اینکه من مخالف این بودم که با  -

در ارتباط باشه ... می خواست با دخترش شما ها در ارتباط باشه با اسم و فامیل جعلی 

این برنامه .. باز یصبح همه ... بخاطر این بود که تو متوجه بشی که کامرانی وجود 

نداره و محبتی که ین مدت ازش لذت برده محبت پدرانه بوده هرچند که من تایید 

 نمی کنم ولی نمی خوام تو در گیر مسایل دیگه بشی ...

 نگاهی کرد  پلیسی که تو خونه ما بود کمی گیج شد ...

 میتونین ثابت کنین  -

 بله شناسنامه ها موجوده ... -

 پس درواقع شما و این آقا پدر و مادر این خانم هستین  -

 بله ... -

خوب این مسئله قابل توجیه هست ولی شاکی شما .. این همسایه ... میگه شما شب تا  -

یتونه مشکل ساز صبح اینجا بودین .. این اقا که االن همسر شما نیست ... این مسئله م

 بشه ...در ضمن من شناسنامه هر سه نفر شما رو باید کنترل کنم 
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مسئله ای نیست .. من میگم پسرم سریع شناسنامه من و راشینو بیارن اینجا  ، سعید هم  -

 باید شناسنامش دست خوش باشه 

 با تماسی به سعید اشاره کرد که شناسنامه دست خودش هست و به پلیس نشان داد و من

و منتظر ماندیم ...در رامتین گفتم مدارک من را از توی اتاق سریع بیاورد آدرس را دادم 

کمتر از یک ساعت شناسنامه ها روی میز بود در تمام این مدت راشین حتی یک کلمه هم 

 حرف نزد و فقط به سعید نگاه میکرد .. از نگاهش ترسیدم 

 رد و بعد رو به او گفت ... پرامتین بادیدن سعید تعجب کرد ... کمی نگاهش ک

میشناسمت حرموزاده همون روز هم که به اسم کامران اومدی شناختمت از زندگی  -

 ما گمشو بیرون ازت متنفریم 

 پسرم هنوز خبر نداشت راشین در گیر چه حسی شده .

 وقتی پلیس شناسنامه من و سعید را دید ... نگاهی به ما انداخت 

شما نیست ... از نظر من هیچ مشکلی نیست .. شما زن خوب هیچ کجا اسمی از طالق  -

 و شوهر هستین ...

 سعید با چشمانی از کاسه در اومده به من نگاه کرد و ترجیح داد من حرف بزنم 
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 ، فقط با هم زندگی نکردیم ...بله .. ما جدا نشدیم  -

خوب از نظر ما هیچ مشکلی نیست ولی اگر می خواین برای تهمت های همسایتون  -

 شکایت کنین من ثبت کنم ...

نه ... نیازی نیست فقط برای اینکه دیگه تو مسائل کسی دخالت نکنن با ایشون  -

 صحبت کنین 

 مجبورشون میکنم از شما عذر خواهی کنن ، خداحافظ -

 ممنون ... خدا نگهدار  -

با رفتن پلیس نگاه های متعجب منتظر جواب من بودن تا بدانند چرا در هیچ کجا اسمی از 

 طالق ما ثبت نشده ...

اینطوری منو با تعجب نگاه نکنین وقتی گفتم جدا شدم ... واقعن جدا شدم ولی فقط  -

ثبت نکردم ... روزی که با وکالت نامه ای که داشتم برای جدایی رفتم محضر اول 

صیغه طالق خونده شد و من شرعن از سعید جدا شدم ولی وقتی میخواستم به ثبت 

دم بچه های من کوچک بودن و نمی خواستم مهر طالق در برسانم کمی فکر کر

شناسنامه من باشد ... تصمیم گرفتم هر زمانی که نیاز شد اجازه بدم این مهر زده شود 

و تا بحال هیچ وقت احساس نکردم که من باید ازدواج کنم و رسمیت این جدایی را 
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امروز من از پس هر ثبت کنم ... زندگی بدون یک مرد هیچ وقت آسان نبود ولی تا 

مشکلی براومدم ... چون نمی خواستم تو مدرسه اولین چیزی که از شناسنامه مادر بچه 

های من دیده می شود مطلقه بودن او باشد .. ترجیح دادم در ظاهر اسم سعید در 

 شناسنامه من باشد ... همین ... تنها جایی که این اسم بدرد خورد همین االن بود !!! 

 دی زد و گفت ... رویا این بهترین چیزی بود که برایم اتفاق افتاد سعید لبخن

زیاد اطمینان نداشته باش ... تو اشتباهات زیادی کردی ... من ... بچه هایم .. ناهید ..   -

 نغمه .. حتی مهناز ... همه حاصل اشتباه تو هستیم 

 مامان من خسته شدم بریم .. -

 کنم ... راشینم ... راشین من نبود ... صدای راشین اجازه نداد من بحث را باز

بعد از چند با کمک رامتین راشین را به خانه آوردیم ... تلخ ترین سکوت حکم فرما شد و 

حالت سکوت راشین و بی قراری های من .. راشین روانه بیمارستان شد و من ده شب روز 

نظاره گر دارو خوردن او و بیقراری هایش بودم ... وابسته من شده بود طبیعی نبود .. از 

کامران .. سعید .. هیچ کدام حرفی نمیزد و این من و رامتین را به شدت میترساند ... پزشک 

روزه بستری شدن را که برای من بد نبود ماهه ای را تجویز کرد و ده  معالجش داروهای سه
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... باال سر دخترم بودم ... پا به پایش اشک ریختم و لجظه ای نخوابیدم ... فکر کردم .. به 

گذشته .. به لحظاتی که من به تنهایی پشت سر گذاشته بودم یاد مارنا افتادم که خوابی دیده 

رگیر عشق حالل می شوند ... که سعید مقصر است ... به راستی بودم و گفت بچه هایت د

همین بود پسرم درگیر عشق خواهرش شد و دخترم عاشق پدرش شد ... ناخواسته شکستن ... 

 من هم شکستم دیگر طاقت نداشتم ... وقت رفتن بود من خسته بودم ...

 مادر و دختر خوب خلوت کردین  -

 شما راشین بهتر شده تا کی باید بمونیم ؟ممنون ... خانم دکتر ... به لطف  -

 ده روز میخوام تحت نظر باشه ... -

 چرا اینقدر خسته هستین ؟ نخوابیدی؟ -

 من اصلن شبها نمی خوابم  -

روزی یک قرص قوی همراه داروهای راشین برات میفرستم بخور که بتونی بخوابی  -

 ... به محض اینکه بخوری هیچی از دنیات نمیفهمی 

 ین اسمش چیه چه خوب .. بگ -

 گیرت نمیاد ... خیلی قوی و خطرناکه ... برای این مدت برات میفرستم  -

 ممنون -
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روزها و شبها باال سر راشین میگذشت و من لحظه ای خواب به چشمانم راه پیدا نکرد 

تنها آرزویم این بود که یکبار دیگر میتوانستم کوروش راببینم چیزی که بعید به نظر 

  میرسید اتفاق بیفتد

خوب رویا خانم .. راشین ما که حالش بهتره فقط نباید جلسات مشاورش را فراموش  -

 کنه ، خودت چطوری ؟ شبها خوب می خوابی؟

 خیلی بهترم ... با قرص شما راحت میخوابم .. منون از لطفتون ... -

 خدارو شکر ... دختر ما فردا مرخص میشه ... مراقبش باشین ... -

 ممنون ... حتمن  -

 "ز هیچ چیزی برای راشین دریغ نکرد ... با آمدنش به خانه جشنی برگزار کرد که رامتین ا

نام گرفت بهترین دوستان راشین ... مهرداد و الهام و حتی سحر دعوت شده  "جشن ترخیص 

بودن و همه با دادن هدیه آمدن راشین را به خانه جشن گرفتن ، خیالم راحت شد ... رامتین 

میتوانست از خواهرش مواظبت کند نیازی به کسی نداشتن و این میتوانست برادر خوبی بود 

 به من آرامش دهد ..

با گذشت چند روز تصمیم من برای رفتن قطعی شد .. دیگر تحمل هیچ چیز را نداشتم باید 

میرفتم ... خیالم از بابت راشین راحت بود ... رامتین مواظبش بود .. من باید میرفتم .. آخرین 
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را با کوروش گرفتم .. صدایش را شنیدم و با بغض خداحافظی کردم ... شام را با بچه  تماس

 هایم خوردم و خودم را برای سفرم آماده کردم ...

ده عدد قرص هدیه ای بود که دکتر راشین به من هدیه کرده بود ... قرص هایی قوی 

شه بخواب برند ... من وخواب آور به نظر می رسید دوستان خوبی هستند تا مرا برای همی

تصمیم خود را گرفته بودم .. سفر آخر من خوابی بود که انتظارش میکشیدم ... وقت رفتم 

 بود ...

بچه هایی که لیوانی آب در دستم ... ده عدد قرص که تصمیم داشتم همه را باهم بخورم ... 

خواب بودن و نمیفهمیدن کی این اتفاق افتاد ... روی تختم دراز کشیدم و زندگی ام را مرور 

کردم .. دیدم چقدر راحت همه چیز را باختم ... خوشحال بودم که حداقل سرمایه ای برای 

اده از بچه هایم باقی مانده که بتوانند از آن استفاده کنن ... سرمایه ای که هیچ کس حق استف

آن را ندارد .. چرا که من نه پدر و مادری دارم و نه همسری ... پس تمام سرمایه من برای 

دوفرزندم هست ... خوشحال بودم که حداقل دختر سعید و یا بهتر بگویم دختر های سعید از 

 این پول سهمی ندارن ... ولی نه ... دارن ... وقتی من بمیرم ارثی از طرف من به سعید میرسد

و بع این پول به ستاره و مهناز میرسد ... من هنوز همسر سعید هستم ... ای لعنت به تو سعید 

که حتی لحظه مردن من هم مزاحم هستی ... یک روز تاخیر در مرگ من ... فردا باید این 
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مهر درشناسنامه من زده شود ... فردا به ثبت میرسد جدایی من آنچه باید سالهای پیش ثبت 

 ساعت به تاخیر افتاد ..  24. به شوق فردا صبر کردم و تصمیمم برای نمیشد ..

صبح روز بهد اولین کار و تنها کار باقی مانده من در نزدیک ترین دفتر خانه به انجام رسید 

... من از همسر قانونی ام جدا شدم و وکالتنامه سعید باطل شد ... راحت شدم .. دیگر مانعی 

 افتاده ای نداشتم !!! نبود .. من هیچ کار عقب

به سمت خانه در حرکت بودم می خواستم آخرین ساعات زندگی ام را در خانه باشم تا 

تصمیمی مانع کار من نشود ... در راه تلفنم زنگ خورد .. نمیخواستم جواب بدهم ... حتی 

وشم اگر بچه ها باشن ! ولی عزیز تر از بچه های من پشت خط بود شماره ای از راه دور کور

 بود

 به به ... خانم کم پیدا ... -

 کوروش خیلی خستم .. روزهای بدی داشتم تو که در جریان همه چیز هستی ... -

 روز مونده ..  68فرصتت تموم شده ها ... فقط  -

 روز یه اقدامی میکنم  68باشه .. تو این  -

 یشه بودی ... نه رویا خانم ... اینجوری نم تو اگر این کاره بودی تا حاال اومده -

 کوروش فکر میکنی دوست ندارم همه چیزو فراموش کنم کنار تو باشم ؟ -
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من اقدام کردم ... جهت اطالع شما اقامت شما تو ایتالیا درست شد... چیزی که من  -

مدت ها دنبالش بودم .. فقط بلیط بگی بیا !!! دیگه نمی خواد بریم کشور های دیگه 

ه خونه میگیرم ... راحت زندگی کن خیلی راحت بیا پیش خودم .. اینجا برات ی

 نمیذارم اذیت بشی ... مراقبت هستم ...

باور نمیکردم درست زمانی که من مسافر جای دیگیری بودم بهترین آدم دنیا به من گفت 

 اقامتت درست شده ! من باید کدام را انتخاب میکردم ؟

 ..با لبخند ... سری تکان دادم 

 امه ریزی کنم ... میام !!!هیچ وقت نمیتونم برای چیزی برن -

 رویا فرصت آخره .. یادت نره  -

 از دست نمیدم ... -

متاسفانه تاریخ پاسپورت من  رو به انقضاء بود برای اولین بار بدون مشکل و درخوست و  

ثبت در روزنامه ... خیلی راحت به عنوان زن مطلقه در خواست پاسپورت دادم و برای ده 

روز بعد منتظر ماندم تا به دیار بهترین آدم دنیا برم ...و فراموش کردم که میخواستم مسافر 

 شوم ! جایی دیگر 
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 سالم رویا  -

 سعید قطع کن .. نمیخوام هیچ چیز این لحظاتم را عوض کنه .. هیچی نگو .. -

 فقط یه خواهش  -

 بله ؟  -

 یه شام چهار نفره ... تنها درخواست منه ... -

 باشه  -

به در خواست سعید شامی در خانه من تهیه شد و رامتین و راشین و من و سعید دور میزی 

شسته بودیم ... خشک و رسمی ... راشین حال و روز بهتری داشت ... ننشستیم که هیچ وقت ن

 رامتین سرد بود و سعید سعی داشت همه چیز را درست کند 

من از همتون خواهش میکنم ... منو ببخشید و حاال که من و رویا هنوز رسمن زن و  -

ت .. رویا شوهریم اجازه بدین دوباره همه با هم زندگی کنیم ... بچه ها هنوز دیر نیس

 خواهش میکنم 

من نمیدانستم باید چی بگم انتظار این پیشنهاد را نداشتم ... نگاهی به رامتین کردم و گفتم 

 پسرم نظرت چیست ؟
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اگر شما بخوایین من حرفی ندارم ... شما و راشین با این ... مرد زندگی کنین ... مامان  -

و دوم باید تا آخر عمر مراقب من دو تا کار مهم دارم ... اول باید برم سراغ سحر 

خواهرام باشم ... راشین نغمه مواظبت میخوان ... این مرد که کاری نکرد ... من باید از 

 حتی اگر میخواین تو این خونه باشین من میرم جای دیگه . دور به نغمه برسم ...

 پسرم از شریعت ها نبود ... حس مسئولیت داشت ...

 راشین تو چی ؟ -

ی برای من زحمت کشیدی ... بزرگم کردی همیشه مراقبم بودی ولی مامان تو خیل -

من هیچ وقت محبت پدرم رو حس نکردم.اگر بشه دوباره خانواده بشیم خیلی دوست 

 دارم پدرم در کنارم باشه ...

انگار تکلیف همه چیز مشخص بود ... انگار رامتین قبول کرده بود که باید مراقب خواهر 

لش می خواست باقی عمرش را در کنار پدرش باشد ... سعید هم می هایش باشد و راشین د

فقط من بودم که باید تکلیف خودم را خواست ایران بماند ... همه چیز در جای خودش بود 

 با برخی چیزها مشخص میکردم ... 
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راستش بچه ها من سختی های زیادی کشیدم ... تصمیم های زیادی گرفتم که گاهی  -

هی درست تصمیم گرفتم  وقتی آخرین تصمیم را گرفتم باز هم ه کردم و گااشتبا

دستی مرا از برزخ نجات داد که باز هم فرشته آسمانی دست مرا گرفت و کمکم کرد 

... بچه ها من هیچ وقت مستقیم از ناجی زندگی ام حرفی نزدم ولی رامتین تو باید 

هیچ کمکی به ما نکرد  کوروش را به خوبی به یاد داشته باشی ... زمانی که پدر تو

مروز مرا از محبت های خوبش بس نصیب کوروش برای من و تو ناجی شد و تا به ا

ن  .... من تصمیم نهایی نکرده است ... او سالهاست که به من پیشنهاد  داده تا برم میال

خودم را گرفتم ... تو هفته ای که گذشت من کار های زیادی انجام دادم ... به طور 

کامل چاپخانه را به مهرداد واگذار کردم و قرار شد هر ماه  درصدی از درامد 

چاپخانه را به حسابم واریز کند کند و من برای شماها هر ماه خودم مبلغی به حسابتان 

... زمان آن رسیده که شما ها روی پای خودتان بایستید و من از دور نظاره گر میریزم 

شما باشم ... سعید و راشین میتواند زندگی خوبی داشته باشن و راشین هر وقت 

خواست به پیش من بیاد ... رامتین من از انتخاب تو خیلی خوشحال شدم ... امیدوارم 

مالی و غیر مالی می توانی رو کمک به نغمه  با دید باز درست تصمیم بگیری ... برای
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کمک من حساب کنی ... و در آخر اینکه من فردا شب به سمت میالن پرواز دارم ... 

 امیدوارم هیچ چیز نتواند جلوی مرا از این پرواز بگیرد ...

هستی ... من اجازه نمیدم تو باید بمونی ... رویا من نمیذارم ... تو همسر قانونی من  -

 ی بری پیش اون کوروش احمق ... افتخار هم میکنی ؟میخوا

سعید جان ... عزیزم ... ده روز پیش وکالتنامه تو به تو رسمی مورد استفاده قرار  -

گرفت و ما االن هیچ نسبتی با هم نداریم ... اشتباه تو همه ما را نابود کرد ... سعید 

امتین تو را قبول کنه ولی بهتره دیگه هیچ وقت نزدیک من هم نیایی ... شاید روزی ر

 من نسبتی باتو ندارم ... کلیه خاطرات من و تو زیر خاک دفن شده...

پروازی دلنشین مرا به میالن برد ... پروازی که بهترین انتظار را برای من داشت ... انتظار 

 دیدار کوروش ... من بیتاب کوروش بودم 

وقتی به فرودگاه میالن رسیدم  حس خوبی داشتم ... چقدر این فرودگاه این شهر با چیزی 

بودم که  کرده بودم  متفاوت شده بود ... من زن میانسالیکه سالهای پیش در آن زندگی 

میخواستم حس لذت بردن از زندگی و حس آرامش را در جودم احساس کنم و این بجز در 

ن امکان پذیر نبود ... کارهای قانونی ورود به شهر میالن انجام کنار کوروش بودن برای م
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ده شد که که درد ها و غم های این مدت را ن دان طرف شیشه دستی برایم تکاشد و در آ

 فراموش کردم ... کوروش ... محبوب من منتظرم بود ....

شده بود ... ن ئیخانه ای کوچک در نزدیک مرکز خرید ... با بهترین وسایل ایتالیایی تز

عاشق خانه ام بودم ... دیدار ها و مواظبت های کوروش از من ... دوماه طالیی از ورود من 

به این شهر میگذشت ... کم کم به آرامش رسیدم ..کم کم فهمیدم زندگی یعنی چی ... هر 

ن روز با راشین و رامتین حرف میزدم ... خودم را آماده میکردم که برای مراسم ازدواج راشی

و سحر با کوروش به ایران بروم و راشین در کنار پدرش تجربه ای تازه را بدست می اورد 

... مهرداد سر وقت به وعده گر همسر خوبی نبود حداقل سعی داشت پدر خوبی باشد سعید ا

 اش عمل میکرد و درصدی از درامد خالص چاپخانه را به حسابم میریخت .... 

 سالم خانم ... -

 نم ... خوبی ؟سالم کوروش جو -

 نظرت راجع به یه مسافرت کوچولو چیه ؟  -

 کجا ؟ -

 جزیره کاپری -

 چی ؟جزیره کاپری ؟ کجاهست؟ -
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ین جزیره در ورودی خلیج ناپل و نزدیک شهر ناپل واقع شده است در  جنوب ایتالیا ا -

و دارای شش کیلومتر طول و حداکثر دو ونیم کیلومتر عرض است. ارتفاع 

 181ترین نقطه جزیره از سطح دریا رسد و مرتفعمتر می 211های آهکی آن به صخره

 متر است

 یست ... مهم اینه که کنار تو باشم ... مهم کنار تو بودنهچه کامل... اینا که گفتی مهم ن -

 مطمئن باش این مسافرت برات خاطره انگیز میشه ... فراموشش نمیکنی ...اونجا بهشته -

 فقط دو آغوش توئه  بهشت من ... هم -

 نگاهم تو نگاهش غرق شد ... دلم برای لحظات خوب تنگ شده بود 
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 فصل آخر :

چشمهایم را باز کردم...صدای آب دریا می امد ... پرده های اتاق کشیده بود ... من کشیدم ؟ 

من که دوست داشتم دریا را ببینم ... حتی شب ... نه این کار کوروشه ... من یادم نیست ... 

نمی دانم ساعت چند بود ... امید وار بودم که صبح شده باشد ...کمی پرده زرشکی رنگ 

 –کنار زدم ... هوا روشن شده بود صبح بود.... اتاق را 

نفهمیدم کی خوابم برد ... روی کوروش راکشیدم ... بلند  شدم ... چشمانش را باز کرد  .

 نگاهم کرد ...

 صبح بخیر  -

 سالم عزیزم ... خوب خوابیدی ... -

 عالی بود ... تو راحت خوابیدی ؟ -

 تا صبح نگران بودم حالت بهم نخوره ...  -

 ردم ... بهترین چشمان دنیا را دوباره نگاه کردم نگاهش ک

 بخواب ... من کار دارم ... -
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بود خوبه وقت داشتیم ....به خودم گفتم بعد از حمام می خوابم  1از اتاق بیرون امدم ساعت  

بعد با کوروش صبحانه می خورم ... در حمام مسواک زدم و دوش گرفتم ... دلم  می 

ون بیایم ... دلم می خواست دیگه گیج نباشم دلم می خواست خواست سر حال از حمام بیر

تو لحظات آخر این سفر خودم باشم ... آب سرد را باز کردم ... برای اولین بار به هیچ چیز 

فکر نکردم بجز به کوروش ... کاش زندگی همین جا ثابت می ماند کاش امروز روز آخر 

خوب کوروش زیباترین تجربه با .او... تو   زندگی ام باشد و من همین جا بمانم با خاطرات

این ویالی زیبای اجاره ای رو به دریا  ...... کاش قفل بشم ... ولی متاسفانه زندگی در جریان 

 است آب سرد را بستم ... تو دلم گفتم خدا کنه صدای آب کوروش را دوباره بیدار نکنه .

بود ... متفاوت با دیشب ... داشتم فکر می حوله را به دور تنم پیچیدم .. بیرون آمدم ... خنک 

کردم چی بپوشم که دیدم کوروش با لبخند کنارم ایستاده ... پتو مسافرتی را به دورم پیچید 

 ... تعجب کردم بیدار شده ... 

 مرسی ... بدو بخواب ... منم لباس بپوشم میام   -

 کرد چی گفتم .... نگاهم کرد اصال توجه ن -

 ش املت درست کنم بخوره ... دخترم گرسنه است برا -
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انقدر حس خوبی داشتم که حتی دلم نمی خواست خودش بدونه ... سرم را پایین انداختم و 

 با فکر  به اتاق رفتم و لباس پوشیدم و به سمتش دوان دوان پرواز کردم ...

 تو از کجا می دونی املت دوست دارم ؟ -

بابا بهترین املت های دنیا را بهت قول داده بودم ... دخترم کوچیک بود می گفت  -

 یادت رفته ؟ قرار بود برات درست کنم ...درست میکنه..

صبح با خستگی دیشب  ... با  1ارزشی که او برایم قائل بود در هیچ کجا پیدا نمی شد  .. 

حال بد من ... نگرانی تو چشماش ... فکر کنم اصلن نخوابید ... بلند می شد و برای من املت 

نه، اینکه فراموش نکرده  من چی دوست دارم  ... حس ماه عسل دارم ... انگار درست می ک

نه انگار این همه بال به سرم آمده ... رو مبل نشستم و به خودم گفتم کاش  قدر این روزا رو 

بدونم داشتم فکر میکردم ....کوروش صدام کرد ... به آشپز خانه  رفتم برای چای ریخت ... 

ت به قهوه داشت.. از نوع تلخ ولی   ... میدونست چای نخورم سر درد می اهل چای نبود عاد

گیرم اخالق خوبش همیشه شرمندم میکرد ... خرما داد به دستم گفت با چای بخور االن 

صبح ... املتی که بهترین بابای دنیا درست  1املت آماده می شه ... بهترین صبحانه ساعت 

اقعا خوشمزه بود ... طعم عشق داشت ... متفاوت بود با کرده بود به قول دختر کوروش... و

 املت های دنیا !!!!
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نخورد می گفت تو گرسنه هستی ..و  من با چه لذتی خوردم ... انگار یک هفته  خودش

 بود غذا نخورده بودم .... 

 نگاهم کرد ... وقتی تمام شد

 می خوای بریم لب دریا ... -

 باشم ...نه ... دلم میخواد بازم پیش تو  -

 بریم از بالکن دریا رو ببینیم .... -

 بریم ... -

آرامترین دریا را دیدم ... دریا حس من بود ... حال مرا نشان میداد ... آرام بود ... مثل من 

...  دیگه  خروشان نبود ... لذت بخش ترین دریایی که دیده بودم ... هوای عالی ... 

ودم ... بهترین انسان رقص بود غرق لذت ب درخت جلوی ویال با برگ های سبز بهاری در

 کنارم بود سرم را روی شانه اش گذاشتم ... دستم را گرفت ....  ، بهترین کمک رسان در 

 خوابت می یاد ؟؟ -

 همه چیز را قبل از اینکه من حرف بزنم میدانست  -

 کی باید بریم ؟  -



                                                                                                                                مریم جمالی                                                                                                                                                                                                                                          عذاب یک رویا                   

431 
 

 وقت داریم ... می خوای یه کم بخوابیم ؟  -

 کرد ... کاش همه چیز همین طور بمونه ... نگاهش کردم ... نگاهم -

دستم را گرفت ..  به اتاق رفتیم ... پرده ها را کنار زدم ... دریا رو به رویم بود ... لیوان  -

های خالی دیشب روی زمین افتاده بود ... حرفی نداشتم ... دلم می خواد االن خودم 

 . ساکت بودم ... ساکت بود باشم ...  روی تخت دراز کشیدم ... کنارم دراز کشید ..

 به چی فکر میکنی ؟ -

 نگاهش نکردم ...آرام گفتم  -

 به چیزای خوب ... -

 پس بهش فکر نکن چون .... چیزای خوب را برات می سازم ...  -

 چرخیدم به سمتش.... به راحتی ... به همین راحتی -

 پایان
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