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بودم-یعنی همین آقا مازیار- و خیلی هم دوستش 
داش��تم و مازیار هم عاش��ق من بود، ام��ا عماد در 
حق من نامردی کرد و با اینکه چهارده س��ال از من 
بزرگت��ر بود، اما از اعتیاد پدرم سواس��تفاده کرد و 
اونقدر برایش  تری��اک مجانی برد تا باالخره پدرم 
برخ��اف قولی که به مازی��ار داده بود، منو به عقد 
׳׳عم��اد׳׳ درآورد و م��ن هم تقدی��رم رو پذیرفتم و 
س��عی کردم برای او و تنها فرزندمان که مستعان 
بود، همس��ر و مادر خوبی باش��م. ولی بدبختی هایم 
تازه ش��روع ش��ده بود، چون همون طور که بهتون 
گفت��م پدربزرگت��ون در حد جنون ش��کاک بود و 
همیش��ه می گفت: ׳׳تو هنوز عاشق مازیار هستی و 
مطمئنم ی��ک روز از من طاق می گیری و زن اون 
میش��ی׳׳! ولی عماد اش��تباه می کرد. چون برای من 
مازیار دیگر مرده بود. هرچند که او به خاطر عشق 
م��ن تا 15 س��ال بعد ازدواج نک��رد و همین باعث 
سوءظن بیش��تر پدربزرگتون شده بود. اما من که 
حاال خبر داش��تم مازیار زن هم گرفته، تمام فکر و 
قلب��م به عماد بود. ولی بدبخت��ی واقعی من موقعی 
شروع ش��د که زن مازیار موقع تولد دخترش-که 
هم��ان نرگس خانم بود-فوت ک��رد. از اون به بعد 
پدبزرگت��ون کاملًا دیوونه ش��د. یعنی دیگه به من 
حت��ی اجازه نمی داد به منزل اق��وام و  فامیل خودم 
بروم، فقط به این خاطر که مبادا مازیار اونجا باش��ه 
و به ق��ول خودش ׳׳یاد عش��ق قدیمی مون بیفتیم׳׳ 
ب��ا این حال م��ن باز هم تحمل ک��ردم و مازیار هم 
همراه تنه��ا دخترش به شهرس��تان رفت تا عماد 
منو اذیت نکنه. تنها دلخوشی من پسرم، یعنی پدر 
شما ׳׳مستعان׳׳ بود که چون تنها فرزندم محسوب 
می ش��د، وقتی ازدواج کرد و می خواست این خانه 
رو بخرد، پول کم داش��ت. همان موقع بود که پدر 
من هم فوت کرد و کمی پول نصیبم شد. پدر عماد 
برای این پول نقش��ه کش��یده بود و می خواست هر 
طور ش��ده دست من خالی باش��ه که برده او باشم. 
ولی این بار خواسته اش رو قبول نکردم و برای اینکه 
او هم راضی باش��ه، پولم رو به پس��رم دادم تا بتونه 
اینجا رو بخره. مس��تعان هم در حضور عروسم و با 
اصرار خودش، سه دانگ از سند این خونه رو به نام 
من زد که همین کارش باعث ش��د دشمنی عماد با 
من بیشتر بشه، هر روز کتکم می زد. بدبینی هایش 
بیشتر شده بود و مدام منو تعقیب می کرد که مبادا 
به منزل  فامیل بروم و مازیار رو ببینم! کار به جایی 
رس��یده بود که در این اواخر حتی به مستعان گفته 
بود که مراقب مادرت باش! پس��ر مرحوم من هم 
این حرف رو به عروس��م زد و شیرین که مادرتان 
بود و هست، بی معرفتی رو در حق من کامل کرد و 

بعد از مرگ عماد و موقعی که فهمید من قصد دارم 
با مازیار-ک��ه حاال یک تاجر ثروتمند ش��ده بود-
ازدواج کنم، نشس��ت به فرزندان و نوه هاش گفت: 
׳׳حق با پدربزرگت��ون بود، البد مامان پریوش قبل 
از مرگ ش��وهرش با مازیار رابطه داش��ته که حاال 
می خواد با اون ازدواج کنه؟ اصلًا از کجا معلوم که 

پریوش شوهرش رو نکشته باشه؟ ׳׳
مام��ان پریوش بغض��ش را ف��رو داد و گفت: 
׳׳ش��ما هم حرف مادرتون رو قب��ول کردید! حتی 
پسرم مس��تعان که می دونست من زن پاکی بوده 
و هس��تم، از ترس ش��ما ها منو بایکوت کرد. وقتی 
از او پرس��یدم ׳׳چرا منو به خانه ای که نصفش مال 
خودمه راه نمی دی؟ ׳׳ پس��رم زد زیر گریه و گفت: 
׳׳مادر اگر دلت بخواد، اینجا رو می فروش��م و سهم 
شما رو می دم اما نمی تونم بچه هام رو از خودم دور 
كنم، به من گفتن اگ��ر مامان پریوش به این خونه 

بیاد، ما دیگه اینجا نمی یایم׳׳! 
م��ن هم به خاطر تنها فرزندم س��کوت کردم. 
انتظار داش��تم الاقل عروس��م از من حمایت کنه و 
حقیقت رو به ش��ما بگه، ام��ا اون هم باور کرده بود 
که من زن بدی هس��تم، ولی من زن بدی نبودم...
مامان پریوش حاال هق هق می کرد ادامه داد: ׳׳مگه 
گناه من چی بود؟ شوهرم فوت کرده بود، شوهری 
که یک عمر عذابم داده و به من شک داشت، مرده 
بود و من می خواستم با مردی ازدواج کنم که چهل 
و هفت س��ال اونو ندیده بودم، ام��ا حاال که مازیار 
ه��م مرد تنهایی بود و در این س��ن و س��ال نیاز به 
یک همدم داشت، چه اشکالی داشت زنش بشم؟ 
مخصوصًا وقتی تنه��ا دخترش ׳׳نرگس׳׳ رو دیدم 
و اصلًا خود نرگس منو برای پدرش خواس��تگاری 
ک��رد. با خودم فکر کردم بزار الاقل حاال و در آغاز 
دوران پی��ری، طعم خوش��بختی رو م��زه کنم، اما 
شما ها نگذاشتید، شما منو بایکوت کردید، شما به 

مادربزرگتون تهمت نانجیبی زدید! 
مامان پریوش نشست روی زمین، تمام بدنش 
می لرزی��د، مازیار و نرگس ب��ه کمکش رفتند، اما 
دوباره ایستاد و ادامه داد: واسه همین بود که پس از 
مرگ پدرتون تصمیم گرفتم همون طور که شما ها 
ب��ه مادربزرگتون تهمت زدید و توهین کردید من 
هم شما هارو که نوه ها و نتیجه هام هستید بچزونم! 
می دونس��تم عاش��ق ای��ن خونه پدری هس��تید و 
دوست دارید با خاطره های اینجا خوشحال باشید، 
اما دلم می خواست از همه تون انتقام بگیرم! اینو هم 
می دونس��تم اگر بفهمید ׳׳مامان پریوش׳׳ می خواد 
اینجا رو بخره، اونقدر رذل و بی معرفت هستید که 
اگر شده خودتون همچنان مس��تاجر باقی بمانید، 
نمی زارید این خونه پدری به من برسه، برای همین 
بود که دختر مازیار ׳׳نرگس ׳׳ رو که مثل چش��مام 
بهش اعتم��اد دارم، انداختم جلو تا اینجا رو بخره، 

نگران پولش هم نبودم، چ��ون آقا مازیار خونه ای 
به نام من خریده که قیمتش دو برابر اینجاس��ت! 
ولی فقط می خواس��تم همون طور که شما جگر منو 
س��وزوندید، من هم شما رو بچزونم، اما نشد، یعنی 
نتونستم، دلم نیومد نوه هام رو از تنها یادگاری که 
از پدرش��ان دارند محروم کنم. واقعیتش کسی که 
تش��ویقم کرد این کار رو بکنم و امروز ش��ما ها رو 
دعوت کنم به اینجا، همین مازیار بود که همه تون 
ازش متنف��ر بودید! غی��ر از وزش باد و خش خش 
برگ درخت��ان، صدا از هیچک��س درنمی آمد، از 
ش��یرین ت�ا امید و بقیه پس��ر ها و دختر ها گرفته، 
تا عروس ها و داماد ها و نوه ها، همه از خجالت س��ر 
پایین انداخته بودند. جمله آخر را آقا مازیار گفت: 
-مادربزرگتون این خونه باغ رو به شکل ׳׳صلح 
عمرا׳׳ به نام ش��ما کرده، یعن��ی دور از جونش هر 
وقت فوت کنه، این خونه پدری بین تک تک نوه ها 
و نتیجه هاش تقس��یم می ش��ه، البته م��ن گفتم که 
همین االن س��ندش رو به نامتون بزنه، اما پریوش 
چشمش ترسیده و نگرانه که شما دوباره اونو از این 
خونه بایکوت کنید، من هم دیگه اصرار نکردم، اما 
مطمئنم در آینده همه شما به او ثابت می کنید که 

الیق داشتن چنین مادربزرگی هستید! 
حرف��ای آقا مازیار که تمام ش��د، چش��م همه 
فرزندان و عروس ها و داماد ها و نوه ها و نتیجه ها از 
اش��ک خیس بود. نوه بزرگ ׳׳امید׳׳ سرش را بلند 
کرد و گفت: ׳׳واس��ه بعضی اش��تباهات، گفتن یک 
کلمه ببخش��ید خیلی بی معنیه، اما شما سعی کن ما 

رو ببخشی مادربزرگ! ׳׳
امی��د که ای��ن را گفت، بقیه ه��م جلو آمدند و 
همگی دور مامان پریوش حلقه زدنددس��تش را با 

اصرار بوسیدند  و اشک شوق ریختند. 
مازی��ار و نرگ��س از جم��ع فاصل��ه گرفتند تا 
مادربزرگ و اعضای خانواده اش راحت باش��ند. اما 
شیرین خانم رو به آنها کرد و گفت: ׳׳شما دو نفر عضو 
خانواده هس��تید، بیایید جلو تا شاید مامان پریوش 
منو ببخشه...׳׳مادربزرگ که عروسش را بغل کرد، 
مازیار و نرگس هم جلو آمدند و به جمعشان اضافه 
ش��دند. مامان پریوش نگاهی به ساعتش انداخت و 
گفت: ׳׳حاال دیگه اش��کهاتون رو پاک کنید، چون ده 
دقیقه بیشتر به سال تحویل نمونده، خوشحال باشید 

تا روح ׳׳مستعان׳׳ هم شاد باشه. 
س��ال تحویل ش��د و صدای خنده و ش��ادی به 

آسمان ها رسید؛ به مستعان رسید! 
٭٭٭

تکمله: داس��تان زندگی ویژه نامه نوروزی هم 
به پایان رس��ید. یادمان باش��د لحظه سال تحویل، 
از خ��دا بخواهیم در نوروز آین��ده همه آنهایی که 

دوستشان داریم کنارمان باشند! 
نوروزتان مبارک-محسن طیب

داستان زندگی
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