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 بار منتشر نیاول یبه دست آمده و برا قیتحق نیا انیدر جر ییاسکو یاحمد هیمرض یهاتمام اسناد و عکس دقت:
 (سندهینو).شودیم

 
 «ییاسکو یاحمد هیمرض» ادیبه  -(2… )مرجان یدر جستجو

 زنوز زادهیسودابه تق
 

  نمرجا یو نوجوان یکودک یهاروشن هیسا :دوم ادداشتی
 

صاحب  ز،یشهر اسکو از توابع تبر ۱۵۲۷در کوچه اوجوزلو، خانه پالک « صادق»و  «هیحسن» ۱٣۲۴ماه سال  نیفرورد
که در مدت  یو صادق است. دختر هیدختر از سه دختر حسن نیدوم نی. اشوندیم هیبه نام مرض یفرزند دختر

« جان هیمرض» ی، که کوتاه شده«مرجان» راکه دوستانش او  کندیخود دست و پا م یبرا یتیآنچنان محبوب یکوتاه
 .زنندیاست، صدا م

و  یزندگ یهاروز شتریاما ب ست،یاش ندلبسته گرید یهازیچ یکه مثل همه گذردیم یمرجان در شهر یکودک
 در آن گذشته است. اشیخاطرات کودک

 .رندیمیو م زنندیم خی!ها یکرس ریز یکی یکیکه  یستانو دو دهدیم یدرماندگ یکه بو یخاطرات
 یکیحاال  شدیها مگرمابخش خانه دیمرجان است. آنچه که با یو نوجوان یبخش دوران کودک نیمتضادتر یکرس

 یعنی ۱٣۴۲ یهاکه در سال یقاتل جان مردمش به خصوص کودکان شده. رو به رو شدن با مردم یگریپس از د
 نداشتند. شانیهایگرم کردن کرس یبرا ینداشته، ذغال شتریسال ب ۱٨که مرجان  یزمان
 ریکه دو فرزندش ز شنودیرا م یزن یهازوزه یصدا یوقت ست؛یسرد ن یهایتجربه تلخ او از کرس نیآخر نیا اما

انسان است  کی یدرماندگ تینها ینشانه شیها که برازوزه نیا دنیکه از شن یاند؛ و در حالزده و مرده خی! یکرس
 :سدینویفشرده شده است م یدلش به سخت

! کلمات تا ؟یاما کرس کردند،یشان را از سرما حفظ نمبودم که پناهنده دهید ادینامهربان ز یهاو کفش هابیج من»
 «.اندشده یخال یچه حد از محتو

مرجان داشته  یاسیس یزندگ یریگدر شکل یژرف ریتاث ،یآن هم در کودک ییهاصحنه نینچنیبه رو شدن با ا رو
 :سدینویم ریتاث نیخاطراتش با اعتراف بر ا یاست. او در مقدمه

 یجا امیکه در قلب زندگ امیبزرگ امروز ینهیکوچک ک یهاشهیاز ر کنم،یشروع م امیخاطرات کودک نینخست از»
 «دارد

 اشینوشته، کودک اشیبه زبان مادر «رامیخیگونشه دار»تحت عنوان  ۱٣۵۱سال  زییکه در پا یدر شعر نیهمچن او
 :کشدیم ریبه تصو نینچنیرا ا
 

 
 نفر پنجم از سمت راست :مرضیه
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 یدیا قیشیا مییاوره ،یدیا یعالم قیاوشاقل
 یدیا قیاراشی ونیاو اما،یدون زیتم ک،یچیک
 زیسنهیشاد، ک یسیدوورومده، هام میولداشالری
 یدیا قیشیبار نهیگ ،یدیآن کوسو اولسا ریب

 قیآمما اوندان قاچمازد ،یدیا یقورخمال قیقارانل
 محبت زیتم ن،یریش لالردا،یناغ لرگئجه

 دئمک اونا گوره ده ،یراردیشدیبار یزیب
 قیآچمازد لرهنهیک ن،یسیقاپ کونلوموزون

 لر ده گوروردوگئجه ز،یمیگوزلر لیب ائله
 یوئررد قیشیا زهیگونش تک، ب یآ اولدوزالر،

 یدیبولوت گلسه هیگو نان،یقیشیبئله ا ریب
 یدیبولوت، گونون اوستون آلسا کیچیک یرگئچه

 اجاقیبولوت دا قالما خاجاق،یگون چ کیلردیب
 قیراردیباغ بییدوزمه ب،یشلهده دسته گئنه

 قیراردیلرله، قوناغا چاغنغمه یگونش
 «نیشسییدونون د یآب ن،یشسیسو ا بیگئد گونوم»

 !خیچ خ،ی! چگونوم
 یدوالند للریا الر،یآ

 اوتدو یمیغیتک، اوشاقل قیناققا بال زامان
 نیمینجلریسئو کیچیک ن،یمیلرغم یرگئچه

 توتدو لرنهیکدرلر، گئچمز ک وکیبو نیئری
 توتولدو ،یمملکتدن اوغورالند میزیب گونش

 پاک قورولدو، قورتولدو ،یسچئشمه قیشیا ،یستیا
 زیسیآ یمیلرگئجه ،یبر للردنیا یندیا

 من رامیخاردیگونسوز، باشا چ یمیگوندوزلر
 وبیبورو وردوموزوی شیآلدانم فرت،ین وق،یسو

 وبیقورو بدنیکوکو د نیسعادت ن،یغیشادل
 ریخمیکونلومو س میمن ،یمیک قیزاد قارانل هئچ

 ریخمیچ مدانیادیآن  ریب م،یغیدوزمز اوشاقل او
 غا؟یبئله قارانل ریب مینئجه تابالش یندیا

 وخیگونش تکجه بوردان  یدوشونورم ک داها
 بیاوغورالن امانجایلردن ده، اولکه یریآ

 نیدوستاغ نیدا دوشونورم، گونشلر بونو
 لمزیب خاییلر نغمه انیاوخو قدایاوشاقل

 لمزیب خایسس چ زیالقیقارا دوستاقالردا،  او
 بیلکوهنه قیچار ریدم ن،یلهیبابا سو آتا
 ریمدیالز اقیآ ریدم ولدای نیبو چت یندیا

 بیلیقات لالرایناغ ب،یلیعصا آت ریدم
 شنگیف زیو حسابس زیتوفنگ، حدس ردنیدم یندیا

 ریمدیالز اقیبوردا دا ندن،یسونمز عشق نیخالق
 آتار نیسیسئوسه، بوتون سئوگ یکس گونش هر

 سالماز ادایقالماز، اوزون ده  ولدای ورولوبی
 تاپار یگئدر گونش ندان،یداغالر دال اوزاق

 رم؟یسئو یمن گونش ام،ییسوروشمال یندیا
 !رمیسئو یگونش من

 
 امی: روزگار کودکترجمه

 سرشار بود ییکه دلم از روشنا آورمیم ادیرا به  امیکودک روزگار
 افتییم نیآذ یاز باز امالودهیکوچک و ن یایرا که دن یهنگام

 بودند نهیکیهمه شاد و ب میرفقا
 دیرسیفرا م یبه دنبالش آشت کردم،یآن هم اگر قهر م کی

 میختیگریترسناک بود، اما از آن نم یکیتار
 ها،قصه نیریپاک و ش یهاها، محبتکه شب رایز
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 هم بود که نیبه پاس هم ییگو داد؛یم یرا آشت ما
 میگشودینم هانهیک یرا به رو مانیهادل یچهیدر
 داشت دنیها هم توان دچشمانمان شب ییگو

 دادندیم ییبه ما روشنا دیو ستارگان به سان خورش ماه
 گرفتیآسمان را فرا م یاگر ابر ،ییهمه روشنا نیوجود ا با
 پوشاندیرا م دیخورش یکوچک رو یابر گذرا و
 دیآیابرها در م ریسرانجام از ز دیکه خورش میدانستیم

 میزدیم ادیبه گروه فر ،یبیبا ناشک اما
 :میخواندیم یرا با نغمه به مهمان دیخورش

 عوض کنه شویآب راهنیرفته آب بخوره، پ امآفتاب»
 «درآ، درآ آفتابم

 ها گذشتندو سال هاماه
 دیرا بلع امیکودک یچون نهنگ زمان

 کوچکم را یهایگذرا و شاد یهاغم یجا و
 فرا گرفت داریپا یهانهیبزرگ و ک یهاغم

 رفت غمایما به  نیسرزم دیخورش
 دیباره خشک کیو گرما به  ییروشنا یچشمه

 مهتابیرا ب میهاهاست که شبسال نک،یا
 کنمیآفتاب سر م یرا ب میهاروز و

 ما را فرا گرفته است نیسرزم ب،ینفرت، فر سرما،
 است دهیو بن خشک خیاز ب یو شاد سعادت

 ردیگینم یکیتار یبه اندازه زیچ چیمن از ه دل
 برمینم ادیاز  یارا لحظه بمیشک یب یکودک

 شوم؟ بایرا چگونه شک یکیهمه تار نیا نک،یا
 ن،یسرزم نینه تنها از ا دیکه خورش ابمییدرم رایز
 شده دهیدزد ییبه ناروا ز،ین گرید یهانیسرزم از
 را دهایاسارتگاه خورش گریکه د ابمییدرم زیرا ن نیا و

 زدیفرو ر ستیقادر ن م،یخواندیم یکودک امیکه در ا ییهانغمه
 رسدینم ییهاصدا به تن ک،یتار یهابه آن زندان و

 فرسوده شده گرید گفتند،یها مکه پدرانمان در قصه ینیآهن یهاکفش
 هست ازیرا ن نیآهن یراه دشوار، پا نیدر ا نک،یا

 است وستهیها پبه افسانه ز،ین نیآهن یعصا
 میازمندیو فشنگ فراوان را ن نیتفنگ آهن نک،یا

 ها باشدتوده ریناپذ یاش، عشق خموشپشتوانه که
 کندیرا رها م شیهاعشق یباشد، همه دیدار خورشآن که دوست هر
 برده ادیش را از «خود» ماند،ینم ریدر راه گ یخستگ از
 ابدییرا م دیبلند، خورش یهاکوه یفراسو در
 دارم؟یرا دوست م دیمن خورش ایاست: آ یپرسش نکیا

 !دارمیرا دوست م دیخورش من
 

اش از مرگ در آن رقم تجربه نیکه نخست یا. محلهگذردیم «یمالگنج» یدر محله یمرجان با باز یکودک خاطرات
« اکل»راست به سراغ  کی دیبگو یزیدر مورد نوبر چ نکهیاما قبل از ا«! نوبر» اشی. مرگ دوست دوران کودکخوردیم

 :سدینویاو و نوبر م یدرباره« مرگ نیستنخ یتجربه»تحت عنوان  یو در داستان رودیبرادر نوبر م
راحت فقرا  یلیخ ای. اغنآوردی. او پدر و مادرش را به خاطر نمکردیم یبود که با برادرش زندگ یمیتیدخترک  نوبر،»

نکشند.  یادیدائم آنان زحمت ز ریتحق یتا برا نهندیبر آنها م ییهاو نام نامندیو آنها را ُخل م اندازندیرا دست م
. او از همان ابتدا پسر کردندیصدا م« اکل»بود  نیریاصطالح ش هوب گرفتیزبانش م یرا که کم« نوبر»برادر 

را از راه  اشیکه در شهرکم بودم او زندگ ییهاسال نیماند. آخر یبود و هم چنان زحمتکش هم باق یزحمتکش
و  کردمیاحترام احساس م امیشیفرما یاز روسا شیو صاحب دو بچه بود. من نسبت به او ب دیگذرانیم یباربر

هم سن و سال خودش  یپسر کوچک او ضمن صحبت با پسر ریاخ یهااحترام با خبر بود. در سال نیاز ا ز،ین ودشخ
 نیا خودیمهندس گفته بکه بزرگ شد معلم بشود و بچه  یمهندس بود، گفته بود که آرزو دارد وقت کی یکه بچه

مرسوم جامعه به  یهادو کودک پنج ساله بودند، اما ارزش نیشد. ا یفکرها را نکن، پدرت حمال، تو هم حمال خواه
 ..…را آموخته بود. یبه آن کودک خرده بورژوا مفهوم اختالف طبقات یخوب
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و  دمیاو پسند یهایبازتمام اسباب انیمرا از  یچرخ کوچک آهن کیمن  م،یاز همه به ور رفتن با آنها پرداخت اول
گفت: مال تو باشه وردار. من  درنگیبه من؟ و او ب یدیم نویخوشم آمده، به نوبر گفتم ا اریپنهان نکردم که از آن بس

یمرا م یهایاز اسباب باز یزیاگر او چ دمیکردم د سهیمقا یقتو رایزده روبه رو شدم، زشگفت یمسأله نیبا ا
 صیو حر لیو بخ یشد. خود را موذ یبزرگ یمسأله میبرا نی. آن روز ادادمیبه او نم یراحت نیهرگز به ا دیپسند

 کیچیمن ه یخو نیا لیخصلت خود نبودم، بعدها متوجه شدم که دل نیعلت ا لیاحساس کردم، چرا که قادر به تحل
سفارش و  زیبر همه چ یخصوص تی. مالکشدمیبورژوا بزرگ مخرده یخانواده کیکه گفتم. من در  ستین ییهااز آن

که نوبر  یدر حال شد،یمن هم م یهاخواه ناخواه شامل خنزر و پنزر نیما، باغ ما و ا اطیما، ح ی. خانهشدیم دیتأک
وقت مادرش نگفته بود:  چی: دختر من. به او هندیآنها بگو ای: پدر و مادر من، دیپدر و مادر هم نداشت که بگو یحت

را به  تیهازیزده بود. به او نگفته بودند چ ادیها زحرف نیندزدند، اما مادر من از ا تیرا رفقا تیهامواظب باش عروسک
 ..….کندیآدم را چرک و آلوده م یشهیکه ازهمان ابتدا اند هااوهی نینده و از ا گرانید

اگر  یبود حت انیاگر اع رد،یمیم یکس یبودم وقت دهید یلیاده، قبأل هم خنوبر افت یبرا یبو بردم که اتفاق بد من
چرا مرد؟ خدا رحمتش کنه.  چاره،یآخ ب گفتندیو م دندیکوبیم شاننهیبه س گرید یهازن ایام، مادرم هم بود خاله ریپ

: خالص شد! و حاال هم حرف راحت شدن گفتندیم زیانگشگفت یتفاوتیببا  بودیبود، اگر جوان هم م ریاما اگر فق
 «باشد.« نوبر»جز  توانستیکه نم یبود و خالص شدن دختر« اکل»

 یتا بعدها وقت دهدیرا به مرجان م یدرس زندگ نیبود، اول گانهیب« مال تو»و « مال من» یهاکه با واژه یدختر نوبر،
با  ستیمشغول باز یکه با لباس مختصر ندیبیرا م یمهد رزایپسر م ل،یهاست و خلبا بچه یمشغول باز« تنگه»در 

 یبار در وجود مرجان و در ماجرا نینوبر ا یتا پالتواش را به او ببخشد. رفتار خالصانه کندیم یهزار زحمت مادر را راض
 :سدینویو م شودیم یستیکمون یاو از زندگ یتجربه نیبه نخست لیتبد یترقیبه طور عم لیخل
به مساوات کند.  لیرا تبد ینابرابر نیاست که ا یعیطب یلیهم ندارد خ یکی قشیدو تا کت دارد و رف یکس یوقت»

 «.بودم افتهیرا به تجربه در نیمن ا سمیاز باور داشتن به کمون شیپ یحت
را هم ندارند چه برسد  یبدتر از نوبر خود کرس یبار حت نیو ا کندیم یاست که با پدر در مسجد زندگ یپسر لیخل

 :سدینویو م دهدیکه به شدت آزارش م یاگرم! مساله یبه کرس
از داشتن  یهم بودند که حت یبود، کسان یکه سرد و خال شودیم دایپ ییهایشهرک من، نه تنها کرس در»

 «هم محروم بودند یخال یکرس
جنبه بخشش دارد، هرگز  یوقت میتقس»د است است. هرچند معتق لیاو و خل یآن روزها و ماجرا تیروا «بخشش»

 :«ستندین یمساو هاهیسهم
 یاز داشتن کرس یهم بودند که حت یبود، کسان یکه سرد و خال شدیم دایپ ییهایدر شهرک من نه تنها کرس»

 کردم،یم یکه در آن زندگ یاموجود در جامعه قیبود که از حقا ییهادرس نینخست نیهم محروم بودند و ا یخال
است. چه  ریفق لیچرا خل دانستمیآمد نبودم. نمیم شیپ میکه برا یسواالت لی. گرچه هرگز قادر به تحلآموختمیم

برد.  نیرا از ب یبدبخت نیا شودیاست، چرا او در جامعه به حال خود رها شده و چگونه م دهیاو را دزد شیآسا یکس
 ی. وقتردیپذیاست که م یاز کس رتریفق یبه راست دیبخشیکه م یبودم. کس یمن آن روز از بخشش خود راض

 تیکسب رضا نیبخشش من هم زهیانگ ای. آشودیو آلوده م یروح آدم کوچک و موذ د،یایان بیبخشش به م یپا
 یلیهم ندارد خ یکی قشیدو تا کت دارد و رف یکس یکه وقت افتمینبود. بزرگتر که شدم در نینبود؟ چرا جز ا ییکذا
را به تجربه  نیمن ا سمیکمون هاز باور داشتن ب شیپ یبه مساوات کند. حت لیرا تبد ینابرابر نیاست که ا یعیطب
بود که اگر من  یکار نیا رای. زدمینبخش زیخودم را به خاطر آن بخشش ناچ یو پست یبودم. اما هرگز کوچک افتهیدر
کوچک آن  یفهیانجام وظ کیبود. و من به خاطر  یرعادیغ گرفتی. اگر انجام نمداشتمیم یدرست شهیو اند تیترب

 یهابچه یکه حاال همه نیمن از احساس ا شد؛یهمان ذوق کردن که تمام نم ه. تازه بکردمیهمه ذوق م
 .دمیبالیبه خود م امدهیبخش لیمن کتم را به خل دیخواهند فهم مانیهمباز

یو خون م کنندیم کاریپ یخصوص تینظام بنا شده بر مالک ینگهبان یآنها که برا زندیانگو نفرت دیچه پل یراست به
 دانمیبوده است. به هر رو م یدوره هم ضرور نیگذار از ا ستمیبه نظام کمون دنیرس یکه برا رمیاگر بپذ ی. حتزندیر

است.  دهینکرده و روح آنها را به لجن نکش یانسانها بد حقدر  یخصوص تیاحساس مالک یبه اندازه زیچ چیکه ه
 نیشده. ب داریپد یخصوص تیمالک شیدایاز همان آغاز پ یزشت آدم یهاو خصلت هایزیها، خونرجنگ یهمه ادیبن

 نیاست. نفر یشدن نینفر یلیرو خ نی. از ادهیآفر نیهم خیدر طول تار زیو بردگان را ن دهیکش وارید نیآدمها هم
آن به  ینابود یاست که برا دهیهنگام آن نرس اینظام و پاسدارانش باد. آ نینثار هم زیمن ن شهیندآن روز ا یدیپل

 .«میکنیم کاریراه پ نیدر هم ارانمیچرا؟! و من و  م؟یزیبرخ زهیست
 یخدا»از مرجان تحت عنوان  یگریدر خاطره د کند،یم ییخودنما« مال تو»و « مال من» یدهیکه در ا یطبقات تفکر

 :کندیم دایپ یتجل« محمد»بار در کالبد  نینوشته شده ا ۱٣٣۰که در سال  «یجامعه طبقات
 ستیبرهنه ن یهاتمام پا نی. اپرداختیبود که در آن خدا هم فقط به افراد خود م ینحوه تفکر در جوامع طبقات نیا»
در جامعه  نکهیو دردناکتر از آن ادارد  تیاز همه اهم شیبچه خودش هست که ب یهاشود، بلکه پا دهیپوش دیبا

 یهاازیاست که ن نیو لباس که تن را بپوشاند. چن بخشدیصبحانه گوشت ناهار را م ریفقرا فقط پن یخدا یطبقات
گسترش  هاشهیتمام اند یچه باک روز یول کند،یرا در چهارچوب تنگ خود محدود م شهیاند ه،یرفع نشده اول

 .«میریآن روز، تمام تالش خود را به کار گ دنی. بگذار در راه هرچه زودتر فرارسافتیخود را خواهد  ستهیشا
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به خاطر ابتال به سرطان از دست  خواندیم ییچهارم ابتدا یزود، وقت یلیخ زدیپدرش را که داداش صدا م مرجان
 میرمستقیو غ میکمرنگ است. اما بارها به صورت مستق اریاو بس یپدر در زندگ یرد پا زیسبب ن نی. به همدهدیم

بوده. « داداش»از  شتریاو ب یمرجان، به خصوص کودک یاش در زندگکه نقش یسخن گفته است. کس «یآباج»از 
از  یسخن میکننده ظاهر شود، اما مرجان هرگز به طور مستق نیتام یو روح ینتوانسته از نظر عاطف یاگرچه آباج

یب نیا ریتاث توانیم ینشان دهد، ول ریتاثیخود را از آن ب کندیم یو سع آوردینم انیبه م یعاطف یپناهیب نیا
 :دیبه وضوح د شیهانوشته یجا یجا ررا د یمهر

خود  ند،یبیرا در جامعه م -لیقب نیخوراک و پوشاک و از ا-یکه چون فقر ماد ستین نیتنها ا ستیکمون کی خصلت»
و  تیها احساس رضانعمت نیا یاز برخوردار یاهذر تواندیو نم ردیبپذ تواندیخود نم یرا برا یماد شیهر نوع آسا

 تواندینم -است یفقر ماد نیعاملش هم شتریب که- زیموجود را ن یفقر عاطف ست،یکمون کیکند.  یخوشحال
 «.تحمل کند

 یوابستگ نیگسستن از ا یاش براحال تالش نیاو بودن و در ع یهایاو و نگران یمرجان به مادر و دلواپس یعالقه
 :دید نهیبه ع زین کندیم انهیمخف یکه شروع به زندگ یزمان توانیرا م

و  یتابیدر لحظات ب م،یاخود را ترک گفته یهامبارزه خانواده یادامه یکه برا ییرفقا شتریمادر من و مادر ب نکیا»
 یها از حق زندگانسان یکه در آن همه میکنیتالش م یجهان یبنا یدرک کنند ما برا توانندیخود نم یهاغصه

 «برخوردارند. ستهیشا
 است: یدختر و مادر یهایو دلواپس هاینگران نیفراتر از ا یزیچ رودیکه م یبه راه مانیا اما
به  یر من با آگاهماد دانمیم نکیمبارزه کنند. ا یراه نیکه مادران ما هم دوش به دوش ما در چن رسدیم یروز»

 یهایدر برابر نابسامان امییبایمرا ناشک داندی}...{ او مکندیم نیاجتماع نفر یهایو نابسامان هاتیتمام محروم
 «.اجتماع از او گرفته است...

. مرجان بعد از وفات شوهر شودیم دهیاو د یدر زندگ زیخواهر مرجان ن یاز زندگ ینشان «یآبج»بر  عالوه
که از دانشسرا  یو با حقوق آوردیم نیمامازن ورام یهااز روستا یکیخواهرش را به  یهاخواهرش، خواهر و بچه

 یمرجان، اگرچه از او بزرگتر بوده، ول دوستانکه به گواه  ی. خواهرردیگیآنها را به عهده م یسرپرست گرفتهیم
 ه او را دوست داشته.مرجان بوده و عاشقان یفتهیش

 لیبه دل شیهایاز همباز یلیکه خ یا. مدرسهشودیساله بود وارد کالس اول م ٨ ی، وقت۱٣٣۱در سال  مرجان
آخرش  فیخودش رد یکه به گفته یو کالس دهندیدر آن را از دست م لیشانس تحص ،یسینداشتن پول اسم نو

 هستند. رتریکه فق ستیهابچه یبلکه جا ست،یقد بلندها ن یجا
نام « مرجان یکابوس زندگ»خود از آن به عنوان  یهاییدر بازجو «ییایکل یمصطف»که دوستش  یامساله «فقر»
 :سدینویو م بردیم
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ز سمت چپ نشستهنفر اول ا :مرضیه
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 شیاو هم با رفتار ب انیبود که اطراف نیبار ا بتیکه در ذهنش ساخته بود و مص ییایخاص خود داشت، دن ییایدن او»

]...[ از نظر طرز تفکر و  گذاشتندیم شیتنها شتریو هر چه ب کردندیخود جدا م یایاز دن از حد محترمانه خود او را
کابوس از کجا  نیا دانمیخود داشت به نام فقر، نم یدر زندگ یاست که او کابوس نیشناخت من درباره او ا دهیعق

خانواده  یبود. بعد با مرگ شوهر خواهرش و تقبل سرپرست یسوژه خوب شیهر چه بود برا یشروع شده بود، ول
 «کرده بود. دایفکر کردن پ یبرا یبزرگتر، موضوع خوب

 دهدیرا از دست م اشیزندگ تیشده و در نها ریکه به خاطر فقر تحق زیاز دوستان دوران مدرسه مرجان ن یکی
را  اشیشانیبسته و پ یاهگند اریشال بس سرش را با یسرماخوردگ لیکه چون به دل یاست. دختر «رزادهیم»

 یهمان روز وقت یکه فردا یاهرزادیشود. میرانده م رونیو از کالس ب خوردیم یلیتوسط معلم س ده،یروشور مال
بعد از  نی! و اشودیرو به رو م اشرونقیب یجنازه عییبا مراسم تش دیایتا به مدرسه ب زندیم رونیمرجان از خانه ب

 .شیاو از مرگ رفقا یتجربه نیدوم شودینوبر م
 :کشدیم ریشکل به تصو نیبه ا« آموزگار نینخست»آن روزها را تحت عنوان خاطره  مرجان

. میاهدیهم ند هایاز ما در عروس کی چیکه ه پوشدیم ییهاشهرستان آمده است. لباس کیاز  معلمان»
 دهیتا حاال د میرا هم به خاطر ندار ییدستها نی. چنزندیبرق م یدیاز سف شیهابه پا دارد. دست یقشنگ یهاجوراب

و دلچسب است!  زیافتخارآم مانی. و چقدر برامینیبیاو را م کیهمه از نزد نیاست که ا یموجود شهر نی. اولمیباش
. هرچه به او میاز شرم و گناه دار یاحساس میهست ریکه فق نیما هم از ا کند،یاو به چشم آشغال به ما نگاه م

. آخر میدانیرا حق مسلم او م نیا یی. گومیروی. اما از رو نممینیبیم یمهریو ب یاز او خونسرد م،یکنیمحبت م
درهم  هایعدالتیب نیبودم که از مشاهده ا یکودک نیگونه در همان سن نیمن بد… فرق دارد!  یلیخ مااو با 

بود که  یمن در اجتماع یهارنج نینخست نی. انمیبب ستیبایرا م یدشوار و توانفرساتر یهاشکستم. اما صحنه
و هنوز هم به سر  میبردیبه سر م یقاتطب یجامعه نی. چرا که در انمودیم هیگونه زشت و کر نیعدالت در آن ا

 «باشد! تواندینم نیبهتر از ا یطبقات یو عدالت جامعه میبریم
یاو م یاسیس ندهیژرف به خصوص بر آ یریکه تاث یو کسب تجارب ادیز یهایو بلند یراندن پستپس از گذ مرجان
را در  «یمقدمات یدانشسرا». سپس دوره دو ساله رساندیم انیرا تا کالس نهم در اسکو به پا التشیتحص گذارد،

شرکت  زی. بعد از آن، در کنکور دانشگاه تبرکندیم یو کالس ششم متوسطه را به طور متفرقه ط خواندیم زیتبر
. هرچند اقامت او دیآیم زیاز اسکو دور شده و به تبر یبار بطور رسم نیو ا شودیم رفتهیپذ خیتار یکرده و در رشته

 ادیاو بوده ز یبرا یکمک یکه از نظر ماد« سپاه دانش یعال یدانشسرا» یدعوتنامه از سو افتیدر لیبه دل زیدر تبر
 .…کندیدر تهران ترک م لیرا به قصد تحص زیو تبر ردیپذی. مرجان دعوت دانشسرا را مکشدینم لطو
 

 )پایان یادداشت دوم(
 

 
 


