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 :از داستان يا گوشه

به : به التماس افتاد  يكبر ؟ياونو بفروش يخوا يتو رو بكنه ، اونوقت تو م يدختر بدبخت رو فرستاده تا كلفت نيمادرش ا(

 بهش دست زده ؟ يتا حاال كس يبچه بپرس نيبهتره از ا يكن يخدا اشتباه م

، پدر  ستين يارمن ينبود ، پس مار نيكم سنگ. كه به مغزش فرود آمده بود  يضربه ا. انداخت  يصندل يخودش را رو ايرا

 ....)ستند؟ين يو مادرش ارمن

 

 

 :سندهياز نو يسخن

،  ديد ديكه در متن كتاب خواه يليمنتشر كنم اما بنا به دال)) يرانيمادر ا((كتاب را با عنوان  نيگرفته بودم ا ميآغاز تصم در

كنم كه  يم ميتقد)) شوكا((به  يرانيو ا يو احساس انسان اريبس يكتاب را با فروتن نيا. بر آن نهادم)) نسل عاشقان ((عنوان

 .ديدار يم مي، شما هم آن را به او تقد دياندداستان را باتمام رس يوقت

 

 

 :پشت كتاب نوشته

 

 كه به تمامي آن سالها نگاه مي كنم امروز

 0بينم زندگي نسل ما ، تاريخ اين ديار است  مي

 0به راستي هر كدام عمري تجربه بوده اند  و

 

 كودكي چون بزرگساالن زندگي كرديم از
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 چون به بزرگسالي رسيديم ، و

 0فراتر از توان بر دوش كشيديم  مسئوليتي

 

 اميدواريم كه فرزندان امروز اما

 شنيدن قصه ي نسل ما ، از

 0ند و ما را باور كنند اي بياموز تجربه

 كه نسل عشق بود و مهر نسلي

 

 ))1(( فصل

 يهر بار كه به سو. بود انياز خشم و عص زيرنگ و لبر يبعد از ظهر،خاكستر ميخزر در آن ساعت از روز،پنج و ن يايدر

را  ر،سرشيذناپ يخستگ يا وانهيداشت،چون د يبر م زيخ جانياله _بر سر راه رود سر ي، دهكده ا))جانيچا((ساحل 

سرد و لرزانش را در تن و توش جلگه پهناور  يبود و پنجه ها دهيرس اهزود تر از موعد از ر زييپا.ديكوب يمحكمتر به ساحل م

به  ديشا. كرد يم يدر آسمان ناخن خشك ديتر و خورش زيهراس انگ ايشد و در يروزها كوتاه تر م.كرد يفرو م جانيچا

تنها دو  ا،يامواج كف آلود در يبر رو. بازگشته بودند شانيزودتر ساحل را ترك كرده و به كلبه ها رانيگ يماه ليدل نيهم

ها، دختر جوان  قياز قا يكي يبر رو. رفتند يم نييباال پا يدر طلب روز ب،يعج يشد كه با سماجت يم دهيد يريگيماه قيقا

به  شيكه چند ساعت پ يكرد تور يتالش م زيشگفت انگ يبود و با اراده ا ستادهيقرص و محكم ا ،يساله ا جدهيهفده،ه

. اش گرفته بود يدختر جسور شوخ نيانگار با ا زشيبا آن خشم و خروش هراس انگ ايدر. بكشد ود،باالانداخته ب ايداخل در

هم چشم كبود  ديقل دو قل راه انداخته بود و شا كيبچگانه  يگرفته و با او باز رومندشين يسرد ول ياو را در كف دستها

 .را گرفته بود ا،دختركيرنگ در

از شتك ها  ديرس يم شيكه تا مچ پا يو بلند و قرمز رنگ تيچ راهنيپ.آورد يكم نم يزيچ ايخطرناك در يدر باز زين دختر

به چشم  ش،يها يو فرورفتگ هايرا با برجستگ ييايدر يپر نيا كريو پ دهيامواج ، تنگ و محكم به تنش چسب يو پرتاب ها

 د،يسپ شيبا ر ر،يپ ريگيماه كي.گرفت يم يبا امواج كشت زين گريد قيقا كيدر فاصله نه چندان دور، . ديكش يم ايدر ريپ
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دو چشم گشاده، به وسعت آسمانها مسابقه  ييگو ،يرستم دستان در آن كشاكش مرگ و زندگ ادآوريعضله،  دهيچيپ يبدن

 يآب انتظار م يمسابقه را بر رو انيكرد و پا يرا تماشا م _پر تجربه و مصمم ريمتهور و پ يجوان خام ول _يدو نسل آدم

 .ديكش

 .ختيگوش دختر ر ياز پشت اموج تو رمرديپ يصدا

 يبه سازت م يزيهم مثل پسرم عاشقته و هر جور ادا و اطوار بر ايدر يكن يم اليزود برگرد ساحل، خ! خانم ديخورش يآها -

 !...لقمه چپت بكنه اينمونده در يزيرقصه؟ زود باش خودتو به ساحل بكش، چ

زد و  يتندتند م شيها قهياش متورم شده ،شق نهيس د،يكش يم رونيب ايهمچنان قرصو محكم تو را از شكم در ديخورش

 .به درد آمده بود ا،يبازوانش در جنگ نابرابر با در

به ! ستميدست بردار ن رمينگ اياز در مويمن تا روز!عقرب هم بدتر شيت از نزبون شين!نفوس بد نزن...رمرد؟يپ يآه –

 ...باش اليخ نيپسرت هم بگو صنار بده آش، به هم

 ن،يناز يبه خودتون م يليو خ نيبرگشت)) باكو((مفت خورت از ييدونم كه تو و اون دا يم - : زد اديفر يبا اوقات تلخ رمرديپ

رود، منتظر پسرم  اهياما از تو خوشگلتر كنار س ن،يو افاده دار سيف ن،يآئ يپز م! نيدار شتريب يزيچ هياز ما  نيكن يم اليخ

 ...رونيبكش ب ايزود از در! ...  ينوبرش آورد... صف بستن

هم را آشكارتر  يكرده بود تا صدا كيرا آنقدر به هم نزد قهايدو نسل سمج و مصمم، قا يشدن طعنه ها دنيشن يامواج،برا

 يدهكده ساحل نيدر ا زيو فارس در فصل پائ لكيكه از گ يريگيماه ستيپهلوانانه داشت و بر ده ب يبتيه رمرديپ.بشنوند

پدرو ! ستنين ييباكو لمياولش كه فك و فام! نزن  هيانقدر گوشه كنا رمرديپ –. كردينانوشتته م ياستيكردند، ر يم يريگيماه

وطنمون تا چشم  ميقجرا رفتن برگشت يوقت. شدن،ترك وطن كرده ن ريها در گ))قجر ((خمسه زنجان با  يكوهها يمادرم تو

 ...رمرديتو پ

و در  ديكش قيبند تور را به داخل قا نيفشار آخر كيگرفت و با  رمرديبه زحمت مهار رگبار تند كلماتش را به پ ديخورش

بر طوفان،  يروزيچشمان دختر از پ.مرگ افتادند زيبه جست و خ قيقا د،وسطيدرشت سف يماه ستيب ،دهيچشم به هم زدن

 .ديدرخش يبر چهره اش م ديمثل دو خورش
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و دختر  رمرديزد و پ يرنگ م رهيهوا كبود و ت.را به ساحل كشاندند قياندك قا يو دختر، با فاصله ا رمرديبعد،پ قهيدق چند

سخت كوش،در  رانيگيمثل همه ماه ييبا همه ترش رو رمرديپ.دنديد يبر شن ساحل م ده،يكش ييها هيخود را به شكل سا

 .تدر كالم داش يمحبت ياوج خشم و نفرت هم گرما

 كمكت كنم؟ يخواه ينم ديخورش –

 يتا خونمون م... خدا قوت - : پاسخ داد يروزيكرده و سرحال از پ يخال ايدر يرا تو ششيپ قهيچند دق تيهم عصبان ديخورش

 ...كشم

مردان جوان در  يوقت!... يعجب دختر... رديبگ دهيناد يطوفان يايدختر را در مصاف با در يهايرينست دلتوا ينم رمرديپ

تو  ليزور پ... ماشاء ا!...مادرت حاللت ريش! كنه يو با من رقابت م يائيشه سگ در يم يكي نيزنن،ا يمقابل طوفان جا م

 ...اگه جوون بودم...! شو نداره تورش كنه ضهخاك بر سر پسرم كه عر!نرم و نازكشه يبازو

 يسوسو م وارشيبه د يكلبه به ساحل كه فانوس كوچك نيكتريبه كلبه شان انداخت،نزد ينگاه ديخورش.رفت رمرديپ

بازگشت به وطن،در زنجان از حصبه مرده  يسالها  نيبازگشت به خانه نداشت،پدر و مادرش در اول يبرا يليم چيه.زد

بر دهانش قفل زده بود،چند  شهيانگار كه هم يدائ.كرد يم ياخمو د كم حرفش زندگ يدائ شيآمد پ يم ادشي ياز وقت.بودند

 –!... دختره امروز رخت چركارو بشور –. زد ينامش را صدا نم چوقتياو ه...آورد يبر زبان م يازيهم پس ن ،آنيكلمه ا

 !...دختره برا شام كته بپز

 يم شياز سر ورو يازدواج كه فقر و تنگ دست نيا.هم سن و سال او گرفت يزن جوان يساله بود كه دائ زدهيس ديخورش

 يدوتائ رون،يزد ب يلز خانه م يبهم زد و هر وقت دائ يتنگاتنگ يددوست يبا زن دائ.موهبت بود كي ديخورش يبرا ختير

 .آوردند يرا در م يئدا يرفتارها يآزاردهنده  يخشك يتالف! خنده و هره و كره و آواز و رقص ريز زدنديم

در آن  يدر جوان يو مازندران برود، دائ النيدر مرز گ جانيمصمم شد به چا يدائ ،يخشك سال كي يسال بعد در پ دو

 دنديرس جانيو خواهر زاده اش به چا ،همسريدائ يوقت.گرفت يم اياش را از در يكرده بود و روز يريگيماه يدهكده ساحل

تور به او كمك  دنينشست و در پهن كردن و كش يم قيقا يرو يدائ تاز همان روز اول بغل دس. پانزده ساله بود ديخورش

گذاشت و خود  ديخورش اريرا در اخت قيو قا د،تورينال ياز درد كمر م يو پنج شش سالگ يكه در س يزود دائ يليكرد و خ يم
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 .را بازنشسته كرد

ها همراه با دم  يكه عطر شال يزيينشسته بود و در آن غروب پا هايماه يكنار گوننرم ساحل و  يشن ها يرو ديخورش

زن  يقدو باال يكرد،از پانزده سالگ يسه سال بر او گذشته بود مرور م نيرا كه در ا يحدادث ختيآم يبهم م ايمرطوب در

گوشت بخود گرفته  نديخوشا يكه به طرز دهيبرآمده،پاها بلند و كش وها فراخ  نهيس ك،يكمر بار.را داشت يساله ا ستيب

پلك چشمانش با بلند .گرفت يبهره م يخاص دختران كوهستان ياز طراوت شهيو گلرنگ و چهره اش هم ديبود،پوستش سپ

 ين ابزارهايهم. كرد يم نيتا آن روز مثل و مانند نداشت چشمان سبزش را تزئ يساحل نيكه در آن سرزم يمژگان نيتر

و  زيو آشوبگر بود، خواستگاران ر دهيرس يساله ا جدهيتا امروز كه ه يپانزده سالگ يروزها نيبود كه از اول ييو دلربا ييبايز

است به  يفرنگ يگفتند از باكو آمده و درست مثل عروسك يكه م يدختر ييبايآوازه ز.ديكش يدرشت را به خانه شان م

بودند، سر  شقدميدختران جوان پ ديو ثروتمند كه در شكار و ص يبود و پسران شهر دهيكش مو شهسوار ه جانيرودسر و اله

را از  يرسان يكارگر مسلط و روز نيحاضر بود چن يخورد اما نه دائ يبچشم م ديخورش يخانه كوچك دائ رامونيوكله شان پ

 اريشت اما بسسواد و معرفت درس خواندن را ندا نكهيبا ل.به آب بزند گداريبود كه ب يدختر ديدست بدهد و نه خورش

كه در آن  يصفات.خود حق انتخاب قائل بود يلباس تا خورد و خوراك و رفت و آمد برا ز،ازيبود،در انتخاب هر چ شيآزاداند

 ريگيهر روز با ده ها ماه نكهيبا ا.كرد يم يدختران نيچن بيهم نص ينيبدب يآمد،بلكه نوع يبحساب نم يازيسالها نه تنها امت

 يرفتند اما از نوع يكردند،قربان صدقه اش م يگفتند،متلك نثارش م يرا م زشيمرد سر و كار داشت و هركدام آشكارا مج

 .بوسه كند، به خود نداده بود يراه را بر او ببندد و تقاضا يمرد چياتكا به نفس برخوردار بود كه تا آن روز ه

 ******************************************* 

 يو به سرسبز ستاديا يم يتپه ا يرو يدر گذر بود، وقت يميچون نس جانيدر جلگه سرسبز چا ديخورش يو جوان يزندگ

شد كه در  يم هياروپا شب يموزه ها كيكار نقاشان بزرگ كالس يانداخت به تابلوها ينظر م ايدر لگونيجلگه و آرامش ن

بك  يبايز نيا ياما زندگ.شده است رهيخ ايعاشق خود به در ازگشت،فانوس به دست، در انتظار ب يابر مهيروز ن كيغروب 

آنها كه  يرفت،حت يمزمن دست به گرببان بود و هدر م يمانند سكنه ده، با فقر شيها يشيرو دست نخورده، با همه آزاد اند

همه توش و توان  ايالرما رينظ ييهايماريب.مرفه قراردادشان نيمالك فيشد در رد يباز هم نم ،يباغ چا ايداشتند  يشال
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 كيبر  ،سواريروز سر و كله عده ا كي نكهيبود تا ا دهياغلب رنگها زرد وپژمرده و صورتها پالس.ربود يرا م نانيروستانش

از  شيقاجارها شده بود پ نيكه جانش يبود،حكومت 1310سال .ظاهر شد جانيجاده شوشه در اطراف چا دنيكش يبرا زليد

شود  ليتبد كپارچهيكشور واحد و  كيتواست به  يم يپراكنده در صورت رانيا.داد يخاص م يتيهما يجاده ساز ،بهيهر كار

مشاغل .زد يورود كارگران و اتولهاشان ، خواب آرام شهر ها و روستاها را به هم م. شوسه به هم مرتبط شود يكه با راهها

داشتند، و  ازين ديجد يخانه و مهمانخانه و مغازه ها به قهوه شانيخرج كردن حقوقها يآورد،كارگران برا يم ديپد يتازه ا

موافق و مخالف  يحادثه مانند هر حادثه نو و تازه ا نيالبته ا.نمانده بود بينص ياز جنبش تازه ب زين جاانيدهكده چا

 ماليمردم پا مانيو ا نيكند،با آمدن آنها د يها را به دهكده باز م بهيغر يشوشه پا يجاده لعنت نيگفتند ا يم نيمخالف.داشت

 يم يزندگ هايو مثل فرنگ دنديتراش يم غي، صورتشان را با ت دنديپوش يم يشهر يشود كه لباسها يناشناس م يها بهيغر

 ريفق رانيگيماه يآمده بود و برا جانيبه خاطر داشت به ه يكودك امياز جاده شوشه باكو درا ييزهايكه چ ديكردند اما خورش

 يبزرگ م يشهر ها يآنها را قبل از بو گرفتن و فاسد شدن به بازارها ايه ي، ماه جانياز چا وشهگفت كه عبور جاده ش يم

 ياو بر م هياز راه شوشه ، خشم محافظه كاران را عل تيدر حما ديخورش يصحبتها. رديگ يرساند و كسب و كارشان رونق م

 يب يو زشتها دهيدختران ترش انيم نيدر ا!...)) هتو كلش يكيمعلوم است از آن طرف آب اومده ، افكار بلشو!(( ختيانگ

بما  يده ك يجولون م جانيچا يتو دهيورپر نيا يتا وقت...((كردند يم زيت ديخورش هيآتش مخالفت را عل زيشوهر مانده ن

هنوز هم در  كه يكار.كردند  يمتهم م رهيو صغ رهيظالمانه ، به انواع گناهان كب ينوع برداشتها نيبا ا!...)) كنه يم گاهين

 ياندازند تا ضعف درون يموفق راه م يچهره ها هيخواهد ، عل يكه آفتاب نم يروزگار ما مردم تنگ نظر همچون شب پره ا

 .شان را بپوشانند

 يم كتريرا لحظه به لحظه تار جانيچا ديو روشن خورش بايحسادت، چهره ز يو بد بو رهيدر همان روزها كه دود ت درست

 يدار و شلوار م قهي ديسپ راهنيداشت ، پ يشهر يهمسن و سال خودش افتاد كه سر و وضع يبه جوان ديكرد ، چشم خورش

جوان جذاب و خوش سر و وضع،  نيا. داشت  يكامال شهر يهم رفته چهره ا يانداخت و رو يم غيسرش را ت ي،موها ديپوش

زود  يليخ ديخورش. نداشن رانيگيماه نيهم ب يآشنائ چيه كهيزد در حال يپرسه م رانيگ يدر اطراف ساحل وماه شتريب

آمده  ريفق رانيگيهباشد كه دنبال طلب معوقه اربابش از ما يزيچ ،يشكاريپ ديشا. ديپائ يمتوجه جوان شده و دزدانه او را م
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هم دنبال  ديشا... دارد؟ يلحظه چشم از تو بر نم هي ينيب يزود به او خبر داد كه مگر نم يليزنانه اش خ رومندين زهياما غر

 ...بزند يگردد تا با تو گپ يم يتيموقع

پسر جوان  يگرفت تا آن را از جا بكند كه صدا يپر از ماه يساحل برخاست، دستش را به سر گون يشن ها ياز رو ديخورش

 ؟يخواه يكمك نم -: كرد خكوبياز پشت سر، او را م

 !...يخودش بود همان پسر جوان شهر.صاحب صدا برگشت يبه سو.ماسه ها گذاشت  يها را دوباره رو يماه يگون ديخورش

 ضيگشوده و عر شي، وشانه ها ياش عقاب ينيب اه،يس اهيس شيو چشمها زديم رهيت يكم. مانند خودش بلند قد بود پسرك

 ياعتنا ول ياز جنس مرد نداشته باشد ، با لحن نسبتا ب يعادت كرده بود كه ترس ريگيكه در حلقه جوانان ماه ديبود، خورش

 !نه ،برار -: بخود گفت يمتك

 ...بسته بود ديو راه را بر خورش ستادهيحركت ا يو ب خيمثل ماه گرفته ها س جوان

 ...؟يبخر يماه يخوا يم ينكنه از شهر اومد-

 !نه-

 !...و برو ريپس راحتو بگ-

 .زبانش گرم شده بود... كرد يمكث جوان

 !زنم يپرسه م نجايچند وقته ا يدون يخودت م-

 ؟يآئ ياز كجا م دمتيوقتا د يبله ،بعض-

 ...بچه رودسرم-

 س؟ كارهي؟پدرت چ يا كارهيچ-

خدا  ديشا!... گاراژ مشيكه حاال كرد دهيكاروانسرا از پدرمون به ارث رس هي.و فروشم ديكار خر يپدرم مرده با برادرام تو-

 !...رهيمون بگ يبخواد كا رو كاسب

 :ديشگفت زده پرس ديخورش

 ...؟گاراژ؟يگفت يچ-
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استراحت داشته باشند،آنجا  يبرا يمثل قاطرها و اسبها، جائ ديها با زليداد كه د حيتوض ديخورش يشمرده و آرام برا پسرك

 !...گاراژ نديگو يرا م

 :كاراگاهان ادامه داد نيدوباره مانند باهوشتر ،يجوان رودسر حاتيتوض دنيبعد از شن ديخورش

 ...؟ يواستگارخ يبگ يخوا يم يحاال چ-

 .چانه اش انداخت يسرش را رو جوان

 ؟يش يبله، زن من م-

بلندش را  ياز آن خنده ها يكي ديافتاد كه خورش رونيمقدمه از دهانش ب يپرده و ب يو ب حيچنان صر يجوان شهر شنهاديپ

 .سر داد

 ...چند سالته؟... يريحاال برا تو زوده زن بگ-

 .كند البد چشمش تو را گرفته است ياز تو سئوال م يدختر يوقت.داد يپاسخ م يبه سئواالت عروسك فرنگ يبا دلگرم پسر

به زن  ؟چهيتورو چه به عاشق يبخور رياز پستون مادرت ش ديگن تو هنوز با يم ندازنيدوستام رستم م!سالمه  جدهيه-

 !...هم نرفتم يتازه خدمت اجبار!...گرفتن

 .نرم كند شيرا با دستها يزييزود رس پا يتا سرما ديكش شيهابر گونه  يدست ديخورش

 !آد يبهت نم ؟يريزن بگ يخوا يچرا م-

 !عاشقم!روشنه لشيدل-

 ؟يعاشق ك-

 !...تو-

 :خونسرد گفت يليخ ديخورش

 !ستميمن كه ن-

 ...يشيخوب تو هم م -

 دهيراهم از زبان مطربان دوره گرد شن يو داستان عشقو عاشق. تا آن روز هرگز به ارتباط زن و مرد فكر نكرده بود ديخورش
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 .آمد يبدش نم ياما از همكالم شدن با جوان رودسر...بود

 ؟يگرد يچرا تو دهات دنبال زن م!... دنيم يخوب يبو يشهر يگن دخترا يم...؟يتو رودسر عاشق بش ير يچرا نم-

 .ساده و خام بود اريو جواب ها بس سئوال

 !...دهيچيكنه تو رودسر هم پ يم يريگيماه ايكه تو در يعروسك فرنگ هيكه قصه  نيا يبرا-

 نيرفتند زم يكه هر روز هزار بار قربان صدقه اش م يرانيگيبا ماه. را برانداز كرد يجوانك رودسر يدوباره سراپا ديخورش

 .تا آسمان فرق داشت

خواد ،هزار جور  يخواد ،غذا م يدونم لباس م يخواد ، چه م يزن خرج داره ،خونه م!... يريزن بگ يآر يتو از كجا م يول-

 !...خرج و مخارج داره

 :زد يحرف م بيخط كيمانند  اقتشياثبات ل يبرا جوان

 ...و باهاش كار كنم رميبگ ادي يكرده ،قرار رانندگ ديخر شيپ زليد هي شيدو سه ماه پ ليبرادر بزرگم اسماع-

 .ديرسان يرا م جانشيه شتريكه ب ديكش يقينفس عم ديخورش

 ؟يكار كن يباهاش چ يعني-

 !...گردم يفروشم،بر م يم...برم يبرم ،برنج م يم يرشت،چا رميم-

 .فرو كرد شيبهايج يبود و خبر نداشت، تو دهيخشك ايرا از سوز سرد در شيكه رستها يجوان رودسر نجايا در

 ...؟يگ يم يخوب چ-

 :پاسخ داد يبه چهره پسر دوخت و با لحن مصمم ديدرخش يچون گربه م يكيچشمان سبزش را كه در تار ديخورش

 ...ميستيبا هم جور ن-

 .انداخت يشانيبه پ ياخم پسرك

 آخه چرا؟-

 شاتيقوم و خو ن،فردايخرياتول م ني،داريپولدار يجوان شهر هيتو !تو نه يول!... رميفق ريگيماه هيمن  يديتو حتما فهم-

 !...بده هيدست رختخواب ،جهز هيبتونه به من  يكنم دائ ينم اليخ... گن؟ يم يچ
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 !...خودشه يكارم فقط زندگ ري، گ دهيپس او مرا پسند.گرفت  روين ديخورش ياز استدالل تازه  جوان

 .ات با خودته هيزيچكار؟ جه يخوا يم هيزيتو جه نيبب-

 :افتاد ديچهره خورش يتعجب رو خط

 ؟يچه جور-

 :گفت يحاال با عشق سخن م يرودسر جوان

 ....كيكمر بار ني، هم يفندق يموها نيلب و دهن ، هم نيچشمها ، هم نيتو هم هيزيجه-

 :سخنش را قطع كرد. ناشناخته شد يمرد جوان دچار شرم كي يبار جلو نينخست يبرا ديخورش

 ...ميآئ ينه باز هم با هم جور در نم-

 :كرد يجمله كوتاه و مختصر به معبود خود حال كيدرنگ عظمت عشقش را با  يلحظه ا يب يرودسر جوان

 !...كنم يغرق م ايخودمو جلو چشات تو در يمعطل يبدون كه ب ياگه زن من نش-

 ...بود دهينشن يداتيتهد نيهرگز چن دينبود، خورش يكردن باور

 !يرودسر يكن يم يشوخ-

 ...؟يش يجواب بده زن من م! گم يم يهم جد يليخ-

شود، خوشگل و خوش قدو باال كه هست ، پول و  يسرش نم يپسر شوخ نيا. خورد ياش تكان يبا همه جسارت ذات ديخورش

ها رو لپ و  يپوشم ، از اون قرمز يخوشگل م يلباسها!... آزاد ياديرنج و مشقت ص نيشوم زنش ،و از ا يپله هم كه دارد، م

 !...خونهخانم  شميم!... بسه  يكارگر گهيزنم ،د يلبم م

دخترانه مثل شعله آتش بجانش  يبود ،تكان خورد و بعد شرم ختهيبر سرش فرو ر يچون موج بزرگ يكه ناگهان ياستدالل از

 .داد رونيو نفسش را ب ديآمده ،خجالت كش شيمتورم و پ شيها نهيس نكهيبار از ا نياول يافتاد و برا

 .بود دهيند يريگيماه چيدست ه يرو يتا آن روز ساعت مچ ديانداخت ،خورش ياش نظر يت مچبه ساع يرودسر جوان

 ...؟يفردا بفرستم خواستگار... ؟يش يزنم م ،يگ يم يچ! خوب-

 .برگرفت يجوان رودسر يچشم از ساعت مچ ديخورش
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 ؟يگفت يچ-

 ؟يفردا بفرستم خواستگار-

 .باشد دهيرا شن شيخانه صدا ياش از تو يدائ ديگفت كه ترس)) نه((چنان بلند  ديخورش

 آخه چرا؟-

 يكه زنشونو كتك م يباش ياز اون مردائ يكيتو هم  دي؟ شا يهست يدونم چه جور پسر ينم!...شناسم يآخه من تو رو نم-

 ...زنن؟

 .بود ريگيدختر ماه ياو دورا دور شاهد شجاعتها د،يخند يرودسر جوان

 ؟يآر يتو كه كم نم-

 !...شكنم يبا پارو سرتو م ،يچيآرم ه يآره كم كه نم-

 .زد يچه قدر ساده و محكم حرف م ديخورش

 ؟يخوب بفرستم خواستگار-

 :به خود گرفت  يلحن ملتمسانه ا ديخورش

 !...شن يزن و شوهر م دنيرو پسند گهيهم د يكنن ، وقت يتو باكو دختر پسرا اول با هم معاشرت م! مدت صبر كن  هي-

 .دختر را رد كرد ادشنهيقاطعانه پ پسر

 !...ميستيما ن كنياونا بلشو-

 !...رونيا ميبرگشت كهايما از دست بلشو يول-

 ؟ي، بفرستم خواستگار يگ يم يپس چ-

 !...مخالفت بكنه ميممكنه دائ!... خورده بمن وقت بده  هي! نه-

 .كنم يبرم رشت عقدت م يتو رو با خودم م ارهيدرب يبخواد باز تياگه دائ-

 .بود خوشش آمد يكه در كالم جوان رودسر ياز جسارت ديخورش

 مرد؟ هياسمت چ-
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 !محمد -

 !... ايب. جا منتظرتم  نيوقت ، هم نيفردا هم!... كنم  يباهات فرار هم نم! يخواد تو خودتو بكش يخوب نم-

 

 فصل اول انيپا

 ))2((فصل

 

گذشته متفاوت و دگرگون  يبا روزها شي، به خانه بازگشت حال و هوا ديسف يپر از ماه يبا گون ديخورش يهنگام ،وقت شب

ناگهان به  يدغدغه ا يآرام و ب يحادثه ،زندگ كيحركت با  كيبا ... اش پنهان دارد؟ نهيكه در س هايچه باز يزندگ نيا. بود

طوفان  كي،  يك رودسرمقدمه جوان يب يو خواستگار يحضور ناگهان يعني هواقع نيا. شود يبدل م يطوفان يايدر كي

كرد  يكه از چند صد واژه تجاوز نم يبا خودش و با همان جمالت ساده ا. بود دهيوز ديآرام خورش يبود كه بر زندگ يواقع

 افهيو شكل و ق نديآ يقصه ها م يباشد كه تو يجوانك از همان جادوگران نيممكن است ، نكند ا ريغ نيا! نه : (( ديشياند يم

توانست همه آن  ينم. ها را داده بود ياو همه نشان! نه يول. كنند يدهند و دختران ساده دل را از راه به در م يم ريياشان را تغ

 .))ها دروغ و دغل باشند ينام و نشان

كه اگر دو روز به  يريگيو به دختر ماه ديآ يم يآخر كدام جوان شهر. تخت غلت واغلت زد  يتا صبح تو ريگيماه دختر

 ايدر يخودمو تو ايبا من ازدواج كن،  ايگفت  يم يطفلك... ازدواج دهد؟ شنهاديبگذارد پ نيشام زم يسر ب ديبانرود  ايدر

بلند و آن شلوار و  يو قد و باال اهيبا آن دو چشم س يچهره آن جوان رود سر!... براش مهمم؟ نقدريمن ا يعني! كنم  يغرق م

جمله  نيا ديخورش... رفت ادمي... بود؟ يمن اسمش چ يخدا... شد يچشمانش دور نم شيلحظه از پ كي،  ديسف راهنيپ

 :دياتاق پرس ياز تو يبلند ادا كرد كه دائ يرا چنان با صدا يآخر

 ؟ ياسم ك-

 يزيچ گريدر حرف زدن د يهم با آن ناخن خشك يدائ. و سكوت كرد دياز هول محكم به پشت دستش كوب ديخورش

 .دينپرس

 راهنيتنها پ ديبود، خورش دشيدو پا نشسته و منتظر خورش يرو ايلب در يهمان روز ، درست غروبدم ، پسر رودسر يفردا
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هم در پشت سر دو وصله جانانه  راهنشيپ نيا... به وعده گاه آمد يوسواس گونه ا اطيو با احت دهيكه داشت پوش يخوشرنگ

 .ستديبا يرودسر يارويكرد در تمام مدت رو يم يسع ليدل نيشد و به هم ياش م يشرمسار هيخورده و ما

 !من اومدم -

انگار .شد  خكوبيم ريگيچهره و اندام دخترك ماه يرنگ رو يخاكستر ينگاهش در آن هوا.برگشت  يرودسر جوانك

 يرف مآمده و با او ح رونيب ايبود كه دلش به حال او سوخته و از اعماق در يائيدر يپر كي.نبود  زاديجنسش از جنس آدم

 .زد

 ... دميتا حاال نخواب ميكه با هم حرف زد شبياز د-

 ...ه؟ياسمت چ يگفت... ؟يچرا؟ بدخواب-

 !...دوردست يتپه ا نهيبر س دهيدرخت خشك كيبود كه  دهيمثل طلسم شده ها، مات و مبهوت، چننان بر جا ماس جوانك

 ... يهم خوش خوابم تو خوابمو ازم گرفت يليخ!... گفتم اسمم محمده-

 !...ومدميمن كه با تو به رودسر ن... من؟من؟-

 يم نيبود اما از هر حرفش شهد عشق و خواستن بر زم زيرقت انگ ،يشد از سادگ يآن دو جوان ردو بدل م نيكه ب يجمالت

 :اعتراف كرد يبه سادگ ديخورش. ديچك

 !...دميتا صبح نخواب شبيمنم د... ها يگ يراست م-

بسته شهرستان متولد نشده بود، چه بسا دختر  يداشت ،اگر در فضا يبر نم يائيدر يآن پرلحظه چشم از  كي جوانك

 .كرد يو او را در آتش درونش ذوب م زديرا بغل م ريگيماه

 نيا يمن گفتم  يبعدش التماس كرد ول د،يسرم داد كش يكرد، حت حتمينص يليحرف زدم، اولش خ ليبا برادرم اسماع-

 !مرگ ايدختره 

 .نشست ديخورش يسخن آخر رنگ سرخ غروردر چهره گل به نيا دنيشن از

 ...شد؟ يخوب چ-

دختر  هيحاال برم دست  ميدار ي، تو رودسر اسم و رسم ميگفت آخه ما آبرو دار يرفت ، م يبار نم رياصال ز لياسماع-

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥

 اصل و نسب عروس خانواده ماست؟ يدختره ب نيو به مردم بگم ا ارميب رميو بگ ريگيماه

 ...؟يگفت يوب تو چخ-

 !...مرگ ايدختره  نيا ايجمله را از دهان محمد بشنود كه  نيبلكه هزاران بار ا كباريخواست نه  يدلش م ديخورش

 هي! تو تموم مملكت ما لنگه نداره يكنه ، اما از خوشگل يم يادي، ص رهيفق)) الكو((قبوله كه ! گفتم برادر جان ليبه اسماع-

 !...كنه يدست لباس خوشگل بهش بده بپوشه ، تا بگم چه جور همه چشمهارو كور م

 !...گفت يخوب برادرت چ-

 !... سيالكو قد و قواره خانواده ما ن نيحرف اولش رو زد گفت ا همون

 ؟يگفت يتو چ-

 !مرگ ايالكو  نيا ايگفتم -

 .گرفت ير موار ت وانهيد يشعار شتاب نيا دنيدختر جوان هر بار با شن قلب

 !...پس خدا حافظ-

 :به التماس افتاد يرودسر جوانك

 !...رني،مگه نعشه منو از آب بگ سيدر كار ن يخداحافظ-

 .تند خودش را نشان داد يبا حركت ديدر چشمان سبز خورش وحشت

 !...تركه يم نهيحرف نزن ،دلم تو س نجوريتو را خدا ا! نه-

 

 

*********************************************** 

 

 يا جهيزدند و سر انجام برادر بزرگتر به همان نت يطاقت فرسا دست و پا م يهفته تمام محمد و برادرش در كشمكش كي

 .بود دهيرس ريگيبه دختر ماه زشيعشق و عالقه جنون آم قيكه محمد از طر ديرس

دار، وقتش  گرشيتو همون ده ن يچند ماه هي يعني! رودسر شياريخوام انو ب ينم يول رميگ يالكو رو برات م! خوب يليخ-
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 .ميد ينشون م ليبه فام يجور هيكه شد اونو 

 نيبگذار! ميبيغر نجايما هم ا! و تنهاس بيرودسر غر يمن تو يخواهر زاده . بود نيشرطش هم زين ديخورش يدائ تصادفا

 !بمونه  نجايهم

 ...ديد يروشن تر م يليخ جانيعروس و داماد را در چا ندهيآ. برادر بزرگ محمد شم تجارت داشت اسماعسل

بسازه اسمشو بزاره  يقهوه خونه امروز هيهم بغل خونه كه توش  نيزم هيخرم،  يخونه م هيجا  نيبر برارم هم! خوب يليخ-

 ديو با رنيگ يمنطقه شدن ،سر هفته حقوق م ريس سرازكارگر و مهند لي،س شهيو رو م ريمهمان خانه محمد ، اوضاع داره ز

 !...محمد خرجش كنن خونهمهمون  يچه بهتر كه تو.خرجش كنن  ييجا هي

 :ديپرس يدائ

دست دوتا هندونه برداره؟ هم اتول راه ببره هم  هيتونه با  يكنه، چه جور م يكش وهيو م نهيمحمد كه قراره پشت اتول بش-

 !...مهمون خونه

 ...دوخت ديدر چشم خورش مينگاهش را مستق لياسماع

بره؟ تو  يدنبال روز ايدر يآد، چرا تو ياندازه پر بركت باال م يكه به آب م يهر تور! زبر و زرنگه  يليالكو خ دميشن-

دسر خونه بزرگ تو رو هي اي شهياتولشون دو تا م ايكنن ، سر سال  يزن و شوهر با هم كار م! كنه يمهمون خونه پول پارو م

 ...؟!تمام .خرم يبراشون م

 .كرد ديهم نظر برادر محمد را تائ يدائ

 .تمام-

 :بار به حرف آمد نياول يبرا يرا با قول موافق پشت سر گذاشتند دائ جانيكه محمد و برادرش، چا يوقت

قهوه  هيكه  ميفتادين بفكر جانيچا يبرو بچه ها نيهم ايچرا من ! سيتو كله مون ن يعقل درست و حساب هايحقا كه ما دهات-

  م؟يريكارگرا مهندسارا خودمون بگ يو هفتگ ميخونه بزن

 ريگيو زحمتكش ماه ريدختر فق كيزود از قالب  يليخ ديو محمد به سرعت شكل گرفت ، خورش ديمشترك خورش يزندگ

و مهمان خانه  ديخر يم يماه رانيگياز ماه ،يماه ديص ياو حاال به جا. شكل داد رييتغ ريو مد بايز يآمد و به زن رونيب
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قاتوق به شهرت رسانده  يتا باقال يقاسم رزاي، از مرغ ترش تا م يلمح يها يو انواع خوراك يكوچك شوهرش را با كته ماه

و  ريچشمگ ييبايشد و صد البته ز يم يمهمانخانه مهندس رودسر ريكارگر و مهندس و راننده بود كه سراز ليبود ، س

درباره  يافسانه ا دخو قهيذوق و سل هيبر پا ينبود و هر مسافر ريتاث يب انيهم در جلب و جذب مشتر ديخورش يها يدلربائ

مسافران  يبوده كه حاال برا يخورد كه خود شاهد تمام ماجرائ يكرد و قسم م ينقل م گرانيد يبرا ديخورش يگذشته ها ي

 يسه روز انواع محصوالت كشاورز يهفته ا. گرفت ليحوخود را ت يدو سه ماهه، اتول روس زيمحمد ن! كند ينقل م زيعز

پر  يها بيبرد و با ج يرا به رشت م يو مرغ و خروس و اردك وماه نيريش مويپرتغال و ل تاو برنج گرقته  يمنطقه از چا

 ديپد جانيدر چا ياقتصاد يشكوفائ ينوع يو پل ساز يحضور كارگران راه شوشه ، راهساز. گشت يبر م جانيپول به چا

در طول راه  اي، محصوالتشان  ياز گار هراه تا رشت و استفاد يكنندگان كه به علت دور ديآورده بود و كشاورزان و تول

فروش در  يكامل محصوالتشان را برا نانيماند محمد را از ته دل دوست داشتند و با اطم يدستشان م يرو ايشد  يخراب م

از كارگران و  ريغ! تركاندند يمحمد را از پول م يها بيگذاشتند و ج يم ارشياستان در اخت يشهرها ريرشت و سا

 ديخر شيو پ ديخر يبرا مايدوج و فورد خود مستق يها ليحاال با اتومب زيتهران ن داندارانيدالالن و م ،يراه ساز نيمهندس

آخر هفته محمد و  يوقت. دنديبخش يآمدند و در مدت توقف مهمان خانه را رونق م يم جانيبه چا يمحصوالت برنج و چا

درآمد چه  نيدانستند با ا ينم يآمدند و براست يبه شوق م ذاشتندگ يم هميدر آمدشان را از اتول و مهمان خانه رو ديخورش

افزوده شد  زيمهمان خانه ن يثابت و دائم انيبرقرار و بر مشتر جانيدر چا زين التيزمان شعبه اداره ش نيدر هم! كار كنند

 يبا اتولش به رشت م وقتسوخت و محمد هر يم زيعشق ، از تب داغ پول ن ياز گرما ريغ زين ديمحمد و خورش يحاال زندگ.

خود  يها بياز وزن ج يماند تا اندك يدر آن شهر م شتريب يروز توقف ، دو روز و بعضا سه روز و گاه كي يرفت بجا

را  شانيبه تورشان خورده و شبها يزود متوجه شدند كه شكار چاق و چله ا يليزرنگ شهر رشت خ يبرو بچه ها!... بكاهد

از رفتن به كافه ها  ريزود غ يليخ. بگذرانند ختير يم رونيب بشيولخرج از ج يكه جوانك رودسر يتوانند با پول فراوان يم

در رشت مركز )) خان نيحس((هخان. محمد جور كردند  يبرا يتازه ا حيو كباب بره ،تفر اريو خاو يسفارش عرق روس اي

 يمتوال يرهايتاخ... آمدند يبحساب م يماهر ادانيمحمد ،ص رينظ يكه در بدام انداختن مردان جوان ولخرج يباروئيزنان ز

كه  ينيجن گونهيكرد اما حركات ماه يرا نگران م ديخورش جيبتدر)) خان نيحس((هرزه خانه  يتن و بدن زن ها يمحمد ،بو
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مشتركشان ،جوانك  يبه زندگ يبچه خوشگل و مامان هيساخت كه با ورود  يظاهر شده بود او را مطمئن م ديدر شكم خورش

 .دوباره سر به راه خواهد شد  يرودسر

 ياش را به عرق خور يزد و شب هنگام دوستان رودسر ينيدو باالنس زم يكيهمسرش  يخبر باردار دنيدر برابر شن محمد

تا رشت راند تا در  كسرهيرا تنها گذاشت و  شيباياش ،همسر حوان و ز يشاد ليتكم ينه برادعوت كرد و همان شبا يمفصل

 .كند لياش را تكم يخان در كنار زنان هفت خط آن خانه شاد نيخانه حس

. كبود شده بود هيچشمان سبزش از شدت اندوه و گر. نداشت  يدرست يبه مهمانخانه آمد حال و هوا ديخورش يوقت صبحگاه

 .زده بود بيگونه اش آس يفرنگ يبائيچشمش پف كرده و به ز ريو ز دهيكش رياش ت ينيب

او سرگروه كارگران شوسه منطقه بود ،با ... . بود بنام آقا عبدا يمهمانخانه مرد نسبتا جوان انيمسافران و مشتر نيب در

حادثه تلخ ، شغل  نيا يفراموش يگفتند همسرش سر زا رفته و او برا يكرد، م يكارگرانش به عدل و انصاف رفتار م

 .شد  ديشكل آشكار خورش رييمتوجه تغ يبود كه با نگران يآشنائ يمشتر نياو اول. را انتخاب كرده است  يسركارگر

 ...كنه؟ يم تتونياذ يباشه باردار ريخانم خ ديخورش-

بخصوص اگر هجده،  ياما هر زن سكوت كرد نيآمد، بنابرا يحوصله حرف زدن نداشت ، از هرچه مرد بود بدش م ديخورش

كم حرفش، كدام گوش  يجز دائ ريگيدختر ماه. است ازمنديهمدل و هم زبان ن كينوزده ساله باشد و هر قدر خود دار ، به 

كرد تا  يسنگ صبور شده بود و انصافا تالش م ديخورش يبرا جيبتدر... شناخت؟ آقا عبدا يدرد و دل كردن م يبرا يشنوائ

 .محمد رنج بكشد  يوفائ يكمتر از ب) از آن داشت  يخاطره بد... كه عبدا(  مانيگذران زا يبرا ديخورش

 

************************************************ 

 

 ابيبرود و او در غ يوحشت زده شد ، اگر محمد سرباز ديخورش. خواندند  يروزها بود كه محمد را به سرباز نيهم در

به ... آقا عبدا د؟يآ يكند؟ خرج و مخارجشان از كجا در م يمهمانخانه را اداره م يچه كس اورديب ايه دنشوهر ، بچه اش را ب

 فهيبه او گفت كه اگر به اداره نظام وظ... عبدا.كفالت كند  يمراجعه و تقاضا فهيكرد كه به اداره نظام وظ هيتوص ديخورش

 .كنند يبچه هم در راه دارد ،حتما شوهرش را معاف م كيو  دوساله است يبچه ا يشود كه دارا يرودسر برود و مدع
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 !...من كه بچه دوساله ندارم يول-

 !...بگو بچه منه فهيو ببر اداره نظام وظ ريآشنا را بگ ياز بچه ها يكي، دست  مينيبب ارياگه بتو گفتن بچه را ب-

 فيكه از تهران آمده بود تعر يافسر يرا موبمو برا... آقا عبدا يساختگ تانيرودسر رفت ،دا فهيبه اداره نظام وظ ديخورس

 :كرد و افسر به او گفت

 ...كنم يدوسه ساله باشه شوهرتون رو معاف م نيگيطور كه م ني، اگه ا نجايا اريخانم بچه تونو ب-

 .برگشت  فهيظام وظاش را گرفت و دوباره به اداره ن شيبه خانه بازگشت و دست احترام دختر سه ساله دائ ديخورش

 ...م؟يچه بكن ديفرمائ يدخترمون م نميجناب سروان ا-

 ..؟يشناسنامه بچه رو آورد ديپرس افسر

 !... ميريبا كدوم حال و روز برا بچه مون شناسنامه بگ هايما دهات-

اجدادشان ،  اقيو سبه سبك  نكهيفرزندان خود نبودند ، هم يآن سالهل سكنه روستا چنان در بند گرفتن شناسنامه برا در

 .دانست يموضوع را خوب م نيهم ا يافسر جوان تهران.بود  يكاف شانينوشتند، برا ياسم نوزاد را پشت قرآن م

 .،شوهرتو معاف كنم نجايا اريو ب ريبچه را ببر اداره ثبت احوال براش شناسنامه بگ! خوب خانم  يليخ-

 !... ديرسان... خود را با عجله به عبدا ديخورش

 ...من از كجا بدانم كه بچه خودم دختره ؟-

 ...ديخند... عبدا آقا

اگه دختر بود ... يريگ يم ديشناسنامه جد هياومد اگر پسر بود براش  ايبچه ات بدن يوقت!... نيچقدر ساده ا يهيشما دهات-

 !شناسنامه تو دستته نيهم

 ...ديهم خند ديخورش

 .دارم يبراش نگه م رميگ يم نكهيهم ره،ياسنامه بگبچه تازه شن يحوصله داره برا يك!بابا  يا-

(( شد كه نامش در شناسنامه  يزد صاحب شناسنامه ا يوول م ديكه هنوز چند ماهه در شكم خورش ي،فرزند بيترت نيبد

 .متولد شد 1312در سال  ديخورش يدختر واقع كهيثبت شده بود در حال 1309تولدش  خيو تار)) احترام 
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آنكه  يرا پشت سر گذاشتند ب يخدمت سرباز يعني، شانيرو شيپ يموانع زندگ نياز بزرگتر يكيو محمد  ديخور ش حاال

اغلب از . زد يشد و كم تر به مهمانخانه سر م يتر م نيروز به روز سنگ ديخورش. آزارشان دهد يپول يو ب يكاريترس از ب

كند ،  يساله و جوان از رشت دل نم ستيه كند اما محمد برا ادار خانهجهت در رشت نماند و مهمان يخواست كه ب يمحمد م

غرق  ايكرد كه خودش را در در ينم ديتهد ديانداخت ، به خاطر عشق به خورش ينم يجانيدر قلبش ه گريد ديعشق خورش

محمد .زده بودند  هسر محمد حلق يباال يكند ،در شهر رشت دختران آماده ازدواج ،زنان جوان شوهر مرده چون كهكشان يم

 ديكرد در شهر رشت صدها خورش يشد هرگز فكر نم ديعاشق خورش يدرس نخوانده بود ، وقت شتريب يتا كالس ششم ابتدائ

همراه  يبرنج كه با گار يري، آنهم با برادرش به رشت رفته و بعد از معامله مقاد كبارياو فقط .هستند  يدر حال نور پراكن

 يشهر بزرگ و پر جنب و جوش مبدل شده بود ، ساختمان ها كيبازگشته بود اما حاال رشت به  برده بودند ، به رودسر

 يلهايبا اتومب ديكش يكه نام پادشاه را بر دوش م يابانهائيو خ داني، سبزه م يادارات دولت ريو بانك و سا يشهردار يبايز

دو تئاتر ، نام شهر رشت را نسبت  نما،يس كي. كرد يم رهيها را هم از تعجب خ يشهر يحت – يا نندهيچشم هر ب متيگرانق

كه در راه داشت و دل  يتوجه به فرزند يب يجوانك رود سر. انداخت يكشور بر سر زبانها م يمراكز استانها شتريبه ب

ها و لذت  ياش را شكسته و به كامجوئ يشهر بزرگ، صدف بسته زندگ نيدر ا نكي، ا ديخورش شيبايهمسر ز يها ينگران

 .و كتاب مشغول بود  حسابيب يها يطلب

 يبهاره بودند و عطر و بو يچا دنيمشغول چ يدر باغ چا يكارگران بوم كهي، در حال يبامداد بهار كيدر  ديخورش سرانجام

درشت و آبدار،  اريبس يگندمگون ،چشمان يدختر نرم و نازك با پوست كيدهكده شناور بود ،  يدر تمام فضا يچا يبوته ها

 جانيمحمد كه مست و خمور از شهر رشت به چا.كرد  هيهمسن و سالش هد رافتاده بر شانه به شوه يبلند و مشك يموها

 :از ته دل گفت  د،يدختر را كاو رهيخ رهيخ يو پس از آنكه مدت ديبازگشته بود كنار دخترش دراز كش

 )؟يآهو هست هيقربان تو دختر بشوم تو شب... (؟ي، تو شوكا نباش)) كُر(( ره قربان  يت-

 :ديشگفت زده پرس ديخورش

 !...يصدا زد يدخترمون رو چ-
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 :بلند گفت  يبا صدا محمد

 ) ...آهو ( شوكا  هي نهويع!گوشاش  يكيتا نزد دهيبه چشمانش نگاه كن، درشت و كش!... شوكا-

 نيا زيآشنا بود و او ن يلكيبه لهجه گ جانيدر چا يسالها زندگ يطمتولد شده بود اما  يآذر ياز پدر و مادر ديخورش نكهيا با

 .ذهنش جا داد يگانياو را با سه سال سن ، در با يو نام شناسنامه ا ديو نوزادش پسند بايدختر ز ينام را برا

 

******************************************** 

 

. نداختيراه ن يسر و صدائ چياز نوزادان در لحظه تولد ه ياريالف بسبرخ.هنگام تولد از سالمت كامل برخوردار بود  شوكا

با  يداريو در ب ديخواب ياغلب ساعت ها در گهواره اش م!... خدا حفظش كند يگفت، عجب بچه صبور ديقابله به خورش

رشد . لب به لبخند گشود يگريد يو زود تر از هر دختر بچه  كرد يم بيمادررا تعق ريزد ، خط س يحرف م شيچشمها

 يليخ.از همسن و ساالنش بلندتر بود  يدو ساله شد سر و گردن يوقت. از همسن و ساالنش بود عتريشوكا هم سر يجسمان

 .كرد يم يزبان نيريزود زبان باز كرد و زودتر از آن ش

ها  ياشيبخاطر شوكا دست از عقوت گرفته بود كه محمد  دياحساس آرزومند در خورش نيتولد شوكا ا يروزها نينخست در

 يمانند و هرگز به شكوفه و غنچه مبدل نم يم ياز آرزوها در نطفه باق ياريدارد اما بس يدر شهر رشت بر م شيها يو ولگرد

در  شتري، ب چديپ ينم شيبه پرو پا اديبا داشتن فرزند ،ز ديخورش نكهيبه ا ديام اگرفت ، بلكه ب يمحمد نه تنها آرام نم. شوند

 يم يزنان و دختران يآورد ، به پا يهر چه در م د،يرس يبه دو هفته م شيها بتيغرق بود ، حاال گاه غ شيها يكامجوئ

محمد از  يوقت. شد  يتر م پژمردهروز به روز دلسردتر و  ديگذاشتند ، در برابر ،خورش يلحظه راحتش نم كيكه  ختير

نبود كه در  ياز آن دختران روستائ ريگيگرفت ، دختر ماه ياوج م شترير بآمد دعوا و بگو مگو هر لحظه و هر با يسفر م

 يم ريخورد و سربز يروز سر شوهرم به سنگ م كيدل خوش كند كه باال خره  نيفرود آورد و به ا ميبرابر مردش سر تسل

 ميهم سر هم ندار يكنم منت يمن هم با داشتن بچه كار م يكن يتو كار م! ((ديطلب يم يحق خود را در زناشوئ ديخورش. شود 

 .. ))يبرو كه هرگز برنگرد يگرانياگر مال د. دهم  ينم گرانيمن شوهرم را به د يول

و  يگشت و در مست يباز م)) خان  نيحس(( و دوباره به آغوش زنان خانه  كرديرا ترك م ديتر خورش يهر بار عصبا ن محمد
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 .كرد يرا فراموش م زيهمه چ يخبر يب

 يشوكا را در بغل م يسركارگر راهساز... عبدا طيشرا نيدر هم.سپرد  يمطلق م ياش را به فراموش يآسمان زندگ ديخورش

 ...داد يم يكرد و به او دلدار يم يگرفت ،با او باز

 :محمد به تنگ آمده بود گفت يسه هفته ا بتياز غ ديروز كه خورش كي

 !...رميخوام از محمد طالق بگ يم-

 :ابروانش را باال داد ... عبدا

 !...؟يگفت يچ-

 ...چرا حاال نه؟ م،يشيروز ما هم از هم جدا م كيباال خره !... سيآدم بشو ن گهيد نميب يكه م يوضع نيبا ا يچيه-

 !...ازش جدا بشم تونمينم گهيكه صاحب سه چهار تا بچه شدم د فردا

 

 )))2((فصل انيپا

 ))3((فصل

قدرتمند  يرا در دستها يزندگ يكرد چرخ ها يم زكيانه اش شوكا كه چند ماهه شده و كون خدر كنار دختر نازد ديخورش

 كي يريگيبه نفس بود كه در كار ماه يو چرخاندن مهمانخانه مسلط و متك ياو همانقدر كه در امور زندگ.گرداند يخود م

 يگلها يكي يكيشوهرش محمد،  يغلب طوالنو ا يمتوال يها بتيداد اما غ يسر و گردن از همكاران مردش باالتر نشان م

شوهر جوانش  يها يگذشتند از هرزگ يم جانيحاال همه راننده ها و مسافران آشنا كه از چا. برد  يباغ عشقش را به تاراج م

بودند در انتظار تنها  يارهائاز آنها كفت ياريبس.آوردند  يكردند و دلش را به درد م يدروغ و راست سر هم م ي، داستانها

 !...برمش يو م رمشيگ يشده؟ خودم م ابانيگرگ ب بيكه نص ستيدختر تازه سال و خوشگل ن نيا فيح! ماندن شكار

زن و شوهر جوان از هم  نيا يچون شوكا، زندگ يكرد با وجود كودك يشده بود و تالش م كينزد ديبه خورش شتريب... عبدا

 !... ))فتديناب بدست نامحرم ب يطال نيگذارم ا يزن و شوهر از هم جدا شوند من نم نيااما اگر قرار است . (( نپاشد 

 

************ ************************************************** 
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شود ،آن وقت  كيبه طور نزد ركيو ز طانيش يماه نيا ديشا. آموخته بود  يصبور دي، به خورش ايامواج در انيدر م يزندگ

،  يا زهيچه انگ يروز شاگرد راننده اتول معلوم نبود رو كي نكهيكرد تا ا يرفتار م زيبا محمد كج دار ومر!... كنم يتورش م

از آن  شينتوانست ب گريجسور و شجاع د ديبازگفت و خورش ديخورش يرشت برا رمحمد را در شه يزندگ ازيتا پ رياز س

و رو  ريز ابي قتيحق نهيرا در آ دي،خورش ستاديا نهي، برابر آ ديشي، اند ختيا سر شب اشك رت.  نديشده بب ريخود را تحق

خشم و  شياند كيتار زهيغر. كند يجستجو م گريكم دارد كه محمد آن را در نزد زنان د يزيخواست بداند چه چ يم.كرد 

. را داشت ، سر بر افراشته بود شيبايقدرت نگاه كردن در چشمان سبز ز يحسادت در تن و بدن آن زن جوان كه كمتر مرد

 . ستين ريمنطق پذ گريدارد،د يدر درونش سر بر م يزن وقت كيو غرور  هايخود خواه

عاشقش بود و  يشود كه روز يلگدمال مرد ديبود چرا با امدهيكوتاه ن چوقتيهم ه ايدر رانگريكه در برابر خشم و ديخورش

 ...كند؟ يقربان ايف او، حاضر بود خودش را در درتصر يبرا

نبود  يقلب چيشد و ه يبسته نم شياعتنا به رو يب يچشم چيه چهيگذاشت در يقدم به محوطه مهمان خانه م يهم وقت هنوز

 ...به او ابراز عشق كرده بودند يبارها مهندسان جوان راهساز.ديايو فغان در ن ادياو به فر يكه برا

تخت گاه تو تهران !... گذارم  يتخم چشمم م يو رو رميگ يخودم تو را م! ريطالق بگ اشتيشوهر ع نياز ا ايب ديخورش(( 

خون عشق  ،يزيوسوسه انگ يها شنهاديپ نيهر بار در برابر چن ديو خورش!... )) يمهمانخانه كارگر نيدهكده و ا نياست نه ا

 :داد يپاسخ م ياعتنائ يا بآورد و ب يمبه جوش  شيبه شوهر و فرزندش را در رگها

 ! ))شاه من ،تخت گاه من، شوهر من است( (

كلمه از  كيحاضر نبود  گريد يگند زنان هرجائ يو بو يو پر از رسوائ زينفرت انگ يآن قصه ها دنيحاال پس از شن اما

او دوباره همان دختر .)) ستين شيرايپذ گريبستر من د ديايكه او به خانه ب يهر شب اياز امشب !... (( پادشاه قلب خود بشنود 

 ! ...ديكش يم رونيدندان از دهان كوسه ها ب واش را با چنگ  يبود كه روز يريگيماه

در بازگشت محمد از سفر رشت ،بسترش را جداگانه انداخت و .  ستاديكه آن شب به خود داده بود ا يبر سر قول ديخورش

 :ديتاه بر زبانش غلتجمله كو كيفقط  ديمحمد از او علت را پرس يوقت
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 !...بر و بو متنفرم نيمن از ا! دهيهرزه هارو م يتن تو بو-

 خيانداخت اما هرگز نتوانست قلب  رونيب لشيرا از اتومب نيراننده سخن چ. داستان را تا صفحه آخرش خواند يتمام محمد

 .را دوباره گرم كند  ديزده خورش

 كيداشتند اما  يمردم پنهان م يرو شياختالف خود را پ! كردند اما هر كدام هزاران فرسنگ دور از هم  يم يهم زندگ با

خود  يرا كه آن دو بر زندگ يپرده سكوت يو آگاه يزهوشيبا ت يسرپرست كارگران راهساز... جفت چشم ، چشمان آقا عبدا

 .ديد يو عمق فاجعه را م ديدر يبودند م دهيكش

 .افتيمناسب  يفرصت... بداآقا ع سرانجام

مثل  ،يزد يآمده بودم مثل بلبل چهچه م جانيكه به چا ياول يروزا ادمهي!...  يخودت يتو! ينيباز هم كه تو غمگ ديخورش-

 بهيمن غر.  يخواند يآواز م يزد يحرف نم. يكرد يپرواز م يرفت يراه نم. يديپر يشاخ به اون شاخ م نيپروانه ها از ا

؟ اون  يشدم اما حاال چ يزنه از نه دل خوشحال م يجوشه و قل قل م يعشق م نهمهيا يزن و شوهر جوون نيب دميد يم يوقت

 ...افتاده ؟  يچه اتفاق گهيد! خنده ، پاهات شل و وارفته س  يلبات نم! صورت قشنگت پر از غبار غمه 

داد تا  يبود ، به او جرات م زيگرم و مهرآم. نهفته است يآن مرد چه افسون يو بم امواج صدا ريدانست در ز ينم ديخورش

 .ديدلش را بگو  يسكوت را بشكند و رازها يوارهايد

و دروغ  ياز دوروئ. مي، تعصب دار ميدار رتيما مردم كوهستان غ! تونم ادامه بدم  يهم به شما گفتم نم گهيمرتبه د هي-

 ...مهرم حالل جونم آزاد !  هيقطع ميتصم! ... كردم پسره را بسازم اما نشد كه نشد  يسع يليبه سفارش شما خ.  ميزاريب

ماه تمام از او  كي.بود  دهيطول كش شهياز هم شتري، ب يسفر آخر. صبرانه منتظر بازگشت محمد از رشت بود  يب ديخورش

 يجوان يروين يو همه  دهيرا برگز يند ،زنكه در شهر رشت گرداگردش را گرفته بود يخبر نداشت، محمد حاال از گروه زنان

زن تصادفا  نيا.آن زن متمركز كرده بود  يكار گرفته بود حاال رو هب ديتصاحب قلب خورش يبرا شياش كه دو سال پ

رنگ كه تا پشت  يفندق يو نرم لغزان ،همان موها ديهمان پوست سپ ده،يهمان چشمان سبز و كش.بود  دياز خورش ييالگو

شوهر  يبه خانه  يگسال ستيدر ب! بزرگتر دياز محمد و خورش يپر گوشت تر و دهسال ي، قدبلند اما كم ديرس يكمرگاهش م

نشست و زود بر  يم يبر هر شاخسار اليخ يطالقش را با ضرب و زور گرفته و آزاد و ب يو پنج سالگ ستيرفته بود و در ب
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 يم چهيمردان را چون كودكان باز. در خوش جمع كرده بود  كجايرا  دهيزنان سرد و گرم چش يتجربه  يهمه .خاست  يم

 ديكه به ام يمردان اريچه بس! كرد يچرخاند و حكم قتلشان را صادر م يم شيدر دستها يشب باز مهيكرد ،چون عروسك خ

محبت  يذره ا يانداختند و برا يم شيدست و پا يبر باد داده بودند ،و خودشان را رو كجايخود را  يتصاحب زن، هست

زن كه مردم  نيا. كرد يپرتاب م وچهو كوچك شده را به ك ريكردند اما او سنگدالنه با نوك پا آن مردان حق يالتماس م

با احساسات مردان ،  يكه در باز يساله ا يزن س يها يگر لهي،نشان كرد و با ح افتيمحمد را  دندينام يم يرشت او را فخر

گذشت كه محمد همه زنان و  يشان نم ياز آشنائ يهفته ا كيو هنوز  ديبود ، به دام خود كش دهيكاركشته و تجربه د

پر  يشده بود در آغوش زن يكودك.شد  يعشق فخر ميتسل كسرهيحلقه زده بودند از خود راند و  رامونشيپ هك يدختران

او . كرد يعشق خود نم رابيرگز او را سرا و ه شيها بيكرد وهم ج يم يو شوكا خال ديهم قلبش را از عشق خورش! تجربه

 يمحمد در بند و گرفتار عشق فخر!... داتريتر ،ش نههرچه تش! است صحرا گرد ي، مجنون يدانست كه پسرك در عاشق يم

 :گفت يو م ديخند يم ياما فخر ديطلب يكرد محبت م يالتماس م

تو كه .از من به سوغات ببرند  يتا لبخند زنديبر ميه پاحاضرند هرچه دارند ب!... محمد چقدر خواستگار دارم  ينيب يم(( -

 . ))دهد يم ريش يهنوز دهانت بو

 ...افتاد يفخر يروز به پا كيزد و سر انجام  يكرد، زار م يالتماس م محمد

 !...كنم  يمن باهات ازدواج م-

 !.. يتو زن و بچه دار-

 : ديكش اديفر محمد

 !... رميم يبدون تو م! خوام  ينم! خوام  ياونارو نم-

از دختران و زنان رشت  يليانداخت ،پسرك خوشگل بود ، جوان بود، خ يجوان رودسر يبه سراپا دارانهيخر ينگاه يفخر

بدم ،پس  شيهم كه خوب است بلدم چه جور باز بشيدست به ج. (( آورد يپول هم كه خوب در م.خواستند  يخاطرش را م

 .))كنم يانتخابش م

 ! تيبرو زنتو طالق بده بعد مرا ببر سر خونه زندگ! خوب اريبس-
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خواست  ينم زيچ چيه يدلش و زبانش جز فخر. برگشت  جانيبه چا يمتالطم جنون عاشق يايدست و پا زنان در رو محمد

حرف آخرش را چند شب پس از بازگشت به ! كرد سالهاست از آنها دور شده ينه بچه اش را، حس م ديد ي،نه زنش را م

 :زد  ديخورش

 ! ...ريبگ يتور بنداز ماه!  تيبرو خونه دائ يخوا ياگه نم! كه هستم  نميهم-

. و معطر بود  فيهوا لط. اش بود  يزناشوئ يبهار زندگ نيدوم.نشست  ايعشقش را بغل زد و رفت كنار در وهيم د،يخورش

را سخاوتمندانه به چشم عابران  شاني، عطر و رنگ و شكوفه ها وهيم يدرختان باغ ها. بودند دهيقد كش يسبز چا ياقه هاس

حرف  ايخواست با در يدلش م. رنگ بود  يروزهايآرام و ف يمثل استخر روزنگاه كرد كه آن  ايبه در ديخورش. دنديكش يم

چه جور منو از تو  يپسرك رودسر نيا ايدر يديد... ((  دنديفهم يد، زبان هم را مبا او آشنا بو ايدر يبزند ، از پانزده سالگ

كنن  يم يباز چارهيب يچه طور با دل دخترا!... مردا چقدر بدن  ينيب يم... گردونه ؟ يگرفت و حاال دوباره داره منو به تو برم

 ! ))كنن  يداد دل گرفتن ولشون م يو وقت

 .از پشت سر بلند شد  يصدائ

تنهاش  چوقتي،من دهسال كنار زنم موندم ،سرطان زن منو با خودش برد وگرنه من ه ستنين نطريهمه مردا ا!  ديخورش-

 ...ذاشتم ينم

 .كه مدتها تنها مونس و غمخوارش شده بود يو چند ساله ا يمرد س... عبدا.صاحب صدا را شناخت  ديخورش

 ! ... زميبسرم بر يكبچه چه خا نيكنم ؟ با ا كاريچ يگيم... آقا عبدا-

كرد كه  يرا شكوفا م يدر او احساس ا،ينرم در يآب.ساحل رها كرد  يشنها ياو خودش را رو يمتر كيدر فاصله ... عبدا

 .مدتها آن را در دلش پنهان داشته بود 

شوهر تو بكنم، اداره كل شوسه منو احضار كرده بود  يبرم جاسوس نكهيرفتم رشت نه ا شيهفته پ! بگم قتويبذار بهت حق-

زنن  يكه پشت سرش م يكنه؟ تا چه اندازه حرفائ يپسره چه م نيا نميبعد از آنكه كارم تو اداره تموم شد گفتم برم به ب.

اسمش  كردم كه دايپ يخونه زن يآدرسشو تو. اداره شوسه كمكم كردند يهابرو بچه .  مينر يطرفه به قاض هي! درسته 

 !...هيفخر
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 يشكم تپه ها و كوهها م يتو يبود كه كارگران جاده ساز يتينامينام، د نيمنقلب شد ، ا ينام فخر دنياز شن ديخورش

شده و در  كهيخورده ، هزار ت تيناميد يبود كه مانند تپه ها ديخورش نيحاال ا. فرستادند يوتپه را به هوا م! گرمپ. گذاشتند

 !...زد يهوا معلق م

 .نگران شد... بداع

 ؟يشناس يتو اون زنو م-

قدم به مهمانخانه گذاشت  رتريپ يدهسال يهمرنگ و همشكل خودش ، ول يزن شيبه خاطرش آمد كه چند روز پ ديخورش

نخ  يو غذا خواست و تو ينشست و مرتبا چا ياز صبح تا عصر.مهمانخانه است  ديخر يكرد كه انگار مشتر ينگاه م يطور.

 !... هياسم من فخر! باشه  ادتي: و گفت  ردصورتش پرتاب ك يوقت رفتن ، صورتحسابش را تو. او رفت 

 : ديغر يخاطره مثل پلنگ نيا يآور ادياز  ديخورش

 ! ...وفا  يب يرودسر يتف به صورتت ا-

توانست  ي، نم خواستيبرم ايدر يكه از رو يخنك مي، نس ختير يفرو م ديخورش دهيكش ينيب يدو سو ارياز ش يبه نرم اشك

 .افتاده بود كاهش دهد شيآشنا ريگيماه نيا شهيرگ و ر يكه بر تمام يريتب شكست و تحق

 : ديپرس... عبدا

 ! ... سوزهيمحمد م يدلم برا جوان! هفت خطه  يا ارهيپت... ؟ يديرا د كهيزن نيپس تو هم ا-

 :زد  اديبود از ته دل فر افتهين يكه هرگز در او فرصت خودنمائ يظيبا غ ديخورش

 .كنم جلوش  يبچش هم پرت م! مونم  يلحظه هم باهاش نم هي-

بر  ديخورش ياش شده بود، بجا يرا كه حاال همه عشق و زندگ يرا طالق بدهد و فخر ديورش. بود نيمحمد هم هم يآرزو

آورد ، و به قول و  يبه حساب نم ياش را با فخر يفاصله سن. تجربه و خام بود  يب يپسرك رودسر... تخت قلبش بنشاند

و خانواده اش در رودسر  ديبه خورش يجد اري،بس شيكه دو سال پ ودرفته ب ادشي. داد ينم يتياهم ديبه خورش شيقرارها

 !كنم  يغرق م ايدر يخودم را تو نيگفت اگر با ازدواج من مخالفت كن يم
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****************************************************** ************ 

 

گذشت ، هنوز مردان  يم رانيتازه در ا راتييدر آن سالها كه تازه پنج شش سال از تغ. طالق به سرعت برگزار شد مراسم

 يسع يحكومت دينظام جد نكهيبا ا.برخوردار بودند  يچون و چرائ يب اراتيمانند اجداد خود در ارتباط با همسرانشان ،از اخت

كه  تختيكند اما هنوز در خود تهران هم پا يمرد ساالر يمينظام قد نيجانش را هايغرب يد مدل و الگو زن و شوهركر يم

 .روشن بود گريروستا كه د فيتكل.ها روبرو بود  يزن و مرد با دشوار يهايبرابر يجا انداختن بعض يبود برا تختيپا

 شنمازياز اتاق پ ديبر لب منتظر خروج محمد و خورش يروزيمحله نشسته بود و لبخند پ شنمازيدرست پشت در اتاق پ يفخر

را  يدرست چهره كسان! از پناهگاهش خارج شده تا بر پشتش بجهد  يرا داشت كه منتظر بود شكار زخم يحالت كفتار. بود

تمام خط و  كند،يرا از مادرش جدا م شوكا يخواست وقت يدلش م.برد  يناشناخته م يلذت گرانيداشت كه از درد و رنج د

شناختند  يم كيرا از نزد يها كه فخر يبعض. بكشد  يشاد ادياز فرزند را تماشا كند و فر يبهنگام جدائ يخطوط رنج مادر

 گفتند چون پنج سال يم.داد  يم ياز جلو خود فرار يمحله را عمدا با لگد و مشت و فحاش يبودند كه بچه ها دهيبارها او را د

او را طالق داده ، نسبت به هرچه نامش بچه و اوالد بود  ليدل نيو شوهرش به هم اورديب ايبدن يازدواج اولش نتوانسته فرزند

 !كرد يو سنگدالنه رفتار م رحمينسبت به بچه گربه ها ب يحت.داشت  تيحساس

بچه  يبدون اجازه و اشاره محمد پاها يآمد ، فخر رونيب شنمازيدر بغل ،باتفاق محمد از اتاق پ كسالهيبا شوكا  ديخورش يوقت

 .قطع كند  يارتباط آنها را به كل ديبود كه با گرفتن بچه از خورش نيهدفش ا.  ديكش رونيب ديرا گرفت و از بغل خورش

 ! ...بچه نداره  اقتيكه ل يدختر دهات! بده ش به من-

خواست در سكوت ، عشق مرده  ياو م. را نداشت  يكشمكش چيو آشفته بود كه در آن لحظه حوصله ه نيچنان غمگ ديخورش

 يم. اش رفت ، در آنجا بود كه متوجه از دست دادن فرزندش شد  ياز همانجا به خانه دائ كسرهياو . جنازه كند  عيياش را تش

سد  ياما دائ رديگو بر سر آن زن فرود آورد و بچه اش را از او پس ب ردارداش را ب يدائ يريگيماه يخواست برود و پارو

 .راهش شد 

 . ستيگر ياز ته دل م ديخورش
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 دي، دوباره با يجوون يليتو خ!... بخت ازدواج نداره گهيبچه ، د هيبا  وهيزن ب هيسر بچه ته، اما  ينكن پدر باال يبچگ ديخورش-

تحمل كنه ، مثل خار  شيرو تو زندگ يا گهيبچه مرد د ستيحاضر ن يمرد چيه! شه  يبچه مانع ازدواجت م نيا.  يازدواج كن

اون پسره قدر تو را نشناخت، ... ؟  يبمون وهيب شهيهم يبرا يسالگ ستيتو ب يخوا يكه نم وت! ... ره يتو چشم و چارشون م

 !...ها دنبالتن كه باهات ازدواج كنن  يليحاال خ نياز هم يزود مستش كرد ، ول يليپول خ

اش گوش داد و آرام شد ،اگر چه  يدائ يها هيداد كه به توص يآنقدر گرم حادثه بود و نفرت از محمد آزارش م ديخورش

 .خواست  يشوكا تنگ شده و با تمام وجود فرزندش را م يدلش در همان لحظه برا

بخوابه؟  ديبا! دادنشه ريقع شمو يبكنه ؟ ك كاريبا بچه چ دونهينم! بچه دار نشده  شياون اصال تو زندگ دميمن شن يدائ يول-

 !...بكنه ديبا كارياگه بچه دلش درد گرفت چ

 .كرد خواهر زاده اش را آرام كند يم يباز هم سع يدائ

، دمبشو  دهيتا حاال مفت خورده و مفت چر.. چه؟  يعني يبشه و بفهمه بچه دار يگرفتار بچه دار كهيبگذار اون زن!  ديخورش-

 ...چه ؟ يعني گرونيد يبفهمه خراب كردن زندگ دين نشون داده ، باو او نيپروار كرده و به ا

همسن و سال ... عبدا. رفت ياش م يهر روز به خانه دائ... جدا شد ، آقا عبدا ياز محمد رودسر ديكه خورش يروز يفردا از

با  بايكه تقر... ساله مضحكه مردم بود اما سن و سال عبدا ستيپسر ب كيازدواج با  يآن زن برا ياگر سن باال. بود  يفخر

همسرش را از  شيچند سال پ... آقا عبدا. ديرس يساله كامال مناسب بنظر م ستيزن ب كيازدواج با  يبود برا يكي يفخر

سالها به عشق  نياو در تمام ا. كردند  يم ياش داشت كه نزد مادر بزرگشان زندگ يدست داده بود و سه فرزند از همسر قبل

 شيدر آمد و رفت ها ديخورش يو وفادار اقتي، او به ل دياش شده بود خورش يحاال تمام زندگ ياول خود وفادار مانده بود ول

دست  ديكند اما خورش يزن ابراز عشق م نيبه ا يبود كه مهندس جوان دهيبارها د. بود  افتهي نانيو اطم مانيبه مهمانخانه ، ا

 انداشته ، چن يا رانهيفق يكه در سراسر عمر زندگ ريگيدختر ماه كي يبرا. كرد  يم رشيتحق ياش زده و حت نهيرد به س

قبول كرد ، دست به  يرا به شوهر يكه اگر مرد ستين يزن كس نيا. بود  زيآم شيستا... آقا عبدا دگاهياز د يمناعت طبع

 .بزند  يو رسوائ انتيخ

شوهر ،  انتياز خ يناش يهم كه مدتها بر اثر رنجش ها ديشد ، خورش يقطع نم يروز چيه يبه خانه دائ... و رفت عبدا آمد
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سبزش دوباره نور  ي، چشمها ديسرخ و سپ. گرفته بود  يپشت كوه ها پنهان شده و از خود غافل مانده بود دوباره جان تازه ا

و پر بارتر طلوع كرده بود ، دلرباتر  باتريآن سال كه ز انداخته و خوشبو ، و در بهار لجوانش گ كريتن و پ يها اختهيباران ، 

 . ديرس يبه نظر م شهيو جذاب تر از هم

اش  يزندگ هيبود كه دست ما يزن.  اندازدياز آن دسته زنان نبود كه شكست در ازدواج اول ، او را از دل و دماغ ب ديخورش

 يتازه زندگ طي، در شرا رفتيپذ يشكست را نم يريگيو ماه يدر تور انداز چگاهيهمانگونه كه ه. يدل ايشجاعت بود و در

كه از ازدواج اولش داشت ، به سرعت  يو تجربه ا يبا مهربان... مخصوصا كه آقا عبدا ديد يهم خود را شكست خورده نم

 .مشترك تازه كرد  يزندگ كي رشياش را گرم و آماده پذ دهيقلب رنج

 

******************************************* *************** 

 

. شروع كرد  جانيچا يمتر لويدر چند ك يتازه ا يدرآمد و زندگ... ساده به عقد و ازدواج عبدا يلي، خ ديماه بعد خورش سه

فكر  نيبه ا ديروز ازدواج با خورش نياز همان نخست... عبدا! شوهر سابقش محمد يها ياز هر دغدغه خاطر و سركش يخال

از خدمت در اداره راه شوسه  ياندك پس انداز.  نديتدارك بب شيبايهمسر ز يامحكم و استوار بر يا ندهيآ ديافتاد كه با

. بود  يمملكت در حال دگرگون. استعفا كرد و وارد كار آزاد شد  يپس انداز مختصر ، از كار دولت نيداشت و با اتكا به هم

 يبرا ديخر ينيگام زم نيدر اول... عبدا. رنديزه به نفع خود بهره بگتا راتييتوانستند از تحوالت و تغ يباهوش م يآدم ها

 . وهيباغ م جاديا

وقت زنمو طالق  چيشغلم را سه طالقه كردم تا ه!... تو سرمو رو بالش بذارم يشب هم ب هيخوام  ينم گهيمن د ديخورش نيبب-

 !...ندم 

داشته بود حاال  غيآنچه محمد بعد از ازدواج از او در.داشت عاشقانه دوستش  يبه راست... عبدا.  دياز ته دل خند ديخورش

 .كرد ينثارش م يشتريهر روز با حجم ب يكرد بعد از عروس يم... آقا عبدا شهيكه او را هم... عبدا

 ؟ ميچه كن يگ يتو م... خوب آقا عبد ا-

 يو باغ چا يسراغ شال مير يبعدش م.  ميزن يم يباغ پرتقال و نارنگ هي،  نيبه جون زم ميافت يم ميدار يبرم لياول ب يدوتائ-
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 !... يخرده مالك درست و حساب هي ميشد يديوقت د هي يدوستم داشته باش يكه حاال هست يطور ني، اگه تو هم

 ...زد يمودبانه حرف م اريكار كرده بود و مانند آنها بس رانياروپا و ا ليتازه فارغ التحص نيبا مهندس... عبدا آقا

 .گفت  يسخن م رانيگيبود و مثل ماه ريگيهنوز هم دختر ماه ديخورش

 ! ...خدا قوت ... ! تورو پهنش كن آقا عبدا-

به همسر  يآنچنان عشق و عالقه ا... آقا عبدا. تازه را آغاز كردند  يسخنان دلگرم كننده بود كه زن و شوهر زندگ نيبا ا و

 يزندگ كي بيترت نيدر فراق شوكا را به پس ذهنش راند و به ا ديخورش يها يزود دلتنگ يليكرد كه خ يجوانش ابراز م

مرتكب  نيكره زم يبر رو اتيها سال ح ونيليكه انسانها در طول م يكار.  رفتكهنه و تلخ را گ يزندگ يجا نيريتازه و ش

داد  يرا تمام و كمال مكردند و مخارجشان  يم يسه فرزند داشت كه در خانه مادربزرگشان زندگ... شوند اما عبدا يشده و م

در آن . آورد  يها را به خانه م بچهرفت و  يخودش م يبود و گاه رفتهيشوهرش را نسبت به فرزندان پذ يوفادار ديخورش. 

 :گفت  يشد و به رو آسمان م يافتاد ،قلبش فشرده م يشوكا م اديزمانها بود كه به 

 !من  يرسم تو هم به شوكا يم زيمرد عز نيا يمن به بچه ها! ايخدا-

 

************************************************ 

 

 يبود پر از تجربه ها يانبات!  يو نه مروت ينه رحم. داد  يتن نم يخانوادگ ياز قواعد باز كيچيبه ه يفخر انيم نيا در

 يمرسوم را نم يگونه اصول اخالق چيو ها يمنافع شخص. گرفت  يرا فقط در حفظ منافع خودش به كار م اتشيو تجرب يشخص

 ! ))دارم يشرافتمندانه را از سر راه برم ريو غ ندانهحفظ خودم هر مانع شرافتم يبرا. ((  رفتيپذ

ساله سبز چشم از  يزن س نيكه ا يخلق و خوئ نيبا چن! ... )) آخر خودم! وسط خودم ! اول خودم : (( بود  نيا شعارش

، بلكه  يو هرزگ ياشيبار نه بخاطر ع نيدر رشت پناه برد اما ا)) خان  نيحس((داد محمد ، دوباره به خانه  يخودش بروز م

زود ،سه ماه بعد از  يليخ دياگر خورش. رفت  يبه آنجا م ديرشاش با خو يخاطرات قشنگ زندگ يفراموش يبرا

، آن را به گوشه  ديچون خورش يگنج ابندهي ياما وقتگشت  يبازم ديخورش ينكرده بود ، محمد دوباره به سو ،ازدواجيجدائ

دارند و آن را در مطمئن  يكنند، گنج را برم يلحظه هم درنگ نم كي يگنج حت يواقع ندگاني، جو روديكند و م يپرت م يا
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چه  ديفهم يمحمد تازه م. دارند  ياش پنهان م هيكاشف اول دياز د اياز چشم نامحرم و  شانينقطه زندگ نيو امن تر نيتر

كرده است كه هم بدزبان و بدرفتار است و هم در نقش  نيرا جانش ياز دست داده و زن يجوان يو خام يرا با ناپختگ يگنج

با فرزندش شوكا  يفخر زيتند و ت يرفتار ها. كند  يازدواج بر او حكومت م يروزها نيهمان نخست زستمگر و جبار ا يارباب

كرد ، نه به فكر خورد و خوراكش  يپزتاب م نيزم يرو يبچه هفت ،هشت ماهه را مانند توپ .توانست تحمل كند  ينم زيرا ن

در همان هفته اول  ديبود وگرنه با ايدن نيعمرش به ا اها ، شوك يميبقول قد.اش را داشت  يحفظ سالمت شهيبود و نه اند

 يزندگ مياشتباه عظ يفراموش يبرا)) خان  نيحس(( محمد در خانه . ديرس يعمر كوتاهش به آخر م يدر كنار فخر يزندگ

 يفخر كه ديد يداد و با چشمان خود م يم لهي يو در گوشه ا ديكش يهم م گاريچند پاكت س يپناه برد و روز اكياش به تر

و ارباب مابانه اش ، كارگران  زيتحكم آم يقبضه كرده و رفتارها كجايساله چشم سبز ، چگونه خانه و مهمانخانه اش را  يس

فشرد ،خانواده  يبه هم م نشيپوالد يتازه، محمد را در پنجه ها يكه زندگ يدردناك طيشرا نيدر چن. را بستوه آورده است 

محمد  نكهي،حاال از ا رفتيپذ ينم ديكه در آغاز ازدواج محمد را با خورش لياسماع رادرش،ب دندياو شور هيعل زيمحمد ن

برادرش  شيمحمد پ يوقت. بود زاريمحمد ب يدر زندگ يو از حضور فخر ير و فرزندش را تباه كرده بود ،ناراضهمس يزندگ

 :برادرش سر او داد زد  ابديب يرفت تا درد دل كند و راه چاره ا

 !...داره  يزن چه سابقه زشت نيا ميدان يما نم يكن يم اليتو خ-

مهر باطل شد او را از  كياش جدا كنند ،بتا  ياز زندگ يبيرا به ترت يمحمد را در پناه خود گرفته و فخر نكهيا ي، بجا خانواده

لحظه از ذهنش  كيكه  ديخورش يفراموش يدود انداخت و هر شب برا اهيبود كه او را بكام س يضربه آخر نيخود راندند و ا

 .ماند يخبر م ي، از همه جا ب يخبر يخورد و در ب يشد ، بقول خودش تا خرخره عرق م يجدا نم

بود ،ساعتها  يهم رفته بچه آرام يرو.شد  كسالهيكرد ،شوكا  يم ريس يخبر يب يايكه محمد در دن يدردناك طيشرا نيهم در

و  غيگرفت و ج يم شكونيبا انگشتان كلفت و زمختش او را ن ياوقات كه فخر يجز بعض. شد  يبا پستانكش مشغول م

 . ديد ياش را نم هيگر يآورد ،كس يرا درم ادشيفر

 : ديكش يسرش داد م يشد و فخر يدر بازگشت از رشت، اغلب با شوكا سرگرم م محمد

 !...يآر ياز حاال لوسش بار م! ولش كن بچه را -
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 يكنار را نداشت ، يبا فخر يريشده بود كه حوصله درگ دهيالغر و تك اكيو تر گاريمحمد آنقدر بر اثر افراط در دود س حاال

 .كرد  يروشن م گاريپشت س گاريو س ديكش يم

آمد ، شوكا را  يصبح كه از خانه به مهمانخانه م يفخر. راند  يبر زبان م يرفت وهم كلمات يدوساله شد هم راه م يوقت شوكا

دست  يالبال ايمهمانخانه ،  يباغچه جلو يبچه تو نيدر مهمانخانه بود ، ا يشب كه فخر روقتيآورد و تا د يهم با خودش م

اش دنبال كردن جوجه  يسرگرم نيبهتر.  ديلول ينشستند ،م يآنها م يرو مسافرانكه  يتخت چوب ريو ز ريآشپز پ يو پا

شوكا چون دختربچه .آورد  يرا در م يفخر نيدواند و سر و صدا و نفر ياردك ها و غازها بود كه با سر و صدا آنها را م

بزرگسال و  يمداوم با آدمها رتباطا نيو كارگران راه شوسه بود و هم يمسافران عبور هچيبود ،اغلب باز يخوشگل و ملوس

آدم بزرگها را درآورد و موجب خنده و نشاط  يادا شياز رفتارها ياريباال سبب شده بود كه شوكا در بس يبهره هوش

 .كارگران شود 

را داشت  يبا شوكا همان رفتار. كرد  ينافش انبار م يكمر و رو يدر دو سو ياديز هيشد و پ يروز به روز چاق تر م يفخر

 ...انداخت  يهم جلو شوكا م يو ته مانده غذائ ختير يمشت ارزن جلو اردكها م كي يگاه!  شيكه با اردكها و غازها

 ميتو زندگ من! نداره  يبيع!...  يدم چرا هنوز زنده موند يكه بهت م يگرسنگ نيدونم با ا يمن نم!... جونمرگ شده ! بخور -

 !...محتاجم  شهيكلفت هم هيبه 

شد ،  يزبان تر م نيريشوكا ، او بلندتر و جذاب تر و ش يزندگ ميبا گذش هر روز از تقو يظالمانه فخر يرفتارها رغميعل

رفت  يم يفخر نكهيهم. كرد  يم يخواستن ياو را كودك ختير يم شيباسن كوچولو ينرم و بلندش كه تا رو يمشك يموها

 ...زد  يم شيبد ،آشپز مهمانخانه صدابخوا

ذارم تا چشم  يگوشتهارو برا تو م نيكور خونده ،من بهتر! بكشه  يخواد تو را از گشنگ يم تهيعفر نيا!  ايبدو خوشگلم ب-

 !زن بابا كور بشه 

 يكه بعض يزد ،شعرها و جمله هائ يحرف م ي،سه ساله شد درست مثل دختران شهر ريآشپز مهربان پ ياريشوكا به  يوقت

خواند و آن مرد جوان آلوده به انواع  يپدر م يخواندند ، با ادا و اطوار كودكانه اش برا يمسافران خوش ذوق در گوشش م

برد ،تك  يم ونيبزحمت كام.را داشت  رمردهايچهره پ يو سه چهار سالگ ستيمحمد در ب.كرد  يآرام م ي، را كم اداتياعت
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اتولش را به  شتريب كباري يهفته ا. و رنجور شده بود فيضع.برد  ينم شياز پ يكار يمحل ينداشت ،مداوا يانيپا شيسرفه ها

اش شوكا بود  يتنها سرگرم ر،ساعت كسالت با ني، در ا ديخواب يگشت و اغلب ساعتها در بستر م يبرد ،زود برم يرشت نم

دندان  ريمحمد تازه فرزندش را كشف كرده بود و طعم پدر بودن را حاال ز. كرد يم ينشست و با او باز يشوكا كنار پدر م.

 يروز وقت كي. ي،كاله بافتن يكيآورد ، عروسك، كفش پالست يم يسوغات شيرفت برا يهر بار كه به رشت م! چرخاند  يم

شوكا به ...كند و بغلش گرفت  او را از جا يو بلند زن دهي، دست كش ديدو يدنبال اردكها م مهمانخانهشوكا در محوطه 

 ...فشرد يم نهياو را به س يزن جور به خصوص نيعادت داشت اما ا انيو آشنا بهيغر ينوازشها

 گنيزلف گالبتون كه م! مردم  نينيموهاشو بب!... يتو چقدر ناز شد! فدات بشم عروسكم !... فدات بشم مادر !مادر !مادر -

 !...دختر منه 

 .داد اما چهره آشنا نبود يچهره زن جوان سر م ياش را بر رو دهيشچشمان درشت و ك شوكا

 ...؟ نيهست يشما ك-

چقدر برات ! دل مادرت چقدر برات تنگ شده  ياگر بدون!.. من بيغر زيعز! ... خوشگلك ناز من!... دلم  زيمن مادرتم عز-

 ...ناراحته؟

كه قربان  يشوكا از زن جوان.شد  ياز نظر پنهان م شيگلو ريو ز ديدو يم ديبرجسته خورش يگونه ها ياشك رو يها دانه

 . ديترس ختير يرفت و اشك م يصدقه اش م

 !...تو را كتك زده ن...؟ يكن يم هيچرا گر-

 !...كنم كه تو را از من گرفتن يم هيگر نيمنو كتك نزده ، واسه ا يكس! نه دخترم-

 .كوچك شوكا گذاشت  يدستها يت درآورد و توبسته شكال كينو و خوشرنگش  فيدست كرد و از ك ديخورش

 !...بخور !... بخور دخترم-

 : ديو بچه گانه اش پرس نيريبا لحن ش شوكا

 ...همش مال منه ؟-

 .دهيهمش مال توئه ،مادرت برات خر! بله دخترم -
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 :انداخت  ديبه خورش ينگاه يرچشميز شوكا

 !مادرم خانم جانه ! يستيشما مادرم ن يول-

داده بود  ادياو به همه . صدا كنند  يدستش او را فخر ريداد كه شوكا و كارگران ز ياجازه نم گريد يبود كه فخر يماه چند

 ...خانم جان  نديكه به او بگو

 ...تا بسته شكاالتش را به آنها نشان بدهد ديدو شيها يو بسمت همباز ديپر نيياز آغوش مادرش پا شوكا

 ستميمادرش ن ديگو يچرا به من م. ((كرد يبود و دور شدن شوكا را تماشا م ستادهيبر جا ا، اندوه زده و دلشكسته  ديخورش

 !...)) دميخودم او را زائ! ؟ من مادرش هستم

افتاد  يروز ادي.  ديكش يخود م يرا به سو رانيگيبود و ماه ريافتاد كه آرام سربز ايدر خاطرات گذشته نگاهش به در غرق

قاتل  يخواست يتو نم ايدر يا... (( كنم  يغرق م ايخودمو تو در ياگه زنم نش: كنار ساحل به او گفته بود  يكه جوان رودسر

ذره  يب. ازدواجش بود  نيو ساده مهمانخانه انداخت كه كاب يبه ساختمان گچ يبعد نگاه!))  ياما قاتل من شد يمحمد بشو

 چيچشمانش ه شيپ! اش را با خود نبرد  ياز خانه زندگ زيچ چيرفت و ه داد و ارهيهمه اش را به آن زن پت يو دودل ديترد يا

داره، چه  يبلند يخوشگل شده ، چه مو رمن چه قد يآهو نيخدا ،ا يا! نكرده بود جز خودش و دخترش شوكا  رييتغ زيچ

 !زبانست نيريش

، در فاصله ... و آقا عبدا ديخند يم كرد و غش غش يم بينگاهش را دوباره به شوكا دوخته بود كه اردكها را تعق ديخورش

 .دراز كرد ديخورش يبسو يرا با مهربان شيدستها.كرد  يتماشا م يرا با چشمان عاشق دشيبود و خورش ستادهياندك ،ا

 !...ميشد يروز خودمون صاحب بچه ا هي ديشا يديخدا را چه د!...  ينيب يكه م نهيهم يزندگ! انقدر غصه نخور  ميبر ايب-

بعد خانم جان از پس استراحت بعد از ظهر به مهمانخانه  يكساعتيرفتند و )) زاهد محله  خيش(( و شوهرش به  ديخورش

 .رها كرد  يتخت چوب يو خودش را رو ديكش يصدادار ازهيبرگشت ، خم

 ...رفت؟ ياومد ك يچه خبر؟ ك-

 ...حمد را به خانم جان دادكرد گزارش عبور زن اول م يم ي، چابلوس تشيحفظ موقع ياز كارگران برا يكي

 ...اونم بهش شكالت داد و گفت و من مادرتم!... كهيشوكا خوش و لوس كرد و رفت بغل زن-
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 .نقش زد  يكوتاه و برجسته فخر يشانيپ يو سرخرنگ رو يطوفان يخشم

 !...نميبب نجايا ايب!... شوكا يآها-

و با پا له اش كرد و بعد  نيزم ي، بسته شكالت را از او گرفت و انداخت رو ديشوكا شكالت بدست به مقابلش رس نكهيهم

 ...كت و كول شوكا زد  يچند ضربه مشت رو

 ير يكنم آن وقت م يكشم ، كون كثافتتو من پاك م يزحمتتو من م!... مادرشناس يحاال تو شد!  زيهمه چ يپدر سوخته ب-

 !...شد و با اون رفت خوش بگذرونه و تورو رو دست من گذاشت  نره غول هيهمون كه عاشق ! كهيتو بغل اون زن

او هر .  ديپا له كرد ،بطرف ساحل دو ريخورد و چرا خانم جان شكالت خوش مزه اش را ز يآنكه بداند چرا كتك م يب شوكا

ت كه غصه را داش ديسمت ساحل ، درست عادت خورش ديدو يخورد ، م ياز خانم جان كتك م ايشد و  يوقت غصه دار م

 :گفت  يم ايرا فقط به در شيها

 ؟يخور يتو هم از مادرت كتك م... ؟يبگو تو هم دو تا مادر دار! جونم  ايدر-

با  شيها يو بم باز ريرا كه ادعا كرده بود مادر اوست در ز ي، زن دي، حادثه ظاهر شدن خورش گريمثل هر كودك د شوكا

در دست از رشت برگشت و شوكا را بغل كرد و  يروزها بود كه پدرش جعبه ا نيسپرد و در هم يهمسن و ساالن به فراموش

 ... ديبوس

 ايآد  يبه دخترم م نميزود باش بپوش بب... كاله پوست منگوله دار هيپالتو خوشگل و  هي... آورده؟ يپدرت برات چ نيبب-

 ...نه؟

پدر جعبه لباس را گشود ،پالتو .بتن داشت  يعمولم تيچ راهنيپ كيزمستان ، شوكا فقط  نيآغاز يسرد روزها يآن هوا در

 .كاله پوست منگوله دار كه انگ سرش بود  كيبود به قد و قواره طفلش ،  يبائيقرمز رنگ ز

گرفتم  يازت عكس م بردمتيبود م يعكاس نجايكاش ا!...  يسر هاشونميلي، از خ يخانم خوشگل شهر هي يآها حاال شد-

 ...؟ دهيتو عمرش د يعروسك خوشگل نيهمچ يك! من يخدا.

و نفرت ، روابط پدر و دختر را  نهياز ك زيلبر يبود و با نگاه ستادهيدستش را حائل كرده و ا كيكنار در مهمانخانه ،  يفخر

 ... )) دهيمنو ، لباس مكش مرگ ما برا تخم و تركه اش خر يپدر سوخته خرج خونه زندگ. (( كرد يتماشا م
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نقش زده بود بطرف  شيمايكه لباس نو در س يكودكانه و غرور يبا شاد. ، چشمش به خانم جان افتاد از پدر شيپ شوكا

 . ديخانم جان دو

 !...چقدر خوشگله  نيبب! خانم جان -

او  يبلوز و دامن هم برا كيرا ببندد  يدهان فخر نكهيا يبرا. رفت ونشيبه طرف اتاقك كام يفخر دنيبمحض د محمد

 ...كرده بود ديخر

 !... يش ي، تو روز به روز چاقتر م شميمن دارم الغر م يهرچ!اندازت باشه  دوارميام!... يفخر ريبگ-

 ...داره؟ يحسود نميا... ! بگو ماشاءا-

 .گرفت دهيجمله نامهربانانه را ند نيا محمد

 ...لباس چقدر ملوس شده؟ نيشوكا تو ا نيبب-

 . ديدو ياش م يروستائ يهايلباس ، مخصوصا كاله منگوله دارش ،بطرف همباز شينما يبرا شوكا

 !گرده يتخمه سگ با پالتو و كاله پاره پاره بخونه برم گهيساعت د هياما  يپول براش داد يكل ؟يكرد اليخ يچ-

 .تكان داد يسر محمد

 ؟يكرد يم، تو ن ميكرد يم فيلباس نوهامونو زود كث ميما هم كه بچه بود! سيمهم ن-

كرد  يم يزبان نيريپدرش ش يكه شوكا برا يدوره كوتاه.داد  بيترت يگريهفته استراحت ،سفر د كيشوكا پس از  پدر

 !بسرعت گذشت و دوباره خانم جان بود با توپ و تشر و مشت و لگد 

 ي، شوكا از خانم جان اجازه گرفت تا پالتو قرمز رنگ و كاله منگوله دارش را بپوشد و با بچه ها يروز صبح زمستان كي

جلوه كرد كه خشم خانم جان را  يخانم جان با قرولند موافقت كرد ،آنقدر ملوس و دوست داشتن. كند  يروستا باز

 ...ختيبرانگ

 !...يبه حالت اگه لك به پالتوت بنداز يوا-

زد  يبرق م يزياز تم زيشده بود و همه چ يو سرد ، آفتاب يه هوا پس از پشت سر گذاشتن دو سه روز باراناز خان رونيب

ده ، حكم  يسرخ رنگ و كاله منگوله دارش در حلقه دختران و پسران ژنده پوش و زردنبو يشوكا با آن پالتو زمستان.
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 يو شاد ديدو يو م ديرقص يشوكا م. را شاد كند  ريفق ياآمده بود تا دل بچه ه رونيقصه ب يداشت كه از كتابها يشاهدخت

بچه ها ، چند  نيكند اما ب رشانيتحق ايبود كه با لباس نو نوارش به بچه ها فخر بفروشد  دهينرس يكرد ، او هنوز به سن يم

و او را  اندازنديآلوده ب يودالهاكردند شوكا را بداخل گ يم يبزرگتر ، حسود و تنگ نظر بودند و سع يهم مثل آدمها ينفر

 يم ريتعب يدوستس و باز يتوطئه ها را در ذهن ساده انگار كودكانه اش نوع نيبشكل خودشان درآورند و او همه ا

از بچه ها كاله منگوله دارش را از سرش كند و پا به فرار گذاشت ،شوكا كوچولو كاله منگوله دارش را  يكيسرانجام .كرد

 ...خانم جان رفت  شيپ تيدوست داشت ، باالخره اشكش درآمد و به شكا شتريب سرخرنگش ياز پالتو يحت

 !...خوام  يمن كالمو م!خانم جان -

 :شوهرش داد زد مهيسر دختر سه سال و ن يجان برافروخته و عصب خانم

 !...خونه يگرد يبرنم گهيد اي يكن يم دايكالهتو پ ير يم اي-

كند؟ همه بچه ها رفته بودند و  دايتوانست كالهش را پ ياز كجا م. انم جان نگاه كرد وحشت زده به خ مه،يسه ساله و ن شوكا

 !از بچه ها كالهش را برداشت و برد كيدانست كدام  ينم قتايشوكا حق

 !خوام يمن كالمو م! خانم جان -

 ...زد  نيمحكم شوكا را كنار منقل آتش بر زم يپس گردن كيجان با  خانم

 !...يبتمرگ پدرسوخته كوفت-

گداخته  يكرد كه خانم جان داشت آنرا وسط ذغالها ينگاه م يبود و به انبر دهيكرد فقط لب ورچ ينم هياز ترس گر شوكا

 ...برد يفرو م

 !...نميدستتو بده بب-

چار بود خودش داشت كه نا يحالت محكوم به اعدام. دست چاق و پهن خانم جان گذاشت  يوحشت زده دستش را تو شوكا

نعره . دست شوكا گذاشت  يو رو ديكش رونيخانم جان انبر داغ و گداخته را از شكم منقل ب. اندازديطناب دار را به گردن ب

 .ديچيكجا در اتاق پيپوست  ديشد يسوختگ يشوكا همراه با بو اديو فر

 !...برو گمشو تخم حروم-
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،  يكه درد سوختگ يحالت ني، در چن ديدو يسو و آن سو م نيدف به اه يب خت،ير يزد و اشك از چشمانش م يم اديفر شوكا

 ...دود  يكشد و م يم اديفقط فر چيكند؟ به ه يبه چه فكر م مهيكودك سه ساله و ن كيكند ، يپوست از تن آدم م

 .، شوكا را بغل زد، او را به آشپزخانه برد ديدو رونيمهمانخانه ب ريپ آشپز

 ...سرت اومده؟ يشد دخترم؟ چه بالئ يچ-

،  ختيشوكا ر يدست كوچولو يچمچه آب سرد رو كي ريآشپز پ... شده بود اهيدستش را نشان داد، پوستش لوله و س شوكا

شوكا را به دكتر  ديبا. ستيدانست كه آب سرد راه عالج ن يم ريساكت كرد اما آشپز پ هيچند ثان يآب سرد دردش را برا

 : ديبغل زد و بطرف اتاق خانم جان دو ديكش يم غيدل ج برساند ، او را كه دوباره از ته

 سر بچه اومده؟ يچه بالئ! آد يخدا را خوش نم!... دكتر  مشيببر ديبا! شده  اهيبچه س نيدست ا!خانم جان -

 .دياش را هورت كش يجان خونسرد و آرام چائ خانم

 !...حقشه! بس كه بالس افتاد تو منقل دستش سوخت -

 .را به درد آورد ،شغلش را بخطر انداخت رمرديملتمسانه شوكا دل پ يدردآلود و نگاه ها هيگر

 !...سوخت نه پشت دستش يخانم جان اگه بچه تو منقل افتاده بود كف دستش م-

 :ديكش اديجان سرآشپزش فر خانم

 ..!.شه يدردش ساكت م گهيد قهيدو سه دق!كارت  يبرو پ!... ومدهيبه تو ن هايفضول نيا-

در دهانش فرو  يبه شب رساند و چون قرار بود پدرش همان شب برگردد، خانم جان بزور لقمه ا هيتمام روز را با گر شوكا

 .كرد  دشيكرد و دوباره تهد

 يانبر رو نيفردا با هم يزر بزن يجلو بابات بخواه يائياگه ب! ششيپ يآئ يبابات هم كه اومد نم! يخواب يم ير يصاف م-

 .كنم يدستت هم داغ م يكياون 

به محض ورود به خانه شوكا را . بغلش بود ريز يشد، جعبه ا ادهيشده بود از اتولش پ دتريشد شيسرفه ها كهيدر حال پدر

 :صدا زد

از پول دوا و دكترت  يخوا يچه قدر م!... ير يم نياز ب يبه حال خودت بكن كه دار يبرو فكر ده،يبچه خواب!... چه خبرته-
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 !...يبچه لوس و ننر خرج كن نيا يبرا

لحاف پنهان  ريبسراغ شوكا رفت، شوكا از ترس خانم جان خودش را ز كسرهي،بدون توجه به اعتراضات خانم جان  پدر

 .شوكا افتاد يپدر بزور لحاف را پس زد و بالفاصله چشمش به چهره اشك آلود و دست زخم. كرده بود 

 !...سرت اومده يچه بالئ! شده دخترم يچ-

 :از پشت سر ، سر شوهرش داد زد يفخر

 !...كرد افتاد تو منقل يورجه ورجه م!... لوسش نكن مرد-

كه آشپز  ديكش شيشوهر درست همان استدالل را پ. به محل زخم انداخت  ينگاه. دست گرفت  يدست دخترش را تو پدر

 :به خانم جان گفته بود ريپ

 .سوخت ياگه تو منقل افتاده بود كف دستش م-

 ...كرد يپدر مخف يدو زانو انيناگهان خودش را م شوكا

 ...كرد زميخانم جان ج-

 يفخر نكهياز تصور ا!... كوفت يبسر و كله خانم جان م ديرس ياز جا جست و هرچه دم دستش م يناگهان چون فنر محمد

 .ديفهم يپناهش را انبر داغ كرده باشد ، حال خودش را نم يدختر كوچك و ب

 ينم نكارويامانت گذاشته بودم باهاش ا ويد شياگه بچه رو پ!... يبچه رو بسوزون نيچه جور دلت اومد ا وونيتو ح! تو-

 !...كرد

بر زخم  يشب شوكا را به رودسر برد و تنها پزشك شهر مرهم مهيكه از شدت سرفه نفسش بند آمده و تب كرده بود ن پدر

 .شوكا گذاشت و دوباره به خانه برگشتند

 

************************************************ 

 

 ياديشد و خود را با شتاب به لب باغچه كشاند و مقدار ز داريصبح محمد از شدت سرفه از خواب ب كروزيچهار ماه بعد،  سه

اب خودش را به رختخو ادكشانيخون فر دنيشد با د يلحظه از پدرش جدا نم كيشوكا كه از روز حادثه ، .خون باال آورد 
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 .خانم جان رسان

 !...زهير يخون م...داره... بابام! بلند شو خانم جان-

 !...شعوريمزخرف نگو احمق ،ب-

هرچه زود تر خودش را به رشت  ديسل مبتال شده و با يماريداد كه محمد به ب صيرود سر تشخ يروز بعد پزشك داخل دو

 .برساند

و ترسناك بود  زيسل همانقدر هول انگ يماريدر آن روزها ب.پزشك متخصص قرار گرفت  كي يدر رشت تحت مداوا محمد

مقاوم و  اريسل بس كروبيبود و م دهينرس رانيهنوز به ا نيليس يپن! از آنها هم ترسناكتر يكه سرطان و حصبه و وبا و حت

 نياز ا يدانستند رهائ يبود و همه م جيرا اريمناطق مرطوب بس دركشور ، بخصوص  يدر بخش شمال يماريب نيا.سمج بود

و گرفتن دارو به رشت  نهيمعا يپزشك دستور داد تا محمد در خانه استراحت كند و هر هفته برا! ممكن است  ريغ يماريب

شده بود بفروشد و  همدارو و درمان، اتولش را كه اسقاط  نهيهز نيتام يمحمد مجبود شد برا يكاريظرف چند ماه ب. ديايب

را  يفقر و ندار زيچهره نفرت انگ جيمسلول جوان ، بتدر دهيفا يمعالجه ب نهيهز. از منابع درآمدش را از كف بدهد يكي

كه برادر بزرگتر بعد از  يا نهيكمك هز. شش ماه بعد ناچار شد مهمانخانه را هم به نصف بها واگذار كند. كرد يآشكارتر م

خانم جان حاال . كرد يرا فراهم م رشانينان بخور نم يرو و درمان و لقمه ادا نهيپرداخت فقط هز يمحمد به سل م يابتال

 : اورديبر زبان ب مارشيشوهر ب هيكرده بود تا تمام خشم و نفرتش را عل دايپ يفرصت

چرا منو كه صدتا خواستگار حاضر و آماده داشتم با خودت به قبرستون  يدرمون دار يدرد ب يدونست يتو كه م -

 ...؟يكشوند

 :كرد  يدستمال كهنه تف م يخون آلودش را تو يناله كنان سرفه ها محمد

تا دو !  يكرد ضيبچه مر نيتو منو از غصه ا... ؟ يزد يكه منو خوشگلم صدا م يتو نبود نيمگه هم! دونستم  يمن از كجا م-

 !...يكرد يشدم انبر داغو علم م يخونه دور م نيسه قدم از ا

شوكا كه حاال چهار ساله شده بود ... شد  يمحمد قطع م نيتند و خون يزن و شوهر اغلب با سرفه ها دهيفا يب يمگوها بگو

 :ديپرس يگذاشت و م يپدرش م يزانو يسرش را رو

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢

 ...خونه؟ يآر يم ياتول خودتو ك! بابا ... ؟يشيخوب م يتو ك! بابا -

 :گرفت يرا م شياشكها يبزحمت جلو پدر

 ينم ضياگه اون كنارم بود مر! خدا منو بجهنم ببره كه قدر مادرتو ندونستم... كنه؟ يبا تو چه م ويد نيدخترم بعد از من ا-

 !...دم يانتقام تو و مادرتو دارم پس م!... شدم

 ...پدر تكانش داد يجمله آخر: ديفهم يدختر شش هفت ساله م كي يبه اندازه  يدر چهار سالگ شوكا

 ...؟ يگفت يچ!پدر جون -

 يو فشرده از چشمانش م زياشك ، ر يدانه ها. ديدخترش كش اهيبلند و س يموها ياش را رو دهيغر و تكدست ال محمد

 ....كوچكش را دور گردن پدر حلقه كرد يشوكا دستها ديبار

 !...يشيخوب م! نكن  هيگر!جون  بابا

گزنه  يغهايدخترش ،مانند ت ندهيو درمانده شده و حاال وحشت از آ وسيدانست كه پدر كامال از معالجه خود ما ينم شوكا

 .سوزاند  يشمال ، تن و بدنش را مدام م يجنگل ها

 .بلند شد  ادشيكودكانه شوكا دوباره فر يهايپدر و دلدار هيگر يجان با تماشا خانم

 !بخدا  نيخفه م كرد! چقدر آه و ناله ... شما دو تا چه خبرتونه ؟ -

 .نشاند  نيمت دست دراز كرد و دست توپول و خشن همسرش را گرفت و او را كنار خود بر زمبزح مخمد

 !..قسم بخور!....  ي، انبر داغش نكن يبمن قول بده بعد از مرگم آزارش ند... ؟  شهيم يبجه بدبختم چ نيا فيتكل! ...  يفخر

 .جانش انداخت مهياز سر خشم و غضب به چهره شوهر ن ينگاه يفخر

 !... يش يتو معالجه م!... كردن داشته باش  يزندگ رتيخورده غ هي!... كن مرد  بس

 :زد يخند محمد

 !....؟ من اشهدمو خوندم يجور چه

 هي گنيم! برمت نوشهر  يخوره پول خورده پول برات فرستاده ، فردا م هي لياسماع! نكن  يروضه خون نقدريا!... خوبه خوبه -

 !...ششيپ مير يفردا م نيهم!... تو فرنگ درس خونده  گنيم!... كنه  يها را معالجه م يه سلاومده نوشهر ك يدكتر ارمن
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 : ديپرس ياز فخر محمد

 ...چقدر پول برام فرستاده ؟ لياسماع-

 يزند چه م يناخن م يبرادرش دزدك يكه همسرش به حواله ها دانستيمحمد م. نداد و از اتاق خارج شد  يبه او جواب يفخر

 !...بكند توانست

 

****************************************** 

 

 ...كرد داريسر و صدا شوكا را از خواب ب يشود ، ب دارياز آنكه خانم جان ب شيفردا محمد پ صبح

 !...كه خانم جون نفهمه يجائ هي ميبا هم بر ديبا! سر و صدا نكن! سيه-

در حال حركت  ونيكام كينبود اما خوشبختانه راننده  يراه)) زاهد محله  خيش((تا . دست پدرش را گرفت و راه افتاد شوكا

 .كوتاه كرد شيرا برا يلومتريدو ك يكيمحمد را شناخت و همان راه 

شده  شتريرنگش ب يدگي، پر ديكش يخجالت م. رفت ديبه در خانه خورش كسريدست شوكا را گرفته بود  كهيدر حال محمد

زد و هر  ينفس نفس م. هوا را به درون بكشد  ژنيتوانست اكس يچنان در چرك و خون غوطه ور بود كه نم شيها هير. بود

 .نشست يآب ي، كنار جو ديخانه خورش يرو برو. نديچند قدم ناچار بود بنش

 !...برو در اون خونه را بزن!...شوكا -

به باغ برگشته در  يشوهرش زودتر از سركش نكهيبتصور ا ديخورش. در روبرو را بزند ديبا دياز اشاره انگشت پدر فهم شوكا

 :دياز ته دل كش ياديفر. ديگشود و ناگهان خودش را با دخترش روبرو د اقيرا با اشت

 !...ام چارهيدختره ب!... دخترم -

ه بالفاصل ديخورش. اش، دو سه قدو عقب نشست يدرك زندگ رقابليغ يباز هم ترسان و وحشت زده از دوگانگ شوكا

كرد كه همچنان  يرا تماشا م ريگيو رو و با چشمان وق زده، دختر ماه رنگيبر درخت انار،ب هيچشمش به محمد افتاد كه تك

 .دوخته بود دينگاه ملتمسانه اش را به خورش قوارهيزده و ب يحطدراز و ق يو خوش حالت بود و او مثل ملخ بايجوان و ز

 يشهر كياست كه با لباس ش ياسكلت دم مرگ ،همان جوان رودسر نيد كه اش يدو سه قدم جلو رفت، باورش نم ديخورش
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همه آن !... كنم يغرق م ايدر نيخودمو تو هم يگفت اگه زن من نش يبود و م ستادهيمردانه و جذاب، مقابلش ا ي،چهره ا

گونه  نيدر ا... چشمان سبزش عبور داد شيشده بود از پ زيو گر گو جن يگذشته و آن روزها كه پر از تلخ نيريش يروزها

آن  يجا يو ترحم و دلسوز ديآ يدلش به رحم م ند،يب يم ليخوار و ذل نطوريانسان قاتل خود را هم هم يلحظات وقت

 :و گفت دياز ته دل نال. رديگ يآزاردهنده گذشته را م يهايريدرگ

 ... يول يشد ضيبودم مر دهيشن!... سرت اومده يچه بالئ!محمد  -

 .نشان دهد يشتندارياز خود خو يمالقات اجبار نيكرد در ا يسع محمد

 !...بطلبم و دست دخترت شوكا رو تو دستت بذارمو برم تياومدم ازت حالل -

 :ديپرس ديخورش

 ...؟ياريگذاشت بچه رو ب كهيچطور اون زن ؟يبچه رو آورد يچ يبرا... ؟يبر يخوا يكجا؟ كجا م -

 ريو بچه مون ز رميترسم بم يم يبرم ،ول يگردم بچه مو م ي،اگه زنده موندم برم انيدكتر خاچاطور شيرم نوشهر پ يم -

 !...جون خودت و جون بچه ات!... ترسم ياز عاقبتش م!... فتهيب تهياون عفر هيدست و پا

و  فيو ك يخودت بود! يودروزا نب نيتو اصال فكر ا!... مرد ينبود شيتو كه عاقبت اند: (( بزند اديخواست فر يم ديخورش

 شيمادر جون پ ايب... ((شوكا را بغل زد... حسابها نبود  هياما حاال زمان ، زمان زخم زبان و تسو... )) و عشرت خودت شيع

 !... ))پدر  يشه كه بهش بگ يخوشحال م يكل... آقا عبدا!... خودم

لرزان از خم كوچه  هيكه آن سا يتا زمان ديخورش. بزحمت دستش را به ساقه درخت انار گرفت و از جا برخاست محمد

،  يو جوان يعاشق ياز آن خاطره ها يهم در نگاهش احساس ديشا. پر از درد و افسوس ،دنبالش كرد يگذشت با نگاه

 .داد يخودش را نشان م

 ستادهيجلو در خانه ا ريهمچنان، بهت زده و غافل گ ديخورش يول. گم شد... قا عبداآ وهيجلو باغ م يدر غبار جاده خاك پدر

 يرنگش م يتونيپوست ز ياش و زمان رو يبلند و مشك يبه موها يدست يگاه. داشت يلحظه چشم از شوكا برنم كيبود و 

 ...رفت يو قربان صدقه اش م ديكش

خرم از اون خوشگل خوشگالش  يبرمت رودسر برات چند دست لباس م يفردا خودم م!... كه تنت كرده ن هيچه لباس نيا -
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كه عروسك خوشگل منو مثل بچه گداها  يخدا بشكنه اون دست... دميتو عكساش د!... كنن  ياونكه تن دختر شاه م! 

 !...درآورده

كه جلو  يزمان. بود دهيد كباريمادر را فقط  نياو ا. در سكوت فرو رفته بود نه،يس ياش ، سر رو يو منگ از جابجائ جيگ شوكا

حاال امروز پدرش او !... دستش گذاشت و گفت من مادرتم يبسته شكالت خوشمزه تو كيو  دشيمهمانخانه بغلش زد ، بوس

 نيا... پدرش را درك كند؟ بيتوانست حادثه امروز و عمل عج يچگونه م وچكشمغز ك. همان زن آورده و رفته بود شيرا پ

داد فقط خانم  يزن است پس خانم جان چكاره است ؟تا عقلش قد م نيا دوست دارد ؟ اگر مادرش همچرا او ر ست؟يزن ك

 ادشيگرفته و فر شگونياز او ن باربود اگرچه خانم جان بارها و بارها او را انبر داغ كرده ، كتكش زده و هزاران  دهيجان را د

 يهم بدتر از خانم جان انبر داغش كند و هزاران بال دين ، شازن هم مثل خانم جا نينكند ا.را به آسمان بلند كرده است 

غروب كرده و  ديكه خورش يروز! ... بدوزد و لب ببندد نيشوكا حق داشت چشمش را به زم. اورديبر سرش ب گريناشناس د

 ؟يكيه ها پس چرا من دوتا مادر دارم و همه بچ... هفت هشت ماهه بود ، حاال چهار سال وچند ماهش بود ،رفته بود 

 

***** ************************************************** 

 

 .آمد يم شيو پ ديزوزه كش يويمثل د. شد دايگذشت كه سر و كله خانم جان از بن كوچه پ ياز رفتن پدر نم يا قهيدق ده

 يرفت يو شوهر و بچه تو ول كرد يعاشق شد شيچند سال پ... ؟يگفته تو مادرش يك!.... اديبچه مو ول كن ب! كهيزن يآها -

 !...يكور خوند... ؟يشد ي،حاال كه من اونو از آب گل درآوردم مدع

كند و شوكا را  ديلرز يم يشوكا كه چون جوجه ا يضربت از بازو كيرا گرفت و با  ديجان جلو آمد ،مچ دست خورش خانم

 .گرفت اريدر اخت

تو آورده كه  شيبه سرش زده، بچه را پ يپدرسوخته ش دم مرگ ؟ اون پدر!شهر هرته يكرد اليولش كن بچه مو خ -

 !...عشقت يپ يبر يكرد يولش نم ياگه داشت!... ؟يندار يذره حس مادر هيتو كه  ؟يتو ازش محافظت كن... ؟يچ

 :ديكوب يم نهيرا مشت كرده و به س دستها

 دايبرو پ يخوا يم يكلفت مفت و مجان! مادر مرده را شستم نيا يو گه يمن كهنه شاش! من بزرگش كردم ! من مادرشم -
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 !...كن

انتظار  يبه آن زود ديخورش... خانم جان انبر داغش كند؟ ،يدعوا و عربده كش نينكند بعد از ا. ديلرز ياز ترس م شوكا

 يبردند اما نم يم كارگران مرد هم از او حساب.است  يبود كه زن بددهن و هتاك دهيهجوم زن دوم محمد را نداشت ،شن

 يخانم جان دست شوكا را گرفته و به دنبال خود م... ديآ يم جنگشتنوره كشان به  كروزي يريموجود شر نيدانست چن

برابرش  ريگيبود كه مردان خشن ماه ريگيآمد ، او هنوز هم آن دختر شجاع ماه رونيب رتياز بهت و ح ديكه خورش ديكش

 :ديكش ادياز ته دل فر. آمدند  يكوتاه م

بچه شو هم  يخوا يم!... بسه يمسلول و بدبخت كرد! بسه يكرد چارهيپدرشو ب! ارهيپت كهيزن!... كهيولش كن بچه مو زن -

 !يكور خوند!... يمسلول و بدبخت كن

 :تكان داد ديخورش يبسو يزيدآميآب افتاده بود برداشت و آنرا بطرز تهد يكه در گوشه جو يجان ساقه قطور درخت خانم

 !...زن بشه يزنم تو سرت كه عاشقت ب يم يائيجلو ب -

 !حمله يآماده برا! و درنده نيف دو ماده پلنگ خشمگ ستاديخانم جان ا نهيبه س نهيس ديخورش

! كه شوكا بچه منه دوننيهمه م... ؟يكش يحاال برام شاخ و شونه هم م!...  يمو از راه بدر كرد چارهيتو خرس گنده شوهر ب -

 !...يكرد يم يزن دار و خال يمردا بيو ج يكه تو رشت داشت يبه همون خونه گند و كثافت! تو هم برو به جهنم ! از خون منه

 دنديخز يم دند،يكش يرا چنگ م گري، تن و بدن همد دنديهم جه يبرداشتند ، به رو زيهم خ يبسو نيماده پلنگ خشمگ دو

 دانيسف شيدو سه عابر كه تصادفا از ر. ديدو يكوچه م يو آنسو نسويهدف به ا يو ب ديكش يم غيو شوكا وحشت زده ج

 : دنديمحل بودند سر رس

 !رو گهيهمد نيول كن!  نيچه خبرتونه؟خجالت بكش -

 يگريبود بر آن د دايكه پ يرمرديپ. بناچار عقب جستند نيخشمگ يزاهد محله ، ماده پلنگها خيمحترم ش رمردانيپ بينه با

 :دارد بعد از اطالع ماجرا گفت تيارشد

از شما دوتا  يكيرسه كه بگه كدوم  يبچه عقلش م نيا!... ميذار يبه عهده خود بچه م فويما تكل!... دعوا نداره نكهيا -

 !...مادرشن

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧

 .ديمال يكرد و با انگشت چشمانش را م يم هيرو به شوكا كرد كه همچنان گر رمرديپ

 !...حرف بزن! نترس جونم ؟يبر يخوا يم يكيبا كدوم ... مادرته؟ يميكدوم ! نكن هيگر! نترس! دخترم -

از ناشناخته ها  شهيشناخت و بچه ها هم يرا نم دياو هنوز هم خورش!... به خانم جان يانداخن و نگاه ديبه خورش ينگاه شوكا

. پدرش و خانم جان به نوشهر برود تازه قرار بود فردا با.شناخت  يم شيها يترسند ، اما خانم جان را با همه نامهربان يم

خانم جان با  يكتكش بزند نداشت، حت نكهيجرات ا چكسيپدر بود ه يباشد ، وقت اهخواست همه جا با پدرش همر يدلش م

هم  ديو شا... )) خواد با پدرم به نوشهر برم يمن دلم م. (( بلند كند نداشت شيدست رو نكهيجرات ا يآن گردن كلفت

 .ديكش ينوشهر م يرا به سو دهيدختر زجركش نيسرنوشت ا

 .كنان خودش را بداخل باغ انداخت هيگر ديبا باال انداختن ابرو به سمت خانم جان ،انتخاب خودش را كرد و خورش شوكا

 

 رونيگنجه پنهان كرده بود ب يو مرتب كه تو زيپالتو تم كي.كرد سرد و گزنده بود  ياز آنچه كه خانم جان فكر م شتريب هوا

بعد پالتو قرمز رنگ شوكا كه حاال دوره . هم كه داشت به پا كرد يمدارين يچرم ني، پوت ديپوش راهنشيپ يو رو ديكش

 .گذراند ، بطرف شوكا پرتاب كرد ياش را م يكهنگ

 !ندارم يدار ضيحوصله مر گهيد!... بپوشش -

محمد مچاله شده و درهم فرورفته گوشه اتاق كز كرده .و نفرت بود به چهره محمد دوخت  رياز تحق زيكه حاال لبر نگاهش

شد تا از درز  يم يسوزن ديمرگ با يعبور از دروازه  يانگار كه برا. ديرس يهم الغرتر به نظر م روزياز د يحت شهياز هم. بود

 .شانه محمد انداخت يهم رو يمندرس ين پالتوخانم جا.زدند، بگذرد يحرف م يليكه روضه خوان ها از آن خ يآن جهان

 ...نه؟ اينوشهر  يرس يدونم زنده م ينم!... بپوش ريبگ -

 ليكه دل ديرس يبنظر م.شد يبود كه در هوا منفجر م اهوياز خشم و ه يآمد بادكنك يم رونيكه از دهانش ب يجمله ا هر

 .داند يدو موجود فلك زده م نيسر ا ريرا ز شيها يبدبخت

 ريسوخت و سرش را ز يمحمد از تب م.رفتند  ينشسته و بسمت نوشهر م ونيساعت بعد هرسه نفر، در اتاق روباز كام مين

جمع كرد و خودش را به  نهيكوچكش را در س يشوكا دوپا. سرما ، لمسش نكند خزدهي يپالتو پنهان كرده بود تا دستها
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هم در فكر آن بود كه پس از  ديشا. كرد يجاده اطراف نگاه م به نيهمچنان خشمگ يخانم جان سرحال ول. پدرش فشرد 

 نقدريمعلوم نشد چرا او ظرف سه سال و چند ماه ناگهان ا. اورديكند و مخارجش را چگونه درب يكجا زندگ ديمرگ محمد با

 يبود و تا م كردهخوش  ليدل نيدلش را به هم! كند يها را چاق م ي، بعض يگفتند غصه و ناراحت يچاق و زشت شده بود ، م

دو سه بار با اتول . شناخت  يخانم جان نوشهر را خوب م. كرده بود  دايرا پ ليف ريناپذ انيپا ياشتها. خورد  يتوانست م

 .يبزرگ ساختمان يبا كارها يشهر كوچك. محمد به نوشهر رفته بود 

. رفتند يكردند بعد سراغ دكتر م يم دايو خفت پ خورد يبرا يابتدا جائ ديبا. شدند  ادهيپ ونياز كام)) جنگل بازار((  جلو

 .گرفتند يم هايكيدر همان نزد يخانه ا ديقرار داشت و با)) جنگل بازار ((  يهم در ابتدا انيمطب دكتر خاچاطور

شد ، صاحبخانه باگرفتن پنج  يم يراض يخانه روستائ كيدر  يمشكل نبود اگر دلت به زندگ يخانه خال افتنيآن روزها  در

وجود داشت كه  ياجاق سرد و متروكه ا يياتاق آن كلبه روستا يتو. داد  يبه تو اجاره م كماهيتومان خانه اش را به مدت 

 .هم وسط اتاق فرش بود  لويدوتا ز. شد يگرم م عايسر ديبا

 :ديكش اديجان سر شوكا فر خانم

 !...بدو! اريدار ببر زميه كهيچند ت اطيبدو تو ح! دختر -

اجاق روشن شد و خانم جان بدون توجه . آورد زميو با دستان كوچكش در دو نوبت ه اطيرفت ته ح مه،يچهارسال و ن شوكا

. با خودش آورده بود گشود  جانيكه از چا يسفره ا. اش را كنار اجاق دراز كرد يليچرب و چ يبه حضور دو همراهش پاها

 .كرد  يگرسنه به او نگاه م يول يرچشميگذاشت ، شوكا ز نگرفت و در دها يكيخ رياز نان و پن يلقمه بزرگ

 !...لقمه كوفت كن هيخوب بردار  ؟يكن يم گاهيرو ن يچ زتيه يبا اون چشما -

كاروان كوچك . خودش  يلقمه برا كيپدرش گرفت و  يلقمه برا كي. نازكش را بسمت سفره دراز كرد يدستها شوكا

لحظه  كيسوخت اما  يآن شب محمد تا صبح در آتش تب م.  دنديفرو دادند و كنار اجاق دراز كش يلقمه اخانم جان  رانياس

بذار ! به مرگش نمونده يزيچ... (( داد  يابراز محبت ها نم نيا به يتيخانم جان اصال اهم. كرد  يهم دست شوكا را رها نم

در انتظار چال كردن مرده بود اما محمد در آن لحظات سخت ، تنها  ياو مثل قبركن!...)) كارا خوش كنه نياحمق دلشو به ا

اما .سپرد  يم ديبرد و به خورش يم)) زاهد محله  خيش((به  گريد كباريتوانست شوكا را  ياگر م. اش شوكا بود  شهياند
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 !... ))آد يم يپناه چ يبچه ب نيبر سر ا! ايخدا(( چگونه؟

محمد  يماريب خچهياز خانم جان درباره تار يدكتر با لهجه امن. شد  انيچاطورصبح كاروان كوچك روانه مطب خا فردا

نوشته و آنرا  يادداشتيكرد  يرا روشن م پشيكه پ يدست آخر در حال.گذاشت نهيمعا يهم برا ياديكرد ، وقت ز يسواالت

 .بدست خانم جان داد

 شيپ كسالي ديس ، با شرفتهيپ يليخ شيماريب.كنم  يوع م، اگه اونا موافقت كنن معالجه شو شر ينامه را ببر شهربان نيا -

 !نشيآورد يم

 .اجازه داشته باشد ديبا يمعالجه محمد از شهربان يچرا دكتر برا ديجان نفهم خانم

 .نياريفردا جواب نامه مرا ب -

 ريز ينامه را خواند ، مهر يسوال و جواب چيدور نبود ، خانم جان نامه را به افسر نگهبان داد ، او بدون ه يشهربان ساختمان

 .نامه زد و بدستش داد

داشت بر سر و  خيكه شكل خرده  يزيمطب راه افتاند، هوا مه آلود بود و باران ر يبسو يگروه سه نفر يصبح وقت فردا

 .ختير يم شانيرو

 :به آن انداخت و بعد گفت يسرسر ينامه را گرفت ، نگاه انيخاچاطور دكتر

 .مي، معالجه رو شروع كن نياريب رو فردا صبح ضتونيمر-

 :جان غر زد خانم

 ...دكتر؟ يكن يچرا دست دست م -

كند و چرا  يدارد پت پت م ضيمر يدانست چراغ زندگ يكرد كه م يعلت دست دست م نيبه ا دينداد ، شا يجواب دكتر

 !رنج بكشد؟ نياز ا شتريب

 :صبح خانم جان به شوكا گفت فردا

دنبال  يرونيو ا يخارج يمهندسا يتو خونه  گنيها م هيهمسا! كنم دايپ يكار هي رميمن م! باباتو ببر مطب دكتر ، دو قدمه -

 !...شه يزود تموم م يليدوا درمون خ نهيمون با هز يخرج! قبول كنن  ديگردن ، شا يآشپز م هي
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بار نشست  نياز پانصد متر نبود ، محمد چند شيراه كه پدر طول . ظهر بود يهايكيشوكا پدرش را به مطب رساند نزد يوقت

 ينشست ، دخترش را به خودش م يهوا را نداشت ، هر بار كه م ژنيقدرت جذب اكس گريد شيها هير. كه نفس تازه كند

 :رو به شوكا گفت كباري... فشرد

 .برات نبودم يخوب يبابا! ...دخترم باباتو حالل كن-

به پدرش  يپر از حق شناس يبا نگاه)) نبودم  يخوب يبرات بابا(( گفت  ينشد اما وقت رشيدستگ يزيحالل چ ياز واژه  شوكا

 .شد رهيخ

 ! ...كه كالمو بچه ها بردن فيح! يديپالتو رو خر نيتو برام ا!  يهست يخوب يتو بابا -

 .زدينر يكرد اشك يسع پدر

 ... خرم ياگه زنده موندم بابا جون برات ده تا از اون كالها م -

 !...بابا يگيم يراست راستك -

 !...آره  -

بعد . مطلق بود  اسيتكان داد كه نشانه  يسر. قلبش گذاشت  يرا رو يدكتر گوش. نشست  يصندل يبرابر دكتر رو محمد

 : ديپرس يكرد و با لحن دوستانه ا ماريرو به ب

 ...دخترته ؟ نيا -

 !...دكتر  يشماس آقا زيكن -

 :ديبلند شوكا كش يموها يرو يدست نوازش دكتر

 دختر؟ هياسمت چ!... آد  يهم باهوش م يلي؟ بنظرم خ يدار يچه دختر خوشگل -

 !...شوكا  -

 :رو به پدرش كرد  دكتر

 ؟ يچ يعنيشوكا  -

 .آهو -
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 :نوشت بعد به شوكا گفت  يكرد ، نسخه ا قيبه پدر آهو تزر يآمپول انيخاچاطور دكتر

 .شوكا خانم يمتوجه شد! ... چهيبخوابه ، بعدش به مادرت بگو براش نسخه رو بپ بذار خوب! باباتو ببر خونه  -

 .دستش را به دست پدر قالب كرد و راه افتادند. به عالمت مثبت تكان داد  يسر شوكا

 !...سوزه شوكا يجگرم داره م. شد  يبيعج يچهل قدم اول ، دچار تشنگ يدر همان س پدر

 ...پدرش آب بخواهد؟ يبرا يبه اطراف نگاه كرد ، از چه كس شوكا

 !خونه ميرس يبابا جون االن م -

 .كرد يجمله را مرتب تكرار م كينشست و  يقدم پدر م يس ستيب هر

 !...سوزه يداره م گرميج -

قرار داشت كه  يخورده از باران سرد صبحگاه سيخ يچوب مكتين كيجلو در خانه  اط،يح ي، تو دنديبه خانه رس سرانجام

 :اندخت مكتين يپدر خودش را رو

 !...آب ! آب ! دختر -

. رفت يم ايدر يبه سو مينرم و مال يرودخانه در فاصله صدقدم.  دياز جلو در برداشت و بسمت رودخانه دو يكوزه ا شوكا

بابا تشنه !... پزم بخوره يبر بابام م... (( ، آن را هم برداشتافتاد  يچشمش به تخم غاز يكوزه را پر آب كرد، در فاصله اندك

 !... ))س، حتما گشنه ش هم هس

 ...زده بود هيتك يچوب مكتين يپدرش به پشت. ديبدست جلو در خانه رس كزه

 !بابا جون آب آب -

 .نداد يجواب بابا

 ...دست پدر گذاشت و او را تكان داد  يرا رو دستش

 !...آب! بابا  -

 .حركت و بازمانده بود يشد، چشمانش ب لهيدست راستش  يناگهان رو پدر

 !...بابام! بابام: ديكش غيحركت و چشمان گشوده بابا وحشتش گرفت ، ج ياز چهره ب شوكا
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انداخت اما همه از فراز چپر  يخانه ها فاصله م انيم يچپر اينداشتند  واريد)) جنگل بازار(( اطراف  يآن زمان خانه ها در

 :زد ادياز پشت چپر فر هياز زنان همسا يكي. دنديد يرا م گريهمد

 !يكش يم غيچرا ج!... جايچه خبرته ك-

 !...بابام!بابام -

و داد  غيبدنش انداختند اما شوكا با ج يرو يچادر. پدر مرده بود . ختنديها بدرون خانه ر هيزود دو سه نفر از همسا يليخ

 :كرد يراض ماعت

 !...شه يخوب م نيبهش آب بد! بابام تشنه س -

 يپارچه را از رو نكهيحوصله ا يخانم جان حت. از مرگ محمد گذشته بود  يساعت ميكه ن ديخانم جان به خونه رس يوقت

 :ها گفت هيفقط به همسا... شوهرش كنار بزند نداشت 

 بچه زبون نفهم چه كنم؟ نيهم برا من گذاشت، حاال من با ا شيبدبخت! خالص شد! راحت شد -

 !...ها شوكا را با خودشان بردند هيهمسا

 .ميكن يمونه تا فردا كه جنازه بلند م يما م شيپ! شب بچه تو اتاق مرده بخوابه ستيدرست ن -

ستان شهر بخاك سپردند ، اگر دو در گور بانهيجسد محمد را غر ديبار يم زيكريكه باران همچنان  يروز بعد در حال صبح

 .در گورستان، فقط خانم جان بود و شوكا نينكرده بودند، تنها حاضر عييها محض ثواب جنازه پدر را تش هيسه تا از همسا

دانه  يداد ، حت ينشان نم يواكنش چيكرد و ه يبودندنگاه م دهيچيپ يديپارچه سف يبهت زده به جسد پدرش كه تو شوكا

دانست كجاست؟  يخودش هم نم ديشا. گذاشت ينم يخورد در او اثر يد باران كه به سر و صورتش مو سر زير يها

 يگنبد ب نيا رياو ز ارداريو اخت سييلحظه پدر، مادر،ارباب ،ر نيكه از ا ديفهم يتوانست حدس بزند و نم يواقعه را نم تياهم

 د،يسكوت شوكا چندان طول نكش. كرد ياش نگاه م ياست كه از همان لحظه او را بچشم خدمتكار شخص كنفري ،يتيگ يانتها

 ليب يبه رو اخودش ر ادكشانيشوكا فر ختيجسد ر يخاك به رو ليقبر گذاشتند و قبركن با ب يجسد بابا را تو يوقت

 :انداخت

 !...آد يدردش م!... نيزيرو بابام خاك نر -
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دانستند شوكا محصول كدام باغچه  يآنها هم نم. پر و بال خودشان گرفتند  ريكندند و ز ليو را از بها بزحمت ا هيهمسا

 . چاق و خشت اصال با بچه اش خوب نبود مهيزن ن نياست؟ رفنار ا اتيح

آباد  بياز آن ،حب يگفتند ده نو و بخش يبود كه مردم به آن م ياز تولد شوكا ده شيتا دو سال پ.نوشهر بود يبه راست نوشهر

مهندسان  لهيكه بوس ياش از همان زمان مورد توجه قرار گرفت و طبق نقشه ا يائيو در يائيممتاز جغراف تيكه به سبب موقع

كند و  ليخزر تبد يايدر هيدر حاش يده نو را به بندرگاه نيگرفت ا ميدولت تصم شد، يزيطرح ر يرانيو ا يو هلند يآلمان

گام نام ده نو به نوشهر  نيجذب جهانگردان بود و در اول يبرا ييطرح اروپا يالهايبا و يستيهر تورش كي جاديا يهدف بعد

و  يمهندس آلمان ياديتعداد ز. كردند لمدرن مبد ياز همان آغاز ده نو را به شهر يرانيو ا يبدل شد و مهندسان خارج

اسكله  شيبا سنگها ديبا يبه حفر معدن سنگ پرداخته بودند كه م يرانيجوان و نازه كار ا نيدوش بدوش مهندس يهلند

شهر گذاشت كه مهاجران، مخصوصا مهندسان، به  نيباتفاق محمد و شوكا قدم به ا يخانم جان زمان.ساختند  يبندر را م

 يسررشته ا يمحل يهااز غذا ريخواستند كه غ يآشپز م كيدرجه دوم را تقبل كنند از جمله  يداشتند كه كارها ازين ييآدمها

خانم جان در طول سه چهار سال اداره مهمانخانه و حشر و نشر با مهندسان .داشته باشد يو فرنگ يتهران يغذاها هيهم در ته

مثل  ابانيكه او را به استخدام درآورد در آن ب يرانيزنگنه مهندس ا سدانست كه بقول مهند يم ياز آشپز يزكيچ يراه ساز

 !ا بودكفش كهنه نعمت خد

بودند ، آنها صبح زود  يو دو مهندس آلمان يرانيكه خانم جان را به استخدام درآوردند د و مهندس ا يخانه دوطبقه ا ساكنان

 يخانه مجزائ يزود دومهندس آلمان يليگشتند و تصادفا خ يمعموال عصرها بخانه برم. رفتند  يبه معدن سنگ نوشهر م

 .كردند واگذارخود  يرانيگرفتند و خانه را به همكاران ا

 يس. مهندس زنگنه جوان بود. توانست داشته باشد ينم نيبهتر از ا يهفته سكونت در نوشهر، خانم جان شانس نينخست در

داشت و خانم جان از  يزنگنه جوان لهجه، كرمانشاه. حدود نيبود در هم يزيهم چ يزد،دوستش مهندس صفائ يساله م

خانم جان مهم بود دست و  يخارج ، اما آنچه برا لكردهيو تحص است يرانيدار ا شهير ليفام كيكه او از  ديشن گانشيهمسا

 يم نييپولها را باال و پا ييمواد غذا ديراحت در خر اليو او با خ ديكش يمهندس زنگنه بود، از او حساب و كتاب نم يدلباز

فاصله شوكا  نيدر ا.تگش يهشت بعد از ظهر بازمشد و ساعت  يخانم جان معموال ساعت هشت صبح از خانه خارج م. كرد
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گرم كردن  يمرغ و خروسها دانه بپاشد و برا يخانه را جارو كند، برا د،يغذا را در كنار رودخانه بشو يشد تا ظرفها يمامور م

گندآب عقده  يحاال كه پدر رفته بود خانم جان براحت. خانم جان باشد رحمانهيب يو گوش بزنگ فرمانها اورديب زميخانه ه

 ...كرد يم يشوكا خال ررا بر س شيها

شدن رو گذاشتم كه  يمرددن و زنده م يهزار بار م يكرد، پدرت منو گول زد، خواسنگارام كه برام روز چارهيپدرن منو ب -

تو !... بكنممردمو  يوكلفت يحاال ناچارم آشپز د،يوهزار جور عده وع يو چا يمهمانخانه دار بشم، صاحب باغ شال كيمثال زن 

 !...مينيب يحاال م! يجور گناه پدرتو بكش ديبا

 يها ياز غذا يهر روز قابلمه گنده ا نكهيبا ا. گذاشت يپناه را تحت فشار م يب ميتيروزانه هم بچه  يدر غذا يجان حت خانم

 زيچ چيكرد كه دست به ه يگذاشت و قدغن م يشوكا م يبرا يآورد اما فقط كته ، برنج خال يرا با خود م نيمانده مهندس

 .نزند

 ؟!يكوفت كن ريگيماه ديمن جون بكنم تو دختر خورش! ادهيكته هم برات ز نيهم -

ها و خورش ها دست  وهيبه م ديكند، چرا نبا ليو تحل هيتوانست در ذهش تجز يرا نم يو سرد يمهر يهمه ب نيا ليدل شوكا

 ...توانست بردارد و بخورد؟ يم يپدرش زنده بود از هر غذائ يچرا وقت... بزند؟

گذاشت باران فحش و ناسزا و  يپا بخانه م نكهيروزانه خانم جان بود چون شب بمحض ا بتيساعات شوكا غ نيبهتر تازه

شستن ظروف به لب  يبرا يبارها شوكا وقت... ختير يهرچه كفش و چوب و بالش و متكا بود بر سر و كول شوكا فروم

پر از لجن سقوط  يخودش در چاله و چوله ها ايافتاد  يدستش م زظرفها ا ايزد كه  يم خيقدر آن شيرفت،دستها يرودخانه م

تنها .  رديكتكش بگ ريبنامد و ز يعرضه ودست پاچلفت يخانم جان بود تا او را ب يبهانه برا نيخود بهتر نيكرد و هم يم

كه در  يطفل ستتوان يخورش آن هم به مقدار كم نم يو ب يبود، كته خال يخانم جان فشار گرسنگ بتيمشكل شوكا در غ

افتاد كه  هيچپر،چشمش به پسر همسا يروزها بود كه او از باال نياز هم يكيدر غروب .كند ياست راض يحال رشد و بالندگ

وارد تمام گذاشت و  مهيرا ن شيغذا.از او بزرگتر بود يفقط دو سه سال هيبچه همسا.خورد يقاتوق م يداشت كته و باقال

 : ديبند بود التماس كنان پرس يشسته از رو يلباسها يخانه مشغول جمع آور اطيكه در ح هساختمان شد، شوكا به مادر بچ

 من بخورم؟ يد يم)) پال پلو(( از اون ! خانوم جون -
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شوكا  يكه الغر افتيفورا در. شود يتر و رنجورتر م فيدانست كه شوكا روزها تنهاست و روز بروز هم ضع يم هيهمسا زن

 ...مزمن است ياز گرسنگ

 !...بعدش ظرفامو ببر لب رودخانه بشور يبرو بشقاب و بردار بخور ول! خوب -

 :گفت يزدگان به ته مانده غذا حمله برد و بعد با خوشحال يقحط شوكا،چون

 .خانم جان ظرف هاتونو بده بشورم -

هوا . بود دهيآمد امان شوكا را بر يمشرف به نوشهر م يكوهستان يلهاجنگ يو از رو)) مور((ككه از قله  يسرد بود، باد هوا

چنان  شيشست دستها يكه م يهر بشقاب.آورد يبا خودش همراه م يشتريب يشد و سرد يم كتريهم لحظه به لحظه تار

 يتانه پنج سالگگونه در آس نيپناه بد يكودك ب.ديكش يآه م ايگرفت  يبغلش م ريانگشتانش را ز اي يشد كه مدت يمنجمد م

 .با كار كردن و مزد گرفتن آشنا شد

 ...ستادياش ا نهيبه س نهيظرفها را شست، بغل زد و بطرف خانه راه افتاد كه خانم جان س يبه هر جان كندن شوكا

 ...گور به گور شده؟ هيظرفها مال ك نيا -

 !س هيهمسا يظرفها -

 ؟يتو شست -

 .خودش را به خانم جان رساند هيهمسا زن

 .كه نكرده ياونم رفت ظرفهامو شست، كار بد. بچه گشنش بود بهش پال دادم -

بغل زن گذاشت و بعد دست شوكا را گرفت و  يانداخت،ظرفها را از شوكا گرفت و تو هيبه زن همسا نيخشمگ ينگاه يفخر

 .بداخل خانه برد

 !پدر سوخته!نيبش -

كه انبر  ديچرخ يدست راست خانم جان م يچشمان درشتش رو.آمد يالغرش بسمت گلو باال م نهيكوچك شوكا در س قلب

 چكسيكه ه اليخ يجراح و با آسودگ كيخانم جان با دقت .كرد يمشتعل فرو م يزمهايه يمنقل بزرگ آتش، البال يرا تو

 .دهان شوكا گذاشت يرو نباريكند،انبر داغ كرد و ا تيكه از شوكا حما ستيدر آن شهر ن
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 ...ديكش يم اديد،فريدو يخانه م كيتار اطيح يد،تويپر رونيباراده از اتاق  يب شوكا

 !...سوختم!سوختم -

 يادرسيفر.ديدو يخاست،و باز م يافتاد،برم يخورد،م يزد،گره م يوتاب م چيپ اطيكف ح يقلوه سنگها يكوچكش رو يپاها

 يرا نم يچشمش جائ.بود اديخود فر ادرسشيخلوت بود،تنها فر يخواست اما در آن موقع شب كوچه از هر عابر يم

 !حس المسه.حس متمركز شده بود كي دراش  يحس يكرد،تمتم دستگاهها يرا حس نم يياش بو ينيب.ديد

 :ديپشت چپر پرس د،ازيكش رونيكه به او غذا داده بود از داخا اتاق ب يا هيدرد شوكا سرانجام آن همسا يها نعره

 چه خبره؟ يآها -

اشاره  شيبا انگشت به لبها.بزند يجست تا حرف ينم يلبان سوخته راه ياز ال د،زبانشيبود،بطرفش دو افتهي ادرسيفر شوكا

 ...كرد يم

.(( كه در دست داشت به لب و دهان شوكا نگاه كرد يروشن فانوس هيخم شد و در سا.خودش مادر سه تا بچه بود هيهمسا زن

 !...))خدا لب و دهن بچه سوخته يا

 ...؟يخانم جان كجائ يآها -

 .جان خونسرد و آرام خودش را به چهارچوب در كشاند خانم

 ...چه خبره؟ -

 .ديسرش داد كش هيهمسا زن

 ...شده؟ يلب و دهن بچه چ -

 !تخم سگ افتادش تو منقل گوشهيبسكه باز -

 :گفت ادكشانيفر هيزن همسا. كرد يرا خفه م يبلند شوكا،هر صدائ يها غيج

 !...كترد شيببر ديبا -

 !...شه يكنه ساكت م يم هيخورده گر هي! خواد يدكتر نم -

 !...بكنه يتاب يب نجوريآد كه بچه ا يخدا را خوش نم! شه يساكت م يچ يچ -
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 :دست شوكا را گرفت هيجان از جا تكان نخورد اما زن همسا خانم

 !دكتر ميبر!مادر ميبر -

 نكهيخانم جان از ترس ا.نداشت يشوكا تمام يادهايبود،پزشك بالفاصله دست به كار شد اما فر كيدرمانگاه نزد خوشبختانه

 .خودش را به جلو درمانگاه رساند هيبكشد بدنبال زن همسا يو رسوائ يكار به شهربان

 :ديپرس ديمال يم يهمانطور كه لب و دهان سوخته شوكا را پماد سوختگ پزشك

 ن؟يسر بچه آورد يچه بالئ -

 :جان پاسخ داد خانم

 !افتاد تو منقل گوشهيباز يليدكتر خ يآقا -

 :زد اديسر خانم جان فر تيبا عصبان پزشك

 ...ه؟يمادرش ك!... لب و دهن بچه رو با انبر سوزوندن! مزخرف نگو خانم -

 :جان پاسخ داد خانم

 !منم -

 پدرش كو؟ -

 !پدرش مرده -

در كشاكش افكار آشفته اش مهندس زنگنه كه . بكند ديفاجعه چه با نيدانست در برابر ا ينم شانيمستاصل و پر پزشك

 .بود وارد محوطه درمانگاه شد دهيجلو درمانگاه د يخانم جان را تصادف

 اومده؟ شيپ ي؟مشكليكن يچه م نجايا! خانم جان -

 :بازگفت كجايو لب و دهان سوخته شوكا همه قصه را  هيگر يصدا

 !...شيافتاد تو منقل آت! گوشهيباز يليبچه م خ! سآقا مهند -

 :ديكش اديدرمانگاه دوباره سرش فر پزشك

 !بچه رو سوزوندن نيا -
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 :زنگنه رو به خانم جان كرد و گفت مهندس

 ...اديممكنه سرش ب ييبچه تنهاس هر بال يوقت! خودت شيپ يآر يچرا اونو روزا نم!يدونستم تو بچه دار يمن نم -

 .گذاشت يلب و دهان شوكا م يرو يرنگ ديلحظه به لحظه پماد سپ يدكتر با دلسوز.سكوت شد يا لحظه

 :سكوت را شكست مهندس

 شيبچه ات هم پ.نيبش نييهمان طبقه پا ايكن،ب هيتو خانم جان برو خونه تو تخل!... ما رفتن شياز پ يآلمان يحاال مهندسا-

 !...شه يراحت م التيخودته،خ

رفت دوبارا  يكه م ياورد،درحاليآن طفل بخت برگشته را تاب ب يو اشكها ادهايتوانست فر ينم نياز ا شيجوان پ مهندس

 :كرد ديتاك

 .اريتو بردار ب هيباشه فردا اسباب و اثاث ادتي -

 

 70 صفحه

فته بودند و خانم ر هايآلمان.مهندس زنگنه و دوستش مستقر شدند يبعد از حادثه، خانم و شوكا در طبقه اول خانه اجاره ا روز

خانم جان ناگهان چهره  يها يرحم يبعد از حادثه مرگ پدر و ب يزندگ.،منزل كردند نييجان و شوكا در همان اتاق طبقه پا

 .گذاشت شيبود، به نما بايو ز ديچهره اش كه سپ يزد و آنسو نارخود را از برابر چشمان شوكا ك اهيس

روز جمعه دست شوكا را گرفت و . قه و محبت مهندس زنگنه جوان قرار گرفتاول مورد پسند و عال ياز همان روزها شوكا

سوخته كودك را به خنده  مهيو دهان ن ديخر شياو را با خودش به بازار كوچك شهر برد و چند دست لباس و كفش نو برا

هزار  يبا لبخند. اندازد يم رونيب نهينفرتها را از س نيتر قيعم ،يمحبتبا اندك .زنند يدر جا نم يكودك يحالتها. باز كرد

 يقدم به كوچه م يوقت. رنگ شده بود يپالتو قهوه ا كيكاله منگوله دار و  كياو دوباره صاحب . دهد يم ليلبخند تحو

حاالت شوكا  دنيمهندس زنگنه و دوستش از د. داشت يلحظه هم از ترس ربودن كالهش،دست از سرش برنم كيگذاشت 

ها را  تيحما نيداشت هم يكرد كه اگر فرزند يبود دختر مهندس زنگنه، چنان از او مواظبت م شوكا شده. زدند يقهقه م

 .نمود يشامل حالش م
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 :هفته بعد از انتقال خانم جان و شوكا، مهندس زنگنه كه نگران تكرار حادثه منقل بود به خانم جان گفت دو

لب و دهنش  يكه گذاشت ستيبچه ن نيا فيح! بخوابه ما شيخرم كه شبها پ يشوكا م يكوچك برا يتخت سفر هيفردا  -

 !...بسوزه

چند روز بعد كه .دانست يزنگنه از همان شب حادثه ،به خانم جان مشكوك شده و در دل او را مسبب حادثه م مهندس

 :كرد و گفت  دييرا تا دشيبود،پزشك ترد دهيمهندس پزشك درمانگاه را د

 .من مطمئنم كه مادرش لب و دهان بچه را با انبر داغ زده است -

 ليفام كياز منظر افكار او كه در !رفت يم يافتاد دندان قروچه ا يلب و دهان سوخته شوكا م اديزنگنه هر بار كه ب مهندس

 .ن بودممك ريغ _آنهم از جانب مادر در حق بچه  _ يرحم يب نيدار بزرگ شده بود تصور چن شهيمرفه و ر

كرد و مهندس زنگنه چنان  يدر قلب مهندس جوان جا م شتريلحظه به لحظه خود را ب شيو هوش باال هايزبان نيريبا ش شوكا

 يحرف م يشوكا با دوستش مهندس صفائ يها يو نكته سنج يكودك مظلوم شده بود كه اغلب درباره بهره هوش نيا فتهيش

 !...افتم يم ندراليقصه س ادي كنميم هبچه نگا نيدونم چرا هر وقت به ا ينم! مهندس: زد

 :شد يم كيپدرگونه زنگنه اغلب شر يهايدر شاد يصفائ مهندس

نكنه بچه خودش !بچه بكشه نيا يبه سر و رو يدست دميهرگز ند! زنه،انگار موكل جهنمه يبه دل نم يمادرش اصال چنگ -

 !...نباشه؟

 :گرفت و گفت نييرا پا شيصدا زنگنه

 !نميشناسنامه شو بب ديبا ييجورا هيراستش  -

را  شيهايكند، خانه راحت ،حقوق خوب و دله دزد تيدانست اگر شوكا را آزار و اذ يخانم جان خوب م د،يجد طيشرا در

: ديچيپ يگذاشت اما در دل از حسادت بخود م يتا آنجا كه ممكن بود سر بسر شوكا نم نيدهد، بنابرا ياز دست م كجاي

 رونيناخنات ب رياز ز يكه كرد ييها ياونوقت تمام خوش رن،يم نجايا ازشه و  يتموم م تشونيمامور نايره اصبر كن باال خ((

پدرش نشانده بود،  يكه در اعماق روح خانم جان پنهان شده بود، مهندس زنگنه را بجا يا نهيو شوكا فارغ از ك...)) كشم يم

از خانه  ينبود كه مهندس دست خال يروز.كرد يجلوه م يكه گذشت روابط زنگنه و شوكا بصورت پدر و دختر واقع يدو ماه
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 ياش م دهيكنان خودش را به پدر تازه از راه رس يشوكا داشت ، شوكا شاد يبزرگ برا ايكوچك  يا هياغلب هد. وارد شود

 :تگف يكرد و م يرساند و دستش را دور گردن مهندس حلقه م

 ؟يآورد يبرام چ! بابا مهندس -

 آد؟ يبهت م نميبپوش بب رهنويپ نيدخترم بدو تو اتاقت ا -

 يو مهندس جوان به دوستش م ستاديا يبر لب، برابر بابا مهندس م ايدر كيبه وسعت  يبرتن و خنده ا ديلباس جد شوكا

 :گفت

همه  نيكاش ما آدم بزرگها ا!...من از ته دل معتقدم كه از بچه معصوم تر فقط خودشه!... يپر هي! فرشته هي! نيتو را خدا بب -

 ...ميگرفت يم اديصفا و صداقت را از اونا 

شوكا در كمتر از دو ماه به ملكه ساختمان مبدل شده بود، .كرد يفشرد و نوازشش م يم نهيوقت شوكا را پدرگونه به س آن

و اگر خانم جان  ديپسند يشد كه شوكا م يم دهيخر يشد كه شوكا دوست داشت،لباس يم پخت يغذائ. حكم، حكم او بود

 !كرد يتوانست از حرص و حسادت مهندس و شوكا را با هم انبر داغ م يم

 يلب رودخانه ظرف م يزمستان يشب يو سرما يكي، در تار يبچه روستائ كي يته مانده غذا يبرا شيكه تا دو ماه پ يدختر

 .كرد يم يزندگ يقصر افسانه ا كيدر  يحاال درست چون پرنسس ختير يصدا اشك م يفشار سرما بشست و از 

جشن تولد  شيبابا مهندس برا.خود شد اتيسال ح نيگذشت، شوكا در اسفند ماه همان سال وارد پنجم يهم م ياز پ ماهها

ساكنان اطراف .بود به تن شوكا پوشاند  دهيخر يروز نيچن يسفرش به تهران برا نيبلوز و دامن كه در آخر كيگرفت، 

 كيدر. گشودند يم شيبه رو يخود را با مهربان يخانه ها يهازبان را دوست داشتند و در نيريخانه مهندس دخترك ش

و بانك  يعمارت شهربان گريبود و در سمت د يانتظام يرويسرهنگ فرمانده ن كيمتعلق به  يسمت خانه مهندس، خانه ا

 يم رمرفت و همسر سرهنگ و دو گماشته اش خود را با او سرگ يصبحها كه مهندس نبود بخانه سرهنگ م شوكا.نوشهر يمل

 يلباسها يطشت بزرگ يگماشته ها تو.كنان وارد خانه سرهنگ شد،همسرش نبود يل ياز روزها شوكا ل يكيدر . كردند

وارد  يدر لباس نظام يناگهان مرد بلند قامت. گذاشتند يسربه سر شوكا م يشستند و در هر فرصت يسرهنگ و خانمش را م

هر دو گماشته به حالت . كردند يو در سكوت او را تماشا م ستادهيا امهم پشت در خانه با احتر يخانه شد، عده ا اطيح
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و دست راستش را به عالمت سالم  ستادياز دو گماشته سرهنگ خبردار ا ديبود به تقل يشوكا كه مقلد خوب ستادند،يخبردار ا

 .باال برد ينظام

از حركت خبردار و . به شوكا انداخت يبه گماشته ها و نگاه ينگاه ديرس يم ياخمو و عصبان اريبلند قامت كه بنظر بس ينظام

 .باز شد شياخمها يشوكا كم يسالم نظام

 ؟يكوچولو تو دختر سرهنگ -

 :پاسخ داد يجد يليدر حالت خبردار، خ شوكا

 ...من دختر بابا مهندسم! جناب سرهنگ! نه -

 :تكان داد يبلند قد سر مرد

 !...ميدونست يخودمون نم ميپس ما سرهنگ -

 :خاص كودكانه اش گفت يزد و با سرزندگ يهمچنان لبخند م شوكا

 !...خوشگلتره يليلباستون از لباس جناب سرهنگ خ يول -

 .داد يوارد خانه شد و محكم سالم نظام مهيسلحظه سرهنگ صاحبخانه سرا نيهم در

 !...حاضرم يچاكر در خدمت گزار -

كه در چهره سرهنگ افتاده بود جاخورد و  ياز وحشت.بدهد يسالم نظام يبود كه سرهنگ به احد دهيند چوقتيه شوكا

 .آورد نييدستش را آرام پا

 .انداخت نيبلند قامت دست انداخت و هر دو پاگون سرهنگ را با خوشت كند و بر زم سرهنگ

 !...كن يمن به تو گماشته دادم كه تنكه زنتو بشوره؟برو خودت را به زندان معرف! پدرسوحته -

مت به طرف سرهنگ بلند قا.رفت رونياز در ب يسخن اياعتراض و  چيه يكه سرهنگ با احنرام عقب گرد كرد و ب ديد شوكا

 .دو گماشته برگشت

 !زود!زود!... پادگان ديشما هم بر! پدرسوخته ها -

 !))نكنه منو انبر داغ بكنه.(( كه بر خانه وآن فضا مسلط شده بود، شوكا را دچار وحشت كرده بود يزيوهم انگ سكوت
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كا مجددا از ترس دستش را به شو. و تند به شوكا انداخت زيت يبلند قامت هنگام خروج از خانه برگشت و نگاه سرهنگ

 يدوستانه ا يآنها با هم خداحافظ... شوكا هم لبخند زد.بر لب آورد يآن سرهنگ اخمو،لبخند. باال برد يعالمت سالم نظام

شوكا كه دوباره به . عبور سرهنگ بلند قامت،كوچه باز كردند يبرا بودند ستادهيكه پشت در ا ياديز يعده .كرده بودند 

را گرفت و  شيبازو يودكانه اش رجعت كرده بود بدنبال سرهنگ از در خارج شد كه چند قدم باالتر،دستك يحالت شاد

 .صاحب دست مهندس زنگنه بود د،يبطرف خود كش

 ؟يداد يسالم نظام يبه ك يدونيم!... دختر خوشگلم يبود كارهيوسط تو چ نيا نميبب ايب -

 :تمام پاسخ داد  يبا غرور شوكا

 !...جناب سرهنگ -

 .و جلو چشمان شوكا گرفت ديكش رونيب بياز ج يمهندس اسكناس بابا

 !...عكسش رو اسكناسه...! بابا مهندس!... بابا مهندس -

 :فشرد شيسر شوكا را به پا مهندس

 !...خياسمت رفت تو تار! دختر بامزه من -

انفجار  ياش به نوشهر آمده بود تا به ماجرا يمصر يباير زو همس عهديپادشاه باتفاق ول. ديچيزود در نوشهر پ يليخ ماجرا

از معدن سنگ و صحبت با مهندسان  ديشاه بعد از بازد.كرده بود برسد يرا كشته و زخم يمعدن سنگ نوشهر كه عده ا

افتد كه  يم افتد و از طبقه دوم بانك نگاهش به دو نفر سرباز يراه م يبانك مل ديساختمان جد دنيد يبرا يرانيو ا يآلمان

 :پرسد ياو از فرماندار م. لباسند يمشغول شستوشو

 ست؟يخانه ك نيا -

 .رساند يبه عرض م فرماندار

 ...خانه سرهنگ -

 ...رود يبه خانه سرهنگ م كسريو  ديآ يم نيياز پله ها پا تيشاه با عصبان و

داده و آن مرد خشن و قدرتمند را  يدانستند كه او به شاه درجه سرهنگ يهمه م. شوكا قهرمان روز نوشهر شده بود حاال
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سالم  ديخواستند تا خودش تقل يآمدند از شوكا م يدوستان مهندس هر وقت بخانه مهندس زنگنه م. بخنده انداخته است

 .ديبازگو نما شانيبود برا مطلق اريكه صاحب اخت يبكند و صحبتش را با مرد ينظام

 

 .شب مهندس زنگنه، خانم جان را به اتاقش فرا خواند كيبود كه  ديسال جد مهين

 !باهات حرف دارم نيبش نجايا ايب! خانم جان -

 .زنانه اش متوجه شد كه هرچه هست مربوط به شوكاست زهيغر يجان رو خانم

 .برگردم كرمانشاه گهيدو هفته د ديمن تموم شده، با تيمامور! خانم جان نيبب -

 :جان چاپلوسانه گفت خانم

 !نيسالمت باش نيهرجا هست... انشاء ا -

 :گفت يجد يليضمن ابراز تشكر خ مهندس

 نيكه ا فهيدارم، ح يتو كرمانشاه خونه زندگ. دارم يچه قدر بهش دلبستگ يدون يم. خوام شوكا رو با خودم ببرم يمن م -

فرستمش مدرسه، تا دانشگاه پاش  يم رم،يگ يناسنامه مبه اسم خودم براش ش! كه داره هرز بره ياستعداد نيبچه با ا

 !ادياز كار در ب يزن بزرگ هيهم  ديشا. واسادم

خدمتكار و  كيشد و به  يتر م نياو روز بروز سنگ. حاضر به از دست دادن شوكا نبود يطيشرا چيخانم جان تحت ه اما

 .داشت ازيمثل شوكا ن يريكارگر سربز

 تيوضع نيمنم تو ا. بچه هي نيهمه مردم هم شاهدن، اما منم و هم ن،يبه دخترم محبت كرد يليمهندس شما خ يوااهللا آقا -

 !...خوام يدست م يعصا هي

فرصت مناسب شناسنامه خانم جان را  كيدرباره خانم جان و شوكا كرده بود و در  يقاتيمدت تحق نيا يزنگنه كه ط مهندس

 :گفت يبود با اوقات تلخ دهيهم د

دونم  ينم! دهيبنام خورش يمادرش زن س،ياسمش هم تو شناسنامه تون ن! سيشوكا بچه شما ن! خانم نيبا من روراست باش -

 مرده؟ ايزنده س 
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 .به مقابله بر خاست يجان با لحن خش خانم

شستم و من بزرگش كردم، من پاش ن يول.و حرفتون هم درست باشه نيمنو كرده باش يمهندس ممكنه شما جاسوس يآقا -

 !...ختميداشتم و نداشتم به پاش ر يخون دل خوردم ،من هرچ

 يقبول كند و خوب م يخواست هر جور شده شوكا را به فرزند يو در تنگنا بود، او م ياز جا برخاست، كامال عصب مهندس

 شيكيه،ي يروان ارانميجامعه پر از ب.(( بچه خواهد آورد نيسر ا يچه بالئ ندهياحساس در آ يزن خشن و ب نيدانست كه ا

 !))خانم جان نيهم هم

كن بابا مهندس منو با  يكار ايخدا: زد يخوش حرف م يداد و در همان حال با خدا يبود و گوش م ستادهيپشت در ا شوكا

 !كنه ياون منو دوباره داغ م! ترسم يمن از خانم جان م!...خودش ببره

 :نوشت  يكاغذ يزنگنه و خانم جان بود، رو يكه شاهد گفتگو يصفائ مهندس

و دوست و آشنا  ليافتد كرمانشاه و جلو فام يهفت خط است، فردا دنبالت راه م يزن از اون لكاته ها نيمهندس جان ا(( 

 ...))كند يم يزيهزار جور آبرور

 يبه بچه عادت كرده بود،م سالكي نيدر ا. فشرد يرا م شيسكوت كرد، بغض گلو يا قهيچند دق. را خواند ادداشتي مهندس

 .ستيهم ن هايبه آن سادگ هيقبول كند اما حاال متوجه شده بود كه قض يخواست او را به فرزند

 يخدا رو خوش نم. دم يرو م لشيتحص نهيمدرسه، من هز يبچه رو بفرست ديبا يول!... ندارم يحرف يگ يم نطوريحاال كه ا -

 ...بمونه سواديشعور و استعداد ب نيبا ا يآد دختر

 .دست خانم جان گذاشت يبرد و هزار تومان تو بيلحظه مهندس دست به ج نيا در

 !...پول درسشو بخونه نيپول رو بذار بانك الاقل تا كالس ششم با هم ني؟ايفهميم! مدرسه فقط پنج تومنه هيشهر!خانم نيبب -

 !...د جز پولتوانست ظاهر كن يخانم جان نم يقلوها يخنده بر لبها ،يعامل چيه

 !دم بچه را بذارم مدرسه يبه شما قول م! خدا عمرتون بده آقا مهندس -

 :ديپرس مهندس

 قول شرف؟ -

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٥

 !بله قول شرف -

 !...منو با خودت ببر! بابا مهندس! بابا مهندس: ديدو يمهندس م ليكنان بدنبال اتومب هيبعد شوكا گر روز

دانست كه  ينم ديو او شا ندياش را نب يخداحافظ يكرد تا شوكا اشكها يبه جلو نگاه م ميمستق يجوان كرمانشاه مهندس

 يشد، صدا ديمهندس در خم راه ناپد لياتومب نكهيهم. كند ياش وداع م يدارد با دوره خوش زندگ يو زار هيشوكا هم با گر

 :ديچيپ وكاآهنگش در گوش ش نيدورگه خانم جان در تلخ تر

و داد راه  غيكرفتم و ج يتو بودم آبغوره م يخوب منم جا!... ريآبغوره نگ نقدريا!... دختره نمك نشناس پررو گهيبسه د -

 ...يكن هيهم گر دينازكشت رفت با!... نداختميم

 :و گفت ديو خشن بخش يعصب يحالت شيخانم جان بصدا نجايا در

بخوره و راست راست را  دنينم ينون مفت كه به كس! يبكن ،كاريريادبگيكار  ديبا!... بگو چشم گميم يلحظه هرچ نياز ا -

و نازش  اديخوشش ب نقدريا يچغله بچه كوفت هيآدم از  شهيداشت، آخه م يبنظرم اون مهندس مغزش پاره سنگ بر م!... بره

 .ميفتيبمون رو جمع كن راه  هيحاال هم زود اثاث!... يمهندسو فراموش كن باهرچه زودتر بابا مهندس، با ديبا!... بكشه

 كجا خانم جان؟ -

 !گفتم بگو چشم و رو حرف منم حرف نزن يهرچ! سوال يسوال ب-

 :شوكا بازگو كند يگرفت برنامه خودش را برا ميجان اما ظاهرا تصم خانم

 !...ميمون يو همون جا م ميريگ يم يكار هياونجا من دوست و آشنا دارم،  ان،يغاز مير يم كسري نجاياز ا -

پر از ترس و  يو دوم يو نفرت نسبت به نژاد انسان نهياز ك زيلبر يخود بودند، اول يها شهيكا هر كدام در اندجان و شو خانم

نفرت خانم جان نبود و هنوز  ليدال افتنيو  ليو تحل هيشوكا پنج ساله هنوز قادر به تجز! خانم جان رانهيدلهره از رفتار شر

از همه . ابديگفت ب يزن كه به او مادر هم م نيامان ا يب ينجات از فشارها يبرا يراه نه،بچگا يتوانست جز واكنش ها ينم

وحشت از  ديد يخانم جان را در كنار خود نم يبود، اگر لحظه ا اتيح نياو به ا يخانم جان تنها طناب وابستگ نكهيبدتر ا

. ديد ينم يكرد، آشنائ ينگاه م كه يياو به هركس و هر جا. گداخت يناشناخته تمام بدنش را م يمثل تب و لرز ييتنها

 ينم نيكره زم نيرا در ا ياز بابا مهندس، جز خانم جان، احد يبود كه حاال بعد از مرگ پدر و جدائ يكس يجوجه تنها و ب
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 ديد يم يعقب مانده از گله، همه آدمها را بشكل گرگ يگمشده در صحرا، بره ا يجوجه ا ت،يهو ي،ب شهير يتنها ، ب.شناخت

 يحامل خانم جان و شوكا از رودسر عبور كرد ناگهان دماغ كوچك شوكا، بو ونيكام كهيهنگام. كه قصد جانش را داشتند

با  ختهيآم تشيبكند مظلوم يخواست از خانم جان درخواست يم يوقت شهينگاه مظلومانه اش كه هم!ليعمو اسماع. ديآشنا شن

 .دوختخانم جان  اليخ يشد، به چهره ب يترس و لرز م

 ؟يزد يخودتو به موش مردگ نطوريكه ا يبگ يخواه يم يچ! يآها -

 !...ليعمو اسماع شيپ ميخانم جان بر -

را  شيدندانها. كند ياو شانه خال يفشارها ريگردد تا از ز يم يزيدانست كه طفل پدر مرده، دنبال دستاو يجان خوب م خانم

 .هم فشرد ياز شدت خشم رو

 ،يپس بد ديتقاص پدرتو با يتا عمر دار ؟يذارم از چنگ من دربر يم يكرد اليخ!... ينيبب لتويمگر خواب عمو اسماع -

 چيكلفت برام گذاشته، تو رو به ه هياز من گرفت ، فقط  زوياون گور به گور شده با مرگ خودش همه چ. يمنو بكن يكلفت

 !دم ياز دست نم يمتيق

خانم جان هرگز . رديگ يهرطور شده شوكا را از او م فتديبه شوكا ب دانست اگر برادر محمد چشمش يخوب م يليزن خ آن

سربرادرش  لياسماع كباريكردند و  يازدواج با او سرزنش م ليفراموش نكرده بود كه خانواده شوهرش بارها محمد را به دل

 :بود دهيداد كش

تو  يفهمند خانوم چه سابقه درخشان يمردم كور و كرند و نم يكن يم اليرودسر؟ خ شيآورد يرا به چه جرات كهيزن نيا -

 !كنم يپاشو تو خونه من بذاره قلم پاشو خرد م!... رشت داره

خانم جان در .ادامه دهند انيغاز يشدند تا از آنجا راه خود را به سو ادهيپ ونيجان و شوكا اجبارا در رشت از پشت كام خانم

كه  يدر سه چهار سال. نندياو را نب يبود تا دوست و آشنائ دهيتر كش نييبود پا دهيكش سر يكه رو يخالدار ديرشت چادر سپ

 يبزرگ، مهمانخانه ا ينمايس كي،يعمارت شهردار دان،يسبزه م.داد ياز رشت رفته بود چهره شهر باز هم دگرگون نشان م

 گريد باياما رشت با آن زنان فر. ا جلب كردتوجهش ر ت،يجمع ادياز مهمانان ثروتمند بنا شده بود و ازد ييرايپذ يكه برا

و خوش اندام و با  مايخوش س يكه از آن شهر رفت،زن يروز. مبدل شده بود نداشت هيگوشت و پ ياو كه به انبان يبرا ييجا
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چانه و  ريبا دو سه غبغب ز نيبود چاق و سنگ ياما حاال زن. فروخت يو آسمان فخر م نيهواخواه بود، كه طبقه به زم يكل

 .انداختند يبه او نم ينگاه ميهم ن يمعمول يپف كرده و خشن كه آدمها يچهره ا

او با . راه افتاد انيصندوق عقب گذاشت و به سمت غاز ياش را تو هياثاث هيكرد، بق دايپ يا هيكرا ليجان بسرعت اتومب خانم

و اشنا هم داشت  ليدو فام يكيآشنا بود و  ياز نوجوان يو بندر پهلو انيغاز ديو جد ميقد يو گذرگاهها ابانهايكوچه ها و خ

 كينزد يخانه كوچك انش،ياز آشنا يكيبمحض ورود با كمك .بطلبد ياريكار و مسكن  افتني يتوانست از آنها برا يكه م

بزرگ  نيزم كيمجموعا در  گريد يخانه با دو خانه چوب نيا. و متروكه مانده بود ياجاره كرد كه مدتها خال انيساحل غار

برخورد امواج  يروزها صدا. وجود نداشت يحصار و مرز و بند چيسه خانه ه نيا نيمالك بود و ب كيساخته شده و متعلق به 

 .دادند يسرم يكنواختي يآوازها ،يشد اما شبها امواج بر سكنه ساحل يم دهيبا ساحل شن

مقصد خود را به  نكهيكرده و جارو بزند و خود بدون ا يريداد كه تمام خانه را گردگ تيبعد خانم جان به شوكا مامور روز

به خانه  يباف ريحص)) دار (( عصر بود كه خانم جان با دو تا  يحوال. كند خانه را ترك كرد هيته يغذائ شيبرا اي ديشوكا بگو

 .بازگشت

 .ديكاو ياو را م رهيخ رهيكه گرسنه مانده بود خ شوكا

 ؟يخور يبا چشات منو م يدار ه؟يچ -

 !...گرسنه م خان جان -

 !كه تغاره ستيشكم ن! يكوفت بخور -

 !...نخوردم يزيتا حاال چ شبيخانم جان از د -

 !بغلتد نيبود از پشت سر بر زم كيكه نزد ديشوكا كوب نايجان با مشت چنان به س خانم

 ...دم يمنم بهت غذا م ،يكن يم يفربايتو برام حص! اون ممه رو لولو برد! يمنم بابا مهندسم؟ كور خوند يكرد اليالبد خ -

حاال چطور شده كه غذا خوردنش . ديشن يم يربافيبار بود كه از حص نياول يدانست و برا ينم يربافياز حص يزيچ شوكا

 .داند ياز آن نم يزياست كه چ يوابسته به حرفه ا

 !...ميپول دار يليما كه خ! خانوم جان -
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 ...جان دوباره ژست حمله گرفت و شوكا از ترس چند قدم به عقب برداشت خانم

 ؟يدياون پول مال مدرسه رفتنه مگه از بابا مهندست نشن!ميكه دار ميپول دار!... حاال برام زبون دراز هم شده! پدرسوخته -

 .ديكش رونيب دهيپالس اريخ كياش نصف نان و  سهيخانم جان از ك. نشست نيزم يرو دانهيسكوت كرد، ناام شوكا

 !كوفت كن -

مورد پسند  شتريدانست، سبك كارش ب يحرفه را خوب م نياو ا. زود راه افتاد يليخانم جان خ يربافيكوچك حص كارگاه

 يرا ببافد كه به آن م ريحص يها سيداد كه گ ادياو به ضرب و زور و مشت و لگد و ناسزا به شوكا . بود يشهر يخانمها

 ))چهل(( گفتند

 

 

مخصوصا  ان،يدر غاز. خسته كننده و كسالت بار بود اريخانم جان وشوكا در آن منطقه پرت افتاده از مركز شهر بس يزندگ

حمل ونقل رونق گرفته بود  يها سيتازه و سرو يمغازه ها جاديا ،يساختمان يكارها ،يشمال يشهرها هيمثل بق ،يبندر پهلو

نكرده  يرييتغ نينوع خانه ها و پوشاك مردم كوچك تر يو حت يزندگ. اشتند ييجا يشهرها، هنوز نوآور هياما در حاش

 رد،يبپذ ينداشت تا مهمان ديپوش يخورد و م ياز آنچه م شتريب چكسيه. را از هم دور كرده بود گانيفقر مفرط، همسا.بود

ترسم  يم: ((بهم بزند يطوابر گانيخواست شوكا با همسا يخانم جان هم اصال حال و حوصله معاشرت نداشت و دلش هم نم

 !...))باز بشه از من بدزدنش دهيچشم و گوش ورپر

 يكرد كه در نوشهر و خانه بابا مهندس، به هرجا دلش م يفكر م ييرا دوست نداشت، به روزها ينوع زندگ نيا شوكا

 يبود كه خانم جان برا يشوكا زمان يزندگ يتنها لحظات دوست داشتن.و با همه بگو بخند داشت ديكش يخواست سرك م

راه با ساكنان  يلومتريك يكه پس از ط افتي يم يرفت و او فرصت مناسب يم يبندر پهلو اي انيبه مركز غاز رهايفروش حص

و زن هم مثل  ديپوش يبودند كه مرد كت و شلوار م يخانه زن و مرد نسبتا جوان نيصاحب ا.شود يهمباز يانيخانه اع نياول

زود  يليدو دختر خ نيا. هفت ساله نهيماهرخ نه ساله وتهم.آنها دو تا دختر هم داشتند.برد يرا راه م خودش يشهر يخانمها

بود  دهيهم از او خر يريبه كومه خانم جان زده و حص يسر يگرفتند، خانم خانه كه به بهانه ا يرابباز مهيشوكا پنج سال و ن

بخور ! زميبخور عز: گذاشت يم يبشقاب غذائ شيخانم جان برا ابياست و اغلب در غ يدانست كه شوكا دچار كم غذائ يم
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 !...يريقوت بگ

خانم .غذا بلند شد يسوختگ يخود در سكوت مشغول كار بودند بو يربافيكه خانم جان و شوكا در كارگاه كوچك حص كروزي

 :و به شوكا تشر زد ديگوشت آلودش را با سر و صدا باال كش ينيجان ب

 !...آد يم يسوختگ ياومده؟ بو ين چسر غذامو نيبرو بب -

ساكنان آن سه . هم مسئول بود يو غذاپز يكرد بلكه در نظافت و ظرفشوئ يبه خانم جان كمك م يربافينه تنها در حص شوكا

. پال بلند شده بود گيدود از د د،ياجاق دو يبسو. ساخته بودند يآشپز يبرا يبا سنگ و آجر هر كدام اجاق رانه،يكومه فق

 ...ستاديا ياز ترس داشت مقلبش 

 !...خانم جان پال سوخت -

 نيبر زم هوشيب اطيكه شوكا گلوله شد و در وسط ح ديرا برداشت و چنان محكم به ساعد شوكا كوب يربافيجان دار حص خانم

 :دنديكردند بطرف شوكا دو يم ينشسته و پرحرف يكاريكه از زور ب هيدو زن همسا. ديغلط

 !بچه مرد!يبچه را كشت! خانم جان  -

 :تكان داد يجان سر خانم

 !بادمجون بد آفت نداره! زده يخودشو به موش مردگ! نيشما را بخدا لوسش نكن -

. و دادش به هوا رفت غيشوكا چشم باز كرد و با هجوم مجدد درد، ج د،يسر و كله شوكا پاش يرو ياز خانم ها سطل آب يكي

 :دست شوكا خم شد يرو نهيابقصد مع هيخانم همسا

 !هم دستش شكسته باشه ديشا!... دكتر مشيببر ديبا! دست بچه ورم كرده! ايخدا -

مرتبا از . رفت يبار نم ريشكسته بند محل ببرند اما خانم جان ز شيپ ايكردند تا شوكا را به دكتر  يدو خانم اصرار م هر

 :گفت يفشرد و م يماستخوان تر قوه اش  يو نفرت، غبغبش را رو ظيشدت غ

 !...سين يشناسمش مردن يتوله سگ كه من م نيا! خوابه يورمش م -

كرد، و بعد  نهيدست بچه را گرفت، معا. شوكا آمد دنيبد شيو ماهرخ از ماجرا خبردار شد و باتفاق بچه ها نهيمادر تهم فردا

زن زبان  نيا. بچه ها بفرستد تا دستش را با روغن و زردچوبه ماساژ دهد شيكرد كه الاقل هر روز او را پ يخانم جان را راض
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كند كه شوكا را به  يخانم جان او را راض يبرا ييايدو سه ماه آمد و رفت و آوردن هدا زداشت و توانست بعد ا يچرب و نرم

 .مكتب خانه بفرستد

مكتب خونه  نيبره مدرسه، خوب بذار هم ديبا هگيشه، سال د يم يوارد شش سالگ اديزمستون كه ب! خانم جان نيبب -

 !...خودشو برا مدرسه رفتن آماده كنه ك،ينزد

اگرچه هرروز . داشتند يتينه چندان مناسب فعال يطيدر شرا يميقد يمكتب خانه ها د،يهنوز در كنار مدارس جد آنروزها

حاضر نبودند بچه  ديهم در برابر مدارس جددولت در مكتب خانه ها را خواهد بست و مردم  يبود كه بزود نيصحبت از ا

 شتريدرجه دوم و سوم مرسوم نبود، ب يكودكستانها در شهرها سيتاسخود را به مكتب خانه بفرستند اما چون هنوز  يها

 .كردند يو كودكستان استفاده م يدبستان شيخانواده ها از مكتب خانه به عنوان پ

بمحض بازگشت به خانه  نكهيسه روز صبحها شوكا را به مكتب خانه بفرستد بشرط ا يشد كه هفته ا يجان بزحمت راض خانم

 يحيشوكا كه رفتن به مكتب خانه را زنگ تفر.ببافد)) چهل((برسد و هم  يو ظرفشوئ ي،هم به رفت و روب خانه و آشپز

مكتب خانه از  يگرچه مال .و روانه مكتب خانه شد رفتيرا پذ نخانم جا يطاقت فرسا طيدانست همه شرا يخود م يبرا

نظافت مكتب خانه را هم بر  نيخانم جان در خانه آگاه شده بود و بار سنگ يعالقه شوكا به خواندن و نوشتن و فراز از فشارها

 يو مشقت م يسخت خوددو برابر سهم روزانه  ح،يسه روز زنگ تفر يشوكا بخاطر هفته ا قتيدر حق. دوش او گذاشته بود

شوكا  يتنها دلخوش! مكتب خانه يخانم جان و مال. كرده بود دايانه بابا مهندس حاال دو تا ارباب سنگدل پدرد زيعز. ديكش

تمام ساعدش را با زرده تخم مرغ و زرد چوبه و روغن ماساژ  كماهيو ماهرخ بود كه  نهيآشكار و پنهان مادر تهم يتهايحما

 .بازگشت يكوچكش بحالت عاد تذس جيداد تا بتدر

 يتنگ شده بود ول شيكه داشت برا يتيچ راهنيبود و دو سه تا پ دهيقد كش ياندك. شوكا شش ساله شد د،يماه كه رس اسفند

تمام سواحل شمال  يبهار ياسفند ماه آن سال، باران ها لياز اوا. رفت يو به مكتب خانه م ديپوش يبود آنها را م يبهر زحمت

شد و دوباره  يم يآفتاب يهوا اندك يدو روز د،يبار يباران م كسرهيتا پنج روز سه  هگا. خود گرفته بود سيچتر خ ريرا در ز

 :روز صبح خانم جان به شوكا گفت كي يطيشرا نيدر چن. افتاد يخطرناك راه م يها البيباران بشكل س

 !به مكتب خونه ير يهفته نم نيا -
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 .شوكا گرد شد و دلش به هراس افتاد يچشمها

 !كنهياهام دعوا مچرا خانم جان؟ مال ب -

 ...رميهرطور شده طلبمو بگ ديبا س،يخوب ن يكار و كاسب!... ارده جان دنبال طلبم ميخوام بر يم -

 هيگرفته در جلو و شوكا شب هيچاق و چله و پ يخانم جان نبود، صبح زود، خانم جان چون اردك ياز اراده ناگهان يزيگر راه

گفتند و  يم)) ارده جان (( از مناطق آستارا را  يدر آن زمان بخش. در پشت سرش به راه افتاد دهيسرمازده و تك يجوجه اردك

 ليو اتومب ونيدانست هدف خانم جان كجاست؟ چقدر راه است، با كام يشوكا نم. برد يماصطالح را بكار  نيخانم جان هم هم

 !همان دنيو فحش و ناسزا شنسوال كردن همان . كشد يچند روز سفرشان طول م اده،يپ ايروند  يم

پدر شوكا بود و  يادگاريكه  يخانم جان پالتو كهنه و مندرس قرمز رنگ. ديبار يم كنواختيآسا و  ليس يبهار يها باران

نداشت و در  يگريپالتو مندرس، لباس گرم د نياز ا ريشوكا غ. ديتنگ شده بود بزور و ضرب به تنش كش شيبشدت برا

 .شد يم يكودكان زمستان يبرا صازد، هوا مخصو يم يباران نكهيهم ران،يبهار شمال ا

 انيم يو باتالق يجاده جنگل كيبه ارده جان، از  دنيرس يبپردازد و برا يو سوار ونيكام هيخواست كرا ينم يجان حت خانم

 ينم يكم و كسرخورد،  يگرفته بود كه اگر چهل و هشت ساعت هم غذا نم هيو پ يخودش آنقدر چرب. كرد يبر استفاده م

 ايبلند  يناگهان از پشت بوته ا يگاه دند،يد يم يبندرت عابر ر،يدر تمام مس!رديبم يشوكا هم به درك كه از گرسنگ. آورد

و  يپر از گل و ال نيزم. ديترسان يجست و شوكا را تا مرز مرگ م يم رونيو ب ديكش يماغ م يگاو ،يجنگل نيزم يبرآمدگ

با سوز  يآب، مخصوصا وقت يماشد و سر يشوكا كه مناسب راه رفتن در جنگل و جلگه نبود پر از آب م يبند ياغلب ،كفشها

داشت و  يبرم يبلند يرفت، گامها يخوب راه م يليتنومند خ كليخانم جان با آن ه. اورد يشد اشكش را در م يهمراه م

ساعت از دو بعد از ظهر . كند ياو را همراه شيابپاتواند پ يكرد كه همسفر شش ساله اش نم يهم فكر نم كباري يبرا يحت

از باران و لرزان از سرما ناگهان زد  سيتوقف كرد تا ناهارش را بخورد، شوكا خ يا قهيده دق يجان برا مگذشته بود كه خان

 ...هيگر ريز

 چه مرگته؟ -

 .اميتونم ب ينم گهيد! خسته م -
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 :خونسرد گفت يليجان خ خانم

 !جا بمون نيهم!خوب -

توانست بكند؟ خانم  يشوكا در آن جنگل انبوه و آن سكوت مطلق چه م. بود يخودكش شنهادينوع پ كيخانم جان  شنهاديپ

 يم ياغلب سكندر. ختير يكند، آرام آرام اشك م يعصب شترياش خانم جان را ب هيگر ديترس يجان راه افتاد و او چون م

خطرناك  وانيح اي يگرگ نكهيخاست و از ترس ا يشد و دوباره برم يسرازسر م يدر عمق جدول اي يجدول اريخورد، بر ش

 .ديدو يكنان دنبال خانم جان م هيبه او حمله ور شود، گر يگريد

اثر  كرشيتنه غول پ يبود كه نه باد و باران رو يليخانم جان ف!... يادرسينه فر ،ي، نه آدم يشد، نه ده يم كيداشت تار هوا

آبش باال آمده و  يكه بر اثر بارندگ دنديرس يسرانجام به رودخانه ا!توقف اليشناخت و نه خ يراه م يداشت و نه خستگ

 نيكوچك تر ايآنكه سر برگرداند  يآب رودخانه گذاشت و ب انيرا م شيپاهاخانم جان . بود زيسرعت حركتش ترس انگ

 :تگف يدورگه و خشن ياز غرق شدن شوكا بخود راه بدهد، با صدا ينگران

 ...ايپشت سرم ب -

 :هيگر ريزد ز شوكا

 !...ترسم آب منو ببره يم! خانم جان -

 !...شم ياز شرت خالص م! خدا كنه ببره -

 فيبود اما شوكا هنوز بالتكل دهيخانم جان به وسط رودخانه رس. بوحشت انداخت شتريزن، شوكا را ب نيا يو ستمگر يسنگدل

كه سراسر آسمان را  يظيابر غل. شد يم كتريكرد، هوا هم لحظه به لحظه تار يم پا و آن پا نيو پر از ترس غرق شدن، ا

 !خانم جان!... خانم جان: زد اديچند بار فر. ديترسان ياو را م شترين موضوع بيافزود و هم يم يكيپوشانده بود بر شدت تار

را به گوش آن زن سنگدل  ادشيگذاشت فر يم يالبيو نه غرش رودخانه س ديشن ينه گوش خانم جان استمدادش را م اما

 ...برساند

كرد، هوا هم  يپا و آن پا م نيو پر از ترس غرق شدن، ا فيبود اما شوكا هنوز بالتكل دهيجان به وسط رودخانه رس خانم

ع موضو نيافزود و هم يم يكيكه سراسر آسمان را پوشانده بود بر شدت تار يظيابر غل. شد يم كتريلحظه به لحظه تار
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 !خانم جان!... جان نمخا: زد اديچند بار فر. ديترسان ياو را م شتريب

را به گوش آن زن سنگدل  ادشيگذاشت فر يم يالبيو نه غرش رودخانه س ديشن ينه گوش خانم جان استمدادش را م اما

 ...برساند

 

 يكي و،يهر دو چون دو د.افكند يبه رودخانه م يبه جنگل پشت سر و نگاه يكرده نگاه خيتاب و ترسان و  يب دخترك

دانست چه كند؟به كجا پناه ببرد، چه  ينم.گرفته بودند انيرونده و غرش كنان، او را در م يگريو ساكت بر جا و د ستادهيا

جارا  جيساحل انداخت، تا ه يقلوه سنگها يخودش را دمرو و رو رسكه كرد از ت يرسد؟ تنها كار يم ادشيبه فر يكس

تنها چشم آسمان ! يو نه رهگذر دلسوز ينه حام. حركت را بداند نيا يانكه خود معنا يب! در برابر مرگ ميلتس ينوع. ندينب

... خورد شوكا را از جا پراند يكه بر قلوه سنگها م يسم اسب يصدا... ديبار يم زيكريكودك  نيا يو تنهائ يبيغر يبود كه برا

مرد  ايآ. كرده بود ديرا كل شيوحشت وهراس از مرگ، داندانها. شد يم كيسوار بر اسب داشت به او نزد يروستائ يمرد

شوكا هر دو دست . شد كياسب سوار قدم قدم به او نزد يروستائ... برد؟ يآب م ياو را بر ترك اسب خود به آنسو يروستائ

 ايد، كمك بخواهد بو ديدر ترد. داشت يداد و چشم از آن مرد برنم يچانه اش فشار م ريكرده و ز شتزده اش را م خي

دزد و  يباشد گه بچه ها را م يويمرد اسب سوار همان د نينكند ا. اش را فلج كرده بود يريگ مينه؟ترس، مغز و قدرت تصم

توانست بفهمد چرا او از آن بچه  يم يبه آن كودك سرگردان نداشت، چه كس يتوجه نيكوچكتر يمرد روستائ!... خورد يم

به  يباز يبچه برا نيكرد ا يهم فكر م دياست؟شا ستادهيچه آنجا ا يپرسد كه برا يانه، نمدرمانده و سرگردان لب رودخ

 سراسب و سواركارش از كنار شوكا گذشتند، اسب دو دستش را داخل اب گذاشت، شوكا به پشت . كنار رودخانه آمده است

 يعبور از رودخانه م يموضوع فكر نكرده بود كه برا نيمطمئنا او هرگز به ا. شده بود زتريو هول انگ كترينگاه كرد كه تار

 د،يهم در گوشش نجوا نك يبيغ ينگفت، ندا يزيچ نيسوار كار اسب هم به او چن! تواند به دم اسب بچسبد و از آب بگذرد

 يآب م كه از يدر آن لحظات. دستش را به دم اسب گرفت و وارد آب شد اتيزه حفظ حيهم به فرمان غر ديشا ارياخت ياما ب

بزند، نه سواركار او را با شالقش از اسب جدا سازد و نه  يمسئله فكر كرد كه ممكن است اسب به او لگد نيگذشت نه به ا

هرچه بود . كرد نيو قومش چن يموس باهمچنانكه . باز كند يعبورش كوچه ا يبرا ليامكان داشت رودخانه، چون رودخانه ن
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همانگونه كه  د،يبه ساحل رس يوفت. كرد ياو را همراه متيبا مال زيداد و رودخانه ن از خود نشان زيشگفت انگ ياسب نجابت

به دنبال مادرش شروع  يدم اسب را رها كرد و سپس مانند بچه گراز يدرنگ چگونهيه يدم اسب را گرفته بود، ب ارياخت يب

 .كرد دنيدوبه 

از فاصله . شوكا هم بدنبالش. زار وارد جاده شوسه شد يبه چپ و راست، از كنار شال ينگاه يهمچنان گراز و ب زيجان ن خانم

 نيبدانند كه ا شيشاپيگذاشت مسافران ساكت جاده پ ينم يكيتار. كرد يم ياز زندگ تينه چندان دور نور چراغ حكا يا

 .بود كوچك بر سر جاده يخانه ا است؟اما از بخت شوكا، قهوه يبه كس لقمتع ايشده  زانيآو يچراغ بر سر در خانه ا

 !من خسته م! من گشنمه! خانم جان -

خانم جان در هنر .رفت مجبور به توقف كند يم كسرهيامان و  يخانم جان را كه ب يخواست به بهانه گرسنگ يشوكا م ديشا

 .استاد بود دنيداد كش

 !...بچه يكوفت بخور -

كه تنها ساكن قهوه  يشدند و خانم جان سفارش غذا داد، شوكا به دو مردوارد قهوه خانه . ظاهرا خودش هم گرسنه بود يول

 يم شتريموضوع شوكا را ب نيو هم دنديكش يآنها هم مثل آن مرد سواركار در سكوت نفس م.انداخت يخانه بودند نگاه

و  سيخانم جان آوردند تازه تن خ ينان و دو عدد تخم مرغ پخته برا عدددو  يوقت... خودش را به خانم جان فشرد. ترساند

از آن  يكي. شد يم دهيدولبش شن انياز م يبلند و نامفهوم يخورد و صدا يبهم م شيدندانها. باران خورده شوكا به لرزه افتاد

 يگرما. قهوه خانه برد جلو آتش نشاند يزميه يشوكا آمد، دستش را گرفت و او را به كنار بخار يدو مرد در سكوت به سو

شوكا به گردش  يدر رگها يخون به نرم. شوكا دلچسب تر بود يهزار بار از خوردن نان و تخم مرغ برا يزميه يربخا

 .انداخت هيبود كه او را به گر ديچنان شد شيشد، فشار درد پاها يبر او آشكار م يدرآمد و همزمان درد خستگ

 :ديجان سرش داد كش خانم

 !...غذا كوفت كن ايب!... چه مرگته گهيد -

 يطشت خال يبود تو يزميه يبخار يكه رو يدود زده ا يآورد، آب كتر يدر سكوت طشت بزرگ ،ياز دو مرد قهوه چ يكي

و  يسرمازدگ هيدانست كه در مراحل اول يخوب م يآن قهوه چ.كرد شيكرد و جلو شوكا گذاشت و شروع به ماساژ پاها

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٥

 :به خانم جان گفت رودوم  يقهوه چ.درمان، ماساژ با آب گرم است نيبهتر ،يخستگ

 !...رهيم يبچه م نيوگرنه ا ن،يجا بمون نيشب هم ديشما با! خانوم -

 .امشب برم ارده جان نيهم ديمن با! به جهنم كه مرد -

 !...نيبا خودتون ببر نيصبح برگرد!بچه نه نيا يول نيبر نيتون يشما م -

چون كنار  افت،يشفا  يآن مرد قهوه چ يهر دو شب را در همانجا ماندند، شوكا در دستها. جان ناچار سكوت كرد خانم

نگاه حقشناسانه شوكا به چهره ساكت آن قهوه  يهنگان خداحافظ.بود صبح لباسها به تنش خشك شده بود دهيخواب يبخار

 .سخنگو تر بود ياز هر سپاس يچ

 ...زد؟ ينم يه اصال حرفچرا اون مرد! خانم جان -

 !...الل بود! خفه خون -

حشره و  ونهايليرا در م يانداخت و روح زندگ يها موج م شهيو ب زارهايباران قطع شده بود، لطافت هوا در كنار شال صبحگاه

و  ديترسان ياول او را م ،يناگهان يها دنيشوكا قورباغه ها با جه يپا رياز هر طرف راه افتاده بودند،ز. كرد يخزنده زنده م

 .شده بود يكي عتيدر آن لحظه با طب يگريهر كودك د ثلاو م. انداختند يبعد به خنده م

 راهنيو پ تهيبا شل ياز خانه ها را زد، زن يكي يخانم جان در چوب.دنديرس يراه رفتند تا به دهكده كوچك لومتريچهار ك سه

 .و آشنا بودخانم جان با ا.باز كرد شانيكوتاه در را برو

 .گردم يبرم يتو امانت، من برم ده باال، عصر شيبچه پ نيا!فاطمه جان -

و  ديرس يونيشب را در همان خانه ماندند و فردا صبح، از بخت شوكا بود كه كام.جان رفت و عصر همان روز برگشت خانم

 .گرداند يبر م ادهيبرگرداند و گرنه خانم جان او را باز هم پ انيبه غاز مايآنها را مستق
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، حاال ...!!!!) نداده حيتوض نارويا گهيشكرت كه د ايخدا.( شوكا در كتاب خاطرات نانوشته اش گذشت يو تابستان زندگ بهار

قد . آمد يهشت ساله م يبنظر دختر يهوش و چه از نظر رشد جسمان اما چه از نظر بهره مه،يشده بود شش سال و ن يدختر

لطافت محض بود  ينوع.بسرعت در تن و بدن نازك و نرمش ظاهر شد ،يعوامل بلوغ جسمان ديرس يشكفته بنظر م شيو باال

 يتازه ا فهيهر روز وظ. شد يگرفت و نه متوقف م يم انيكه نه پا يروزانه ا فياز انجام وظا يو با آنهمه رنج و آزار و خستگ

دو  ديداد، با يرا انجام م _مكتب خانه يخانه خانم جان و خانه مال _روزمره دو خانه را يشد، حاال كارها يبر دوشش افزون م

به نوشتن مشق مشغول  ينور فانوس نفت ريافتاد، ز يسرخ و متورم خانم جان بحكم خواب بر هم م ياز شب كه پلكها يساعت

 :شد  يم ناتشيو لنگه كفش خانم جان ناچار به قطع تمر اديشد اغلب هم با داد و فر يم

كور ! جونم ؟نهيش يملكه مملكت م ياگه با سود بش يكن يم اليخ!... يسيچقدر پول نفت بدم كه تو سگ توله مشقتو بنو(( 

 ...))؟ياريسرها درب يتو يده سر يبه امثال تو اجازه م يك ؟يخوند

 .دانست يشوكا سم هالهل م يبود مخصوصا آن را برا التيشمن تحصجان د خانم

كالس شش  قيكه تصد يبحال روز يوا يباالتر بپر گهيد يسر و گردن از بچه ها هي يخوا يم يسواد و كتاب ندار -

 !ييقدم كوتاه نم آ كي ياز نشستن رو تخت پادشاه ،يريبگ

 كرهيتناسب چشم نواز پ ،يگذشت و شوكا با آن مالحت ذات يو انبر داغ م هيو كنا شين يشگيهم يو روز شوكا با چاشن شب

 !...زد يكرد و دم نم يخشونت را تحمل م نهمهيو خلق ا يخو ياش،نرما

در  يچه آرزوهائ!... است ياش دنبال چه نوع زندگ ندهيآ يبرا...گذرد؟ يدختر بچه تنها چه م نيدانست در ذهن ا ينم يكس

 ...خد؟چر يكاسه سرش م ريز

. بود دهيمازندران بحداقل رس يايسواحل در يشگينه سرد و نه گرم، رطوبت لزج وحشتناك هم يهوا.بود يزييروز پا كي

 نگونهيدر ا.اش را صاف كرد نهيبود كه خانم جان با زدن چند تا تك سرفه، س يباف سيمشغول گ يربافيشوكا در كنار دار حص

 ...گوش بفرمان شد. صادر كند يتازه ا دستورخواهد  يدانست كه خانم جان م يمواقع، شوكا م

 !بار بردمت خونه شون هي شيهفته پ! خانم يكبر شيپ ير يفردا صبح ، م! دختر نيبيب -
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 ...داره؟ كارميچ.گرفتم اديآره خانوم جان، خونه شون را  -

 :آنكه سرش را بلند كند ادامه داد يمشغول بود و ب ريجان همانطور كه انگشتانش به بافت حص خانم

 !يكن يبراش كار م ير يم -

 خانم جان؟خونه شو جارو كنم؟ ظرفهاشو بشورم؟ يچه كار -

دو تومن دادم  شيهفته پ نيهم! تونم جورتو بكشم ينم گهيمن د! مزدش هم خوبه! ده يبهت م يكار هيدونم باال خره  ينم -

 ...ممگه من رو گنج نشست. دميكفش برات خر هي

 يخوب م يليخ گرياو د. كه بابا مهندس به او داده بود اشاره كند اما بالفاصله دهنش را بست يخواست به هزار تومان شوكا

 !دانست اشاره به آن هزار تومان مهندس همان و كتك خوردن همان

 !...چشم خانوم جان -

 :كرد شيان صداخانم ج.فتديكه راه ب ديرا پوش راهنشيظرفها را شست پ يزود وقت صبح

 !يمون يگداها م نيع ه؟يچ نيا! نو را بپوش راهنياون پ!نه -

در  كهيخواست لباس نو بپوشد و از خانه خارج شود در حال يبار بود كه خانم جان از او م نياول نيا. متعجب برجا ماند شوكا

 .كفش نو صادر شود اي راهنيتا اجازه استفاده از پ ديكش يهزار بار منت خانم جان را م ديگذشته با

اتاق داشت و  كيهر طبقه خانه . كرد يم يخانه كوچك دو طبقه زندگ كي يو تو ابانيخ كيمحله باالتر،نزد كيخانم  كبرا

درآمدش از كجاست؟  ست؟يدانست كبرا شغلش چ يشوكا نم. كرد يم يدر همان طبقه اول زندگ شهيكبرا هم. منينش كي

از خانم جان بهتر بود و بهتر هم روزها و  يلياش خ يزندگهم رفته  ي؟ اما رونه ايهم دارد  يا ست؟بچهيشوهرش ك

 يگلدار م راهنيبست و پ يبسر م يدستمال شهيرنگ، هم يخاكستر يبا موها زنقش،يبود ر يزن. گذراند يرا م شيشبها

 .شوكا انداخت يبه سراپا يزيرآميكبرا نگاه تحق. ديمال يم دابيو در آن سن و سال سرخاب سف ديپوش

 !...برداره يباز سيشد خانم جان دست از خس ينم... كه تنت كرده ن؟ هيچه جور لباس نيا -

افتاده كه لباس  يمگر چه اتفاق! رنديگ يچرا امروز خانم جان و كبرا درباره سر و وضع و لباسش سخت م. متعجب بود شوكا

 يخواهند او لباس قشنگتر يم نكهيسن و سال از ا« در آ يدختركند اما مثل هر  يمهم جلوه م نقدريهر دوشان ا ياو برا
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 .خانم بدهد برانداشت كه به ك يبپوشد، خوشحال شد اما جواب

و  ريس نقدريكه مدتها بود ا ديدر بشقابش كش يمفصل يروز شوكا تا غروب به كار نظافت خانه پرداخت، كبرا خان غذا آن

به طبقه دوم  ند،يآ يم يزن و مرد يكه هر دوساعت ديد يخانه، م يشوكا ضمن انجام كارها.از سر سفره بلند نشده بود يراض

 يطاقچه م يرو يكنند، اسكناس يم يبا كبرا خانم خوش و بش ن،ييبه طبقه پا ندگرد يبرم يروند و بعد از ساعت يساختمان م

 يكبرا خانم م يبرا يپول نييكنند و چرا بعد از بازگشت به طبقه پا ير آن باال چه مآنها د. (( شوند يگذارند و از خانه خارج م

زشت و زننده  يبد دهن بودند و كلمات اريآمدند، بس يكه بخانه كبرا خانم م ياز زنان و مردان يبعض... )) روند؟ يگذارند و م

 يم يشتاب و عجله داشتند و طور يليزدند و خ يكمتر حرف م هايشد و بعض يراندند كه شوكا از شرم قرمز م يبر زبان م

 يدر چوب زاز آنان، شوكا مامور شد كه برود از در يكيهم با اشاره  كباري. ترسند يم يزيرفتند كه انگار از چ يآمدند و م

شب هنگام در بازگشت بخانه، خانم . بود بالفاصله كبرا خانم را خبر كند ستادهيپشت در ا يرا نگاه كند و اگر كس رونيخانه، ب

توانست مفهوم رفتار تازه خانم جان را درك كند  ياو نم. آمد يم يعاد ريو غ بيكرد كه بنظرش عج ياز او م يجان سواالت

 .م سردرآورداو در خانه كبرا خان يخواهد از كارها يبزند كه خانم جان م دستوانست ح يرا م نياما ا

 يراهنيپ شيفروختند و برا يآماده م يبرد كه لباسها يشوكا را به مغازه ا يدست و دلباز تيفردا كبرا خانم در نها صبح

 ...او و همه همسن و ساالنش بود راهنيكوتاهتر از پ يليكه خ ديخر

 .كنه يباهام دعوا م! آد بپوشم يخانم جان بدش م! كوتاهه يليخ رهنيپ نيا!... كبرا خانم -

 :زد و گفت يزيخنده تمسخر آم كبرا

 يشب هم كه برم ،يپوش يخونه من م يآئ يصبح كه م ،يجلو خان جان بپوش ايتو كوچه و  رهنتويپ نيحاال الزم نكرده ا -

 ...يآر يخانم جان، درش م شيپ يگرد

 يدارد كه تو يبيمگر چه ع. تواند در خانه كبرا بپوشد يم است كه فقط يراهنيچه پ نيدانست ا ينم مهيشش سال و ن شوكا

 .ديآ يهم به او م يليشده كه خ يكه او هم صاحب لباس قشنگ ننديكوچه هم بپوشد تا بچه ها بب

 يفحش و كتك خوردن از خانم جان، حاال زن دنينبود، بعد از مدتها شن يمسئله ا شيسوال، برا نيا يبرا يكردن پاسخ دايپ

 مكتين يخوراند، او را رو يخوشمزه و چرب و نرم به او م يخرد، غذا يلباس نو م شياش حاضر شده كه برا يدر زندگ

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٩

 يهم كم يكند و گاه يزند ، سرش را شانه م يكند، صورتش را رنگ م يم يدارد عروسك باز نكهينشاند و مثل ا يم يچوب

... خانه بپردازد يكه دائماً دست به جارو به نظافت و شستوشو خواهد يو از همه مهمتر از او نم... زند ياش م نهيگالب به س

گذاشت، كره و  شيرو يجلو اصبحانه ر ينيكبرا س.آمد، سرحال و سرزنده وارد خانه شد يبود كه بخانه كبرا م يروز سوم

 ...))خوب بخور چون امروز باهات كار دارم: (( عسل و كلوچه

 كبرا خانم؟ يچه كار -

كه  ياتاق طبقه باال، تو از اون درخت رنيمهمونام م يكه وقت نهياز امروز كارت ا! گم دختر يم يچ نيكن بب خوب گوشاتو باز -

 .كن فيبرام تعر ايكنن و بعدش هم ب يم كارياتاق چ يآنها تو ينيباال و بب يروبرو پنجره طبقه باالس بر

چه جور  گريد نيا.فرق دارد گرانيد يبا خانه ها زشيهمه چ نجايا.(( داد يهاج و واج، به دستو رات كبرا گوش م شوكا

كبرا  يو برا نميبا چشمان باز بب ديكنند كه من با ياون اتاق چه م يزن و مردها تو نيمگر ا... است كه به من داده اند؟ يشغل

 ))كنم؟ فيخانم تعر

 برود و خودش را به شاخ و برگ توانست از آن باال ينردبان گذاشته شده بود كه او م كيدرخت  ريدرخت نگاه كرد، ز به

 ياز آن باال م ديكه او با يدرخت. و داخل را تماشا كند ندياز شاخه ها كه نسبتا كلفت بود بنش يكي يدرخت برساند و آنجا رو

 ينگاه م اطيو پر بود كه اگر هم مهمانان كبرا خانم از پنجره به ح دهيچيدرخت نارون بود و شاخ و برگش آنقدر پ كيرفت 

 !يكن يم يباز يبگو كه دار دنديكبرا خانم به او گفت اگر هم تو را د نند،يتوانستند او را بب يردند، نمك

كرد و هر دو را به طبقه  يكبرا طبق معمول با آنها خوش و بش. زن و مرد جوان وارد خانه كبرا شدند كيكه  دينكش يطول

 نيتا ا. كه به او محول شده انجام بدهد يا فهيدوم فرستاد و بالفاصله به شوكا اشاره كرد كه از درخت ناروان باال برود و وظ

رحم بزرگ  يخشن و ب يدست زن رياز آنجا كه ز. بود دهيشياندين ديچه خواهد د اتاقموضوع كه در آن  نيلحظه شوكا به ا

برخوردار بود بسرعت مانند  يلطافت، از قدرت و نرمش كاف نيو مشكالت كنار آمده و بدنش در ع هايانواع سختشده و با 

كه  ديبا چشم خود د نكهياما هم ستادياداشت  يكه چشم انداز مناسب يشاخه ا ياز درخت باال رفت، و درست رو يبچه گربه ا

. آمد نييباشد، بسرعت از درخت پا دهيد يخطرناك يند آنكه مار سمكنند مان يزن و مرد دارند لباسشان را از تن خارج م

 بايشوكا تقر. ديپر نييچه آنطور با عجله از درخت پا يبرا ديكرد و پرس شينظر داشت صدا ريكبرا كه با دقت شوكا را ز
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 :ديبند آمده بود و بزحمت و به كمك فرو دادن آب دهان، توانست بگو شزبان

 !...كندن يداشتن لباساشونو م... اونا...اونا... آخه -

 اديو  ينيبب ديرو با زايچ نيتو همه ا!... آرن يلباساشونو درم شنيتو اتاق تنها م يمردا و زنها وقت! نداره يبيع نكهيخوب ا -

 !...يريبگ

 .بود دهيو نشن دهيند يزيچ نياش چن يهرگز در زندگ شوكا

 !...بده يليآخه خانم جون، خ -

 .گوش شوكا خواباند ريز يمحكم دهيصورت داد و كش رييوحشتناك تغ يويخانم پس از سه روز محبت، ناگهان به د كبرا

 !رو درخت باش نييو برگشتن پا دنيكه مهمونا لباس پوش يزود برو باال و همونجا بمون و تا وقت -

 !...بده يليآخه خانم خ -

كبرا خانم كفشش  ديد يافتاد و وقت هيبلند به گر يبا صدا. بدل كرد يرنگ شوكا را به قرمز تند يچهره مهتاب ده،يكش نيدوم

 :آورد تا او را محكمتر بزند گفت يرا درم

 ...باال رميچشم كبرا خانم م -

 شيپا رين زشد و اگر نردبا ريسراز نييروبرو شد كه بسرعت به پا يبا منظره ا نباريدوباره از درخت باال رفت اما ا شوكا

 .كرد يسقوط م ينبود مطمئنا از ارتفاع سه چهار متر

 شيچه قدر لنگه كفش به پشت و بازو ديشوكا نفهم. بود ستادهيدرخت نارون منتظرش ا ريخانم لنگه كفش در دست ز كبرا

كبرا خانم . ديدو يو آنطرف م نطرفيو ا زديم يكوتاه يها غيكه در تنگنا افتاده باشد ج ياصابت كرد، او چون بچه گربه ا

كه از  يصورتش زد و با خشونت مرگبار يخودش را تو راهنيو پ ديكش رونيبود از تنش ب دهيشوكا خر يكه برا يراهنيپ

 :زد اديبود فر ديبع زنقشيو ر انساليآن زن م

 !...نشه داتيپ نطرفايهم ا گهيد! دست خانم جونت يبرو ال -

او را در مشت  ياما چند قدم مانده بخانه وحشت تازه ا. چون انار آب لمبو، بطرف خانه راه افتاد ده،يكتك خورده و له شوكا

 كهيخانم جان وقت.و آن طرف پرسه زد نطرفيتا غروب ا. كتكش خواهد زد يحساب ينافرمان نيخانم جان هم بابت ا. گرفت
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 كنفريخواست با  يدلش م يليآمد خ رونيخانه كبرا باز  يوقت. تا آن موقع هم خدا بزرگ است. شد منتظرش بود كيهوا تار

را  شيمهمانها يجاسوس يدرخت دزدك يخواهد كه از باال يداند چرا كبرا خان از او م يم ايآ ديپرس يزد و از او م يحرف م

و ماهرخ زد  نهيبه خانه تهم يسر. داد ياما واقعه از نظر او آنقدر شرم آور بود كه جرات بازگو كردنش را به خود نم... بكند؟

شد، به عادت همه كودكان  يبا آنها مشغول باز يشان با او كمتر بود از ما جرا حرف بزند اما وقت يبا آنها كه فاصله سن ديشا

 ندممكنست خانم جان انبر داغش ك نكهيكبرا را و فكر ا بيو عج يطانيدرخواست ش يحت زيشد كه همه چ يچنان گرم باز

 .پردس يبفراموش

شوكا از  يچيو سرپ يكرد انگار از نافرمان ياو را نگاه م يجور. خانم جان منتظرش بود. بود كه شوكا وارد خانه شد غروب

 يشام شب كته پال با مرغ و مقدار يخانم جان دستور داد برا. نگفت زيچ چيبود اما ظاهرا ه افتهيدستورات كبرا خانم اطالع 

 اطياجاق نگذاشته بود كه خانم جان با عجله به ح يهنوز قالمه را رو يت دست بكار شد ولشوكا بسرع!خام بار بگذارد ريس

 :خانه آمد و به شوكا گفت

 !...رهيگ يم ريس يدهنت بو يپال بگذار يال ريخواد س ينم -

كته پال  يال ريس ديگو يدارد كه خانم جان بدو بدو آمده و م يبيچه ع ريمگر خوردن پلو با س.دوباره بفكر افتاد شوكا

 !...ردينگ ريس يدهان مرا دارد كه بو يكبرا خانم متوجه لباس من است، خانم جان هوا... نگذارد؟

باالخره خودش .نگفت يزيزند خانم جان چ يم يخانم جان درباره حادثه آن روز حرف نديشام شوكا هرچه منتظر شد بب سر

 :را گرفت و به خانم جان گفت شيدست پ

 ...رم خونه كبرا خانم يفردا نم من! خانم جان -

 :ديكارد در هم فرورفت و پرس غهيخانم جان مثل دو تا ت دهيپهن و كش ابروان

 ا؟ين گهيشده؟ خودش بهت گفت كه د يچرا؟چ -

 :مخصوص خودش پاسخ داد يبا همان لحن كودكانه و سادگ شوكا

 .انداخت رونيبعدش هم منو از خونه ش ب...كرده اهيزد، با لنگه كفش تموم تنمو س يلياون منو خ! خانم جان -

 .داد رونيب سنهياز  يجان غرش مخوف خانم
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وقتا  يليكبرا خانم هم مثل منه كه خ يكرد اليو خ يكرد يالبد زبون دراز! دستش درد نكنه!...خوب كرد كه ادبت كرد -

 كتكت زد؟ يخوب سر چ!...بخشم يگناهتو م

 .زد هيشرم و خجالت در چهره دخترك سا ينوع

مهمونا تو  نيكه هروقت مهمون اومد خونه ش،رفت طبقه باال، تو هم از دار و درخت باال برو بب گهيكبرا خانم م! خانم جان -

 !كنن يم كارياتاق چ

 :گفت يساختگ تيكرده باشد با عصبان يدر توطئه شركت داشته و نقشه را خود طراح شيكه از پ يكس هيجان شب خانم

 يم يكردن صاف و ساده جا خال گاهين يهم اوساس، برا يليخ يگل و گشادت برا دله دزد يچشما!...داره يبيخوب چه ع -

 !ده؟

 :با همان صداقت كودكانه اش گفت شوكا

 !...بده يليآخه خ -

شما  يهرچ.غلط كردم يگ يو م يبوس يكبرا خانم دستشو م شيپ يريفردا صبح خودت م نيهم!...بد وجود كثافت توس -

... يكن يم فيبراش تعر يريم يديد يهرچ ،يكن يرو دار،چشماتو خوب باز م يريبعدش هم م!...كبرا خانم نييبفرما

 ...گفتم؟ يچ يديفهم

انداخت و سكوت كرد، اما خانم جان دست  نييسرش را پا ديايخانم جان انبر داغ را بردارد و بسراغش ب نكهياز ترس ا شوكا

 .بردار نبود

 !كنم يبگو چشم اطاعت م -

 !...كنم ياطاعت م!چشم -

با او  يباز كرد اما بر خالف انتظارش، كبرا طور شيدر زد،كبرا در را برو.فردا صبح ترسان و لرزان عازم منزل كبرا شد شوكا

 .بود فتادهين ياتفاق چيه روزيكرد كه انگار د يمهربان احوال پرس

 !...خودم شيپ نيبرو لباساتو عوض كن، بش!تو ايب -

 ياز قور شيفورا برا افت،ياز دست رفته را به آن زن باز نانيلبخند كبرا خانم، اطم نيچنانكه رسم كودكان است، با اول شوكا
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نگذشته بود كه زنگ خانه بصدا  يمساعتين. داد و كنار كبرا خانم نشست رييفاصله لباسش را تغ نيو در هم ختير يچا

 :باز كند اما كبرا خانم دستش را گرفت و گفت شوكا بلند شد تا برود در خانه را. درآمد

 .كنم يخودم درو باز م! نيبش -

در  ياز ال. كبرا خانم كه بنظر خودش از دو سه روز گذشته هم نرم و گرم تر شده بود به شوق آمده بود ياز محبت ها شوكا

قدم بداخل خانه  يائيدر يرويدر لباس ن سه چهار ساله ، ستويمرد جوان ب كيكبرا خانم در را گشود، .متوجه كبرا خانم بود

اصالح كرده  نيملوان سرش را دور تا دور با ماش. گفت و گو با ملوان جوان شد لآهسته مشغو يكبرا خانم با صدا. گذاشت

مودبانه  يليخ شيداشت و حركات سر و دستها ينيملوان چهره دلنش! يگفتند،آلمان يمدل اصالح در آنروزها م نيبه ا. بود

خانم گذاشت و بعد هر دو وارد  برادرآورد و كف دست ك ياسكناس پنج تومان كياش  يبغل فياو از داخل ك. ديرس ير مبنظ

 ...اتاق شدند

 

 :به شوكا اشاره كرد كبرا

 !...اريب يبرا آقا چائ زود

ملوان  يگذاشت موجب شگفت يم شيرا بنما شيرانها يدياز سپ يبه تن داشت و اندك يكوتاه راهنياز جا بلند شد،پ شوكا

 :سديپر يحوصلگ يجور اتفاقات را نداشت، با ب نيجوان شده بود اما او وقت تفكر به ا

 !...با خودم ببرمش خونه و برگردم پادگان ديمن وقت ندارم با...آد؟ يچرا نم! پس اون دختر خانم كجاست -

بغل گوش ملوان جوان  ينارنجك يگوئ.گذاشت يم مرد جوان شيرا پ ينيسرش را بسمت شوكا چرخاند كه داشت س كبرا

 يرگها. ديلرز يم رتيچانه اش از شدت خشم و ح. بزحمت آب دهانش را فرو داد د،ياز جا پر بايتقر. منفجر كرده بودند

بخصوص آن دسته كه با كتاب و روزنامه آشنا بودند از عقب  ،يرانيدر آن روزها جوانان ا. گردنش آشكارا متورم شده بود

بودند كه  هايرفع عقب ماندگ يبردند و آنچنان خالصانه در پ يبشدت رنج م ياروپائ يكشورشان نسبت به كشورها يماندگ

جوانان  نيا. نديكشورشان بزدا خيسال گذشته را چند ماهه از چهره تار صديس ستيدو يهايخواستند عقب ماندگ يم يگوئ

از  يكيدانستند و  يم يمل فهيوظ كيكشورشان را  يرفع عوامل عقب ماندگ يو تالش برا دنديشياند يپاك و مقدس م اريبس
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دست  نيجوان ملوان هم از ا نيا. آوردند يكشور را هم فساد و فحشا بحساب م يقهقهرائ ريها و س يمجموعه عقب ماندگ

ورطه نجات  نيفتاده است از اچون كبرا ا يبه دام زن ياثر فقر و ناآگاه ريكه  يدختراناز  يكيداشت  ميجوانان بود كه تصم

كند همه حس  يم شنهاديرا به او پ يكه كبرا، دختر بچه شش هفت ساله ا ديد يخود انتخاب كند اما وقت يداده و به همسر

 .كرد يم يكبرا خال نهيخود داشت در س با ياش را بجوش آمد كه اگر تپانچه ا يو مذهب يانسان يو آرمانها يوطن پرست

 يببرم و بجرم بچه دزد يبچه را به شهربان نيحاال ا نيتونم هم يم يدون ي؟ميديبچه را از كجا دزد نيا!...پدرسوخته لكاته -

 ...زندون ندازمتيب

 شكشيبه ملوان جوان پ يمتيگرانق هيكرد هد يفكر م. شده بود ريكه انتظارش را نداشت غافلگ ياو به گونه ا د،يترس كبرا

مجازات وادار كردن دختران كم سن و سال به خود . و زندان قرار گرفته بود بيو تعق تيال در آستانه شكاكرده است اما حا

 .منصرف كند تشيكرد ملوان را از شكا يم يزنان است سع نگونهيرسم ا چنانكهوحشت زده و چاپلوسانه، . كم نبود يفروش

!... نيبچه تو اتاقه حرف نزن نيخواستم خدمتتون بگم كه تا ا يدختر بچه اشاره كردم؟ م نيمن چرا به ا نيشما متوجه نشد -

 ...نيخودتون ببخش يمنو به بزرگ

اش  يناگهان ياز اقبال خوش شوكا بود كه مشتر نيهم ا ديافتاد، شا ياز خشم و خروش نم يقيطر چيجوان به ه ملوان

 :ديملوان از شوكا پرس. و مذهبش بود تيمل بنديآنچنان پا

 ؟يكن يكار م نجايو مادرت كجان؟ چند وقته ا ه؟پدرياسمت چ!...چارهيدختر ب -

 !...كنم زيكه خونه كبرا خانم و تم نجاياون منو فرستاده ا!...بابام مرده تو نوشهر،خانم جان مادرمه! اسمم شوكاس -

 :ديباز بر سر كبرا نعره كش ملوان

 ؟ياونو بفروش يخوا يو مت يتو را بكنه ول يدختر بدبخت و فرستاده كه كلفت نيمادرش ا -

 :دوباره به التماس افتاد كبرا

 بهش دست زده؟ يتا حاال كس يبچه بپرس نيبهتره از ا يكن يبه خدا اشتباه م -

 :دينجات دهنده از شوكا پرس كيبازپرس و  كيدر نقش  ملوان

 !گه؟يراست م كهيزن نيدختر جون ا -
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 چه خبره؟ نيبمن گفت برو باال دار و تو اتاقو نگاه كن بب يول! بله  -

 .برد يكبرا پ يطانيبود و بالفاصله به نقشه ش يزهوشيجوان ت ملوان،

 !ها؟ تف به اون صورت كثافتت يچشم و گوش بچه را باز كن يخواست يم -

 .ديكش رونيهنگام ملوان جوان دست شوكا را گرفت و با خود از آن خانه ب نيا در

 دختر جون، خونه تون كجاست؟ -

 ...محله اشاره زد يبا انگشت به محوطه انتها... ديد يدر خود نم يو قدرت پاسخگوئ ديلرز يهنوز هم م دهيترس جوجه

. فرستد يم يخانه ا نياست كه كودكش را به چن يرحم چگونه موجود يمادر ب نيا ديپرس ياز خودش م ياحساسات ملوان

و سرش  رديگ يرا در دامن خود م يخطرناك يافع نيچرا جامعه چن. نكشته است رلگديآن زن را ز هنوز متاسف بود كه چرا

 .ديجلو در خانه شوكا رس يكند؟چند لحظه بود ملوان احساسات يپا له نم ريرا ز

 ...نجايا اديبرو بگو مادرت ب -

 نيجا خورد، البد ا ديبار يكه دست شوكا را در دست گرفته و شراره خشم و غضب از چشمانش م يملوان دنيجان از د خانم

 .كرده است يبچه باز هم گردنكش

 !...شده جناب ملوان يچ -

 :ديپرس يبا همان تند ملوان

 ؟يدختر نيتو مادر ا -

 .دكار به شناسنامه و دادگاه بكشد خودش را جمع و جور كر نكهيجان از ترس ا خانم

 شده جناب ملوان؟ يچ! بله كه هستم -

 .كرد يصورت خانم جان پرتاب م يتو ديانداخت كه با نيزم يبه رو يظيتف غل ملوان

كه بچه  يكش يتو خجالت نم! بچه معصومو با پنج تومن به من بفروشن نيخواستن ا يبشه مادر مقدس؟ م يچ يخواست يم -

 ه؟يكارها چ نجوريجرم ا يدون يم...؟يفرستيم يخونه ا يتو به همچ

 .زد يو نفهم يخودش را به سادگ. افتاده بود يجان در بد مهلكه ا خانم
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 ...جناب ملوان؟ يچه كار -

 .كوفت نيرا محكم بر زم شيپاها ملوان

 گذره؟ يم ياون خونه چ يتو يتو خبر ندار يعني -

 .صفت را خورده است طانيدجنس شب هيهمسا كي بيفر يكرد كه از شدت سادگ يرا باز يجان نقش مادر خانم

! ده يتومن هم م هي يماه... خواد يدختر بچه م هي يدم دست يكبرا خانم گفت كه برا كارا! نه غمبريبه پ ريبه پ!بخدا نه -

 گهيبچه خرج داره، سال د.كنم يم يربافيبچه برام نگذاشته، خودم حص نيجز ا يراثيجناب ملوان شوهرم مرده، ارث و م

 فيكبرا خانم كار بكنه كه براش ك شيپ يكدوم پول؟ گفتم بره دو سه ماه بابذارمش مدرسه،  ديشه با يهفت سالش تموم م

 .و كفش بخرم

 .شد مينبود، تسل ريمادر ساده دل و فق كينقش  يفايهم در ا يبد شهيخانم جان كه هنرپ يدر برابر استداللها ملوان

 نيا. همسر و همدل داشته باشم هيخواست  يندارم، دلم م يهم آشنائ يبندر پهلو يتو! نماليمن اهل رودبار گ! خانم نيبب -

 هيكرد  يم شنهادشويكه پ يدختر دونستميكنه، اما نم يبا من زندگ اديتونه ب يشناسه كه م يم يكبرا خانم به من گفت دختر

 !...نيند يگرگ آدمخوار يهمچ هيست بچه معصومو بد نيدم كه ا يم قسمتشما را بخدا !... بچه شش هفت ساله س

و  ديرس ينجات داده خوشحال بنظر م يملوان مهربان و خوش قلب دخترش را از چنگال چنان گرگ نكهيجان ظاهرا از ا خانم

 يدختران معصوم را م يشود كه جلو نابود يم دايمثل او پ يو پاك فيشر يمملكت هنوز هم آدمها نيا يتو نكهيمرتبا از ا

 .كرد يخدا را شكر م رد،يگ

گرگ آدمخوار و سود پرست نجات بدهد،  كيرا از چنگال  يتوانسته بود بره معصوم و كوچولوئ نكهيجوان از ا ملوان

از  يو وقت ديخانم جان شوكا را بداخل خانه كش. كرد و رفت يسفارشها، خداحافظ نيو بعد از آخر ديرس يخوشحال بنظر م

 :گوش شوكا نواخت ريز يمحكم دهيكش دش ديدر خم كوچه ناپد كه ديدرز در خانه،ملوان را د

 ياريدرب يپول هيخواستم برا خرج و مخارج مدرسه ت  يم... ؟يدرآورد بميباز جلو مردم ننه من غر! ايح يپدرسوخته ب -

 يخرجت نم يشاه كي گهيمن د!يفرستم گدائ ياز فردا صبح تو رو م! خوب ايبس يبخودت و من كمك كن يخوا يحاال كه نم

 !كنم
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 فهيسرش انداخت و طبق وظ يرو يبلند و مشك يدردانه پدرش محمد ومهندس زنگنه ، بامداد روز بعد پارچه ا زيعز شوكا

او هرگز در طول عمر كوتاهش نه . قبرستان شهر راه افتاد يبسو يگدائ يكه خانم جان بر عهده اش گذاشته بود برا يا

 يكنار ورود شهيهنرپ كيمانن  دياما حاال با ستيچ يشگيهنرپ دانستيبود و نه م دهيد شينه نماصح كيدر  يا شهيهنرپ

 .اندازنديب شيبرا يكند كه دل مردم بر او بسوزد و سكه ا يباز يرا به گونه ا ميتيو  ريفق يقبرستان شهر،نقش كودك

رحم :گرفته بود نيعابر يسر،چندك زد و دست راستش را به سو يبر رو يقبرستان پارچه مشك يكنار راه ورود شوكا

 !...نيرحم كن ميتيبه من ! نيكن

خانم جان اگرچه اخم كرد .شوكا شد و ان را بخانه برد و كف دست خانم جان گذاشت بيپنج ريال نص يروز گدائ نياول در

غروب  ياز آن پس شوكا از اول صبح تا دمدمه ها.دبو يكم و ناقابل است اما در دل از كاركرد شوكا راض يليكه پنج ريال خ

روزها، هنگام  نياز هم يكيدر .برد يخانم جان بخانه م يسه تا پنج ريال برا نيب يكرد و مبلغ يم يجلو قبرستان شهر گدائ

راه  يدخانم جان زده و بگو بخن يجلو در پهلو به پهلو يتخت چوب يافتاد كه رو يبازگشت به خانه چشمش به مرد تنومند

 :خطاب به شوكا گفت زيكرد و خانم جان با لحن تند و ت يشوكا سالم. انداخته بودند

بعد  ،يبوس يو دستش و م يكن يخونه، اول سالم م يگرد يبرم يهر روز وقت! لهيكائياسمش آقا م! آقا شوهر منه نيا -

 !انجامش بده يگفت بگو بچشم و فور يهرچ

داشت  يپرپشت و مشك يو محكم، ابروان دهيچيپ يپهن و عضالن يمتوسط، شانه ها يبود چهل ساله با قامت يمرد ليكائيم

اوقات  شتريب يول رفتيپذ يامد م يم شيپ ينداشت، هر كار ينيشغل وحرفه مع.پوشاند يرا م شياز چشمها يبخش كهيبطور

در صنعت كفش كاربرد  يدر آن زمان انار جنگل.فروخت يكفاش ها م بهو  ديچ يم يرفت و انار جنگل ياطراف م يبه جنگلها

 .داشت

 :رساند گفت يصاحبش را م يكه سنگدل يبه شوكا انداخت و با لحن زيدآميتهد ينگاه اهشيابروان س رياز ز ليكائيم
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 آد؟ يازت برم يچه كار نمياول برو كفشهامو پاك كن بب -

گرد و خاكش را گرفت و  يبا كهنه ا.را برداشت ليكائيم يد، كفشهادر شكم گرسنه اش فرو كن ياز آنكه لقمه ا شيپ شوكا

 :ديسرش داد كش ديپائ يشوكا را م يرچشميكه ز ليكائيگذاشت،م شيسرجا

دستمال  هيو با  يگرفت يدستمال گل و شل كفشو م هيبعد با  ،يكرد يم سيچرم و با آب خ دياول با... تموم شد؟!نيهم -

 !...رنيگ يمن ماست چقدر كره م هيكنم از  يم تيبعدا حال!...كار كردنت نيارواح بابات با ا!يكرد يخشكش م گهيد

 :كرد رو به خانم جان كرد يم ميخانه تحك يكه بسرعت قدرت خود را در فضا ليكائيم

از خونه  مريگ يكار كنه دمشو م ينجوريا ؟اگهيكه چ يديو آبشو م ؟نونيداشت گرشين يرو برا چ يوجب مين نياصال ا -

 !..رونيب ندازمشيم

آن  ياز فردا. كوچكش را كنار سفره تا كرد و نشست يدر سكوت پاها. شقاوتها عادت كرده بود نگونهيحاال به تحمل ا شوكا

اما ظاهرا ! كرد ينوازشش م كيرك يو ناسزاها يهم با چندتا توسر ليكائيخورد،م يكه از خانم جان م يياز كتك ها ريروز غ

 هوشيرا ب ليكائيم كروزيچون درست دوماه بعد از ازدواج مجدد خانم جان، ديرخچ يبسود شوكا م يچرخ زمانه اندك نباريا

 ادياو به . كف اتاق افتاده بود،وحشتزده شد يجان رو ميكه حاال ن كليه يآن مرد قو دنيشوكا از د. از جنگل بخانه آوردند

 يكه خانم جان باز مرده ا ديافتاده بود و ترس يچوب مكتين يحركت رو يو ب هوشيافتاد كه ب اتيروز ح نيپدرش در آخر

 ليكائيم! او را زده است)) آل((و  دهيدرخت جادو خواب ريز ليكائيگفتند م يمردم دور و بر م. دوشش به قبرستان ببرد يرو

از  يو جسدش را به گورستان بردند و سه روز بعد خانم جان عده ا ستاديبعد نبض و قلبش ا كهفتهي. امديهرگز بهوش ن

 يبرا يپول خوب ليكائيكه م ديار خانمها شن يكياش را دعوت كرده و مشغول بزن برقص شدند و شوكا از  يميقددوستان 

 :به خانم جان زد و گفت ياز دوستانش چشمك يكي يخانم جان گذاشته و رفته است و حت

 !...خود تو بود ليكائينكنه آل آقا م!ن خانم جا نميبب -
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گذاشت اما هنوز تا اول  يكه به بابا مهندس داده بود او را به مدرسه م يطبق قول ديخانم جان، با. هقت ساله شد شوكا

به طور  كروزيفرستاد اما  يبه قبرستان م يگدائ يخانم جان طبق معمول هنوز هم شوكا را برا.مانده بود يپنج ماه ز،چهاريپائ

دنبالش  ليكائيها به او خبر داده بود كه خواهر زاده م هياز همسا يكي. مكان كند قلن يگرفت به بندر پهلو ميتصم يناگهان

 .خواهد يداشته و او سهمش را م يپول و پله ا ليكائيم ديگو يگردد و م يم

 ياصل ابانيبه خ دهيبيچس ياز ااق ها يكيدر  يشد، خانم جان موفق شد اتاق يتابستان بود و هوا داشت گرم و چسبنده م اول

كرد و بعد از چند روز كه سر و  رياتاق دا كياش را در همان  يربافيخانم جان كارگاه حص.خودش اجاره كند يشهر برا

 .كرد دايپ يرفت كار يگر به قبرستان نميه حاال دشوكا ك يمحل آب داد برا يتو يگوش

گشت، منم گفتم  يپرستار بچه م هي اليكنه دن يم يزندگ هايكينزد نيكه هم يخانم ارمن هي!... دهيگم ورپر يم يچ نيبب -

اون از  شيپ يقرون به من بده و تو بر ستيب يقرار شد ماه! كنه ياز بچه ت نگهدار يتونه درست و حساب يخانم شوكا م

 ...يبچه ش مواظبت كن

 :افزود شيجمله را هم به گفته ها نيسكوت كرد و بعد ا يجان لحظه ا خانم

 !يخواب يشبها هم همونجا م -

 يخانم ارمن نيگفت ا يبار م نيمخصوصا كه ا ديترس يگرفت م يم شيكه خانم جان برا يچشمش از هر لقمه ا شوكا

 ستينطورياگر ا...خورد؟ يرود و غذا نم يزند، راه نم يمثل ما حرف نم ست؟مگهيمگه مثل ما آدم ن يچه؟ ارمن يعنياست،

 است؟ يارمن نديگو يپس چرا م

 :ديزده از خانم جان پرس وحشت

 مثل ما آدمه؟ يخانم ارمن -

 .چهره شوكا كشاند يجان نگاه غضبناكش را رو خانم
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 لولو خور خوره باشن؟ يخوا يها هم مثل ما آدمن، م يارمن! دختره احمق -

 :دوكتفش فرو برد انيسرش را در م شوكا

 !هي يارمن يگ يآخه شما م -

 يخانم ارمن نيگفت ا يبار م نيمخصوصا كه ا ديترس يگرفت م يم شيكه خانم جان برا يچشمش از هر لقمه ا شوكا

 ستينطورياگر ا...خورد؟ يو غذا نم رود يزند، راه نم يمثل ما حرف نم ست؟مگهيمگه مثل ما آدم ن يچه؟ ارمن يعنياست،

 است؟ يارمن نديگو يپس چرا م

 :ديزده از خانم جان پرس وحشت

 مثل ما آدمه؟ يخانم ارمن -

 .چهره شوكا كشاند يجان نگاه غضبناكش را رو خانم

 لولو خور خوره باشن؟ يخوا يها هم مثل ما آدمن، م يارمن! دختره احمق -

 :و برددوكتفش فر انيسرش را در م شوكا

 !هي يارمن يگ يآخه شما م -

 

 ينكنه از اون زنهاست كه م.(( دينخواب يجان حوصله بحث و گفت و گو نداشت،اما شوكا تاصبح از ترس خانم ارمن خانم

شوكا زا ترس خودش را پشت سر خانم .شد يفردا صبح بدنبال خانم جان روانه خانه خانم ارمن!...)) مكه؟يبچه ها را م نديگو

خانمها ندارد  ريبا سا يتفاوت چيه يرا گشود شوكت مطمئن شد كه خانم ارمن خانهدر  يزن ارمن يجان پنهان كرده بود اما وقت

نام  نيا. اسم زن فلور بود.امديكه اصال خوشش ن غلتانديدهان م يرا تو شيجمله ها يزند جور بخصوص يحرف م يفقط وقت

زن گذاشته  نيا يكه رو است يچه جور اسم گريد نيذهن كودكانه شوكا را بخود مشغول كرد، ا يهم مدت بيو غر بيجع

بود پا به  كينزد بيو غر بينام عج نيا دنيكرد، شوكا بعد از شن يدر بغل داشت كه او را آلفرد معرف يفلور بچه ا...اند؟

 .فرار بگذارد اما خانم جان پس گردنش را گرفته و محكم نگه اش داشته بود

افشانده  يشانيپ يحلقه حلقه رو ينديخوشرمگش را به طرز خوشا يموها.بود يپوست و مو طالئ ديسپ يخانم خانه، زن فلور،
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و هشت  يو در س بايز يكوتاهش او را زن نيآست راهنيزد اما پ يچاق م يكم.به قرمز بود ليو ما ديپوست صورتش سپ.بود

 يزد در برابر لب و دهان گوشتالود و ب يلبانش وول م يكه مدام رو يدائملبخند  كي. داد يم شيجذاب و دلربا نما يسالگ

شانه  يرو مانهيخانم فلور دستش را صم.رديآرام بگ يشد كه شوكا اندك د،سببيترسان ياو را م شهيخنده خانم جان كه هم

 :كالسكه گذاشت و گفت ياو را به كنار كالسكه آلفرد برد، آلفرد را با دقت تئ. ا گذاشتشوك

 .خانه بچرخان اطيح يو او را تو ريبگ رميگ يكه من م ينجوريخوب حاال دسته كالسكه را ا -

كوتاه قرمز  نيآست راهنيساله خانواده پ ستيپسر جوان ب)) سيبار(( خانواده آشنا شد،  يساعت خواب،شوكا با تمام اعضا تا

فلور پرستار . بخانه آمد ريد يايپدر خانواده پطرس خ.داشت يبا مادرش برنم يلحظه دست از شوخ كيبود و  دهيپوش يرنگ

 يصرف شام رو يشوكا اضافه كردند و او را برا يبرا يصندل كيهم  شام زيكرد و سر م يكوچولو را به شوهرش معرف

بود اما دختر  نيشوكا مشكل آفر يو استفاده از قاشق و چنگال برا يصندل يدن روگرچه شام خور.نشاندند يصندل

 شيكه برا شتهم در همان روز اول دا يگريشوكا مشكل د.داد يتازه وفق م يزود خود را با زندگ يليمثل او، خ يهوشمند

زبان  نيزدند و او مطلقا از ا يحرف م يداد كه خانواده به زبان ارمن يخودش را نشان م يبود و آن مشكل وقت هيتوج رقابليغ

 :تازه شوكا شده بود گفت يفلور كه متوجه نگران. كرد يو هاج و واج به لب و دهانشان نگاه م ديفهم ينم يزيچ

 .كنميخودم باهات كار م.يريگ يم اديزود زبان مارا  يلي،خيهست يتو دختر باهوش!ناراحت نباش دخترم -

 :گفت شيدر دنباله حرفها فلور

 چطوره؟! ميزن يصدا م ياز امروز من و خانواده تو را مار يراست -

 يساكنان مهربان جيشوكا بتدر يشهر تنائ. خوشش آمد يدانست اما از تلفظ واژه مار يرا نم ياسم نيانتخاب چن ليدل شوكا

 .بزندگرفت كه به او و حركاتش لبخند  اديآلفرد هم  يمودبانه داشتند،حت يكه با او رفتار افتي يم

به  دنيخواب يبرا يبه او واگذار كردند كه وقت ياتاق كوچك دند،ياو چند دست لباس خر يشوكا برا ديخانواده جد ياعضا

زد دوباره زنده و  يم رهيمزمن ت ياش كه بر اثر گرسنگ ين تويز يرنگ و رو.افتي يتازه در خود م يتيرفت شخص يآنجا م

 نيكرد و ا يم انيب يرا به زبان ارمن اجاتشياحت ينگذشته بود كه براحت خانههنوز سه چهار هفته از توقفش در ان . روشن شد

بود آنقدر  ياز آنجا كه دختر كم حرف و مطمئن.كرد يزده م جانياو را ه ديسخن بگو گانهيب يتواند به زبان يموضوع كه م
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 ديكرد كه ماجرا با ياداوريبه او  يولانجام دهد  شيبرا ياز او خواست كار كروزير را بخود جلب كرد كه توجه و عالقه فلو

 .بماند يمخف يخودشان دوتائ نيب

 ؟يديخونه ما رو د يروبروئ هيهمسا يمار -

 مهندس؟ ياون خانم خوشگله، خانم آقا -

 !دهيهمون خانم خوشگله پسر دسته گل و بچه سال منو دزد! بله -

 .ديكش رونيفلور او را از اشتباه ب.كوچك شوكا افتاد يشانياز تعجب در پ ياخم

كه از فردا صبح  نهيكار تو ا. كشه يمنو به خونه شون م چارهيب سيبار يجور هيسركار،  رهيخانم خوشگله تا مهندس م نيا -

 .يديم كيكش يكه تو داروانمود كن كه نفهمن  يجور هي ،يستيو جلو خون با يكالسكه بذار يآلفردو تو

 چه؟ يعني كيخانم كش -

 .يو بعدش به من بگ رونيب اديم يتو اون خونه و ك يريم يك سيكه بار ينيبب يمواظب يهني -

 .ديخانم مهندس سر شوكا داد كش.زود لو رفت يليخ هيقض

 ؟يزن يما رو چوب م اهيو زاغ س ينيش يم نجايهر روز ا يچ يبرا -

 :صورت وق زده و زبانش بند امده بود يتو اهشيچشمان درشت و س.آشنا نبود ياصطالحات نيمطلقا با چن شوكا

 !...دمشيمن ند ه؟يچ اهيزاغ س -

 :خنده اما خودش را كنترل كرد رينمانده بود كه خانم مهندس بزند ز يزيچ

 !...سنيآرم كه تو داستانها بنو يبه سرت م يبالئ! يبد كيكش نجايا يبه حالت اگه بخوا يوا -

اما از ترس سكوت  سنديداستانها بنو يتو ديبا ارديخواهد سرش ب يكه م يچه؟ چرا بالئ يعنيخواست بپرسد داستانها  شوكا

 يخواهد مرا تو يخانم م نيكرد و وحشتزده گفت ا فيفلور تعر يخانم مهندس را برا ديشب هنگام شوكا تهد.كرد ارياخت

 !سديداستانها بنو

 .ديخند فلور

 !اش با من هيبق! نيتو هر روز برو و جلو در بش! سنيكه تو داستانها بنو ارميسرش م يخترم من بالئنترس د -
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كرد،  يم يشوكا جلو در خانه كنار كالسكه آلفرد نشسته بود و با او باز كهيهنگام كروزيخانم مهندس، داتيبعد از تهد دوروز

 :مز رنگ كف دستش گذاشت گفتاسكناس درشت قر كي. شد كيمهندس به او نزد يبار اقا نيا

 ...يخودت بخر يبرا يتون يم يكه بخوا يپول كه بهت دادم هرچ نيبا ا! دخترم نيبب -

 .دوباره دچار دلشوره شد شوكا

 !...نيدينكردم كه شما به من پول م يآخه من كار -

 .شانه شوكا گذاشت يرا رو نشيدست سنگ.بود يمرد پنجاه ساله درشت اندام مهندس

 ...دميهم بهت پول م شتريب نياز ا ،يگم برام بكن يكه م ياگه كار -

 :گفت ينيبدون مقدمه چ و

تو خونه من  رهيم يچه ساعت يارمن سيپسره بار نيا نيمواظب باش بب ينيش يم نجايدختر جون از اول صبح تا غروب كه ا -

 .!..بهت بدم يشتريپول ب ندفعهيدم كه ا يبهت قول م! گرده يبرم يو ك

 كيكردند كه  يبزرگترها هرگز فكر نم!شده بود ليجاسوس دوجانبه تبد كيآنكه خود بداند به  يب يدر هفت سالگ شوكا

 ياز آدمها برا ياريبس!بگذارد يسوئ رياش تاث ندهيتواند در آ يكرده اند كه م يگناه را وارد ماجرائ يكودك معصوم و ب

اما . كند يدانند چون منافعشان اقتضا م يو نادرست باشد مجاز م يراخالقيغرا هرچند  يبه منفع و مقاصد خود هر عمل دنيرس

در  يافتاد وچنان اشوب رونياز پرده ب يگناه،بزود يكودك ب يسادگ يكه بر عهده شوكا گذاشته شده بود، از رو يتيمامور ميا

در بهشت فلور،و  يا پس از سه چهار ماه زندگشدند و شوك شانيناچار به ترك محل زندگ يمحل برپا شد كه خانواده ارمن

تن و بدن  يسركوفته اش را رو يخانم جان دوباره به جهنم خانه بازگشت تا خانم جان عقده ها يها و آزارها تيدور از اذ

 ...كند يشوكا خال

چند لحظه  اي ينافرمان نيبا كوچكتر.خانم جان همراه شد رحمانهيب يو كتك ها هايشوكا به خانه، دوباره با بدزبان بازگشت

كوچك  يتجربه اجتماع كيشد اما شوكا  يافتاد و سر و كله اش متورم م يمخصوص خانم جان به كار م يچوبدست ر،يتاخ

 .راه فرار از خانه و نشستن پشت در بود نيكرده بود كه اول دايخانم جان پ برفرار از برا يبرا يبدست آورده بود و راه هائ

 يزوديكه  ديشن ينان از همسن و ساالنش م ديخر يبرا يهنگام رفتن به نانوائ اي، شوكا در كوچه شد يم كينزد زيپائ
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كه  يكرد وقت يخود استدالل م شياو پ.شوكا عاشق مدرسه رفتن بود.شوند يشود و همساالنش روانه مدرسه م يمدارس باز م

موضوع تمام ذهن و حواسش  نيا. ماند ين در امان مخانم جا رحمانهيبه مدرسه برود،حداقل در روز چند ساعت از حمالت ب

 :دياز روزها شوكا سر صبحانه از خانم جان پرس يكيدر . را بخود مشغول كرده بود

 !مدرسه؟ يفرست يم يمنو ك! خانم جان -

شوكا آجودان تمام وقتش بود و هر . او قلباً حاضر نبود شوكا را به مدرسه بفرستد... ديرا در هم كش شيجان اخمها خانم

 .گذاشت يكه داشت بر دوش دخترك م يكار

 پولمون كجا بود؟! شه يم يچ نميحاال بب -

 .ستاديبار در عمر كوتاهش مقابل خانم جان ا نياول يبرا شوكا

 !...مدرسه نيكه منو بذار نيدمگه شما به بابا مهندس قول شرف ندا! خانم جان -

 ادشيداد و فر يخون از گوشه لبش راه افتاد و صدا كهيبطور ديدهان شوكا كوب ياش محكم تو يجان با چوب دست خانم

 :خانم جانن سرش داد زد!... كوچه را پر كرد

 !كنم يتنور كباب م يكنن دارم تو را تو يم اليچه خبرته؟ مردم خ!...دختر ريخفه خون نا حق بگ -

 :كرد گفت يلبش را پاك م يو با پشت دست خونها ستيگر يبه شدت م كهيدر حال شوكا

 !...بابا مهندس پول مدرسه منو داد به شما!خانوم جان -

 :افزود شيجمله ار بر گفته ها نيبلفاصله ا و

 !مدرسه يرستگم بابا مهندس چقدر بهت پول داده كه منو بف يها م هيبه همسا ياگه منو به مدرسه نفرست -

را  يدانست چوبدست يكه فقط خودش م يلياش را بلند كرد تا بر مغز شوكا بكوبد اما به دل يجان دوباره چوب دست خانم

 .كذاشت نيآرام بر زم

از مدرسه ! كار خونه با توس يول سمينو يبرمت مدرسه اسمتو م يفردا م نيهم! نه اي يريگ يحاال خفه خون م! خوب يليخ -

! يكن دايپ يكار هيخودت  يبرا ديهم با ،بعدشيپز يهم غذا م ،يكن يخونه، هم جارو پارو م يآئ يصاف م يكه ربگشت

 ؟يديفهم!...يدنبه كلفت كن يندارم بدم نو بخور
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ماند و صبح زود هم  داريثبت نام مدرسه چنان ذوق زده شد كه تمام شب را تا صبح ب يموافقت خانم جان برا دنياز شن شوكا

 .كرد تا او را به مدرسه ببرد دارين را بخانم جا

شوكا با سن شناسنامه اش  ياندازه ها.قد و قواره شوكا را برانداز كرد يمتعجب مدت ديشناسنامه شوكا را د يمدرسه وقت ريمد

 :ديرو به خانم جان كرد و پرس.خواند ينم

 !يازش ثبت نام بكن يآورد يبرداشت يا گهيشناسنامه كس د ايسالشه  ازدهي يراست يبچه راست نيا -

معاف كرد  فهياو را از خدمت نظام وظ يبا چه زرنگ ديبه او كفته بود كه خورش يآمد كه محمد رودسر ادشيجان تازه  خانم

 .ديبخاطر خانم جان رس يفكر.به شوكا تعلق گرفت شهيهم يبرا د،يخورش يشناسنامه احترام دختر دائ يول

متولد شد خواهر بزرگترش مرده بود،ما  يوقت! كه فقط هفت سالشه دهيو قواره اش نشون م بچه هفت سالشه، قد نيا! خانم -

 داره خانم؟ يبيمگه ع!...شناسنامه خواهر بزرگتر مال دختر كوچكتر ميهم گفت

 :آمد، شناسنامه را جلو خانم جان پرتاب كرد و گفت يبه نظر م يكه خانم بداخالق رستانيدب ريمد

ساله رو بغل دست دختر هفت ساله  ازدهيدختر  ميما اجازه ندار! سالشه ازدهيشناسنامه  نيدخترتون احترام طبق ا -

 !...ميبنشون

از وسط  شيخواست مردمكها يآنقدر گشاد شده بود كه انگار م رياز مخالفت خانم مد يناش يشوكا از نگران اهيس چشمان

 ...پرتاب شود رونيچشمها به ب

 شيصدا ريراه افتاد كه خانم مد يمحروم كند بطرف در خروج ليبود تا شوكا را از ادامه تحص يجان كه منتظر بهانه ا خانم

 :زد

شش  يماه ديبا يكنن ول يشناسنامه ثبت نام م نياونجا بچه تون را با هم ،يمدرسه مل نيبچه تون رو ببر نيتون يشما م -

 ...نيبد هيريال شهر

متورم ساخت، او  نهيدر س يمانند توپ يگرچه خانم جان را ناراحت كرد اما قلب شوكا را از شدت شاد ر،يخانم مد ديجد مژده

در . برد يم يسپه بندر پهلو ابانيدانش در خ يو او رابطرف مدرسه مل ديكش يچاق و كلفت خانم جان را م يبا اصرار دستها
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احترام را  ديكند و با يمدرسه ها شروع به كار م گريخانم جان گفتند كه دوهفته د بهمدرسه دانش از شوكا ثبت نام كردند و 

 .به مدرسه بفرستند

 .به دست خانم جان افتاد تا دخترك را تحت فشار بگذارد يفردا صبح دوباره بهانه ا از

 دم؟ب ريو برا مدرسه رفتنت به خانم مد اورميشش ريال ب يمن از كجا ماه!... سركار يبر ديبا -

 ياسم كوچه شان، كوچه محسن خمام.زد يخودش را به كوچه م يخانم جان به بهانه ا يفرار از غر زدنها ياغلب برا شوكا

 ستادهيآنروز خانم خانه جلو در ا ،يميمعروف و قد يقرار داشت متعلق به خانواده ا يكوچه خانه نسبتا بزرگ يبود در انتها

 .به شوكا افتاد چشمشكه  زد يحرف م گانياز همسا يكيبود و با 

 !نميبب ايدختر كوچولو ب -

 .بله خانوم -

 خونه مون نظافت بكنه؟ اديجمعه ب يكه روزا يشناس يرو م يتو كس نميبب -

 .كرد يومدرسه را كامال حس م هيپول شهر يشد بو يكه روز بروز در او شكوفاتر م يخاص يزهوشيبا ت شوكا

 !بله خانم -

 !خونه ما شياريفردا صبح ب يتونيم -

 !.حتما خانم -

اسمش . نداشتند يخوب يكرد كه خانواده اش وضع مال يم يزندگ يخانه خانم جان، دختر جوان يهمان كوچه، روبرو در

 يگذاشت و قرار شد فردا صبح باتفاق به آن خانه اشراف انيشوكا ماجرا را با او در م. داشت يكيبود و با شوكا سالم عل يحسن

 .بروند

را به شوكا سپرد و طبقه باال هم سهم  نيياو نظافت طبقه پا.استقبال كرد ياز شوكا و حسن يصبح، خانم آن خانه اشراف جمعه

 يها آموخته و م زيچ اريبود اما شوكا در خانه فلور بس ياشراف ينظافت خانه ها يفاقد تجربه الزم برا يحسن.شد يحسن

كه  يا فهيزود وظ يليخ ليدل نيو به هم اندازديها را برق ب شهيش د،ينما يريدگكند، جرزها را گر يريدانست چگونه جرم گ

در كارش وامانده است به كمكش  يبرد و چون متوجه شد كه حسن انيبه پا يبه او محول شده بود با دقت و ظرافت خاص
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متوجه نشود به شوكا  يسنكه ح يبه طور ،يموضوع خانم صاحب خانه را شگفت زده كرد و هنگام خداحافظ نيشتافت و هم

 !اياز هفته بعد فقط خودت ب: گفت 

از  يمياو تا باز شدن مدرسه ن... دوماه دبستان دانش هيشهر شيشاپيپ يعنيبابت نظافت آنروز،دوازده ريال مزد گرفت،  شوكا

 .را به خانم جان پرداخته بود لشيسال اول تحص هيشهر

 7 فصل

 

. زدند يبستر وول م يشان،تو يروستائ مهيشوكا و خانم جان در تنها اتاق كومه ن. بود 1320ماه  وريروز سوم شهر سحرگاه

 يدوردست اطراف، در اوج نامهربان يو جنگل ها اياما در ابديماه كاهش  وريهوا در شهر يمردم انتظار داشتند شرج نكهيبا ا

 زيخود ن يبندر پهلو.گرفتند يفرستاده بودند و كاسه كاسه از تن مردم عرق م انيزو غا يبندر پهلو يرا به سو يشرج يهوا

جنگ و حمله  عهياز شا يتب ناش.گرفت يعرق م شتريهوا، ب يبود كه به مراتب از شرج يدو سه روزه گرفتار تب نيدر ا

را با آب  رانيجنگ و حمله به ا عهياكالغ چهل كالغ ش كيهر كس به خاطر آنكه خود را مهمتر نشان بدهد  ران،يبه ا نيمتفق

 يحمله روسها عهيتب شا. گفتند ينم يزيكلمه هم از جنگ چ كي يو مقامات دولت رانيا ويكرد اما راد يم فيو تاب تعر

 ي، از زندگ گريد يمردم شهرها يارياز بس شتريآنها ب. بندر را به شدت نگران كرده بود نيمردم ا رانيبه شمال ا كيبلشو

از . آگاه بودند يبودن به خط و خطوط مرز كيحاكم بود به علت نزد نيمردم پشت پرده آهن يكه بر زندگ يغمبار و فقر

توانست با تكان دادن شاخ  ي، م هيكل روس سيفرمانده و رئ نيكردند، استال يهم رحم نم يبه احد كهايها بلشو ينظر بعض

 غاتيداشتند و سالها در برابر تبل انهيگرا يآنها كه احساس مل. شدهزار هزار نفر را با رگبار آتش بمب و مسلسل بك لشيسب

شوند، آنها كه  يرانيا يكهايبلشو انهيجو يگرفتار اقدامات تالف دنديترس يسپر كرده بودند، م نهيس يرانيا يها كيبلشو

آنها با  فيران شوند تكليوارد خاك ا مانيو ا نيد يب يكهايبلشو نيگفتند اگر ا يداشتند هم به خودشان م ياحساس مذهب

به جان مردم انداخته بود و ساعت به ساعت  يالوقوع روسها تب تند بيحمله قر عهيشا... شود؟ يخدا و مذهبشان چه م

بودند و  دهيزمان قاجار كه از پدربزرگهاشان شن يكردند خاطرات جنگها يم يسع رمردهايپ. رفت يتب باالتر م نيدرجه ا

 نيبه فكر تام شتريمادران ب. جوانها بازگو كنند يكرد با شاخ و برگ برا يسربازان روس م يرحمياز قساوت و ب تيهمه حكا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٨

داشتند  يزنها هرچه خوراك فاسد نشدن. همراه است يبا واژه قحط انيرانيدر اذهان ا شهيجنگ هم. بودند شانيآذوقه بچه ها

. نشوند يتا در زمان فرار، فرزندانشان دچار گرسنگ ندگذاشت يم يبستند و كنار يبزرگ م يها ليو زنب خدونيدر بقچه و 

فرار خواهد  ياز چه راه يمعلوم نبود هر خانواده ا. داشتند يسوزناك يها يخداحافظ گريدختران و پسران جوان شهر، با همد

 فيبالتكل هيبق رينظافسران و سربازان جوان كه در پادگان شهر مستقر بودند . ديرا خواهند د گريكديدوباره  يكرد و چه زمان

خود را ترك  يپادگان ها ايدست به حمله متقابل بزنند  ديبا ايهنوز معلوم نبود در صورت حمله سرخ، آ. دنديرس يبه نظر م

در شرف  يحمله ا يبراست ايدانستند ا يهم نم يفرماندار و مقامات شهر يحت چكس،ياما ه. بروند شانيكرده و به خانه ها

 يزيخواستند چ ينم ايدانستند  يالوقوع نم بياز جنگ قر زيچ چيه بايشوكا و خانم جان تقر انيم نيدر ا ...نه؟ ايوقوع است 

و  نيهر دو را از خواب پراند، ارتش سرخ از هوا و زم ،يشب شرج مهيانفجارها در آن ن نينخست يدر آن باره بشنوند اما صدا

و  يبندر پهلو ياز آستارا وارد كشور شده و به سرعت به سو يستون از ارتش شورو كي. شده بود رانيوارد خاك ا ايدر

شهر  ا،يروسها در همان لحظه از در ييايدر يروين. خود را به شهر رشت برسانند عتريدر حركت بودند تا هرچه سر انيغاز

 زين يجنگنده روس يهامايرا به توپ و رگبار مسلسل بسته بودند و هواپ شيو اسكله ها و باراندازها يبندر پهلو سيتازه تاس

. انفجار بمب آشنا نبودند يبا صدا رانينقطه ا چيدر ه هايرانيدر آن سالها، ا. ختندير ياز فراز آسمان بر سر مردم شهر بمب م

 يكند كه اسبها و قاطرها هم در شعاع س ديتول يبيمه يتواند آنچنان صدا يم ييلويبمب صد ك كيدانست  ينم چكسيه

با خانه  يپادگان بندر پهلو. بكوبند واريكشان خود را به در و د ههيخود بلند شده و ش يدستها يرو فجار،از محل ان يلومتريك

 يبمب بر سر پادگان فرود آمد، در اتاق از جا كنده شد و مقدار نيو دوم نياول نكهينداشت و هم يخانم جان فاصله چندان

 !ما را كشتند! حضرت عباس اي... زد اديو خانم جان فر ختيگرد و خاك و پوشال از سقف فرو ر

 يبرا زانيكرده بود خودش را اشكر سياش را خ ژامهيكه زبانش از ترس بند آمده بود و پ يو منگ، در حال جيگ شوكا

 .بار در آغوش خانم جان انداخت نينخست

 يرمال كورمال دنبال بقچه اكو. ديشياند يتنها به نجات جان خود م يطيبود كه در هر شرا ييجان از آن گروه آدمها خانم

 ها،يگار. در آن هنگام از سحر پر از مردم سردرگم بود ابانهايخ. زديداشت بردارد و از شهر بگر يمتيق زيگشت تا هرچ يم

 يم گريكدي يكه در گودالها جمع شده بود به سر و رو دهيگند يو آبها گذشتند يسر و صدا كنان م لهايدرشكه ها، اتومب
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وشوكا پشت سرش ،  ديدو يشد، خانم جان از جلو م يلحظه قطع نم كيرگبار گلوله، شعله افكنها و بمب ها  يصدا دند،يپاش

 كيتار يشوكا در آن هوا...ر؟يخ ايكند  يشوكا پشت سرش حركت م ايآ نديگشت تا بب يلحظه هم به عقب برنم كي ياو حت

زدند و او را  يبه شوكا تنه م يبرهنه و عصب مهيو ن شانيپر يوهامردم با م... كرد يلحظه خانم جان را رها نم كي زيو هول انگ

 تمانند شوكا تنها نبود، خانواده ها دس چكسيه. ديدو يخاست و به دنبال خانم جان م ياو باز هم برم يانداختند ول يپا م ريز

كرد كه به او و  يم بيرا تعق يزنده ماندن موجود يشدند، شوكا برا يم يمخف يپناهگاه ريز ايكردند  يهم فرار م يدر بازو

ها  ابانيكه وسط خ ييبقچه ها ياز رو ايآب،  يگودالها انيدر همان حال كه او از م. داد ينم يتياهم نياش كوچكتر يزندگ

 :ديپرس ياز خانم جان م زيكريگذشت و  يم ندرها شده و صاحبانشان فرار كرده بود

 !خانم جان مير يكجا م -

 !...دست از سرم بردار! قبرستون مير يم -

 :جمله مختصر گفت كيسرانجام خانم جان در .كرد يسوالش را تكرار م ريناپذ يخستگ شوكا

 !عموم شيكلوه پ مير يم -

 يزراع يها نيبعد وارد زم. گرفتند يم يفواصل طوالن گريكديشدند، خانه ها حاال با  يبه سرعت از مركز شهر دور م آنها

. گذاشتند يپا م ريرفتند، به سرعت ز يتوجه به سر و صدا راه خود را م يآب كه ب يجات، مزارع ذرت، جوها يفيشدند، ص

 ديرس يشد حاال از فاصله دور قابل تحمل به نظر م يم كيبندرگاه شل يبه سو هك يبمب ها و رگبار گلوله ا ختنيفرو ر يصدا

 يمضحك افهيق يبراست. ديغلت يم يآب يهم در جو يگاه. فتاد يم نيزم يشد، شوكا رو يمنفجر م يوجود هر وقت بمب نيبا ا

 يم يو گل مال يخود را آالپلنگ اراستت يرفت كه برا يم يبه لباس سربازان شتريو شلوارش ب راهنيرنگ پ. كرده بود دايپ

 .كنند

. سرانجام آن دو موجود سرگردان شب، خود را به در خانه عمو رساندند. نداشت يفاصله چندان يو بندر پهلو انيبا غاز كلوه

پنهان شده و درها را محكم  شانيندارد، در خانه ها يبا آنها كار يكس نكهيبه تصور ا هيناح نيكلوه نسبتا آرام تر بود، مردم ا

طول  يمدت!... زدن و كوفتن سنگ به در خانه برداشت و شروع كرد به نيزم ياز رو يسنگ انخانم ج.بسته بودند ريغ يبه رو

 :لرزان عمو از پشت در بلند شد يتا صدا ديكش
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 ن؟يخوا يم ياز ما چ -

 !عمو جان درو باز كن!...يفخر! منم -

پنهان شده باشند تا به محض باز كردن  يفوج از ارتش سرخ پشت سر فخر كينكند . هنوز هم مردد بود ،يفخر ريپ يعمو

 !...اندازنديدر، خودشان را به درون خانه ب

 ؟يخودت تنهائ -

 !شوكا هم با منه -

 !ارتش سرخه؟ ه؟ازيك گهيشوكا د! حضرت عباس اي -

 !...درو باز كن عمو!... بچه منه -

كه از ترس  يعمو درحال.به درون خانه انداختندباز كرد، خانم جان و شوكا از درز در خودشان را  مهيعمو در را ن باالخره

 :ديخورد پرس يبه هم م شيدندانها

 پشت سرتون بودن؟ كيسربازان بلشو -

 !...نشدن ادهياونا هنوز پ!نترس! نه عمو -

 آن؟ يپس به كلوه نم -

شناسه، من  ينم شهر چه خبره،سگ صاحبشو يتو يدون يخوان، به دهات چكار دارن؟ نم ياونا بندرو م!كنم ينم اليخ -

 !گذاشتم و در رفتم مويخونه زندگ

 .سرش زد يبا مشت تو عمو

 !...كنه ياو سربازه تو پادگان خدمت م! شهيم يصفر من چ فيتكل!حضرت عباس اي -

 .لحظه همه سربازان را كشته بودند نيمطمئنا روسها تا ا. را چه بدهد رمرديدانست جواب پ ينم يفخز

 ...صفر هم از پادگان فرار كرده باشه ديشا! زدن ياونا فقط ساحلو م! عمو جان ناراحت نباش -

 ياز اعماق باغ، خودشان را جلو دهيخانواده عمو كه ظاهرا مطمئن شده بودند ارتش سرخ در خانه شان نرس ياعضا جيتدر به

كردند  يم اليآنها خ...كردند يم هيزدند و گر يزن عمو و دو دخترش داشتند به سرو كله خودشان م... در خانه رساندند
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 .به در خانه آورده اند يشب مهينعش صفر را ن

 ن؟يصفر كو؟ جنازه شو برامون آورد -

 :ديكش اديسرشان فر عمو

 .نداره ياومده از صفر خبر يفخر! ريچه خبرته؟ آروم بگ -

 !سوال يو شوكا حلقه زده بودند، سوال از پ يخانواده دور فخر ياعضا

دانست  ياو چه م! جفت نورافكن گردان كيهمانند  د،يچرخان يچهره خانواده عمو م يرا رو شيبايو ز هايچشمان س شوكا

مهاجم روس  يمتاسفانه ارتشها... كشند؟ يرا م گريكند؟ چرا آدمها همد يحمله م گريبه كشور د يكشور ست؟چرايجنگ چ

 يروسها طور. دفاع حمله ور شده بودند يران را نقض كرده و به مردم بيا يطرف يب يمقدمه ا چيبدون ه كا،يو آمر سيو انگل

كه  يبا ارتش آلمان طرف شده اند، نه كشور مايو هوا مورد حمله و تهاجم فرار داده بودندكه انگار مستق نيمردم را از زم

كننده  ريرحمانه و غافلگ يبجنگ  نيتحمل چن يبرا يگونه آمادگ چيمردم ه!... طرفم يمن ب ديگو يمرتب در همه جوامع م

كس نه مقامات  چيشدند و ه يدشمن قطعه قطعه م يماهايهواپ يبمب ها ريز يسربازان در پادگان بندر پهلو. نداشتند يا

تنها واكنش مردم ترس و فرار ! از خود نشان دهند يچه واكنش ديبا يطيشرا نيدانستند در چن ينم ،يو نه مردم عاد يدولت

 يم يرحم هم وقت يب انيشكارچ يحت. گرفت يو جنگل پناه م ابانهاياز ب يدر گوشه ا ايو  ديخز يم يا وشههر كس به گ. بود

نگاه  يو احوال ياوضاع نيدر چن. زدند يم ريانداختند و بعد آنها را با ت يراه م يو هوئ يخواستند گرازها را شكار كنند اول ها

 :ديزن عمو به شوكا افتاد و پرس

 !...مباركه ؟يفخر يدييدختر زا گه؟يد هيكوچك الكو ك نيا -

 :خانم جان با اكراه گفت -

 !اسمش شوكاست! بچه مه -

 .ديعمو با دست به گونه اش كوب زن

 !...رو زبونش زيخورده نمك بر هيزود ! رهيگ يم يبچه داره از ترس زرد -

 .ديلرز ياز تب ترس م يبراست شوكا
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 !كنم تب و لرز نوبه باشه يم اليخ! قكلثوم زود باش ببرش تو اتا -

 !...قرص گنه گنه هم بهش بده هي... چهار تا لحاف بكش سرش -

 خت،يترسشان ر يآفتاب كه سر زد كم.ماندند دارينگران فرزند سربازشان، ب شترينمانده بود و اهل خانه ب يصبح راه تا

حاال همه مردم كلوه  رانه،يغافلگ ييبعد از آن حمله هوا. رديبگ يرفت تا خبر رونيعمو از خانه ب. سفره صبحانه انداختند

كردند  يم يآورد ، اما همه هم سع يبا خودش م يخبر وحشتناك ديرس يهر كس از شهر م.منتظر ورود قشون سرخ بودند

ن حال در هما! كشت يمادر صفر خودش را م. نديخانواده نگو نيبه ا يزيدرباره كشتار وحشتناك سربازان داخل پادگان چ

بردند و پنهان  يامن م نقاطمرغ و خروس و اردكها و گوسفند و گاوشان را به  ،يمتيق اءينگر، به سرعت اش ندهيا انيروستائ

باخته و حاال گرسنه و تشنه هرچه سر راهشان  تلزياش را به ارتش ه يغذائ رهيبود كه قشون سرخ تمام ذخ عيشا. كردند يم

در خانه و مزرعه داشتند به نقاط امن منتقل  يزن عمو ظرف شش، هفت ساعت هرچه خوردنعمو و ! بلعند يكنند م يم دايپ

همان روز خبر آمد كه از مركز به سربازان و .شوكا را هم به كار گرفته بودند يكار خسته كننده حت نيا مكردند و در انجا

 ابانيفورا و در جا در وسط خ ننديبب يرا در لباس سرباز يروسها اگر جوان. دستور ترك مقاومت داده اند يرانيملوانان ا

 ييهوا يبمباران ها يصدا گريغروب آن روز د.ندارند يده اند كاريپوش يكه لباس شخص يبا سربازان يكنند ول يم ربارانيت

 :داد رونيب نهياز س يو رگبار مسلسل قطع شده بود و عمو نفس راحت

 .ميريبگ يهر طور شده از صفر خبر ديجنگ تموم شد با -

. بود دهيو مهتاب پشت ابرها خواب زديم يآسمان نم مختصر دند،يخود خواب يهنگام پس از صرف شام، همه در اتاقها شب

 يزمان خود روبرو شده بود هنوز هم از شدت ترس، خانم جان را رها نم عيوقا نياز بزرگتر يكيبا  ،يشوكا در هفت سالگ

محفوظ  بياندام خانم جان از آس نيچتر سنگ ريانداختند در ز يبمب رهتا اگر هم دوبا ديخواب ياو م يپا ريدرست ز.كرد

 يبعد صدا درست و حساب قهينداد اما چند دق يتيابتدا چندان اهم. شد يصبح بود كه شوكا متوجه سر و صدائ يدم دما! بماند

 .در حال حركت بودند ونيمو كا ،درشكهيانگار هزاران نفر سوار بر گار. يمثل شب بمباران بندر پهلو. وسعت گرفت بود

روسها اگر . همان روز خبر آمد كه از مركز به سربازان و ملوانان ايراني دستور ترك مقاومت داده اند. بكار گرفته بودند راهم

ولي با سربازاني كه لباس شخصي پوشيده  و در جا در وسط خيابان تيرباران ميكنند "جواني را در لباس سربازي ببينند فورا
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صداي بمباران هاي هوائي و رگبار مسلسل قطع شده بود و عمو نفس راحتي از سينه  يگراند كاري ندارند غروب آن روز د

 :بيرون داد 

 .بايد هر طور شده از صفر خبري بگيريم! جنگ تموم شد -

. د، آسمان نم مختصري ميزد و مهتاب پشت ابرها خوابيده بودهنگام پس از صرف شام، همه در اتاقهاي خود خوابيدن شب

شوكا كه در هفت سالگي ، با يكي از بزرگترين وقايع زمان خود روبرو شده بود هنوز هم از شدت ترس، خانم جان را رها 

ان از آسيب محفوظ بمبي انداختند در زير چتر سنگين اندام خانم ج دوبارهنمي كرد درست زير پاي او مي خوابيد تا اگر هم 

بماند دم دماي صبح بود كه شوكا متوجه سرو صدايي شد ابتدا چندان اهميت نداد اما چند دقيقه بعد صدا درست و حسابي 

. در حال حركت بودند ميونمثل بمباران بندر پهلوي ، انگار هزاران نفر سوار بر گاري، درشكه و كا. وسعت گرفته بود

 :ترسيد، خانم جان را صدازد

 ...خانم جان صدا مي آد -

 .جان غلتي زد خانم

 كپه مرگتو بذار زمين -

لحظه به لحظه واضحتر و آشكار تر ميشد غرش قطع ناشدني كاميونهاي باري، تانكها كه با زنجيرهاي پهت و قطورشان  صدا

 .نداخته بوداز روي مزارع ذرت مي گذشتند همراه نجواي گنگ و نامفهوم آدمها، بر اندام كوچك شوكا لرزه ا

 ....خانم جان صدا -

 .....تب و لرز كردي خياالتي شدي!.... بتمرگ -

ديگر جرات بيدار كردن خانم جان را در خود نمي ديد اما وقتي سپيده از افق سربرآورد شوكا از تقه اي كه به در خانه  شوكا

 .خورد برخاست ، پشت در ايستاده بودند

ن و مخوفترينش را در كنار خود داشت عقل كودكانه اش در برابر آدمها به نوعي از آدمها نميترسيد، او بدتري شوكا

 .همزيستي مسالمت آميز تن داده بود

 .بفرماييد -
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بلندي داشت مو بور، چشم آبي و سپيد پوست، ديگري شبيه مردم ايران، چشم و ابرو مشكي و قد  "از سالداتها قد نسبتا يكي

 :ژه تركي پرسيدمتوسط، همين سالدات دومي با وا

 !آب! آب ... سو... سو  -

زبان اين يكي را خوب مي دانست دائي مادرش با او تركي حرف مي زد و مفهميد خانوده عمو، گوش بزنگ اما ترسيده  شوكا

تنها خانم جان بود كه ... اين دختره عجب دل و جرئتي داشت ... و لرزان توي يكي از اتاقهاي انتهاي باغ سرك مي كشيدند

 :شوكا با اشاره دست به سالداتها چاه آب باغ را نشان داد. هنوز هفت پادشاه را در خواب مي ديد

 !بفرما ! فرما!... بيور!... بيور -

سرچاه رفتند نگاهشان اما ظنين بود و همه جا را مي پائيدند بغل چاه  "دو سرباز سراپا مسلح وارد باغ شدند و مستقيما هر

شوكا كه سالها طعم . م افتاده بود شوكا متوجه شد كه آنها با نگاه حريصي به هندوانه ها خيره شده اندآب ، چند هندوانه رويه

در حاليكه سربازان مشغول كشيدن آب از چاه بودند شوكا . خواستن و نخوردن را چشيده بود متوجه اشتهاي سربازان شد

 .دويد انتهاي بغ اتاق عموجان

 .نه مي خوانسالداتها هندوا! ... زن عمو -

 :غرشي كرد عمو

 !....مگه كسي اينا رو به مهموني دعوت كرده ... براي چي اومدن اينجا!... زهر بخورن! اينها دشمن مملكت ما هستن  -

قلب كودكان نه دوست مي شناسد . با هيجان كودكانه اش همچنان دلش مي خواست از ميهمانان ناخوانده پذيرايي كند شوكا

 .كودك ، قلب خداوند است كه با شفقت مخلوقاتش را مي نگردقلب . و نه دشمن

 .هندونه مي خوان! عموجان -

 :عمو خاطر شوكا را خيلي مي خواست زن

 !بخورن زود برن! خيلي خوب، بيا اين چاقو، اينهم قابلقمه پال -

 :او به تركي پرسيد. بودند خوشحال و دوان دوان خودش را سالداتها رسانيد كه سرچاه مشغول پركردن قمقمه هاشان شوكا

 )هندوانه ميخواهيد(هندوانه ايسيترين -
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 :قفقازي پاسخ داد سرباز

 )مي خواهيم!(ايسيتروز -

شبيه به يك كدبانوي مسلط و مقتدر، چاقو را در دل هندوانه گذاشت و دو قسمت كرد و هر قسمت را بيكي از سالداتها  شوكا

 .داد و بعد هم قابلمه پلو را تعارف كرد 

 )بفرمائيد! (بيورون -

شت از آنها پذيرايي او با سخاوت بسيار دا. دو سرباز ارتش سرخ، دخترك ايراني را با تخسين و لبخند تماشا ميكردند هر

ميكرد لحظاتي هست كه قلب ها فراتر از رنگ پوست ، مليت و مذهب با يكديگر سخن ميگويند در آن لحظات ديگر دوست 

 .يك وجود واحد تبديل مي شود بهو دشمن در كار نيست، انسانيت پراكنده و متعدد 

دند، تكيه به حلقه چاه داده و با اشتها كته پال و هندوانه دو سرباز ارتش سرخ كه خود نيز از دو نژاد مختلف و متفاوت بو هر

مي خوردند و شوكا با لذت و شادي خاصي كه از چشمها و خطوط صورتش آشكار بود آنها را تماشا مي كرد و هروقت چشم 

د يك قهرمان سربازان با گفتن خداحافظ رفتند و شوكا مانن. گسترده تر ميشد انسربازان به او مي افتاد لبخندش روي ده

 :پيروز فرياد زد

 اونا رفتن! بياين بيرون -

در باز بود و تا چشم كر . و زنعمو و دخترشان كلثوم و بعد هم خانم جان چون گله رميده اي خود را به جلو در رساندند عمو

ناشي از حركت  ميكرد اجتماع عظيمي از سرباز و تانك و كاميون در محوطه باز جلو خانه در هم مي جوشيد و گردو خاك

 .كاروان نظامي پر سر و صدا ، فضارا تيره و تار كرده بود

كه فكر مي كرد با تعارف هندوانه و پلو با سربازان روسي دوستي تنگاتنگي بهم زده بدون ترس و واهمه از در خانه  شوكا

 :بيرون زد، خانم جان فرياد كشيد

 .اونا تورا مي كشن! برگرد خونه -

د با سالداتها مطمئن بود، با آن قد كوچك و پيراهن سپيدي كه با گلهاي درشت قرمز تزيين شده بود به دوستي خو شوكا

سالدتها وجود اين بچه را براي خود  "شبيه عروسكهاي خيمه شب بازي وسط هلهله و هياهوي سربازان راه مي رفت ظاهرا
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يكبار شوكا روي زمين خم شد و چكشي كه برزمين بودندو  درهايشانخطري بحساب نمي آوردند، بيشتر مشغول افراشتن چا

جمعيت بيگانه پيشتر مي رفت ‹ او لحظه به لحظه در عمق آ. افتاده بود برداشت و با لخند دوستانه اي بدست يك سالدات داد

ن ارتشهاي متفقي ومايران ناباورانه در برابر هج. كه صداي بمپ و مسلسل هم از هيچ گوشه اي بر نمي خاست "مخصوصا

 .دستها را به عالمت تسليم باال برده بود و مهاجمان خطري از جانب ايرانيان نمي ديدند

او تنها متقبل ارتش . همچنان جلوتر مي رفت ، موهاي بلندش با دست باد در دشت كلوه به اينسو و آنسو مي چرخيد شوكا

در چنين حالي و هوائي ناگهان دست . اه مي رفتسرخ بود كه چون شاخه گل نرم و نازكي در حركت و نوسان ، در بين آنها ر

شوكا به نقطه اشاره . يك سرباز روي دوش ظريف شوكا فشرده شد و با اشاره به او فهماند كه يكنفر مي خواهد او را ببيند

تا زير يك افسر روس و ميانسال با شانه هاي عريض و پر از مدالهاي رنگين، كاله پن بر سر و چكمه بلندي . نگاهي انداخت

 .زانو بر پا به او لبخند مي زد و با دست به او اشاره ميكرد كه جلوتر بيايد

 !)دختر! دختر! ( دبيشكا... دبيشكا -

 :از اين زبان بيگانه چيزي نمي فهميد يك سرباز قفقازي جلو آمد و به او گفت شوكا

 ...سنه دير گيز گل بورا -

نوعي سوال و شوق در چشمانش برق مي انداخت . بطرف افسر فرمانده رفت، افسر به شيوه غريبي او را برانداز مي كرد شوكا

البته جاي هيچ نوع ( چيزي فراتر از غرور و تكبر. و شايد هم در نگاه اين افسر، چيزي مافوق دوستي و دشمني خوانده مي شد

وقتي شوكا روبروي افسر ) نبود، ايرانيان با اين مهاجمان بداليلي نجنگيده بودند هم يالبته جاي هيچ نوع غرور(غرور و تكبر 

بلند قد روس ايستاد، او روي زمين نشست و با شوكا شروع به حرف زدن كرد و همان سرباز قفقازي سخنان فرمانده را به 

 :تركي ترجمه مي كرد

ه ميكني؟ ميدوني منم يه دختر دارم قد و قواره تو؟ پنجساله كه مدرسه ميري؟ اينجا چ! پدرت كيه ! اسمت چيه ؟ چند سالته -

 ...تو منو ياد بچه خودم ميندازي! ازش هيچ خبري ندارم! تو جبهه ام و نديدمش

شوكا با همان لبخند دوستانه به دهان افسر خيره شده بود و گاهي با شگفتي مدالهاي روي سينه اش را تماشا مي كرد و قتي  -

بفكرش رسيد بپرسد آيا دختر شما خانم جان هم دارد؟  "ه افسر روس هم دختري همسن و سال او دارد فوراشوكا فهميد ك
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از تصوير اين صحنه هاي آخري سايه غمي از روي چشمان شوكا عبور  كنه؟خانم جان كتكش هم مي زنه؟ انبر داغش مي 

د و او را روي سينه اش فشرد و بوسه اي روي موهاي كرد افسر روس دستهاي بلند و كشيده اش را بدور شانه شوكا حلقه كر

 :به شوكا گفت  هدلش براي دخترش تنگ شده است افسر فرماند "شوكا پيش خود استدالل كرد حتما. مشكي اش نشاند

 .همين جا بايست من االن بر مي گردم -

ره اش مثل همه هموطنانش قرمز و روس داخل چادر فرماندهي شد و با يك بغل هداياي متنوع پيش شوكا برگشت چه افسر

 .پت و پهن بود، دماغش مثل اينكه مشت خورده باشد فرورفته بود اما نگاهش، فقط نگاه يك پدر بود

شيوه نگاه پدرانه از استپ هاي روسيه تا جنگلهاي انبوده افريقا و از كنار ديوار چين تا ساحل رودخانه گنگ يكسان بود  اين

افسر روس به هدايايي كه براي شوكا آورده . نگاه شيرين و نوازشگر يكديگر را خوب مي فهميدندپدران و فرزندان با اين 

 :بود اشاره كرد و به شوكا گفت 

همه اينها مال تو او كتاب وقتي مي خواستم سوار تانك بسمت كشور شما حركت كنم از يك كتاب فروشي براي دخترم  -

جواني . ايد يك روز دردانشگاه كشورت روسي ياد بگيري اسمش قلب دانگو استمي دانم تو روسي نمي داني اما ش! خريدم

و در پناه نوري كه از قلبش ميتراويد كاروان همراهش از سياهي ها  كردكه براي عبور از تاريكيها ، قلبش را از سينه خارج 

 .گذشتند

نكه مي خواست بمدرسه برود خوشحال بود و فكر به خاطر آ "شوكا شگفت زده به دهان سرباز قفقازي نگاه ميكرد او عميقا -

ميكرد وقتي به مدرسه رفت مي تواند كتاب قلب دانگو را بخواند كتاب را زودتر از ساير هداياي افسر روس گرفت و همين 

او موضوع قلب آن مرد دور افتاده از فرزند را بشدت بتالطم در آورد و به زحمت جلو اشكهايش را گرفت شايد در ان لحظه 

كه در طول پنجسال جنگ شاهد مرگ هزاران دوست و هموطنش در جبهه ها بود فكر مي كرد يك روز او هم با گلوله اي بر 

 .زمين خواهد غلتيد و آرزوي ديدن دخترش را به گور خواهد برد

 .به هدايايش نگاه كرد يك جعبه مداد رنگي، يك قوطي ژامبون ، يك جعبه قند، يك قوطي شير خشك شوكا

 :پرسيد  شوكا

 همه اينها مال منه؟ -
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سرباز قفقازي سوال شوكا را ترجمع كرد و افسر روس سرش را بعالمت مثبت تكان داد و بعد دست در جيب كرد و  -

 .عكسي از جيب بيرون كشيد

 .اين دخترمنه ببين چقدر شبيه توست! نگاه كن! دبيشكا -

 .ك كرده بودندو شوكا، براي تماشاي عكس سرشان را بهم نزدي افسر

براي همين دخترم به مادرش رفته مثل تو چشم ! مادر دختر من يك زن قفقازي است نزديك مرز شما شهر باكو! دبيشكا  -

 !و ابرو و موهايش مشكي است

نه از جنگ و وضعيت جبهه و نه از ساير مسائل مربوط به جنگ خبري بود قلبهاي هر دو را بيشتر و ‹ گفتگو كه در آ اين

 .بيشتر بهم نزديك مي كرد

 .روس از كنار شوكا بلند شد و به سرباز قفقازي اشاره كرد كه شوكا را در حمل هدايايش كمك كند افسر

وستي با افسر فرمانده روس، رقص كنان روي يك لنگه پا چنانكه هميشه در مواقع سرخوش و شاد از برقراري رابطه د شوكا

شادي عادتش بود همراه با سرباز قفقازي به خانه برگشت و هدايايش را از دست سرباز همراهش گرفت و آن را روي زمين 

 .نمي كرد ورچيد ولي كتاب قلب دانگو را يك لحظه از خودش د

 :ايي كه شوكا با خود بهمراه آورده بود سري تكان داد و گفتجان با تماشاي هداي خانم

 !بميري تو دختر -

 :بعد رو به زن عمو كرد و گفت  و

 شما ازش بپرسين، نترسيدي تو را بدزدن و ببرن ؟! گفتم اين الكو چه آتشپاره ايه -

 

 :بادي به غبغب انداخت  شوكا

 !ن داد و بعدش هم گفت هر روز بيا پيش منعكس دختر شو به من نشو! من شبيه دخترشم! به هه  -

شرايط سخت براي زن ناخن خشكي چون او هداياي افسر روس غير قابل ‹ در ا. جان غرشي كرد ولي مخالفتي نكرد خانم

شجاعت دختر فخري، آن هم در آن شرايط سخت جنگ، او . چشم پوشي بود زن عمو يك لحظه چشم از شوكا بر نمي داشت

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٩

 .ه كرده بودرا مجذوب اين بچ

 !كاش ازش مي پرسيدي صفر منو ديده؟ نكنه همين افسر صفر منو كشته و با اين چند تا هيده ميخواد حالليت بطلبه -

 سرش را به چپ و راست تكان داد شوكا

 يه دونه دختر داره مث من! نه اون بچه مردمو نمي كشه! نه -

 .ت بچه گانه اش داده بود كمي احساس آرامش كردزن ساده دل روستايي از توضيحي كه شوكا روي احساسا آن

 !دفعه ديگه از بپرس  -

 ...خيلي خوب زن عمو -

زن . اولين بار شوكا در پيرامون زندگي ساكت و انزواي تخلي كه خانم جان بر او تحميل ميكرد، قوم و خويش مي ديد براي

سي بو مي كشيد ولي وقتي به قوطي ژامبون رسيد بي عمو هدايا را يكي يكي برميداشت آنها را معلوم نبود روي چه احسا

 :اختيار گفت 

 !ما نجسي نمي خوريم! گوشت خوكه "حتما! اين يكي نه -

قوطي ژامبون عكس يك ران خوك چاپ شده بود شوكا به سرعت قوطي ژامبون را برداشت او به داشتن اين هدايا  روي

 .بدهد مفتخر بود و نمي خواست حتي يكي از آنها را از دست

شوكاو افسر فرمانده روسي، هر روز تكرار مي شد و شوكا پس از خروج بابا مهندس از زندگي اش، رابطه قشنگ  ديدارهاي

ديگر در ديدارهاي اين دختر و پدر، به مترجم . پدر و دختري را با يك مردبيگانه كه زبانش را نمي فهميد از سر گرفته بود

افسر روس احساساتش را نسبت به دخترش به . و فرزندي نيازي به زبان دارد رنوع پد عشق و محبت، خاصه از. نيازي نبود

زبان روسي مي گفت و شوكا هم احساسات قشنگ دخترانه اش رابا زبان فارسي بيان ميكرد خنده و نگاه فصل مشترك 

را تجربه مي  دريمحبت پ شوكا بعد از چشيدن محبته اي پدر خودش و بابا مهندس، اينك سومين.ديدارهايشان شده بود

هر سه . كرد و شگفتا كه قلب ساده و معصوم دخترك هيچ فرقي بين آن سه نفر كه هر يك از دياري بودند قائل نمي شد

خداوند در فرصتهاي . دوستش داشتند هر سه صميمانه به او محبت مي كردند نوازشش مي كردند، برايش هديه مي خريدند

يك روز زن عمو كه همچنان ... ت پدر و مادر بي بهره مانده بود طعم محبت پدري را مي چشاندمناسب، به دختري كه از محب
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 ....نگران سالمتي فرزندش صفر بود از شوكا خواهشي كرد كه غرور كودكانه اش را نوازش داد

خيلي هم سخت ! ر برناين سالداتها تموم راهها را بستن، چه مي دونم، پست بازرسي گذاشتن، نميذارن مردم كلوه به شه -

صفر تو پادگان زخمي شده و حاالدر بندر سرگردونه، يكنفر بايد زخمهاش رو ببنده ، ازش پرستاري كنه، ببين اين ! ميگيرن

 و برگشت به بندر بده؟ فتفرمانده روس ميتونه يه جوري بما اجازه ر

افته بود و گرفته هيچكس از سرنوشت صفر عمو، داستان زخمي شدن فرزندش را براي تسكين نگرانيهاي خودش بهم ب زن

 .به او خبري نداده بود

 !چشم زنعمو -

صبح زود به چادر فرماندهي ارتش سرخ رفت، حاال همه سربازان روس و قفقازي دختر خوانده فرمانده را مي شناختند  شوكا

 اد به طرفش رفتفرمانده روس تا چشمش به شوكا افت. و او بدون هيچ مانعي وارد چادر فرمانده مي شد

 !...دبيشكا! دبيشكا  -

چند لحظه از مالقات پدر و دختر نگذشته بود كه شوكا از چادر بيرون دويد و دست يك سرباز قفقازي را گرفت و با  هنوز

شوكا درخواست عمويش را به تركي براي سرباز قفقازي گفت و فرمانده روس بالفاصله كارتي از بلوز . خود بداخل چادر برد

 .ادامي اش بيرون كشيد و آن را بدست شوكا دنظ

اين كارت را به من  "با اين كارت همه اعضاي خانواده مي توانيد به بندر برويد و برگرديد وقتي برگشتيد ، حتما!... دبيشكا  -

 باشد؟! پس بده 

روس را بوسيد و كارت را صورت فرمانده . همان رفتاري را با فرمانده روس داشت كه با پدرش و بابا مهندس داشت شوكا

 .گرفت و خودش را به درب خانه رساند

 !بلند شين بريم بندر! زن عمو! زن عمو -

 :جان سرش داد كشيد خانم

 !جونمرگ شده مگه شهر هرته ، همه راهها رو بستن -

بادي به گلو انداخت و كارتي كه به زبان روسي چاپ شده و هيچكدام از نوشته اش سر در نمي آوردند به خانم جان و  شوكا
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 .زنعمو نشان داد

سربازان روسي در پستهاي بازرسي متعجب از . آنروز خانواده عمو وخانم جان و شوكا بطرف بندر حركت كردند فرداي

در بازگشت هم همين . ان كارت عبوري هستند، راه را با احترام برويشان مي گشودنداينكه يك خانواده روستايي داراي چن

صفر برايشان تعريف كرد كه چگونه . ها پرس و جو نكرد‹هيچكس از آ بوداتفاق افتاد با اينكه صفر با پاي زخمي همراهشان 

كشته شه و بقيه فرار كرده بودند آن  شب سوم شهريور پادگان مورد حمل و بمباران هوائي قرار گرفت عده زيادي سرباز

كه فراموش كرده بودند  هاعده از سربازان فراري كه لباسهاي نظامي شان را از تن بيرون كرده بودند زنده ماندند ولي آن

 .لباسهاي نظامي خود را از تن خارج كنند بوسيله پياده نظام ارتش سرخ در جا كشته مي شدند

ن هم همراه با يك سرباز زخمي ،نام وشهرتي نصيب شوكا كرد كه تا آن تاريخ چنان شهرتي كاروان عمو به كلوه آ بازگشت

روز به هر خانه اي در كلوه مي رفت تحويلش مي گرفتند و زن عمو جلوي ‹ او از ا. نصيب هيچ دختر در كلوه نشده بود

 .ميكردچشمان خانم جان روزي دهها بار قربان صدقه شوكا مي رفت و خانم جان را عصبي 

فرمانده دستهاي شوكا را در دستهاي پهن و گوشت . فرداي بازگشت از بندر، بديدار فرمانده رفت و كارت را پس داد شوكا

 :آلودش گرفت و از ته دل گفت 

 !دبيشكا! دبيشكا -

ده بلورهاي حس كرد كه فرمانده مي خواهد با او حرف بزند به چشمان فرمانده نگاه كرد، در حلقه آبي چشمانش خر شوكا

اشك را نشانه گرفت حس كرد اتفاق ناخوشايندي در شرف وقوع است همين حس سبب شده كه شوكا سرش را توي سينه 

 ...سرزيز شود مفرمانده فرو كند و بگذارد اشك از چشمه چشمان سياه او ه

را مي شنيد،شوكا از چادر بيرون گيرنده هاي نيرومندي هستند شوا از پشت فرنج نظامي فرمانده روسي، آواز جدائي  قلبها،

 ...دويد، سرباز قفقازي را صدا زد 

 !بيا... گل بورا؟  -

 :فرمانده با لحن غمگيني حرف مي زد افسر

تو حاال از احكام نظامي چيزي نمي داني، خدا كند هيچوقت و تا آخر عمر هم از نظاميگري چيزي . من مجبورم برم! دبيشكا -
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پايتخت كشور شما بروم نمي دانم آيا هرگز دوباره گذارم به ده شما مي افتد يا نه ؟ آيا تو را دوباره من بايد به تهران ! نداني

ديروز به من خبر دادندكه ... هر روز پيش من آمدي و خاطره دخترم را در من زنده كردي ومي بينم يا نه؟ متشكرم كه ت

چولوي ايراني من هنوز زنده اي و تا وقتي تو و هر دختري مثل دخترم در يكي از بمباران ها كشته شده است اما تو دختر كو

از تو خداحافظي ميكنم ، تصوير و خاطره تو هميشه  درتو زنده است من مي توانم بين شماها، دخترم را پيدا كنم بعنوان يك پ

ت، دلم مي خواهد درس اوقتي زنده هستي يادت باشد كه يك افسر روسي تو را مانند فرزندش دوست داش. با من خواهد بود

 قول مي دهي؟! بخواني، بانوي مفيدي براي همه مردم دنيا باشي 

از انكه ترجمه سخنان افسر روسي به آخر برسد، شوكا چنان صادقانه سر فرمانده را در بازومان نرم و نازكش گرفت و  پيش

د در روابط پدر و فرزندي آنها به خود راه چهره اش را به چهره او چسباند كه هيچ تماشاگري نمي توانست كوچكترين تردي

 .دهد

پس دختر فرمانده روسي هم . هاي شوكا و قلب نازك انديشش از شنيدن خبر كشته شدن دبيشكا روسي بدرد آمده بود شانه

اگر خانم جان را گم ميكردم زير دستو پاي مردم كشته مي ! شايد آنشب حمله مهم كشته مي شدم! مكن است كشته شود

 .....شدم

روسي بدنبال خاطره مرگ فرزندش و شوكا در افكار پيچيده و خام خودش لحظاتي در سكوت فرو رفته بودند شوكا  فرمانده

باز هم روزهاي ! بازه م خانم جان. مي ديد كه اين پدر هم مانند پدر خودش و بابا مهندس، بسرعت از او جدا شده و مي رود

 ...سخت انبر داغ و لنگه كفش

صدها ... سي بسته اي كه بعنوان يادگاري براي شوكا گذاشته بود بدست گرفت و با او بسمت خانه شان راه افتادرو افسر

لحظه شاهد تابلوي شگفت انگيزي از احساسات مشترك بشري آن هم در متن يك جنگ خونين بودند ‹ سرباز روسي در آ

 .كه شبانه روزش هزاران دختر بچه را از صحنه حيات حذف ميكرد

روسي ، دبيشكاي خودش را تا جلو در خانه رساند خم شد و او را سر دست بلند كرد ، بوسه اي روي گونه اش  فرمانده

 .گذاشت

 .خداحافظ -
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 .افسر روسي در آن لحظه داشت با دختر خودش خداحفظي ابدي ميكرد چون شوكا را هم ديگر هرگز نمي ديد شايد

 

 8 فصل

ارتشهاي متفقين به علت اينكه با مقاومتي روبرو نبودند در . ناشي از جنگ و اشغال ايران خيلي زود فرو نشست اضطراب

پادشاه جديد بر تخت سلطنت نشست و دوره تازه اي در كشور آغاز . حقيقت نعي تعطيالت پاييزي را در ايران مي گذراندند

حزبهاي جديد چون قارچ از . رو صداهاي چپ و راست جبران ميكردو س بيشد كه سكوت ساليان گذشته را با جنجالهاي حز

زمين بز مي شدند، روزنامه ها با جنجالي ترين خبرها و گزارشها دل مردم را نسبت به آينده خالي مي كردند بحران از پس 

ريج مردم را وحشت بتد اركمبود نان و خوار و ب. بحران، همچون بهمن هاي آخر زمستان بر سر و روي مردم فرو مي ريخت

زده مي كرد صفهاي نانوائي ها هر روز طويل تر مي شد آدمهاي تشنه قدرت و شهرت پس از يك دوره شانزده ساله سكوت، 

وارد عرصه مبارزات سياسي شده بودند، اما دامنه بحران اشغال ايران و سرو صداي گروههاي چپ و راست و ميانه ، بيشتر 

رگ مي شدو هنگاميكه امواج بحران به شهرهاي كوچك ميرسيد ديگر آن قدرت و صالبت بز هايشامل حال تهران و شهر

نان، مردم اين گونه شهرها را بيشتر نگران مي كرد، نان جو كه سالها  "اوليه را نداشتند، در عوض كمبود مواد غذايي خصوصا

ر سفره اعيان واشراف هم خودي نشان نمي داد، بر س يبود از بساط نانوائي ها و سفره هاي مردم فقير محو شده بود حاال حت

جنجال كمبود قند و شكر كمتر از نان نبود مردم كه خطر بمباران و جنگ را پشت سر گذاشته بوند حاال براي تامين نيازهاي 

ساني ان فاتخود، و گرفتن دو سه عدد نان از نانوائيها همديگر را بقصد كشت مي زدند، اگر جنگ جهاني دوم در ايران تل

در . ناشي از بمباران و حمله تانكها و زره پوشها را كم داشت ، تلفات ناشي از كم غذايي ، بي داروئي، بيكاري بيداد ميكرد

چنين شرايطي خانم جان و شوكا دوباره به بندر بازگشتند ، در خانه جديدي ساكن شدند اما حاال گراني وكمبودها بهانه تازه 

تا دختر هفت ساله محمد رودسري را دوباره به كارهاي سنگين بكشد و از او بخواد كه مخارج بود  هاي به خانم جان داد

مدرسه و كرايه خانه را بهر راه و طري در بياورد خانم جان بهچ وجه حاضر نبود از ذخيره خود و از كمك هزينه تحصيلي بابا 

گاه شوكا، افسر و فرمانده روسي هم رفته و اين او خيلي خوب مي دانست كه آخرين تكيه . مهندس يكشاهي برداشت كند

قطره هاي صاف و زالل اشك دوباره از چشمان سياه ! دختر پناهي جز او ندارد و هر باليي سرش بياورد مجبور است بپذيرد
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بود  شوكا مي باريد، ضربه هاي چوبدستي خانم جان را بي سرو صدا تحمل ميكرد و در ذهن كودكانه اش به اين نتيجه رسيده

كه هر بار پس از يكدوره كوتاه راحتي و رفاه، بايد شانه هاي ظريفش تحمل بار سنگين كتكها، نيشگونها و انبرداغهاي خانم 

خشم و نفرت از اين دختر كه توانسته . خانم جان اين بار بخصوص بيشتر از گذشته از شوكا عصبي بود. جان را داشته باشد

شوكا فرزند خودش نبود تا به موفقيتي كه . عمويش بدست آورد، او را بشدت آزار ميداد نوادهبود محبوبيت عجيبي بين خا

هر بار كه بچهره اين دختر نگاه . در كمپ سربازان روسي و در دل فرمانده شان بچنگ آورده بود، افتخار كند "تصادفا

: با مشت به سينه اش مي كوت و مي گفت  و ستادميكرد، بياد خورشيد مي افتاد كه مانند يك ماده پلنگ خشمگين جلو او اي

چرا من نتوانستم بچه اي بدنيا بياورم؟ حاال كه من نتوانستم اگر همه بچه هاي دنيا هم ! من خودم زاييدمش! اين دختر منه

ه ك "وصاخانم جان در بازگشت ، هيچ روزي نبود كه به بهانه اي دل اين كوچولو را نيازارد مخص! بميرند دلم خنك مي شود

مي دانست از اول مهر، شوكا بمدرسه مي رود و غير از خرج و مخارج مدرسه، بايد شاهد به به و چه چه معلمهايش هم باشد و 

 .اين دختر نمراتش را بر سر او بكوبد

 !همين فرداميري سركار -

 كجا برم خانوم جان؟ -

 ....ستمت خونه كبرااگه كار پيدا نكني دوباره مي فر! يك گوري برو ديگه! من چه ميدونم -

از ترس در خود مچاله شد، اگر خانم جان به او مي گفت برو در النه گرگهاي گرسنه بهتر از آن بود كه او را به خانه  شوكا

 .كبرا بفرستد

خم شده در زير بار تهديدات خانم جان بي هدف در كوچه راه ميرفت، همه جا را در جستجوي كار مي كاويد اما وقتي  شوكا،

ي بزرگترها بيكاري بالي بزرگي شده بود چه كسي به يك دختر بچه هفت ساله كار ميداد؟ او يك تفاوت دردناك ديگري برا

آنها هر كدام باالخره پدري، مادري، فاميلي، دوستي و رفيقي . هم با بزرگترهاي بيكار داشت كه قلبش را در سينه مي فشرد

ه آنها پناه مي بردند اما شوكا چه كسي را داشت كه به او پناه ببرد؟ شوكا در داشتند كه در گرفتاريها و سختي هاي زندگي ب

 :كوچه پرسه مي زد كه خانم جواني صدايش زد

 ...مال اين محلي؟... دختر كي هستي؟ -
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مثل . زن از نگاه پر درد كودك تكان خورد. نگاهش كه سنگين ترين بار غم برداشته بود به چهره زن جوان دوخت شوكا

 .اينكه اين دختر بچه تمام غمهاي دنيا را در هم فشرده ، توي انباني كرده و روي دوشش مبرد

 !توي همين محله ! من دختر خانم جانم ! خانم -

همسايگان گفته بود كه مستاجر تازه اي توي اين محله آمده كه رفتارش خيلي عجيب و جوان يادش آمد كه يكي از  زن

 !غريب است، يك مادر چاق و اخمو و يكدختر بچه ملوس كه روزي چند نوبت از مادرش كتك مي خورد

 !پس شما همون مستاجر جديدين؟ مادر و دختر. آها فهميدم -

 !بله خانوم جون -

 مادرت چيكار ميكنه؟ -

 .من هم دنبال يه كاري ميگردم! حصير ميبافه -

 :پرسيد خانم

 مگه مدرسه نمي ري؟ -

قلب زن كه خود صاحب يكدختر كوچولوي گهواره . با صداقت مشكالت مدرسه رفتنش را براي خانم جوان شرح داد شوكا

اهد كرد؟ بيشتر كمكهاي اگر دختر من يك روز صاحب چينين گرفتاري شود چه كسي به او كمك خو. نشين بود به درد آمد

مي كند باليي كه بر سر كمك گيرنده آمده بر سر خودش و  ونيكوكارانه به اين خاطر صورت ميگيرد كه كمك دهنده آرز

 .خانواده اش نيايد

 ميتوني بعد ازظهرها بيايي مواظب دخترم باشي؟. اسم من خانم الكسري ، توي همين كوچه ساكنيم -

 .زه اي قرار گرفت كه بعدها وقتي بزرگتر شد ارزش چنين معجزاتي را مي فهميددوباره در برابر معج شوكا

 .هفته ديگه صبحها ميرم مدرسه، عصرها ميام پيش شما. ميام "خانم حتما -

 .الكسري شوكا را براي بعدازظهر ها استخدام كرد و او خوشحال به خانه برگشت خانم

 !از فردا مي رم پيش خانم الكسري! خانم جان -

. چشمانش هميشه كنجكاو و لبانش متبسم بود. از اول مهر ماه در كالس اول دبستان دانش روي صندلي نشست شوكا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٦

ي آيند، 'اشخاصي كه تحت ستم و ظلم بيش از حد ممكن قرار ميگيرند خود بصورت يك غده چركين رواني در  "معموال

عقده هي خود را بر سر ديگران خالي كنند، درست عكس  "ابالقاخمو و عصبي و انتقام گيرنده جلوه مي كنند و مي خواهند مت

شوكا، هرچه بيشتر از طرف خانم جان زجر و درد مي كشيد، مهربانتر و صبورتر مي شد و مردم را بيشتر دوست 

 و در مكتب خانه خواندن "از آنجا كه قبال. همين حالت از همان نخستين روزها خانم معلم را متوجه حضورش كرد.ميداشت

تجربه اجتماعي اش او را ياري ميداد تا بيشتر معلم و مدير و . نوشتن ياد گرفته بود، در كالس سرآمد بچه ها بود

 .همشاگرديهايش را بخود جلب كند

چنگي بدل نمي زد حتي گاهي لباسهايش آنقدر زشت و بدقواره بود كه مايه شرمسارياش مي شد اما وقتي در را  لباسهايش

هر شب كه بخانه . نان فروغي از شادي و افتخار به هر سو مي افكند كه جبران فقر و نداري اش را مي كردجواب مي گفت چ

او را از پيشرفتهاي خود خوشحال سازد اما خانم جان بجاي ابراز رضايت  امي آمد نمراتش را به خانم جان نشان مي داد ت

دولت براي معلمي  "ديق كالس ششم را بگيرد حتمابشدت خشمگين مي شد اگر اين دخترك همنطور جلو برود و تص

تصديق  غصبر كن دا: استخدامش مي كند و از چنگ من در مي رود وقتي به اين نتيجه گيري ميرسيد توي دلش مي گفت

اينگونه افكار لحظه به لحظه در ذهن تيره و سياه خانم جان شاخ و برگ مي گسترد و بر ... كالس ششم را به دلت مي گذارم 

كه در كالس دوم و هشت سالگي ، شوكا روزبروز جذابيت زنانه  "وسعت امواج نفرتش نسبت به شوكا مي افزود، مخصوصا

قد و بااليش اندكي از سن و سالش بيشتر رشد كرده بود چشمان سياه و درشتش در صورت مهتابي . بيشتري مي گرفت 

شد، او را زيباتر از همسن و ساالنش نشان مي داد و در او نوعي در حلقه موهاي بلند و مشكي اش قاب مي  "رنگش كه معموال

تعريفهايي كه همسايه ها از  ازخانم جان گاهي آنقدر . جاذبه معصومانه اي بچشم مي آمد كه دلها را بسوي خود ميكشيد

 .ترسم از دستم بقاپندبايد اين ذليل مرده را از اين شهر ببرم مي : شوكا بزبان مي آوردند عصبي ميشد كه بخودش مي گفت 

تصميم آخري را خانم جان خيلي زود بمرحله اجرا گذاشت هنوز دو هفته اي به امتحانات آخر سال دوم دبستان مانده  اين

 :بود كه روز جمعه اي خانم جان شوكا را صدا زد

 !بقچه ش كن بريم الهيجان! هر چي خرت و پرت داريم جمعش كن -

 :وحشت زده پرسيد  شوكا
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 .يجان؟ براي چي؟ هنوز دهفته به امتحان آخر سال موندهاله -

 :خود را آماده مقابله با اعتراض شوكا كرده بود "جان قبال خانم

. برو بچه ها از الهيجان اومدن ميگن امسال باغهاي چاي حسابي راه افتاده، به هر كارگري روزانه دوازده قرون مزد ميدن -

يه همچي مزدي به معلمها هم نميدن چه رسد . روزي بيست و چهار قرون مزد بگيريممسكن هم مجانيه ما دونفري ميتونيم 

 .به من و تو 

آزرده و رنجور دنياي خودش را  "عميقا. نمي دانست در برابر تصميم ظالمانه خانم جان بايد چه واكنشي نشان بدهد شوكا

 .سياه سياه مي ديد

 خانم جان امتحانم چي ميشه؟ -

 .اي بود كه نيشهايش از نيش عقرب هم در پوست خانم جان زهر آگين تر بود درست واژه امتحان

حاال اومديم قبول شدي، اومديم كه شش كالس هم درس خوندي؟ بمن بگو چي ميشه؟ كي بمن و تو ، گشنه ! خوبه خوبه  -

 .گدا اهميتي ميده؟ ما آدمهاي يه ال قبا را توي انباري هاشون هم رامون نميدن

 .و درمانده زد زير گريه  پريشان شوكا

معلم فارسي مون ميگه من خيلي استعداد دارم ، مگه اگه تصديم كالس ششم بگيرم منو برا معلمي ! آخه خانوم جون -

 .استخدام ميكنن

نگاه سردو زاغش را بچهره . جان خنده معروف عصبي اش كه از شدت خشم ديوارخانه را ترك مي انداخت سر داد خانم

 .شوكا انداخت

تو بايد تا آخر عمرت ، تا ! مي خواي معلم بشي و از پيشم بري؟ صنار بده آش به همين خيال باش! كور خوندي گه سگ -

از اين خبرها ! ومخارج و زحمتي كه برات كشيدم كلفتي منو بكني نه جونم  وقتي گيسات سپيد بشه در مقابل اين همه خرج

 !نيس

با اينكه حاال دختر هشت ساله و از نظر فكري هم پيشرفته بود و ميتوانست در برابر هر زور گويي بايستد، اما در  شوكا

تنها كاري . ك موجود شرطي شده بوداو در برابر خانم جان ي! دستهاي خشن خانم جان بره اي بود در پنجه هاي گرگ گله
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چون خانم جان خيال دارد براي كار در باغ چاي او را به الهيجان ببرد،  دكه كرد فردا رفت پيش مدير و از او خواهش كر

ر سالش را همين يكي دو روزه از او پس بگيرد واز آنجا كه شوكا بهترين شاگرد كالس دوم بود و حتي در درس ]امتحان آ

 .گرفت حانكالس چهارمي ها رقابت ميكرد خانم مدير پيش از رفتن او به الهيجان از او امت فارسي با

به الهيجان براي شوكا يك كابوس تلخ و رفتن به اعماق يك چاه تاريك و عميق بود او تا آن زمان هرگز به سياه دلي ها  سفر

به منظور  "ست كه سفر خانم جان به الهيجان صرفاو نقشه كشي هاي مزورانه خانم جان فكر نكرده بود حاال هم نمي دان

بهار بود، باغهاي سبز چاي در دامنه شيطان . جلوگيري از پيشرفت تحصيلي اوست و از روي شرارت و بدقلبي خانم جان است

سبز كوه الهيجان و هر نقطه مناسب كشت چاي بود، عطر و رنگ سبز خود را در فضا رها مي كرد بهار در الهيجان آنچنان 

خشم و عصبانيت پايين  ايبود كه همه زندگي سبز ديده ميشد و همين رنگ سبز بود كه شوكاي هشت ساله را از قله ه

خوشبختي كودكان در همين است كه بار هيچ سختي و بدبختي را تا ديرگاه بر دوش نمي كشند، در اوج خشم با اوليه .كشيد

فرداي . ه بر آنها مي رود با اولين مهربانيها به عدالت تغيير شكل مي دهدحادثه مضحك، از ته دل مي خندند، ظلم و ستمي ك

 .خانم جان دستش را گرفت و با هم به باغ چاي آقاي توكلي رفتند كه كارخانه اي به همين نام داشت ن،ورود به الهيجا

 :خانم جان پرسيد داخلي كارخانه كه مردي شصت ساله و خوشرو بود و او را آقاي يگانه مي ناميدند از مدير

 اومدين توي باغ چاي كار بكنين؟ -

 !همينطوره من و دخترم! بله  -

 .، نگاهي به آهو بچه اي كه كنار زن تنومند زشت ايستاده بود انداخت يگانه

 .براي كار تو باغ چاي خيلي كوچكه  -

 :جان خيلي محكم گفت خانم

 ....ه راضي بودين بهش حقوق بدينيكي دو روز كارشو ببينين اگ! خيلي هم آمادده كاره -

 .كارخانه سري به عالمت موافقت تكان داد مدير

هر وروره كه از برگ چاي پر بشه دوازده ريال ! بردارين مشغول بشين) زنبيل مخصوص جمع آوري چاي( دو تا وروره  -

اگه راضي بودم يه جايي تو اون عصري كه كارتون تموم شد ! هر كدومتون ده تا دار بردارين و مشغول بشين. مزد ميگيرن
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 ساختمان وسطي بهتون مي دم كه زندگي كنين

بطرف دو عدد وروره رفت، وروره بزرگتر را براي خودش برداشت و كوچكتر را به خانم جان داد او مي دانست كه  شوكا

 .نديدمدير كه آنها را زير نظر داشت به اصداي بلند خ.خانم جان هم از او چينين انتظاري را دارد

تو خودت تو اون وروره گم مي شي چه جوري ميتوني اونو با خودت باال كوه بكشي؟ اونو بده به مادرت، ) دختر!(آقاي كر -

 خودت اون كوچيكه را بردار

درسته كه ! من دختر رنج و زحمتم: با آن چشمان سياه و درشت نگاهي به چهره مدير انداخت كه يك كتاب حرف بود شوكا

 .از وقتي كوچك بودم زير دست اين زن كاركردم و پول درآوردمبچه ام اما 

كاش من هم دختري مثل او داشتم شوكا . چقدر اين دختر غيرتي و نازنينه. نگاهي از سر شفقت و مهر به شوكا انداخت مدير

ها واگذار ‹ه به آدر دل هر مردي حس پدري بر مي انگيخت خانم جان و شوكا زنبيل هايشان را برداشتند و در رديفهايي ك

زيادي برخوردار است و آنها در كنار پنجاه، شصت دختر و زن مشغول  زششد مشغول غنچه چيني شدند چاي بهاره از ار

! نگاه كن چه مادر بيرحمي: زنان كارگر از دور مادر و دختر را زير نظر داشتند به همديگر اشاره مي زدند . غنچه چيني شدند

 .بچه شير خوره اش را آورده كار بكنه براش پول بسازه

. ر كاشف السلطنه در دامنه كوه قرار داشت و مردم به آن لقب شيطان كوه داده بودندچاي آقاي توكلي در كنار مزا باغ

لب جاده شروع مي شد و تا قله كوه مي رسيد شوكا لحظه اي ايستاد و به اطراف خيره شد  "رديفهاي چاي از پايين ، تقريبا

بعضي شان رنجور و نحيف و عده اي سر زنده و  اردبيلي ، در لباسهاي رنگي ، ي،دهها زن و دختر پير و جوان، الهيجي ، رشت

اما شوكا در اينجا چه ! نان بخور و نمير بعد از جنگ و دوره قحطي ، نان و قند و شكر! شاد هر كدام دنبال روزي بودند 

 ميكرد؟

ز غرق در توي اين سن كم، يكرو! خدايا! زاده رودسري، فرزندخوانده مهندس كرمانشاهي، دبيشكا فرمانده روسي بازرگان

رفاه ، پوشيده در لباسهاي گرانقيمت و حسادت برانگيز و يكروز لنگه كفش و انبر داغ و پيراهن كهنه چيت، پرستار بچه، 

همه باال و پايين شدن زندگي و آن هم در هشت سال زندگي؟ نكته اين بود  اين! شاكرد اول كالس دوم و حاال كارگر باغ چاي

شبيه قهرمان دو با مانع بود، هنوز مانع اولي را رد . را در پايين و باال، براحتي مي پذيرفت كه شوكا بازيگريهاي زندكي اش
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عميقي كشيد، رطوبتي كه از روي درياي مازندران  سنف. نكرده بايد از مانع دوم بپرد و بدبختي اينكه موانع پايان ناپذير بودند

 .بر ميخاست سينه هاي كوچكش را نوازش مي داد

مدير الغر اندام و مهربان كارخانه كه از . ركشته شوكا بسرعت غنچه هاي چاي را مي چيد و در وروره مي انداختكا دستهاي

اين دختر : به اين دختر الغر اندام و چابك دست نگاه مي كرد زير لب گفت  "فراز شيطان كوه به كارگران زن و مخصوصا

آنقدر كوچولو و ريز نقش است كه گاهي پشت بوته هاي چاي از چيند و  يغنچه م. بچه درست مثل موش توي دار مي دود

 :ناگهان شوكا را صدا زد. نظر ناپديد مي شود

 !بيا اينجا ببينم! آهاي موشه -

 .راه نمي رفت مي دويد شوكا

 بله آقا؟ -

 !برو اين كوزه رو از رودخونه پرش كن بيار -

 .ه دويد كوزه را از آب پر كرد و دوباره به حالت دو برگشتبا همان سرعت و چاالكي موشهاي صحرا بسوي رودخان موشه

لهجه گيلكي نداشت اما با يك . يگانه لخندي پدرانه بر لب آورد جور مخصوصي اين دختر توجهش را جلب كرده بود آقاي

 .مادر گيلكي به باغ چاي آمده بود

 تو مدرسه هم رفتي موشه ؟ -

 .تا كالس دوم  -

 .موشه بود كه آن مرد بلند قد و الغر اندام را به هيجان مي آورددر رگه هاي صداي  غروري

خانم . غروب بود كه همهكارگران با فواصل كوتاه و زنبيل هاي پر از برگهاي چاي بهاره ، به قله شيطان كوه رسيدند حوالي

زنبيلها هر كدام بين چهل تا پنجاه كيلو وزن . رين نفر بد و شوكا با اينكه مي توانست اولين نفر باشد با او راه مي امد]جان آ

و و در سرازيري ميكشيدند اما باز هم براي شوكا كار دشواري بود نفس نفس ميزد، عرق داشت گره زنبيلها را بايد از سر ك

. مي ريخت، درد سنگين كار در بازوانش مي پيچيد اما از سر غيرت براي يك لحظه هم به فكر كمك گرفتن از ديگران نبود

ن به كارگران بابت هر زنبيل ، دوازده ريال و زما ندر آ. وقتي كارگران با زنبيلهايشان پاي قپان رسيدند، وزن كشي آغاز شد
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 :وقتي زنبيل شوكا روي قپان رفت هم وزن زنبيلهاي ديگر بود، يگانه به قپان دار گفت. به بچه ها شش ريال مزد مي دادند

 مال موشه هم مساوي زنها حساب كن! منجم  -

 

 !ولي دستمزد بچه ها شش رياله -

 !س ولي زنبيل اين موشه هم وزن بقيه -

در باغ چاي و در حاشيه شيطان كوه، براي شوكا معنا و مفهوم تازه اي داشت، او به دختراني نگاه مي كرد كه سبكبال و  زندگي

راحت دست در دست مادران خود، چون پروانه ها بر هر گلي مي نشستند، نه كار طاقت فرساي چاي چيني و نه حضور در 

اما شوكا طبيعتي خاص خود داشت و هيچگاه از !است و زماني عقده آور دهسازناينگونه تفكرات گاهي ! كنار خانم جان

خوشبختي هاي ديگران احساس حسادت و عقده نمي كرد و تنها وقتي آن خوشبختي ها را مي ديد براي خودش هم آن 

به او  سبكتريهاي سبك زندگي را آرزو ميكرد آقاي يگانه كه همچنان و هر روزه او را موشه صدا مي زد سعي ميكرد كار

واگذار كند و همين موضوع خشم خانم جان را بر مي انگيخت و شب هنگام در خانه كارگران غير بومي و وقت استراحت 

 .بهانه اي پيدا مي كرد تا دق و دلي اش را خالي كند

 .يكي از همان شبها بود كه خانم جان براي آزار شوكا هوس خريد كرد در

 !خرما مي خري مي ري شهر برام نون و -

 !خانم جان هوا تاريكه  -

از همين بغل شيطان كوه برو خيلي زود به ! تو تاريكي پشه را هم تو هوا مي زني! چشمهاي تو از چشم گرگ هم تيزتره -

 !شهر مي رسي

يطان كوه و شبها وقتي كارگران زن دور هم جمع مي شدند از ش. و بدن نازك شوكا از شنيدن نام شيطان كون بلرزه افتاد تن

شياطين و اجنه اي كه در ان پرسه مي زنند داستانها سر هم ميكردند و حتي بعضي ها سوگند مي خوردند ه خودشان با چشم 

شوكا با ! ديده اند كه انار ميخوردند و پوستش را بسر و كله عابرين مي زدند انخودشان اجنه ها را با آن پاهاي مثل اسبش

از اولين . ي كه انار ميخورند و پوستش را بسرو كله آدمها مي زنند ، در سياهي و تاريكي براه افتاددلي متورم از ترس اجنه هاي
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و بر سرعت خود مي افزود، يك بار سنگي  رزاندگامها، صداي فش فش مارها و جهش هاي ناگهاني قورباغه ها تنش را مي ل

ان وحشت زده شد كه حس كرد دستها و پاهايش قفل شده و از باالي كوه، بعلت سرماي هوا و انقباض فرو غلتيد و شوكا چن

 نددومين سنگ چنان او را ترسا! قادر به حركت نيست البد اجنه اي براي آزار و اذيتش از باالي كوه سنگ پرتاب كرده اند

، پاهايش در چاله تاريكي و سياهي شب ، به بوته ها ، به ساقه هاي درختان مي خورد‹ در ا. كه جيغ زنان شروع به دويدن كرد

فرو مي رفت و چنان مي دويد و فرياد مي كشيد كه حاال نمي دانست در كدام سمت و سوي شيطان كوه در حال حركت است 

 :را متوجه خود كرد اوناگهان صداي مردي كه سوار بر اسب بود 

 !چه خبره دختر ؟ بايست -

دوباره . بر اسب به سراغش آمده و مي خواهد او را با خود ببرداين بار بيشتر ترسيد و لرزيد، يكي از اجنه ها سوار  شوكا

 ......سوار كار جلو آمد، چراغ قوه اي كه در دست داشت بصورت شوكا انداخت .... دست و پايش قفل شدو روي زمين افتاد 

 اينجا اين وقت شب چه ميكني؟!... موشه توئي! ببينم  -

 .بزحمت از گلو خارج ميشد صدايش

 ....فرستاده خريد... منو .... ان خانم ج -

 .يگانه چنان دچار خشم شد كه ناسزايي بر لب آورد آقاي

مدير كارخانه بر سر راهش قرار نمي  "از مسير دور افتاده بود و اگر تصادفا "او كامال. شوكا را سوار بر اسب كرد يگانه،

 :د، شوكا را از اسب پياده كرد و خانم جان را صدا زدوقتي به محل زندگي كارگران رسيدن. گرفت تا صبح سرگردان مي ماند

اگه نرسيده بودم ! تو چه جور مادر هستي كه بچه هفت، هشت ساله رو نصف شبي مي فرستي شهر اونم از شيطان كوه! زن  -

 ميشنوي چي مي گم؟. از ترس توي تاريكي مي مرد

 :آقاي مدير رفت خانمجان سر شوكا داد كشيد وقتي

از حاال قرو قميش مياي واي به وقتي كه ! خوب بلدي برا مردا ننه من غريبم در بياري! رو لباستو عوض كنبلند شو ب -

 !چهارده ساله بشي

 .گريه شوكا تا دمدمهاي صبح در گوش سنگين خانم جان مي پيچيد و او از شنيدن گريه مدام شوكا لذت مي برد صداي
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مهر ماه در باغ چاي توكلي كار كردند و با مبلغ قابل مالحظه اي پول آنروز به و خانم جان از اواخر ارديبهشت تا اول  شوكا

خانم جان يا به علت عالقه اي كه به راه رفتن داشت يا از آزار شوكا سعي ميكرد فاصله الهيجان تا . بندر پهلوي بازگشتند

ناچار مي شد از نقطه اي به نقطه ديگر با  كه شوكا ناله كنان روي زمين مي نشست و آنجابندر را بيشتر پياده طي كند تا 

 .كاميوني سواره بروند

صبح فراداي ورود، . در اجاره داشتند خالي بود و دوباره اجاره كردند "كاروان دو نفره به بندر رسيد، خانه اي كه قبال سرانجام

ثبت نام تمام شد و از ساختمان مدرسه شوكا با التماس خانم را به دبستان دانش كشيد تا براي كالس سوم ثبت نام كند وقتي 

 :شيوه بي رحمانه اش گفت نخارج شدند، خانم جان با هما

بايد بري يه جايي كار كني و خرجي ! اگه براي پولهاي من نقشه كشيدي كه بشيني و مفت بخوري كور خوندي! ببين  -

 !مدرسه تو دربياري

 !خانم جان ما دونفري توي باغ چاي كار كرديم -

 :جان زهر خندي زد خانم

كي باورش مي شه كه تو بچه جغله تو باغ چاي وروره پنجاه مني برداشتي؟ همينكه گفتم، بايد بري يه جا كار كني و خرج  -

 .مدرسه تو دربياري

و شوق تحصيل، تنها چيزي كه شوكا آنرا در اين دنياي پهناور دوست داشت، در او فروكش كردني نبود اما نه كتاب  شور

دو سه بار ... كار هم برايش حاضر و آماده نبود. خانم جان هم گوشش به استداللهاي او بدهكار نبود. نه دفترچه و مدادداشت 

. در مسير مدرسه چشمش به كتابفروشي اقبال افتاد. مداد و دفترچه و كتاب ندارد چرامعلم مدرسه از او ايراد گرفته بود كه 

دفترچه و دو عدد مداد و يك پاكن به او قرض بدهد، پولش راخيلي زود مي  س كرد و از فروشنده خواهش كرد كه يك

 .آورد

مناسب نبود و بنظر مي رسيدكه غذاي درست و حسابي هم  "جوان نگاهش بسراپاي شوكا انداخت، لباسش اصال فروشنده

 .نميخورد

 .برو بگو پدر و مادرت بيان ، چشم! ببخش دختر جون -
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در كوچه ها براه افتاد . مي دانست كه خانم جان يك قدم براي او بر نمي دارد و از خدا مي خواهد كه ترك تحصيل كند شوكا

سرش را روي گردن به اين سو و آنسو مي چرخاند، شايد كاري پيدا كند چشمش به مرد مسني افتادكه باتفاق يك بابر ، دو 

مي خواين بهتون كمك كنم : ايستاد، وقتي باربر رفت، به پيرمرد گفت. سه ديگ و مقداري ظرف و ظروف به خانه مي رود

 ديگها و ظرفها را براتون بشورم؟

 در مقابلش چي مي خواي؟! دخترم  -

 

 .كتاب و دفترچه و مداد پاكن -

و سه شوكا شروع به شستشوي ديگهاي حليم كرد، ديگ اولي را با دقت شستشو داد اما ديگ دومي د. موافقت كرد پيرمرد

بزحمت روي ديگ خم شد اما پيش از آنكه شستشو را تمام كند با سر به درون ديگ ! برابر اولي بود ، از قد خودش عميقتر

 .بشدت مي خنديد او را از توي ديگ بيرون كشيد كهبا شنيدن سرو صدا پيرمرد آمد و در حالي. افتاد

 !روز شنبه، هرچي برا مدرسه ت الزم داري بهت بده خوب دخترم ، برو كتابفروشي اقبال به رضا پسرم بگو هر  -

در آن هواي نيمه خنك پاييزي چنان شلنگ تخته اي در راه كتابفروشي مي انداخت كهعابرين با تعجب دختره ژنده  شوكا

 ......پوش الكي خوش را نگاه مي كردند

 !.........ديونه شده  دختره

 .م كالس سوم گزارشي درباره وضع تحصيلي شوكا به مدير مدرسه دادسه ماهي از سال تحصيلي نگذشته بودكه معل دو

به . به همكالسيهاش كه عقب موندن درس ميده. اين دختر خيلي باهوشه، توي همه درساش بيست ميگيرده ! خانم مدير  -

 .عقيده من ميتونه دو كالس يكي بكنه

 .ري به عالمت موافقت تكان دادمدير كه دورا دور از ماجراهاي زندگي شوكا اطالع داشت س خانم

قراره روز شنبه بازرسي به مدرسه بياد، از او مي خوام امتحاني ازش بگيره، اگه قبول شد مي فرستيم كالس چهارم  "تصادفا -

 !بشينه

ش البته باز هم با بهترين شاگردان. اتفاق آنقدر ساده و سريع افتاد كه شوكا يكمرتبه خودش را در كالس چهارم ديد اين
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 .رقابلت مي كرد

جان كه از وضعيت تازه شوكا به خشم آمده بود تصميم گرفت يكبار ديگر قدرت بي چون و چراي خود را به رخ دختر  خانم

 :بكشد همينكه شوكا از مدرسه بازگشت خانم جان سرش فرياد كشيد

 .ت نشون مي دمخيال مي كني چون دو كالس يكي كردي ميتوني از زير كاراي خونه در بري؟ حاال به -

جان انبر را برداشت و روي اجاق گذاشت شوكا در صدد فرار برآمد اما خانم جان جلو در آشپزخانه ايستاده و تنه  خانم

خانم جان با يكدست گردن شوكا و با دست ديگر انبر داغ را برداشت و با تمام . سنگينش ، تمامي عرض در را پوشانده بود

بوي سوختگي گوشت گردن، و فريادهاي گوش خراش شوكا در محوطه پيچيده يكي . شتقوت روي پوست گردن شوكا گذا

 :از همسايگان خود را به آشپزخانه رساند

 چي شده؟ چه خبره؟ چه باليي سر اين دختر بدبخت اومده؟ -

 دم درآورده ؟! بايد آدم بشه! حقشه  -

د سوختگي داشت ، بالفاصله دست بكار شد و در در خانه پماد ض. همسايه دست شوكا را گرفت و با خودش برد خانم

 :همانحال غر مي زد

 !تو چه جور مادري هستي! دستت بشكنه زن -

تا صبح از درد سوختگي در خانه همسايه ناليد، صبح خانم همسايه پماد را تجديد كرد و با دستمال ، گردن شوكا را  شوكا

 ....به مدرسه فرستاد بست و چون براي رفتن به مدرسه بي تابي ميكرد او را

 .معلم كالس نگاهي از سر كنجكاوي به گردن شوكا انداخت. روي نيمكت خود با گردن بسته نشست شوكا

 گردنتو چرا بستي؟! چي شده دخترم -

 !اجازه هس؟ خانم بني اسماعيلي ، هيچي -

 :حتي وقتي بدترين تنبيهات ميشد باز هم به غريبه ها چيزي نمي گفت . موجودي رازدار بود شوكا

 مزخرف نگو شوكا بگو چي شده ؟ -

 !هيچي خانم -
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 !پس اون دستمال گردن لعنتي رو بازش كن  -

 !نميتونم خانم -

معلم كه بيش از اين حوصله جر و بحث نداشت، جلو رفت و با ابهت و وقار معلمي ، گره دستمال گردن را گشود و تا  خانم

 :چشمش به زخم سوختگي افتاد سر شوكا فرياد كشيد

 !زود!زود بگو! كي گردنتو اينجور سوزنده -

 !هيچ كس خانوم -

 ...خيلي خوب بريم دفتر خانم مدير -

مدرم بعد از جنگ و اشغال خاك كشورشان . ز كارش مشغول رسيدگي به حساب و كتاب مدرسه بودمدير، پشت مي خانم

 .وضع مادي اسف انگيزي داشتند، حتي پولدارها هم از پرداخت شهريه طفره مي رفتند

 چي شده خانم بني اسماعيلي؟ -

 .دبني اسماعيلي شوكا را جلو برد و محل سوختگي را روي گردن شوكا نشان دا خانم

 !هرچي مي پرسم كي گردنتو زوزونده چيزي نمي گه -

 :خانم مدير زخم را ديد، و او مانند هر زني كه بچه اي در اين سن و سال دارد، فرياد اعتراضش به آسمان رفت -

 !كدوم بي انصافي اين بال راسرت آورده ؟ من پدرشو در مي آرم! زود بگو! زود  -

سرش روي سينه انداخته و اشك مي ريخت، شكايت روزگاران طوالني در دلش تلمبار فقط گريه ميكرد ، مظلومانه  شوكا

 .شده و بصورت اشك بر سر و رويش مي ريخت و دل خانم معلم و مدير را بدرد مي آورد

انجام شوكا بر اثر اصرار فراوان مربيانش، دهان گشود و قصه تلخ زندگي اش را شح داد خانم مدير غير از رياست  سر

 .به دادگستري بندر برد "سه دانش، از فعالين حقوق زنان و كودكان بود بي درنگ شال و كاله كرد و شوكا را مستقيمامدر

 .مرد مودب و جواني بود و مثل همه كارمندان اارارات آن زمان كت و شلوار پوشيده و كروات زده بود بازپرس

 مشكلي پيش اومده ؟! بفرماييد خانم  -

 .وكا را به بازپرس نشان داد و همه قصه پر غصه دخترك را براي بازپرس بازگو كردمدير گردن ش خانم
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من روز ثبت نام شناسنامه اين بچه و مادرشو ديدم، اسم اين بچه تو شناسنامه مادرش نبود، مشكوك شدم، ! آقاي بازپرس -

ولي حاال شك دارم ! توي شناسنامه نبوده ولي فكر كردم كه اين زن هم مثل بسياري از زنها دنبال وارد كردن اسم بچه اش 

 !باشهكه يه چنين موجودي مادر واقعي اين بچه 

بازپرس جوان كه ازديدن زخم . ساعت بعد يك پاسبان سبيلو، خانمجان را كه زير لب غر مي زد به اتاق بازپرس فرستاد نيم

دموكراسي و آزادي و عدالت گوش فلك را  سوختگي و اشكهاي شوكا آن هم در دوره اي كه پس از جنگ جهاني دوم، صالي

 .كرد كرده بود ، فوق العاده خشمگين بود

 تو چكاره اين بچه اي ؟! خانم -

 !مادرشم  -

 .شناسنامه ت رو بده به بينم ! پدرش هم محمد حسنه! مادرش زني بنام خورشيده ! خير شما مادرش نيستين -

 .ي به بازپرس، شناسنامه اش را روي ميز بازپرس گذاشتجان نيم نگاهي خشمگين به شوكا و نيم نگاه خانم

 :به شناسنامه نظري انداخت و بعد بو به شوكا پرسيد بازپرس

 خورشيد كيه ؟! بچه جون حرف بزن  -

 :هميشه در صحبت با بزرگترها، مثل خود آنها حرف مي زد  شوكا

 .همين خانمجان مادرم بود آقا تا اونجا كه يادمه خانم جان با من بوده و تا چشم باز كردم -

 :جان بالفاصله گفت  خانم

 .من مادرشم خودش هم تصديق كرد من مادرشم ! مي بينين آقا -

 :بي اعتنا به سخنان خانم جان پرسيد بازپرس

 خورشيد حاال كجاست؟ پدرت محمد حسن چي؟ -

يك لحظه برقي در آسمان ذهن شوكا درخشيد روزي را بياد آورد كه پدرش بيمار و ناالن او را به خانه زني برد و به او  در

بياد آوردكه جلو خانه همان زن ، خانم جان سرو كله اش پيدا شد و دوتايي با هم جنگ و دعوا ! اين خورشيد مادرته: گفت 

 !بچه مال منه نايراه انداختند و هر كدامشان مي گفتند 
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خانم جان داشت در خود مي . با دقت به اين بخش خاطرات گمشده را كه بازيافته بود براي بازپرس بازسازي كرد  شوكا

 :جوشيد و در همان حال هم براي شوكا كه او را به دادگاه كشانده خط و نشان مي كشيد

آيا اين ! رج و مخارجشو دادم، من كهنه هاشو شستممن اين بچه را بزرگ كردم، وقتي پدرش مرد من خ! آقاي بازپرس -

 انصافه بچه اي كه من بزرگش كردم از من بگيرين؟

 :نگاهي به خانم مدير انداخت و بعد تصميمش را اعالم كرد  بازپرس

ت واي بحالت اگه دس! تا پيدا كردن خورشيد مادر اصلي بچه ، اونو بشما ميسپارمش! معروف به خانم جان! خانم فخري -

 !...صاف ميفرستمت زندون، حاال خودد اني. يا دوباره او را داغ و درفشش كني! روي اين بچه بلند كني

 :رو به خانم مدير دبستان دانش كرد بعد

سركار خانم از جنابعالي هم تقاضا مي كنم مواظب سالمتي اين بچه باشيد هر روز او را به دفتر تون بخواين و ببينين كه  -

 .ين نامادري بيرحم و بي انصاف نخورده باشدصدمه اي از ا

 :جان خواست اعتراضي بكند اما بازپرس دوباره سرش فرياد كشيد خانم

باهات كاري ندارم اما واي به حالت اگه بخواي دوباره  "فعال! خفه شو ميدوني ميتونم تو را به جرم بچه دزدي بيندازم زندون -

 .اذيتش كني

 .يز برداشت و به سوي خانم جان انداختكاغذ يادداشتي از روي م بعد

 .تعهد نامه ست ! بگير امضاش كن -

پيش خودش . جان فش فش كنان جلو ميز آمد، هيچ راه چاره اي نمي ديد تا از زير امضاي تعهد نامه شانه خالي كند خانم

آن وقت مي ! م بهش نرسهباشد امضاء مي كنم اما چند روز كه گذشت ورش مي دارم ميبرم جايي كه دست عرب و عج: گفت

 .دونم باهاش چيكار كنم 

 

 9 فصل

جان پس از آنكه درد ادگاه تعهد داد كه ديگر شوكا را اذيت و آزار نكند، بشدت عصبي و ناراحت بود او حاال عليه  خانم
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ود كه هرگز تا آن روز او بسيار خوش شانس ب. هرچه قانون و مقررات بود قيام كرده و بشدت از كتاب قانون متنفر بود

شوكا را ميسوزاند يا شوكا را به خانه كبرا فرستاده بود تا او را بفحشا  انگرفتار قانون نشده بود، حتي وقتيكه لب و ده

او تصور مي كرد كه شوكا چون بعد از فوت پدرش ديگر . هرگز چشم بيدار قانون او را نديده بود ا مجازاتش كند. بكشاند

بسياري از مردم . بياورد رسرشسرپرستي اش زندگي مي كند بنابراين هر باليي مي تواند بكسي جز او را ندارد و تحت 

كشورهايي كه طي قرون و اعصار از داشتن قانوني مدون برخوردار نبودند، بخود حق ميدادند كه درباره افراد زيردست خود 

مين گروه افراد بود و فقط قانون خودش را قابل اجرا هر تصميمي ولو جنايتكارانه بگيرند و به اجرا بگذارند خانم جان هم از ه

و بس اما حاال كه قانون بود ناسزا مي داد خوب قانون ميگويد شوكا را انبر داغ نكن ولي نگفته است كه سرش داد  دانستمي 

 !و بيداد نكش، هرچه دلم ميخواهد سرش فرياد مي كشم ، گرسنگي اش مي دهم، و زجر كشش ميكنم

م نه سال زندگي به داد و فريادها و جمالت تلخ و زهر آگين خانم جان عادت داشت اما هيچوقت به انبرداغهاي در تما شوكا

ديگر نمي تواند او را انبر داغ بكند، اين خودش يك : او عادت نكرده بود حاال آنطور كه معلمش خانم بني اسماعيلي مي گفت

ه سركالسش حاضر مي شد، بعدازظهرها هم به رفت و روب خانه و بود ك آموزياو صبح اولين دانش . نعمت بهشتي بود

آشپزي و خريد مي پرداخت و مشق فردا را هم آخر شب وقتي خانم جان ميخوابيد و خروپفش بلند مي شد، انجام ميداد 

قوم و  گرچه ميداشتشوكا بسرعت روزها را ، پاييز و زمستان آن سال را پشت سر ميگذاشت، به سوي نه سالگي خيز بر 

خويش نداشت، هيچكس دلش برايش تنگ نمي شد، نه خواهري و نه برادري و نه هيچكس ديگر اما خود را هم تنها حس 

 :نميكرد در يكي از انشاهاي مدرسه با سبك و لحن كودكانه اش نوشت 

 در آن لحظه اي كه حس ميكند تنهاست ، انسان

 داند كه فرشته قانون كنارش ايستاده و ميگويد نمي

 من بخواه تا در كنارت بايستم و نگذارم از

 چه نعمت زيبا و! آزادي.... ات را از تو بگيرند  آزادي

 !افزايي روح

آزاد شدن از چنگال كفتار خون آشامي كه سالها در كنارش زندگي كرده بود روح و روان شوكا را مانند درياي گسترده  تصور
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ز براي او چيز خاصي در خود نداشت زندگي اش همان بود كه بود اما وقتي و پهناور مازندران درخود گرفته بودعيد نورو

نوروز مي روند، همديگر را مي بوسند و در زيباترين لباسهاي خود بديدن  لميديد كه مردم با روحيه اي شاد به استقبا

س ميگفت، تبريك عرض مي بي دليل و بي مقدمه به همه . يكديگر مي روند با تمام وجود در شاديهاي مردم شركت مي كرد

كرد و براي همه بچه هايي كه مثل خودش آرزوي پدر و مادري داشتند كه همايتشان بكند دستها را بسوي آسمان بلند مي 

نه ساله اي شده بود ! كرد و از خداوند ميخواست براي بچه هايي مثل خودش هم پدر و مادري از آسمانها به زمين بفرستد

مت، بيني متناسب ، لب و دهاني برجسته و خوشرنگ، چانه اي نيم دايره اي و كامل وبي نقص ، مثل بلند قا "جذاب، نسبتا

بلندش تا پشت كمرگاه مي رسيد و از دور او را دختري نوجوان و خوش ريخت و ساخت نشان مي  وهميشه موهاي مشكي 

 .داد 

ا از تخليه قواي خود سرباز مي زدند و امروز و فردا مي ان روزها با اينكه متفقين در حال تخليه ايران بودند اما روسه در

كردند، هنوز بعضي سبازان و افسران روس در بندر بچشم مي آمدند اما شوكا هرچه نگاه ميكرد از آن افسر مهربان روس 

ر حاليكه شوكا اثري نمي ديد دلش براي او هم تنگ مي شد اما عادت كرده بود كه زياد صه آنچه را از او مي گرفتند نخورد د

در آسمانهاي بلندخيالپردازيهاي كودكانه اش مي چرخيد و زندگي مي كرد خانم جان نقشه هاي تازه اي براي آن دختر يتيم 

آن معلمين فضول كه بيجهت  "مخصوصا ،من بايد هر طور شده اين تخم جن را از دسترس قانون و مدرسه : و تنها مي كشيد

 .ند، دور كنمدر زندگي بچه ها دخالت مي كن

در دادگاه داده بود بشدت برآشفته شده و ميخواست انتقام دخالت  "مي رسيد كه خانم جان از ماجراي تعهدي كه اجبارا بنظر

قانون را در زندگي خودش، يكجا از شوكا بگيرد، كودكي كه حتي در اين سالهاي آخر و در حاليكه حاال قانون هم از او 

كمر بسته بود و مانند خدمتكاري امين و فداكار زندگي اش را مي چرخاند و  تشو توان در خدمحمايت مي كرد با تمام توش 

 .بددهني ها و خرده فرمايشهاي غير انساني اش را هم تحمل ميكرد

 

دخترك اسمش . در دبستان دانش بتدريج با دختري ارمني دوست شده بود كه بيشتر زنگهاي تفريح را با او سر ميكرد شوكا

كه وقتي در . علت دوستي شان بيشتر آشنايي شوكا با زبان ارمني بود. مرفه اي زندگي ميكرد  "ود و درخانواده نسبتاآنا ب
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آنا هنگاميكه مي ديد يك دختر فارس آنگونه خوب با زبان ارمني آشناست . بود فتهخانه فلور كار ميكرد اين زبان را ياد گر

. ختر تنهايي حرف ميزد كه اسمش شوكا بود و ارمني را خوب حرف مي زدبهيجان مي آمد و هر روز براي مادرش از د

و قصه هاي زندگي  تعريفها. مادرش خانم جان او را بيرحمي انبر داغ يكرد و هر بالئي دلش ميخواست بر سرش مي آورد

 .نزديك ببيندشوكا براي مادر آنا آنقدر جالب آمد كه از او خواست يكروز شوكا را به خانه ببرد تا او را از 

كه در بدر بدنبال آشنا و دوستي مي گشت تا زخم تنهايي دردناكش را مرهمي بزند با خانواده آنا بسرعت درهم  شوكا

اميخت، مادر آنا خيلي زود احساس انساني و همدالنه اي را با اين دختر در خود يافت و تصميم گرفت براي نجات او از 

فتي هاي زندگي شوكا بود كه حاال دوزن، خانم جان از يكسو و مادر آنا از سوي ديگر هر از شگ. چنگال خانم جان راهي بيابد

. كدام به نوبه خود يكي براي اسارت كامل و بي عيب و نقص او و ديگري براي نجاتش، ندانسته با هم رقابتي تنگاتنگ داشتند

چاي ، شوكا را از چنگ و بال قانون بدزد و دور كند و خانم جان مي خواست با شروع تعطيالت تابستاني، به بهانه كار در باغ 

ديگر هرگز به بندر پهلوي باز نگردد و مادر آنا هم تصميم داشت با شروع تعطيالت تابستاني، شوكا را به تهران و نزد 

ي از ماجراي غم انگيز زندگي شوكا، دختري كه در اين جهان بزرگ هيچكس ر ندارد برا. دخترش ماروس فراري دهد 

تهران آنقدر بزرگ است كه . ماروس نوشته و از او خواسته بود به بندر بيايد و اگر مي تواند شوكا را با خودش به تهران ببرد

خانم جان ديگر هرگز نمي توانست اين دختر را پيدا كند و ! رفتن شوكا به تهران، قطره اي است در شكم درياي مازندران

از بخت شوكا پنج روز . هم نمي تواند براي يافتن شوكا كاري از پيش ببرد وناز طريق قان "چون مادر قانوني او نيست احتماال

د، شوكا را ديد، بدلش نشست و به او قول داد بدون سرو صدا او را با خود 'پيش از تعطيالت تابستاني ماروس به بندر پهلوي آ

له اهل چايجان را چنان هيجانزده و اميدوار كرده بود كه فكر آزادي و دور شدن ابدي از خانم جان دختر نه سا.بتهران ببرد

چاپلوسي : گاهي از شدت شوق خانم جان را بغل ميزد و مي بوسيد و خانم جان بي خبر از همه چيز توي دلش مي گفت

ضي اوقات بع! موقوف، پنج روز ديگر تو را بجايي مي برم كه دست هيچ قانوني بتو نرسد آن وقت من مي مانم و تو و انبرداغ

 :شوكا با تمام وجود از سكوت و نگاههاي معني دار خانم جان مي ترسيد و به مادر آنا ميگفت 

 ....بدجوري ساكته، او هروقت خيلي ساكته داره برا من نقشه مي كشه ! نميدونم خانم جان چه نقشه اي داره -

! البته من رفتم و اين غول بي شاخ و دمو با اون صداي فس فسي كه از دماغش بيرون ميزنه ديدم! غصه نخور دخترم -
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مطمئن باش ماروس تو را باخوش ميبره ! قيافهش به قاتلها ميره، مي ترسم اگه زورش به تو نرسه يه جوري مسمومت بكنه

 ...جايي كه دست خانم جان هرگز به تو نرسه! تهرون

تهران چه جور جائي است؟ از خيلي ها در باره تهران حرفهاي ضد و نقيضي شنيده بود . هم مدام در فكر فرو مي رفت شوكا

بعضي ها او را از تهران مي ترساندند ، تهران مثل يك دريا پر از كوسه هاي آدمخوار است و بعضي ها حاضر بودند هرچه 

 !خدايا كمكم كن .... شوكا در خلوت خودش بخدا پناه ميبرد. نندك فردارند بدهند و در عوض به اين شهر جادويي س

روي دوشش انگار خروارها آتش گذاشته و بر سر و  - ماه بايكرو تاخير در سي يكمين روز قدم به ساحل دريا گذاشت تير

بقچه اش را براي خانم جان هم از حضور تابستان و تعطيلي مدارس استقبال كرده و داشت . روي شهر و دريا فرو مي ريخت 

 .سفر دور و دراز و بي بازگشتي آماده ميكرد

 :شوكا پرسيد يكروز

 مگه قصد سفر داري؟! خانجان  -

مثل ! شايد تا روز جمعه راه بيفتيم تو هم دست و پاتو جمع كن ! صبر كردم مدسه ت تموم بشه بريم باغ چاي توكلي -

 !پارسال اول پاييز بر مگرديم كه بري مدرسه 

از اينكه مي ديد خانم جان، اين دشمن مدرسه و مدرسه رفتن حاال از بازگشت بموقع براي رفتن بمدرسه سخن ميگويد  شوكا

 .بعد از ظهر رفت منزل مادر انا و موضوع را بازگفت . او مي ترسد من از چنگش فرار كنم : دچار شك شد

از خونه برندار كه خانم جان متوجه بشه و سر و صدا هيچي ! نگران نباش دخترم ماروس شب جمعه تو را با خودش مبره  -

 !فقط شناسنامه ت يادت نره! راه بندازه ما ارمني هستيم و زورش به ما مي چربه 

 :متعجب پرسيد شوكا

 چطوري زور خانم جان به ارمني ها مي چربه ؟ -

تو فكر ! دارن دختر منو ميدزدن ميبرن تهرونببينيد ارمني ها ! اون مي آد جلو گاراژ داد وبيداد راه ميندازه كه آي مردم -

اونوقت اين زن بيرحم ! زمينه هم آماده س، ميريزن همه ما رو ميگيرن! مي كني مردم چكار مي كنن؟ عقلشون به چشمشونه 

 !دوباره همان آش و همان كاسه! ميبره الهيجان وو سنگدل پيروز و موفق دستتو ميگيره 
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ز چنگار بيرحم آن زن كينه اي و دبددل همه چيز در خفا انجام مي شد، شوكا همانند آهويي اين ترتي براي فرار شوكا ا به

رميده و هراسان، حتي در حرف زدن صدايش را پايين مي آورد، پنجشنبه شوكا زا خانم جان اجازه گرفت تا براي خداحافظي 

 .با دوستان مدرسه اش برود و برگردد

 !ت مي كنيم زود برگردي ها؟ ما فردا صبح حرك -

 !چشم خانم جان  -

جلو چارچوب در خانه ايستاد، لحظه اي بفكر فرورفت ، انگار بوي پوست سوخته گردنش هنوز هم توي اتاق پيچيده  شوكا

او حاال داشت با آنچه خاطرات سالهاي طوالني زندگي .. بود خودش را ديد كه توي حياط مي دود و از درد فرياد مي كشيد

و ستمهائي كه خانم جان بر او وارد كرده بود به دليل قلب نرم و  نجهاوداع مي گفت با همه دردها و ر باخانم جان بود

موجودي احساساتي بود، از آنگونه دختران احساساتي كه دلشان  "مهربانش نوعي دلتنگي هم احساس مي كرد شوكا اصوال

 .براي دشمنشان هم تنگ مي شود

شهري كه مي گويند غرق در نور و شادي و زندگي است خيلي زود روحيه اش را تغيير  – اين همه روياي رفتن به تهران با

داد از در خانه كه بيرون رفت حس كرد طناب سياه و سنگيني كه هميشه او را به خانم جان بسته بود از پاهايش بريده و دور 

ا با همه چركهاي آلوده و بدبويش بر سر او خالي كه تمامي عقده هاي دروني اش ر يهم از چنگال زن‹ آزادي، آ. انداخته است

 .ميكرد، لذت بخش بود

زني سي و هفت هشت ساله، خوش بنيه و مثل اغلب ارامنه سفيد پوست و مو طالئي بود ، چشمهايش آبي مزد ، مانند  ماروس

ته و تغيير شكل ميدهند ، او بسياري از زنان ارمني كه وقتي از سنين بيست و پنج سالگي مي گذرند، بسرعت وزنشان باال رف

بشكل دلپذيري مدام مي خنديد و انگار كه زينت اصلي چهره اش را لبخند . يدهم نه چندان زياد ولي پرگوشت بنظر مي رس

منوچهري چهارراه كنت قرار دارد از نعمت  –ماروس براي شوكا تعريف كرد كه خانه شان در خيابان الله زار . تشكيل ميداد

را به شوهر و چهار دخترش نشان  وفاه مادي مناسب برخوردار است و هنگاميكه از سفر بتهران باز ميگردد اشوهري خوب، ر

 .ميدهد و ميگويد، خداوند چهار دختر به او هديه كرده و حاال پنجمي هم به او داده است

 :كه اسم ارمني ماري را كه فلور به او داده بود مي پسنديد گفت  ماروس
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توي گاراژ و اتوبوس باهم ارمني حرف ميزنيم چون ممكنه مردم تعجب  "ضمنا! تو در خانواده ما ماري هستي از اين لحظه -

 !خانم جان همه جا پيدا مي شه! كنن كه چطور يه دختر فارسي با يه زن ارمني داره سفر ميكنه 

نه اي ديگرش مي چرخيد ، پس از نه سال زندگي شوكا داشت ورق ميخورد، او حاال همانند كره زمين از روي شانه اي به شا -

زندگي در ميان دستهاي زني كه هرگز حتي براي چند ثانيه هم به او محبت نكرده بود حاال داشت به روي دست ديگرش مي 

هرچه هست از زندگي با خانم جان بهتر است نگراني . فقط يك چيز ميدانست. دهنوز از درك وقايع آينده ناتوان بو. چرخيد

گاهي به چهره ماروس نگاهي سريع مي انداخت و از خود . در ني ني چشمان درشت و شفافش آشكارا برق مي انداخت واميد

بود و اين نگراني را در  رزندآيا او هم در تهران انبرداغ خواهد كرد؟ ماروس زني تجربه ديده و مادر چهار ف: مي پرسيد

 .چشمان شوكا مي خواند

ثل دختراي خودم نگهداري مي كنم، بزرگ ميشي، كار ياد ميگيري با بچه هام اينطرف و آنطرف غصه نخور تو را م! ماري  -

 !ميري، خواهرات تو را به كلوپ ارامنه مي برن، وقتي بزرگ شدي تو را شوهر مي دم

 .نخستين باري بود كه زني از شوهر با او حرف مي زد اين

هفته بود كه در چشم به هم زدني گرد و غبار سرخرنگي بر چهره اش دانست در اين واژه چه رمز و راز سحر آميزي ن نمي

 .نشست و گرمائي غير عادي در تن و بدنش دويد

 :متوجه تغيير حالت شوكا شد ، خنديد و گفت  ماروس

 ؟خب، شناسنامه تو كه آوردي... حاال كو تا آن موقع ! ماري نگران نباش، ما ارمني هما دخترامونو زود شوهر نمي ديم -

 ...بله  -

در محوطه گاراژ، آنا و مادرش، ماروس و ماري را . دو تنگ هم در اتوبوس گاراژ شيشه به سوي تهران حركت كردند هر

 .اتومبيل ساعتي در رشت توقف كرد تا مسافران تهران را سوار كند و سپس عازم تهران شد. بدرقه كردند

اين . كه بعدها نام بيست و چهارم اسفند بخود گرفت ، پياده شدند در ميدان بزرگي) شوكا(هفت صبح ماروس و ماري  ساعت

باد . ساعت روز تميز و شسته رفته بود‹ ميدان هنوز خاكي بود و در اطرافش فقط چند سنگتراشي مستقر شده بودند هوا در آ

ها در اين شهر زندگي كند گرفته مسافر تازه تهران را كه بايد سالها و سال رخنكي از روي قله توچال مي وزيد و چهره گ
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يك درشكه اسبي جلو پاي مسافران توقف كرد هنوز درشكه هاي اسبي در كنار رقباي نيرومندشان، تكاسي ، . نوازش مي داد

 :ماروس به درشكه چي آدرس مقصدش را داد. بكار رفت و آمد و حمل مسافر مشغول بودند

 .آقاجان ما ميريم خيابون فردوسي، منوچهري، چهارراه كنت -

ماروس و شوكا وارد آپارتمان شدند، چهار دختر ماروس، نوجوان و پرشور مادر را در ميان گرفتند درميان سر و صداي  وقتي

 :دختر ها و بوسه هايشان، ماروس نگاهي به شوكا انداخت كه كنار در بالتكليف ايستاده بود

 ....ميكنم ، ماري خواهر تازه شما معرفي  -

. شوكا هم بربر آنها را تماشا ميكرد. اسمش ارمني بود ولي چهره و تركيبش فارس. ماروس به شوكا خيره شدند فرزندان

دختر بزرگ ماروس با همان سرو صدا كه از مادرش استقبال كرده بود بسمت شوكا رفت و او را در بغل گرفت و دو بوسه از 

 ...خواهر، شوكا را بوسيدند و صداي بوسه ها يخ سكوت را شكست ازبرداشت، بقيه دخترها هم به تقليد  گونه هايش

 

 

ماروس ! خواهران من ! خواهران... حس كرد بين همان آدمهايي است كه سالها نداشت و در دلش آرزويش را ميكرد  شوكا

 :بچه هايش را صدا زد 

لباسشو عوض . بعد هم حمومي بگير! برايش آماده كردم بره و استراحت كنه  "ه قبالبايد به اتاقي ك! ماري خيلي خسته س -

 .كنه و ناهارو با ما بخوره

يك تختخواب كوچك . خانه متعلق به خود او بود‹ همانطور كه حرف مي زد شوكا را به اتاقي برد كه از آن پس در آ ماروس

 .يك كمد با آينه يك جاجيم خوش رنگ روي زمين 

خودش را روي تخت انداخت، براي اولين بار بود كه در زندگي كوتاهش صاحب يك اتاق خواب، يك كمد و يك اسم  شوكا

از ان روز ،او ديگر شوكا نبود، شوكا جاي خود را به ماري داد، ولي نه آنروز و نه تا زمانيكه در !... ماري . جديد شده بود

او فقط نامش ماري . گفت كه بايد در هويت و اعتقاداتت هم تغيير بدهين اوخانواده هاي ارمني زندگي ميكرد هيچكس به 

 .بود و زبانش ارمني اما بقيه هويتش، شناسنامه اش ايراني و مسلمان بود

تغييرات براي او يكشبه رخ داده بو هنوز هم ناشناس بود، زندگي گذشته و تصوير تمام رخ خانم جان تركش نمي  اين
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مي خواست ببيند خانم جان موضوع فرار او را چگونه تحمل مي كند؟ . پاي خيالب به بندر بازگشتسوار بر اسب باد. كردند

يا آنكه ساكت و صامت منتظر فرصتي است تا بدنبالش راه بيفتد و دوباره  تهآيا سرو صدا راه انداخته و بندر را بشورش واداش

در خانه خانم جان رساند، آنجا ايستاد، خانم جان را تماشا او را بزير مهيز قدرت خود بكشاند؟ خودش را در خيال به جلو 

كرد كه داشت به زمين و زمان ناسزا مي گفت او را دختري نمك نشناس، بدذات، بي چشم و رو خطاب مي كرد اما هيچكس 

داغ و لنگه كفش و  همه ميدانستند كه خانم جان چگونه شب و روز اين دختر بي نوا را با انبر. به ناله و نفرينش گوش نمي داد

همسايه ها مي گفتند خوب كاري كرد كه رفت اگه پيش اين ديو دو سر مي ماند باالخره . فحش و نصيحت سياه كرده بود

شوكا دوباره از عالم خيال به اتاق . او را به مردي يا زني مثل كبرا مي فوخت يا چيز خورش مي كرد و مكشت دوبارهيكروز يا 

همه چيز تازه و نو بود ،خانه، خواهران جديد ، مردم خيابانها، همه اينها تازه هاي زندگي . ودند برگشتجديد كه به او داده ب

شوكا حالت يك زنداني را داشت كه . كاري بكن كه ديگر هرگز خانم جان را نبينم ياخدا: بي اختيار زير لب گفت. اش هستند

اين زنداني ديگر هرگز حاضر نيست چهر . و حاال آزاد شده باشد سالها بيگناه و بي كس در پشت ميله هاي زندان سر كرده

 .ستمكار زندانبان خود را ببيند

با اين افكار تازه و با اندكي دلهره و تشويش نسبت به آينده خوابش برد و مطمئن بود كه پس از بيداري چهره خشن خانم  او

 .جان را نمي بيند

 .اق سرزمين تاريك خواب بيرون كشيدصداي شاد دختران ماروس، او را از اعم سرو

 .ماري بيا ناهار بخوريم -

از آن لحظه تا سالهاي بعد بيشتر ماري بود تا شوكا، در ميان چهار خواهر جديد، كه كوچكترينشان سه ساله و  او

به بعد جاي تو از اين . ماروس صندلي اش را به او نشان داد. بزرگترينشان شانزده ساله بود به سالن غذا خوري هدايت شد

به ياد سالهايي افتاد كه خانم جان تكه ناني و گاهي . برايش گذاشتند اليك بشقاب با قاشق و چنگ! هميشه روي اين صندليه

اما حاال بين چهار خواهر و . كمي خورش توي بشقابش مي گذاشت و او به گوشه اتاق مي رفت و در تنهايي نانش را مي خورد

خنده و تمسخر  مايهيش را با دقت بدهان مي گذاشت تا مبادا اشتباهي مرتكب شود كه يك مادر جديد، داشت غذا

حس كند كه ماروس مادرش و  "اما تنها بيست و چهار ساعت زندگي در خانه ماروس كافي بود كه او عميقا. خواهرانش گردد
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مغازه ها و ويترينهاي شيك اين خيابان . دخترانش خواهرانش هستند آنها عصري او را با خود به خيابان الله زار نو بردند

دخترها با نوعي غرور و . جديد التاسيس ، مانكن هاي پشت شيشه، لباسهاي زيباي دخترانه چشمانش را بخود مي كشيندند

لذت درباره همه چيز با او حرف مي زدند و ذهن زنده و تشنه او بدنبال كشف تاريكيها آمادگي فوق العاده اي از خود نشان 

 .ي دادم

ماروس، از جمله خانواده هاي شاد و مرفه ارامنه تهران بودند، شب هنگام وقتي صرف شام تمام شد، دخترها روي  خانواده

 .گرام بزرگ و مبله خود صفحات روز خارجي و ايراني گذاشتند

 

 ماري بيا با ما برقص -

 .ازخجالت سرخ شد ماري

 من بلد نيستم برقصم -

ما خودمان مي ريم كالس رقص مادام يلنا و تانگو، والس ، سوئينگ، همه . همه رقصها را ياد مي ديمغصه نخور ماري، بهت  -

 .را بلديم بتو هم ياد مي ديم

كاركردن و . فردا، به عادت هميشگي ماري زودتر از همه ساكنان خانه از بستر بيرون آمد و يكسره به آشپزخانه رفت صبح

پيش از آنكه بچه ها و خانم و آقاي خانه براي صرف . جان، برايش عادت ثانوي شده بود آماده ساختن صبحانه دركنار خانم

بنشينند خانه از عطر و بوي چاي و قهوه و سرشير و نان گرم و برشته  انهصبحانه وارد آشپزخانه شوند و پشت ميز صبح

وقتي خانه از پدر و بچه هاي بزرگتر خالي صبحانه در محيط صميمانه اي با پدر و مادر و خواهرانش صرف كرد، . آكنده بود

 :شد، ماروس دست شوكا را گرفت و او را روي صندلي كنار خود نشاند

صالح نيست، از كجا  "ماري دلم ميخواد تو را به مدرسه بفرستم ولي انتقال تو از مدرسه دانش به مدرسه ارامنه تهران فعال -

يد هم حاال بعنوان دختر فراري دنبالت مي گردن،بمحض اينكه ثبت نام كني كه خانم جان سرو صدا راه نيانداخته باشه؟ شا

حقوقي شروع ميشه ، كار به دادگاه مي كشه، ممكنه دوباره تو را تحويل خانمجان  دعوايتازه ! خبردار ميشه و مياد دنبالت 

در عوض به تو كاري ياد ميدم كه ! بديبايد پيش خودم درس بخواني، شايد بهتر باشه متفرقه امتحان  "فكر مي كنم فعال! بدن

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٨

دش از حقوق يه 'هر كدوم از اينها را خوب ياد بگيري درآ.... خياطي، گلدوزي، آشپزي! هميشه خدا، تو زندگي بدردت بخوره

 !كارمند دولت بيشتره

 به هيچ قيمتي نمي خواست آزادي از چنگال خانم جان را دوباره از دست بدهد شوكا

 !ي كنم هرچي بگين گوش م -

اتاق مخصوص خودش را داشت، . آن روز تا سالها بعد، شوكا در خانه ماروس مثل يك عضو مساوي خانواده زندگي ميكرد از

هر لباسي كه ماروس براي دخترانش مي خريد براي او هم مي خريد، با دختران ماروس هر شب تعطيل به باشگاه ارامه مي 

بود حاال كامل و بي عيب و نقص حرف مي زد، از دخترها رقص هاي روز را  هآشنا شد زبان ارمني را كه از كودكي با آن. رفت

كه ارامنه در باشگاه و منازل خودشان مي رقصيدند بخوبي ياد گرفته بود، اسمش ماري بود هيچكس در خانواده هاي ارمني 

سه سال بعد در دوازده سالگي، دختر . باشگاه ارامنه حتي براي لحظه اي هم نمي توانست فكر كند كه او از خودشان نيست

موهايش را مانند . روستاي چايجان آنقدر رشد كرده بود و زيبا لباس مي پوشيدكه همه اورا مادموازل ماري صدا مي زدند

اغلب دختران ارامنه تهران ، پشت سر جمع ميكرد و سنجاق ميزد و چهره اش روز بروز دلپذير تر مي شد هنوز آن چشمان 

بيشتر . او را در صورتش مي زدند و نگاهش نوعي معصوميت آهوان جنگلهاي شمال را تداعي ميكرد  رفسياه ، حدرشت و 

گاهي كه براي خريد به خيابان الله زا نو مي رفت . ادب و تانتش هم مثال زدني بود. به يك دختر شانزده هفده ساله شبيه بود

ا بدنبال خود مي كشيد و خود از خجالت سرخ مي شد او ماروس را بعنوان يا به كلوپ ارامنه سر ميزد نگاه پسران نوجوان ر

مادر انتخاب كرده بود اما در لحظاتي هم بياد زني ميافتاد كه نامش خورشيد بود و تي ده شيخ زاهد محله سينه به سينه خانم 

كرد يا مثل بسياري از  ميو زندگي آن زن حاال كجا بود؟ زنده بود ! خودم زائيدمش! اين بچه مال منه: جان فرياد مي زد

 اگر زنده بود آيا يادي از فرزند گمشده اش ميكرد؟. مادرها مرده بود

بيشتر وقتش را صرف همين . چهارده سالگي ماري يك خياط قابل، يك گلدوز ماهر و يك آشپز درجه اول بشمار مي رفت در

زندگي در خانواده ماروس و يادگيري هنرها، اورا از فكر شركت در . كارها ميكردو حتي گاهي سفارش هم مي پذيرفت 

 .امتحانات متفرقه دور كرده بود

ييزي كه چنارهاي تهران پنجه هاي زرين خود را بسوي آسمان بلند كرده و پيش از مرگ زمستاني روز بعد از ظهر پا يك
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طلب مغفرت مي كردند، در خانه ماروس همه دور هم جمع شده و از هر دري سخن مي گفتند ماري حاال چلچراغ خانواده 

ماري چهارده ساله پخته اي بود كه بار  سراپا گوش مي شدند اشخود بود و هنگاميكه او بحرف مي آمد خواهران ارمني 

در ميان جمع كنار يك خواهر كوچكتر . تجربيات سنگين دوران كودكي به اظهار نظر هايش غناي بيشتري مي بخشيد

 .ماروس ناگهان پيشنهادي مطرح كرد كه مانند بمبي در جمع تركيد

 تو تا كي ميخواي ماري رو پيش خودت تو خونه نگهداري؟! ماروس -

 :خنديد و پرسيد ماروس

 مگه برا دخترم شوهري تور كردي؟! كناريك -

 :خيلي جدي گفت كناريك

پرنده ها وقتي به سني ! ما ارامنه هرگز دخترامونو تو چهارده سالگي شوهر نميديم ولي تو اين سن و سال پرشون ميديم -

 .، پروازشون مي دنرسيدن كه ميتونن خودشون بپرن، مادراشون بدون ترس و لرز از حمله عقاب

 :براي خاله شان كف زدند دخترها

 .اين مامي ما وست داره تا قيامت ما را زير پرو بالش بگيرده! آفرين خاله -

 :دوباره پرسيد ماروس

 چه نقشه اي براي ماري من داري؟! خواهر -

 :خيلي جدي و شمرده گفت كناريك

 !بايسته ماري بايد كار بكنه ، پول دربياره و روي پاي خودش -

 :با اطمينان خاطر گفت  ماروس

 ....ماري حاال خيلي كار بلده و هر وقت بخواد مي تونه كاري بكنه و پول دربياره -

 ...به مقابله با خواهر برخاست كناريك

اون هنوز  مي گن! بهترين خياط هم باشه، كار نميدن "در جامعه ما به يه دختر چهارده ساله ، هر قدر هم كار بلد باشه، مثال -

 .پارچه مونو خراب ميكنه! بچه س
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 پس پيشنهاد تو چيه خواهر؟؟ -

من ميبرمش سر كار، تو محله خودم خيابون قوام السلطنه شيريني فروشي اميد،يه فروشنده ميخواد منم بهشون گفتم يه  -

 !دسدختر ارمني زبر و زرنگ و خوشگل ميشناسم كه برا اداره قنادي جون ميد ه ، بهترين فروشن

 :اين بار هم سرش را بعالمت نفي باال برد ماروس

 !راهش بخونه ش دوره  -

 :با سماجت بيشتري گفت  كناريك

 .همانجا پيش خودم زندگي مي كنه و سركار هم ميره . خودم تو خونه م يه اتاق بهش مي دم -

بزبان ارمني سخن مي گفت با نام مادموازل فرداي آن روز، دختري كه از دهكده چايجان، در حاليكه به رواني همه ارامنه  از

ماري در قنادي اميد، درست سر چهارراه قوام السلطنه نادري كه متعلق به يك خانم ارمني بود بعنوان فروشنده مشغول به 

د روز و نادري در تهران، مركز گشت و گذار جوانان نوجو و نوگرا و مردان و زنان م اردر آن زمان خيابانهاي الله ز. كار شد

. زيباترين لباسها و مدلها بر تن خوشگلترين دختران و پسران و زنان جوان تهراني در همين خيابانها بنمايش در مي آمد. بود

خيابهانا را بتصوير مي كشيدند با اينكه تهران بعد از  نشعرا درباره اين خيابان صدها شعر و غزل سروده و دلبران زيباروي اي

برخوردهاي تند احزاب چپ و راست بود كه براي نمايش قدرت خود اين دو خيابان را انتخاب مي  جنگ جهاني دوم ، مركز

بودند، الله  لباسهاكردند، اما زيبا پرستان تهراني، عشاق خياباني، صيادان زنان زيبا رود ، شيك پوشاني كه بدنبال شيك ترين 

بعضي از جوانان . كسب و كار بودند را از دست نمي دادند زار و نادري و چند كافه قنادي كه در اين دو خيابان مشغول

خوشگذران بهنگام عبور از خيابان نادري ، سر چهارراه قوام السلطنه، ديدار مادموازل ماري را هم جزو برنامه گردشگري 

وشيد و كت و دامن زيبا بود، چهره اي گرم و گيرا و رفتاري مهر آميز و مودبانه داشت، شيك مي پ يمار. خود گذاشته بودند

با اينكه چهارده ساله بود اما هفده ساله . هايي كه خودش طراحي ميكرد اغلب الگوي مدل دختران شيك پوش تهران مي شد

كه او يك دختر ايراني، متولد دهكده چايجان است  انستندمي زد و و جالب اينكه هيچيك از تماشاگران مادموازل ماري نمي د

گي او را به گدايي در قبرستان غازيان مجبور كرده بودند، در هفت سالگي از نگهداري بچه تا غنچه كه روزگاري در پنج سال

داغ شده و  انبرچيني در باغهاي چاي را پشت سر گذاشته بود و بارها و بارها زير دست يك نامادري نامهربان و سنگ دل 
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اتي چشمها را چون كوهي مغناطيسي به سوي خود شوكا با چنين مشخص. كودكي اش در فقر و گرسنگي مزمن گذشته است

اغلب شبها، دختران ماروس و دوستان بسراغ ماري مي آمدند و . مي كشيد اما اين تازه آغاز راه و شهرت مادموازل ماري بود

ني، جواني مي كافه قنادي نادري، باغ شمران يا سر پل تجريش مي بردند و در سن و سال نوجوا ،او را با خود به باشگاه ارامنه 

 .كردند

يكي از شبها كه دسته جمعي به كافه قنادي نادري، معروفترين كافه قنادي خيابان نادري رفته بودند مدير كافه نادري  در

او را دورا دور در كافه قنادي اميد ديده بود و دلش ميخواست اين آهوي زيبا را به . مسيو آرشاك چشمش به ماري افتاد

 .بود بكشاندجايي كه شايسته اش 

مشهور ترين . روزها كافه قنادي نادري، به عنوان يك كانون روشنفكري ايران شهرت خاص خودش را داشت‹ آ در

نويسندگان ، شاعران، روزنامه نويسان، نقاشان ، سياست بازان حرفه اي در اين كافه قنادي اجتماع مي كردند از كنار هر 

شگفتا كه اين كافه قنادي از دهه بيست تا حال . جريان داشت غيج هيجان و داميزي مي گذشتي بحث روشنفكرانه اي در او

هنوز هم محل اجتماع روشنفكران و هنرمدان ايراني است و شهرتش را با وجودصدها كافه قنادي و رستوران ها و هتلهاي 

 .مجلل همچنان حفظ كرده است

 

 

سر و صدا نوجوانها توجه حاضران را بخود . رانبها مي درخشيددر جمع خواهران و دوستان اارمنه خود، چون نگيني گ ماري

 :جلب كرده بود شاعري كه در آنجا نشسته و تاللو اينهمه زيبايي و جذابيت را مي ديد ناگهان روي كاغذي نوشت 

 

 ارمن اند اين شهر هر چه هست دخت

 رويهم يك لب داشتند كاش

 لبان را مينهادند بر لبهاي من آن

 سر شب، صبح بر مي داشتند از
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. شاعر به روي ميز دختران ارمني رسيد و پس از آنكه آن را با صداي بلند خواندند با صدائي بلندتر خنديدند يادداشت

. شاعران و نويسندگان و هنرمندان حاضر، بحثهاي داغ روشنفكرانه را رها كرده و ميز دختران ارمني را هدف گرتفه بودند

گذشت و دوباره در برابر چهره سنگين و گوشت آلود خانم جان قرار  طراتشز بقيه، لحظه اي از تونل خاماري سرشادتر ا

پيش خودش گفت اگر خانم جان همين حاال قدم به كافه قنادي نادري بگذارد و او را ببيند كه چلچراغ روشن كافه . گرفت

منظره مادموازل ماري پس مي  وهانبر داع كند يا از ديدن شكنادري است چه مي كند؟ انبر را داخل اجاق مي گذارد تا او را 

افتد؟ خاطره هاي كودكي هرگز فراموش شدني نيستند، جزئياتش بروشني و وضوح در خاطر زنده مي شوند و ماري يا 

 .شوكاي خانم جان هم از اين قاعده مستثني نبود

 :رشاك مدير كافه قنادي نادري در گوشش پيچيدلحظاتي كه ماري به خاطرات گذشته نقب زده بود صداي مسيو آ در

 مادموازل، يك دقيق مي آييد سر ميز من؟ -

 .مسيو آرشاك را مي شناخت "كامال ماري

 .مسيو آرشاك "حتما -

روزها ‹ در آ. آرشاك با زبان ارمني با ماري حرف ميزد پيشنهادش را براي كار در كافه قنادي با ماري در ميان گذاشت مسيو

 .شنهادي براي دختر نوجواني چون ماري، شانس بزرگي بود كه نمي شد آن را ناديده گرفتچنين پي

براي من افتخار بزرگيه كه پيش شما كار كنم ولي اجازه بدين با خاله ام كناريك مشورت كنم، جوابش را فردا به شما  -

 .ميدم

 يدماري در كافه قنادي ام. آرشاك از ادب و فروتني ماري خوشش آمد مسيو

 .نود تومان حقوق ميگرفت ولي مسيو آرشاك به او پيشنهاد كرد ماهي يكصدو بيست تومان با صبحانه و نهار ماهي

 .صبح كناريك بي هيچ مخالفتي ماري را با خود به نزد مسيو آرشاك برد فردا

 .از همين امروز پيش شما كار مي كنه! دختر خودتونه -

نادري، از روز بعد، مردان جوان و ميانسال كه به كافه قنادي نادري مي آمدند ماري را  شد به راستي چلچراغ كافه قنادي ماري

مشتاقانه ديد مي زدند كه در اندك مدتي با آن متانت و لبخند لبرانه هميشگي ، معبدشان شده بود او روزني بسوي باغ 
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هنر دختر شاليزارهاي . ماجرا جو بودافسرده شاعران غمگين و نويسندگان  يزندگي و خورشيدي گرما بخش براي دلها

حتي در برابر . چايجان اين بود كه با هر مشتري بزبان خودش سخت ميگفت و در هر چهره اي گل احساسي ميروياند

رفتار سنجيده و معقول  همينمشتريان مزاحم كه با يادداشتها و نامه هاي عاشقانه امانش را مي بريدند، شكيبا و صبور بود و 

اما بزرگترين تغييري كه حرفه جديد در روحيه مادموازل . ه مسيو آرشاك روز بروزبر مزاياي حرفه اي او بيفزايدسبب شد ك

حاال مي خواست به بزرگترين آرزوي زندگي اش كه روزهاي تلخ و گزنده زندگي . ماري پديد آورد، حس استقالل طلبي بود

زندگي مستقل، خانه مستقل ، چقدر از اين خانه به آن خانه، چقدر . دو جانش را در مشت مي فشرد دست ياب حبا خانم جان رو

در دهه هزار و . حساب همه را داشتن كه مبادا خداي نكرده از او برنجد اما چگونه بايد به اين آرزويش جامه عمل بپوشاند

ارتماني تنها زندگي كند و نه كه دختري جوان در خانه يا آپ نديدندسيصدو بيست ت اچهل و حتي پنجاه نه عامه مردم مي پس

 .مالكان خانه ها حاضر مي شدند كه به دختر و حتي زني تنها اتاقي اجاره دهند

 

با كمك دوستان ارمني و حمايت خانم ماروس و . تنها را استفاده از هويت ارمني وزندگي درمناطق ارمني نشين تهران بود. 

اره درآورد وقتي كليد خانه را در دستهاي نوجوانش گرفت و در خانه را كناريك سرانجام آپارتماني در الله زار نو به اج

شاد بود چون از همان لحظه پرچم استقالل زندگي . در پنجه هاي خود گرفته بودند اگشود موجي از شادي و اندوه با هم او ر

نشسته بود كه چرا حاال كه اش را برافراشته بود و ديگر هيچكس در زندگي اش دخالت نداشت و رنگ اندوه بر چهره اش 

مي دهد، او به راستي كه بود؟  آزارشدختري شانزده ساله شده ، همچنان گذشته اي نامعلوم و ناپيدا همچون حفره اي سياه 

مادرش كجا بود؟ عمه و خاله و عمو و قوم خويشي اگر داشت چرا بسراغش نمي آمدند، اگر روزي كسي از او بپرسد كيستي 

اين سواالت پيوسته آزارش مي داد و با . را كنارت نيستند، چه جوابي خواهد داشت كه به آنها بدهدو فك و فاميلت چ

هيچكس هم از اين غده دردناك دروني اش سخني نمي گفت اما همينكه حاال خانمي است صاحب زندگي مرفه و مستقل ، 

 .خوشحالش مي كرد

ز و صندلي و مقداري ظرف و ظروف تزيين كرد از آنجا كه به را با يك فرش ، يك تختخواب ، يك بخاري ،يك مي اتاقش

موسيقي عالقه مفرطي داشت يك گرامافون با تعداد صفحات فرنگي و ايراني خريد و هميشه به محض ورود به خانه صداي 
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ودش را از آهنگ مي ساخت بر در و ديوار خانه اش آثار هنري خ وشموسيقي اشدر راهرو و آپارتمانها مي پييد و فضا را خ

وقتي آپارتمان كوچكش را كامل كرد وسط اتاق . جمله گوبلن هاي بسيار زيبا آويخت و فضائي دلپذير به زندگي اش بخشيد

رسيده ، بايد قدر  استقاللشوكا ، ماري، حاال اين تو و اين كشور تازه به : ايستاد و بلند بلند خودش را مورد خطاب قرارداد

خدا را شكر كني در سراسر اين سرزمين پهناور و بزرگ شايد تو چند نفر مثل تو در جواني صاحب چينين موهبتي را بداني و 

زندگي مستقلي شده باشند فراموش نكن كه گرگهاي فرصت طلب هميشه پشت در كمين كرده و منتظرند تو الي در را باز 

ستقالل و آزادگي شرافتمندانه اي را كه با هزار خون با يك لحظه غفلت ، ا. بيايند و لقمه لقمه ات كنند نها بدرو‹بگذاري و آ

 .دل بدست آورده اي از دست خواهي داد

برف و بارانهاي فراوان زمستاني حاال درختان چنار و نارون و كاج را . تهران و بهار زندگي مستقل شوكا همزمان شده بود بهار

تر و تازه تر ، برگها را سبزتر و بوي خوش گلهاي سرخ و نسترن و بنفشه و پيچ هاي امين الدوله را از هميشه مست كننده تر 

كوهستانهاي زنجان و جلگه سبز رنگ چايجان لحظه به لحظه رنگين تر و خوشبو تر ،  دخترشكوفه هاي زيبايي . ساخته بود

فضاي پيرامونش را از عطر خود مي انباشت، لخند شادي و رضايت از زندگي تر و تازه اش ، يك آن لبهاي عقيق رنگش را 

و هنرشناس كافه قنادي نادري  ترك نمي گفت، سخن گفتن هايش يك نوع موسيقي بود، هر روز يكي از مشتريان هنر مند

 .برايش قولي، غزلي مي سرود و آهسته ، روي يخچالهاي بلند كافه ميلغزاند

 كه خزان شب من برسد، مرا به بوسه اي ميهمان كن‹، پيش از ا ماري

 .اي بانوي قلب من ، موسيقي صداي تو از آوزاهاي پرندگان بهشتي برايم خوشتر است  ماري،

 .قدم بگذار و ببين چگونه قصري از بلور دل برايت آذين مي كنم به تهايي من  ماري

 

اين اشعار و نوشته ها را توي كيفش مي گذاشت، شب كه در خانه تنهايي اش روي تختخواب كوچكش دراز مي كشيد  ماري

 .و به آواي موسيقي گوش مي سپرد گاهي يكي از آنها را دوباره مي خواند

 

 اه نيستيزمزمه روئيدن عشق مگر آگ از

 اينچنين بي خيال مرا مي نگري و نديده ميگيري؟ كه
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از خود مي پرسيد عشق يعني چه ؟ تپيدن دل چه شور و حالي در انسان پديد مي آورد كه براي من اينقدر ناشناخته  ماري

از كنارش مي  است؟ آدمها حتي نويسندگان و شاعران با آن همه زمزمه هاي شيرين عاشقانه، سايه هايي بيش نبودند كه

بنام عشق مي افتد من سهمي ندارم؟ اما خارج از محدوده عشق، او در  دمهااز آن شعله هاي سوزاني كه در دل اين آ. گذشتند

حلقه خواهران و برادران ارمني، كه در آن روزها شادترين بخش جامعه ايراني بودند و با زندگي روز غربي آشنايي بيشتري 

شبها با هم به كلوپ ميرفتند، مي رقصيدند، ورزش مي كردند، و از انواع سرگرميها براي . دداشتند روزگار مي گذران

ماري به علت سبكي وزن و نرمش اندام، در رقصهاي روز . فرونشاندن شعله هاي سرخ و تند جواني شان بهره مي گرفتند

در كلوپ ارامنه اغلب فيگورهاي او را تقليد با چنان استادي و نرمشي مي رقصيد كه دخترات جوان ارمني . ستاره مجلس بود

شوريده و شاد، به زندگي و جواني سالم مي گفت و آتش سركش جواني را در همه تفريحات سالم كلوپ بر مي . مي كردند

ان بعد از آن سالهاي سختي ، ارزش استقالي كه بر او نازل شده بود را هزار. از او غير از اين هم انتظاري نمي رفت. افروخت

و طعمش را چشيده بودند؟ آنها چگونه مي توانستند بپذيرند  ديدهآنها كجا انبر داغ . بار بيشتر از دختران ماروس مي دانست

كه دختري مانند او در باغ چاي و فصل چيدن چاي ، از انگشتانش خون بريزد و صدايش در نياد؟ توفان زده از آرامش بعد از 

 .ت مي بدتوفان بيشتر از ساحل نشينان لذ

همچنان به دختراني كه عشق را دزدانه در قلب خود پنهان كرده و بارور مي ساختند تگاه مي كرد اما هنوز از اين حس  ماري

 .عجيب چيزي نمي دانست

. جمع دختران و پسران كلوپ ارامنه، سامول برادر كناريك و ماروس، نسبت به او حمايت غيرتمندانه اي نشان مي داد در

كافي بود كه جواني بخود جرات بدهد و تقاضاي رقص كند يا با او چند جمله اي حرف بزند ، سامول، مثل گار شخصي ماري 

گل سرخ وجود ماري، دور مي كرد اما او هيچ احساسي نسبت به سامول  ونجلو مي آمد و همه زنبورهاي جوان را از پيرام

براي او مهم شركت در برنامه ها و . برادري مي ماند كه از خواهرش در برابر يغماگران جوان حفاظت مي كند. نداشت

شب . ارمني اش گذشت انستبهار و تابستان و پاييز آن سال با كار و حرفه و در ميان حلقه رنگين دو. مسابقه هاي كلوپ بود

ژانويه براي ارامنه تهران، شبي فرامش نشدني و همچون نوروز، سرآغاز تقويمشان بود و همه خود را براي جشن سال نو 
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ماري حاال چشم و چراغ . خانواده ماروس پيشاپيش در جشن كلوب راامنه جاي مطمئني ذخيره كرده بود. آماده مي كردند

از محبت و عشقي كه خالصانه از سوي اين خانواده به او ابراز ميشد به هيجان مي آمد كه هرگز  انخانواده خود بود و آنچن

آنشب دوپيس زيبايي كه براي خودش . فكر نمي كرد بي ريشه و هويت است و در اين جهان پهناور تنها و غريب است

براي آن شب مخصوص، . نشان مي داد يشهاهماهنگ با مد روز و جذابيت  "دوخته بود به تن داشت كه اورا دختر كامال

دختران و پسران بايد بادكنكهايي به پاي خود مي بستند و به رقص سوئينگ يكنفره بر . كلوپ مسابقه اي ترتيب داده بود

ميخواستند و هر رقصنده اي در حالت رقص، بايد با مهارت بادكنكهاي ديگر رقصنده ها را مي تركاند و در عين حال از 

برنده اين مسابقه كسي بود كه تا پايان بادكنكش سالم مي ماند ستاره رقص آنشب كسي جز . ودش حفاظت ميكردبادكنك خ

در آن لحظات ، ماري از . همه برايش دست زند و هورا كشيدند، جايزه اي هم گرفت و سر ميز خانواده برگشت. ماري نبود

گردش سرخ رنگ حيات . را غرق بوسه مي كردند، لبريز بود وشادي و هيجان بودن در ميان خانواده صميمي ماروس كه ا

براي اولين بار سامول زير . جوانانه در پوست مهتابي رنگش، زيبايي چهره اش رابطرز مبالغه آميزي به نمايش مي گذاشت

 :گوشش گفت

 !ماري ، تو امشب دل منو لرزوندي -

ساله ، با همه خصوصيات نژاد ارمني بود كه در ميان جوانان  سامول جواني بيست و دو. فقط لبخندي به روي سامول زد ماري

ارمني تيپ جذابي داشت، با برادرش آندرانيك در مغازه پارچه فروشي اش در الله زار كار ميكرد و چون دائي بچه هاي 

 .مي گذرانيد هرشماروس بود، بيشتر اوقات را با خانواده خوا

مرد جوان سي ساله اي كه پيدا بود ايراني است و همراه دوستان ارمني اش در چنين لحظات شادي بخش از شب سال نو ،  در

 .جشن شب سال نو شركت كرده مقابل ماري ايستاد و با لحن محترمانه اي از ماري درخواست رقص كرد

 اجازه ميدن شما را به رقص دعوت كنم؟! مارموازل  -

. دوگالسي پشت لبش او را يك مرد كامل نمايش مي داد چهره اي جذاب و گندمگون داشت ، سبيل مد آن سالها مرد

موهايش را از وسط سر فرق باز كرد هبود ولي آنقدر موهاي سرش مشكي و پرشت بود كه بخشي از موهاي روي پيشانيش 

ولي سامول در حاليكه خون حسادت به . ماري نمي دانست به آن مرد جوان بسيار مودب چه جوابي بدهد. ريزش كرده بود
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 :وتش پاشيده بود گفت ص

 !اين دور از ادبه وقتيكه دختري با يك مرد به كلوپ اومده شما ازش دعوت به رقص بكني! ولي آقا -

رفتار دور از انتظار سامول، چهره . جوان در برابر گردنكشي جوجه جوان، لبخند متواضعانه اي زد و از ميز آنها دور شد مرد

سامول براي من يك برادر ! ل فكر كرده است كه من بخاطر او به اين جشن آمده امچرا سامو. ماري را گلگون كرده بود

اخمهايش توي هم رفت نه بخاطر اينكه سامول نگذاشته بود او دعوت . باشد دهاست نه بيشتر نكند سامول دچار خياالتي ش

چرا ساموئل خيال كرده كه مي تواند ولي . خيال پذيرفتن چنين دعوتهائي را نداشت "رقص آن مرد جوان را بپذيرد او اصال

 مرا داشته باشد؟

عمل  "فردا در كافه نادري، ماري پشت ميز كارش ايستاده بود وگارسن ها را زير نظر داشت تا به وظايف خود دقيقا غرب

نظرم او كيست؟ چقدر چهره اش ب. كنند كه ناگهان چشمش روي چهره مرد تنهائي افتاد كه او را با دقت تمام مي پائيد

 !خداي من... آشناست

 

نگاه عميق آن مرد كه انگار از آن شعله اي به ... همان مرد جواني است كه ديشب در كلوپ ارامنه مرا به رقص دعوت كرد او

سرش را پايين انداخت اما نمي دانست چرا هنوز هم حس ... گرمي رنگين كمان بر ميخاست، ماري را بي اختيار دستپاچه كرد

او حق داشت كه چنين احساسي را در خود سراغ . چهره اش ميخكوب شده است رويآن مرد مانند دو نور افكن ميكرد نگاه 

نگاهش لبريز از حرف و . هر بار كه سر بلند مي كرد همان دو نور افكن، بيشتر از لحظه پيش بر او نور مي پاشيدند. بگيرد

ر آن مرد مانند شاعراني كه با سرو روي ژوليده با كافه نادري انگا! حديث بود و هر حديثي كتاب عظيمي در سر منزل عشق

 .مي آمدند، شعري مي سرود و چون قاصدكي بسويش پرواز ميداد

اول قهوه، بعد يك . اين مرد جوان، هر روز در هنگام غروب تكرار ميشد، هر بار سفارش روز قبل را تكرار ميكرد حضور

كه گارسن آن بخش از كافه نادري سفارشات آن مرد را از حفظ ميدانست و برش كيك، دست آخر يك كافه گالسه، بطوري

هر بار كه نگاه ماري به آن بخش از سالن مي افتاد . با رعايت فواصل دستوراتي كه روزهاي اول مي داد، از او پذيرايي ميكرد

 .آن مرد لبخندي مزد كه سبيل دگالسي اش را بطرز دلپذيري كش مي داد

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٨

 :رد سبيل دوگالسي، پيش از ترك كافه نادري، براي چند ثانيه اي برابر ماري ايستادهفته بعد، م دو

 .مي بخشين مي خواستم باهاتون حرف بزنم  -

 .نازك و كشيده ماري بهم رفت  ابروان

 .مسيو آرشاك هم بايد باشد! هر حرفي دارين همي جا بزنين  -

 :مي آورد گفت با آهنگ آرامي كه در صدايش نوعي اطمينان پديد  مرد

برااينكه سوء تفاهمي پيش نيايد من احمد علي زاده  "ضمنا! فكراي بد نكني، حرفم خيلي خصوصيه! نه نه، مسيو آرشاك نه -

 .مهندس برق شركت دخانياتم، در فرانسه تحصيل كردم و حاال مدتيه كه در شركت دخانيات كار مي كنم

 .ت هيچوقت خودش را اينطور كامل معرفي نمي كرداگر قصد آزار و اذيت داش: پيش خود گفت  ماري

 !ساعت هشت كارم تعطيل ميشه -

 .شيرين و چهره نجيبانه مهندس برق شركت دخانيات حس اطمينان بيشتري در قلب اين دختر پانزده ساله زنده كرد لبخند

، در اطراف چراغ اتومبيلها، به دانه هاي سپيد رنگ. شوكا از در كافه نادري خارج شد ريزش برف هم شروع شده بود وقتي

نرمي و با آرامشي خيال انگيز مي چرخيدند و پيش از آنكه ماري چتر خودش را بگشايد سايه چتر مردانه اي را باالي سرش 

 .ديد

 !بايد از پشم مرينوس باشه. گرچه پالتوتون بنظرم خيلي گرم مي آد! مي ترسم سرما بخورين -

 .كا را رنگ زده بود و دلش بشدت در سينه مي زدقرمز خجالت ، چهره شو شيارهاي

 "كامال. اين نخستين باري بود كه يك مرد ميخواست با او خصوصي حرف بزند. همچنان ساكت، گام بر مي داشت ماري

 .جاخورده بود و هرچه مي كرد نمي توانست خود را باز يابد

شما معصومتر از اوني هستين كه مردي بخواد شما را اذيت من قصد هيچ نوع اذيت و آزاري ندارم، ! ببين مادموازل ماري -

 .كنه

 .اولين بار بود كه ماري بي آنكه خودش علتش را بداند به سخنان مرد غريبه با دغت گوش ميداد براي

 از من چه مي خواهين؟! خوب-
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 نگاهش با چرخش دانه هاي پنبه اي برف مي چرخيد، شايد خودش همي هنوز نمي دانست از ماري چه ميخواهد؟ مرد

بگذارين اول با هم خيلي صادق و روراست باشيم البد از خودتون مي پرسين بعد از آن شبي كه با دخالت آن پسر بچه شما  -

 افه قنادي نادري پيدا كردم؟دعوت منو براي رقص رد كردين چگونه شما را اينجا، در ك

 !حس كرد كه مي خواهد چگونگي ماجرا را بداند به او طوري نگاه كرد كه يعني بقيه اش را بگو ماري

نميدانم چرا ولي آنشب شما در نظر من مثل يك فرشته اومدين يه فرشته كه در شب ميالد مسيح براي بركت دادن به  -

رقص نرم و ماليم و خالي از هر نوع تن نمائي و ببخشيد قر و اطواري كه بعضي ! يدزندگي مسيحيان از آسمان به زمين مي آ

همان فرشته اي بودين كه با متانتي آسماني  "شما دقيقا. خانمها در هنگامه رقصيدن براي خودنمايي بخود ميدهند در شما نبود

 .به زمين آمده بود

 ...كه حرفهاي قشنگي مي زندزير چشمي نگاه ديگري به سراپاي آن مرد انداخت  ماري

گفتم سي سال از عمر گذشته و هرگز زني يا دختري توجهم را جلب نكرده اما . آن شب من با اتومبيلم شما را تعقيب كردم -

 .اين يكي، مثل اينكه در سرنوشت من آمده ، بايد او را پيدا كنم

 پس شما مرا تعقيب كردين؟ اينكار دو از ادب نبود؟ -

 :ت سرش را پايين انداخت و با لحن مودبانه و كتابي ادامه داداز خجال مرد

! مي دانيد مادموازل. اين تعقيب غير اخالقي حداقل به من فهماند كه آن پسر جوان هيچ حق و حقوقي در زندگي شما ندارد -

راه اسالمبول به آن شب من درست پشت چراغ قرمز چهار. در زندگي، آدمي نيستم كه حق و حقوق ديگران را تصاحب كنم

از اين بابت روزي هزار بار برخودم لعنت مي فرستادم كه ديدي . مشايعت كنم راتله افتادم و نتوانستم تا جلو خانه تون شما 

 چگونه فرشته خودتو گم كردي؟

 ولي شما كه منو پيدا كردين؟ -

درباره ماجراي آن شب و . لوپ دعوت كرده بودبله يكروز در اراده با يكي از دوستان ارمني كه مرا براي شب سال نو به ك -

نمي . آن رفيق ارمني بمن گفت كه آن دختر در كافه نادري كار ميكند. دختري كه مسابقه رقص رابرده بود حرف مي زدم

نمي شدم كه حاال مي دونستم شما در كافه قنادي نادري كار مي كنين و  شحالداني اگر دنيا را به من مي دادن اينقدر خو
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 .يتونم از نزديك دوباره ببينمتانم

دستپاچه بود، آنها از خيابان نادري وارد خيابان اسالمبول شده بود و او بايد سر چهارراه بپيچد به به دست  "حاال كامال ماري

در يك چپ و وارد خيابان الله زار نو شود و به آپارتمانش برود ماري مي دانست كه مردان جوان ه مينكه بدانند دختري تنها 

آپارتمان زندگي مكند آن وقت تغيير رويه مي دهند ، نظرشان صدو هشتاد درجه مي چرخد، انتظار دارند كه آن زن يا دختر 

 .جوان تنها، هر شب آنها را در آپارتمان خود بپذيرد

برادرام و مادرم  لطفاگ بقيه حرفهاتون بمونه براي بعد چون من دارم به خونه مون نزديك مي شم و مي ترسم! مي بخشين -

 !شما را ببينن و هزار جور دردسر درست كنن

از همان اولين روزهائي كه اومدم كافه قنادي، بخودم مي گم ديگه نمي تونم بدون .... من فقط اين جمله را اضافه مي كنم -

 ....شما زندگي كنم

با شتاب خداحافظي كرد و ! آتشين بود نمي دانست چه جوابي به اين جمله آخري بدهد كه محتوايش يك عشق تند و ماري

 .رفت و مرد جوان را در ميان برف و سرمائي كه شهر را در هم پيچيده و عابرين را فراري داده بود ، تنها بر جا گذاشت

در را محكم پشت سرش بست و . مانند توده اي از برف و يخ، بداخل آپارتمان كوچكش انداخت "خودش را تقريبا ماري

ميانه اتاق، درحاليكه از سرماي هوا و سرماي دروغي كه به آن مرد جوان گفته بود بخود مي پيچيد، چون يك  همانجا، در

توفاني از درون او را در فضاي پيرامون ، مي چرخاند، ميغلتاند و بر  مثلافكار تيره و مبهمي درست ... مجسمه يخي ايستاده 

شايد ! .... ؟ پدر و مادر و برادرانم كجايند؟ نه پدري، نه مادري نه برادرانيزمين مي زد اين چه دروغي بود كه بر زبان آوردم

 گفتم؟ وغچرا در!... مادري داشته باشم اسمش تو شناسنامه خورشيده ولي كجاست نمي دانم

ست كرد بهر دليلي ، عمل زشتي مرتكب شده است، گناه، گناه است و دروغ هم گناه است ، پيامد دارد، فردا اگر خوا حس

يكبار ديگر غريبي و تنهائي اش او را ! اشك در چشمش حلقه زد. حقيقت را بازگويد او ديگر هيچوقت باورش نخواهد داشت

 .....داشت در هم مي فشرد

 !....من تنهام ! من غريبم -

 دهم فصل
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تهران هنوز هم با سوز سردي كه از روي قله پر برف توچال با خود به داخل كوچه ها و خيابانهاي شهر مي ريخت،  زمستان

بخصوص بهنگام شب غير قابل تحمل بود اما هيجان و كشش احساسات تازه اي كه شوكا براي اولين بار در دروت خود حس 

در زندگي هر موجود انساني، چه زن و چه مرد جوان، . دهد  ميكرد سبب مي شد تا آن سوز و سرماي كشنده كمتر آزارش

لحظه اي فرا مي رسد كه ناگهان خود را در حال و هوائي تازه مي بيند حال و هوايي كه برايش ناشناخته است، مرموز است و 

اين گمشده را كه هنوز  .ميكندنمي داند چرا در هم پيچيده و كالفه و منتظر به هر سو نظر مي اندازد و گمشده اي را جستجو 

نميداند كست و چيست يك روز در چهره يك انسان ديگر مي يابد و شگفت زده سراپاي آن انسان را برانداز مي كند و از 

خود مي پرسد چرا وقتي او در كنارش قرار ميگرد، نا آرامي هاي مبهم و ناشناخته اش فرو مي نشيند و احساس رضايتي 

هر موجود انساني بنوعي و در زماني چنين حالت سر در گم و مرموز و ناشناخته اي را حس كرده ! دگير ميعميق او را در بر 

يا ميكند و سرانجام به اين نتيجه مي رسد كه نام اين شورش و بلواي خواستني و دروني عشق است و آتشي كه در رگهايش 

نها متفاوت است بعضي بيماران عشق، سعي مي انسا رالبته شيوه آشوبگري عشق د.مي دود و مي سوزاند آتش عشق است

كنند به هر ترفندي اين بيماري را در خود سركوب كنند و آن را به كسي نشان ندهند، و گروهي برعكس دريچه هاي قلب 

خود را مي گشايند و بتماشاي آتش بازي عشق مي نشينند و چه بسا كه اين آتش بازي به حريقي خانمانسوز بدل شود و 

شوكا هرگز عادت نداشت تا راز پنهان درونش را به غير بگويد، حتي سخن گفتن از حاالت . بيمار عشق را بسوزاند مههستيه

او عادت كرده بود كه رنج و درد و احساس درونش را در هر شكل و مايه ، در . درونشي اش را نوعي گناه مي دانست

خدايا اين . ل و هواي ناشناخته، او را كالفه و در هم پيچيده بودصندوقچه دل خود بريزد و قفي به عظمت و فشار ناشي از حا

ديگر چه دردي است كه بمن بخشيده اي؟ اسمش چيست؟ از كجا آمده و از جان من چه مي خواهد؟ فقط اين را مي دانست 

بش در زلزله اي گرفتار قل ارهكه از دو سه هفته پيش هر بار كه احمد را در صندلي روبروي خود، در كافه نادري مي بيند، گهو

پس ! مي شود كه او را بشدت مي ترساند و هر بار هم كه احمد را نمي بيند باز هم هما زلزله گهواره قلبش را تكان مي دهد

وقتي اين ماجرا را براي . اين بيماري تازه را اين مرد سي ساله جذاب در رگ و پي او انداخته و هر چه هست زير سر اوست

وبروئي اشت كه از همان روزهاي اول سكونت در آن ساختمان با او دوست شده بود در ميان گذاشت، او كه ر سايهنرگس هم

 :زني سي و چند ساله و بسيار مهربان و با تجربه بود خنده لطيفي سر داد و گفت 
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 !غلط نكنم ماري تو عاشق شدي -

مي زند، دردش مي آورد و عجيب اينكه آن را دوست ترسيد، اين عشق چيست كه او را مثل ماري از درون قلبش نيش  ماري

خدايا من گرفتار چه فاجعه اي شده ام؟ خدايا اين مرد از جان من چه ميخواهد؟ بدبختي اينجاست كه هر وقت ! هم مي دارد

چهره ماري نگاه وحشت زده اش را به ! از شدت ناراحتي باال بياورم اهماحمد دو سه روز به كافه قنادي نمي آيد مي خو

 :نرگس دوخت 

يعني تو ميگي من عاشق شدم؟ عشق كه اينمه تو كتابا ازش حرف مي زنن همينه؟ پس چر مردم اين دشمن ! خداي من -

 جان و روانشان را دوست دارن؟

 ...ديوار تكيه زد، در همان حال دلش مي خواست گريه كند به

 ..ينه مثبت نه مفن. من نميتونم به اين مرد جواب بدم! نرگس  -

دانست كه در دل تب زده شوكا چه رازها نهفته است؟ چرا شوكا چنان عشق شورانگيزي را نمي تواند بپذيرد؟ آيا  نرگسنمي

آنقدر پر مدعاست كه نمي خواهد يك جوان خوش تيپ با تحصيالت و شغل عالي را به زندگي خودش راه بدهد؟ اگر او مي 

 .راه چاره اي پيش پايش مي گذاشت اما ماري رازدار قدرتمندي بود دشاي دانست كه چرا ماري از اين عشق فرار مي كند

سومين مالقات با احمد، وقتي او ماري را صدا زد ، او پيش خود گفت بگذارالق اين راز را براي احمد فاش كنم كه من نه  در

ي داشته ام و به زبان ارمني مسلطم ، اما چون سالها با يك خانواده ارمني آمد و رفت. ارمني هستم و نه ماري، اسمم شوكاست

 !اسمم رو گذاشته اند ماري

پس ما اگر بخواهيم با هم زندگي كنيم ! خداي من: از شنيدن اين راز عليرغم انتظارات ماري، به شدت هيجانزده شده احمد

 .هيچ مشكلي نداريم

 .خواسته احمد استمتوجه شد كه افاشي اين راز هم كارگشا نيست بلكه درست در جهت ميل و  ماري

او هم آرامش . هم گرفتار آتش عشق بود، آتشي كه شعله هايش شايد مهيب تر از آتشي بود كه ماري را مي سوزاند احمد

سبكبارانه اش را از كف داده و يك لحظه از انديشه به اين دختر شانزده ساله خالصي نمي يافت و حاال كه خبر تازه، بخشي از 

 :آنها بر مي داشت از شوق و شور سرپا بند نبود و خيلي جدي گفت پايمشكالت مربوط به تضاد مذهبي را از پيش 
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ماري خيلي فرنگيه ولي مريم به ذهن و فكر ما ايرانيها نزديكتره ! بسيار خوب ، پس از اين لحظه من اسمت را ميذارم مريم -

 .در حاليكه از نظر معنا مريم همان ماري است

 :شمان ماري دوخت و گفت نگاهش كه پر از رنگ سرخ خواستن بود به چ بعد

 .چه بخواهي چه نخواهي از اين لحظه من تو را مريم صدا مي زنم -

بازيهاي عجيبي براي اين دختر در آستين داشت و حتي هر فصل زندگي اش با يك نام در دفترچه سرنوشت مي  زندگي

دوره كار و مهاجرت به تهران او را بنام  در دوره كودكي اسمش شوكا بود، در مدرسه او را احترام صدا مي كردند، در. نوشت

! هرچه باداباد: شوكا لبخندي زد. ، نام مريم را برايش انتخاب ميكرد شقانهماري خواندند و حاال در عصر بيداري احساسات عا

 .بگذاراين بار در مورد اسم و نام من، عشق تصميم بگيرد

اما چيزي كه حس ! كتر و بچه تر از اونم كه اظهار نظر بكنممن كوچ! از همين امشب بمن بگو مريم! بسيار خوب احمد -

 مگه نه؟! اسمها مهم نيستن، قلب و احساس آدمها مهمند.... ميكنم به زبون مي آرم 

او با آن . احمد طي دو سه هفته اي كه ابراز احساسش به مريم مي گذشت اين جنبه از خصوصيات او را بيشتر دوست داشت -

م و چهره جذاب و دوست داشتني در مسير بسياري از دختر ها كه اغلبشان از بيست سالگي گذشته تحسيل و شغل و مقا

بودند، قرار گرفته و با آنها به گفتگو نشسته بود اما بيشترشان تو خالي بودند، فقط واژه عشق و دوست داشتن برايشان مهم 

ا افكار قديمي و حسابگريهاي كاسبكارانه از دهان زن جواني در بيان عقايدشان، خانم بزرگهائي بودند كه ب! بود نه خود عشق

مگذشتند و بيشتر به ظواهر زندگي  ياغلب اظهار نظرهاشان بي مايه و سخيف بود، از كنار مسائل جدي، براحت! حرف مي دند

مريم در  .مي پرداختند اما اين دختر با تحصيالت و سن و سال اندك، چقد رخوب حس ميكند، چقدر عميق مي انديشد

سالهاي سخت و پر مرارت زندگي، مهاجرت هاي بي دليل، خانه بدوشي ها، زندگي را از صدف بسته اش بيرون كشيده، جلو 

اولين سوالي . آفتاب گرفته و خوب و بدش را با روشني و آگاهي كامل دريافته بود و حاال مي دانست از زندگي چه مي خواهد

اين مرد با آن نگاه قشنگ، آن پوست گندمگون مايل به سبزه، آن . دليل عاشقي اش بودكه درباره احمد از خود مي پرسيد 

و محتر در شركت دخانيات چرا او را انتخاب كرده است؟  رمدرك مهندسي آن هم از كشور فرانسه و اين شغل نان و آب دا

ان قشنگي كه فرهنگ پايتخت فرانسه را بوي ادوكلني كه اين مرد جوان از خود به اطراف مي پراكند، هوش رباست، اين سخن
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و جذب  جلببه فرهنگ پايتخت شرقي ايران پيوند مي زند، مي تواند زيباترين زنان را در محافل و مجالس اشرافي بخود 

كند، چرا او با اينهمه امتيازات، يكسره دل به دختري سپرده كه نه هويتي درست و حسابي دارد و نه شغل و مقام؟ مريم سعي 

د در برابر اينهمه دليلي كه مي تراشيد بخودش بقبوالند كه شغل و مقام و ساير امتيازاتي كه احمد بطور كامل و دربست مكر

عشق كه عظمتش تا عرش خدا مي رسد چيزي نيست عشق در سازندگي، فصل بهار است كه زمين  بردر اختياردارد ، در برا

چقدر شاعران اين سرزمين در باره عشق حرف زده ! عوني است چاره ناپذيرمرده را به نفسي زنده مي كند و در ويرانگري طا

رسيدن بيكديگر دنياي پيرامون خود را ويران  ايمتضاد قرار داشته اند ولي بر "اند و چگونه اغلب عشاق در طبقاتي كامال

ديد كه خود او نيز در  مريم وقتي بخودش و دل خودش بر مي گشت مي. كرده و دنياي ديگري ساخته اند تا بهم برسند

مريم مي دانست كه در اولين مالقات به خاطر حفظ حيثيت و اعتبار زندگي اش به . همين گرداب دارد دست و پا مي زند

مريم مي . احمد دروغ گفته و راهي براي بازگشت از اين دروغ نمي بيند و همين يك حادثه كافيست كه احمد را از او دور كند

ني آنها به چهارده سال مي رسيد عامل بازدارنده اي براي جلوگيري از زندگي مشتركشان مي شود اما دانست كه اختالف س

 :گلويش را مي فشرد خيلي جدي و رسمي به او گفت  ضدر آغاز هفته سوم بود كه احمد در حاليكه بغ

 !مريم، بيا با من ازدواج كن -

راستي احمد دارد از او خواستگاري ميكند؟ در حاليكه بغض در يعني به ! جمله تركشي عجيب در سينه مريم انداخت اين

 :گلوي او هم فشرده مي شد پرسيد

 داري از من خواستگاري ميكني؟ "تو واقعا -

 ...اگر تو بخواهي همين فردا ترتيبشو ميدم! بله عزيزم -

 :به التماس افتاد  مريم

نه من تورا خوب مي شناسم نه تو ! ما خيلي با هم فاصله داريم!... تو منو ميترسوني احمد! تورا خدا ديگه از اين حرفها نزن -

 قول ميدي؟! خواهش مي كنم ديگه از اين حرها نزن! منو

 

 .نگاه آشفته اش را بچهره آتش گرفته مريم انداخت احمد
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خواد اين حرف را  مگه من حرف بدي زدم؟ خيلي از دختر ها دلشون مي! تو را بخدا تو هم با من اينجور حرف نزن! مريم  -

 !از دهان عاشقشون بشنون، تا مطمئن بشن كه حقه و نيرنگي در كار نيس

 ...سر چهارراه ، حتي چند قدم مانده به چهار راه، بي اختيار شروع بدويدن كرد مريم

 فردا همديگه رو مي بينيم؟ -

اينطور وحشت زده از من فرار كرد؟ منكه  چه باليي سر اين دختر آمده؟ چرا. بر زمين يخ زده خيابان، ماسيده بود احمد

سرانجام يك گداي . نهايت صداقتم را در عشق به او نشان دادم نميدانست تا كي در همان نقطه كه ايستاده بود توقف كرد 

 .سمج او را از بهت زدگي خارج كرد

 !تو را خدا يه چيزي بمن بده ، خداوند تو را از اين گيجي و منگي نجات بده -

خنده اي زوركي بر لب آورد، اسكناسي در جيب گداي سمج فرو كرد و گدا هميكه چشمش به اسكناس افتاد بطرف  احمد

 :ساندويچ فروشي اختياري دويد

 !اينم پولش! يه ساندويچ و يه آبجو! موسيو -

درش زندگي وقتي بخانه برگشت خواهرش منتظرش بود از مدتها پيش خواهر احمد از شوهرش جدا شده و پيش برا احمد

 .حاال زمانش رسيده بود ه قصه عشق و عاشقي اش را با خواهرش در ميان بگذارد! مي كرد

ميخوام باهاش ازدواج ! نمي دونم چرا اين دخترو دوستدارم، ولي با تمام وجودم مي خوامش "اصال! نمي دونم چه جوري بگم -

 .كنم

 .رادر هم كشيد  وقتي از شغل و موقعيت مريم اطالع يافت اخمهايش خواهرش

چرا ! آخه داداش ، تا با اين تحصيالت مهندسي و او شغل خوب، هر زني توي طبقه باال بخواهي دو دستي تقديمت مي كنن -

 به اين دختر فروشنده كافه بند كردي؟

ميگي ديوونه ! رين عشق]خواهش مي كنم اين توصيه ها و نصيحت ها را بگذار كنا، من عاشق اين دخترم اولين و آ! خواهر -

 !با آدم ديوونه كه كسي بحث نمي كنه! شدي، بله، ديوونه شدم

 .شگفت زده ، انگار كه براستي ديوانه اي در برابرش نشسته و پرت و پال مي بافد نگاهش مي كرد خواهر
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 !ي من چي ميگمهمين فردا با من مي آئي كافه قنادي نادري، وقتي او را ديدي آن وقت مي فهم! اينطور نگام نكن خواهر -

 :با عصابنيت پاسخ داد  خواهر

 داره؟! تو كه ميگي دختره عشق اول و آخر منه ، نظر من هيچ تاثيري رو تو نداره ! پس برا چي مي خواي من بيام -

 :خيلي قرص و محكم گفت  احمد

بايد بري پيش خونواده ش ، پدر ! ولي تو خواهر بزرگ مني، از وقتي مادرمون مرد، تو نقش مادهم تو زندگي من داري! نه  -

 .و مادرش و اونو رام خواستگاريش كني

 .ناجار تسليم شد خواهر

 !بسيار خوب باهم بريم كافه نادري -

 .ريم با خود به كافه نادري برده بود و حاال نوبت خواهرش بودهم وسه نفر از رفقاي صميمي اش را براي ديدن م "قبال احمد

تهران از نخستين روزهاي اسفند ماه آشكارا تغير ميكند، قديمي ها مي گويند، زمين دارد نفس مي كشد برف و باران  هواي

با زبان گرمش مي ليسد و برفها را  "مي بارد اما چيزي بر زمين نمي نشيند، زمين هر قدر هم برف روي سينه اش ببارد، فورا

جمعيت زيادي از هنر . باتفاق خواهر و خواهر زاده اش وارد كافه قنادي نادري شد ددر چنين روزهائي بود كه احم. مي بلعد

 ....مندان و شخصيتهاي طراز اول ادبي در كافه نادري ازدحام كرده بودند بزحمت جائي براي نشستن سه نفر يافت

 !خواهر اون مريمه  -

نگاهي به سراپاي مريم انداخت، چقدر اين دختر بنظرش كم سن و سال آمد، احمد سعي ميكرد خواهر را تحت تاثير  واهرخ

 .قرار دهد

تورا خدا به چشماش نگاه كن كه تا نزديكاي شقيقه ش كشيده شده ، چقدر هم ! نه! درست مثل يه آهوس! ميبيني! ميبيني  -

وقتي ميرقصه، آنقدر با اسلوب درست مي رقصه كه شبيه به يه دوشس درست و حسابي  اندازه هاش متناسبه ، رقصشو نديدي

 نظرت چيه خواهر؟. دنبالش بودم روندرست همون دخترئيه كه از پاريس تا ته! ميشه

 :بااوقات تلخي پاسخ داد خواهر

 ...بذار تماشاش كنم بعد! برادر يه كمي بمن مهلت بده -
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كنار احمد نشسته است خواهر اوست و از آن مهمتر ميدانست كه احمد خواهرش را خوب ميدانست زني كه در  مريم

 .به كافه قنادي آورده تا براي خواستگاري آماده اش كند "مخصوصا

 .احمد از مريم خواهش كزده رود كه شب با هم به سينما بروند "و خواهر و خواهرزاده پس از مدتي توقف رفتند ، قبال برادر

از آنجا هم ميريم سينما متروپل فيلم كارمن، ريتا هيورت تو اين فيلم ! ميخوام تولد تو تبريك بگم! تولدتعمي دونم شب  -

 !معركه ميكنه

از زماني كه احمد با خواهرش از در كافه قنادي بيرون رفتند تا ساعت هشت بعدازظهر كه ساعت كارش تمام مي شد،  مريم

حاال دو هفته . ظر خواهر احمد هرچه باشد هيچگونه اثري روي احمد نخواهد داشتاو مي دانست ن. بدترين لحظات زا گذراند

او هم . و مريم خودش را در تنگنائي مي ديد كه داشت خفه اش ميكرد كردبود كه احمد براي ازدواج با او پافشاري مي

 .عاشقانه احمد را دوست داشت

آرزويش ازدواج با احمد بود اما اگر احمد مي فهميد كه او هرچه درباره خاننواده اش گفته دروغ محض بوده است،  بزرگترين

نه پدري، نه مادري، نه قوم و خويشي، چه خواهد گفت؟ اين مهندستحصيلكرده فرانسه بايد بداند كه من فقط چهار كالس در 

گدائي كردم در باغ چاي كارگر بودم، در شش هفت سالگي مي خواستند  برستانهاخوانده ام، در جنگ و بال خانمجان در ق

مرا براي پنج تومان به يك ملوان بفروشند، در خانه هاي مردم براي تهيه مخارج زندگي خودم و خانم جان ظرفشويي كردم، 

اين غير ! نه! نجات بدهند نتقامجويك خانواده مهربان ارمني مرا به فرزندي قبول كرده تا از چنگال آن جانور وحشي و ا

آيا اگر : اگر او از همه دروغهايم درباره پدر و مارد و برادر و خواهرانم بگذرد ، خانواده اش چه خواهند گفت! ممكن است

 يراين خانواده و همين خواهري كه من ديدم و آنطور كينه توزانه نگاهم مي كرد از ماجرا با خبر شوند مرا روزي هزار بار تحق

 .ند كرد؟ امشب بايد تكليم را روشن كنمنخواه

 

مريم يك بلوز سپيد پشمي با دامني مشكي و يك پالتو ماكسي روي بلوز دامنش پوشيده بود كه او را به گونه يك  آنشب

از كافه قنادي كه بيرون آمد، هواي شسته و رفته بعد از چند روز برف و باران به ستاره ها . دختر اشرافي بنمايش مي گذاشت

دل هزار آشوب داشت و در ضمير پنهانش قصه ها براي گفتن آماده مي كرد،  رجلوه و رشني بيشتري مي بخشيد با اينكه د
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 .آخر امش شب تولدش بود. سعي كرد لبخند بزند

ظر برازنده همراهي با آن دختر شيك پوش بن "با آن چهره جذاب و مردانه، پالتوي قهوه اي رنگي پوشيده بود كه كامال احمد

 .مي رسيد

 .تولدت مبارك! مريم من  -

 .احمد تو چقدر خوبي، متشكرم -

 .بازوي مريم را گرفت و او را سوار اتومبيل كرد و به رستوران هتل ريتس برد احمد

 !ولي قرار بود ما بريم سينما متروپل -

براين چاره اي نداريم جز اينكه بريم هتل تو كه منو به خونه تون نميبري كه با فاميلت جشن تولد بگيريم بنا! مي ريم "حتما -

 !ريتس

مريم با  "پشت ميز رستوران هتل نشستند، هر دو فراموش كرده بودند كه چه مي خواستند بيكديگر بگويند، مخصوصا وقتي

آن افكار تلخ و تيره ، در يك لحظه همه آن تيرگيها را فراموش كرد و شاديهاي تولدش را در كنار محبوبترين موجود 

در گوش هم زيباترين نجواهاي عاشقانه را داشتند، تو گوئي هر  وريدهمانند دو بلبل عاشق و ش. زندگي اش بنمايش گذاشت

. جشن تولدم را خراب نمي كنم: مريم با خود مي گفت . جمله عاشقانه اي را از دهان يكديگر مي مكيدند و فرو ميدادند

و درد، الاقل يك شب  ئياز اينهمه شبهاي تنها! ولدم را با شادي بگذرانمبگذار من هم مانند همه آدمهاي خوشبخت، شب ت

 شاد كه بمن ميرسد؟

شادي . كلمات و جمالتي زرين و راز آميز، دالي يكديگر را در مشتهاي خود گرفته و از شدت عشق و شادي ميفشردند با

بنمايش ميگذاشت اما نمي گذاشت بصورت گسترده و زياد هم اشك مي آورد، چشمان درشت و سياه مريم تاللو اشك را 

ملكه روياهايش را مي نگريست و خود را در برابر شعاع آفتاب  شاحمد در نشئه عشق، با ساده دليهاي. قطره اي فرو افتد

او ديگر مطمئن بود كه بي چون چرا اين دختر همسر اوست و بدون شك و خيلي زود اين تاج . چشمان مريم رها كرده بود

احمد درست مثل هر ! ببينيد، اين زن من، روح من ، و عشق من است : بر سر خواهد گذاشت و به همه خواهد گفتزرين را 

عاشق خوش خيالي هيچ چيز از زندگي، دردها ، رنجها، سرگشتگي هاي مريمش نمي دانست، اگر اندكي دقت ميكرد آثار 
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اونمي . ثرش هرگز از روح و جسممريم پاك و شسته نمي شدمرئي زخمهاي انبر داغ را در تن و بدنش ميديد، زخمهايي كه ا

. دانست كه مريمش اين ملكه باكره او ، خيال دارد از چنگ عشقش بگريزد و بجايي برود كه ديگر هرگز دستش به او نرسد

سندگان فقط خاطره اين عشق برايش ميماند، دختري كه معبودو پرنسس روياهاي بسياري از شاعران و هنرمدان بود و نوي

 :عاشق پيشه بارها برايش نوشته بودند

 درميان هاله شادي هايت مرا

 آن چشمان آهويي سياهت و

 !كن ميهمان

 شب تنهايي مرا به باغ نو چشمانت پنجره

 كن روشن

 فرشته مرگ را پشت پنجره مي شنوم صداي

 بيصدا صدايم مي زند كه

 ....عشق توست كه مر گ را از من دور مي دارد تنها

 

اين نوشته را كه يك نويسنده جوان برايش نوشته بود با موسيقي سحر آميزي كه از گلويش خارج مي شد براي احمد  مريم

 .خواند

 :مخفيانه و بي اختيار بوسه اي روي دستمال سفره اي روي ميز بود گذاشت و گفت  احمد

: بوسه از تنم بيرون كشيدم و روي دستمال نوشتم من همه هستي ام را با اين! اين دستمال را هميشه با خودت داشته باش -

 !دوستت دارم عشق من ! ميبوسمت

 :بلور خنده هايش را در گلو به صدا در آورد  مريم

 !تو هم خودت يه پا شاعري -

عشق تو از من همه چيز ساخته، توي اين لحظه نميدونم كي هستم، مجنون، فرهاد، هاملت، وامق اما همه برجستگيهاي  -
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 !بمن نگاه كن! اين عشاق مشهور جهان در من شكفته روحي

 .صورتش را جلو آورد آنوقت

 تو چشمام عشقو مي بيني؟ -

اين مسافر رنجور زندگي را اينقدر با اين ! مي خواست روي دست و پايش بيفتد و التماس كند تو را خدا بس كن مريم

 ...بي آن، عشق تو را فراموش نمي كنمهرگز و هرگز با اين دستمال سفره يا ! احساس قشنگ آزار نده

طبق سفارشي كهاز پيش گرفته بود كيك تولد شانزدهمين سال دختر قريه چايجان را كه با شمعهاي روشن تزئين  گارسن

 .كرده بود روي ميز گذاشت

 ...تولدت مبارك  -

 

ن دو دانه الماس روي گونه اش جاي خودداري و پنهان كاري نبود، اشكي كه در چشمان مرحيم حلقه زده بود، چو ديگر

 :احمد شتابزده گفت. چكيد

بگذار همانجا روي گونه هاي قشنگت براي هميشه بمونن، اگه دست من بود اين آرايش ! تو رو خدا دست به الماسها نزن -

 .جديد چهره تو را براي هميشه حفظ مي كردم

 .از جيب يك گردن بند برليان بيرون كشيد بعد

 گردن بند هرگز جرات رقابت با آن الماسهاي روي گونه ت رو ندارن ولي از من بپذير برليانهاي اين -

شب عاشقانه مريم و احمد نرم و مخملي و معطر آنها را در برگرفته بود و به سرزمين هاي سحر آميزي مي برد كه تنها  -

يي ضيافتي رويايي هر نگاهي كه بين متعلق به عاشقان است و غير عاش در آن سرزمين جايي نيست هر لحظه آن شب جادو

آن دو عاشق مبادله مي شد لبريز از رازهاي مقدس و نگفته دروني ، هر لخندشان پر از خواستنها و شكفتن هاي باغسار 

عاشقي، و هر جمله اي كه بر لب مي آوردند پر بار و نشات گرفته از احساسي متعالي بود اين عشق از چنان جسارت و قدرتي 

وقتي . پاك كرده بود زندگيگرفت كه فاصله سني مدري سي ساله و دختري شانزده ساله را بكلي از روي تخته سياه  نيرو مي

در سينما مترو پل كه آن روزها، مدرنترين سينماي پايتخت بود كنار هم نشستند، اگر چشمي حقيقت بين به آن دو صندلي 
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ارت دنياي عاشقي هايشان را بشكل حلقه اي زرين مي ديد كه تنها در كه احمد و مريم بر آنها نشسته بودند، مي افتاد حر

ميتوان به تماشايشان نشست، عشقي كه بر زبان سكوت دو عاشق جاري بود كارمن را با همه فتنه  ريداستانهاي اساطي

با خود مي كشيد  كارمن افسر جواني را عاشق و شيفته خود كرده و بهرجا مي خواست. گريهاي عاشقانه اش شرمنده مي كرد

در درون خود آنهمه شوريدگي را در كارمن، به  ممري. طناب عشق دختر كولي از محكمترين زنجيرها هم قدرتمند تر بود

همين حاال : يكبار با خودش گفت. عبارت ديگر در خودش مي ديد و غم جدايي نزديك، فرياد را در اندرونش بند مي كرد

ه او اعتراف ميكنم، بگذار فقط يكهفته با هم زندگي كنيم و بعد خواهرش مرا بگيرد و با دستش را مي گيرم و همه چيز را ب

 ...يك چمدان لباس از خانه بيرون بياندازد

 احمد؟ -

 چيه عزيزيم؟ -

 :اينكه آن دگيري كه در درونش بود سرش داد كشيد  مثل

 !ساكت! اين عشقو خراب نكن -

 !هيچي عزيزم، دلم برا صدات تنگ شده بود -

هر دو عاشق با ماجرها و درگيريهاي عاشقانه كارمن همراه شدند، آنها خود را در قالب قهرمان قصه فيلم مي ديدند با  دوباره

م افسر شاديهايشان شاد و با ناكامي هاشان غمگين مي دشند و بازوي هم را مي فشردند اما هنگاميكه در صحنه پاياني فيل

 :هر دو در خود مچاله شدند، احمد دست مريمش را گرفت  اد،جوان عاشق به شمشير رقيب از پا افت

 چرا سرگذشت همه عشاق مشهور دنيا، پايانش اينطور غم انگيزه؟ -

 .او نمي داند كه چنين سرنوشت شومي در انتظار ما هم هست .... مريم در سينه فرو ريخت قلب

 :بر فيلم كارمن پايان گرفت ، وقتي از هم جدا مي شدند احمد گفت ENDبا نقش كلمه  قشنگ عاشقانه شان شب

 !اگه اجازه بدي پنجشنبه شب هفته آينده من و خواهر بياييم پيش بابا و مامانت ! مريم  -

 .خواست باز هم بهانه بياورد اما احمد انگشتش را بعالمت سكوت بلند كرد  مريم

 :خواهرش گفت  همانروز ، احمد به فرداي

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٢

 !خواهر جان خودتو آماده كن پنجشنبه شب بريم خونه مريم  -

 .دوباره اخم كرد احمد حس كرده بود كه خواهرش با اين ازدواج موافق نيست خواهر

 !آهاي باز كه اخمات توهم رفت -

 .نفس بلندي كشيد  خواهر

شق چشماتونو كور كرده باشه، فردا وقتي تو پنجاه سالت شما با هم تفاوت سني تون زياده ، امروز ممكنه ع! برادر عزيزم -

 !شد او هنوز در اوج جونيه و مسئله ساز 

 :عصباني و پريشان پاهايش را محكم بر زمين كوبيد  احمد

 !يا مريم يا هيچكس -

 

، بردار از خر ولي دختر خاله ت زيبا مناسب تره، سن و سالش به تو ميخوره و از خوشگلي هم چيزي از مريمت كم نداره -

 !ما چه ميدونيم اين دختره كيه ؟ فردا پشت سرت ميگن با يه دختر فروشنده كافه قنادي ازدواج كردي! شيطون بيا پايين

ديگر تحمل فشارهاي خواهرش را نداشت، از خانه بيرون زد داليل خواهرش براي جلوگيري از يك ازدواج معمولي  احمد

احمد به اجبار موضوع خواستگاري را ! عشق ، اينها پوچ ترين و مسخره ترين بهانه ها بود چندان هم بيراه نبود اما براي يك

از قديم گفته اند از اين ستون به اون ستون فرجه شايد توي سفر : گفت دشخواهر پيش خو. به بعد از عيد نوروز انداخت

 .عيد ، احمد به دختر خاله ش زيبا دل بست كسي چه ميداند

آرام نزديك ميشد ، هر سال در تعطيالت نوروزي خانواده احمد دسته جمعي به شمال مي رفتند برنامه امسال  نوروز آرام عيد

 .اما اينبار احمد تصميم قطعي گرفته بود كه مريم را در جمع خانوادگي با خود به شمال ببرد. هم برقرار بود

 .مريم ميخوام پيشنهادي بدم، خواهش مي كنم مخالفت نكن -

 پيشنهادت تچيه ؟خوب  -

اگه الزمه خودم مي آم اجازه تو را از بابا ! ما برا تعطيالت نوروزي داريم دسته جمعي ميريم شمال تو هم بايد با ما بيائي -

مامانت مي گيرم به اونا مي گم با خواهرم و كل فاميل ، دختر خاله ها و پسر خاله ها و عمه ها به شمل مي ريم، پدر و مادرت 
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 ...شن كه داري با يه جمع فاميلي سفر مي كنيمطوئن مي 

يكبار احمد گفته بود كه خواهرش و بقيه اعضاي خانواده مايلند او با دختر خاله اش ازدواج كند ولي . ناگهان لب برچيد مريم

 .خود او مريم را با صدتا دختر خاله عوض نمي كند

 ...هروقت عصبي ميشد خنده هاي مقطع و فاصله داري ميزد مريم

 .تو ايام عيدي خيلي گرفتارم ، نمي تونم مسيو آرشاك را تنها بذارم "خب مباركه انشاءاله خوش بگذره من مخصوصا -

 ...مريم بدنبال بهانه اي مي گشت و سرانجام بهانه اي كه مي توانست وجدانش را آرام كند بدستش افتاد -

ال و حوصله روشن كردن بخاري عالء الدين هم نداشت، وقتي بخانه رسيد آپارتمانش هم مثل قلبش يخ كرده بود ح -

كفشهايش رااز پا در اورد و با لباس خودش را در بتسر انداخت قدرت هر گونه تفكر و انديشه را از كف داده بود همه 

گذشت تا  دو ساعتي! اينهم از عضق و رقيب تو ! تر تو دنيا نيست اساز تو بد شن! مي بيني مريم . وجودش يكپارچه خشم بود

خودش را آرام كند چرا داري گناه را به گردن رقيب خيالي مي اندازي؟ من پيش از اين برنامه هم تصميم قطعي ام را براي 

پدر و مادري در كار نيست  كهجدايي از احمد گرفته بودم بيچاره مي خواهد بيايد از پدر و مادرم اجازه بگيرد اگر بفهمد 

همين بهانه كافيست كه ! بله! نداخته بودي؟ پس خواهرم هرچه درباره ات مي گفت راست بودنميگويد تو مدتها مرا دست ا

 .براي تصميم گيري بخودم قوت قلب بدهم

احمد به شمال دوهفته طول مي كشيد، ولي در همين دوهفته هر لحظه اش گردش هر ثانيه شمارش مريم را مي  مسافرت

گذشت از عشق احمد كار ساده اي نبود، عبور از جهنمي پايان ناپذير بود تنش ازآتش سوزان جهنم ... ميراند و زنده مي كرد

نميان دوباره زنده مي شد تا براي هزاران بار اما بجرم عاشقي جه وشتمي سوخت ، جزغاله مي شد و بدبختانه همانند سرن

 .بسوزد

در قاب پنجره مي نشست و به زندگي امروزش و به فرداي بدون حضور احمد فكر ميكرد اغلب روزهاي شروع فصل  اغلب

ان را پوشيده و خنده بهار، بارانهاي ريزي مي باريد و طراوت و تازگي لذت بخشي به زندگي آدمها مي بخشيد همه لباس نوش

قوم و خويش نداشت كه به ديدارش برود يا به ديدنش بيايند خانواده  هرنان به ديدو بازديد هم مي رفتند او كه در اين ش

هاي ارمني هم عيدشان در ژانويه سر آده بود گاهي شبانه مدتها زير باران راه مي رفت، برايش مهم نبود كه رهگذران در 

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٤

او در . ميخواهند بگويند چها چه قضاوت ناجوري مي كنند من صاحب زندگي خود هستم، بگذار ديگران هرباره اين دختر تنه

بهار شانزده سالگي فرسوده ميشد و لحظه به لحظه با آبهاي متعفن و تيره رنگ جوبهاي حاشيه خيابانهاي تهران مي رفت تا 

تو چقدر ! الهي من فدات بشم احمد : خود فريادها مي كشيد به مردابي برسد و براي هميشه در آن فرو غلتد گاهي در ضمير

نازنيني، اگه تفاوت سني مون دوبرابر حاال هم بود با عشق زنت مي دشم، افسوس من راهي با تو رفتم كه  درخوبي؟ تو چق

 .و خراب كن سرنوشت منه و همين سرنوشته كه ميگه با دست خودت ، خونه عشقت! اين زندگي منه! ... بازگشتي توش نيست

 يازدهم فصل

ساعتها در دل شب در حاليكه دسته اي از موهاي سياه و بلندش را . تمام شب را با خود و در حقيقت با دل خود جنگيد مريم

او از همان . در دهان گرفته و درعين حال چشمانش پر از اشك بود، تالش مي كرد تا خود را براي جدائي از احمد آماده كند

و هرچه بيشتر مي رفت كجي و نا استواري اين بنا را بيشتر مي ديد و وحشت  اشتهآغاز پي و پاي ساختمان عشق را كج برد

آن خلق و خوي متعادلش كه از مادرش خورشيد به ارث برده بود به او نهيب مي زد كه اين عشق پاياني . زده اش مي كرد

ي تواند مردي كه آنهمه م نهاما جنگ و جدال با خواسته هاي دل هم جنگي نابرابر و طاقت فرساست چگو. ناخوش دارد

دوستش دارد با آن جذابيت هاي شيرين و دوست داشتني و آن احساسات قشنگ شاعرانه ترك كند و از همه چيز و همه 

جنگ و ستيز با عشق، اين قدرتمندترين پديده حيات بشري تا سپيده صبح ادامه داشت، همه چيز را سبك . كس فراري شود

دست داشت ، هيچ وقت مساوي نمي ايستاد، هميشه يك لنگه ترازو باالتر مي ايستاد اما  در هو سنگين مي كرد،ترازويي ك

سرانجام دمدمه هاي صبح وقتي روشنايي ظاهر شدع خود را در برابر روشنائي برهنه و بي حفاظ ديد اگر احمد عزيز او مي 

. تمام زندگي به او اعتماد و اطميناني نخواهد كرد در رفهميد كه از همان ابتدا درباره پدر و مادر و برادرانش دروغ گفته ديگ

 .مرگ يكبار و شيون يكبار. پس پا روي دلم ميگذارم و ميروم به مسيو آرشاك ميگويم، من ميخواهم استعفا بدهم

 زودتر از هر بامداد ديگر از آپارتمانش بيرون زد يكراست به كافه قنادي رفت، مسيو آرشاك صبح زود، قبل از آمدن مريم

به كافه قنادي ابتدا به طبقه باالي كافه قنادي كه هتلي مجهز و آبرومند بود مي رفت تا به كارهاي مربوط به هتل رسيدگي كند 

 .مريم يكراست رفت طبقه باال

 !س مسيو آرشاك -
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 ماري توئي؟ تو هتل چكار داري ؟ -

 :براي مسيو آرشاك ماري بود سرش را پايين انداخت و گفت مريم

 .من ميخوام از كارم استعفا بدم! اميدوارم از من نرنجين! ه ام مسيو آرشاكشرمند -

 :فرياد زد "آراشك غافلگير شده تقريبا مسيو

 .ماري مگه ديونه شدي؟ حقوقت كمه بگو اضافه كنم -

 .نمي توانست در چشمان آن مرد محترم كه او را هميشه پدرانه مي خواست نگاه كند ماري

 خواهش بكنم؟ميتونم از شما يه  -

 :آرشاك با ناراحتي پاسخ داد  مسيو

 بفرمايين؟ -

اين چرا هم شمارا اذيت ميكنه هم خودم، فقط اجازه بدين برم، اگه كسي از من پرسيد بفرمايين ... از من نپرسين چرا "اصال -

 ...يه سفري طوالني رفته

نادي نادري، خورشيدي بود كه روشنايي اش همه را ماري در كافه ق. آرشاك تا مدتي در تصميم گيري لنگ مانده بود مسيو

 .گرم مي كرد

باشه حاال كه ميگي هيچي نپرس، نمي پرسم ولي ازت ميخوام هر وقت گير كارت برطرف شد برگردي اينجا پيش خودم  -

 !كافه قنادي نادري خونه خودته، تو هم دختر مني

فقط توانست تا بيرون كافه قنادي شكهايش . تر طول نكشيدبزحمت اشكهايش را مهار زد، تسويه حساب يكساعت بيش ماري

گويندگان و شعرايش كه به  "جا، مخصوصا‹را نگه دارد او فضاي كافه قنادي نادري را دوست داشت، همه مشتريان دائمي آ

ي عاشقانه و اشعار و غزلياتي مي سرودند كه داشتن چنين پيامها برايشآنجا رفت و آمد مي كردند، آدمهاي محترمي بودند 

احساس برانگيزي آرزوي هر دختري بود بياد شاعر جواني افتاد كه اغلب بعد اظ ظهر ها مي امد گوشه، كناري روي صندلي 

 .مي نشست و او را با آن نگاه غمگين تماشا ميكرد و يكروز هم او را غافلگير كرد

 !ببخشين ، اين شعر و برا شما گفت، از من بپذيرين! مادموازل ماري -
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بعد يادداشت شاعر جوان . آن مرد جوان شاعر را ديد كه بسرعت از كافه قنادي بيرون رفت، طفلك خجالت مي كشيد ماري

 .را گشود و خواند

 تو نشستم، حديث عشق سرودم برابر

 شهر شنيدند كه جان براي تو دادم تمام

 اي قشنگتر از گل، تو عطر حادثه عشق تو

 شنودمشب زتو گفتم، ز اشك قصه  تمام

 هرچه لمس كني، قبله گاه عشاقست تو

 من ز پشت پنجره هر روز، قبله گاه تو ديدم و

حاال مي . پرده آپارتمانش را كشيد و خود را روي بسترش انداخت. ، اشك آروده و غمگين به آپارتمانش رسيد مريم

ترك نخستين عشق . و صورتش بكوبد توانست با صداي بلند بر گور نخستين عشقش اشك بريزد، ناله و ندبه كند و بر سر

است و حاال مريم بار اين فاجعه را كه از كوه سنگين تر بود  همكه هميشه زيباترين عشقهاست ، دشوارترين فاجعه زندگي 

من كارم را ترك كردم، : بلند بلند با خودش حرف ميزد! بر دوش ميبرد و هر لحظه اش هزار را ه مي رفت و بر ميگشت

است اما  دشواراگر چه از دست دادن كاري كه دوستش داشتم برايم سخت و ! احمد مرا و من احمد را گم كنمبخاطر اينكه 

روبرو شدن با احمد هزار بار برايم مشكلتر و سخت تر است از اين لحظه من ديگر مريم نيستم، همان شوكا و همان ماري 

ديگر . يم را مي گذارم فقط براي عشق از دست رفته امهستم كه شاد و بي خيال همچون پروانه اي در پرواز بودم مر

آن وقت آنقدر در تمام روز اشك ريخت ، از سينه اش فرياد كشيد و ناليد كه . بزند اهيچكس حق ندارد مرا به اين اسم صد

 ...بيهوش در ژرفاي تاريكي شب فرورفت

اموشي بيرون آمد پرتو زرين خورشيد بامدادي هاي صبح بود كه شوكا از اعماق سرزمين خود ساخته تاريكي و فر دمدمه

روي پنجره ساختمان مقابل افتاده بود اما آپارتمان شوكا پشت به آفتاب و به روشنائي داده بود پرده هايي كه با هنرمندي 

در . رفتندروشن بهاري ، پرانرژي و آماده، بسوي كارهاي روزانه شان مي  بامدادمردم در آن . ساخته و پرداخته بود كنار زد

در بين عابران شتابزده صبح ، بدنبال ! چهره هاشان هيچ نوع غم و غصه اي نمي ديد كه حاال او مثل كوهي بر دوش مي كشيد
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از تكرار . ميرود برويش بسته بود نيدرهاي هر نوع جستجوگري را به عنوان اينه سفري طوال "احمدش مي گشت، گرچه قبال

خيس شد، سينه اش از فشار اندوه در هم شكست، دوباره شب به اتاقش بازگشت و او هم نام احمد، مژگان بلندش دوباره 

 !خودش را دوباره به بستر انداخت

سر ساعت هشت، نه صبح يكدقيقه پس و پيش كليد را در قفل در آپارتمانش مي چرخاند و نرگس، تنها  "معموال شوكا

خش كليد، مي دانست كه ساعت هشت است و وقت شير دادن دو تا همسايه اي كه با او سالم و عليكي داشت، با صداي چر

 .ناهار، نه دريغ از يك ليوان آب هماري تمام روز را خوابيد، نه صبحانه، ن! بچه كوچولويش 

 

وقتي چشم گشود، درون و برونش شب بود و دوباره دردي كشنده بر ديواره هاي ! در تنهايي و غربت زندگي ام بميرم بگذار

وقتي انساني داوطلبانه از عشقي چنان شورانگيز مي گذرد درد و رنجش . قلبش پنجه كشيد و خود را سراپا دودي و تيره ديد

گاهي فراموشش مي شد كه كار و عشقش را يكجا از دست داده . ق استعشا لبيشتر از جدائي و قهر و تلخكاميهاي معمو

به چه اميدي از خانه بيرون بروم، ... بود ، از بسترش خيز بر ميداشت تا خانه را ترك كند اما بيدرنگ خودش را باز مي يافت

 منكه ديگر احمدم را ندارم تا به عشق ديدنش خودم را بيارايم و بروم؟

او كه چيزي از دختران شهر كم ندارد؟ .... دروني اش همراه با صدها سئوال و چرا در او بفرياد مي آمد جنگ و ستيز دوباره

مجموعه زيباييهايش او را هميشه خواستني جلوه ميد اد، اندامي برازنده و متناسب داشت، رنگ پوست چهره اش گرمي 

از خود مي پرسيد چرا . د، و دستهايش كشيده و نازكتنگ و باريك بو رشكم. دلپذيري به چشمان مشتاق جوانان مي كشيد

با اين همه زيبايي آنقدر بدرخت آفريده شده است؟ چرا بايد از سر اجبار ، خواستگار تحصيلكرده و عاشق خوش قيافه اش 

كش بر بار همانند چ دميناين سواالت براي ص! را جواب گويد؟كدام دختري چنين بخت و شانس استثنائي را از كف ميد هد 

فرق سرش مي كوبيد واو را به جنون مي كشيد در همان حال هم گاهي بفكر مي افتاد كه برود و روي دستو پاي احمد بيفتد و 

از همه دروغهايي كه به او تحويل داده عذر بخواهد اما دوباره مايوس و نااميد از هر عملي، روي بستر مي افتاد شايد اگر او 

اله بود براي حفظ خوشبختي اش هر كاري از دستش بر مي آمد مي كرد، اما او دختري يا بيست و پنجس ستدختري بي

. شانزده ساله و خام بود و نميتوانست به خود بقبوالند احمد كه مردي است پخته و آگاه و بسادگي گناهش را مي بخشد
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هاي خود را در اذهان طرف مقابل خود دارند و برداشت دهدختران در اين سن و سال دنيايي پر اوهام و احساسي ترد و شكنن

اگر منهم جاي احمد بودم، هرگز چنين دختر دروغگو و بي ريشه و هويتي را نيم بخشيدم : مي گذارند و نتيجه گيري ميكنند 

 .و پيشنهاد عشق و ازدواج را پس ميگرفتم

زني كه واقعه اي را از جنبه منفي آن  از اتاقش بيرون نمي آيد و مثل هر "چهارمي بود كه نرگس متوجه شد ماري اصال روز

 !ميگيرد، دستهايش را بهم كوفت و بخودش گفت نكند باليي سر دخترك آمده باشد

 :مشت به در كوبيد با

 !در را باز كند "ماري ، ماري، خونه اي؟ اگه هستي لطفا -

در را بروي نرگس بازكرد، نرگس يك  مشت بدر كوبيدنها و صداي التماس آميز نرگس، سرانجام او را به دم در كشيد و اين

ماري در لباس خواب، با چشمان پف كرده و صورت تكيده و موهاي پريشان، برابرش ايستاده و او را مي . قدم عقب نشست

 ...ترساند

 چه بالئي سرخودتون آوردين؟ تب دارين سرماخوردين؟؟! اين شمايين! خداي من -

ختر جواني درچنين روزهاي سرد و تاريك زندگي به مادري محتاجست تا هر د.. نرگس را بجاي خورشيد گرفت  ماري

مادر مادر، توكجا بودي كه ببني دخترت بدبخت و : نرگس را بغل زد... سرش را روي شانه اش بگذارد و مظلومانه بگريد

ن لحظه نقش مادر را بود، مادرهم بود و مي توانست از هما نيبيچاره گوشه اين آپارتمان آفتاده؟ نرگس زن جوان مهربا

 "ماري را محكمو گرم در آغوش گرفت، موهاي وز كرده اش را با دست صاف كرد و پس از زماني نسبتا. براي او بازي كند

چند بار  وزيطوالني ، ماري آرام گرفت ، كدام دختري است كه در آغوش پر عطوفت مادر، آرام نگيرد؟ از آن پس نرگس ر

 .م آرام يخ تنهايي او را با مهربانيهاي صادقانه اش ذوب مي كردبه آپارتمانش مي رفت و آرا

براي . بيستمين روز اعتكاف و تنهايي و به ياري حس مادرانه نرگس، سرانجام ماري از خواب زمستاني اش بيدار شد در

اگر . نخستين بار با تماشاي رفتارهاي قشنگ مادرانه نرگس به اين فكر افتاد كه بايد هر طور شده مادرش را پيدا كند

قلم و كاغذي برداشت و . منزوي و گوشه نشين كرده اتفاق نمي افتاد نهخورشيد در كنارش بود اين فاجعه كه او را اينگو

 ...براي مادرش نوشت 
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نامه از سوي دختر تنها و غمگين و پر از جراحت و درد براي مادري بنام خورشيد نوشته مي شود كه نمي داند مادرش  اين

اين دنيا نيست؟ اما هيچ دختري هرگز نمي تواند هنوز هم زنده است و زندگي را بي حضور دخترش ادامه مي دهد يا ديگر در

چرا ما از هم بي خبريم؟ چرا تو اي مادر نامهربان سراغ بره ! سالم ! من درما! پس اي خورشيد من. مرگ مادر را بپذيرد

ه گمشده ات را نمي گيري؟مگر تو همان مادري نيستي كه روبروي خانم جان ايستادي و تخت سينه اش زدي و گفتي اين بچ

طوالني فراموشت  سالهايخودم زائيدمش؟ من تو زندگيم فقط همون يك لحظه تو را ديدم و هرگز و هرگز طي اين ! منه

نكردم اما تو چرا دختر كوچولو تو فراموش كردي؟ چرا براي يكبار از خودت نپرسيدي كه بچه م زنده است يا مرده ؟ تا را 

نمي ! حاال شانزده سالشه، براي خودش يه خانم شده ، بهش ميگن مادموازل ماريبيفتي و منو پيدا كني؟ مادر، بره گمشده ات 

 .نامه را مي فرستم ! بدستت مي رسه يا نه؟ من فقط اسم چايجان رو ميدون و اسم تو علي اهللا  هدانم اين نام

 شوكا

 

اد و بخاكستر بدل مي شد كه مانند آتشفشاني بر زندگي شوكا فروريخته بود، آرام آرام حرارتش را وامينه بحراني

دلسوزيهاي مادرانه نرگس از يكسو و خون سركش جواني كه وباره در رگ و پي اين دختر پر جنب وجوش سر بر مي 

بود دوباره مرور كرد، نامه را تازد در پاكتي گذاشت و  نوشتهنامه اي كه براي خورشيد . افراشت، سرانجام او را از جا كند

سپس لباس راحتي پوشيد، موهايش را پشت سر جمع كرد و براي . سد به دست خورشيد خانمچايجان بر: روي آن نوشت

و  گريختدرست يكماه از آن روزي كه از احمد . پست كردن نامه، پياده بسمت ميدان توپخانه اداره پست مركزي راه افتاد

يك سفر طوالني تهران را ترك كرده  از شغل خودش در كافه نادري استعفاء داد و خواهش كرد به همه بگويند او براي

خيابانهاي الله زار نو الله زار قديم، كه مسير عبورش بود در آن ساعات نيمروزي، در حال شروع زنديگ . است،مي گذشت

او كه يكماه تمام جز پرده هاي اتاقش و نرگس را نديده بود مشتاقانه به  چشمان. روزانه اش به جنبش و حركت افتاده بود

از الله زار نو . ترينهاي زيبا و پرآب و رنگ مغازه ها مي افتاد و او را دوباره به عالم نوجواني هايش رجعت ميدادروي وي

گذشت، چهارراه استامبول را پشت سر گذاشت و قدم به الله زار قديم گذاشت كه عليرغم صفت كهنه هنوز هم به الله زار نو 

هرگز هم در سالهاي بعد تا امروز مجال رقابت نداده است از جلوي دو سينماي اجازه كوچكترين رقابتي نميدادو شگفتا كه 
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شيك و لوكس آن روزها، ايران و ركس گذشت، از بلندگوي تنها مغازه فروش صفحات گرامافون بي بيان كه تازه ترين 

ملي و كالي دستفروش و اين كوچه با دو سينماي اخبار و . را پخش ميكرد عبور كرد جلو كوچه ملي ايستاد  دلكشآهنگ 

معركه گير هميشه توجهش را جلب ميكرد يك مرد جوان، ميله هاي هالتر را با ضرب و زور بدست ميگرفت و وزنه را باالي 

نوجوانها در آن كوچه به خريد ! برايش پول مي ريختند ردمسر مي برد، عده اي براي بازار گرمي دست مي زدند و م

عالقه شان مشغول بودند، فريمهايي از آرتيستهاي معروف آن زمان بوستر گراب، ريشاد فريمهاي كوچك فيلمهاي مورد 

 .تالماج، راندلف اسكات

 

 

سرانجام خودش را به ميدان توپخانه رسانيد، ساختمان شهرداري در ضلع شمالي ميدان با آن طاقهاي ضربي و گچ  ماري

 .ي زد، هميشه براي او جالب و جذاب بودبريهايش و مجسمه اي كه وسط ميدان سوار بر اسب مهيمز م

ميدان توپخانه وارد خيابان سپه شد در آن سالها، خيابان سپه سنگفرش بود و صداي سم اسبهاي درشكه بر سنگفرشهاي  از

قدم . اين خيابان، به موسيقي خشني بدل مي شد كه با بوق اتومبيلها و سرو صداي عابرين اركستر درهم جوشي فراهم ميكرد

 .ساختمان قديمي پست گذاشت، در سالن بزرگ پست، گيشه نامه هاي شهرستانها را پيدا كردبه 

 .آقا مي خوام اين نامه را بشهرستان بفرستم -

 .كه مرد جوان الغر اندامي بود، نگاهي به آدرس روي پاكت انداخت پستچي

 .خانم نمي تونيم نامه تونو با اين آدرس ناقص قبول كنيم -

 :اكج كرد ، هنوز اندوه شكست عشقي اش در چشمانش داشت، مرد جوان دلش سوخت گردنش ر شوكا

 .برو نامه رو توي صندوق جلو در بنداز، كي ميدونه، شايد هم بدستش رسيد -

از مسير كه طي كرده بود بازگشت جلو سينما ايران جوان خوش آب و رنگي كه كت و شلوار پوشيده و سبك روز  شوكا

 .آرو بر تن داشت بغل دستش قرار گرفتپيراهن سفيد يقه 

فيلمش موزيكاله، باب هوپ و بينك كرازبي توش بازي ! دختر خانم، من يه بليط اضافي دارم، مي آين باهم بريم سينما -

 !ميكنن، اگه هم از فيلم موزيكال خوشتون مي آد ميتونيم بريم سينما ركس فيلم كاپتان بلك

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧١

 .ه خط بزي روي لبهايش افتاده بودبه نيمرخ پسر نگاه كرد، تاز شوكا

 براي چي منو به سينما دعوت ميكنين؟ -

انتظار نداشت دختر با او حرف بزند ، در آن روزها دخترها تنها  "كمي دستپاچه شد سوال غافلگيرانه اي شنيده بود اصال پسر

 ...در محافل خصوصي و فاميلي با پسران همزبان مي شدند اما اين يكي خيلي جسور است

 خوب شما خيلي خوشگلين و خيلي هم شيك پوشيدين -

 .جالب پسر اين فايده را داشت كه اعماد بنفس از دست رفته را باز يابد استدالل

 :مودبانه گفت خيلي

مي بخشين كه نمي تونم دعوتتون رو قبول كنم، بنظرم خيلي آقا مي آيين، نميخوام براتون دردسري درست بشه چون اگه  -

 !برادرام برسن آنوقت خيلي براتون بد ميشه

خود جوان بسرعت از ماري فاصله گرفت اما خود او بار ديگر از بزبان آوردن نام برادراني كه هرگز وجود نداشته اند بر  پسر

اينهمه دردسري كه در ارتباط با احمد بر سر برادران خيالي ات درست كردي كافي نست كه باز هم داري براي . خشم گرفت

 ؟خود گرفتاري تازه اي جفت و جور مي كني

 او اين خيابان و تمام مغازه ها ، رستورانها و كافه قنادي هايش را مثل كف دستش مي. وارد خيابان اسالمبول شد ماري

عكاسي . در كنار عكسخانه ساكو كافه قنادي نور اميد قرار داشت كه بوسيله يك بانوي ارمني بنام رايا اداره ميشد. شناخت

مي گرفت آن روزها شهرت زيادي داشت و كافه قنادي نور اميد به علت  يساكو بخاطر عكسهايي كه از خاندان سلطنت

بمحض اينكه شوكا قدم داخل كافه قنادي نور ... ز زيادي ذخيره كرده بودنزديكي با اين عكاسي مشتريان ثروتمند و مد رو

 :اميد گذاشت، رايا با لنخندي شيرين به استقبالش آمد و به زبان ارمني گفت

 .چه عجب ، مادموازل ماري بسراغ ما اومدن، شماخيلي باال باالها ميپرين -

 .رايا به كافه قنادي نادري بود اشاره

ن يكماه پيش از كافه قنادي نادري استعفاء دادم خواهش مي كنم علتشو نپرسين ولي حاال آمادگي دارم كه با خانم رايا ، م -

 .شما كار كنم
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 :رايا كه بارها در كلوپ ارامنه و همچنين كافه قنادي نادري او را ديده بود شوهرش يفرم و پسرش يوريك را صدا زد -

 .بياين ببينين كي اونده اينجا -

 .يوريك از قسمت تداركات بيرون آمدند و به او خوش آمد گفتندو  يفرم

 :با خوشحالي به شوهر و پسرش خبر داد رايا

 .از فردا مادموازل با ما كار ميكنن -

او زن ميانسالي بود لبريز از مهرباني، شوهرش ناشنوا بود اما . دوباره شد مادموازل ماري ، رايا او را غافلگير كرده بود مريم

ن چنان مراقب و مواظب شوهرش بود و چنان عشق و عالقه متمركزي نسبت به شوهرش داشت كه هيچكس فكر نمي اين ز

شونيك در آمريكا به عنوان يك پيانيست شهرتي بهم زده بود پسر دوم  اوليرايا دو پسر داشت . كرد يفرم ناشنوا باشد

از حد و مرز معمول چاق بود اما دلش مي خواست محبوب  يوريك بيش. يوريك در كنار مادر و پدرش در قنادي كار مي كرد

 .دختران باشد و بهمين دليل با گرمي و احساس زيادي از ماري استقبال كرد

گاهي هم اينگونه . جديد زندگي مادموازل ماري، خالي از مشكل نبود كه زندگي هيچوقت بدون اشكال نمي گذرد دوره

. هفته اول يوريك چاق برايش اداي عشاق را در مي آورد طفلك به او نمي آمداز همان . مشكلها، نوعي نمك زندگي است

پسر جواني با وزن باالي يكصد كيلو و چهره اي بي نمك و پر از كك و مك ، هيچ شانسي براي ربودن دل دختري چون ماري 

فريده بود درك نمي كرد و شايد هم ظلمي كه طبيعت در حقش مرتكب شده و او را موجودي نه چندان دلچسب آ. را نداشت

چه خوب، چون اگر مي فهميد هيچ بختي براي جلب توجه ماري ندارد عليه ظلم و ستم سرنوشت دست بكار جنون آميزي 

 .مي زد

 

اما با توجه به خصوصيات و دوست داشتني ماري و مهرباني ذاتي اش ،خيلي زوداو را دخترم صدا زد، روزهاي تعطيل او را  رايا

اين موسيقي نرم و رويا انگيز براي ماري . ن ميبرد و چون پيانيست خوبي بود براي دختر تازه اش پيانو مي نواختبه خانه شا

حاال . عشقي هوز هم با خود همه جا همراه ميبرد، داروي آرام بخشي بود رگكه آثار خاكستري رنگ يك شكست بز

 .يشنهاد داد كه به او تعليم پيانو بدهدوابستگي ماري به پيانو چنان عميق شده بود كه رايا يكروز پ
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به گونه اي هنگام ورود و خروج از كافه قنادي نور اميد حركت ميكرد كه بيشتر به يك موجود نامرئي بدل مي شد و  ماري

ي اما هنوز هم با خاطره عشق احمد زندگ. همه اين دقتها را بخاطر اين بخرج ميداد كه يكوقت احمد دوباره او را پيدا نكند

نامه اي كه براي مادرش پست كرده بود هرگز . و هويت است رنج مي برد شهميكرد و هنوز هم از اينكه دختري بي ري

هر ماه يكبار نامه اي مي نوشت و براي مادرش . پاسخي نگرفت، اما مثل اينكه نوشتن نامه براي مادرش يك عادت شده بود

 .پست ميكرد

خيلي زود پرو بال رنگينش را برچيد و رفت، تابستان هم گذشت و پاييز با قلم موي  از پي هم مي گذشت ، فصل بهار ماهها

جوان خجالتي  "طالئي اش داشت چنارهاي تهران را رنگ آمييزي مي كرد در يكي از همين روزها بود كه يوريك كه اتفاقا

 ....بود عشقش را به ماري ابراز كردحاليكه چشمهايش را بزمين دوخته  درهم بود از غيبت كوتاه مادرش استفاده كرد و 

 .ماري، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم -

 :با صداي بلندجوابش را داد  ماري

 .يوريك ، دوستت ندارم، دوستت ندارم، دوستت ندارم -

سيار چاق و ناگهان زد زير گريه ، درنگاه ماري اين حركت بسيار احساساتي ، آنهم از يك جوان بيست و دو ساله ب يوريك

 .بالفاصله از اينكه چنان بيرحمانه با احساس اين جوان مقابله كرده دچار ناراحتي وجدان شد... زشت رو عجيب آمد

من تازه از اثر يك زخم عميق احساسي خودم را خالص كردم، خواهش مي كنم آزارم نده و گرنه از اينجا مي ! ببين يوريك -

 ....روم

 .ويش را بزحمت كنترل كردلرزش ماهيچه هاي گل يوريك

 !همين برام بسه! الاقل ميتونم نگاهت بكنم! باشه ديگه هيچ حرفي نميزنم، ولي همين جا بمون! از اينجا نرو ! تو را خدا! نه  -

ماري شرط يوريك را پذيرفت، هنوز يكهفته از بستن اين قرارداد يكطرفه نگذشته بود . داد مباركه احساسات بسته شد قرار

از دختر جواني كه پشت صندوق ايستاده بود . مرد ، در چهره راننده هاي شهرستاني ، وارد كافه قنادي نور اميد شدند كه دو

 ...پرسيدند

 شما اينجا دختري بنام شوكا دارين؟! مي بخشين -
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. پيدا كرده باشد با او چكار دارند؟ نكند خانم جان او را. وحشت زده شد، قيافه شون كه شبيه احمدو دوستانش نيست شوكا

 .حس پنهان ترس برنگ زرد، صورتش را يكپارچه پوشاند

 با شوكا چيكار دارين؟... شما.. ش -

 .مرد ميانسالي بود، معلوم بود كه يكهفته اي است ريشش را نزده است، بوي روغن گريس مي داد راننده

. چيزي نمانده بود كه شوكا تعادلش را از دست بدهد!... مي و اصغر آقا از طرف پدر و مادرش اومديم با خودمون ببريمش -

 !....باالخره نامه ها كار خودش را كرد.... پس...پس. يك دستش را حايل تن كرد

 :ميانسال با بيحوصلگي پرسيد مرد

 نه؟ باالخره شوكا اينجا پيش شما كار مي كنه يا -

هرگز بفكرشان نمي رسيد كه دختر خورشيد و آقا عبداهللا همين دختر زيبا و طنازي است كه هر دختري كه در خيابان  آنها

 .معروف الله زار و اسالمبول ديده بودند، قشنگتر و شيك تر ميزد

 !....همين حاال هم مقابل شما ايستاده! شوكا اينجا كار ميكنه ! بله  -

آنها حق . نده يك قدم عقب نشستند روستازاده چايجان چونه اينطور تغيير شكل و ماهيت داده است و كمك ران راننده

داشتند چنان يكه بخوردن كه مايه خنده شوكا شوند اما چه فرقي بين يك انسان متولد ده و شهر ، جز شيوه لباس پوشيدن 

ت اين خود انسانها هستند كه اين تقسيم بندي ظالمانه شهري انسان اس چهميتواند وجود داشته باشد؟ انسان چه روستايي و 

 .را مرتكب شده اند

اهل  "رنگ و روي پريده ماري و حضور آن دو مرد كه سر و وضعشان نشان مي داد مطلقا. از پستوي كافه بيرون آمد رايا

 .نگران كرد "خوردن كافه گالسه نيستند او را عميقا

 تاده ؟حالت خوب نيس دخترم، چه اتفاقي اف -

مادرش نمي تواند جز اين زن كه . اين دختر ما را دست انداخته است. رانند ه و كمك راننده اخمهايشان دوباره در هم رفت -

 .خورشيد باشد "همين حاال مادر خطابش كرد زن ديگري مثال

 :از آن دو مرد پرسيد رايا
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بريد بيرون، ! همين االنه پليس خبر مي كنم، اينجا يه محل محترمه! شما كي هستين؟ از جون دختر من چي مي خواهين -

 .بريد بيرون

 .مرد سرو زبان داري بود راننده

رش ببخشين خانم، ما بي ادبي نكرديم، پدر و مادر شوكا مار فرستادن پي دختر شون، اينم نامه اي كه شوكا خانم برا ماد -

 نوشته، ما اومديم ببريمش،

 حاال او هم دست كمي از انقالب دروني شوكا نداشت؟. نگاه پرسشگرش را به چهره شوكا دوخت رايا

 ببينم دخترم ، اين آقايون راست ميگن، تو يه اسم ديگه هم داري؟ -

 :رايا را بغل كرد شوكا

 .اين نامه خط منه من برا خورشيدنامه نوشتم! بله رايا -

ضربه اي كه ربر مغزش فرود آمده بود كم سنگين نبود پس ماري ارمني نيست، پدر . خودش را روي صندلي پرتاب كرد رايا

چطور اينقدر قشنگ ارمني حرف مي ! و مادرش ارمني نيستن، اگه اينطور باشه چطور ماروس و كناريك ميگن بچه خودمونه

 ...زنه؟ اگه اسمش شوكاست چرا ما بهش مي گيم ماري ؟

 ....دوباره رايا را بغل زد شوكا

 

اگر چه ميدونم اگر او ! حاال اگه اجازه بدين مي رم كه بعد از سالها مادرمو ببينم... همه چيزو براتون تعريف مي كنم "بعدا -

 !را ببينم نه او منو ميشناسه و نه من اورا، ولي قول مي دم خيلي زود برگردم

يا غمگين، او براستي خودش را مادر ماري مي دانست و حاال از اينكه دخترش را دارد نيمدانست از اين واقع خوشحالست  رايا

 .از دست مي دهد بشدت ناراحت بود

 !خوب ، فقط يكهفته -

 ...شوكا اين زن مهربان را بغل زد دوباره

اگه منو منع نكني ! رايا، اولش كه اين آقايون اومدن شوكه شدم، راستشو بخواي ترسيدم ولي حاال خيلي خيلي خوشحالم -
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آخه باالخره منم بعد از ساليان دراز دربدري مادر اصلي خودمو پيدا كردم، خداي . وسط كافه قنادي از خوشحالي مي رقصم

 .و هويتي نيستم شهشكر، حاال ديگه مي تونم بگم من آدم بي ري

 ...او را تنگ در آغوش گرفت رايا

 يعني اين مادرتو ديگه فراموشش مي كني؟ -

خيالت راحت باشه، مي رم مادرمو مي بينم و ! نه ، بهيچوجه، نه شما نه ماروس، نه كناريك و نه همه خواهر برادراي ارمنيم -

 .زود بر ميگردم

 .دست انداخت داخل ذخيره صندوق كافه، هرچه اسكناس بود، بدون شمارش توي جيبهاي ماري فرو كرد رايا

ت متولد شده باشي ولي تو شهر بزرگ شدي، تو برا خودت يك مادموازل شدي، ماري فقط يادت باشه ، ممكنه تو دها -

 .زود برگرد، منتظرت هستيم... نميتوني تو ده زندگي كني، توي همون هفته اول بحرف من ميرس

 .او دوباره شوكا شده بود، خداحافظ ماري، خداحافظ مريم، سالم بر شوكا حاال

 .آنطور ناگهاني بر سر و رويش فروريخته بود بيشتر در مي يافت لحظه به لحظه عظمت حادثه اي كه شوكا

از اين لحظه به بعد مي توانم به مردم بگويم . من مادرم را يافتم، هويتم ، رگ و ريشه ام را در زمين زندگي پيدا كردم پس

اينهم ! برم و بگويم بفرمائيدمن هم ريشه اي در اين زمين دارم، مي توانم دست مرد عاشقم را بگيرم و او را پيش خورشيد ب

آنكه نه ماه و نه روز مرا در شكم خود تغذيه كرد ، آنكه وقتي سه .... بود مادرش شدهمادر من خورشيد، حاال تمام فكرش 

 .خودم زائيدمش! اين بچه منه: ساله بودم جلو انم جان ايستاد و گفت 

، خورشيد زندگي اش را ، دست در آغوشش مي كند، سرش  همان ساعت به لحظه اي فكر مي كرد كه مادرش را مي بيند از

را روي شانه هايش مي گذارد و اشك ريزان داستان غم انگيز زندگي اش ، انبر داغهاي خانم جان، ظلم و ستم بي حد و 

 كه خانم جان مرا براي گدايي به قبرستان مي فرستاد؟ ديآه مادر، توكجا بو... مرزش را براي او تعريف ميكند

 :به راننده ها گفت ابخط

 .من چمدونمو مي بندم و حركت مي كنيم! بريم آقايون -

درست ساعت دو بعد از ظهر بود كه شوكا از تهران . حاشيه پياده رو ، يك اتومبيل فورد مشكي قديمي پارك شده بود در
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مار، هرچند مدت يكبار پوست مي درست مثل . دوباره شوكا شده بود. خارج شد از اين لحظه او ديگر مادموازل ماري نبود 

 .انداخت

 

 12 فصل

 

زاهد محله  خيدر ش يجلو در باغ بزرگ ،يفورد مشك لياتومب كيكه  يزييپا يدراز و طوالن ياز آن شبها. شب بود 9 ساعت

ا بر عهده ر لياتومب يكه رانندگ ياز مردان يكي. مادر شوكا و شوهرش آقا عبداهللا بود ديباغ متعلق به خورش نيا. متوقف شد

 يگريو د ردياش را بگ يخانم بدهد و مژدگان ديفرزند گمشده را به خورش ورودبه داخل باغ رفت تا خبر  مايداشت مستق

باغ  واريبه در و د يشوكا نگاه. و همراه دختر به سمت در باغ راه افتاد ديكش رونيب ليچمدان شوكا را از صندوق عقب اتومب

 يكوچك كه دو نفر به زحمت م يدر تخته ا كيداشت،  ييكامال روستا يمنطقه شكل نيدر آن زمانها هنوز ا. انداخت

شوكا كه در  ياما برا. كرد ي، باغ را از كوچه جدا م يساخته شده از شاخ و برگ جنگل واريد كيبگذرند و  انشيتوانستند از م

باغ مادرش چگونه  واريكه در و د ني، ا بود ستادهيا يخانم تهران كيكت و دامن اسپورت و همانند  _ يشهر كيلباس ش

در  رشيو تصو دهيد قهيچند دق ي، برا يكه در سه سالگ يآن زن. او خود مادرش مهم بود ينداشت ، برا تيياهماست اصال 

ر كه بر اث يروابط مادر و فرزند. كرد ياو به آن زن به عنوان مادر فكر م. عمر كوتاهش برجا مانده بود خيصفحات تار يالبال

از آنها نه  چكدامياما ه ابدي يمقدس م يو شمائ رديگ ياز فرزند شكل م ردلسوزانه و پر دلهره ماد يو مراقبت ها يپرستار

 ونديآ ن دو نفر رابطه و پ نيب يارتباط ميتنها س. شنا ختند يرا نم گرينداشتند، اصال همد يچنان روابط ديشوكا و نه خورش

خواهد داشت ، او را با همه  وستمادرش او را د ايآ  د،يلرز يم نهيهمه شوكا دلش بشدت در س نيبا ا! بود و بس يخون

 يزار هيوگر زدير ياز هم اشك م يدور يروزها يكشد و ساعت ها برا يو در آغوش م رديپذ ياش م يشهر اتيخصوص

خودش را  گريمثل دختران د ايآ... داده چه خواهد بود؟ ريبه او ش يمادركه فقط هفت، هشت ماه نياندازد؟ واكنش ا يراه م

خانم جان گذرانده  رحميسرپنجه قهار و ب ريكه ز يبگذارد و از روزگاران سخت شيپاها يسرش را رو ومادر لوس كند  يبرا

خواهد  واريو د دهد او سرش را به در يانبر داغم ها را بر پوست بدنش به مادرش نشان م يجا يوقت ايآ ... د؟يبگو تهايحكا

 يشتريشوكا، كه لحظه به لحظه وسعت ب يهنگامه درون نيچندر ... دخترش اشكها خواهد افشاند يها تيو بر مظلوم ديكوب
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برپا  تهي، چارقد به سر و شل يروستائ يدو سه زن در لباسها. ختيبگوشش ر ياديز يگرفت از عمق باغ سر و صدا يم

اما با  تر دهيگروه ، بلند قدتر وكش نيدر راس ا يزن. كردند يخوردند، جار و جنجال م يرفتند، برهم م يو آنطرف م نطرفيا

خودش را فراموش كرده بود و  گريشوكا د. درحركت بود نهيچارقدش را پشت سرگره زده وبا طمان يهمان لباس روستائ

خالء و  يخودش را در نوع... ترسد؟ ياست؟ م نيشاد است؟ غمگ! شناور است  يروح يدانست در چه حال و هوا ينم

كرد  يكه راس حركت م يزن يصدا. شكل بود يرياو حا الخم يايو نه درهوا، دن نيبرزم شينه پا. كرد يسكوت حس م

 : ديقدرتمندانه پرس اريبس

 پس دخترم كو؟ _

 : ديپرس يكه از دخترش م ديهمان زن دو يبسو ارياخت يب شوكا

 !...مادر... ا.مادر_

شده؟  شيدايازكجا پ بهيغر نيا ست،يدختر من ن يدختر تهران نيا. كرد يو بر و بردخترش را تماشا م ستادهير جا اب مادر،

... ستاديا شيخورد و سر جا يا كهيشوكا از سكوت مادر . انداخته بود يخترش اورا از هر وكنش دنياز د يتعجب و شگفت

 تهيشل نكهيا. وامانده بود  كسرهيماند ،  يآنچه انتظارش را داشتند وام زا ريغ يزيچ دنيكه از د يمثل آدمهائ ديخورش

و  كيدختر ش كي،  ختهيشانه ها ر يرا رو شيموما! ماند  يبه دخترمن نم شي، رنگ و رو ستي، چارقد سرش ن دهينپوش

 يآقا عبداله به رشت م هرشوكه هر وقت با ش دهيپوش ياش طرح مردانه دارد، كفشهائ قهيكه  يراهني، باكت و دامن ، پ كيپ

 رشيدر رشت هم نظ ياست كه حت يگري،آنهم از نوع د  يدخترصد در صد شهر كي نيا! نه د،يد يم نهايتريرفت پشت و

 :اش گفت  يبود به پهلو دست ستادهيا ديكه پشت سرخورش ياززنان يكي... تهران باشد يمال باالبا الها ديبود، شا دهيند

 !...تهرون اومده >>ج<<! شميكور_

به  ديدرخش يبه آن زن رفت ، دوباره چشمان سبزش راكه در نور فانوس ها مانند چشم گربه م يچشم غره ا ديخورش

بود كه  ستادهيا يمادر يقدم كيشوكا حاال در . كردند يمبهوت به هم نگاه م رويهر دو متح. دخترش انداخت يسراپا

دانست در  يرها كرده بود و نم تشيو خانه و شغل و موقع اياو و كيربانش، ماروس وكناربخاطرش تهران را با سه مادر مه

بلند به  يبا صدا. كند يدختر دورافتاده ازمادرم كيكرد كه  يسرانجام كار... بكند؟ ديبرابر سكوت و بهت آن مادر چه با
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 ...را بخود آورد ديبود خورش دهيچيزده پ زيباغ پائ ياش كه در فضا هيگر يصدا. افتاد هيگر

 

هر دو هم قد و هم . ،بدور تن و بدن دخترش انداخت يمحكم آهن رهيبلند ش را چون دوگ يخورد، دستم ها يتكان ديخورش

در  يا هيچند ثان يبرا ديخورش. جوان داشت يشد، هنوز قد و قواره ا يم كينزد يبه چهل سالگ نكهيمادر با ا. اندازه بودند

صورتش را  د،يكش يم نهيمادر را به س يبو. ردياش را بگ هيتوانست جلو گر يشوها نم يراه شد ولكردن با دخترش هم هيگر

: توانست انها را بر زبان آورد يشدند اما نم يم فيدر درونش رد يقصه پر غصه روزگاران سخت... ديمال يبه صورت مادرم

داشت ،  ازيگرم مادرش هنوز ن ينوازشهاشوكا به  كهيدر حال... يكن يم هيگر امتيسرم اومده، تا ق يمادر چه بالهائ ياگر بدان

 .ديخودش راكناركش ديخورش

 

 ن؟يگوسفندروكجا برد!يآها -

 

شوكا وحشت زده دو . وكارد را بر حلقش گذاشت ديكوب نيرا بر زم يجلو آمد،گوسفند يجو گندم شيكوتاه قد با ر يمرد

 !...نيرو نكش وونيح نيشما را بخدا ا. قدم عقب جست

 

! كه من دارم  ستيچه دختر نياست ، ا يلهجه اش هم تهران د،يپائ ياش را م يهمچنان دختر تهران يچشم ريز ديخورش

 :شوكا را گرفت وگفت  يبازو... ا.خورد ينم نجايبدرد ا

 !...پدرت آقا عبداهللا منتظرته! اتاق ميخوب بر -

 

از پدرم بود؟  ريجگرش پاره پاره شده بود غ يبغل من ، از تشنگ يپس آنكه تو. خورد ينام پدر تكان سخت دنياز شن شوكا

 ...ديكش ياتاق م يرا تا تو شيبازو ديخورش

 .دخترتت شوكا نميا! آقا عبداهللا -

 

 يكه م يشد به مرد يدر آن خوانده نم ينوع احساس چيكه ه يبا حالت د،يشن ياش را م يميلحظه دوباره نام قد نياز ا شوكاكه
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و  ديسپ يپر پشت و افشان ول ريسرش يمانند موها شيچاق، موها يقدش متوسط بود،كم. اند اخت ياست نگاه گفتند پدرش

 دياما نه مانند خورش يبا شگفت زياو ن... زانوگرفت و بلند شد يدستش را رو... قلمن ينشسته بود و وافور رو يبراق،كنار منقل

 .شوكا را برانداز كرد ي،سراپا

 !يزن تهران كي يدرست و حساب!  يچه خانم! به به_

 

 ست،ين هيهستند؟ مادرم اصال به من شب يزنند چه كسان يكه با من حرف م نهايا. ديرس يبه نظر م فيكامال بالتكل شوكا

به خودشان ثابت  ايرا به من  زيخواستند چه چ يچه آدم فرستادند دنبال من؟ م يام فرسنگ ها از من فاصله دارد، برا يناپدر

 يخواسته اند كار قتايحق ايدختر دردمند پاسخ گفته اند  كي ياد كمك خواهيهستند كه به فر يكه آدمهائ نيكنند؟ ا

 يگوسفند قربان ميتقس يرفته بود برا دي، خورش نديآقا عبداهللا به او اشاره كرد كه بنش. بود ستادهيشوكا وسط اتاق ا... بكنند؟

هم مثل اربابها  ديخورش يصدا يحت! است نه آقا عبداهللا ديكه ارباب خانه خورش ديشد فهم يهمان اول ماز . بدهد يدستورات

 .كلفت و چند رگه شده بود

 :به اتاق برگشت آقا عبداهللا به او گفت يوقت

 

نخواست به پدر شوكا فكر كند، همان  ديخورش!كه از وسط نصف كرده باشن يبيس!... باباشه هيدخترت چقدر شب ينيب يم _

و عشرت خودش  شيرفت دنبال ع ياو را گرفت و پس از مدت ،يبه خودكش ديكه از رودسر آمد، عاشقش شد و با تهد يجوان

 .نگذاشت  يدختر از خودش باق نيجز هم يردپائ چيكوتاهش ه يدگو از زن!... سل مرد يماري، دو سه سال بعدهم با ب

 .جلوش گذاشت ظيغل يچا كيعبداهللا  نشست ، آقا شوكا

 ...بخور دخترم _

 

بارگرفته از مهر و عاطفه از دهان مادرش  يجمله هائ ازمندياو ن يول د،يشن يبود كه شوكا م يزيواژه محبت آم نينخست نيا

از پنج  رياو غ. كرد، در خودش بود يمشغول م ليدل يخودش را ب د،يخورش!... زند ينم يحرف چيه ديپس چرا خورش. بود

چنان  زهيغر نيا ايدر او مرده بود  يمادر زهيحس و غر اينشد،  يرزندهرگز صاحب ف گريكه شوكا را داشت د يشش ماه
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. توانست ي، نم ابدشيكرد تا ب يم يشده بودكه هرچه در آن لحظه چاه را حفار نينفت در او ته نش قيعم يمانند چاهها

هم از همسر اولش  آقا عبداهللا. مشكل است داركردنشيبخواب رفت، ب ي، وقت يجهان نيا يها دهيهم مثل همه پد زهيغر

دوكنده . مرده بودند يكي يكيگرفتار شده و  بيغ ريبه ت يگوئ ،يبه سن نوجوان دنيچهار بچه داشت كه هر كدام پس از رس

و  فيشود بال تكل يكيو با آن  ندياش را بب يزندگ شهيكه آمده بود تا ر يحاال برابر دختر يزاد و رود چيبدون ه ر،يدرخت پ

تالش را هم  نيا ديبزند اما خورش يزيكرد حرف محبت آم يآقا عبداهللا تالش م. گفتند ينم يزيو چ دندخلع سالح نشسته بو

شان  زيچ چيه نهايآخر ا... اشتباه كردم كه آمدم؟  ايآ ديپرس يشوكا ازخودش م. ناموفق بود يكرد ول يتالش م اي. كرد  ينم

 نكهيدرست مثل ا. است يگريجور د دنشان،يلباس پوش ،حرف زد نشان، تعارفاتشان... خواستم  يكه م ستين يهمان

و شوكا  دياز همان آغاز، لحظه به لحظه خورش! نياند بوسعت همه كره زم ستادهيا ميعظ يدره ا يكسويهركدامشان در 

سرد  دآقا عبداهللا مر. شد يم كتريتر و تار قيبودند عم ستادهيا شيكه در دو سو يگرفتند و دره ا ياز هم فاصله م شتريب

 .بود، متوجه وخامت حال مادر و دختر شد يا دهيوگرم چش

 

 ،ينه حرف ،ي، نه خاطره ا نيكن فيكه براهم تعر نيندار يچيه! ... نيسال است كه شما مادر و دختر از هم جدا بود يليخ _

خون استادكار . نيصبركن ن،يعجله نكن يول! بهيمثل دو تا غر ن،يبهم نگاه كن ينجوريدم كه ا يحق م بشما دو تا! ينه گفت

فقط چند !.... كرده دايكه خون، خون را پ نيشيروز متوجه م هيآنوقت  ن،يبكش بورو  گهيهمد يچند روز نيبگذار. هيقابل

 !... نيايب ايبا هم راه ب يروز

 

************* 

 

آمد  ياز افق باال م يرمق تر بود و بطرز كسالت بار يكم رنگ تر و ب يزيپائ ديروزبعد، هوا سردتر از روز قبل و خورش صبح

تر از شب  شيشوكا هم ب. كشد يباال م نيندارد و بزحمت خود را از زم ستادنيقدرت سرپا ا گريكه د يرمرديدرست مثل پ

رو  چيدرشوكا به ه ينيشهرنش يعادات زندگ ،ينشدن حس مادر و فرزند دهاز برآور ريغ. كرد يم يبيگذشته احساس غر

مد روز تهران ، چگونه  يهايكلوپ ارامنه و كافه قناد نيريشود، دختر شاد و ش ميتسل يروستائ يتوانست در برابر زندگ ينم
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 را تحمل كند؟ يروستائ ريحق يزندگ نيتوانست ا يم

 

گرفت ونه كسب  يخود را م يقيو حق ياش آنقدرسهم حقوق ياز درآمد نفت راني، نه هنوز ا ستيآخر دهه ب يسالها در

احقاق  يبرا دهيو اروپا د لكردهيتحص يدر تهران جوانها. روستا و شهر را پركند يزندگ نيداشت كه فاصله ب يوكارچنان رونق

در رأس صفوف فشرده و . زده بودند يزيتظاهرات اعتراض آم بهحقوق ازدست رفته و غارت شده خود از نفت دست 

كند و همه جوانها  يخواست نفت را مل يپر شورش در مجلس م يبا صالبت و قدرت ، با نطق ها يرمرديجوانان ، پ نيخشمگ

تا  دگرفتن يخود م يدوشها يرا رو رمرديمردم كشور بهترخواهد شد پ يعموم يشدن نفت زندگ يبا مل نكهيبتصور ا

كه  رمرديخواند و اعتراضات پ يبتصادف م يروزنامه ا ينبود اما گاه استيشوكا اهل س. برساند  انيرا بگوش جهان شيحرفها

. كنند يم يزندگ يابتدائ طيچه اندازه عقب مانده و در شرا رانيا يروستاها دكهيد يوحاال م ديشن يرا م ديجنگ يم رانهيدل

 .زد يبدل نم يآمد چنگ يهم بحساب م يمادرش كه حاال خرده مالك محترم يزندگ

حوله و  يدست و صورت با آب حوض آنهم ب يآب ، شستشو ريآلوده و بدودن ش ي، دستشوئ يابتدائ ليبا وسا يروستائ خانه

كه تعداد شان  يناخوش اتاقك مرغ و خروسهائ يتاپاله گاو وگوسفندان ، بو ي، بو اطيح يآزاردهنده توالت تو يصابون ، بو

 يم يبا خانم جان باز درشهر زندگ يدر زمان زندگ يحت. بتواند تحمل كند كانبود كه شو يزيچ نهايبود ، ا اديز يليهم خ

گل و شل آلوده به  يحوض خانه ، تو يگامها بسو نيكه از تهران با خود آورده بود دراول يقشنگ يدم پائ. كردند نه در روستا

 ايتو ب ياگر خواست! ... من رفتم مادر ديا ببندد و بگوخواست برگردد به اتاقش ، چمدانش ر يم. شد فيتاپاله گاو بسرعت كث

دم  كياز پشت سر  د،يپاث ياش را همچنان ناباورانه م ينشسته بود و دخترك شهر وانيا يكه تو د،ياما خورش. من شيپ

 ...پرت كرد شيبرا يكيپالست يپائ

 

 !يكن يعادت م زايچ نيبه ا! ... بپوش نويا ريبگ -

 

به  نجايتوانم در ا يمن نم! نه! ... يكن يعادت م نجايدر ا يبه زندگ: جمله را در ذهنش تكراركرد نياآشفته و نگران  شوكا

 !بسرعت برگردم تهران  ديو راحت عادت كرده ام و با زيتم يعادت كنم، من به خانه ها يزيچ
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 :گفت  يخشك و جد يليبود خ يازهرنوع احساس و عاطفه مادر يمĤبانه ،كه خال سييبا همان لحن ر ديخورش

، مردم پشت  سين نجايمال ا! را تاكن بذار تو صندوقت  يشبيد ياون لباس ها! خودم گذاشتم بپوش يبرات از لباس ها _

سراغ  مير يبا هم م... يبش داريزود تر ب ديالبته از فردا با! صبحونه بخور ايب يكارا توكه تموم كرد! ...زنن يسرت حرف م

 يماروز ي، مثال مرغ ها يرا داشته باش زيحساب همه چ دي، با يشونو بدوش ريش رچه جو يريبگ ادي ديبا... گاو و گوسفندا

كه راه  يباغ چا! ... ادهيروباه صفت ز يآدمها نجايا!... دنيم ريچقدر ش يگذارن ، گاو و گوسفندامون روز يچند تا تخم م

 !...يبابات بهش كمك كن يحساب و كتابا وت ديبا يبعدش هم چون با سواد... آنجا مير يبا هم م يوقت شال نطوريافتاد، هم

 

 يگرفت و م يرا م يخانم جان هم هر روز دست مرد... كرد يواژه پدر را وارد مغز شوكا م ديبار بودكه خورش نيدوم نيا

 كياما شوكا فقط ! ا بگو چشم و اطاعت كنفور گهي، هرچه م يبهش احترام بذار ديبا! ... مرد شوهر منه و پدر تو نيگفت ، ا

بود و روز آخر عمرش در نوشهر از  دهيپالتو قرمز باكاله منگوله دار را خر آن شيرا قبو ل داشت همانكه برا يپدر واقع

 :برگشت رو به اقا عبداهللا كرد وگفت  منيبه اتاق نش ديخورش يوقت. جگرش پاره پاره شد يتشنگ

 

دختر  هيشب س،يما ن هيپسنده ، شب يمارو اصال نم يخونه و زندگ نكهيمثل ا! ما بمونه شيدختره پ نيكنم ا ينم اليخ_

 !شد يرد م نوراياز ا شياستانداره كه چند وقت پ

خواست و  يرا عاشقانه م ديخورش يطوالن يرا گرفت وكنار خودش نشاند، او هنوز هم بعد از سالها ديعبداهللا دست خورش آقا

 .داد ينوازش م

 !بهش حق بده  يكم هي -

 .بر افروخت  ديخورش

 ستم؟يمگه من مادرش ن!  يحق چه

 ...تكان داد يعبداهللا سر آقا

 ! يكن ينم ياما براش مادر يمادرش تو
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 .داد يدورگه اش را در گلو چرخ يصدا ديخورش

 ...كردم يگوسفند قربون هيچكار بكنم؟ براش  يگيم گهيد -

 

 يكرد حس فرو خفته مادر يآمد سع ياش نم يو آن ابهت ظاهر ريعبداهللا با لحن نرم و مهربانش كه به آن سر چون ش آقا

 . كند داريب ديبود، در قلب خورش قيعم اريرا كه مانند خواب اصحاب كهف ، بس

 دهينال يمادر يو ب يبيغرتو نامه ش چه جور از  سين ادتيمگه ! نواز شش بكن ! بكن ، بغلش كن ، ببوسش يمادر! جونم

كه داره معلومه  يسر و وضع نيبا ا... يو باغ چا ياومده ، نه دنبال مرغ و خروس و شال نجايبود، اون دنبال مادرش به ا

 !...ما بهتر بوده  يهم از زندگ يليتو تهرون خ شيزندگ

 

 ...ديلغر شيگونه ها يرودو قطره اشك  د،يچيپ يآهنگ بغض شيپس ازسالها ، ناگهان درصدا دي،شا ديخورش

 !...كنم از همون لحظه اول از من بدش اومده باشه يفكرم... ميازهم دور يليما خ... چرا دونمينم!.... تونم ينم يول! دونم يم _

 ...عبداهللا مانند عشاق جوان، قطره اشك همسرش را با سرانگشثانش گرفت  آقا

كه بهش دستور  سين يكارگر باغ چا نكهيآخه ا... ا.يروسا باهاش رفتاركرد سييهم تو از همون لحظه اول مثل ر ديشا _

 !...ينوازشش كن شيببوس ،يبغلش كن دي، با يبد

 

 :ادامه داد شيبه حرفها يشد ول يم كينزد منيكه به اتاق نش ديشوكا را شن يپا يصدا ديخورش

 !ترسونه يمنو م نيرنششه افهيو ق خختير نيا! كنه يمثه خودم زندگ دياگه دختر منه با _

 :ديعبد اهللا خند آقا

 ! ريگيدختر ماه _

 

 .كرد يجمله را تكرار م نيبگذارد و او را بخنداند هم ديخواست سر بسر خورش يوقت آقا عبداهللا م هر

نان . نديرا به شوكا نشان داد تا بنش يكنار سفره جائ ديخورش. زن و شوهر را از هم گسست يشوكا به اتاق گفتوگو ورود
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از نان كند و بدهان  يتكه كوچك يحوصلگيشوكا اصال اشتها نداشت ، با ب. يبزرگ چا وانيل كيبا  ريپن ي،كم يروستائ

 نيدر ا يكردكه انگار دختر يبه او نگاه م يهم طور ديخورش. كند يممادر رفتار ن كيامروز صبح هم مثل  يگذاشت، حت

 دم؟يرا من زاث يتهران كيو پ كيدختر ش نيا ايآ ديپرس يز خودش ما. بود دهيهرگز سر سفره اش ند ليشكل و شما

 

 : ديپرس يعبداهللا با لحن پدرانه ا آقا

 ومدن؟يساس وكنه كه سراغت ن... ؟يديخوب خواب شبيد! دخترم  -

 

صبح  يكرده بودند ول كهيت كهيهزار تا ساس وكنه تن و بدنش را ت شبيكاش د يا. كند هينمانده بود شوكا گر يزيچ

 ريبغض تند وگلوگ ديآقا عبداهللا ، بهتر از خورش. كند يرا نوازش م شيآرام آرام موما دكهيد يمادرش را كنار رختخوابش م

 .كرد يشوكا را حس م

 

 يخود شو سازگار م يطيخلق كرده كه با هر شرا يخداوند عالم آدم را جور يبرات سخته ، ول يزندگ نجوريدونم ا يم _

خونه  نيكه همه كاره ا دي،كنار خورش يدر عوض كنار مادرت. آد يهم خوشت م يليخ يكن يعادت م يمدت بعد از!.... كنه

داره،البته  يباغ چا هيداره ،  يو نارنج ، چند تا شال يباغ بزرگ داره پر از درخت پرتقال و نارنگ هي، مادرت  ديخورش! هيزندگ

 ... رنيميبرا منظره ش م ايشهر!...  شهيم يدنيد يليخ نجايهستن ، اما بهاركه اومد آنوقت ا يدرختا لخت و پت!  هيحاال فصل بد

 

البته كه . بود ديمال خورش زياو همه چ ديگذاشت، از د يم ديرا به حساب خورش يمتوجه شد كه اقا عبداهللا همه زندگ شوكا

 نجايا يليمن خ! نه... ؟ياما من چ ديآ يحساب ممرد نسبت به همسرش ب كيگونه سخن گفتن نشانه عشق و احترام  نيا

 !هفته است هيبمونم 

 

گفت، شوكا را  شيپ قهيخواست همانطور كه شوهرش چند دق يكرد ، دلش م يبه دخترش نگاه م يرچشميباز هم ز ديخورش

 دياو خورش... توانست  ينم يداد ول يبلند و قشنگش را مادرانه نوازش م يفشرد، موها يصورتش را به صورتش م زد،يبغل م

ذره با  كياگر . راند، پنجاه شصت كارگر نان خور داشت يرا با قدرت به جلو م يارابه زندگ يكه چرخ ها يزن قدرتمند. بود
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 يو فرمانروائ يانتخاب حس مادر نيحاال ب... شدند يداد كه فورا سوار بر گرده اش م يكرد، تجربه نشان م يانها بگو بخند م

 يم ديشوكا را د ياشتهائ يچند بار ب نكهيبا ا! كند يخواست مادر يسالها بود فرمانروا بود و تازه م. نده بودسرگردان ما

و در دهان دختر هفده ساله اش  رديبگ يكنند، لقمه ا يمادران روستاها م نيرتريو فق نيسوادتر يبكند كه ب يخواست كار

 .خودش را سركوب كرد يعاد ريغ ليم نيا عيسر يليبگذارد اما خ

 :به شوكا گفت ديخورده جمع شد، خورش ميبساط صبحانه ن يوقت

 

 !...ينيبب ديها رو هم با يخوام گاو و گوسفندا را بهت نشان بدم، مرغدون يباغ، م مير يبا هم م _

ش را نگاه كرد، با نفرت خود د،يتنبان چسبان پوش كيو  رهنيو پ تهياش ، شل يبا اشاره مادر و با اكراه لباس روستائ شوكا

 يبراست. شد يمعتقد م)) باستيز يدر هر لباس بايز(( به آن جمله معروف  نيقيآنجا بود به  يسرش را برگرداند اما اگر كس

 نيداد و اگر با هم يجلوه م يخواستن ي، او را دختر نهيباسن و س يكمر و برازندگ يتنگ. شده بود بايلباس هم ز نيشوكا در ا

 .شد يخواستگار سر راهش سبز م نيرفت، چند يم يبه مهمان ايشد  يلباس داخل روستا م

 

********* 

 

به  كينزد يبا خانواده ها داريآن منطقه، د يبا فضا يصرف آشناث جان،يزاهد محله و چا خياول حضور شوكا در ش هفته

سفر داده بود همچنان  نيآنچه بخاطرش تن به ادر روستا شد اما  يزندگ يخودش برا ديجد يها يوكشف تواناث ديخورش

كرد با شوكا هم همان  يدستانش رفتار م ريد همانگونه كه با زيخورش. داد يخاكستر بود و خودش را نشان نم ريآتش ز

 آشنا كرده و هيمردم آن ناح اتيخواست بسرعت دخترش را با تمام خصوص ياو م... محترمانه تر يرفتار را داشت البته اندك

 ديرسد و با يملك و مال به او م نياوست ، همه ا يبودكه به شوكا بفهماند وارث زندگ نيكند و تمام هم و غمش ا رشيپا گ

داد  يبه آن نم يتياهم ديخورش دكهيطلب يرا م يزيو چ ستادهيشوكا درست در نقطه مقابل مادر ا. باشد شيبرا يقيال نيجانش

پر اشتها  رومند،ين د،يخورش! فهماندنديم يگريدانستند و نه خود را به د يرا م گريكدينه زبان  چكداميه. كرد يحسش نم اي

تا همه ازسر راهش  ديكش يدر حركت بود، سوت م ميخط مستق يرو يچون قطار يمال و پشتوانه زندگ يجمع آور يبرا
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رفتند ، او نه قادر به  يسر راهش كنار نم و از دنديشن ياراده او را نم ويسوت لوكوموت يصدا يليكنار روند و چنانچه به هر دل

 تيكه اهم يزيشوكا به چ. رفت يداد و م يراهش را ادامه م ياسفت چيه يگرفت و ب يم ريمزاحم را ز! توقف بود و نه ترمز

آمده  يزياو دنبال چ. بود افتهيخواست دست  ينوجوانانه ، به آنچه م يزندگ نيداد ثروت و ملك و مال بود ، او در هم ينم

كرد  يم يافته بود كه سعيترحم  يمقتدر و ب يحاال كارفرمائ يخواست ول يمادر م. بود يافتنيدست ن شيبودكه در شهر بر ا

هم همانطور  دياز همان هفته اول شوكا در فكر فرار و بازگشت به خانه اش بود و خورش ليدل نيبه هم. او را همچون خود كند

كرد دخترك در فكر فرار  يحس م رومندشين زهيغر ياريمسلط بود به  ينش استادكردن كارگرا نيكه در سبك وسنگ

 ! ))كند يروستا عادت م طيبه مح كروزيباالخره !... ممراقبش باش ديبا. (( است

 

 يبرد و در خلوت با خودش حرف م يشد ، به اتاقش پناه م يآزاد م دياراده خورش رومنديشوكا از چنگك ن يهنگام وقت شب

ندارند اما من  يوارث چياز من ه ريزن و شوه غ نيا. كند تياش ترب يو افتادگ يريروزگار پ يخواهد مرا برا يمادرم م: (( زد

 يبعد در تهران زندگ. خودم شاخص بودم يهم برا يو باغ چا يدركاركشاورز ي، حت مبا انواع كارها آشنا شد ياز چهارسالگ

 شانيهايها و نو آور يشيبا آن آزاد اند يارمن يكه من در خانواده ها رديتواند بپذ يممادرم ن. شكل داد رييتغ يام به كل

 ويمحبوب مس ينادر يدر كافه قناد له،پانزده سا ريمد كيآموخته ام ، بعد در قالب  يدست يبزرگ شدم، انواع هنر ها

 .بودند رينظ يب يخودشان در كشور، نام آوران يهنرمندش شدم كه هر كدام برا انيآرشاك و مشتر

كه به او داشتم  يفرانسه را با همه عشق لكردهيمهندش تحص يشدم، خواستگارها داشتم، حت يآنها مادموازل مار يبرا من

 ! ... ))مشغول شوم  يبه گاو و گوسفن دار ميها تيو با همه قابل ميايب نكهيكنم نه ا دايرا پ تميو هو شهيترك كردم تا ر

 

 يفراوان يجانب يداد ، فشارها يكه سراسر روز با او بود و آزارش م ييو روستا يشهر يزندگ نيب شياه سهياز مقا ريغ شوكا

 :و به او گفت دهيكش يرا كنار ديخورش يياز زنان روستا يكيكه  ديشن شيدو سه روز پ. كرد يرا هم تحمل م

 

آقا عبداهللا دختره رو  يديوقت د هي ،ياريوارث ب هيبرا آقا عبداهللا  يتو كه نتونست ؟ينگهداشت نجايدختره را ا نيا يبرا چ _

 ! ...مادرش  يعقدش كرد و شد هوو
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و حس و حال  زهيهمچنان فرسنگها دور از غر دياز خودش دور كرد اما خورش تيآن زن را با عصبان ديكه خورش ديشن شوكا

 .ددكرد گرچه حاضر نبود شوكا را رها كند تا به شهر بازگر يبا او رفتار م يمادر

 

آموزش  ياطيو خ يزاهد محله بود كه كدخدا آمد و از شوكا تقاضا كرد به دخترانش گلدوز خيسوم اقامت شوكا در ش هفته

 :كدخدا سرش را كج كرده و گفت. دهد

تونن خرج  يم ينجوريا!... هم بلد باشن گهيد يزايچ هي ياز خونه دار ريغ ديما با يدوره و زمونه فرق كرده، حاال دخترا _

 !...و منت مرداشون نكشن ارنيدر ب شونويزندگ

و سر و  يو باغ چا يهم از كار در شال بيترت ني، چون به ا رفتيپذ ديپنهان خورش يتيرغم نارضا يرا عل شنهاديپ نيا شوكا

 نهيتوانست هز يم قيطر نيبازگشت به تهران پول الزم داشت و از ا يشد و هم برا يكله زدن با گاو و گوسفند خالص م

به او داده بود در خانه اش  ايرا كه را يهمه پول بايدستپاچه شده بود كه تقر انمادر چن دنيد ياو برا. بازگشتش را جور كند

 .جا گذاشت و راه افتاد

 

*********** 

به  يكماهيو حاال  ديبه روستا رس زيهمراه با پائ.بود دهيشوكا به چهارماه كش يهفته ا كيگذشت ، سفر  يهم م ياز پ روزها

 يكي نيا يدر پ يازمسائل روزمره خفته بود ول يقشر ريهمچنان ز ديدر خورش يمادر زهيبهار مانده بود و هنوز هم غر

 يكي. گذاشت شيبه نما يلحظات يمادر را برا كي يآثار وجود نينخست ديشاتفاق افتادكه خور يحادثه ا ر،يدوهفته اخ

از ران چپش را  ي، ضربه گرچه خطرناك نبود اما اندك ديشوكا انداخت، دخترك خودش را كناركش يپا يبسو يازگاوها، لگد

شوكا اند اخت تا مبادا گاو لگد  يو چنان خودش را رو ديكش يغيمنظره بود ناگهان ج نيكه شاهد ا ديخورش. متورم كرد

 يبرا. متعجب ساخت دنديد يمنظره را م نيه و انشست يپرتاب كندكه همه كارگران زن و آقا عبداهللا را كه در هشت يگريد

آقا عبداهللا ! ... چت شد؟ فدات بشه مادر! دخترم: ((شده بودكه شوكا انتظارش را داشت يهمان مادر ديخورش يا قهيچند دق

 ! ))دكتر ميببر مونوزود دختر  ،يكجائ
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 ديلحظه دست انداخت گردن خورش كيكرد، در  يم بيرا هم با لذت تعق دياما حالت مادرانه خورش ديكش يدرد م شوكا

 :وگفت 

 !تو را خدا آروم باش! سين يزيمادر، چ -

... ديصورتش را كناركش... ((ديايبخودش ب ديكار شوكا سبب شدكه خورش نيهم... بعد صورتش را به صورت مادر فشرد  و

 ...))ند؟يگو يچه محاال كارگرها !... يعجب حماقت... شلوغش كردم؟ ينطوريمن بودم كه ا نيا

شوكا  ،يحس مادر شينما قهيچند دق نيهم. زد يمنظره لبخند م نيا دنيبود و با د ستادهيله در تاالر كوچك خانه ا!عبد آقا

 زهياما غر. خواهد يهمان شود كه او م ديكه خورش ديكرد كه بازهم برنامه بازگشتش را عقب انداخت، شا جانزدهيرا چنان ه

. كرد يكار م ديدوش بدوش خورش گر،يد يشوكا همچنان در انتظار رعد و برق. دمثل رعد و برق گذرا بو د،يخورش يمادر

 نيكه در آن زمان مدرنتر هايپرشور كافه قناد ري، برنده مسابقه رقص در كلوپ ارامنه ، مد يپوش تهران كيدختر ش

خورد، و از آنجا  يدست غذا م با انيكرد، مانند روستائ ي، چارقد بسر م ديپوش يم تهيتهران بود ، حاال شل يحيتفر ساتيتاس

افتاد  يفكر نم نيهرگز به ا گريد ديزد و خورش يها حرف م لكيمانند گ يداشت براحت يفوق العاده ا يريگ اديكه استعداد 

 ستيخواهد كرد مخصوصا كه ب يخود را عمل ميفرصت تصم نيبازگشت گرفنه و در اول ياش را برا يقطع ميكه شوكا تصم

 . گرفته بود  يگلدوز ميكدخدا دستمزد تعل خترانهم از د يتومان

. آمد يناز كشان بچشم م يساقه ها يسبز رو يبهار به تن وگوش درختان باغ خورده و جو شها يسوم اسفند ماه بود، بو دهه

 :و او را صدا زد ستاديجلو اتاق شوكا ا ديخورش

 

براشون غذا  ديبا م،يتا كارگر دار ستيامروز ده ، ب ،يرم باغ چا يمن دارم م. ميكار دار يليبلند شو خ ؟يهنوز خواب! شوكا _

باغ  ايكنه، منقلش رو براه كن، صبحونه بهش بده، بعدهم ناها رو بردار ب يسرم درد م! گه ناخوشم ي، بابات هم م يبپز

 .!...يچا

 

فرار و بازگشت به  يبرا دياست كه با يفرصت نيبهتر نيگفت، ا يوداع م ديورشدزدانه با خ ديبا. آمد رونياز اتاق ب شوكا

آن دختر بلند قامت و خوش  گريد ديخورش. رفت يم يباغ چا يكه پشت به او بسو ديمادرش را د. تهران از آن استفاده كند
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 يو قربان صدقه اش م دنديكش يآه م شيكرد بر ا يعبور م رانيگياز جلو ماه يو چشم سبز نبود كه هر بار وقت بيترك

آن  يو توازن اندامش بهم خورده بود و جا بي، ترك يزن مزرعه دار و باغدار بود كه در آستانه چهل سالك كيرفتند ، حاال او 

 .رفتيپذ ينم آنرانشسته بود كه الاقل شوكا  يروستائ تيريو مد ي، قدرت فرمانده زشيفتنه انگ يبائيز

 

زد اما  شيآقا عبداهللا همچنان خفته بود، شوكا صدا. اش را آماده كرد ي، شوكا منقل و صبحانه ناپدررفت يبه باغ چا ديخورش

 :آقا عبداهللا گفت 

 هي ده،يخواب ضه،ياومد كارم داشت بگو مر يكنه، اگه كس يسرم درد م ست،يحالم خوش ن! ... تو برو به كارات برس دخترم_

 !... اديب گهيوقت د

 

به سرعت به اتاقش رفت، چمدانش را . رفت يم شيخبر شوكا به تهران پ يروزانه بنفع نقشه بازگشت ب عيحوادث و وقا همه

 يشدند فكر م يمردم ده اگر هم سر راهش سبز م. رفت يزود تر لو م ينداد، با لباس شهر رييلباسش را تغ يبست ول

تر به جاده شوسه برساند  نييپا لومتريرا دو سه كجنگل خودش  قيطر زبود كه ا نيهدفش ا. رود يم يكردند دارد به باغ چا

كه برقرار شده بود ،  يمنظم يسهاياز رشت با سرو. كه عازم رشت بودند خودش را به آن شهر برساند يهائ ليو با اتومب

 .ديرس يراحت به تهران م

 

 يقشنگ ول يبا آن بر و رو دختر هفده ساله ، كي يرو دارد، برا شيپرماجرا و خطرناك در پ يدانست كه سفر يم شوكا

مردان و جوانان بلهوس و . است نيدركم يهم هر لحظه خطر كميو  ستيقرن ب نيآغاز يدر روزها يتنها، در آن زمانها، حت

در . خواست يم ريكردند كه مقابله با آنها دل ش يم جاديفرصت طلب مشكلها بر سر راه چنان مسافران تنها و خوش بر رو ا

 نيرفت و به هم ينم گريبه شهر د ياز شهر يكرد و به تنهائ ياز خانه فرار نم زادهيو اصل بيدختر نج كي چوقتيآن سالها ه

نداشت چون  يچاره ا يول دانست يرا م نهايشوكا همه ا. كردند ينگاه م يدختر تنها و در حال سفر با نظر بد كيبه  ليدل

 .كردند يو آقاعبداهللا با بازگشتش به تهران موافقت نم ديخورش

مستخدم فرستاد و ساعت سه بعد از  لهيوكارگران را هم بوس ديخورش يدو بعد از ظهر ناهار آقا عبداهللا را داد، غذا ساعت
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 .ظهر، چمدان بدست از خانه خارج شد

 

 يجنگل از بارانها نيشد، زم يم نيشد چون همراه داشتن چمدان فورا مشكل آفر يجنگل يوارد بخشها عيسر اريبس

بندر  يرفت اما خوشبختانه كفشها يآ ب و لجن فرو م يو مرطوب بود و اغلب كفشش تا مچ پا تو سيخ يبهار شاهنگيپ

نرفته بود چون هم  شيدرجنگل پ يمساعتيهنوز ن! ديش بربايكفش را از با سشيتوانست با دهان خ ينم نيبود و زم دهيپوش

چار پادار آشنا سوار بر قاطر  كيشد كه  يع از سرعت حركتش ممان يو هم گل و ال زديم گزاگيدانست و ز يرا نم ريمس

 .برابرش سبز شد

 

 كجا؟!...سالم شوكا خانوم  -

به ... ديو زرد شد و زبانش به سقش چسب ديوحشت زده نشده بود، رنگش بسرعت سپ نگونهيا چوقتيسالها ه نيدر ا شوكا

  د؟يتواند بگو يمرد چه م نيا

 ...دارن يبچه ها گلدوز...رم خونه كدخدا يدارم م... دارم  _

 .بود يا دهيو تجربه د زهوشيپادار مرد ت چار

 ؟ير يخوب اما چرا با چمدون م يليخ_

 

 .اسم چارپاردار صفر بود. شده بود رينداشت ،كامال غافلگ يپاسخ شوكا

 ...ها يبه آقا عبداهللا نگ يزيگردم، تو را خدا چ يرم زود برم يدارم م يكار هيمن !... صفرآقاجان  -

 .كرد يزد و قاطرش را بسمت باغ آقا عبداهللا ه يزيآقا لبخند تمسخرآم صفر

 

 يروز مبادا هم كه شده خوش خدمت يآدمها، برا نياز ا يليشناخت، خ يخوب م يلياو حاال آدمها را خ ستاد،يا يلحظه ا شوكا

تر كند و تا آفتاب غروب نكرده از جنگل  يرا طوالن رشيت مسگرف ميتصم. شمارند يرا حالل م يكنند و هر عمل زشت يم

 .نرود رونيب
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شوكا  يشاخه ها برسرو رو ياز رو ايسر مازده  يبرگها اريش ياز رو جيباران بتدر زير يدانه ها شد،يداشت سرد م هوا

كه  ويظاهر شدن جن و د اي، و  يوحش وانيح كيشدن  دايپ ايبود و ترس از گم شدن،  دهيزد، لباس به تنش چسب يشتك م

 يكيدرختها هم در آن تار دكهيرس يبنظرش م. كرد يدر رگها منجمد م ااند اخت، خونش ر يم)) كوه  طانيش((  ادياو را ب

 يرودخانه مگر بوقت بارندگ نيا. گفتند يبه او خشكه ال م دكهيرس يآنقدر رفت تا به رودخانه ا. غروب راه را بر او بسته اند

دراطراف و داخل چاله ها پر . بود رپ مهيبوجود آمده از آب ن يعيكه دركنارش بطور طب يحاال هم فقط چاله هائآب نداشت و 

 يعمق داشتند، مشام را م ميمتر و ن كي ايمتر  كيبد چاله ها كه اغلب  يهرز و جنگل بود و بو يدرختان ، علفها شهياز ر

نگذشت  يزيچ. چاله ها پنهان كند نياز ا يكيخود را در  نديبرا بشيكه اگر لو رفته باشد و در صدد تعق ديبفكرش رس. آزرد

آمدند او را متوجه  يم شيكه فانوس بدست پ يعده ا يسر و صدا افت،ياش تحقق  ينيب شيپ يكه در آن غروب خفه جنگل

 .زد  يدر دست داشت و مرتبا صدا م ياغ قوه اكنندگان، آقا عبداهللا درحركت بود، چر بيتعق شيشاپيپ. خطر كرد

 

 !...غروب جنگل خطرناكه نوقتيخود تو نشون بده ا ؟يكجائ...يشوكا آ... يشوكا آ -

را دركف چاله  شيپا نكهيهم. ديبداخل چاله كش ياز چاله ها اند اخت، چمدانش را هم بسخت يكيخودش را داخل  شوكا

 غيبود شوكا ج كينزد. ديدستها و چمدانش بطرف باال كش يفش فش كرد و خودش را از رو يمحكم كرد مارنسبتا بزرگ

. شد ديچاله رفت و از نظر ناپد يشانه وگردنش بسمت باال يرولحظه، مار از  نيبكشد و خودش را لو دهد اما درست در هم

گرفته بود، به او  يشتريكه حاال قوت ب مطلق تن حس كرد اما سر و صدا يو كرخت يهوشيب نيب يحالت يا هيشوكا چند ثان

 :افتد دست به دعا برداشت يكه به تنگنا م يمثل هر انسان... هشدار داد

 

 ديخورش دم،يگشتم ند يكه من دنبالش م يمادر. گردم يبرم ديآمدم اما حاال نا ام نجايبه ا يديمن با ام!... كمكم كن ايخدا(( 

 ...! ))خودم برسم،كمكم كن يبرگردم به زندگ ديبا ! دونهينم يچيه ياز مادر يمادر منه ول

 

 ! ختير راهنشيزده در پ خيبار جهش قورباغه ها دوباره خروارها ترس  چند

آمد، پشت سرش  يم شيبسمت چاله پ مايآقا عبداهللا مستق. كند ميخواست خودش را تسل يشد، اما هنوز هم نم يم چندشش
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آقا عبداهللا درست پشت  يول!... كمك! ...نجاميمن ا... ديو بگو زديبودكه از جا برخ كينزد... كرد يسر و صدا م ديهم خورش

 ...چاله متوقف شد يدر چند قدم يدرخت

 

 : ديكش اديفر دوباره

 ...يشوكا آ... يشو كا آ_

 

 :دياز پشت سر به آقا عبداهللا رس ديخورش

 ...اد؟يمونه و صداش درنجنگل ب يكيتار نيا يتو تونهيمثل شوكا م يمگه دختر! حتما رفته_

 

جنگل  يتواند تو يم يكدام دختر شهر. رفتيآقا عبداهللا منطق همسرش را پذ. هر چه بود بنفع دخترش بود ديخورش منطق

 ! ...شود و از ترس خشك نشود يسرما و باران مخف نيو ا

 .همسرش را گرفت يعبداله بازو آقا

رفته  يدور يجا تونهينم. كنن داشيسرجاده بروبچه ها پ ديشا!... جوونه و جاهل ، به بخت خودش پا زد!.... يگ يم راست

 !..باشه

دوباره مار با فش فش  دكهيايب رونيشوكا خواست از داخل چاله ب. و شوهر و بدنبال آنها افراد فانوس بدست برگشتند زن

خواست پدر و مادرش را صدا  يم. ديرودخانه، برجا خشك يخي شوكا باز در چاله. ترسنا كش بطرف چاله برگشت

گفت  يبا خودش م ،يديشوكا در اوج ترس و ناام. را كج كرد و رفت شاما مار دوباره راه!... زنهيمار منو م نيا! كمك...بزند

 ،يارمن يبچه هاو برو ايو وا كيكرده ماروس وكنار زيعز ،يپوش تهران كيتواند باور كند كه من، دختر ش يم يچه كس

قورباغه در تالش  وگنداب پراز مار  كي يتو نجايحاال ا تس،يهتل ر ش،يكلوپ ارمنه ، باغ شمران، سرپل تجر يستاره شبها

! درخت بود و جلبگ  شهيتمام لباسش پر از رگ و ر د،يكش رونيبزحمت خودش را از چاله ب... فرار و بازگشتم؟ يبرا

. ختير ياش م ينيب يبه رو يبود پاك كرد، باران تندتر شده بود و آب از نوك روسر دهيبزحمت هرچه به دامنش چسب

رفته بودند  يو ناپدر ديكه خورش يرا درست عكس راه رشيمس. ديكش يم ريهوا ت ياز رطوبت باران و سرد شياستخوانها
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 نيب يجز رفتن نداشت، مبارزه ا يما راهافتاد ، ا يچاله ها م يتو. ديد يهم نم يقدم كيدرخت ها را تا فاصله . انتخاب كرد

 يرا انتخاب م يمطمئنأ راه زندگ بودكوتاهش از سر گذرانده  يزندگ يكه ط يو شوكا با آن همه ماجراهائ يمرگ و زندگ

 .ديخود را سر جاده د نكهيگذشت تا ا قهيدق ستيب. كرد

اتوبوس  نيدانست كه اگر ا يشوكا م. اسقاط، با سرو صدا از خم جاده ظاهرشد مهياتوبوس ن كي دكهيطول نكش يا قهيدق ده

. كه كم ازمردن نبود.باران و سرما بماند ريتا صبح ز ديرفت از دست بدهد با ياست كه به رشت م ياتوبوس نيرا كه آخر

شاگرد راننده سرش را از . اتوبوس متوقف شد. بوسط جاده انداخت ديكش يچمدانش را بدنبالش م كهيخودش را در حال

 ...ديكش رونيپنجره اتوبوس ب

 

 خواست جواب بده؟ يم يك يرفت ياتوبوس م رياگه ز!...وسط جاده يديپر نجوريا!...الكو يشد وونهيمگه د_

 

 .خودش را به در اتوبوس چسباند شوكا

 !...نيتو را خدا منو با خودتون ببر! رم رشت يم_

 

 .ديدست كوب يد، دست روراننده شوكا را برانداز كر كمك

 !...ما را تو دردسر ننداز! گردن؟ بروكنار يدنبالت م تيوال هيكه  يتو همون باش!... اهو  -

 

 :به كمكش گفت  ياتوبوس با لحن آمرانه ا راننده

 ...باال اديبذار ب -

 

 :زد اديراننده دوباره فر كمك

 !...بروكنار دختر  -

 

 :دوباره سركمكش داد زد  راننده
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 ...باال اديبذار ب!...  كشتيخودشو نم چوقتيه مياگه كمكش كرده بود ادته؟ي مهيحل!... باال  اديگفتم بذار ب_

هم در سرنوشتش  ياست شانس رهائ يهمه دردسر و بدبخت نيا ياگر سهم او از زندگ. سرش را رو به آسمان گرفت شوكا

 .آمده بود

 سيزده هم فصل

. غرق نور و شادي و هياهو بود! هنگامه خريدهاي نوروزي، خيابانهاي مركزي شهر درست در. به تهران بازگشت شوكا

ايرانيها، حتي در خيابانهاي ارمني نشين، دسته جمعي دست بچه هاي خود را گرفته و مقابل ويترين ها مشغول انتخاب لباس 

 .كردندبعضي ها هم مغازه هاي آجيل فروشي و ميوه فروشي را از جنس خالي مي. عيد بودند

 :در آپارتمانش را كه مي گشود سرو صداي نرگس رابلند كرد شوكا

 .اومدي ماري؟ داشتم يواش يواش دلواپس ميشدم -

زن مهربان و در دوستي بسيار پا برجا بود و در تمام زمان غيبت طوالني شوكا، اجاره خانه اش را سر هر برج پرداخته  نرگس

 .بود

 .ي سريع حال و هواي شهر و زندگي در ميان مردم شهري دوباره در رگهايش جاري شدنرگس را بغل زد، بوسيد خيل شوكا

 .فردا شب همه چيزو برات تعريف مي كنم -

شب وقتي دوتايي تنگ هم نشستند و عطر و بوي قهوه ترك قدرت تخيل شان را افزون كرده بود شوكا تمامي حادثه را  فردا

 :ت براي نرگس تعريف كرد و او هيجان زده گف

 !پس تو ارمني نيستي ، اسمت شوكاست و در كنار درياي شمال از مادري آذري و پدري گيالني متولد شدي؟ چه جالب -

رايا آنقدر دوستش داشت كه غيبت طوالني اش را ناديده گرفت شوكا . دوباره در قنادي نور اميد مشغول كار شد شوكا

 !ره شوكا شد ماريتحسين ميكرد و دوبا "لطافت احساس رايا را عميقا

 .شروع كن! خوش اومدي ماري -

مي رسيد كه ماري بخش مهمي از ناراحتي هائي كه درباره تبار و ريشه حياتش داشت در اين سفر بنحوي حل و فصل  بنظر

كرده و با آسودگي بيشتري به كار و تفريح خود مي رسيد به ماروس و بچه هايش تلفن زدو دوباره برنامه هاي شبانه شان در 
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تاد جواني با همه بي خياليها و سبكسري ها، همراه با معصوميت شوكا را در اف هكلوپ ارامنه و ساير مراكز تفريحي تهران را

يوريك گاهي با ابراز احساسات خودش او را . بازون خود بازي مي داد، مشكلي پيش رو نداشت و اگر هم داشت مهم نبود

فقط به ابراز عشقش گوش  شوكااين جوان چاق و مهربان، به همين دلخوش بود كه . خسته ميكرد اما او نشنيده مي گرفت

در چنين روزهاي شاد و بي خيالي جوانانه، درست در نخستين روزهاي ماه تولد هيجده سالگي اش، يكروز در حاليكه . بدهد

 :سرش توي حساب و كتاب كاغذ قنادي فرو كرده بود صداي اشنايي گفت 

 !سالم -

كرده بود آنرا بفراموشي بسپرد و تا حدودي هم موفق شده تجسم و نماد عشقي كه سعي . سرش را بلند كرد احمد بود ماري

بعد ! چون مجسمه اي برجا خشكيد، نه پلك مي زد و نه حركتي هر دو بيشتر به دو مجسمه چوبي شبيه بودند تا دو انسان. بود

. مريم خودش افتاداحمد تصادفي قدم به نور اميد گذاشته بود كه چشمش به  يند؟از آن گريز و فرار چه داشتند كه بهم بگو

مريم حالش از او ! فقط موفق شد از ميان لبهايش كه زير سبيل دگالسي اش مي لرزيد نام مريم را برزبان آورد و ديگر هيچ

كردن قهوه بود از رنگ و روي پريده و  آمادهرايا كه مشغول . بسرعت از جا بلند شد و به آشپزخانه قنادي پناه برد. بدتر بود

 .اري يكه خوردچهره بهت زده م

 

 دختر چت شده ؟ -

 .مشتري منتظره شما بهش برسين، من بر ميگردم! سرم گيج رفت -

سرش را روي لبه . چند لحظه شوكا دوباره شده بود مريم، خدايا چقدر شنيدن اين نام را از دهان احمد دوست داشت ظرف

اشتباه كرده بود كه خيال مي كرد عشق احمد را ... ي زدصندلي تكيه داده بود و در چنگ و بال هزاران خيال و انديشه پرپر م

تصويرهاي زيباي عاشقانه كه متعلق به ! و هيچ زماني فراموش شدني نيست يچگاهاز سينه اش بيرون رانده ، عشق نخستين ه

وي اتاق، مريم احمد نيز در آنس. گذشته و در بايگاني مغزش نهفته بود دوباره ، زنده تر و سرحالتر برابرش رژه مي رفتند

كه ناپختگي هاي چهره دختران را  استهيجده سالگي ، مرزي . خودش را زيباتر و دلربا تر و چهره اش را پخته تر مي ديد

احمد . كاش مريم دوباره بر گشت و او با همان صداي شيرين و عاشقش صدا مي كرد. در كوزه روزهايش به پختگي ميرساند
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در تمامي زمان دوري ، خواهرش خيلي او را تحت فشار گذاشته بود تا با دختر . فادار مانده بودبه عشق مريمش و "او عميقا... 

چرا با من : يكروز دختر خاله در خلوتي پيش بيني نشده ، راه را بر او بست و پرسيد. اش ازدواج كند و او نپذيرفته بود الهخ

 ا تو ازدواج كنم ولي دلم با مريم باشد؟ازدواج نمي كني احمد؟ احمد جواب داده بود دلت مي خواهد ب

حاال كه تصادفي، مريمش را يافته بود ، اميد دوباره گل عشق در جان هاي عاشقشان شكفته شود سخت اميدوارش كرده  اما

 .بود اما مريم از او گريخته و در اتاق پشت سنگر گرفته بود

 .شتاحمد در كافه قنادي طوالني شد، رايا به آشپزخانه برگ توقف

 ماري چطوري؟ بهتر شدي؟ -

احمد از روي صندلي بلند شد قوطي سيگارش را جلو . بله ، بهترم و به سالن كافه برگشت : فكر كرد احمد رفته است ماري

 :روي قوطي سيگار به عادت هميشگي نوشته بود . مريمش گذاشت و رفت

 

ولي با شجاعت اعتراف مي كنم كه هنوز سراپا ! بخدا تصادفي تورا پيدا كردم، خيال نكني وجود مزاحمي هستم! دلم  عزيز

اگر دلت خواست مرا ببيني شماره تلفن جديدم را مي . عاشقم، تو را مي خواهم، تنها هستم و بي تو هميشه تنها خواهم بود

 .فراموشت نمي كند يزمانآنكه هيچگاه و هيچ وقت و در هيچ . نويسم

 احمد

 

 :حالش را مي پرسيد "رفت و او را خالي و پوك بر جاگذاشت، دوباره شد ماري و رايا مرتبا احمد

 ماري بهتري؟ مي خواي بري خونه استراحت كني؟ -

 .اگه حالم بهم بخوره شما هستين! همينجا بهتره ! نه رايا -

يكبار ديگر همه حوادث و . بال احمد، خيابانهاي تهران را جستجو ميكرددر كافه قنادي نور اميد بود اما روحش بدن چشمش

بود بدتر  "اتفاقاتي كه مسبب جدايي او از احمد شده بود در ذهنش زير رو كرد و بدبختانه در شرايط حاضر وضع از آنچه قبال

ت احمد را بگيرد و به شيخ زاهد صحنه سازها درباره خانواده اش، مي توانست دس نچگونه او بعد از همه آ. جلوه مي كرد

محله ببرد و مادرش را با شليته و تنبان مشكي و چارقد گلدار و خشن ، و نا پدري اش را با آن سر شير مانند در كنار منقل 
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بفرمائيد كنار منقل بنشيند و گاوها ! اينهم ريشه هاي من! وافور به او نشان بدهد و بگويد آقاي مهندس تحصيلكرده فرانسه

 !ه هر چند دقيقه يك ماع بلند مي كشند ببينيد و سر و صداي مرغ و خروسها را بشنويدك

ماري يكشب ديگر بخاطر عشق پايمال شده اش زير دست و پاي روابط اجتماعي تحميلي بر جوانان، اشك ريخت  چشمان

انداخت من ديگر نمي توانم راه رفته را ولي در بامداد، پيش از رفتن به سر كار ، شماره تلفن جديد احمد را پاره كرد و دور 

 .دوباره با آنهمه اشك و آه از سر گيرم

و رايا همچنان سرگرم اداره امور كافه قنادي بودند، يوريك بي خبر از قلب و روح مجروح ماري گهگاه ابراز عشقي مي  ماري

من ديگر تحمل مالقات پر عذابي مثل ! فتكرد اما ترس از بازگشت احمد، ماري را بشدت نگران مي ساخت، بايد از اينجا ر

نور اميد رفت رفت و رايا را با همه عشقي كه به او داشت گيج و آشفته و نگران بر جا  يو ماري از كافه قناد. آن روز را ندارم 

 .گذاشت

 

ط يادت باشه يه بسيار خوب دخترم، حاال كه تصميم خودتو گرفتي حرفي ندارم ، هرجا باشي خوشبختي تو را مي خوام، فق -

 !مادري داري به اسم رايا هر وقت به مادر محتاج بودي بيا پيش من 

كاش مادر اصلي اش خورشيد هم اينقدر با گذشت و مهربان بود و بهنگام . سرش را روي شانه رايا گذاشت و گريست ماري

 ....ري كه برات جون ميدهولي يادت باشه در اينجا هم مادري دا! دخترم برو: بازگشت بتهران به او مي گفت 

آن يكنفر پسر چاق و توپول رايا بود وقتي . غم انگيز و تراژيك ماري و رايا يكنفر ديگر را هم بسيار غمگين كرد خداحافظي

 .ماري با شانه هاي افتاده ، عينك مشكي بر چشم به طرف الله زار نو مي رفت يوريك خودش را به او رساند

اگه اذيتت كردم منو ببخش، اگه هم يه روز . ولي باور كن خيلي دوستت دارم! پيش ما رفتي مري من نمي دونم چرا از -

 .تصميمت عوض شد، من يكي برا خوشبختي تو هر كاري ميكنم

 .يوريك هنگامي كه جمله آخرين را برزبان ميراند، بغض گلويش را فشرد و از برابر ماري گريخت -

اين پسر سوخت، كاش دوستش مي داشتم و همين حاال مي گفتم يوريك بيا بريم آنحال دل نرم مهربان ماري هم بر  در

 .محضر
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تهران در سالهاي دهه بيست، بخصوص در نيمه دوم آن، عشق و جذابيت هايش را رها كرده و به بازيهاي سياسي رو  جوانان

جوانها اعم از دختر و پسر، به دو دسته تقسيم شده بودند دسته اي طرفدار دكتر مصدق و دسته ديگر . آورده بودند

تنها گروه . لي گرا بود و استالين فرمانده جوانان چپ گرام انانمصدق محبوب و معبود جو! هوارداران كمونيسم جهاني

 .معدودي از جوانها بودند كه خود را از بازيهاي سياسي كنار كشيده و حاضر به بازي در نمايشنامه هاي سياسي نبودند

ه تظاهرات سياسي هر روز در مسير راه خودش به كافه قنادي نور اميد، كه از الله زار و اسالمبول مي گذشت در معرك ماري،

او مي ديد كه چگونه جواناني از يك كشور و يك نژاد و يك رنگ . و زد وخوردهاي طرفداران دو جناح متخاصم بدام مي افتاد

او نمي دانست كه عصر و زمانه اش در تمامي كشورهاي جهان .و مليت همديگر را بقصد كشت مي زنند و لت و پار مي كنند

و راست بود در هيچ دوره اي از تارخي بشر ، مردم يك كشور تحت عنوان چپ راست  شاهد نبردي سهمگين بين چپ

مردم كشورها متحد و يكپارچه برابر دشمن خارجي  "معموال. اينگونه همديگر را بيرحمانه مورد اذيت و ازار قرار نداده بودند

ردم يك مملكت به دو بخش تقسيم شده و عصر مي ايستادند و همديگر را بيشتر از زمان صلح دوست مي داشتند، اما حاال، م

جنگهاي داخلي دوباره بعد از قرون وسطي خودش را بنمايش گذاشته بودو اين پديده تازه كه با نبرد طبقه كارگر و سرمايه 

چرا شما مردم يك كشور مثل دو .كشور تظاهر مي كرد در مغز دختر جواني مثل ماري غير قابل توجيه بود هرداري دردرون 

دشمن با هم رفتار ميكنيد؟ چرا نمي آئيد در كافه قنادي زن مهرباني مثل رايا بنشينيد ، قهوه اي ، كافه گالسه اي بنوشيد و 

را حل كنيد؟ او نمي دانست كه روزگار حاال چهره ديگري از خود نشان  نمهربانانه با هم حرف بزنيد و اختالفات عقيدتي تا

تي در قرون وسطا هم چنين خشك و جامد و لبالب از كينه و نفرت نبوده است ، از همان مي دهد كه در تاريخ حيات بشري ح

 .زمان بود كه بشدت از سياست و سياست بازان كه پشت پرده حوادث از تماشاي اين كار زار لذت مي بردند، متنفر شد

نفرت انگيز را بگيرد تصميم گرفت،  نرم خو و مهربان چون او، وقتي مي ديد قدرتي ندارد تا جلو اين خشونت هاي دختري

الاقل خودش را از مركز درگيريهاي درون شهري بيرون بكشد، و در پي اين تصميم گيري بود كه براي يافتن شغلي به 

ديگر از داليلي كه اين تصميمش را قوت مي بخشيد، ترس از بازگشت  يناگفته نماند كه يك. خيابانهاي باالي شهر رو كرد

دوباره احمد با او سينه به سينه مي شد خودداري اش را از دست مي داد و بي هيچگونه ترديدي دوباره خود را احمد بوداگر 

 .بود خواهددر گودال عشق احمد مي انداخت كه معتقد بود عميق ترين و ترس انگيز ترين گودال زندگي اش 
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 .زگي راه افتاده و شهرتش دهان به دهان مي گشتيكسره بسراغ قنادي اناتول فرانس در خيابان شاهرضا رفت كه بتا او

 .رستوران مردي يزد بود و وقتي فهميد كه شوكا در كافه قنادي نادري كار مي كرده است بالفاصله استخدامش كرد مدير

 اسمتون چيه خانم؟ -

 .اين بار يك ايراني اهل يزد بود بايد با نام مادموازل ماري خداحافظي كند كارفرمايش

 !شوكاساسمم  -

 آشوري هستي؟ -

 نه آقا -

راستي معني اسمتون .... مي بخشي هر كي يه اعتقاداتي داره . خوب شد چون من اينجا اقليت هاي ديني استخدام نمي كنم -

 چيه ؟

 !در شمال به آهو ميگن شوكا ... آةو -

شوكا متعجب كه چرا . كار بنظر ميرسيديزدي، كمي كوتاه و چاق بود مانند بسياري از همشهريانش آدمي آرام و محافظه  مرد

 .چنين آدمي با اين مشخصات نام كافه قنادي اش را آناتول فرانس گذاشته است

اين لحظه شما اينجا هم فروشنده هستين و هم مدير، هر تغيير دوست دارين مي تونين تو اداره كافه قنادي بدين، گارسن  از

 .از نظر مالي هم خيالتون راحت باشه شما را تامين مي كنم... ن كنيها بد نيستن ولي اگه خواستي مي توني عوضشو

دوره جديد كارش را در هيجده سالگي با روحيه اي آماده تر و متكي به تجربه هايش در بهترين كافه قناديها آغاز كرد  شوكا

به توصيه .هم تغيير دهدو چون تصميم داشت خودرا از صحنه درگيريهاي خياباني برهاند تصميم گرفت محل سكونتش را 

نبش خيابان شاه، يك آپارتمان يك اتاقه از يك خانه بزرگ كه متعلق به  انيكي ازدوستان ارمني اش ، در خيابان آذربايج

 .يكي از تجار يهودي بود اجاره كرد و در ميان اشك و آه دوستش نرگس، در خانه جديد مستقر شد

مي دور افتاده بود ولي آنها تنها دوستانش بودند و شبهاي خودش را با ماروس و با اينكه شوكا از دوستان ارمني اش ك حاال

 .هنوز هم ستاره رقص كلوپ ارامنه بود و وقتي با آنها بود باز هم مادموازل ماري صداش ميكردند. دخترانش مي گذراند

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠١

شوكا مانند هر . بر مي گشت 14مي شد و شبها با خط  13صبحا سوار خط  "آمد و رفت به محل جديد كارش، معموال براي

دختر جواني در دستهاي روزگار بسرعت قد مي كشيد، زيبائي هاي آشكار و پنهان پيكرش لحظه به لحظه شوكافاتر مي شد و 

از آنجا كه دختر شيك پوشي بود بسرعت توجه پسران و مردان جوان منطقه محل زندگي اش را بخود جلب مي كرد بسياري 

ل كه بضرب و زور تيغ صورت تراشي سعي داشتند ريش و سبيلي بهم بزنند و خود را از صف نوجوانان جدا از جوانان تازه سا

رفت و آمدشان را  اعاتآنها سعي مي كردند س. كنند، مانند خروس دنبالش مي افتادند و او را با متلكهاشان نوك مي زدند

س بشوند كه شوكا سوار مي شد و با اتوبوسي برگردند كه او بر باساعت كار و بازگشت به خانه تطبيق دهند، سوار همان اتوبو

جنگ و گريزي بود پنهان و آشكار كه گاهي به رقابتهاي خنده داري بين خود جوانان كشيده مي شد اما رفتار . مي گشت 

وس خود را به او گونه اي نبود كه جواني جرات كند متلك مستهجني نثارش نمايد، يا در ازدحام اتوب هجدي و متين شوكا ب

بچسباند يا از او نيشگون بگيرد بيشتر جوانهاي آن منطقه تهران كه عادت داشتند زاغ سياه دختران مورد عالقه شان را 

فرانس كار ميكند و اگر پولي از جيب پدر كش مي رفتند  تولباصطالح چوب بزنند ، بسرعت خبردار شدند كه او در قنادي آنا

 "فرانس مي آمدند و با خريد كافه گالسه اي روي صندلي مي نشستند و از مسير نگاهي كه معموال يكراست به قنادي آناتول

و به خود مي  يدشوكا در دل به آن جوجه هاي ساده دل مي خند! مخمور و شيدا مي نمود برايش پيام عاشقانه مي فرستادند

ا دست زني و بچه اي دردست دنبال روزي مي دوند و گفت دارند تمرين ميكنند ، چند سال ديگر هر كدام از اين آقا پسره

 .عاشقي يادشان مي رود

 

ديگري بر تهران مي گذشت ، درختان چنار خيابانهاي تهران بسرعت قباي چركين زمستاني را با لباس بز روشن  بهار

همه درگيريها و كشمكش هاي معاوضه مي كردند، باد خنكي كه از روي برفهاي انباري قله توچال بر مي خاست تهرانيها را با 

لبخند بر لب با دوپيس زيتوني . از وسوسه بهار در امان نمانده بود هريانششوكا نيز مثل همه همش. سياسي به نشاط مي آورد

رنگي كه از روي آخرين ژورنال مد براي خودش دوخته بود سركاش مي آمد و با خوشروئي و صفاي باطني اش مشتريان را 

بهار زده بنظر  "كه كامال وائيبا چنين حال و ه. گارسن ها توصيه مي كرد كه با مشتريان خوشرفتاري كنند مي پذيرفت، و به

مي رسيد، شبي هنگاميكه با اتوبوس عازم خانه بود متوجه جواني شد كه در يكي از ايستگاههاي بين راه از پله آهني اتوبوس 
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در نگاه اول شوكا متوجه شيك پوشي . يكراست رفت و كنار شوكا نشستباال آمد، نگاهي به مسافرين اتوبوس انداخت و بعد 

او يك دست كت و شلوار مخملي برنگ قهوه اي پوشيده و يك دوربين عكاسي حمايل شانه كرده . اين جوان شد ادهفوق الع

 .بود

كرايه مسافرين راجمع  كمك راننده ها پس از طي يكي دو ايستگاه توي اتوبوس راه مي افتادند و "آن زمان، معموال در

شوكا هميشه براي رفت و آمدش پول خرد در كيف داشت و كف دست راننده گذاشت اما جوان پهلو دستي هرچه . ميكردند

... دنبال خورد مي گشت نيم يافت، سرانجام يك اسكناس صد توماني از كيفش بيرون كشيد كه با اعتراض راننده روبرو شد

 !ني زياد ديديم، اگه نخورديم نون گندم، ديدم دست مردم، يك سكه يك ريالي ردكن خالصداداش ما هم اسكناس صد توما

 .نگاهي به چهره عرق كرده جوان دوخت، از كيفش يك سكه دگير بيون كشيد و به كمك راننده داد شوكا

 !بفرمايين -

افتاد جوان بسمت شوكا برگشت، از شرم كمك راننده نگاه معنا داري به هر دو جوان انداخت و به سمت بقيه مسافرين راه  -

 .قرمز شده بود

 خانم ، شما چرا زحمت كشيدين؟ -  -

 .مهم نبود آقا -

. عجب آدمهائي پيدا مي شوند. شوكا از اتوبوس پياده شد، جوان را پشت سر خود ديد ، اخمهايش در هم رفت هنگاميكه

اما بعد از طي چند قدم ، جوان . اش هستم، دنبالم راه افتاده خواستم از ناراحتي درش بيارم حاال خيال كرده كشته و مرده 

روبروي خانه شوكا ايستاد و دكمه زنگ را فشرد و شوكا هم آسوده خاطر  تبسمت ديگر خيابان رفت، برابر خانه اي درس

ان است و از اين به بعد غائله خاتمه يافته بود اما حاال ميدانست كه خانه روبرو محل زندگي آن پسر جو "ظاهرا. وارد خانه شد

 .البد او از پنجره اتاقش او را زير نظر مي گيرد

شب بهنگام بازگشت شوكا به خانه، آن جوان خيلي خونسرد و آرام ، سر خط ايستاده بود و همراه با شوكا سوار اتوبوس  فردا

 .شد و با اينكه صندليهاي زيادي خالي بود بغل دستش نشست

 !سالم خانم، ببخشين من خودمو مديون شما ميديدم ، گفتم بدهي ام رو بپردازم -
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كت و شلوار شيكي پوشيده بود، كت اسپرت سفيد با راه راههاي مشكي و شلوار دودي رنگ . بنظر بيست ساله مي آمد جوان

و بوي ادكلني با رايحه اي دلپذير  موي سرش را مدل روز كرنلي زده بود. يكي از آن كفشهاي ورني دست دوز هم بپا داشت! 

ها كمي برجسته، بيني متناسب و لب و دهاني خوش تركيب و چشم  هپوست چهره اش سپيد، گون. از او بر مي خاست

. مشكي داشت و رويهم رفته هم مي شد گفت جواني است جذاب و خوشگل و هم شيك پوش ومد روز "وابرواني كامال

 .دش راروي دوش انداخته بود به او شخصيتي هنري مي بخشيددوربين عكاسي كه مثل ديروز بن

 :با سادگي رفتار و گفتار هميشگي اش به جوان گفت شوكا

 !مهم نيس، شما به من مديون نيستين -

چهره اش رابرگرداند و نگاهش را روي ساختمانهاي اطراف ميزان كرد تا بيش از اين به جوان ميدان نداده باشد اما  بعد

 :توجه به رفتار شوكا گفت جوان بدون

 !دلم مي خواد ازتون عكس يادگاري بگيرم شما تيپ جذابي هستين -

 .متشكرم ولي من هيچوقت پيش غريبه ها عكس نمي گيرم -

سر چهار راه ، شوكا از . آخري شوكا آنقدر محكم و جدي بود كه جوان حساب كار خودش را كرد و ساكت نشست جمله

 .اتوبوس پياده شد

 

همينكه شوكا كليد را داخل در انداخت هرم . هم دنبالش ، اما اينبار به آنسمت خيابان نرفت، پشت سر شوكا مي آمد جوان

 .نفس پسر جوان پشت گردنش را گرم كرد

 ...فكر كنم اشتباه كردم كه پول كرايه تونو حساب كردم! آقا چي مي خواهين از من -

 ...خيلي تند و سريع پاسخي داد كه آنشب ذهن شوكا را تاصبح مشغول داشت جوان

 ....نه اشتباه نكردين ولي با اون يكريالي منو خريدين -

نرم، كمي گوشت آلود و . لبهايش بيشتر به لبهاي دختران شبيه بود. شوكا متعجب جوان را نگاه مي كرد جوان لبخند مي زد -

 ...جدابا خطي مشخص از پوست صورت 
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اما . بايد به كلوپ ارامنه مي رفت براي تعويض لباس برابر آينه روي كمدش ايستاد. شب شوكا با دوستانش قرارداشت آن

از خودش پرسيد چرا؟ غريزه جواني اش را كه مدتها با قدرت عقالني ، . بجاي اينكه خودش را ببيند چهره پسرك را ديد

دانست كه بعد از واپس نهادن عالقه عاشقانه اش به احمد ، دوباره  يخودش نم او. پس زده بود دوباره قلقلكش مي داد

اين قانون طبيعت است كه دختر و پسر جوان يكديگر را بخواهند، از هم . نيروي جفت خواهي در او سر برافراشته است

بود درست حالت  مسلطنافذ و  نگاه جوان بسيار. دلبري كنند و سپس زوجي تشكيل دهند كه اجتماع و را قوام و دوام بخشد

 .صيادي را داشت كه مي دانست دست خالي از شكارگاه بر نمي گردد

به پوست من قرمز  "اين بلوز قرمز رنگ چطور است؟ نه اصال. در انتخاب لباس، براي اولين بار دچار وسواس شده بود شوكا

 ...ه شد كه دارد بلند بلند با خودش حرف مي زنديك وقت متوج. نمي آيد، بلوز يقه هفت سپيد چطور است؟ آها بد نيست

اين كه از درون من دارد حرف مي زند كيست؟ ناگهان . اينكه يك موجود ديگر از درونش برخاسته و حرف مي زد  مثل

سرش را به چپ و راست . ناراحت شد. چهره آن جوانك خوش تيپ جلو چشمانش ظاهر شد در سكوت به او لبخند مي زد

 .انگار مي خواست آن پسر سمج و يكدنده را از مغزش بيرون اندازدتكان داد، 

اين جوان كيست؟ چكاره است؟ اسمش ، تحصيالتش، خانواده اش؟ تازه بمن چه ؟ وقتي دوستانش سوار بر شورلت  "اصال

خانه كه بيرون آمد ،  از در. آمريكائي سامول جلو در خانه بوق اتومبيل را به صدا درآوردند پوشيدن لباسش را تمام كرده بود

آنها براي .... پشت بنجره نبود، سرو صداي دخترها او را بخود آورد چكسزير چشمي به خانه روبرو نگاهي انداخت، هي

ماريتا با شيطنت خاصي كه در لحن صدايش آشكار بود ... سليقه اي كه در انتخاب لباس بخرج داده بود برايش هورا كشيدند

 ...پرسيد

 !!چه خبرته نكنه يه مادر مرده اي رو تور كردي !آهاي ماري -

 ...او رازهاي ندگي اش را مخصوص خودش نگه ميداشت، تازه او كسي را تور نكرده بود. يكه خورد شوكا

تازه من امروز حقوق گرفتم همه تون مهمون ! حالم خيلي خوبه، شماها هم بهترين دوستاي منين! سر به سرم نذار ماريتا -

 !من 

 :ختر بودند و يك پسر، همه ارمني، منهاي شوكا كه از آنها قشنگتر ارمني حرف ميزد دختر بزرگ ماروس گفتد چهار
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 هر كي راه ش دور شد مادرشو فراموش ميكنه؟! مامي ميگه چرا سراغ مادرتو نميگيري -

بعد از فرار من، حاال مادرم  از خودش پرسيد... واژه مادر او را به ياد خورشيد انداخت و يك جفت چشم سبز درشتش دوباره

چه ي كند؟ آيا باز هم راننده ها را بسرغ من فرستاده؟ اگر هم فرستاده باشد بيفايده است من ديگر در نور اميد نيستم كه با 

 !خودشان ببرن

در . شب نوعي حالت ماليخوليا گونه داشت، گاهي بشدت مي خنديد و سر وصدا مي زد و زماني در خود فرو مي رفت  تمام

 :پيست رقص، سامول سرش را به گوش او نزديك كرد و گفت

حتي با جلسه پيش ! ماري، از ما كه گذشت ، جواب رد دادي، ولي بنظر مي آد كه يكي تو زندگيت پا گذاشته، راستشو بگو -

 !خيلي فرق كردي

 !بودي، تا آخر عمر هم همينطوري  بارها به تو گفتم كه من باهات بزرگ شدم، تو هميشه برام يه برادر بزرگتر! سامول -

 

 

 .سري از روي تاسف تكان داد سامول

 خوب از زير جواب سوالم در رفتي ها ؟ -

 ...نه سامول هيچكس نيس -

 ...ولي كسي داره مي آد -

سكوت را ترجيح داد و به جرگه دوستانش پيوست كه مشغول خوردن بستني بودند اما اين جمله آخرين سامول در  شوكا

 ...گوشش پيچيده بود و تكرار مي شد

كسي دارد مي آيد؟ و همينكه اين سوال را تكرار كرد باز چهره آن جوانك شيك پوش با  "نكند و اقعا... كسي داره مياد ولي

يكدسته از مهايش روي پيشاني ريخته بود دل شوكا خواست كه موهاي . ش پيش چشمانش شكل گرفتدوربين عكاسي ا

 ...شوكا را پس زد ستسامول د. افشان پسرك را از روي پيشاني اش كنار زند

 ماري؟ داري چشمامو كور ميكني؟! آي  -

شوخيهاي دوستانش پيوست و چهره اش را بسرعت دستش را كنار كشيد و براي اينكه مجبور نباشد توضيحي بدهد به  شوكا
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 .زير نقاب تظاهر پنهان كرد

شوكا دوباره زير چشمي نگاهي به . دوازده شب بود كه سامول او را جلو در خانه اش در خيابان آذربايجان پياده كرد ساعت

 بوده؟ از خودش پرسيد آيا تا اين ساعت شب منتظر بازگشتم. پنجره خانه روبرو انداخت چراغ خاموش شد

 فردا از خودش پرسيد آيا تا اين ساعت شب منتظر بازگشتم بوده؟ صبح

اتوبوس داشت را مي افتاد كه همان جوان به . شد تا به محل كارش برود 14فردا، شوكا مثل هر روز ، سوار اتوبوس خط  صبح

دوربينش همچنان . شوكا ايستاد جاي خالي در اتوبوس نبودو او درست كنار صندلي. حالت دو، خودش را روي ركاب انداخت

شوكا ناگهان ترسيد، درست مثل هر . حاال كتش دودي و شلوارش سپيده بود. دبر دوش، اما لباسش را بازهم تغيير داده بو

: فكرش از پيچيدگيهاي ذهني اش پس گرفت اما دلش چي؟ با خودش گفت . دختر جواني كه از هر تعقيبي واهمه مي كند

برابر اين جوانك خوش  درشوكا با خودش صميمي و رو راست بود، . چرا مثل بچه ها دار م رفتار ميكنم حاال كه چيزي نشده

چند روز پيش كه رفته بود از دفترچه پس انداز بانكي اش پول ! پوش مثل بچه ها واكنش نشان مي داد خوب بچه هم بود

 :برداشت كند مامور پشت گيشه بانك به او گفته بود 

 !برداشت كنين خانمنميتونين  -

 ...براي اينكه هنوز بچه اين! چرا -

 !شما دارين بمن توهين مي كنين؟ -

 ...بنابراين از نظر قانون شماهنوز يه بچه اين! وقتي هيجده سالتون تموم شد ميتونين برداشت بكنين! خانم چه توهيني -

وشگل مي دزديد و بي جهت از او مي ترسد، بچه اي هم كه شوكا توي اتوبوس نشسته و نگاهش را از آن پسر جذاب و خ حاال

خدايا اين ديگر چه حس و حالي است؟ شوكا خودش . هم از او مي ترسد و هم مي خواهد كه هر روز او را ببيند! بيش نيست

نازنازي  اين دختران. ، زني پخته ، آگاه و لبريز از عقو تجربه مي ديد ندگيرا پس از عبور از آن همه پستي و بلندي هاي ز

آيا كسي باورش مي . پشه هم آنها را لگد نزده چه رسد به خانم جان و ديگران. يكصدم تجربه هاي زندگي مرا هم ندارند

هرز مي لرزيدم و مقاومت مي  فهايآيد كه همين دوماه پيش، در شي باراني، توي چاله اي پر از مار و قورباغه و ريشه عل

 كردم؟
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پسر فهميد كه او . سر جوان هم پشت سرش پياده شد، با فاصله اي معقول او را تعقيب مي كرداز اتوبوس پياده شد پ وقتي

چند بار باال و پايين رفت، مقابل . پس اين غزل خوشگل در اينجا كار ميكنه.... لبخندي زد. وارد قنادي آناتول فرانس شد

جلو ويترين مغازه ها بتماشا ايستاد، اهل كتاب . شا كردكه نمايش مي دادند تما لميويترين سينما ديانا ايستاد و عكسهاي في

بود، در فروشگاههاي كتاب دو سه جلد كتاب خريد اما خودش هم مي دانست كه هيچيك از كارهايش از سر عالقه نيست، 

هوي با پنجه هاي محكمش بره آ ودارد وقت مي گذراند، خودش را آماده مي كند تا مثل يك عقاب از آسمان خيز بردارد 

او حاال در ژرفاي اقيانوسي شنا مي كرد كه نامش عشق بود، هزاران ماهي رنگارنگ از برابرش مي گذشتند، ! رميده را بربايد

! گرسنه اش بو، خسته و كوفته شده بود اا فقط بدنبال آن ماهي لغزنده بود كه با يك ريال او راخريده ولي آزادش نمي كرد

 !گردنش آويخته و مي كشد هرجا كه خاطر خواه اوستعشق را با همه شكوهش به  هقالد

يك شناگر براي شيرجه رفتن از روي سكوي پرش، دور خيز ميكند او هم دور خيز كرد و خودش را بدرون كافه  همچنانكه

 در عمق كافه قنادي، پشت ويترينهاي شيريني و انواع كيك ها، شوكا، در لباس سپيد، چون. قنادي آناتول فرانس انداخت

شناخت عشق دشمن جان آدمي است و جان آدمي تن به هر  حظهاو دشمن جان خودش را در يك ل. الماسي مي درخشيد

سودا زده و برانگيخته از عشق و احساس، پشت ميزي كه گارسن به او . فداكاري مي دهد تا خود را در مسلخش قرباني كد

 .تعارف كرد نشست

 كافه گالسه "لطفا -

مي خواهد طوري وانمود .مثل بچه ها رفتار ميكند "چقدر اين پسر بچه شيرين و ملوس است و ضمنا. زير آب خنديد شوكا

سعي كرد خودش را پشت نقاب بي تفاوتي بنهان كند او بيش از آنكه . نمايد كه انگار تصادفي به اين كافه قنادي آمده است

ايش را بشكل گوجه فرنگي باالي سرش برده و سنجاق كرده كه موه درستيايا كار . متوجه پسرك باشد، نگران خودش بود

زده است؟ آيا اين مدل مو به او مي آيد؟ آيا دارد درست حرف مي زند، رفتارش ، راه رفتنش، همه چيز درست و بقاعده 

را حسابي گم  ايشاست؟ نه همه چيز بنظرش بد و بيقواره مي آمد، خودش را بسيار زشت و بد تركيب مي ديد، دست و پ

دخترها در برابر اله عشق دست و پايشان را گم ميكنند ، دستپاچه و پريشان، ... كه  "من و اين احوال؟ واقعا... رده بودك

اينسو آنسو مي روند، كالفه و راه گم كرده، بره اي دور افتاده از گله و نگران گرگ، شوكا نمي دانست كه عامل آشفتگي اش 
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اهاي نرم و نازكش را روي قلبش گذاشته و او را تا ناكجا آباد برده است و اگر اين چند روزه پ درالهه عشق است كه 

 .موجودي تقديرگرا بود شايد بچشم دل مي ديد كه تقدير راه تازه اي پيش پايش مي گشايد

 شب هنگام وقتي داخل صف مسافرين شد تا اتوبوس سوار شود جوانك را ديد كه با اندكي فاصله خودش را توي صف شوكا،

جا داد مثل اينكه ساعتها كشيك او را كشيده بو با همه تالشي كه كرد نتوانست در صندلي شوكا براي خودش جائي باز كند 

ازراه را با خود جنگيده بود تا سر صحبت را باز كند با بهانه هاي بچه  يمين "تقريبا. ولي اين بخت سه روز بعد نصيبش شد 

 .گانه اما شوخ و با نمك

 .فه گالسه تون حرف نداشتامورز كا -

 .لبخندي تحويلش داد شوكا

 !كافه گالسه آناتول فرانس تو تهران كلي گل كرده! متشكرم -

 .كتاب خوانده بود و اشعار عاشقانه را با مالحت خاصي مي خواند. سعي مي كرد جمالت زيباتري بر زبان بياورد پسر

 .مديرش هم توي تهرون بي نظيره -

 .دش نيامدسرخ شد اما ب شوكا

 ...متشكرم -

 .براي حرف زند و سرانجام از عشق گفتن بدست پسرك افتاده بود و نبايد فرصت را از دست مي داد بهانه

اگه راستشو بخواين از همون شبي كه كرايه ! از آشنايي با شما خوشحالم ولي انگاه كه از خيلي سال پيش شما را مي شناسم -

متوجه  "حتما. انگاري كه هزار ساله كه توي برهوت اين دنيا منتظر ديدار شما بودم.... مو حساب كردن يه حال ديگه اي شدم

مثل خارجي ها مي ... مث اينكه دوستاتن ايروني نيستن!... تا شما به خونه برگردين. مونمشدين كه شبا تا دير وقت بيدار مي 

 !مونن

 .مثل حلزون، خودش را در جدارهاي سنگي اش ميغلتاند! كرشمه در كارش بو، سبك و نرم و مرطوب. خنديد شوكا

 ...دوستام ارمني هستن، مثل خدما ايروني، مهربون و با وفا -

 پشت شورلت ميشنه چكارس؟اون پسره كه  -
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 .متوجه حسادتش شد زماني كه احساس بر عقل چيره مي شود حسادت نرم نرمك از خواب بر ميخيزد شوكا

 ..سامول را ميگيع اون مثل برادرمه، من تو خونه خواهرش بزرگ شدم -

 .تعجب كرد پسر

 !شما كه ارمني نيستين -

 نه ، ولي بيشتر عمرم تو خونه ارمني ها گذشته -

در آن روزها دخترها قرار نبود احساسشان را بر زبان بياورند اگر چه از آتش ! كمي آرام گرفت، شوكا هم همينطور پسر

 .عشق مثل بره اي بر روي ذغال كباب مي شدند

مثل گلي . حريصانه نگاهش مي كرد ، همه آنچه يك پسر در بيست سالگي در زن جستجو مي كند در شوكا مي يافت پسر

 ...لبهاي برجسته و تنگش از انرژي و شادابي در اوج شكفتن بود گلي براي بوئيدن. نازك و خشبو بودترد و 

از آن . يگانه و بي هيچ پيرايه اي ، در عين حال بسيار مستقل و متكي بخود نشان مي داد خميري و شكننده و ترد بود رفتارش

 .ند اما بايد در صف انتظار پاشنه كفشهايت ساييده شوددسته دخترها كه خيال ميكني در اولين گامها تسليم مي شو

 :اتوبوس داشت به ايستگاه نزديك مي شد پسر پرسيد وقتي

 مي خواهين اسم منو بدونين؟ -

 .شوكا رنگ سبز عبور داشت نگاه

 !اسمم حميده ، اگه همين جوري صدام كنين كلي هم خوشحال مي شم -

 !با استفاده از موقعيتي كه بدست آورده بود بسرعت پيش تاخت حميد

 راستي دعوت منو به سينما قبول مي كنينين؟ -

 تماشاي فيلم كارمن كه با احمد ديده بود كبودي تندي روي چهره شوكا پاشيد آيا حوادث دارد تكرار مي شود؟ خاطره

 !متاسفم -

اما نمي خواست فرصتي را بدستش افتاده . چنين دعوتي را مي كشيدند حميد در هم رفت، خيلي از دخترها آرزوي اخمهاي

 !همينكه ميگذارد با او حرف بزنم غنيمته. بود با لجبازي كودكانه اي خرابش كند
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 .ولي اجازه ميدين كه باهاتون حرف بزنم -

 :پرسيد شوكا

 شغلتون چيه؟ مگه تحصيل نمي كنين؟ -

بعضي روزا ميرم بازار تو مغازه پدرم تجارتخونه فرش داريم، ما  "تحصيل برم آلمان، فعالتازه ديپلم گرفتم، شايد برا ادامه  -

 .تبريزي هستيم "اصال

 .يكه اي خورد شوكا

 !لهجه ندارين "ولي شما اصال -

 آخه من تو تهرون متولد شدم، حاال هم خيلي خوشحالم كه دارم تو شهري مثل تهرون زندگي ميكنم، ميدونين چرا؟ -

 :پرسيد شوكا

 چرا ؟ -

اهل تعارف و اينجور حرفها نيستم ولي از روزي كه شما رو ديدم  "چون توي اين شهر شما را پيدا كردم، باور كنين اصال -

زندگيم شده شما، نفس كشيدنم شده شما تحصيل و آينده ام شده . ديگه هيچ چيز ديگه اي نمي بينم و نمي خوام ببينم

 ....شما

او هم مي توانست مثل اين پسر، خيلي ساه و رك اعتراف كند كه بله، منم همينطور، خيلي تالش مي دلش مي خواست  شوكا

 ..منم از آشنايي با شما خوشحالم: فكر نكنم ولي مگر ميشود؟ اما فقط يك جمله گفت  "كنم كه بشما اصال

ز دختران براي جلب جنس نر بكار مي ديد كه در رفتار و گفتار اين دخترك هيچ نوع جلفي و سبكسري كه خيلي ا پسرك

ولي در همان آرامش و سكون، از تمامي پيكره متناسبش نوعي جاذبه بنياد بر بادده و نوعي كشش . ميگيرند بچشم نمي آيد

و الفزني نمايشي خالي بود حاال اين دختر به حميد اجازه داده بود  ودستائيجاذبه اي كه از هر نوع خ. داغ جسماني مي تراويد

حقيقت اين بود كه خود شوكا هم از ايجاد رابطه اي نزديك مي . رابطه اش را با س عليكي در داخل اتوبوس ادامه دهدكه 

مي دانست رهايي از عشق چيزي  وصابون عشق يكبار به جامه اش خورده بود .از زاويه اي ديگر، از عشق مي ترسيد. ترسيد

نفسش تنگ مي شد، مثل آدمهاي آسمي ، اكسيژن كم مي آورد، اما در هر بار كه پسرك را مي ديد . شبيه جان دادن است
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 "پسر تقريبا. مانع از نزديكي بيشترش به او ميشد - الاقل از ديد شوكا -وجود اين پسر جذاب و زيبا رو، جنبه هاي منفي

عقل و منطق است، خانه او را داشت، تجربه ثابت كرده بود كه عشقهائي از اين دست بيشتر از دايره  سالنزديك به سن و 

بزرگترين عشقها به ويرانه اي بدل مي شود، از ظاهر پسر و خانه اي كه در آن زندگي مي كند پيداست كه بسيار ثروتمندند و 

او دختريست تنها كه با حقوق ماهيانه اش زندگي متوسطي دارد و نمي تواند تنگ خانواده پسر را خرد كند معموالگ چنان 

از طرفي خانه . دختري كه شغل متوسطي دارد و دور از خانه و خانواده زندگي مي كند چندان بهايي نمي دهند خانواده هائي به

شوند ه در يك خانه  يبزودي پدر و مادرش متوجه دلدادگي حميد به دختري م "حميد، درست روبروي خانه اوست و مطمئنا

را از ادامه رفت و آمد با او باز مي دارند، شوكا الاقل اين تجربه  متعلق به يك يهودي، اتاقي دراجاره دارد و آن وقت پسرشان

 .را دريافته بود كه فاصله فكري و اعتقادي پدر و مادها با جوانانشان از زمين تا آسمان است

ل پيش از آنكه جوانك دست بياندازد و قلبش را از سينه درآورد و ما. فوت و فن گريز را حاال خيلي خوب مي دانست شوكا

 .خودش سازد بايد تغيير مكان بدهد

مشرق زمين بيشتر با احساسات خام و نميه ماليخولياي خود زندگي مي كنند و بهمين دليل هم خيلي ناگهاني دنيا را  دختران

 .بر خود تنگ مي سازند

په ، خيابان وزيري يك بنگاه معامالت ملكي به او خبر داد كه در خيابان س. بسرعت دست به كار تعويض خانه اش شد شوكا

در بخش اصلي خانه نيز يك . در خانه اي متعلق به يك زرتشي يك اتاق مستقل با سرويس كامل به اجاره واگذار مي كنند

. گوئي سنوشت، بخشي از زندگي شوكا را با قوم ارمني هماهنگ كرده بود. دخانواده آرام و بي سر و صداي ارمني نشسته ان

 .صاحبخانه اجازه ملكش را به اين خانواده ارمني سپرده و اگر آنها تو را بپذيرند كار تمام است صاحب بنگاه به او گفت كه

 .شوكا باتفاق مدير بنگاه وارد خانه شدند، خانم خانه و دو دخترش فرياد كشان اورا بغل زندند وقتي

 ...ماري تو كجايي؟ دنيا را ببين چه كوچكه  -

و كناريك، وقتي او در مدرسه دانش بندر پهلوي درس ميخواند با او آشنا بوند ولي  خانه، آرمن و دو دخترش آشيك خانم

 .آنها زودتر از شوكا به تهران مهاجرت كردند

با اندام بلند و كشيده ، چانه اي تيز و چشماني آبي رنگ سراپا مهرباني بود و شوكا را چنان در بغلش مي فشرد كه  آرمن
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 .دخترها ماري گرفته و او را به داخل اتاقشان مي بردند. تانگار دختر ديگرش را يافته اس

 !...تو را خدا همين جا پيش ما بمون -

 !معامله تمومه: به مدير بنگاه گفت  آرمن

اين . سپيده دم روز جمعه، پيش از آنكه حميد از خواب بيدار شود اثاثيه اش را بست و يكسر به خيابان وزيري رفت شوكا

 .ارمني نشين بود "تقريباخيابان در آنروزها 

 .من اومدم! بچه ها! آرمن -

 14 فصل

 

بگذارند و  نياو ذره ب يزندگ ي، رو ديخانواده حم كروزي نكهياز ا ميو ب يفارغ از هر نگاه كنجكاو و آزاردهنده ا شوكا

 نيبهار آخر. ز كرده بود آغا يريوز ابانيرا در كنار آرمن مهربان و دو دخترش در خ يتازه ا يآرامشش را بهم بزنند، زندگ

جوانان ،  نهيدر س شهيكه هم يو افكار ناشناحته ا يشاد جوان هيكرد و شوكا با روح يم يط زانيرا افتان و خ اتشيح يروزها

زد و بعد از پشت سر  يبا نوك پا از سر راهش كنار م شيهايرا با همه سنگ انداز ياندازد زندگ يموج م يليدل چيبدون ه

ما اسب . افتي يدختر هجده ساله به سن خود مناسب م كي يگذاشتن عشق احمد ، حاال سبكبال و سبك روح جهان را برا

نبود كه  دياگر خورش!... ميآورد، بگو بتاز تا بتاز يمسابقه م دانيخودش را به م ياسبها زين ي، زندگ ميتاز يخودمان را م

آرمن از آن دسته . كرد يحفاظت م گرشيد آرمن را در كنارش داشت كه از او چون دو دختر دمادرانه تر و خشكش كن

دختران و پسران فرزندانش  ةاو هم يبرا. است دهيآفر ينقش مادر يفايا ياو را فقط و فقط برا عتيبود كه انگار طب يزنان

 نيرا در قلب آرمن تا آخر يتقابلش حس فداكارم يشوكا با مهربان. آنان فدا سازد ياش را برا يبودند و حاضر بود هست

. دانست يآن را م يداشت كه تنها خودش محل و جا نهيهم در س يگوهر يميجمع صم نيشوكا در ا. برد يم شيمرزها پ

از  ديحم. ساخت ياش را گرم و زنده ، و پر خون م نهيبود كه س دي، گوهر عشق حم يگوهر ارزشمند و دوست داشتن نيا

تا  امدين رونيشوكا ازخانه ب ديد يوقت ،يشوكا چنان آشفته و نگران شد كه بر خالف رسم و رسوم اجتماع يناگهان بتيغ

 : ديپرس ديحم. جلو درآمد هيهمسا. زد ! سركارش برود، در خانه ر
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 . مينگران شد، ما  ومدنيآناتول فرانس مزاحم شدم ، امروز خانم شوكا سركارشون ن يمن از قناد! خوام  يمعذرت م -

 :جوا بش داد  يحوصلگيبا ب هيهمسا

 ...كردن و رفتن ياسباب كش شونيا -

 

و  جياز پشت سر او را بداخل استخر آب پرتاب كرده باشد، گ يكس نكهيمثل ا د،يبست و حم ديحم يدر را محكم به رو و

از  ديحم... ابم؟يشهر بزرگ چگونه پرنده ام را ب نيا يكبوتر قشنگ من پر زد و رفت؟ حاال من تو يعني. بود ستادهيمنگ ا

 يشد و شهد و رنگش از البال ي، له م دهيرس يها وهيافتاد و همچون م يمعاشقانه  اسيبود كه زود در سرپنجه  يجوانان

 صدا زد يتاكس كيبسرعت . ديد يجز خود عشق نم يا دهيپد چيعشق ، ه يدائيهمچنانكه در شور و ش! ديچك يانگشتانش م

اش را پشت  يكرد كه پرنده فرار يم ازيو در همانحال هزار جور نذر و ن ديآناتول فرانس رسان يو خودش را به كافه قناد

 ديحم يآرزو. سازد يم يگرم و خواستن نشيريشاد وش يكافه را از جهچه ها يفضا شهيكه مثل هم نديبب يقناد يها نيتريو

و  نيريش. افكند يآ فتاب به هر سو م يبه گرم ياشعه ا شيبايكه ازچشمان ز دي، شوكا را د وستيپ قتيزود به حق يليخ

به خود  ديحم. در حركت بود نيباالتر از زم يمتر يچند سانت شهيداشت ، انگاركه هم ينرم و آرام قدم برم! دلربا و افسونگر

 ...شوكا رفت يراست به سو كيجرات داد و 

 

 !سالم _

 !يتوئ ديآه حم _

 !...نيترسوند يليشما منو خ يول! بله  _

 

 :زد و گفت  يلبخند شوكا

 ...ميزن يكارم با هم حرف م انيبعد از پا _

رفع هرگونه  يشوكا برا. كرده بود زيگوشش را ت يكافه قناد ريمتوجه شد كه از حد و مرز خود تجاوز كرده است مد ديحم

 :گفت يسوء تفاهم
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 !آرن ي، براتون م دينيبنش د؟يكن يم ليپس شما كافه گالسه م _

 

******* 

 

، با او مهر بانتر از  نياز ا ريبود و غ شيراحت شده بود ، پرنده سرجا الشيو رفت اما حاال خ ديگالسه اش را سركش دكافهيحم

 .سخن گفته بود  شهيهم

 يوز چند قدمهن. بود  دهيهنش پوش رايپ يرنگ رو يكت ساده خاكستر كي. آمد رونيب ينه شب، شوكا ازكافه قناد ساعت

 !...شانه به شانه اش راه افتاد ديدور نشده بود كه حم يازكافه قناد

 

 !نيانصاف يب يليشما خ_

 !... نيآه شمائ _

 

 .داشت يناراض يچهره ا شه،يبه عادت همه جوانان عاشق پ د،يحم

 ؟يخبر پا به فرارگذاشت يبا من آنقدر بد بود كه ب يگيهمسا يعني _

 

 ...آمده بود جانيدارد كامال به ه تيجوان اهم نيا ياو چقدر برا يزندگ ديد يم نكهياز ا شوكا

 

 ؟يشما هرگز مستاجر بود_

 چطور مگر؟_

 خچالي كي ديتو خر ياست، حت يموقت زشيمستاجر همه چ! كردن است يزندگ يموقت گرشيمفهوم د يخوب مستاجر _

 دينه؟ حم ايشود  يكند، داخل م يكه اجاره م يديخانه جد از در خچالي نيماند كه اگر صاحبخانه جوا بش كرد ، ا يهم وام

 .را ختم كند بحث نيخواست ا يبه عنوان موافقت تكان داد اما دلش م يسر

 دارم؟ يفردا امتحان رانندگ يدون يم!... شوكا  _
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 !... يكنم قبول ش يبرات دعا م! من يخدا _

 !متشكرم _

 ...خرم يكه م دميد يرنگ كروك يجگر»  سلريكرا«  هيرو گرفتم  قميتصد نكهيهم ضمنا

 ...ا.خوب مباركه _

 

و هورا بكشد  انداديراه ب اهوياز دختران ، ه يارياش مثل بس يكائيامر ياشراف لياتومب ديخر يانتظار داشت شوكا برا ديحم

 .برخورد كرد يدختر چقدر عاد نياما ا

 

 !يو آنطرف بر نطرفيمن ا))  سلريكرا(( فقط با ! ياتوبوس سوارنش گهيبه بعد د نيخواد از ا يدلم م _

 

هم مثل هر عاشق  ديحم. گذاشت نشان داد يم شيرا به نما فشيو رد ديسپ يكه دندان ها يرا با لبخند تشيرضا شوكا

هوس  چوقتيدانست كه شوكا ه ياما نم ديشوكا بگشا ياش را برو يزندگ نيرنگ يايدن يكرد تا درها يتالش م يصادق

 ينشستن در صندل يرا ساختن ، حت شتنيخو ي، خود زندگ بودناوكاركردن ، با مردم . نكرده بود ياشراف يزندگ كيداشتن 

گذرانده بود  يارمن يعمرش با خانواده ها شتريب. آورد يزنده ماندن بحساب م لتيفض ياتوبوسها را نوع يسفت و آهن يها

را قبضه  هرانمثل ت يشهر بزرگ يفن يقوم سخت جان تمام كارها نياكردند،  يكه همه شان زن و مرد از صبح تا شب كار م

و ساخت و عرضه انواع  يوگلدوز ياطينبودند ، خ كاريزنانشان هم در خانه ب. كاركردن بود نيكرده بودند و تنها هنرشان هم

 نيسنگدل كاركردن را آنهم در بدتر يدرخدمت زن ياز آنها كم نداشت تازه او از چهار سالگ زيچ چيوشوكا ه... ها ينيريش

 .آموخته بود طيشرا

 

 ...ردياش را بگ يتينتوانست جلو نارضا ديحم

 كنم؟ يكارها رو به خاطر تو م نيمن همه ا يكه بدون ستياصال برات مهم ن يعني _

 .شد از اوگذشت يبود و نم يپسرك خوشگل. اند اخت ديبه چهره حم ديدرخش يكه از عشق م يبار نگاه نياول يبرا شوكا
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 م؟يبخور يزيو چ مينيرستوران بنش هي ميخواد بر يدلت م _

و چشم در چشم او  نديشوكا بنش يتوانست روبرو يبار م نياول ياو حاال برا. شكفته شد يزيآم تياز خنده رضا ديحم دهان

 !....هرگز يتو زندگ يب!... دوستت دارم شوكا. ديبدوزد و از ته دل بگو

 دنشانيتوانستند هر آنچه مانع بهم رس يكه م يعاشقانه ، دو توده مذاب آتشفشان ياز احساس زيساله ، لبر ستيو ب جدهيه دو

و  نيريبود ش يعاشقانه پرداخته بودند، هركالمشان غزل يها يهر دو چشم در چشم، به غزل خوا ن. كنند رانيباشد و

 يفرصت ديحم!... نيكره زم يو مادرانمان ، مانند هزاران نسل بر رو مانند پدران! يعاشق يآوازها! ميبخوان!  ميبخوان... شكوفا

رگه  نيا. داشت يعاشق نبود ، مجنون بود، جنون عاشق كياو تنها .بود افتهي شيها يدگيشور انيسخن گفتن و ب يبرا

 .ندارد يبزند جز وصل و درهم ذوب شدن ، فنا شدن راه معالجه ا ياگر به جان جوان يازجنون عاشق

 :گفت  ديپر يم شيكننده از چشم ها هيخ يبرق كهيرا حائل تن كرد، بسمت شوكا خم شد و در حال شيدستها ديحم

 

كنم  يم يهرچه بخواه. نميب ينم يگريكنم راه د يفكر م يهرچ! ... بهتره يباوركن بدون تو مرگ هزار بار از زندگ! شوكا _

 !...يكه زن من بش يبمن قول بد ديفقط با

 

 كهي!... گفت يجمله را م نياحمد هم هم... ديشن يگرميمشابه د شنهاديپ كيبار  نيدوم يرنج ها ومرارت ها برا دختر شوكا

 يگرم و دلچسب ، چهره اندك يرا هم مثل احمد از خود دور كند، صدا ديخواست حم ينم. انداخت نييخورد، سرش را پا

آمد  يپوش خوشش م كيو ازهمه مهمتر او از مردان ش ديپسند يرا م ديمح ارانهيجذاب ، حركات تند و هوش يگوشتالود ول

 يلطف يحضور او هم زندگ ينداشت اما ب يجنون عاشق ديالبته او به گونه حم. پوشان جوان تهران بود كياو سرآمد ش ديو حم

 .بود مزود هنگا يليخ شنهادشيپ يجوان مال او باشد ول نيخواست ا يداشت و دلش م ينداشت، دوستش م

 

 :آشكار و روشن گفت  يخود داشت ، خپل يكه بخلق و خو يبا آن اعتماد د،يحم شنهاديدر برابر پ وكاش

 !...ميرو بشناس گهيهمد شتريبگذار ب!... جان ديحم _
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 :اش بودگفت  يذات تيبا همان هول و شتاب كه خاص ديحم

خواهد فرش بخرد و از  يم يكيشناخت مال معامله گراست،  ه؟يعشق باالتر از هرشناخت يكن يفكر نم ه؟يمقصودت چ _

عشق  يول زا،يجور چ نيازا... چند رج خورده ، چند گره داره. اومده تيپرسد تا اول بداند از كدوم وال يشناسنامه فرش م

 !....شناخت نداره يبرا زيچ چياز خود عشق، ه ريغ

 

در  اندازديب رياگر مرا تنها گ!... آ تش گداخته است كپارپهيپسر  نيا. دكر ي، جوانك را برانداز م يبا احساسات مشابه شوكا

 ...زد يهمچنان حرف م ديحم!... ترسم يمن م ايخدا! ... كند يلحظه ذوبم م كي

آفتابه  نيخواد مال هم باشن ا يشن و دلشون م يدارن ، عاشق هم م يدوست م نن،يب يرا م گهيدو تا دختر و پسر همد _

 !.كشه يها منو م يرونيلگن صد دست ما ا

 

كنند اما چگونه؟ خانه شان كجا ست؟  يشوند، ازدواج م يخوب دو نفر عاشق هم م! ديشياند يهم م يگريبگونه د شوكا

 ...د؟يآ  يازكجا م شانيو لوازم زندگ هياثاث

 

 .داد  يادامه م كنفسيهمچنان  ديحم

تو اون خونه  يهرچه بخواه! دهيطبقه شو بما م هيخوب حاج آقا ! سه طبقه س ! بزرگه يليخونه ما خ م،يكن يبا هم ازدواج م ما

 !... نهيتام ثياز هر ح مونيزندگ! يالزم ندار يا هيزيجه!. هست 

 

و دوخت و بتن خود و عروس كرد اما  ديمشتركشان را بر يهمه مشكالت زندگ قهيو ظرف چند دق ي، بسادگ ديحم كهيدرحال

 كيكه حاال فقط  يتوانست دختر يبود و نم يخانواده ثروتمند و اشراف كيطبعا  د،يخانواده حم. كرد يفكر نم نطوريشوكا ا

مناسب و  يا هيزيبزرگ، جه يليآناتول فرانس، بدون حضور فام يقناد هشغل دركاف كيزاهد محله دارد و  خيمادر در ش

تحت  1330سال يگرچه فضا.رديساله شان عاشق او شده بپذ ستيو منزلت خانواده، تنها بخاطر آنكه پسر ب درخور شان

شد ثروت خود را  يحاضر م يدار هيكرده وكمتر سرما شانيداران را منفعل و پر هي، سرما انهيچپ گرا التيتما ريتاث

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٨

 يوجه كوتاه نم چيآمد به ه يم انيشان به م يمصالح خانوادگ يپا يرا به رخ مردم بكشد اما وقت تشياشراف ايبگذارد  شيبنما

را  تيو اشراف يدار هيزدند، سرما يو زحمتكش جا م ريكردند، خود را از نظر ظاهر فق يم يظاهرا شكست نفس... آمدند 

 . نكرده بود رييتغ زيچ چياما در باطن، ه ددانستن يمذموم و ناپسند م

 كي، او  رفتيپذ يوجه نم چيرا به ه هيتوص نيا ديبخرج بدهد و حم يصبور يخواست كم يم ديشوكا از حم ليدل نيهم به

جهت هم بخاطر  نيداشت و به هم ياز سر راه برم ليو تخ اليو ساده انگار بود و همه سشكالت را در عالم خ كيجوان رومانت

گداخته دركف دستش گذاشته  يا لهيم يگوئ. اش درهم رفته و ناراحت بود هكرد چهر يم يشوكا او را دعوت به صبور نكهيا

 د،يعشق حم يگذشت حرارت وگرما يكه از عمر عشقشان م هيهر لحظه و هر ثان. پرت كند يبسرعت آنرا بجائ دياند و با

 يعاشقانه اش را رو تو شگفت زده هرم كلمات و جمال د،يد يرا م ديحم يها يشوكا همچنان عاشق. شد يصد برابر افزون م

خودش  ينبود، ترسش از زندگ ديترسش از حم. ديترس يبازهم م يآمد ول يكرد، خوشش م يتن و بدن خود حس م

 ،يروستائ يزندگ ي، برا يشهر يدار هيداشتند اما سرما يخوب يخانواده اش در روستا كه گرچه وضع مال ش،يگذشته ها.بود

 ديتازه بعد از آن فرار پر دردسر از خانه خورش. كرد يم ريآنها را تحق يدهات برچسب كيقائل نبود و با زدن  يلتيفض چيه

 !...ردشينپذ گريممكنست او هم د

 

 شيرا بنما ي، جنون عاشق ياضاف يتند و پلك زدنها يچشمانش، با چرخشها. شد يتر م دهيهر روز عاشقانه تر و شور ديحم

 .نشست يكرد و شوكا هم مصرانه به عقب م ير مازدواجش را تكرا شنهاديگذاشت و مرتبا پ يم

 

 چكاره ان ؟ لميهستم؟ ازكجا اومدم؟ پدر و مادر و فام يمن ك يدون يتوچه م! ديحم_

 

 :داد  يو با خشم و خروش پاسخش م ديكوب يم نيپا بر زم ديحم

 يم يپسندن و با هم زندگ يرو م گهيهمد يكنم ، دختر و پسر يفكر م هايمن مثل اروپاث!... سيمهم ن زهايچ نجوريبرا من ا _

 كنم؟ يخوام با پدر و مادر تو عروس يمگه من م! كنن

پدر  دونميتا اونجا كه من م ؟يپدر و مادرت چ يجالبه ول يليهم محترمه و برا من هم خ يليخ! توس دهيعق نيا! جان ديحم_
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 ديها با لياما ما فام نيكن يزندگ نيشما بچه ها بر!... دن يم تياز خود عروس اهم شتريب يليعروسشون خ ليو مادرها به فام

 .ميكن نيرا سبك، سنگ گريهمد

 

و شوكا با خودش ... داند ي، قدر عشق را نم ستيكرد كه دوستش ندارد، مثل او عاشق ن يرفت او را متهم م يبار نم ريز ديحم

دارد كه او هم مثل همه دختران خوشبخت روزگار،  يبيخواست ، چه ع يو عشق و شوهر م يجوان بود ، دوست. ديجنگ يم

 !يو شكستن بايو ز فيظر يبراست يساله خوشگل و مامان ستيو ب جدهعروس و داماد ه. داشته باشد يو بچه ا يشوهر

... لباس ها نيومدرن تر نيباتريبودئد، با ز نيتريپشت و يزدند، درست مثل عروسكها يقدم م ابانيدر خ يدوتائ يوقت

 ...پوشاند يرا م شانيسر تا پا يگر و آتشپاره ، بخار معطر جوانافسون

 

 ش،يهر روز از روز پ. آمد يم شيو پ ديكوب يبولدوزر، جاده عشقشان را م كي ن،يسنگ ونيكام كي هيدرست شب ديحم

بولدوزرش خواهد انداخت و له اش خواهد  ريكه اگر دماوند هم سد راه عشقش شود ز ديرس يو مجنون تر، بنظر م داتريش

آنقدر او را تحت فشار گذاشت كه  ديحم كشبي... افتاد ياز پا م شتريهر روز ب ينيقدرت سهمگ نيكرد و شوكا در برابر چن

زد  يو چنان از ته دل زار م. در آغوش آرمن انداخت كسرهيكنان به خانه برگشت و خودش را  هيشوكا تحملش تمام شد،گر

 ...اش فشرد نهيرمن وحشتزده او را محكم به سكه آ

 

 !...مملكت قانون داره. كنم يم تيازش شكا يرم كالنتر ياالن م نيكرده؟ هم تيتو را اذ يچه كس! دخترم _

 ...اشك آلودش را به چشمان متعجب آرمن دوخت يچشمها شوكا

 

 نقدريآخه من چرا ا!... ركننيفرسنتن منو دستگبگو پاسبان ب يبروكالنتر!... كنم يم تيخودم خودمو اذ! خودم آرمن _

 ...بدبختم؟

دختران آرمن از . شوكا را نوازش داد يبلند و مشك يموها... اش چسباند نهيمادرانه اش، سرشوكا را به س تيميبا صم آرمن

 ...دنديدو رونيشوكا از اتاقشان ب هيگر يسر و صدا
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 !...شده آرمن يچ _

 !...دونم ينم _

 زه؟ير يچه جور اشك م ينيب يمگه نم!. اريزود برو دستمال ب _

 

 :شوكا بحرف آمد يقياز گذشت دقا بعد

 !يبا من ازدواج كن ديگه با يخوب كه دوستش دارم به من م يليپسر خ هيراستش  _

 .گفتند يآشكار يو دو دخترش با شاد آرمن

 !...هيخوشحال هيپس گر!...  كيخوب تبر -

 !... هيبدبخت هينه آرمن،گر -

 . ديبا لهجه مخصوص ارامنه پرس آرمن

! هيبدبخت يگيم گهياز طرف د ،يپسره خوبه و دوستش دار يگيطرف م هيآرم ، از  يسردرنم ؟يگيم يدار يدونم چ ينم

 !آرم يمنكه سر در نم

 

 .اورديب رونيآنها را از اشتباه ب ديكه با ديفهم شوكا

فرشاشونو به  شتريب!.... هم خوبه ، باباش تاجر فرشه شونيزندگ په،يهم خوشگل و خوش ت يليخ! هم خوبه يليپسره خ _

 .از مادر شان نداشتند،گفتند يدخترها كه دست كم!.... كنن يآلمان صادر م

 ؟يكن يم هيچرا گر ؟يچرا معطل!....خوبه.  يليخ يكه گفت نهايهمه ا _

 

 .تازه كرد ياشكش را گرفت و نفس شوكا

 دايمادرمو پ هايآورد، تازگ يسرم م يچه بالث يتو بندر پهلو ادتونهيخانم جون كه ... كه من چقدر تنهام نيدون ير مشما بهت_

 يروستا زندگ هيراستش از دستش فراركردم برگشتم تهرون ، اونا تو .  ميشناس يرو اصال نم گهي، ما همد دهيچه فا يكردم ول

قصه  رن؟يبرا پسرشون بگ يدختر روستاث هي شنيحاضر م يان، چطور پدر و مادر پولدار يروستائ يكنن و درست و حساب يم
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 !...زن پسر پادشاد بشه تونهينم چوقتيدختر چوپان، ه!... دختر چوپان و پسر پادشاه ، دروغه

 

 :گفت  يپر صالبت يبا صدا آرمن

خونه من  انيب ،يهم كه دار ايو را كيروس و كنار، ما شتيمن مادرت، بچه هام خواهرت ، قوم و خو ؟يازچه نگران! دخترم_

! باره يهنر م هياز هر انگشت دختر ما !... مث تو داشته باشن يهم دلشون بخواد عروس خوشگل و ملوس يليخ ،يخواستگار

. كنن رو اداره يزندگ هيتونن  يدارن، اونا هستن كه م تيدخترا شخص نجوريا. بزرگه ، روپاش واساده يكافه قناد هي ريمد

 ...ميريجشن بگ ميخواه يم! زود پاشو ، برو دست و صورتو بشور! زود

 

 .آرمن او را متوقف كرد ديشوكا از جابلند شد تا سر و صورتش را بشو يوقت

از اول درست و  ديبا ييزناشو يزندگ هيگم، خشت  يبهش م قتويهمه حق! خوام باهاش حرف بزنم  يمن خودم پسره را م _

 !...بشه دهيمحكم رو هم چ

 !ش با من هيخونه، بق اديپسره ب بگو

 

********** 

و كراوات  دهياش را پوش يائيتاليكت و شلوار خوش دوخت ا.زنگ در خانه شوكا را بصدا درآورد دينه شب حم ساعت

آرمن ، شوكا  هيطبق توص. برد يرائياو را به اتاق پذ كراستيمقدم گفت و  ريآرمن به او خ. زده بود شيآرو قهيبه  يسرخرنگ

آرمن، بعد از . انداخت يضرب آهنگ تند قلبش داشت او را از پا م انتظارو  جانياز شدت ه يدر اتاق دخترها نشسته بود ول

مرده و از مادرش كه  يشوكا سخن گفت، از پدرش كه در جوان يزندگ يساده و روشن از ماجرا يليتعار فات مرسوم ،خ

در خانواده  ي، زندگيگذراند و بعد فرار از چنگ نامادر يرا م يسخت ين پدر، سالهادست ز ريكند و شوكا كه ز يشوهر م

 .كه او عاشقانه دوستش دارد يو سرانجام حس و حال قشنگ دختر ياداره زندگ يشرافتمندانه شوكا برا ،كاريارمن يها

 

شده اما  تي، آزار و اذ يروح طيشرا نيآمده، در بدتر ايكه در روستا بدن يكن يزندگ يخواه يم يباشد كه تو با دختر ادتي
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 .بكن، بعد برو و با فكر باز گرد يدار يهرسئوال.. ازدواج كردم يروستائ يكه ندانسته با دختر ي، فردا نگوئ فتادهياز پا ن

 

كافه  ريمد ،يپوش تهران كيدختر ش نيپس ا. شوكا گرد شده بود يزندگ يو ماجراها عيوقا دنياز شن شيچشمها ديحم

 هستند؟ يآناتول فرانس، از ده به شهر آمده بود؟ پدر و مادرش دهات ديو نور ام ،يمشهور نادر يقناد

 .بود نديخوش آ شيآرمن برا يصدا آهنگ

، سه  ميما ارامنه او را مثل بچه مون بزرگش كرد يكرده ، راستشو بخوا يزندگ يارمن يخانواده ها يشوكا در تهرون تو _

كنارش  ري، مثل ش يمادر زن چهار تا مادر زن دار كي يبجا! ومن اي، را كيماروس ،كنار! داره  يچهار تا مادر درست و حساب

 ...؟يگ يم يكنه حاال چ يم يمن زندگ شيپ نجايهم شوهر نكده ا ي، تا وقت ميستاديا

 

 ريناپذ يريس شاني، روح و تن و اشتها يپر شور ، پر انرژ. پردازند اليو خ ستيآل دهيا شتريسن و سال ب نيدر ا جوانها

بود ،  ريناپذ يريس يعاشق. خواست يم نهاياز ا شيب دياما حم. بلعند ينفس م كيو  كجايرا  يجهان نياست، همه نعمات ا

دختر  نيكرد، او ا يفرق نم شيبوته هم عمل آمده بود برا ريشوكا از ز راگ د،يطلب يشوكا را م زانشيهمه وجودش ،عز

 .داد ينم تيخواست و به كمتر از آن هم رضا يرا م بايز اريجوان با آن تن و بدن نرم و گرم و بس

 

من عاشق شوكام و مرگ بر ! گم يپرده م يب يليخ! خوام يم نيكه شما گفت يمن شوكا را با همه حرفهائ! خانم آرمن  _

 !...دم يم حيشوكا رو ترج يب يزندگ

 

 .دانست يجوان بود و حس و حال جوانان را خوب م يهم روزگار آرمن

اگه اونا هم موافق بودن ، من دخترمو با . يبا پدر و مادرتون حرف بزن ديبا يول! سين يشك و شبه ا چيدر مورد شما ه _

 .دم يتا پدر و مادرتون موافقت نكنند شوكا را به شما نم! دم يبه شما م طيشرا نيبهتر

 

بود اما هر طرح و  اوردهيرا اصال به حساب ن لشيران عاشقانه اش شده بود كه نقش پدر و مادر و فامآنقدر غرق در بها ديحم

 .ستيمحاسبه در امان ن نيعشق از ا. گذارد يم شيو مشكالت را به نما كنديدر عمل خودش را باز م يبرنامه ا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٣

 

 !...نيبه من ده روز وقت بد! پس خانم آرمن  _

 .ام حجت كردمقتدرانه با او اتم آرمن

هرگز سر راه  گهيخوام كه د يازت م يكن يازدواج راض نيپدر و مادرت رو به ا يفقط ده روز، اگه موفق نشد! خوب اريبس _

 !بسشه گهيد دهيكش يزندگ نياز ا يدخترم به اندازه كاف! يدخترم سبز نش

 .داشت يگريخواهش د ديحم

 از دخترتون داشته باشم؟ يتونم عكس يم _

 مقصود؟ _

 .انيبا من راه م ننياگه عكسشو بب! خوام به پدر و مادرم نشونش بدم يم _

 

 :لحظه بود كه آرمن شوكا را صدا زد نيا در

كه  يديحاال برو اون عكس جد. خان ده روز وقت خواسته تا با پدر و مادرش حرف بزند ديحم! ميما حرفامونو با هم زد _

 .اريب يانداخت

 :دكر ديرو به حم بعد

 !...يگردون يبعد از ده روز اونو برم! امانته شتيكنم پ يكه بهت م ينونيعكس با اطم نيا _

 

****** 

از شوكا را نداشت ،  يلحظه طاقت دور كيكه  ديحم. نبود دياز حم يخبر چيروز از مهلت ده روز ، هنوز هم ه نيهشتم در

از آهن  يزيتبر يپدر و مادرها. مبارزه اعصاب شكن است كي ريدرگ ديدانست كه حم يشوكا م. دود شده و به هوا رفته بود

دختر  يبرا ايآ. ديچرخ يمحور م نيشوكا دور ا يهمه سوالها. رود يم شيپمحكم ترند و نرم شده آنها، تا مرز محال هم 

تهران گذاشته بود و  يخود را بر دوشها نيدم غروب بود ، تابستان فشار سنگ ست؟ين يروستا زاده ، در كلوپ اشراف جائ

كالهش را برداشت  رعتبه س. اناتول فرانس شد يوادر كافه قناد زانيعرق ر يسرگرد ارتش كي. شهر حالت خفقان داشت
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است اما افسر  يمشتر كيشوكا فكر كرد كه . به سراغ شوكا رفت كراستياش را گرفت و بعد  يشانيو با دستمال عرق پ

 .كرد يخودش را معرف

 !...دمي، دوست حم يقادرمن سرگرد  _

 

 ...افتاد يصندل يحس و حال رو يخبر بد ، ب كيو بدن شوكا در سموم سرد  تن

 جناب سرگرد؟ هيموضوع چ _

 ...دهيخواب مارستانياون تو ب... د؟يحم ياحوال پرس نير يمن اومدم بگم چرا نم _

 .ديپر يم نييشوكا باال و پا نهيدر س قلب

 

 سرش اومده؟ يچه بالئ _

 !...مارستانهيحاال هم ب ميزده اما نجاتش داد يدست به خودكش اكيبه خاطر شما با تر ديحم _

 

 .شربت قند درست كرد شياز گارسون ها برا يكي. شوكا راه افتاد يشانيپ يعرق سرد رو يها دانه

 !...عالجش آب و قنده!  نييفشار خونتون افتاده پا ديشا _

 يكه من م يحالت نيا!... و پاتال هاست ريفشار خون مال پ! فهمه يفشار خون نم يه معناساله ك جدهيدختر ه. ديخند سرگرد

 !...فشار عشقه نميب

 كنم جناب سرگرد موضوع از چه قراره؟ يخواهش م _

 

 :كرد گفت  يحلقه حلقه از دهان خارج م ييبايكه دودش را به طرز ز يآتش زد و در حال يگاريس سرگرد

 يما چه جور!... گفتن نه  يو م ستادهيلنگه پا ا كياونا . بود ريبا مادر و خواهرش در گ يحساب ديحم هفت ، هشت روزه نيا _

 !...فراموشش كن!... گهيم يخونه ، حاج آقا چ مياريو ب ميريو كس و كار رو بگ ليبدون فام يدختر دهات هيدست 

 

 ...افتاد يم رونيشده و قطره قطره از كاسه چشمش ب ليشوكا به اشك تبد كرهيپ يتمام
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 .كند ريخدا آخر و عاقبتشان را به خ! واقعا عاشق و معشوقند نهاينه بابا ا. به چهره شوكا انداخت رتياز سر ح ينگاه سرگرد

از شانس  ديشا!... خوابه يخواره و م يكنه و م يم دايپ اكيدونم از كجا تر يشه، نم يروبرو م يبه مخالفت جد ديحم يوقت _

 يمنتقل م يراز مارستانيزنه ، فورا اونو به ب يم رونيكف ب دياز دهن حم نهيب يتو اتاق و م رهيادفا خواهرش مشما بود كه تص

 !...كنن

 

 :ديپرس يانكه خودش بفهمد دست سرگرد را گرفته و ملتمسانه م يبر خالف تمام آداب و رسوم ، ب شوكا

 ...تو را خوا حالش چطوره؟ خطر ازش گذشته؟ _

من !... شه يگرده خونه و دعوا دوباره شروع م يو بعد برم مارستانهيتو ب ديحم يدو سه روز. تازه اول ماجراست يول! بله _

 !...ده يها تن به قضا نم يزود نيشناسم، به ا يرو خوب م ديمادر حم

 

و روز بعد از د ديگرچه حم. برود نشيديتوانست به د ينم مارستانيدر ب ديبا توجه به حضور مادر و خواهر حم شوكا

با شوكا  ديزد مادر و خواهران همچنان در مخالفت با ازدواج حم يآمد و همانطور كه سرگرد حدس م رونيب مارستانيب

 .پابرجا بودند

 

 ...ظاهر شد يهفته بعد دوباره سر و كله سرگرد در كافه قناد كي درست

!... نيباخبر بش زيخواد شما از همه چ يدلش م ديام اما حم يدم ناراض يكه انجام م يتيمامور نيمن از ا! خانم نيبخش يم _

دوباره دست به  ديو التماس و مخالفت قرص و محكم مادر ، حم اديداد و فر يروز سوم بعر از بازگشت به خانه و بعد از كل

 .بردند مارستانيبا شما بود كه متوجه موضوع شدند و زود او را به ب سباز هم شان نكهيمثل ا يزد ول يخودكش

 ...حالش چطوره؟ نيتو را خدا بگ _

 !...خونه مشيو برد ميديكش رونشيخودش كنده بود ب يهم كه برا يچاله ا نيخوشبختانه از دوم _

 !...خدا را شكر _

 ...هنوز ماجرا تموم نشده نيصبر كن _
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 .شد يم يعرق پر و خال يانداخت كه مرتبا از دانه ها يبلند سرگرد نگاه يشانيوحشت زده به چهره خونسرد و پ شوكا

ره  يچه مرگشه كه مرتبا م ديحم نيپرسه ا ياز خانم م سيجور ن ديحال حم نهيب يآد خونه و م ياز حجره م يحاج آقا وقت _

دختره را  ديخوب بر گهيكنه و حاج آقا م يم فيحاج آقا تعر يرا برا هيخواهرش از ترس همه قض... آد؟ يو م مارستانيب

 يم يوونگيبه خاطرش د ديداره كه حم يزيالبد دختره چ. شه قضاوت كرد يمكه ن شيپ شيپ. هم مناسب باشه ديشا نينيبب

 ...كنه

 

 .كرد يزده به سرگرد نگاه م رتيبا چشمان ح شوكا

 خوب؟ _

مرتب  زيداده كه همه چ غاميپ ديحم... منزل شما انيب ديقراره شب جمعه، مادر و خواهر بزرگ حم ن،يخوب كه شما باش _

 !...فتهيبه دستشون ن يباشه كه بهانه ا

 ؟يچ ديپس خود حم _

 .اديهم تا آن شب حالش خوب بشه و ب ديشده، شا فيضع يلياون خ _

 . بود دهيرا ند يسكه زندگ يرو نياو ا... كرد يشوكا كالفه و خوشحال ، دو حالت متضاد را تجربه م يرفت ول سرگرد

 پانزدهم فصل

يكجور تشويش و نگراني . تمام شبي كه قرار بود فردايش، مادر و خواهر حميد به خانه آرمن بيايند در بستر غلتيد شوكا

آيا مادر و خواهر حميد كه آنهمه با ازدواج او و حميد . خالصي ناپذير، مثل يك موش سمج او را مي جويد و آزارش مي داد

دست از سر پسرمان بردار و راحتش بگذار يا مي خواهند او را محكم بزنند سره  دكه بگوين مخالفت ورزيده بودند، مي آمدند

 .را از ناسره تشخيص بدهند

اين دو حوجود مي آمدند تا مسير زندگي ! روز نيز با اينكه سرش گرم كار بود دلش سرگرم شورش و عذاب و دلواپس تمام

شب جمعه مادر و خواهر حميد در خانه . بوط نبود و بنوعي هم مربوط مي شدواقعه اي ه به آنها مر.آينده اش را رقم بزنند

 ...آرمن را زدند
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پشت سرش شوكا در شيك ترين لباسش، يك دوپيس، بلوز . ، آراسته و پاكيزه، از مادر و خواهر حميد استقبال كرد آرمن

علت آماده باش مداوم، ارغوانيكرده و تشويش و اضطراب چهره اش را به .مشكي باخطوط قرمز و نارنجي و دامني سپيد

 .زيباتر جلوه اش مي داد

مادر حميد . بزرگتر حميد، به گونه دختران تبريزي، آرايشي كمرنگ داشت و روسري كوتاهي بر روي موهابسته بود خواهر

و عريض، او را چادر بسر داشت، قامتي متوسط، پوستي بسيار سپيد ، موهائي روشن، چهره اي گوشت آلود و سينه اي پهن 

به نگاه جستجوگر كاراگان نبود خانه و ساكنينش را زير گردش  اهتبا نگاهي كه بي شب. زني صاحب قدرت جلوه مي داد

دو سه بار، بي آنكه پنهان كند كه دارد عروسش را در ترازوي ذهن وزن مي كند، شوكا را زيرو رو . چشمان خود گرفته بود

مادر و دختر . بود يهااش به عادت هميشگي ايرانيها، گله و شكايت از روزگار و بيمار حرفهاي معمولي و بخش عمده. كرد

هيچ . طوري بهم فشرده نشسته بودند كه اگر از پشت سر نگاهشان ميكردي به دوقلوهاي بهم چسبيده شباهت داشتند

كه اگر حميد و خودكشي هاي  مدارائي در كارشان نبود، سخت دل و سخت پسند نشان مي دادند و طوري وانمود ميكردند

از . از نوشيدن چاي هم به خاطر منكرات ديني خودداري ورزيد "مادر مخصوصا. اشتندمكررش نبود قدم به آن خانه نمي گذ

نظر آن زن،زندگي شوكا در خانواده هاي ارمني، با اعتقادات خاص زمانه خودش، جاي حرف و ايراد داشت، روشنفكريهاي 

و بلند به جامعه بشري نگاه مي كند،  يهخريدار نداشت اما زندگي شوكا نشان مي داد كه او از يك قله رفمذهبي مانند امروز 

اعتقادش به خداوند كه مبدا و مقصد همه مذاهب توحيدي است او را از هر گونه تعصب خام دستانه روزگار دور نگه 

ابعاد زندگي، براي خود مقررات خاصي داشت و آن را  اما خانم جان از گروه زنان اشراف منش بود كه در تمامي. ميداشت

مي دانست براي او مساله اي بنام عشق نه تنها فاقد ارزشهاي اخالقي و اجتماعي بود بلكه با نظر تحقير بر آن مي  االزم االجر

بو دكه حاج آقا  او معتقد. نگريست و بهمين دليل پايبندي عاشقانه پسرش حميد را به شوكا، بحساب جادو جنبل مي گذاشت

و دختري متناسب با شئونات خانوادگي برايش شيريني مي خوردند و  كردندو خودش بايد براي حميد دست و آستين باال مي 

بهمين دليل آمدن به خانه خانم آرمن را با اراه پذيرفته و اگر آزاد انديشي شوهرش حاج آقا تبريزي در مساله انتخاب 

و آزادانديشي حاچ آقا  يدنمي گذاشت و او بعدها هرگز اين فشار و تهديدات پسر ارشدش حم همسر نبود، قدم به آن خانه

 .را به شوكا نبخشيد
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جان دليل ديگري هم براي مخالفت با ازدواج پسرش با شوكا در آستين داشت اين دختر از روستايي در شمال كشور به  خانم

و دور از شان و مرتبه خانوادگي حاج آقا تبريزي است كه عروس تهارن آمده، پدر و مادرش در دهات زندگي مي كنند، 

دهاتي بخانه بياورد كه معلوم نيست چرا در شهري مثل تهران با آن همه حوادث خطرناك كه در كمين دختران جوان 

 .نشسته، او تنها و دور از فاميل و در يك خانواده ارمني زندگي ميكند

به  "ه خانم جان غير قابل تحمل بود براي دختر و پسر جواني مثل شوكا و حميد ، اصالاين موانع كه در مغز و انديش البته

ما عاشق و ديوانه هم هستيم، با تمام احساس و عالقه مي خواهيم با هم زندگي كنيم و شهد وجود هم را . حساب نمي امد

ه خانم جان در اولين لحظه ورد به خانه خانم بايد توضيح داد ك. بدرون خودبكشيم و در برابر هيچ مانعي هم كوتاه نمي آئيم

آرمن و تماشاي عروس آينده اشت دچار تكان سختي شد، چون تصور مي كرد با شكل و شمايلي دهاتي گونه روبرو مي شود 

آيند نبود اما وقتي چشمش به  خوشكه در آن عصر و زمانه به علت دور افتادگيهاي روستاها از شهر هاي بزرگ، چندان هم 

كا افتاد او را نه دختري امل و دهاتي، بلكه عروس آينده اش را يكي از شيكپوش ترين و خوشگل ترين دختران شهري شو

. طبيعت فرقي بين انسان روستائي و هشري نگذاشته، تنها لباس و ظواهر شهري است كه اين تفاوت را بچشم مي كشد. ديد

ا خوشگل بود، كمر باريك ، باسن برجسته، سينه تازه به شكوفه شوك. نگاهش روي چهره و پيكره شوكا ميخكوب شده بود

سخن گفتنش حساب شده و شسته و رفته، كالمش پاكيزه و بي نقص، جاي . نشسته، رنگ و رو نشان از سالمت كامل مي داد

ي مهربان تر بنظر مي خواهر حميد كم. پسر از او بود بودنگناهش ر. ايراد نبود اما از نظر مادر حميد، اين دختر گناهكار بود

بيشتر از حميد ميگفت و اينكه پسر ارشد حاچ آقا است و يكروز بايد صنعت فرش حاج آقا را بچرخاند و چه عيب . رسدي

طرفين  ائياينگونه سخن گفتن ها نوعي مجلس آر. ام شود و دنباله كار پدرش را بگيرد«دارد كه هرچه زودتر زن بگيرد، آ

 .ز هم چنين استمعامله ازدواج است و هنو

 .نوبت آرمن بود كه از دخترش حرف بزند حاال

شوكا دختر منه، شوكا را من نزاييدم اما مثل اين دو تا جوجه اي كه زائيدم دوستش دارم، به حميد جان هم گفته ام مادرش  -

شوكا درس و . ن تهرونآنجا آب و ملكي دارن، ولي نه شوكا حاضره توي ده زندگي كنه و نه اونا حاضرن بيا. در روستاست

و گلدوزي وآشپزي از هر انگشتش هزار هنر مي باره، اگه اين پيوند سر بگيره  يتحصيلشو نيمه تمام گذاشته ولي در خياط
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 .خودم همه كار براش ميكنم

ا دوباره به ته دل راضي نبودند اما مي دانستند هر نوع مخالفتي حميد ر. مادر و خواهر حميد رفتند، بهانه اي دستشان نبود -

ازدواج حميد و .... دوبار از كام مرگ بيرونش كشيدند اما بار سوم آيا از چنين شانسي برخوردار مي شوند؟. كام مرگ مي برد

روز حميد در حاليكه صداي خوش آهنگ زنگوله ها از گلويش برمي خاست پيش شوكا  انشكا را گردن گذاشتند فرداي هم

 :آمد

مخالفت نكرده ، امروز هم خانم جان و خواهرم رفتن بازار زرگرها و گردن بند و انگشتر برات  عزيزم، نازنيم، حاج آقا -

 !خريدن

نكند اين خانم جان هم شبيه آن زن . بفكر فرو رفت، او تازه از دست ناماردي اش خانم جان نجات پيدا كرده است شوكا

گردو نيست، آخرين جمعه پيش از عزاداري محرم و صفر،  هر گردي.... سنگدل با من رفتار كند؟ اما به خودش دلداري داد

انشاء ... و گردن بند را به گردن و انگشتري را به انگشت شوكا نشاندند  مدندخانم جان و خواهر حميد دوباره به خانه آرمن آ

 .اهللا عروسي هم بعد از محرم صفر

 

ز هم نمي گذشت، يكديگر را چنان عاشقانه مي شوكا و حميدع پيچيده در شوالي رنگين عشق، يك لحظه دور ا زندگي

هر دو پراشتها، بوسه خواه، تن طلب اما قانون زمانه غير از آن مي . خواستند كه گاهي درد ناشي از عاشقي آزارشان مي داد

يد براستي در اين ميانه حم. هيچ لبي گرماي بوسه اي را نخواهد چشيد فتاد،تا پيش از خطبه عقد، هيچ اتفاقي نخواهد ا. گفت

او را . جنون عاشقي داشت، هرچه مي ديد، هرچه توجه اش را جلب مي كرد، هرچه زيبا بود، فقط براي شوكا مي خواست

. شوكا را ببازي بگيرد ايسوار بر اتومبيل كرايسلر كروكي اش مي كرد، كروكي را مي كشيد و مي گذاشت باد، ابريشم موه

 ...زد و زيباترش مي كنددسته اي از موهايش را روي پيشاني بري

سر پل تجريش، بوستان تجريش، بالل و گردو و بستني، و : تا دير وقت به گردش و چرخش در شهر مي گذراندند شبها

شوكا يكسره خواهران و برادران ارمني خود را و . نگاههاي مشتاق مردم كه آن عروسكهاي زيبا را به يكديگر نشان مي دادند

عزيزان، همه خاطره هايشان را حميد با امواج پي در پي عشقي به وسعت  آنهمه . از خاطره برده بودشبهاي كلوپ ارامنه را 
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هيچ چيز، هيچ كس، هيچ منظره اي نبايد يك لحظه توجه عاشقانه تو را از من . دريا بلعيده بود و باز هم بيشتر مي خواست

 !بگيرد

زائران . سي بززگي بود، بي خيال براه خودشان ادامه مي دادندعاشق، در فضاي آن روز پايتخت كه آبستن حوادث سيا دو

بارگاه مقدسي بودند كه برايشان آنچه در مسيرشان مي گذشت مهم نبود، حس نمي كردند، بگذار جوانها در خيابانها در 

زندگي فرو كرده  به رگ و ريشه درخت "خرطومهاي نازكمان را مستقيما مادعواي هفتاد و دو ملت بر سر و كول هم بزنند ، 

 .و شهد جواني خود را از زندگي با مي ستانيم

يك نوجوان هفده و هيجده ساله از سياست ... آنقدر تجربه زندگي پيدا كرديم به دنياي سياست هم سري مي زنيم وقتي

 !بازيهاي مافياي پشت پرده چه مي داند

از ته دل مي خنديدند و نمي دانستند كه حادثه براي  جوان بهر حادثه و هر اتفاقي كه بر سر راهشان سبز مي شد، عشاق

حادثه بالي ناگهاني است كه از هر گوشه اي سر بر مي . جوانها تنها از يك كمين گاه بيرون نمي جهد و راه بر آنها نمي بندد

 .را بر آنها بست در يكي از شبها كه حميد و شوكا دوش بدوش هم در خيابان حشمت الدوله راه مي رفتند، دختري راه. آورد

 اين آقا پسر شيك و پيك كيه، ناقال، عجب تيكه اي تور كردي؟! ايواي، شوكا، تو اينجا چه مي كني -

خانواده شان چند سال پيش از شمال به تهران كوچ كرده بودند و . اين دختر را ميشناخت، دختر عموي ناتني اش بود شوكا

 .دخترها خيلي زود شهري شده بودند يا تقليد شهريها را مي كردند

همه دم بخت، با فاصله هاي سني اندك، شوكا در سفرش به شمال با آنها آشنا شده بود و با شادي خاص . دختر بودند سه

 .جوانانه، نامزدش را معرفي كرد

 !فاطي جون اين آقا نامزدمنه -

لحظات اول فاطي دختري هيجده ساله بود، چشم و دلش مي دويد، نگاهش در همان . بعد فاطي را به حميد معرفي كرد و

او از فرداي همان روز، بهر بهانه اي سري به . چنان حميد را گاز گرفت كه شوكا احساس بدي كرد ولي بروي خود نياورد

شوكا آن ... نيايد و شبي نبود كه زوج جوان را به شام دعوت نكند فرانسشوكا مي زد، روزي نبود كه به كافه قنادي آناتول 

در يكي . خوشحال از اينكه سرانجام در تهران قوم و خيشي دارد، حضورش را غنيمت مي شمرد بدبيني اوليه را پشت سرنهاد،
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شوكا را بخانه آرمن رساند،  كهاز گردشهاي شبانه، شوكا متوجه اشاره گذرائي از جانب فاطي به حميد شد و حميد بمحض اين

شوكا اين . مي نشست خداحافظي كرد و رفتبرخالف همه شبها كه مدتي هم درخانهبا شوكا بخنده و شوخي و عشقبازي 

 :اشاره را نوعي تصادف و خطاي باصره بحساب آورد اما فردا حميد به او گفت

 شوكا مي دوني ديشب چي شد؟ -

 نه ، چي شد؟ -

 !فاطي به من اشاره اي زد، فكر كردم كاري با من داره، رفتم ديدم سر چهارراه منتظرمه -

 عجب، باهات چكار داشت؟ -  -

دختره احمق، اول كلي پشت سرت منبر رفت، بدو بيراه گفت كه چي چي اين دختره رو ميخواي؟ مادرش ماهيگير بوده،  -

اين دختره زير دست نامادري هزار جازده، معلوم نيس چه بالهائي سر خودش آورده، تازگيها مادرشو پيدا كرده اما نتونسته 

چرا تو با اين برو رو و خوشگلي و ... بچاك، تموم مردم دنبالش مي گشتن دهزيار و غاراش را ترك بكنه، نصب شبي از شمال 

ما سه خواهريم، خونه شخصي دارم، پدرم تو شمال كلي ملك ... اين خانواده دنبال يه همچي دختر بي اصل و نسبي راه افتادي

 .هرچي تو بخواي همون مي شم! زتميكن! من يكي كه عاشقتم... و باغ داره، هر كدوم از ما سه خواهر رو بخواهي حاضريم

 .سعي كرد بار فاجعه اي كه مثل اجل معلق بر دوشش افتاده بود با متانت و آرامش ذاتي اش تحمل كند شوكا

 تو چي گفت؟! خوب  -

شما ها هنوز مثل دهاتيها مي گردين، هيچي . من گفتم فاطي خانم، من شما سه تا خواهر و ديدم، شوكا را هم كه مي بينم -

تون باب ميل من يكي نيست ولي همين دختري كه پشت سرش صفحه گذاشتي چيزي از اروپائيها كم نداره، لباس 

 ..خداحافظ.... خودمو كردم ابپوشيدنش، رفتارش، كاركردنش، خوشگليش، نه جونم من انتخ

 :با لحني كه حميد تا آن روز نشنيده بود، بسيار قرص و محكم گفت شوكا

ي درباره من گفته درسته، تكذيبش نمي كنم، هيچي بهتر از راستي نيست، آدمها خيال مي كنن با دوز و عزيزم، هرچي فاط -

! آفتاب هيچوقت زير ابر نمي مونه! كلك ميشه برا خودشون اصل و نسبي درست كنن، اما باالخره يه روز حقيقت روشن ميشه

 .بتو چشمكي بزنه، بري دنبالش بهتره همين حاال تمومش كنيم قرار بشه هركي اگه. تازه آرمن هم كه همه چيزو بتو گفته بود
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 .بسرعت انگشتر نامزدي اش را از انگشت خارج كرد و آن را كف دست حميد گذاشت شوكا

 ....خداحافظ -

 ....دنبالش دويد، اشك در چشمانش جمع شده بود حميد

اينكه تو را داشته باشم دوبار ترياك خوردم كه  شوكا بايست، تو داري خيلي بي انصافي ميكني، من توي يك هفته برا -

 خودمو بكشم، بي انصاف، مگه من مي تونم بي تو زندگي كنم، بهمين سادگي تموم شد؟

به ديوار كوچه تكيه داد، اشك غريبي و تحقير ، از چشمانش مي باريد، حميد او را بي ترس از پاسبان و عابرين ، سرش  شوكا

 .هاي هر دو از هق هق گريه مي لرزيدرا در سينه گرفته و شانه 

بعد، دسيسه ناجوانمردانه فاطي مانند رگبار تند تابستاني پايان گرفته بود و زوجهاي جوان و عاشق دوباره سرمست  ساعتي

 .عاشقي و بي خبري بخانه هايشان برگشتند

 

چهار نفري گوشهايشان تيز . ن بصدا درآمدماهي بعد از آن واقعه، شوكا در خانه نشسته بود، اوايل شب بود در خانه آرم يك

اين موقع شب؟ آرمن خواست برود ببيند چه كسي اين هنگام شب در مي زند؟ هوا با حضور نخستين روزهاي پاييزي ، . شد

 .شبهايش سرد مي شد

 !مامي ، بگذار من برم، هوا سرده مي ترسم سرما بخوري -

يك پاسبان با چهره غصب كرده و سبيلهاي پرپشت كه براي ترساندن . نددر خانه را گشود و از تعجب دهانش باز ما شوكا

 .خانمها افي بود پشت در ايستاده بود

سر پاسبان يك دختر بدلباس با سر تراشيده و صورتي كه جاي چند چنگ پنجول رويش خط انداخته بود با انگشت  پشت

 :شوكا را نشان داد و گفت

 !خت كرد، همين خانوم موهامو تراشيد، رو صورتم پنجول كشيد بگيرش، بگيرشسركار خودشه، همين خانوم منو بدب -

 .در اولين نگاه دختر را شناخت. ، توفانزده و متحير، اما محكم ايستاده بود شوكا

 .منزل فاطي بود خدمتكار
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 !موضوع چيه؟ من تورا زدم؟ كي! تويي! مه لقا -

 :لقا با صداي بلند، در حاليكه اداي گريه كردن از خودش در مي آورد گفت مه

 ...تو بودي كه با چهار تا مرد منو بردي و بدبخت كردي... خودتو به كوچه علي چپ نزن -

ي اتهامي از اين سنگين تر و چركين تر نم. شوكا چنين اتهاماتي غير قابل تحمل بود، دست و پايش آشكارا مي لرزيد براي

 شناخت اما چرا همه سنگها از هر تپه اي راه مي افتد به پاي لنگ او ميخورد؟

 من؟ من؟ مه لقا مگه بسرت زده ؟ -

 :آرمن و دخترانش از سرو صداي شوكا وحشت زده بطرف در ساختان دويدند خانم

 چه خبره سركار؟ موضوع چيه؟ -

 :براي آرمن توضيح داد پاسبان

نم شما شكايت گرده كه گولش زده و برده پيش چهار مرد گردن كلفت و هر باليي خواستن اين دختر خانم از دختر خا -

 !سرش آوردن 

 .داشت بر زمين مي افتاد، آمن دستش را پشت كمرش گذاشت شوكا

شوكا دختر من نيست ، مسلمونه، اما من مثل دختراي خودم دوستش دارم ، مي تونم سرش قسم بخورم كه ! آقاي پاسبان  -

 !همين روزا عروسيشع! اينجور كارا نيساهل 

 :دوباره توضيح داد پاسبان

ناچاريم دخترتون رو ببريم كالنتري ، باالخره حقيقت اونجا روشن . بهرحال اين خانم شاكيه و اومده كالنتري شكايت كرده  -

 ..مي شه

 :گفت آرمن

 .پس منم مي آم -

 .جلو آرمن را گرفت شوكا

 ...تفاهمي شده ، زود برمي گردم سوء "خواهش مي كنم، حتما -
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 :رو به پاسبان كرد و گفت بعد

 !برم پالتو بپوشم برگردم -

 ..تا نيمساعت ديگه حكومت نظامي شروع مي شه، چشم به هم بزني تو كالنتري هستي: مخالفت كرد پاسبان

و كمونيزم و بسياري ايسم هاي ديگر آن سالها، تهران بعد از اشغال نظامي و وزش توفانهاي سياسي از جناح سرمايه داري  در

 .اعالم حكومت نظامي مي كرد "غرق در شورشهاي خياباني بود و دولت مرتبا

بي توجه به اعتراضهاي آرمن كه مي خواست با او بيايد را افتاد، يكي از دختران آرمن دويد پشت سرش و بلوز نازكي  شوكا

 :كه پوشيده بود در آورد و روي دوش شوكا انداخت

 !ما تا صبح هم شده بيدار مي مونيم -

شاكي دوباره در باربر چشمان حيرت زده شوكا اتهاماتش را با آب و . افسر نگهبان شاكي و متهم را بداخل اتاقش خواست -

 .تاب بيشتري تعريف كرد

 ...خيلي خوب برو بيرون بعد صدا مي كنم -

ايا اين دختر ظرف و زيبا مي تواند يك برده فروش . ريده بودنگاهي به شوكا انداخت كه هم مي لرزيد و هم رنگش پ افسر

 مدرن باشد؟

 ...حداقل بايد چهارسال تو زندون آب خنك بخوري! فهميدي چه اتهام سنگيني داري! خب دختر خانم -

 .داشت جسارتش را با مي يافت شوكا

كردم و مي كنم، رو پاي خودم واسادم، اگه مي  من يه دختر زحمتكشم، تو بهترين كافه قناديهاي تهرون كار! جناب سروان  -

 ...خواستم از اين راههاي كثيف نون بخورم اينهمه كار نمي كردم، بريد از كارفرمام بپرسين

 :نگهبان اخمهايش را درهم كشيد افسر

 ....سه چهارسال زندان قطعيه، مگه ! كه اتهامت همينه "فعال -

 :لحظه اي مكث كرد و ادامه داد افسر

 !پرونده را يه جور تنظيم مي كنم كه بهت حداقل بخوره! مگه با من كنار بياي -
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 !خدايا خودت بمن كمك كن : زشت افسر نگهبان چهره شوكا را از خشم سرخ كرد پيشنهاد

 :پرسيد افسر

 مگه تو اين دختره را نمي شناسي؟ -

 !چرا كلفت خونه عموي منه -

ي هم بدنبال داشت، نكند فاطي براي تصاحب حميد دست به چنين توطئه كثيفي زده جمله كه بر زبان شوكا گذشت ، فكر اين

 ....باشد

 .مشتري ستون حوادث روزنامه ها بود شوكا

 !مي تونم خواهش كنم دختره را بفرستين پزشكي قانوني! جناب سروان -

 :ابروانش را بهم گرده زد افسر

 !لي مي فرستمش، مشكل اتومبيلهميدوني بخاطر تظاهرات حكومت نظامي بر قراره و -

 ....شما را قسم مي دم زودتر بفرستين پزشكي قانوني! جناب سروان پول تاكسي با من -

لقا را همراه با پاسبان به پزشكي قانوني بردند، يكساعت بعد پاسبان و مه لقا به كالنتري برگشتند، پاسبان نامه پزشكي  مه

 .قانوني را روي ميز افسر نگهبان گذاشت

 :نامه را خواند و بعد لبخندي زد و به شوكا گفت  افسر

بشما  "دختره باكره س، دروغ گفته ، منم از اول بهش مشكوك بودم، مخصوصا! شما خيلي زرنگ و خيلي هم خوشانسين -

م بيگناهي ، ولي وقتي مخالفت كردي فهميد... اون پيشنهاد رو كردم و مي دونستم اگه اينكاره باشي پيشنهادمو قبول مي كني

 ...را امشب نيگرش مي داريم، ولي شما ميتونين برين خونه تون ترهاين دخ.. گفتم دختره رو ببرن پزشكي قانوني 

 !جناب سروان حكومت نظاميه ، منو توراه دستگير ميكنن -

 .يه مامور باهات ميفرستم ، ولي فردا صبح اول وقت اينجاباش كه بري دادگاه -

 .هر دو مي گريستند. را به روي شوكا گشود، هر دو همديگر را بغل كردندآرمن در خانه  وقتي

 دختر خوبم ، مي دونستم اين وصله ها به تو نمي چسبه، موضوع چي بود؟ -
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 .كه خود را در آستانه ازدواج ، قرباني يك دسيسه شيطاني مي ديد از ته دل آرمن را مادر صدا زد شوكا

 !خوان منو ببرن دادگاهفردا مي! مادر، مادر، كمكم كن -

 .شوكا خودش را مظلوم مي ديد. و دختر ، تا سپيده صبح بيدار نشستند مادر

 آخه من چه گناهي كردم ، چرا نمي ذارن منم توي اين زندگي چيزي برا خودم داشته باشم، آخه اين انصافه؟ -

توطئه در چهره مه لقا، سايه انداخته بود فردا  رنگ سياه. توطئه اي كه عليه شوكا چيده شده بود از سر تصادف نبود براستي

رنگ مظلومانه بنفشي كه بر . صبح بازپرس وقتي پرونده را خواند، از زير عينك نگاهي به شوكا و نگاهي به مه لقا انداخت

ركشته اي مي كرد بازپرس را متقاعد ساخت كه توطئه اي در كار است مرد مسن و كا ييدچهره شوكا افتاده و مظلوميتش را تا

 :بود ، با طرح چند سوال پياپي و زيركانه، مه لقا توطئه را فاش كرد و براي بازپرس گفت كه 

 

 

چند روز پيش فاطي خانم منو تو اتاقش برد و توي گوشم گفت مي خوام اين ! من تو خونه عموي اين خانم خدمتكارم آقا -

 ...ديشو بهم بزنم و فوري جاشو بگيرمادب كنم، نامز) با انگشت به شوكا اشاره كرد( دختره رو 

 از توخواست براش چكار كني؟: پرسيد بازپرس

فاطي گفتش اگه اينكاري كه مي گم بكني تو را به يه مرد خوب شوهر مي دم و جهيزيت هم قبول، بعد گفتش من سر تو  -

بعد هم ميدم تو را دست يه ماماي آشنا تا يه كاري بكنه كه تو مدعي بشي . مي تراشم، چند تا چنگول هم تو صورتت مي كشم

ماما مي خواد باهام چيكار كنه؟ ولي اون و خواهر و مادرش بهم قول  رسم،كه ديگه دختر نيستي، گفتم خانم جون من مي ت

بعد اومد سراغم اما . دادن كه اتفاق مهمي نمي افته بعد منو برداشتن بردن پيش قابله، قابله هم اونا را از تو اتاق بيرون كرد

 .من اونقدر جيغ و داد كردم كه كوتاه اومد، ولي بهم گفت چيزي به فاطي نگو

. اين نوع توطئه ، آنهم از يك خانواده شهرستاني برايش غير قابل پذيرش بود. بازپرس از شدت خشم كبود شده بود هرهچ

 .بالفاصله دستور احضار اعضاي خانواده را داد

اتاق شوكا در كنار حميد در . يك بعد از ظهر بود كه فاطي به اتفاق مادر و خواهرش برابر ميز بازپرس ايستاده بودند ساعت

واكنش قدرتمندانه حميد در برابر توطئه كه صبح زود از آن باخبر . بازپرس نشسته بود و همچنان بر مظلوميتش مي گريست
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 ....تو از اينها شكايت نكني خودم مي كنم هاگ. شده بود به شوكا پشتگرمي داده بود

ه ماما در آخرين مرحله توطئه كوتاه آمده جيغ و در ابتدا چون نمي دانستند ك. از فاطي و مادرو خواهرش آغاز شد بازجوئي

. داد راه انداخته بودند اما وقتي بازپرس ورقه پزشكي قانوني و اعترافات مه لقا را برايشان خواند، به عجز و التماس افتادند

 :اولين نفر مادر فاطي بود

وش نداد، گفتم بار كج به منزل نمي رسه اما آقاي بازپرس من هرچه به اين ورپريده گفتم اينكارا آخر و عاقبت نداره گ -

 .چشماشو كور كرده بود) اشاره به حميد(عشق اين پسره 

 :صريح مادر، فاطي را هم مجبور به شرح وقايع كرد اعترافات

فكر مي كردم من چي چيم از اين شوكاهه كمتره، خون خونمو مي خورد، گفتم حاال كه نمي تونم پره را از ! آقاي بازپرس -

 .نگش در بيرم، روسياهش مي كنمچ

 :نيز به شركت در توطئه اعتراف كرد ماما

 .فاطي خانم صد تومن داد و گفت دختره را بي سيرت كن، ملي من نكردم -

 .سرش داد كشيد بازپرس

يگناه رو خفه شو، جرم تو از همه سنگين تره، اگه دختره مقاومت نكرده بود، هم اورا بدبخت كرده بودي و هم اين موجود ب -

 )اشاره به شوكا(

 .خانم شوكا، شما مي تونين هم تقاضاي اشد مجازات براي اين خانواده توطئه گر بكنين ، هم رضايت بدين -

 :در حاليكه تمامي پهنه صورتش از اشك خيس بود گفت شوكا

جور بدبختي و زجر كشيدم و  آقا ، من از چهار پنج سالگي زير دست زن بابا زجر كشيدم، انبر داغ شدم، كاركردم، هزار -

 تسليم هيچ كار كثيفي نشدم حاال جواب پاك بودنم رو بايد اينجوري بگيرم؟

 :رو به حميد كرد و گفت... در چشمان بازپرس حلقه زد اشك

 .من بشما تبريك ميگم كه با چنين شير دختري مي خواهي ازدواج كني -

 :ني اش كردنگاهي به چهره هاي شرمنده خانواده عموي نات شوكا
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شما در حق من بدي كردين حقتونه كه برين زندون و آبرون بره، اما من شما رو بخدا وگذار مي كنم آقاي بازپرس رضايت  -

 .مي دم

شوكا و حميد باتفاق آرمن، از ساختمان دادگستري بيرون آمدند آسمان پاييزي تهران اشك مي ريخت، حميد دست  وقتي

 .ازت عذر مي خوام، منم بي تقصير نبودممنم . شوكا را گرفت و بوسيد

 

شوكا بس كه از كودكي، . دسيسه اي كه داشت آشيانه عشق و خوشبختي شوكا را ظالمانه درهم مي ريخت فرونشست توفان

بيگناه زير فشارهاي بيرحمانه قرار گرفته بود عادت به تحمل داشت، هميشه هم خطر از روبرو بسراغش مي آمد اما حاال 

تازه مي فهميد كه گاهي يك مالقات كوچك، . اويه اي به او حمله ور شده بود كه برايش غير عادي و گيج كننده بودخطر از ز

خدايا، اين آدمها كه خود را . عبور آدمي از كنار زندگي، ممكنست تمام آمال و آروزي يك انسان را از بيخ و بننابود سازد

چه مي دانستم كه يك  نم. شريرترين حيوانات موذي هم خطرناكترنداشرف مخلوقات مي دانند گاهي از پست ترين و 

ديدار اتفاقي با دختر عموي ناتني ام به فاجعه اي ختم مي شودكه اگر بخت يارم نبود، نابود مي شدم، لطف زندگي جوانانه ، 

اي اين زوج جوان نور و رنگ دوباره عشق و شور زندگي در چشمها و دله. عبور سريع از كنار حوادث خوانده و ناخوانده است

صفحات تاريخ دو ماه عزاداري، ورق ميخورد، قرار بود چند . زندگي عاشقانه شان را ستاره باران مي كرد سمانمي پاشيد و آ

. بنظر مي آمد ديگر توفان نوح هم نمي تواند كشتي خوشبختي اين زوج را غرق كند. روز بعد از صفر خطبه عقد خوانده شود

شوكا قصه نامزدي و ازدواجش را با مدير كافه قنادي در ميان . ظه شوكا را حتي در سركار تنها نميگذاشتحميد يك لح

گذاشته بود و آقاي مدير هم با اينكه مي دانست شوكا بعد از ازدواج ديگر نيازي به كاركردن ندارد، ازدواج ديگر نيازي به 

يد ديگر آزادانه به كافه قنادي مي آمد و روي يكي از صندليها و كاركردن ندارد، ازدواجش را پيشاپيش تبريك گفت و حم

دو سه روز مانده به تاريخ عقد شوكا، روز بيست و . درست روبروي شوكا مي نشست و كتابي بدست مي گرفت و مي خواند

ر تن كروات آبي رنگي هفتم ماه صفر، حوالي ظهر بود كه در كافه قنادي باز شد و مرد سي و چند ساله اي كه باراني سفيدي ب

با جرياني از هواي سرد روزهاي آخر پائيز قدم بداخل كافه قنادي گذاشت و باقدمهاي محكم بسوي  هبر گردن داشت، همرا

احمد، تو اينجا : شوكا كه مشغول بازبيني داخل يخچالها بود سرش را بلند كرد و ناگهان آه خفيفي از سينه كشيد. شوكا رفت
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 چه مي كني؟؟

آقا كي باشن؟ احمد انتظارش . كه مسير مرد را تعقيب كرده بود، مثل يك خروس جنگي آماده نبرد، بسمت شوكا رفت حميد

 .صدايش مي لرزيد و از چشمانش شعله آتش برمي خاست. را داشت

دونه  مهندس دخانياتم، قلب من از عشقي مي سوزه كه فقط خدا مي! بگذار خودمو معرفي كنم، اسمم احمد علي زاده س -

نمي دونم . عشق من آقا پسر، همين دختري است كه خبر شدم امروز فردا باهاش ازدواج مي كني! چقدر پاك و چقدر مقدسه

ازدواج بكنين و دعا مي ! شايد حكمتي تو كاره مهم نيس! رو پذيرفت رهچرا شوكا عشق پاك منو رد كرد ولي تو بچه شيرخوا

 ....كنم خوشبخت بشين ما

 .ي برآمده از خشم يك گام به احمد نزديكتر شدبا رگها حميد

بهتره برين يه پوزه بند بخرين، دهن گشادتونو به بندين كه . بشما هيچ هم مربوط نيس كه ما خوشبخت بشيم يا نشيم -

 .ديگه تو زندگي مردم دخالت نكنين

تهاجم قرار گرفته بود براي او عشق  دست و پايش را حسابي گم كرده بود دوباره از كمين گاه ناشناخته ديگري مورد شوكا

 .قديم هنوز هم مقدس بود و نمي خواست با يك درگيري بي دليل و ناخواسته بازهم همه چيز بهم بريزد

 ....بدون توجه به توهيني كه در سخنان حميد بوداو را امر به سكوت كرد احمد

آدم تحصيلكرده و با فرهنگ نيازي به شاخ و شانه ! كنمپسرجان ، گوش بده ببين چي ميگم، من نيومدم اينجا با تو دوئل  -

اينجا نيومدم كه مانع ازدواجتون بشم، اميدوارم بتوني شوكا را خوشبخت كني اگر چه به قد و قواره ت نمي آمد ! كشيدن نداره

ين حاال من دورا دور زندگيشو زير نظر داشتم، هنوز هم عاشقشم و اگه هم ،كه چنين جواهري را گردن آويزت كني

اين دختر كالسش خيلي باالتر از اونه كه فكرشو مي كني، . ميريم محضر و با خودم ميبرمش پاريس "تصميمشو عوض بكنه انا

 .شايد سرنوشت من نبود كه باهاش ازدواج كنم

 .هاي احمد كه بيشتر جنبه اتمام حجت داشت، شوكا و حميد را ميخكوب كرده بود گفته

 .دوباره شوكا را مورد خطاب قرار داد احمد

شوكا ، بخدا سوگند كه فقط و فقط خوشبختي تو را ميخوام اما هرچي به قد و قواره حميد خوشگله بچه خيابان آذربايجان  -
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 نگاه مي كنم نميتونم قبول كنم كه برات شوهر خوبي باشه، خيلي زود تنهات ميذاره و ميره كه بازم اداي عشاق سينمايي از

اگه شش تا بچه هم داشته باشي مثل سد سكند كنارت ! تا وقتي كه زنده م منتظرتم الخودش در بياره، ولي يادت باشه، از حا

 .واميسم، فكراتو بكن

حسرت گريبانش . حميد، برجا خشكيده بود و فقط به شوكا نگاه مي كرد. با اداي جمله آخري راهش را گرفت و رفت احمد

شوكا ترسان و لرزان به او نگاه مي كرد، آيا دستي ناشناخته مي خواهد ازدواجش را . ي دركارش نبودرا گرفته بود و گذشت

 پسر ازدواج كني؟ حكمتي در كار است؟ اينبهم بزند؟ ايا مي خواهد بگويد تو نبايد با 

 

ه قنادي كه هنوز در بهت و سپيد بلندش را در آورد، به عنوان خداحافظي نگاهي به كافه قنادي انداخت، با مدير كاف لباس

بيرون سوز سردي مي وزيد و آفتاب مثل آدمهاي . حيرت آن مالقات عجيب بود وداع گفت و از در كافه قنادي خارج شد

با چه كسي درد دل كند؟ ياس و !بكجا برود... پالتو انداخت و پياده راه افتاد بدستها را داخل جي. مالريايي زرد و كم رمق بود

در همين لحظات تخل و مرارت انگيز بود كه صداي حميد از پشت . ه اي او را به اينسو و آنسو پرتاب ميكردنوميدي كشند

 .سرش بلند شد

 !اون كه نگفت اين روزها هم تو زندگيت بوده! تو كه تقصيري نداري؟ اگه هم داشته باشي مربوط به گذشته س -

اون از توطئه فاطي، اين از ! چيز نيستم، مي خوام برم خودمو گم كنمفكر ازدواج نيستم، فكر هيچ  "نه حميد، ديگه اصال -

 ...آخه من گناه دارم، چقدر بايد زجر بكشم، تو راخدا تنهام بگذار... ظاهر شدن بيموقع احمد

 .برجا ايستاد تا شوكا در ميان موج جمعيت گم شد اما شب هنگام در خانه را بصدا درآورد حميد

 !عشق من س -

 .رفتار ميكرد كه انگار هيچ حادثه اي اتفاق نيفتاده است طوري حميد

خانم جان گفت فردا شب جمعه اس، مي آد دنبالت تو را ميبره خونه، لباس عروسيتو بپوش، خانم جان يه چادر سرت  -

آقا يه عاقد  ميكنه ميريم خونه ما، حاج آقا زن بي حجابو دوست نداره، نمي خوام توي ذوقش بخوره، فردا صبح هم قراره حاج

 ...بياره خونه عقدت كنه، همانجا خونه ما بموني تا عروسي بگيريم
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گرچه هنوز خارهاي حسادت قلبش را خونين مي كرد چرا كه هر مردي دلش مي خواهد عشق نخستين يك زن باشد  حميد

، او جنون عاشقي داشت، اما صداقت عشق آنچنان در چهره و رفتار شوكا مي درخشيد كه جنون عاشقي غير معمول هم نبود

همين، اما شوكا هنوز كاري داشت كه . فردا مال من خواهد شد زشوكا، ا. به هيچ چيز انديشه نمي كرد جز رسيدن به معشوق

 .بايد انجام ميداد

 حميد؟ -

 !بله -

 .كاري هست كه بايد با حضور خودتو انجام بشه . مي توني فردا صبح بيائي دنبالم  -

 .اين چه كاريست كه بايد منهم باشم. رفت به فكر فرو حميد

 .چشم فردا صبح ميام دنبالت -

 .كنار دستش نشست. با اتومبيل كرايسلر خوش ساختش برابر خانه آرمن بوقش را بصدا درآورد، شوكا منتظرش بود حميد

 !بريم بيمارستان زنان، پيچ شمرون -

 چرا بيمارستان؟ -

 .آنجا مي فهمي -

 .رفت و رفت پيش خانم دكتر بخشدست حميد را گ شوكا

 !خانم دكتر شايد خواهش من عجيب و غريب باشه ولي خواهش مي كنم منو معاينه كنين و حقيقتو هرچي هست بنويسين -

 .انجام شد خانم دكتر و شوكا از اتاق معاينه خارج شدند معاينه

 .پاكتره، اينهم گواهي به شما تبريك مي گم ، اين دختر هيچ عيب و علتي نداره، از برگ گل آقا

 ....بيرون از بيمارستان حميد با ناراحتي اعتراض كرد در

 اينكارا چه معني ميده؟ -

حميد جان، من يه دختر تنها بودم،نه مادري، نه پدري، بعد از اون توطئه شوم فاطي و حضور احمد، ممكنه فردا خانم جان از  -

 .اين يكي ديگه نمي تونم تحمل كنم. ور حرف پشت سرم بزننمن خوشش نياد، زمينه هم كه آماده است، هزار ج
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 .آرام شده و دوباره شكوفه هاي عشق ، بشكل لبخندي روي لبهاي هر دو روئيد حميد

 عزيزم شوكا ، هوا خيلي سرده، مي خواي پالتومو دربيارم بپوشي؟ -

 .....از شدت شادي و آسودگي خيال بلند بلند مي خنديد شوكا

 .حاال گرم گرمم، پاكي جسم و روح آدمو از شعله هر آتشي گرمترش مي كنه -

شوكا . برنامه پيش بيني شده، خانم جان منزل آرمن آمد و عروسش را در لباس عروسي سوار اتومبيل حميد كرده برد طبق

 .آرمن را بغل زد و با تمام قوا بخودش فشرد

 .ت و دو تا خواهرام، به برو بچه هاي ديگه هم گفتم بيانمامي دلم مي خواد فردا سر عقدم باشي، خود -

خانه جديد . را بخانه جديد سه طبقه اي كه حاج آقا چند روز پيش بمناسبت ورود عروس تازه اش خريده بود بردند عروس

 .سه راه طرشت حوالي دانشگاه جنگ بود

در تندترين لهيبهايش هر دو را در خود گرفته بود  و شوكا در خانه جديد ، يك لحظه از هم دور نمي شدند، آتش عشق حميد

 :بعد از چند دقيقه استراحت خانم جان به شوكا گفت

 ...چادر سر كن برو پيش حاج آقا -

 .، دست در بازوي شوكا، او را تا جلو در اتاق حاج آقا مشايعت كرد حميد

 اجازه هست؟ -

 .بفرمايين -

طاس، چهره اش سپيد،  "سرش نسبتا. و نه الغر، پنجاه و هفت ، هشت ساله مي زدآقا قد و قامتي متوسط داشت، نه چاق  حاج

حاج آقا بوسه .ه است.هيچ چيز زشت يا اضافي در چهره اش نبود و نشان مي داد كه در جواني مانند پسرش مرد زيبايي بود

 .اي بر پيشاني عروسش گذاشت

 .بفرمايين بنشينين، باهاتون حرف دارم -

 .حاج آقا با لهجه غليط تبريزي و بسيار مطمئن و شمرده حرف مي زد. در برابر حاج آقا نشستدو زانو  شوكا

من هرچه دارم مال شماهاس، ولي دو چيز ازت مي خوام . ژببين دخترم، من سه تا دختر دارم از امروز دخترام ميشن چهارتا -
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ري حتي با شوهرت تو خانواده ما رسم نيست كه زن و با خوب فكراتو بكن، اوليش اينه كه از فردا ديگه از خونه بيرون نمي 

دوم اينكه هرچي خانم جان گفت بگو چشم، ما مردا صبح . ما اين چيزا را بد ميدونيم! مردش بره سينما، كافه يا هرجاي ديگه

ن خودتان هرچي هست بي. زود مي ريم بازار، شب خسته و كوفته برمي گرديم خونه، حوصله گله گذاري و شكايت نداريم

 .حلش كنين

در سكوت حرفهاي حاج آقا را شنيد، سرش را به احترام خم كرد و از در اتاق خارج شد در راهرو هيچكس نبود ، به  شوكا

خداي من ، اين ديگر چه زنديگ است كه من ميخوام توي اين خونه شروع كنم، برده ها هم توي خانه ارباب : ديوار تكيه داد

دارند اما وقتي فردا صبح من زن حميد شدم ديگه با شوهر محبوبم ، با عشق خودم هم نمي توانم به از حداقل آزادي برخور

گردشي ، سينمايي، كلوپي بروم؟ حس خفگي نفسش را بند آورده بود اين ازدواج نبود، يا يا اگر اسمش ازدواج بود بايد مي 

خانه زنداني شود چون رسم و رسوم  دردي نادري، حال بايد گفتند ازدواج در زندان، ستاره رقص كلوپ، مدير فروش كافه قنا

 .خانه شوهرش چنين چيزي را مي طلبد

 ....پر نشاط حميد او را از افكار تيره و زهر آلودي كه داشت مغزش را فلج مي كرد بيرون كشيد صداي

 چرا اينجا ايستادي؟ -

 ....تو بمن نگفته بودي كه ! حميد -

 :خنديد حميد

چند ماهي بگذره تو هم ميشي مثل همه زنها، با هم به گردش مي ريم، سفر خارج، ! حرفهاي حاج آقا زياد هم جدي نيس -

 !فكرشو نكن "اصال.... سفر به شهرستانها

آزاد انديشي هاي خاصل خودش را داشت، اسارت و زندان را نمي پذيرفت، تازه مگر او مي خواهد با مردي بيگانه يا  شوكا

 ....به گردش برود، بزرگترين عشق من بودن با حميد است تنها

 !حميد دلم بدجوري گرفته، اين حرفها رو دلم سنگيني مي كنه -

 :حميد او را نوازش داد -

همسر خوشگلم، پرنده رنگينم، گفتم كه به اين حرفها اهميت نده، فقط دوسه ماهي حاج آقا را راضي نگهدار بقيه اش با  -
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 !من

 .ميد را گرفت و بوسه اي بر دستها گذاشتدست ح شوكا

 !بسكه دوستت دارم، اگه بگي برو جهنم، مي رم، باشه -

ماروس و دخترانش، كناريك، رايا، آرمن و دو . پيش از او، همه دوستان و نزديكان شوكا آمدند. د'ده صبح عاقد آ ساعت

د در آفتاب صبحگاهي مانند برليانهاي درشت و رنگي، دخترش، همه در لباسهاي ساده ولي زيبا، زيورآالتي نداشتند اما خو

بوسه بر گونه  "ماروس مرتبا. رفت، خودش لباس سپيد عروسي بتن داشت ميشوكا شادمانه به استقبالشان . مي درخشيدند

وق و چقدر خوشگل شدي، خوشبحال حميد، آرمن با نگاهي شيفته و مغرور، راه رفتن دلبرانه شوكا را با ش. هايش مي گذاشت

نداشت، حتي به خانمي كه  يخانم جان چندان به ميهمانان عروسش عالقه ا "خانواد داماد مخصوصا. وقي مادرانه مي پائيد

 ...ظرف و ظروفي كه براي اين خانمها مي بري جدا بگذار: براي كمك آمده بود پنهاني گفت

كلمات و جمالت عربي عاقد را ميهمانان ... عاقد شروع به سخن گفتن كرد همه ساكتشدند بنام خداوند بخشنده مهربان وقتي

: آرمن زير لب گفت. عروس نمي فهميدند اما قلوبشان را ماالمال از آرزوهاي خوش و نيكبختي عروس و داماد جوان مي كرد

اين جمله را تنها شوكا شنيد . همه رنجهائي كه كشيده حق دارد خوشبخت شود  با وا. يا مريم مقدس، دخترم را به تو ميسپارم

حميد . حاضرين كف زدند... بلي : عاقد از شوكا خانم بله، خواست و شوكا بي درنگ پاسخ داد. و با نثار لبخندي سپاسش گفت

و در حاليكه اشك شادي در چشمانش  ردندمادران ارمني، يكي پس از ديگري شوكا را بغل ك. و شوا زن و شوهر اعالم شدند

 .ميغلتيد برايش بهترين روزها را آرزو ميكردند

 ...شوكا، مادر هاي ارمني توهميشه دوستت دارن، هر وقت دلت تنگ شد بلند شو نوك پائي پيش ما بيا -

ايكاش خورشيد : لب گفت كه سالها بي مادري كشيده بود حاال مي ديد كه بر سر سفره عقد سه مادر را يكجا دارد، زير شوكا

 .هم اينجا بود

اشكي از گوشه چشمش فرو افتاد، با اينكه مادرم خورشيد اينجا نيست كه بغلم كند اما بازهم خدا را شكر كه سه مادر  قطره

 .باالخره من هم براي خودم خدائي دارم! در كنار سفره عقدم نشانده بود

 16 فصل
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. شد يگرفته نم يجد نقدريدر آن زورها ماه عسل مانند امروز ا. خانه برگزار شد يواريدر چهار د ديعسل شوكا و حم ماه

 كيمجتمع بود،  كي قتيخانه در حق. نداشت يتيكرد چندان شكا يم يزندگ ديدر خانه پدر و مادر حم نكهيشوكا هم از ا

پرچم  ريو همسرش ، همه ز دي حمعباس و حاال د،ي، تنها برادر حم چكترپدر و مادر ، خواهر كو –با شوهرش  ديخواهر حم

شوكا در . كرد يجمع حكومت م نيدر افكار كهنه و منسوخ بر ا دهيچيقدرت خانم جان گرد آمده بودند و خانم جان پ

كه خود را در روح خانه ذوب  وستيبود، پ ديو هر چه وابسته به حم ديبه حم زيازدواج چنان گرم و شوق انگ يروزها نينخست

داد، بر هر  يخوش سر م يآوازها وستهيساخته بود كه پ يبلبل يزندگ يروزها نياز او در آغاز ديعشق حم. ديد يشده م

 گريكه خانم جان در راس هرمش بود او را مانند د يسلسله مراتب ظالمانه ا. نواخت يتازه م ينوا ياز زندگ يشاخه ا

غزل خوان عشق  يشوكا يرچشميز ديحم. داد ينم ديشق حمع ياريكنند به  يم يشوهر زندگ هكه ناچار با خانواد يدختران

 يخانم جان پشت به آنها راه م كهيشوكا به هنگام يدزدانه از لبها ياش را با گرفتن بوسه ها يجنون عاشق ست،ينگر يرا م

در چهار  يهمه امور مال... حرف آخر را يزيتبرو حاج آقا  زديخانم جان در آن خانه حرف اول را م! ديبخش يم نيرفت، تسك

گرفت ، صبحانه ، نهار ، شام ، لباس، كفش و  يم مياو بود كه تصم. ديچرخ يخانه در دست قدرتمند خانم جان م يواريد

مثال در سر . آن را مصرف كند يباشد چه قدر و چه كس شيبها زانيشد، چه اندازه و م يپرداخت م يبابتش پول ديهرچه با

گذاشتند، بچه ها  يدر بشقاب م شيمتعلق به حاج آقا بود، گوشت ران را خودش و دختر ها شهيگوشت بره هم لهيف سفره

شد اما  يم يداريخر وهيم. شد ياو گذاشته م يسفره افزوده شده ، گوشت دنده برا نيسردست و حاال كه شوكا هم به جمع ا

 بيگرفت س يم مياو بود كه تصم. ها بزند وهيم جان دست به مخان زهحق نداشت بدونه اجا چكسيرفت و ه يم نيرزميبه ز

تلفن را  يگوش يچه كس رد،ينامه بگ يجلو در خانه از پستچ يچه كس. بردارد و پوست بكند و بخورد يپرتغال را چه كس اي

بود كه داوطلبانه در  تهو احساسات صادقانه اش فرو رف يشوكا چنان در بستر عشق و عاشق! بخوابد يچه ساعت يبردارد و حت

در آن . گذاشت يكم و كاست به اجرا م يخواست، ب يگفت و م يجابرانه خانم جان قرار گرفته و هرچه او م تيحاكم طرهيس

 ياز افكار خانم جان رو يدر آستانه ازدواج بود و طبعا بخش مهم باياز او كه تازه عروس بود، خواهر كوچكتر، فر ريخانه غ

خوشحال و پر  با،يفر. كرد يشاد و قابل تحمل م يخانه را تا حدود يموضوع فضا نيشده بود و هم كزمردخترش مت يعروس
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 ديشوكا و حم يچون قرار بود مراسم عروس. ساخت يپر م يعسل گونه ا يرفت و خانه را از شاد يم نييسر و صدا باال و پا

 .شد يشامل حال شوكا هم م يشاد نيهم در همان شب برگزار شود طبعا ا

 

 .رفتيماه پس از عقد و ازدواج شوكا، حاج آقا، در اتاق مخصوص شوكا را پذ كي

 .ميريگ يجشن م بايفر يهفته بعد از عروس كيشما  يبرا -

 

كرده  ياو را منتف يجشن عروس يبرگزار يكمرنگ، بنوع يتبان كياز گفتوگو و در  شيدانست كه خانم جان پ ينم شوكا

 ...است

 يكه چ ميخرج بكن يكل!... شهيپسرمون بسته كاف شيحاال خودشو به ر!... شيداره نه قوم و خو يدختره نه پدر و مادر -

 ...بشه؟

 

قولش را بجا  ديكرد با يم يپافشار يجشن عروس يبرگزار يداد و اگر شوكا برا يم تياهم شيحاج آقا به قول و قرار ها اما

 .آورد يم

 !...هيكاف نيهم... عروس شمام . نجاميست ا كماهيمن !... حاج آقا ريخ -

 .دياز چشمان حاج اقا پر تيو رضا يشاد برق

 ...؟يكن ياز ما گله نم ؟يش يبعدا ناراحت نم -

 !نه حاج آقا -

 

اش را  يخبردار شد كه شوكا داوطلبانه جشن عروس يشوكا بود وقت ميالقائات خانم جان نگران تصم ريكه تحت تاث ديحم

 .كرده خوشحال شد يمنتف

و بپاش  زيمن گفته بودم كه تو اهل تظاهر و بر! يكرد ديخانم جان و حاج آقا رو سپ شيتو منو پ! شوكا يتو چقدر خوب -

 ...يتر شد زيو تو ثابت كرده حاال ، عز يستين
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در ! عشق يه باغ بهشتپرند. اصال او خود عشق بود. خواست  ياو عشق م. كرد يها فكر نم يحسابگر نگونهيهرگز به ا شوكا

،  يو اشپز يو گلدوز ياطياز استعدادش در خ يريبا دل و جان و با بهره گ. سنگ تمام گذاشت با،يفر يمراسم عروس يتمام

مجتمع حاج آقا بزرگ تر  ب،يترت نيرنگها و نقشها مبدل كرده بود و به ا يرا به آتش باز بايفر يخانه حاج آقا و جشن عروس

 !خانم جان گسترده تر يتر شد و اتباع حكومت عيو وس

 

چند ماه از خود سلب  يگذشت، شوكا چون حق خروج از خانه را الاقل برا يم ديمشترك شوكا با حم ياز زندگ ميو ن كماهي

هم  يدو مرغ جوان در قفس عشق، برا. بود دهياش هم نداشت، تنها بود و به قفسش چسب يبا دوستان ارمن يكرده بود ارتباط

صبح با پدر به حجره  ديحم. سپرده بود يباغ را هم داوطلبانه به فراموش رونيب وباغ  يو شوكا فضا دنديرقص يخواندند و م يم

را  زشانياز عشق شورانگ يگشت و تا فردا صبح با شوكا بود و هر روز طعم تازه ا يرفت و غروب با پدر به خانه برم يم

 ياز معمول دسته جمع رتريرا د بحانهص. ه در خانه ، هر كس در اتاق خود رها و آزادروز جمعه بود، هم. كردند يتجربه م

 يحرف م ي، نشسته و از هر در واريبر د هيو شوكا تك ديرفتند، حم منيبعد از جمع كردن بساط سفره به اتاق نش. خوردند

 .بود دياز دوستان حم يكيزدند كه زنگ در خانه بصدا در آمد، 

 

 !كوه ميبر ايب ديحم -

 !آم ينم -

 چرا؟ -

 .زنم باشم شيخوام پ يخوب جمعه س م -

 :يشروع كرد متلك پران ديحم دوست

 ؟يكه چ يديچپ يمرغدون يتو ؟يترس ياز زنت م ه؟يچ -

 !...گذره يخوش م!... با برادرم عباس برو. آم يمن نم! نه  -

 .به اتاق برگشت ديحم

 :ديپرس شوكا
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 بود؟ يك -

 !...آم با عباس برو يگفتم نم!خواست منو ببره با خودش كوه يم! دوستم -

 ...من خونه تنهام! يكرد يخوب كار -

 

 :ديپرس يرساند و با لحن تند منينشسته بود خودش را به اتاق نش يجان كه در اتاق بغل خانم

 ؟يگفت يشوكا به شوهرت چ -

 !...يخونه باش ديمن خونه ام تو هم با يگفتم وقت -

 .ديخانم جان را چش ييطعم تلخ قدرت نما نياول شوكا

خودش ! نرو نجايا! برو نجايا!... شه يمرد كه بند زنش نم هي! يبه شوهرت دستور بد ديتو نبا!... سين يزيچ نيهمچ هي! نه -

 ؟يكه چ نهيخونه بغل دست تو بش يتو!... خوان برن كوه خوب بره باهاشون يدونه، دوستاش م يم

 

 :كرد ديرو به حم بعد

 !...بلند شو تو هم برو! اهللاي -

 

اش خانم جان در  ينامادر. باالتر از سرعت نور، به گذشته اش پرتاب شد يبا سرعت يناگهان يليدر هم رفت، خ شوكا

بدود و  اطيخواست به داخل ح يم. پشتش آورد رهيت يدرشت عرق را بر رو يترس از انبر داغ، دانه ها. برابرش جان گرفت

 !...))خواد منو انبر داغ كنه يم جانخانم ! ديبدادم برس...(( رديها كمك بگ هياز همسا

 

و راه  ديكفش كوه پوش. شوكا، طبق رهنمود خانم جان از جا برخاست يدردناك حال و هوا يتوجه به دگرگون يب ديحم

بعد هم  يماجرا هفته ها نيا! بود لدايشب  ياو به دراز يقصه تنهائ. اش تنها شد يدوباره شوكا در مرغزار زندگ.... افتاد

زمانه مانند عصر قاجار . را گردن بگذارد ديقاعده جد نيا يبنوع د،يحم هكرد در برابر خلف وعد يم يشوكا سع. تكرار شد

 .در حق و حقوق زنان داده شده بود يراتيينبود، تغ
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جامعه ،  يدر پوسته درون يكردند ول يكار م از زنان اكنون در ادارات و مؤسسات و كارخانه ها، دوش به دوش مردان يليخ

، مربوط به  راتييتغ. شد يشناخته نم تيمردان برسم نيب يا نهيزم چيبود و حقوقش در ه فتادهيزن جا ن يهنوز حق برابر

 يها كه سالها در خانواده ژهيها بو يشيشوكا با همه آزاد اند!... ينه عمل بود يو زبان يحقوق زنان از جانب مردان، ظاهر

 يم يزندگ يچند ده متر يآزاد تر در روابط زن و مرد داشتند ، حاال نه در محدوده ا يا وهيكرده بود كه ش يزندگ يارمن

 نيآن كس كه داوطلبانه وارد ا. شد يم تيتر رعا رانهيموارد، سختگ يدر بعض يقواعد و رسوم عصر قاجار حت يكرد كه تمام

توانست در همان روز ورود به خانه ، برابر دستورات  يشوكا م. كند تيرا هم رعا يعد باز!قو ديشده با يمحدوده باز

 يشد وارد باز ياو، نم ديگردن نهاده بود از د يو بخانه آرمن برگرد، اما داوطلبانه به قواعد باز ستديحاج آقا با رانهيسختگ

خودش كه  ندهيو نگران از آ ديخاطر عشق به حمدانست و تنها ب يموضوع را خوب م نيشوكا ا. رفتياما قواعدش را نپذ  شد

از  ياريزمانه بس. شده بود ميكنند، تسل يم بشيشان تعق رومندين يو چنگالها زيت يشوهرش را رهاكرده وگرگها با دندانها

 ...داد يم ياو را دلدار ديحم. كند يم مي، مجبور به تسل يشجاع و جسور راهم بخاطر مالحظات يآدم ها

 

 ...دم يبهت قول م! دارن يبرم يريحاج آقا و خانم جان دست ازسختگ! صبركن! شوكا _

 

 يكتاب نيو درباره آخر دهياتاق كنار هم دراز كش يبود ، شوكا و شوهرش تو يروز جمعه ا. گذشته بود ياز عروس يماه سه

 ...جره به آسمان انداختاز پن يزدندكه شوكا نگاه يگرفته و هر دو آن را خوانده بودند حرف م ديكه حم

 

فكر  ديحم! زندون  اطيرن تو ح يم يهواخور يبرا  يها هم گاه يزندان!  رونيخواد از خونه برم ب يدلم م! چقدر هوا خوبه _

 ...زنش را محكم در آغوش فشرد ديبس باشه؟ حم ينيخونه نش يكن ينم

 !...موقعشه گهيكنم د يم اليخ!  يگ يراست م _

 

 :گفت  شوكا

 !... ميبخر يماه ميچطوره با هم بر! آوردن ي، تر و تازه ا ديسف يها يگفت سه راه طرشت ماه يخانم جان م _
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 يخوش بهار بود، آفتابش آزارنم يپراز بو رونيب يهوا. زدند رونيصدا از درخانه ب ي، آرام و ب دنديوشوكا لباس پوش ديحم

 يقيآزاد شده نفس عم يشوكا همچون زندان. داد ينوازش م د،يدرخش يم يشيچهره شوكا را كه با اندك آرا يخنك ميداد، نس

را زنده و در دسترس  يخوب و انسان ياهايشانه به شانه شوهر جوانت همه رو كهيمخصوما وقت باستيچقدر ز يزندگ د،يكش

 .يابي يم

خشمناك و . ديا را برابر خود دحاج آق. را در قفل درچرخاند و دررا بازكرد ديد،كليكه حم يدرست لحظه ا, بازگشت  در

 ...متشنج

 ن؟يكجا رفته بو د_

 

 :گفت  ديحم

 .ميبخر يتا سه راه طرشت ماه ميرفته بود _

 بره؟ رونياز خونه ب ديمگه من قدغن نكرده بودم كه زنت نبا_

 .ميحاج آقا، من و شوكا با هم بود يول _

مونه،  يزن شوهردار خونه م!... سيدرست ن رونياگه با شوهرش از خونه بره ب يدر خانواده ما زن حت يول! دونم يم نويا _

 !...رن يهمه با هم م يدستجمع رونياگه هم بخوان برن ب!... گرده يخره و برم يم يماه رهيشوهرش م

 

پوستش لمس  را با تمام گوشت و يزيدر زندان خانواده حاج آقا تبر يزندگ يمعنا قايلحظه بودكه شوكا عم نيدرهم درست

كه خون  يحاج آقا و خانم جان را با همه فشارهائ يمقررات خانوادگ نيزمان بودكه فشار حلقه آهن نيو درست از هم... كرد

 .ديد يچشمانش نم شيپ يبه دام افتاده بود و راه خالص گريحاال د طلبداو يحس كرد اما زندان چكانديرا از پوست م

 

 !...ميبخر يرهنيالله زار پارچه پ ميبر ديحم!... ميقدم بزن ميبر ديحم!... نمايس ميبلند شو بر ديحم _

 ...گفت يازشرم و خجالت م دهيپوش ياند اخت و با چهره ا يم نييسرش را پا ديحم

 ...خرم يبرات م يرهنيرم الله زار ده تا پارچه پ يمن خودم م! ميحاج آقا و خانم جان را چه كن_
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 م؟يخونه بر نيپس از ا _

 نيبه هم. پر و بال داشته باشد ريز ديخانواده اش را با ياعضا يتمام م،يكرد، پدر همانند روزگاران قد يپدر كار م شيپ ديحم

 يآن جوان ديو حم!... و فقر يكاريب يعني يخانوادگ يرفتن از حلقه زندگ رونيخانواده در دستش بود و ب يخاطر مهار اقتصاد

 .بازار كار شود ردنبود كه خطر كند و مستقالنه وا

و هم شوكا را از وارد آوردن آن همه فشار  ديكش جانيپس از ازدواج هم خانواده را به ه كساليشوكا درست  يآبستن خبر

هماتفدر مهم است كه ورق خوردن  رانيا يسنت يبچه دار شدن درخانواده ها. رفتن از خانه عقب نشاند رونيب يبرا ديبرحم

. آمده بود جانيخانواده به ه ياعضا هيبق شترازيب انهيم نيحاج آقا در ا!... گريبه برهه د يرهه اكشور از ب كيمردم  يزندگ

 نجوريا. دنديورز يم يمردان آن روزگار از بروز و ظهور احساسا تشان خوددار. كرد يم هيهد يپسر اولش داشت به او نوه ا

اش ، غذا  يحفظ سالمت يكه برا يكاست اما از توجه مخصوصش به شوكا و دستورا ت يشان م يحركات از ابهت فرمانده

 .گذراند يرا م يقراريدوره ب كيمعلوم بود كه حاج آقا دارد  شيدلهره ها ريداد و سا يخوردنش، راه رفتنش م

 

************** 

 

 يم لشيم يزيعروسش چه چ نديبود تا ببحاج آقا كامال گوش به زنگ . داد ي، خودش را بشدت نشان م ارشوكايو دوره

 يدخترك از زندگ نيا يداشت كه بنوع يديداد، اگرهم ام يرو نم اديخانم جان بقول خودش به عروس ز. كشد، فراهم كند

 يهم گوئ ديحم! كرد ياش م يعصب شتريموضوع ب نيرا هم از دست داده بود و هم ديام نياش ا يبرود با آبستن ديحم

 ؟يرفت ؟كجايزند كجا بود ينق نم يبه من ه گريبچه دار شده و د. از بابت شوكا راحت شده بود الشيخ

 

نامه را گرفت و به بهانه  ديداشت، حم ديحم يبرا ينامه ا. زنگ در خانه را بصدا درآورد يبود، پستچ يليصبح تعط كروزي

نظرداشت  ريرا ز زيهمه چ نشيزبيآمد، حاج آقا كه با چشمان ت رونيب ياز دستشوئ يوقت. نامه را با خود برد يدستشوئ

 : ديپرس

 بود؟ يك! ديحم -
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 ...نامه داشتم حاج آقا! يپستچ _

 ...نميخوب نامه را بده به ب -

 

 يم اديپ يبيوسواس نامه را بترت يدزدانه و از رو ايكنند  يكنترل نم ايفرزندان خود را  ينامه ها يرانيپدران و مادران ا امروز

 ،يسنت ياز خانواده ها ياريتا دهه چهل هم بس يگذراند ول يم شيخوانند و دوباره آن را تا كرده و سرجا يكنند، درخلوت م

 شهياز نظر آنها گرگها هم. دانستند يخود و به سود فرزندانشان م يسرپرست فهينشان را وظ ندافرز يخواندن وكنترل نامه ها

خواستند  يبه دندان گرفته و به النه خود ببرند و هر بالئ يخونيخواهند آنها را با شب يمعصوم نشسته و م يبره ها نيدركم

هم كه شده بره ها را  ينامه پراكن قيگرگها از طر يگاهمعصوم خود باشند كه  يمواظب بره ها ديپس با. اورنديبرسرشان ب

كه در آن خانه  يكامال اطالع داشت و الاقل تا روز نيمه ها توسط والدقانون نانوشته سانسور نا نيكه از ا ديحم. نديربا يم

پنهان  بيج ر، صفحه آخر نامه كه امضا داشت جدا كرده و د يگذاشت ، در دستشوئ يآنرا گردن م ديكرد با يم يزندگ

پدر و  يمتوجه گفتگو يشتريب يكرد، شوكا كه در اتاق پشت نشسته بود با كنجكاو يو رو م ريحاج آقا نامه را ز. كرده بود

 .پسر بود

 

 : دگفتيآقا به حم حاج

مجلس رفت و  ندهيخبرشو دارم كه با اون دختر نما ؟يكن يكارميچ يدونم تو دار يمن م!...گم پسر يم يچ نيبه ب نيبنش _

 !گردش ير يم يكيدونم كه با اون دختره خ يرم كوه هم م يم يگ يجمعه كه م يروزا!... يكن ياومد م

 

 .ستيكرد كه شوكا در اتاق ن ياند اخته بود وخدا را شكر م نييسرش را پا ديحم

كه  ميخدا را شكركه ما بهت دختر نداد!. كن يو زندگ نيمث آدم بنش!  يش يبچه دارم يحاالهم دار ،يزن گرفت! پسر نيبب _

شده كه دوباره راه  يحاال چ يريكه دختره را بگ ي، هزار بامبول زد يكرد يبه من زن دادند، دو مرتبه خودكش يزورك يبگ

 ! يكن يمجلس قاط ندهيدختر نما نيخود تو با ا نميهم نب گهيد!... بروگمشو از جلو چشمم... و اون؟ نيدنبال ا يافتاد

 يزيآب و رنگش درخانه حاج آقا فرود آمد، چ يب يبود كه بر سر زندگ يواقعه پتك نيسمت اتاق طبقه باال، ا ديدو شوكا
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كرد در مسلخ  يبود، حس م يفقط از دست خودش عصب. خودش بست ياتاق و در را رو يرفت تو. اوردينمانده بود باال ب

 نيروم و ا يم رونيب يرود و من از سوراخ يكنار م واريد اي د،يبكو يم واريسرش را محكم به د. شده است يعشق قربان

 ريخورده و تحق بيخود را فر! شوم يو خالص م رميم ياتاق م نيهم يجا تو نيهم ايكنم  يوداع م شهيهم يرا برا يزندگ

به قد و قواره  چههر: (( گفت  يو پرخاشگر م يافتاد كه آن روز عصب اتيحرف آخرمهندس دخان اديناگهان ب. ديد يشده م

 يزود تنهات م يليخ... باشه يتونم قبول كنم كه برات شوهر خوب يكنم نم ينگاه م جانيآذر با ابانيخوشگله بچه خ ديحم

 ...))گذاره

 

 .در اتاق را گشود ديحم خت،ير يو اشك م ديكو ب يوارميهمچنان سرش را به د كهيدرحال

 ؟يشد وونهيمگه د ؟يكن يم يدار كاريچ! من يخدا -

 ...ديدكوبيحم نهيس يبا مشت تو شوكا

 !...من چقدر بدبختم ايخدا!... دميشن زويمن همه چ! خوامت ينم گهيد! بروگمشو_

 زيبه همه چ ،يدون ياخالقشو كه م! كنه يحاج آقا اشتباه م: (( ديبوس يشوكا را م يبه التماس افتاده بود و دستها و پاها ديحم

بچه ! يتو زن من.!... كنم يعوض نم يكيخوشگل تو را با صد تا زن بقول حاج آقا خ ينخ مو هيمن ! من عاشقتم!... كنه يشك م

 !... ))، به بچه ت رحم كن يكن يبخودت و من رحم نم گهتو را خدا ا!... كمتهمن تو ش

 يزنند، استدالل ها يم دنيخود را به ند ياديز ليشوند، به دال يشوهر روبرو م انتيمثل خ يبا فاجعه ا ياز زنان، وقت ياريبس

در شكم  دياز حم يدرست بود كه شوكا هم بچه ا. خوابا نند يرا م هيقض يو سر و صدا رنديپذ يشوهرانشان را م شهير يب

اما شوكا عاشق شوهرش بود و  نديشده بب ريخود را شكست خورده و تحق دواجپس از از كساليخواست  يداشت و هم نم

. زده هنوز هم عاشقش هست يكه بخاطر جلب موافقت خانواده با ازدواجش دوبار دست به خودكش ديكرد حم يم اليخ

خورد،  زكه آن رو يهم ضربه ا ليدل نيبه هم! كمان عشق همچنان بر سرشان چترگشوده است نيستش دارد و رنگدو

 .بود كه تا آن روز برسرش فرود آمده بود يضربه ا نيوحشتنا كتر

خانم جانو  يهكردم ، امر و ن يخونه زندون نيا يساله كه داوطلبانه خودمو تو كيمن بخاطر تو !... رميخواد بم يفقط دلم م _
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 ...؟يكن يم انتيكنم، آن وقت تو به من خ يتحمل م

 يزندگ يوار خودش سخن گفت تا دوباره فضا وانهيومدرك آورد، ازعشق د ليشوكا بوسه زد، دل يآنقدر بردست و پا ديحم

 .اش را آرام كرد

 !...نوبر بهارگوجه. از اوگوجه سبز خواست اريرفت شوكا بخاطر و يازخانه م ديشب بعد صبح كه حم چهار

... زد يبار حاج آقا شوكا را صدا م كيساعت  ميهر ن. به خانه برنگشته بود ديهنوز حم ياز هشت شب گذشته بود ول ساعت

 .كند يرا دانه دانه م ششيساعت از ده شب گذشته بودكه حاج آقا ر امد؟ين ديحم

 :ديپرس ناگهان

 ؟يه بودخواست يزيچ ديتو ازحم _

 !...گوجه سبز! بله _

 نطوريا. بخانه برگشت ديساعت دوازده شب حم.!... پدر سگ كجا رفته يقليدونم اون كپه  يمن م... تكان داد يآقا سر حاج

 .بود دهيكه معلوم بود شوكا وكالت دفاع از حق حقوقش را به حاج آقا سپرده و خواب

 ؟يبود دكجايحم -

 !ميمعطل شد!... مينيبب كيآنت يچند تا قال ميبا دوستام رفت _

 !اداره كن تويگفتم برو زندگ!...يقليبمن دروغ نگو كپه  -

 

************ 

 

. افزود يشد و شوكا هم هر روز برحجم شكمش م يمرتبا تكرار م شيها هيهمه قسم و آ رغميعل د،يحم يشدن ها ديناپد

 ينشود چون خوانده بودكه هرنوع تنش يعصب يباردار اميا خوانده بود در اكه در روزنامه ه يهائ هيكرد بخاطر توص يم يسع

 .بلند شد ادشيفرشب  كيگذارد اما دوباره  يم يبچه اثر منف يرو

 

 :را گرفت وگفت  ديحم بانيگر
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و  يو آنقدر آمد يشد وونهي، د يتو بقول خودت عاشق شد فتادم،يمن دنبالت راه ن! ديحم!... باهات كار دارم نيبنش! ديحم_

گفتم  نيكرد يمنو تو خونه زندون. كنم يم يزندگ يو مشقت يكه تو خونواده ت با هر سخت مهيو ن كسالي. تا زنت شدم يرفت

كله ...بده يمقو يبه من غذا ها ديزنم، با يذاره حرف نم يگرسنه م يآبستن دوره نيتو ا يخانم جان منو حت! نداره يبيع

تو خجالت . بچه تو شكم دارم هيخورم چون از تو،  ياز نون لواش متنفرم، م. زنم ينم يلوم، حرفذاره ج يم مچهيتيجوش و 

 همه اون حرفهات دروغ بود؟  ايبه من بگو آ ؟يكش ينم

 

از  شيكه اندازه ها يكيدختر چاق و خ كيبا او همچنان سرجنگ داشت ،  يزندگ. ديلرز يم هيشوكا از شدت گر يها شانه

 .آخه چرا؟ چرا؟ چرا!... بود دهيبود او را به مبارزه طلب شتريوزن ب نيمرد سنگ كي

 

دل آ زار  يغصه دار بود جمال تش به سوگنامه ا يوقت. زد يموثر حرف م اريو بس نيبود، قشنگ و دلنش يخوب يسخنگو شوكا

چرا  ديو پرس داركرديازخواب برا  ديدرهمان شب دو بارحم. كرد يم داريرا ب يداد و هر وجدان خواب آلوده ا يم رشكلييتغ

رفت  ياتهاماتش نم رشيبار پذ ريرو ز چيبه ه! كنن يجهت متهم م يكه او را ب فتخدا را گواه گر شيدوباره با اشكها ديوحم

 يكند و م يم كيتحر ديحم هيحاج آقا را عل يبزندكه نكند كس بيشوكا بخودش نه يشد كه گاه يمقاومت، سبب م نيو هم

 ازمندين كپوشيك جوان جذاب و شي ينيسن نيسال داشت و در چن ستياز ب شتريب ديحم... زد؟يما را برهم بر انهيخواهد آش

 !كرگدن را داشته باشد افهيق ياگر جنس مخالفش از زشت يجنس مخالف است حت شتريجلب هرچه ب

 

 كيكرد  هيكا به خانواده حاج آقا هدكه شو يفرزند نينخست. انجام شد زييماه پا نيدر آذرماه آخر يدردسر چيه يب مانيزا

مرتبا نماز  جانيحاج آقا از شدت ه. خاص برخوردار بود يتي، از اهم يسنت يدر آن زمان تولد پسر در خانواده ها. پسر بود

و خدا را  دياش را بوس يكرد، نوه پسر يكه برعروسش وارد م يبا همه فشارهائ انآورد، خانم ج يم يخواند و شكر بجا يم

 يگشت و مدت يبا تولد پسرش ، حاال شبها زود بخانه برم ينظر نبود ول يخاص خود هم ب حاتيبه تفر ديگرچه حم.شكر كرد

اند  يعشق به تپش م يازگرما ارهسپرده بود، دوب يرا بفراموش شيها انتيكرد و قلب شوكا را كه خ يم يبا فرزندش باز
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 .گفتند كيو همه تبر! ياسم بچه راحاج آقا گذاشت هاد. اخت

 

و شفاف مانند  يدرشت ومشك شيچشمها.خودش برداشته بود يبرا قيچهره پدر و مادر را با انتخاب دق يهايبائيهمه ز يهاد

 !....از پدر و مادر يبياز پدر و قد و قواره اش ترك شيمادرش ، چانه وگونه ها يچشم آهوئ

 

داد و همچنان  يرا نشان نم يرييرفتار خانم جان تغ وهيرا من برد گرچه شدل حاج آقا  شيسه ماهه شد، لبخندها يهاد يوقت

 .گرفت يم راديهمه ا شترازيو ب د،يكش يازهمه كار م شتريگرفت، از او ب ياز نظر خورد و خوراك هم بر شوكا سخت م يحت

 

زود به شكوفه نشسته  يليگرم شده و درختان خ گريد يتهران آن سال زود تر از سالها يشد، هوا يم كيداشت نزد نوروز

 :گفت يخطاب به هاد ارياخت يكرد ب يفكر م شينشسته و به گذشته ها يشب كه شوكا كنار گهواره هاد كي. بودند

 

 كه اسمش يمادر بزرگ هم دار هينداره  يا ونهيمادر بزرگ اخمو كه اصال با تو م نياز ا ريكه غ يدون يم ايآ ! طفلك من _

 :كرد يم فيتعر يفرزند سه ماهه اش قصه ا يبرا نكهيدرست مثل ا!... كنه يم يجنگل ها زندگ يو تو دهيشخور

 

گرفته و مردان  يم يماه يهر تورش كل يكه تو رايگيبوده، ازا ون ماه ريگيماه يروز هي ديجونم برات بگه كه خورش_

سبز  يچه چشمم ها! هنوزهم هست! بوده انيدخترشاه پر نيع يمادربزرگت تو خوشگل گنيم!... داده يدق م رويگيماه

 !مادر بزرگت شيبردم پ يوگرنه تو را م هرمكه باهاش ق! افسوس! افسوس!... دونهيداره خدا م يخوشگل

 

 :داد در را بازكرد وگفت  يساله اش گوش م ستيهمسر ب زيانگ جانيه يو به قصه خوان ستادهيپشت در اتاق ا دكهيحم

كه  يسيتو چقدرخس! مادربزرگش رو ي، هم هاد نميب ي؟ هم من مادر زنمو م!مادرت شيپ ميبر ديچطوره امسال ع! شوكا  -

 !...يديمادر خوشگل خود تو به ما دو تا نشون نم

 

مغزش  يزود همه پهنا يليو خ. زد يم يشتريب يها رهيگذشت ، دا يم شتريهرچه ب فتد،يكه در آب ب يفكر، مثل سكه ا نيا
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 ...را فرا گرفت

! تهرون اومده) ج( گنينم گهيد! رم!آن موقع دختر بودم ، حاال شوهر و بچه د د؟يخورش شي؟ چرا شوهرو بچه مو نبرم پ!چر_

 .رو ندارم چكسيفكر نكنن من ه ديحم لهيخواد قوم و قب يتازه دلم م

  .خواست چون خودش مادر شده بود يازگذشته مادر را م شتريشوكا ب حاال

 :گفت ديشب به حم فردا

 !...هتل مير ياگرهم كرد م! كنه ينم رونمونياز خونه ش كه ب ديسر خورش ميزيريم يناغافل! شمال ميبر ديع _

 

 ياشراف يخانواده ها نيقرمز رنگ شان همچون خوشبخت تر سلريسوار بركرا ،يو شوكا و هاد ديروز نوروز، حم نيسوم در

زاهد  خيش يروستا يفضا, جادها  هيحاش يها باريحركت جو ن،يزم يعيكمرنگ درختان، چمن طب يسبز. عازم شمال شدند

و  دهيكش لياتومب. دانست يرا م ديشوكا راه باغ خورش. بود اختهمبدل س عتيطب يتابلوها نياز زنده تر يكيمحله را به 

خل باغ كنار سماور نشسته و منقل آقا عبداهللا هم براه و آقا عبداهللا جلو ساختمان دا ديتصادفا خورش ستاد،يبزرگشان جلو باغ ا

 ...جلو در باغ شد يلياتومبمتوجه توقف  ديخورش. عاشق با هم به گفتگو نشسته بودند يول ريپ ي،دو قمر يدوتائ. بود

 

 !دهيكنم برامون مهمون رس يفكر م! دهيع اميا_

 :ديكش اديراه افتاد، در را گشود، ناگهان فر خودش

 !دخترمون برگشته! آقا عبداهللا -

 

بعد از . پراكند ياز خود م يخوش مادر يبود، بو يصورتش جار يبارشو كا را محكم در آغوش گرفت، اشك به پهنا نيوا

داشته و دچار عذاب وجدان شده  غيرا از فرزندش در يشوكا بودكه متوجه شد چقدر خودخواهانه محبت مادر يفرار ناگهان

 ستيشوكا ب!... ششيرم پ يخودم م! نيبعد به من خبر بد دينيفقط او را بب. شوكا فرستاد يننده ها را به جستجودوباره را. بود

 افتني يهر دو از شاد. ختيآو دياو هم به گردن خورش. خواست ينازك اندام بود، مادر بود اما خودش مادر م يساله ا

كرد اما باالخره  ينگاه م رهيخ زيعاطفه برانگ يبايز يتابلو نيبود و به ا ستادهيبچه در بغل ا ديحم. ستنديگر يم گريكدي
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 .حوصال اش سر رفت

 

 ...كنه يداره اعتراض م يهاد يآها _

 .دياز او قاپ بايرفت و بچه را تقر ديحم يبسو ديخورش

 !...بچه من! نه! نوه من _

 

.... د كه مستخدمش را به خانه دوست و آشنا فرستادزده ش جانيچنان ه ديدخترش را با شوهر و فرزندش د يوقت ديخورش

چشم  يتوانست به خود ببالد و تو يم ديحاال خورش!... يكائيامر نيماش هيسوار !... با بچه ش! با شوهرش!... بگو شوكا آمده

 فيردختر من پاك و ش ديديد: ديسر هم كرده بودند نگاه كند و بگو شپشت سر دختر ثيكه هزار حرف و حد يآدمهائ

 !...گرفتم، دخترم مثل منست يم ايو شكم در يريگيمن نان خودمو از ماه! ديچسب يآن وصله ها به او نم!... بود

گرفت و در محوطه باغ بدنبال مرغ و خروسها و  يرا ساعتها بغل م يپدر نداشت، هاد كيكم از  يعبداهللا شور و شوق آقا

حاال ماه عسل تولد بچه تونو  ميتان باش يدر عروس مياگر نتوانست. (( بود يعال يرائيپذ: تا نوه اش را بخندد ديدو يم هايمرغاب

 .))ديبا ما بگذران

 

و كره  يبار برنج و چا يآنها به تهران آمدند با كل ليبا اتومب د،يحم ليبا فام يآشنائ يو آقا عبداهللا برا ديهفته بعد، خورش دو

 .ريو پن

و عباس و دخترها و  ديحاج آقا و حم يآورد،برا يرا هم به رشك م دياد كه خورشد يبه خرج م يعبداهللا چنان سخاوت آقا

 .شوكا شد يسربلند هيكرد كه ما هيو هد ديخر يمناسب يخانم جان لباسها

 

 ر،يدلپذ يو آقا عبداهللا، او را با شور و شوق ديسر به راه شده بود، خورش ديشوكا ظهور كرده بود، حم يدر زندگ يتازه ا دوره

و آقا عبداهللا خودش را قانع كرده بود كه عروسش  ديخورش دنيحاج آقا، با د. كرد يتنها احساس نم گريبودند و د رفتهيپذ

سه طبقه  ديروزها بود كه حاج آقا به خانه آمد، قباله خانه جد نيدر هم. گذاشت ياو م به يشتريكس و كار دارد و احترام ب
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 :طاقچه گذاشت و گفت يخانه شان رو يهايكيرا در همان نزد يا

 !جاشون تنگ بود، خوب قدم عروسمون هم خوب بود، كارو بار رونق داره يامروز معامله اش كردم، شوكا و هاد نيهم _

 .دست خانم جان گذاشت ينوه اش، تو ياهللا برا كيعروسش و  يگردنبند برا كيبرد و  بيبعد دست در ج و

 . بلند شو بنداز گردن عروست _

 17 فصل

 

 

 ديد يم يگذاشت و حاال وقت يلحظه او را آرام نم كيداشت كه در آن سن و سال هم  يرومنديحسادت ن زهيجان غر خانم

 يرا هم برا ديپاقدم عروس خوب بود و خانه جد ديگو يكند و م يكه حاج آقا، آنگونه رك و راست عروسش را لوس م

سر  يتو ريخواست با كفگ ياز شدت خشم و حسد دلش م ،بود دهيگردن بند خر شيبرا يام و حت دهيعروسم خر شيآسا

 .كند زانيگردن بند طال به گردنش آو نكهيتا ا ديكوب يعروسش م

 

تا  يدر كار اسباب كش. از شوكا گرفت دينقل و انتقال به خانه جد انيجان انتقام توجهات مخصوص حاج آقا را در جر خانم

 ...را به دختر كوچكش واگذار كند ديكه طبقه سوم خانه جدگرفت و تالش كرد تا بل راديتوانست از او ا

حاج  فياما حر!)) در طبقه باال يميكند و عروس قد يزندگ نييداماد خانواده در طبقه پا ستيدخترم تازه عروسه ، درست ن(( 

او از آن روز به بعد حلقه !... ارميسر شوكا ب يدان چه بالئ يحاج آقا نشدم، م فيخودش گفت، حاال كه حر شيپ. آقا نشد

را در خورد و خوراك را  يخست و ناخن خشك. شوكا فشرد يبر دست و پا حكمترخانه را م يكارها يطاقت فرسا يفشارها

 .رساند تيبه نها

 

البته . حبه قند كيو  ياستكان چا كينان لواش و  كيهر نفر  يگذاشت، برا يسر سفره م ريورقه نازك پن كي صبحانه

سر سفره  يباندازه كاف ريپن. قاعده ظالمانه خارج بودند نيرفتند، از ا يخوردند و م يخانه چون زود تر صبحانه م يهامرد

كه  يا دهيشوكا از سفره خشك! گذاشت سر سفره يو مربا و عسل هم م كره.شد  يم يبا چند حبه قند همراه يچا. شان بود
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اش سفره  يدر خانه مادران ارمن. كرد يم يزاريگذاشت بشدت احساس ب يم رودخانه خشكه ال بود و خانم جان جلو او هيشب

اخت اما حاال آب دست  ندا يخودش م يبرا يكرد، سفره چرب و نرم يها كار م يخودش دركافه قناد يبود ، وقت مانيپر و پ

 ينينطنز، اما شوكا حق نداشت به س ير،گالبيانج ،يانگورعسگر د،يخر يها را م وهيم نيخانه بهتر يبرا ديحم. شمر افتاده بود

ظهركه مرد ها بخانه !... گفت بخور يگذاشت و م يدستش م يتو وهيعدد م كيخانم جان . دست بزند وهيماالمال از م يها

شوكا كه بشدت از نان وكله . خوراند يحوزه اقتدارش م نيبه ساكن مچهيتيآبدوغ ، كله جوش،  تيلياغلب ت ارآمدند ناه ينم

 .گوجه برداشت، شست و سر سفره گذاشت كيو  نيزم ريرفت ز كروزيفر بود جوش متن

 .به او اند اخت يزيجان نگاه سرزنش آم خانم

 

 !سر سفره يآورد هيچ نيا _

 !...من كله جوش دوست ندارم! يگوجه فرنگ_

 

 : ديكش اديجان فر خانم

 يخوا يبخور، م يخوا يم! هيگذارم كاف يسر سفره م يهرچ! حق نداره برا خودش سفره جدا گونه بندازه يكس نجايا _

 .وگوجه را ازدستش گرفت!... نخور

 

 يهمه جا را بو م يخوشه انگور برداشت اما خانم جان كه گوئ كيو  نيزم ريرفت ز.كه شوكا هوس انگور كرده بود  كروزي

 ...ذاشتگ ينيس يشد و انگور را از دستش گرفت و دوباره تو نيرزميبسرعت داخل ز ديكش

 

 پس من چكاره م؟ ده؟يكش يخونه كار به دله دزد نيا يحاال تو_

 .زد يداد م ديآورد و سر حم يم اديشوكا را بفر يخانم جان گاه يفشارها

 !بخوره  ريش ديبچه م با! رميم يم يدارم از گرسنگ نجايا! من زن توام! آخه مرد _

 

 .نداشت كه بدهد يپاسخ ديحم
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 رو حرف نحانوه جان حرف بزنه؟ تونهيم يمگه كس. ميكن يم يچه كنم؟ ما تو خونه بابام زندگ _

 

شد تا  يو منتظر م ديد ياش را در تنها مادرشوهرش م يشوكا هر روز و هر لحظه چهره خانم جان دوره كودك گريد حاال

 !...سراغ خودش و بچه اش ديايخانم جان انبرداغ را بردارد و ب

تب مرداد ماه و تب داغ . سوخت يتهران از دوگونه تب م. بود دهياز راه رس شيپ ي، عطشناكتر از سالها 1332 تابستان

جوانها و مسن ترها  شياز سه چهار سال پ. كرد يرا از حرارت ذوب م تختي، بخصوص پا رانيا يكه تمام ياسيمبارزه س

 يكرده و سرانجام با مل اميق سياستعمار انگل ريپ ريش هيعل سنف كيصدا و  كيكشور  ياسيدست در دست هم درصحنه س

پس از اشغال  ياقتصاد يها يو عقب ماندگ يتوانست ضعف ها و نارسائ يخود كه م يتنها دارائ يعني(كردن صنعت نفت 

مردم را به  ديهمچنان ادامه داشت و ام ياسيس يبودند اما آشوبها دهيخود رس يبه آرزو) جبران كند نيكشور را توسط متفق

راه  يتظاهرات يبه بهانه ا ياسيمخالف و موافق س ينبودكه دسته ها يكرد، روز يم اسيو توسعه كشور مبدل به  شرفتيپ

 يم يگذار هيبرجا گذاشته بود و از هر نوع سرما فيكه مردم را بالتكل يزيچ. نپردازند يريبه درگ ابانهايودرخ اندازندين

در فشار گذاشته  يكيزيف يو چه برخوردها ياسيرا چه از نظر س گريكديبشدت  ونيملّ چپ ها و راست ها و.  دنديترس

و لحظه  دهيتصرف حكومت مناسب د يرا برا تيقرار داشتند، موقع يروس سمياليكه در اردوگاه سوس رانيا يچپ ها. بودند

را مانند  راني، ا سميكمون يكه امپراطور نگران آن بودند يرانيا ونيملّ. گرفتند يرا از رقبا م يديجد يبه لحظه سنگرها

نابود كند، وضع بد  يببلعد و استقالل چند هزارساله كشور شان را در چشم به همزدن كجاي،  يائيآس يها ياز جمهور ياريبس

كرد و  يم يناگهان يراتيياز تغ تيزحكايبود كه همه چ يبرعلت شده بود و در چنان اوضاع و احوال ديكشور مز ياقتصاد

نسخه خودش را  يبحران هر دسته ا انيپرداخته و بانتظار پا يباز استيبه س كسرهيخود را رهاكرده و  يكار و زندگ مردم

مراكز در مشت گرفته بود درحجره  رياز سا شيكه بازار تهران را پ ياسيپر تب و تاب س جانيشور و ه نيا يول د،يچيپ يم

 .افتي يبروز و ظهور نم يبرا يراه يزيحاج آقا تبر

 

راه  يمستقل يكارگاه فرش باف ز،يدر تبر. و عباس بسرعت دركار توسعه صادرات فرش بودند ديآقا و دو فرزندش حم حاج

شركت صادرات فرش را برعهده داشت و با  تيريمد ديحاال حم. كردند يم دياروپا بود تول يانداخته و آنچه مطلوب بازارها
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 يقابل مالحظه ا يبازار اروپا، سودها يازهايدرك ن نيفرش و همچن نهيزم دراز مطالعه مستمر  يناش يها يابتكارات و آگاه

كالن  يسودها! بسته خانم جان يكرد اما صندوق شركت در دست حاج آقا بود و صندوق خانه در دست ها يخانواده م بينص

 .شوكا و فرزندش نداشت يزندگ شيدر گشا ينقش چگونهيه د،يحم تيرياز مد يناش

 

دانست و از او نفرت داشت  يعروس را دست پخت خود نم نيخانم جان كه هنوز هم ا يو آزارها تيبدون توجه به اذ شوكا

عمر  يسالها نيو آرامتر نيسال ها، از بهتر نيا. جست يبرنامه ها شركت م يو در تمام يخانوادگ يدر محدوده زندگ

دست  يو اگرهم فرصت افتي ينم يعشق و عاشق يبرا يكه فرصت تداش يحرفه ا يقدر گرفتارآن ديحم. شوكا بود يزناشوئ

ساخت و بسرعت  ياو را خجلت زده م يهاد يها يكار نيريقشنگ و ش يمستمر شوكا و خنده ها يها يداد فداكار يم

 .بست يم ينيچن نيا يچشم بر فرصت هائ

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

 

به خانواده  يكرد و شور و حال تازه ا يخانوده حاج آقا تبربز ميفرزند پسر را تقد نيپنجساله شده بود كه شوكا دوم يهاد

داد چون  يازخود نشان نم يواكنش خشنودكننده ا چگونهيگرچه خانم جان همچنان ه د،يبخصوص به شخص حاج آقا بخش

شد كه  يم دهيكوب ديمشترك شوكا و حم يبه زندگ يتازه ا خيم_آنهم ازجنس نر  _دانست كه با تولد هر فرزند  يخوب م

كه حاج آقا به نوه  يزيداد، بخصوص با عالقه شورانگ يرا بر باد م ديحم يانداختن شوكا از زندگ رونيب يرا برا شيها  ديام

 .دمان يتحقق خواسته حاج خانم برجا نم يبرا يديام چيه گريكرد، د يفرزند ارشدش ابراز م يها

 كيصبحانه و ناهار همان . بدهد رييروزانه همسر و دو فرزند پسرش تغ يتوانست در برنامه غذائ يموضوع هم نم نيا گرچه

 ينامگذار. خودش را داشت يبند هيهم سهم وهيوكله جوش بود، م مچهيتيو  يفنجان چا كيو نان لواش و  ريورقه نازك پن

و بهمن هر شب حاج آقا را بمحض بازگشت به خانه  يبهمن شد و حاال هاد ر،شوكا، در اتفاق نظر پدرو پس دويفرزند دوم حم

وقت در طبقه سوم  ريكه حاج آقا تا د كشبي. افزودند يشكل خانم جان م يو دود رهيكشاندند و برخشم ت يبه طبقه سوم م
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 .گذاشت انيرا به كشور آلمان با شوكا درم ديمانده بود ناگهان موضوع مسافرت حم

 

 !يمدت نسبتا طوالن هيسفر بره اونم برا  يشوهرش به تنهائ شهينم يراض يزن چيدونم كه ه يمن م _

 .اما لبخندش را همچنان در گوشه لب حفظ كرد ديلرز نهيشوكا در س قلب

 :آقا ادامه داد حاج

بازار  مياگه نجنب! كنن ياز تجار فرش در بازار اروپا با ما رقابت م يعده ا يتازگ! رو بفرستم آلمان ديخوام حم يمن م _

فرش داره  يشهر گالر نيتو ا يآلمان يآقائ هيرو بفرستم هامبورگ آلمان،  ديگرفتم حم مي، تصم رنيگ يفرشو ازدست ما م

چه جور  نهيبكنه بب يشركت ما فعال بشه و هم مطالعه ا يصادرات يها فرشفروش  ياون كه هم تو شيره پ يم ديو حم

 !...ات به آلمانهباب صادر شتريب يفرش هائ

شوهر  د،يحادثه هم حم نيكه ا ديشياند يزد ، شوكا با خود م يحرف م يقانع كردن شوكا از هر در يحاج آقا برا كهيحال در

 .ديشوهرش خانم جان با استفاده از فرصت او را به صالبه خواهدكش ابيرا از او جدا خواهد كرد و هم در غ نشينازن

 !...حاج آقا نييشما بفرما يهر چ_

از  يتو و بچه هامون هركار ندهيدم كه برا آ يقول م! شوكا يتو فرشته ا!... (( نثار شوكاكرد تيازسر رضا يلبخند ديحم

 ...))دستم برآد بكنم

 .همسرش را عاشقانه در بغل گرفت  ديرفت، حم رونيحاج آقا از اتاق ب يوقت

 !دم ي، قول م نمينازن يكنم و به بچه ها يخوشگلم فكر مسفر فقط و فقط به زن  يلحظه ها يدر تمام!  زميعز

 

زده بو، باز هم  يبخاطر ازدواج با او دوبار دست بخود كش ديكه حم يو زمان يخوش آشنائ يدر آن روزها، مثل روزها شوكا

 .مرتكب نخواهد شد ياشتباه گريهمچنان عاشق اوست و د ديبود كه حم دهيباور رس نيبه ا

داشت و با  يكتاب ها برم يرا از تو ايداشت و به دانشگاه نرفته بود اما دن پلميد. و پنج شش سال بود ستيب يحاال جوان ديحم

 نياول يها كه برا يليدانست ، خ يم يزبان خارج! گذاشت يزد و دوباره داخل صفحات كتاب م يمحك م نشيزبيچشمان ت

بود كه در دل زن و مرد، با نفوذ كالم و  يجوان بايز. را در آلمان گذرانده است التشيكردند تحص يم اليخ دنديد يبار او را م
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داد كه در آلمان دست از پا خطا نكند  يگرچه به شوكا قول م.ختيانگ يبرم يشور و حال ،ياز مسائل جهان قيعم يها يآگاه

 ياو م. كرد يدر آلمان آماده م يجردم يزندگ كدورهي ياما خودش را برا!) گفت زن من تكه يجلو دوستانش م شهياو هم(

حاج آقا و  يمقام اول را داشت ، دور از چشم غره ها ايها در صنعت دن يرانيمثل آلمان كه از نظر ا يتوانست در كشور

ها و آسان  يدر بازگشت از آلمان از دست و دلباز ياز عزا در آورد، بخصوص كه جوانان تهران يشوكا دل ياعتراض ها

 .كردند يم فيتعر يزياشتها بر انگ يآلمان بعد از جنگ، داستان ها دختران يهايريگ

 

عصر  يزهايمثل كن گاريپاكت س هيتازه برا !... كرده ن زيدندون ت يشرق يچه جور برا مردا يآلمان يپسر، دخترا يدونينم_

 !...بگذاره شيتو پاپ يبه خوشگل يالخصوص كه جوان يعل!... شنيو خاكسار تو م ميروم، تسل

 

نقش و  نيتوانست چن يم يرانيا البافيآمد و فقط ذهن خ يجور درنم تيچندان با واقع ز،يچنان وسوسه انگ يتصورات گرچه

ضربات  رينهفته بود، هنوز آلمان از ز زين يتيواقع عاتيشا نياز دختران سهل الوصول آلمان بزند اما در پشت پرده ا ينقوش

 ايدن د،يانجام يآلمان م يروزيكه اگر به پ يشوم جنگ راثيو م يكاريفقرو ب ود،دوم قد راست نكرده ب يو صدمات جنگ جهان

 نييآمدند، پرچم نژاد برتر را از غرور و تكبر خاص خودش، به پا يرا در مشت خود گرفته و تنها ابر قدرت جهان بحساب م

نژاد  نيا يتنها خوشبخت. دادند يپس م يداشت بطرز دردناك ينفر قربان ونيلياز چهل م شيرا كه ب يو تاوان جنگ دهيكش

 يژرمن ها بود كه چند سال بعد از خاتمه جنگ دوباره شكوفائ يبازگشت به عصر ترق يجو، حس رقابت و مبارزه برا زهيست

ه ها در ارتباطها و خانواد يها يريعازم آلمان بودند، بعلت سختگ كهيرانيجوانان ا ،ياما برا. داد ياقتصاد آلمان را مژده م

 تيدر ارتباط با جوانان محروم يدختران آلمان يها يريمورد عالقه شان آسان گ ريتنها تصو ،يجنس زهيغر يها اكنشو

 .بود يشرق دهيكش

 

دلشوره . بود عاتيشا نيهم دنياز شن يدر اندرونش هزار جور فكر و نگران د،يبا وجود ابراز موافقت با سفر آلمان حم شوكا

به  ديمسافرت حم يروز ها نيگشتند، از همان نخست يخوردند پر زور تر بر م ي، هر بار كه بساحل م ايها كه مثل امواج در

. پس نداده بود يخانوادگ يبه اصول زندگ يدر وفادار يخوب شياول ازدواج آزما لدر همان سا ديحم. داد يآلمان آزارش م
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. رنگ شك و شبهه در جسم و جان شوكا كاشته و رشد داده بود رهيمجلس، تخم ت ندهيختر نمابا آن د ديرابطه حم يماجرا

شوند  ضياگر بچه ها مر م؟يچه بكن جانخانم  يخلق و خو نيبا ا نجايما ا: (( كرد يم يتابيب اري، شوكا بس يهنگام خداحافظ

. الزم را كرده ام يبه او سفارشها. به برادرم عباس بگو يگفت، هرچه الزم داشت يم ديحم.)) كمك بخواهم يمن از چه كس

 :گذاشت وگفت زيم يرو ياسكناس ده تومان كيكرد و  بيبعد دست در ج

 ....و حاضره يح زاديآدم رياز گوشت مرغ تا ش!.... يندار يخونه كه خرج نيا يو گرنه تو نيماش هيبرا كرا نميا _

 

* * * * * * * * * * 

سخت به النه  يليكشد و خ يآسمان پرم يكه به عشق پرواز از النه اش بسو يپرواز كرد و رفت، درست مثل بچه عقاب ديحم

رفتند  يسفر خارج م كيكه به  يآدمهائ ينشده بود و حت يدر آن روز ها، سفر به خارج از كشور هنوز همگان. گردد يباز م

غرب شده و عوالم  فتهيدوم آن ش مهيبخصوص از ن يان ها در دهه سجو. شد ياحترامشان در چشم جوان ها چند برابر م

اما . دست بزنند  يسفر كوتاه به اروپا به هر كار كيانجام  يو حاضر بودند برا رفتنديپذ يرا با شور و التهاب م هايغرب يزندگ

خوا ست  يو بهمن بود، دلش نم يوابسته به فرزندانش هاد قاياو عم. كرد يفرق م يو سه چهارسالگ ستيوضع شوكا در ب

حس شوكا  نيا. اورديخودش ب يپدر و مادرش بر سرش آمد حاال بر سر بچه ها يبه علت جدائ يكهدر دوره كودك يبالهائ

پدر و  ينوع جدائ نيدانند كه بدتر يم يتنها دختران د،يپر يو اعجاب م يكه از زمان تولد بچه ها باالتر از مرز فداكار

رفت  يسفر م نيهرگز به ا دشيخواست حم ياو دلش نم. شوكا، تجربه كرده باشند  يزندگ طيدر شرا مادرشان، بخصوص

از . ديد يرا در خود نم ديو مبارزه كردن با خانواده حم دنيوجه قدرت جنگ چي، به ه نيرياما با حضور دو بچه ملوس و ش

 يكه نا مادر يكار.مستقالنه اش را درهم شكسته بود تيخانم جان با رفتارها و مقررات ظالمانه اش تمام غرور و شخص يطرف

پاولف را نخوانده  يهر دو زن ، قانون بازتاب شرط يگوئ. كرد ياش خانم جان با جسم او كرده بود حاال خانم جان با روح او م

. بودند تهساخ يزن شرط كيموجود دست آموز و  كي يدخترك چشم آهوئ نياز ا. دانستند يبهتر م ياز خود پاولف روس

و . بود ديبه مرد محبوبش حم يهم در خود بحد و مرز كمال داشت و آنهم حس عاشق گريحس د كيبخصوص كه شوكا 

 ديمن دل از حم ديخواه يتوانم ، آن وقت شما م يهم نم دنينفس كش د،يبدون حم دم،يكرد، من عاشق حم يمرتبا تكرار م
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 ...رم؟يبكنم و طالق بگ

 

 نيا.فرستاد يم شيبرا يهم از دور دست كورسوئ يزد، فانوس يكه شوكا در آن دست و پا م يو مخف كيمرداب تار در

و  يعاد ريبا اعتقاد غ يكه در آغاز زندگ يمرد. ، حضور و وجود حاج آقا دركنارش بود دبودنيحم يب رهيت يفانوس شبها

كه شوكا به او  يكرد، حاال با دو دسته گل يدو سال در خانه زندان دتهمسن و ساالنش در بازار، او را بم ديمخالف عقا يحت

زهرآلود خانم جان را برجسم و جانش كاهش  يها شيتوانست درد ن يو تا آنجا كه م ديپائ يكرده بود بشدت او را م هيهد

 نيكوچكتر ايذاشت گ ياصال در بشقاب شوكا گوشت نم ايگوشت خورش،  ميسر سفره غذا ، خانم جان موقع تقس... داد يم

 :كرد ياگرحاج آقا سر سفره حضور داشت اعتراض م. كرد يبشقابش پرت م يتكه گوشت را تو

 

 !گوشت بذار شتريبراش ب _

 .ديكش يرا در هم م شيجان اخمها خانم

 !...خوره يگوشت نم اديزن كه ز _

 .كرد يآقا قاطعانه نظر خانم جان را رد م حاج

 !...كشه يتنه جور همه رو م كيخونه  نيا يده و هم تو يم رياون هم بچه ش يول _

 ...غذاش كامل باشه ديبا

! بخور جونم: گذاشت يبشقاب شوكا م ينگاه نفرت بار خانم جان، سهم گوشت خودش را تو انيوقت حاج آقا در م آن

 !...بخور

هم دلش  يرقم زده بود گاه شيرا برا يسرنوشت تلخ و اندوهبار نيتا امروز چن يكه از كودك اتيمرموز ح يرويآن ن ديشا

كوچك به  يروزن دنينفس كش ياش، برا يزندگ طيشرا نيكتريسوخت و در تار يعروس خانه حاج آقا م يها يبيغر يبرا

 .گشود يم شيرو

 

* * * * * * * * * * * * * 
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 يخانم جان، دو بچه اش را و تمام ينظر بهانه جو ريو ز يزيخانواده تبر انيدرم د،يحم بتيبه دو سال غ كينزد يزيچ شوكا

، در  ديحم. نگشود تيتا نظافت از سرگذراند و لب بشكا يو اتو كردن و آشپز ياطيخانه را از خ يطاقت فرسا يكارها

تلفن  ديامروز حم: گفت  يحاج آقا م يگاه!... چيگرهينوشت و بعد د وكاش ينامه برا كيكه به آلمان رفت  يماه نينخست

حاج آقا ! ذره شده هيدلش براتون  ينداره ول يسيگرفتار فرش ها شده فرصت نامه نو يليخ. ديشما را پرسكرد، حال همه 

پدر و  نيب يجنگ واقع كيدر پس پرده  كهيراند در حال يبر زبان م اليآرام كردن آن دختر خوش خ يرا برا حاتيتوض نيا

 يادامه توقفش در آلمان استفاده م يبرا نهيگنج نيبود و از ا ديحم اريدر اخت سيده ها تخته فرش نف. بود انيپسر در جر

 .هم از دستش ساخته نبود يكار يآورد ول يكه حاج آقا را بستو ه م يو باج خواه يريگروگان گ ينوع. كرد

هامبورگ  يو اشراف يطرشت در شهر بندر ابانيخوشگله خ ديدانست كه حم يحاج آقا نم يحت چكسيدو سال ه نيا در

 يدر بازگشت به تهران ردپائ شيرهايشده و تاخ يباز هم گرفتار جنون عاشق ايگذراند؟ آ  يروزگار م يه و با چه كسانچگون

 دارد؟ يدر خمره جنون عاشق

 

كند مگر بازار آلمان مثل  يكار م بيمملكت غر يدارد شب و روز تو يطفلك... (( زده بود يشيخودش را به ساده اند  شوكا

. خواست يرا م شيمردش ، محبو بش، پدر بچه ها يكرد يم يتاب يب. زد ينعره ها م نهياما دلش در س)) ؟است رانيبازار ا

گذاشت و با  يم شيرو شيرا پ ديكرد عكس حم يها خالص م يزيتبر انوادهرا از خدمت به خ بانشيوقت شب گر ريد يوقت

 ديگرفت و سر عكس حم يهم خشمش م يبافت ،گاه يها و ظلم و جور خانم جان قصه ها م ياو ازعشق و احساس و دلتنگ

زن به  چارهيب... وردآ يم ادشيرا به  زشيعشق جنون آم... داد ياو را قدر ناشناس ، دروغگو، خائن لقب م د،يكش يم اديفر

! چه ها كجا برومب نيبا ا. به گردنش افتاده بود يدو قالده بدجور نيا! بچه ها! بچه ها. نداشت يرس اديافتاده بود كه فر يتله ا

 .رفت يبر قلبش فرو م يداشت كه هر لحظه اش چون خنجر يشب ها سر پناه! حاج آقا هست نجايباز ا... چكنم؟

 

* * * * * * * * * * * 
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مدل بنز،  نيآخر ليسوار براتومب ياز سفر آلمان بازگشت شاهزاده ا ديحم ،يبعد از ظهر تابستان كيسال گذشت، در  دو

بدل شد و  ياش به رودخانه ا يحس عاشق د،يرا د دشيشوكا حم نكهيهم. را بصدا درآورد لشيو بوق اتومب ستاديمقابل خانه ا

بزرگتر، پخته تر،كاملتر در  يمردش، دو سال... با خود برد كسرهيو  ندهرا از چشم و دلش ك شيهمه گله ها و رنجش ها

 يهاد دند،يو بهمن بسمت پدر دو يهاد. ديپر رونيب ليومببود از داخل ات دهيكه تا آنروز د يلباس اسپورت نيتر كيش

بر سر كنار  يچادرشوكا . در دست گرفته بود تا به پدرش نشان دهد يهمچون پرچم ست،يدفترچه مشقش پر از نمرات ب

 نشيبه كبك كهساران سرزم ياز شاد. ديرس يتر بنظر م دهيكاملتر، پخته تر، رس يزن د،ياو هم مثل حم. بود ستادهيدر خانه ا

 .زديو ايبه گردن جفتش ب زيخواست با دو سه جست و خ يبود كه م هيشب

 .زديو ايبه گردن جفتش ب زيخواست با دو سه جست و خ يبود كه م هيشب

 

خونه چه جور  نيا ي، تو يادگاريزن بدبخت با دو تا  نيا ينگفت!... ؟يامي، نه پ ينه عكس ،ينه نامه ا ر؟يد نقدريا! وفايب_

 اصال برات مهم نبود؟... نه؟ ايپوشه؟ دلش برا شوهرش تنگ شده  يم يچ! خوره يم يچ! كنه يم يزندگ

 هيال هيكه ال يدور يهمه غمها يحركت ساده، چون گرد باد نيدست دور شانه شوكا انداخت و او را بخود فشرد و هم ديحم

 ...پرتاب كرد ايانباشته شده بود، ازجا كند و دور سرش چرخاند و به آن سر دن هميرو

 

 ...كردم ي، غروب م يتو داشتم در جوان يب ديداشت، حم يعاشق يروزها دياز تجد تيشوكا حكا يبرا زيچ همه

 يگلها.بدل كرده بود يه گلستانهنرمندانه شوكا ،طبقه سوم خانه را ب قهيرفتند، ذوق و سل يها از سرو كول پدرشان باال م بچه

بود اما  يدر آلمان عصب ديحاج آقا از اعمال حم. ختندير يخوش وطن را در دماغ مسافر م يفصل، در رنگ ها و عطرها، بو

 يليكه به پسرم خ داستيپ: (( اما خانم جان خوشحال و سرحال بود رديرا بگ ضاتششوكا جلو اعترا يرو شيكرد پ يم يسع

روز ورود  نيدر دوم. شوكا طاقت فرسا بود يكه تحملش برا ختيآم يم يجمله را با زهر نياو ا!... )) خوش گذشته است

 .به در خانه آوردند داز گلفروشان مشهور تهران كه با اروپا درارتباط بو يكي يسبدگل ازسو كيبود كه  ديحم

 !...از آلمان فرستاده شده! خانم _
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 : ديشگفت زده پرس شوكا

 برا شوهرم گل سفارش داده؟ ياز آلمان؟ چه كس_

 خانم؟ نيدون يم يآلمان! نوشته ياسمش به آلمان_

 ...شوهرم چرا يول! من نه_

سبد گل را از آلمان  نيا يچه كس. از خود نشان داد كه شوكا را مشكوك كرد يچنان شوق و ذوق ديسبد گل را د يوقت ديحم

 خوشحال كرده است؟ قدرنيمرا ا ديبه تهران سفارش داده كه حم

 برات سفارش داده؟ يسبدگل ك نيا! ديحم_

 !....مهربون اريمادر و دختر بس هي! صاحبخونه م در هامبورگ _

 

ورود  يروزها نيخواست در اول ياما نم! مردانه دارد، وحشتش گرفت يها تيبا جذاب يكه شوهر يگريمثل هر زن د شوكا

توانند با هم دوست  يدر آلمان مرد و زن هم م نديگو يكشمكش و دردسر داشته باشد، تازه م جاديا يبرا يا هيما د،يحم

 !برقراركنند يآنچنان يرابطه ا نكهيباشند بدون ا

سازد  رتريو دلپذ باتريعاشقش ز يبهشت را برا نيو هر روز ا ديارايو ب ابديكرد بهشت گمشده عشق خود را ب يم يسع شوكا

 يماند، اغلب از رفتن به حجره تن م يدر خانه م شترياو ب. خودش فرو رفته بود)) لك((  يوم مثل كبوتر تواز هفته د دياما حم

 ...گفت يرفت و كمتر سخن م يمباالتر  گارشيزد، روز بروز مصرف س

 

 : ديرا بغل گرفت و پرس دشيشوكا از سر عشق، حم كروزي

چرا مثل آن زمان ها برام درد دل ... ؟يزن يمده؟ چرا با من حرف نماو شيپ يموضوع!... يتو خودت نقدريتو چرا ا! ديحم _

 شده؟ بهيشوكا برات غر ؟يكن ينم

خوام بچه  ينم! ستين يزندگ يكشور جا نياصال ا! ... كنم يتونم زندگ ينم نجايا گهيمن به آلمان عادت كردم، د! نه شوكا_

 !...آلمان درس بخونن شرفتهيمدارس پ يبشن ، تو تيفردا ترب يايبرا دن دياونا با!... برن نجايا يهام به مدرسه ها

 !...نجاسيما ا يزندگ د؟يحم يبكن يخوا يم كاريخوب چ _
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گذرنامه  هي! گذرنامه يبرا ر،يفردا برو عكاسخونه از خودت و بچه ها عكس بگ نيهم!... تو آلمانه گهيما د يزندگ! نه _

 ...آلمان مير يم ميريگ يم يدستجمع

 !نرفته ادميمن  ،يرفته كه چه جور منو دوست داشت ادتيآم، اگه تو  يتا كوه قاف هم باهات م! يهر چه تو بخواه! ديحم باشه

 

اگر در . همراه بود! يهند يها يوگي زيتمركز شگفت انگ هيشب يبا تمركز شهيعاشق بود، عشق در ذهن و روح او هم ديحم

دختر مو . حالت را داشت نيعاشق شوكا بود هم ي، چنانكه وقتكرد يحس نم خت،ير يهمان لحظه سقف خانه بسرش م

او با . چال كرده بود نيزم ريدر ز يو جائ دهيرا از او دزد كاو خاطره معشوق و همسرش شو ادي يرنگ آلمان ديو سپ يطالئ

 ،يش دختر آلمانو فرو رفتن در آغو دنيهم جز رس ديخواند و حم يخود م يرا بسو دينوشتن نامه و فرستادن سبدگل ، حم

دخترك  يپا شيحاضر بود همسر و دو فرزندش را بردارد و به آلمان ببرد و پ يكرد و حت يفكر نم يگريد زيچ جيبه ه

 !...ريرا از من بپذ زيناچ يقربان نيا! زميعز... ديكارد بر حلقشان بگذارد و بگو يموطالئ

 .پاسخ بگذارد يتوانست ب يحاج آقا را نم زيتحكم آم يگذاشت اما سئوالها يجواب م يشوكا را ب يسئوالها ديحم

 

 ن؟يمن توجه كن يبه حرفها نيخواه يچرا نم! تهيموقع نيبازگشت من به آلمان برا شركت بهتر! حاج آقا _

 ...داد يبعالمت مخالفت تكان م يآقا سر حاج

مگه ! ... آلمان يبرگرد يخوا يم يچ يدونم برا يمنكه م! ت بگو چارهيگول زنك را برا زن ب يحرف ها نيا!  يقليآره كپه _

 !... ينيخوا بشو به ب

 

 :گفت  يشد و م يو برهان هم متوسل م ليبه دل ديآرام كردن حم يبرا يآقا گاه حاج

تو بازار،  زهيخورده پول نفت بر هيخواد  يحكومت م گنيم... شه؟يم ياوضاع و احوال مملكت چ نميصبركن بذار بب يكم هي _

كشن كه  يدهنشون آب افتاده و هزار جور نقشه م!... زدن يم نهيس رمرديرفته چه جور برا پ ادشونيما  يها يهمه بازار

تلفن و  نيا. يباش ديهم مف يليخ يتونيمملكت م نيهم يتو يدون يم يارجتو كه زبون خ!.. هم از پول نفت ببرن يسهم

 !....ريتماس بگ يجا با طرف آلمان نيخوب از هم... اختراع شده؟ يتلگراف و تلكس برا چ
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 .كرد يسكوت م يبرد ول ينام آلمان را ورد گرفته بود، حوصله پدرش را سر م. همچنان گرفته و اخمو بود ديحم اما

 

 .ددا يم ديداشت كه تصادفا آن را به خواهر كوچكتر حم ديحم ياز آلمان برا ينامه ا يهفته بعد پستچ دو

 !...برا آقا داداشتون نامه اومده _

 زهيغر. با شوكا داشت ي، روابط نسبتا خوب بايبود و در آن خانه، بعد از حاج آقا، فر يزهوشيخواهر كوچكتر، دختر ت بايفر

ورد  ديحمچرا  نميبب ديبا!... بفهمد بدم حاج آقا ديحم نكهيبدون ا ديبا: (( ستين ينامه معمول كي نيگفت ا يزنانه اش به اوم

 ))آلمان رفتن گرفته؟ 

 :فرصت مناسب نامه را به حاج آقا داد كي، در  شب

 !...اومده دينامه از آلمان برا حم نيا! حاج آقا _

 .انگشتانش چرخاند يآقا نامه را گرفت و ال حاج

 با؟يفر يبگ يچ يخوا يم _

نكنه باز !... تو خودشه يليروزا خ نيبرادر بزرگ ما ا نيا. دونه نامه رو بخونه يم ينفر كه آلمان هي سيبد ن يدونم ول ينم _

 ...باشه؟ يهم خبرهائ

 

 18 فصل

پس از بازگشت به تهران حاال بيشتر در خودش فرو مي رفت، گاهي ساعتها در خيابانها قدم مي زد و با خود و  حميد

ه بود كه با او از ديرباز آشنا چيزي در او سربرافرشت. ذهنياتش خلوت مي كرد، ولي كمتر به فروشگاه فرش مي رفت

او را هزار بار از . گلويش، قلبش و روحش را خار خار ميكرد شدجنون عاشقي، هروقت اين جنون سرو كله اش پيدا مي .بود

هيچوقت هم عادي و سربراه نبود، به جنوني . نوعي بيماري بود. اعماق بيرون مي كشيد و دوباره سرجايش مي گذاشت 

وقتي اين جنون از راه مي رسيد او را چون گردبادي از جا مي كند وبفضاي اليتناهي پرتاب ! جنون عاشقي. ادواري شبيه بود

مي كرد نه او را بر روي زمين مي گذاشت تا پاهايش تكيه گاهي داشته باشد، نه به سياره اي پرتاب مي كرد كه فضائي براي 

ميداشت ، خودش هم مستاصل و پريشان مي شد و براي اين بيماري زندگي باشد، بلكه او را بين زمين و آسمان معلق نگه 
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در اين دوره از حيات، به بچه هايش شادي و بهمن پناه مي برد، آنها را قلمدوش ميكرد، مي  الحاد چاره اي نمي جست، حا

دهند و فكر وخيال  در آن لحظه ها كه خيال مي كرد بچه ها به او آرامش مي. گذاشت هر بالئي دلشان خواست سرش بياورند

خدايا، . و به ميوه هاي باغ هستي اش زل مي زد تاددختر آلماني را از كله اش خالي ميكنند، شوكا در چارچوب در مي ايس

و نمي دانست كه در آن لحظه ، روح ! حميد مرا، بچه هاي مرا و اين احساس قشنگي كه بهر سه نفرشان دارم از من مگير

 يرده زمين در شهر هامبورگ در كنار دختري مو طالئي نشسته و با او از عشق خود قصه ها محميد در نقطه ديگري از ك

 !گويد اگر آدمها سرپوش دروني شان را بر مي داشتند، هيچ عشقي پايدار نمي ماند

و گربه آن دختر چه مي دانست كه در كشور قالي . آلمان نيز، دختر موطالئي براي بازگشت حميد، لحظه شماري مي كرد در

پسران در بيست سالگي ازدواج مي كنند و خود را به دامي مي افكنند كه پاره كردن تورهاي دام از هركسي برنمي 

است و همسرش با همه رنجها و فشارهاي طاقت فرساي خانه حاج  رزندحميد هرگز به او نگفته بود كه صاحب زن و ف.....آيد

گر دوباره لباسهاي مد روز و شيك بپوشد و دستي به سر و صورتش بكشد، مي آقا تازه بيست و پنج ساله خوشگلي است كه ا

و شمشير بازي مشغول  انيجنگ بين رفتن و نرفتن، در درون حميد همچنان به نيزه پر. تواند لهاي بسياري را به تپش اندازه 

 :بودند تا آن روز كه حاچ آقا صدايش زد

 !حميد ، بيا اتاق من -

 .بايد موضوع مهمي باشد. حميد را با آن لحن جدي و كشدارش فرا ميخواند، شوكا گوشهايش تيز مي شدحاج آقا،  هنگاميكه

 :آقا پرسيد حاج

 اين نامه چيه ؟ كي برات پست كرده ؟ -

مرد حاضر جواب و تيز هوشي بود و مي دانست كوچكترين وادادگي در برابر حاج آقا، كار را براي او دشوار خواهد  حميد،

 .ساخت

 !صاحبخونم از آلمان -

 .آقا زهر خندي زد حاج

البد بخاطر نويسنده همين نامه بود كه هرچه بهت مي گفتم برگرد بيا، به هر بهانه اي ! بگو عشق جديدم! نگو صاحبخانه -

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧٣

 !متوسل مي شدي كه پيش زن و بچه ت برنگردي

 .حميد ديوار حاشا را برابر حاج آقا باال برد -

ره آلمان و مردم اين كشور چه مي دونين كه اينطور قضاوت مي كنين؟ خيال مي كنين آلمان هم مثل شما در با! حاج آقا -

ايرانست كه تا دختري يا زني با مردي س عليك كرد كارشون تمومه، خير حاج آقا، آنجا، همانطور كه دو تا مرد در كشور ما 

رابطه . زن و مرد هم مي تونن رابطه دوستانه اي داشته باشنبرن، در آلمان  آنطرفميتون با هم آشنا بشن و باهم اينطرف و 

من و دختر صاحبخونم يه همچين چيزي بود، ولي افسوس، شما از بچگي عادت كردين كه هر دختري سالمتون كرد معنيش 

 اينه كه طرف خاطرخواه منه،

 آقا خنده كوتاهي بر لب آورد، حاج

كبرين ! براي من سخنراني نكن، آدم، آدمه، چه ايروني، چه آلماني ، چه سياه چه سپيد، دختر و پسر مثل پنبه و آتيشن -

 داري بچه گول مي زني حميد آقا؟! بزني هر دو گر مي گيرن

 :آقا مدتي به سكوت گذراند و بعد با لحن مشفقانه يك پدر گفت حاج

از همين ! آلمان بي آلمان! داري و هم دو تا بچه مث دسته گل، بشين و زندگيتو بكن پسرم ، خدا را شكر كه هم زن خوبي -

از فردا صبح با هم ميريم فروشگاه و با هم ! عباس ماشااله همه كارا را قبضه كرده، تو چرا نكني! فردا بر ميگردي سر كارت

ل را ميدم ببري آلمان و سرگردونشون كني و بري بر مي گرديم خونه اگر خيال كردي زن به اين نازنيني و اون دوتا دسته گ

 !پي عياشيت، كور خوندي

 

مي دانست كه اين گونه تصميمات حاج آقا نه وتو دارد ونه برگشتي، بايد دندان آلمان را بكشد و قال قضيه را بكند  حميد

 .خود او هم مردي نيست كه به آلمان برود و همه چيز را از صفر شروع كند

نه مي خنديد، نه مي . از شنيدن ماجراي تازه، غمگين و بي هيچگونه واكنش آشكاري به اتاق بچه هايش رفتهم بعد  شوكا

گريست، يكنوع بي تفاوتي محض در ضمير پنهانش ترس و واهمه اي مثل يك توفان بنيان كن، همهمه اي گنگ راه انداخته 

ه داده و به همين دليل هم مي خواهد ما را به آلمان ببرد و پيش اين مرد، اين محبوب من، دوباره زني را به زندگي اش را: بود
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اين افكار سياه و تيره داشت شوكا را مانند پيل مستي زير پا ميگرفت و له ميكرد و مي رفت، مدتي با ! پاي آن زن قرباني كند

سوال مي كرد نكند حميد  از خودش. بودخودش جنگيد، دنبال راهي براي تبرئه حميد و بعبارت ديگر نجات زندگي خودش 

راست مي گويد؟ در آلمان روابط زن و مرد مثل روابط ما ايرانيها نيست، آنها در يك محيط آزاد، مانند دو جنس برابر زندگي 

ميكنند، برخالف كشور ما در آنجا زن و مرد مي توانند دوست باشند ولي هيچ نوع رابطه عشقي و جنسي نداشته باشند، اين 

زايد مته به خشخاش مي گذارد، خيال مي كند كه آلمانيها هم مثل ما هستند كه زن و مرد تا همديگر را مي بينند حاج آقا هم 

شوكا با اينكونه استدالل كردنها، كه نوعي .. از ترس اينكه رسوايي ببار بياورند از همديگر مثل اسبهاي چموش ، رم مي كنند

اما حميد آرام نگرفت، بارها و بارها تصميم مي گرفت، بدون خبر و گذاشتن آرام كرد،  ادلخوشي دادن بخودش بود، خود ر

حميد همينكه به اين نقطه مي رسيد كه در آلمان چگونه و از چه . ردي از خود روانه آلمان شود و به معشوق خود بپيوندد

زمان به حمايت حاج آقا و گاوصندوق تا اين  ودكياو از ك. طريقي زندگي خودش و دختر آلماني را تامين خواهد كرد واميماند

او وابسته بود بدون حمايت حاج آقا بايد در آلمان به كار عملگي و اينجور كارهاي بدني مي پرداخت و اين آينده سخت و 

 ذشتهايتيره ، قدرت هر گونه تصميم گيري را از او مي گرفت، البته اين استدالل يك سوي قضيه بود، سوي ديگر ماجرا ، گ

 .نه شوكا و حضور دو پسر شيرين زبانش بود كه پاي تصميم گيري او را لنگ مي كردعاشقا

او شوهرش را، بچه هايش را دوست داشت، هنوز براي . سالها از زير و بمهاي زندگي درس صبوري و سازش گرفته بود شوكا

آن گفتگوي با پدر، سخني از آلمان حميد چون بعد از . حفظ باغستان عشقش از گزند آفت، حاضر به همه نوع فداركاري بود

قضيه آلمان كوهي بسازد و بر سر خودش و شوهرش بكوبد و زندگي را بر  ازبه ميان نمي آورد شوكا هم لزومي نمي ديد كه 

بچه هايش تلخ سازد، شيك ترين لباسهايش را مي پوشيد، دلبري مي كرد، افسون مي ريخت، از عشق و احساسش با حميد 

مان را جال  دگين من، اين احساس من و اين تن و بدن گرم و عاشق من، و اين بچه هاي گلرنگ كه زناي: حرف مي زد

پرنده شبها دير به النه بر . ديگر چه مي خواهي؟ اما زمستان كه رسيد افسون طلسمهاي شوكا دوباره باطل شد. بخشيده اند

ملكت بعد از يك دوره تالطم سياسي، به آرامش رسيده ميگشت، بهانه اش اين بود كه كسب و كارمان چند برابر شده ، م

سخنرانيهاي حميد هر قدر گرمتر و شورانگيز تر . كرده ، ما بايد از اين فرصتها استفاده كنيم ادبازار از فرط خريد و فروش ب

در ... او جايي سرش را گرم كرده اما كجا؟ خدا مي داند. مي شد سوء ظن و حس كنجكاوي شوكا را بيشتر بر مي انگيخت
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فرزند سوم در راه . را در درون خود حس كرد يبشچنين روزهائي كه شوكا بين شك و اطمينان دست و پا مي زد دوباره جن

 .بود و مي خواست سهم خود را از زندگي باز ستاند

اگر پسر بود، شور و حال ديگري به دلها مي ريخت، حاج آقا مطمئن بود  "خانواده حاج آقا تبريزي فرزند جديد مخصوصا در

خانم جان با همه سختگيريها و ناخن خشكي ها . ودكه عروسش پسرزاست و پسر ديگري بر خيل مردان خانواده خواهد افز

آتش بس داده بود و حميد از هر دوي آنها بخاطر اينكه ديگر به پرو  شبراي دو سه ماه آخر آبستني ساعاتي را به عروس

 .پايش نمي پيچيدند سرحالتر بنظر مي رسيد چو گرفتاريهاي آبستني، مانع از كنجكاوي هاي شوكا مي شد

 

 

ي از شبهائي كه با دوستانش از اين كاباره به آن كاباره و از اين رستوران به آن رستوران مي رفت، چشمانش در يك حميد

روي زن چهل و دو سه ساله اي ميخكوب شد كه در صحنه يك رستوران الله زاري به رقص و پايكوبي مشغول بود و در هنر 

رتي بهم زده بود و در تاترهاي الله زار هم نقشه هائي بر عهده مي رويا شه ريدلبري و آشوبگري استاد، اين زن كه با نام هن

رويا در اولين ديدار حميد را با نگاهي . گرفت با يكي از دوستان حميد آشنا بود و پس از اجراي برنامه به سر ميزشان رفت

ديگر، بتدريج توجهش را جلب از سوي  يشزيبائي و جذابيتهاي مردانه حميد از يكسو و دست و دلبازيها. عميقتر مي كاويد

اغلب اينگونه مردان جوان، براي . او خيلي خوب رگ خواب مردان جوان را پيدا ميكرد... چرا اين مرد مال من نباشه؟. كرد

ابراز احصاص از جانب زني در . ارضاي حس خودخواهيهاي خود، تشنه آشنائي با زنان مشهور صحنه هاي رقص و آواز بودند

حميد از . رويا خيلي زودرگ خواب حميد را در چنگ گرفت.... ارضاي كمبودهاي شخصيتي آنها مي شد سبب موقعيتاين 

آشنائي حميد و رويا . اينكه طرف توجه ستاره رقص افه هاي معرفو هنرپيشه تئاتر قرار گرفته كامالگ هيجان زده شده بود

زني كه دهسال از حميد بزرگتر . ن نام عاشقي بگذاردخيلي زود به دوستي و رابطه اي انجاميد كه حميد دوست داشت بر آ

بود و آخرين سالهاي شكفتگي شهرت و افسونگري هايش را مي گذرانيد چنان گرم و عاشقانه به حميد مي آويخت كه 

يكروز حميد حس كرد كه اين عشق تازه، همه نقوش زيباي عشق دختر مو طالئي آلماني و شوكاي خودش را از صفحه 

! كرده و جز رويا، عشق رويا و رسيدن و چنگ انداختن بر تماميت وجود رويا، به هيچ چيز ديگري نمي انديشدذهنش پاك 

هرچه داشت زير پايش مي ريخت و . شب و روزش ، نفس كشيدنش، امروزش، فردايش و خالصه همه چيزش شده بود رويا
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او منتظر بود تا رويا فرمان ازدواج صادر كند و او . كرده بود تهران زاريخود را به تمام و كمال تسليم آتشپاره كافه هاي الله 

 .هم با داشتن زن و دو فرزند خود را يكسره رسواي خاص و عام نمايد

او حميد را آرام آرام، در كمند طالئي رنگ . آبستني شوكا آن فرصت طالئي كه رويا در جستجويش بود نثارش كرد دوره

ديگر هيچ . حميد، همه آشنايان و دوستان بوي گند مرداب را زا هم اكنون مي شنيدند عشق، بسوي مردابي مي كشيد كه جز

همدست قدرتمندي كه در درون خانه داشت به او كمك ميكرد تا چشم  د،شبي نبود كه حميد زودتر از نيمه شب بخانه بياي

هر وقت ازخانم جان مي پرسيد، حميد  خاج آقا ساعت نه شب به بستر مي رفت و. حاج آقا را به روي دير آمدنهايش ببندد

 !ديشب چه ساعتي به خانه برگشت، بالفاصله پاسخ ميداد، ساعت ده شب خانه بود

دوباره به سبك و شيوه هميشگي خود گرفتار جنون عاشقي، از همه ابعاد زندگي اش بيرون افتاده و تنها هدفش رضاي  حميد

او حاال نه از تخمي كه در مزرعه حيات شوكا افشانده و روز بروز بارورتر . ي دادمعشوقه بود كه او را با استادي تمام بازيها م

باز اين پسره چه مرگش شده؟ اما : حاچ آقا گاهي از عباس مي پرسيد....مي شد مي پرسيد، نه دل به كار و كاسبي مي داد

اب از صندوق فروشگاه برداشت مي حاچ آقا بزودي متوجه شد كه حميد بي پروا و بيحساب و كت. پاسخ درستي نمي گرفت

اين اقدام حاج . زنگي فرزند ببرد جديدكند و بناچار صندوق فروشگاه را در اختيار گرفت تا ازعكس العمل حميد پي به راز 

حميد يكشب وقتي نتوانست از صندوق پولي برداشت كند . آقا هم حميد را از خاصه خرجيهايش براي معشوقه بازنداشت

ه بهانه اينكه مي خواهد فرش نوئي را جانشين فرش كهنه كند، فرش اتاق پذيرايي را جمع كرد و برد و فروخت بخانه آمد و ب

 .بصورت سبدهاي گل و لباسهاي آخرين مد نثار معشوقه كرد گامو شب هن

اره فروشگاه را به حاج آقا كه ديگر اطميناني به فرزند ارشدش نداشت اد. سال ماه رمضان به سال نو ايرانيان خورده بود آن

حاج . عباس سپرده بود كه برخالف برادر، خست و ناخن خشكي را از خانم جان به ارث برده بود و سخت گيري را از پدرش

خانم . ، دو بعد از ظهر به خانه بر مي گشت و يكسره تا وقت افطار مي خوابيد تآقا در ماه رمضان از صبح به مسجد مي رف

از پير و چاقي و روزه داري حوصله آشپزي نداشت و اغلب حاج آقا و ساير اهل خانه را به نان و جان هم روزه مي گرفت و 

حميد چون تمام شب را با رويا مي گذرانيد، اغلب در اتاق مجزا تا لنگ ظهر مي . چاي شيرين و كمي پنير مهمان مي كرد

. روزهاي سال نو بود كه سومين پسر شوكا بدنيا آمد در نخستين . خوابيد و بمحض بيداري به سوي خانه رويا راه مي افتاد
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. چيزي نمانده بود كه حاج آقا در وسط حياط خنه دستي بيفشاند و به رقص لزگي بپردازد كه در جواني خوب مي رقصيد

ي تبريزي حاال بره معصوم و سربزيري يافته بود كه بي هيج دردسري هر چند وقت يكبار پسري از او م خترزايخانواده د

حميد اسم پسر سومش را فرهاد گذاشت، چون او در همانروزها خود را در عاشقي، هم شان فرهاد و شيرين مي . گرفت

شايد تولد فرزند سم، حميد را سربراه كند بيفايده  هآخرين اميدهاي شوكا براي اينك. دانست و به عشقش تفاخر مي كرد

اصطالح آن روزها ، اگر مردي همه مخارج زندگي زني از كرايه خانه تا خورد او حاال زني و خانه اي جداگانه داشت، و به . بود

 .و خوراك و لباس و آريش او را مي پرداخت مي گفتند اين مرد زني را نشانده حميد رويا را نشاند حميد رويارا نشانده بود

داشت و نه مي توانست به او فرزنداني روزبروز بيشتر حميد را در چنگ مي گرفت، او نه سادگي و پاكباختگي شوكا را  رويا

هديه كند اما از فنون دلبري و عاشق كشي بسيار مي دانست، حميد را پيوسته تشنه نگاه مي داشت و اين هنر را به تمام و 

 :حميد دست مي انداخت تا اينكه يكروز به حميد گفت  زندگيكمال بكار مي بست و بتدريج بر مجموعه 

 .و را ببينممي خواهم زن و بچه ت -

اين ديگر بدترين نوع ظلم در حق خانواده اش بود اما همينكه واژه نه روي زبان حميد . مي خواست مخالفت كند حميد

 .چرخيد، اخم كرد و پشت به حميد نشست و چنان آن مرد را در فشار گذاشت كه حميد تسليم شد

 

 !با خودم مي آورمفردا شب مي ريم سر پل تجريش، شوكا و بچه ها را هم ! باشه -

 "چنان محسور رويا بود كه حتي هدفش را از اين برنامه نفرت انگيز نپرسيد اما رويا هدف داشت، او مي خواست رسما حيد

 .به همسر و فرزندان حميد بفهماند كه آن مرد، زن ديگري دارد و بايد كم كم جا خالي كنند تا او قدم به خانه حاج آقا بگذارد

كا عوارض بعد از زايمان سومش را پشت سر گذاشته بود، دوباره به اهل خانه مي رسيد، حاج آقا را تر و آن شرايط، شو در

وظايف خانه داري خانم جان كه خواهي نخواهي عوارض پيري، قدرت تحركش را گرفته بود بردوش مي . خشك مي كرد

ر دوش مي كشيد و خالصه ، فداكاري در لوح تقدير فرهاد چهار ماهه را ب. گرفت ، بچه هايش را بمدرسه مي برد و مي آورد

 .شوكا با همان قدرت و عظمت آمده بود كه جنون عاشقي در تقدير شوهرش

هادي و بهمن را هم بيار، فرهاد و ميتوني بذاري پيش فريبا . بدنيست فردا شب بريم سر پل گردشي بكنيم! ببين شوكا -
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 .خواهرم، مدتيه سر پل نرفتيم

 .زيباترين لباسش را پوشيد، خودش دستي به صورتش برد و راه افتادند. و راضي پيشنهاد حميد را پذيرفتخوشحال  شوكا

شوكا از پشت شيشه اتومبيل نگاهي به سرپل . روزها سرپل تجريش، ميعادگاه شيك پوشان و نوگرايان تهران بود آن

ر و صداهاي شادمانه، باال و پايين مي رفتند، هر كس به انداخت، گروه گروه دختران و پسران جوان در لباسهاي رنگين و با س

افتاد كه با بروبچه هاي ماروس به سر پل مي آمد، چقدر بي خيال و شاد  اييهدفي سرپل آمده بود و شوكا بياد روزها و شبه

ياد برو بچه . هستندحاال ميفهميد چقدر خاطره ها شيرين . بودند و با هر حركتي كه خنده اي هم نداشت، يكدنيا مي خنديدند

شبهاي كلوپ، بازيهاي ! است دههاي كلوپ ارامنه بغضي كوتاه در گلويش انداختك اين روزگار چه جور مرا گرفتار كر

يعني آدم در طول زمان اينقدر تغيير ميكند؟ تازه من هنوز ! خداي من.... شيرين نوجواني، مسابقه هاي ورزشي، بازي شطرنج

 !وانم يك زن بيست و هفت ساله ج

به  "او مرتبا. شوكا و دو فرزندش را طبق قرار قبلي به رستوران سعيد ، در ضلع شمال شرقي ميدان تجريش برد حميد،

 :شوكا پرسيد. اينطرف و آنطرف سرك مي كشيد

 !چرا سفارش غذا تميدي؟ بچه ها گرسنن -

 .خجالت مي كشيد به چشمان شوكا نگاه كند حميد

 !ي از دوستانم كه بسفر رفته به ما ملحق بشهصبر كن ، قراره خانم يك -

درست در همين گيرودار بود كه خانم چهل و دوسه ساله اي با موهاي . خبر هيچ نوع نگراني در چهره شوكا پديد نياورد اين

يك بلوز حرير سفيد تن نما، يك دامن . به سوي حميد رفت "ميزانپلي شده و آرايشي غليط وارد رستوران شد و مستقيما

 .كرد انگار كه ميهماندار اوستكوتاه به تن داشت و طوري رفتار مي "مشكي نسبتا

 .او را به شوكا معرفي كرد حميد

 !خانم رويا -

كيفش را روي ميز پرتاب كرد، خودش را روي صندلي انداخت و در حاليكه سراپاي شوكا را برانداز مي كرد از حميد  زن

 :پرسيد
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 اين خانمه زنته؟! حميد جون  -

 .شوكا يكه خورد و حميد سعي كرد تغيير در فضاي ميزشان بدهد.  گند تحقير از البالي اين سوال بر مي خاست بوي

 !...ايشون خانم رويا از هنرمندان برجسته كشورن! شوكا -

كاسه ساالد را با سر و صدا جلو كشيد و با . رفتار زن بيشتر شبيه داش مشديهاي تهران بود. شوكا در هم گره خورد ابروان

 .سبكسري خنده اي سر داد

 !خيلي گشنمه! حميد جون -

 .ناگهان يادش آمد. به چهره زن دقيق شد شوكا

 !البته آن موقع جوون بودن! حميد حاال يادم اومد، عسك ايشون جلو كافه سوسن ديده بودم -

 :كاسه ساالدش را كه با ملچ ملچ توي دهان مي ريخت زمين گذاشت رويا

زش جونترم ولي بفرض هم كه بزرگتر بودم اينجور حرف زدن منكه ا... حميد اين خانمت كالسش خيلي پايينهها! به هه  -

 .كار يه خانم تحصيلكرده نيس

 .از دستپاچگي و كوتاه آمدن حميد متوجه شد كه اين زن روابطي غير معمول با شوهرش دارد شوكا

 !....نولي تا آنجا كه مي دونم خانمهاي تحصيلكرده تو كافه سوسن نمي رقص! ببخشين خانم، معذرت مي خوام -

 .آنقدر زرنگ و حيله گر بود كه مي دانست از مسير كافه سوسن براي مقابله با شوكا راهي نيست رويا

 موضوع را به خانومت گفتي؟! راستي حميد -

 :دستپاچه شد حميد

 .برايش توضيح مي دم "بعدا -

رويا در صدد تالفي حمله متاقبل شوكا . دحميد را تحت فشار گذاشته بود كه به شوكا بگويد بزودي با هم ازدواج مي كنن رويا

 .بود

 !...وقتي رسيد جلو در خونه دوباره چادرشو ميندازه سرش "حتما! طفلكي خانمت -

 .بيدرنگ جواب دارد شوكا
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 !او دوست داره عروسش چادر سر كنه. من به پدر شوهرم احترام ميگذارم -

 :همانطور كه داشت با سر و صدا غذا مي خورد گفت  رويا

 !اين حرفها چيه ؟ خودت خواستي املي زندگي كني! نه جونم -

 .بياد روزهايي افتاد كه شيك پوش ترين دختر تهران لقب گرفته بود. حوصله جر و بحث نداشت شوكا

 !...همانطوره كه شما ميگين! بله درسته  -

 .بشقاب غذا را نيم خورده رها كرد و دست بچه هايش را گرفت بعد

 !...بوي بدي به دماغم مي خوره ! اينجا حميد بريم از -

او سالها بود كه شوكا را زير پاانداخته و قدرت هر نوع مقاومت و ضد حمله اي را . انتظار چنين رفتاري از شوكا نداشت حميد

رويا بدون هيچگونه تعارفي خودش را روي صندلي جلو اتومبيل رها . از او گرفته بود ناچار، او و رويا هم از سر ميز بلند شدند

قب نشستند حميد ابتدا به خيابان اميريه رفت و رويا را پياده كرد و بعد همگي به خانه ع ليكرد و شوكا و بچه ها در صند

 .برگشتند

 

 

پس اين مدت كه حميد شبها تا . در بازگشت بخانه ، عمق و عظمت فاجعه تازه را لحظه به لحظه بيشتر حس مي كرد شوكا

 .پرسه مي زند و زن و بچه هايش را بفراموشي سپرده است ديروقت بخانه نمي آيد، بدنبال اين رقاصه كافه هاي الله زاري، 

براي گرفتن دوش، به حمام رفته بود و شوكا روي لبه تخت خواب، دستها زير چانه، به فريبكاريهاي شوهرش فكر مي  حميد

ين نخ ارتباط زن رقاصه، آخر‹ حميد با نمايش نفرت انگيز آ. كرد و لحظه به لحظه آيينه چهره اش كدرتر و عبوس تر مي زد

مي خواست از آن خانه كه حاال بوي شوم غير انسانهاي متروكه را مي داد  شاحساسي او و خودش را از هم گسيخته بود دل

فرار ميكرد اما با اين سه تا بچه به كجا برود؟ در هيچ خانه اي به روي باز نمي شود و اگر هم بشود، شوكا حاضر به تحميل 

در اين لحظه ها كه از ! بريزمان نيست از خودش مي پرسيد چه بايد بكنم؟ چه خاكي بسرم خودش و بچه هايش به ديگر

خشمي دروني سرريز بود ناگهان دست به يك اقدام متهورانه زد كه تا آنروز كسي از او چنين واكنشي در برابر شوهر 

بچه ها را خواب . رختخواب خودش و بچه هايش را برداشت و به اتاق نيشمن در طبقه پائين رفت . هوسبازش نديده بود
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استخوانهاي سينه ! روي زمين دراز كشيد و گذاشت غريبي ها بصورت اشك بر گونه هايش بغلتد شيد،آلود به طبقه پايين ك

بچه ها در . اش از سنگيني بار اندوه و ظلمي كه بر او رفته بود در هم فرو رفته و صداي شكستن دنده هايش را مي شنيد

درد عميق . وم خيانت بداخل اتاق سرريز مي شدش بوياز الي درز پنجره . دنياي بيخبري و راز آلوده خواب غوطه مي زدند

زندگي اش از انبرداغهاي خانم جان تا فشار هاي طاقت سوز اين خانم جان و عمري كه در پاي مرد بوالهوس و خودخواه تلف 

قي و اخال يكرده بود آزارش مي داد، چرا حميد به دريا دريا عشقي كه او به پايش مي ريزد اينهمه بي اعتناست؟ پس ارزشها

وقتي دوره هاي پس از جنون عاشقي شروع مي شود . الاقل قراردادي بين انسانها كجا رفته ؟ اين مرد را هنوز هم دوست دارد

خير و شر، در ! او دوباره عاشقانه در حميد مي آويزد تا خودش و بچه ها را تنها و بي سرپرست نسازد، اما اينكه نشد زندگي

در اين ماجرا، تنها حميد . وزنه سنگيني بشكل اندوه روي قلبش فشار وارد مي كرد. در ستيزند "ئماخميره حيات اين مرد دا

! نيست كه زخمهاي درونش را آنگونه مي كاود و درد زخمها فريادش را به آسمان مي برد، ديگران هم هستند، اين رويا

مشت بگيرد و بچالند و خونش را از البالي  در نهچگونه مي تواند در حاليكه خودش زن است ، قلب همجنس خود را اينگو

انگشتانش فروريزد؟ اينهم خودش نوعي شر است، شرو بدي در وجود زن و مرد بيكسان تنوره مي كشد او مي خواهد با 

نابود كردن زندگي من و بچه ها چه مي آيد؟ اين غول تازه از راه رسيده ديگر كيست كه قصد مرگش را دارد؟ خودكار و 

 :داشت و بي اختيار نوشت بر ذيكاغ

 !اي سايه سياه جهنم !  رويا

 مظهر تماي نيروي شر در همه عالم اي

 !را بمن پده  شوهرم

 تو نه عشق را مي شناسي و نه انسانيت را! رويا

 را مي خواهي تا لذت گناه را در كنارش بچشي حميد

 خود خواهيت را تسكين بدهي و

 !....من حميدم را مي خواهم  اما

 !حميد عشق منست! مال منست حميد
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 !حميد را بتو تميدهم من

 !اما حميد را بتو نميدهم! را مي دهم جانم

نه اين زن : نامه كوتاه و ساده اش را كه مثل شعري در جانش جاري شده بود دوباره خواند سرخودش داد كشيد وقتي

 .لياقتش را ندارد كه چنين نامه اي از من بگيرد

. انسان كه براي شيطان نامه نمي نويسد! از آنست كه معناي رمزي كه من در اين نامه گذاشته ام بفهمدپوچ تر و خالي تر  او

 .سرش را روي بالش تنهايي اش فشرد و بزودي بالش از اشكهاي غريبانه اش خيس شد

 :صبح خانم جان در برابر اسباب كشي قهر آميز شوكا يكه اي خورد و زير لب غر زد  فردا

 !ا اينجور كارا پسر منو بدبخت كرده اين زن ب -

 .بعد سر شوكا داد كشيد و

 !اين ديگه چه بازي است كه درآوردي زن؟ چرا شوهرتو تنها گذاشتي اومدي اتاق پائين؟ زود برگرد باال پيش شوهرت -

 .ا ميخكوب شدنخستين بار شوكا در برابر خانم جان تمام قدبه مبارزه ايستاد، بطوريكه خانم جان وحشتزده برج براي

تا ببينم ميتوني سه تا ! برو از اين اتاق بيرون و گرنهداد مي كشم و سه تا بچه را ميندازم سرت و از اين خونه ميرم! خانم -

بچه و آن پدر عياش و بي لياقتشون رو اداره كني؟ پسري كه يه رقاصه بدنام كافه هاي الله زاري را به زن و بچه ش ترجيح 

 !آفرين! در حق بچهات كردي شماين تربيتي كه ميده؟ آفرين به ا

جان متحير و خشكيده برجا فقط شوكا را تماشا ميكرد كه در آن لحظه از ببر بنگال هم خشمگين تر و خطرناكتر شده  خانم

 .بود

 آخه چي شده؟ -

ردش بره خيابون؟ شما شما بودين كه منو اينطور خوار و ذليل كردين، ما دوست ندارم زن با م! همش تقصير شماس خانم -

شما بودين كه اونو فرستادين آلمان كه با ! بودين كه حميد جانتان را فرستادين كوه و سرم داد كشيدن بذار بره با رفقاش

 !اش يادش بره هاون دختره آلماني خوش بگذرونه و زن و بچ

 ...جان دوباره در صدد دفاع از پسرش برآمد اما شوكا بسرش داد كشيد خانم
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او چگونه مي . خانم جان آشكارا عقب نشيني كرد! كلمه حرف بزنين اين سه تا بچه را ميندازم اينجا و ميرم گم مي شم يك -

توانست سه تا بچه را بزرگ كند مگر اينكه دست رقاصه كافه هاي الله زار را بگيرد و بعنوان عروس خانواده حاج آقا 

 تبريزي به حريم خانه اش بياورد؟

. وقتي بچه ها به مدرسه رفتند ، شوكا بدون اينكه يك كلمه حرف بزند، فرهاد را بغل زد و از خانه بيرون رفت بعد، نيمساعت

بدون استقالل اقتصادي نمي توانست با دشمنانش . او تصميم خودش را گرفته بود بايد مخارج زندگي اش ر خودش تامين كند

نوع و سبك خياطي آن روزها كه شانزده ساله بود، براي . ت نام كردالبرز و ثب ياو يكراست رفت كالس خياط. مقابله كند

 .امروز كه زني سي ساله است بسيار كهنه بود

خانه فقط به كارهاي خودش و بچها مي ررسيد، با هيچكس مراوده اي نداشت و همه از ترس اينه بچه هايش را رها كند و  در

خانم جان و حاج آقا زير چشمي او را مي پائيدند اما مرعوب و پريشان بنظر مي . برود دست به عصا با او راه مي رفتند

. وابستگي به خانواده را پاره كرده و بيشتر وقتش را با رويا مي گذراند جيرهايزنحميد هم با استفاده از فرصت همه . رسيدند

شوكا به علت سافه و استعدادش در خياطي در همان سال اول شاگرد اول البرز شد و عكسش را در جله اطالعات بانوان چاپ 

مان اتاقي كه مي نشست خياطي كردند، چون نمي خواست دستش را بسوي حميد يا حاج آقا دراز كند تصميم گرفت در ه

 خياطي شوكا: تابلوئي تهيه كرد. كند

 .تورا خدا اين تابلو را بردار! آبروي خانواده ما ميره: خانم جان به التماس افتاد اما

 :سر خانم جان فرياد كشيد شوكا

تون رو مي برده، خياطي شوكا، حاال كدوم يكي آبرو! برو ببين پسر بزرگت توي بغل يه رقاصه افتاده و باهاش ازدواج كرده -

 يا ازدواج با يه رقاصه الله زاري؟

زندگي اش از زماني كه با . از نصب تابلو گذشت اما اول همسايه ها و بعد از چهارگوشه تهارن برايش كار مي آوردند شوكا

نه ماه از ماجرا . مي شدندحميد در طبقه باال زندگي مي كرد بهتر بود، بچها با سرو وضع بهتر و غذهاش چرب تر پذيرايي 

ارتباطي نداشت ، حاج آقا سعي  "گذشت، حميد گاهي نيمه شبها، دزدانه به اتاق طبقه باال مي رفت و ميخوابيد، با بچه ها اصال

چند ماهي گذشت، در يكي از روزهاي . مي كرد بيشتر به نوه هايش برسد و نقش پدر و پدربزرگ را يكجا بازي كند
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شوكا براي اينكه به . بود شدهبهمن از خواب بيدار شد از تب و سرف مي سوخت، درست يك كوره مذاب زمستاني، صبح كه 

 :پدرشان يادآوري كند كه بچه هايي هم دارد به بهمن گفت

 !عزيزكم ، برو باال به بابت بگو پنج تومن بده برم دكتر -

 .از پله ها باال رفت بابا در بستر مشغول عشقبازي تلفني بود بهمن

 !تب دارم! بابا بابا، مامانم گفت پنج تومن بده برم دكتر -

 :، تلفن را قطع كرد، خشمگين با مشت به سينه بهمن كوبيد حميد

 !گمشو -

صداي سقوط كودك هفت ساله، شوكا و حاج خانم . تعادلش را از دست داد و از دوازه پله بسوي كف حياط سقوط كرد بهمن

شوكا بچه را بغل زد و خانم جان با آن تنه سنگين دنبال . د، خون از دماغ بهمن بيرون ميجهيدرا وحشتزده به پاي پلكان كشي

 .دستمال مي دويد

 چي شد پسرم، چرا از پله ها افتادي؟ -

 !بابام منو هل داد -

 .سهمگين تري به كمر شوكا خورد ضربه

 چرا ؟ چرا؟ -

 !ناراحت شد... بابام داشت با تلفن حرف مي زد -

 :رياد كشيدف شوكا

 با همون زن الله زاري؟ -

شوكا برابرش ايستاد، دستهايش را بطرفين . خشم و جنون چهره اش را زشت و ترسناك كرده بود. از پله ها پايين آمد حميد

 !پله گرفت يك قيام آشكار و خطرناك

 !حق نداري از اين خونه بري تا تكليفمو روشن نكني -

حميد، دستهاي قدرتمندش را در هوا بلند كرد . ا تحمل ظلم و ستم و تحقير، شكل گرفته بودقيام زني بود كه پس از ساله اين
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 .و دو كشيده محكم به گوش شوكا نواخت

 ...زن من نيستي، هر گوري مي خواي برو! تو كلفت ننه و بابامي -

 :يمي اش بسته بوداما همچون سد نفوذ ناپذيري راه را بر عاشق قد.... از دماغ شوكا هم فوران مي زد خون

 !تف به روت بياد! يادت رفته كا دوبار ترياك خوردي تا زنت بشم! تو منو به اين روز انداخت -

شيشه ها را برداشت و هر كدام را با ضرب به . بطرف شيشه هاي شير بچه ها دود كه گوشه حياط خانه جمع شده بود حميد

 !باهم آميخته مي شدند اما صداي اعتراض شوكا قطع نمي شدسرو كله شوا مي كوبيد، خون و شير، سرخي و سپيدي 

 منو غريب گير آوردي؟! بيشرف! نامرد  -

 !بس كنيد! بس كنيد: خانم فرياد مي كشيد حاج

هادي پسر بزرگ شوكا، بسمت . شوكا پوشيده در موج خون و شير روي زمين افتاده بود و حميد از خانه گريخته بود حاال

 :مادربزرگش رفت 

 !مادر بزرگ، من بابامو ميكشم -

 :بهمن روي مادرش افتاده بود و فرياد مي كشيد و

 !من دكتر نميرم -

 19 فصل

 

انداخته  هيخانه سا يكه بر فضا يسكوت. انباشته بود يزشت و شوم خانوادگ يدعوا كيتلخ و سوزنده  يها از بو يزيتبر خانه

 يدور و درازش تالش م يزندگ يخانم جان با همه تجربه ها. داد يهمه را آزار م ياعصاب شكن يبود بدتر از هر سر و صدا

 .كندكرد تا فاجعه را از چشم حاج آقا پنهان 

 !نطوريها؟ بچه ها هم هم يبه حاج آقا نگ يچيه! شوكا _

 .ختير يدو دست گرفته و آهسته و آرام اشك م انيسرش را در م شوكا

 !چ؟يماها ه! فتهين تينور چشم يخال به چشم و ابرو نكهيبرا ا _
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 !...خوام يمن م_

 !...نه _

 :گفت شانيجان درمانده و پر خانم

 !كنم يخواهش م _

 .كرد ياز شوكا خواهش م ديصدور دستورات اك يبود كه پس از سالها، خانم جان بجا يبار نياول نيا

 !...اين رونيحاج آقا اومد خوته تو از اتاقت ب يتو را خدا وقت _

 .را نگران كرد يزيانداخته بود آن مرد هوشمند تبر هيكه بر خانه سا ينيحاج آقا آمد، آرامش سنگ غروب

 بچه ها كجان خانم؟ _

 .كنن يم يدارن باز _

 شوكا كجاس؟_

 !كرد رفت اتاقش بخوابه يسرش درد م_

 .بسته بود يراهرو نشسته بودند و سر بهمن با دستمال يپله ها يو بهمن رو يهاد. آقا راه افتاد حاج

 سرت؟ يسرت اومده بهمن؟ چرا دستمال بست يبالئ چه

 :آمد پاسخ داد يجان كه پشت سرحاج آقا م خانم

 .خورده  نيزم _

 ؟يخورد نيزم يچه جور! بچه جون يچه جور _

 .از پله ها افتادم! بابا بزرگ _

 .نجايا اديبرو بگو مادرت ب _

 :جان نگران شد خانم

 !...دهيخوب سرش درد گرفته، خواب مرد؟ يكن يم لهيچقدر پ _

 ديجلو خورش يرگيو ت ياهيزده و س مهيو فشرده بر سر خانه خ اهيس يآمد كه ابر يبنظر م. ديشن يفاجعه را م يبو رمرديپ
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 .ديرا سدكرده است از پله ها باال رفت و در اتاق عروسش را كوب يزندگ

 !بله حاج آقا _

 .انداخته بود تا دهان ورم كرده اش را از حاج آقا بپوشاند نيسرش را پائ شوكا

 !سرتو بلندكن _

زد كه  يم اديو دور لب و دهانش از دور فر يشانيپ يرو يكبود يرنگ بود، حلقه ها يصورتش ب. سرش را بلند كرد شوكا

اجزا تن و بدن  هيبق. آمد ينده مبود بنظر ز ختهيكه ر يفقط چشمان درشتش هنوز با آن همه اشك. مرا له و لورده كرده اند

 :زد  اديمنظره فر نيا دنيآقا با د حاج. شده بود فيزن در چند ساعت الغر و نح نيا

 گذره؟ يداره م يخونه چ نيا يتو _

 :را صدا زد يحاج آقا هاد. جان سكوت كرده بود خانم

 سر مادر و برادرت اومده ؟ يچه بالئ! يهاد _

گرفته بود پدرش را  ميتصم ياو حت. خورد يمجبور به سكوت شده بود خودش را م نكهياز ابود  يريپسر شجاع و دل يهاد

 .بخانه راه ندهد

 !....زد تو سر مامانم ريش شهيبعدش با ش! نييپله ها پرتش كرد پا ياولش بهمن را از باال بابام

 :گفت  يدادگاه بهنگام قرائت حكم قطع سيير كي يسكوت كرد، بعد با صدا يآقا لحظه ا حاج

 !آد يخونه نم نيتو ا گهيد دياز امشب حم _

 .جان خواست وساطت بكند خانم

 ؟يراه بنداز يزيآبرور يخوا يم! حاج آقا_

 .را بلندتركرد  شيآقا صدا حاج

 زه؟يهم مونده كه بر يمگه آبروئ _

 .به خانم جان افكند كه لرزه بر تنش انداخت ينگاه بعد

تا اومدم حرف بزنم همه گناها  يدختره مظلوم نيا يزندگ ينابود يتو باعث و بان. يپسره را خراب كرد نيبگم كه تو ا اربذ
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 ؟يكرد يبال را سر دخترت آورده بود باز هم سكوت م نياز دامادات ا يكياگه  نميبب... گردنش يرو اند اخت

 :محكم و با قدرت خطاب به شوكا گفت  يليخ بعد

 !...پشت دانشگاه جنگ شعبه دادسراس نيهم! يكن يم تيپدرسوخته شكا دياز حم ير يفردا م_

 يچه م هيفردا درو همسا. سابقه بود  يب يزيزن از شوهر در خانواده تبر تيشكا. جان خواست دوباره وساطت كند خانم

از  ياريبس يهم رو ليدل نيبه همها بود و  هيهمسا يباف چاريتمام مالحظات خانم جان حفظ آبرو و ترس از ل!... نديگو

 تيثيكن ، تمام ح انيبن يليآن حوادث بصورت س يروز نكهيپوشاند تا ا يتوانست در آغاز مهار شود را م يحوادث تلخ كه م

 .خانواده را با خود ببرد يو آبرو

 گن؟ يم يچ هيفردا در و همسا! حاج آقا _

خودشون چه  يمگه زندگ ؟يا هيمن برا اصل خانواده م نگرونم تو بفكر حرف در و همسا! خوان بگن يم يهرچ! بدرك _

 !...كنه يگندش عالم و آدمو خفه م يرا بردار، بو شونيگذره؟ در چاه زندگ يجور م

ز كند و شام نخورده به نتواند در را با ديپشت در خانه را انداخت تا حم ريآمد و زنج نييآقا تلخ وگزنده ، از پله ها پا حاج

 .بستر رفت

 

 ريزنج. بودند داريجز سه بچه شوكا، بزرگترها ب. در قفل در خانه بلند شد ديكل دنيچرخ يشب، صدا مهيبعد از ن كي ساعت

 .خانم جان به التماس افتاد. وارد خانه شود ديگذاشت حم يپشت در نم

 !...دلت خواست فردا بكن يهركار! ره يآبرو مون م ينصف شب _

 .آقا سكوت كرد حاج

 .بود ستادهيپشت در ا ديدر را برداشت، حم ريخانم زنج حاج

 :ديپرس ارياخت يجان ب خانم

 سرت اومده؟ يچه بالئ! خداجون _

و خون  دهيموها ژول. اش به تن پاره پاره شده بود يكت و شلوار آلمان.شده بود دهيكبود پوش يبا حلقه ها ديصورت حم سرو
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 .گوشه لبش دلمه بسته بود

 : ديجان نال خانم

 لت و پاركرده؟ نجوريبچه مو ا يكدوم پدرسوخته ا_

 

!... كار تموم شد زميعز: (( را بصدا در آورد ايدر خانه رو گر،يد ياز شبها دوارتريام ،يمانند هر شب با سبدگل د،يحم آنشب

مردم !.... ميريبگ يجشن حساب هي ايب! ... خودشو گم و گوركنه چنان زدمش كه ناچاره فردا جل و پالسشو برداره بره

 !...))يازخوش

پرباد شان آنقدرگرم نشده بود كه زنگ در خانه  يهنوز كله ها! يبسالمت! يبسالمت... ديشام كش زيرقص كنان او را بسر م ايرو

كه تصادفا آن مرد  ديكش يم دكيه ها، را هم با سنت همه رقاص يگرياو مرد د. متوجه خطرشد درنگيب ايرو. بصدا درآمد

متوجه  شيمرد قصاب از چند وقت پ. كرد يبرابرش قد علم نم يفيحر د،يطلب ينفس كش م يبود كه وقت يقصاب گردن كلفت

 يم ايرو. گشت تا مرد تازه وارد را ادب كند يم يشده بود و بدنبال فرصت يبا جوان خوش دك و پز ايار تباط مشكوك رو

 .شد زدر خانه با... كند يدانست كه اگر در خانه را باز نكند مرد قصاب در را با لگد از جا م

 !نكن يزيآ برور! چه خبرته؟ مهمون دارم ه؟يچ_

خانه  اطيبرآمده و متورم شده بود باتفاق دو نفر از دوستان وارد ح يگردنش از شدت خشم و مست يقصاب كه رگ ها مرد

مرد قصاب . كار دچار وحشت شده بود انيكرد و از پا يرا تماشا م يه هجوم آن سه مرد غول و عصباز پشت پنجر ديحم. شد

 .ديطلب ينفس كش م ايرو يدر برابر اعتراض ها

 !....ادبش كنم يكم كيخوام  يم! دميمهمونتو د _

 .زدو او را از سر راهش كنار  ديكوب ايرو نهيسپس به همراه دو نفر دوستانش ، با دست به س و

 !نوش جون! يخوش اومد گول،يآقا ج _

طال و  يساعت مچ يگريكرد، د يلباسش را پاره م يكي ختند،ير دياتاق بر سر حم ياز سه سو يسه نفر چون توفان آن

از ترس دخالت  ايمشت و لگد گرفته بود و رو رياو را ز يو سوم ديكش يم رونيرا ازدست و بغلش ب شيطال سيخودنو
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 .كرد يگرفته و التماس م نييرا پا شيها صدا هيهمسا

 ...افته يفردا عكساتون به عنوان قاتل تو روز نومه ها م!... نشيگه،كشتيد بسشه

 رونيبه ب يزباله ا سهيمانند ك ا،يزد ازخانه رو يم رونيخون از لب و دهانش ب كهي، و درحال دهيرا با لگد وكش ديحم سرانجام

 .پرتاب كردند

 ...گوليمامان جونت آقا ج شيبرو پ _

 ...زد جلو درآمد يخانم جان كه داشت خودش را م يسر و صدا دنيآقا از شن حاج

 :از ته دل گفت  ديرا د ديحم نكهيهم

! يدادگاه جواب بد يبر ديتموم شد؟ فردا با يكرد اليتازه خ ؟يشب جوابشو گرفت ،يصبح زن معصومتو زد!... جل الخالق_

 گفتم؟ يچ يديفهم!  ستيخونه ن نيجات تو ا گهياز فردا د يرو باال، ولحاال ب!... يقليكپه 

همان  نيا! ايخدا! كرد يو در هم فرو رفته بود نگاه م دهياز پشت پنجره به مردش كه مانند انار آب لمبو شده، له شوكا

بر دوش، چشم و دل او را  يعكاس متيگرانق نياست كه دورب جانيآذربا ابانيو مرتب خ كيمحبوب من، عاشق من، پسر ش

 !...هدف گرفته بود

 

رفت و  يخواست م يخورد و دلش م يرا م ديدر همان حال هم غم حم ياو حت... مرد چه آورده بود نيبرسر ا يعاشق جنون

و اعمال  نيسهمگ ياما غرش ها. داد يم يكرد و به او دلدار يشست ،گرمش م يمرده را م يخون ها شياز سر زخم ها

 ...بود ينگاه شوكا پر از درماندگ. كندتوانست فراموش  يكه صبح مرتكب شد هرگز نم يزيجنون آم

 نگونهيمرد با او ا نيچرا ا. او و فرزندانش بسته بود ينور را به رو چهيدوباره در ،يدوره كوتاه روشن كيپس از  يزندگ

 يره اش در آن سن و سال هنوز از لطافت موج متر از اوست، چه بايكند؟ او ده سال جوانتر از آن زن رقاصه و ز يرفتارم

او را در خود گرفته بود همه را مجذوب  ،يآب ميكه به رنگ قشنگ و مال ينجابت. ديكش يرا به تماشا م يانداخت و هر رهگذر

 .ديتركان يكوه را هم ازخشم م مشيعاشق قد يها يوفائ يتحملش در برابر ب. كرد يم

 

 :رو به پنجره اتاق شوكا كرد وگفت . رفتيپذ ينظر نم ديحاج آقا تجد حكم
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بدونه كه مملكت قانون داره ، از آدم حساب و كتاب پس  ديبا يقليكپه  نيا! يكن يم تيازش شكا ير يصبح م! نره ادتي _

 !...يو از معركه قصر در بر يشه زن و بچه تو له و لورده بكن ينم! كشن يم

 

بازپرس  زيمردش، مقابل م يكوه بردوش و افسرده و رنجور از جفا ينيبسنگ يغمم درهم رفته ، يزود، شوكا با چهره ا صبح

خوشگله،  ديحم نيا. بود دهيچيخواست در گوشش پ يكه او را عاشقانه م يمرد نياحمد نخست يدانست چرا صدا ينم. ستاديا

بدتر  نياز ا يبتيمص. كند تيشوهر شكا نيو حاال او آمده بود تا از هم! باشه يببرات شوهر خو تونهينم جانيآذربا ابانيبچه خ

 !...شد ينم

 

همكاران  هيبود و هنوز مانند بق ياحساسات اريتازه استخدام و بس يبود كه بازپرس پرونده جوان ديحم يبخت او و بدبخت از

را به داد سرا آورد،  ديمامور رفت و حم يوقت. نشده بود نهيدست، واكس نياز ا يحوادث ياش بر اثر تماشا دهيتجربه د

 .ديد انداخت و سرش داد كشيكتك خورده حم يبه سر و رو يبازپرس نگاه

 

 يهرچه به قد و قواره ت نگاه م. كردم كه زودتر حكمش را اجرا كرد يخانم بودم خدا را هزار بار شكر م نيا يمنم جا _

 اليخ... ستيمرد ن هيبكنه كه در شان و منزلت  يفيثك يخودش را آلوده كارا ديبا يتو نم افهيبشكل و ق يمرد نميب يكنم م

 !....شم يم رواز اون بابا شمل ها روب يكيكردم با  يم

 !...اشتباه كردم!... متأسفم آقا_

 يكرد؟ بارها مقابلم م يازدواج با من خود كش يمرد همان است كه دوبار برا نيا ايآ ... اند اخت ينگاه د،يبه چهره حم شوكا

منكه جز خدمت بخودش وخانواده ... رد؟يگ يلگد م ريوحاال آفتابش را ز! و من آفتاب پرست يتو آفتاب: گفت يو م ستاديا

آفتاب : گفت  يم ديانگار كه حم. كرد يمظلوم تالق يگريظالم و د يكيدو نگاه  هلحظ كيدر ! كنم ينكردم و نم ياش كار

 يكه حت يزن. همه ضرب المثل بود نياش ب يمهربان د،يلرز يم نهير سدل شوكا د... ؟ياندازيمنو به زندان ب يدار اليتو خ! من

 .ديآ  يكار از من برنم نيكند؟ نه ا يدانرا زن شيمحبوب و معبود و پدر بچه ها ديكرد، حاال با يرا لگد نم يمورچه ا

 ...ديبازپرس دو يوسط حرف ها كمرتبهي
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قلب مهربون  نيپرسن تو با ا يبچه هام فردا كه بزرگ شدن از من م! مادرش پشت در واساده!... نينكن شيآقا زندون _

 !...كارا نكنه نياز ا گهيكه د نيريازش تعهد بگ... زندان؟ يبابا مونو بنداز يچطور حاضر شد

 

آمد كه مادر خودش  ادشي. !..استيدر ا،يدر يرانيزن ا ثاريگذشت و ا...كرد يجوان، شگفت زده شوكا را تماشا م بازپرس

 !...ررود يبار انجامش نم ريز يزن چي، ه نيكره زم يكه در آنسو يكار د،يبخش يم شهيپدرش را هم يها يهم لگد پران

 

 .اش به احترام شوكا و مادر خودش بلند شد يصندل ياز رو ارياخت يب بازپرس

را  يموجودات نيچن هيكه  ستين يرونيشما مادران خوب و فداكار ا فيح! نهيو گذشت واقعا قابل تحس ثاريهمه ا نيا! خانم _

 ن؟يبخش يو اونا را بزرگوارانه م نيكن يبه اسم مرد تحمل م

با رفتن به  ستيمساو ،يشاك تيعدم رضا اي تيتكرار حادثه بدون رضا. تعهد سفت و سخت گرفت كي دياز حم بازپرس

 .زندان

 

 :گفت يبا شرمندگ ديشدند حم ياز در خارج م يوقت

 !يديآبرومو خر _

 :پاسخ داد  شوكا

 !...دميعشقمو خر يمن آبرو _

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

بر قلب شوكا انداخته  ديكه حم ياهيس ياما دوباره در خانه حاج آقا آرام گرفت، لكه ها مانهينه چندان صم يبه شكل يزندگ

حاج آقا و تعهدنامه  يچون و چرا يب تيخانم جان، گذشت فداكارانه شوكا، حما يماسهاالت. نبود يپاك شدن يبود به آن زود
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آمد اما هنوز اتاق زن و  يشبها زودتر به خانه م د،يحم يسه چهار هفته ا. آورد يمرا به خانه باز ن ختهيآرامش گر د،يحم

سپرده بود  ياش را به فراموش يكودك يدهاشوكا كه رنج ها و در. زدند يحرف م يرسم يليشوهر از هم جدا بود، با هم خ

 يداغ و درفش خانم جان پوست م يشد، جا يداغ م. بود يكرد اما آن رنجها، جسمان ياش را مرور م يدوباره دفترچه زندگ

كه مرد محبوبش، پدر  ييگذاشت اما رنج ها و ستم ها يبر جا نم يزيرفت و چ يشد و با دست زمان م يانداخت، خشك م

به سه فرزندش كه چون سه دسته گل ، در  يوقت يماند ول يم يبر جا قايزخمش عم يجا ختير يم شيبچه ها بر سر و رو

بود كه بر  يميوجود و حضور آن بچه ها ، تنها نس. گرفت يآرام م يكرد، كم يكردند، نگاه م يم ينخانه عطرافشا يفضا

حادثه شوم و نامنتظر، دوباره سطح قلب  كيبرد و هر بار بعد از  يدلش م يم غصه ها را از روو آرام آرا ديوز ياش م يزندگ

 .كرد يخشم ، پاك م رهيمهربانش را از غبار ت

 

او مانند . نبود نيچن دياما حم رديبگ دهيگذاشته بود ناد شيبر سر و رو ديكه حم يلكه ها و زخم هائ يكرد جا يسع شوكا

را در صندوقچه  ايخواستند كه رو يم انيحاج آقا و شوكا و اصراف. ديطلب يم شتريشد ب ياز هرچه منع ماز همنوعانش  ياريبس

را  هايينام و ننگ گذشته و رسوا ياز جاده ها اياو، در عشق به رو. بسپارد لين ودخانهبگذارد و صندوقچه را به آب ر يفراموش

او را با  شانيها يها و افسونگر يگر لهيتهران با ح يصد البته كه رقاصه كاباره ها و كافه ها!... دينوش يگوارا م يمانند شربت

 .ستين شيب يزن، مرده ا نيا رحضو يكرد ب يحس م ديو حم ديكش يخود م يبسو يسيمغناط يجاذبه ا

 

 :لو درگفت داد ساكش را برداشت و ج رييلباسش را با شتاب تغ. بخانه آمد ديبعد ازظهر حم كروزي

 !گردم يوصولش كنم برم نكهيدارم هم يطلب! رم شهرستان يدارم م_

 

 ديپد دياو و حم نيكه ب يفاصله ا يبود كه بزود دواريفاجعه را پشت سرگذاشته و ام. كرد يداشت خودش را آرام م شوكا

 دياز خروج حم يا قهيهنوز ده دق. دروغ نگفته بود چوقتيزنانه اش به او ه زهيشد، غر ينم يآمده كوتاه شود اما دلش راض

 :زد يبود كه گستاخانه با او حرف م ايرو يرا برداشت صدا يشوكا گوش. نگذشته بود كه تلفن بصدا درآمد
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 راه افتاد؟ ديشد؟ حم يچ _

 .را شناخت ايرو زيگستاخ و تند و ت يصدا شوكا

 ن؟يريآد، كجا م يبله خانم داره م _

 يرا م يتو دختر دهات ميبرگشت يوقت! راحته المونيخ ميعقدكرد! ماه عسل  مير يم ميدار م؟ير يكجام!...شهتاچشمت كور _

 .جانيچا... بود؟ آها ياسمش چ! ... يهمانجا كه بود ميفرست

 :را بسته بود بر زبان آورد شيكه راه گلو يبه زحمت جمله ا شوكا

 زن و بچه ش؟ شيگرده پ يروز برم هيسه تا بچه داره ،  ديحم يكن يفكر نم _

بگو راه ! موقوف يوراج! كشه يفورا دراز م ر،يبم دي، بگم حم ميا گهيما عاشق همد... بمونه؟ يتو دختر دهات شيپ اديب!... نه _

 نه؟ ايافتاد 

 !...خوش بگذره  _

 

آخه چرا؟ ... (( دچار توفان بال شدگرفت  ياو كه داشت آرام م يدوباره زندگ!... را گذاشت، دوباره تب و لرز يگوش شوكا

زن جوانترم؟منكه  نيدادم؟ منكه حداقل پانزده سال از ا هيمنكه سه تا بچه مث سه تا دسته گل بهش هد!... ثارميمنكه سراپا ا

و از گناهشون  ميبخش ينامردا را بازهم م نيكه ا ستيما زنها ن فيبازپرس ح يآقا اوننگذاشتم بره زندون؟ واقعا به قول 

 )) م؟يگذر يم

 

 :ديهنگام حاج آقا پرس شب

 ومد؟ين ديحم! شوكا _

 !...ره يگفت دنبال طلبش م يم! رفت سفر ياومد ول _

 .به افسوس تكان داد يآقا سر حاج

 !...رفته يباز با همون الله زار! خبرشو برام آوردن!... گه يدروغ م يقليكپه  _

 :رو به خانم جان كرد و گفت بعد
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از ! خونه بذاره نيهم اجازه نداره پاشو تو ا گهيد!... تو دلم مرد  شهيبرا هم ديحم! برگشت نداره ميتصم گهيد! خانم _

 ست،ين ديزن حم گهيشوكا د! من سه تا دختر دارم حاال شدن چهار تا! كنه يبچه هاشو آلوده م! حصبه و وبا بدتره كروبيم

 !...بزرگ بشن شيكنم تا بچه ها ياسمش م بهخوام بخرم  يكه م يديخونه جد! دختر منه

 يخواهد خانه ا يبود؟ حاج آقا م دهيدرست شن. شد دهيچيدر خود پ يمانند گلوله ا ،يجمله آخر نيا دنيجان با شن خانم

 يدست كم زيشوكا ن!... خبر نيا دنيكردند بهتر بود تا شن يسرش خراب م ياگر تمام طاق آسمان را رو!... شوكا بخرد يبرا

گشودند، همچنانكه به محض  يم شيبه رو يشد، در يبسته م شيبه رو هاكه در يدرست در لحظات. از خانم جان نداشت

 .و دوازده در گردش بود كي نياو چون صفحه ساعت مدام ب يزندگ. ديرس ياز راه م يفاجعه ا ش،ياحساس آسا

 .جان نتواست سكوت كند خانم

 !رنيگ ياز مردا دو تا زن م يليخ ؟يانصاف يشدت باندازه در حق پسر ار نيتو ا يعني _

 .تكان داد يآقا سر حاج

 يواشكيبودم،  دهيكه برا صادرات خر هيچهار تا فرش دورو ،يپسر ارشد بنده و جنابعال! را برات بگم هيپس بگذار اصل قض _

 !پسر ارشدم و فالن و بهمان؟ يگ يباز هم م ،ياشيرفته ع كهيبه چهل هزار تومن فروخته و با اون زن

 

 

. بود دهيرس يتفاوت يب يآورد به نوع يبر سرش م شيكه عاشق سابق و پدر بچه ها يزيحاال در برابر حوادث فاجعه آم شوكا

خودش، . دست شسته بود دياصال از حم. دنديرس ي، نم يروزيبه پ چكداميدر جدال بودند ه رشيعشق و نفرت در ذهن و ضم

بود  ياو حاال مادر. را فراموش كرده بود زيبه مرد خودش دارد، همه چ تساله نسب يكه هر زن جوان س يزن بودنش، احساس

 ،يخودش نبود، موضوع اصل يتمناها و خواسته ها گريد ياو در زندگ يمساله اصل. با سه فرزند كه به جانش بسته بودند

 .بود شيبچه ها يزندگ

 يا بهيانگار مرد غر. باز كرد شيبعد از ظهر بخانه برگشت، تصادفا شوكا در خانه را برو كيدر  بت،يبعد از چهل روز غ ديمح

 .پشت در بود

 !من برگشتم _
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 .فقط نگاهش كرد شوكا

 .رميخوام برم دوش بگ يم_

 !...سكوت بازهم

 .من برگشتم يخواهش كنم به حاج آقا نگ تونميم _

 

 ياز چشمانش هنوز جنون عاشق. به طبقه باال رفت نديبخو اهد كه آنها را بب ايبپرسد  شيآنكه از حال بچه ها يب كسرهي ديحم

 .ديبار يم

كرده چرا با او بخانه اش  ياگر آن زن عروس! ...شود يمرد را چه م نيا. قرار گرفته بود يتازه ا يدوباره در برابر معما شوكا

ازدواج كرده و به ماه  ديبه او دروغ گفته بود كه با حم ايرو ايآنها شكرآب شده؟ آ نيب ايآ. كند ينم يچرا با او زندگ! نرفته

 ...رود؟ يعسل م

 .جان دوباره بخواهش افتاد خانم

 .دم يم بشويبگذره خودم ترت يبذار چند روز!.... برگشته خونه ديتو رو خدا به حاج آقا نگو كه حم _

 يپچ پچ م ديبا حم يرفت ، مدت ياز پله ها باال م يداشت ، بسخت يدست پخت شوكا را برم يغذا ينيروز خانم جان ، س هر

 .آمد يم نييكرد و پا

 

كه  ديآ يرود؟ چرا آن رقاصه گستاخ نم ينم رونياز خانه ب ديچرا حم. شد يم يدر طبقه سوم خانه طوالن ديحم يانزوا دوره

مادر و  نيا. او را مشكوك كرده بود ديخانم جان و حم يپچ پچ ها ياز طرف ببرد؟ رونيخانه ب نياو را خركشان با خودش از ا

از  يشد و در همان حالت تب و درد استخوان يروزها بود كه خانم جان آنفوالنزا گرفت و بستر نيدر هم ند؟يگو يپسر چه م

 دياو هنوز هم حم! رحم و عاطفه يه بشوكا نه زندانبان بود و ن. را به طبقه باال ببرد ديحم يشوكا خواهش كرد كه خودش غذا

بود كه  يدو سه روز. كرد يازدواج م يتقاضا رهزار با يو روز ختيآو يكرد كه عاشقانه در او م ينگاه م يرا بچشم روزهائ

غذا  ينيس يوقت كروزيگشت اما  يبرم نييبه طبقه پا يكيگذاشت و بسرعت دو پله  يرا پشت در م ديحم يغذا ينيشوكا س

 :در را بازكرد وگفت  ديگذاشت ، حم يپشت در م
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 ؟يبخش يمنو نم _

جمله كوتاه تا شب مانند مرغ كوكو، سر ساعت در ذهنش  نياما ا نييرا باال انداخت و برگشت به طبقه پا شيشانه ها شوكا

. گفت يخودش م شيشناخت و پ يشوكا را خوب م يها يمهربان كرانيب يايدر ديحم... ؟يبخش يمنو نم. شديتكرار م

از آن زن سر خورده و دارد در خانه  دينكند حم. به خودش گفت  كروزيشوكا !... شكنه يسكوتش م خيروز  هيباالخره ، 

 ...شود يم يگريخانه د يباز نكند، دوباره راه شياگر در را برو... زند ياش را م يميعشق قد

 

دو مرد جوان از پشت طلق در . شد كه از صبح جلو خانه شان پارك كرده بود پيج لياتومب كيآن روز شوكا متوجه  يفردا

. كند، نگران شد ياز اول صبح جلو خانه پارك م بيج نيهر روز ا ديد يوقت. داشتند يچشم از در خانه حاج آقا برنم پيج

 .پيج ليرفت جلو در اتومب. اوردينتوانست طاقت ب

 ن؟يدار كاريچ نجايآقا شما ا _

 ن؟يهست ديخانم حمشما  _

 !بله _

 !....ميجا نشست نيصد سال هم بگذره ما هم نيشده، بهش بگ ميتو خونه قا ميدون يم!... ميخانم ما حكم جلبشو دار _

 بكنه؟ ديبا كاريخوب چ _

 !...روشن كنه فشويتكل! ياداره آگاه ميبر اديب _

 .كرده اند نيجلو در خانه كم د،يبا حكم جلب حم نيحاج آقا بفهمد كه مامور ستيكاف د،يشوكا پر ياز رو رنگ

 .ناچار به طبقه باال رفت شوكا

 ؟يباز هم كه دسته گل به آب داد _

 .بود دهيرا د نياز پنجره طبقه باال مامور ديحم

 ...خوام جلو بچه هام منو دستبند بزنن ينم! شوكا كمكم كن! دونم چكارش كنم يچك دارم نم هي _

. شد فرشته نجات شهيمتوقف شد و مثل هم شينفرت ناگهان در رگها البيس. قلب شوكا را به درد آورد يجمله آخر نيا
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 .حرف زد نيرفت و با مامور

 .ميكرد دايپ يراه ديشا... ؟ياداره آگاه اميتونم با شما ب يم_

به  نهيرگ س يبرگشته خاكستر يها ليبا سب يمرد بلند قد يجلو در اداره آگاه. رفت يجلب به اداره آگاه نيبا مامور همراه

 : ديپرس نياش شد و از مامور نهيس

 ...ن؟يچرا طرفو نگرفت ه؟يخانم ك نيا_

 !بده  صلهيرا ف هيقض يجور هياومده !... زن طرفه_

 .شوكا انداخت يبه سراپا ينگاه مرد

 ؟يتو واقعا همسر اون كالهبردار _

 :شرمنده شد و مرد ادامه داد شوكا

 !...پس آقا با مادرش اومده بود ماه عسل؟... ن؟يجوون يليخشما كه  يول _

و پنج روز تو هتل لنگر انداخته  ستيهمسرش ب ايبا رو ديكرد كه حم فيبود و تعر يدر شهرستان سار يهتل ريمرد، مد آن

ما را . سر و وضعشون گول زنك بود. خواست يبخور بود، برا صبحونه هم فسنجون م بيداد، زنش هم عج يمرتبا ارد م. بود

محل  يداد و رفت ، اومدم از تهران وصول كنم ب يست و پنج هزار تومانيچك ب هيروز آخر ! رنگ كرد  يهم با همه زرنگ

از زندان بود كه  ديشوكا چنان در كار نجات حم! ... تا حاال نتونسته از چنگ من در بره يآوردم،كس ريآدرسشو گ. بود

 .ختيانگيدر او برن يحسادت نيكوچكتر ا،يماه عسل شوهرش با رو ياماجر

 .دميم كنم،يم ياطيخ م،يبند يش هم قسط م هيكن ، بردار، بق متيبازار ق ميبر. مقدار طال دارم هيمن ! آقا _

 

 :گفت  هايشوكا انداخت و با لحن داش مشد يبه سراپا يقينگاه عم مرد

 !...قبول!... نامردا نيارزه به صدتا از ا يلنگه ابروت م هيخواهر من  يشما جا!... هافت يبدست چالق م شهيسرخ هم بيس _

چك را  يمرد شهرستان. پانصد تومان بپردازد يرا هم قرار شد شوكا ماه هيشد و بق يگذار متيهشت هزار تومان ق طالها

 :بدست شوكا داد
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 !يكن يپول منو حواله م ونهيو ماه يدونم مرد يم! رشيبگ _

 .دياش را از دست شوكا گرفت، خم شد و دستش را بوس يچك برگشت ديحم يوقت

 !يآبرو مو حفظ كرد _

 .ننديرا نب شيكرد بچه ها، اشك ها يم يسع يبا خودش حرف ها داشت ول ياطيپشت چرخ خ. به اتاق خودش برگشت شوكا

 ...قرآن بدست وارد اتاق حاج آقا شد د،يشب حم همان

 .كنم يجبران م. ل خوردمگو! منو ببخش! پدر _

 .كرد ديبعد رو به حم)) ؟يخونه راه داد ينامردو تو نيپس تو دوباره ا. (( به خانم جان انداخت يزينگاه سرزنش آم رمرديپ

 يبه اندازه كاف ،يگرد يتو بازار و تو مغازه من برنم گهيكار من و تو تمومه ،تو هرگز د!...يخور يبرا من چرا قسم م _

 !...به حرمت قرآن از گناهات بگذره ديزنت، شا شيقرآن را بذار رو سرت و برو پ!... يخود تو برد يآبرو

 

برسرش  ريش يها شهيكه ش يزن. و نان خور شوكا شده بود كاريب. پدرماند، اما اجازه نداشت به بازار برود ددرخانهيحم

هم آنهمه  كباري يبرا يپر و بال گرفته بود و حت ريرا ز شيهااو و بچه  ،يو بافتن يو گلدوز ياطيشكسته بود حاال از درآمد خ

خانواده است و اوست كه چرخ  سيرئ ديكرد كه انگار حم يرفتار م يطور. آورد يمن شيرا به رو رهايها و تحق يحرمت يب

 .چرخاند يخانواده را م يمال

 

 ديحم يبرا يتواند كار يكرد م يا كه فكر مشناخت و به هرج يتنها به فكر خودش و بچه ها نبود، به هركس كه م شوكا

ماالر  يكن شهيدر اداره ر ديحم ينبود اما سرانجام موفق شد برا يو سه چهار ساله كار دولت يس يمرد يزد، برا يسر م ابديب

 يبرادرش عباس رو. شد ريبه لطف همسرش حقوق بگ ديحم. دست و پا كند يشده بود، شغل سيتاس يكه به تازگ اي

 .گرفت يم دهيرا هم ناد ديحم يسهم قانون يتجارتخانه پدر آنچنان چنگ انداخته بود كه حت

 

* * * * * * * * * * * * * 
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بدل  يحاال به استخر بزرگ, توفان سخت  كيآمد كه پس از  يم يائيبنظر در. گذشته بود ديحم يجنون عاشق نياز آخر ماهها

 .شده بود! نميرياو محبوبم، ش يشوكا دوباره برا!... يو جهش يموج چيه يب. شده است

كرد عشق مرده را دوباره از  يم يسع ديحم. آناتول فرانس بود يكافه قناد ريساله مد جدهيدوباره در چشم او همان ه شوكا

كه از چشم آسمان ببارد جان  ياست كه به قطره آب يريكو يخارها هيدانست كه شوكا شب ياو خوب م. خارج كند رخاكيز

 .رديگ يم

 

 يموها ،يووديهال يها لميف يها شهيباهمان قد و قامت بلند، جذابتر از هنرپ!... يميدوباره شده بود همان عاشق قد ديحم

بر  يكه بخاطر رقاصه الله زار ياز ظلم يزاريدر چشمانش ب. ديبخش يبه او م يشتريب تياش جذاب قهيشق يباال يخاكستر

 .شد يم دهيا روا داشته بود ، آشكارا دشوك

 

 :داغ و گرمش گرفت يمچ دست شوكا را در پنجه ها ديحم كروزي

 !...ميما زن و شوهر نكهيمثل ا! شوكا _

 ...را از مچ دستش بكند ديكرد پنجه حم يسع شوكا

 !...ينياونو بب ير يچرا نم!... زن تو، همون رقاصه س _

 .دست به اعترافش خوب بود ديحم

 !...توام ديمن فقط حم! اشتباه كردم !... خوام يازت عذر م! مونميباوركن از ته دل پش _

همسرش را در  د،يحم. ختير يبود فرو م ديحم يعاشق يستاره شبها يكه روزگار يگونه از دو چشم درشت البيس اشك،

 !...))باوركن! رفت شهياون زن برا هم!... خورم شوكا يقسم م... (( بغل فشرد

 يو تولد گريد يبهار: گفت يشوكا سر زده و م يبود كه در جسم هست يو شوكا، شكوفه ا ديحم يآشت وهيبعد م ميو ن ماهكي

 !...گريد

 

او در . نشست يم يوگلدوز ياطيبه خ تيشكوه و شكا نيشوكا بدون كوچكتر. گذشت يتازه ، راحت تر م ريدر مس يزندگ
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دست خانم جان  ريبخرج نداده بود ز يرا خوب آموخته بود، اگر صبور يرنج و شكنجه، صنعت بردبار يطوالن يسالها

برد، جنون  يرا راه م يگرفت و زندگ يم ياندك حقوق ايماالر يكن شهيدر اداره ر ديحم. گفته بود كي، مرگ را لب ينامادر

نشست كه  يشوكا م يروبرو ينطوال يقيدقا يگاه. كرد يهمسرش و بچه ها را مراقبت م ياو را رها كرده و با مهربان ،يعاشق

آمدند و  يبسراغش م شتريو آقا عبداهللا ب ديدر آن سالها، خورش.گرفت يرفاه بچه ها بكار م يهنر خود را برا يبا چه دقت

را  ديآقا عبداهللا چنان مراقب شوكا بود كه خورش. مقرركردند شيبرا يا انهيشوكا شدند ماه يمتوجه وخامت وضع مال كهيزمان

و شوهرش درآمد  ديكشور، خورش ياقتصاد ديجد طيدر شرا. يهم فداكارتر يپدر واقع كيتو از ... آورد  يم جانيبه

ابهت و شكوه  يگذشته ها را نداشت اما تمام يبائيآن ز گريد ديخورش. بردند يشان م يوه و شاليو م ياز باغ چا يشتريب

محترم كه با وقار و  يبانو نيتوانست فكركند ا ينم چكسيه. گذاشت يم شيمالك را در حركات و رفتارش بنما كيهمسر 

 كي ايهر روز هر طور شده از دهان در ديقوت روزانه اش با يبود كه برا يريفق ريگيماه يرود زمان يراه م يخاص نهيطمان

 يوقت. داد يخود را نشان م شتريو رفتارش بود كه هر روز هم ب مايدر س يمادر زهيغر يدارينكته جالب ب. رديبگ يتور ماه

 يشده من م فيالغر و ضع يليدختر ما خ نيا. كرد يم ازيهزار جور نذر و ن ديشوكا بچه چهارمش را پا به ماه بود خورش

 يكرد كه خانم جان م جانزدهيكرد و حاج آقا را چنان ه هيهد يزيفرزند پسر را به خانواده تبر نياما شوكا چهارم!.... ترسم

 .زياسم نوه چهارمش راگذاشتند كامب. كند سكته ديترس

 

را  يدر كنار همسر و فرزندانش چرخ زندگ يدردسر چيه يهمچنان ب ديشوكا مادر چهار فرزند بود و حم د،ينوروز جد در

از آنجا كه  د،يبخش يمردانه تر م يتياش به او جذاب يشانيپ يخطوط رو ،يو سه چهار سالگ يدر س. آورد يبگردش درم

روز  كيرفتار پسر ارشدش شد،  رييحاج آقا متوجه تغ يوقت. شد يماستقبال  يكتابخوان بود در طبقات مختلف بگرم يمرد

 يو سفر به روزها دياز ام يشوكا رنگ تازه ا يبه بازار به زندگ ديبازگشت حم. سر سفره ناهار از او خواست به بازار برگردد

 يستاره هر مجلس دنديدو يمچهار فرزند مانند بچه اردك دنبالش  نكهيبا ا و ديپوش يم كيدوباره ش. خوش گذشته زده بود

غرغره  شيتهران در آن سالها آرام آرام پول نفت را در بازارها. آمد يبحساب م يازيامت شياو با هنر رقص برا يآشنائ. بود

انبوه عازم  يمردم بصورت گروه هاتابستان ها . داد ينشان م يهر سال ارقام باالتر ياروپائ يسفر به كشورها. كرد يم
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 يروزمره مردم سر برم حاتيتفر يبرا ديجد يو محل ينگيدانس ،يشدند، در تهران هر روز كاباره ا يم خزر يايسواحل در

 يكه اصوال مردم هايرانيشدند، ا يآشنا م يووديهال يلمهايف نيو تئاتر و آخر نمايس يبا ستاره ها يدختران تهران. افراشت

 كيدرست به  ،يرانيا يمرسوم خانواده ها طيبر اثر افراظ و تفر يكردند و نوآور يرو م ينوئ دهينوگرا هستند، به هر پد

در  يحت. كرد اعتدال رفتارش را حفظ كند يم يسع يناخوش زندگ ياما شوكا، با عبور از روزها. شد يم ليتبد يماريب

 .كرد يها ستاره رقص بود، متعادل عمل م يدركلوپ ارمن نكهيهم با ا يمجالس خانوادگ

 انيرا پا شيبود، مزاحمت ها يكه مبلغ كالن ايرو هيمهر نيو تام هيكردند تا با ته يتالش م ديهمان روزها شوكا و حم در

 .بخشند

 

 از يكيرفت و  ياو اغلب به فروشگاه فرش حاج آقا م. يبود بنام اصغر يشخص ثروتمند د،يحم دياز دوستان جد يكي

شد و اغلب اوقات  يو خانواده اش خودمان ديزود با حم يليخ ياصغر يآقا. آمد يخوب فروشگاه بحساب م انيمشتر

آنرا به اجرا  ايبود و رو يرو كه مبلغ كالن هيمشكل مهر كروزي ديحم. گذراندند يآخر هفته را با هم م ليتعط اميبخصوص ا

كه  يو آثار شوم ايوام داد و پرونده طالق رو شنهاديپ ديبه حم يگذاشت و او باگشاده روئ انيدرم ياصغر يگذاشته بود با آقا

 يافزود و بزود ديحم نوادهو خانواده اش با خا ياصغر يآقا يماجرا به دوست نيا. او و شوكا گذاشته بود بسته شد يبر زندگ

افتاد، حاج آقا از او  يدوباره در بازار جا م ديحم ياز طرف. گرفتند انيو شوكا را در م ديحم يزندگ د،ياز دوستان جد يحلقه ا

 يسالها. ديچرخ يدست انداز م يآسفالته و ب يبر جاده ب يچرخ زندگ. كردند ينداشت، هر دو نفرشان كار م يتيگله و شكا

وضع خوب نفت و  متيبخصوص در شهر تهران به علت باال رفتن ق يرانيجامعه ا. و چهل و پنج، شش بود صديسهزارو 

 يلهايدر كنار اتومب كانيپ يلهايهوا گرم شد، اتومب نكهيپرداخت، هم يم حيو تفر يو لذت طلب يپروا به كامجوئ يب ياقتصاد

ها را بلند  يغرولند بعض. شد يم دهيها، به افراط كش يفرنگ يزندگ زا ديتقل. افتادند يراه م ايدر يبه سو يخارج متيگرانق

سراسر شمال را با طرح ها و رنگ  ديجد يالهايبودند، و ختهيآو يزده ها، به دامن لذت ماد يكرد اما مردم مثل قعط يم

 يدوره ها. فرستادند يم يخارج يبه كشورها ليادامه تحص يبستند، و طبقات متوسط فرزندانشان را برا يم نيآذ شانيها

كا و شوهر و فرزندانش در جمع دوستان اوج گرفته بود و شو يبه صورت چشم و هم چشم ياحتيس يو سفر ها يخانوادگ

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٣

كه  يرا در كنار دارد سراپا شور و شوق بود و خطرات دشيحم نكهيرفتند و شوكا از ا يهر هفته به مسافرت و گردش م ديجد

ساله كه  جدهيه)) دلبر (( خطر حضور  يحت. گرفت يم دهيكرد ناد يم دياش را تهد يزندگآرامش  كدورهيبعد از  شهيهم

به  ديكه در گروه دوستان جد ياز خانم هائ يكيروز هنگام سفر به شمال  كي! داشت يبرنم ديلحظه چشم از چشم حم كي

 :شده بود سر در گوش شوكا گذاشت و گفت كيشوكا نزد

 

 چه جور به شوهرت زل زده؟ ياصغر يدختر اقا)) دلبر ((  نينگاه كن بب! شوكا يكار يكجا _

 .باال انداخت يشانه ا شوكا

 !سن پدرشو داره ديسالش نشده، تازه حم جدهياون هنوز ه! نه بابا ؟يگ يرا م ياصغر يدختر آقا _

 .بر لب آورد يدار يخنده معن زن

روسانا  پيشوهرت ت! رن يغش و ضعف م ديجاافتاده مثل حم يمردا يبرا يامروز يدخترا ؟يكار يكجا! خنگ خدا _

 !هييبراتزئ

 :لب گفت ريانداخت و ز ديبه چهره حم ينگاه شوكا

اگر قراره دلبر عاشق !... آدم شده ايبعد از واقعه رو يول! شه يم يجذاب شده، موهاشم داره خاكستر يليپدر سوخته خ _

 !...نشه كه همسن و سالشه يبشه چرا عاشق پسرمون هاد

 .گرفت يم يشوكا را به باز ياليكرد و خوش خ يرا رها نم ديلحظه حم كينگاه دلبر  اما

 

 20 فصل

دوستو دشمن را، از منظر بخشش . همچنان ساده و مهربان هيچ مرزي براي نثار محبتهايش نمي شناخت و نمي پذيرفت شوكا

هرگز حق كسي را پايمال نميكرد، . و گذشت نگاه مي كرد، پارچه هاي مردم را مي بريد، ميدوخت و با هنرمندي كوك مي زد

با اينكه زن زيبايي بود و درسي و چند سالگي چشمانش . ديگران تجاوز كند قود كه بحق و حقوو هرگز به اين فكر نيفتاده ب

اميد عشق را در دل مردان ميشكفت، حتي يكبار، زمانهائي كه شوهرش حميد او را با انواع و اقسام اعمال شيطنت آميزش 

ساله و شوخ و شنگ آقاي اصغري شروع  هدلبر دختر هيجد بنانبر اين وقتي. آزار ميد اد، بفكر آن نيفتاد كه مقابله به مثل كند
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به دلبري از شوهرش كرد باز هم آنرا جدي نگرفت، با خودش مي گفت بيش از بيست سال با هم تفاوت سني دارند عالوه 

ده و بر اين حميد بعد از آن ماجراهاي زشت و ننك آورش باندازه كافي تجربه تلخ اينگونه شهوت رانيها را ديده و چشي

 .كرده، نه من دارم بي جهت خودم را با گوش دادن به نيش و كنايه هاي مردم بخيل و حسود ، آزار مي دهم ملدردش را تح

 :يك صبح بهاري حميد به شوكا گفت در

 !خبر خوش، پنجشنبه دستجمعي ميريم رامسر -

 .بشقاب صبحانه را با لبخند شيرين و نوازش دهنده اش جلو حميد لغزاند شوكا

 رامسر چه خبره؟ -

 !يه جشن خيريه تو كازينو رامسر برقراره، خواهر شاه هم آنجاس -

 كدومشون؟ -

 شمس پهلوي -

 البد بليت ها همه پيش فروش شده -

 !محمد بردار آقاي اصغري خيلي زرنگه، همان روز اول برا همه مون بليت خريده، مدوني به چه قيمتي؟ بليتي پنجاه تومن -

 !البته مال خيريه س! در قيمت باالسچق! خداي من -

يك چمدان لباس براي بچه ها و يك چمدان لباس . براي آماده سازي كاروان كوچك خانوادگي اش دست بكار شد شوكا

براي خودش و حميد ، بعد از آنهمه ماجراهاي دردسر ساز، شوكا به خودش حق مي داد كه خوشبختي هاي كوچك را هم 

 .بنوشد رهاز پستان پر بركت زندگي تا آخرين قطچون زنبور عسل بمكد و 

لباسها همه با رنگهاي شاد و . فرصت براي تغيير لباس كم بود. هنگام كاروان شوكا و ساير دوستان به رامسر رسيد  شب

شوكا . شيرين، لبخند ها همه خالي از تشويش و دغدغه ، صداي غش غش خنده ها شان نشان مي داد كه زندگي به كام است

هنوز تناسب و توازن اندامش را حفظ كرده بود كمر . در لباس بلند شب برنگ سورمه اي ، عروسكي نوازش كردني بود

بمحض ورود شوكا و . باريك، سينه هاي دخترانه، با داشتن چهار بچه ، جوان و سفت و ساقهايش تراشي موزون داشت

شاه را  هراشق آدمهاي مشهور هستند، سرك مي كشيدند تا خواهمراهان به سالن كازينو، بسبك و روش تام زنان دنيا كه ع
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ببينند او روي مبلي با طرح طال كوب، يله داده و سيماي اندوه زده اي داشت مغاير با مقام و موقعيتش، گاهي بزحمت لبخندي 

ور خيريه انتخاب كرده شايد بدليل آرامش و اندوهي كه مادرزادي در چهره اش بود او را براي سرپرستي ام. بر لب مي آورد

تنگ پوشيده بود موهايش شنيون كرده بود و تا سگ سپيد كوچولو در دو سوي صندلي اش  فيديك بلوز و دامن س. بودند

در مقابلش اركستر يكي از آهنگهاي روز را مي نواخت و در پيست رقص هتل كازينو رامسر چند زن و مرد . نشسته بودند

نوجواني هايش در كلوپ ارامنه  يادهمينكه چشمان شوكا به پيست رقص افتاد، ب. ودندمسن و اشرافي مشغول رقصيدن ب

اغلب در مسابفقه رقص، جايزه اي مي برد و غروري در چشمانش مي دويد كه خواهران ارمني اش را بهيجان . دگرگون شد

ز بود، وقتي روي پا مي چرخيد همه يك نيا! مي آورد رقص براي او ، نه عشوه گري بود و نه سكس و نه تفريح و خودنمائي

شوهرش حميد هم كت و شلواري ... شده زندگي كودكي اش را از نوك انگشتانش بيرون مي ريخت وبتوفانهاي سرك

مشكي پوشيده و يك گلسرخ زيبا روي يقه اش زده بود و جذابيتهاي مرادنه اش را در سراشيبي حيات به نمايش مي 

 :خم كرد و گفت سرشد و بسبك و شيوه شواليههاي قديم، سري برابر همحميد برابر شوكا ايستا. گذاشت

 زن عزيز من، آيا با من يك دانوب آبي مرقصد؟ -

 :به شيوه يك پرنسس، سرش را خم كرد شوكا

 !بله سرور من -

بازو در كمرگاه تنگ همسرش انداخت، عطر گرانقيمت اشراف تهراني كه آنشب در آن محفل جمع بودند، دماغ دختر  حميد

دانوب آبي يك رقص كالسيك بود، مرد و زن بيشتر جدا از هم . خورشيد ماهيگير را نوازش مي داد و او را به خلسه مي برد

رقصندگان بتدريج، . بياد گردش نرم گهواره هاي كودكي مي انداختمي رقصيدند و چرخشهاي موزون رقصندگان ، انسان را 

صنحه را به بهترين ها مي داند، صحنه از رقبا خالي مي شد، و در يك لحظه شوكا و حميد متوجه شدند كه در ميان آن پيست 

 .رقص ، تنها و سبكبال ، مثل دو پردنده دو كبك دري، نرم و لغزنده در چرخش و گردشند

 

حاضران شگفت زده شوكارا تماشا مي كردند . ي درياي مازندران بر پيست رقص، هنر رقص را بنمايش مي گذاشتماه شاه

اين سيندرال كيست؟ آيا كسي اينجا هست كه اورا بشناسد؟ خواهر شاه شگفت زده روي صندلي اش نيم خيز شده بود و آنها 
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نه ميديشان ، چشمانش باز بود اما زمين را نمي ديد، او در آسمانها و  شنيدرا تماشا ميكرد، اما شوكا نه ان زمزمه ها را مي 

دلش مي خواست .... جستجوي مادرهايش، خورشيد، آرمن، ماروس، كناريك. در جستجو بود.... همچون رقاصه معبد شيوا

ائي ميكرد و به گد ريالآنها هم آنجا بودند و مي ديدند دختر فقير گوشه گير قبرستان بندر انزلي كه روزي سه چهار 

نامادري اش ميداد، حاال چگونه چشم اشرافي ترين زنان آن روز تهران را بخود كشيده است وقتي آخرين نت روي شصتي 

 .پيانو فرو افتاد خواهر شاه و همه حاضران براي سندرالي مجلس دختر خورشيد ماهيگير كف مي زدند

گروه دوستان جديد . ةوگونه شوكا صاف و شفاف دايره زده بودكمان گريخته عشق ، دوباره در چشمان سياه و آ رنگين

خانوادگي همه جا با هم به سير و سفر و تفريح و خوشگذراني مشغول بودند اين گردشها هر هفت در سواحل شمال تكرار 

تي،گرماي غذا غذاي شوكا، گرماي دوس. شوكا هيچ جا نمي رويم ربدون حضو: مي شد، دوستان، زن و مرد همنوا مي گفتند

دلبر ديپلمش را گرفته بود و براي رفتن به دانشگاه درس ميخواند و در رفت و آمدها يك لحظه چشم از ... دوستي شوكا

شد و لي روي  يحميد بر نمي داشت حميد هم گهگاه نگاه كوتاهي بسراپاي دلبر مي انداخت، نورافكني كه خاموش و روشن م

دلبر در آخرين سالهاي نوجواني، زيباترين سالهاي حيات هر دختر، پيكري نرم و . كنديك نقطه نمي ايستاد تا توجه را جلب 

پوشتي سپيد و دندانهاي صدفي رنگش همراه با خنده هاي سبكسرانه نوجواني، نقشي . لغزنده و تا حدودي پر و پيمان داشت

هنوز هم شوكا ، دلبريهاي دلبر . مي كردناز مي فروخت، دل مي خريد، و عشق از خونش تغذيه .دخواستني به چهره اش مي ز

دختري جوانست و اهل خودنمائي و عشوه گري، دلش مي خواهد اسلحه زيبائي .را كودكانه مي انگاشت و جدي نمي گرفت 

 .اش را روي مردان آزمايش كند درست مانند سالحهاي جنگي در ميدان آزمايش

 

كا همراه با پسرانش كه وارده دوره نوجواني مي شدند، زندگي را گذشت، بهار و تابستان مي آمد و مي رفت و شو دوسال

بهاران شمال با عطر . از پس هر سختي، دوره آرامشي فرا مي رسيد. تجربه مي كردند در آن سالها دوباره همه چيز زيبا بود

هاي خاكستري ابرهاي تن و بدنشان مي گذشت آسمان هر لحظه برنگي ، چتر يگلهاي ياس رازقي و بويخوش اقاقيا ، از رو

بارور بر سر، طعم خوش باران و شبهاي آشتي و روزهاي خورشيدي در دهان و گوهر حيات در دست و پرچم عشق بر 

اي افتادكه  هشوكا به ياد آخرين يادداشت نويسند. در ژرفاي چشمان سياه شوكا مژده زندگي بي خزان مي درخشيد! دوش
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 :روي صندلي كافه نادري مي نشست، براي او نوشته بودعينك ته استكاني مي زدو بيشتر تنها 

 بيا و مرا درياب بسويم

 پنجه تنهائي هاي من پشت

 دو چشم آهوئي تو مرا تسال مي دهد تنها

 چه خيال انگيزي تو

 بهاراني مي آيد و من نيستم افسوس،

 !به لطف چشمان تو زندگي را تحمل كنم تا

 !افسوس

بسياري بهاران آمدند و رفتند آيا او هنوز هم تنها و منزوي به روي صندلي كافه نادري مي نشيند : از خودش مي پرسيد شوكا

و تنها بر مي خيزد و مي رود يا بهار او را با خود به سرزمين ها ناشناخته اي برده است؟ جنبه هاي تراژيك زندگي، لحظاتي را 

لي دوباره با پسران نوجوانش در ساحل مسابقه دو مي داد و در همان حال تصوير مادرش و يداز شاديهاي بهارانه اش مي دزد

خورشيد را مي ديد كه هيجده ساله و آشوبگر ، با آن دو چشم سبز روشن ، ماهيگيران را به سرزمين هاي سحر انگيز هزار و 

 .يك شب مي برد

مايشگاه فرش پدر را رونق و جالي بهتري مي بخشيدند حاج اين دو سال حميد باتفاق عباس با نيروي خستگي ناپذير ن در

آقا، راضي از آرامش زندگي حميد ، بيشتر وقتش را با نوهها مي گذرانيد، خانم جان قصد سفر حج كرده بود و حميد به اشاره 

 !زد، حاج حميد شوكا هم تمامي مخارج سفر را پرداخت و هم با او همسفر شد و حاال گهگاه شوكا به شوخي او را صدا مي

مانند بسياري از مردان ايراني، وظيفه اش را تامين مخارج بچه ها مي دانست و بقيه امور مربوط به بچها ها، از مدرسه و  حميد

ر مي رساند شوكا در مورد ]كالس تقويتي تا تفريح و ورزش بچها بردوش شوكا بود و آن را با عشق و صداقت ذاتي اش به آ

هر وقت بياد خاطرهاي تلخ كودكي اش با خانم جان مي افتاد چشمانش را مي  اشت،اس آزار دهنده دبچه هايش نوعي وسو

 !خدايا ، بچه هاي مرا گرفتار نامادري نكن! بست و بخدا پناه مي برد

از تولد آخرين پسرش كامبيز مي گذشت كه يك روز وقتي داشت پيراهن پرو مي كرد صداي كودك ديگري را در  پنجسال
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موضوع را به حميد گفت، . و شوكا آروز مي كرد كه اين يكي دختر باشد! مامان، من دارم مي آم: شنيد كه مي گفت بطنش

در خود فرو رفته است، كمتر حرف مي زند، نگاهش اشعه تندي  هحميد اخمهايش توي هم رفت، شوكا ميديد كه حميد دوبار

به جان شوهرم افتاده باشد؟ چهار، پنج سال است كه راحتم و  به بيرون پرتاب ميكند خدايا نكند جنون عاشقي دوباره

دعا مي  ماخوشبختي ما حتي موجب حسادت اطرافيانمان مي شود با اينكه عالئم جنون عاشقي در چشمان حميد د مي ديد ا

كشيده و در كرد كه اشتباه كرده باشد تا آن روز صبح تابستان كه گرما داشت بيداد مي كرد، شوكا روي تختخواب دراز 

 . روز جمعه بود و بچه ها هنوز در خواب بودند. انتظار حميد بود كه دوش مي گرفت

! شوكا وسط تختخواب نشسته بود موهايش روي شانه ها ريخته بودو به او چهره مقدسين در تابلوهاي نقاشي را ميبخشيد حاال

رويش زد و به حميد س گفت كه حميد ناگهان كارد  شوكا لبخندي به. حميد لباسش را پوشيده و دستها پشت كمر جلو آمد

كشيد، و با دست چپ گلوي شوكا را گرفت و با دست راست تيغه كارد را  ونآشپز خانه را كه پشت سر پنهان كرده بود بير

 ....روي رگ گردنش فشار داد

 مگه ديونه شدي حميد؟ -

من تصميم خودمو ! تورا با همين كارد قطعه قطعه مي كنمبله ديونه شدم، همين امروز ميري بچه تو مياندازي و گرنه  -

 !گرفتم، مي خوام طالقت بدم و با دلبر ازدواج كنم

پاي . جنون عاشقي حميد برگشته و مستي ميكرد. ديگر، بمب صوتي ديگري به وسط دايره زندگي شوكا پرتاب شده بود بار

ر بيست ساله و ملوس امروزي بود و مي توانست حلقه محاصره را زن ديگري در ميان بود اما يان بار، زن تازه وارد، يكدخت

 .تنگتر روي زندگي شوكا بفشارد

مظلوم و سيلي خورده روزگاران دراز گذشته، اين روي سكه زندگي را ديگر نخوانده بود آيا اين انساني كه مقابل او،  شوكا

عاشق صادق است يا يك انسان خبيث كه نفرت را در كارد در دست ، تيغه اش را به گردنش مي كشد همان حميد مهربان و

 هاي زندگي انساني خط بطالن مي كشد؟ يباييقلب زندگي عاشقش بر مي انگيزد و بر تمامي ز

 :ملتمسانه پرسيد شوكا

حميد، اين توئي، فرشته يا قاتل؟ كداميك؟ من زن فرشته شدم يا زن ييك قاتل؟ تو شرم نميك ني كه به روي زن و مادر  -
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 هار فرزندت كارد مي كشي؟چ

حميد از شدت جنون، خاكستري مي زد، درست مثل چشمهاي مرده هاي ماسيده در كفن، بي احساس، بي محبت، بي  چشمان

شفقت و بي عشق، در ني ني چشمان خاكستري اش نه عشق شوكا بود، نه چهار فرزندش و نه هيچ نوع رابطه انساني، او 

همان حميدي كه بخاطر رقاصه اي ، شيشه هاي . شده بود اريكيشده و انسان اوليه عصر ت دوباره از جلد انساني اش خارج

 .شير را بر فرق سر شوكا مي كوبيد و بچه اش را از پله ها با يك ضربت مشت، به پايين پرتاب مي كرد

كه بصورتي پايان ناپذير  چگونه مي توانست اين مرد كه نام و چهره حميد او را داشت بپذيرد و آنهمه رنج و زحمتي شوكا

براي او و چهار فرزندش متحمل شده و مي شد توجيه كند؟ آيا اين مرد كه بخاطر عشق يك دختر بيست ساله، برروي 

نخستين عشق زندگي اش كارد مي كشد مي تواند بازهم بر خود نام انسان، نام عاشق بگذارد و انسانيت و عشق را ننگين 

 .اكاريهاي عاشقانه اش را پايمال شده مي ديدنسازد؟ شوكا همه غرور و فد

 مرد ، از عشق بگذريم، لعنت به عشق كه تو مدعي مالكيتش، شرف و غيرت و مردونگي ت كجا رفته؟ -

با همان چشمان دريده و خاكستري رنگ، مانند شتر لوك و مستي كه وسط بيابانها شلنگ تخته مي اندازد و جرخودش  حميد،

 ....چيز نمي بيند، به شوكا زل زده بود و دسته كارد آشپزخانه را همچنان در مشت خود مي فشردو جفت ماده اش ،هيچ 

يه ! دخري به اين خوشگلي عاشق و ديونه منه! من حق دارم از زندگيم استفاده كنم! اينحرفها رو بذار در كوزه آبشو بخور -

 !گنجي نمي گذرههيچ آدم احمقي به بهانه هاي خر رنگ كن از چنين ! گنج واقعي 

و حيثيت عشق و تمامي خوي و خصلت فداكارانه شوكا، يك جا به مبارزه طلبيده شده بود، آنهم در چنين سنيني كه  غرور

 .شرورترين آدمها، اندك اندك به آرامش مي رسند

 :بر سر شوهرش فرياد زد "تفريبا

ي بگيري از خونه بيرونت مي ندازه ، تو با اون همه دهسال ديگه وقتي بوي گند پير! اون گنجي كه تو ميگي مال تونيست -

فردا حتي پسراي خودت ، ! كتاب خوندن هنوز نفهميدي كه اين بازي تازه تو را مضحكه و مسخره دست مردم مي كنه

 !مسخره ات مي كنن

 .دوباره تهديد كنان بسمت شوكا خيز برداشت حميد
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ما تصميممون رو گرفتيم ، فردا ميريم محضر و ! ونم عاشق و ديونه منها! من عاشق و دوونه دلبرم! رك و پوست كنده بگم -

 .ازدواج مي كنيم

ناگهان از حالت تدافعي خارج شد، از روي تخت پايين آمد ، صاف و مستقيم ايستاد و در حاليكه در چشمان گر گرفته  شوكا

 :شوهرش خيره شده بود گفت 

زندگي با يك سگ ولگرد به ! ول كورتاژ مي كنم بعد هم طالق ميگيرما! منم درست بهمين نتيجه رسيدم! بسيار خوب -

با اينكه حميد هرگز واژه طالق را از دهان شوكا نشنيده بود واو را هميشه در چهره و ! زندگي با تو گرگ هار شرف داره

 .ا ندادكشيده بود كه اهميتي به اعتراض تند شوك نونشرفتار تسليم پذيري مي ديد، عشق دلبر چنان به ج

هادي را ميديم حاج آقا بزرگ كنه، بهمن را به . من و دلبر درباره بچه ها با هم حرف زديم و به يه تصميم قطعي رسيديم -

 .ديگه هم حرفي ندارم! خورشيد ميديم، فرهاد مال من و دلبر، كامبيز هم پيش تو مي گذاريم

 :به تلخي گفت شوكا

تر بچه، ماشااله داري چهل ساله مي شي؟ مگه بچه هاي من نخودچي كشمشن كه نمي دونم چطور عقلتو دادي دست يه دخ -

 نشستين تقسيمشون كردين؟

حميد كه دوباره جنون عاشقي كور و . لحظه به لحظه خشن تر و خشم و خروش از هر دو طرف گسترده تر مي شد جمالت

آبجوش از ران تا ساق پاي . كرش كرده بود كتري آبجوش كه روي اجاق گاز قل مي زد برداشت و بسوي شوكا پرتاب كرد

انگار كه خانم جان بود و دهانش را با انبرداغ . ي افتادنم كاشوكا را آتش زد و فرياد سوختم سوخم يك لحظه از دهان شو

حميد صحنه راخيلي زود خالي كرد ، مادر حميد كه خودش را بزحمت به طبقه سوم . كرده بود و او فريادرس مي طلبيد

د، نمي بو دهروابط حاج آقا و حميد خوب ش. رسانده بود وسط اتاق ايستاه و نمي دانست با اينواقعه چگونه برخورد كند

خواست دوباره حميد از چشم حاج آقا بيفتد و او را از فروشگاه وخانه بيرون اندازه يا كار به دادسرا بكشد او گيج و منگ فقط 

 :مي گفت 

 ....آخه پسرم مكه رفته  -

 .از شدت درد بخود مي پيچيد شوكا
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 !ه بچه تو سقط كن ميگ! باز عاشق شده حاال مي خواد با دلبر ازدوج كنه! مكه به كمرش بزنه -

 .جان دو دستي به سرش كوبيد خانم

 خانواده ما و سقط جنين؟ به حاج آقا چي بگم؟! نه غير ممكنه -

سوختگي دلش را ريش مي كرد و اشك مانند زمانيكه خانمجان انبرداغش ميكرد از چشمانش . به سمت داروخانه دويد شوكا

 .مدير داروخانه آشنا بود. مي باريد

 چي شده خانم؟ -

 كتري آبجوش روي پام افتاد -

 .در آن لحظه هم نمي خواست حميد را كه در چشم ديگران مردي عاقل و فرزانه مي آمد جالد زندگي اش معرفي كند او

 .....داروساز بالفاصله پمادي به او داد دكتر

 ا نمي كنين؟انشاءاله نيازي به بيمارستان رفتن پيد! زود به پاتون بمالين! همين جا -

 ....بطرف تلفن رفت، شماره اي را گرفت و چند جمله اي حرف زد و بعد گوشي را گذاشت دكتر

 

 .چند دقيقه اي همين جا استراحت كنين خانم -

هرم گرم هوا، سوزش سوختگي را چند برابر مي كرد ناگهان صدائي از . نگران بچه هايش بود ، از دارو خانه بيرون آمد شوكا

 .نيدپشت سر ش

 مريم ؟ دارن با تو چه مي كنن؟ -

احمد پشت سرش ايستاده بود نگاهش رنگ اشك گرفته بود و . برگشت، تنها احمد بود كه او را مريم صدا مي زد شوكا

 .صدايش مي لرزيد

 !احمد -

 ...بعد اشك از چشمان شوكا فوران زد و

 !گيريهنوز هم ميتوني ازش طالق ب! نگفتم اين پسره هم شان تو نيست -
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 :به زحمت پاسخ داد شوكا

 !خواهش مي كنم برو! من چهارتا بچه دارم! خواهش مي كنم ديگه هرگز دنبال من نيا! احمد  -

با خلقيات و راه و روش زندگي مريمش آشنا بود، سرش را پايين انداخت و با شانه هاي فروافتاده به سمت ديگر  احمد

 .خيابان رفت

يگ، شوكا كه دوباره دفتر زندگي اش را بروي حميد بسته و در اتاقي تنها زندگي مي كرد به روز بعد از حادثه سوخت چهار

 .مطب دكتر سعادت رفت

 !آقاي دكتر اومدم ازتون كمك بخوام -

 چي شده خانم؟ -

 !ميخ ام بچه مو سقط كنم -

 :مانند ترقه اي از جا پريد دكتر

 ...زبونتو گاز بگير! من و سقط جنين -

 .آقاي دكتر من چهارتا پسر دارم ، بسمه ديگه  -

 .سعادت سعي كرد شوكا را از فكر كورتاژ دور كند دكتر

 !شايد اين يكي دختر باشه -

 :وحشتزده گفت شوكا

 !زبونتو گاز بگيرين، مگه نمي دونين دختر تو اين مملكت چقدر بدبخته، زندگي منو ببينين "لطفا! دكتر جون -

 .ا معاينه كردسعادت شوكا ر دكتر

 !بچه حسابي بزرگ شده، از من يكي هم انتظار هيچ كمكي نداشته باش -

از مطب دكتر بيرون آمد هوا گرم بود و خورشيد با زبان دراز و داغش تن شهر را مي ليسيد و آتش به جان شهر مي  شوكا

. تصميمش براي كورتاژ قطعي بود. نه راه افتادشوكا با شانه هاي فرو افتاده ، چهره اي تكيده و زرد، پياده بسمت خا. انداخت

فردا صبح مي رم پيش ! بطور غير قانوني و بدون بيهوشي كورتاژ مي كند، بله ر،مي دانست كه يك خانم روس در جنوب شه
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خواهر شوهرش درخانه را برويش . خسته و پژمرده ، نگران آينده نامعلوم، زنگ در خانه را بصدا درآورد! خانم روسي

 .دگشو

 .بي سر و دصا بريم تو اتاق من تا برات بگم چه اتفاقي افتاد! يواش -

 :كه حاال از شنيدن هر خبر تازه اي هراسان مي شد پرسيد شوكا

 ديگه چي شده ؟ -

 !موضوع خيلي جالبه! بريم داخل اتاقمن -

 ....داخل اتاق واقعه را تعريف كرد در

با اون ناز و غمزه هاي مكش مرگ ! اصغري بود و خانمش و دخترش دلبر دو ساعت پيش بود كه در خونه را زدن، آقاي -

 ....ما

 :از روي صندلي پريد و ايستاد "تقريبا شوكا

اگه بودم ! گفتي آقاي اصغري و دخترش؟ همين خانواده باصطالح صميمي كه در حق من و بچه هام نامردي كردن -

 ...حسابشونو مي رسيدم

 .خنديد فريبا

 !اي تو حاج آقا حسابشونو در جا رسيدبج! صبر كن  -

 .از شدت هيجان دهانش خشك شده بود و تقاضاي يك ليوان آب كرد شوكا

بايد عاقد ! آقاي اصغري توپش خيلي پر بود، مي گفت حاج آقا دردسر نمي دم، بايد همين امروز تكليف دخترم روشن بشه -

حاج آقا پاشنه دهنش را كشيد و كلي ليچار بارشون ! از كار گذشتهكار ! بياد و في المجلس دلبر و برا حميد آقا عقد بكنه

يكهو حاج آقا مثل ترقه از جا ! چرا پيش من؟ اون حميد ، اونم شما! حميد استگاريپس اينطور كه معلومه اومدين خو.... كرد

الله زاري افتاد، با داشتن پريد و گفت، مرد حسابي مگه نمي دونستي كه پسر نااهل من همين چند وقت پيش دنبال يه خانم 

كه مهريه اون زنيكه الله زاري رو بهش  ديزن و سه تا دسته گل ، عقدش كرد و هزار جور مصيبت باال آورد؟ مگه خودتو نبو

تو چه جور پدري هستي كه يه همچي موجود هوسبازي رو تو خونه ت راه ميدي؟ چشماتو به روي آمد و ! قرض دادي؟ مرد
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و دختر بستي و گذاشتي به قول خودت كار از كار بگذره ؟ خجالت نمي كشي كه اومدي اينجا و بمن  رفت اين پسره احمق

بايد همين االن دخترمو برا پسرت عقد كني؟ چطور حاضري دختر جوون خودتو به عقد مردي دربياري كه ! آقاميگي حاج 

 !همسن و سال خودته

 .باز مانده بود و فريبا دنباله ماجرا را گرفت شوكا از شنيدن واقعه تير مي كشيد و دهانش گوشهاي

تو دختر خجالت نمي كشي كه مي خواي جانشين زني بشي كه حاال چهار تا ! تو. حاج آقا رو كرد به دلبر و سرش داد كشيد -

بچه دسته گل داره و با هزار جون كندن مخارج خودشو و بچه هاي شو اون شوهر لندهورشو بدوش مي كشه؟ فكر نكردي 

روز از زندگيش بيرون ميندازه؟ وجدان كو؟ شرف كو؟ حاال حميد و  همردي كه به زن و بچه ش خيانت مي كنه تو را هم ي

دلتون مي خواد با هم ! اينجا ديگه نه جاي حميده نه جاي شما! اون، ماشين حميد و اون هم خودش! ميخواي بسيار خوب

دزداي خونه  خوامنمي ! زود بزنين به چاك! دگي مال زن و بچه هاشهخونه و زن! زندگي بكنين ، تو ماشين زندگي بكنين

 !زندگي مردمو ببينم

با صورت الغر و تكيده، ابرواني كه گويي در پوست صورتش فرورفته بود، چشم به دهان فريبا روي صندلي افتاده بود  شوكا،

 :فريبا ادامه داد..... ي كردچرخهاي ارابه دشمن از روي استخوانهاي سينه اش مي گذشت و جرق جروق م. 

بيست دقيقه اي از خروج اصغري نگذشته بود كه حميد، مثل گربه دزده وارد خونه شد، حاج آقا توي حياط قدم مي زد و  -

باز چه دسته گلي به آب داد؟ از اون قد ! كپه يقلي احمق. تسبيح مي انداخت، همينكه چشمش به حميد افتاد سرش داد كشيد

ن موهاي خاكستريت، از روي اون زن نازنين، از روي چهار تا پسر دسته گلت خجالت نمي كشي؟ تو مگه به كالم درازت، از او

! اله مجيد قسم نخوردي ؟ اي خداي عزوجل، اي قرآن مجيد، قسمتون مي دم كه جون اين پسرو بگيرين وهمه را ارحت كنين

حاج آقا دوباره سرش داد كشيد، ازت مي خوام فردا صبح اين حميد نه حرفي داشت كه بزنه و نه از جاش تكون مي خورد، 

 !ديگه نمي خوام روي آدمي ببينم كه تموم زندگيش شده پايين تنه ش! زن بيچاره تو طالق بدي و راحتش كني

 :سيل آسا اشك مي ريخت فريبا متعجب پرسيد شوكا

 !تو كه بايد خوشحال باشي! چرا اينطور گريه مي كني شوكا -

 !فردا ديگه پيش خانم روسه نمي رم! بچه م تو شكمم از مرگ حتمي نجات پيدا كرد! شكهاي خوشحاليهاين ا -
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 .روز بعد از حادثه ، حميد به خانه برگشت و يكراست به اتاق حاج آقا رفت سه

فقط ! بخدا جبران ميكنم، فقط يه لطف ديگه در حقم بكنين ! خودم مي دونم چه گندي زدم! منو ببخشين! شرمنده م! پدر  -

 !يه لطف ديگه

 :آقا زير بار نمي رفت، مادر واسطه شد، سرانجام حاج آقا حرف آخرش را زد حاج

و بچه هاش اما ديگه حق نداري از چند فرسخي  اونم بخاطر اون زن مظلوم! همين جا پيش زن و بچه ت بمون! خوب خيلي

 !عباس همه كاره منه. پرونده ت بسته شد! حجره من رد بشي

 .خجلت زده و پشيمان، مثل هر بار بعد از رسوائي هايي كه ببار مي آورد ، به نزد شوكا برگشت حميد

خطرناكيه، نميدونم چه جور حاج آقا ردش  شوا گير افتاده بودم، نمي دونستم چه خاكي بسرم كنم، اين آقاي اصغري آدم -

بچه مونو حفظش مي كنيم ، حاج آقا بخاطر اين بچه هم شده دوباره با ما ! كرد، بهت قول مي دم اين آخرين دفعه باشه

 !مهربون ميشه

! شهيچ حرفي هم براي گفتن نداشت، فقط نگاهي به او انداخت يك كتاب سرزن. تلخ و عبوس و آشتي ناپذير بود شوكا

بيادش مي آورد روزهاي عاشقي، با اينكه احمد را داشت آنهم با تحصيالت عالي و شغل مهم، باز او را برگزيد، اي مرد شهوت 

 بس نيست؟! پرست

ماههاي . زندگي در طبقه سوم خانه حاج اقا بي توجه به حوادث تلخ و زهر آهگين يك لحظه هم متوقف نمي كرد چرخ

گذشتند، اينبار حجم شكم شوكا دوبرابر دفعات پيش بود و تحملش تمام شده و اغلب روي آبستني شوكا، از پي هم مي 

همراه با او مي . و يا سرشان را كنار تخت مادر مي گذاشتند  ادندتخت مي افتاد و مي گريست و پسرانش باالي سر او مي ايست

در چنگال دشواريهاي كشنده آبستني ، بناچار دوباره شوكا . گريستند و حميد بيكار و رانده شده، سر به كوچه و خيابان ميزد

د سرانجام در بهار، 'داشت مي آ مبساط خياطي را راه انداخت دوباره مرد خانه شد، هزينه چهار فرزند پسر كم نبود كه يكي ه

 :فرزنده تازه قدم به عرصه حيات گذاشت دكتر سعادت وقتي بچه را ديد فريادزد

 حيفت نمي اومد كه نابودش كني؟دختره، يك پرنسس زيبا،  -

بچه شان زيباتر و  "براستي زيبا بود، تركيبي دلپذير از مجموعه زيبايهاي پدر ومادر ، دو نژاد مختلف كه معموال دخترك
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كاملتر بدنيا مي آيد اسمش را گذاشتند فرانك و پدر بزرگ اين تنوع را با شوق و ذوق استقبال كرد و دواره دختر جلگه 

شوكا اهل گذشت بود و حميد هنگامي كه از جنون عاشقي ميرهيد،  پذيرفت،جان ، با دستهاي سبزش حميد را سرسبز چاي

بايد . دوباره صميمي مي شد، گرم و دوست داشتني و فداكا، همين حاالتش حس ترحم و شفقت شوكا را بر مي انگيخت

 .مي كشد تب مي كند، از روي پسرهايش خجالدوباره برايش كاري پيدا كنم، بيكاري دارد حميد مرا قطره قطره ذو

حاج آقا حميد را طرد . د، يك سكته خفيف به او دست داد و شوكا را بيشتر نگران كرد'بيني شوكا درست از كار درآ پيش

 .او دست كمي از خانم جان نداشت. كرده بود و برادرش عباس ، برادر بزرگتر را بكلي از ياد برده بود

اري براي حميد، بهمه جا سر مي كشيد، و سرانجام يك خانم مهربان كه مشتري او بود موفق شد با براي يافتن ك شوكا

سفارش نامه اي معتبر براي حميد در يك فروشگاه فرش كاري بگيرد حميد از كودكي با فرش و بافت فرش و تجارت فرش 

و استحقاق آنرا داشت كه به عنوان كارشناس فرش آشنا بود، در كشور آلمان دوسالي در همين رشته كار و مطالعه كرده بود 

رييس شركت، براي . استخدام شود سفارشنامه اي كه آن بانوي محترم، بخاطر شوكا و فرزندانش تهيه كرد بسيار موثر بود

در اولين ماهها  تآگاهيهاي عميق او در صنعت فرش براي اين شرك "حميد يك دفتر مستقل و منشي اختصاص داد و تصادفا

بسيار مفيد افتاد اما از آنجا كه حقوق حميد ، به علت فقدان مدرك ليسانس، نمي توانست چندان رضايت بخش باشد، شوكا 

 .همچنان فداكارانه به كار خياطي و ساير هنرهايش مشغول بود

مدرسه مي رفتند، حميد كار مي كرد، شوكا پول در مي آورد بچها به . مي رسيد كه همه چيز روبراه و مرتب شده بود بنظر

يكي از يكي خوش تيپ تر و باهوشتر ، هر كدام وقتي با كارنامه هاي قبولي به خانه بر ميگشتند چشم و دل شوكا و حميد را 

روشن مي كردند دكتر به شوكا گفته بودكه حميد هميشه در معرض خطر سكته دوم قرار دارد و زندگي اش در خانه بايد 

وباره عاشق، دوباره بخشنده و كريم، فضاي خانه را براي مرد مو خاكستري اش ، به آشيانه عشق خالي از تنش باشد و شوكا د

فشار مالي و ترس  "مخصوصا شارها،شوكا چهل ساله و حميد چهل و دو ساله، هر دو بعد از آن ضربه ها و ف. بدل ساخته بود

آن گروه زناني بود كه غصه بسرعت همچون تخته پاك  شوكا، از. از گرسنه ماندن بچه ها، دوباره آب و رنگي گرفته بودند

كن، زيبائي هايش را از چهره و تن و بدنش پاك مي كرد اما همينكه غصه مي رفت دوباره شكوفا مي شد و جال و شفافيت 

 .قدرت و جاذبه بيشتري بر مي گشت، اما زندگي شوكا، هيچوقت در يك نقطه و يك حالت نمي ايستاد بارنگ و رويش 
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 :كه براي انجام كاري به اتاق خانم جان رفته بود شنيد كه خانم جن با صداي بلند بر سر سجاده مي گويد روزيك

 !نماز مرا از من قبول كن! خدايا -

 :متعجب پرسيد شوكا

 چرا قبول نكنه؟ -

 :جان همانطور كه سرش را پايين انداخته و سعي مي كرد در چشمهاي شوكا نگاه نكند گفت خانم

خونه رو معامله كردن، قرار بود چهل روزه تحويل بديم، چندروزي از تاريخ تحويلش گذشته، مي ترسم راضي نباشن  آخه -

 !و نمازم قبول نشه

يكه اي خورد عباس به كمك خانم جان مي خواست حميد و زن وبچه اش را از اين خانه بيرون كند، دلش به درد آمد  شوكا

 ....بايد حرفي مي زد و گرنه او هم مثل حميد سكته ميكرد

مكه و مي دونم چه توطئه اي در كاره، وقتي حميد وضعش خوب بو و شما را ! خواهش ميكنم صحنه سازي نكنين! خانم جان -

كربال مي برد، حرفي از فروش خونه نبود، حاال مي خواهين ما رو رد كنين؟ چرا دهسال پيش كه من مي خواستم از اين خونه 

نگران ! خونه بخريم حاال كي و كجا به ما خونه مي دن؟ ولي خانم جان ستيمبرم مانع شدني؟ آن موقع خيلي راحت مي تون

 ...ما از اين خونه مي ريم، از همين فردا مي رم دنبال خونهنباشين ، اين فيلمها رو هم ندين ، 

وقتي حميد از شركت برگشت، او را از توطئه خانم جان و برادرش آگاه كرد و بعد با لحن مطمئن و برگشت ناپذير  عصري

 :گفت

نگي كشيدم، برنجي كه سالها توي قيد و بند اين خونه رنج بردم، با ناخن خشكيهاي خانم جان و زخم زبوناش ساختم، گرس -

مادرم از شمال برام مي آورد بايد خانم جان پيمانه مي كردتا توي ديگ بريزم، سر و وضعم، آرايشم، ازخ ونه بيرون رفتنم، 

 ....توهم بخواي اينجا بموني من و بچه ها مي ريم! ديگه بسه! جان مي بود نمهمه و همه بايد طبق سليقه و اوامر خا

 .وابسته به زنش بود بدون فداكاريها و تالشهاي شوكا، هرگز سرپا نبود "رنجور ، ديگر كامالحاال بيمار و  حميد

 !هر كاري ميكني با توام -

آن لحظه شوكا بدنبال اجاره خانه راه افتاد، ديگر نمي توانست يكدقيقه هم در برابر توطئه جديد كوتاه بيايد، از خانه اي كه  از
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سالها، تمام زواياي اين خانه، چون خفاشهاي خون آشام به تن و . تباه كرده بود بدش مي آمدبيست سال در آن زندگي اش را 

كاري كه بايد بيست ! بدنش چسبيده و خون زندگي اش را مكيده بودند من دختر رنجها و مرارتها، از هيچ چيز نمي ترسم

 !خداحافظ اي خانه رنجهاي من. سال پيش مي كردم امروز مي كنم

تاق كارش برگشت حاال در سالهاي پختگي بهتر مي توانست در برابر بازيهاي تند و جفا كارانه زندگي به تفكر به ا شوكا

بنشيند و ال اقل راه آينده زندگي بچه هايش را از توطئه ها و دسيسه هاي آدمهاي فرشته صورت و شيطان سيرت دور نگه 

ز جنايت و موذيگريهاي تهوع انگيز بر نمي دارند، پس زندگي دوزخ دست ا يريدارد، او مي ديد كه چگونه آدمها، در سنين پ

است نه بهشت، با صميميت بيست سال يكسره خدمت مي كني، چشم بر گناهان نفرت انگيزشان مي بندي و خيال مي كني با 

ر پول و موقعيت به حيوانات در بارب نهمه شا! محبت و ايثار ، انسانها را از پليديهايشان دور مي كني اما چه اشتباه وحشتناكي 

مرد ! درنده و مارهاي سمي گزنده اي بدل مي شوند كه در آن لحظه ديگر نه حق و عداتي مي شناسند نه انصاف ومروت

عاشقي چون حميد كه آنگونه به او عشق مي ورزيد، كارد بر گلويش مي فشارد تا چند روزي در آغوش دختر هيجده ساله اي 

هايش را ارضا كند و خانم جان در پيري و فرسودگي بجا انديشه كردن به مرگ، در توطئه براي كام بگيرد و خودخواهي

آيا من در همه عمر : بيرون انداختن او و پنج فرزندش به آن صحنه سازي دست مي زند، شوكا باز از خودش مي پرسيد 

ن مردم مي تپد، از جنس ديگري است؟ هر چه سينه اي رآيا قلب من با ديگر قلبهايي كه د! فريب خورده اي بيش نبوده ام

هست باشد، من از فردا صبح بدنبال پيدا كردن خانه اي مي گردم تا ال اقل از چهل سالگي خودم باشم نه عروسك دست 

 !ديگران

 21 فصل

و فشارهاي همانند يك قهرمان آزادي، با شور و شوقي فزاينده و پر شور براي بر پايي خانه مستقلي دور از نق نق  شوكا

طاقت فرساي خانم جان، راه افتاده بود، سيماي مطبوع و مهربانش نشان مي داد كه از كوتاهيهاي گذشته خود، براي اينكه 

سخت پشيمان است، چرا بيست سال پيش ، چرا دهسال پيش، چرا پنجسال  شدخانه اي مستقل و زندگي مستقل تر داشته با

مي دانست كه رسوائي هاي حميد، مانع بزرگي براي اعالم استقاللش بود، اما بسكه  پيش چينين ايده و فكري سراغم نيامد؟

 .را قيچي ميكرد تشمهربان بود و قلبش هنوز هم با آنهمه گذشته هاي رنج آور بخشنده و كريم بود دنباله ذهنيا
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تاق و سرويس كامل ، ماهي پانصد و چهار طبقه هر طبقه دو ا. خيلي زود ساختماني را در خيابان جمشيد آباد اجاره كرد شوكا

 پنجاه تومان تمام حقوق حميد را بايد به صاحبخانه ميداد پس تكليف پنج فرزندش چه مي شد؟

ها مانند نهالهاي سالم و نيرومند قد مي كشيدند هادي و بهمن به مرز رفتن به دانشگاه رسيده بودند، خرج خوراك ،  پچه

شوكا مي توانست به هنر خياطي و گلدوزي اش متكي . تحصيالت، لباس و بهداشت و خيلي مسائل ديگر بايد فراهم مي شد

 :قتي به استقاللش مي انديشيد مي خواست از ته دل بخواندو ،باشد ولي كافي نبود اما با همه اين گرفتاريها

 زندگي از دست رفته ، از

 چه بودي و با من كردي هر

 همه رنجه ا و مرارتها، از روي چهره سياهت گذشت با

 حاال هر صبگاه پرچم استقاللم را مي بينم كه با دست باد و

 !كمان آسماني اش را در چشمم مي كشد رنگين

ي بود اما دلش سرشار از اميد و آرزوهاي خوب كه گاهي حميد و بچه ها را به حيرت مي انداخت اعتماد دستش خال شوكا

بنفس، در حاليكه پول غذا و سوخت زمستاني و آشپزخانه اش را نداشت او را چون تند آب رودخانه هاي شمال ، بجلو مي 

ديگر هيچ سانسور و فشاري بر زندگي خودم و بچه ها است، من  زادياز آن شيرين تر آ. راند چقدر استقالل شيرين است

پس از بيست سال ازدواج، دوآلپايي كه بر گرده ام سوار بودبر زمين انداختم و حاال خودم تكليف زندگي ام را . نمي پذيرم

 .روشن مي كنم

ار و منش او هميشه با رفت. قدمش ، پيدا كردن مستاجري براي طبقه چهارم بود مي تواند برايم كمك خرجي باشد نخستين

نوعي فروتني و دلسوزي براي همه مردم، خارج از محدوده طبقاتي، همراه بود خيلي زود او را محبوب محل كرد كسبه با ميل 

ببرين، هر وقت داشتين باهاتون  "خانم ، شما تازه به اين خيابون اومدين، پنج تا بچه دارين، فعال... به او قرض مي دادند

، به لطف بانوي محترمي كه شغلي براي حميد پيدا كرده بود،يك خانم جوان،كارمند كارخانه ارج كه در حساب مي كنيم

تا يخچال و بخاري مورد نيازش را به  داداقتصاد تازه ايران نام و نشاني يافته بود، در طبقه چهارم ساكن شد او به شوكا ياري 

نده اثاثيه اش را بردارد، بعضي از آنها را مي توانست بفروشد و بعنوان اقساط تهيه كند، به خانه حاج آقا برگشت تا باقيما
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،  هكمك خرجي استفاده كند وقتي بعد از دوهفته به آن خانه با همه خاطرات تخلي كه از آن داشت رفت، گوئي كليه اثاثي

خانم جان اثاثيه، : اغ خانم جان رفت يادگاريها، هداياي حاج آقا و چشم روشني ها دود شده و بهوا رفته بود با دلي گرفته بسر

شوكا اسامي ! يادگاريهاي عمرم كجاست؟ خانم جان شانه اش را باال انداخت، هرچه مال خودم بود برداشتم، ديگر نمي دانم

آقا تمامي يادگاريهايش، از ميز و قاشق و چنگال نقره تا چراغ روميزي بر زبان مي آورد و نشاني مي داد اما بيفايده بود حاج 

 :از مسجد آمد ، وقتي متوجه ماجرا شد سر خانم جان فرياد كشيد

 !اون فرشها مال حميده! پس زن دو تا فرش خودشونو بده ببره -

او داشت انتقام استقالل خواهي شوكا را مي گرفت ، به آن فرشها ! ما خودمون الزمش داريم : جان مقابل حاج آقا ايستاد  خانم

يازي نداشت حاج آقا هم ديگر بوسيله جانشينش خلع سالح شده و بيشتر وقتش را در مسجد مي و يادگاريها كوچكترين ن

كهنسالي به اين فكر افتاده بود كه پيش از عزمت ابدي به جهان ديگر برگ  ينگذرانيد او هم مثل خيلي از مردان در سن

 .عيشي پيشاپيش بفرستد

ان بيرون آمد در يك لحظه دلش خواست نفريني بر زبان آورد اما  با چشمان نمناك و دلي شكسته ، از خانه خانم شوكا

 .دهانش را بست خدا خودش همه چيز را مي داند و با خانم جان تسويه حساب خواهد كرد

 

ده، پانزده قدم از خانه اي كه زندگي اش را تباه كرده بود، دور نشده دوباره آسودگي و رهائي استقالل زندگي اش او را  هنوز

 ....وج هيجان كشيدبه ا

مادرت چيزي از بيست سال زندگي ام را به من نداد، اما خدا تو و پنج بچه قشنگ و خوب به : برگشت و به حميد گفت  بخانه

 .نگاه كن فرانك چقدر زيبا و ملوس است... من داده كه به همه اموال بربادرفته من و اجدادم مي ارزه

 كس كسونش نميدم به

 دمهمه كسونش نمي  به

در . و شوهر خنديدند، با شكم گرسنه و خانه بدون فرش هم مي توان دلخوش بود بشرط اينكه خانه،خانه خودت باشد زن

همه مردم افتاده بودند به خريد، هركس . سالهاي هزار و سيصدو چهل و پنج به باال زندگي قسطي رونق عجيبي گرفته بود
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با قدرت خريد بسيار كم، با بليت هاي قسطي به سفرهاي خارج از كشور  سهم بيشتري از زندگي مي خواست و حتي آدمهائي

شناسنامه اش را برداشت و . اتاقها لخت و پتي بود. شوكا اما بفكر آن بود كه زير اندازي براي بچه هايش بخرد. مي رفتند

 .رفت فروشگاه موكت

 .بكنينحاج آقا شناسنامه ام پيش شما گرو، چهار تا اتاق دارم قسطي موكت  -

 .او هم مثل همه مغازه داران شهر، مردم شناس قابلي بود... آقا نگاهي به چهره مصمم و نجيبانه شوكا انداخت حاج

بيا خانم، اين شناسنامه تو بگير، تو مال مردم خور نيستي، همين امروز ميفرستم اتاقاتو موكت كنن وقتي موكت كردن،  -

 !ماهي سي تومان بيار بده

خوب، بايد دوباره چرخ . با سوخت كيهاني در شكم اين زن روشن كرده بودند كه پيوسته او را بجلو مي راند موتوري انگار

خياطي را راه بياندازم، شب، وقتي بچه ها خوابيدند مي نشينم خياطي، رفت بازار تهران، آن روزها پارچه هائي به بازار آمده 

خريد، از آن پارچه براي اتاقهايش پرده هاي شيكي دوخت كه ميهمانانش  كيلوئي پارچهبود كه كيلوئي مي فروختند مقداري 

دامن ميدوخت و روي دامن گل بنفشه بزرگي گلدوزي ميكرد بعد آن را با بلوزي هماهنگي . فكر مي كردند كار فرنگ است

ته ديگر هم خدا كريم ها تا هف بچهمي ساخت، برايش دو تومان خرج بر ميد اشت، پنج تومان مي فروخت، اينهم خرج شكم 

 !است

صبحها به شركت مي رفت، در بازگشت كتابي بدست در گوشه مي نشست و مي خواند و گاهي زير چشمي همسرش را  حميد

شوكا نيز گاهي بين لحظه هاي پرشتاب زندگي . مي ديد كه با دست خالي، كالسكه حيات خود و بچه هايش را بجلو مي برد

شده بود اما هنوز مرد چهل و چند ساله جذابي بود شوكا كينه اي  قاهي مي انداخت حميد كمي چااش مي ايستاد و به حميد نگ

حميد را در سالهاي هيجده سالگي . نبود كه روزهاي تلخ جنون عاشقي شوهرش را بياد آورد و بار نفرتش را چند برابر كند

بر پيشاني، آخرين  فتادهين بر دوش، زلفهاي كرنلي ااش بخاطر مي آورد، روزهائي كه با پالتو مشكي و بلند ماكسي، دورب

اگه نذارن باهات ازدواج كنم خودمو مي كشم، عجب : مدل كفش و پيراهن، عاشقانه در او مي آويخت و از ته دل مي گفت

ز آن جوانك رودسري خوش بر و رو كه شوكا تصوير گنگي ا.... هماهنگي عجيبي بود بين زندگي مادرش خورشيد و خود او 

 .مي گفت اگه زنم نشي خودمو تو دريا غرق مي كنم ورشيداو در خاطر داشت هم به خ
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نفسي بلند مي كشيد و با خود مي گفت، عجب شباهتي نكند يكروز مردي هم بر سر راه فرانك من بايستد و بگويد اگه  شوكا

نكند يك روز سكته دوم هم از راه . مياورد سوكت و انزواي دروني حميد، دل شوكا را بدرد.... زن من نشي خودمو دار مي زنم

ديابت هم شده و بايد خيلي مواظب خورد و خوراكش باشد شوكا بخودش  فتارپزشك تشخيص داده بود كه حميد گر! برسد

 ...نهيب مي زد، بايد بيشتر كار كنم براي پول در آوردن راههاي بهتري جستجو كنم

بايد يك طبقه از خانه اش را پانسيون كند تازه موج بچه هاي . رج خانه پيدا كردشوكا راه تازه اي براي تامين مخا سرانجام

درسخوان شهرستاني روانه تهران شده بودند و پدر و مادرهاشان دنبال محلي امني براي گذران دوران تحصيالت دانشگاهي 

ت، آشپزي اش در تهران تك بود، از خانه شوكا نظم و انضباطش حرف نداش هتركدام خانه و پانسيوني ب. شان مي گشتند

 .بزودي پانسيون كوچك مادموازل ماري روزگاران گذشته و شوكاي امروزي سرقفلي پيدا كرد

از پي هم مي گذشتند موهاي خاكستري رنگي از زير انبوده موهاي مشكي شوكا سر بيرون مي زد، اما هو بي هيچ  سالها

حميد، عاشقانه به شوكا مي آويخت و محصول عشق ميانسالي در سال . ختخستگي ، در دشت نا هموار زندگي شجاعانه مي تا

شان بود اسمش را گذاشتند پري در همانسال هادي براي شركت  گيهزار و سيصدو پنجاه يك شكوفه ديگر بر شاخسار زند

انك الي دست و پاي در كنكور آماده مي شد بهمن كالس دهم، فرهاد پنجم و كامبيز در كالس اول ابتدائي نشسته بود و فر

 اعضاي خانواده وول مي زد،

 

خانه شوكا از پدر بزرگ و مادر بزرگ تبريزي اثري و خبري نبود اما خورشيد و آقا عبداهللا هر دو سه ماهي به سراغشان  در

مي آمدند، بچه ها را با خود به شمال مي بردندو بچه ها عاشق طبيعت در باغ پدر بزرگ و مادر بزرگ هر شيطنتي مي كردند 

 .مخالفتي نمي ديدند

 .د، خواهر حميد بود'پنجاه و دو بود كه زنگ تلفن خانه شوكا بصدا درآ از روزهاي سال ديكي

شوكا ، گوش بده، تو آدم كينه اي نيستي، خانم جان سكته كرده و تور رختخواب افتاده، حاج آقا مريضه و نميذاره هيچكس  -

 !بهش دست بزنه و ورد تو را گرفته

 فقط اون دختره بياد اون اجازه داره بمن دست بزنه، عروس من فقط اونه، -
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نگاهي به حميد انداخت، حلقه اشكي در چشمان حميد افتاد و سرش را پايين انداخت ولي شوكا نرم دل تراز آن بود كه  شوكا

قي گذاشت كه حاج آقا در آن بستري يكسره قدم بداخل اتا.... كفش و كاله كرد و راه افتاد. عاشق قديمي اش تصور مي كرد 

 :بود مرد بزرگ و قدرتمند خانواده، حاال ب طفل نحيفي بدل شده بود همينكه چشمش به شوكا فاتاد فرياد زد

 همه برن بيرون، همه، -

 ...دوتائي شدند، پيرمرد اشكي به گوشه چشم آورد وقتي

 ...در حق تو كوتاهي كردم ! دخترم ، منو ببخش  -

 .آقا شما توي اين خونه تنها پناهم بوديننه حاج  -

 !شما بچه دارين ، مستاجري براتون سخته! خوب گوشتو باز كن، من وصيت كردم نصف اين خونه مال تو حميد باشه -

 .حاال با آن روحيه بي نيازي نمي توانست بخاطر اين خبر شادماني نكند شوكا

 ....بلند شين مي خوام حمومتون بكنم! حرف ندارهپرستاري ام ... حاج آقا ، از اين حرفها بگذريم -

 :حاج آقا در همان حال گفت... پير خودش را بدست شوكا سپرد طفل

 .دخترم، مي دونم خانم جان خيلي بد كرده اما اونم پير شده تو رختخواب افتاده ، به اونم برس، ثواب داره -

پيش چشمش جان گرفت، سيبي كه برداشت تا بخورد خانم  لحظه اي ايستاد ، چهره خشمگين و بي گذشت خانم جان شوكا

خانم جان فرش زير پاي ! جان از دستش گرفت و سرش داد زد توي اين خونه من تصميم مي گيرم چي بخوري چي نخوري

انش خشن و بيرحمانه خانم جان با سرعت نور از برابر ديدگ ئيفيلم سينما....ما خودمون الزمش داريم... بچه هايش را كشيد

خانم جان از شرم به او نگاه نمي كرد اما . مي گذشت اما وقتي حاج آقا را دوباره توي بسترش خواباند بسراغ خانم جان رفت 

 .شوكا خالي از هر كينه و نفرت ، كنارش نشست

 ...همين حاال برات يه جوجه درس مي كنم، ضعيت شدي خانم جون، خوبت مي كنم -

حاج آقا و خانم بود، دوباره زنده شان كرد و بعد به خانه اش بازگشت، پانسيون را نيم  روز تمام يكسرده در خدمت ده

 :پيش از آنكه خداحفاظي بكند، حاج آقا گفت. توانست به حال خود بگذارد

كپي . شوكا يادت باشه من وصيتنامه را نوشتم، بايد يه روز با بچه ها و حميد بيائين پيش من، مي خوام باهاتون حرف بزنم -
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 ....وصيت نامه را هم بدم به شما

او متوجه همدستي خانم جان با عباس برادرش شده بود و حاضر . حميد، در برابر پدر و مادرش حساسيت نشان مي داد حاال

 !برو، برو مادر تو ، پدرتو ببين... ولي شوكا مهربانانه موهاي جو گندمي اش را نوازش مي داد. نمي شد بديدن مادرش برود

 ....آقا تلفن زد، از عروسش خواست جمعه حميد و بچه ها را بردارد و بياورد خانه جحا

 ....حاج آقا ، من و بچه ها مي آئيم ولي حميد نمي آد -

 .آقا جان تازه اي گرفته بود حاج

 !هرچي مگم بايد گوش بده! غلط كرده حميد كپه يقلي پسر منه -

ها بديدن حاج آقا رفتند حاج آقا لباس سپيدي پوشيده بود و زير كولر نشسته بود سرانجام حميد را راضي كرد و با بچه  شوكا

 هوا خيلي گرم بود و بچه ها بالفاصله دستجمعي رفتند تو حياط

 !حاال ناهار بخوريم بعدش حرف مي زنيم! خوب كپه يقلي اومدي -

فرش آنتيك مناسبي پيدا كرده و از حاج آقا . ديكي از دوستان صميمي حاج آقا بو. تمام شد، تلفن خانه بصدا درآمد ناهار

 .ميخواست سري به خانه شان بزند و قيمتي روي فرش بگذارد

 ....آقا از عروس و پسرش عذرخواهي كرد حاج

 ....مي خوام وصيت نامه را براتون بخونم، نصف خونه را بشما واگذار كردم. از اينجا تكون نخورين -

 

ووصيتنامه . او در بينراه با اتومبيلي تصادف مي كند و در بيمارستان زندگي را بدرود مي گويد. آقا رفت و ديگر برنگشت حاج

همه اميد حميد براي نجات از اجاره نشيني هم همراهبا خاطرات حاج آقا . هم بطرز مرموزي در آن خانه گم و گور مي شود

عليه عروسي كه هيچوقت از او خوشش نمي آمد وارد را بنفع برادر كوچكتر ، و  شخانم جان، آخرين ضربه ا. به گور رفت

 .كرده بود

از پس سال مي آمد و مي گذشت، خطي تازه بر خطوط چهره حميد و شوكا مي انداخت و مي رفت و شكا همچنان خياطي  سال

امين مي زندگي شش جوان و نوجوان را در بهترين شكل ممكن ت. پانسيونش را با چند جوان شهرستاني مي چرخاند. ميكرد
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افتاد و سرانجام سكته دوم وقتي كه به شمال رفته بودند تندر خود  ميكرد حميد گاهي چند روزي بستري مي شد، دوباره راه 

پزشكان تهران گفتند چند تا از رگهاي قلبش گرفته و بايد براي جراحي به خارج از كشور . را غافلگيرانه به سينه اش كوبيد

رفت، چيزي نيست، خوب ميشم،  مياماحميد زير بار ن. ي قلب باز در ايران عموميت نيافته بودبروددر آن روزها هنوز حراح

او نگران هزينه آن سفر بود كه براحتي مي توانست از فروش خانه اي كه بنا بوصيت حاج آقا نيمي از آن متعلق بخودش 

من با شش تا بچه . د شوكا حاال نگران سكته سوم بودبودتامين كند اما برادر زير بار نمي رفت چون وصيت نامه اي در كار نبو

 اي چه كنم ؟ اجارهو خانه 

 .از پنجره اتاقش فقط گذر فصول چهارگانه را مي ديد و بالفاصله راه مي افتاد صبحها

 !با من ناسازگارن ، عباس كليه ارث و ميراث را بنام خودش ثبت كرده اما من از ان بيدها نيستم كه به اين بادها بلرزم فاميل

 !پير و خسته و فرسوده. يكي از همين روزها تلفن خانه بصدا درآمد، خانم جان بود در

 !ز من پرستاري كنهشوكا حالم خوش نيس، عباس و زنش رفتن آلمان، يه شاگرد مغازه گذاشتن ا -

. تلفن فرياد استمداد زني بود كه از قرباني اش ياري مي طلبيد شوكا به فداكاري حتي در حق دشمنانش عادت كرده بود اين

سرشتش اينگونه بود، غروبدم پاييز بود، هوا تيره و خاكتسري ، غارغار كالغان زشت و بد صدا در آسمان شهر پيچيده بود 

تو حيا نمي كني؟ اما ... حميد از اداره كه به خانه آمد چشم غره اي به شوكا رفت ردانه خودشان منتقل ككه خانم جان را به خ

پرستاري با تمام دلسوزيهاي انساني، خانم جان در حمايت عروس و محبت هاي نوه هايش جان . شوكا كار خودش را مي كرد

هر بار كه سر سفره مي . را مي شست اومعه در حمام خانها تازه اي گرفت، شوكا برايش غذاهاي رژيمي مي پخت، روزهاي ج

 ...بخور خانم جون، قوت ميگيري. نشست شوا چندين نوع غذا توي بشقابش مي كشيد

 .شوكا ديد كه از چشمان خانم جان اشك سرريز شده است يكروز

 نكند غذاهامو دوست نداري خانم جان؟ -

تنها شده بود ، حاج اقا، تنها مردي كه از چهارده سالگي ... د و اشك مي ريختجان لقمه در دست، به شوكا نگاه مي كر خانم

اطرافيانش رهايش كرده بودند اما شوكا، حاضر و آماده در كنارش بود و . شناخته بود تنهايش گذاشته و رفته بود

 .سخاوتمندانه از او پذيرايي ميكرد
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ي اومد چون خودم تو رو براي حميد لقمه نگرفته بودم، هرچي اذيت و دارم به روزائي فكر مي كنم خيلي ازت بدم م! شوكا  -

آزار از دستم بر مي اومد در حقت كردم تو و بچه هايت را لخت و پتي از خونه بيرون كردم، هزار بار سر همين غذا خوردن 

 ...ي كه بمن مي رسيخون به دلت كردم، گرسنت ميذاشتم، زخم زبونت مي زدم، نمي دونستم در اين آخر عمري اين توئ

قطره اشكي از كنار . نوار فيلم آزار و اذيت مادر شوهر را كه داشت توي مغزش بي اختيار بنمايش در مي آمد، قطع كرد شوكا

خانم جان آن زن قدرتمند و ... سر خانم جان را توي سينه اش گذاشت. بيني اش بسمت گونه ها ميلغزيد با سرانگشت گرفت

 .را بمرز مرگ مي كشاند در سينه اش بصداي بلند اشك ميريخت وبردن لنگه ابرويش ا پرصالبت كه با باال

 ...خانم جان، ازت يه خواهش دارم، سعي نكن برا رفتن به دستشوئي از پله ها بري باال، منو صدا كن، برات لنگن مي ذارم -

 

 

وق دانشگاه قبول شد و چهچه شاد و شيرين هادي در رشته حق. پيچيدگيهاي حوادث روزگار، وقايع خوش آيند هم بود در

در برابر آن خبر خوش دو هفته اي بود ! پاسخي به فداكاريهاي يك مادر.. شوكا در فضاي خانه گوش همه را نوازش مي داد

اگر . وحشت در سيماي حميد و شوكا خانه كرده بود. سوت و كور شد نهخا! كه صاحبخانه ، تخليه خانه اش را مي طلبيد 

 .رنگ از روي حميد پريد... هند خانه را تخليه كنند، پانسيون بسته مي شود و در امدشان بحداقل مي رسدبخوا

 .شوكا كمكم كن، دارم خفه ميشم -

 .دويد و تجسم عشق و نفرت ساليان طوالني حياتش را، با تمامي قدرت در بغل گرفت شوكا

 ....زنم همينحاال به دكترت زنگ مي! حميد، حميدم، قرصتو بخور -

و پاي شوكا مي لرزيد، در آن لحظات حس مي كرد حميدش را چقدر دوست دارد در اين سالهاي آرامش، اژدهائي كه  دست

 :در سينه حميد زندگي ميكرد و جنون عاشقي با خودش مي آورد، خاموش و شايد هم مرده بود

 :تلفن خواهر حميد را گرفت  شوكا

 !حال حميد خوب نيس! فريبا -

 منم شماره تو را داشتم مي گرفتم، حال خانم جان هم خوب نيس منتقلش كرديم بيمارستان "اقااتف -

 .ببريدش بيمارستان بايد اين مرد و ميبردين خارج عمل مي كرد "فورا: بعد، دكتر حميد را معاينه كرد و گفت  يكساعت
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يكپاي شوكا . درست همسايه كناري اتاق مادرش بودبه بيمارستان منتقل شد، از شگفتي هاي روزگار اين بود كه حميد،  حميد

 ...در اتاق شوهر و يكپاي ديگر در اتاق مادرشوهر و تام تالش فاميل اين بود كه مادر و فرزند متوجه همسايگي شان نشوند

ق بيمارستان، آسمان غروب از پنجره اتا. اي بود ، همه زنها و مردان فاميل گرداگرد تخت خانم جان حلقه زده بودند پنجشنبه

 شوكا را با اشاره به بيرون از اتاق خواند. يكي از خانمها به اتاق حميد آمد . مرگ را تداعي ميكرد

 ..خانم جان تو را مي خواد -

دستهاي پير و لرزانش را بسوي شوكا دراز . خانم جان شوكا را باالي سرش ديد، بزحمت روي تخت نيم خيز شد همينكه

 .كرد

 كن ، ميگن حميد رفته مسافرت، اگه نديدمش حالليت بطلب شوكا منو حالل -

شوكا، خانم جان را بغل زد، همه فاميل ستمهائي كه خانم جان بر اين زن درد مند و تنها كرده بود مي دانستند شوكا با  -

 :بغضي در گلو گفت

 !در حقتون كردم حاللم كنين من از هرچه بر سرم اومد گذشتم اگر منم كار بدي! تو هم منو حالل كن! خانم جان  -

و بعد آخرين نفس را نتوانست از سينه بيرون كند ! اشكي از روي گونه چروكيده خانم جان غلتيد آخرين جلوه حيات قطره

 .خانم جان تمام كرد

حالش خوب نيس اگه بفهمه كه خانوم جان تموم كرده قلب بيمارش از كار  "شما را بخدا بلند گريه نكنين ، حميد اصال -

 !واميسه

خانم جان را بي سر و صدا به سردخانه منتقل كردند اما شوكا باالي سر حميد نشسته بود از پنجره بيمارستان به آسمان  جسد

روي هر خانه . د، تاريكي غليظي ، سواي هر شب ديگر چشمانش را تار كرده بودعجيب بو. ظلمت زده شب مينگريست

هوا بوي بدي ميداد، . پلو به پهلوي خانم جان و حميد خيره شده بودند هايمقابل، دو گربه سياه چندك زده و انگار به اتاق 

 .....نشستصداي حميد ، بيرمق و كم جان در گوش شوكا ! چيزي بين بوي سوختگي و بوي كافور 

 .شوكا ، بيا پيشم بشين -

پيشاني . به كنار تخت حميد برگشت، صندلي جلو كشيد و درست رو در روي حميد نشست هنوز حميد او خوشگل بود شوكا
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بيني . فراخش، زيرموهاي خاكستري و بهم پيچيده اش ، گرچه كمرنگ و مهتابي، به او چهره اي مظلوم و معصوم مي بخشيد

تركيبش مجموعه اي از جذابيت هاي هميشگي اش را بجشم مي  وشوده اش همراه با لب و دهان و چانه خكشيده و تراش خ

از بيرون صداي غمگين موذن . شوكا او را با تمام كشمكش ها، درگيريها، باال و پايين شدنهايش، هنوز دوستش داشت. كشيد

 .بگوش مي رسيد

 ....مي دهم كه نيست خدائي جز او  شهادت

 :ميد، از ميان دولبش راهي به خارج مي جستح صداي

 !شوكا، دلم هواي خانم جانو كرده -

او وقتي زنده بود فقط ! نكند مادرش مي خواهد در سفر آخرت، پسر ارشدش را با خودش ببرد. شوكا در سينه لرزيد قلب

اخته او را در پنجه هاي نبض زندگي شوكا تند تند مي زد، وحشتي گنگ و ناشن. دوست داشت با حميدش به سفر برود

 .سهمگينش مي فشرد موذن از ته دل مي ناليد

 مي دهم كه تو موال و پيشواي مني شهادت

 .به زحمت دست شوكا را به نرمي فشرد و روي لبانش گذاشت حميد

 !بايد هم داغ باشه، بعد از من اين دستها بايد جور شش تا بچه را يك تنه بكشه! چقدر دستت داغه شوكا -

 ..بانگ غمگينش را بگوش شوكا مي رساند موذن

 را به كارها و اعمال خير مي خوانم شما

 .چشمان شوكا، حميد داشت به سايه اي مبدل مي شد در

حميد تو را خدا از اين حرفها نزن، برادرت حاضر نيست تو را برا عمل جراحي به لندن بفرسته ولي بهت قول مي دهم هر  -

 ....رستم، پولشو هر طور شده جور مي كنمطور شده خودم تو رو بف

 .انگار به اين جمله شوكا وش نداده بود يا نمي خواست دربارهاش حرف بزند حميد

 .شوكا ، چقدر بتو ظلم كردم، چقدر آزارتدادم ، چقدر اين چشمهاي قشنگتو از اشك پر و خالي كردم -

 .يك خداحافظي غم انگيز مي داداين حرفها بوي . خواست با انگشت دهان حميد را ببندد شوكا
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راستشو بخواي ! نه بذار حرف بزنم، شايد ديگه هيچوقت فرصت نداشته باشم، اين مهربوني هاي تو منو شرمنده مي كنه -

دوست داشتم سرم داد مي كشيدي و بمن مي گفتي كه چقدر پست و كثيف بودم،چقدر خودخواه بودم اما تو هنوز هم با 

 !شالق مي زني اينهمه مهربوني منو 

حس مي كرد دوباره دختري است بيست ساله، خوش قد و باال كه پسرها براي نشستن . نفس عميقي ازدرون بيرون داد شوكا

در كنار او روي صندلي اتوبوس از هم سبقت ميگيرند ولي او زير چشمي دنبال جواني است كه پالتو بلند ماكسي مي پوشد، 

اش چقدر آن جوان سرشار از انرژي و قدرت بود اما حاال نمي تواند  نيموها روي پيشا دوربيني روي دوشش و دسته اي از

 .مگسي را از روي بازويش رد كند

 منو مي بخشي؟ منو حالل مي كني؟! شوكا كجائي -

 .چه ظلمها و شقاوتها كه اين مرد و مادرش در حق او روا داشتند... بي اختيار زير گريه زد شوكا

، پس از من با اينهمه بچه اي كه برات مي ذارم و ميرم خيلي گريه خواهي كرد، حاال بمن لبخند بزن، لبخند شوكا گريه نكن -

يادته وقتي كرايه اتوبوس منو حساب كردي گفتم تو با اين يه ريالي منو خريدي؟ ! من هنوز هم لبخند تو دوست دارم! بزن

 !چه روزگاري بود

... ر يك موسيقي آرام و جادوئي از جائي ناشناخته مي آمد و فضاي اتاق را تلطيف ميكرددوباره خودش را باز يافت انگا شوكا

 .دستش را روي پيشاني حميد گذاشت ، سري عجيب پيشاني حميد، نگرانش كرد

 حميد حالت خوبه؟؟ -

 !تا تو هستي آره ، دلم مي خواد حرف بزنم، خيلي حرفها دارم كه بايد به تو بگم -

باره خودشان تنها شده بودند، ديگر نه آن دختر نماينده مجلس بود، نه آن دختر مو طالئي آلماني، نه رويا، از سالها، دو پس

 !نه دلبر ، نه هيچكس ديگر، زن و شوهر ، غمخوار و دوست هم و پر از قصه هاي گفته و ناگفته

نگاه مي كنم بخودم مي گم عشق يعني  حاال كه به پشت سرم! دلم مي خواد بدوني كه هيچ زني را مثل تو دوست نداشتم -

 !اعترافم رو قبول كن شوكا. عشقي كه به شوكا داشتم

مي خواست بگويد، شايد اين مقاومت و صبوري عاشقانه من بود كه هر بار بعد از هوسبازيهايت تو را دوباره در ميان  شوكا
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 ....بازوانم مي گرفتم و عاشقت ميكردم

 !تو بايد نيروي خودتو برا رفتن به سفر خارج حفظ كني! حميد خواهش مي كنم ساكت باش -

 .حميد انگار چيزي راه گلويش را بسته بود، به گلويش فشار مي آورد تا حنجره اش به او كمك كند -

گه هيچكس نيس كه بهت كمك مي دونم دي... هادي، بهمن، فرهاد، كامبيز، فرانك ، پري! بچه ها مو به تو سپردم! شوكا  -  -

چه جور ميخواي اونارو ! كنه، حاج آقا هم رفت، مادرم كه ديگه خودشو نميتونه ضبط و ربط كنه، دست تنها با شش تا بچه

 !سرو سامون بدي

 :همچنان مي خواند موذن

 بزرگتراست، خدا بزرگتراست خدا

كزن به تنهائي چگونه مي توانست آن هيوالي مهيب كه حميد از آينده ميزد براستي هيواليي شش سر بود كه ي تصويري

 رامهار كند؟

حميد جان نگران نباش ، تا وقتي نفس ميك شم جاي خدوم و جاي تو ازشون نگهداري مي كنم حاال خواهش ميكنم ساكت  -

 !باش

ه هر طرف نگاه مي ب. گربه سياه ناگهان روي چهارچوب پنجره پريدند، مرنوي كشداري سردادند، تن و بدن شوكا لرزيد دو

كرد نشانه هاي بدي مي ديد، از جا بلند شد و گربه ها را فراري داد بطرف تختخواب حميد برگشت، موهاي بلندحميد ، روي 

وحشت زده روي حميد خم شد، دستش را روي شاهرگ . فرورفته بود ميقيگونه هايش سايه انداخته بود انگار بخواب ع

به . شانه هاي شوكا از تحمل فاشر اندوهي كه كوه كوه بر سرش مي ريخت، فرو افتاد. ودگردنش گذاشت، هنوز اندكي گرم ب

هيچ فرياد رسي نبود، حميدش داشت از پيش او مي رفت، موكل مرگ سرگرم انجام ماموريتي بود كه . صداي بلندي گريست

 :از ته دل ناليد. تقدير برايش تعيين كرده بود

 تو چقدر بي انصافي -

 رگ گردنش يخ كرده بود. ي حميد خم شدرو دوباره

 .جان در سفر آخرت ، حميدش را از او گرفته و با خود برده بود خانم
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 يكنواخت و درمانده و مستاصل مي ناليد شوكا

 حميد عشق من، مثل هميشه وقتي بتو محتاج بود گذاشتي و رفتي، خداحافظ -

 :از گلدسته مسجد، آخرين بند اذانش را سر داد موذن

 بزرگتر است، خدا بزرگتر است اخد

خانم جان و حميد، شب را در سردخانه بيمارستان به . غمگين و افتاده در تاريكي شب، پياده بسوي خانه اش راه افتاد شوكا

صبح مي رساندند و صبحگاه به منزلگاه ابدي شان نقل مكان مي كردند اما شوكا تازه مرحله كمر شكن ديگري از حيات را 

چراغ اتومبيلها و مغازه ها بصورت شكسته و محو مي ديد، دختر قريه  نورچشمانش آبستن باران بود و . ردآغاز مي ك

چايجان با آنهمه حوادثي كه پشت سر گذاشته بود حاال يكه و تنها با خطره هاي حميدش وداع مي گفت و شعري كه لبريز از 

 غم وتنهايي در جايي خوانده بود زير لب زمزمه مي كرد ك

 تنهايم چقدر

 هوا مالل انگيز است چقدر

 ديوار خانه مان، عبوس و كج شده است چقدر

 اصلسي هاي همسايه چقدر

 متن سبز چمن، خشك و زرد و ماسيده است به

 گلهاي ميمون چقدر

 عابر خسته به

 كجي مي كردند دهن

 مردم دنيا به خون هم تشنه ن چقدر

 تنهايم چقدر

 دوهبخاطر تو سخت مينالد از ان دلم

 هست چگونه قهر كردي و رفتي بخاطرت
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 بلور چشمانت چقدر

 از ستيزه و اشك و توهم بود پر

 چو بيد مي لرزيد تنت

 دستهايت به دلتنگي و

 هاي هوا را غمگينانه مي قاپيد بافه

 آن لب شيرين كه در گذشته دور چگونه

 عاشقي آموخت نواي

 تلخ سرود كالم

 من چو كنده بيدي و

 باغچه افتادم كنار

 دلم تنگ است چقدر

 هاي خوب كه يادت هست شبانه

 كه با شاعر شبي

 آن بهار مهتابي در

 ان كوچه گذشتيم از

 كه دستهايت شبي

 خوان محبت بود سرود

 كه اشك را جو دانه هاي مرواريد شبي

 گونه تبدار تو گرفتم من زروي

 كه لبهايت به مهماني من شبي

 سبد گل آشتي نثار مي كردند سبد
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 كه جلوه هاي ملكوتي چشم روشن تو شبي

 بخانه زهره تا نهايت برد مرا

 كه آسمانه چشمانت شبي

 از طراوت بارانب ود پر

 زير چتر بارانها و

 عشق به لبها سرود

 كفش عشق به پاها و

 كوچه مي خواندند به

 خاطره ها تلخند چقدر

 تو گفتي و

 هر چه بود و گذشت براي

 !......خداحافظ

 22 فصل

بود، نسيم با دستهاي نرم و حيات بخشش، برفهاي چركين و قباي گل الوده خانه و زندگي شوكا را مي شست و همراه  بهار

انه شوكا مانند هر زن بيوه اي ، آن سال عيد نداشت، خ. با گرد و غبار غم مرگ حميد را هم به درياچه فراموشي زمان مي برد

با بچه ها خالي بود و او اغلب گوشه اي را انتخاب مي كرد و محو در خاطراتش  زياز سرو صداهاي شادمانه حميد بهنگام با

يادش آمد كه چند هفته پيش از روز واقعه مرگ حميد، او براي انجام كاري از خانه بيرون رفت، وقتي بخانه . مي نشست

آشپزخانه روي صندلي  وشهو پانسيون را شسته و با چشمان اشك آلود گ برگشت، حميد را ديدكه ظرف و ظروف خانه

داشتم ظرفها را مي ! حميد چرا گريه مي كني؟ حميد پاسخ داد وجدانم، وجدانم كتكم زد: نشسته است وحشت زده پرسيد

و ظرف زير آب سرد  شستم، انگشتانم يخ زد، از خودم پرسيدم زن من از روزي كه به اين خونه آمديم هر روز اينهمه ظرف

 .تو عجب حوصله بخرج دادي و من چقدر تو را آزار دادم ... ميشوره و چيزي بروم نمي آره 
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هزار و سيصدو پنجاه و پنج بود شوكا زني چهل و سه ساله، هنوز زيبا بود و توجه برانگيز مرداني در اطرافش پرسه مي  سال

ثل رعد و برقي مي زد اما شوكا، حاال بار يك عشق بزرگ را بر دوش خود زدند،نشانه هايي از عشق و عالقه در چشمهايشان م

ها و اضطرابها و احساس مسئوليتي كه در تمام دورانهاي زندگي با او همراه بود،  هميكشيد عشق به شش فرزند، با همه دلهر

دنياي غرب كه طريق شبكه هاي  در آن سالها جامعه ايراني بخصوص جوانها و نوجوانها در ارتباط با تحوالت و نوآوريهاي

فرهنگ مصرفي . مي خواست و مي طلبيد رتلويزيوني و ساير رسانه ها، بسرعتي باور نكردني همه را در بر مي گرفت، بسيا

هر روز يك مد و يك راه و روش تازه از راه مي رسيد، و نوجوانها و جوانها بدون . غرب خانواده ها را در فشار گذاشته بود

ضعيت مالي خانواده آنرا مي خواستند كيف و كفش و لباس مد پاريس، سه روز بعد از اينكه در آن شهر همه گير توجه به و

شد در بازارهاي تهران بنمايش گذاشته مي شد و جوانهاهمه آنها را يكجا مي خواستند و شوكا با داشتن شش جوان و  يم

حقوق بازنشستگي حميد آنهم با كسر . خانواده را بردوش بكشد نوجوان نمي دانست چگونه بار سنگين خواسته هاي فرزندان

. نفره قادر به جوابگوئي خواسته ها و نيازهاي روز افزون بچه ها نبود هارد پانسيون چ'وامي كه از شركت گرفته بود و در آ

را يكجا به ارث هادي بيست و يكساله حاال دانشجوي دانشكده حقوق بود پسري كه همه مشخصه هاي جسمي و روحي پدر 

خود بكشد بهمن  اسارتبرهد بود مي خواست شيك بپوشد و در ميحط دانشكده و فضاي بيرون از دانشكده چشم و دلها را ب

هيجده ساله ديپلمش را گرفته بود و خدمت سربازي اش را مي گذرانيد فرهاد سال آخر دبيرستان بود، كامبيز دوره 

وس دبستان رفته بود و پري پنجساله با همه حركات كودكانه اش نيازهاي خد را مي راهنمائي بود فرانك دختر خوشگل و مل

 .طلبيد

مثل همه مادراني كه دوره كودكي سختي را پشت سر گذاشته اند نمي خواست بچه هايش آن سختيها و مرارتهائي كه  شوكا

مادر كنار شماست، مثل همه . چ چيز نباشيدبچه ها، نگران هي. او در كودكي و نوجواني طعم ناخوشش را چشيده بود، بچشند

شما هم ميتونين منو با . سالها آنچه از دستم بر بيايد برايتان مي كنم و نمي گذارم چيزي از ساير بر وبچه ها كم داشته باشين

ن بايد انتخاب راه درست خوشحال كنين، غير از اين از شما چيزي نمي خوام يادتون باشه كه شما هيچكس را جز من نداري

 .هرچه زودتر روي پاي خودتون بايستين

چنين لحظاتي كه شوكا با بچه هايش به گفتگو مي نشست به قرص كامل ماه شبيه بود كه با نور و ماليمش، تاريكيهاي  در
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 .شب را مي شكافت و اميد رسيدن به كاروان صبح را در دل فرزندانش گرم نگاهميداشت

ا بيش از همه به بهمن فكر مي كرد كه دور از تهران در پل دختر بخدمت سربازي ها سرگرم زندگي و تحصيل و شك بچه

 .مشغول بود

 .روز صبح تلفن خانه زنگ زد و شوكا تلفن را برداشت يك

 خانم تبريزي؟ -

 .بله خانم بفرمائين -

 )ق(من همسر تيمسار  -

 .را از نگراني خارج كردوحشت كرد چه باليي مي خواد بسرمون بياد اما تلفن كننده زود او  شوكا

ايشون دو تا فرش براي ما كارشناسي كرده بودن و ما به . من امروز به شركت فرش زنگ زدم تا از شوهرتون تشكر كنم -

اطمينان نظر كارشناسي ايشون فرشها را برديم پاريس برا پسرمون، در آنجابود كه فهميديم كارشناسي شوهرتون حرف 

 .را بمن دادن تسليت مي گم يشون، متاسفانه خبر درگذشت انداشت، تلفن زدم تشكر كنم

 .به ما زنگ بزنيد "خانم تيمسار با لحن صميمانه اي به او گفت هر وقت مشكلي داشتيد حتما. تشكر كرد  شوكا

شكل او م. مادر بود و مي خواست در غياب پدر همه بچه ها زير پر و بال خودش باشند. تازه در قلب شوكا پا گرفت اميدي

بهمن را با خانم تيمسار در ميان گذاشت و بهمن چهل وهشت ساعت بعد از پل دختر به تهران منتقل شد خود تيمسار او را 

 :گفت تسليتدر ساختمان ژاندرمري پذيرفت و مرگ پدر را 

ت عنصر صديقي اميدوارم مثل پدر. يك اتومبيل با چهار سرباز در اختيارت مي گذارم! از امروز تو مامور خريدي پسر -

 !باشي

حاال مثل مرغ مادر، شش تا بچه هايش را زير پر و بال داشت و بايد براي آينده شان چاره جوئي ميكرد فاميل شوهرش  شوكا

صاحبخانه مي خواهد ما هرچه زودتر خانه را تخليه كنيم، خواهر كوچكتر تعهد : راخبر كرد مشكل مسكن بچه ها را گفت

ه ها بخرد ، و برادر حميد متعهد شد كه مايانه هزار تومان كمك خرج بدهد در همين زمان خورشيد كرد كه خانه اي براي بچ

 .خورشيد دختر تنها و مصيبت زده اش را بغل كرد. و آقا عبداله او را به شمال خواندند
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 .من و آقا عبداله نگران تو و بچه هاييم -

 :فت اما آقا عبداله سري از روي ياس تكان داد موضوع خريد خانه را براي مادر و آقا عبداله گ شوكا

شايد خواهره كاري بكنه، ولي اين موضوع چيزي از نگرانيم كم نمي كنه، ميخوام برات ! از برادرش چشمم آب نميخوره  -

 !كاري بكنم تو يه زن تنهائي با شش تا بچه ، آينده تو اين بچه ها چي ميشه؟ تا بچه به ثمر برسن هيهاته

 :يدپرس شوكا

 پدر جان، ميخواي برام چيكار كني؟ -

 :عبداله موهاي سپيدش را از روي پيشاني كنار زد و خيلي جدي گفت  آقا

تا زنده ايم هيچ ولي بعد از . من و خورشيد غير از تو هيچكس را نداريم، تصميم گرفتيم هرچه داريم بتو صلح كنيم -

ميدونم اگه من زودتر بميرم تو دختري نيستي كه مادر تو تنها مرگمون، هر كاري دلت خواست با اين آب و ملك بكن، 

 .بگذاري

ايكاش آن روزي كه بين : بلند شد، بين مادر و پدرش نشست، يكدست برگردن مادر و دست ديگر برگردن پدر شوكا

ده بودم و اينهمه خورشيد و خانم جان سر من دعوا بود و از من پرسيدند كدوميكي مادرته، من مادر اصلي خودمو انتخاب كر

 .بدبختي نمي كشيدم

شايد تقديرت اين بود كه آنهمه سختي بكشي تا امروز شير زني بشي كه من و مادرت بتو افتخار : عبداله سري تكان داد آقا

 .مي كنيم

 .بعد هر سه ، در سكوت اشكهايشان را رها كردند ايرانيها ، شاديهايشان را هم با اشك خوش آمد مي گويند و

شوكا به تهران برگشت هادي به او خبر داد كه عمواز زير بار تعهد پرداخت ماهيانه اي كه قولش را داده بود شانه خالي  وقتي

 .كرده است شوكا خنده تخلخي سر داد او از پا افتادني نبودو مناعت طبعش اجازه دريوزگي نمي داد

بر بفروش پيش قسط پيكان مي ديم با پيكان كار كن، يك جفت فرش دارم بدك نمي خرند، . هادي ، عمو را فراموش كن -

 .كمك خرجمون بشو

هادي تيپ پدرش بود، موهاي مشكي ، پوست سفيد، و . دانشجو حقوق، با پيكاني كه مادرش خريد شروع به كار كرد هادي
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ي از روزها دختري در يك. چهره اي مردانه بعد از تعطيلي كالسهاي دانشكده پشت فرمان اتومبيل بدنبال مسافر مي گشت

جين و يك بلوز آبي رنگ كه روي كمر گره زده بود به تن داشت و او را  ردست بلند كرد او ايستاد، دختر زيبا بود، يك شلوا

نرم تن و خوش لبخند ، چشماني روشن داشت و موهايش قهوه اي ميزد هادي از همان نگاه . دختري امروزي معرفي ميكرد

 .كردسرخ عشق كه از پدر به ارث بدره بود در رگهايش شروع به جست و خيز  خون. اول تكان سختي خورد

 شما دانشجو هستين؟ -

 .خنديد دختر

 شما هم از اون جوانهايي هستين كه دلتون مي خواد يه جوري سر صحبتو بازكنين؟ -

 .دختر جسور و زيركي است اين دختر، هادي خنديد عجب

 چه عيبي داره كه آدم با يه دختر خوشگل حرف بزنه؟ فكر مي كنم ما دوتا آدمهاي متمدني باشيم مگه نه؟ -

 .خنديد اين جوان چه تيپ جالبي دارد دختر

 شما چي؟ دانشجو هستين؟ -

 !بله و برا كمك به خانواده كمي هم كار ميكنم -

 .جوون باغيرتي هستي -

 با من يه قهوه مي خوري؟ -

 .ز نه، فردا همين ساعت جلو چاتانوگا منتظرم باشامرو -

دو جلسه ديدار كافي بود كه هادي به سنت پدر عاشق شود و جنون عاشقي، مانند ماري چنبره زده، از درونش سر  فقط

 .براورد 

را بسازد،  دنبال مردي مي گشت كه زندگي اش. برخالف بسياري از دختران، نه ساده دل بود و نه زودباور. زرنگ بود دختر

اگر عاشقم بشود چه بهترع دختر روي همه چيز حساب مي كرد، حتي روي پيكان هادي كه بخشي از مخارج خانواده به 

هادي همانند پدرش درآن لحظات به هيچ چيز غير از عاشقي فكر . چرخش و گردش درست منظم چرخهايش وابسته بود

! بايد باهم ازدواج كنيم. ج بلند دريا فراگرفت، زمينه را آماده ديدنمي كرد جنون عاشقي بسرعت سراپايش را مانند اموا
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 .اگر دختر مخالفت مي كرد مانند پدرش او را به خوردن ترياك و خودكشي تهديد ميكرد"مطمئنا

 :بسراغ مادر آمد هادي

 .مادر، پيكان رو به اسم خودم بكن -

 چرا پسرم؟ -

 ....مي خوام زن بگيرم -

مخالفت و . ي نگاه مي كرد كه درست مثل چشمان پدرش بود، جنون عاشقي را در چشمهايش خواندبه چشمهاي هاد شوكا

 .استدالل كه اين اتومبيل روزي دهنده بچه هاست ، بيفايده بود

 دختره كيست هادي؟ -

 !اسمش ناهيده، مامان خيلي خوشگله -

 !حرفي ندارم ولي خيلي زوده ، پيكان روزي رسان بچه هاس -

 ....ا و فرداهاي ديگر بخانه برنگشت، هادي و پيكان در جشن عروسي شركت كرده بودند، البته بدون حضور شوكافرد هادي

ماجراي عاشقانه فرزند ارشدش هادي را با ناهيد هضم كرد هادي خود حميد بود كه از قبر برخاسته و نخستين مرحله  شوكا

و روزي رسان خانماده رفته بود، مادر وبرادران و خواهرانش را  از جنون عاشقي اش را بنمايش مي گذاشت هادي، عزيز دل

اين خانواده جنون عاشقي بود، وقتي عاشق مي شدند ديگر نه نام و  رنوشتبا عشقي جنون آميز معاوضه كرده بود گوئي س

د، پيش پدر ننگ، نه مسائل عاطفي و انساني و نه حتي يك رابطه معمولي و عادي برايشان اهميتي نداشت، چقدر حمي

قرارهايش ميزد و  ومقتدرش حاج آقا قسم خورد، قرآن بر سر گرفت ولي دوباره با اولين وزش نسيم عاشقي زير همه قول 

دل شوكا و خانواده اش را خون مي كرد وآبرو و حيثيت خود را به معامله اي مي گذاشت كه جز نخستين عشق، آهنم به 

 .انت و شيطنت و آلوده به منفعت طلبي ها و فرصت جوئي ها بودصبوري و شكيبائي شوكا، بقيه پر از خي

زمانه اي را كه در آن زندگي مي كرد، درك كرده بود، به عشق ايمان داشت چه كسي مي داند شايد ناهيد پسرم را  شوكا

ر روز بزرگتر عالوه بر اين شوكا مسئوليت شناس بود پنج فرزند ديگرش در پناه حمايتش بودند، بچه ها ه. خوشبخت كند

شوكا نشست و با خود انديشه كرد، تمام . مي شدند و بيشتر هم مي خواستند، دهانهاي گرم و زنده شان سيري ناپذير بودند
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دوستان و آشنايانش را يكي يكي در عالم خيال بررسي كرد، كدامشان مي توانند براي او شغلي دست و پا كنند و كمك 

محترمي مي  دمهايهمسايه اي داشتند كه بنظر آ. بخشي از زندگي او را شكل ميدادخرجي ، حوادث شگفت انگيز هميشه 

امدند خانم خانه چهره اي مهربان و رفتاري صادقانه داشت خود او بود كه يكروز در جلو خانه با شوكا سالم و عليك گرمي 

 .كرد

 بچه هاتون چطورن خانم؟ -

اش مثل هميشه صادق بود و همه مشكالتش را بازگفت زن احساس هم در بيان احساس و اوضاع و احوال زندگي  شوكا

وزشگاه نظامي كاري يافته است شوكا به آموزشگاه رفت رييس 'همدردي كرد و ده روز بعد به او خبر داد كه برايش در آ

 .آموزشگاه او را به گرمي پذيرفت

ما درباره شما تحقيق كرديم و متوجه شديم كه شما زن زحمتكش و فعالي هستين كه با تمام توان از بچه هاتون نگهداري  -

مي كنين، ما بشما كمك مي كنيم تا اينجا هم لياقتتون رو نشون بدين محل كر شما بخش خدمات آموزشگاه است، بيست 

 .خوب از عهده وظايفتون برآيئد جاي پيشرفت داريد شنيدمكارگر زير نظر شما كار مي كند اگر همانطور كه 

بعد از چهل و سه چهار سال عمر، براي نخستين بار فرصت آن را يافته بود تا قدرت و كارايي خود را در يك محيط  شوكا

نمي اداري نشان دهد و خيلي زود هم در تمام بخشهاي آموزشگاه به چهره اي سرشناس و كارگشا بدل شد هيچكس فكر 

كرد اين زن شيكپوش، خوش بيان ، حتي گواهينامه كالس ششم ابتدايي راهم ندارد در تمام بخشهاي مختلف آموزشگاه 

بسرعت شناخته و به شخصيتي كه مي تواند هر مشكلي را از پيش پاي بردارد معروف شد در تمامي سازمانهاي بزرگ 

 هرباناين حساتها بي نصيب نماند اما آنقدر نسبت به دشمانش م اشخاص پر كار اغلب مورد حسادت قرار مي گيرند شوكا از

بودكه خيلي زود اين مشكل هم از پيش پا برداشت هدف او مبارزه و برتي جويي نبود، او فقط مي خواست بچه هايش به گونه 

شن كه با اي معقول زندگي كنند نخستين ثمره مديريت خوبش در جشن ساليانه آموزشگاه نصيبش شد در برگزاري ج

مديريت بخرج داد كه از او بعنوان يك مدير موفق دعوت شد كه  انحضور يكي از اعضاي خاندان سلطنتي شكل گرفت چن

در پايان مراسم در كنار ساير مديران عكس بگيرد او در آن روز مفتخر بود كه در گمنامي كامل و تنها پس از يكسال 

 .ست كه همين عكس بزودي برايش مشكل آفرين خواهد شدخدمت،مورد تشويق قرار گرفته است و نمي دان
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شوكا حاال بيشتر در خدمت آموزشگاه و دانشجويان مي گذشت ، محبوبيتش بين دانشجويان روز بروز باال مي گرفت  زندگي

مادر  حاال او را مادر دانشجويان لقب داده بودند و هيچ كس مانند او لياقت گرفتن چنين عنواني نداشت او در خانه هم

 .دانشجو و محصالن بود

همچون توفاني از راه رسيد و هرچه بر سر راه خود و از نظام پيشين مي ديد به سبك و سياق تمام انقالبات  57بهمن  انقالب

هرچه رنگ و بوي انقالب داشت مطرود و منفور و . از ريشه مي كند و راه خود را بسوي نظم ديگري كه طالبش بود مي گشود

به عنوان حافظ نظام مطرود كهن، از صحنه حذف مي شدند چهره هاي نو و ناشناخته ، اغلب  57مهاي پيش از سال چهره و نا

بسيار جوان صحنه را در اختيار خود مي گرفتند شوكا مانند همه كاركنان آموزگاه نگران توفان انقالب بود، همه نگران بودند 

سياست مي فهميد و نه سياست باز بود او  هخود را از دست بدهند شوكا ن مبادا پر توفان به زندگي آنها هم بگيرد و شغل

فضيلت زنده ماندن را در انجام وظايفي مي دانست كه نتيجه اش تامين زندگي بچه هايش بود، به اين اميد كه يكي يكي بچه 

 شنند عقابي بود كه تا بچه هايهايش روي پاي خود بايستند و يكروز از آشيانه خود براي تشكيل زندگي مستقالنه پرواز ك

پرواز را نمي آموختند پروازشان نمي داد همه نگراني و دلشوره شوكا اين بود كه نكند انقالب با ناشناخته هايش يكروز 

دلهره اش ماههاي طوالني ادامه داشت، خيلي ها از رييس كل تا . نگذارد با منقار پر از غذا به خانه و پيش بچه هايش برگردد

ولي كسي به كار او كار نداشت لياقت او در انجام كارها و عدم حضورش در دسته  ندن ترين مشاغل از صحنه حذف شدپايي

 .دوست و دشمن را قانع كرده بود كه بگذارد كار خودش را بكند "بنديها، ظاهرا

از انقالب بودند جوانها سال گذشت، حاال چهره هايي كه در آموزشگاه كار مي كردند بكلي متفاوت با آدمهاي پيش  دو

پوشيده در كاپشن هاي سبز، ريشهاي انبوه بر صورت و تند و تيز در بيان خواسته هاشان، هميشه در حال صحبت پيرامون 

و هجوم غافلگيرانه دشمن عراقي در مرز، به اداره كارها مي  جنگمسائل سياسي و بحرانهاي اقتصادي و بعد از آنهم 

بحران انقالب عبور نكرده وارد جنگي ناخواسته شده بود وحشت از بمباران ها و موشك پراني ها پرداختند مملكت هنوز از 

طاقت فرسايي  فشاردشمن بر سر تهران شوكا را كه يكه و تنها، بي هيچ پشت و پناهي بچه هايش را اداره مي كرد، در 

ي، جوجه هايش را زير پرو بال مي گرفت و تا صبح گذاشته بود شبها در آشيانه كوچكش كه خانه اي دو اتاقه بود مانند مرغ

بيدار مي ماند ولي صبح بسرعت از النه اش بسوي محل كار پر مي گرفت و تمام ذهن و حواسش آن بود كه شبانگاه با دست 
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داشت،  مبتكري بود و در هر دوره، حتي زماني كه در يك خانواده ثروتمند زندگي مي كرد و شوهر زنپر به خانه بازگردد او 

با ابتكارات خود در خياطي، نان آور خانواده شده بود در آموزشگاه يكروز متوجه شد كه دانشجويان بعد از تعطيالت طوالني 

براي تهيه غذا به خارج از آموزشگاه مي روند به ابتكار خودش  ا، به كالسها بازگشته اند اما به علت تعطيلي رستوران، ظهره

يچ كتلت و مرغ تدارك مي ديد و ظهرها به دانشجويان مي فروخت او سالها در خانه حاچ آقا و شب در خانه تعدادي ساندو

و غير انقالبي  نقالبيساندويچهاي او به دهان ا. در پانسيون خانگي خودش براي دهها نفر غذا پخته و در آشپزي استاد بود

تا اينكه توفان انقالب ، بعد از دوسال بسراغ او هم آمد خوشمزه مي آمد جوجه ها از درآمد تازه مادر، رفاه بيشتري داشتند 

 .اداره حراست احضارش كرد

 

 خانم، شما چرا هنوز اينجا كار مي كنين؟ -

 .چرا نكنم، منم يك ايرانيم -

 ولي شما نه سواد درست و حسابي داري و نه سابقه كار و شغل اداري ، ولي هنوز داري كار مي كني؟ -

 دو سال هم هست كه همين كارو براي شما مي كنم! داشتم آقا برا اينكه لياقتشو -

 .ولي ما از شما مدرك داريم -

 !و بدن شوكا لرزيد، چه مدركي؟ دزدي كردم؟ هيزي كردم تن

 !مدرك من مادري منه! آقا من يك مادرم  -

 .رويش گذاشتحراست، عكسي كه شوكا را در صف مديران و كنار يكي از شاهزادگان نشان مي داد پيش  رييس

 !با اين مرتيكه عكس انداختي، بي حجاب هم كه بودي -

مگر آن روزها كارمندان زن حجاب داشتن كه من داشته باشم؟ دوره بي حجابي بود آقا وقتي شما اومدين خانمها حجاب  -

 !نگذاشتن، وقتي عروس حاج آقا شدم حجاب داشتم چون با اون خانواده زندگي مي كردم كه اهل حجاب بود

 درباره عكس چي مي گي؟ -

مثل حاال خوب كار مي كردم، خوششون اومد بمن گفتن بيا تو هم با ما عكس بگير، اگه شما بودين مي گفتين عكس نمي  -
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 گيرم؟

جوان و انقالبي كه شوكا را مورد بازخواست قرار داده بوددر برابر رك گوئي ها و اتكا بنفس شوكا در مانده، نمي  مرد

در برابر او زني نظير مادر خودش ايستاده بود پر از خط وخطوط رنج و مرارت زندگي، مگر حاال بد . يمي بگيردتوانست تصم

 .كار مي كرد؟ بخش خدماتش حرف ندارد

 ...باهات كار دارم "برو بعدا "خوب فعال -

 :كا بود او را خواستساعت بعد جواني كه مسئوليت اداري آموزشگاه را برعهده گرفته و فارغ التحصيل از آمري يك

 خانم براي چي شما را خواسته بودن؟ -

 !مي گن چرا پيش از انقالب تشويق شدي؟ البد بعدها هم بخاطر خدماتي كه حاال مي كنم محاكمه مي شوم -

و معناي انقالب و تضادهاي رفتاري انقالب را نمي دانست ، خداوند او را براي خدمت كردن آفريده بود ذهن و فكر ا شوكا

براي خدمت شكل گرفته بود، به خانم جان در بندر انزلي و خانم ج ان تهراني هم با همه آزارها كه به او ميدادند خدمت 

 .ميكرد

 :جوان خنديد مرد

ساندويچهات ! خانم، من يواشكي يكي از ساندويچها تو خوردم، خوشمزه بود مي خوام رستوران آموزشگاه را هم بشما بدم -

 !خدماتت هم خيلي خوبه بخش! حرف نداره

و خلوص رفتار و اعمال شوا اثر خود را گذاشته رستوران آموزشگاه به او سپرده شد و پانصد دانشجو او را حاال  دوباره،صداقت

 .شوكا از ته دل مي ناليد! .... مادر! مادر... يكصدا مادر صدا مي كردند

 !خدايا به توالي اين بچه ها، فرزندان مرا هم حفظ كن -

در آن روزها كه نگرانيهايش ازاخراج و از دست دادن . شوكا هميشه آميخته اي از درد و لذت ، شادي و اندوه بود زندگي

شغلش بر طرف شده و كار اداره رستوران بر رفاه مادش اش افزوده بود نگراني از وضع و حال فرهاد كه در جبهه جنگ 

 .يدحضور داشت او را مثل هر مادري، از درون مي كاو

سومين فرزند پسرش مثل هر جوان ايراني كه تاب تحمل هجوم و حضور بيگانه را در خاك خود نداشت يكسره به  فرهاد،
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شوكا اغلب روزها به ميان زخمي شدگان جبهه ها كه بفرودگاه . جبهه رفته و در نواحي قصر شيرين با دشمن مي جنگيد 

 "اد از خودهيچ خبري به تهران نمي فرستاد و تقريبافره. تمهرآباد مي رسيدند مي رفت و سراغ فرهادش را مي گرف

ارتباطش بكلي با خانواده قطع شده بودهر قدر بي خبري و بي اطالعي شوكا از فرهاد بيشتر مي شد، نگرانيها و دلهره هايش 

خدمات را بخش  ،از صبح تا شام يكسره كار مي كرد، رستوران را به بهترين شكل اداره مين مود. وسعت بيشتري مي گرفت

فعالتر از هميشه راه ميبرد اما ذهن و انديشه اش در صحرا ها و تپه هاي اطراف قصر شيرين مي چرخيد در يكي از روزها بود 

كه پيچيده در چنبره نگرانيها، بسوي ساختمان رستوران مي رفت كه ناگهان حس كرد چيزي بر كمرگاهش فرود آمد، 

 :شجويي كه بسمت رستوران مي رفت و اين صحنه را ديد فرياد زددان... پاهايش تا شد و بر زمين غلتيد

 !مادر، به مادر كمك كنين -

چي شده؟ بر سر مادر چي اومده؟ مادر در : استمداد دانشجو ، طبل فراخواني بود كه صدها دانشجو را به محوطه كشيد فرياد

به ! آب... بسرعت دست بكار شده بودند حلقه عظيم فرزندان دانشجوي خود بيهوش نقش زمين شده بود، دانشجويان

ام پيش از آنكه مددي برسد، مادر پانصد دانشجو چشم ... يكنفر آمبوالنس خبر كنه! تنفس مصنوعي! صورت مادر آب بزنيد

 ....باز كرد و اولين جمله اش اين بود

 

 بر سر فرهادم چي اومد؟... فرهاد -

 .ران مادر در جبهه جنگ با دشمن مي جنگداز دانشجويان مي دانستند كه يكي از پس بسياري

 ...مگه خبري از فرهاد رسيده مادر -

 !اين بي خبري داره منو مي كشه! نه -

بعد از روي زمين بلند شد نگاهي به فرزندان دانشجويش كرد همدلي و محبت شان قلبش را از زير فشار آن ضربه ناگهاني  و

 .آرام آرام بيرون مي كشيد

 !شما ناهارتونو بخورين! وبه بچه ها حالم خ -

همانروز خبر دادند كه تركش خمپاره اي به كمرگاه فرهاد اصابت كرده و او را با هواپيما به تهارن منتقل كرده اند  فرداي
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 .تنها مادران مي توانند معناي فرو افتادن همزمان شوكا بر زمين و تقارن با زخمي شدن فرزندش فرهاد را دريابند

يك فرزند گريخته در وادي عشق، و يك فرزند مجروح در جبهه جنگ و فرزندان ديگرش با همه نيازهايي كه  شوكا با حاال

 .داشتند ، در شرايطي چينين دشوار به وظيفه خود عمل مي كرد

چهار دو بعد از نيمه شب از بستر بر مي خاست تا صبحانه و ناهار چهار فرزندش را آماده و در يخچال بگذارد ، ساعت  ساعت

. صبح براي تهيه نان پانصدفرزند دانشجويش بسمت نانوائي ها راه مي افتاد زمان جنگ بود، كمبودها مشكل آفرين بود

دادند ، بايد به چهار نانوايي مي رفت تا نان مورد نياز بچه هاي آموزشگاه را  نمينانوايي ا بيش از بيست عدد نان به هر نفر 

ساير مواد، داستاني جداگانه داشت در چنين شرايطي كه شوكا در توفان سختيها و  تهيه مي كرد، فراهم كردن مرغ و

مشكالت و نگرانيهاي اداره رستوران و بخش خدمات فرزندان دست و پا مي زد گروهي هم بودند كه موفقيتهايش را بر نمي 

براي آنها . دهان مردم بيرون بكشندتافتند آدمهائي كه كارشان هميشه حسادت و دسيسه چيني است مي خواهند لقمه را از 

مهم نبود كه شوكا بخاطر وظيفه دشوار مادري است كه روز بروز ابتكارات تازه اي ميزند، آنها بيرون كشيدن رستوران از 

شوكا را هدف اصلي شان قرار داده بودند و از اين بدتر، حاال هادي هم كه زندگي مستقلي با همسرش شروع  لچنگ و با

 !كرده بود دوباره ظاهر شده بود اما نه براي ياري دادن مادر

 !مادر، تو داري خوب پول در مي آري، بايد پيكان منو به گاالنت تبديل كني، با گاالنت كارم بهتر ميشه -

وب مي دانست كه عشق ناهيد از هادي يك بيمار تمام و كمال ساخته است، جنون عاشقي ارثري ، او را از درون و خ شوكا

برون به آتشفشاني تبديل كرده بود تا آنجا كه يكروز ناگهاني همان كاري را كرد كه پدرش در يك بامداد با مادرش كرده 

برو بچه را بنداز مي خوام طالقت بدم با دلبر ازدواج كنم، : و گفت گذاشتبود همان روزي كه حميد، كارد بر گردن شوكا 

 !يا اتومبيلم را عوض مي كني يا ميكشمت: هادي ناگهان كارد بر حلق مادرش گذاشت و فرياد زد 

 :اشك مي ريخت دستي كه كارد را در مشت گرفته بود، مي بوسيد و مي بوييد و مي گفت  شوكا

 آروم پسرم ، عزيز دلم ، آروم ، -

 ....هرچه داشت با اخالص مادرانه جلو هادي گذاشت و هادي رفت و گاالنت خريد شوكا

با اينكار . كه حميد پس از هر بحران به آرامش مي رسيد هادي نيز از جنون عاشقي به سازندگي عاشقانه در آورد همانگونه
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د اما محصولش را كه در شرايط محاصره اقتصادي وسائلش ابتدائي بو. شخصي كارخانه اي براي تهيه قطعات يدكي برپا كرد

او بسرعت وارد چرخه كار شد و ظرف دوسال و درست در روزهائي . خريدندبخشي از كمبودها را جبران مي كرد خوب مي 

كه بعلت جنگ و تحريمهاي جنگي، كشور به قطعات نياز داشت به بازرگاني موفق مبدل شد، مغز اقتصادي داشت، 

ناهيد مي  امصرف خريد ملك مي كرد خانه پشت خانه ، در تهران ، مشهد و بسياري نقاط ديگر و همه را بندرآمدهايش را 

هرچه هادي مي خريد بايد به نامش مي شد و هادي چنان در جنون . كرد آن زيباروي آتشين مزاج ، سير ناپذير ثروت بود

شوكا التماس مي كرد پسرم الاقل يكي دوتا از خانه ها . ي دادعاشقي مست و بي پروا بود كه هيچ دور انديشي از خود نشان نم

ناهيد همه عشق و زندگي منست، منم عشق و زندگي او هستم ، حاال ما : هادي سر مادرش فرياد مي زد! را باسم خودت بكن

 .بچه اي داريم ، هر چه هست مال بچه مان مي شود

ناهيد، . جواني و قلبي كه از عشق بي تاب بود شب و روز مشغول كار بودبا ابتكارات تازه در امور فني توام با قدرت  هادي

خورشيد زندگي اش شده بود هر چه بود ، هرچه از شكم كار بيرون مي كشيد بپاي ناهيد مي ريخت صدايش لبريز از ترانه 

راموشي سپرده بود، گوئي نه شده بود كه مادر و برادران و خواهرانش را بف مركزاو چنان در عشق ناهيد مت. هاي عاشقي بود

شوكا دورادور ! چشمان او، دل او ، جان او در يك موجود كانوني شده بود ناهيد. از مادري زاده شده و نه قوم و خويشي دارد

 .از پسرش خبر مي گرفت، گاهي سر راهش سبز ميشد

 پسرم -

 :كه سخنش را تمام كند، هادي سرش داد مي كشيد‹پيش از آ اما

 !تو در زندگيت فقط پدرمو ديدي، من پدرم نيستم، خدا يكي ، زن و عشق منم يكي! حرف نزنيك كلمه  -

او هم مثل پدرش گرفتار جنون عاشقي بود . راهش را مي گرفت و مي رفت و هادي دوباره به پرستش ناهيد مي نشست شوكا

در عاشقي يك مجنون واقعي بود كه تا . اما يك نكته را راست مي گفت، مثل پدرش از اين شاخه به آن شاخه نمي پريد

او از عشق جز ثروت برداشتي نداشت، سيري ناپذير ثروت بود، و  ليليرين لحظه حيات پرستش ليلي خود را واننهاد، اما ]آ

هنگاميكه مرد ديگري با دست باالتر در كار سرمايه گذاري ديد، يكسره عاشق خود را بفراموشي سپرد و هادي را در اوج 

 .عاشقانه ، از آسمانهاي خيال به مردابي بي انتها پرتاب كرداحساس 
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 :تنها، شكست خورده و افتاده بخانه مادر برگشت هادي

 !مادر كمكم كن -

ناهيد درخواست طالق كرده بود همه خانه ها و امالك . مردانه راه افتاد . عادت نداشت بر زخم زخمديدگان نمك بپاشد شوكا

تالشهاي مادر و فرزند بي نتيجه ماند و يكروز به هادي خبر . شده پشت ميز بازي عشق نشسته بودبنامش بود و بسيار حساب 

از مرز عبور كرده و تنها ثمره زندگي مشتركشان كه دختري بود با خود همراه  ودادند كه مرغ عشق او از قفسش گريخته 

 .برده است

اشق افتاده در مرداب فرود آورد و براي هميشه سر او را زير خبر، آخرين لگدي بود كه ليلي روزگار بر سر مجنون ع اين

شوكا ناگهان ديد كه هادي، فرزند ارشد، يادگار پدر، با آنهمه قدرت سازندگي و آن بر رو و . لجن هاي مرداب فرو برد

 .عالم افسردگي ناپديد شد رقدرت جسماني و روحي تا شد، در هم پيچيد و د

خودش و در سكوت مطلق ، در كنار خواهرها و برادرها مانند تكه گوشتي ولي زنده، بر زمين  در دنياي خاموشي و تهي هادي

افتاده بود و هر صبح و شام كه شوكا بسركار مي رفت و بر ميگشت و چشمش به شاهزاده افتاده در بندش مي افتاد از ته دل 

 !زار مي زد

جمعه بود شوكا با حال و حوصله يك مادر، هادي را به حمام خانه برد او را شست و به اتاقش برد چشمان هادي باز بود  روز

ولي انگار خودش در دنياي ديگري سير ميكرد شايد هم نگاهش بدنبال ليلي فراري اش در قاره هاي ديگر دنيا سي رمي كرد 

ش مي خواست با حميد حرف مي مزد، تو اين بچه ها را گذاشتي روي دستم و اما شوكا چهره حميد را در هادي مي ديد، دل

 ...حاال هم كه در شكل و شمايل هادي به خانه برگشته اي افسرده و خاموش به من زل مي زني ، آخر حرف بزن! رفتي

ر آلوده به گازوئيل ، كالفه تابستان بود و نفس شه. بيشتر از آن طاقت بياورد، لباسش را پوشيد و از خانه برون زد نتوانست

 ...اش مي كرد سوار يك تاكسي شد

 ..سر پل تجريش -

مي خواست آنجا كمي قدم بزند ياد نوجوانيها و جوانيهايش ، ياد و خاطره حميد، روزي كه گرفتار جنون عاشقي ديگري  دلش

به اي خواست و كمي غذا، يك زن تنها شده و رويا را در رستوران سعيد برابرش نشانده بود، به رستوران سعيد رفت، نوشا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٧

در رستوراني عمومي نمي نشيند اما او بعضي اوقات سنت شكني مي كرد و در آن لحظه بار اندوه و عصيان روحي را  "معموال

غرق در انديشه هاي ژرف گذشته ها، . باهم بردوش مي كشيد و در سرشت سودائي او جدال و جنگي سخت در گرفته بود

 :سر به گوشش خورد صدائي از پشت

 ....مريم  -

 .دوباره صدا نزديكتر شد... صداي آشنا بود، از اعماق سالهاي دور مي آمد، سرش را به عقب برنگرداند صدا،

 !مريم  -

 :ساكت و منجمد ، اما قلبش توفاني و ترسان، گفت او

 ...صدا آشناست؟ در دنياي كوچك من، تنها يكنفر مرا مريم صدا مي كرد -

 :ز پشت سر گفت ا صدا

 !پس چرا اسمشو به زبون نمي آري -

 :صدا را از ژرفترين بخش خاطراتش بيرون كشيد و شناخت شوا

 !!احمد  -

روبروش ايستاده بو دمردي شصت و چند ساله، اما همچنان راست قامت، چهره اش عبور زمان را چندان منعكس نمي  احمد

 !پر از يك احساس كهنه عاشقانه "اهش ژرف و سخنگو عميقاخوب مانده بود، پيشاني اش مستطيل ، نگ. كرد

 ...احمد تو اينجا چه مي كني؟ سالها از آخرين ديدارمان گذشته، چه روزگاراني ، چه خاطراتي -

 ...روبرويش نشست، سيگاري از جيب بيرون كشيد، نگاهش خنده و گريه را باهم داشت  احمد

 !هم براي تو  شايد... بله چه سالهاي تخلي براي من  -

 تو منو اينجا تصادفي ديدي؟! احمد -

به تو گفته بودم كه آن پسرك شوهر خوبي برات ! از دور مثل گارد محافظ تورا مي پاييدم! هميشه! هميشه تو را مي ديدم -

 ....نيست

 ....سرش را پايين انداخت، از درونش آوازهاي گنگي مي شنيد شوكا

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٨

 ...م پرداختمعاشقش بودم، بهاي عاشقي را ه -

 اما خيلي سنگين، ارزشش را داشت مريم؟ -

 .وقتي آدم وارد بازي عشق مي شه درباره كم و زياد بهائي كه بايد بپردازه فكر نمي كنه -

شايد دارم بخودم دلخوشي مي دم ولي من در تو خيلي عميقتر بود اما نمي دونم چرا او را : پك عميقي بسيگارش زد احمد

 انتخاب كردي

ياد آن روزها افتاد كه تنها بخاطر دروغي كه گفته بود، يكسره احمد را از خود راند و سرنوشتش را از بيخو بن تغيير  اشوك

 .داد

 .كه هنوز هم در چهل و چند سالگي عشق آفرين بود بچشمان احمد دوخت  نگاهش

 تو به سرنوشت معتقد نيستي؟ -

ه ها، چهره اي كه هنوز هم رنگ عشق را نمايش مي داد، چشم از شوكا بر با موهاي فلفل نمكي، اندكي چاقتر از گذشت احمد

يك تردست شگفت انگيز، از درون كالهش خرگوشي بيرون مي كشيد . اين زندگي چه بازيها در آستين دارد . نمي داشت

 !واز آستين كبوتري و از سينه اش يك پروانه

 :سري تكان داد احمد

 !شايد سرنوشت و شايد هم ماجراي جوئي هاي جواني و نوجواني -

وقتي ديدم زندگي مي كني و هر بار مي ديدم ! بتو فتم هر وقت درموندي و از اين پسر جدا شدي روي من حساب كن يكروز

هم بهترين  مي بيني كه عشق تو هنوز... صاحب فرزند ديگري شدي خودم را نشان ندادم اما حاال وضع فرق ميكنه شوكا

 !قلبم را ! جايگاه تنم را روشن كرده است

 

 23فصل

بيرون رستوراني كه شوكا و احمد پشت ميزش نشسته بودند حالت خاصي گرفته بود با اينكه كولر آبي كار مي كرد اما  فضاي

مردم از فشار و زور گرما  بيرون از رستوران ،. گر زبان داغش را از الي درها و پنجره ها بدرون مي انداخت و آزار مي رساند
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زندگي آدمها در عبور از چهار فصل، نمونه اي از فراز و نشيب . يا ساختماني برسانند يمي دويدند تا خود را به سايه درخت

هائي بود كه در طول روزها و شبها، به نوعي تحمل مي كردند هر فصلي به بهانه اي ، يا از گرما و سرما و يا از باد و باران مي 

در حقيقت تمام عمر آدمها در طلب چيزي مي . ريختند تا به آسايشي كه در خيال جستجو مي كردند برسند و نمي رسيدندگ

 .ر، وقتي به آن مي رسيدند بازهم ناراضي و پريشان از آن فرار مي كردند]گذشت كه دست آ

انزده سالگي اش مي ديد، خوش قد و باال، چابك همچنان روبروي شوكا نشسته بود و او را نه در قالب امروز، بلكه در ش احمد،

رفتار، خوش ادا، كه وقتي دهان مي گشود تمام اجزاي صورتش مي خنديد چشمانش چنان گرم و گيرا بود كه مخاطب را 

جادو ميكرد، عطر و بوي تن و بدنش وام گرفته از جلگه سرسبز چايجان ، به مانند عطر پونه هاي كوهي خواستگارانش را 

احمد هنوز هم مانند هر عاشقي كه به وصال معشوق نمي رسد، او را در همان قالب سني . و مست بدنبالش مي كشيدگيج 

 .گذشته ها مي ديد

اينهمه زجر و شكنجه رو بخاطر چه چيزي تحمل مي كني؟ تو هم مثل هر زن ديگري حق و ! بيا با من زندگي كن! شوكا  -

تو بعد از يك عمر سوختن و ! چقدر مردن و زنده شدن و دوباره مردن برا بچه ها چقدر فداكاري؟! حقوقي از زندگي داري

 !همين چند صباح باقيمانده را هم از دست دادي يتا چشم بهم بزن! ساختن بايد كمي هم بخودت برسي

به شبي كه . همانطور كه احمد زير و بهم هاي تلخ زندگي گذشته اش را نقاشي مي كرد به گذشته ها سفر كرده بود شوكا

بخاطر شرايط مخصوص زندگي اش و براي اينكه ريشه و هويتي براي ارائه به احمد و خانواده اش نداشت، در اوج خواستنها و 

شبي كه تا بامداد در آپارتمان كوچكش در خيابان الله زار نو، ضجه زد و به خداوند . آرزوهاي عاشقانه اش از احمد گريخت

 ...و برگ آرزوهايش را در سينه نورس و كوچكش بسوزاندمتوصل شد تا ريشه و شاخ 

آنطور كه مي گي هميشه از سر عشق و ! از زير و بم زندگيم آگاهي "حتما! براي زندگي با تو ديگه خيلي دير شده! نه احمد -

گين بال، در انتظار عالقه زير ذره بينت بودم حاال بعد از سفر بي بازگشت حميد، شش تا بچه خوشگل، شش تا پرنده زيبا و رن

آدمها اگه از اولش مي دونستن زندگيشون به كجا مي كشه، شايد حساب شده تر  نند،بازگشتم به آشيونه ، جيك جيك ميك

يكي از پرنده هام كه پروازش داده بودم به لونه برگشته، افسرده، دلمرده، فريب خورده ! تصميم مي گرفتند چه بايد بكنند

 !خشك نكنم تو خودش مي ميرهاگه يه روز اونو تر و 
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 ...احمد در رنگ تيره و كبود ياس، در هم فرو رفته بود چهره

 ولي شوكا، بازهم مي گم خودتو چي؟ تو هيچ حقي به گردن اين زندگي نداري؟ -

 .قطره اشكي كا از كنار بيني خوشتراشش به نرمي مي لغزيد گرفت شوكا

حتي ! زمونه هم گرفتار تغيير شده ! هيم، من و تو هم خيلي تغيير كرديمچه بخواهيم و چه نخوا! خواهش مي كنم احمد -

اون سالها من و تو تنها بوديم، تكدرختي روي تپه ! سنگ و كلوخي كه آن روزها رو پشت شون راه مي رفتيم تغيير كرده

يم، چه بخواهيم و چه سپيد رو هر روز صبح توي موهامون مي بين هايحاال هر دو تامون يك مشت تار! بهشت خيال جوني

زور يك نفر به شش نفر نمي رسه، ! نخواهيم خط و خطوط پيري از راه رسيدن، حاال من يكي يكدونه آنروزها، شده ام هفت تا

! مي كنم تنهام بذار خواهش! تازه اگه ما آدمها مسئوليت هامون رو فراموش كنيم توي اين دنيا، سنگ روي سنگ بند نمي شه

 جدا افتاديم ما از سرچمه ازهم

قطرات اشك چون خورده ريزهاي بلور، در آن دو چشم قشنگي كه روزگاري آهوان چين و ختن را هم شرمنده مي  احمد،

شالق بي ترحم زمانه بر سر و صورت احمد هم شيارها انداخته بود با اينهمه از خود مي پرسيد چرا . ساخت تماشا ميكرد

بازي ميكند؟ درست مثل گربه اي كه موش گرفتار را براي تفريح  نهاينطور بيرحماروزگار با موجودات نازنيني چون شوكا 

 .باال و پايين مي اندازد ولي سرانجام يكروز اسير خود را مي بلعد

 !شوكا ، مي خوام ازت سوالي بكنم كه هيچوقت منو تنها نگذاشته و هميشه آزارم داده  -

 .هان سفت و چوبي شده بودجرعه اي نوشابه بدهان گرفت زبانش در د شوكا

 چه سوالي احمد؟ -

 :چشم در چشم شوكا دوخت و بعد پرسيد احمد

چرا از من فرار كردي ؟ منكه آنطور ديوونه و مجنونت بودم تنها گذاشتي و ورفتي و بعدش با پسري ازدواج كردي كه  -

 هزاران بال سر تو و خودش آورد؟

 :آه سردي از درون سينه بيرون داد شوكا

توي اين مسير پر پيچ و خم ! من گناه را به گردن هيچمس نمي اندازم ! ايكاش اين سوال رو از من نمي كردي! احمد -
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متاسفانه اغلب مردم براي فرار از مسئوليتهاشان دنبال يه ! زندگي به اين نتيجه رسيدم كه هر انساني مسئول اعمال خودشه 

 !بگردن اون بيچاره بندازن شتر قربوني مي گردن كه بار همه اشتباهاتو

 .سخن شوكا را قطع كرد احمد

 يعني تو خودتو مسئول مي دوني؟ -

 .انگار چيزي سنگين به مغزش فشار مي آورد. سرش را در ميان دو دستش گرفت شوكا

 .اساسي نداشتمن برا اينكه زندگي خودمو، غير از آنچه بود، پيش تو جلوه بدم ، حرفهائي بتو زده بودم كه پايه و ! بله  -

 شوكا؟ "مثال -

البد حاال فهميدي ! اينكه من با پدر و مادرم زندگي ميكنم، برادرام اگه بفهمن كه با تو آمد و رفت دارم خيلي غيرتي ميشن -

 .پايه و مايه اي نداشت "كه اون حرفها اصال

 .احمد هم حاال پر از اشك شده بود چشمان

اين نقطه قوت زندگي تو بود، توي حرفم نيا، تو اون حرفها رو سر هم كردي كه من  ولي! خيلي دير اين موضوع رو فهميدم -

اي كاش من كمي كنجكاوي ميكردم و بتو مي گفتم كه هيچوقت درباره ت فكر بد نكردم و همينكه ! درباره ت خيال بد نكنم

 .م با ارزشهاجازه نده در خونه تو بزنه خيلي ه دشمي خواهي پاك و شريف بماني و هر مردي بخو

 .سرش را بلند كرد و در چشمان به اشك نشسته احمد خيره شد شوكا،

 يعني اگه مي فهميدي كه من يه دختر تك و تنها و بي كس و كارم برات مهم نبود؟ -

 .سرش را پايين آورد احمد

چون ! منم مسئوليت اين شكست رو بر عهده دارم! همينطور بود ، ولي افسوس كه منهم مثل تو جوان و خام بودم "بله، قطعا -

كافي بود با كمي كنجكاوي از ماجرا سر در بيارم و بتو بگم كه داري اشتباه مي كني آن وقت قضيه شكل ديگه اي پيدا 

 ....ميكرد

طوالني بفكر فرو رفت، هزار اما و اگر در كاسه سرش صدا مي داد اما  "ان احمد مدتي نسبتابا شنيدن اين سخنان از ده شوكا

 :ر در چشمان احمد نگاه كرد و گفت ]دست آ
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همينقدر هم مي دونم كه نشستن و برگور خاطرات ! اما گذشته را هيچوقت نمي شه دوباره زنده كرد! شايد تو درست بگي -

 !دثي كه اتفاق افتاده نمي دهاشك ريختن هيچ تغييري در حوا

و بعد از ! احمد ديدار به قيامت: طوري نگاه ميكرد كه گوئي ميگفت! خسته و متفكر و اندوهگين. از پشت ميز بلند شد شوكا

گاهي آدمها خودشان زندانبان .... احمد دو سه قدم پشت سرش دويد اما خودش بر پاهايش زنجيز زد. در رستوران خارج شد

 ....بر زبان آورد رافقط توانست آخرين جمله اش . دخود مي شون

 ...تا زنده ام به عشق تو وفادارم! بازهم مي گم! عزيز دل احمد! شوكا -

حس مي كرد بغضي كه در گلويش پيچيده . اين مبارزه آخرينش با دل، بسيار سهمگين و سخت بود. به خانه بازگشت  شوكا

و فلسفه بنيادين زندگي، يكبار ديگر به عشق احمد پاسخ منفي داد اما آنكه در او به ياري حكمت . دارد خفه اش مي كند

بي انصاف آخرين شانس را هم از ! محبت مي كند بسختي مي گريست ودرونش بود، آنكه حتي در كهنسالي نيز طلب عشق 

 ...من گرفتي

آمدند و مي رفتند، سهم او از زندگي حاال  دوباره به زندگي عادي و روزمره اش بازگشت، دوباره سالها از پي هم مي شوكا

مادري كه هيچوقت خستگي نمي شناخت و يادش نمي رفت كه چشمان بچه ها، به . فقط كار كردن براي آينده بچه هايش بود

 ما چي آوردي؟ ايمادر امروز بر. دست و پاي او دوخته شده است

خودش كار مي كشيد كه هيچ زني در اين سن و سال اينقدر خود را  حاال زني پنجاه ساله بود اما آنقدر از. شصت و دو بود سال

 .زير فشار نمي گذارد "و روحا "جسما

 .بسرعت او را به بيمارستان قلب رساندند. هنگام كار در آموزشگاه ، ناگهان گرفتار درد قفسه سينه شد يكروز

پزشك ! حمل كرده بود، فرياد مي زد خسته ام شوكا كه از سه سالگي بار عظيمترين رنجها و دشواريها را با خود قلب

 :بيمارستان به شوكا گفت

نمي گم كه بايد بقيه عمر را در رختخواب بخوابي، ولي به تو تصيه مي كنم از بار كردن اين همه فشار روي قلبت حذر ! خانم -

 !وگرنه سكته دوم خيلي زود از راه مي رسه! كن

 !نرسونم نمي ميرمتا بچه ها مو بثمر : لبخندي زد  شوكا
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او فقط توانست چند . به اجبار از كار افتادگي گرفت و با فرزندانش در آموزشگاه خداحافظي كرد و بخانه بازگشت شوكا

روزي خود را راضي به گوشه نشيني كند هنوز فرزندانش به او نياز داشتند و او از آن دسته زناني بود كه بيكاري بيشتر از 

هم منشي بود و هم . درست دو هفته بعد از بازگشت به خانه در مطب يك پزشك مشغول كار شد بيماري نابودش مي كرد

 .دوباره، همانطور كه به بچه هايش گفته بود، كار از او يك موجود زنده و سرحال ساخت. دستيار پزشك

قهاي خانه مادرع افتاده بود از پي سال ميگذشت، هادي پسر بزرگش همچنان افسرده و در خود فرو رفته در يكي از اتا سال

بهمن دومين فرزند شوكا، . اما پنج فرزند ديگرش شاد و لبريز از غريزه زندگي، راه خود را در رگه هاي حيات مي گشودند

آنها كه در پانسيون شوكا دوره دانشگاهي خود را طي كرده و براي خود شغلي  مهه( حاال به ياري يكي از پانسونرهاي شوكا

 .در تاسيسات نفتي جزيره خارك مشغول بكار شده بود) ز اين مادر مهربان را فراموش نمي كردندداشتند هرگ

شوكا كنار فرزندانش نشسته و گرم گفتگو بود كه بهمن در خانه . از روزهاي بهار سال هزارو سيصدو شصت و هفت بود يكي

 :را بصدا در آورد

 !من اومدم! مادر -

. خت اين پسرش هميشه در چهره و اندام متناسبش ، نوعي قدرتو چيرگي ب خود داشتنگاهي به چهره بهمن اندا شوكا

آن روز چهره اش از هميشه گلرنگ تر بود و چشمانش برق . بنظر مي رسيدكه هرچه اراده مي كند، بچنگ مي آورد

و تند لقمه اي درست  مادر نشست و همانطور كه تند هساك دستي اش را رها كرد، با كفش كنار سفر. مخصوصي مي انداخت

 :مي كرد و فرو مي داد گفت 

 !مادر من عاشق شدم -

اين را هم مي دانست كه به هايش حق  "يك بچه عاشق، كنار خانه افتاده بس نيست؟ اما ضمنا. شوكا در سينه لرزيد دل

 .ه خواهند شدانتخاب جفت را دارند و هر كدام بموقع و با حرف و حديث تازه اي از عشق وارد اين گود مبارز

 .به مادر فرصت سوال كردن نداد بهمن

ماهر دو همديگر رو دوست داريم، قسم خورديم كه اگه ! نمي داني شيوا چقدر خوشگله ، يه پري درست و حسابيه! مادر -

 !دنيا زير و رو بشه باز هم مال هم باشيم
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 !آخرين نسل عاشقان! لبخندي زد همه بچه هايم از پدرشون ارث بردن شوكا

 از كجا پيداش كردي؟ پدر و مادرش چيكاره ان؟! پس اسمش شيواست -

 .به قلبش اصابت كرده بود در خروش و هيجان بود "از خدنگ عشق كه مستقيما بهمن

مادر، از اسم و رسمش نپرسين، از خودش بپرسين، بايد يه روزي اين پري دريايي را بردارم بيارم تا ببيني كه چقدر  -

 !زيباست

م نگران و هم خوشحال بود اين شور عاشقي بهمن از همان جنس جنون عاشقي پدرش هست خدا كند مشكل آفرين ه شوكا

 .نباشد

 !همين امروز! مادر بايد بري خواستگاي -

 !بنشين پسرم، آتشت خيلي تنده -

 :دوباره تكرار كرد بهمن

 .همين امروز -

دوباره حميدش را برابر خود مي ديد كه كارد بر حلقش گذاشته بود و مي گفت همين امروز طالق بگير چون مي خوام  شوكا

 ....با دلبر ازدواج كنم

چشمش از عروس اول خانواده ترسيده . بزحمت بهمن را راضي كرد تا اول شيوا را ببيند و بعد به خواستگاري اش برود شوكا

 .، شانه بشانه بهمن وارد خانه شدبود عصر همان روز شيوا

 

سراپاي عروس دومش را برانداز كرد زيبا بود او مي ديد كه پسرانش در انتخاب جفت امتياز اول را به زيبايي مي  شوكا

ناهيد همسر هادي هم زيبا بود اما حسابگر و پر از عطش مالك و مال، اما اين يكي؟ دوباره به شيوا كه شرم رو و آرام . دهند

چشمان بادامي شكل و . يكنوع تعادل و تناسب در همه اندامهايش بچشم مي خورد. ار بهمن ايستاده بود نگاهي انداختكن

عسلي رنگ، بيني كشيده و مستقيم، پوست و لباني خوشرنگ، تن و بدني پر ازخون و رنگ جواني كه مي توانست بهمن را در 

 .اشدهمان نخستين برخورد به جنون عاشقي مبتال كرده ب
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 .آنها در دوره دانشكده همديگر را ديده و دلباخته بودند. عروس آينده اش را بوسيد شوكا

مرفه اي برخوردار  "خانواده شيوا از زندگي نسبتا. فردا شب، پس از پايان ساعت كار، باتفاق بهمن بخانه شيوا رفت شوكا

ادر شيوا، مانند دو موكل عذاب، سينه جلو داده و خشمگين و بودند ، پدر و مادر شيوا بسيار آرام بنظر مي رسيدند اما دو بر

جوانهاي مهاجم و ستيزه جوئي بنظر مي رسيدندو شوكا از همان برخورد . مي كردند اناراضي خواستگار خواهرشان را تماش

با صداقت سواالتي مي كردند كه بيشتر قصدشان تحقير بهمن بود تا كسب آگاهي از شغل و كارش شوكا . اول نگران شد

اين نوع صداقت و آزادگي را هم  اهميگشي ، دفتر زندگي خودش و بچه ها را پيش روي خانواده شيوا گشود اما برادران شيو

در آن ! سه روز بعد از ماجراي خواستگاري، برادرها پيام دادند كه خير، ما خواهرمان را به بهمن نمي دهيم. نمي پسنديدند

اگر بهمن يك عاشق و خواستگار عادي بود الاقل براي مدتي سوكوت مي كرد تا شيوا ! دخانواده حرف حرف برادران بو

ها را جلب كند اما بهمن يكپارچه درگير آتش سوزيهاي عشق بود و لحظه به لحظه شعله هاي عشق در تار و  درموافقت برا

عاشق را سخت دوست مي داشت و او اين پسرك . شيوا نيز دست كمي از بهمن نداشت. پودش باال و باالتر مي گرفت

در خود مي گرفت اما شوكا سخت نگران بود او  ماخگرهاي عشق كه مدام از سينه اش جستن مي كرد، فضاي ذهن او را ه

يكروز مادرش . او اشتباه نكرده بود. مي دانست كه سرانجام جنون عاشقي بهمن را به تصميم گيريهاي خطرناك مي كشاند

 :خورشيد به او خبر داد

 !نگرون نباش! بهمن و شيوا اينجا پيش مان! شوكا -

 :فرياد زد "تقريبا شوكا

 !چي چي را نگران نباشم مادر؟ برادران شيوا خون بپا مي كنن -

 .ماهيگير هنوز ماهيگيري شجاع و چابكدست بود دختر

 !شيوا را برا نوه خوشگلم عقد مي كنم "و شرعا "فردا مي رم رامسر رسما -

 :توي تلفن داد كشيد دوباره شوكا

 فكر آخر و عاقبتشو كردي؟ -

 ...ماهيگير، دختر توفانهاي دريايي بود و ديا دلي مي كرد خورشيد
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 .خودم براشون يه جشن درس و حسابي مي گيرم -

بهمن و شيوا در محضر رسمي رامسر به عقد وازدواج در آمدند، شب هنگام براي نوه . بزرگ بقول و قرارش عمل كرد مادر

دختر ماهيگير مي خنديد و عروس و ! سي ، چهل مهمان، يك اركستر محلي و كلي ريخت و پاش. ش جشن مفصلي گرفتا

 !و پسغامهاي تهديد آميز برادران شيوا بود امداماد را مي بوسيد درحاليكه شوكا در تهران گرفتار پيغ

 !اشون پاك مي كنيماين لكه ننگ را با خون هر دوت! شوكا خانم، ما هر دوشونو مي كشيم  -

 چه ننگي، چه عمل خالفي؟! زن و شوهر شدن "آخه بهمن و شيوا رسما: التماس مي كرد شوكا

و شيوا ماه عسل خود را در پناه چتر حفاظتي دختر ماهيگير و آقا عبداله مي گذراندند، روزها همچون زنبورهاي جوان  بهمن

ختچه ها مي مكيدند و روستائيان و جهانگردان را از حضور خود عسل، در كوههاي جنگلي رامسر ، شيره حيات را زا در

 ......بدرون خانه مادر لغزيد منيكروز صبح زود بود كه به. بهيجان مي كشيدند

 !مادر، بيا دوباره برو خواستگاري شيوا -

 .اخمهايش را در هم كشيد شوكا

 بحق چيزهاي نشنيده ، شما حاال زن و شوهر رسمي هستين آنوقت من برم خواستگاري؟ -

 .به كله جوان و پر باد بهمن و شيوا افتاده بود تا ابد كه نمي شود از خانواده دور بود فكري

 .با شور و شوقي شگفت انگيز برنامه اش را براي مادر شرح داد بهمن

با هم ازدواج كرديم، ولي براي  "بگو كه من و شيوا رسما. رو با خانواده شيوا حرف بزنمادر، بگذار بگم نقشه م چيه؟ ب -

 .حفظ آبروي شما حاضريم دوباره برنامه عقد و ازدواج را تكرار كنيم

 ....غش غش خنديد شوكا

 .يعني ميگي كه از خواستگاري تا مراسم عقد و ازدواج را دوباره از سر بگيريم -

 .بله مادر، كسي كه در تهران نمي دونه ما زن و شوهر شديم -

دخترشان در چنگ بهمن . روز پس از آن گفتگو دوباره شوكا به خواستگاري رفت اما اين بار برگ برنده در دست او بود سه

 .زندگي مي كرد
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 .هتل ماكان شمال گذاشته شد شيوا چاره اي جز تسليم نداشتند قرار برگزاري جشن عروسي براي يكماه بعد در خانواده

باتفاق اعضاي خانواده براي شركت در جلشن ازدواج بهمن و شيوا به شمال رفتند همه چيز مرتب و عالي بود و تمام  شوكا

بهمن و شيوا، دو كبوتر شاد و جوان در ميان جمعيت انبوده جشن . رسم و رسوم ازدواج خانواده هاي ايراني رعايت مي شد

يدند كه ناگهان دو سه نفر به بهمن حمله ور شدند، شوكا جلو دويد، او زني نيود كه در هنگامه خطر بيهوش عروسي مي خرام

برادران متعصب بوعده خود عمل . وقتي خودش را روي فرزند انداخت، از بازوي بهمن خون فواره مي زد. بر زمين بغلتد

 .مي كردند يتده داماد ايستاده واز او حماكرده بودند اما اين بار ، پدر و مادر شيوا در كنار خانوا

وقتي پانزده بخيه به بازوي بهمن زدند شوكا . را به بيمارستان بردند، شوكا يك لحظه از دومين يادگار حميد غافل نبود بهمن

 .كنار تخت بيمارستان ايستاده و او را نگاه مي كرد

 !تبريزي ها هميشه بايد قرباني عشق بشن -

شيوا رنگ پريده . روي جواني را نداشت كه تحمل هر فاجعه اي برايش ممكن باشد، رو به عروسش كردديگر آن ني شوكا

 .كنار بستر بهمن ايستاده بود، پره هاي بيني اش مي لرزيد و اشك در چشمان روشنش مي درخشيد

چه من از تو ‹ايستادن، ولي آ فاميل تو رگ تعصبشان خيلي تند مي زنه، خوشبختانه پدر و مادرت پشت تو محكم! ببين شيوا -

 .مي خوام چيزه ديگه ايه

 .خودش را در آغوش شوكا انداخت دو پرنده جوان و پير ، سر بر شانه هم گذاشتند شيوا

 !بگو چي مي خواي از من شوكا جان -

ه شد، يه وفاداري، ناهيد بچه منو خوشبخت نكرد، بچه م عاشقش بود، همه هستي خودشو زير پايش ريخت اما ديدي چ -

 !از خدا مي خوام تو عكسشو عمل كني. مرد به او دادم يه بچه افسرده و خونه نشين بمن برگردوند

 .چشم مادر، قول مي دم -

در كوران زندگي و گذشته از مرز شصت سالگي همچنان گشتيبان قدرتمند درياي توفاني زندگي اش بود او مي ديد كه  شوكا

ده و ناشناس از خود بروز مي دهند در ميان تمام خصايص زندگي كه نسل او به آن مفتخر جامعه و آدمها تغييرات گيج كنن

اين پول لعنتي است كه هزاران توطئه و دسيسه شكل مي گيرد و با  امونبودند، تنها پول داشت حرف اول را مي زد پير
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النش به آن نام گوهر عشق داده بودند، بيرحمي پنهان و آشكار به اجرا گذاشته مي شود در كيسه حيات، آنچه او و هم نس

و اخالص كه نسل پيشين در  تبكلي ناپديد شده است اما بچه هاي او غير از ديگرانند، همه شان گوهر عشق را با همان صداق

خود نهفته داشت، در سينه حفظ كرده و بي پروا و بدون ترس از گرگهائي كه در كمين اين بره هاي صادق خداوند نشسته 

اولين فرزند و صاحب درخشنده ترين . رين نسل عشاق اين دوره و زمانه اند]بدون شك بچه هاي من آ. عرضه مي دارنداند 

و افسرده روي دستش مانده بود و هر بار كه او را با گردن كج و سري افتاده و زباني خاموش و  وردهگوهر عشق حاال سرخ

دومي را بخاطر عشق . هاي معشوقه هاي اين زمانه بĤسمان مي رسيد بسته در گوشه خانه مي ديد فرياد دردش از دوروئي

سال هزار و سيصد و هفتاد بود كه ماهيگير پير با . آمدصادقانه اش با چاقو مي زنند و معلوم نيست بر سر بقيه چه خواهد 

ندگي ناپدري اش بود ما او شوكا وارث مطلق ز. صدائي شكسته و بيرمق به او خبر داد كه آقا عبداله بسفر آخرت رفته است 

. كسي نبود كه دست روي مال و ملك آقا عبداله بگذارد و گره هاي فراوان زندگي اش را با آب و ملك ميراثي بگشايد

بسرعت به مادر پيوست، شگفتا كه آن خورشيد قدرتمند جسور اينكه به موجودي افتاده و نيم مرده بدل شده بود او سالهاي 

چشمه جوشان عشق كه هرگز از چوشش باز نماند نوشيده و حاال در چشم بهم زدني، چشمه خشكيده طوالني حيات از يك 

شوكا سعي .را در پهنه حيات خود بيايند اما ماهيگير پير، ديگر هيچ اميدي نداشت يبود، شايد جوانترها بتوانند چشمه ديگر

ور كند، و اينكار را با دقت و وسواس به انجام رساند اما كرد با ساختن ويالئي جديد، خورشيد را از فضاي زندگي گذشته اش د

داشت جدا نمي شد و همين بيتابي ها مايه  هخورشيد در خانه جديد نيز يك لحظه از خاطره هاي قشنگي كه با آقا عبدال

ار بار معالجعه يا بيماريها مي شد و شوكا اغلب او را به تهران منتقل مي كرد و در بيمارستاني بستري ميكرد در حقيقت هر ب

عمل جراحي مادر، قطعه اي از ارث و ميراثش را مي فروخت و درتحمل هزينه هاي خورشيد خم به ابرو نمي آورد اگر 

 .او رادر هشت ماهگي رها كرده و رفته بود او تا آخرين لحظه خورشيدش را روي چشم ميگذارد خورشيد

 24 فصل

وانش آزارش ميداد، خطوط رنج و درد و حادثه پشت حادثه كه بر سر او نازل قدم به شصت و چهار سالگي گذاشت، زان شوكا

حاال غير از كار در مطب يك پزشك . مي شد، چهره اش را در هم شكسته بود اما توان روحي اش يك لحظه كاهش نمي يافت

وكا چون رودخانه اي كا زندگي ش. شده بود را هم بر عهده داشت غزيمشهور، پرستاي از بانوي محترمي كه دچار سكته م
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گاهي تند آبهاي بهاري به طغيانش مي كشيد و گاه در دشتي هموار ، بنرمي حركت مي كرد، با همه فراز و فرودهايش مي 

مطب به خانه  تعطيليگذشت، اغلب صبح زود و پيش از برخاستن بچه ها از بستر از خانه بيرون مي زد و شب هنگام بعد از 

 :يكروز پسرش كامبيز برايش يادداشتي روي يخچا گذاشته بود . بچه ها در خواب بودند برمي گشت كه باز اغلب

دلمان برايت . شب دير وقت بخانه مي آئي و صبح زودتر از ما از خانه رفته اي. گاهي روزها مي گذرد و تو را نمي بينم! مادر

 !!تنگ شده الاقل نامه اي بنويس و از حال و روزت ، بچه ها را خبر كن 

 تو پسرت كامبيز فداي

اما شوكا خستگي ناپذير، بر گرده زمين سنگالخي زندگي اش پا ميگذاشت و مي رفت گرچه گاهي از پوست پاهايش  و

دختر . حاال بخشي از وقتش صرف خورشيد مي شد. حساب همه را داشت، به نيازهاي همه پاسخ مي داد! خونابه مي ريخت

زمان طعم آغوش مادري به او ‹ محروم كرده و هرگز در آ درياهگي آنگونه از نعمت مازيباي ماهيگير كه او را در چند م

نچشانده بود حاال خودش را به آْغوش دختر انداخته بود شوكا با همه گرفتاريها هر هفته بسراغ خورشيد مي رفت و به 

بيمار و  ايا نداشت، هر روز بگونه خورشيد، طاقت جدائي طوالني از آقا عبداله ر. زندگي اش رنگ و روي تازه اي ميزد

عمل جراحي پي در . بستري ميشد، مي خواست راهش را به سرزميني كه حاال آقا عبداله روي آن زندگي مي كرد، كوتاه كند

براستي خورشيد بسوي غرب مي رفت، هيچ نيروئي قادر نبود جلو غروب خورشيد . پي روي خورشيد، پاسخ درستي نمي داد

تنها بند ارتباط با گذشته اش هم بريده . كرد و چشمان شوكا در ساهي گم شد وبشب خورشيد خيلي آرام غررا بگيرد و يك

شد اما او هم خورشيدي بود كه پس از شب تاريك زندگي دوباره از شرق طلوع مي كرد و زندگي فرزندانش را به نور حضور 

 .خود روشن مي نمود

در خود داشت مانند همه حوادث تلخ زندگي اش پشت سر گذاشت اما وقايع مرگ مادر را هم با همه اندوهي كه  شوكا

زندگي فرزندان، هر كدام بهنگام وقوع كتاب حداثه اي مي گوشدند فرهاد سومين فرزندش را در كار عشق و عاقي چندان 

او در . را خون ميكرد بسراغش مي آمد و دل مادر و همسرش يكبارمادر را بستوه نياورد، اما زخم جبهه جنگ هر چند وقت 

محيط كار محبوب همه بود، قدرت مديريت فوق العاده اي داشت اما تا مي آمد مسئوليتي را بپذيرد چند روزي بستري مي 

در برابر بچه  فشغم افسردگي طوالني هادي و زخم كهنه فرهاد هميشه روي دل شوكا بود ولي متحمل و بردبار به وظاي. شد
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حاال نوبت كامبيز بود كه عشق را با تمامي عظمت و همه گرفتاريهايش مزه كند مشكل او در  هاي ديگرش عمل ميكرد و

تفاوت مذهبي، يكي از پيچيده . دنياي عاشقانه اش با برداران ديگر تفاوت خاصي داشت او عاشق يك دختر آشوري شده بود

اسم دختر آنيتا بود و با اينكه . ي بسته بودآمد و رفتهايش دل به دختري آشور مبيزدرترين مشكالت عشاق جوان است، كا

تسليم نگاه مردان مذاهب ديگر نمي شوند، اين دختر خيلي زود خود را بدست امواج عشق  "اقليت هاي مذهبي معموال

بود تاييد مي كرد اما خانواده  خالصشوكا اهل تساهل بود، عشق را در هر قالب و رنگي اگر صادق و . پرشور كامبيز سپرد

رين نسل عاشقان، براي رسيدن به آنيتا خستگي ]كامبيز در سلسله آ!..... تا زير بار نمي رفتند، كبوتر با كبوتر ، باز با بازآني

ناپذير مي جنگيد و مي گفت عشق مذهب رندان جهان است و عشق پاك ، آفريده خداوند و از حمايت مهر آميزش 

ادث تكان دهنده اي كه مي توانست فاجعه اي ببار آورد، كامبيز و آنيتا سرانجام پس از خل داستانها و حو. است ربرخوردا

حقانيت عشق و انتخاب خود را به كرسي نشاندند، شوكا كوله بار تجربياتش را براي عروس آشوري اش گشود، آنچه مي 

تي آنها را دست بدست وق. زيانبار باشد برايشان بازگو كرد ستدانست و آنچه براي عشق و كانون گرم عشقي شان مي توان

 ....هم داد و بخانه برگشت ، فرانك را صدا زد

حاال ما از يك ) گرچه يكي شان بصورت تكه اي گوشت زنده در خانه بود( پسرها رفتند ! مادر ، حال من ماندم و تو و پري -

 .جنس و نوع، شايد بهتر بتونيم باهم كنار بيائيم

چشمان درشت و طالئي . تر مي نمود، زيبائي فوق العاده اش، مشكل اصلي بودهر قدر بزرگتر مي شد، مشكل ساز  فرانك

رنگ، ابرواني به غايت هاللي ، موهاي بلوند و لب و دهاني كوچك و گرم و خوشرنگ كه هر بيننده اي را محسور خود مي 

رشان داشتند، دختران هم اگر پسران شوكا همانندي هايي با پد. تكرد و هر قدم جوانه عشقي در دلها مي كاشت و ميرف

شباهت هاي سرنوشتي بسيار با مادرشان نشان مي دادند، درست در شانزده سالگي و همان سنيني كه احمد مهندس دخانيات 

و با پشتيباني خانواده  دكنار شوكا ايستاده و براي ازدواج با او پاي مفشرد، عاشق و خواستگاري سمج بر سر راه فرانك ايستا

 .پر شورش مي گفت من فرانك را مي خواهم، به هر قيمتي كه باشدثروتمند عشق 

 

يك دلشوره بر دلشوره هاي ديگر . حاال خيلي زود است! نگران شد، فرانك من كوچك است، آسيب پذير است، نه شوكا
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 :عاشق دست بردار نبود، يكروز با خانواده اش براي خواستگاري در خانه را كوبيد، شوكا پرسيد! اضافه شد

 كيست؟ -

 .بود خواستگار

 :اختيار ياد روزهايي افتاد كه به حميد مي گفت بي

 كس كسونش نمي دم به

 همه كسونش نمي دم به

نكند مي خواهيد همان بالئي كه خانواده تبريزي بر سرم آوردند بر ! دخترم كوچك است! خواست فرياد زند، برويد مي

 .....سرش بياوريد

خانواده اش، هر بار كه بديدن فرانك مي آمدند دست و گردنش را پر از طالع مي . جوان شاغلي بود به اسم جواد خواستگار،

كردند، هر كدام از اعضاي خانواده گردن بندي، النگوئي، گوشواره اي به عروس آينده هديه مي كردند و مي گفتند مهريه 

ولي شوكا هنوز هم مي ترسيد، دلهره يك لحظه او را ! ش داريد قبولزندگي ا يهرچه بخواهيد به روي چشم، هر شرايطي برا

آرام نمي گذاشت، من زن ترسوئي نيستم، آن زمان كه در همين سن و سال پاسخ بله دادم كوهي از تجربه پشت سرم بود، 

تر نازك تن و نازك اين دخ د،زندگي ام را بدون مادر و پدر و قوم و خويش روي انگشتانم مي چرخاندم كه آن بال سرم آم

خيال من،در حرير سينه ام خفته، معناي مبارزه زندگي هنوز در فرهنگنامه اش ثبت نشده ، نه، حاال بگذاريد كمي 

خواستگار مي آمد و مي رفت، مثل لوكوموتيو، قدرتمند بود، نگاهش در همه چيز نفوذ ميكرد، ! بيشترهمديگر را بشناسيم

برادران نگران خواهر شدند . نده مي شد كه به نوعي خانواده شوكا را متوحش مي ساختاش خوا رهاراده و تصميمي در چه

نگاههاي اين مرد يك نوع قدرت آزار دهنده اي دارد، مثل مته سوراخ ميكند، انگار هيچ چيز جز رسيدن بمقصد در ذهن و 

زدند و از نوع عقايد و برداشتهايش در باره مسائل  ميبرادران مي نشستند، با او حرف . روح او نمي تواند مانعي ايجاد كند

زندگي، كالفه بر ميخواستند آنها نيز مانند شوكا، نمي خواستند اين غزال زيباي خانواده را در بندي بياندازند كه از شدت 

حال و هوائي دارد  دسرانجام بهمن و فرهاد گفتند كه دل ما راضي به اين ازدواج نمي شود ، اين مر! استحكام ، خفه اش كند

جواد با همه امكانات مالي به دلش نمي نشست شغل و حرفه اش . كه نگرانمان مي كند شوكا هم ته دل با پسرانش همراه بود
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عالوه بر اين فرانك در تمام آمد و رفتهاي جواد به خانه، حتي وقتي هداياي . مستلزم سفرهاي طوالني بخارج از كشور بود

انگار كه همه اين آمد . ي گذاشتند بسيار خونسرد و بي اعتنا بود و هيچ هيجاني از خود بروز نمي دادگرانقيمتي پيش رويش م

شوكا، زن !... هم نام او، فرانك بود "و رفتها و ابراز احساسات براي جلب توجه دختر ديگري صورت مي گرفت كه تصادفا

سرانجام با فرانك خلوت . ين لحظه از او پنهان داشته بودبود، عشق را مي شناخت، و در پي كشف رازي بود كه دخترش تا ا

 .كرد

 !كدام صندقي رازدارتر و امانت دار تر از صندوق سينه مادر است؟ چرا حرف نمي زني! دخترم با مادرت حرف بزن -

 .چشمان قشنگش را در چشم مادر دوخت فرانك

براي ما بچه ها زحمت كشيدين كه هيچوقت بخودم اجازه  سكوت منو مي بخشي شما آنقدر خوب و مهربونين، آنقدر! مادر  -

 .نمي دادم كه با نظر تو مخالفت كنم

 ؟!حاال چيكار مي خواي بكني؟ زن جواد ميشي! خوب -

 !هر چه شما بخواهين -

 .دست دخترش را در ميان دستهايش فشرد شوكا

 !عزيز مادر ، اين توئي كه بايد ازدواج كني، نه مادرت -

 :سرش را پايين انداخت و گفت . و و خجالتي بودشرم ر فرانك

 .مادر من مهرداد را دوست دارم -

فرانك هم با رازهاي . دوست برادرش كامبيز بود هر وقت بخانه شان مي آمد نگاهش به فرانك، نگاه خواستن بود مهرداد

اني، من با چشم بد به خانه دوستم نمي اين نگاه زندگي مي كرد مهرداد ورزشكار بود و پايبند به اصول جوانمردي سنتي اير

بخواستگاري نيايند بخود اجازه نمي  "با اين خوي و خصلت، تا وقتي رسما انيچنين جوان "معموال! آيم ولي چه كنم عاشقم

مهرداد راز عاشقي را در دل نهفته بود، به هيچكس . دهند از دري كه بخاطر دوستي برويشان گشوده شده ناپاك وارد شوند

اين راز سنگين و طاقت فرسا حرفي نمي زد مبادا متهم به سوء استفاده شود اما دلش بيتاب بود، در خلوت خود هزارت از 

بيت شعر و غزل عاشقانه جمع كرده و مي خواند ودر خلوتكده اش بود كه نام فرانك را با احتياط به زبان مي راند و قربان 

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


 

 

كتابخانه نودهشتيا  اعتمادي  .ر –عاشقان نسل                                    

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٣

 .صدقه اش مي رفت

مهرداد مي دانست كه سفر به هند براي او . يم گرفتند كه او را براي ادامه تحصيل به هند بفرستندخانواده مهرداد تصم يكروز

شانس بزرگي است، مي تواند با مدرك تحصيلي بهتري به كشور بازگردد و يكراست به خواستگاري فرانك به خانه 

دريافته است چون فرانك هم نگاهش خالي  و مفهوم راز نگاهش را عنااو حس مي كرد كه فرانك م. آرزوهايش قدم بگذارد

از پيام نبود اما اگر به هند مي رفت و در غياب او براي فرانك خواستگاري مي آمد، آنوقت مرگ براي او گواراترين شربتها 

 .فراهم كرد يسرانجام فست. بايد با فرانك حرف مي زد الاقل قبل از مسافرت، با او قراري مي گذاشت. بود

خودت بهتر مي دوني كه چقدر دوستت دارم هميشه پيش خودم فكر مي كردم فرانك آنقدر باهوشه كه معنا و  !...فرانك -

 !....ميفهمه "مفهوم نگاههاي منو كامال

در بسياري از خانواده هاي ايراني، هنوز هم زبان . لبخند قشنگي بعالمت تاييد گفته هاي مهرداد ، روي لبهايش نشاند فرانك

 !چشمها كار دستگاه بيسيم را ميكنند. وت است و كالم و پيام عشق تنها از دريچه چشمها مبادله مي شودعشق، زبان سك

 :با استفاده از فرصت اندكي كه داشت ادامه داد مهرداد

اگه تا دوسال ديگه برگشتم ازدواج مي كنيم اما اگه برنگشتم ! خانواده ام دارن منو براي ادامه تحصيل مي فرستن هند -

 !اموشم كنفر

 ...نرم غمي پوشيده در شوالي عاشقي، چهره خوش تركيب فرانك را مرطوب كرد باران

 !منتظرت مي مونم حتي اگه ده سال طول بكشه! مهرداد  -

هيجان زده ولي سرشار از اميد عازم هند شد اما فرانك راز قرارداد نانوشته اي كه بين او و مهرداد، تنها در يكي دو  مهرداد

يان شده بود همچنان در دل پنهان كرده بود اما حاال كه مادر از او مي خواست تا حرف دلش را بزند بايد بار سنگين جمله ب

 ....دراز درونش را با مادر تقسيم كن

 .من و مهرداد با هم قول و قراري گذاشتيم! شرمنده ام! مادر  -

 .شوكا از نگراني گرد شد چشمان

 چه قول وقراري؟ -
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 :شوكا مطمئن بود كه فرانك تمام واقعيت را به او گفته است كمي آرام گرفت و گفت.سربسته اش را به مادر گفتراز  فرانك

چرا توي اين دوماه كه جواد پاشنه در خونه را از جا كنده ، كلي هديه و طال برات آورده ! فدات بشه مادر! عزيز دل مادر -

 يك كلمه حرف نزدي؟

 .يادش افتاد كه خودش هم در رابطه با احمد مانند دخترش عمل كرده بود بهنگام بيان اين جمله شوكا

 .خودم ترتيبشو مي دم! بسيار خوب  -

 .شوكا كفش و كاله كرد، همه هدايايي كه خواستگار به خانشان آورده بود در كيف بزرگش جا داد و بخانشان رفت فردا

خودتون مي دونين كه اگه يكطرف . روم سياه، فرانك زير بار نميره، تقصير من بوده كه از اول نظرشو نپرسيدم! شرمنده ام -

 .......قضيه تمايلي نداشته باشه، ازدواج خوبي از كار در نمي آد

خواستگاري بر آنها پوشيده مانده  شوكا، دوباره آرام گرفت، برادرها هم راضي تر بنظر مي رسيدند، اما راز فسخ قرارداد خانه

يكسال و نيمي از سفر مهرداد به . بود فرانك روزها را در انتظار بازگشت مهرداد از سفر هند ، در سكوت به شب مي رسانيد

هند گذشته بود هيچ نامه و نشاني از مهرداد نمي رسيد، اما دل عاشق، تا وقتي گرم و زنده اين حس زيبا را در جداره هاي 

نرنگش بگردش مي آورد، صبوري مي كند و فاصله وعده بازگشت ، كوتاهتر مي شد، فقط يكماه ديگر به بازگشت مهرداد خو

بود شوكا و فرانك وحشتزده به چشمان  اشكچشمهايش پر از . مانده بود كه يكروز كامبيز برادر بزرگتر فرانك بخانه آمد

 ....اشك آلود كامبيز نگاه مي كردند

 بالئي سرت آوردن؟ پسرم ، چه -

 .نشست اشكهايش را گرفت كامبيز

 ...دوستم مهرداد -

 .نتوانست صبوري اش را ادامه دهد فرانك

 چي شده؟ چه اتفاقي برا مهرداد افتاده ؟ -

 !مهرداد مرده  -

 ...نمانده بود كه فرانك يقه پيراهنش را بدرد و از ته دل فرياد بكشد چيزي
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 !خواهرتو بكشينه داري دروغ مگي، مي خواي  -

 .سعي كرد با آرامش سوال كند شوكا

 چرا چه اتفاقي براش افتاده ؟ -

 .سيگاري آتش زد  كامبيز

خم شدم ببينم كدوم جون مادر مرده اي زير خاك ! از جلو خونه شون رد مي شدم، ديدم جلو در خونه يه حجله گذاشتن -

 :جله ايستاده بود پرسيدماز جوانكي كه كنار ح! ديدم اعالن ترحيم مهرداده ! رفته

 چه بالئي سر مهرداد اومده؟ مگه مهرداد به ايران برگشته بود؟ -

. همانجا هم تصادف كرد! بله، مهرداد يكماه پيش ازهند برگشته بود اما يكراست رفت شيراز پيش فاميالش: گفت جوانك

به اتاق خودش پناه برد، او بزحمت در اتاقش  فرانك خيلي سعي كرد جلو انفجار اشكهايش را بگيرد، آرام از جا برخاست و

 .را در بالش فرو برد تا صداي گريه اش خانه را به آشوب نياندازد نشرا بست و بعد خودش را روي بستر انداخت و دها

مي دانست هيچ عاملي مثل اشك، غم سنگين مرگ عاشق را سبك نمي كند، فرانك را تا ساعتي تنها گذاشت و بعد به  شوكا

 .رش ملحق شددخت

 !دخترم، عزيزم -

 .وقت مادر و دختر دست در آغوش هم به زاري پرداختند آن

 !گريه كن دخترم، گريه كن سبك مي شي -

غروب شوكا دخترش را در بغل نگه داشته بود او خيلي خوب مي دانست كه در چنين شرايطي تنهائي چقدر درآور و طاقت  تا

پابه پايش اشك مي ريزم، دلداري اش مي دهم و نمي گذارم اين غم سنگين . گذارممن دخترم را تنها نمي ! فرساست، نه

 .شانه هايش را زير سنگيني بار خود بشكند

 .دو روز بعد از خبر حادثه مرگ مهرداد، پستچي نامه اي بخانه شوكا آورد نامه براي فرانك بود و امضاي مهرداد را داشت و

 

 خوشگل و نازنيم فرانك
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كه اينگونه بيرحمانه قلب نازك و روح پاك و معصومت را با انتخاب بدترين راه ممكن، خودكش، آزار مي  مي بخشي مرا

شايد اگر تو يكدختر معمولي و از آن پيش پا افتاده ها بودي و من هم مانند بسياري از پسران اين دوره و زمانه، تنها به . دهم

ه چنين كار شرم آوري نمي زدم و با فرستادن اين نامه بسوي تو، دست ب سبيدملذت شخصي و ارضاي خودخواهيهايم مي چ

 .اين اعتراف تلخ را با تو در ميان نمي گذاشتم

شايد اين اعتراف تو را نسبت به من بدبين كند، مرا جواني سست عنصر و ضعيف و بي اراده بخواني ، اما من ! فرانك متاسفم

خيلي ها از چنگ . از كمند اختاپوسي كه بدست و پايم پيچيده بود نجات دهمهمه تالشهايم را كردم ولي نتوانستم خودم را 

 .بدبختانه من نتوانستم ااختاپوس و كوسه نجات پيدا مي كنند ام

وقتي به هند رفتم تازه قدرت و شكوه عشقي را كه بتو داشتم مرا از حضور . مثل همه داستانهاي تكراري معتادان است ماجرا

. مي دانستم كه قلب من تا اين ميزان، تو را مي خواهد به اين سفر لعنتي نمي رفتم ولي ديگر دير شده بوداگر . خود اگاه كرد

بي تو هرگز نمي خواهم زنده باشم : را مي بستم كه رگردم و بپايت بيفتم و بگويم چمدانمشب و روز عذاب مي كشيدم، بارها 

در كشاكش اين مبارزه دروني بود كه دوست ناجوانمردي كنارم . بدهم و باز بخود نهيب مي زدم كه جواب پدر و مادرم را چه

بكش آن وقت چنان آرامشي تجربه مي كني  اغمهرداد چرا اينقدر به خودت سخت ميگيري، اين گرد را بدم: نشست و گفت 

اعماق اين مرداب نجس و و من نيازمند چنين آرامشي بودم، استفاده كردم و بدبختانه با سر تا ! كه هرگز در عمرت نديده اي

چيزي كه فكر مي كردم بمن آرامش مي دهد تا دوري و جدائي از تو را تحمل كنم، نه تنها آرامش . آلوده پيش رفتم

تحصيالتم را ناتمام گذاشتم و . را بمن نداد بلكه به هدفي كه بخاطرش تن به جدائي از تو داده بودم ضربه زد واهمدلخ

ن خودم را از شر اين اختاپوس نجات مي دهم بعد مي روم و در خانه عشق ابدي ام را مي زنم و برگشتم، گفتم اول در ايرا

نتوانستم، چه روزها كه ، آمدم و از دور تو را مي ديدم و هزار بار قربان  نمقلبم را زير پايش مي اندازم اما اعتراف مي ك

نمي گذاشت روي پايت بيفتم و ! معتادم!رياد مي زد معتادمصدقه ات مي رفتم اما سر روي آشفته و قيافه ترحم انگيزم كه ف

به من آرامش نمي داد  ديگرسرانجام وقتي از خودم مايوس شدم و اين گرد لعنتي هم . همه چيز را اعترافت كنم

كه بگذار اعتراف نم ! تصميميگرفتم كه شايد پيش از رسيدن اين نامه، خبر آن تصميم تلخ و حيرت انگيز را شنيده باشي

 !فرانك.... درست در لحظه اي كه مي خواهم بند نافم را از شكم اين زندگي پاره كنم تنها اسم تو را بر زبان خواهم آورد
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 هميشه خداحافظ براي

 بيست و پنجم فصل

به ثعلب سياه شبيه دشه . لباس گيرايي فوق العاده اي داشت‹ در ا. در عزاي مرگ مهرداد ، سه ماه لباس سياه پوشيد فرانك

شوكا اغلب به چهره خوش نقش و نگار دخترش خيره مي شد و در دل قربان صدقه اش مي رفت من در شانزده سالگي . بود

! و تو هم در همين سن و سال مجبوري در عزاي عشق خود سياه بپوشي مگذاشتاولين عشقم را با اندوه و گريه و زاري كنار 

 .وقتي سه ماه از مرگ مهرداد گذشت،شوكا سعي كرد لباس سياه را از تن و بدن سپيد دختر بيرون بكشد

 !تو دختر جووني هستي، خوبيت نداره سياه بپوشي -

 گرد لعنتي خالص كنه؟ ه چرا اينكارو كرد؟ چرا نتونست خودشو از چنگال اين]مادر آ -

 .سر دخترش رو بغل كرد و اشكهايش را گرفت شوكا

همه نوع آدم با خصوصيات و خلقيات مختلف در اين ديگ آش ! دخترم ، تا اونجا كه عقلم ميرسه دنيا آش در هم جوشييه -

هم اين اخالقيات متضاد و آدمهاي شجاع و ترسو، آدمهاي بي اراده و محكم، آدمهاي ناز نازي وخشن، اگر بخوا! مي جوشند

باهشون كنار بيائيم، زن اينطوري . بايد همه اينجور آدمها را بشناسيم "مخصوصا ابشمارم تا صبح قيامت ميتونم بشمارم، ما زنه

 .آفريده شده، حتي به دشمن جان خودش هم شفقت و مهر مي ورزه

 .نمي توانست با اندك تجربه اي كه دارد، معناي واقعي سخنان مادرش را بفهمد فرانك

 .آخه مادر، اون يه ورزشكار بود -

ضعفهاي اخالقي ورزشكار و غير ورزشكار نميشناسه، ضعف اخالقي توي قدو قامت و عضله هاي پيچ در پيچ، ظاهر نميشه،  -

ون مي دهد و همه را مات و متحير مي كنه و همه انگشت به دهان از توي اعماق جسم آدمي پنهان شده و يكروز خودشو نش

 .اينطوري از خودش ضعف نشون داد راهم مي پرسن آخه اين مرد با اون يال و كوپال چ

 .سرش را همراه با تاسف عميقي تكان داد فرانك

 .پس آدم نمي تونه به هيچ مردي اعتماد بكنه -

 .....لبخندي زد  شوكا
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گفتم، ما زنها همه جور مردي را مي تونيم تحمل كنيم، حتي وقتي عشق مردي رو با همه عظمت توي دلمون جا ولي من كه  -

بايد خصوصياتهاي مردا را ، نقاط . مي ديم بازهم در عميقترين عشقها، حس مادري مون هم در كنار حس عاشقي حضور دارده

 !اغلب پسرهاي كوچك ما هستن مردا. قوت و ضعفشون را بشناسيم و از اونها حمايت بكنيم

 .لبان فرانك بخنده باز شد -

 !تو هم چه حرفها مي زني! مادر -  -

صبر كن تا تجربه منو پيدا كني آن وقت مي فهمي كه قدرتمند ترين مردها در وجود معشوق خود، هميشه مادري هم سراغ  -

 .ميكنند مردها بيشتر از ما زنها به پرستاري و نوازش محتاجند

دوباره . از لباس سياهش بيرون آمد و دوباره سپيديهاي قلبش در پوست نرم و سپيد چهره اش جلوه گر شد ك،فران

يك كارگردان . خواستگار از پي خواستگار، نامه عاشقانه بود كه اينجا و آنجا، پيدا ميكرد، مي خواند و بي اعتنا مي گذشت

او هم . و بالفاصله او را براي شركت در يك فيلم سينمائي دعوت كرد در يك مهماني فرانك را ديد "فيلمهاي ايراني تصادفا

مثل هر دختر جواني وسوسه شهرت و معروفيت داشت، ده دقيقه اي هم در يك فيلم بازي كرد اما شوكا دستش را گرفت و 

 .او را از راهي كه پيش گرفته بود برگرداند

در دنيا به هنر پيشه ها احترام زيادي ميگذارن حتي شهرتشان از دخترم، نميگم هنرپيشگي ، حرفه خوبي نيست، امروز  -

مردان سياسي هم گاهي بيشتره ولي خانواده تو جور ديگه اي زندگي كرده، درسته كه پدرت نيست و ارتباط ما با خانواده 

رحمتش كندد منو  حاج آقا كه خدا! بايد به رگ و ريشه خودش برگرده كيپدري ات بحداقل رسيده اما يادت باشه كه هر 

دوسال تو خونه ش حبس كرد كه آفتاب و مهتاب هم رنگ عرسشو نبينه مطمئنم توي اون دنيا روحش آزار مي بينه كه تو ، 

تا حاال رو نكردن ولي  رودرسته كه مخالفتشون . برادرات هم خششون نمي آد! از جعبه تلويزيون بهر خونه اي قدم بگذاري 

 !ما مي شه چشم غره اي بهت مي رنمي بيني وقتي صحبت از سين

 .....از پنجره خانه به بازيهاي دو پرنده روي شاخه درخت سپيدار حياط نگاه مي كرد  شوكا

باهات موافقم، دوره عوض دشه، بعضي رسم و رسوم قديمي را زير پا گذاشتن و اتفاقي هم نيافتاده ، ولي ما خانوادگي  -

عاشق و معشوق، زن و شوهر و فقط مال هم وبراي هم هرجا رفتيم، هرجا بوديم، . هميشه مثل اون دو پرنده زندگي كرديم
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 !....دوتائي بوديم

خانواده پدري تو ! ت با همه رسوائي هاي عاشقانه ش، اگه مردي يه لحظه بمن خيره مي شد، مي خواست گلوشو بجوع پدر

 !خيلي انحضار طلب بودن

ائل بود، دور سينما را با همه جذابيتهايش خط كشيد اما هر خواستگاري مي بخاطر احترام خاصي كه براي مادرش ق فرانك

 .اين شيوه تازه فرانك، حتي موجب تفريح اهل خانواده شده بود. آمد، به بهانه اي او را رد ميكرد

! ديآها فهميدم، مردك چون روي دماغش يه جوش كوچولو زده بود رفوزه ش كر! اين يكي ديگه چه عيبي داشت فرانك -

 !چه واقعه وحشتناكي

 .همه بيشتر خواهر كوچكترش پري تفريح ميكرد از

خودش هم از ايرادگيري هايش بستوه آمده بود و يكروز، در حاليكه خواستگاران درجه يكي را رده كرده و بقول  فرانك

متوسط ولي سمج و عاشق  خودش پي نخود سياه فرستاده بود، در ميان حيرت و تعجب مادر و خواهر و برادرانش به جوانكي

 .جواب مثبت داد

خودش هم از اين خواستگار بازي بستوه آمده بود ولي مادرش ميگفت كه به تها تقدير و سرنوشتي كه معتقد است،  "ظاهرا

هر دختر و پسري ، در روز تولد ، شوهر يا همسر آينده اش با خود همراه دارد فقط روزگار . تقدير و سرنوشت ازدواج است

حتي روي صندلي اتوبوس شهري كنار هم قرار دهد و آن وقت عليرغم  يهماني،د آنها را در سر چهارراهي ، يا در يك مباي

چرا اين مرد يا اين دختر را  "همه مخالفتها ، زن و شوهر ميشن ووقتي كار از كار گذشت تازه از خود مي پرسند، واقعا

ور امتياز هم با خودشان همراه داشتند و به بهانه اي در آزمايش ازدوج انتخاب كرده در حاليكه خيلي ها آمدند و هزار ج

اگر اين عقيده كهنه و قديمي ، در آزمايشگاههاي علمي مردود شناخته شده بود اما شوكا ازدواج خودش ! جواب منفي گرفتند

واستگاري كه جواب مثبت گرفته محمد، خ. را با حميد و تصميم فرانك براي ازدواج با اين جوانك متوسط را دليل مي آورد

متوسط از مادر متولد شده بود، قد متوسط، تحصيالت متوسط، كردار و رفتار متوسط، . بود از هر حيث جوان متوسطي بود

. وضعيت مالي و مادي اش متوسط اما عاشق بود، طوري از عشق مي ناليد كه دل دختر زيبايي چون فرانك را برحم آورد

خواستگار سرانجام به ازدواج كشيده شد دختري كه مي  پافشاريرادران هم راضي نبودند اما ايستادگي و شوكا موافق نبود، ب
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. رفت تا ستاره اي در آسمان هنر هفتم كشور باشد، درخانه كوچك محمود و پهلو له پهلوي پدر ومادر محمود، آرام گرفت

ديگري  دليلوجيه آن جز واژه تقدير نمي توان برايش گاهي رفتارهاي آدمي آنقدر غير قابل پيش بيني است كه براي ت

يك حوان معمولي مثل محمد، بي هيچ زاد و توشه راهي، حتي بي پول و نانخور خانواده ، دختر زيبايي را چون فرانك از . آورد

شوكا . نمي آيد حلقه طالئي خواستگاران مي ربايد و با خود ميبرد كه جز شگفتي و انگشت به دهان گزيدن كاري از بقيه بر

فرانك هم يك خانم جان داشت، . با دخترش در پهنه حيات سراسر حادثه اش بچشم خود ديد راسرانجام يگانگي تقديرش 

درست مثل خانم جان حميد، با همان خوي و خصلت غير قابل تحمل، عروس زيبايش را تحت فشار مي گذاشت و فريادش را 

تنها و بي مادر، آن سالهاي سخت و  شوكاك يك تفاوت اساسي با زندگي مادر داشت، به آسمان بلند مي كرد اما زندگي فران

 .جهنمي را پشت سر ميگذاشت ولي فرانك مادرش را هميشه در كنار خودداشت

حاال در تهران با تنها فرزند باقيمانده دخترش پري زندگي ميكرد پري شانزده ساله بود، شانزده سالگي در زندگي  شوكا

همان چشمها، همان دست و پاهاي خوش تركيب، همان . پري رونوشت مادر بود. وكا هميشه يك سال بحراني بود دختران ش

 راه رفتن بشكل خرامان، شوكا گاهي

نشست و مدتها پري را نگاه مي كرد، خود خودش بود، اما هرگز آرزو نمي كرد كه زندگي پري نيز همانند زندگي  مي

من وقتي به سن ازدواج رسيدم ، اشتباه فرانك را مرتكب نمي شوم، ! مادر: ادرش گفته بود پري يكروز به م. خودش باشد 

آنهمه خواستگار آمد، آنهمه امكانات، آنهمه عشق و شيفتگي كه نثارش شد ناديده گرفت و از سرشكستگي تن به ازدواج داد 

نه جو و سخت پسند نباشم با اولين خواستگارم و عاقبتش را هم ديديم، من قسم خورده ام كه مثل فرانك دل دل نكنم بها

 .ازدواج كنم

 .اين عقيده خود را محترم شمرد و با اولين خواستگار كه جوانكي هيجده ساله بود ازدواج كرد پري

ه بچه ها يكي يكي رفته بودند، اين رسم زندگي است و همه پدر و مادرها يكروز چنين حادث. حاال در خانه تنها مانده بود شوكا

اما شوكا، هنوز هم تنها نبود، يكي از پسرانش، پر ارشدش هادي در خائه بود، . اي را بي كم و كاست تحمل خواهند كرد

گرچه بود و نبودش فرقي نمي كرد، تكه گوشتي جاندار ، افسرده و اندوهگين، گاهي روزها مي گذشت و كلمه اي بر زبانش 

گويي همه گذشته هايش در مه اي تيره ... ان آوردن نام دخترش مي شكستنمي گذشت و گاهي ناگهان سوكتش را با بر زب
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زند و آن يك نفر كسي جز  يو ضخيم فرورفته بود و تنها يك نام و يك نفر زنده پيش رويش ايستاده و به او لبخند م

د شايد هم او در لحظه هيچكس نمي دانست چرا فقط نام و ياد بهاره در خاطره تباه شده اش مانده بو! بهاره. دخترش نبود

جدايي از زندگي سراسر فيب و ريايي كه پشتش را خم كرد، تالشهائي براي نگهداري خاطره هايش صورت داده بود اما همه 

عشق شورانگيزي كه با ناهيد داشت در ميان مه غليظي كه مثل شنل سياهي كرده مغزش را پوشانده بود  آنگذشته ها و همه 

ريخته بود، تنها در آخرين لحظه، وقتي داشت در رودخانه زمان غرق مي شد، يك قطعه چوب بدستش ناپديد شده و از او گ

بهاره تنها طلسم . خودش بكشل فرزند دخترش بهاره بود تاين قطعه چوب روان برآب، ادامه حيا. افتاده و آنرا رها نكرد

ميكرد، گاهي ناله هايش را بر زبان مي آورد و گاهي  دلش شب و روز براي بهاره در سينه ناله. زندگي بر باد رفته اش بود

 .فقط در درون صدايش مي زد

روز شوكا، پسر ارشدش را به حام برد و شستشو داد، لباس تازه اي كه خريده بود بر تنش كرد، خواهر و برادرانش هم  آن

بودند، اما او فقط بهاره را صدا ميزد، شوكا بر زندگي از هم پاشيده فرزند ارشدش مي گريست و اعضاي خانواده غمگين و 

براستي هم كاري از دستشان بر . ناله هاي برادر ارششان گوش مي دادند بهشكسته دل، بي آنكه كاري از دستشان برآيد 

ناله ها و صدا زدنهاي . نمي آمد، ناهيد با سندگي بيرحمانه اي، يك روز دست بهاره را گرفته و او را با خوداز ايران برده بود

اي فضاي خانه از فريادهاي هادي  ههادي از پس فاصله هاي هزاران كيلومتري به گوش دخترش نمي رسيد، براي چند لحظ

خالي شد، آن عده از اعضاي خانواده كه در منزل بودند، به تصور اينكه هادي آرام گرفته و به اتاقش پناه برده است، آرامش 

هادي . صدا از حمام خانه بود.... گرفتند اماناگهاي صداي فريادي به گوششان خورد، شوكا پيشاپيش بچه ها بسمت صدا دويد

آشپزخانه را تا دسته در قلبش جا داده بود ديگر قلبش تحمل دوري از بهاره را نداشت و شوكا حميد دومش را هم از  دارك

 .كف داده بود

مرگ دلخراش هادي، مارجاي ساده اي نبود، يك فاجعه بود، فاجعه اي كه فراموشي اش قدرت پيل و تحمل و  حادثه

شوكا گرچه بسياري از اين نوع حوادث را از سر گذرانده و دوباره بر پا ايستاده . شكيبائي و پايمردي مورياه را مي خواست

بچه . مثل كوهي زير جثه سنگينش گرفته و داشت او را از پاي در مي آورد ابود اما اين يكي ، آن هم در اين سن و سال، او ر

ان با آنهمه جسارت و قدرت دارد از پا مي ها، پسرها و دخترهايش نگران و دلواپس مادر، بهم نگاه مي كردند آيا مادرم
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وسواس گونه شان مادر  رستاريهايافتد؟ در خلوت خود، اشكا مي ريختند اما در پيش مادر، سعي مي كردند با مهربانيها و پ

را از چنگ و بال فاجعه بيرون بكشند بنظر مي آمد كه يكدست و پاي شوكا را فرشته مرگ و دست و پاي ديگر را بچه ها 

ببينيم برد با كيست؟ اما شوكا بهيچيك از دو سوي زندگي اش توجه نداشت ، او ! رفته بودند و از دو سو او را مي كشيدندگ

اين چه دستي است كه نقش اين : خود مي پرسيد. سوالي بود كه براي هيچ يك از آنها پاسخ درستي نمي يافت ادرگير صده

ده است؟ چرا ميليونها انسان قدم به صحنه حيات مي گذارند واز كودكي تا صد همه غم و اندوه و فاجعه در لوح زندگي اش ز

برسند، نه حادثه اي ، نه شكستي و نه دشواري طاقت فرسائي، ولي  خطسالگي ، روي يك خط مستقيم راه مي روند تا به پايان 

؟ كدام فيلسوف متفكري مي تواند به اين خطي كه او بر آن متولد شده اينهمه باال و پايين و اينهمه سختي و پيچيدگلي دارد

 .سوال جواب بدهد؟ خيام بزرگوار هم نتوانسته است به اين سوال بزرگ جوابي بدهد

 محيط فضل و آداب شدند آنانكه

 جمع كمال شمع اصحاب شدند در

 زين شب تاريك نبردند برون ره

 فسانه اي و درخواب شدند گفتند

درستمثل . ه مرگ دلخراش هادي، استخوانهايش را در هم كوبيده و پوك كرده بودچند ماهي در بستر افتاد، فاجع شوكا

خسته و افسرده و لهيده، ساعتها مي نشست و هر . اينكه كاميوني از روي هر دو زانويش گذشته و او را له و لورده كرده باشد

 .ياري نمي دادنداز جا برخيزد، زانوانش او را  واستوقت هم دلش بحال بچه هايش مي سوخت و مي خ

يكروز دوباره آن روح نيرومند ذاتي اش كه شصت و هشت سال او را برپا داشته بود در رگ و ريشه اش به جنبش درآمد،  اما

تا من . او هر بار كه مصيبتي و فاجعه اي همچون آوار بر سرش فرود مي آمد، كمر راست مي كرد و از ميان آوار بر ميخواست

 .از پيش نمي برد نخواهم موكل مرگ كاري

 .پري كنارش ايستاده بودو. و به ديوار تكيه زد ايستاد

 ميخواس كجا بري؟! مادر -

 .ميخوام برم پيش خورشيد، مي خوام برم با مادرم حرف بزنم! چايجان! شمال -
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 .بزحمت اشكهايش را فرو خورد دخترش

برامون از اون غذاهاي ! نجشنبه مي آئيم پيشتبرات يه سواري در بست مي گيرم ماهم دستجمعي فردا پ! بسيار خوب -

 !خوشمزت مي پزيمادر

همه چيز در ويالي بزرگش دست . به ويالئي رفت كه براي مادرش خورشيد ساخته بود "او مستقيما› به چابجان رسيد شوكا

 .نخورده و مرتب بود

آخرين شعله هاي چراغ حياتش را در  شصت و هشت ساله، خسته و متفكر ، يكسر به اتاقي رفت كه مادرش خورشيد، شوكا

انديشه حيات و مرگ با ديدن صندلي كه اغلب ماهيگير پير، روي آن مي نشست و دشت چايجان و . جا به خاموشي برد‹آ

با خود مي انديشيد كه هيچ چيز در اين دنياي بي آغاز و بي ... داد ميامواج دريا را ساعتها از زير چشم مي گذرانيد، آزارش 

خورشيد زندگي او ميمرد، و خورشيدي كه هر روز گرماي حيات را بر تن و بدن كره خاك مي ريزد . ، ماندني نيست انجام

هيچكس نديده  ردهجاودانگي ، افاسنه اي بيش نيست، خضر را هم كه مي گويند آب حيات خو! نيز، يكروز خواهد مرد

شوكا غرق . هي انداخت، حاال خورشيد فقط در قاب زنده بود به قاب عكسهاي مادرش كه روي ديوار آويخته بود نگا... است

نه لب به غذا زد و نه هوسي جز با خود خلوت . در انديشه هاي دور و دراز تا فردا ظهر همانجا، روي صندلي مادر نشست

تند ظهر، از پنجره بازيهاي حيات روزمره را تماشا ميكرد، دميدن خورشيد، روشنائي  نشكردن، در او پديد آمد چشما

آرامش عصر و غروبدم نخستين روزهاي پايزي درختان جلگه چايجان ، كه بي هيچ مقاومتي يكي يكي خود را بدست رنگين 

و سرخي تندي بچشمهاي شوكا مي  شدهآنها كه خود را زود وا داده بودند انگار با مركب سرخ آذين . پاييز مي سپردند

شوكا دختر شمال بود و با زبان طبيعت آشنا، او . برگهايشان هنوز طالئي رنگ بودكشيدند، آنها كه ديرتر، تسليم مي شدند، 

خوب مي دانست كه بزودي سموم پاييزي روح درختان را با خود به مسلخ گاه زمستاني ميبرد برهنه و يخ زده به گناهان 

ختان همه ساله، جواني و ميانسالي و اما شوكا اين را هم خوب ميدانست كه در... ناكرده ، به شالق سرد زمستاني مي بندد

اين بخش از زندگي . كهنسالي را تجربه مي كنند ولي اين بخت را دارند كه دوباره همين دوره را سالها و سالها تكرار كنند

 شوكا از تماشاي غروبدم. درختان با زندگي آدمها بكلي متفاوت و بلكه نقطه قوت و برتري حيات گياهان بر آدميزادگان بود

ما آدمها ، هر : پاييزي و چهره تند و آتشين خورشيد كه داشت پشت دريا به خانه ديگرش مي رفت، سري تكان داد و گفت
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ام را بر كرده زمين از سر مي  يپديده و هر فصلي از حياتمان را تنها يكبار تجربه مي كنيم و من دارم آخرين دوره هست

 .گذرانم

نگاهش را از البالي برگ طالئي درختان به دريا انداخت كودكي اش را ديد كه با پالتو قرمز و كاله منگوله داري كه  شوكا

مي خواستند كاله منگوله دارش را از او بربايند بعد خانم جان را ! پدرش برايش سوغاتي آورده بود مي دويد و بچها دنبالش

در دست بسويش مي آمد، انبر را كف دستش گذاشت، بوي سوختگي پوست  داغانبرديد با آن تنه سنگين و پيه گرفته، 

از گذرگاههاي زندگي ... پدر نبود، هيچكس بكمكش نمي آمد، درد مي كشيد و اشك مي ريخت. دوباره در دماغش پيچيد 

تا خوراك كفتارها  ذاشتگ) ارده جان(او را در آنسي رود خانه  "همچنان عبور ميكرد، غروب ترسناكي كه خانم جان عمدا

به روز رسيد كه زن دالله اي داشت او را .... شود اما او دم اسب را گرفت و از رودخانه گذشت تا دوباره دم زندگي را بچسبد

 .د، حاال سرنوشت ديگري داشت'به ملوان جواني مي فروخت و اگر ملوان فقط اندكي بي وجدان از كار در مي آ

ندگي طوالني اش شتاب داشت، از روزهائي عبور كرد كه خانم جان او را به قبرستان مي شوكا در عبور از روي ز چشمان

فرستاد تا گدائي كند، به بمباران آن روز شوم در تاريخ كشورش رسيد كه با خانم جان، افتان و خيزان از روي كرتها و 

كوچكش را مي آزرد و بمت كلوه مي و صداي تركش بمبها گوش  خوردجاليزارها و شالي زارها مي دويد، بر زمين مي 

رفتن بمدرسه، غرور ! منم دختري مثل تو دارم! دبيشكا! دبيشكا: صداي مهربان فرمانده روسي را شنيد كه مي گفت.... دويد

بهاره چاي، خون مي  يناشي از دو كالسه كردن، كار در باغ چاي انگار هنوز هم از سرانگشتانش بخاطر خوشه چيني بته ها

 !جه ها و ترسهايش در شيطان كوه و سرانجام فرار از چنگال خونين خانم جان بكمك يك خانواده ارمنيض. ريخت

دوره ورود به تهران، زندگي در خانه ماروس، كناريك، رايا، كار در . در دايره هستي اش، سرگيجه گرفته و مي چرخيد شوكا

رمندان در وصف زيبائيهايش و شبهاي كلوب ارامنه و آن كافه قنادي نادري و آن نگاهها و قول و غزلهاي شاعران و هن

ياد دوستانش ، ياد . رقصيدنها و شاديهاي نوجوانانه، آن تن و بدن جوان كه ياخته هايش آنچنان زنده و گرم و جوشنده بودند

كجا بود؟ در كدامين  مادران ارمني اش، ياد عشق بر باد رفته اش احمد، آخرين مالقات، آخرين پيشنهاد عاشقانه اش، حاال او

ياد آرمن با آن ... و برنده عمل مي كردند تيزنقطه هستي يا نيستي ايستاده بود؟ انگار خاطره ها مثل چاقوي جراحي ، تند و 

انگار كه از قاب . سيماي مهربانش افتاد كه با حميد شرط و شروط داشت و چهره حميد، زنده و جوان در برابرش جان گرفت 
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با باد نرم ولي سوزنده پائيزي بدرون اتاق پريده بود زلف سياه و پرپشتش روي پيشاني ،كت و شلوار دوخت  پنجره ، همراه

 :آلمان و پالتو ماكسي برتن، دوربين عكاسي بر دوش به او مي گفت

 !اگه با من ازدوج نكني خودمو ميكشم! شوكا  -

شوكا تو بعد از من با اين : دستش را گرفته بود و مي گفتروزي كه پس از آن عاشقي ها و آزارها، روي تخت بيمارستان  و

شش تا بچه چه مي كني؟ بچها را بزرگ كرد، آنهم با چه رنجي، شبهاي انقالب و جنگ و كار و باز هم درگير هر تالشي براي 

كرد كه هرگز  پيش خودش فكر مي. بود و پنج نفرشان را بسامان رسانده بود هيك نفر تلفات داد... ادامه حيات بچه ها

او يك مادر ايراني بود كه از لحظه تولد تا امروز، قطره قطره . نخواسته بود قهرمان باشد و نخ خودخواهيهايش را ارضا كند

چقدر اين كوسه جاي داندانهايش را روي تن .آنچه بدست آورده با خون دل از چنگ و بال كوسه زندگي بيرون كشيده است

 .و بدنش گذاشته بود

دختركي جوان، چمدان بدست، در راه فرار، خودش را بداخلي يكي از آن . چشمهايش روي رودخانه خشكه ال ايستاد دوباره

گودالها انداخت پر از گل و الي و لجن، يك مار سبز رنگ ، فش فش كنان از روي دستها و گردنش گذشت و او از ترس 

د، يك واليت 'و سرانجام از گودال بيرون آ... ر نمي آورددم ب ودستگيري ، با اينكه خون در رگهايش منجمد شده بود 

از خودش سوال كرد اگر حاال هم دوباره به علتي در آن گودال بيفتد و ... دنبالش مي دويدند اما او خودش را بتهران رساند

واني و پيري در ج فاوتماري از روي رگ و ريشه اش عبور كند باز هم از جابرمي خيزد؟ يا از ترس قالب تهي مي كند؟ ت

 .همين كنشها و واكنشهاست

از پنجره خودش را بدرون اتاق انداخت، تجالگه چايجان را با قلم موي مشكي پوشاند، و حاال شوكا به درونش بازگشت،  شب

 از خودش مي پرسيد آيا اين زندگي كوتاه به اينهمه دردسر مي ارزيد؟

وقتي چشم گشود، هنوز روي . ايين رفت تا شب چشمهاي او را هم بستبا امواج خياالت و خاطراتش آنقدر باال و پ شوكا

صندلي خورشيد نشسته بود و شب تاريك جايش را به صبح روشني داده بود دوباره آخرين سوال ديشب در ذهنش تكرار 

گردنش مي و افسردگي سياه رنگي مانند ماري قطور، دور  ياس. شد آيا اين زندگي كوتاه به اين همه دردسر مي ارزيد

پيچيد، طناب زندگي را بر گردنش تنگ مي كرد، انگار ديوارها داشتند از چهار سو ، به او نزديك مي شدند، جمله هائي كوتاه 
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... اين سرنوشت را ندارد هايديگر تن و بدنم طاقت انبرداغ! چه فايده ، چه فايده خدايا مرا همين لحظه ببر.. بر لب مي آورد 

ئي در گوشش ريخت، اولش مانند وزوز انبوه زنبوران عسل بود كه با دميدن صبح، دستجمعي از اما ناگهان سرو صدا

مي خواهند زودتر خود را به گلها برسانند و شره گلها را با شبم صبحگاهي ، يك جا بمكند، اما . كندوهايشان بيرون مي آيند

نبورها نبود، صداي گرومپ گرومپ پاي نوه هايش صداي بال زدن ز. سر و صداي آدميزادگان گرفت  كلبعد سرو صداها ش

يك سمفوني پر شور، لبريز از شور و شيدائي نيروي اليزال حيات، ناقوسها و زنگوله هايي از فراز آسمان، انگار .....بود

ان مي همه چيز را به غنيمت ببرند، هرچه دم دستش استندمي خو! لشكري فاتح از پله ها باال مي امد، قرص، محكم و مغرور

 .رسيد از جا در مي آوردند تا كه به مادر بزرگ برسند

 !مادر بزرگ! مادر بزرگ -

شيرين سر و صداي نوه ها، نيرو و قدرت متراكم حيات را دوباره در رگهايش به چرخش و گردش انداخت حس  سمفوني

 !ما با تو هستيم! برخيز ، فقط اراده كن: كرد زانوانش حاال از او فرمان مي برند

نيرو گرفته از انرژي نوه هاي ريز و درشتش، از روي صندلي خورشيد برخاست، چند قدم به استقبال نوه هايش رفت،  شوكا

دستهايش را بطرفين گشود و در يك چشم بهم زدن ، يك گله آهو بره معصوم، يك دسته گنجشك هاي پر سر و صدا در 

شوكا را نواز مي داد، بوي گل سرخ، بوي ياس رازقي شما،  بينيبوي خوش تن و بدنشان ، پره هاي . آغوشش جاي گرفتند 

زندگي به همه دردسرهايش مي ارزد، هنوز هم براي اين ! نه...زندگي دوباره در ميان دستهاي شوكا جريان مي يافت

! مي مانم من زنده! ته مانده عسلي دارم ، تا آخرين قطره در كام جوانشان مي چكانم! زنبورهاي عسل، كندوئي مي سازم

 .زندگي به همه دردسرهايش مي ارزد

 83تهران بهار  – پايان
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