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فقط صدای نفسهای بلند پدرش، حسن، که کنار دیوار  چشمایش را که باز کرد هوا گرگ و میش بود.

 خوابیده بود سکوت را در هم میشکست. 

تا نیمه ی روز  سرد پاییزیبا اکراه رختخواب گرمش را ترک گفت. چقدر دلش میخواست که در آن هوای 

 بخوابد ولی از تلفن خانه ی روستا پیغام آورده بودند که تیمور خان به همراه خانواده  و مهمانهایش برای

 به عمارت خواهند آمد. هچند روز تفریح

شکی اش را که تابستان قبل با کمک بی بی، زن هنرمند روستا، سربندش را به سر بست، ژاکت پشمی م

بافته بود به تن کرد، شالش را به سر انداخت و چشمی به دور و بر اتاق گرداند. شعله ی کم نور و کوتاه 

 فانوس روی طاقچه حاکی از اتمام ذخیره نفتی اش بود. 

 لب غر غر کرد: در چوبی اتاق را باز کرد. صدای جیر جیر در بلند شد. زیر 

 صد بار به اکبر گفتم به لوالهای این در روغن بماله-

 اکبر یکی از کارگران کارخانه شالی کوبی تیمور خان بود. 

 تیمور خان جزو معدود افرادی بود که در مازندران کارخانه شالیکوبی  داشت. 

ریه هایش فرستاد. بسم ا... گفت هوای سرد پاییزی و بوی خاک ناشی از باران نیمه شب را با ولع به داخل 

 را به دست گرفت و به سمت قنات راه افتاد.   یئسمت پله ها گام برداشت. سطل رو و به

عمارت تیمور خان، ارباب روستا، یک ساختمان دو طبقه بود. در طبقه اول  آشپزخانه، سرویس و دو تا 

اتاق تو در تو قرار داشت که  مکان زندگی سرایدار، عمو حسن و دخترش شوکا بود. در طبقه دوم هم یک 

ز آنها بهم راه داشته، مبله ایوان تزیین شده با گلهای شمعدانی و چهار اتاق فرش شده قرار داشت که دو تا ا

شده و مهمانخانه بودند. در یکی از اتاقها هم دو تا تخت فلزی بود. دور تا دور اتاق آخر با پشتیهای ترکمن 

 و کناره های بلند تزیین شده بود. 

 عمارت وسط یک باغ قرار داشت که بعد از باغ زمینهای شالی بودند.   

داشت و از آن یک مسیر جویباری به سمت جلوی عمارت کشیده  قنات در انتهای زمینهای شالی قرار

بودند که آب شستشوی روزانه از آن تامین میشد ولی شوکا مجبور بود برای تامین آب آشامیدنی   هر روز 



یک لوله کش از تهران خواهد آورد و  به زودیمور خان قول داده بود که صبح به سرچشمه قنات برود. تی

شالیها را جمع کرده بودند و کشاورزان مشغول  .کشیده خواهد شدعمارت لوله ی آب جلوی از قنات به 

 آماده سازی زمینها برای نوبت دوم کشت بودند. 

میجوشید انداخت که با  هوا روشن شده بود که به قنات رسید. سطل را به داخل چشمه ای که از کنار قنات 

 د کرد و به اطراف نگریست.ی که شبیه صدای جغد بود سرش را بلنیشنیدن صدا

 نگرانی بر وجودش مستولی شد و زیر لب گفت: 

 صدای جغد اونم صبح. خیلی خوشایند نیست. خدا بخیر بگذرونه-

نزدیکی بر نگرانی اش افزود. با همان سطل پر از آب را به دست گرفت که صدای افتادن یک درخت در 

 وحشت گفت:

 !قاچاقچیای چوب -

توسط یکی از آنها دیده شود مرگش حتمی است. آنها رحم و مروت نداشتند هرکسی  خوب میدانست که اگر

 که آنها را میدید و شناسایی میکرد بی درنگ کشته میشد. 

به سمت عمارت شروع به دویدن کرد. آبی که از سر سطل بیرون می جهید دامن بلند چیندار و  

جورابهایش را خیس میکرد. وقتی به عمارت رسید پدرش  مشغول رسیدگی به امورات عمارت بود  و 

 آماده میکرد. رامقدمات تشریف فرمایی ارباب روستا 

ذاشت و خودش را روی آخرین پله انداخت و پاهایش را شوکا نفس نفس زنان سطل آب را لبه ی تراس گ

دراز کرد.  دستش را روی قلبش گذاشت. کوبش قلب را زیر انگشتان کشیده ش به وضوح درک میکرد.  

دست از کوبیدن گلها ، ت و خسته و روی پله  ولو شده بودعمو حسن با دیدن شوکا که رنگ به چهره نداش

یل را در زمین شل و رداشت و به سمت شوکا آمد. با یک ضربه بو  صاف کردن مسیر جلوی عمارت ب

ن زده فرو کرد. سر  بیل را با دو دست محکم گرفت.  وزن نچندان الغرش را روی آن اوارفته ی بار

انداخت و  به بیل  تکیه داد.  بی مقدمه و بدون اینکه به شوکا اجازه ی سالم کردن بدهد با لحنی شاکی 

 گفت:

ضی داری که تو هوای  سرد و گفتم هوا روشن نشده پا از خونه بیرون نذار. نمیدونم چه مرصد بار بهت -

 یه دنده و کله شقهت یارن . دختره ی لجباز. عین ننه آخر قاچاقچیا  بالیی سرت م قنات! میری لب تاریک

 ای

 عمو حسن زیر لب غر غری کرد، بیلش را برداشت و به سمتی دیگر رفت. 

باز هم با مادرش مقایسه شد. صد البته هر دختری شباهتهایی از مادر به ارث میبرد ولی شباهتهای شوکا 

 به مادرش خارج از وصف بود. 

از مادرش غیر از صحبتهای اهالی روستا  علی الخصوص بی بی  بیشتر نمیدانست. پدرش هم هرموقع از 

 و نفرت میداد.  مادرش،گل پری، یاد میکرد، حرفهایش فقط بوی سرزنش



شوکا دوساله بود که مادرش سر بهوا شد  ،پدر و مادرش عمو زاده های یکدیگر بودند. طبق گفته ی بی بی

ش را ول کرد و همسر و اا جنس میبرد، کاشانه هو به عشق فروشنده ی سالوس و دوره گردی که  به شهر

 بی بی همیشه میگفت: .گفتکودک دوساله اش را ترک 

ه خداش هست. مادرت به تو و پدرت بد کرد. ولی باباتو اینطوری نبین خیلی اخالقش تلخ خودش نباش -

تن و جون کبود مادرتو توی حموم دیده بود و پای درد و دلش ، د. چند بار  زیور زن حمومی روستابو

د ه گرد فرار کرنشسته بود. بعد مادرت هم کسی دیگه زن بابات نشد. وقتی مادرت با فروشنده ی دور

خصوصا زیور که آتیش  .ی خصوصی پدر و مادرت میدونست روی داریه ریختگهرکی هرچی از زند

بیار معرکه شده بود و به همه گفته بود تن و بدن گل پری همیشه از کتکای حسن کبود بوده . پدرت هم چند 

ش کنه زن لج کرد و هرچی مادر بزرگت که خدا رحمت کردن،تا خواستگاری رفت و وقتی اونا رو ترش 

خوبی بود، به پدرت اصرار گرد که از روستای دیگه زن بگیره قبول نکرد که نکرد. در جواب مادرش 

 گفته بود:

این بال رو به سرمون آورد وای به حال دختری که  ،اینکه از سر خودمون بود و جلوی چشممون- 

این وسط توی طفل معصوم نمیدونیم کی هست و چی هست. بابات خیلی کله شق و لجبازه شوکا جان.  

 بیشترین ضربه رو خوردی.

روز از نیمه گذشته بود. عمو حسن چکش به دست در حالیکه عرقهایش را با دست دیگرش پاک میکرد از 

 روی تراس داد زد: 

 شوکا... بابا جان... کار تعمیر کرسی تموم شد بیا تشکچه ها رو دورش بچین و لحافشو روش بنداز. -

 داد زد: بچرخاندنکه سر آبدون  .حال شستن میوه ها برای مهمانان   در راه بودشوکا که در 

 چشم... کارم تموم بشه میام. -

 عمو حسن بیدرنگ در جوابش گفت:

 دست بجنبون بابا. ممکنه االن از راه برسن. کرسی باید گرم باشه.   -

تلفنچی روستا با عجله از حصار باغ نه زدن بودند که قاسم پسر ده ساله ی اپدر و دختر در حال چک و چ

تند و  گذشت و دوان دوان به سمت عمارت آمد. بدون سالم به حسن و شوکا در حالیکه یک جا بند نمیشد 

 نجویده گفت:

تیمور خان پیغام داده که کاری واسش تهران پیش اومده. امروز نمیتونن بیان. فردا صبح زود با  -

شایدم شونزده ، ت سیزده تا ... نه ... پونزده تانهار عمارت باشن. بابام گفمهموناش از تهران راه میفتن تا 

 تا باشن.

قاسم بقدری عجله در به اتمام رساندن پیامش داشت که شوکا دست از شستشو کشید و معترضانه به سمتش 

 چرخید:

 چه خبرته! مگه سر میبری انقدر عجله داری؟ -

 را روی سرش جابجا میکرد به تندی گفت:قاسم در حالیکه کاله دست باف پشمی اش 



 ننه و بابام منتظرن تا همگی بریم اونجا...خداحافظ شما .مشب حنابندون دختر داییمه ا -

 نکه منتظر بدرقه حسن و شوکا شود به سرعت به سمت در باغ چرخید و شروع به دویدن کرد. آقاسم بدون 

 میگفت:همانطور که می دوید فریاد شوکا را شنید که 

 به بابات بگو شوکا گفته خط و خبری از رسول ....-

 قاسم بدون اینکه بقیه حرفهای شوکا را بشنود با سرعت از باغ خارج شد. 

شوکا سری به عالمت تاسف تکان داد. زیر لب غر غری کرد و مشغول شستشوی دستمالهای دودی و سیاه 

 آشپزخانه شد.

پسر بزرگ تیمور خان  و سیمین خواهرش از همسر اولش  نصورمتیمور خان سه پسر داشت و دو دختر. 

بهادر و بهاره از همسر دوم تیمور  بهمن،را وداع گفته بود.  بودند که به دلیل بیماری سرطان دارفانی

 ملوک خانم بودند.  ،خان

ست و برنیکوکاری و دوه ل بودند چون عالئخان و سیمین بانو احترام خاصی قا منصورمردم روستا برای 

مدیریت کارخانه ی چوب  بهمناربابشان بودند. یادگار زرین بانو زن بسیار فداکار و مهربان دل بازی، 

بری پدر زنش میترا را در رشت بر عهده داشت و به ندرت به عمارت می آمد مگر اینکه مهمانیهای کلی 

فرزندانش در آن مجلس شرکت  به همراه همسر و و گاهیتنها  معموالنچنانی در آنجا برگزار میشد که و آ

میکردند. چند سال قبل  بهادر برای ادامه تحصیل در رشته ی پزشکی به فرانسه رفته بود. بهاره هم در 

 حال تحصیل در دبیرستان بود.

اتاق کرد. همه چیز مرتب بود. کرسی آماده شده  و دور تا دور آن تشکچه  به گوشه و کنارشوکا نگاهی 

ی پر گذاشته شده بود. یک سینی مسی کنده کاری شده که حاوی کاسه های تخمه کدو،  های پشمی و بالشتها

مغز دانه ی زردآلوی تفت داده شده، انجیر وکشمش بود روی کرسی قرار داشت. چوبهای تکه تکه شده ی 

 کنار بخاری هیزمی را روی هم چید و از اتاق خارج شد. 

ق برای ورود مهمانها آماده باشد. نگاهی به رو تختیهای قالب بخاری نفتی اتاق دیگر را روشن کرد  تا اتا

 بافی شده ی هندی انداخت. لبخندی به لب راند. فکرش به سمت شش ماه قبل پر کشید.

 رسول! نکن دیگه...االن بابام به نبود ما  شک میکنه و میاد باال -

شش ماه یکی زنشو نبینه یعنی چی!  عمو حسن باال نمیاد ... زن نداره، مرد که هست. میفهمه شش ماه، -

 در ثانی تو زن عقدی من هستی یک کم شیطونی که اینهمه قیل و قال نداره...

 نکن رسول... ای بابا... نکن رسول...  جون من کوتاه بیا...-

با بلند شدن صدای زوزه باد که به دور عمارت می پیچید، به زمان حال برگشت. بی اختیار خنده ی بلند ی 

 داد که سکوت عمارت را برای لحظه ای در هم  شکست.سر 

 هوا  رو به تاریکی بود. علیرغم سردشدن هوا، هنوز گلهای شمعدانی  باطراوت بودند.  



فانوس را از گوشه ی تراس برداشت و روشن کرد. با احتیاط از پله های پایین آمد. فانوس را کنار در 

 پدرش خودش را با عجله به داخل اتاق انداخت.اتاقشان گذاشت. با شنیدن صدای ناله ی 

و بی حال و گیج در کنج اتاق ولو شده بود. شوکا سراسیمه بالشت  گذاشتهحسن دستش را روی قلبش  عمو

ش پاشید. عمو حسن مجددا را زیر سر عمو حسن گذاشت و از آب داخل پارچ روی طاقچه به روی صورت

ستپاچه شده بود. هماند که آب به روی صورتش نپاشد. شوکا درد و با اشاره دست به دخترش فکناله ای 

شوکا  بدلیل تاریکی هوا، کیلومتری آنها قرار داشت که پزشکش هندی بود ولی 15نزدیکترین درمانگاه در 

 به تنهایی قادر به رفتن آنجا نبود. 

نادرست. بدون صمیم بگیرد چه عملی درست است و چه کاری تا بقدری مضطرب بود که نمیتوانست شوک

پسر عموی پدرش بنای دویدن  محمد،پوشیدن لباس گرم با عجله از اتاق بیرون آمد و به سمت خانه ی عمو 

 گذاشت. 

شت رسید وقتی به خانه ی عمو محمد که در مرکز روستا و در فاصله ی نچندان نزدیکی از آنها  قرار دا

 درآورد. کلون در را با شدت به صدا ، از هول و هراس مرگ  پدرش

عمو محمد سراسیمه  در را باز کرد . عالیم نگرانی  و اعتراض به وضوح در چهره اش دیده میشد. 

 بادیدن شوکا بدون مقدمه پرسید:

 میکنه از ترس! سکتهندی! مهری پا به ماهه. داره چی شده  شوکا جان این وقت روز؟ در رو ک-

 میزد، بریده بریده و مضطرب گفت: شوکا بدون اینکه عذرخواهی کند در حالیکه نفس نفس

ا کنه تا بجنبین عمو حسن. بابام دومرتبه قلبش گرفته. وقتی اومدم اینجا رنگ به صورتش نمونده بود. خد-

 فتاده باشه...حاال اتفاق بدی براش نی

 خانه ی عمو حسندختر بینوا با ته مانده ی انرژی که داشت آخرین   جمله را گفت و بی حال به دیوار  

شد و روی پاهایش نشست. سرش را بین دستهایش گذاشت و آرام شروع  خمش به آرامی یتکیه داد. زانوها

به گریستن کرد. از لرزشی که در جانش افتاده بود فهمید که چقدر هوا سرد است. دستهایش را به زیر 

 بغلش برد شاید سر انگشتان  از سرما کرخت شده اش کمی جان بگیرد. 

 رنگ به داخل خانه برگشت و بعد از چند دقیقه سوار بر اسب جلوی شوکا ظاهر شد:عمو محمد بید

 بپر باال شوکا جان...-

ن شوکا کمتر شده بود. دقایقی بعد شوکا و  محمد باالی سر عمو حسن بودند که به ظاهر دردش بعد رفت 

 بی حال و رنگ پریده بود ولی نه به شدت قبل.  حسنعمو 

 بلند شد.  فین فین شوکا مجددا

 عمو محمد رو به شوکا گفت:

 خدا رو شکر به خیر گذشت. گریه نکن دخترم. -

 سپس رو به حسن گرد:



 فردا صبح با مینی بوس علی قلی میری شهر مریضخونه. باید دکتر ببیندت-

 عمو حسن بدون معطلی در جواب گفت:

 فردا تیمور خان با مهموناش میان. نمیتونم جایی برم-

 کرد: محمد رو ترش

بیان... از سالمتیت که واجب تر نیست. شوکا هست منم حسین رو میفرستم کمکش... تو هم انشا... هیچیت -

 نیست. تا شب نشده برمیگردی

گم که ناخوشم. حسین بچه س. همش یازده سالشه. چکاری از دستش برمیاد؟ فردا خودم به تیمور خان می-

 م و به دوا درمونم میرسم. میرم تهرون چند روزی میمون برگشتموقع 

 هرطور صالح میدونی ولی مریضیتو شوخی نگیر. نذار این دختر اول جوونیش بی پدر بشه. -

 عمو محمد از جا بلند شد و رو به شوکا که کنار میز سماور گوشه اتاق کز کرده بود گفت:

 مهری تنهاست . جانبرم دختر باید-

 پرسید: تغییرکرد وان تن صدایش ناگه

 هنوز از رسول خبری نداری؟ چند ماه شد؟-

 شوکا غمگین گفت:

چهار ماهه ازش بیخبرم. خونواده ش هم ازش خبری ندارن. هیچ هم دوره ای  تو روستای خودشون و -

آشنایی داره ازش خط و  اینجا نداره که از طریق اونا ازش خبردار بشیم. فردا به تیمور خان میگم اگه

 بگیرهخبری 

 یکه به سمت در میرفت گفت:محمد در حال

 گفتی کجا خدمت میکنه؟-

کرده بالیی سرش اومده باشه. ی. دلم خیلی شور میزنه که خدای نی مرزتوی یه روستا .بلوچستانستان یس-

اونجا خیلی خطرناکه. هیچوقت بیشتر از دو ماه ازش بیخبر نبودم. یا زنگ میزد یا نامه میفرستاد ولی این 

 دفه خیلی دیر کرده.

 عمو محمد با لحن دلداری دهنده ای گفت:

دلتو بد نکن عمو. انشا... که اتفاق بدی نیفتاده. اونم رفته  اجباری. به تفریح که نرفته. اونم کجا... سیستان -

ی ما هستن. اجوونان که مراقب و محافظ ناموس بلوچستان. تو یه روستای مرزی. خدا حفظش کنه. همین

 خدا بهشون قوت بده

 را باز کرد و رو به حسن گفت: در اتاق



انشا... این دفعه که مرخصی اومد دست دخترتو بذار تو دستش و بفرستشون سر خونه و زندگیشون. -

 . اونطوری هم خیال تو جمعه و هم شوکا. اونم مسئولیت پذیری بیشتری احساس میکنه

 عمو حسن با بستن چشمهایش حرفهای محمد را تصدیق کرد. 

فظی کرد و از اتاق خارج شد. شوکا هم به رسم ادب برای بدرقه ی پسر عموی پدرش از عمو محمد خداحا

 اتاق بیرون رفت.

هر لحظه  به عمارت نزدیکتر  نماز عمو حسن رو به اتمام  بود که صدای متناوب بوق ماشینهایی که

ند او را مجبور کرد که سالم نمازش را تندتر از حد عادی بگوید . با عجله از اتاق خارج شد و میشد

 خودش را به محوطه جلوی عمارت رساند. تیمور خان به همراه مهمانهایش آمده بودند. 

 شوکا در آشپزخانه در حال ریختن شوریها و زیتون پرورده ها در پیاله های ماست خوری برای نهار بود.

 عمو حسن فریاد زد:

 مهمونا اومدن دختر... زود بیا-

 شوکا بالفاصله بیرون آمد و پشت سر پدرش ایستاد.

در اولین ماشین  منصور خان به همراه همسرش فریبا خانم و فرزندانش نیما و یاسمن بودند. در ماشین 

ند.  ماشین سوم برادر دیگر سیمین بانو و همسرش و سه فرزند ش، حامد، حمید و حمیرای شش ساله بود

ملوک خانم به همراه چهار دخترش بودند که علیرغم سنهای باال هیچکدامشان ازدواج نکرده بودند. تیمور 

 ه بودند ولی زودتر از همه از ماشین خارج شدند.تمسرش و بهاره در آخرین ماشین نشسخان، ه

خان مردی بود  رده بود.  تیمورعمو حسن به سمت ماشین ارباب تیمور رفت که جلوی عمارت توقف ک 

 سالگی، چهار شانه با موهایی کم پشت و قدی متوسط. طبق معمول  لباس رسمی به تن، هفتاددر آستانه ی 

کاله شاپو به سر و یک عصای کرمی رنگ ظریف و از جنس چوب گردو در دست داشت. به محض پیاده 

خی زد و همه چیز را از نظر گذراند.  برق سپس چر. ن  نگاهی اجمالی به عمارت انداختشدن از ماشی

چشمهایش بازگو کننده رضایتش از شرایط باغ و عمارت بود. عمو حسن به سمت اربابش دوید. خم شد تا 

گذاشت. با صدایی که مملو  رعیتشدست تیمور خان را ببوسد که تیمور خان دستش را کشید و روی سر 

 از مهربانی و قدردانی بود گفت:

کنه حسن... هر دفه که میام عمارت از دفعه قبل رنگ و لعاب بیشتری پیدا کرده و نو تر به  خدا حفظت-

 نظر میرسه.

پشت سر تیمور خان، ملوک خانم به همراه بهاره از ماشین پیاده شدند. طبق معمول ملوک خانم پر بود از  

عمارت می آمد دستش پر بود  تکبر و فخر. چقدر ملوک خانم متفاوت بود از زرین بانویی که هر دفعه به

از هدیه هایی که برای حسن و مادرش می آورد و هروقت مادر حسن از پذیرفتن امتناع میکرد، زرین بانو 

 با مهربانی میگفت:

 بگیر ننه حسن. چیز قابل داری نیست. عروس دار میشی به کارت میاد...-

 د:نکه قدمی  پیش بگذارد صدایش را بلند کرآملوک خانم بدون  



 چطوری حسن؟-

 سپس رو به شوکا که چند قدم عقب تر از حسن ایستاده بود کرد: 

 تو چطوری شوکا؟-

بهاره دخترش بسیار گرم و  ملوک،دبانه جواب ملوک خانم را دادند. برخالف ؤپدر و دختر هردو م 

مهربان احوال پرسی کرد. سیمین بانو، عزیز کرده ی پدر به همراه خانواده ش از ماشین پیاده شد. کسی 

که مردم ده به دلیل شباهت زیاد در اخالق و رفتار به زرین بانو همسر سابق ارباب تیمور، دوستش داشتند 

 و احترامش میکردند. 

یشه بسیار مرتب  و متشخص بود. مردی قد بلند و چهارشانه با سنی حدود منصور خان طبق معمول هم

چهل و پنج سال. علیرغم قلب مهربانش  نشانه بارز چهره اش اخمی جا خوش کرده بین ابروانش بود.  

پالتوی سورمه ای به تن داشت و کفشهای چرم واکس زده مشکی. فریبا خانم دختر یکی از دوله های 

صل و نسبش به شاهزادگان قاجار میرسید. زنی  زیبا و بسیار مبادی آداب. رفتار نیما و تهرانی بود که ا

 یاسمن هم بیان کننده ی اصالت خانوادگی آنها بود. 

 وش کشید و صمیمانه با او احوال پرسی کرد:غمنصور خان عمو حسن را در آ

 چقدر الغرشدی عمو حسن. خدا نکرده بیمار که نیستی؟-

 ست نداشت خاطره ی مهمانها را در بدو ورود آزرده کند گفت:عمو حسن که دو

 خدا روشکر نه!-

 منصور خان با دیدن شوکا رو به فریبا کرد:

 خانم! بیا ببین چقدر شوکا بزرگ و زیبا شده...-

 منصور خان چند ضربه آرام به پشت شوکا زد و گفت:

 عمارت تعریف میکنه انشا...خوشبخت بشی دختر. خان همیشه از زحمتات واسه باغ و-

هنوز مهمانها را به طبقه باال هدایت نشده بودند که صدای بوق ممتد یک ماشین در باغ توجه همه را به   

 خودش جلب کرد.

 منصور خان نگاه متعجبانه ای به پدرش کرد:

 بیان؟  بعدمگه قرار نبود بهادر و رفقاش عصر برن دنبال لوله کش و -

رفت که با صدای ناهنجارکشیده شدن  قرمزینداخت و به سمت ماشین پژوی ا تیمور خان ابرویی باال

 الستیکها پشت ماشین بنز تیمور خان ایستاد. 

در ماشین باز شد و جوانی به سن بیست و پنج سال و شایدهم کمتر با موهای بلند حالت دار، پیراهن مردانه 

دو نفر دیگر که از  جوان،یاده شد. به دنبال آن گشاد ازآن  پ پاگشته ی باز و شلوار فاستونی دم ی یقه بر

 او نداشتند از ماشین خارج شدند.  قیافه تفاوتی باو  نظر ریخت



 جوان اولی بدون سالم کردن و رعایت آداب و معاشرت رو به تیمور خان کرد و گفت:

 خان... لوله کشو آوردیم. -

وسط کامال تهی شده بود از پژو خارج شد و با مردی با قدی کوتاه و چاق و سری که در ناحیه پیشانی و 

ش نشان دهنده ی شلختگی و بی توجهی او م کرد. کت و شلوار تنگ و کثیفلبخند زشتی به تیمور خان سال

 به ظاهرش بود.

مرد لوله کش با چشمانی از حدقه درآمده به تک تک افراد نگاه کرد. زمانیکه به شوکا رسید برای چند 

شوکا با دیدن دندانهای زرد جرم گرفته و چشمان هیز مرد   .و لبختد زشتی به لب راندلحظه به او زل زد 

 ریخت.ته دلش ناگهان فرو 

 ارباب تیمور به سمت جوان آمد و با لحنی شاکی پرسید:

 بهادر، مگه قرار نبود بری دنبال اوس اکبر لوله کش. این مرتیکه ی کثیف کیه با خودت برداشتی آوردی؟-

 معطلی پاسخ داد:بهادر بی 

لوله کش لوله کشه. اوس اکبر و اوس تقی نداره. زینال تو کارش وارده. امروز و فردا کارشو انجام میده. -

 فردا عصرم بر میگردیم.

 ر تکان داد و به همراه بقیه به طبقه باال رفت.دتیمور خان حرفی نزد و  سری به عالمت تاسف برای بها

ی به یزینال آزارش میداد خیلی زود جمع را ترک کرد و به بهانه آوردن چاشوکا که نگاههای بی پروای 

 آشپزخانه رفت. 

 با ورود پدرش به آشپزخانه برای بردن سینی چای گفت:

 مگه بهادر خان نرفته بود فرانسه واسه خوندن پزشکی؟-

 حسن پاسخ داد:

شکی درسشو به بهانه اینکه به پز منم از دیدنش تعجب کردم. از منصور خان پرس و جو کردم. اونم گفت-

ی ان شده که رسیدگی به امورات زمینرده و برگشته و پیله ی تیمور خاکعالقه نداره نصفه و نیمه ول 

ای شمال رو به اون بسپاره. خدا کنه تیمور خان موافقت نکنه وگرنه این پسری که من دیدم شالی و باغ

دیریت امالک ارباب. نه به منصور خان که انقدر مرد متین شلوار خودشم نمیتونه باال بکشه چه برسه به م

 ا درست کرده. ادر خان که خودشو شبیه بچه قرتیو باشخصیتیه نه به به

 شوکا سینی چای را به پدرش داد:

بذاریم زیر بغلمونو بریم  مونوه یکی از اونا بشنوه باید بقچه ببر باال... مواظب حرفات باش بابا... االن اگ-

 گدایی

در همین لحظه زینال بدون اعالم حضور در آستانه ی در آشپزخانه ظاهر شد. دست شوکا بی اختیار به 

 سمت شالش رفت و آن را جلو کشید. زینال با به معرض گذاشتن دندانهای بزرگ و زردش پرسید:



 مستراح کجاست؟-

 عمو حسن که گویا مانند اربابش از حضور زینال در آن خانه شاکی بود گفت:

 گوشه عمارت... سمت چپ  -

 زینال سرش را به سمت دری چرخاند که نزدیک اتاق عمو حسن و شوکا بود

 عمو حسن چانه ی زینال را گرفت و سرش را به سمت مخالف چرخاند:

 اونطرف آقا زینال... اونجا مخصوص ارباب و خونواده شه-

 ستشویی راه افتاد. زینال شوکه از طرز برخورد حسن چاک دهانش بسته شد و به طرف د

 عمو حسن صدایش را بلند کرد:

 ارباب گفتن که لوله ها رو از تو انباری پشت عمارت بهت بدم تا  بعد خوردن نهارکارتو شروع کنی-

 زینال بدون توجه به حرف حسن به راهش ادامه داد.

نعمت زندگی میکردند  صدای خنده و قهقهه ی مهمانها از باال به گوش میرسید. چه غمی داشتند. در ناز و

 و اطرافشان پر از خدم و حشم بود.

زینال در حال سر هم کردن شیلنگها بود تا به عنوان مسیر عبور آب از قنات استفاده شود و درنهایت به 

مامور پذیرایی از زینال شده بود. شوکا  با  اش شوکا علیرغم میل باطنی .و شیر آب ختم شود یک لوله 

ینال آمد. بهادر در حال پچ پچ با زینال بود. شوکا سر به زیر به کنار آنها آمد و سینی سینی چای به سمت ز

 چای را روی زمین گذاشت:

 بفرمایید تا سرد نشده-

بهادر با شنیدن صدا صحبتش را قطع کرد و به سمت شوکا چرخید. خیره ی چشمان کشیده و مژگان بلند 

بیند.  برقی شیطانی در چشمانش درخشید که از  دختر رامیشوکا شد.  انگار که اولین بار بود که این 

چشمان تیز بین  دختر مخفی نماند. شوکا  بالفاصله به سمت عمارت چرخید. هنوز دومین قدم را برنداشته 

 بود که بهادر  وقیحانه گفت:

 واسه حسن خیلی زیاده که دختر خوشگلی مثل تو داشته باشه! -

را گزید. شاکی از گستاخی اربابزاده و لوله کش بود. به سختی خشمش را  شوکا سر به زیر انداخت و لبش

مخفی کرد.  در حالیکه از شدت عصبانیت سرخ شده بود و ناخنهایش را در کف دستش فرو میکرد با 

 صدایی مملو از ناراحتی آمیخته با خشم گفت:

 شما بزرگوارید آقا-

 سقف باالی سر...مجبور بود سکوت کند. آدم گرسنه نان میخواهد و 



به سرعت از آن مکان دور شد در حالیکه خشمگین بود از سکوتش در برابر بهادر و زینال . قطره  شوکا

ای اشک از گوشه ی چشمش چکید. تنها راهی بود که میتوانست کمی از غم ناشی از بیحرمتی های ارباب 

 بکاهد.زاده و لوله کش را 

روی صندلی گهواره ای در تراس نشسته، دستهایش را در هم قفل هوا رو به تاریکی بود.  تیمور خان 

کرده و به دور دست خیره شده بود. با صدای قهقهه ی دختران برادر زنش به زمان حال برگشت و متوجه 

 تاریک شدن هوا شد. از همانجا داد زد:

 حسن! موتور برق رو روشن کن  -

وفانوس به دست  به طرف النه ی مرغها در ته  ادصلوات فرستچراغها عمو حسن زیر لب با روشن شدن 

 باغ در کنار طویله ی گوسفندها و گاوها رفت تا تخم مرغها را بردارد. 

زنها در اتاق زیر کرسی نشسته و در حال غیبت کردن و بیرون کشیدن  مرده های مردم  از  زیر خاک 

 بودند. 

بود. کار لوله کشی تقریبا  به آخر رسیده بود و شوکا در آشپزخانه مشغول پختن میرزا قاسمی برای شام 

 نقریبا همه به غیر از بهادر از اینکه بازگشت زینال از عصر روز بعد به صبح کشیده شده خوشحال بودند. 

 منصور خان و همسر سیمین قدم زنان به ده رفته بودند. 

طرف انباری که پشت عمارت بود خبری از بهادر و دوستانش و زینال نبود. شوکا سبد را برداشت و به 

 رفت تا کمی سیر بیاورد.

 با گامهایی سبک به انباری نزدیک شد که صدای خش خشی از داخل انباری توجهش را جلب کرد

فانوس را به کناری گذاشت و به آهستگی سرش را به شکاف ایجاد شده بین دو تخته چوب سازنده در 

به همراه انعکاس نور آن از کاغذ  روشن فته از کبریتت گرأنباری نزدیک کرد. روشنای ضعیف نشا

 زرورق شفاف توجهش را جلب کرد و چشمش را به شکاف در چسباند.

 صدای پچ پچی به گوش میرسید:

 زود باش زینال االن همه متوجه میشن-

 شیدن آقاککبریتا نم -

 د یاال نفله!... از سرمون پرید-

 چشمان شوکا از فرط تعجب گشاد شده بود.

 آنچه که میدید باور نمیکرد. بهادر، دوستانش و زینال در حال مصرف هرویین بودند. 

 صدای یکی از دوستان بهادر درآمد:

بهادر میگفت فردا صبح داری گورتو گم میکنی...  زیر همین تخته چوب یه مقدار بذار تا فردا به پیسی -

 نخوریم... 



ش که دستش را روی دهان باز شدفرط بهت و حیرت  ازبرای جیغی دهانش  ،یدن صحبتهاشوکا با شن

 . کرد خوردبرر بسته  گذاشت. پایش لغزید و محکم به د

 صدای عصبی بهادر بلند شد:

 خاک بر سرت زینال اونقدر فس فس کردی که متوجه ما شدن...-

 یکی از دوستانش داد زد:

 کی اونجاست؟-

 بهادر پایش را بلند کرد و لگدی  به زینال زد:

 مرده شور برده زود جمع کن این دم و دستگاه رو-

 زینال که خمار بود با لگد بهادر به یکور افتاد.

 آمدبهادر از جا بلند شد و به سمت در 

 افتاد.ش کرد. نفسش به شماره ترس بر شوکا غلبه کرده بود. قطرات سرد عرق بر روی پیشانی اش جا خو

هی برای فرار پیدا میکرد. به اطراف نگاه کرد تا جایی برای احساس سرگیجه داشت. وقت تنگ بود باید را

پنهان شدن بیابد. چشمش به سنگریزه هایی افتاد که یکجا جمع شده بودند و قرار بود برای پوشاندن زمین 

جلوی عمارت استفاده شوند. به سرعت به سمت آنها دوید که جلوی سنگریزه ها  پایش درگودالی گیر کرد 

شت سنگریزه ها رساند. بقدری دچار پدر آمد. چهار دست و پا خودش را  دمپایی از پایشو زمین خورد. 

 هراس و وحشت بود که درآن لحظه به چیزی غیر از فرار و پنهان شدن از نظر بهادر نمی اندیشید .

در انباری با صدایی که حاکی از زنگ زدگی لوالهایش بود باز شد. بهادر پا به بیرون گذاشت و چشمش 

 به فانوس روشنی افتاد که نزدیک در گذاشته شده بود. 

فانوس را برداشت و به دور و بر نگاهی انداخت. هوا کامال  تاریک شده بود به همین دلیل در نور ضعیف 

 ه فاصله ی کمی از انباری روی زمین افتاده بود نشد. فانوس متوجه سبدی که ب

 دو مرتبه به طرف انباری برگشت. در آستانه ی در ایستاد:

 کسی نبود.-

 یکی از هم پیاله هایش گفت:

 شاید گربه بوده  -

 بهادر فانوس را باال گرفت:

 پس این چیه؟-

 دیگری گفت:

 حتما زینال آورده-



 زینال معترضانه گفت:

 چه کارمه؟!بهفانوس -

 دو مرتبه دوست بهادر گفت:

غلط کرده... کار خودشه! وقتی خماری به سراغش میاد مادرشم نمیشناسه چه برسه به اینکه یادش باشه -

 فانوس رو با خودش آورده یا نه!

 زینال که در حال برداشتن قوطی کبریت از روی زمین بود گفت:

 چی میشه؟ چرا الکی میترسید؟حاال فرض بگیریم کسی هم دیده باشه. مگه -

 بهادر به زینال توپید:

مافنگی...اولین اتفاقی که میفته اینه که خان منو از خونه ش با اردنگی میندازه بیرون و از ارث محروم -

میکنه.  توهم باید بری شبا بغل سگا تو خیابون بخوابی! چون دیگه بهادر خانی در کار نیست تا جنسای 

 کنی .  آشغالتو بهش  غالب

 سپس رو به بقیه کرد:

 زودتر خودتونو بسازید و بیرون بیاید. من دارم میرم عمارت تا خان شک نکنه!-

شوکا منتظر ماند تا بهادر وارد عمارت شود. از پشت سنگها بیرون آمد. با سرعت هر  چه تمام به سمت 

گلی بودند.  نگاهی به پای گلی  عمارت دوید و خودش را داخل اتاقشان انداخت. لباسها، دستها و پاهایش

ق بیرون آمد. به دور و بر نگاه کرد. وقتی از عدم تاجلوی در را کثیف کرده بود. از ااش کرد که قالیچه ی 

حضور بهادر و یارو غارهایش اطمینان پیدا کرد، به لبه ی تراس رفت و با آب داخل لگن دست و  پایش 

رد  و به قصد رفتن به آشپزخانه از اتاق خارج ک را عوض را شست. سپس  به اتاق بازگشت. لباسهایش

 شد.

به محض خروج از اتاق بهادر را دید که در چند قدمی او ایستاده است. چشمهایش مانند دو کاسه خون 

 قرمز بودند. حال خوشی نداشت. بهادر نگاه خشمناکی به شوکا کرد. با لحنی بی ادبانه پرسید:

 انبار؟!تو اومده بودی پشت در -

شوکا رنگش پرید. زبانش بند آمده بود. از ترس نزدیک بود غالب تهی کند. اگر برای بهادر مسجل میشد 

 که شوکا پشت در انبار بوده صد در صد تالفی میکرد.

 شوکا  من من کنان گفت:

 تو آشپزخونه بودم به انبار چکار داشتم؟! کی؟من؟... نه! -

کرد. منگ تر از آن بود که متوجه تغییر لباس شوکا و لنگه کفش گلی بهادر سرتا پای شوکا را ورانداز 

 جلوی در اتاق شود. 



عرق سرد ترس و وحشت از تیره پشت دختر بینوا سرازیر شد. سرش را پایین انداخت.متوجه لنگه کفش 

 گلی شد. با پایش آن را به پشتش هل داد. 

 شک و تردید از وجود بهادر رخت برنبسته بود. 

 نی که بوی تهدید میداد گفت: با لح

باالخره که معلوم میشه کی اونجا بوده وای به حالت اگه تو بوده باشی یا خان از صحبت من و تو بویی -

 ببره... زینال رو مامور میکنم ببردت جنگل ... خودت میدونی که چه بالیی به سرت میاره!

مان سرخ و رگهای برجسته ی گردن دهانش خشک شد. خیره ی چش آبرنگ چهره ی شوکا مثل گچ  و 

بهادر شد. چشمهایش به دو دو افتاد. پاهایش سست شد. دستش را به دیوار گرفت تا مانع از افتادنش شود. 

 به سختی گفت:

 م..م..م..من نبودم!-

 

***** 

 تا سپیده دم زمان زیادی  نمانده بود. همه در خواب ناز بودند. طبق معمول شوکا سطل به دست به سمت

 قنات در حال حرکت بود.

سایه های شبح اد الی شاخ و برگ درختان قرص کامل ماه در آسمان زمین را روشن کرده و وزش ب 

 ایجاد کرده بود.  از آنها مانندی

شوکا نگاهی به سایه های متحرک انداخت و در حالیکه سعی میکرد خودش را شجاع نشان دهد با صدایی 

 که نسبتا بلند بود گفت:

 دیگه از هیچکدومتون نمیترسم! -

 ناگهان شبح انسان مانندی از پشت یکی از درختان جلویش ظاهر شد و با تمسخر گفت:

 از من چی کوچولو؟ از منم نمی ترسی؟- 

 شوکا بادیدن زینال که روبرویش ظاهر شده بود چند قدم از ترس عقب رفت و جیغی از وحشت کشید.

.  هر قدمی که زینال به جلو برمیداشت شوکا دو قدم عقبتر میرفت. سطل از دستش به روی زمین افتاد

ناگهان پایش به علفها گیر کرد و به روی زمین افتاد. تعداد شبح ها هر لحظه زیادتر میشد. شوکا در حالیکه 

 نفسش به شماره افتاده بود به چهره ها دقت کرد. بهادر و دوستانش بودند که لبخندهای زشتی بر لب داشتند

 و حلقه وار به سمت شوکا می آمدند

پاهایش قدرت  نداشتند و  او را در بلند شدن یاری نمیکردند.  صدا در گلویش خفه شده بود و توان جیغ  

زدن نداشت. احساس سنگینی عجیبی بر روی قفسه سینه داشت انگار که بختک به رویش افتاده بود. حلقه 

 شوکا برای فرار کمتر. ی بهادر و دوستانش تنگ تر میشد و توان 



آخرین تالشش را برای فرار کرد. دهان باز کرد تا از ته دل جیغ بکشد که با تکانهای عمو حسن از خواب 

 بیدار شد.

بغض  یافته وضربان قلبش افزایش  جاری،قی سرد  از شقیقه هایش در رختخوابش نشست. قطرات عر

اشت. لرزش آن را بواسطه طپش قلبش احساس گلویش را گرفته بود. دست به روی قفسه سینه اش گذ

همیشه موقع خواب  میکرد.  عمو حسن که شرایط نامساعد شوکا را دید از جا بلند شد و لیوان آبی را که

 ش میگذاشت برداشت و به دست شوکا داد:سر باالی

 نترس! دیدی.بخور بابا... خواب -

حرفی سر بر بالشت گذاشت. هنوز  شوکا آب را یک نفس خورد. لحاف را به سرش کشید و بدون

چشمهایش گرم نشده بودند که مجددا قیافه منحوس زینال جلوی دیدگانش جان گرفت. این دفعه خودش از 

 خواب پرید. سوره ی ناس را زیر لب خواند.

نگاه به ساعت نصب شده روی دیوار کرد. با دقت فراوان فهمید ساعت از شش گذشته است. باید مقدمات 

 را برای مهمانها فراهم میکرد.صبحانه 

لباس گرم پوشید و به سمت قنات راه افتاد. با هر صدایی  به دور و برش نگاه میکرد. هنوز وحشت آن 

 خواب از وجودش رخت برنبسته بود. 

 روشن شده بود. نزدیک قنات رسیده  و هوا تقریبا

 آرام بیخ گوشش گفت:در این هنگام دو دست مردانه از پشت دور کمرش حلقه زد و صدایی 

 قزی؟کجا میری خاله  -

نفس در سینه شوکا حبس شد انگار که دستهای عزراییل به دور کمرش پیچیده شده بودند. حلقه دستها 

هرلحظه تنگ تر میشد و ترس شوکا و لرزش اندامهایش بیشتر. زبانش قفل شده و اجازه ی هر حرکتی از 

چیره و چشمهایش تیره و تار شد. بین دستها به پایین لغزید. در او گرفته شده بود. ضعف بر اندامهایش 

 آخرین لحظات صدایی آشنا شنید :

 نترس خانمی منم رسول...-

و لباس  کوتاه شدهد. شوهرش بود. با موهای چشمانش را که باز کرد چهره ی رسول را مقابلش دی

رگشته بود. سرش را به اطراف گرداند سربازی. باورش نمیشد که بعد چندین ماه بیخبری رسول به خانه ب

روی زمین بین درختها دراز کش بود. احساس گیجی و منگی داشت . دستی به  صورتش کشید. با صدای 

قهقهه ی رسول به خودش آمد. خواب شب قبل تکرار شده با همان صحنه. با این تفاوت که به جای زینال 

بلش قرار داشت. یاد حرف بی بی افتاد که همیشه میگفت فردی که دل و جانش را به او بخشیده بود در مقا

 «.قدیمیا راست میگن خواب زن چپه»

 لبخند کمرنگی روی لبش آمد. 

 رسول که تا آن لحظه محو صورت همسرش بود با لهجه غلیظ مازندرانی گفت:



 چه عجب لبخند شوکا خانم رو دیدیم! - 

بین دوراهی محبت کردن و ابراز عالقه به رسول و  شدیدا از رفتار رسول شاکی بود.. شوکا هوشیار شد

 او به علت رفتار ناپسندش قرار گرفت: بی محلی به

به نظر تو االن باید چکار کنم؟ سپیده نزده از الی درختا مِث عجل معلق بیرون اومدی و من قبضه روح -

 است برقصم؟ کردی اونوقت میخوای و

 دی گفت:رسول دستی البالی موهایش کشید و خیلی ج

تا این حد بترسی وگرنه قلمای پام میشکست و پشت درخت قایم نمیشدم. از باال باور کن فکر نمیکردم -

 درخت خودمو روت مینداختم

 سپس مثل بمب از خنده منفجر شد.

غم و اندوه، میزبان لبهای فرد رسول بذله گو و شوخ بود. آنقدر دلقک بازی در میآورد که خنده را در اوج 

 مقابلش میکرد.

بی توجه به سرخوشی رسول ناگهان متوجه روشنایی روز شد. به سرعت  ،شوکا که هنوز دراز کش بود

از جا برخاست و بلوز و دامنش را که پر از برگ درختان بود با دست تکاند. لباسها نم زمین را به خود 

 تا سطلش را بیابد. بلند گفت: گرداند گرفته بودند. به اطراف چشم

 خدا مرگم... دیر شد... االن همه منتظر صبحونه ن!-

 رسول با تعجب پرسید:

 همه؟ -

به چشمهای رسول خیره شد. چقدر دلتنگش بود. دلش رضایت نمیداد در ابراز محبت به رسول پیش قدم 

 باشد خصوصا با کاری که رسول انجام داده  و شوکا را تا سر حد مرگ برده بود. خونسردانه گفت:

 ر خان و اهل و عیالش و مهموناش اومدن !تیمو -

 سپس بی اعتنا به رسول سطل را برداشت و با گامهایی بلند به سمت چشمه راه افتاد

 رسول که تازه به عمق ناراحتی شوکا پی برده بود از پشت سر داد زد:

 بگم غلط کردم راضی میشی؟ -

یبایی را به شوهرش هدیه کرد. رسول  شوکا ریز خندید.  سر جایش ایستاد. به عقب برگشت. لبخند ز

ساکش را که از پشت درخت برداشته بود به طرفی پرت کرد با چند قدم بزرگ خودش را به شوکا رساند. 

 همسرش را درآغوش کشید سرش را الی موهای او برد و نفس بلندی کشید:

.. همین روزا بساط عروسی این دفه خیلی بیشتر از همیشه دلتنگت بودم. دو هفته مرخصی گرفتم. انشا. -

 ...رو راه میندازیم.



آنقدر دلتنگ هم بودند که دل کندن از یکدیگر آسان نبود. زمین نمناک جنگل، برگهای خیس پاییزی و 

 حضور حشرات ریز جنگلی  هم نتوانستند مانع معاشقه های آن دو دلداده شوند.  

های شوکا لبخیس شده بود و طه نم زمین و عرق رسول به واسبلبل  به خود آمدند. لباس  آوازبا شروع  

 غیر قابل انکار بود.ن به علت سفتی و سختی زمین کوفتگی بدنشا دردناک.متورم و 

 شوکا با دو دست محکم به صورتش زد:

 خاک بر سرم... صبحونه ی خان دیر شد!-

با عجله بلند شد. لباسش کثیف تر از آن شده بود که با تکاندن تمیز شود. نگاهی به سرو وضع رسول کرد. 

 وضعیت او هم بهتر از شوکا نبود. چشم در چشم هم شدند و  با صدایی بلند خندیدند. 

 رسول دستی به موهای کم پشتش که در ناحیه شقیقه ها  خالی شده بود کشید:

 این وضع ببینه آبروریزی بدی میشه!هرکی ما رو با  -

 شوکا دست رسول را محکم گرفت:

 بجنب تا دیرتر از این نشده -

 در طول راه  بدون وقفه تمام اتفاقاتی را که در مدت نبود شوهرش روی داده بود مو به مو تعریف میکرد.  

رشادتهاش در محافظت از در کل ایران و  انقالبن مرزها به دنبال جریانات رسول هم از اوضاع نابساما

مرزهای کشور میگفت و اینکه رییس پاسگاهی که در آنجا خدمت سربازی اش را میگذراند به او قول داده 

بود که رسول را به عنوان یک نیروی کارآمد بعد اتمام سربازی اش نگه دارد و مقدمات استخدام شدنش را 

 در ارتش فراهم کند. 

ز پدرش و رفتن به مکان محروم و نا امن سیستان و بلوچستان نبود ولی هرچند شوکا راضی به دور شدن ا

رسول او را قانع کرد که بعد چند سال با موقعیت بهتری از نظر اجتماعی و مالی به مازندران  برخواهند 

 گشت. 

 وقتی که به عمارت رسیدند زینال و پدرش مشغول انجام ریزه کاریهای مربوط به لوله کشی بودند.

 شاکی و غرغرکنان از دیر آمدن شوکا نگاهی به آن دو کرد.حسن 

با دیدن رسول اعتراضش را فرو خورد و چشمانش از شادی درخشید.  به سمت رسول رفت و با کف 

 دست سه ضربه به پشتش زد:

 خوش اومدی پسرم... بی خبریت نگرانمون کرده بود. تازه از راه رسیدی؟-

 رسول سری تکان داد:

راه خراب شد.  نصفه شب به شهر رسیدیم . با یه ماشین گذری تا اول روستا اومدم بقیه راهو  اتوبوس بین-

 هم پیاده گز کردم



عمو حسن تازه متوجه سروضع کثیف و نامرتب آنها شد. به گفتن  استغفرا... زیر لب اکتفا کرد و پدرانه 

 ادامه داد:

 اق  استراحت کن باباتبرو تو اخوشحالمون کردی ... -

 سپس رو به شوکا کرد و با تحکم گفت:

 تو هم صبحونه رو آماده کن. االن خان و مهموناش بیدار میشن-

زینال که از دیدن فردی به عنوان همسر شوکا یکه خورده بود بعد از یک احوال پرسی ساده خودش را 

و لبخند شیطانی  مشغول نصب شیر آب کرد. هرچند بیحیا تر از آن بود که نگاههای هیزش را کنترل کند 

 اش را با دیدن موهای بهم ریخته ی رسول و لباس آلوده به خاک و گل شوکا مخفی کند. 

 شوکا با عجله به آشپزخانه رفت ورسول به دنبال شوکا وارد آشپزخانه شد:

 این مافنگی کیه؟-

و اطراف بود و هیچ توجهی به دور  داشت، در جنگل لحظاتی که با همسرشخوشی شوکا هنوز غرق در 

 نداشت. 

 رسول مجددا با لحنی معترضانه و بلند تر گفت:

 شوکا با توام...-

 شوکا سرش را برگرداند:

 ها... با من بودی؟-

 پرسیدم این مرتیکه ی مافنگی هیز کیه اینجا؟-

 شوکا بی تفاوت گفت:

 لوله کشه... بهادر خان با خودش از تهران آورده-

 رسول جدی ادامه داد:

 خیلی دورو برش دیده بشی!خوش ندارم -

 شوکا اعتراض کرد:

 من با اون چکار دارم! -

 شوکا  سینی به دست به سمت رسول آمد:

 درضمن امروز با بهادر خان برمیگردن تهران.-

 جلوی رسول چرخ عشوه گرانه ای زد، از آشپزخانه خارج شد  و به سمت پله ها رفت.

 آمرانه گفت: هنوز قدم به اولین پله نگذاشته بود که رسول



 باالاول لباستو عوض کن بعد سینی صبحونه رو ببر -

شب از نیمه گذشته بود. شوکا به روی تشکش نشست و مشغول ماساژ دادن پاهایش شد. رسول بدون آنکه 

 چشمهایش را باز کند غرید:

ولحاف رو  اگه گذاشتی امشب راحت بخوابیم! یا غلت میزنی یا خر خر میکنی. االنم که نشستی رو تشک -

 کنار زدی. بگیر بخواب دختر...

 شوکا با صدایی که درآن خستگی موج میزد گفت:

امروز خیلی خسته شدم... اون از اول صبح که شازده ی ارباب و دوستاش که میخواستن برگردن تهران  -

آباد و  خوراکی آماده کنم. بعدشم که منصور خان و خونواده ش هوس فرحو مجبور شدم واسه توراه اونا 

. خرده فرمایشای ارباب و بابام و نهار و الی آخر... بذارم خوراکی سبددریا به سرشون زد و واسه اونا 

 حق ندارم از خستگی خوابم نبره؟ مگه من چقدر جون دارم؟!

رسول از جا بلند شد. موی بافته شده ی شوکا را به دست گرفت کش دور موها را از آن جدا کرد و در 

 انگشتانش موهای بهم تابیده شده را باز میکرد به نرمی گفت:حالیکه با 

ی زود از این وضع حسن گرفتم و آوردمت خونه ی بابام. خیلواسه همین امشب اجازه ت رو از عمو-

 .میشیراحت 

 شوکا سرش را روی شانه ی همسرش گذاشت:

 اگه یه چیزی بهت بگم قول میدی بین خودمون بمونه؟-

 نگاهی به شوکا انداخت:رسول متعجبانه 

 اتفاقی افتاده؟-

 مربوط به ما نمیشه ولی فکر کنم الزمه بهت بگم-

 رسول مکثی کرد و سپس گفت:

 چی شده شوکا؟ داری نگرانم میکنی-

رفتم انباری سیر بیارم. در انبار بسته بود و صدای حرف از اونجا میومد. از الی شکاف در نگاه  دیروز-

ستاش و همون لوله کشه مشغول یه کارایی بودن. کبریت و زرورق و خالصه کردم . بهادر خان و دو

 نمیدونم ترس برم داشت. فورا از اونجا فرار کردم. 

 رسول ناگهان شوکا را از خودش جدا کرد و با دو دست شانه ی شوکا را گرفت:

 نفهمیدن که تو اونا رو دیدی؟ -

 ر شدم. خیلی ترسیده بود که تیمور خان متوجه نشهبهادر خان بهم شک کرد و پاپیچم شد ولی من منک-

 میدونی اگه بفهمن تو اونا رو دیدی زنده ت نمیذارن؟-



ترس بر وجود شوکا غلبه کرد و از درون لرزید. یاد تهدید بهادر افتاد که جرات نمیکرد به همسرش 

 بگوید. 

 رسول ادامه داد:

ا هرچیزی کنار میاد اال اعتیاد، اونم اعتیاد به تیمور خان اگه بفهمه از ارث محرومش میکنه. اون ب-

 هرویین... تو هم شتر دیدی ندیدی. همین حاال حرفایی که به من زدی فراموش کن و بگیر بخواب.

دست به دور شانه ی شوکا انداخت و او را به سمت خودش کشید. نگاهی به ابروهای کمانی، چشمهای 

آبشاری از سر شانه اش ریخته بودند انداخت. نتوانست بر  کشیده و آهو وش و موهای همسرش که مانند

وسوسه های درونش غلبه کند و به همسرش نزدیکتر شد. چیزی که عمو حسن همیشه از آن ترس داشت و 

آنشب هم با پادر میانی ملوک خانم به شوکا اجازه داده بود که به منزل پدرشوهرش برود. رسم بر این بود 

 روسی شب را در منزل پدر شوهر نماند. که زن قبل از مراسم ع

رسول بی توجه به رسم و رسومات روستا، در  ٬علیرغم مقاومتهای شوکا در برابر خواهش های همسرش 

آن شب به خواسته ی دلش رسید و شوکا خسته تر از همیشه و وحشت زده از عمل انجام شده در آغوش 

هفته ی آینده او را رسما به خانه ی پدرش خواهد  همسرش گریست. حتی دلداریهای رسول مبنی بر اینکه

آورد نتوانست از غم و پشیمانی دختر بینوا بکاهد. هردو میدانستند اگر قرار است مراسم عروسی طبق 

 رسم و رسومات انجام شود آماده کردن تدارکات  حداقل یکماه طول میکشد.

ت برگشتند تا قبل از بیدار شدن مهمانها بساط عمارصبح روز بعد با تنی رنجور و رنگی پریده با رسول به

علیرغم  ازدواج  .بودنددر باغ  صبحانه را فراهم کند.  منصور خان و همسرش فریبا خانم در حال قدم زدن

 کامال سنتی که داشتند، مهر و عالقه ی این زن و شوهر به یکدیگر زبانزد دوست و آشنایان بود. 

دیگر و  بازرسی  شاخه های منصور و همسرش که در حال گفتگو با یکبا ورود رسول و شوکا به باغ، 

درختان بودند به سمت آنها گام برداشتند. رسول و شوکا مودبانه سالم کردند. فریبا با دیدن رنگ و  آویزان

روی پریده و عالیم خستگی و ضعف که در چهره ی شوکا واضح بود، دست دخترک را گرفت و به 

 کناری کشید:

 نداریبه رو ده شوکا جان؟ رنگ چی ش-

 سر به زیر افکند:سرخ شد و شوکا از شرم 

 جان یه ذره خسته امچیزی نیست خانم -

 فریبا زن باهوشی بود. با دیدن لپهای گل انداخته ی شوکا  خنده ی ریزی کرد:

حرف و سخن بازن... فکر نمیکی یه ذره عجله کردید؟ البته ما که بد نمیدونیم ولی مردم روستا یه خورده -

 خدا نکرده پشت سرت صفحه میذارن

 زد سر بلند کرد:اشک در چشمان شوکا موج 

 حریفش نشدم خانم جان... قول داده هفته ی دیگه عروسیمو بگیره-



 فریبا تای ابرویی باال انداخت:

 جهازت حاضره؟-

ره اونجا سیستان و بلوچستان. قرا خونه ی باباش زندگی کنم تا از اجباری بیاد. اونوقت میریمقراره برم -

یامرزه ابامو دوختم. یک گنجه و کمی هم ظرف و ظروف مال زرین بانو خدا بواستخدام ارتش بشه. رختخ

 داده. واسه شروع زندگی کمه ولی چاره ای ندارم. بهمکه تیمور خان 

حرف  ندهدد و اجازه به قولش عمل کنفریبا به دقت به حرفهای شوکا گوش میکرد و امیدوار بود رسول -

این دختر بیگناه در دهنها بپیچد.  در آن زمان روستاییان به بعضی از رسم و رسومها بیش از حد بها 

میدادند و در مورد آنها حساس بودند. اگر دختری که قبل از عروسی با شوهرش همبستر میشد،  زنی بی 

 آبرو بود. 

 فریبا دست شوکا را گرفت:

میگی میشه. اگه نیاز پولی داشتید حتما به من یا منصور بگید... کمکتون میکنیم. تو  انشا... همینطور که-

 دختر خوب و ساده ای هستی. عمو حسن و تو بیشتر از اینا به گردن این خونواده حق دارن

 شوکا لبخندی حاکی از خوشحالی بر لبانش نشست:

 متون نکنه خانم جان. شما و منصور خان همیشه کمک حال من و بابام بودید. کخدا از بزرگی -

 کاری نکردیم عزیزم -

***** 

یکهفته از حضور ارباب و مهمانهایش در عمارت میگذشت و قصد بازگشت به تهران داشتند. حسن هم 

ان برود.  هرچند مشکالت قلبی اش را با تیمور خان مطرح کرد و قرار شد با آنها برای درمان به تهر

شوکا مجبور نبود صبح زود برای تامین آب آشامیدنی به قنات برود ولی برای انجام کارها و امورات 

روزمره قبل از طلوع آفتاب بیدار میشد و آخرین نفری بود که به رختخواب میرفت. رسول با عمو حسن 

ا حضور اقوام نزدیک مجلس در مورد مراسم عروسی صحبت کرد که قبل از بازگشتش به محل خدمت ب

 ساده ای برگزارکنند و شوکا را به منزل پدرش ببرد.

حسن انجام مراسم را به بعد از بازگشتش از شوکا در پوست خود نمیگنجید ولی عمو ،با موافقت عمو حسن

 تهران موکول کرد. قرار شد در مدتی که حسن تهران است رسول مقدمات عروسی را فراهم کند.

رفتن عمو حسن به تهران میگذشت. در این مدت شوکا و همسرش در حال تهیه تدارکات  دو روز از

 عروسی و دعوت مهمانها بودند. 

شوکا در آینه به صورت بند انداخته و ابروهای کمانی شده  و باریکش که هنر دست بی بی بود، نگاه کرد. 

شید. چشمانش را بست و  غرق در دستی به روی نواحی قرمز شده ی صورتش که یادگارنخ بند بود، ک

 رویا و افکار خود شد. چشم که گشود چهره ی رسول را در آینه دید که عاشقانه به او نگاه میکرد. 



لبخندی حاکی از مهربانی و تشکر بر لب راند. رسول به شوکا نزدیک شد و  دستانش را به دور او حلقه 

 کرد:

 سه شب دیگه خونه ی خودمون هستیم -

 ین بر دل شوکا نشست:غمی سنگ

 ولی فردای عروسی تو عازم هستی -

بار از پاسگاه مرزی میام مخابرات شهر و بهت زنگ میزنم. ه ایندفعه بیخبرت نذارم. هفته ای یقول میدم -

 تو هم در نبود من بیا پیش عمو حسن. هردوتاتون تنها نیستید. 

خاموش کرد و  به نرمی شوکا را به سمت  همسرش را به خودش فشرد. با یک دست چراغ اتاق را ،رسول

 تشکچه کنار اتاق هدایت کرد.

***** 

 صبح روز بعد با صدای قاسم پسر تلفنچی روستا از خواب بیدار شدند که پشت سر هم شوکا را صدا میزد.

 شوکا دست دراز کرد و پیراهن خود را از کنار تشک برداشت. رسول دستش را گرفت:

 ون . خودم میرمتو نمیخواد بیای بیر -

رسول از اتاق بیرون آمد و در حالیکه کمربندش را می بست رو به قاسم که پایین پله های عمارت ایستاده 

 بود گفت:

 چه خبرته اول صبحی سرو صدا راه انداختی؟!-

حسن بد شده و بردنش زده و گفته دیشب حال عموآقام گفت به شوکا خانم بگم که تیمورخان زنگ-

بستریش کردن. االن حالش خوبه ولی دکترا گفتن فعال مرخص نمیشه. عمو حسن پیغام فرستاده بیمارستان 

 که به مهمونا بگین مجلس عروسی عقب افتاده

رسول از شنیدن این خبر ناخوشایند آنهم در اول صبح شوکه شد ولی بیشترین نگرانی اش مربوط به 

 سالمتی عمو حسن بود. 

 قاسم کرد:مل رو به أبعد لحظه ای ت

 به بابات بگو تا یه ساعت دیگه با شوکا خانم میایم تلفن خونه-

بعد از رفتن قاسم با عجله به اتاق برگشت تا موضوع را به آرامی به شوکا بگوید. بطور حتم این خبر بر 

 شوکا تاثیر بدتری داشت هم بواسطه ی بدحال شدن پدرش و هم عدم برگزاری مجلس عروسی

 ذاشت با چشمان اشک آلود و بی تابی شوکا مواجه شد. پا که به اتاق گ

شوکا در رختخواب نشسته بود و گریه میکرد. صدای قاسم بقدری بلند بود که کار رسول را برای پیغام 

 دادن راحت کرد.



 رسول کنار همسرش نشست. دست به دور شانه اش  انداخت:

به. قول میدم به ماه نکشیده برگردم و  مجلس گریه نکن... خدا رو شکر بخیر گذشته و حال عمو حسن خو-

 عروسی رو راه بندازم

در رختخوابش انداخت. لحاف را روی سرش کشید و زار  ، خودش راشوکا بی توجه به دلداریهای رسول

 زد.

 حسن به روستا مصادف شد با رفتن رسول به محل خدمتش.بازگشت عمو

عیدهایش تا حدودی از غم و اندوه شوکا بکاهد و او را رسول در طی این مدت توانسته بود با وعده و و 

 امیدوار به برگزاری عروسی در آینده ای خیلی نزدیک کند.

ارباب تیمور که به همراه عمو حسن به عمارت آمده بود خاطر نشان کرد که دکتر تاکید کرده وضعیت  

قبل داشته است احتمال دارد  قلبی عمو حسن رضایت بخش نیست و با توجه به سکته ی قلبی که چند روز

 حسن غیر ممکن باشد.با کوچکترین استرس سکته ی مجددی رخ دهد و نجات جان عمو

علیرغم خبرهایی که مبنی بر تظاهرات مردم و  شلوغ شدن خیابانها در شهرهای بزرگ به گوش میرسید 

 روزها از پی هم میگذشتند. در روستا همه چیز امن و امان بود و

قول خود عمل میکرد و هر چند روز یکبار به شوکا زنگ میزد و به او یادآوری میکرد که بدلیل رسول به 

ناامنی مرزها با مرخصی اش برای سه ماه دیگر موافقت کرده اند و در عوض اجازه ی  بیست روز 

 مرخصی داده اند.

سن ببیشتر شده بود. اما چند هفته از رفتن رسول میگذشت. مسئولیت و کار شوکا  به دلیل بیماری عمو ح

چیزی که شوکا را بیشتر از همه عذاب میداد. تهوع های صبحگاهی، بی اشتهایی و تنفر از بوهای خاص 

 و بعضی از غذاها بود.

در ابتدا تعویق عادت ماهیانه اش را به حساب استرسهای کاری گذاشت و عالیم نو ظهور را به خستگی و 

 بی خوابیهایش نسبت میداد. 

شدید شدن عالیم و شباهت پیدا کردن وضعیت جسمی اش به دختران ازدواج کرده ی روستا که بچه دار با ت

 شده بودند، ترس بر وجودش چیره شد و هر لحظه با خودش تکرار میکرد:

باردار محاله... محاله! من باردار نیستم. صفیه و طاهره دخترهای برادر بی بی یه سال بعد ازدواج  -

 نه که من به این زودی حامله بشم....شدن. غیرممک

 ولی واقعیت چیز دیگری بود. شوکا هنوز به خانه ی شوهر نرفته باردار شده بود.

دو هفته میشد که از رسول خبر نداشت. مدتی که برایش دو سال گذشت. هیچ راهی برای دسترسی به 

و قرار نداشت و اطالع دادن به رسول رسول نبود. خانواده اش هم از او خبر نداشتند. شوکا لحظه ای آرام 

در مورد بارداریش امری حیاتی شده بود. عالیم بارداری در شوکا روز به روز آشکارتر میشد و دختر 

بینوا ضعیف تر و رنگ پریده تر. چیزی به پایان ماه سوم نمانده بود. بارها شوکا از عدم تماس رسول 

 ب گفته بود:اظهار ناراحتی کرده بود که عمو حسن در جوا



 اوندفه هم چند ماه ازش بیخبر بودیم، دیدی که صحیح و سالم بود و اشکا از جیبت رفت.-

روزی چند بار جلوی آینه می ایستاد و اندامش را انداز ورانداز میکرد. شکرگزار لباسهای گشادش بود که 

 مانع نمایان شدن شکم برجسته اش میشد.

 د و بیشتر کارهای عمارت بر عهده ی شوکا بود. وضعیت قلبی عمو حسن رو به وخامت بو

 سه ماه مهلت رسول تمام شد و خبری از او نبود. 

روزی هزار بار با خودش نقشه میکشید که بهانه ای جور کند،  به شهر برود و قابله ای پیدا کند برای سقط 

میرفت و خودش را از مردم  جنینش. به دلیل تغییراتی که در چهره و اندام پیدا کرده بود کمتر به روستا

 پنهان میکرد.

ایست برای ویزیت می بق توصیه پزشک هوا به شدت سرد  و تقریبا هر روز بارندگی بود. عمو حسن طب

مجدد  به تهران میرفت. تا لحظه ی آخر به شوکا توصیه میکرد که به سراغ بی بی برود و او را با خودش 

 به عمارت بیاورد و شب تنها نماند. 

 شوکا هم هردفعه چشمی میگفت و در دل  با خودش میگفت :

 و ببینه و رسوای عالم بشم. طبلمهمین مونده که شب بیاد اینجا و شکم -

از  هوا تاریک شده بود. باران به شدت میبارید و صدای رعد و برق به گوش میرسید گویی که آسمان

شوکا کنار فرو میخورد.  باران بر آنها مش را بصورت کوبیدن قطرات درشت وخش بودشاکی  زمینیان

بخاری هیزمی کز کرده و سر در گریبان  به درد بی درمانی که دچارش شده بود می اندیشد و خیال 

ش در خانه ی پدری خبردار شوند و آوازه ی ا پردازی میکرد. با تصور اینکه مردم روستا از بارداری

  رسواییش در روستا بپیچد دچار تنگی نفس میشد.

در همین موقع صدای ماشینی که جلوی  عمارت پارک کرد او را از عالم رویا بیرون آورد. با خودش 

 گفت:

 کی میتونه باشه؟-

 بطور حتم تیمور خان نبود. چون او همیشه آمدنش را به عمو حسن اطالع میداد.

کرد و در حالیکه ترس ژاکتش را از روی جالباسی و فانوس را از گوشه ی اتاق برداشت. در را نیمه باز 

 همه ی وجودش را دربر گرفته بود داد زد:

 کی اونجاس؟-

 فریادش در صدای شر شر باران گم شد

 مجداد فریاد کشید:

 پرسیدم کی اونجاس؟-

 آمیخت و شوکا از ترس به خود لرزید در هم صدای قهقه ی دو مرد با صدای باران



 صدای قهقهه نزدیکتر میشد و وحشت شوکا بیشتر. 

در نور کمرنگ فانوس شوکا توانست هیکل آن دو مرد را که بی توجه به حضور شوکا به  سمت عمارت 

عمارت،  می آمدند ببیند. بهادر و زینال بودند. تنها چیزی که در مخیله اش نمیگنجید حضور این دو فرد در

 ی بود. نآنهم در آن شب بارا

رفتند. در این هنگام بهادر از  د به سمت پله ها میخندیدن هردو تا خیس، ژولیده و مست، درحالیکه می

 خنده ایستاد و فریاد کشید:

 حسن... بیا اتاقای باال رو روبراه کن. من و زینال شب اینجاییم -

 سپس هردو قهقهه زنان، از پله ها باال رفتند. 

برگشت. بقدری  شوکا برای لحظه ای مات و مبهوت به مسیر عبور آن دونفر نگریست.  با عجله به اتاق

ترسیده بود که قدرت فکر کردن و تصمیم گیری نداشت. خودش را لعنت میکرد که چرا به حرف پدرش 

گوش نکرده و شب  در عمارت تنها مانده است. مدتی به دور خودش در اتاق چرخید. بین دو راهی ماندن 

انش شکل گرفت. وجودش پر و رفتن گیر کرده بود. چهره ی زشت با  لبخندهای شیطانی زینال پیش چشم

 از ترس شد.  حضور بهادر و زینال در عمارت یعنی آخر وحشت برای شوکا... 

خانه گذشت زمان از دستش در رفته بود.  فانوس و  شالش را برداشت . در اتاق را باز کرد تا خود را به

 ی بی بی برساند که با چهره ی کریه و مست زینال روبرو شد...

بودن با شوکا را انگار در خواب میدید از فرط شعف لبهایش به دو طرف  کشیده شد.  نگاه  زینال که تنها

وحشت زده ی شوکا به دندانهای زرد زینال که از ورای لبهای کلفت و کبودش بیرون زده بود، قفل شد. 

. از ترس شدتمام وجودش پر شد از تنفر و انزجار. خواب چند ماه قبلش را به یاد آورد. وجودش ماالمال 

 بدنش یخ کرد. سرد... سرد...

احساس کرد دل و روده اش بهم تابیده می شوند. چند قدم عقب رفت. با صدای آهسته و ماالمال از   

 وحشت که در غرش رعد و برق گم میشد میگفت:

 نه..نه.. تو رو خدا... نه! -

آورتر میشد. افکار شوم در چشمان بی حیای زینال پر شد از برق شیطانی. لبخندش هر لحظه چندش 

مغزش می چرخید. با هر قدمی که شوکا به عقب میرفت، او تلو تلو خوران به جلو می آمد. ترس شوکا او 

را سرمست تر میکرد. از دهانش بوی گند به اطراف ساتع میشد. لبخندهایش به خنده های شیطانی بدل 

 گشت و سرخوشانه تکرار میکرد:

 شم ما به جمال شما روشن شد. پدر گرامی تشیف ندارن، درسته؟به به شوکا خانم... چ -

شوکا لرزان لرزان برای فرار از چنگال زینال به عقب میرفت. به دیوار رسیده بود و راهی برای فرار 

بود. زینال در حالیکه افکاری پلید در چشمان دریده اش خوانده  دو قدم ت. فاصله اش با زینال در حد نداش

میشد با گامی بلند خود را به شوکا رساند. دستش که به بدن دختر خورد، شوکا  به زینال حمله کرد وچنگ 



انداخت به صورت کریه مرد مست.  درد ناشی از خراشیدگی صورت، زینال را عصبی و خشمناک کرد 

 ت گرفت  و به دیوار کوبید... و دخترک را با دو دس

قلب شوکا بی وقفه از هول و اضطراب میکوبید. برای فرار کردن تمام نیرویش را به کار میبرد ولی 

قدرت زینال خیلی بیشتر از انرژی هدر داده شده ی شوکا بود. مانند تالش گنجشکی از چنگال عقابی 

نش از سرما میلرزید بطوریکه لرزش بدنش از وحشی . وحشت و ترس در تک یاخته هایش النه کرده و بد

نگاه پست زینال مخفی نماند و همان مردک وقیح  را در تصمیمش بی پروا تر و مصمم تر میکرد. رد 

 بخیه بر روی گونه ی زینال و قیافه ی خالفکارانه ای که داشت وحشت شوکا را بیشتر میکرد.

ا از پاها برای دفاع از خودش کمک گرفت که زینال باالی سرش به دیوار چسباند. شوکان دخترک را دست

با چسباندن بدنش که بوی ترشیدگی و تعفن میداد به بدن شوکا و فشار دادن او به دیوار دختر بینوا را خلع 

 سالح کرد. دردی به تدریج در وجودش شکل گرفت...ولی ترسیده تر از آن بود که به دردهایش توجه کند.

شیطان النه کرده بود تمام اعضای صورت شوکا را می کاوید و بر روی تک تک با چشمانی که در آن 

قسمتها لحظه ای مکث میکرد. سرانجام نگاهش روی لبها ثابت ماند. چشمان وحشت زده ی شوکا در حال 

پاره شدن بودند. رسوایی وبی آبرویی را با چشمان خود می دید. هزار بار خودش را لعنت کرد که چرا 

ها در عمارت مانده است. دهانش قفل شده بود و نمیتوانست فریاد بکشد یا ناسزا بگوید. زینال  شب را تن

بیرحمانه به شوکا حمله میبرد. سعی و مقاومت دختر بی نتیجه بود و   به واسطه ی بارداری و ضعفش 

 ناتوان تر از آن بود که در برابر قدرت مردانه ی زینال دوام آورد.

نال و بوی ترش زیر بغلش در بینی شوکا می پیچید و وجودش پر می شد از تهوع و بوی گند دهان زی 

تنفر... در لحظه ای دل و روده اش در هم پیچیده شدند گویی در وجودش رخت چرک می شستند. ناگهان 

روی داخل دهان و دهانش باز شد و  با تمام نیرویی که داشت عق زد و هرچه از صبح خورده بود به 

 نال پاشید.صورت زی

صورت زینال پر شد از کثافت و طعم تلخ و ترش استفراغ شوکا در دهان زینال او را ببری درنده و 

خشمناک کرد. دست برد و موهای شوکا را از پشت گرفت. شدت درد فریاد دخترک را بلند کرد. دست 

 شوکا که رها شد، خشمانه به زینال حمله کرد  و او را به روی زمین هل داد.

مام نیرویش را جمع کرد و به سمت در دوید. تا قدم به بیرون اتاق گذاشت، دستان پرقدرت زینال او را از ت

پشت گرفتند. چهره ی زینال با نجاستی که رویش ماسیده بود کریه تر به نظر می آمد. از فرط عصبانیت 

یر قابل باور سرخی صورت و گردنش مشهود بود. رگهای برجسته ی زیر گلویش حاکی از خشمی غ

 بودند.

 در حالیکه شوکا را به داخل اتاق میکشید، غضبناک  فریاد میزد:

دختره ی هرزه االن بهت نشون میدم که سزای این گ ... خوریت چیه؟ مجبورت میکنم که همشو -

 بلیسی...

مین مچ دستان شوکا را با دست پت و پهنش گرفت و او را روی زمین پرت کرد. پشت شوکا با شدت به ز

خورد و  از شدت  درد موجود در کمرش فریاد کشید. زینال مانند ببری زخمی خودش را به روی شوکا 

پرت کرد. با افتادن هیکل زینال بر روی شکم شوکا دردی بی سابقه در وجود زن پیچید و در تمام 



ی انرژی اش را سلولهایش انتشار یافت. دردی که انگار روح از بدنش جدا و جگرش کنده شد. ته مانده 

 جمع کرد از ته دل جیغ کشید:

 خدایااااا -

پیچید او را بی دفاع تر از همیشه کرد.  ابل تحمل که در کمر و  زیر دلش احساس خیسی با دردی غیر ق

زینال  به رگه ی خون روشن راه یافته ی روی قالی نگاه کرد. هنوز متوجه اوضاع نشده بود  که با صدای 

به سمت ...« چه گ...ی داری میخوری زینال؟ مگه تو رو نفرستادم سراغ حسن » غضبناکی که میگفت:

 در برگشت و بهادر را خشمناک درآستانه ی در دید.

پریده و نیم جان خیمه زده بود میخکوب شد. بهادر نگاه حیرت زده اش به  زینال  که روی دخترک رنگ

و هرلحظه وسعتش بیشتر میشد کشیده شد.  چشمهایش به سمت خونی که پهنای قالی را سرخ کرده بود

خودش را بی معطلی به زینال رساند و یقه ی پیراهنش را با دو دست گرفت و  او را با یک حرکت 

 خشمانه از روی شوکا بلندکرد. آتش از چشمانش میبارید:

دخترشو بی عفت بی ناموس من تو رو فرستادم حسن رو بیاری که بخاری اتاقو روشن کنه... فرستادم که -

 کنی؟ هاااا؟

 به زینال مجال حرف زدن نداد و با مشت و لگد به جانش افتاد. 

 شوکا روی زمین  از درد  زیر دل و کمر به خودش می پیچید و  نفس در سینه  اش حبس شده بود.

 ضربات مشت بهادر بی محابا به روی زینال فرود می آمد:

 وردی؟ خان بفهمه دخل هردومون دراومده!میخوای بدبختم کنی؟ میدونی چه ... خ -

باران شدیدتر شده و  مستی از سر هردو پریده بود. زینال سعی میکرد توضیح دهد که هنوز اتفاقی بین او 

و شوکا نیفتاده است تا خودش را از زیر مشت و لگد بهادر نجات دهد ولی پسر خان شدیدا آمپر چسبانده 

 وش نمیداد. بود و به داد و فریادهای زینال گ

 همانطور که خصمانه به زینال حمله میکرد داد میکشید:

دختر بیچاره رو چه بالیی سرش آوردی که اتاق غرق خون شده... زنای کافه شب طالیی کمت بودن که -

 به این بینوا هم رحم نکردی و بی سیرتش کردی؟خودت میفهمی این کارت چه عاقبتی واسه من داره؟

 شی از سیلی ها و لگدهای بهادر به خودش می پیچید عربده میزد:زینال که از درد نا

 بابا... هنوز کاری نکردم . نمیدونم اینهمه خون یه دفه از کجا اومده... به جان تو راست میگم.-

شوکا به زحمت خودش را به کنج دیوار کشاند احساس ضعف شدیدی داشت. پی در پی عق میزد و اتاق را 

 وی ترشی و خون حالش را بدتر و تهوعش را بیشتر میکرد.به گند کشیده بود. ب

دعوای بهادر و زینال شدت گرفته بود. زینال که که دید به هیچ طریقی نمیتواند بهادر را قانع کند و اگر 

دست روی دست میگذاشت زیر مشت و لگدهای پسر خان له میشد انرژی اش را جمع کرد و به جان بهادر 

 زخمی به جان هم افتاده بودند.  دو ببرو یکی آن... مانند ین میزد افتاد. یکی ا



نه اینکه بهادر دلش برای شوکا میسوخت و انسانیت و نان و نمک خوردن با کسی  برایش حرمت داشت، 

وحشت مطلع شدن خان از اعتیادش، طرد شدن از خانه ی تیمور خان و بی نصیب بودن از ارث او را 

به جان زینال بیفتد. بهادر خوب میدانست که برای تیمور خان، عمو حسن و  وادار کرده بود که بیرحمانه

دخترش بیشتر از یک سرایدار و خدمتکار ارزش داشتند و بارها از زبان مادرش شنیده بود که زمانهایی  

 خان به عمارت می آید و از دلتنگیهایش برای عمو حسن درد دل میکند. 

ای گردنش ورم کرده بودند. وحشیانه به زینال حمله میکرد و بی محابا از چشمان بهادر خون میبارید. رگه

به سرو صورتش میکوبید. فکر بی پولی و ماندن تو خماری و در نهایت کارتن خواب شدن مانع از دیده 

شدن گند وکثافتهای سر و صورت زینال میشد که به دستهایش چسبیده بود. خون از دهان و بینی زینال 

 درد به خودش میپیچید و خم شده بود.  جاری بود. از

شوکا کنج اتاق کز کرده بود. بدنش سرد بود. اشک از چشمان گشاد شده اش میجوشید. بطور حتم دیدن 

لیتی ئوام این مصیبتها را به پای بی مسزینال در آن شب برایش وحشت آور تر از دیدن عزراییل بود. تم

ود و سر موعد مقرر عروسش را به خانه اش برده بود، شوکا رسول مینوشت. اگر او به قولش عمل کرده ب

دچار این مصیبت نمیشد. درد در وجودش می پیچید، به اوج میرسید و برای لحظه ای او را وا میگذاشت. 

احساس میکرد دستی درونش، گوشت و خون او را بهم می مالد. ناله های شوکا و فریادهای دو مرد در آن 

اران و صدای رعد و برق گم میشد. شوکا سر چرخاند به سمت در اتاق. مردها شب طوفانی در ریزش ب

بیرون رفته بودند و صدای زد و خورد و ناسزا گفتنشان از ایوان جلوی عمارت به گوش میرسید. قطرات  

باران خود را بی وقفه به زمین میکوبیدند. ناگهان صدای ناهنجار عربده ای در هوا پیچید و بعد آن فقط 

 دای ریزش باران بود و بس...ص

 بعد از چند لحظه صدای روشن شدن ماشین و دور شدنش با سرعتی وحشتناک به گوش رسید. 

 باران بی وقفه خودش را به در و دیوار می کوبید و جوی آبی در مقابل عمارت راه افتاده بود.

***** 

شوکا چشم باز کرد. هوا رو به روشن شدن بود.  سرمای سوزناک زمستان به داخل اتاق راه یافته و دست  

و پای شوکا یخ زده و بی حس بودند. گیج و منگ بود. زمان و مکان از یادش رفته بود. پی در پی  به دور 

رش آمده بود انداخت. در یک و بر نگاه میکرد. درد مبهم زیر دلش او را یاد شب گذشته و بالیی که به س

آن حس کرد که به ته دنیا رسیده است.  اشک بر پهنای صورتش جاری شد. احساس ضعف و لرز شدیدی 

و گلهای قالی آغشته به  داشت. دومرتبه ترس رخنه کرده در وجودش  شعله ور شد.  اتاق بهم ریز بود

مت در اتاق رفت. از چارچوب در خون. در حالیکه ضعف شدیدی در بدن داشت چهار دست وپا به س

گرفت و به زحمت بلند شد. سرش را از اتاق بیرون آورد، در آن هوای سرد و نیمه روشن متوجه مردی 

 شد که روی زمین در حالیکه یک پایش از ایوان آویزان شده به پشت افتاده است. 

رساند. بهادر بود. لباسش آغشته به دلیل سرگیجه شدید نتوانست بایستد. چهار دست و پا خودش را به مرد 

به خون، رنگش کبود وچشمانش باز بود بطوریکه فقط سفیدی چشمهایش دیده میشد. ناگهان شوکا متوجه 

 چاقویی شد که در ناحیه قلب پسر خان، بطور عمودی تا دسته فرو شده بود. 



د آمد و قدرت جیغ با دیدن این صحنه، چشمهایش از فرط ترس و وحشت گرد و گشاد شدند. زبانش بن

کشیدن  نداشت.  بالیی که سرش آمده بود یادش رفت . به  مصیبتی که مقابل رویش بود زل زد. شاید دو تا 

سه دقیقه خیره ی چهره ی کبود بهادر شد. با صدای کالغ النه کرده بر چنار پیر انتهای حیاط عمارت،  به 

ی خودش و پدرش گران تمام میشد. ناگهان یاد زینال خودش آمد. فاجعه ای که اتفاق افتاده بود بی شک برا

افتاد. قاتل بهادر و کسی که نیمه شب اژ عمارت گریخت کسی غیر از او نمیتوانست باشد. شوکا دیگر 

نمیتوانست وقت تلف کند و در آنجا بماند. بی شک  بعد روشن شدن هوا اهالی روستا مطابق معمول برای 

 کارهای دیگربه آنجا می آمدند.جویا شدن از حال  پدرش و یا 

در حالیکه چشم از جسد نمیگرفت، چهار دست و پا به اندازه ی چند قدم عقب رفت. به زحمت خودش را 

به دیوار رساند . دستش را به دیوار داد و در حالیکه کمرش از شدت درد خم شده بود با حداکثر قوا به 

وقت بقچه ی لباسش را از داخل گنجه برداشت و با بی فوت  سگاتاق رفت. با شنیدن صدای پارس داخل 

کمری خمیده خودش را به هر زحمتی بود به خارج از باغ رساند و در مسیر رودخانه رو به باال رفت. نه 

 دور شدن از محل بود. آنچه در ذهنش میچرخیدقدرت تصمیم گیری. قدرت فکر کردن داشت و نه 

آوری صحنه ی قتل بهادر و تجسم مطلع شدن مردم روستا از قتل  نه هدفی داشت و نه جای معلومی. با یاد

راست میشد. حتی از وحشت به تنش  مو اش،بهادر، بارداری شوکا و وضعیت بهم ریخته و آشفته 

 ست چه بر سرش آمده است...ننمیدا

کند؟ وای از چگونه میتوانست ثابت کند که قاتل واقعی زینال است؟ چگونه میتوانست بیگناهی اش را ثابت 

روزی که مردم روستا به بارداری اش پی میبردند... او حتی نمیتوانست ثابت کند که دامنش لکه دار نشده 

 است...

با احساس درد شدیدی در کمر و زیر دل که به سمت پاهایش انتشار میافت زانوانش سست و خم شد. دردی 

 ید و به روی زمین بی حال افتاد.بی سابقه به دلش چنگ انداخت بطوریکه جیغی از ته دل کش

چشمانش را که باز کرد خود را در اتاقی نا آشنا در رختخوابی گرم یافت. چراغ  عالالدینی در وسط اتاق 

بود و روی آن یک کتری قرار داشت که بخار خارج شونده از آن هوای اتاق را مرطوب میکرد. پرده 

پارچه ی سفید رنگ و دور تا دور گلدوزی شده ی  های تمیز توری نصب شده به دو پنجره ی اتاق و 

روی رختخوابها که در گوشه ای به روی هم چیده شده بودند،  حاکی از این بود که این اتاق متعلق به یک 

وصل شده به دستش کرد. روی هردو زوج جوان است. احساس سوزش روی ساعدش او را متوجه سرم 

 دستش یادگارهایی از رد سوزن بود. 

زحمت  روی تشکش نشست.  احساس ضعف و سرگیجه  داشت. تازه متوجه تعویض لباسهایش شد... با  به

 خودش گفت:

 من کجام؟-

 از بیرون صدای صحبت دو زن می آمد:

خونه ولش کردن. بیچاره دختر مردم! معلوم نیست چه بالیی سرش آوردن و اون موقع صبح کنار رود-

ناسا هرچی بگی بر میاد. کم جوونای ما رو آش و الش کردن؟ خدا رو است. از این خدانشحتما کار ساواکی



شکر که بساط همه شون جمع شد. آقا سید میگفت  همین روزاست که آقا از پاریس برگرده و به اوضاع 

 سروسامون بده

کتر نمیفهمیم چه اتفاقی براش افتاده. خدا رو شکر که خونریزیش تو درمانگاه بند اومد. د نیادتا  بهوش -

 گفت خدا خیلی بهش رحم کرده. خیلیا با سقط جنین جونشونو از دست میدن 

 ه این روستا به درد همه میرسید.خیر بده. از روزیکه پا گذاشتید بخدا به شما و آقا معلم -

شوکا گوشهایش را تیز کرد تا کلمه ای را جا نیندازد. در همین هنگام در باز شد و خانم جوانی که چهره و 

ه بود لبخندی تبا دیدن شوکا که در رختخواب نشسهایش نشان میداد که مازندرانی نیست وارد اتاق شد. لباس

 به لب راند:

 خدا رو شکر بهوش اومدی. خیلی ما رو ترسوندی دختر! -

ی حاوی یک پیاله نسیبا رج شد و بعد از دقایقی شوکا هاج وواج به زن خیره شده بود. زن جوان از اتاق خا

 حیوانی و ظرف مربای بهارنارنج برگشت.روغن 

به دنبال او زن میانسالی که لباس محلی مازندرانی به تن داشت وارد اتاق داشت. با دیدن شوکا خنده ای از 

 سر ذوق کرد:

و میرم و منتظر  بهوش آمدی کیجا) دختر(؟ خدا را هزار هزار بار شکر! سه روزه که دیقه به دیقه  میام-

 بهوش اومدنتم. 

 گرفت.زن میانسال به سمت خانم جوان برگشت و سینی را از او

 بده به من سینی رو صفیه جان -

 بفرما سادات خانم -

. از طرز برخوردش معلوم بود سادات خانم در کنار شوکا نشست. و دامن چیندارش را از دورش جمع کرد

 زنهای خوش مشرب و کاردان است.  جزو

و زن می چرخید. سادات خانم لقمه ای نان را به روغن و سپس به مربا زد بین دمتعجبانه چشمانش  شوکا 

 و جلوی صورت شوکا گرفت:

 بخور کیجا... کم خون ازت نرفته... بخور جون بگیری  -

شوکا شدیدا احساس گرسنگی و ضعف میکرد. در حالیکه به سادات خانم خیره شده بود لقمه نان را از زن 

 ی گفت:نه کنار رختخوابش نشست و با مهربابگشاید و از او تشکر کند، صفیگرفت. قبل از اینکه دهان 

کمالی، این خانم هم خواهر آقا سید، خدمتگزار مدرسه... جمال من صفیه هستم همسر معلم روستا، آقای  -

 پیداتکنار رودخونه با آقا سید میرفتن شهر که  شوهرم زودخانم صداش میزنن. پریروز صبح همه سادات 

کردن. اونقدر حالت بد بود که شوهرم باال سرت وایستاد و آقا سید اومد دنبال پزشک روستا. با جیپ 

درمانگاه آوردنت. اول بردنت درمانگاه. بیهوش بودی. چند ساعتی اونجا بودی و دکتر گفت باید اعزامت 



سید بین راه ژاندارما کنن شهر ولی جمال نذاشت. اوضاع شهر ناآرومه. یعنی االن همه جا ناآرومه. تر

 بگیرنت و خدایی نکرده حالت بدتر بشه.

تن صدایش را پایین آورد. در چهره اش رنگ شادی رفت. چند بار آب دهانش را قورت داد انگار که 

میخواست خبر شومی به شوکا بدهد. بعد از چند لحظه این پا و اون پاکردن و نگاه کردن به سادات خانم 

 ه شوکا گفت:برای کسب اجازه رو ب

متاسفانه یه خبر بد هم باید بهت بدم... البته سالمتی خودت صد البته مهمتره. جوونی... وقت زیاد داری  -

 واسه...

شوکا میخکوب دهان صفیه شده بود و منتظر شنیدن خبری بود که زن جوان برای گفتنش این دست و آن 

 دست میکرد.

 سادات خانم به وسط حرفش پرید: 

 جون به لبش کردی خواخر )خواهر( جان!تو که  -

 سادات خانم به صفیه مجال ادامه صحبت نداد :

وقتی آقای کمالی و سید تو رو کنار رودخونه پیدا کردن غرق خون بودی. یه تیکه گوشت کبود هم همونجا -

 بود. مار)مادر( تو حامله بودی؟

 شوکا با ناراحتی به عالمت بله چشمانش را بست

 ستش را گرفت:سادات خانم د

 غصه به دلت راه ندی کیجا... سنی نداری... خود من سه تا بچه انداختم. االنم پنج تا آتیش پاره دارم.

شوکا سرش را به زیر انداخت و با لبه ی لحاف مشغول بازی شد. چه خوش باور بودند این دو  زن که 

تمام بالها بواسطه ی وجود او بر  فکر میکردند شوکا برای بچه ای که مایه ننگ و رسوایی اش میشد و

سرش آمد، غمگین است .اگر وجود آن بچه نبود شوکا آن شب را تنها سپری نمیکرد که گیر گرگی چون 

 زینال بیفتد. غم و درد شوکا فراتر از این حرفها بود.

را  ناگهان دلش گرفت. یاد پدرش افتاد. چند روز میشد که از او خبر نداشت. دلش هوای آغوش همسرش

 کرد. چقدر دلتنگ هردوی آنها بود. 

قطره اشکی به روی دستش چکید. صفیه که غم منعکس شده از چهره ی شوکا را بواسطه از دست دادن 

 فرزندش پنداشت  دلش گرفت و نگاهی به سادات خانم انداخت :

 هر چی گریه کنه حق داره...  -

ا ا... گویان وارد اتاق شدند. صفیه و سادات خانم به زنها در حال دلداری دادن به شوکا بودند که دو مرد ی

پای آن دو بلند شدند. مردی که جوانتر بود و از مدل لباس پوشیدنش معلوم میشد که جمال کمالی معلم 

روستا است، با دیدن شوکا که در رختخوابش نشسته  لبخند رضایتمندی بر لبش ظاهر شد و رو به 

 همسرش گفت:



 وش اومدخدا رو شکر که به -

 با چشمانی سرخ و صدایی دو رگه گفت: شوکا سرش را بلند کرد.

 زحمتتون دادم  -

 مرد دیگر که حول و حوش سی سال داشت پیش دستی کرد:

 . وظیفه بوده()خواهر  خواخرچه زحمتی  -

 به محض اتمام حرف آقا سید، جمال رو به صفیه کرد و شادمان گفت:

همه رو شاد کرد که خستگی تالش بچه ها به نتیجه رسید. بسته شدن در ساواک بقدری  زحمتایباالخره  -

که خبر برگشتن آقای خمینی رو بهمون  ها االنهفت. ولی اوج خوشحالی بچه یادمون رشبانه روزیمون 

 آقا سید میریم تهران استقبال آقای خمینی...با ورو شعفی تو مردمه. احتماال دادن. نمیدونی چه ش

فیه که گویی همسرش را در راه پر نشیب و فراز مبارزات انقالبی یاری میکرد چنان از شنیدن خبر ص

از اتاق  «شکرخدا را : »ان از جا پرید و در حالیکه میگفتبازگشت آقای خمینی شادمان شد که خنده کن

 سادات خانم داد:بیرون رفت و کمی بعد با ظرفی که در آن چند تکه کیک خانگی قرار داشت برگشت و به 

 قربون دستت... اینو تعارف کن تا من برم چایی دم کنم-

 سادات خانم در حالیکه کیک را میگرداند از جمال پرسید:

 شما که گفتید هنوز ساواک فعاله! -

 جمال نگاهی به چهره ی پرسشگرانه ی سادات خانم انداخت و در پاسخ گفت:

ولی هنوز گوشه کنارا دارن فعالیت میکنن و مزاحم انقالبیون  درسته شورای ملی دستور انحاللش رو داد -

 میشن.انشا...خیلی زود اونا رو هم جمع میکنیم.

شعفشان چنان زیاد بود که حضور شوکا را از یاد برده بودند. شوکا که از کل جریانات انقالب فقط و ذوق 

شنیده بود که مردی به نام خمینی در حال هدایت مسیر انقالب است و تهران هر روز شاهد تظاهرات 

 میکرد.  وسیعتری نسبت به روز قبل است، هاج و واج به صفیه که زنی مطلع از امور روز بود نگاه

با پریده شدن آب دهان در گلویش به سرفه افتاد و حضار در اتاق را متوجه خودش کرد. صفیه به سرعت 

 بیرون پرید و با لیوان آب برگشت و به دست شوکا داد.

 جمال رو به شوکا کرد:

خوشحالیم که که شما رو فراموش کردیم. خیلی  و شوق داشتیم ذوق از خبر بازگشت آقا ببخشید اونقدر -

بهوش اومدید. اینجا رو مثل خونه ی خودتون بدونید و تا هرموقع که کامال خوب شدید همینجا بمونید. 

صفیه هم از تنهایی در میاد. ولی قبل از همه باید به ما بگید که چی شده و چرا کنار رودخونه بیهوش افتاده 

 بودید.



دات خانم دور نماند. انگار در آن جمع فقط او نامحرم شوکا نگاهی به آقا سید کرد که از چشم تیزبین سا

 بود. بعد نوشیدن چای، سادات رو به برادرش کرد:

پاشو برار ) برادر( جان، هم آقا معلم و هم صفیه خسته ن. مریض هم باید بیشتر استراحت کنه. احتماال تا -

 االن طیبه از خونه پی یرش )پدرش( برگشته!

***** 

 ا نشست. نگاهی به چشمان سرخ اشک آلود  و رنگ و روی پریده اش انداخت:صفیه کنار تشک شوک

 کنتی و محرم رازت شدیم،  فرض بمیرم برات چه زجری کشیدی... حاال که ما رو از خودت دونس -

خواهرتم. هر کمکی از دست من و جمال بر بیاد کوتاهی نمیکنیم. خودم موضوع رو واسه جمال توضیح 

باید پدر و اربابت از جریان مطلع بشن. احتماال بابات تو این چند روز از گم شدنت خیلی میدم. اول از همه 

عذاب کشیده و در به در دنبالته. به جمال میگم فردا صبح بره روستاتون و سرو گوشی آب بده.واسه خط و 

خیر باشه پیش خبر گرفتن از شوهرت هم یه فکری میکنیم! دیگه هم به چیزای بد فکر نکن. انشا... هرچی 

 میاد. خدا بزرگه...

مسئولیتی که بر دوش جمال کمالی، معلم انقالبی روستا گذاشته شده بود خیلی سنگینتر و سخت تر از پخش 

اعالمیه های آیت ا... خمینی بود. در آنها همه نوید آزادی و استقالل بود ولی در حال حاضر او حامل 

 برای آینده ای  نامعلوم بود. دلداریهای او و همسرشرای دختری دلبسته به پیامی ناخوشایند ب

از زمانیکه جمال به روستای شوکا  خوابید.خورد و مسکن  قرصداشت  شوکا به دلیل دردی که در کمر

رفته افکار صفیه به هزاران طرف کشیده شده  بود بطوریکه  با شنیدن صدای سم اسب بر روی سنگهای 

ورودی خانه بی توجه به سرمای زمستان، بدون باال پوش، با عجله از کوبیده شده در جلوی حصار  بزرگ

 اتاق بیرون رفت. 

جمال با دیدن چهره ی نگران  همسرش که با گامهای بلندی به سمت او می آمد،  لبخند تلخی بر لبانش 

 نشست که حاکی از اوضاع نابسامان درونش بود.

 صفیه به چهره ی نگران شوهرش دقیق شد:

 تونستی از پدرش خبری بگیری؟چی شد؟ -

 با چشمانی که حاکی از ناراحتی بود بدون مقدمه چینی گفت: جمال

 فوت کرده... همون روز که شوکا رو لب روخونه پیدا کردیم. سکته کرده!- 

وهرش نگریست. در افکارش همه چیز را تصور کرده بود اال مرگ حسن. محکم شصفیه هاج و واج به 

 پشت دستش زد:

 وا مصیبتا! چطوری این خبر رو به دختر بیچاره بدیم... دق میکنه ! -

 سپس مکثی کرد و کنجکاوانه پرسید:

 چطوری این اتفاق افتاده؟  -



 جمال بازدمش را کشدار بیرون داد:

صبح همون روز یکی از روستاییا میاد خونه ی تیمور خان که از پدر شوکا خبر بگیره که چشمش به -

اتاق خونی میفته. با عجله به تلفن خونه میره تا به ارباب تیمور خبر بده.  به ساعت  جسد پسر خان و

از تهران راه میفتن. حسن تو  شوکانکشیده همه ی روستا و تیمور خان خبر دار میشن. تیمور با حسن، پدر 

سفید راه حال خوشی نداشته ولی تحمل میکنه. وقتی به عمارت میرسن وچشمش به جسد زیر مالفه ی 

و پا میفتن از میفته و از گم شدن شوکا مطلع میشه همونجا حالش بهم میخوره و به رو زمین میفته. به دست 

دکتر بیارن که اجل مهلت نمیده و حسن فوت میکنه. جسد پسر اربابشونم با آمبوالنس  دیگهروستای 

شده و  به روستا اومده بود تا   درمانگاه ده باال به تهران میفرستن. دیروز یه نفر از طرف تیمور مامور

 باغ رو هم گذاشته واسه فروش... زمینها رو با قیمت معقولی به مردم بفروشه. عمارت و

 سخنانش که به اینجا رسید ، مکثی کرد و رو به صفیه ادامه داد:

 حاال چطوری بهش بگیم... این یکی رو دیگه نمیتونه تحمل کنه!-

گویای ناتوانی هردو در خبررسانی به شوکا بود، انداختند. هنوز کالمی  زن و شوهر نگاهی به یکدیکر که

بر لب نرانده بودند که با صدای جیغی ، هردو به طرف اتاق دویدند. شوکا کنار پنجره روی زمین افتاده 

 میوزید.سردی از پنجره باز به داخل اتاق بود. باد 

***** 

شوکا نگاهی به لباسهای شسته شده و تا شده ی داخل بقچه اش انداخت. پرواضح بود که صفیه آنها را 

چیده است. به دنبال کاغذی بود که روی آن شماره تلفن منزل منصور، پسر ارباب تیمور را نوشته  شسته و

حقیقت به آنها و نامبردن با گفتن  .میتوانست کمکش کندبود. در حال حاضر فریبا خانم تنها کسی بود که 

قاتل بهادر، مسلما خیلی از اتهامات از او پاک  و بار سنگین عذاب وجدان خیانت به ارباب تیمور از 

دوشش برداشته میشد. با صدای باز شدن در اتاق، به سمت در چرخید. سادات خانم بود که سینی چای به 

 دست وارد اتاق شد:

 امر خیر رفتن ده کناری. تا اونا بیان من پیشتم تنها نباشی صفیه با برادرم و آقا جمال واسه-

 شوکا لبخند کوتاهی حاکی از تشکر  بر لبش نقش بست و چشم به دهان  سادات خانم دوخت که ادامه داد:

 دختر کدخدای ده لب جاده رو میخواد که به اسم پسر عموش نافشو بریدن. ،دوست آقا سید-

 ستگاری مطمئن است خونسردانه گفت:واخشوکا طوریکه از نتیجه ی این 

 فایده ای نداره. ناف دختر رو به اسم هرکی ببرن باید زن همون بشه!-

حاوی چای را جلوی شوکا گذاشت. کاسه خرما را به سمت شوکا گرفت.  سادات خانم استکان کمرباریک

 شوکا کاسه را پس زد:

 خورمینم -

 ه دلسوزی در آن موج میزد گفت:سادات خانم با لحنی که  مهربانی آمیخته ب



جون بگیری. قیافه ت رو تو آینه دیدی؟ از الغری صورتت زرد شده چشمانت از بس بخور دختر! یه کم-

 گریه کردی بابا قوری شده!

 سپس حبه قندی را به چای زد و  استکان چای را به دهان برد و صدا دار جرعه ای نوشید و ادامه داد:

.. ناف هرکی رو واسه هرکی ببرن باید زنش بشه، ولی جریان دختر کدخدا یه تو راست میگی خواخر.-

چیز دیگه س. عید سال قبل کدخدا و برادرش اعالم کردن که تابستون عروسی بچه هاشونه ولی برات پسر 

برادر کدخدا دل و ایمونشو به یکی از این دخترای نانجیب تهرون داده بود و اصرار میکرد  اال و بال 

ه به بشو میخوام و بس... هرچی هم خونواده ش میگفتن چطوری یه دختر بدکاره بیاد عروسمون همون

گوشش نمیرفت که نمیرفت. میگفت میریم امامزاده آب توبه رو سرش میریزمو میارمش ده... خالصه کار 

ن شد و بین پدر و پسر باال گرفت و برادر کدخدا پسرشو از خونه بیرون کرد. اونم با موتورش راهی تهرو

راه تصادف کرد و فوت شد. حاال برادر کدخدا میگه مونس عروسمه و باید به عقد پسر کوچیکه در بیاد. 

سال برات که سر بیاد مجلس عروسیشونو میگیرن. پسر کوچیکه هم تازه پشت لبش سبز شده.زور بزنه 

قت قبل مونس رو با خونواده ش تو مثل آقا جمال. چند و پونزده سال داره. دوست آقا سید، اقا رضا، معلمه.

امامزاده دیده. خونواده ش پا پیش گذاشتن ولی کدخدا رضایت نمیده. آقا رضا  دست به دامن آقا سید شده که 

 آقا جمال واسطه بشه... واسه همین هر سه تا امروز رفتن ده اونا تا کدخدا رو راضی به این وصلت کنن.

ا امری پیش و پا افتاده بود چون غم دلش آنقدر زیاد بود که سرریز گرفتاری دیگران برای شوکمصیبت و  

 میشد. نفسش را بی رمق بیرون داد و بی تفاوت گفت:

 انشا... مشکل اونا هم حل بشه.-

ه آقا جمال و صفیه شادمان وارد خانه شدند. گویا کدخدا از آنها مهلت خواسته کدر حال گفت و شنود بودند 

 بود تا به حرفهای جمال بیندیشد. همینکه جواب منفی نشنیده بودند جایی بسی امیدواری بود. 

با بازگشت معلم و همسرش به منزل، شوکا بدون مقدمه چینی مسئله رفتن به تهران و مالقات منصور خان 

ری از رسول را پیش کشید. علیرغم نارضایتی صفیه و جمال از تصمیم زودهنگام  شوکا با توجه و خبرگی

به شلوغی تهران و اوج گرفتن تظاهرات مردم و  جثه نحیف شده و بیمارش، او در تصمیمش جدی بود. 

 صفیه کاغذ مربوطه و مبلغی پول را که در بقچه ی شوکا پیدا کرده بود به او داد. 

روز به بعد به قصد عزیمت به تهران از خانواده ی پر محبت کمالی و سادات خانم خداحافظی شوکا دو 

 کرد، سوار مینی بوس ده شد و راهی تهران گشت.

پا که از می نی بوس بیرون نهاد  با تجمع عظیمی از مردم مواجه شد که مشتها بر سر گره کرده و  شعار 

. فقط صدا بود. فریاد مردم، صدای تیرو تفنگ، شکسته شدن ی سر میدادندخمینمرگ بر شاه ، زنده باد

شیشه ها و شعارها... در عمرش دوبار به تهران پا گذاشته بود. در سن هفت سالگی که به همراه پدرش به 

منزل تیمور آمده و چند روز در قسمت خدمه ی منزل از او پذیرایی شده بود و آنروز که مصادف بود با 

 . ۱۳۵۷اه بیست و یکم بهمن م

بقچه به بغل دور خودش میچرخید. نمیدانست از کدام طرف برود حاال به حرفهای مسافران مینی بوس و 

 آقای کمالی پی میبرد که میگفتند تهران نارآرام است و اوج خشم مردم به بینهایت رسیده است. 



را پر کرده بود. تنها و به اطراف نگاه کرد. با عجله خودش را به کوچه ای انداخت. هول هراس وجودش 

بی کس آنهم در شهر بزرگی چون تهران. در آن شرایط چطور میتوانست  با منصور خان تماس بگیرد.  با 

گامهایی بلند خودش را به انتهای کوچه که به خیابان دیگری راه داشت رساند. به محض اینکه پا به خیابان 

اندازه ی سه کالس ابتدایی بود و آن را هم مدیون  گذاشت، چشمش به یک تابلوی فلزی افتاد. سوادش به

تیمور خان بود که حسن را مجبور کرد تا دخترش را به مدرسه ی روستا بفرستد. روستای آنها کالس 

چهارم تا ششم ابتدایی نداشت و دانش آموزان مجبور بودند برای اتمام دوره ی ابتدایی به  روستای دیگری 

 نع درس خواندن شوکا شد . بروند. به همین علت حسن ما

 :به سختی با وصل کردن حروف، نوشته ی روی تابلو را خواند  

  مسافرخانه دوستان-

ریخته ی مسافرخانه کرد. با اکراه وارد شد. از رد انگشتان و سیاهیهای روی  نگاهی به در چرک و رنگ

کثیف و درجه ی پایینی است. دیوار و لزج بودن کف راهروی ورودی چنین بر می آمد که مسافرخانه ی 

متوجه میز چوبی رنگ و رو رفته ای شد که در انتهای راهرو قرار داشت. هنوز به میز نرسیده بود که 

گوشه ی در مردی که سنش بییشتر از پنجاه سال میزد با قامتی خمیده، موهایی چرب در حالیکه سیگاری 

 مقابلش ظاهر شد:، داشت و دمپایی پاره ی آبی رنگ کثیفی به پا لب 

 بفرما؟-

 شوکا من من کنان و با صدایی که از ترس میلرزید گفت:

 اتاق میخواستم -

 اش  انداخت و دستش را دراز کرد: مازندرانیمرد نگاهی به سرتا پای شوکا و لباس 

 شناسنامه؟-

 شوکا با لرز گفت ندارم. یعنی دست شوهرمه؟

خت. تنش لرزید و از اینکه وارد نانداال نناگهان به یاد زی مرد لبخند زشتی بر لبش جا گرفت که شوکا را

 چنین جایی شده بود خودش را لعنت کرد.

مرد بدون اینکه حرفی بزند پشتش رابه شوکا کرد و به سمت راست راهرو که سالن بزرگی بود وارد شد. 

بود. بین راه ایستاد و  که به نظرقسمت مدیریت مسافرخانهقرار داشت در انتهای راهرو اتاقچه ی شیشه ای 

 رو به شوکا که هاج و واج در و دیوار را نکاه میکرد گفت:

 د یاال بیا.. استخاره میکنی؟!-

 شوکا خودش را به مرد رساند. پیرمردی الغر اندام  پشت میزی بزرگی در اتاق شیشه ای نشسته بود.

 مرد رو به پیرمرد کرد:

 ره یا بمونه؟ میگه شناسنامه ندارم. چیکار کنم آقا؟ ب-



ی شوکا و لباس محل پیرمرد که مدیر مسافرخانه بود از پشت میز بیرون آمد و از اتاق خارج و در چهره

 دقیق شد:

 از کجای مازندرونی بابا؟-

شوکا با دیدن محاسن سفید و آرامشی که پیرمرد در لحنش داشت کمی آرام شد. سعی کرد که لرزش 

 صدایش را کنترل کند:

 طرفای دریا کنار... یعنی یه روستا نزدیک دریا کنار -

 پیرمرد نگاهی به مرد که جعفر نامیده میشد کرد:

صالح نیست تو این شلوغ پلوغی تهرون یه زن آواره ی خیابونا بشه. یه اتاق بهش بده. از اتاقای اون -

 نکرده مزاحمش نشنجوونای جنوبی هم دور باشه که خدا 

شوکا حلقه زد. ترس به یکباره از وجودش رخت بست. زیر لب خدا را شکر کرد اشک شادی در چشمان 

که مدیر مسافرخانه فرد بیراهی نیست. به دنبال  جعفر از پله های باریکی باال رفت. جعفر کلید انداخت و 

 در یکی از اتاقها را باز کرد. قبل از اینکه شوکا وارد اتاق شود  دست دراز کرد:

 نرهانعام ما یادت -

 شوکا دست کرد در کیسه ی کوچک پارچه ای که به گردنش آویزان بود. یک ریالی از داخل آن درآورد:

 بگیر و برو...-

 کلید را از روی در برداشت ،  وارد اتاق شد و در را محکم به روی جعفر بست.

سر بر  بالشت  کرد وته بود اکتفا شگذابقدری خسته بود که به نان و پنیری که صفیه برایش در بقچه 

 به دقیقه نکشیده اسیر فرشتگان خواب شد. گذاشت.

. میلرزیدرخانه با هر انفجاری فمساجار و شلیک تفنگها بیدار شد. شیشه های فروز بعد با صدای ان 

پهلوی به مردم بی وقفه ادامه داشت.  شوکا از وحشت خودش را گوشه ی تخت  تیراندازی ماموران رژیم

 مچاله کرد و پتو را به بغل گرفت. 

 از بیرون صدای دو مرد می آمد که در مورد حوادث آنروز صحبت میکردند: 

 که کارو یکسره کنن! تخیلی زیاد شده... همین روزاسخشم مردم -

کنار اتاق رفت. نگاهی به آینه ی نصب شده ی باالی دستشویی انداخت. از جا بلند شد و به سمت دستشویی 

چشمانش عمارت همیشه  جریان اتفاق افتاده دربعد از  .اتفاقی تکرار شدنی...چشمانش پف آلود بودند

 میزبان پفهایی در پلک باال و پایین بود. 

گذشته بود. ناگهان با فریاد  نگاهش به ساعت شماطه دار روی طاقچه افتاد. ساعت از یک بعد از ظهر

مسافران در راهرو که میگفتند ارتش خودشو تسلیم ملت کرد اندک خوابی که در چشمانش مانده بود 

 پرکشید. 



به سمت پنجره رفت و به تماشای مردم ایستاد. دسته دسته دستها را در هم قالب کرده  و عکس پیرمردی با 

بودند. از توصیفهای آقا جمال، شوکا خیلی زود پی برد که این  عمامه مشکی را روی سینه هایشان چسبانده

فرد همان آقای خمینی است که رهبری انقالب را بر عهده دارد و معلم روستا به همراه چند تن دیگر چند 

 روز قبل برای استقبالش به تهران آمده بودند. 

 ه انفجار و نه خون و خونریزی...خدا را شکر  منظره ای  که مقابل دید شوکا بود نه تانک داشت و ن

ساعتها به تماشای بیرون نشست. جالب ترین نمایشی بود که در عمرش می دید. حداکثر تجمعی که دیده 

 بود در نماز جماعت مسجد روستای خودشان بود که به زحمت بیست نفر میشدند. 

 غرق در تماشای مردم بود که صدای بلندگوی مسافرخانه بلند شد:

تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقالب، امروز به همت مردانه ملت آخرین دژهای  اینجا -

 استبداد فرو ریخت...

 گم شد. گوگفتن به یکدیگر صدای بلند با هجوم مردم به داخل مسافرخانه و فریاد شادی و تبریک

 کم کم ولوله ها خوابید و  بلندگوی مسافرخانه، مسافران را مهمان آهنگهای شاد کرد. 

 هوا تاریک شده بود. با صدای چند ضربه به در اتاق، شالش را به سر انداخت و پرسید:

 کیه؟-

 صدایی از پشت درگفت:

 به مناسبت پیروزی انقالب مهمون کرده امشب همه رو شام براتون آوردم. آقام-

با شنیدن کلمه ی شام صدای قاروقوری در دل شوکا پیچید. در اتاق را باز کرد. پسری که پشت لبش تازه 

سبز شده بود، سینی غذایی در دست داشت. بوی چلوکباب در بینی شوکا پیچید و ریزش اسید را در معده 

بقدری زیاد بود که   ش احساس کرد. تازه یادش آمد از شب قبل چیزی نخورده است. هیجاناتش در آن روز

 به تنها چیزی که فکر نمیکرد غذا بود. سینی غذا را گرفت. ناگهان فکری در سرش جرقه زد:

 آقات پایینه؟-

 بله -

 صبر کن باهم بریم -

 سبنی را روی تخت گذاشت. با عجله از اتاق خارج شد.

ره ی حوادث انقالب بودند. مدیر مسافرخانه به همراه چند تن از مسافران، در سالن، مشغول صحبت دربا

 پسر جوان از شوکا جدا شد و به سمت پیرمرد رفت:

 آقاجان، این خانم با شما کار دارن-

 پیرمرد رو به مردها کرد: 



 _االن برمیگردم-

 به سمت شوکا آمد:

 چی شده باباجان؟-

 د پرسید:شوکا دستهایش را بهم مالید و در حالیکه سعی میکرد کم رویی و خجالت را کنار بگذار

 اینجا تلفن داره ؟-

 پیرمرد که به شرم شوکا پی برد گفت:

 داریم باباجان...اونجا تو اتاق مدیریت. جایی میخوای زنگ بزنی؟-

 شوکا دست به داخل کیسه ی آویزان به گردنش برد و تکه کاغذی را درآورد:

ر ارباب تیمور. اون تنها کسیه که بلد نیستم. میشه به این شماره تماس بگیرید؟ خونه ی منصور خانه... پس-

 تو این شهر میتونه کمکم کنه. 

پیرمرد با دستش به شوکا اشاره کرد که دنبالش برود. به تلفن که رسیدند، تکه کاغذ را از شوکا گرفت.  

 بعد چند لحظه تماس برقرار شد.

 پیرمرد گوشی را به شوکا داد. شوکا گوشی را از دست مدیر مسافرخانه قاپید:

 الو. منزل منصور خان؟-

 مردی از پشت خط گفت:

 ایشون نیستن-

 کی میان؟ -

 ایران نیستن. با خونواده شون یکماهی میشه رفتن فرانسه. گفتن تا این آشوبا نخوابه برنمیگردن. -

شد و هاله ای از غم آن را فرا گرفت. بدون آنکه خداحافظی کند گوشی را  ناپدیدبرق امید در چشمان شوکا 

 روی تلفن گذاشت. اشک در چشمانش حلقه زد. کورسو امیدی هم که داشت خاموش شد. 

 پیرمرد که متوجه تغییر حالت دخترک شد پرسید:

 چی شد دخترم. نبودن؟-

 شوکا بی رمق جواب داد:

 از ایران رفتن -

جلوی چشمانش تیره و تار شد. پیرمرد متوجه شد که شوکا در معرض سقوط است. دستش از فرط ناامیدی 

 را گرفت و او را روی مبل کهنه ی کنار میز نشاند و بلند گفت:

 محمد جواد یه لیوان آب بیار بابا...-



 مدیر مسافرخانه با لحن حمایتگری گفت:

 کاری از دست من برنمیاد؟-

 نامیدی کشید:شوکا آهی از روی یأس و 

 نه-

 زیر لب در اوج ناامیدی و بی پناهی گفت:

 حاال کجا برم؟ -

 گویا زیر لب گفتنش به اندازه ای بلند بود که پیرمرد پرسید:

 جایی واسه موندن نداری؟ تهران کس و کاری نداری؟-

 شوکا در حالیکه بغض کرده بود با حرکت سر جواب منفی داد. 

 دامه داد:پیرمرد لحظه ای مکث کرد و ا

 مگه نمیخوای برگردی روستات؟-

 شوکا تمام سعیش را میکرد تا هق هقش را مخفی کند. 

مدیر مسافرخانه با سکوت شوکا درک کرد که دختر بینوا قصد بازگشت به محل زندگی اش را ندارد. به 

اشک  مبا فشردن دستهایش به ه پشت میز کارش رفت. با جاگیر شدن درصندلی چشم به شوکا دوخت که

 جمع شده در لبه ی پلکش را مهار میکرد تا نچکد. 

 پیرمرد از دیدن شوکا در این وضعیت متأثر شد: 

 حاضری سرایدار یه خونه باغ بشی؟ البته دنبال یه زن و شوهر میگردن -

شوکا که سر به زیر داشت با شنیدن حرف مسافرخونه چی گل از گلش شکفت.لبخند بر روی لبش آمد و 

 شک از چشمش به روی دستش چکید:قطره ی ا

 که برگرده تشوهر دارم. رفته اجباری. همین روزاس-

 از دروغی که به این مرد مهربان گفت عذاب وجدان گرفت.ولی شکم گرسنه دین و ایمان نمیشناسد.  

 مدیر مسافرخانه ادامه داد:

میکنن. یه زن و شوهر میخوان ویال مال یکی از آشناهای دوستمه. چند سالیه که خارج از کشور زندگی -

 که به امورات ویال برسه تا خراب نشه

 شوکا کنجکاوانه پرسید:

 برنمیگردن؟-

 واسه زندگی نه ولی سالی یکی دوبار میان واسه دیدن قوم و خویشا-



 خونه باغ کجاس؟ -

 یه روستا نزدیک چالوس... تو دیار خودتونه!فکر کنم تو-

 د:شوکا سری از روی رضایت تکان دا

 با کی باید حرف بزنم؟-

 مدیر مسافرخونه گفت:

 زنگ میزنم که فردا قبل ظهر بیاد اینجا. انشا... خیلی زود کارتو شروع میکنیامشب به دوستم -

طی دو روز شوکا با دوست مدیر مسافرخانه و مباشر مالک خانه باغ دیدار و قرار دادی را امضا کرد و 

از اینکه کار مستقلی پیدا  بود خوشحال.حالش را نمیفهمید انه باغ برود.راه مباشر به محل خقرار شد به هم

ناراحت به خاطر اینکه تک و تنها  بشود وودش بایستد تا خبری از رسول کرده است و میتواند رو پای خ

 باید مسئولیت یک ویال را بر دوش میکشید و تمام نقشه هایش برای پیدا کردن رسول نقش بر آب شده بود.

ماشین پژوی مباشر جلوی  باغ ایستاد.  نرده های فلزی دور تا  .هوای سرد بهمن ماه بود و آسمان ابری 

 دور باغ را احاطه کرده بودند 

زدگی لوالهایش بود باز مباشر از ماشین پیاده شد. در نرده ای باغ با صدای گوشخراشی که حاکی از زنگ

 شد. 

ی سرد دیارش را  به ریه ها فرستاد. مباشر با سر اشاره کرد تا به شوکا از ماشین پیاده شد. با ولع هوا

داخل ماشین برگردد. ماشین وارد مسیری  شد که رویش درختان در دوطرفش آن را شبیه داالن کرده بود. 

درختان چناری که البالی آنها درختان میوه خودنمایی میکردند. وضعیت درختها،  شکسته شدن شاخه های 

ر طوفان و توده ی برگهای قهوه ای خیس شده در اثر باران، همگی  نشاندهنده ی  بدون  سرایدار آنها بر اث

 بودن ویال برای مدت طوالنی بود. 

 مباشر که از آینه نگاه متعجب شوکا به شاخ و برگ درختان را مشاهده میکرد گفت:

وع به کار کرد. کارو بارش مشتی رجب و زنش سرایدار اینجا بودن. پسرش رفت انزلی و تو بندر شر-

گرفت و پدرو مادرش رو برد همونجا. از همون موقع دنبال سرایدار بودیم ولی تو  شلوغی تهران و 

جریانات انقالب نتونستیم به امورات ویال برسیم تا اینکه تو پیدا شدی. ارجحیت با زن و شوهری بود که 

 دستمون نیست.باهم اینجا کار میکردن ولی در حال حاضر موردی  دم 

داالن مانند که تمام شد وارد فضای بازی شدند. که در وسط آن یک استخر قرار داشت که پر  یر تنگسم

هوه ای داشتند. روبروی داالن  یک قکرمی رنگ تا شده بود از برگهای خیس رنگارنگ که طیفی بین

از زمین با چند پله ی پهن و عمارت دو طبقه با نمای سیمانی و به رنگ خاکستری تیره قرار داشت که 

پنجره ی باریک، بلند و عمودی بزرگ جدا میشد. در عمارت، بزرگ و  چوبی بود. هر طرف عمارت دو

داشت که چهره ی آن را متفاوت تر از ویالهایی میکرد که شوکا در عمرش دیده بود. باالی عمارت در لبه 

دان بزرگی هم در طبقه دوم درست باالی در ورودی ی پشت بام نمایی تاج مانند قرار داشت. ایوان نه چن

 قرار داشت.



 گلچقدر این ویال با عمارت خودشان فرق داشت. نه از باغچه های شوکا مات و مبهوت ساختمان شده بود.

خبری بود و نه از قسمت صیفی کاری پدرش. گلدانهای شمعدانی روی ایوان هم که جای خودش. عمارت 

 ک خانه ی اجدادی میخورد تا ویال.تیمور خان بیشتر به ی

 مباشر نگاهی به ساعتش انداخت: 

 دیر شد... شب نشده باید برگردم تهران-

مباشر دسته کلیدی را از جیبش در آورد و به سمت خانه ای که مقابل استخر و درست روبروی عمارت 

دنبالش کشیده شد. مباشر کلید قرار داشت، رفت. شوکا هم گیج از هیبت و عظمت ساختار و رنگ ویال به 

انداخت و در ساختمان با صدای خشنی باز شد.به محض اینکه شوکا پا به داخل گذاشت عنکبوت سیاه 

آشپزخانه  ودر  بزرگی از پیش چشم او به پایین افتاد و از در بیرون رفت. ساختمان شامل یک هال و یک

 مباشر گفت:. ، میشده احتمال زیاد سرویس بهداشتی بودکوچکی که ب

 اینجا حموم نداره ولی ویال داره. مبتونی از حموم اونجا استفاده کنی.بلدی آبگرمکن روشن کنی؟-

 شوکا سرش را به عالمت بله تکان داد.

کرد. قبل و  سوار ماشینش شد. ماشین را روشن گوشه و کنار ساختمان و باغ را به شوکا نشان دادمباشر 

 د: شیشه را پایین کشیحرکت 

ورتی ردر مورد وظایفت که با هم صحبت کردیم.  تا خونواده ترشیزی نیومدن تمیز کردن ویال ض -

 نداره.فعال به امورات باغ برس.

مسحور ویالی تیره رنگ  مباشر که رفت شوکا در وسط فضای بزرگ در کنار استخر تنها ماند. مجددا

گیرد. همه جا را سکوت فرا گرفته بود. گهگاه صدای او را وادار میکرد تا چشم از آن ن ینیروی انگارشد. 

 قار قارکالغی سکوت را میشکست. 

ناگهان به خودش آمد. نگاهی به دورو برش کرد. تنهایی اش باعث شد احساس ترس بر وجودش غلبه کند. 

 با سرعت به ساختمان رفت و در را از داخل قفل کرد.

به دقت کاوید. فضله های موش روی ملحفه های کهنه و ساعتی روی زمین نشست و دور تا دور خانه را 

پاره ی کشیده شده روی چند صندلی چوبی کنار اتاق او را وادار کرد تا قبل از هرکاری، به دنبال جارو به 

 سمت آشپزخانه برود.

نگاهش به کلیدهای برق روی دیوار و المپ آویزان از سقف افتاد. لبانش به نشانه ی رضایت به دو طرف 

 کشیده شد و در دل گفت:

 یقه تلمبه زدن چراغ توری راحت شدم.قاز نفت کردن فانوس و هر د-

 پا که به آشپزخانه گذاشت با دیدن یخچال نفتی با خودش گفت:

 آوردن اینجا...که خریدن اینوعمارت بوده. برقیشواحتماال قبال تو-

 آهی کشید:



 از هیچی بهتره! -

 مکثی کرد و ادمه داد:

 ولی نفت کجاست؟ -

از ساختمان سرایداری خارج شد. هوا رو به تاریکی بود. مجددا آن نیروی عجیب چشمهایش را به سمت 

عمارت کشاند.  تیره تر از لحظه ی ورودش به آنجا به نظر می آمد.  هاله ای از مه طبقه دوم عمارت را 

خیدند و قار قار میکردند. احساس سوزن احاطه کرده بود. گروهی از کالغها باالی سرش دایره وار میچر

 سوزن شدن  صورتش حاکی از ذرات ریز مه و سرما بود که او را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند.

دور تا دور ساختمان را گشت . در پشت ساختمان چشمش به شیر آبی افتاد که در کنارش چند گالن نفتی 

سی تیره رنگ و روغنی شکل روان حاکی از آن بود که قرار داشت. به سمت شیر رفت. در زیر شیر خی

شیر به مخزن نفت ارتباط دارد. چند قدم آنطرف تر دریچه آهنی گردی توجهش را جلب کرد. به سمتش 

رفت و دریچه را گشود. بوی نفت به مشامش خورد. با دیدن سطح نفت که نزدیک به سطح زمین بود 

 شد. خیالش از سوخت الزم برای زمستان راحت 

پر از نفت کرد. به سمت خانه روان شد. غرق در افکارش بود که آیا پذیرش مسئولیت گالنی را برداشت و 

 سرایداری این عمارت سیاه رنگ کار درستی بوده است یا نه... 

با صدای بلند وزغی که بیشتر به جیغ شبیه بود، یکهو به عقب پرید و مقداری نفت از سر گالن  به روی 

خت. چشمش به قورباغه ای افتاد که از زیر پایش به آب تجمع یافته کنارش پرید. گالن را زمین زمین ری

گذاشت. دستش را روی لباسش جایی که قلبش اسیر قفسه سینه شده بود، قرار داد . قلبش بی محابا، 

 پرکوبش میزد.

 با خودش گفت:

 اریک میرفتی لب قنات آب میاوردی؟همونی نبودی که تو هوای تچرا الکی ترس برت داشته؟ مگه تو-

 غم عالم به دلش نشست:

 اون موقع بابام زنده بود-

 دومرتبه به خودش پاسخ داد:

بابات که تو عمارت خواب بود و هفت پادشاهی رو خواب می دید. واسه خودت بهونه ردیف نکن. بعد -

 اون روز شوم دل نازک شدی. با هر تق و توقی زهره ت آب میشه

لنجار رفتن با خودش بود که به در ساختمان رسید. باد شروع به وزیدن کرده بود و از البالی در حال ک

قار قار کالغان بواسطه افزایش  صدای  شاخه های درختان صدای هوووهوووی ممتدی به گوش میرسید.

 تعدادشان آزاردهنده شده و عمارت در هاله ی غلیظی از مه گم شده بود.

ا نیمه های شب طول کشید. با شنیدن صدای ریزش تند قطرات باران دست از کار تمیز کردن ساختمان ت

 کشید و به سمت پنجره آمد. پنجره ای که رو به عمارت باز میشد.



همه جا تاریک بود... ظلمات مطلق.  دردی در معده اش پیچید. بقچه ی لباسش در گوشه ی هال بود. 

د و مشغول خوردن  نان و حلوا ارده ای شد که مدیر مسافرخانه بقدری خسته بود که همانجا بقچه را باز کر

به او داده بود. برق را خاموش و  رختخواب را زیر پنجره پهن کرد و با صدای الالیی باران به خواب 

 رفت. 

 روز بعد با صدای جیک جیک گنجشکان از زیر پنجره  بیدار شد و متعجبانه با خود گفت:صبح

 سرما؟؟ن گنجشک؟؟ اونم تو ای-

 نه چیزی در بقچه داشت و نه در یخچال. آماده ی رفتن به روستا برای خرید مایحتاج روزانه اش شد.

کند. چند روز بعد از ورودش پسر قرار بر این بود که مباشر مرد جوانی را برای کمک به شوکا استخدام

ک به شوکا به عمارت آمد. ده جوانی به نام علی که خود را خواهرزاده ی کدخدا معرفی میکرد برای کم

روزی درگیر پاک کردن ورودی باغ و محوطه ی جلوی عمارت از برگهای خشک بودند.  با جمع آوری 

سنگفرشهای داالن و محوطه که طیفی بین طوسی تا سیاه  ،ریختن آنها پای درختان داخل باغ برگها و

 رنگ تیره  در حیرت بود.  داشتند نمایان شدند. شوکا از عالقمندی سازنده ی عمارت به

 علی درحالیکه  برگها را با بیل داخل فرغون میریخت رو به شوکا گفت:

مدتیه شبا صداهای عجیب و غریبی از این سمت به گوش میرسه. دقیقا از زمانیکه سرایدار قبلیش رفته. -

 مردم روستا میگن چون یه مدتی کاخ سیاه خالی بوده ارواح توش خونه کردن!

 شوکا با شنیدن هر کلمه از دهان علی از وحشت گشاد تر میشد. زیر لب زمزمه کرد:چشمان 

 صداهای عجبب و غریب... کاخ سیاه... ارواح...-

جاروی بلندی که از شاخه های نازک درختان چنار درست شده بود از دستش افتاد. در یک آن حس غریبی 

شدن. چند روز گذشته را ذهن گذراند. شبها صدایی مور مور سرتا پایش را فرا گرفت حسی بین سرما و

غیراز صدای پیچش باد البالی شاخه های درختان نشنیده بود که با این صدا کامال آشنا بود. چیزی که در 

 عمارت تیمور خان زیاد شنیده میشد.

 رو به علی گفت:

 من چیز غریبی نشنیدم ... ولی گفتی کاخ سیاه؟ -

 به سمت درختها می برد گفت: علی همانطور که فرغون را

نیم قرن  اقلحدارجیا  زمان پدربزرگم ساختن.روستا رو عمارت گذاشتن. این خونه رو خاسمیه که مردم  -

قدمت داره. بابام میگه چند بار از اون موقع بازسازی شده و توشو تغییر دادن.رنگشم اوال خاکستری بوده 

جان مواظب اینطوری زشت و سیاهش کرده. ولی خانمولی جلبکای سیاهی که رو دیواراشو گرفته 

خودتون باشید. شما یه زن هستید و بی پشت و پناه. یه وقت شب اجنه می ریزن رو سرتون و بال مالیی 

 خواید من شبال پیشتون بمونم تا خدا نکرده اتفاقی براتون نیفته؟یسرتون میارن. م

 پی به گفتارش برد: شوکا نگاه چپ چپی به علی کرد که جوان ساده لوح



خانم جان حمل بر بی ادبی نشه. البته مردم اونقدر از اینجا خوف دارن که دزدا هم جرات منظوری نداشتم-

 نمیکنن بیان اینجا ولی اجنه رو نمیدونم

 صحبتهای ساده لوحانه ی علی روی اعصابش بود. عصبی گفت:

 خیلی خب... بسه دیگه . به کارت برس-

 سمت استخر رفت. نگاهی به برگهای تجمع یافته درآن کرد:شوکا با جارو به 

اینا موندن... باشه واسه چند روز دیگه. فردا پنج شنبه است و میخوام استراحت کنم و  یه خورده واسه -

 مرده هام دعا بخونم. فقط خدا کنه طوفان نشه که همه ی برگا دوباره پخش و پال میشن. 

 به سمت خانه ی سرایداری چرخید:

 که جمع کردی برو. هم برگا روتو دارم میرم.خسته شدم.  -

با ورود به ساختمان یکراست به سمت سرویس بهداشتی رفت. دست و پایش را شست. سرویس بهداشتی 

 شامل یه دستشویی بود. توالت چسبیده به ساختمان و در ضلع غربی آن قرار داشت. در یک آن تصمیم

حمام کند. فکر خوبی بود اگر موفق به این امر میشد دیگر نیاز نبود برای گرفت آب گرم کند و در آنجا 

 روستا برود مگر در موارد ضروری.  عمارت یا حمام کردنش به

 ه را روی چراغ عالالدین و سه فتیله ای گذاشت. گرم شدن آب مصادف شد با تاریک شدن هوا.مفورا قابل

***** 

صابون را به سرش  زد و چشمانش را بست کلمات علی جلوی چشمانش رژه رفتند. صداهای عجیب و  

 غریب... کاخ سیاه ...ارواح....

و نفسش  شد و برق رفته بود. از ترس دچار دلپیچه ی عجیبی چشمهایش را فورا باز کرد. همه جا تاریک

تصمیم  حمام شبانه.  از بی بی شنیده بود  خودش را هزار بار لعنت کرد بابت .گشتدر سینه اش حبس 

 شبها اجنه در حمام جمع میشوند پس چرا خیره سری کرده بود؟!

با عجله ظرف آب را روی خودش خالی کرد. کور مال کور مال از دستشویی خارج شد و بعد از پوشیدن 

ت و لحاف را روی لباسهایش که نمیدانست چپه پوشیده است یا نه، خودش را به داخل رختخواب انداخ

 سرش کشید. ترس چنان در  تک یاخته هایش نفوذ کرده بود که احساس گرسنگی که داشت از یاد برد. 

ن دستشویی و مرتب تروز بعد نه خبری از باران بود و نه بادهایی با صداهای عجیب و غریب. بعد شس

آنقدر وقت داشت که به تک تک  کردن خانه تصمیم گرفت برای زیارت اهل قبور به قبرستان روستا برود.

خوش آمد گفتند و  قبرها سرک کشد، فاتحه ای بخواند و با اهالی روستا آشنا شود. همگی به گرمی به شوکا

او را به خانه هایشان دعوت کردند. خستگی و پادرد مجبورش کرد تا به چند  قبر تنها و متروک که در 

سر نکشد. انگار نیروی مرموزی مانع از قدم گذاشتن پاهایش  فاصله ی نسبتا دورتری از بقیه قبرها بودند

 به آن سمت میشدند.



به خانه که برگشت هوا تاریک شده بود. بعد از خوردن چند لقمه غذا آماده نماز شد. سجاده را جلوی پنجره 

د. به پهن کرد. با کمر راست کردن در اولین رکوع متوجه روشنایی چراغ از پنجره ی طبقه دوم عمارت ش

 سجده رفت و بعد از اینکه بلند شد نوری ندید. نماز را با این حس که دچار توهم شده است به پایان برد. 

آب را از روی کمد ظرفها برداشت و پشت پنجره آمد. نه نوری بود و نه چراغی. به آشپزخانه رفت. پارچ

وجهش را جلب کرد.سریعا به سمت پر آب کرد. از کنار پنجره عبور کرد و مجددا نوری از گوشه چشم ت

 نور برذگشت. چیزی غیر از ظلمات نبود. 

 با خودش گفت:

 نورهچشمات  اذیت کرده و همش جلوامروز آفتاب چشماتو-

آن صداها را به وزش باد از نیمه های شب زوزه ی باد و صداهای عجیب و غریب شروع شد. شوکا تمام

سبت میداد و پر واضح بود که عمارت نسبت به روستا  در در جهات مخالف در بین شاخه های درخت ن

 بودسطح باالتری قرار داست پس شیوع فراوان وزش باد درآنجا امری بدیهی 

تمام جمعه را به استراحت و تمیز کردن انباری کوچک  پشت ساختمان گذراند. تعدادی ظرف و ظروف 

کهنه که از رنگ و روی آنها معلوم بود  لباس شکسته، سبد چوبی برای صاف کردن برنج و تکه لباسهایی 

تنها چیزهایی بودند که  کلنگ.لوازم کشاورزی و بیل و وی کوچک  و یکار سرایدار قبلی است  ویک راد

آنجا تصمیم گرفت چند مرغ تخم زا از روستاییان بخرد و در از دل انباری بیرون کشید. بعد تمیز کردن 

ز آنجا که بیرون آمد غروب بود. نگاهش به عمارت کشیده شد. طبقه اول انباری از آنها نگهداری کند. ا

 عمارت روشن بود. 

 ترس و وحشت وجودش را گرفت. بعد از چند لحظه به خودش نهیب زد:

 اومده باشه واسه چی میترسی ؟ اینم مدل جدیده که همش ترس وحشت برت میداره؟ شاید ارباب از خارج-

 از خودش پرسید:

 حد بی سرو صداتا این -

 به خودش پاسخ داد:

چند ونمنمیکنه و خیلی وقتا اآمدشو با کسی هماهنگ با سازو قشون باید مبومد؟ مگه مباشر نگفت رفت و-

 که اومدهه روز بعد ورودش مطلع میش

 دوباره زیر لب گفت:

 اگه دزد باشه چی؟-

 با غیض به خودش جواب داد:

 نجا وحشت دارن و هیچ دزدی جرات نمیکنه بیاد اینجا!روستا از ایکر بودی علی گفت مردم-

 با استداللهایی که برای خودش آورد یقین پیدا کرد که ارباب از فرانسه برگشته و به عمارت آمده است.



 همانطور که به سمت خانه میرفت با خودش میگفت:

 برم بهشون خیر مقدم بگم یانه؟ برم... نرم-

 لند تشر زد:دم در خانه که رسید به خودش ب

خونه ی سرایداری تا ارباب بیاد خدمتتون!د بجنب... هنوز اولین نخیر شوکا خانم ...شما بمونید تو-

 کننگرفتی میخوای با اردنگی بیرونت حقوقتو

اولین دیدار همیشه تاثیرات زیادی بر دو طرف صحبت دارد و خاطره ی آن هپیشه در ذهن نقش میبندد. 

شوکا با لباسی آراسته و مرتب به سمت عمارت راه افتاد. تمام راه دو طرف دامنش را باال گرفته بود تا لبه 

 ی پایین لباس به زمین کشیده نشود. 

در دل دلهره ی عجیبی داشت شاید بواسطه ی عدم شناخت ارباب سعی میکرد خونسردی اش را حفظ کند. 

جدیدش بود و شاید هم به دلیل خوفی بود که کاخ سیاه داشت. به پله های جلوی عمارت که رسید سرش را 

کرد و نگاهی به نوری که از پنجره های طبقه ی دوم عمارت به بیرون میتراوید انداخت. سعی کرد  با بلند 

له ها باال برود. به عمارت که رسید چشمش به تخته چوب کنده کاری شده ی قاب مانندی که طمأنینه از پ

کنار درنصب شده بود  افتاد که روی آن به زبانی که شوکا نمیدانست چند کلمه و چند عدد نوشته شده بود. 

 دستی به روی جلبکهای سیاه رشد کرده بر دیوار عمارت کشید.

برد و چند ضربه  زد. دقایقی صبر کرد. صدایی از داخل عمارت بگوش  به سمت کلون زیبای در دست

 نرسید. مجددا دست برد تا در بزند که با در باز عمارت مواجه شد.

 با خودش گفت:

 یعنی در باز بوده و من نفهمیدم؟-

رد کشید. اولین چیزی که توجهش را جلب ک به آرامی در را گشود و با ترس و لرز به داخل عمارت سرک

بود.  ناگهان متوجه حضور مردی قد بلند با کت و  دیوارتابلوی بزرگ یکی از شاهان ایرانی بر روی 

شد که رو به تابلو و پشت به او ایستاده پیراهن سفید  و پاپیون مشکی  شلوار مشکی بسیار خوش دوخت،

 بود.

 . زیباترین کت و شلواری که تا آن روز دیده بود تن رسول در روز عقدش بود

با گامهایی آهسته وارد اتاق شد و زیر لب سالم داد. سرش را چرخاند آن مرد دیگر کنار تابلو نبود بلکه در 

 ضلع شمالی خانه بر روی مبل سلطنتی کنار پنجره نشسته و بیرون را تماشا میکرد.

 بدون آنکه به شوکا نگاه کند گفت:

 منتظرت بودم -

 رد از جا بلند شد و به سمت شوکا آمد در حالیکه متکبرانه گفت:کرد. مشوکا مجددا ولی بلند تر سالم

 همون بار اول شنیدم-

 شوکا ابرویی باال انداخت و آهسته گفت:



 چه گوشای تیزی-

 لبخندی حاکی از تمسخر بر لبان ارباب نشست.

گوشه دستش را به سمت شوکا دراز کرد.شوکا نگاهی به قد و قامت استوار مرد، چروکهای روی پیشانی و

ی چشمانش انداخت.  ریشه ی  خاکستری موهایش حاکی از رنگ زدن موها بود که او را جوانتر از سن 

 واقعی اش که شصت سال بود نشان میداد. 

به باال شانه شده و گره ی بین ابروانش او را فردی جدی و چشمان نه چندان درشت ولی نافذ ، موهای رو 

 مقتدر معرفی میکرد.

کشیده روی مبلها. تارهای عنکبوت گوشه ی شوکا تازه متوجه شرایط عمارت شد. پارچه های پر خاک 

دیوار، شومینه خاموش و قالیهای لوله شده تکیه داده شده به دیوار و پرده های پر از خاک  آویخته به 

 نجره. پ

 بی توجه به دست ارباب که به سیمتش دراز شده بود گفت:

 اینجا خیلی کثیفه ! اصال مناسب موندن نیست. اجازه بدید همین االن تمیزکاری رو شروع کنم-

به چشمان منتظر ارباب نگاه کرد. در حالیکه چشم از چشمان او برنمیداشت با اکراه دستش را دراز کرد. 

ا در بدنش تجربه کرد. گرمایی که هر لحظه شدتش بیشتر میشد.با احساس داغ انتشار گرمایی خاص ر

 شدن،  دستش را به سرعت پس کشید و نگاهی به آن انداخت. هیچ تغییری در دستانش ندید.

 زیر لب گفت:

حتی زن و مردشون روبوسی هم میگفت فریبا خانم حیا داغم کرد؟ این خارجیا همینطورن...شرم و -

 میکنن.

 یادآوری ارباب سابقش آهی از روی غم کشید. با

سر بلند کرد و ارباب را ندید. به دورو  بر چشم گرداند. ارباب بر روی دومین پله های مارپیچی که به 

 طبقه دوم راه داشت ایستاده بود. 

 در دلش گفت:

 چه گامهای سبکی مثل حرکت روی ابرها... کی رفت روی پله ها که من نفهمیدم؟-

 در حالیکه از پله ها باال میرفت گفت :ارباب 

 شب خوش... فردا عصر بیا ببینمت. خیلی کارا داری باید انجام بدی. من فرصت زیادی ندارم

 شوکا صدایش را بلند کرد:

 فردا صبح میام اینجا رو  تمیز کنم -

 ارباب بدون آنکه از رفتن بایستد گفت:



 کارای مهمتری دارد.بانو هست... تو-

 شوکا  خیره ی کفشهای ورنی ارباب جدیدش شد که انعکاس نور لوستر وسط هال از آن ساتع میشد.چشم 

سینی صبحانه را به دست گرفت و به سمت عمارت رفت. در دل شادمان بود که با تهیه صبحانه برای 

شغلی اش اربابش میتواند رابطه ی صمیمانه ای با او  برقرار کند و آنهم ضمانت ماندگاری در موقعیت 

 بود.  هنوز دست به کلون در نبرده بود که در با صدای غیژ غیژ ضعیفی باز شد. زبر لب گفت:

 سر به هوا ... اونقدر هولی که دیشب در رو نبستی. -

لحظه ای ایستاد و مکث کرد. خاطره ی لحظه ی خروجش از عمارت را جز به جز یاآوری کرد و از ذهن 

 گذراند:

 بستم؟... نبستم؟-

 کار مغشوش کننده را از خودش دور کرد:اف

 مهم نیست -

پا که به داخل گذاشت متوجه تغییرات داخل عمارت شد. قالیها پهن شده بودند، روکش مبلها برداشته شده  

بود. روی میز نهار خوری هشت نفره ی کنار هال دو شمعدانی سه قسمتی گذاشته شده بود که در هر 

 روشن بود.  قسمت شمعی میسوخت. شومینه هم

 صدایی به گوشش رسید:

 سحرخیزی! سینی رو برگردون. بهت گفتم که بانو هست و به اموراتم میرسه. صبحونه خوردم. -

شوکا به سمت صدا چرخید. ارباب با همان لباسهای روز قبل از روی پله ها با گامهایی آهسته به سمت 

 پایین می آمد. شوکا به دور و بر نگاه کرد. اثری از فردی به نام بانو نبود. 

 مجددا ارباب سخن گفت:

 ندگی میکنه.هروقت کار دارم بانو رو صدا میزنم. سرجهازی زنم نسرینه... همین نزدیکیا ز-

 شوکا لبخندی به نشانه ی تمسخربر لب نشاند و زیر لب زمزمه کرد:

 باالخره اسم دو نفرشونو فهمیدم. خانم خونه نسرینه و بانو خدمتکارش-

 مجددا صدای ارباب به گوشش رسید:

 اسم خودم  نادره-

کنارش ایستاده و   شوکا به سمت صدا چرخی زد و درکمال حیرت و بهت دید که ارباب نادر ترشیزی در

 با چشمهای نافذ و اخم غلیظ بین ابروانش به شوکا خیره شده است. 

شوکا نفسش مشکلدار شد. سینی در دستانش به لرزه افتاد. چند قدم عقب رفت و با عجله از عمارت خارج 

 شد. صدای  آمرانه ی ارباب نادر در گوشش طنین انداخت:



 غروب بیا تا وظایفت رو بهت بگم.دم-

قوا سعی میکرد از عمارت دور شود. کرختی و سستی عجیبی وجودش را در بر گرفته بود. پایش با تمام 

به لبه ی یکی از سنگفرشهای برآمده گیر کرد. علیرغم تالشش در عدم پرت شدن به جلو سینی از دستش 

نتوانست مقاوت کند و با برداست و در نهایت گام خودش را کنترل کرد و دو قدم کمر خمیده به جلوافتاد.

 کف دو دست به زمین خورد. 

همه اتفاقات را کنار هم می چید ولی معادله هایش جور در نمی آمد. نکته ای  به نظر مبهم بود و آنهم 

 شخصیت اسرار آمیز ارباب نادر ترشیزی.

بیرون میتراوید ارباب نادر پشت پنجره با لباس کامال رسمی ایستاده و با چشمانی که برق خاصی از آن 

مسیر گامهای شوکا را رصد میکرد. بدون هرگونه احساسی شاهد سقوط شوکا به روی سنگفرشها بود. در 

 حالیکه دستش بر روی سبیلهای باریک پشت لبش بود و با آنها بازی میکرد میگفت:

 حتما از پسش بر میاد... حتما برمیاد-

و بارها سعی کرد که ذهنش را متمرکز کند تا بتواند با شوکا تمام روز را در هول و وال و اضطراب بود 

انجام دوخت و دوز گذشت زمان را سریعتر کند ولی این از محاالت بود. برای اینکه قادر به تحمل گذر 

عقربه های  ساعت باشد، شالش را به دوش کشیبد و به سمت روستا راه افتاد. بین راه به ذهنش رسید که 

را از حال و روز خود با خبر کند. به تلفن خانه که رفت به مسئول آنجا نام معلم مهربان و همسرش 

روستای آقای کمالی را داد. چون مدرسه ی جمال کمالی کنار مخابرات بود. چند دقیقه بعد از ارتباط با آنجا 

اب شوکا موفق به صحبت با آقای معلم شد. جمال کمالی حامل خبرهای خوبی برای شوکا بود. اینکه ارب

تیمور کارآگاه شخصی برای دستگیری قاتل پسرش استخدام کرده است  و پلیس راه قبل روستا شهادت داده 

که آنشب بهادر به همراه مرد دیگری و با ماشین پیکان جوانان سفید بوده اند. از طرفی هم با تحقیقهای 

همسرش هم تمام توضیحاتی که بسیار دریافته اند شوکا مدتی در روستای آنها بوده است و آقای معلم و 

شوکا در مورد قتل داده بود را بی کم و کاست برای ارباب تیمور و کارآگاه بازگو کرده اند. شوکا از 

شنیدن این خبر که ارباب تیمور پی به بیگناهی اش برده و به معلم پیغام داده که او را بیخبر از شوکا 

حبت حول و حوش کار جدیدش  خداحافظی کرد و  قول نگذارد، در پوست خود نمیگنجید. بعد از کمی ص

 داد در اولین فرصت برای دیدن آنها به روستایشان برود. 

از مخابرات که درآمد نگاهی به آسمان  انداخت. نزدیک غروب بود و ارباب نادر منتظر شوکا برای 

 او.محول کردن وظایفی نه چندان آسان  به 

تظر و به در دوخته شده ی  ارباب نادر مواجه شد. ارباب روی مبل وقتی به عمارت رسید با چشمهای من

 نشسته و دو دستش روی دسته های کنده کاری شده ی  چوب گردو  آویزان بود. 

با ورود  شوکا از روی مبل بلند شد. بدون آنکه جواب سالم شوکا را بدهد و یا او را به خاطر دیر آمدنش 

پشت به شوکا در مقابل پنجره ایستاد.  دستهایش را به پشت قالب و بازخواست کند به سمت پنجره رفت. 

 بدون مقدمه شروع به صحبت کرد:

اصلیت پدرم ، رشید خان ترشیزی، به خراسان برمیگرده و نام فامیلیمون هم به این علته، پدرم از رجال -

کردن تا  اونو مثل بقیه دربار قاجاری بود. عمال رضا شاه در گذشته ی کاری پدرم نکته ی سیاهی پیدا ن



افراد دربار مجازات یا تبعید کنن ولی پاکسازی پدرم از دربار هم بی تأثیر در وضعیت روحی خونواده م 

علی الخصوص پدرم نبود. اوایل سلطنت رضا پهلوی بود. تازه دیپلم گرفته بودم. واسه بهتر شدن روحیه 

ی ما و عمو و عمه ها  اومدیم عمارت.  پدرم این ی پدرم، به پیشنهاد عموم اونسال تابستون خونواده 

عمارت رو از یکی از شاهزاده های قاجار خریده بود. ساخته ی دست مهندسای فرانسویه، بعد باز سازی 

به این شکل در اومد. هرچند تا حاال یه بار دیگه هم توش دست برده شده ولی در حد ظریف کاری بوده نه 

اشتم میگفتم... به خاطر تموم شدن  دبیرستانم و به دست گرفتن مدرک دیپلمم تغییرات اساسی. بگذریم... د

عموم بساط یک جشن خودمونی رو راه انداخت. دیپلم گرفتن من بهونه بود همه میخواستن خونواده مون 

 شادی گذشته شو به دست بیاره. 

و مثل همیشه بریزو بپاشی داشتیم دقیقا یادمه... انگار همین دیروز بود... خدمتکارا مشغول پذیرایی بودن 

 که بیا و ببین... در حد مهمونیای شاهانه... 

رو پله ها نشسته و قمبرک زده بودم چون چند روز بعد جشن باید  واسه  ادامه تحصیل تو رشته ی دروس 

نظامی به مدرسه ی دارلفنون میرفتم. عاشق گل و گیاه این خطه بودم و دوست داشتم در رشته ی 

 ازی ادامه تحصیل بدم ولی پدرم مصر بود که من هم هرطور شده باید وارد دربار بشم. داروس

شوکا از صحبت کردن بی مقدمه ی ارباب نادر گیج شده بود. قراربود که او وظایف شوکا را گوشزد کند 

ت شوکا نه اینکه شجره نامه  اش را روی داریه بریزد و از تاریخچه ی خانوادگی اش بگوید. ارباب به سم

چرخید و با چهره ی حیران و پر از سوال شوکا مواجه شد. چند قدم جلوتر آمد بطوریکه اکر دست دراز 

 میکرد بازوان شوکا در دستش بود. نگاه مقتدرش رنگ مهربانی گرفت و با تون صدایی آرام و مالیم گفت:

 گوش بدی...فامواسه اینکه بتونی وظیفه تو خوب انجام بدی و بهم کمک کنی باید به حر-

طی مدت آشنایی ارباب و شوکا اولین باری بود که او با مالیمت با دختر سرایدار صحبت میکرد هرچند 

 که آمرانه بودن کالمش بواسطه ی حضور کلمه ی باید مشهود بود.

شوکا بدون اینکه پاسخی بدهد چهره دوخت به صورت اربابش که کلمات مانند قطاری از بین لبهایش 

 میشد.خارج 

ارباب مکثی کرد. مجددا به سمت پنجره چرخید. نگاهش را به نقطه ای به فاصله یک متری پله های 

 ورودی عمارت میخکوب کرد:

خواهرم از عمارت بیرون اومد و ازم خواست که پیش مهمونا برگردم. در همین لحظه یک مرد به همراه -

دختر به نظر ده ساله بود به سمت عمارت اومدن. از یک زن و سه بچه ی قدو نیم قد که بزرگترینشون یه 

گرفته بود و آخرین بچه هم در حال راه رفتن زن معلوم بود که بارداره. دختر دست کوچکترین بچه رو

 خوردن یه تکه نون بود.

با کی » همگی به فاصله یک متری از پله ها وایستادن. دستم رو از زیر چونه م برداشتم و  به مرد گفتم: 

 «کار داری؟

چروکای روی صورتش و سیاه چردگیش حاکی از سالها کار سخت زیر نور آفتاب بود هرچند سنش بیشتر 

از چهل سال نبود. دخترک پیرهن کمر کشدار کثیف و کهنه ای به تنش بود. موهاش چرب و بهم چسبیده 



شدم. ظاهر زن و روی شونه اش ریخته بودن که با برگردوندن سرش متوجه گره های موی پشت سرش 

مرد و دو بچه ی دیگه که هردوتا پسر بودن هم بهتر از دخترک نبود. از سرووضعشون خیلی راحت میشد 

 فهمید که مستضعفن.

 « با رشید خان ترشیزی» مرد در جوابم گفت:

 خواهرم که تا اون لحظه اونجا وایستاده بود به عمارت برگشت و بعد چند دقیقه با پدرم برگشت. به محض

اینکه پدرم از در عمارت بیرون شد مرد با سرعت از پله ها باال اومد و خم شد دست پدرمو بوسید و بدون 

 معطلی و پشت سر هم  گفت:

دار و ندارمونو از دست دادیم. پسر خاله م  اهل یکی از روستاهای یزدیم. چند وقت قبل سیل اومد و»

زه که مهمون خونه ی اونیم. به پیشنهاد اون امروز رعیت شماست و رو شالیزارتون کار میکنه. چند رو

 «اومدیم اینجا و دست به دامنتون بشیم و اجازه بدین نوکریتونو بکنیم.

پدرم مرد خوبی بود. نه به کسی ظلم میکرد و نه جون فدای کسی بود ولی اگه کاری از دستش برمیومد 

 ش کرد و گفت:دریغ نمیکرد. نگاهی به مرد خم شده و زن باردار و بچه ها

واسه زمینا که کارگر الزم نداریم ولی یه زن و مرد میخوایم که دائما اینجا باشن وبه امورات عمارت »

 «برسن. اونطرف دو تا اتاق کاهگلی هست ولی فکر نکنم واسه زندگی مناسب باشه. نیاز به تعمیر داره

یداریه نگاه کرد  انگار ان  جاش ساختمون سرمرد از حالت دوال بلند شد و به اون دو تا اتاق کاهگلی که اال

 گفت:چشماش جمع شد و با خوشحالی به پدرمیه قصر بهش پیشنهاد شده بود. اشک تو

 « خدا از بزرگی کمتون نکنه. از سرمونم زیاده. خودم درستش میکنم»

 گفت : ه  زنشاز ترس اینکه پدرم پشیمون نشه  با عجله پله ها رو دوتا یکی پایین رفت و  با تحکم ب

 «زود باش زن بریم خونه صفدر وسایالمونو جمع کنیم بیایم که آقا خیلی کار داره باید به اموراتش برسیم»

 «بجنب دختر  دست برادرتو بگیر نیفته زمین»بعد با دست به شونه دختر بچه زد و با تشر گفت:

ت از شوهرش بلندتر بود. بی اختیار یه دفه متوجه  اختالف قد زن و مرد شدم. مادر بچه ها چهار انگش 

بلند خندیدم. دخترک هم از خنده ی من لبخند بچگونه و زیبایی زد. نگاهش کردم. با وجود کثیفی چشمای 

 رنگی براق تو صورت سبزه ش خیلی تو دل برو و 

 جذاب بودن.

ارباب که گویی  شب از نیمه گذشته بود. شوکا مسیر نگاه پرخوابش را به سمت ارباب نادر منحرف کرد.

 سنگینی نگاه شوکا را درک میکرد به سمتش چرخید:

 خسته شدی؟ واسه امشب بسه... میتونی بری ولی فردا مثل امروز دیر نکنی-

شاید در آن موقع شب شوکا تنها چیزی که از خدا میخواست مرخص شدن از حضور ارباب بود. بدلیل 

نهایش به سمت ساق ها حس میکرد. در حالیکه سعی ایستادن طوالنی مدت دردی تیرکشنده  از پشت را



داشت که ارباب چیزی از ناراحتی اش نفهمد نتوانست بر درد غلبه کند و لنگان لنگان به سمت در عمارت 

 رفت. صدای ارباب را از پشت سر شنید:

 پاهاتو با روغن زیتون ماساژ بده... بهشون نیاز داری -

ای در گوشش مثل صدای زنگ پیچید.  پا که از عمارت بیرون سپس صدای خنده ی کشدار محو شونده 

کذاشت رو به آسمان کرد. بواسطه ی باد شدید ابرهای پشته ای در دل آسمان با سرعت جابجا میشدند. 

 ناگهان دلش هوای شوهرش را کرد ولی فورا لگامی بر احساساتش زد:

 بره بمیره مرده شور برده! دیگه حالم ازش ...-

رفش را ادامه دهد. دچار حس تناقض شده بود. زبانش به بد و بیراه گفتن به رسول میچرخید و نتوانست ح

 دلش ساز دیگری میزد. 

اشکی گرم از گوشه ی چشمش به روی گونه روان شد که در میانه ی راه ردی سرد از خودش باقی 

 گذاشت. با خودش گفت:

 ت نبود.چطوری ازش خبر بگیرم؟!یعنی چه بالیی سرش اومده؟ تا این حد هم بی مسئولی-

 فکری تازه در سرش جرقه زد که قلبش را روشن کرد. 

زود از خواب برخاست و به مخابرات رفت. با جمال علیرغم بیدار خوابی شب گذشته، روز بعد، صبح 

درخواست کرد که به روستای رسول رفته و به عنوان دوستش جویای حال او  کمالی تماس گرفت و از او

 د. شو

هوا سرد بود و خورشید بی حس و حال زمستان اشعه های ضعیف خود را به زمین  ارزانی میداشت. 

 شوکا شال را محکمتر به دور شانه اش پیچید. با خودش گفت:

 کاش میشد دوستی واسه خودم پیدا کنم تا وقتای بیکاریم حوصله م سر نره.-

دلیل بیدار خوابی شب قبل در حال استراحت است به  قدم زنان به عمارت برگشت با فرض اینکه ارباب به

ساختمانش رفت وبعد از آماده کردن و خوردن غذای ساده ای به استراحت پرداخت.خیلی زودتر از قراری 

که با ارباب داشت در عمارت حاضر شد. با وجود این ارباب بیصبرانه منتظرش بود و خرسند از حضور 

 زود هنگام شوکا، گفت:

که امشب میخوام بهت بگم جزو زیباترین خاطرات زندگیمه و البته خصوصی ترینشون... مطمئن چیزایی -

 باش اگه کسی از حرفایی که بهت میزنم بو ببره بخشیده نمیشی

رنگ از رخسار شوکا پرید. تحت هیچ شرایطی نمیتواتست با این ارباب مستبد رابطه ی دوستانه ای 

 برقرار کند. 

 ا به اثرات حرفش بر روی دختر بینوا شروع به صحبت کرد:ارباب نادر بی اعتن



از اون روز بابا قدرت به عنوان سرایدار عمارت شناخته شد. همسرش باجی تا بعد وضع حمل کمک حال -

خوبی براش نبود و بواسطه ی کار زیادشون مسئولیتی خیلی بیشتر از توان دخترشان ماجان، روی دوشش 

 دو برادرش ابولفضل و حسین و نوزاد تازه متولد شده  به اسم مصطفی.گذاشته بودن. نگهداری از 

مدرسه ی دالفنون در رشته ی سواره نظام گذروندم و روحیه ی چهار سال از بهترین روزای عمرمو تو

گرفت. سرنوشتی بود که پدرم لطیفم که عاشق گل و سبزه بود بنا به شرایط تغییر کرد و خشونت نظامیا رو

زده بود و تمام تالششو میکرد تا بعد اتمام درسم وارد دربار پهلوی بشم. در طول این مدت فقط یه برام رقم 

خونواده ش هم رفته بودن گیالن عروسی یکی بار تونستم به عمارت بیام  اونم واسه  دو روز. بابا قدرت و

ح و استراحت میگذشت. از  اقوامشون. آرزوی روزایی رو داشتم که به عمارت میومدم و روزام به تفری

معلمامون اکثرا از کشورای آلمان،فرانسه و انگلیس. بودن. با دو تا از معلمای جوون آلمانی ارتباط خوبی 

برقرار کرده بودم تا اونجا که بعد تموم شدن دوره م از اونا دعوت کردم تا چند روزی رو واسه شکار به 

 عمارت بیان. 

شدن میرفت. ساعتی از ظهر گذشته بود. با  فروردین بود و هوا رو به گرمیه روز آفتابی بهار بود. اواخر 

مهمونام واسه شکار کبک به جنگل رفته بودیم و بعد از چند ساعت تالش دست خالی و سوار بر اسب  از 

 مسیر چشمه به عمارت برمیگشتیم.

یی افتاد که لباس محلی همونطور که حرف میزدیم و بلند بلند میخندیدیم چشممون به چند دختر روستا

تنشون کرده بودن. با یه دست سطل آبو  رو سرشون گرفته بودن و  با دست دیگه لبه ی دامن بلند و  

شونو نگه داشته بودن.  در حالیکه آواز میخوندن با هر قدم دامنشونو جلو و عقب میبردن. کم کم  رنگارنگ

حدود شش یا هفت سای اونا و حرکاتشون بودن. فکر کنممردای آلمانی هم محو لبامیشدیم وبه دخترا نزدیک

نفر میشدن. مجذوب رفتارای آخرین دختر شدم که با جثه ی کوچکترش نسبت به بقیه، نه تنها با هر قدم 

حرکت میداد بلکه هر چند حرکت،یه دور به دور خودش میچرخید. نزدیکتر که رسیدیم متوجه دامنشو

کوچیکتره ولی شیطونتر از بقیه . همونطور که چشم از رقص  دختر  که از نظر سنی از همه شونشدم

برنمیداشتم، کنترل اسب از دستم در رفت و پای اسب تو یه چاله گیر کرد و همراه اسب به زمین خوردم. با 

صدای داد من و شیهه ی اسب، آلمانیا  چشم از دخترا برداشته و از اسب پیاده  شدن و به سرعت خودشونو 

کردن که بلندشم. متاسفانه بر خالف اسبم که هیچ آسیبی ندیده بود مچ پام شدیدا کمکرسوندن وبه من 

 ضرب دیده بود و  درد میکرد. 

دخترا با شنیدن صدای داد من و دیدن ما سه نفر انگار که جن دیده باشن جیغ کشیدنو و گروهشون بهم 

خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم آسیب دیده کنن ولی پام گرفتن تا بلندمخورد. دوستام زیر بغلمو

بود. از جا بلند شدم ولی نتونستم پامو زمین بذارم.یه دفه آخرین دختر که مسبب نازل شدن این بال بود جلوم 

ظاهر شد و با دیدن آلمانیا که زیر بغالمو گرفته بودن و من به خاطرر درد پا فریاد میکشیدم خنده ی کرد و 

 گفت:

 جالبه پای اسب تو چاله گیر کرده ولی پای شما ضرب دیده خیلی-

جسارتش برام تعجب آور بود .یه رعیت حق نداشت این مدلی با یه اربابزاده صحبت کنه،حتی به شوخی... 

 نگاه غضبناکی بهش کردم.فورا نیشش جمع شد. نزدیکتر شد و روی زمین نشست. با دست راستش  کفشمو

به دو طرف گردوند. دادم در اومد. بدون اینکه به فریاد من توجه کنه از جا بلند شد پامو دستش. وگرفت تو



و در حالیکه چشمش به زمین بود به سمت دیگه ای رفت. انگار دنبال چیزی میگشت. ما سه نفر هم بهش 

ستا تو ماجان ما داریم میریم رو»زل زده بودیم که چکار میخواد بکنه. صدای دخترا بلند شدن که میگفتن:

 «نمیای؟!

آشنا بود.یادم اومد که اسم دختر قدرت هم ماجانه. ماجان همونطور که چشم از زمین برنمیداشت اسمش برام

 جواب داد:

 «چند دقیقه صبر کنید. االن کارم تموم میشه»-

خم شد و مقداری گیاه از رو زمین کند و به سمت ما برگشت.دو تا سنگ هم برداشت و گیاها رو روی 

مسطح تر ریخت و با سنگ دیگه به روشون کوبید.آلمانیا مات و مبهوت ماجان شده بودن. یکیشون  سنگ

 گفت:

 «با این جثه ریزه میزه ش چه کار بلده!»-

ماجان دست کرد تو پیرهنش ویه تیکه پارچه چهارگوش در آورد. با اشاره به آلمانیا فهموند که باید  کفشمو 

نم. ماجان منتظر نشد تا کفشمو درآرم فورا کفش و جورابمو درآورد. گیاه له در بیارم. اونا رو زمین نشوند

شده رو روی دستمال ریخت و دستمال رو محکم دور قوزک پام بست. همونطور که تالش میکرد دستمالو 

 دور پام محکم گره بزنه میگفت:

 ه خونه ت برگردی.این گیاها دردتو آروم میکنه و کمکت میکنه بتونی با کمک دوستای اجنبیت ب-

که انجام داد  سرشو بلند کرد تا حرفی بهم بزنه. یه دفه نگاهم تو چشمای تیله ایش قفل شد. حرف تو کارشو

 شد.دهنش موندو با دهن نیمه باز خیره ی من 

چشماشو ازم دزدید و فورا از جا شد. دامن پر چین و تابشو از زیر پاش جمع کرد. سطل آبشو برداشت. 

ه به من نگاه کنه به سمت دخترا دوید. آب از سر سطلش به اینطرف و اونطرف میریخت. بدون اینک

 همونطور که سعی میکرد از منو دوستام فرار کنه دست آزادشو به سمت دخترا میکشید و داد میزد:

 «صبر کنید بی انصافا من جا موندم...»-

 :آلفرد که فارسی رو بهتر از دیوید صحبت میکرد  با خنده گفت

 «دختر قلدریه... مثه پسرا میمونه رفتاراش»-

تیله ای چشماش و صورت سبزه ی مایل به  نمیدونم چرا از توصیفش در مورد ماجان خوشم نیومد. رنگ

برنزه ش خیلی برام آشنا بود. اون لحظه درد اجازه نمیداد که فکرمو جمع کنم و به یاد بیارم کجا و کی 

 ماجان رو دیدم. 

م به هر بدبختی بود سوار اسبم شدم و به عمارت برگشتیم. جلوی عمارت که رسیدیم دیوید و با کمک دوستا

آلفرد کمک کردن تا پیاده بشم. هرکدوم یه زیر بغلمو کرفته بودن و منم لنگ لنگان از پله های عمارت باال 

 فریاد زد:میرفتم.  باجی از انباری کنار عمارت بیرون اومد و با دیدن من محکم زد تو سرش و 

 «خاک عالم به سرمون شد... آقا چی شده؟»-



 صداشو انداخت پس سرش و داد زد:

 «گوری پسر بیا به ارباب کمک کنبابا قدرت... ابولفضل... ابولفضل ... کدوم»-

بابا قدرت در حالیکه دستش به شلوار گشاد کش دارش بود از توالت کنار خونه کاهگلی بیرون پرید و با 

یه دستش کاله سیاه گرد بافتنیشوکه همیشه مثه یه کاسه به تخت سرش چسبیده بود گرفت و به دیدن من با 

 سمتم دوید. بلند بلند و پشت سر هم میگفت:

 «یا قمر بنی هاشم...»-

دوستای آلمانیم با دیدن رفتارای بابا قدرت و باجی و دلنگرونی شدیدشون مات و مبهوت به هم نگاه 

 «میکردن

تیمور شکسته بند رو باال سرم آوردن و با معاینه دقیق تشخیص پیچ خوردگی مچ پا و  طولی نکشید که

 کوبیدگی عضالت پاشنه پا رو داد. وقتی گیاهای مالیده شده دور پامو دید لبخندی زد و گفت:

 «کی تو اون لحظه اینا رو به پات مالیده؟»-

 ی درب و داغونی گفت:دیوید که رو مبل لم داده بود با لهجه غلیظ آلمانی و فارس

 «زیبا... بچه...  دختر -

 تیمور نگاهی به من کرد. با اشاره ی سر بهش فهموندم که تحویل نگیره.

تیمور  یه سری دوا و درمون به پام مالید و با چوبایی که خودش درست میکرد پامو آتل بست. اجازه ی 

اه برم. قرار شد چند روز بعد واسه حرکت هم به جز مواقع ضروری نداد و گفت  حتما با چوب عصا ر

 معاینه بیاد.

چون از پله ها نمیتونستم باال برم شب روی زمین و جلو شومینه خوابیدم. اونشب از درد پا به خودم 

 میپیچیدم. چوبایی که به دور پام بسته شده بود اونقدر به پام فشار میاورد که نمیتونستم تو جام غلت بخورم. 

جیبیمو که باال خسته از خواب بیدار شدم. دوستام طبقه باال خواب بودن. ساعت توو صبح روز بعد کالفه

سرم بود برداشتم. ساعت هفت صبح بود. به هر جون کندنی بود از جام بلند شدم. چوب عصای کنار تشک 

ونو باز رو برداشتم. دستمو از مبل کنار رختخوابم گرفتمو با بدبختی سرپا شدم. به سمت پنجره رفتم که ا

کنم تا  هوای خفه ی سالن عوض بشه. چشمم به دختری افتاد که وسط محوطه جایی که بعدا استخر درست 

کردیم، شالشو با دو تا دستش باال گرفته بود و با دامن چین و واچینش دور خودش میچرخه. موهای بلندش 

بود دختر بابا قدرت. همون  که در دوطرف بافته شده بودن همراه با چرخشش تو هوا میرقصیدن. ماجان

دختری که روز قبل به دادم رسیده بود. اون لحظه یادم اومد که دختر بابا قدرت هم اسمش ماجانه و چشمای 

رنگی داره. از اون روزی که با خونواده ش واسه کار اومده بودن عمارت ندیده بودمش. واسه خودش 

 ود و نه از موهای بهم ریخته ی پتش...خانمی شده بود. نه از لباسای کهنه و کثیف خبری ب

 در همین لخظه باجی از خونه کاهگی بیرون اومد و داد زد:



ورپریده ی سر به هوا! هروقت فرستادم دنبال کاری خبری ازت نشد... عوض رقصیدن و چرخ زدن »-

ره ی برو آب بیار از چشمه. االن اربابو دوستاش بیدار میشن و صبحونه میخوان. دست بجنبون دخت

 «خیره!

 

 سی و هفتم

ماجان دست از چرخش ایستاد. سطل را از کنار دیوار خانه ی سرایداری برداشت و به سمت چشمه راه 

 افتاد. احساس عجیبی نسبت به این دختر در من شکل گرفته بود که نمیدونستم چیه...

وا ابری بود و کمی سرد. از پنجره فاصله گرفتم و لنگان لنگان به مبل نزدیک شومینه رفتم. اونروز ه

چوبای داخل شومینه با حرارت کمی میسوختن و صدای جرق جرق ناشی از سوختنشون سکوت عذاب 

آور عمارت رو تحمل پذیر میکرد. خودمو تو مبل های سلطتنی انگلیسی فرو کردم. چشمامو بستم و به 

ی بودم که احساس گرمای صدای سوختن چوبا گوش سپردم. نمیدونم چه مدت گذشت. تو خواب و بیدار

 مطلوبی وجودمو گرفت. بدون اینکه در صدد علتش بر بیام به خواب رفتم. 

انداخته شده بود. آلفرد و دیوید پشت میز نشسته با صدای قهقهه ی بلند دوستام بیدار شدم. لحاف نازکی روم

 ا بود.بودن و صبحونه میخوردن.  متوجه ماجان شدم که در حال چایی ریختن واسه اون

 آلفرد روبروی من نشسته بود و زودتر از همه متوجه شد که من بیدارم. بلند گفت:

 !«پاشو رفیق.لنگه ظهره... صبحونه ی به این خوشمزگی رو از دست میدی »-

متوجه چشمای کنجکاو ماجان شدم که میخکوب لبای آلفرد شده بود. کامال میشد فهمید که چقدر مشتاقه 

 گفته.بفهمه آلفرد چی 

از دسته ی صندلی گرفتم تا بلند شم ولی به خاطر فشاری که روی پام اومد آخ بلندی گفتم. دیوید هول کرد 

 و چاقو از دستش تو بشقاب افتاد. آلفرد متوجه شرایط شد و معترض گفت:

 «زهره ترکمون کردی نادر....»-

 ماجان قوری رو کنار گذاشت و به سمتم اومد:

 «آقا که صدام نزدید کمکتون کنم...مگه من مرده بودم »-

 لحنش کامال گله مند بود. نگاهی بهش انداختم :

 «فکر نمیکردم تا این حد دردناک باشه»-

 مثل یه آدم حاذق در جوابم گفت:

خوردن از شکستگی بدتره. وقتی پات میشکنه تکلیفت معلومه و میدونی پات شکسته درد کوفتگی و پیچ»-

کوفتگی و پیخ خوردگی فقط بدنامی میکشی. همه میگن هیچی نشده... کوفته لی توپس باید استراحت کنی و

 «در میارهشده ولی خبر ندارن دردش پدر آدمو



گرفت و کمک کرد تا از جا بلند شم. همینطور که از بازوم گرفته بود و منو به سمت میز میبرد زیر بغالمو

 ازش پرسیدم:

 «چند سالته؟»-

 «باشمسال داشته ۱۴باید »-

 «مدرسه هم رفتی؟»-

 تو صورتم گرد کرد:چشماشو-

نه آقا... چه حرفا میزنید. دختر رعیتو چه به درس خوندن. واال اونقدر بدبخت بودیم که مکتبم نتونستم »-

 «برم چه برسه به مدرسه

نیده سرگرم حرف زدن با ماجان بودم ومتوجه نشدم که بابا قلی داخل عمارت شده. انگار حرفای ما رو ش

 کرد به ماجان:بود. به همین خاطر رو

 !«اینقدر بلبل زبونی نکن دختر... برو پیش مادرت. کارت داره »-

 سپس رو به من گفت:

عین عمه ی خدا بیامرزشه... پر حرف و نترس.خدا بیامرزه رفتگان شما رو .مرگش بد داغی سر »-

 «دلمون گذاشت

 کنجکاوشدم که علت مرگشو بفهمم:

 «چرا مرد؟»-

آتیش زد آقا.یعنی اون نامروتا بانی و باعثش بودن. خدا لعنتشون کنه... خواهر م عاشق شده بود. خودشو»-

گوش عاشق چاه کن دهمون. نمیدونیم مال کدوم قبرستونی بودن فقط میدونستیم که غریبه ن. هرچی تو

که برادر بزرگم بابا قدیر که این عشق و عاشقی عاقبت خوبی نداره نرفت که نرفت. تااینخوندیمربابه

کاری نداری.بابا قدیر گفت عرضه ی هیچخوردولی خواهرم خیره سری کرد و به برادرمجون ربابه قسمبه

گرفته بودن ولی اول لنگ قصاص روکشت. چه آشوبی به پا شد.هم واسه اینکه حرفش دو نشه چاه کنو

رفنظر کنن در عوض ربابه رو به عنوان خون چطور به ذهنشون رسید که از قصاص صنمیدونم از کجا و

 «بس بگیرن...

داستان خواهرش  واسم جالب شده بود در حین گوش کردن خالصه ای هم واسه دوستام میگفتم. اونا هم 

دست از صبحونه خوردن کشیده بودن و گوشاشونو به دهنم چسبونده بودن که ببینن عاقبت این داستان به 

 کجا میرسه.

گیر شد و سعی میکرد جریان دلدادگی مهموناش مشتاق حرفای او شدن، جودید اربابش وبابا قلی که 

 خواهرشو با آب و تاب تعریف کنه:

واستون بگه آقا که خونواده ی چاه کن خیلی نامرد بودن. ما اولش فکر کردیم ربابه رو واسه برادر جونم»-

خواهرمو واسه پدرشون میخوان. یه پیرمرد اشته وکه اون اصال برادری ندچاه کن میخوان ولی بعذ فهمیدبم



هاف هافوی هفتاد ساله که هوس کرده بود زن جوون بگیره تا براش توله ی پسر پس بندازه. خدا شاهده 

آقا... به  امام رضای غریب قسم که خواهرم به اندازه ی همین دریا اشک ریخت و بابا قدیر رو نفرین 

و بکشن بعدشم بشی زن بابای مجنونت... خالصه، آقایی که شما باشید، حق هم داشت. دلداده ت ر کرد.

جونم بگه که هرچی واسطه فرستادیم که دست از این پیشنهاد مسخره بردارن، نشد که نشد. مرغشون یه پا 

داشت. ربابه رو با اشک و آه به خونه ی شوهر فرستادیم ولی هنوز دو روز نگذشته بود که جسد سوخته 

تحویل دادن... خودشو با نفت آتیش زده بود و دل ما رو هم تا آخر عمر سوزوند. حاال این  ی خواهرمو

 «کپیه عمه ش شده. همش میترسم که اینم به سرنوشتی مثه اون دچار بشهماجان ما هم

 گوشه ی چشمشو با انگشت اشاره ش گرفت و مشغول جمع کردن میز صبحونه شد.باباقلی قطره اشک

 باجی از در عمارت وارد شد و در حالیکه استرس از سرو روش میبارید به باباقلی گفت:در همین موقع 

 «صفدر و زنش اومدن... فکر کنم اومدن خواستگاری ماجان واسه عباس!»-

 

@ChiksayNovels 

 

 سی و هشتم

نه به مطلع شدن از خواستگار ماجان حالمو گرفت. تمام این تغییرحالتا رو به محبتی که یه ارباب میتو

رعیتش داشته باشه نسبت میدادم. با صدای یا ابولفضل گفتن ماجان که بیشتر به جیغ شبیه بود باجی و بابا 

قلی به باغ دویدن. یه پایی به دنبال اونا دویدم تو تراس.  حسین با صورت خونی مالی پای دیوار خونه 

 سرایداری افتاده بود. ابوالفضل داد میزد:

و باال ، گوش نکرد. همش تقصیر کفتر کاکلیه . همین االن پراشو قیچی میکنم تا هرچی بهش گفتم نر» -

 « هوس نکنه تخماشو ول کنه و  بره لب  بوم بشینه

بابا قلی االغ رو از تو طویله آورد تا حسین رو هرچه زودتر پیش حکیم ببرن. آلفرد و دیوید هم به ساحل 

نفره نشسته و تو فکر رفته بودم. با صدای باز شدن در  رفتن. من موندم و عمارت و سکوت.  رو مبل دو

 عمارت چرتم پاره شد. ماجان بود. کتاب به دست وارد شد. از دیدنش تعجب کردم و گفتم:

 «مگه تو نرفتی؟»-

 «نه آقا... بابام گفت ممکنه شما کاری داشته باشید»-

 «این چیه تو دستت؟»-

 «قرآن»-

 متعجب صدامو بلند کردم:

 «قرآاان؟!»-



 «بله آقا...»-

 «مگه نگفتی سواد نداری؟»-

 «یکی از دوستام   قرآن خوندن بهم یاد میده»-

 «کدوم سوره هارو میخونید؟»-

 «هنوز اول راهیم... سوره ی یوسف رو شروع کردیم»-

 «یوسف؟ فکر می کردم آموزشو  از سوره های کوتاه شروع میکنن»-

 ریز خندید:

 «ولی ما سوره ی یوسفو به خاطر داستان قشنگش میخونیم همینطوره که میگید»-

اون موقع بود که فهمیدم سادگی و بی غل و غشی ماجانه که منو فریفته ی خودش کرده چیزی که کمتر در 

 دخترای دور و برم دیده بودم. 

 نزدیکتر شد و با لحن خواهشمندانه ای گفت:

 «ادامو بگید؟میتونید ایر واسم تکلیف معلوم کرده.دوستم »-

شاید اگه خواهرم یا مادرم شاهد این صحنه بودن دریافتی بجز پررویی ماجان نداشتن.از نظر مادرم ارباب 

 ، ارباب بود و رعیت، رعیت. مرز بین این دو قشر از بین نرفتنی بود.

 کنم.ولی من درخواست ماجان رو حمل بر خودمونی بودنش میکردم و دوست داشتم بهش کمک

 به سمتش دراز کردم: دستمو

 «کمکت کنممن قرآن نمیخونم ولی شاید بتونم»-

 چهره ش نقش بست. به سمتم اومد. کتاب رو به دستم داد و پیش پام نشست. خوشحالی تو

 نگاهی پرسشگرانه بهش کردم:

 «دلیلی نداره رو زمین بشینی. بلند شو روی مبل بشین. جا واسه هردوتا مون هست»-

 تو صورتم: چشماشو گرد کرد

 «ولی...»-

 «ولی و اما نداره ... اینطوری  نمیتونم اشکاالتو بگم. منم که نمیتونم رو زمین بشینم»-

از جا بلند  شد. لپاش از خجالت گل انداخته بود. با شرم و حیا اونطرف مبل نشست. سرش پایین بود. 

 پرسیدم:

 «چرا سرخ شدی؟»-



 با من من جواب داد:

 «جامون زیر پای شماست نه کنارتون  آقا ما رعیتیم...»-

 خنده ی بلندی کردم:

 «بیا اینورتر دختر... اینطوری نمیتونم برات قرآن بخونم»-

 کمی نزدیک شد. قرآنو باز کردم جای سوره ی یوسف یه کاغذ تا شده بود. پرسیدم:

 «تا آیه ی چند باید بخونی؟»-

 کرفته بود:لکنت زبون

 «ت..ت..تا..پن...پنج»-

که بیشتر از این خجالت نکشه. همه چیش برام جالب بود. قلدر بازیش. سادگیش و حاال هم به روش نیاوردم

شرم و حیای دخترونه ش. تمام سعیمو میکردم که کلمه ای رو اشتباه نخونم. ماجان هم  گردن کشیده بود و 

 با چشماش خط میبرد. 

 پنج آیه که تموم شد به ماجان گفتم:

 «زدیکتر و تو بخونحاال بیا ن»-

بینیم پیچید. دومرتبه  یه کم دیگه نزدیک شد.اونقدر که فاصله مون به اندازه ی دو وجب بود.بوی خوشی تو

چین دادم و بو کشیدم. بعید بود که ماجان عطر داشته باشه. عطر خاص اعیان و اشراف بود نه دماغمو

 رعیتها. با حیرت از ماجان پرسیدم:

 «عطر زدی؟»

 گفت:کف دستشو به سمت بینیش برد و لبخند زیبایی روی لبش نشست. در جوابمماجان 

 «عرق گل یاس رازقیه... به دستام می مالم. نمیذاره خیلی زمخت و خشک بشه»-

 جلوش گرفتم:قرآن رو

 «بخون»-

هم  کلماتو به سختی ادا میکرد. شاید سر یه کلمه اونقدر من من میکرد که حوصله م سر میرفت. بوی یاس

بدجوری این وسط وسوسه کننده بود. آیه ی پنجم رو که خوند. نفس بلندی کشیدم. ماجان قرآن رو بست . 

قطرات عرق روی  پیشونیش دیده میشدکه علتش خجالت از ارباب و عدم تواناییش در روون خوندن قرآن 

 بود.  از جا بلند شد و رو به من گفت:

چکار کنم. من برم چایی دم کنم و به دلم بود فردا جلو دوستم خیر ببینی ارباب. خدا حفظت کنه. غم»-

 «بیارم



به دامنش چنگ   کرده بود. هنوز یه قدم دور نشده بود که دستمو دراز کردم وبوی یاس بدجوری سرمستم

 زدم:

 «ماجان!»-

خیره ی گرفته بودم نگاه کرد. چشمشو از دامنش گرفت و متعجب به دستم که دامنشوبه سمتم برگشت و

کشیدمش. دامنشو ول کردم و به چشمام شد. چشمای تیله ای و شهالییش وسوسه انگیز بود. به سمت خودم

 بازوش چنگ انداختم. متحیر مسیر دستمو دنبال میکرد. با ناله گفت:

 «آقا...»-

ه به ذهنش میدوستم از چی ترسیده. چیزی که بین اربابها و رعیتای جوان زن شایع بود. اونقدر ساده بود ک

کشیدمش. فاصله نرسید حتی اگه اهل کاری  هم بودم با اون پای لنگم چکاری ازم بر میومد.  به سمت خودم

 مون خیلی کم شده بود. روی دو زانو پیش پاهام نشست. از ترس میلرزید.  با ناله گفت:

 «نه.. آقا نه..»-

 گذاشتم و دستمو روی سرش . آهسته گفتم:روی زانوامسرشو 

 «بوی عطرت آرومم میکنه ماجان!»-

 

 سی و نهم

سرشو بلند کرد و با چشمای اشکی تو صورتم خیره شد. برام عجیب بود که در کنار این دختر چهارده 

ساله  به آرامش میرسیدم. نگراتی رو در چشماش میدیدیم. چند بار دهن باز کرد که چیزی بگه ولی 

 ا صدای بغض کرده ش گفت:منصرف شد. مجددا سرشو روی زانوم گذاشت. ب

خالی پدر مهری رعیت بود. اربابشون مهری رو دوست داشت. بهش گفته بود تحت هیچ شرایطی پشتشو»-

نمیکنه و تا آخر عمر اونو پیش خودش نگه میداره. ولی دروغ گفت. به سال نکشیده ملکشو فروخت. 

 مهری از اربابش حامله بود. آبروشون رفت و در به در شدن.

 چشماش جمع شده بود. انگشت اشاره م رو روی بینیم گذاشتم:مجددا سرشو بلند کرد. اشک تو

 «شیشششش»-

چشماش ترسی نبود. همین حروف بی معنی واسه آرامش ماجان کافی بود. روی مبل کنارم نشست. دیگه تو

 بودم. دستشو تو دستم گرفتم. نمیدونستم چی بگم و چه قولی بهش بدم. خودمم لنگ در هوا 

اختیاری از خودم نداشتم. پدرم، خدام شده بود و واسه لحظه لحظه ی زندگیم نقشه می کشید. چند وقتی هم 

 زمزمه ی ازدواجم با دختر یکی از رجال دربار رو پیش کشیده بود. 

داییم تاحر فرش بود و تو بازار حجره ی بزرگی داشت. بواسطه ی شغلش ارتباط خوبی با درباریان پیدا 

رده بود. پدرم  به هر دری میزد تا من وارد سیاست بشم واسه همین  دست به دامن داییم شده بود. داییم هم ک



کنم. این پیشنهاد شدیدا پیشنهاد کرد با دختر مظفری یکی از مردای دربار پهلوی که از دوستاش بود ازدواج

 من نظر بدن االخودم.  مورد استقبال خونواده م قرار گرفت. همه حق داشتن در مورد زندگی

آغوشم کشیدم. چونه مو روی سرش ولی اون لحظه مال خودم بود. دستمو دور کمر ماجان انداختمو اونو تو

 گذاشتم و با لحنی مطمئن ولی آرام گفتم:

 «من مثل ارباب دوستت نامرد نیستم»-

یم. ماجان به سرعت از گفتن باجی به خودمون اومد« ماجان،ماجان»مدتی به همین وضع گذشت. با صدای 

من جدا شد. کتاب قرآنو برداشت. روی یکی از صندلیای پشت میز نهارخوری گذاشت و با هول و وال 

 گفت:

 «بعدا میارم میبرمش»-

 با عجله از در عما ت بیرون رفت. 

با  باز من بودم و سکوت عمارت. تصمیم گرفتم به محض بازگشت به تهران  مخالفتمو در مورد ازدواج

نسرین مظفری به همه بگم. عشق و عالقه به ماجان دلیرم کرده بود. میدونستم که خونواده م خصوصا 

مادرم با  شنیدن این حرف شمشیراشونو از رو میبندن و احتمال داره بابا قلی و خونواده ش رو از عمارت 

ونا گوش کردم یه بار بندازن بیرون. ولی مرگ یه بار و شیون هم یه بار. بیست و دو سال من به حرف ا

 هم اونا حرف منو قبول کنن. 

 تو اوهام و خیاالت خودم بودم که باجی و ماجان سینی غذا به دست وارد عمارت شدن.

 

 #پست چهلم

 باجی همینطور که سینی غذا تو دستش بود و به سمت میز نهار خوری میرفت گفت:

 «س. نزدیک بود همه ی ما رو به سکته بده!ورپریده ببخشید آقا غذاتون دیر شد. همش تقصیر حسبن»-

 «حالش چطوره؟ » -

بردیمش مریضخونه... سرشو شیش تا کوک زدن. خدا خیر بده به عباس. وقتی ننه و باباش رفتن خونه »-

 «شون و گفتن حسین از باال بوم افتاده، خودشو جلدی رسوند مریضخونه

 ان نگاه کردم. چشماشو ازم دزدید. نشست. به ماجحسین اخمی بین ابروام از شنیدن نام

 ربابه آهی کشید و ادامه داد:

 «یعنی بازم میان؟»-

 «کی بازم میاد؟ از کی حرف میزنی؟»-

از عباس ارباب جان..یعنی بازم ننه و بابای عباس میان خواستگاری؟ اتفاق امروز رو به فال بد »-

 «نمیگیرن؟



بکشه ولی تا پدر و مادرم مطلع نمیشدن و همه چی  اصال دلم نمیخواست صحبت خواستگاری ماجانو پیش

 رسمیت پیدا نمیکرد، دلیلی واسه غیرت بازی نمیدیدم. در جواب باجی گفتم:

کسی که ماجانو بخواد پای فاالی بدو خوبشم وایمیسته. در ثانی مگه ماجان چند سال سن داره که هول »-

 «برت داشته؟!

بودم بچه بغلم بود. دخترم یه بهاری داره ارباب. دختری که به  چارده، پونزده سالشه... من همقد این»-

شونزده برسه و خونه ی باباش باشه ترشیده س... بعدشم آقا جان،کی از عباس واسه ماجان بهتر؟! 

ماشا...خوش قد و باال، کارشم که معلومه. با باباش رو زمینای شما کار میکنه. از سر خودمونم هست. شما 

برتون نگاه نکنید که خواستگارا از سرو کول هم باالمیرن. مگه چند تا خواستگار واسه  به دخترای دورو

نپسنده. اونوقت تو روستا حرف ما فقیر بیچاره ها میاد؟ یکی یا دو تا... وای به حالمون که دومی هم ماجانو 

 «ندیدنشبه دور میفته که حتما  دختر بابا قلی عیب و ایرادی داره که دو تا خواستگار نپس

 نگاهی  به ماجان انداختم که عصبی بود و ناخن شستشو میجوید.

اونشب تا صبح نخوابیدم . به این فکر میکردم که نکنه عجوالنه تصمیم گرفتم و عشقم به ماجان از روی  

 هوسه و دختر بیچاره رو هوایی کردم. ولی واقعیت این  بود که حضور ماجان بهم آرامش میداد.

اینحا رسید ارباب نادر  نگاهی به شوکا انداخت که روی مبل لمیده و با چشمانی قرمز  داستان که به

میخکوب اربابش شده بود. لبخند تلخی بر لبان ارباب نادر ترشیزی نشست که حاکی از تالطم درونش بود.  

 به شوکا گفت:

 اگه خسته شدی باقیش باشه فردا..-

 ادامه ی داستان بود:شوکا کنجکاو 

 نه... اصال... لطفا ادامه بدید-

شوکا از جا بلند شد و به سمت ارباب که روی مبل دو نفره ی نزدیک شومینه نشسته بود رفت. با فاصله از 

 نشست. ارباب به سمت شوکا چرخید تاللو اشک در چشمانش مشهود بود. با صدایی خش دار گفت:او 

نی بودیم که پدرم برامون فرستاده بود. ماجان بقچه به دست روز بعد باید به تهران برمیگشتیم. منتظر ماشی-

 وارد عمارت شد. آلفرد  و دیوید مشغول جمع کردن وسایلشون در اتاقای باال بود. 

 ماجان بقچه ای را به سمتم گرفت:

 «نون محلیه، مادرم واسه ارباب پخته. میذارم رو چمدونتون»-

ین جایی نشست که تو نشستی. سرشو پایین انداخت. با بعد گذاشتن نون روی چمدون پیشم اومد و هم

انگشتای دستش بازی میکرد. معلوم بود که میخواد چیزی بگه ولی روش نمیشه. نگاهشو به در عمارت 

 دوخت و گفت:



شما به من خیلی لطف دارید آقا، اتفاقی که بینمون افتادو فراموش کنید. من به حساب محبت شما به »

اصله ی منو شما به اندازه ی یه دره س که هیچوقتم پر نمیشه! اینطوری هم شما راحت رعیتتون میذارم. ف

 «ترید و هم من عذاب نمیکشم

 دستشو گرفتم. باز  بوی عطر گل یاس به مشامم خورد. به سمتم چرخید. گفتم:

هوسه؟  تا این حد به من بی اعتمادی؟ چون تو مدت کوتاهی بهت عالقمند شدم فکر میکنی همش خیال و»-

مگه واسه اینکه یه نفر به کسی عالقمند بشه چند وقت الزمه؟ من این دره ی فاصله رو پر میکنم... حاال 

 «ببین!

 یه قطره اشک از گوشه ی چشمش چکید:

نکنید ارباب... نذارید مثل آقا، من به حق خودم قانعم. همون پسر صفدر از سرمم زیاده... با من اینکارو»-

 «م بشم!زلیخا رسوای عال

 از تشبیهش خنده م گرفت. از اینکه به من نسبت یوسف داده بود پر از غرور شدم. انرژیم مضاعف شد:

 «ولی زلیخا هم بعد بی آبرو شدن سهم یوسف شد»-

 دستشو از دستم بیرون کشید.از جا بلند شد و محکم گفت:

نفع هردو تامونه! نذارید بیشتر از  ولی من نمیخوام مثل زلیخا رسوا بشم. شما هم منو فراموش کنید. به»-

 «این بهتون دلبسته بشم!

دست انداختم به سمتش که تو بغل بگیرمش. جا خالی داد. دستم گیر کرد به گردنبندش و پاره شد. ماجان با 

سرعت از در خارج شد. نگاهی به دستم انداختم. گردنبند درست شده از هسته های خرما ، الی انگشتام 

 آویزون بود.

سپیده دمیده بود. شوکا نگاهی به ارباب نادر کرد که بی وقفه خاطراتش را بازگو میکرد. علت دانستن 

 خاطرات مردیکه حکم اربابش را داشت، برایش گنگ و نامفهوم بود.

 ارباب شروع به قدم زدن کرد: 

ر منطقه ای نزدیک به تهران که رسیدیم بعد از رسوندن دوستام به مکان اقامتشون به عمارت پدرم که د -

به خیابان الله زار بود، رفتیم. حیاِط جارو و آبپاشی شده و به مشام رسیدن بوی چند مدل غذا همگی 

 نشوندهنده ی ضیافتی مهم بود. 

از در ورودی وارد راهرویی میشدیم که درقسمت جلوی اون  مطبخ قرار داشت  و چند اتاق واسه خدمه.  

که به طبقه ی باال و محل زندگی ما ختم میشد، بود.  پله ها رو دو تا یکی  در انتهای راهرو هم پله هایی

کردم و خودمو به سالن بزرگی که نشیمنمون بود رسوندم. با دیدن تغییرات دکوراسیون خونه شّکم به یقین 

 باالی سالن پذیراییمبل، تبدیل شد که  مهمونی مهمی در پیشه... طبق معمول پدر و مادرم روی دو تا 

نشسته بودن و پنج خواهرم به همراه بچه هاشون دور و برشون میرفتن و می اومدن. پدر و مادرم با دیدن 

مدن. خواهرا هرکدوم به نحوی نگرانی خودشونو ابراز کردن. او پای لنگان من از جا بلند شدن و به سمتم

دم و دستشسو بوسیدم. پدرم وقتی به همه اطمینان دادم مشکل خاصی نیست، خودموبه پدرم رسوندم. خم ش



با دست دیگه ش چند ضربه ی آروم به پشتم زد. وقتی که خم شدم دست مادرمو ببوسم دستشو پس کشید و 

رفت. مادرم از نوادگان ناصرالدین شاه بود. یه زن صاحب کماالت و اشرافی و در عین گمو در آغوش 

 و بعد از پنج دختر متولد شده بودم.حال دلسوز برای فرزنداش خصوصا من که تنها پسر خونواده 

 خودمو از آغوش مادرم بیرون کشیدم و با لبخند کفتم:

چی شده مهین تاج بانو بعد مدتها ضیافت راه انداختن!؟ سفیری، شازده ای، کسی قراره ما رو امشب »-

 «مفتخر کنه؟!

 اش نقش بسته بود، گفت:مادرم خوشحال از دیدن پسر عزیز دردونه ش در حالیکه لبخند خوشحالی رو لب 

دربارو واسه  امشب داییت ، اعتماد السلطنه، به همراه خونواده ی مظفری میان اینجا. مظفری موافقت»-

و صد البته ما که از اومدنت خبر داشتیم مقدمات این مهمونی رو چیدیم که به بهانه ی استخدامت گرفته 

 بکشیم . تشکر ازشون، مسئله  ازدواج تو و  نسرین رو هم پیش

آماده کرده بودم که بعد یه استراحت کوتاه موضوع عالقه م به ماجان تمام نقشه هام نقش بر آب شد. خودمو

 رو مطرح کنم. گله مند رو به مادر و پدرم گفتم:

 «اونوقت نباید خودم از مسئله ی به این مهمی  با خبر میبودم؟»-

 داد:مادرم که در سخن وری از پدرم سرتر بود جواب 

 «مگه تصمیمی که واسه خواهرات گرفتیم به ضررشون تموم شد؟ همگی زندگی خوب  اشرافی دارن...»-

 میون کالم مادرم پریدم : 

 «همین... زندگی اشرافی یعنی همه چیز؟!» -

 مادر نگاه حاکی از تعجب بهم انداخت:

مهمتری هم تو زندگیتون وجود داره؟ مگه در حال حاضر، با توجه به رونده شدن پدرتون از دربار چیز »-

» 

 حاضرجوابانه گفتم:

 «پس عشق چی میشه؟ جایگاهش تو زندگی کجاس؟»-

 پدرم خنده ی بلندی کرد:

وقتی شکمت گرسنه باشه میتونی عشق رو با خودت ببری و نون گدایی کنی؟! چند روز بهاری شمال »-

ه دنبال اینهمه زیبایی پاییز و  زمستونی هم در بودی و گل و گیاها رو دیدی،  شاعر شدی... یادت رفته ب

 «راهه!

 تا اومدم در جواب پدرم بگم که اونا هم زیبایی خودشونو دارن، مادرم پیش دستی کرد:

پدرت و من تصمیمونو گرفتیم و خواهرات هم به این وصلت راضی ان. فکر نکنم در دورو بر دختری »-

کرده. کمتر دختری در این دوران سیکل داره.  داییت هم سر تر از نسرین باشه. با کماالت و تحصیل



فت کردنت قبل دیدنش، همه بهونه و سرباز زدن لمیگفت در زیبایی چیزی کمتر از شاهزاده ها نداره. مخا

از مسئولیت زندگیه... خودتم میدونی حرف اول و آخر رو تو این زندگی پدرت و بعد من میزنم. صالح 

 «هزندگیت ازدواج با نسرین

 دهن باز کردم که حرفی در جواب بزنم که پدرم با باال بردن دستش منو وادار به سکوت کرد. 

 مادرم در ادامه گفت:

حاضر شو با غالمرضا به مریضخونه برین و قبل اومدن مهمونا فکری به حال چوبای بسته شده به پات »-

ه من خوش نداریم حرفی بر خالف تصمیم بکنن که اصال خوشایند نیست... از حاال به بعد هم نه پدرت و ن

 «خونواده بشنویم!

حرف خودشون بود. وقتی تصمیمی میگرفتن راه برگشتی نبود مگه اینکه از خونواده جدا میشدم.  حرف،

 در هر صورت باید اونشبو به پایان میرسوندم و سر فرصت تصمیمی اساسی میگرفتم. 

 کرد: لبخند تلخی رو لبام نشست. پدرم صداشو بلند

 غالمرضا... غالمرضا... بیا آقا نادرو ببرمریضخونه. زود باش.»-

بعد از بازگشت از مریضخونه و باز کردن آتل پام ، تا لحظه ی ورود خونواده ی مظفری در اتاقم لنگان -

 نمو بریده بود ولی بقدری از تصمیم پدر والنگان راه میرفتم و فکر چاره بودم. درد تیرکشنده ی قوزکم ام

مادرم کالفه بودم که به چیزی غیر از رها شدن از اون مخمصه فکر نمیکردم ولی هیچ راهی پیدا 

 نمیکردم.  ذهنم قفل شده بود. 

با وارد شدن خواهرم جیران به اتاق واسه اعالم حضور نسرین و خونواده ش دستی به موهام کشیدم. لباس 

 استقبال مهمونا رفتم.  بهمرتبی پوشیدم و 

م فرنگ حشرو نشر دطرز لباس پوشیدنش نشون میداد که با مر ردی فرهیخته و به روز بود.مظفری م

داره. نسرین مظفری دختری حول و حوش شونزده سال، الغر اندام با قدی بلند بود.  چشم و ابروهای 

اجان مشکی و پوست مهتابیش، چهره شو زیبا کرده بود. در نگاه اول هر کسی متوجه میشد که نسرین از م

 در همه چیز سرتره از خانواده گرفته تا تحصیالت و اصول رفتاری. 

با یه عصای سفید کنده کاری شده کنار پدرم ایستاده بودم و به مهمونا خوش آمد میگفتم. نسرین آخرین 

رفته س و نفری بود که وارد شد. وقتی دست دراز کرد به سمتم کامال مطمئن شدم که دختری فرنگ

 اده خانمای قاجار که زنانی مردم گریز بودن، دختری اجتماعی و با ادبه.برخالف شاهز

کمی فشاردادم. ناخودآگاه  نرمی گرفتم ونگاهی به صورتش کردم. واقعا زیبا بود.  دستشو  بین انگشتام

پوست و کشیدگی انگشتاشو با دست ماجان مقایسه کردم. تفاوت واضحی  بین دستای یه دختر پولدار 

لبخند شیرینی به صورتم پاشید. دندونای  کرد.ا یه دختر رعیت وجود داشت . نگاهی به چهره مشهری  ب

 گرفت و نه ته دلم لرزید.صدفی مروارید مانندش اونو زیباتر کرد ولی نه زیباییش چشمامو



هوا کامال روشن شده بود. شوکا پشت سر هم خمیازه میکشید. ارباب نادر متوجه خستگی دخترک شد و 

را مرخص کرد. شوکا مثل اسرای آزاد شده سراسیمه از عمارت خارج شد. نفس بلندی کشید و زیر لب او

 گفت:

 آخیش... راحت شدم-

خودش را با عجله به ساختمان سرایداری رساند. در رختخواب جا خوش کرد و در آرامش کامل به خواب 

نگاه کرد. جمال کمالی و همسرش برای  رفت.  با صدای ضربات پی در پی به در بیدار شد.  از پنجره

آنها هم آمده بودند. مطلع شد که آقای معلم به عنوان دوست رسول نزد خانواده اش رفته است ودیدن او

علیرغم پرسو جوی زیاد نتوانسته اند اطالعی از سالمتی پسرشان بگیرند و خیلی نگران بودند. در ضمن 

ر کرده بود.  معلم جوان به آنها اطمینان داده بود که شوکا در عدم اطالع از شوکا هم آنها را عصبی ت

 وضعیت خوبی است و آدرس محل سکونت شوکا را به آنها داده بود.

شوکا بعد از پذیرایی از مهمانهایش به سمت عمارت رفت تا اربابش را از حضور آنها در منزل آگاه کند و 

مهمانهایش بپردازد. ولی با چراغهای خاموش و در قفل عمارت از او اجازه بگیرد که آنشب را به پذیرایی 

مواجه شد. چند بار تا شب به عمارت سر زد ولی خبری از ارباب نبود. با حدس اینکه ممکن است ارباب 

 برای کاری به تهران رفته باشد، شب را با مهمانهایش سر کرد.

اغ عمارت هم خاموش بود. بعد چند روز تا مدتی که آقای معلم و همسرش در خانه ی شوکا بودند، چر

شوکا با روشن شدن چراغ عمارت پی به حضور ارباب برد و برای عرض ادب به خدمت نادر ترشیزی 

 رفت. 

ارباب نادر مطابق همیشه با لباسی  رسمی در انتظار شوکا بود. بدون آنکه توضیحی در مورد چند روز 

 غیبتش بدهد شروع به صحبت کرد:

بحث پیرامون شروع کارم در دربار و اوضاع سیاسی کشور بود. خیلی زود متوجه شدم که  اونشب تمام-

خونواده ی مظفری که شامل والدین نسرین و دو برادرش میشدن، منو زیر نظر دارن. بقدری فکرم به 

نا سمت ماجان بود که هیچ توجهی به حضور اونا نداشتم و اینو  به حساب متانتم گذاشتن. زمانیکه مهمو

قصد رفتن داشتن دایی اعتماد السلطنه که همه ی آتیشا از گور اون بلند میشد بحث خواستگاری از نسرین 

 رو پیش کشید و از خونواده ی مظفری اجازه خواست که چند روز بعد به منزلشون بریم. 

میگن آدم از  خسته تر از همیشه به تختخوابم رفتم. چهره ی ماجان از جلوی چشمام پاک نمیشد. راسته که

هرچی منع بشه بهش حریصتر میشه! بارها و بارها مزایای نسرینو با خودم تکرار کردم و اونو در مقابل 

ماجانی که چیزی جز سادگی و بی غل وغشی نداشت، گذاشتم ولی نتونستم فکر ماجان رو از سرم بیرون 

م پیدا کرده بود و هرچه اونو دست کنم. خریت که شاخ و دم نداره... ماجان حکم میوه ی ممنوعه رو برا

نیافتنی تر میدیدم بهش حریصتر میشدم.  باید در اولین فرصت به چالوس برمیگشتم. هیچ راهی غیر از 

فرار نداشتیم. میتونستم روی دوستای آلمانیم حساب کنم که مقدمات رفتن من و ماجان رو به آلمان فراهم 

 امش گرفتم و نیمه های شب خوابم برد.کنن. با پرو بال دادن به این فکر کمی آر

به هفته نکشیده دایی اعتمادالسلطنه مراسم خواستگاری از نسرینو ردیف کرد. معتقد بود تا تنور داغه باید 

نونو چسبوند. مشکل پامو بهونه کردم و گفتم تا بهبودی کاملم صبر کنن. وقتی که بهونه گیریای منو دید 



به پدرم جدی گفت که اگه دیر بجنبن مظفری دخترشو و پیش کشید و حرف خواستگارای پشت در  نسرین

عروس میکنه و ورود نادر به دربار سخت میشه. همین جمالت کافی بود که مادرم در اسرع وقت  خودشو 

به بازار برسونه و واسه عروس خانم گرونترین انگشتر جواهرو بخره و با چند تا بقچه ترمه ی گالبتون 

دیس باقلوا  و یه ظرف نقره به همراه خواهرام واسه خواستگاری و نشون کردن  به منزل دوزی شده، یه 

مظفری برن. برخالف سنت اون موقع که بدون نظر خواهی از دختر عروسش میکردن، مظفری تاکید 

کرده بود که من و نسرین قبل ازدواج حتما یه جلسه همو ببینیم و در مورد خودمون صحبت کنیم. خواهرام 

که تا اون موقع واسه اینکه رو حرف پدر و مادرم حرفی نزنن موافق این وصلت بودن بعد از پی بردن به 

روشنفکری خونواده ی مظفری مصرانه تالش میکردن که این ازدواج سر بگیره. چون معتقد بودن وصلت 

همه داشتن  با اونا باعث میشه که والدینم کمی  تعصبات خشکشونو در بعضی  مسائل کنار بذارن.

 خودشونو واسه عروسی آماده میکردن ولی من  با بهونه گیریهای الکی از ازدواج با نسرین طفره میرفتم.

زمان وقت کشی نبود باید به چالوس میرفتم و در اولین فرصت نقشه م  که همون فرار با ماجان بود رو 

م  گذاشتم و قبل از طلوع آفتاب ماشینو عملی میکردم. نامه ای در مورد رفتنم به شمال واسه  پدر و مادر

کردم.چند روز مخفی برداشتم و به سمت شمال رفتم. تمام راه در فکر بودم و نقشه م رو هزار بار زیرو رو

شدن از دید بقیه تا زمانیکه از جستجو خسته بشن و سپس راهی شدن به آلمان  با حمایت دوستام بهترین 

 شدن از حرفو حدیثا بود. راه واسه ازدواج با ماجان و رها

نزدیک ظهر به عمارت رسیدم. باباقلی از دیدن حضور بی موقع و بدون اطالع من بهت زده به سمت 

 ماشین دوید.

 کردم و پیاده شدم.  ماشینو نزدیک عمارت پارک 

 باباقلی متعجب گفت:

 « قربانتون بشم آقا...اتفاقی افتاده بی خبر اومدین؟-

 در حالیکه به سمت عمارت میرفتم گفتم:« نیفتاده...یکی دو روزی اینجا کار دارماتفاقی »-

 «یه لیوان آب سرد برام بیار»-

مترصد فرصت مناسبی بودم که بتونم با ماجان صحبت کنم و اونو واسه فرار قانع کنم.  باجی با یه لیوان 

 نو یه نفس سرکشیدم. که همه ی لیوا شربت سکنجبین وارد عمارت شد. بقدری تشنه بودم

نهارمو که خوردم واسه استراحت به اتاق باال رفتم و منتظر غروب آفتاب شدم. میدونستم که عصرا باجی 

به روستا میره و بابا قلی هم خودشو مشغول کارای باغ میکنه. پس با خیال راحت میتونستم با ماگان حرف 

 بزنم. 

فضای جلوی عمارت به گوش میرسید.از پنجره نگاه  صدای بلند صحبت کردن  یه مرد جوون غریبه از

دیدم که طبق معمول کردم. جوونی بیست ساله و چهار شونه  در حال صحبت با باباقلی بود. یه دفه ماجانو

با  لباس مازندرونی با یه سینی که در اون یه لیوان آب یا شربت بود به سمت مردا اومد. از دیدنش خستگی 

به سمت مرد جوون گرفت. احساس کردم مرد جوون به ماجان خندید و ماجان هم از تنم رفت. سینی رو



لبخندشو با خنده ی شیرینی پاسخ داد.حس قشنگی از این کار مجان نداشتم. .با اطمینان به اینکه ماجان سهم 

 خودمه و باالخره مال من میشه اونا رو همونجا رها کردم و روی تخت برگشتم تا چرتی بز نم. 

غروب از خواب بیدار شدم. همینطور که از پله ها پایین میومدم، ماجان با چراغ توری وارد  نزدیک

عمارت شد. گل از گلم شکفت. با سرعت از پله ها پایین اومدم.ماجان از دیدنم دستپاچه شد و با ِمن ِمن 

 گفت:

 «سالم آقا»-

گذاشتم. ماحان رو به سمت خودم  با چند گام بلند خودمو بهش رسوندم. چراغ رو ازش گرفتمو روی میز

ان مثل گنجشکی که اسیر شده باشه التماس میکرد ولش کنم ولی بی توجه به جکشیدمو در آغوش گرفتم. ما

 مقاومتش چشم به تابلوی ناصرالدین شاه روی دیوار دوخته بودم و پشست سر هم میگفتم:

. خودتو واسه آخر هفته آماده کن. فردا بر اومدم بهت بگم تقریبا همه چی واسه فرار هردومون مهیا شده»-

مان ردیف کنم. پنجشنبه ساعت سه بعد ازظهر لب همون چشمه ای لمیگردم تهران که برنامه رفتنمونو به آ

 «که همو دیدیدم. باشه؟

 صدایی از ماجان نشنیدم. تکونش دادم:

 «فهمیدی چی گفتم ماجان؟»-

در گردن کشیده بود.سرمو به سمت در عمارت  نگاهی به ماجان کردم که از روی دوشم به سمت

 چرخوندم. باباقلی با چشمای گشاد شده و رنگ و رویی پریده به ما نگاه مبکرد. 

خودمو از تک و تا نندازم و وانمود کنم هیچ اتفاقی نیفتاده ولی قیافه ی بی رنگ علیرغم اینکه سعی میکردم

 کرد.تش پنهون شده بود،  شرمسارمو روی باباقلی که خشمی ناشی از غیرت مردونه پش

دهن باز کردم که واسه باباقلی توضیح بدم که نیتم خیره و قصدم ازدواج با ماجانه ولی بابا قلی پیشدستی 

 با صدایی که غم و ناراحتی در اون موج میزد گفت: کرد و

مایید...  ازمون جون همه ی حرفاتونو شنیدم ارباب، نکنید اینکارو با ما... شما بزرگ مایید. رییس »-

بخواید، دریغ نمیکنیم ولی ما رو بی آبرو نکنید...ماجان همقد و قواره ی شما نیست. شما جزو اعیونو 

ان بیچاره کجای جآمد دارید. همگی یا درباری ان یا اشراف زاده. مااشرافید با آدمایی مثه خودتون رفتو

دی میشه و عیباش گنده تر به چشم میاد. ارباب زندگی شما جا داره. چند صباحی که بگذره براتون عا

بزرگ میگفتن آرزوشون اینه که شما وارد دربار بشید.  ماجان حتی سواد خوندن و نوشتن نداره چه برسه 

 «آمد با زنای دربار به فهم و شعور رفت و

دخترک با چشمای خودشو رو پام انداخت و با دست ساقای پامو چسبید. دستام از دور ماجان باز شده بود و 

وحشتزده به پدرش نگاه میکرد. از صدای بابا قلی معلوم بودکه گریه میکند. تنش روی پاهام میلرزید. خم 

 شدم که بلندش کنم . بین هق هقش گریه ش گفت:

 شدن.ارباب از ماجان بگذرید...  اونو به ما ببخشید. اون شیرینی خورده ی عباسه... چند روز قبل محرم -



این حرف دستام شل شد. خودمو از دستای بابا قلی آزاد کردم و چند قدم بی هدف به سمت پنجره  با شنیدن

 رفتم. یه مرتبه برگشتم و رو به ماجان گفتم:

 «بابا قلی  درست میگه؟ محرم عباس شدی؟»-

 ماجان سر به زیر انداخته بود و اشک میریخت. زیر لب گفت: 

 «بله آقا..»-

 فقط حرکت لباشو دیدم.

 بابا قلی از جا بلند شد و به سمتم اومد:

خیلی وقته صفدر و زنش حرف ماجانو زدن. همه تو روستا میدونستن که عباس خاطرخواه ماجانه... »-

 «اونروزم نشون آورده بودن که حسیبن از بوم پرت شد و خواستگاری عقب افتاد

 رو به ماجان فریاد کشیدم:

 «تو هم عباس رو میخواستی؟»-

 قط هق هق ماجان بود جوابم ف

 باباقلی در حالیکه دستاشو را بهم می مالید به سمتم اومد.:

درداتون به جونم ارباب، خودتونو ناراحت نکنید. ماجان اگه عاشق عباس میشد خودم سرشو میبریدم که »-

 «خاطره ی خواهرم تکرار نشه! کم نبودن دخترایی که سر عشق و عاشقی بی آبرو شدن... 

 و سالن قدم میزدم و بلند بلند میگفتم:با حرص ت 

وای... وای از دست شماها! ارباب و رعیت ندارید. همه تون زورگویید. چرا از دخترت نپرسیدی »-

 «عباس رو میخواد یا نه؟

 باباقلی لبخند تمسخر آمیزی رو لبش اومد:

 «دورت بگم آقا، کدوم بچه صالح خودشو میدونه که ماجان خیر و صالحشو بفهمه»-

دقیقا حرفی که پدر و مادرم بهم زدن. از روز اول واسه زندگیم بریدن و دوختن با این فکر که نمیتونم 

 درست تصمیم بگیرم. 

 با قاطعیت رو به بابا قلی گفتم:

 «صیغه باید فسخ بشه... ماجان مال منه. همین که گفتم»-

 باباقلی محکم یه دستشو رو دست دیگه ش کوبید و نالید:

نگید ارباب... صیغه ی دائم خوندن. زن و شوهرن. ماه دیگه عروسیشونه. بگذر از خیر ماجان... تو رو »-

چی بگم؟ بگم پسر اربابمون مردم به مقدساتت قسم میدم ارباب، بچگی نکن. ماجان به درد تو نمیخوره. تو

، لجبازی نکن. ماجان زن دو خدا آقاروماجانو میخواست طالقشو از عباس گرفتیم دادیم به اون... تو



روزته. اون با دنیای شما ناآشناست یا خودش دق میکنه و یا شما رو دق میده. از قدیم گفتن کبوتر با کبوتر 

 «باز با باز . کالغ رو با باز چیکار... نکن ارباب اینکارو با ما

اونا خودمو کنار میکشیدم، مونده بودم چی بگم. هم حرفش درست بود و هم نادرست. اگه با فکر به آبروی 

 پس با دل صاحب مرده م چیکار میکردم؟!

 رو به ماجان گله مند گفتم:

 «چرا نگفتی خاطر همو میخوایم؟!»-

 ماجان گریه میکرد. بوضوح اشک میریخت. جلو اومد. به پام افتاد:

با یه مال چی میگفتم ارباب؟! مگه اجازه ی حرف زدنم داشتم. چند روز پیش صفدر، زنش و عباس »-

اومدن. پدرم نگذاشت نفس بکشم چه برسه بگم عباسو میخوام یا نه...االنم زنشم. زن شرعیش. تو روستا 

شیرینی پخش کردن. همه میدونن منو واسه عباس عقد کردن. اگه ذره ای براتون مهمم ازم بگذرید ارباب. 

که ما رو هم از اینجا میندازن بیرون. خونواده ی شما هم اگه بفهمن نه تنها  به این وصلت راضی نمیشن بل

 «به من رحم نمیکنید واسه پدر و مادرم دلتون بسوزه

دختر بیچاره به پام افتاده بود و التماس میکرد. نمیدونستم چیکار کنم. چه تصمیمی بگیرم. همه چی بهم گره 

انو میخوام هم ممکن نبود. خورده بود. اینکه ماجان طالق بگیره امکان نداشت. اینکه به خونواده م بگم ماج

 «بغض راه گلومو بسته بود. نفسم باال نمیومد.  تو عمارت به این بزرگی نفس کم آورده بودم

 به سرعت از عمارت بیرون اومدم. سوار ماشین شدم و به تهران برگشتم. 

 خستگی جسمی.نیمه شب به تهران رسیدم. ذله و کوفته... فشار عصبی وارده شده بیشتر آزارم میداد تا 

تمام درها به روم بسته شده بود. پا که به سالن گذاشتم به دلیل تاریکی با مجسمه ی بزرگ مفرغی برخورد  

کردم و اون با صدای وحشتناکی نقش زمین شد. خدمتکارا و به دنبالشون پدر و مادرم سراسیمه به سالن 

پشت روم انداختن و با بلند شدن فریادم و اومدن. غالمرضا و عبدالکریم، خدمتکارای خونه، خودشونو از 

 روشن شدن چراغ از مشت و لگدای احتمالی اونا مصون موندم. 

 پدرم با دیدنم غضبناک به سمتم اومد:

مگه با مظفری قرار نذاشتی که امروز برید رفتی شمال چه غلطی بکنی؟ معلوم هست کدوم گوری؟ »-

 «دنبال کارای استخدامیت تو دربار؟

م افتاد که چند شب قبل به پدر نسرین قول داده بودم که به دربار برم که منو به چند تا از رجال تازه یاد

معرفی کنه  تا هرچه زودتر کارمو شروع کنم. چیزی غیر از معذرت خواهی تو دست نداشتم. کارد میزدن 

 شته بود. خون پدرم در نمیومد خصوصا که نبود منو به حساب خوشگذرونی با دوستای فرنگیم گذا

مادرم با دیدن برخورد شدید پدر،  کوتاه اومد و به سمت اتاق خواب  راه افتاد. در حالیکه خمیازه میکشید 

 به پدرم گفت:

 «همین روزا موضوع ازدواجشو با نسرین قطعی میکنم. زن که بگیره دست از این یللی تللیا بر میداره»-



 ویدم. سرمو پایین انداخته بودم و لبامو از حرص میج

روز بعد نزدیک صالة ظهر از خواب بیدار شدم. از اتاقم که خارج شدم، پدرم لبخند به لب  با یه پاکت نامه 

 وارد سالن شد و رو به مادرم که در حال بازی با چند تا از نوه هاش بود گفت:

 «د نکنهاینم نامه دعوت به کار پسرت تو دربار... مظفری خیلی از خودش مایه گذاشت. دستش در»-

نامه ای که پدرم در دستش بود فقط برگه دعوت به کارم نبود، مطرح کننده موافقت ازدواجم با نسرین هم 

 بود.

گذاشت.  چاره ای جز تسلیم نداشتم... مهین تاج بانو مثل همیشه خودخواهانه قرار آشنایی من و نسرین رو

ودم علیرغم آشکار بودن عشق و عالقه ش از چیکار میکردم؟ چی میگفتم؟ از یه طرف ناامید از ماجانی ب

چشماش،  قلب و زبونش فرسنگا از هم دور بودن و از ترس رسوایی حاضر نبود بهم اعتماد کنه و این سد  

جدایی رو از بین ببریم و از طرفی رو در رو بودم با پدر و مادری که نمک گیر خونواده ی مظفری شده 

قسمت نظام دربار، تمام تالش اونا واسه باز یافتن ارج و قرب  بودن و با استخدام ته تغاریشون در

سابقشون به بار نشسته بود. هزار هزار بار خودمو تف و لعنت کردم که به دلم اجازه دادم تو یه نگاه عاشق 

 بشه... 

اشک از چشمان ارباب نادر جاری شده بود. بغض گلویش را میفشرد و صدایش دو رگه شده بود. شوکا با 

دن چهره ی درهم و غمدار اربابش،  اشک جمع شده در لبه ی پلکش را  با انگشت اشاره ش  گرفت. از دی

جا بلند شد. به سمت ارباب رفت بدون توجه به موقعیت خودش در آن لحظه، دست ارباب را بین  دستانش 

قٕا  انرژی شباهت گرفت. دست ارباب حس تازه ای به او میداد. گرمایی غیر قابل توصیف که بیشتر به ال

 داشت. مهربان گفت:

 «دلیلی نداره خاطراتتونو یادآوری کنید وقتی تا این حد آزارتون میده»-

ارباب به سمت شوکا چرخید. دستش را از البالی انگشتان او بیرون کشید. با دو دستش بازوان شوکا را 

 گرفت. به چشمان شوکا خیره شد:

ده تو دلم کم میکنه. هیچوقت کسی رو پیدا نکردم که باهاش درد و دل یادآوری اون روزا از غم تلنبار ش»-

 « کنم. حضورت اینجا ناخواسته منو یاد اونروزا میندازه. لباست، رفتارت و حتی نگاهت

 نگاهش رنگ خواهش گرفت:

 «که بهم کمک میکنی، نه؟تو»-

ا پول باشد غم و غصه جایی تا آنروز شوکا بر این باور بود که درد و رنج مخصوص رعیتهاست. هر کج

زودهنگام را هم خاص رعیت جماعت و فقرا  ندارد. تا با چشم خود جسد بهادر را ندیده بود مرگ

 میدانست.

کمک خواهد کرد. ارباب سرش را خم کرد. بوسه ای بر سر شوکا با بستن چشمهایش اطمینان داد که به او

 پای شوکا انتشار یافت. نهاد. گرمایی مطبوع از فرق سر تا نوک انگشتان 



ارباب مغرور با آن نگاه نافذش که تا چندی قبل زهره بر دل شوکا آب کرده بود از  رعیتش خواهش 

 میکرد. چه در پس پرده وجود داشت که تا این حد ارباب نادر ترشیزی را محتاج شوکا کرده بود.

رد. به سمت مبل رفت و شال بافتنی ارباب از شوکا جدا شد و به سمت شومینه رفت. شوکا احساس سرما ک

را روی دوشش انداخت. ارباب نادر دستش را روی آتش شومینه گرفت. آتش شعله ور تر و اتاق را روشن 

 تر کرد. پشت به شومینه و رو به شوکا زبان به تعریف گشود:

راه تو این فکر  در روز مقرر شده به همراه مادرم و شهین تاج خواهر بزرگم به منزل مظفری رفتم. تمام-

گذروندم که  واقعیت عاشق چند بار از ذهنمکه چی به نسرین بگم و در مورد چی با هم حرف بزنیم.بودم

بودنم به دختر رعیتمونو بهش بگم و آگاهش کنم که هیچ عالقه ای به وصلت با اون ندارم ولی مطمئن بودم 

بار بلکه عاق والدین شدنمو هم امضا کردم. که با مطرح کردن این موضوع نه تنها حکم اخراجمو از در

چه بسا مظفری با قدرت و نفوذی که تو دربار داشت مشکالتی هم واسه خونواده م فراهم میکرد چون 

اونطور که از حرفای دایی اعتمادالسلطنه بر میومد مظفری منو به عنوان دامادش در دربار معرفی کرده 

نسرین کامال فرمالیته بود و به درخواست مظفری واسه متجدد بود. پس جلسه ی آشنایی و دیدار من و 

نشون دادن خودش صورت گرفته بود. تمام امیدم این بود که گفتگومون به سمتی بره که نسرین منو 

نپسنده! اونوقت با فراغ بال یه فکری واسه صیغه ی ماجان میکردم. مجبورش میکردم به فرار... بعد مدتی 

غه عقد رو فسخ میکرد. ماجان هم با فرارش ثابت کرده بود که صیغه از نظر اون هم عباس باالجبار صی

 فسخه!

عمارت مظفری بسیار بزرگتر و مجلل تر از خونه ی ما بود. مبلمان و چیدمان خونه نشون دهنده ی رفت 

ن، مادر و آمد فرنگیا و ارتباط مظفری با اروپا بود. استقبال و پذیرایی گرم مهرانگیز بانو مادر نسریو

خواهرم رو به وجد آورده بود. حدود پنج دقیقه بعد از ورود ما، نسرین بسیار آراسته و مرتب به سالن 

 پذیرایی اومد و خوشامد گفت. 

با اشاره ی مادرم و مهرانگیز بانو از جا بلند شدم و همراه نسرین به اتاق تعیین شده رفتیم. یه جمله از 

 «فرست لیدیز»شتم که در همزمانی  ورود به جایی به خانما میگفتنخارجیای دارالفنون به یاد دا

 زمانیکه نسرین با دست بهم تعارف کرد که وارد اتاق بشم طوطی وار گفتم: 

 «فرست لیدیز»-

فهمیدن این جمله ی فرنگی واسه دختر مظفری که با اروپاییا ارتباط داشت کار سختی نبود. نسرین خنده ی 

 بود تحویل داد.ی رضایت از رفتارم که نشونه زیبایی رو

 بعد جاگیر شدن پشت میز چهارنفره ی چوب گردو، دستامو روی میز بهم قفل کردم و  به نسرین گفتم:

 «شما اول شروع کنید»-

نسرین با ظرافت کامل یقه ی لباسشو که یه پیرهن نیمه بلند با آسینایی از جنس حریر بود، درست کرد و با 

 در خانمای اون موقع میدیدم گفت:آرامشی که کمتر 

 «بهتره اینجا شما مقدم باشید»-



 به چهره ش دقیق شدم. زیبا بود... خیلی زیباتر از ماجان. با لحنی عصبی گفتم:

 «مگه جایی هم واسه حرف زدن مونده؟»-

 نسرین با چشمای گرد شده نگام کرد:

 یندارفکر میکردم شما بیشتر از همه واسه این وصلت اشتیاق »-

 فورا در جوابش پرسیدم:

 «اونوقت چرا  همچین فکری کردین؟»-

 «به خاطر خونواده تون... شرایط اونا براتون مهم نیست؟»-

 گیج شده بودم . مونده بودم از چی حرف میزنه... مگه خونواده م چه شرایطی داشتن؟! نگران شدم:

 «در مورد چی حرف میزنین؟»-

 گفت:با دست گیره ی موشو درست کرد و 

خیلی برام جالبه که تا این حد از امورات دورو برتون بی اطالعین... میدونید که رضا شاه پهلوی »-

مخالف بازمونده های قاجاره و تا جایی که تونسته اونا رو نابود کرده... حتما هم شنیدین که زنان 

د پدر شما جزو افرادی آوردن! هرچنگدایی رو حرمسرای قاجار با رونده شدن از قصراشون به فساد و

بوده که پرونده ی سیاهی نداشته ولی افرادی تو دربار هستن که بیمارن و دنبال خونه خراب کردن بقیه. 

اونم فقط به نفع جیب خودشون. یه پرونده ی ساختگی واسه پدرتون درست میکنن و کل ثروتشو باال 

شتن همه ی اونا رو خلع سالح میکنه. اینه میکشن. ولی حضور شما تو دربار و عنوان داماد مظفری رو دا

 «دلیل حرفِی که زدم

خجالت کشیدم. دختر مظفری بهتر از من وضعیت و شرایط سیاسی زندگی ما زبونم بند اومده بود. از خودم

خواب از کسی میشنیدم وحشت میکردم. عمق رو میدونست. این دختر چیزایی رو بهم میگفت که اگه در 

ردم چون  آواره شدن شاهزاده های قاجار به دست رضا پهلوی رو دیده بودم. اون فاجعه رو درک میک

موقع بود که فهمیدم اگه پدرم در ابتدا به خاطر جاه طلبیش دنبال این بود که منو به دربار بفرسته، در اون 

ه نکته موقع دلیل محکمتری داشت و اونم ترس از نابودی و از همه پاشیده شدن خونواده ش بود. ولی ی

 جالب بود که مظفری این وسط چی گیرش میومد که با ازدواج من با دخترش موافقت کرده بود. برام

 خیلی صریح پرسیدم:

 «اونوقت این وسط چی گیر پدر شما میاد که رو این ازدواج مصره؟»-

 نسرین خنده ی نسبتا بلندی کرد:

حداقل امتیازش ثروتیه که به شما بعنوان همسر تک پسر یکی از رجال ثروتمند و  بنام قاجار شدن » 

 «همسرم میرسه...

 مکثی کرد و سپس ادامه داد:



 «پشت قباله م بندازهپدرتون به پدرم قول داده عمارت و تمام زمینای شمال رو» 

 پوزخندی زدم:

 «پس معامله کردین؟»

 سریع جواب داد:

 «معامله ی پایاپای»-

 ادامه دادم:

 «دواج با من چیه؟شما نظرتون در مورد از»-

 «مگه فرقی هم میکنه! مگه قراره کسی طبق خواسته ی من عمل کنه؟ »-

سرمو به عالمت تأیید تکون دادم. جفتمون قربانیای خواسته های جاه طلبانه و خودخواهی والدینمون 

داشت  میشدیم. با این تفاوت که یکی از قربانیا دختر زرنگی بود که در جریان امورات  پدرش قرار 

هرچند نقشش در تصمیم گیری ضعیف بود. اون سر قضیه هم  من بودم که بی خبر از همه جا... نه از 

اوضاع و احوال آگاهی داشتم و نه حق نظر دادن و تصمیم گیری. حالم از خودم بهم میخورد که تا این حد 

 بی عرضه بودم!

خونواده م باید پشت پا میزدم به عشق و دلیلی واسه تو اتاق موندن و صحبت کردن نبود. برای  نجات 

 احساس و خواسته  ی قلبم...

 از جا بلند شدم و به سمت در اتاق راه افتادم. صدای نسرین رو پشت سرم شنیدم که میگفت:

 «نا احت نباشین... ما هم مثل خیلیای دیگه که به زور ازدواج کردن» -

 خیلی واضح و تاثیرگذار بود که ادامه داد:چشمام به سمتش چرخیدم. فکر کنم غم لونه کرده تو

 «سعی میکنم همسر خوبی براتون باشم. هرچند عادت به ناز کشیدن ندارم»-

از همه طرف تیربارون حرفا میشدم. از پدر، مادر، پنج خواهرم و حاال هم دختر هفده ساله ی مظفری که 

خارج شدم. کسایی که تو سالن بودن با  با دست پیش میکشید و با پا پس میزد. جلوتر از نسرین از اتاق

 دیدن ما دست زدن و بهمون تبریک گفتن. همه چی مصنوعی و از قبل برنامه ریزی شده بود.

نسرین دختر زرنگی بود. بواسطه ی ارتباط خونواده ش با اروپاییها، اطالع داشتن از امورات پدرش و 

ه بود خیلی میفهمید و به روز  بود . بر خالف من مسائل سیاسی، علیرغم اینکه تا کالس نهم بیشتر نخوند

که با وجود در دست داشتن مدرک لیسانس در رشته ی امور نظامی به خاطر عزیز دردونگی و تحت 

تمام سالهایی هم که در رشته نظام درس میخوندم  هدفم فقط  سلطه ی والدینم بودن فردی وابسته بار اومدم.

درسم بود. ولی واقعیت امر چیز دیگه ای و سرنوشتم جور دیگه ای رقم رها شدن و اتمام هر چه زودتر 

خورده بود. برای حفظ موقعیتم در دربار و حمایت از خونواده م و از همه مهمتر زیر سلطه ی مظفری و 

نسرین قرار نگرفتن، باید عوض میشدم. مردی میشدم مثل پدرم، رشید خان ترشیزی، پر صالبت و پر 

بود که عالوه بر والدین و پنج تا خواهر، مظفری و خونواده ش هم لحظه به لحظه ی  کمغرور. همینم



رفتارامو برام  مشق میکردن. ولی ایکاش، ایکاش قبل از اینکه این اتفاقا میفتاد، همون موقع که قلبم مقابل 

میکردم که گوی سبقت ماجان لرزید به این نکته پی میبردم. یا لگام میزدم به قلبم و یا اونقدر شهامت پیدا 

 رو از عباس می ربودم. 

همون اندازه که خونواده م از این وصلت سرمست از شادی و غرور بودن من غمگین و افسرده. فقط 

ظاهر سازی میکردم. تو رویاهام من و ماجان بودیم در شمال. توی یه مزرعه ی بزرگ که خونه مون هم 

ونقدر تحت سلطه ی رشید خان و مهین تاج بانو قدم برداشته اونجا بود دور بودیم از شلوغی و سیاست. ا

بودم که زندگی رعیتی واسم آرزو شده بود. ولی همه ی این رویاها، دلخوشی های کنار ماجان بودن، نقشه 

های موقع خوابم واسه رها شدن از چنگاالی زندگی اشرافی و تجمالتی و سیاست،  با عروسی منو نسرین 

خودشو میزد که با یادآوری ماجان خودشو دیوونه ط این قلب صاحب مونده بود که ریتمبه پایان رسید. فق

وار به قفسه سینه میکوبید و با دیدن چهره ی زیبای نسرین مثل گنجشک اسیر بارون،  سردو یخ زده 

 میشد.

میز چیده روز عروسیمون تا دو تا کوچه اونطرفتر رو چراغونی کرده بودن. از اول کوچه تا دم خونه رو 

بودن و روش ظرفای شیرینی بود تا هرکی از اونجا رد میشه دهنشو به شیرینی عروسی تک پسر رشید 

خان ترشیزی شیرین کنه. پدرم واسه اینکه خودی به درباریان دعوت شده از طرف دایی اعتمادالسلطنه و 

 مظفری نشون بده سنگ تموم گذاشته بود. 

تعدادی از همکارای سابق پدرم با بخشش بیش از نیمی از ثروتشون مورد لطف شاه پهلوی قرار گرفته،  

از چنگال مرگ رها شده  و  به مجلس عروسی دعوت شده بودن. لباس عروس و داماد به پیشنهاد عروس 

 خانم  توسط یکی از دوستان مظفری از فرانسه خریداری و به ایران آورده شده بود. 

کوچه رو واسه عروسیمون آماده کرده بودن. مردای  اشرافی و درباری تو هترین خونه های موجود توب

مرد هم دعوت شده بودن و از خونه ی ما پذیرایی میشدن. سه تا رقاص زن کارکشته و دو تا خواننده زن و

االر خان هم که کم لحظه ی ورود اولین مهمون میخوندن و می رقصیدن. خونه نوه ی عموی پدرم، میزا س

از خونه ی ما نداشت مقر پذیرایی خانمای درباری و اشرافیا و عروس خانوم بود که دو تا خانم هم واسه 

آواز خوندن و رقص در اونجا مستقر شده بودن. سه، چهار تا خونه هم واسه پذیرایی مهمونای عادی و 

 همسایه ها بود که واسه اونا هم داریه زن آورده بودن.

ر بود که  مراسم حموم برون داماد خونه ی جیران  باشه و بعد از اون با غالمرضا و ساقدوشام به قرا

 دنبال عروس خانم میرفتیم.

آینه جیرانو دیدم که بهمراه طوبی آینه قدی به خودم انداختم. از توشلوار و ژیله مو که پوشیدم، نگاهی تو 

 بی با دیدنم گفت:خواهر دومیم با سپند دون وارد اتاق شدن. طو

ماشا... هزار ماشا... داداشم مثل ماه میمونه کی گفته دختر مظفری ازش سرتره... هرکی گفته غلط »-

 «کرده

 جیران نزدیکم اومد با قد بلندی کردن سپندونی رو که به صورتم میرسید، جلو چشمانم گردوند: 

 «چشم حسود کور بشه. بترکه. ریز ریز بشه...»-



 حلقم رفت. به سرفه افتادم: دود تو بینی و

 «بسه دیگه... بوی دود گرفتم. یکی رومو ببوسه میگه داماد از پای بساط شیره و تریاک بلند شده!»

جیبم گذاشتم. کش پاپیون زرشکی زنجیر ساعت تو جیبی رو به دکمه ی ژیله نصب کردم و ساعت رو تو

ام زدم. کتمو پوشبدم و رو به خواهرام کردم و رو دور یقه م انداختم. دکمه های سردست رو هم به آستین

 گفتم:

 «چطوره؟»-

طوبی چند تا هزار ماشاا... و چشم حسود بترکه گفت و  سپند دونی رو برداشت که دوباره دور سرم 

 بگردونه که خودمو عقب کشیدم:

 «بسه آبجی.. بوی گند گرفتم»-

تم بودم که غالمرضا به همراه ساقدوشا که در حال زدن ادوکلن پیشکشی خونواده ی عروس خانم  به صور

 از دوستان دوران کودکیم بودن وارد اتاق شدن. 

از اتاق که بیرون اومدیم تعداد مهمونای مردی که واسه مراسم حموم برون و  لباس پوشیدن داماد دعوت 

شاقدوشا به  شده بودن، دست زدن و شاد باش گفتن. با تک تک اونا روبوسی کردم و به همراه غالمرضا و

 سمت خونه ی مظفری راه افتادیم. 

به خونه ی عروس خانم که رسیدم، بعد احوالپرسی با ریش سفیدا و بزرگایی که واسه مراسم عقد دعوت 

شده بودن، به سمت اتاقی که عروس خانم در اونجا بود هدایت شدم.  نسرین باالی اتاق و رو به سفره عقد 

روی سرو صورتشو پوشونده بود. همه منتظر ورود رشید خان ترشیزی روی صندلی نشسته و چادر سفید 

بودن که مراسم عقد انجام بشه. بعد از ورود پدرم، عاقد خطبه ی عقد رو خوند و نسرین با مهریه به مبلغ 

پنجاه هزار تومن همسر رسمی من شد. پدرم به قولش وفا کرد و عمارت و یک قطعه از شالیزارا رو  

 سرین انداخت.  پشت قباله ی ن

بعد خوندن خطبه عقد مردا مجلس رو ترک کردن و خانما که شامل مادرم و مهرانگیز بانو و خواهرام 

بودن وارد اتاق شدن. مطابق رسم و رسوم باید چادر عروسو بر میداشتم و رو نمایی هم میدادم. پاکتی که  

به آرومی چادرو از روی سرش  هزار تومن داخلش بود از جیبم در آوردم و روی زانوش گذاشتم.

صورتش افتاد. موهای درست شده، صورت اصالح کرده و آرایشی که نه چندان غلیظ برداشتم. نگاهم تو 

بود، بسیار زیباش کرده بود ولی ته دلم هیچ تکانی نخورد و هیچ حس خوشایندی از اینکه اون زن زیبا 

 همسرم بود بهم دست نداد. 

خونواده م طالهایی که به عنوان کادوی سر عقد تهیه کرده بودن به سرو گردن نسرین انداختن. اون زمان 

چند تا عکاس بیشتر تو تهران نبود که از بهترینشون واسه مراسم ما دعوت شده بود. بعد گرفته شدن  چند 

سعی کردم خودمو شاد  تا عکس از عروس و داماد، همگی به سمت عمارت پدرم رفتیم. تمام مدت مجلس

و راضی نشون بدم ولی ته دلم چیز دیگه ای میخواست. لحظات جشن عروسی به کندی میگذشت و کالفه م 

به هیچ عنوان این عشق احمقانه  کرده بود. چندین بار ماجانو به جای نسرین در لباس عروس تصور کردم.

 و بی سرانجام از ذهنم بیرون نمیرفت. 



رتبه های دربار خونه و ماشین داده میشد. با سفارش مظفری یه خونه ی ویالیی نزدیک اون زمان به عالی 

عمارت پدرم بهم داده بودن و وسایل عروس خانمو اونجا چیده بودیم. مجلس که تموم شد، مهرانگیز خانم با 

ضا هم آه دخترشو به پدر و مادرم سپرد و همراه مظفری و فرزنداش به خونه شون رفتن. غالمراشک و

مسئول رسوندن من و نسرین به خونه مون بود. اونقدر خسته بودم که انگشتام تو کفش ذق ذق میکرد. 

هنوز قدم به داخل خونه نذاشته بودیم که سه تا از خواهرام به همراه دو تا خانم از قوم و خویشای نسرین تو 

 میکنید؟حیاط ظاهر شدن. نگاه چپ چپی به جیران کردم به معنی اینجا چیکار 

جیران که نسبت به بقیه خواهرام پر سرزبون دار تر و راحتتر بود، جلو اومد. گردن کشیدو سرشو بیخ 

 گوشم آورد و گفت:

 «چند تا زن باید به عنوان شاهد حضور داشته باشنرسِم داداش.»-

گذاشته و واسه خودمتا ته ماجرا رو خوندم. اصال قرار نبود چیزی بین منو نسرین اتقاق بیفته. این قانون ر

بودم. چطور میتونستم با عروسی که هر لحظه آرزو میکردم ایکاش زن دیگه ای به جاش بود، همبستر 

 میشدم؟

از حرف جیران  کفری شدم. بدون اینکه پاسخی بدم، پوف بلندی کشیدم و جلوتر از نسرین وارد خونه 

 شدم.

خستگی و خجالت مردونه کرد واسه اینکه چند نفر  شهین بانو که قیافه ی در هم منو دید و اونو حمل بر

افراد مأمور شده از طرف مهرانگیز بانو پی به ماجرا نبرن و حرف و سخن سازی نشه با عجله خودشو 

 بهم رسوند:

قربونت برم داداش... میدونم جفتتون خسته اید ولی چاره چیه... رسمیه که باید انجام بشه. زیاد »-

 «نجاش عالی بوده. نذار حرفمون بحث داغ محفل خاله زنیکه ها بشه!منتظرمون نذار. تا ای

سپس به سمت نسرین رفت و بیخ گوشش یه چیزایی گفت. خنده ی درشتی کرد، دستشو پشت نسرین 

چشمای سرمه کشیده ش افتاد. احساس کذاشت و به سمت اتاق هلش داد. نسرین به سمتم برگشت. چشمام تو

 گفتم :شده. توجهی به نگاهش نکردم و رو به شهین تاج کردم صورتش از خجالت سرخ

 «فقط خواهشا پشت در واینستید. برید اتاق پذیرایی خودم صداتون میزنم»-

 به. بود موهاش یها رهیگ کردن باز مشغول نهیآ مقابل  نینسر.  دمیکوب رانیج یرو محکم رو اتاق رد

 جلو به. نشستم نینسر به پشت ش، لبه و رفتم بود شده گذاشته اتاق وسط که یرنگ دیسف تختخواب سمت

 موقع نکهیا وجود با. دادیم آزارم جهیسرگ و تهوع. داشتم یبیعج حال. گرفتم دستام نیب سرمو و شدم خم

 . بودم خورده خرخره تا انگار یول کردمیم یباز  غذا با فقط شام

 دستش تا کردیم تالش.  دمیچرخ سمتش به «درآرم لباسمو یکن کمکم شهیم »گفتیم که نینسر یصدا با

 .بود آورده پشتش به دستشو داشت امکان که ییجا تا و برسه لباسش پشت پیز ی رهیگ به

 رو که دهیچسب بهم یموها به ینگاه. ستادمیوا نهیآ به رو و نینسر پشت. رفتم نزدش و شدم بلند جام از

 :گفت و کرد جمع سرش یباال موهاشو سرعت به. انداختم بودن شده ختهیر ش شونه



 «حموم رمیم صبح فردا... تافته بخاطر شیدگیچسب» -

 :اومد لبم رو یکج لبخند

 «ستین مهم»-

 :دیپرس یمهربون با

 «!ختهیر بهم یلیخ ت افهیق»-

 :دادم جواب حوصلهیب

 «... م خسته»-

 بدن شده، باز پیز یال از. داشتمینم بر نهیآ از چشم کهیحال در دمیکش نییپا لباسشو پیز و بردم دست 

 بود، شده باز پیز که یقسمت تا گردن یباال از رو م اشاره انگشت. شد انینما انگشتم یپهنا به ش برهنه

 اتاق گهید سمت به یعصب. دمیکش پس دستمو ناگهان. بست چشماشو و دیکش یبلند فسن. روندم بدنش رو

 لباسامو نینسر حضور به توجه یب و  برداشتم بود شده گذاشته بالشا از یکی رو که خوابمو لباس. رفتم

 . انداختم لباس کمد در یباال شلوارمو و کت و کردم عوض

 مهم برام اون یتینارضا و تیرضا یول. ستین یراض موجود طیشرا از نینسر که دیفهم شدیم کامال

 . شد خواب گرمچشمام.  کردم نینسر به پشتمو. انداختم تخت رو خودمو. بخوابم فقط خواستیم دلم. نبود

 شلوار و بلوز با تخت اونطرف نینسر. بود روشن اتاق یچراغا. کردم باز چشمامو در تق تق یصدا با

 خواب لباس به چشمم. شدم بلند جا از. منتظرن رونیب نفر چند که اومد ادمی تازه. بود دهیخواب یراحت

 هر. داشت حق اونم. بودن شده ولو نیزم رو که افتاد شده یدوز تور دیسف ی پارچه کهیت هی و نینسر

 . داره شوهرش از یا گهید انتظارات یعروس اول شب یدختر

 :گفت یعصبان که شدم روبرو خواهرم نیشه معترض ی چهره با کردم باز که درو

 «؟یدار نگه داریب مردمو یخوایم یک تا»-

 از پس یکی و رفتم کمد نهیآ سمت به عجله با. دمیکوب صورتش تو محکمرو در بدم، جوابشونکهیا بدون

 زدم باال مو ژامهیپ ی پاچه. برداشتم یکی سرعت با. افتاد غیت بسته به چشمم. کردم باز کشوهارو یگرید

 رو هم یکاغذ دستمال هی. دمیمال خونا به رو شده یدوز تور دستمال. انداختم پام رو یکیکوچ خراش و

 :دمیکش ادیفر و کردم باز اتاقو در. زدم تا دستمالو. ادیب بند خونش تا گذاشتم پام زخم

 «!رانیج»-

 دستمال دنید با خانم اون. رسوندن اتاق در به عجله با خودشونو نینسر یآشناها از یکی همراه به رانیج

 :شکفت گلش از گل دستم تو

 «کرد دمونیروسف دخترمون شکر، رو خدا»-



 سمت به و بستم اتاقو در سرعت به. بزنن یحرف گهید که نشدم منتظر. گرفتدستم از رو دستمال رانیج

 داشته نظر ریز منو حرکات ی همه که شدم نینسر ی شده گردو باز یچشما متوجه تازه. برگشتم تخت

 . بود

 :گفت معترضانه. بود ادشیز تیعصبان ی نشونه ابروهاش نیب اخم

 «!یدیم نشون بهشون یبریم رو هیهمسا ی بچه حتما خواستن نوه ازت کههم فردا پس»-

 :گفتم نینسر به پشت و انداختم روتخت خودمو

 «...کنمیم سرم به یخاک هی هم موقع اون»-

 :گفتم بردم پتو ریز که سرمو

 «کن خاموشهم رو چراغ لطفا»-

 

ارباب نادر نگاهی به شوکا انداخت که روی مبل کنار شومینه سرش کج شده و خوابیده بود. به سمتش 

 گفت:چهره ی شوکا دقیق شد. لبخندی زد وآمد و در 

تو هم حرفای زیادی تو دلت هست که دنبال یه نفر میگردی بهش بگی. آدمایی مثه من و ماجان کم -

نیستن تو این جامعه که درگیر کالف سردرگمی میشن که رها شدن ازش تاوان زیادی داره. هر چیزی که 

ره و این بی نظمی دامن همه رو میگیره و ترو خشک خارج از روند طبیعی باشه بی نظمی بوجود میا

 رو باهم میسوزونه.

زمانیکه شوکا چشمانش را باز کرد هوا کامال روشن شده، آتش شومینه خاموش و سالن کمی سرد بود. 

تمام شب را در عمارت و روی مبل گذرانده بود.از روی مبل بلند شد. خبری از ارباب نادر نبود. از پله 

ت. در مقابلش یک هال کوچک قرار داشت که دور تا دورش در دیده میشد. در ها همگی بسته ها باال رف

 بودند. با دیدن خاک روی زمین و تارهای عنکبوت آویزان در گوشه های دیوار با خودش گفت:

 مگه قرار نبود بانو همه جا رو تمیز کنه!-

را برداشت و به عمارت بازگشت و  به سرعت به خانه سرایداری برگشت. چند تا دستمال و سطل آب

مشغول غبار روبی و تمیز کردن شد. دست برد تا یکی از درها را تمیز کند که در با صدای زیر ضعیفی 

باز شد. به داخل اتاق سرک کشید. کسی در آنجا نبود. قدم به داخل اتاق گذاشت. آنجا هم مانند بقیه جاها 

 پر از خاک بود. 

فره ی فلزی بود و کنار آن یک کمد کوتاه دو در قرار داشت. کنجکاو شد که به در کنار پنجره تخت دون

داخل کمد سرک بکشد. در کمد را باز کرد.چشمش به صندوقچه ی چوبی کوچکی افتاد. آن را برداشت و 

نگاهی به اطرافش انداخت. بدلیل رطوبت رنگ صندوقچه پوسته پوسته شده بود و ترک واضحی هم 

 اره هایش دیده میشد. روی یکی از دیو



با صدای ارباب نادر که در چارچوب در ایستاده بود هین بلندی از ترس کشید و صندوقچه از دستش 

 افتاد. 

ارباب پا به داخل اتاق گذاشت. شوکا از جا بلند شد و بک قدم به عقب برداشت و مانند مجرمی که او را 

 اکی از ترس بود گفت:حین ارتکاب جرم گرفته باشند با صدایی لرزان که ح

 لی نبود داشتم اینجا ها رو تمیز میکردمقصدم فضو-

 ارباب بدون گفتن کالمی که از اضطراب شوکا بکاهد به سمت پنجره رفت و پشت به شوکا ایستاد:

 در صندوقچه رو باز کن-

مانند سند شوکا خم شد و صندوقچه را از روی زمین برداشت. در آن را باز کرد. در آن دفترچه ای که 

ملک بود به چشم میخورد. دفترچه را برداشت. گردنبند ساخته شده  از هسته های خرما که نخش پاره 

 شده بود در زیر دفترچه قرار داشت.

 ارباب ادامه داد:

پیش خودت نگهش دار تا بعدا بگم چیکارش کنی. دیگه هم باال نیا حتی واسه تمیز کردن. نیاز باشه بانو -

 .رو صدا میزنم

شوکا بدون آنکه حرفی بزند صندوقچه را زیر بغلش گرفت و به سرعت از اتاق خارج و به سمت پله ها 

رفت. به دلیل عجله ی زیاد، پایش به لبه ی قالی گیر کرد و با صدای بلندی به زمین خورد. صدای قهقهه 

زارش داد. فی الفور ی ارباب نادر از طبقه باال مانند زنگ ناقوس کلیسا در گوشش طنین انداخت و آ

 شالش را از روی مبل برداشت و از عمارت خارج شد. 

آفتاب که غروب کرد حسی غریب در وجودش پیچید. نیرویی او را به سمت عمارت کشاند. گویا معتاد 

داستانسرایی اربابش شده بود و هر روز سر ساعت معینی تمایلش به دیدن ارباب و گوش سپردن به 

 شد.سخنان او بیشتر می

اواخر اسفند بود و هوا رو به گرمی می فت. پا که از خانه بیرون گذاشت نم نم باران صورتش را 

نوازش داد. وقتی وارد عمارت شد ارباب نادر با لباسی آراسته و رویی خوش از روی مبل بلند شد و به 

 سمتش آمد:

لولو خور خوره هم نیستم  سعی میکنم مطالب غیر ضروری رو حذف کنم که زودتر به هدفمون برسیم.-

 که ازم میترسی...

با لبخند مهربانی که ارباب به صورت شوکا پاشید ترس از چشمانش گریخت. روی مبل، روبروی ارباب 

 نادر،  گوش سپرد به خاطرات زندگی اش که حکم الالیی برایش داشت.

 ارباب اینگونه سخنش را آغاز کرد:

تا چند روز درگیر مراسم مادر زن سالم و پاگشا توسط فامیل بودیم. مهرانگیز خانم چند روز بعد -

عروسی بانو رو واسه کمک حال نسرین به خونه مون فرستاد. کارمو تو دربار شروع کردم و با توجه 



ون درارتباط بودم به موقعیتم لباس فرم نظام میپوشیدم.  بواسطه ی مسئولیت و وظیفه م و افرادیکه باهاش

و از همه مهمتر رابطه ی سردی که با نسرین  داشتیم، کم کم افسرده شدم و خو و خصلتم سرد شد. حتی 

هم نتونست ما رو مجبور کنه تا کمی صمیمی تر باشیم. چون در اون زمان روابط زن و  حضور بانو

رد.  بیشتر ساعات روز رو شوهرا خصوصا در طبقات باالتر اجتماع رسمی بود کسی به ما شک نمیک

خواب بودن. در محل کارم میگذروندم و گاهی اوقات شبا دیروقت به خونه میرفتم بطوریکه نسرین و بانو

همونطور که نسرین گفته بود، نه منت کشی میکرد و نه  در جهت جلب محبتم تالش. خصوصیت زنهای 

 شدنمون از دور و بر شنیده میشد. اشرافی همین بود، مغرور و مستقل. کم کم زمزمه ی بچه دار

پدرم تصمیم گرفت خونواده ی مظفری رو به عمارت دعوت کنه. شرط شده بود  تا زمانیکه پدرم زنده 

 س نسرین روی عمارت حق مالکیت نداشته باشه.

و همگی به چالوس رفتیم. قبل از همه من و نسرین به عمارت رسیدیم. بعد چند روزی مرخصی گرفتم 

ماجان رو دوباره دیدم. از ماشین که پیاده شدم بابا قلی و باجی به همراه عباس و ماجان واسه  چند ماه

عرض تبریک عروسی به سمتم اومدن. ماجان بهمراه عباس به عمارت اومده بود تا به بابا قلی و باجی 

  در پذیرایی کردن از مهمونا کمک کنن. نسبت به قبل استخون ترکونده و چاقتر شده بود.

با دیدن ماجان و پیچیدن بوی عرق گل یاس در بینیم احساس نشاط کردم. عطرایی که نسرین استفاده 

گرونترین عطرها بود ولی بویی داشت که در اکثر مهمونیای اشرافزاده ها و میکرد از معروفترین و

د که درباریا به مشام میخورد. اما بوی عرق گل یاس ماجان  فقط مخصوص خودش بود. چیزی بو

 علیرغم بی ارزشی  و ارزونیش  اونو خاص میکرد. 

حضور نسرین مانع از ابراز شادی واقعیم شد. علیرغم بی توجهی نسرین به شوهرش، تغییرات حالت و 

رفتارشو  در برخوردم با خانمای جوون میدیدم که واسه خانما امری کامال طبیعیه... البته باید بگم  به 

 نمیگذشت رقیبش دختر رعیت پدرشوهرش باشه! هیچ عنوان از ذهن نسرین

 حسین که به دنبال خونواده شون به جمع ما پیوسته بودن گفتن:ابوالفضل و

 «جمع کنیم ما بریم آشغاال رو» -

 باباقلی جلو اومد و دستمو بین  دستای پینه بسته و زمختش گرفت:

واقعا لیاقت شما خانم زیبایی مثه نسرین آقا جان خیلی خوشحال شدیم وقتی خبر عروسیتونو شنیدیم. »-

 «خانمه و شما هم فقط برازنده خانم هستید

 دستمو از بین دستاش بیرون آوردم و روی سرش کشیدم:

 «ممنونم بابا قلی... همیشه نسبت به ما مهربون بودی»-

ه ماجان بدون توجه به حضور عباس و در حالیکه سعی میکردم هر نوع هیجانی رو از صدام دور کنم ب

 گفتم:

 «حالت خوبه ماجان؟ »-

 عرق شرم رو پیشونی ماجان نشست. سرشو پایین انداخت  و آهسته گفت: 



 «به لطف شما آقا خوبم»-

 به همین چند کلمه صحبت در حضور همه راضی بودم:

 «هنوزم اون سوره ی مورد عالقه ت رو میخونی؟»-

 لپاش سرخ شد:

 «شدم بله آقا... خیلی از آیه هاشو حفظ»-

 خنده ی بلندی سردادم:

 «یادم باشه ازت امتحان بگیرم قبال که خیلی غلط غلوط میخوندی»-

ابوالفضل و حسین در کنار استخر تازه درست شده  مشغول جمع کردن خاک و سنگ و نخاله های بنایی 

 بودن.

 بابا قلی روشو به سمت اونا کرد: 

 «و خانم رو ببرید تو عمارت چمدونای آقاابوالفضل، حسین... بیاید ساک و»-

پسرا با شنیدن دستور باباقلی فرغون و بیل رو ول کردن و به سمت ما دویدن. چمدونا رو با کمک عباس 

 از ماشین درآوردن. اونا رو به عمارت بردن و فورا برگشتن.

 با نسرین به سمت عمارت راه افتادیم. نسرین بی مقدمه پرسید:

 «رو میخونده که از صحبت کردن در موردش اونهمه به وجد اومدی؟ دختر رعیتتون چه سوره ای»-

کنجکاوی نسرین واسم جالب اومد. اولین بار بود که در مورد  مسائل مربوط به شوهرش صحبت  

میکرد.  میدونستم اگه راستشو بگم سوال بعدیش اینه که چرا بین اونهمه سوره،سوره ی  یوسف  رو 

 میخونه. واسه همین شونه هامو باال انداختم و گفتم:

 «یا شایدم اسرا یادم نیست...فکر کنم سوره ی نسا بود»-

 جوابم به اندازه کافی قانع کننده بود که دیگه نسرین چیزی نپرسه.

 به در عمارت که رسیدیم. یهو به سمت محوطه چرخید و چشم گردوند.

 پرسیدم: 

 «با کسی کاری داری؟ چیزی میخوای؟ »-

 سرشو به عالمت نه تکون داد:

 «چیز مهمی نیست. با دختر رعیتتون کار داشتم»-

اینکه ماجان رو این مدلی و در جایگاه پایین تر از خودش مینامید بهم برخورد . بدون اینکه واکنشی از 

 نشون بدم گفتم:



 « اسمش ماجانه...ماجان!»-

 با خونسردی گفت:

آها... ماجان... یه خورده از لباسای کوچیک شده مو با خودم آوردم واسه فقرا... فکر کنم تن ماجان »-

 «بشه!

 حرفش چنان بهم برخورد که بی اختیار صدامو بلند کردم:از این  

 «چی گفتی؟ لباسای کهنه توآوردی واسه ماجان؟»-

 از برخورد من تعجب کرد:

 «آره...چه اشکالی داره.دیگه به دردم نمیخوره»-

 با تشر گفتم:

 «الزم نکرده لباساتو بدی به ماجان!»-

 گذاشت. موجی از شادی زیر پوستش دوید و گفت:حمل بر غیرت مردونه م نسرین که این رفتار منو

چرا عصبانی میشی عزیزم...گفتم که لباسام مستعمله وکوچیک شده. از مد هم افتاده. ماجان میپوشه یه »-

 «ثوابی هم ما میبریم

از اینکه نسرین  حرفامو به اشتباه و به نفع عالقه م به خودش  برداشت کرده بود هم خوشحال شدم هم 

.خوشحال واسه اینکه پی به مکتونات قلبیم نبرد و ناراحت از اینکه این برداشت نسرین  ناراحت..

 توقعاتی هم به دنبال داشت. ولی چاره ای جز دامن زدن به تفکر اشتباه نسرین نداشتم.

در عمارتو باز کردم وجلوتر از نسرین وارد عمارت شدم. خشم همه ی وجودمو پر کرده و از اینکه 

ن رو یه کلفت فرض کرده بود تا لباس کهنه هاشو به اون ببخشه  اعصابم بهم ریخته بود. یه نسرین ماجا

 دفه به سمت نسرین چرخیدم و با صدای بلند گفتم:

 «حق نداری لباساتو به ماجان بدی...» -

 واسه اینکه چشمای گرد شده ی نسرین از حدقه در نیاد فورا  ادامه دادم:

 «کس دیگه ای ببینمخوشم نمیاد لباساتو تن »-

 سپس از پله ها باال رفتم در حالیکه تو دلم میگفتم:

 «بکنهبه جهنم بذار فکر دیگه ای »-

صحبت که به اینجا رسید، شوکا از جا برخاست و با اجازه ی ارباب نادر برای استراحت شبانه به خانه 

 سرایداری رفت. 

رختخوابش نشست. بدنش را کش و قوسی صبح روز بعد با صدای خروس چشمهایش را باز کرد. در 

 داد. ناگهان ذهنش به سمت رسول رفت. با خودش گفت:



 مدت کمی از خدمت سربازی رسول باقی مونده بود. چرا خبری ازش نشد؟ -

 از بی خیالی و بی قیدی رسول شدیدا شاکی بود. 

 مجددا زیر لب غر غر کرد:

 رو به شوخی گرفته. باید هرچه زودتر تکلیفمو معلوم کنم. نمیتونم با این بی خیالیش کنار بیام. همه چی -

از جا بلند شد. لباس محلی نویی که رسول به عنوان خرید سر عقد گرفته بود، به تن کرد. شال توری 

قرمزش را روی دوشش انداخت. از منزل که خارج شد هوای تمیز بعد باران نیمه شب را به ریه هایش 

جاده برداشت. بعد مدتها روبرو شدن با خانواده ی همسرش استرس زا بود. کشید. قدمهایش را به سمت 

بدون توجه به اطراف در مسیر جاده ی مال رو ی کنار جنگل که به جاده ی اصلی ختم میشد، حرکت 

میکرد و جمالتی را که قرار بود در جواب حمایت مادر شوهرش از رسول بگوید، زیر لب تکرار 

 میکرد. 

ی بلند  اسبی که از روبرو می آمد و  مشاهده ی سقوط مرد سوار بر اسب، چشمانش را با صدای شیهه 

بست و  جیغ بلندی از ترس کشید. ضربان قلبش باال رفت و عرق سرد بر پیشانی اش نشست. بقدری 

وحشتزده بود که قدرت  نگاه کردن به واقعه ی رخ داده در مقابلش را نداشت. دستش را روی قفسه ی 

ش گذاشت. در حالیکه طپش قلبش را از روی لباس کامال حس میکرد با ترس و احتیاط چشمانش سینه ا

 را باز کرد.

با دیدن مجدد صحنه ی مقابلش جیغی از ته گلو زد و ناخودآگاه دستش به روی دهانش رفت. از صدای 

هنده ی گوشخراش جیغش، اسب واژگون شده از روی زمین برخاست و با شیهه ی بلندی که نشان د

 وحشتزدگی حیوان بود به سمت جنگل تاخت و از نظر گم شد.

با بلند شدن اسب، شوکا متوجه مرد شد که روی زمین به حالت یک وری افتاده و یک پایش را به شکم 

 نگریست.جمع کرده بود. مرد سرش را به سمت شوکا چرخاند با قیافه ی خشمگینی به او

 مک مرد آسیب دیده برود که مرد فریاد کشید:شوکا پایش را بلند کرد تا برای ک

 منحوس... جلو نیا!-

 خیره شد. « نفرین شده»پای شوکا در هوا معلق ماند. بهت زده به مرد که پشت سر هم  میگفت 

به دورو برش نگاه کرد غیر از او و آن مرد که به زحمت چهل سال داشت کسی دیگری نبود. بطور 

 زیر آماج توهینهای مرد تیر باران میشد.مسلم شوکا تنها فردی بود که 

 دستش را به سمت مرد حرکت داد و با صدای بلند گفت:

 تو به چه حقی بهم توهین میکنی، عوضی؟-

مرد از جا بلند شد و لنگان لنگان به سمت شوکا آمد شوکا از دیدن چشمان آبی تیره ی مرد که خشم در 

امنش گیر کرد دو دستش از هم باز شد و در حال پرت آن بیداد میکرد چند قدم عقب رفت. کفشش به د

 شدن به عقب بود  که دست قدرتمند مرد از پیراهنش گرفت و مانع از سقوطش شد. 



آورد. هرم نفسهایش که آمیخته با عطری ناشناس بود به صورت شوکا خورد. مرد صورتش را جلو

تنگ تر میکرد، چشمهای شوکا از ترس  چشمان نافذش راهرچه مرد گره ی بین ابروانش را غلیظ تر و

 گشاد تر میشد تا جایی که عنبیه چشمش به دو دو کردن افتاد. 

نفس در سینه ی شوکا حبس شد.  درد در معده اش پیچید و احساس ضعف کرد. مرد صورتش را رفته 

 رفته جلوتر می آورد و شوکا عقب تر میبرد تا آنجا که امکان حرکت نبود. 

 ه ی بمی گفت:با صدای مردان

 شیطان...نفرین شده!-

 را به عقب پرت کرد و با خشم گفت:شوکا با دو دستش به سینه ی مرد زد و او

 روانی-

 رو از مرد گرداند و با سرعت از کتار او دور شد. دستی قدرتمند از پشت او را گرفت و غرید:

 وایستا -

زد و دست دیگرش را به نشانه ی  شوکا خودش را از چنگال مرد رهاند . یک دستش را به کمرش

 اعتراض به سمت مرد پرتاب کرد:

 چه مرگته؟ اسب به زمین پرتت کرده چرا دق دلیشو سر من در میاری؟-

 مرد خنده ی بلندی کرد و با خشم گفت:

شال قرمزت باعث شد اسبم رم کنه... در ثانی اون افرادیکه با اجنه در ارتباطن رو خوب میشناسه... -

 ی که با ارواح در تماسن شال قرمز دارن!فقط کسای

 به مسیرش ادامه داد.!« برو بابا »شوکا متحیر از حرفها و استدالل مرد با ادای جمله ی 

 چند قدمی بیشتر دور نشده بود که مرد با تحکم گفت:

 کن تا به خونه م برمکمکحاال که باعث رم کردن اسبم شدی بهم-

 جلو اومد:بک قدمشوکا مجددا به سمت مرد برگشت. 

 بلد نیستی خواهش کنی؟-

مرد بدون پاسخ دادن به شوکا پشتش را به او کرد و به راه افتاد. لنگش پایش حاکی از آسیب جدی و درد 

 فراوان بود.

شوکا مردد ایستاده بود از یکطرف هضم توهینهای مرد که او را فردی نفرین شده و مرتبط با اجنه 

 از طرف دیگر میدید که آن مرد غریبه حتی قادر به بلند کردن پایش نیست. خوانده بود آزار میداد و

 به سمت مرد دوید:

 هی ... وایستا تا بیام-



مرد سر به عقب گرداند. لبخند رضایتمندی بر لبانش نشست. شوکا به مرد رسید. شانه اش را زیر بازوی 

 داد: او

 کجا بریم؟ -

 مرد بدون آنکه نگاهی به شوکا بیندازد گفت: 

 عمارت شکوفه های بهار نارنج-

 شوکا نگاهی به مرد غریبه کرد. 

از روی دستهای نه چندان زخمتش و صورت کمی آفتاب سوخته اش، پیراهن مردانه ی آستین تا داده ش، 

اسطه پرت شدن از روی شلوار مخمل سبز لجنی و چکمه های کوتاه چرم قهوه ای که تخت یک لنگش بو

 اسب کنده شده بود، نتوانست بفهمد که مرد خشن ارباب است یا رعیت.

 کنجکاوانه پرسید:

 اربابی یا رعیت؟-

مرد بدون نگاه کردن به شوکا در حالیکه هر لحظه ی سنگینی هیکل درشتش را روی دخترک می 

 انداخت، گفت:

 هردو...-

 مرد غریبه بود انداخت:فهم سخنان  شوکا نگاهی که حاکی از عدم

 یعنی چی؟-

 ملک مال خودمه. هم اربابم و هم رعیت... -

 شوکا سری تکان داد و زیر لب گفت:

 چه مغرور! -

 مرد با شنیدن حرف شوکا زیر لب خنده ای کرد و سری از روی تاسف تکان داد.

آمد در آنجا د رفت ومسیر مال رو دو راه میشد. مرد بدون توضیح دادن  به سمت مسیری که نشان میدا

زیاد نیست وارد شد و به علت عدم مطلع کردن شوکا از تغییر مسیر، دخترک سکندری خورد و با تکیه 

 کردن به مرد از سقوطش جلوگیری کرد.

معترضی به مرد انداخت. طی این مدت کوتاه آشنایی شوکا پی برده بود که غریبه اهل زیاد نگاه پر معنا و

 ادن نیست.حرف زدن و توضیح د

علیرغم اینکه مدت زیادی از نیمه روز نگذشته بود، ناگهان هوا تاریک شد. شوکا نگاهی به آسمان 

انداخت. ابرهای تیره و متراکم آسمان را پوشانده بودند و از سیاهی رنگ آنها میشد پی به فشردگیشان 

 برد. انگار به زور و با فشار در حجم آسمان جای گیر شده بودند.



شدیدی را در شانه اش بواسطه ی سنگینی  مرد حس میکرد. کمی شانه اش را باال برد و شاکی درد 

 گفت:

 قرار بود کمکت کنم نه اینکه پشتت کنم!-

 مرد خنده ای که نشانه از حاضر جوابی شوکا بود کرد:

 به جثه ت نمیخوره که انقدر نازک نارنجی باشی!-

مرد به پهلو بیفتد. روبروی مرد ایستاد و با قیافه ی حق به  شوکا شانه خالی کرد. بطوریکه نزدیک بود

 جانب گفت:

 خودت بروجثه م هر قدرم که باشه واسه بار کشی که خلق نشده... بقیه راه رو-

هنوز چند قدم بیشتر از مرد دور نشده بود که صدای غرش مهیب رعد و برق او را در جا میخکوب 

 کرد.

 دستی روی شانه اش نشست:

 ئن باش به جاده نرسیدی، سیل  میبردت... منم هنوز به کمکت نیاز دارم. چیزی تا باغ نموندهمطم-

 قطرات درشت باران مسلسل وار شروع به ریزش کرد و مجالی به شوکا برای فکر کردن نداد. 

 دو مرتبه شانه اش را میزبان هیکل درشت و تنومند مرد کرد. 

میکرد. پاهایشان در گل فرو میرفت و راه رفتن برایشان سخت شده قطرات باران بیرحمانه به آنها حمله 

 بود. باد و باران دیدشان را مشکلدار کرده بود. 

ترس ناشی از همراه شدن با فردی غریبه در  مسیری نا آشنا، باد شدید و هجوم قطرات تند باران، باعث 

 شد که شوکا کمی خودش را از مرد دور کند. 

 اران و باد در هم پیچید و بصورت پچ پچی به گوشش رسید:صدای مرد در صدای ب

 حداقل آسیبی که تو این شرایط بهت میرسه از طرف منه-

بعد مدت کمی جلوی باغی که محصور در نرده های فلزی سفید بود، ایستادند. مرد خودش را کمی جابجا 

 کرد:

 رسیدیم -

 ویش چند کلمه نوشته شده بود، افتاد. چشم شوکا به تابلوی فلزی که روی پایه ای نصب شده و ر

 صل کرد و با صدای نسبتا بلندی شروع به خواندن کرد:به سختی حروف روی آن را بهم و

 شکو..و..فه..های  بها..ااا...بهار...-

 مرد به میان کالمش پرید:



 بد نیست کمی سواد یاد بگیری-

 ان به جلو رفت:دستش را از روی شانه ی شوکا برداشت و چند قدم لنگان لنگ

 خودم میرمبقیه راهو--

 شوکا که از متلک های مرد بستوه آمده بود با عجله خودش را به او رساند:

 خرت از پل گذشته، زبونت دراز شده!-

مرد نگاه چپ چپی به شوکا انداخت. ناگهان چشمهایش به روی شوکا ثابت شد و بی حرکت ماند. شوکا 

 به خودش انداخت. چیز عجیب و غریبی ندید. با طعنه گفت:متعجب سرش را خم کرد و نگاهی 

 شناختی؟-

 مرد به خودش آمد. با عجله و لنگان لنگان از شوکا دور شد در حالیکه فریاد میزد:

 عجله کن سرما میخوری-

عمارت مرد بر خالف بقیه عمارتهای منطقه یک طبقه  و دیوارهایش  با سیمان سفید پوشانده شده بود. 

های بدون برگ پیچک سر تا سر  دیوار را پوشانده  و به سمت در بزرگ ورودی گسترش یافته شاخه 

 بودند.

 مرد کلید انداخت و در را باز کرد. شوکا لحظه ای ایستاد. از رفتن به داخل خانه مردد بود. 

با صدای مرد وارد راهروی ورودی  پهنی شد که انتهایش دری چوبی قرار داشت. مرد در را باز کرد و 

 بلند گفت:

 زری... زری-

 رو به شوکا کرد:

 بیا داخل-

 ادامه داد: 

 تنها نیستم... نترس!-

مرد غریبه کرد. وارد راهرو شد. مرد دستش را به دیوار داد و  شوکا نگاهی به کفشهای گلی خودش و

 پایش به واسطه ی کنده شدن تخت کفش گلی بود. چکمه هایش را از پا درآورد. یک

 ا صدایش را بلند کرد:مجدد

 زری کجایی... با توام-

چند اتاق قرار داشت. شومینه روشن بود و یک هردو وارد خانه شدند. سالنی بزرگ که دو تا دور آن 

 صندلی گهوا ره ای در کنار آن به چشم میخورد. 



یک  یکطرف سالن یک دست مبل دسته چوبی ساده قرار داشت و طرف دیگر سالن ، نزدیک به پنجره

 میز نهار خوری شش نفره. چیدمان خانه نه به زندگی اربابها میخورد و نه رعیتها 

حوش سی سال که موهای بلند روشنش بطور نامنظمی باالی در یکی از اتاقها باز شد و یک زن حول و

 سرش جمع شده بود پا به داخل هال گذاشت. پیراهن کوتاه نخی که بیشتر به لباس خواب میخورد به تن

داشت. دامن پیراهنش را باال داد و پاهای لختش را بیشتر در معرض نمایش گذاشت. با دیدن شوکا و 

 لباسهای خیس مرد به خنده افتاد. در حالیکه بلند بلند میخندید  به مرد گفت:

 دریا رفته بودید داداش خسرو؟-

 بلند بلند خندید:

 با این زن ؟-

 مجددا قهقهه سر داد:

 لور بفهمه چی؟اگه زن داداش ب-

خنده های غیر طبیعی  اش، حکایت از شیرین خنده ش قطع نمیشد. طرز لباس پوشیدن، صحبت کردن و

 عقل بودن زن داشت.

 خسرو اخمی بین ابروهایش انداخت و جدی به خواهرش گفت:

 به این خانم کمک کن که حموم کنه و لباساشو عوض کنه. یه دمپایی هم  بیار پام گلی شده  -

 ا بدون حرفی به سمت زری رفت.شوک

 زری با دیدن جورابهای گلی شوکا اخم درشتی کرد:

 همونجا وایستا.جوراباتو درآر.االن همه جا رو کثیف...-

 مرد مجال ادامه ی صحبت به زری نداد و تشر زد:

 زری....-

 کالم در دهان زن بینوا ماند و دومرتبه بلند بلند خندید. صدای خش دار خنده اش روی اعصاب شوکا بود. 

 زری در حالیکه میخندید گفت:

 از لباسای زن داداش بلور بهش میدم -

 در حالیکه میخندید  به سمت دری که دور تر از درهای دیگر بود رفت و رو به شوکا گفت: 

 از این طرف بیا-

کرد. ی در را باز کرد. شوکا وارد حمام شد. نگاهی به آینه ی قدی نصب شده در اتاقک سر حمامزر

بواسطه ی باران لباسهایش کامال خیس و به بدنش چسبیده بودند. برجستگیهای  اندامش بوضوح دیده 

 میشد. 



دوش آب گرم بدون آنکه ذهنش را درگیر مسائل و مشکالتش کند  چشمانش را بست و دقایقی را زیر 

ایستاد. برای لحظه ای فکر رسول را از سرش دور کرد. آرامشی بی سابقه وجودش را در آغوش 

 گرفت. 

 صدای زری با شر شر آب دوش حمام در هم پیچید:

از پیرهنای خودم آوردم. لباسای زن داداش بلور واست کوچیکه... زود بیا بیرون خیلی آب مصرف -

 نکن 

مام پیچید و چنان به گوش شوکا ناخوشایند آمد که بی اختیار با دو دست سپس صدای خنده اش در ح

 گوشهایش را گرفت.

 فورا خودش را ابکشی کرد تا  به محض بند آمدن باران به عمارت ارباب نادر بر گردد.  

پیراهن گلدار آبی کمر کشدار و شلوار پارچه ای مشکی را به تن و روسری نارنجی را به سر کرد و آن 

شبیه کارگران زن شالیزارها شده بود. زیر  پشت گردنش گره زد. خودش را در آینه قدی نگاه کرد. را

 لب گفت:

 بیشتر از این از زری انتظاری نیست-

لباسهای آب کشیده اش را از داخل تشت برداشت و از حمام خارج شد. خانه را سکوت فرا گرفته بود. 

بر روی زانوانش گذاشته و سرش را به عقب خم کرده و خسرو  روی صندلی گهواری نشسته، کتابی 

 چشمانش را بسته بود.

شد و با اشاره ی دست به شوکا فهماند که خبری از زری نبود. بعد از چند لحظه زری از اتاقی خارج 

 نزدش برود.

 به کنار زری که رسید بدون آنکه به او اجازه ی خنده یا مسخره بازی بدهد گفت:

 پهن کنم که زودتر خشک بشهکجا لباسامو-

او را به سمت اتاق «  ساکت... داداش خسرو خوابه» زری دستش را گرفت و در حالیکه پچ پچ میکرد

 دیگری که در گوشه ی سالن بود کشاند:

 به اتاق که رسیدند آهسته گفت:

 تو انباری پهن کن.. آبگرمکنم اونجاست. لباسات زود خشک میشه-

 گوش شوکا آورد:کرد. سرش را بیخ نگاهی به سرتا پای شوکا

 کثیف نکنی ها!لباسامو-

وارد انباری که شدند چشم شوکا به صندوقی افتاد که کنار اتاق قرار داشت. قبل از آنکه حرفی بزند، 

 زری خنده ی ریزی کرد و گفت:

 صندوق وسایالی زن داداش بلوره!-



 شوکا پرسید:

 اسمش بلور بود؟-

ته بود بلور چون خیلی سفید بود عین برف. اونقدر بهش بلور بلور کرد که همه گذاشنه...داداشم اسمشو-

 مون بهش میآ گفتیم بلور... 

شوکا لباسش را روی بندی که از یکطرف به طرف دیگر کشیده شده بود آویخت. نگاهی از پنجره ی 

 اتاق به بیرون انداخت. باران بند آمده بود. رو به زری گفت:

 خونه م... اربابم منتظرهبرگردمباید -

 صدایی از پشت سرش گفت:

 هوا رو به تاریکیه... دلت میخواد غذای گرگا بشی-

شوکا به سمت صدا چرخید. خسرو در آستانه ی در ایستاده بود. زری چشمانش را گشاد کرد و به سمت 

 گردن کشید:خسرو

 مثل زن داداش بلور -

 خسرو رو به زری کرد:

 یساکت باش زر-

 زری بلند بلند خندید و شروع کرد به بشکن زدن 

 با صدایی بلند تر گفت:خسرو 

 گفتم ساکت -

 زری بی توجه به دستور خسرو دور خودش میچرخید و بشکن میزد و مکرراً میخواند:

 گرگه اومدو بردش... سر جو نشست و خوردش-

 خسرو فریاد بلندی کشیبد:

 گفتم خفه شو زری!-

 گاهش را بین خواهر و برادر میچرخاند.شوکا هاج و واج ن

خسرو به هال برگشت. شوکا به دنبالش وارد سالن شد. مرد روی مبل نشست و سرش را بین دستانش 

 گرفت. بدون آنکه به شوکا نگاه کند گفت:

 امشب هیچ جا نمیری-

نی حاوی زری سفره به دست وارد شد و آن را روی زمین پهن کرد. مجددا به آشپزخانه رفت و باسی

 ظروف و غذا برگشت.



خسرو سرش را بلند کرد . سرخی چشمهایش حاکی از خستگی مفرطش بود.  در عمق چشمهای آبی اش 

غم النه کرده بوضوح دیده میشد. از جا برخاست. انگشتان دست راستش را داخل موهای پر پشتش کرد 

 و همه را شانه وار به عقب هل داد.

 رو به شوکا گفت:

 م میخوریم... بفرماسر شب شا -

شوکا متوجه لنگش پایش شد. نگاهی به پای آسیب دیده انداخت. دستمالی سفید رنگ دور تا دور پا پیچیده 

 شده بود. به پا اشاره کرد:

 هنوز درد میکنه؟-

 یه کم ... فردا صبح میرم درمانگاه -

تی های ترکمنی چیده شده زری رختخواب خودش و شوکا را  در اتاق نسبتا بزرگی که دور تا دورش پش

 بود پهن کرد. 

شوکا با صدای خرناسهای زری بیدار شد. سپیده دم بود. به  انباری رفت و لباسهایش را تعویض کرد از 

 شد، خسرو را مقابلش دید که جدی و با تحکم گفت:آنجا که خارج 

 تا هوا روشن نشده از خونه خارج نمیشی-

 راه افتاد.حرفش را زد و به سمت در خروجی 

 به محض باز کردن در صدای شیهه ی اسب بلند شد. 

 خسرو رو به شوکا خندید:

 میدونستم بر میگرده-

 شتابان برای دیدن اسبش از خانه خارج شد.

شوکا روی صندلی گهواره ای نشست و مشغول تکان دادن صندلی شد. ذهنش به سمت رسول رفت. 

بود و هیچ خبری از رسول نداشت. حتی آقای کمالی هم پیغامی کمتر از یکهفته به تحویل سال نو مانده 

برای او نیاورده بود. درگیر افکار خودش بود که خسرو هیزم در بغل وارد سالن شد. هیزمها را در 

 جعبه ای که کنار شومینه قرار داشت گذاشت و گفت:

 کجا زندگی میکنی؟-

 خیال بیرون آمد:شوکا از عالم

 عمارت ارباب ترشیزی-

 اخمی کرد و در حالیکه ذهنش  را درگیر حالجی کردن جواب شوکا میکرد پرسید:خسرو

 برگشتن؟ مگه از خارج-



 بله... دو هفته ای میشه-

 عجیبه! بار آخری که نسرین خانمو دیدم گفت که بعیده دیگه برگردن -

 ارباب تنها اومده-

 خسرو سری تکان داد:

 صحیح-

 ی موهای بهم ریخته اش کرده بود، صحبتشان قطع شد.با حضور زری که انگشتانش را ال

بعد خوردن صبحانه شوکا از میزبانان تشکر کرد و خانه را به قصد عزیمت به عمارت ارباب نادر ترک 

شال قرمزتو بردار تا اسب »گفت. هنوز پا از خانه بیرون نگذاشته بود که صدای خسرو که میگفت

 اشت. او را در جا نگه د« دوباره رم نکنه

 نگاهی حاکی از تاسف به خسرو انداخت:

 خرافاتی!-

 خسرو از روی مبل بلند شد و آمرانه گفت:

 زری کت منو از تو اتاقم بیار-

 بعد از آماده شدن به طرف شوکا رفت. وضعیت ناجور راه رفتنش حاکی از دردی بود که در پا داشت. 

ت خسرو بر نمیداشت. شال را با عصبانیت شال را از روی دوش شوکا برداشت. دخترک  چشم از حرکا

 تا زد و به دست شوکا داد:

اسبم از رنگ قرمز میترسه... هنوزم معتقدم منحوس و  نفرین شده ای! چیزی که بقیه میگن نیروی -

 درونی خارق العاده...

ی را شوکا شال را در آغوشش فشرد. لبهایش را بهم چفت کرد و با حداکثر قدرت بهم فشار داد. لحظات

 وقف غلبه بر خشم درونش کرد. سپس با اعتراض گفت:

 حرفات تموم شد؟-

منتظر پاسخ مرد نشد. از خانه بیرون رفت و در را محکم بهم کوبید. هوای بعد از باران مفرح بخش 

بود. نگاهش را دور تا دور عمارت چرخاند. روز قبل  چون تنها هدفش پیدا کردن سرپناه و رهایی از 

آسا بود، متوجه شرایط باغ نشد.  خانه داخل باغی بزرگ قرار داشت که قسمت اعظم درختان باران سیل 

 باغ  پشت عمارت بود. 

 با خودش گفت:

 اوووو... چه باغ بزرگی... همه شونم بهار نارنجن -



گرفت تا مایحتاج خانه را از بقالی روستا تهیه کند. پا که به داخل بقالی قبل بازگشت به عمارت تصمیم

 گذاشت بوی شیر و ماست ترش شده به مشامش خورد. گوشه ی شالش را جلوی بینی اش گرفت. 

ن میکرد، سکینه زن بیوه ای که مخارج شش فرزند یتیمش را از بقالی به یادگار مانده از شوهرش تامی

چادر خاکستری گلدارش را پشت گردنش گره زده و مشغول ریختن  شیر گاو از داخل سطل به دبه های 

خشک شده ی روزهای قبل به ردیف شده ی کنار بقالی بود. اطرافش هم لکه های سفید شیر ریخته شده و

 چشم میخورد.

و بعد بینی اش را با گوشه ی  با دیدن شوکا، مشتری همیشگی اش، دست از کار کشید. عرق پیشانی

 چادر پاک کرد و پشت دخل رفت:

 به به شوکا خانم... چند روزه کم پیدایی-

 شوکا لبخندی نثار زن زحمتکش کرد:

 درگیر کارای عمارت بودم-

 هنوز شوهرت نیومده مرخصی؟-

 شوکا آهی از روی ناراحتی کشید:

 نه...هیچ خبری ازش ندارم-

 عالمت تعجب جمع کرد و ابرویی باال انداخت: خدیجه لب و لوچه اش را به

 مطمئنی که هنوز اجباریه؟-

طبق حرفایی که میزد همین روزا سربازیش تموم میشه. یکی از آشناها رو فرستادم دم خونه شون.  -

 خونواده ش هم ازش بیخبرن

 سکینه خودش را از پشت دخل دراز کرد و با کف دست چند ضربه به بازوی شوکا زد:

ن... چند تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم. به امید خبر از اینور و اونور نباش. خودت بیفت دنبال ببی-

 شوهرت. از این مردای جونور هرچی بگی بر میاد. 

چی بگم واال... فعال که خیلی درگیر تمیزکاریای دم عیدم... یه ذره سرم خلوت شه خودم میرم خونه -

 شون

اد. کنجکاوی اش گل کرد که در مورد او و همسرش از سکینه بپرسد. به یکدفعه شوکا یاد خسرو افت

حرفهای زری شیرین عقل که اعتباری نبود. بیتاب شده بود که بفهمد آیا واقعا بلور را گرگ دریده است 

 یا نه!

 صورتش را نزدیک صورت سکینه کرد:

 صاحب عمارت شکوفه های بهار نارنج رو میشناسی؟-

 پوالی دخل رو مرتب میکرد گفت:سکینه در حالیکه 



 خسرو خان رو میگی؟-

 شوکا متعجب گفت:

 خسرو خان؟ مگه اربابه؟-

 سکینه خنده ای کرد:

دختر ساده... مگه فقط اربابا خانن؟ جد اندرش ملک و امالک دار این منطقه بودن... از چند نسل قبل -

ه خاک آبا و اجدادیشون داشتن زمینا و مرداشون خان این روستا هستن... به خاطر عشق و عالقه ای که ب

باغاشونو ول نکردن و نرفتن شهرای بز رگ وگرنه از نظر مستقالت اونقدری دارن که میتونستن برن 

یه شهر بزرگ زندگی کنن و یه عمارت با عظمت تر از عمارت ترشیزیا واسه خودشون بسازن و چند 

 ینا یه فرق اساسی با بقیه اربابا دارن!نفر مثه منو تو رو استخدام کنن واسه رعیتی. ولی ا

 شوکا کنجکاوانه و از روی هیجان پرسید:

 چه فرقی؟-

کارای باغبونی به خسرو خان کمک انسانن خواهر جان... انسان! رحمت، نوه ی عمه م، چند ساله که تو-

میکنه. قسم میخوره که خسرو خان پا به پاش کار میکنه. با کارگراش چای و غذا میخوره. حقوق همه 

 شونم سر وقت و بیشتر از حقشون میده 

ان کردن بود ولی باید محتاطانه سخن میگفت. کافی بود کنجکاوی شوکا در مورد خسرو خان در حال فور

خان گذرانده است. طبل رسوایی اش روستا به روستا یک نفر بفهمد که شوکا شب قبل را در منزل خسرو

نواخته میشد. شب ماندن در منزل مرد زن مرده... چه کسی باور میکرد که زری شیرین عقل هم در 

 کنار آنها بوده است.

 ه را مورد خطاب قرار داد:مجددا سکین

 زنم داره؟-

 سکینه از پشت دخل بیرون آمد:

کنار تا شیرا رو تو دبه مثل اینکه تو امروز فقط اومدی واسه حرف کشیدن از زیر زبون من... برو-

 بریزم... تو هم هرچی سوال داری بپرس...

 شوکا مجددا گفت:

 پرسیدم زنم داره؟-

... یه پارچه خانم. خدا بیامرزدش از سر هر انگشتش یه هنر داشت خواهر جان... اونم چه زنی-

 میریخت. کشتنش بیچاره رو! سر به نیستش کردن!

 شوکا با شنیدن کلمه کشتنش جیغ خفیفی از روی حیرت کشید:

 کشتنش؟ کی؟-



زود با زری رفتن جنگل قارچ جمع کنن... دیر کرده بودن. یه روز صبح دو سه سالی میشد که ازدواج -

رگشتن. همه ی مردای ده بسیبج شدن که اونا رو پیدا کنن. نزدیکای غروب بود که زری رو کنار ب

رودخونه پبدا کردن. اونم چه وضعی... لباساش پاره و گلی بودن. بلند بلند میخندیدو چرت و پرت 

 نش...میگفت. دختر بیچاره عقلشو از دست داده بود و پشت سر هم میگفت گرگا گرفتنش... گرگا گرفت

کجا چه بالیی سر زن خسرو خان آورده. االن ده ساله که هیچ اثری ازش پیدا معلوم نشد که کی و

جنگل چالش کردن یا حیوونا دریده با شنش...انگار نکردن... معلوم نیست قاچاقچیای چوب کشتنش و تو

ری به حرفاش نیست. آب شده و رفته تو زمین!  زری هم از اون زمان عقلش از کار افتاد و هیچ اعتبا

گیس کشی خسرو خان رو هم اسیر خودش کرده... بنده خدا یه بار هم داماد  شد  ولی حریف گیس و

زنش، شهربانو، با زری نشد که نشد. هرچی به شهربانو گفت که دندون رو جیگر بذاره تا سر فرصتی 

و میگفت یا جای من تو این  زری رو ببره دارالمجانین به گوش زنش نرفت که نرفت. مرغش یه پا داشت

خونه  ست یا زری. مرد بیچاره مونده بود بین دو راهی... یه طرف زنش بود و یه طرف خواهرش... 

تحویل بگیره... دختر بیچاره زری رو برد دارالمجانین ولی به ماه نکشیده خبرش کردن که بره زری رو

ه بود. برگشتن زری به خونه همزمان شد با عین نی قلیون شد ،اونقدر گریه کرده و  غذا نخورده بود

رفتن شهربانو... چند تا از بزرگا هم واسطه شدن واسه برگردوندنش ولی هربار ناز کرد. به سال نکشیده 

 خسرو خان طالقش داد و خودشو خالص کرد. بعدشم گفت پشت دستشو داغ کرده که دیگه زن نگیره...

یحتاج خودش را خرید و به سمت عمارت ارباب نادر روانه شوکا مابا آمدن مشتری هردو ساکت شدند 

 شد در حالیکه حرفهای سکینه را در ذهنش نشخوار میکرد.

آفتاب که غروب کرد شوکا از منزلش خارج و به سمت عمارت ارباب نادر راه افتاد. دلهره و اضطرابی 

نبال ترک بدون اجازه ی عجیبی وجودش را تسخیر کرده بود  از چگونگی  برخورد ارباب نادر به د

 عمارت.

طبق معمول در عمارت باز بود و ارباب نادر با آراستگی کامل روی مبل روبروی در  نشسته بود و 

حضور شب قبلش را بگوید ارباب نادر انتظارش را میکشید. قبل از آنکه لب به سخن بگشاید و علت عدم

خاست و به سمتش آمد. شوکا چشمانش را بست و در حالیکه نگاهش را به او خیره کرده بود،  از جا بر

منتظر هرگونه حرکتی از جانب اربابش بود. گرمایی مطبوع را بواسطه نوازش انگشتان ارباب بر روی 

 گونه اش حس کرد. 

 صدای ارباب در گوشش پیچید:

 خوشحالم که برات اتفاقی نیفتاده-

که دست نوازش کسی بر سرش کشیده نشده  مدتها بود که کسی برای شوکا دلسوزی نکرده و ماهها بود

دل خوش کرده بود به رویاهای ساختگی شبانه در مورد رسول و خودش... رسولی که قریب پنج  بود.

 ماه بود که او را بیخبر گذاشته بود. 

اشکی از گوشه ی چشمش جاری و به سر انگشت اشاره ی ارباب که از سمت گوش شوکا به طرف چانه 

، رسید. از انگشت عبور کرد و بر کف سالن افتاد. انعکاس نور لوستر آویزان از سقف اش کشیده میشد

 به چشم ارباب نادر برگشت. زیر لب گفت:



 چه زیباست اشک شوکا-

شوکا قادر به هضم محبت بی شائبه ی ارباب نادر نبود. چه سنخیتی بود بین یک ارباب شصت ساله و 

 تی اش دلنگران شود و محبتش را بی محابا به او ارزانی دارد.دختر رعیتی نوزده ساله که برای سالم

از جا بلند شد و به سمت در چرخید. احساس کرد نیرویی به پاهایش آویزان شد و او را در جا میخکوب 

 کرد. صدای خواهشانه ی ارباب در گوشش طنین انداخت:

 نرو... فقط تو میتونی کمکم کنی!-

 شوکا زیر لب نالید:

 .. خواهش میکنم امشب نه.-

گریست. صدای ارباب پاها رها شدند و شوکا به سرعت به خانه اش بازگشت. در گوشه ی اتاق کز کرد و

 «نرو... فقط تو میتونی کمکم کنی!»در گوشش النه کرده بود 

کردن خاطراتش طبق قولی که به ارباب نادر داده بود شب بعد به حضورش رفت. ارباب که بیتاب بازگو

 ا وارد شدن شوکا به عمارت لب گشود:بود ب

داشتم میگفتم که پدرم خونواده ی مظفری و وابستگان نزدیکشونو  به عمارت دعوت کرده بود. بابا قلی -

و باجی واسه شام همون شب تدارک زیادی دیده و شدیدا درگیر پذیرایی از مهمونا بودن. سفره ی شام 

سر سفره نشستیم. دیس رو پهن کردن. انواع و اقسام غذاها و نوشیدنیها روی سفره چیده شده بود. همگی 

 برنج جلوی من و نسرین خیلی زود خالی شد. 

ابوالفضل دیس رو برد و بعد از چند دقیقه ماجان با لباس محلی نویی که معلوم بود واسه اونشب تهیه 

کرده وارد عمارت شد. درست روبروم نشست. خم شد تا دیس برنج رو تو سفره جا بده. نسرین در حال 

منم محو چهره ی ماجان. چشم ازش بر نمیداشتم انگار چشمامو به صورتش میخ کرده خوردن شام بود و 

 بودن. نسرین سقلمه ی بهم زد و گفت:

 «اون ظرف مرغ ترش رو بده»-

پارچ دوغ جلوی ظرف خورش مرغ ترش بود. بدون اینکه چشم از ماجان بگیرم  دست بردم تا ظرف 

پارچ به داخل ظرف ساالدا و خورش چپه شد. با صدای خورشو بردارم که دستم به پارچ دوغ خورد و 

شکسته شدن پارچ بلوری همه ترسیدن و قاشقا تو بشقابا ول شد. دوغ روی سفره راه افتاد و به لباس سفید 

گرون قیمت خاله ی نسرین که زنی پرمدعا و پر فیس و افتاده بود رسید.خاله شکوه که از لحظه ی ورود 

 رک و قیمت لباسش میگفت جیغی از ناراحتی کشید و گفت:واسه تک تک افراد از ما

 «حاال چطوری لکه شو پاک کنم؟ خدا مرگم بده... لباس انگلیسی نازنیم...»-

خاله شکوه عصبانی از جا بلند شد و خودشو به اتاقای باال رسوند . نسرین هم چشم غره ای بهم رفت و 

بیاره. بقدری واکنشش غیر قابل تصور بود که همه از هم دنبال خاله ش راه افتاد تا یه جوری از دلش در 

 «چرا اینطوری کرد... حاال یه ذره دوغ رو لباسش ریخته، آسمون که به زمین نیومده» میپرسیدن 



ماجان با دیدن این صحنه و با علم به اینکه توجه من به اون باعث این حادثه شده، خودشو جمع و جور 

 و تو سینی گذاشت و  از سالن بیرون رفت.کرد. تکه های شکسته ی ظرف ر

باجی حسین رو باال  فرستاد تا از نسرین بپرسه نیاز به کمک کسی هست یا نه... بعد چند دقیقه حسین به 

 سالن برگشت.

 باجی پرسید: 

 «خانم چی گفتن؟»-

 حسین جواب داد:

عاریه گرفته. حاال چی نرفتم تو اتاق چون خاله ی خانم گریه میکرد و میگفت لباسو از دوستش »-

 «جوابشو بده

همه ی مهمونا بهم نگاه کردن و مردا پخی زدن زیر خنده. شوهر خاله ی نسرین از خجالت سرخ شد. با 

عجله به طبقه باال رفت و به دنبالش مهرانگیز خانم سفره رو ترک کرد. لحظاتی نگذشت که صدای 

شدیدا زنشو سرزنش میکرد که چرا از دعوای زن و شوهر به گوش رسید. شوهر خاله ی نسرین 

 دوستش لباس قرض گرفته در حالیکه کمد لباساش پر از لباسای گرون قیمت و زیباست...

 همه از شام خوردن افتادن. چند نفر باال رفتن که  مانع باال گرفتن دعوای زن و شوهر بشن. 

خونواده ی مظفری بی یی جلوخالصه غذاها سرد شد و اونهمه زحمت و تالش خونواده م واسه خودنما

نتیجه موند. خاله شکوه و شوهرش  همراه بچه هاشون شبونه به تهران برگشتن. تعدادی از مهمونا هم که 

در اون نزدیکیا ویال داشتن به ویالهای خودشون رفتن. تمام برنامه ریزیای پدرم واسه ضیافت بعد شام 

 بهم خورد.

پهن شده همگی به طبقه ی باال رفتیم. بالطبع من و نسرین باید تو یه اتاق اینکه رختخوابا تو اتاقا  با اعالم

و تو یه رختخواب میخوابیدیم.  سردی رفتارم با نسرین باعث شده بود که هر روز دیوار غرورش بلند 

 تر بشه و این رابطه ی ما رو بدتر میکرد.

اتاق پهن شده بود. نسرین پشت به طرف چشمم به رختخواب دو نفره ای افتاد که وسط وارد اتاق که شدم 

من و زیر پتو خوابیده و  گوشه ی پتو کنار رفته بود. نسرین با بلوز و شلوار خواب بود. کامال پوشیده. 

در چمدونو باز کردم و پیراهن شلوار راحتیمو برداشتم و لباسامو عوض کردم. سر جام دراز کشیدم. 

شدم. کنار زنم خوابیده بودم ولی انگار سالهابود که با هم غریبه  گذاشتم و به  سقف خیرهدستامو زیر سرم

 ایم..

غرق در افکار خودم بودم و حوادث اونشب رو مرور میکردم و نقش صورت ماجانو روی سقف 

میکشیدم که ناگهان بوی خوشایندی به مشامم خورد. بویی آشنا... بویی که شاید گیراییش و اثرش خیلی 

چرخیدم. نسرین بواسطه ی پس زده  به سمت بو« ماجان»که میشناختم. زیر لب گفتمبیشتر از بویی بود 

شدن پتو سردش شده بود و به سمت من چرخیده و خودشو مچاله کرده بود. بوی عطر یاسی که از 

 گردنش ساتع میشد نمونه ی بهتر و مرغوبتری از بوی عرق گل یاس ماجان بود.



 گفتم:م زیبا، مهربون و متشخص... زیر لب به خودمغم عالم به دلم نشست. همسری داشت

 «چرا انقدر احمقی؟ مگه ماجان چی داره که این دختری که کنارت خوابیده نمیتونه بهت بده؟»

 نسرین خودشو جمع تر کرد. پتو رو از پایین پاش برداشتم و روش انداختم. کالفه از عمارت زدم بیرون. 

جلب کرد. ماجان بود که با کمک ابوالفضل  ت استخر توجهموصدای تق تق بهم خوردن ظرفا از سم

میشست. یکی از سبدا پر از ظرفای آبکشی شده بود. ماجان دستای کفیش رو از دیگ بزرگی که ظرفا رو

 توش پر از کف و ظرفای کثیف بود درآورد. به ابوالفضل اشاره کرد تا سبد رو به خونه سرایداری ببره. 

 کنارش روی دو پا نشستم و گفتم: خونه راه افتاد خودمو به ماجان رسوندم. ابوالفضل که به سمت

 «شب از نیمه گذشته... چرا نخوابیدی؟»-

کنار تر کشید. با نگاه کردن به ظرفا بهم فهموند که باید ظرفا ماجان با دیدن من هول کرد. خودشو

 میشستهرو

 پرسیدم:

 «عباس کجاست؟»-

 گفت:بلند کنه بدون اینکه سرشو

 «به باجی کمک کنم.حامله س گناه داره رفت خونه. موندم»-

 غمگین پرسیدم:

 «چرا بهم نگاه نمیکنی؟»-

 سرشو بلند کرد. نی نی چشماش پر از غم و ترس بود:

امشب به خاطر من آبروی شما رفت. تو رو خدا آقا ما رو فراموش کنین...  شما زن دارید و منم »-

گناه داره. منم زنم. دردشو  اندازه ی فاصله ی ماه تا زمینه. نسرین خانم شوهر. فاصله ی منو شما به

 «میفهمم. اگه عباس بهم بی اعتنایی بکنه دق میکنم...

 گرفتم:نذاشتم حرفشو ادامه بده. دست کفیشو تو دستم

 «خوابیده بودیامشب از صمیم قلب دعا کردم ایکاش تو بجای نسرین کنارم»

خورد. بدون اینکه حرفی بزنه از جا بلند شد و به سمت ابوالفضل که سبدو کنار دستم سر دست کفیش تو

 دیوار خونه ی سرایداری رو زمین میذاشت دوید.

دستمو تو سطل آب تمیز آب کشیدم و به عمارت برگشتم. نسرین مثه بچه ها خواب بود. چندالخ مو روی 

یشونیش روندم. پتومو برداشتم و کنار اتاق چشماش بود که آزارش میداد. به آرومی موها رو به سمت پ

 کز کردم و خیره به نسرین غرق در افکارموهوم شدم.



تا سپیده دم بیدار بودم. کم کم پلکام سنگین شد. درازکش  پتو رو دور خودم پیچیدم و خوابم برد. چشم که 

یرسید. از اتاق باز کردم رختخواب نسرین جمع شده بود و هیچ صدایی از طبقه ی پایین به گوش نم

خارج شدم. خواهرامو به ترتیب صدا زدم ولی پاسخی نیومد. از عمارت خارج شدم. بابا قلی که مشغول 

 تمیز کردن محوطه بود به سرعت به سمتم اومد:

 «بیدار شدید آقا جان.. االن میگم باجی صبحونه بیاره براتون»-

 «بقیه کجان بابا قلی؟»-

 «ب آبگیرمردا رفتن شکار. زنها هم ل»-

دوست داشتم بدونم ماجان هم لب آبگیر رفته یا نه. ولی تنها راه دونستنش رفتن به برکه بود. خونواده هم 

از حضورم استقبال میکردن خصوصا که هنوز اسم تازه دامادو یدک میکشیدم و این کارمو به حساب 

 عالقه م به عروس خانم میذاشتن. 

 به سمت عمارت چرخیدم:

 «گیرمیرم لب آب»-

 «صبحونه چی آقا؟- 

 «نمیخورم»-

با عجله لباسامو پوشیدم و به عشق دیدن ماجان خودمو به برکه رسوندم. تصمیم گرفتم کمی شیطنت کنم  

و بترسونمشون. زنها کنار برکه فرش پهن کرده و دوره نشسته بودن. چهره شون واضح نبود. از 

گردوندم زنی بالباس محلی مازندرونی ی چشمحالتاشون  مشخص بود که در حال خندیدن  هستن. هرچ

بین اونا ندیدم. یه دفه چشمم به سیاهی وسط برکه افتاد. خوب که دقت کردم سر یه زن بود. با حدس اینکه 

ماجان در حال آبتنیه پشت  یه بوته ی کوتاهی خودمو مخفی کردم و از ال بالی شاخ و برگاش  مشغول 

 پاییدم.چشمام دادم و  زن داخل برکه رو مو بهحواسهوش و دید زدن شدم.  تمام

چرخید. تنها چیزی که دریافت کردم برق چشماش به واسطه تابیده شدن نور صورت زن به سمتم 

برکه شنا میکرد. از خورشید بود. کم کم حدسم به یقین تبدیل شد که اون زن ماجانه. ماجان به آرومی تو 

زنها دست تکون میداد. هرازگاهی شونه ش رو از آب بیرون می یه طرف به طرف دیگه میرفت و واسه 

 آورد و من مشتاقانه و بدون توجه به اینکه ماجان ناموسه عباسه اونو با چشمام میخوردم. 

ماجان به زنها با دست اشاره کرد. یکی از اونا  با یه چیزی شبیه مالفه به لب آبگیر رفت. ماجان  داخل 

بصورت ضربدری جلوی قفسه ی سینه ش گرفته بود. به سمت زن حوله بدست برکه ایستاد. دو دستشو 

رفت و با هر قدمی که بر میداشت قسمت بیشتری از اندامش در معرض دید قرار میگرفت.  تنها پوششی 

که داشت لباس زیر سبز رنگ براقی بود که نور خورشید برقشو بیشتر میکرد. پارچه رو از زن گرفت 

دوشش انداخت. پشت به خانما و  به سمت من چرخید. دستاشو از جلوی سینه ش و پشت به من روی 

برداشت. موهای نسبتا بلندشو از پشت سر به جلو آورد و با دو دست مشغول تاب دادن موها شد تا آبش 

روزم شده بود، ضربان گرفته بشه . با دیدن صحنه ی روبروم، اونم از زنی که وصالش رویای شب و

گرفت و عرق رو پیشونیم نشست. اونقدر محو اندام ماجان و لذت بردن شده بودم که اگه همون قلبم باال 



لحظه یه خرس بهم حمله میکرد نمیفهمیدم. هرچند اندامش از اون فاصله بوضوح دیده نمیشد ولی خوش 

 اندامیش قابل انکار نبود. آهی از روی حسرت کشیدم و  زیر لب گفتم:

 «نگه میداشتمبودم که  قید همه چی رو میزدم و تو رو واسه خودم کاش اونقدر بی غیرت »-

از پشت بوته ها با کمر خمیده بیرون اومدم و از اونجا دور شدم. از رفتن به سمت زنها منصرف شدم. با 

 اون صحنه ای که دیدم کنترل احساساتم ناممکن بود و منجر به آبرو ریزی میشد.

 باباقلی با دیدنم گفت:با عجله به خونه برگشتم. 

 «چه زود برگشتید آقا؟ خانما هم تو راهن؟»-

 به یه جمله بسنده کردم:

 «نرفتم پیش اونا»-

با عجله خودمو به حموم رسوندم و رفتم زیر دوش آب سرد. بقدری بدنم داغ شده  و حرارت درونم باال 

ز اتاقا رفتم. روی تخت یه نفره ی زده بود که سرمای آبو حس نمیکردم. از حموم که در اومدم به یکی ا

داخل اتاق دراز کشیدم و چشمامو بستم و سعی کردم تا اومدن زنها به آرامش برسم ولی تصویر اندام 

 آروم و قرارو ازم گرفته بود.برهنه ی ماجان پشت پلکام رژه میرفت و

با خنده و سرو صدای خانما چشماشو باز کردم و از اتاق خارج شدم. باالی پله ها که رسیدم  نسرینو  

 مبل کز کرده بود و فین فین میکرد. دیدم که پتو دور خودش پیچیده، رو

 هم باالی سرش وایستاده بود و  غر میزد: مهرانگیز بانو

و آبگیر و آبتنی نکن. به خرجت نرفت که... بفرما، اونقدر که خیره سری... صدبار بهت گفتم نرو ت» -

 «حاال سرما خوردی... دختره ی لجباز

خاطرات ارباب نادر و ناپدید بودن رسول فکر و ذهنش را چنان درگیر کرده بود که انرژی برای انجام 

روحی کارهای روزمره نداشت.  در ذهن هزار بار رسول را به بدو بیراه میکشاند و وقتی درگیریهای 

اش تقلیل میافت به اشکهایش اجازه ی جاری شدن میداد. حداقل انتظارش از زندگی، تحویل کردن سال 

 نو در کنار همسرش بود. 

بقدری دلش گرفته بود و تنهایی آزارش میداد که مصاحبت با ارباب شصت ساله و نبش قبر کردن 

رد سم اسب به روی سنگفرشهای خاطراتش جزو تفریحات مورد عالقه اش شده بود. با صدای برخو

خان بود که چشم به جلوی خانه ی سرایداری دست از رنده کردن پیاز کشید و از پنجره نگاه کرد. خسرو

 عمارت دوخته بود و اسبش دایره وار جلوی ساختمان حرکت میکرد.

 از دیدن مرد تعجب کرد و با خودش گفت:

 این اینجا چیکار میکنه؟ -

ی سر و وضعیت لباسهایش از خانه خارج شد.  خسرو با دیدن شوکا دهنه ی اسب بدون توجه به برهنگ

 را به سمت خانه کج کرد. 



کند که خسرو با دیدن اشک داخل چشم شوکا، سر دماغ قرمز، موهای بافته شده شوکا دهان گشود تا سالم

اعت قبل شانه شده ش که بواسطه ی خروج نرمه موها از اطراف نشان میداد که حداقل بیست و چهار س

 ، تونیک سبزو بلند گلدار و پیژامه ی بنفش تریکو خنده ی بلندی کرد و بدون سالم گفت:

 گریه کردی کوچولو؟-

شوکا  از لحن تمسخر آمیز خسرو شاکی شد. دستانش را به کمرش زد و لب و لوچه اش را کج و کوله 

 کرد:

 بله... دلتنگ شما بودم -

مان شد. به داخل خانه برگشت. هنوز در را نبسته بود که خسرو با لحن از خارج شدنش از منزل پشی

 مردانه و جدی گفت:

 با اربابت کار داشتم-

 شوکا در نیمه بسته را کامال باز کرد:

 از دیشب ازش خبر ندارم... ممکنه رفته باشه تهران-

 خسرو ابرویی باال انداخت:

 یعنی به تو نمیگه که کجا میره؟-

 آمدمو به اطالعش برسونم نه اون.ی اربابت نگفتی نوکرت... این منم که باید رفت وفکر کنم گفت -

 خسرو نگاهی به دور و بر کرد:

 تنهایی؟-

 شوکا سرش را به عالمت بله چند بار تکان داد.

 شوهرت هنوز برنگشته؟-

 شوکا آهی کشید:

 هنوز نه... -

ال حالجی کردن مسئله ای بود. رو به خسرو لحظه ای مکث کرد و چشمانش را تنگ... انگار در ح

 شوکا گفت:

 یعنی تو به تنهایی مسئولیت سرایداری این عمارتو قبول کردی؟-

 شوکا مجددا سرش را به عالمت بله چند بار تکان داد.

 پدری...مادری... برادری که کمکت کنن نداری؟-

 شوکا با لحنی تأثیر گذار گفت:



 طوالنیه!ندارم... نپرس...قصه ش هیچکسو  -

 خبری ازت شوهرت نداری؟ هیچی؟یعنی هیچ-

 شوکا که حوصله اش از سوال و جواب خسرو سر آمده بود با اعتراض گفت:

 هیچ خبری... حتی نمیدونم زنده س یا مرده!-

 خسرو نگاهی پر از تعجب و حیرت به دختر انداخت:

 واال غیرتم واسه مرد خوب چیزیه! -

 سمت در باغ میچرخاند گفت: در حالیکه دهنه ی اسب را به

 امشب چهارشنبه سوریه... میام دنبالت بریم میدون روستا... هرسال همه اونجا جمع میشن.-

خداحافظی نکرده اسبش را به سمت مسیر خروجی راند و بدون برگرداندن سرش به سمت شوکا، بلند  

 گفت:

 کنه... خودش میدونه چی میگم.به اربابت بگو خسرو اومده بود تکلیف اون زمینو معلوم -

شوکا به  مسیر سمهای اسب بر روی سنگفرشها خیره شد و ذهنش درگیر کاری که خسرو خان با ارباب 

 نادر داشت.

نزدیک غروب که شد شوکا بلوز زنانه و شلوار لی که رسول به عنوان سوغاتی از سفر تهران برایش 

تر از روی آتش میپرید. ژاکت مشکی را از رو پوشید و خریده بود به تن کرد. با این مدل لباس، راحت 

 به عمارت رفت تا به ارباب نادر اطالع دهد که آنشب برای مراسم چهار شنبه سوری دعوت شده است.

 در عمارت قفل و چراغها خاموش بودند. حضور خسرو و زری او را از در زدن منصرف کرد. 

 گفت:خسرو با دیدن شوکا خنده ی بلندی سر داد و

 کو شال قرمزت؟-

شوکا نگاه پر اخمی به خسرو انداخت و بدون آنکه حرفی بزند به سمت زری رفت و با او به سالم و 

 احوالپرسی پرداخت.

بودند.  اوهر سه به سمت روستا راه افتادند. خسرو مغرورانه جلوتر میرفت و شوکا و زری هم پشت سر

ریکه شوکا از پذیرفتن دعوت آنها پشیمان شد. هوا تاریک تمام راه زری چرت و پرت گفت و خندید بطو

شده بود که به میدان روستا رسیدند. فضایی باز که در وسط آن میدان بزرگی قرار داشت. مرد و زن، 

 پیر و جوان همه حضور داشتند و با دیدن خسرو خان به سمتش آمدند و با او خوش و بش کردند.

ره گر مردم بود. چندمرد و زن به همراه فرزندانشان به سمت خسرو و شوکا در گوشه ای ایستاده  و نظا

زری آمدند. از صحبتهای خسرو و داداش، داداش گفتن های زری متوجه شد که آن مردها برادرهای 

 خسرو می باشند.



کم کم آتشها بر پا شد و مردم دسته دسته دور آتشها مشغول رقص و پریدن از روی آنها شدند. شوکا با  

 یدن زنانی که در کنار شوهرانشان در حال شادی بودند غم به دلش نشست. در دل گفت:د

 ایکاش رسولم اینجا بود-

مدت کمی بعد از عقدش رسول به سربازی رفت و هربار او را با وعده های امروز و فردا منتظر آینده 

 ای نامعلوم میکرد. آرزوهایی که بر دلش مانده بود،  تمامی نداشت.

 به سمت شوکا آمد:خسرو 

 چرا تنها وایستادی؟ -

 شوکا با چشمان بارانی اش نگاهی به خسرو کرد:

 اینجا نمیشناسم کسی رو-

 شوکا را گرفت:خسرو نگاهی در چشمان اشک آلود شوکا انداخت. دست دراز کرد و مچ دست 

 خدا حواسش به همه هست. غصه نخور!-

 آتشها بود کشاند:شوکا را به سمت آتشی که دورتر از بقیه 

 اونطرف برادرامو خونواده شون هستن. اینجا راحت تریم -

 ادامه داد:

 برادرام ناتنی ان. فقط با زری تنی ایم.-

زری هم خنده کنان  به آتش رسیدند. چشم شوکا به دو مرد افتاد که کنار آتش ایستاده و گرم گفتگو بودند.

 گفت:و پشت سر هم از روی آتش میپرید و مرتبا می

 از منزردی من از تو ... سرخی تو-

خسرو توضیحی در مورد شوکا به حاضرین نداد ولی دو مرد را به نامهای کریم و عبدهللا، به عنوان 

 بهترین دوستانش معرفی کرد.

 خسرو نگاهی به لباسهای شوکا انداخت:

بزنی!  بجنب تا آتیش خاموش چرا از رو آتیش نمیپری؟   اینهمه راه نیومدی که وایستی و به بقیه زل  -

 نشده.

شوکا مقابل آتش ایستاد. چشمانش را بست و  آرزو کرد که  چهارشنبه سوری سال بعد دست در دست 

 همسرش از روی آتش بپرد.

 در همین موقع دستی نیرومند مچ دستش را گرفت و او را به سمت آتش هل داد:

 منتظر نذار... همه میخوان بپرن بقیه رو-



شمانش را باز کرد. خسرو بیرحمانه او را به میان آتش پرت کرده بود. خودش را در یک چشم شوکا چ

 جور کرد و از روی آتش پرید.بهم زدن جمع و

خوشی را دور هم گذراندند هرچند شوکا از گزند متلکها و قلمبه های خسرو خان در امان نبود. شب شب

 بودند. خسرو خنده ی صدا داری کرد و به شوکا گفت:از نیمه گذشته بود. در راه بازگشت به عمارت 

 امشب واست خواستگار پیدا شد... -

 شوکا با شنیدن هر کلمه از دهان خسرو، چشمانش گشاد و گشادتر شد. صدایش را پس سرش انداخت:

 چی گفتی؟ خواستگار؟ کی؟-

 خسرو با صدای بلندتری خندید:

 پرس و جو میکردکریم تو رو  واسه برادرش پسندیده... ازت -

 شوکا جیغ زد:

 تو چی گفتی؟-

در حالیکه میخندید، چند قدم جلوتر رفت و کماکان به خنده خسرو دستانش را در جیب شلوارش کرد و 

 اش ادامه داد:

شوکا که از حرفها و رفتار خسرو عصبی شده بود، گامهایش را بلندتر برداشت و ضربه ی محکمی به 

 پشت خسرو زد:

 چی گفتی؟پرسیدم تو -

خسرو مقابل شوکا چرخید. با دو دستش بازوان دخترک را گرفت و فشار داد، درد  در دستهای شوکا 

پیچید. صورتش را مقابل صورت شوکا آورد. چشمانش را ریز کرد. برجستگی رگ گردنش به وضوح 

 دیده میشد. عصبی جواب داد:

واستگاری رو میدادم تا ببینم وقتی شوهر خیلی دلم میخواست که بهشون نگم شوهر داری و اجازه ی خ-

بی غیرتت میفهمه چه عکس العملی نشون میده... هرچند فکر کنم که اون بی غیرت تر از این حرفاست. 

 وگرنه زن جوونشو تنها و بی کس ول نمیکرد که نصفه شب با یه مرد غریبه تو جنگل قدم بزنه!

لبش را مورد هدف قرار داد. اعتماد شوکا به خان ضربه خیلی کاری بود. حرف خسرو مانند نیش مار ق

 روستا زیر سوال رفته و توسط خود او مانند پتکی به سرش کوبیده شده بود.

بی اختیار اشک از چشمان شوکا جاری شد و بی هدف بنای دویدن گذشت. دست قدرتمند خسرو مجددا به 

 بازوانش چنگ انداخت بطوریکه شوکا به سمت خسرو چرخید. 

 خسرو خیره در چشمان اشک آلود شوکا شد و با تحکم گفت:

 فردا صبح میام دنبالت بریم دم خونه ی شوهرقرمساقتت-



دست شوکا را ول کرد و جلوتر از زنها راه افتاد. شوکا در اوج عصبانیت، سر به زیر اشک میریخت. 

 ی ترش میکرد.عصب«  داداش عید منو میبری خونه ی ننه گلی» زری هم با  تکرار جمله ی 

به عمارت ارباب نادر که رسیدند، شوکا از جلوی خسرو گذشت. نگاه اشک آلودش را به چشمان دریایی 

 رنگ خسرو دوخت. سرش را پایین انداخت و بدون گفتن کلمه ای به سمت خانه ی سرایداری رفت.

به داخل خانه رفت و  خسرو به دنبالش راه افتاد و از پشت سر صدایش زد... شوکا بدون توجه به خسرو

 در را محکم بست. 

خسرو به در بسته خیره شد. سری تکان داد به طرف زری که هاج و واج به رفتارهای برادرش و شوکا 

 مینگریست، رفت.

 دست زری را گرفت و آرام گفت:

 بریم -

 زری دست در دست خسرو، لی لی کنان راه میرفت. خودش را لوس کرد:

بری خونه ی ننه گلی؟ خسرو که خیره ی مسیر جلوی رویش بود، با مهربانی داداش... عید منو می -

 گفت:

 آره...-

صبح زود از خواب بیدار شد. بعد خوردن صبحانه تصمیم گرفت تا سری به عمارت بزند و جویای حال 

 ارباب نادر بشود. قرار بود علی برای تمیز کردن محوطه بیاید. 

خسرو خان افتاد.  خسرو به درخت توتی که به فاصله نچندان دوری در خانه را که باز کرد، چشمش به 

پایش را از پشت به درخت زده و از خانه قرار داشت، تکیه داده، دستهایش را در جیبش کرده، یک 

 مسیر نگاهش به سمت در خانه ی شوکا بود. 

ری از کاهش غم و هنوز حرفهای نیشدار خسرو در گوشش میپچید و علیرغم گریه ی شبانه اش هیچ اث

اندوه درونش دیده نمیشد . شوکا بی توجه به حضور مرد به سمت انباری رفت تا جارو و وسایل مورد 

 نیاز تمیز کردن محوطه را بیرون بگذارد تا علی بدون معطلی وظیفه اش را انجام دهد. 

 صدای خسرو را از پشت سر شنید:

 بریم!-

 شوکا با عصبانیت به سمت صدا چرخید:

 جا؟ک-

 دیشب که بهت گفتم...فکر نکنم فراموشی داشته باشی!-

 شوکا حق به جانب داد زد:

 زندگیم، تنهاییم، بی غیرتی و با غیرتی شوهرم چه ربطی به توی خانزاده داره؟-



 سپس دندانهایش را بهم فشرد و محکم گفت:

 هیچ جا باهات  نمیام -

از دستش به روی زمین رها شدند. همانطور که خسرو به دست شوکا چنگ انداخت. جارو و خاک انداز 

 با عصبانیت قدم بر میداشت و شوکا را که در راه رفتن مقاومت میکرد به سمت خودش میکشید گفت:

ربطش اینه که اگه اونروز صبح اجازه نمیدادم بلور و زری واسه جمع کردن دو مشت قارچ به جنگل -

تو بغلم بود نه اینکه زیر خروارا خاک خوابیده باشه و روم برن و یا خودم همراهشون میرفتم، االن زنم 

 چه بالیی سرش آوردن. نشه به مردم بگم

خسرو ایستاد. چشم در چشم شوکا دوخت. صدایش خشدار شد و چشمانش مواج. سرش را به سمت 

وردن جمع  شده در چشمانش را نبیند. با فشار دادن دست شوکا سعی در فروخدیگری کرد تا شوکا اشک 

 بغضش میکرد. 

 در حالی که از خشم میلرزید  مجددا شوکا را مورد خطاب قرار داد:

اصال میفهمی ناموس آدم دست قاچاقچیای چوب بیفته یعنی چی؟ درک میکنی خواهرت از ترس دچار -

جنون شده باشه و صبح تا شب چرت و پرت بگه یعنی چی؟ حالیت میشه جسد زنتو آش و الش وسط 

جنگل پیدا کنی و شبونه دفنش کنی تا کسی نفهمه چه بالیی سرش اومده یعنی چی؟ میفهمی به خاطر 

 روت به همه دروغ بگی که زنم گم شده یعنی چی؟ آب

چشمان شوکا از فاش شدن راز سر به مهر مرگ بلور و فریاد خشم خسرو در حال پاره شدن بود.  

انگشت خسرو خشمگینانه  به سمت صورتش نشانه گرفت. شوکا جیغی از سر وحشت کشید و سرش را 

 عقب برد.

 اران میکرد:خسرو بی رحمانه او را با حرفهایش تیر ب

به خدا اگه بفهمی... چرا باید بفهمی... دالمصب تو چه میدونی تو  دل من چیه که تا میگم شوهر بی -

 غیرتت رگای شقیقه ت از عصبانیت باد میکنن.

 خسرو دست شوکا را ول کرد و چند قدم به جلو رفت. ناگهان به سمت شوکا برگشت و فریاد کشید:

 نمیفهمی چون تا دلت به درد میاد غمتو با اشکات بیرون میریزی !نمیفهمی چون مرد نیستی... -

خسرو توان ادامه ی بحث را نداشت. بغض بیخ گلویش را میفشرد. آب دهانش را قورت داد تا کلمه ای 

 بگوید:

 تو... تو...-

دیگر نتوانست ادامه دهد. اشک راه یافته به روی گونه هایش زبانش را مهار کرد. به سمت مسیر 

 روجی عمارت گام برداشت. با صدای نه چندان بلندی گفت:خ

 دم در باغ منتظرتم تا بریم خونه ی پدرشوهرت. -

***** 



به فاصله ی دو قدمی از هم لب جاده  ایستاده و منتظر مینی بوس بودند. خلق هردو تنگ بود و هیچ 

 شان  ترمز زد:اصراری به صحبت کردن نداشتند. پیکان استیشن پسر برادر خسرو جلوی پای

 کجا میرید عمو؟سالم.-

 آباد. منزل پدر شوهر شوکا خانم... مشکلی پیش اومده واسه رفع و رجوع میریممیریم طرفای فرح -

 بیاید باال عمو میرسونم-

 مزاحم نباشیم -

 اختیار دارید... ماشین از خودتونه-

 خسرو در کنار راننده و شوکا عقب نشست.

 رضا رو به خسرو گفت:

 هنوز ماشین نخریدی عمو؟ -

پرویزو معالمه کردم. قراره تا قبل عید از تهران بیاره... قول دادم به زری ببرمش پیش  داداشماشین  -

 ننه گلی

 چرا صفر نخریدی عمو؟-

 ماشینش نوئه. مال سال پنجاه و شیشه...  واسه روز مبادا خریدم وگرنه نیازی به ماشین ندارم.-

ستای رسول رسیدند. رضا طبق آدرسی که شوکا داد آنها را سر  کوچه ی نزدیک صالة ظهر به رو

 باریکی پیاده کرد و علیرغم اصرارش برای ماندن و برگرداندن عمویش، خسرو رضایت نداد. 

 خسرو نگاهی به کوچه دراز و باریک کرد:

 خونه شون کجای کوچه ست؟-

 وسطاش-

 اینجا منتظر میمونم...-

پدر رسول به راه افتاد. وقتی به در چوبی رسید، نفس عمیقی کشید و تمام شوکا به سمت خانه ی 

 حرفهایش را در ذهن دوره کرد.

 چند ضربه به در کوبید. بعد چند دقیقه صدای زنی بلند شد:

 کیه؟-

 باز کن زهرا جان... منم شوکا-

د و با دیدن شوکا در حیاط با صدای گوشخراشی باز و زنی همسن و سال شوکا در آستانه ی در ظاهر ش

 متعجب گشت و با تمسخر گفت:



 خبر میدادی گاوی، گوسفندی، چیزی سر میبریدیم! به به شوکا خانم... چه عجب اینورا... -

شوکا که از زبان تند و تیز خواهر شوهرش هیچوقت در امان نبود. در آن لحظه حوصله ی رفتاری 

 ت. با تمام قدرتش  او را به کناری هل داد:مسالمت آمیز و نادیده گرفتن متلکهای او را نداش

 واسه دیدن تو نیومدم... اومدم ببینم پدر و مادرت از رسول خبر دارن یانه!-

 زهرا تعادلش را از دست داد و به روی زمین افتاد.

 شوکا حق به جانب وارد حیاط شد و بلند داد زد:

 ننه رسول...ننه رسول!

 آشنایی به گوش شوکا رسید و او را در جا نگه داشت.به دنبال داد و هوار زهرا،  صدای 

چند بار با نمایان شدن رسول در آستانه ی در ورودی ساختمان، شوکا نگاهش پر از بهت و تعجب شد.

 چشمان گشاد شده اش را با فرض خطای دید باز و بسته کرد. دست و پایش شل شد و زیر لب گفت:

 رسوووول!-

 دیدن شوکا، با تمسخر و لحنی که بویی از مهربانی نمیداد گفت: رسول با چشمانی گرد شده از

 صفا آوردی، بفرما تو غذا حاضره...-

تر آمد و در پاسخ شوکا متعجب از برخورد خواهر شوهرش و سپس سردی رفتار رسول، چند قدم جلو

 سخن نامهربان رسول معترضانه گفت:

 رسوووول!-

حیاط گذاشتند. ننه رسول با دیدن شوکا محکم به روی دستش  در همین موقع پدر و مادر شوهرش  پا به

 زد و با پرخاش گفت:

 کی این دختره ی نجس رو راه داده بیاد تو؟-

شوکا هاج و واج بین نگاهها ماند. بغض بیخ گلویش را گرفت. راه تنفسش بسته شد، اشک از چشمانش 

 سرازیر گشت و با ناله گفت:

 رسول چی شده؟...-

ون اینکه به شوکا مجال ادامه ی صحبت دهد، لنگه دمپایی را از پایش درآورد و با یک پای ننه رسول بد

برهنه به حیاط دوید و همانطور که به شوکا نزدیک میشد آن را به طرف شوکا پرت کرد که از کنار 

 شوکا رد شد.

یافتن نگاهش در مسیر شوکا که آنچه که با چشمانش میدید و با گوشهایش میشنوید باور نداشت با امتداد 

 پرت شدن دمپایی به خودش آمد و در حین گریه فریاد زد:

 رسول... اینا چه مرگشونه؟-



 رسول که روی پله ها ی ورودی خانه بی تفاوت به نظاره ایستاده بود تیزو برنده جواب داد:

 از خودت بپرس که تا چشم شوهرتو دور دیدی افتادی دنبال کثافت کاری!-

 چشمان زن بینوا شدت گرفت و هق هقش بلند شد: ریزش اشک از

 مگه چیکار کردم؟-

ننه رسول به شوکا رسید و به شالش چنان چنگ انداخت که درد  کنده شدن تارهای موی دخترک فریادش 

را بلند کرد. زهرا هم که مشغول بد و بیراه گفتن بود خودش را به مادرش رساند و هردو به شوکا با 

 دست و لگد حمله ور شدند. 

 شوکا بین دست و پای دو زن گیر کرده و فریاد میکشید:

 من گناهی ندارم  -

 یگفت:مننه رسول پشت سر هم  

آبرو واسمون نذاشتی... فکر کردی گند زدی و از چشما قاییم شدی باد خبرا رو نمیاره؟... با هرزگیت -

پدرتو به کشتن دادی و پسر منم بدنام کردی... به امام غریب قسم خورده بودم خودم این لکه ی ننگو از 

 دامن خونواده پاک میکنم

 کا ناله میکرد:شو

 اشتباه میکنید. من کاری نکردم. به خدا راست میگم.حرفمو باور کنید-

 زهرا داد کشید:

چی بود که آوازه ش همه  جا رو پر کرده؟ یه نفر کمت بود با چند نفر پس اون کثافتکاریای روی تشک -

 بودی!

مثل همیشه یک کالغ چهل چشمهای شوکا از شنیدن تهمتهای خانواده ی شوهرش از حدقه بیرون زد. 

کالغ شده بود. تمام سعی و تالشش برای حفظ آبرویش بی نتیجه مانده و داغ ننگ به پیشانی اش خورده 

 بود.  اشک مواج جلوی آن دیدش را تار کرد.

 در بین هق هقش جیغ کشید:

 . بچه م سقط شدبه خانم، بی بی زهرا قسم که کسی بهم دست درازی نکرده... باردار بودم. از پسرتون..-

 ننه رسول لگدی به شکم شوکا زد:

 .خفه شو هرزه... فکر کردی با این داستانا گول میخوریم-

در همین حین لگدی مردانه به کمرش خورد که نفس در سینه اش حبس شد و جیغی از ته دل کشید و 

 صدای خشمگین رسول در گوشش پیچید:



م یکی دیگه رو میخوای تو پاچه ی من جام کنی؟ من غلط کردی که از من باردار بودی... تخم حرو-

 خبر مرگم نبودم چرا به خونواده م نگفتی بارداری

 شوکا بی حال از ضربات و پشت و لگدها نالید:

ترسیدم بگم آبروم بره... تو گفتی سر ماه نشده عروسی میگیریم... منتظر شدم بیای بلکه بی سروصدا -

 پاکم. از ارباب تیمور بپرسین اون از همه چی خبر داره. قضیه فیصله پیدا کنه! به خدا من

 شوکا مینالید و اشک میریخت. زهرا حرف برادرشو ادامه داد:

برفرض بچه هم مال داداشم بوده،دختری که نتونه خونه ی باباش خودشو نگه داره و شکمش باال بیاد به -

 درد ما نمیخوره...

د که بیگناه و پاک است.رسول وخونواده اش کمر به قتلش شوکا فقط اشک میریخت و عجز و البه میکر

بسته بودند. بدون توجه به شرایط روحی و جسمی وخیم شوکا، بی امان او را میکوبیدند. پدر رسول هم 

 خرسند دم در خانه ایستاده و لبخند رضایتمندی بر لبانش نقش بسته بود.

همسرش برای آشنایی با او بیایند. کم کم از دیر خسرو سر کوچه منتظر ایستاده بود که شوکا به همراه 

کرد شوکا نگران شد. مدتی این پا و آن پا کرد شاید خبری از شوکا شود ولی دلنگرانی اش هر لحظه 

بیشتر میشد. مدتی در مسیر کوتاهی قدم زد ولی نه از شوکا خبری شد و نه رسول. صبرش سر آمد و به 

میانه کوچه رسید، همانجا که شوکا از نظرش پنهان شد.  بین درها سمت منزل پدر رسول راه افتاد. به 

چشم میگرداند تا بر اساس حدس خانه ی پدر رسول را تشخیص دهد. ناگهان صدای جیغ شوکا را از 

یکی از خانه ها شنید.  با شتاب به سمت صدا شتافت. به در خانه ی پدر رسول رسید. در را محکم تکان 

مام قدرتش را در پایش جمع کرد و  با لگدی محکم قفل در خانه را شکست و وارد داد. در بسته بود. ت

خانه شد. شوکا را دید که بی حال زیر دست و پای چند نفر افتاده و آنها هم ناجوانمردانه او را مورد 

 هجوم ضربات وحرفهای رکیک  قرار داده اند.

هر سه دست از کتک زدن شوکا کشیدند و با صدای شکسته شدن قفل در و وارد شدن خسرو به حیاط، 

 مبهوت حضور مردی شدند که قامت و لباسش نشانه ی اصیل زادگی اش بود. 

شوکا نگاه گریانش را به چشمان نگران خسرو دوخت. اشک در امتداد کبودیهای صورت و خونهای 

 ت:جاری شده از بینی اش روان بود. در حالیکه هق هقش مانع از صحبت کردنش میشد گف

 به خدا بیگناهم... نذاشتن توضیح بدم...-

 رسول نگاهی پر از تمسخر به خسرو انداخت. سپس  چشم از او گرفت و خطاب به شوکا گفت:

 فاسق جدیدته؟ -

عدم رعایت حرمت و بی ادبی رسول موجب شد که تالش خسرو در فروخوردن عصبانیتش بی نتیجه  

از چشمانش شراره های خشم زبانه میکشید  به سمت رسول  بماند و او  به اوج خشم برسد. در حالیکه

 رفت،  مشتش را گره کرد و فریاد کشید:

 چه ... خوردی تو؟-



تمام نیرویش را در انگشتانش جمع و چنان ضربه ای به چانه رسول وارد کرد که دردی جانکاه در فک  

ن ریخت. ننه رسول و زهرا با دیدن و دهانش پیچید. مشتی خون به همراه یکی از دندانها از دهانش بیرو

این صحنه جیغی از ترس کشیدند، به کوچه دویدند و با داد و هوار و مظلوم نمایی از همسایگان کمک 

 خواستند.

رسول به سمت خسرو حمله ور شد. قبل از اصابت ضربه، خسرو  با دو دست یقه ی پیراهن رسول را 

قه ی لباس را  باال کشید. صدای در رفتن دوختها حاکی از گرفت. دندانهایش را از خشم به هم سایید. ی

پاره شدن یقه بود. خشم درون چشمهای خسرو هر لحظه بیشتر و ترس نفوذ کرده در جان رسول عمیقتر 

 میشد. 

 صدای فریاد خسرو در حیاط پیچید:

 چند ماه بی خبر ول میکنه...  فقط یه بی غیرت زنشو-

 گفت: مکثی کرد و با صدایی بلند تر

 ال اقل بهش مجال صحبت کردن میدادی قرمساق!-

رسول را در حالیکه او را به عقب هل میداد ول کرد. رسول چند قدم به عقب رفت و به پشت  ی یقه

 پرت شد. 

مادر و خواهرش به همراه چند تن از همسایه ها به داخل حیاط آمدند. ننه رسول با سلیطه  بازی و با داد 

 و هوار  سعی در بیگناه جلوه دادن خود میکرد. 

خان نگاهش را بین ننه رسول و دخترش گرداند. همسایه ها چشمهایشان را  هاج و واج بین ظاهر خسرو

میکردند. همگی از غضب النه کرده در چشمان  خاندند و زیر لب نچ نچخون آلود شوکا  و خسرو میچر

 خسرو وحشت کرده بودند. پدر رسول هم با رنگ و رویی زرد شاهد بی آبرویی به بار آمده بود.

خسرو به سمت ننه رسول آمد. نگاه غضبناکی به او کرد. چشم از او گرفت و به سمت زهرا رفت که با  

 وچه ی خونی برادرش نگاه میکرد.چشم دریده به لب و ل

خسرو انگشتش را به سمت خواهر رسول نشانه گرفت. زهرا دستش را روی قلبش گذاشت و هین بلندی 

 از ترس کشید. خسرو لبانش را با زبان تر کرد:

 نترس... نامردا دست رو زن بلند میکنن-

 سپس رو به پدر رسول فریاد کشید:

 ه انقدر نامرد و بی غیرته؟بچه ت سر سفره ی کی بزرگ شده ک-

به سمت شوکا رفت که با رنگی پریده و صورتی خون آلود و کبود بی حال روی زمین افتاده بود. خم شد 

 و دستش را به سمت شوکا دراز کرد:

 پاشو بریم دختر-



شوکا سرش را از روی زمین بلند کرد و چشمان بارانی اش را به نگاه خسرو دوخت.  یک دستش را به 

خسرو قالب کرد و دست دیگرش را روی زانویش گذاشت و بلند شد. لباسش از چند جا پاره شده  دست

 بود.

 ننه رسول جیغ زد:

 میکنیماز دستتون شکایت -

خسرو دست شوکا را ول کرد به سمت مادر رسول آمد. دست دراز کرد و از پشت شالش را به همراه 

ل آخی از درد کشیده شدن موهایش گفت و دستش به  موهای بافته اش گرفت و به عقب کشید. ننه رسو

سمت بافته ی موهایش رفت و آن را گرفت تا از دردش کم شود. خسرو چشمهای غضبناکش را در چشم 

 زن دوخت:

مطمئن باش که شکایتت به هیچ جا نمیرسه... ولی اگه بفهمم پا به پاسگاه گذاشتین کاری میکنم که خونه -

آواره ی شهرا بشین... حتما آوازه ی دستگیری و مرگ  قاچاقچیای چوبو و زندگیتونو ول کنید و 

 شنیدید...؟

 خسرو سکوت کرد و منتظر  پاسخ زن شد.

 صدایی از ننه رسول در نیامد.

 فریاد زد: مجدداخسرو 

 شنیدید؟-

 مادر رسول با صدایی لرزان که ناشی از ترس بود گفت:

 ها... ها... شنیدیم-

 کرد. با لحنی آرامتر ولی تأثیرگذارتر گفت: خسرو موهای زن را ول

 سردسته ی مبارزان بودم.-

مو به تن افراد حاضر در آنجا من جمله رسول راست شد. داستان دستگیری و مرگ چند تن از 

قاچاقچیان چوب چیزی نبود که کسی در آن منطقه نداند. از طرف دولت تعدادی برای دستگیری 

و برای مدتی جنگل در آرامش کامل به سر میبرد و درختان در شرایطی قاچاقچیان گماشته شده بودند 

 امن و امان و محفوظ از اره های چوب بری بودند. 

پدر رسول به داخل خانه رفت و بعد چند لحظه شناسنامه بدست به سمت شوکا آمد. با دستانی لرزان 

 شناسنامه را بهمراه کاغذی به شوکا داد:

 ر... فقط زودتر از اینجا بروآزادی دختبیا بگیر تو-

شوکا شناسنامه را باز کرد. صفحه ی دوم سفید بود. نگاهی پرسشگرانه به رسول کرد. رسول خونسرد 

 گفت:



 به نفعت شد... وقت نکردم شناسنامه ها رو ببرم دفتر ثبت واسه وارد کردن اسمامون-

که شوهرش در تمام دوران  در طول این مدت و با رفتار آنروز رسول، به شوکا ثابت شده بود

چه آسان همه چیزش را در عشق به او باخته بود. تای کاغذ را باز ازدواجشان او را به سخره گرفته و او

 کرد طالق غیابی صادر شده بود.

 ننه رسول خودش را وسط انداخت:

 واسه رسول دختر دیدیم -

 جوشید. رو به خسرو گفت:اشک از چشمانش حرف کاری تر از آن بود که شوکا تاب آورد. 

 بریم -

 در حالیکه لنگان لنگان به سمت در میرفت رو به همسایه ها کرد:

 فیلم خوبی بود واسه جار زدن تو کوچه ها!-

 از خانه خارج شد و به دنبالش خسرو پا به کوچه نهاد.

ظلمی که خسرو نگاهی به صورت ضربدیده و لباسهای پاره ی شوکا کرد. قلبش پر از اندوه شد از 

 روزگار در حق این دختر بینوا روا داشته است. مهربانانه پرسید:

 بریم درمانگاه؟-

 شوکا  سپاسگزارانه به خسرو نگاه کرد:

 نه... ضرورتی نداره... فقط سر راه از عطاری دوا گلی بخریم واسه زخمام-

که برمیداشت حکایت از مجددا خسرو دخترک را انداز و ورانداز کرد. تغییر شکل صورتش با هر گامی 

پیچیده شدن درد در کمر و پاهایش بود. به شوکا نزدیکتر شد. دستش را به دور شانه اش حلقه کرد و او 

 را به سمت خودش کشید:

 بهم تکیه کن تا ضربدیدگی پات بدتر نشه-

نمیکرد  گویی که از عالم غیب تکیه گاهی قدر برای شوکا فرستاده شده بود. در آن لحظه به چیزی فکر

اال آرامش روحی و جسمی اش. به ساعد خسرو چنگ انداخت و سرش را به شانه ی مردی که در عین 

 غریبگی از هزاران دوست برایش آشناتر شده بود تکیه داد.

 خسرو با غیض گفت:

 حیف اسم رسول و زهرا واسه اونا-

 زیر لب زمزمه کرد:

 میبرمتون خونه مادر بزرگم ننه گلی...خونه ی ما. تعطیالت عید هم با زری  امشب میریم

 شوکا زیر لب نالید:



 ارباب چی؟ اجازه نمیده...-

 خسرو حلقه ی دستش را به دور شانه ی شوکا تنگتر کرد:

 شششش... به هیچی فکر نکن. خودم میام اجازه ت رو میگیرم.-

سکوت گذراندند. به جاده تمام مسیر روستا به جاده را بدون توجه به نگاههای پر حیرت روستاییان در 

 که رسیدند خسرو ماشین دربست گرفت. با سوار شدن به ماشین، خسرو گفت:

 آخ آخ... دوا گلی یادمون رفت-

 شوکا لبخندی مهربان بر چهره ی خسرو پاشید:

 مهم نیست... خونه دارم-

 هوا رو به تاریکی بود که به عمارت ارباب نادر رسیدند. خسرو به سمت عمارت رفت:

 ببینم عوض کنی منم برم اربابتوتا لباساتو-

 نیم ساعتی طول کشید تا شوکا زخمهایش را شستشو داد و لباسهایش را تعویض کرد.

 با خروجش از منزل، خسرو را دید که سرگرم وارسی اطراف عمارت بود. 

 به آرامی به خسرو نزدیک شد. خسرو با دیدن شوکا لبخندی زد و گفت:

 ود.چراغا هم خاموش... فکر کنم اربابت هنوز برنگشتهدر عمارت قفل ب-

 شوکا شانه ای باال انداخت:

 چند روزه ندیدمش-

هر دو پیاده  به سمت باغ شکوفه های بهار نا نج که در فاصله ی نچندان نزدیکی از عمارت ارباب نادر 

 قرار داشت به راه افتادند.

خش گامهای خسرو و شوکا و جیرجیرک به  هوا کامال تاریک شده بود. صدایی غیر از صدای خش

 گوش نمیرسید. 

ناگهان خسرو ایستاد. رو به شوکا چرخید. با دو دست شانه هایش را گرفت و با چشمان دریایی اش که 

 مهربانی در آن موج میزد پرسید:

 دوست دارم بدونم تو این مدت چی بسرت اومده و خونواده ی رسول از چی حرف میزدن-

 زیر انداخت:شوکا سر به 

 اجازه میدی سر یه فرصت مناسب برات تعریف کنم-

 خسرو سرش به نشانه ی تایید تکان داد و راه افتادند. 

 تمام چراغهای عمارت شکوفه های بهارنارنج روشن بود.خسرو زیر لب گفت:



 باز زری عروسی گرفته-

در نشسته بودند چشمانش برقی زد با هم وارد خانه شدند. خسرو با دیدن مرد و زنی که روی مبل مقابل 

 و با قدمهای بلند به سمت آنها رفت:

 به به عمو جان... صفا آوردید...از این ورا-

 مرد آغوش گشود و خسرو را در آغوش گرفت:

سالم خسرو جان... دو هفته ای میشه ازت بیخبریم. دلمون واست تنگ شده بود... با معصومه تصمیم -

 گرفتیم بیایم به دیدنت. 

در همین موقع در یکی از اتاقها باز شد و زری به همراه دختری با سن و سالی حدود بیست و هفت یا 

هشت سال قدم به سالن گذاشتند. زری با دیدن شوکا با عجله به سمتش آمد. متوجه صورت زخمی شوکا 

 شد و گفت:

 گرگا بهت حمله کردن؟ -

 سپس خنده ی بلندی کرد و رو به خسرو گفت:

 ایندفه موفق شدی ولی زن داداش بلورو نتونستی از دست گرگا نجات بدی-

 سپس به دختر جوان با دست اشاره کرد:

 بیا خاتون... -

 شوکا را با دست نشان داد:

 این شوکاست. داداشم از دست گرگا نجاتش داده... -

 احوالپرسی کرد.خاتون با دیدن شوکا در کنار خسرو رو ترش کرد و با اکراه با شوکا سالم و 

 زری سرش را بیخ گوش شوکا آورد:

 قراره خاتون زن داداشم بشه... خودم به خسرو اصرار کردم.-

 

********** 

تلویزیون سیاه و سفید دیواره چوبی در حال پخش اخبار مربوط به انقالب و تغییر و تحوالت کشور بود. 

تخوابشان دراز کشیده  بودند و شوکا گیج شوکا به همراه خاتون و زری در یکی از اتاقها، درون رخ

خواب گوش سپرده بود به صحبتهای خسرو و عمویش که در سالن مشغول تفسیر اوضاع سیاسی روز 

 بودند. 



خاتون و زری هم سر در گریبان هم فرو برده بودند و هر چند دقیقه صدای خنده شان بلند میشد. با توجه 

مورد مسائل سیاسی کشور، کنجکاو شد که در مورد ناجی اش به بالغت و فصیح بودن کالم خسرو در 

 تحقیق کند.  به سمت زری چرخید:

 زری-

 ها...-

 داداشت تا کالس چندم خونده؟-

داداش خسروم دیپلم داره... درسش که تموم شد بهش گفتن آقا مدیر مدرسه ی اینجا بشه ولی داداشم گفت -

 حوصله سر و کله زدن با بچه ها رو نداره!

 نجکاوی شوکا برای خاتون خوشایند نیامد و با غیض گفت:ک

 زری میخوابم بخوابم... یواشتر حرف بزن-

 زری بی مقدمه به شوکا گفت:

خاتون که زن داداشم بشه دیگه شبا تنها تو اتاق نمیخوابم... خودش بهم گفت اگه زن خسرو بشه شبا میاد -

اال و بال خاتون باید زن داداشم بشه... قرار شده  بعد  پیشم میخوابه. منم به داداش خسرو اصرار کردم که

 برداشت برنجا عروسیشونو بگیرن

 شوکا خمیازه ی بلندی کشید و زیر لب گفت:

 به همین خیال باش که شبا شوهرشو ول کنه و بیاد پیشت بخوابه-

 مجددا صدای خاتون بلند شد:

 زری بسه دیگه... بگیر بخواب-

نیش میزد و خواب از چشمانش ربوده بود. در جایش نشست و بی مقدمه رو  مار حسادت وجود خاتون را

 به شوکا گفت:

 از کجا خسرو رو میشناسی؟-

 شده بود، یکی از چشمانش را باز کرد: شوکا که تازه چشمهایش گرم

 با اربابم آشناست-

 دلیلی نمیدید که سفره ی دلش را برای یک زن غریبه باز کند.

 تمسخر گفت:خاتون با حالت 

 رعیتی؟-

 جواب داد:شوکا محکم 



 بله... با اجازه تون میخوام بخوابم-

 خاتون بدون توجه به جمله ی پایانی شوکا گفت:

 صورتت چی شده؟-

شوکا روز سختی را پشت سر گذاشته بود و تنها چیزی که در آن لحظه نیاز داشت خواب و آرامش بود. 

 برای خاموش کردن خاتون جواب داد:

 مگه نشنیدی زری گفت دست گرگا بودم؟-

بدون اینکه منتظر واکنش خاتون نسبت به جوابش شود، پشت به او کرد و خودش را به دست فرشته ی 

 خواب سپرد.

صبح روز بعد که از خواب بیدار شد، با دیدن آفتاب پهن شده به وسط قالی فهمید نزدیک ظهر است. 

است. لباسش را مرتب کرد و از اتاق خار ج شد. زری و خبری از زری و خاتون نبود. از جا برخ

خاتون در آشپزخانه مشغول تهیه نهار و شستن استکانهای صبحانه بودند. شوکا سالم کرد و با اشاره ی 

زری به سمت سماور رفت و برای خودش یک استکان چایی ریخت. خاتون به سمتش آمد و دستمالی را 

 ی گفت:به دستش داد و از جایگاه باالتر

 قربونت، چاییتو که خوردی اتاقا رو  گردگیری کن-

شوکا لحن و کالم خاتون را کامال میفهمید. از بچگی با این مدل صحبت کردن آشنا بود.  خانزاده ای بود 

که از روز قبل احساس غلطی نسبت به شوکا پیدا کرده بود. چه خیال واهی در سر داشت که خان یک 

 شود که او را نفرین شده مینامید... روستا عاشق دختر رعیتی

سرش را به عالمت چشم تکان داد. به سمت در چرخید که دستی پارچه را از بین انگشتانش خارج کرد. 

نگاهش در چشمان معترض خسرو قفل شد. خسرو با جدیت کامل خاتون و زری را مورد خطاب قرار 

 داد:

 کاری تو این خونه انجام بده شوکا اینجا مهمونه... تا اجازه ندادم حق نداره-

 شوکا آرام و سربزیر گفت:

 مهم نیست... کمکشون میکنم-

 خسرو کمی صدایش را بلند کرد:

 همینکه گفتم... -

حس غریبی بر وجود شوکا رخنه کرد. حس منحوس بودن... نفرین شده بودن و متهم شدن به عمل انجام 

در چشمهایش جوشید.  چشمان اشکی اش را به نگاه نداده...حس بدنام شدن نزد یک مرد غریبه... اشک 

 سرد و نافذ خسرو دوخت... ته چشمها سرِد سرد بود... مانند زمهریر...

بدون کالمی از آشپزخانه خارج شد و به سمت اتاق رفت تا وسایلش را برای بازگشت به عمارت ارباب 

 نادر جمع کند.



کجا »مقتدرانه ی خسرو از پشت سر که میگفت از کنار خسرو عبور کرد و به سمت در رفت. صدای 

 او را در جا نگه داشت. سرش را به سمت خسرو چرخاند. دندانهایش را بهم فشرد:« ؟

 به تو ربطی نداره-

از در خانه خارج شد. پا به روی اولین پله نگذاشته بود که خسرو از پشت ساعدش را گرفت و به سمت 

مت خسرو و دردی که به دنبال آن در مفصل بازویش احساس خودش کشید. با کشیده شدن دستش به س

 کرد داد بلندی کشید. صدای آمرانه ی خسرو بیخ گوشش پیچید:

بار آخرت باشه اینطوری جوابمو میدی... حاال هم مثه یه دختر خوب برمیگردی خونه... بعد نهار خودم -

 هر جا خواستی میبرمت

کرده بودند به ستوه آمده بود . دلش آزادی میخواست... نه اینکه شوکا  از اینکه تمام عمر برایش سروری 

 برای هرکارش به کسی جواب پس دهد. دستش را از دست خسرو بیرون کشید و با اعتراض گفت:

 ولم کن... میخوام برم خونه م-

 خسرو جلوی شوکا چرخید. در چشمانش غیر از خشم چیزی دیده نمیشد:

 گفتم برگرد-

 ترک حلقه زد. با لحنی ملتمسانه گفت:اشک در چشمان دخ

 کاری به کارم نداشته باش... بذار به درد خودم بمیرم-

 از کنار خسرو گذشت و در حالیکه اشک میریخت، دوان دوان از باغ شکوفه های بهار نارنج خارج شد.

 تمام روز را به استراحت و کمپرس سرد کردن تورمهای صورتش پرداخت. با روشن شدن چراغهای

 عمارت ارباب نادر، دلش به سمت آنجا پر کشید. دلتنگ داستان زندگی اربابش بود. 

 ارباب نادر برگشته بود...

با دیدن چهره ی زرد و بهم ریخته ی شوکا به سمتش آمد. دستش را زیر چانه ی شوکا گذاشت و سرش  

 را بلند کرد. نگاهی به چشمان آهووش دختر کرد. مهربان پرسید:

 ال رو سرت آورده؟کی این ب-

 شوکا سر به زیر انداخت:

 شوهرم-

 ارباب زیر لب نجوا کرد:

 خدا لعنتش کنه-

 ارباب نادر به سمت دیگر هال پذیرایی چرخید:

 وقتم محدوده... باید هرچه زودتر این قضیه رو تموم کنم-



 ادامه داد:

ارد اتاق شد بدون سالم و با نسرین که از غرغرای مامانش شاکی شده بود به طبقه باال اومد. وقتی و-

خشم از اینکه اونو به جای ماجان گرفته بودم و احساساتم با دیدن تن برهنه ش واسه ماجان به غلیان 

 افتاده بود بهش توپیدم:

 «تو برکه شنا کردی؟»-

 از لحن صحبت کردنم متعجب شد:

 «آره... مگه چی شده؟»-

 «جلو هزار تا چشم؟»-

 گشاد کرد:چشماشو

 «از خانما کسی اونحا نبود... به خواهراتم سپرده بودم هوامو داشته باشنغیر »-

 با عصبانیت گفتم:

 «اگه یکی الی بوته ها قاییم میشد و تن و جون لختتو میدید چی؟»-

 نگاه عاقل اندر سفیهانه ای بهم کرد:

 «تو از کجا میدونی بدون لباس شنا کردم؟»-

 و جور کردم:به تته و پته افتادم. زود خودمو جمع 

 «همینطوری گفتم»-

 نسرین پوزخندی زد و ادامه داد:

 «چی غیرتی شدی!»-

به سمت رختخوابا رفت تا جاشو بندازه. از جوابای نقدش حرصم میگرفت. همیشه همینطور بود تیز و 

 زرنگ... دنبال بهونه میگشتم تا باهاش بحث کنم. فریاد زدم:

 «دت داری جا میندازی؟کسی نیست رختخوابا رو پهن کنه که خو»-

 نگاه ناباورانه ای بهم کرد:

چت شده امشب؟ به کی بگم بیاد؟ باجی که بارداره... صبح هم عباس اومد دنبال ماجان و باهم رفتن »-

 «خونه شون... بگم مامان خودم بیاد یا مامان تو؟

 رختخواب را به وسط اتاق آورد و عصبی گفت:

 «پهن کنم کنار جاموبرو»-



کردم و به ریشم خندیدم که از صبح با توهم دیدن ماجان زمان گذرونده بودم در حالیکه اصال سکوت 

 ماجانی در کار نبود.

اونشب نسرین دچار سرماخوردگی بدی شد. نیمه های شب بود که با صدای ناله کردنش بیدار شدم. به 

میگفت. از حرارتی که از   سمتش رفتم. یه چیزایی زیر لب میگفت. گوشمو به دهنش چسبوندم . هذیان

 بدنش ساتع میشد احساس گرما کردم.

دستمو رو پیشونیش گذاشتم. به جرات میتونم بگم که حداقل سی و نه درجه تب داشت. به سرعت به 

آشپزخونه رفتم و یه ظرف آب با دستمال آوردم. دستمالو خیس میکردم و رو صورتش و دستاش میذاشتم. 

کار بودم. نسرین هذیان میگفت و بین حرفاش ازم تشکر میکرد. دیدم اینطوری شاید ده دقیقه مشغول این

 تبش پایین نمیاد. بهش گفتم:

 «کمکت میکنم بریم حموم پاهاتو از زانو به پایین بشوری. شاید تبت اینطوری زودتر پایین بیاد» -

به حرکت نبود. به گرفتم و به سمت حموم داخل اتاق کشوندم. از ضعف و بی حالی قادر زیر بغلشو

 سرعت تو حموم روی صندلی گذاشتمش. آبو ولرم مایل به سرد کردم و وادارش کردم پاهاشو بشوره.

 ان شربت خنک برگشتمبا عجله به آشپزخونه برگشتم  و با یه لیو

 به اتاق که برگشتم، نسرینو دیدم که تو رختخوابش نشسته و با مالفه پاهاشو خشک میکنه.

د شیرینی رو لبش اومد که لپای گلی رنگ تبدارشو بیشتر تو چشم آورد. نگاهم کشیده شد به با دیدنم لبخن

سمت بدنش که از بین دو تا دکمه ی باز بلوزش دیده میشد. نسرین مسیر نگاهمو دنبال کرد و متوجه باز 

 بودن دکمه های پیرهنش شد. دست برد تا اونا رو ببنده که گفتم:

 «بذار باز باشن»-

 ناباورانه دستش شل شد و پایین افتاد. نگاه حیرت زده شو به چشمام دوخت. ادامه دادم: نسرین

 «تب داری... اینطوری خنک میشی»-

ولی ته دلم میدونستم که از صبح حسم به نسرین یه جورایی عوض شده و وقتی کنارشم بودنش برام 

 ز کاراش ایراد بگیرم.بیتفاوت نیست... جالب بود که همش دوست داشتم بهش گیر بدم و ا

فردای اونروز به تهران برگشتیم. واسه دیدن ماجان دلم قیلی ویلی میرفت ولی نه به شدت قبل. با خودم 

گفتم اگه دیدمش چه بهتر .... ندیدمش هم اشکالی نداره... با یادآوری خاطره ی دم برکه ناخودآگاه به 

رم بود و در این مدت چند ماه لجبازانه سمت نسرین نگاه میکردم. زنی که شرعی و قانونی همس

 سربودنش به ماجان رو نمیدیدم. کم کم  برتری هاش واسم رنگ میگرفت.

چند روز از بازگشتمون به تهران میگذشت... دیگه دلم نمیخواست شبا تا دیروقت اداره باشم. وقتی هم به 

ش یه بحثی پیش میکشیدم. غرورم خونه برمیگشتم و نسرین رو نمیدیدم بهونه گیری میکردم و با اومدن

اجازه نمیداد که از تغییرات احساساتم مطلع بشه. نسرین هم کما فی السابق رویه خودشو تو زندگی داشت. 

کم کم متوجه شدم که لباسای اتو کشیده م، پخته شدن غذاهای مورد عالقه م توسط بانو و خیلی چیزای 

 دیگه زیر نظر نسرین انجام میشده.



مبل نشسته بودم و روزنامه میخوندم.  مدتی بود که چشمام خیلی زود از روزنامه خوندن  یه شب روی

خسته میشد. روزنامه رو به کناری پرت کردم و تو مبل فرو رفتم و مشغول فکر کردن به تغییرات ایجاد 

مو به شدم . تو حال خودم بودم که داد نسرین رشته افکارمو پاره کرد. با عجله خود شده در وجودم

آشپزخونه رسوندم. دست نسرین حین دم کردن چایی واسه من  به کتری آب جوش چسبیده و سوخته بود. 

دستشو با دست دیگه ش گرفته بود و محل سوختگی رو فشار میداد. با عجله دست آسیب دیده ش رو تو 

ماجان متفاوت دست گرفتم. ناگهان متوجه نرمی دست و ظرافت انگشتانش شدم. چقدر با دستای درشت 

بود هرچند بوی گل یاس نمیداد. دستشو بین دو دستم گرفتم کمی فشار دادم و به سمت لبام آوردم. بوی 

 خوشی تو بینیم پیچید. دستاشو به لبام چسبوندم و بوسه ی آرومی روش زدم. 

نگاهش نسرین با چشمهای گرد شده و دهن نیمه باز بهم نگاه میکرد. سرمو باال آوردمو نگاهمو به 

 کنار گذاشتم و با لحن سپاسگزاری گفتم:دوختم. غرور و مردونگیمو

 «دوست ندارم واسه کارام بهت آسیب برسه»-

هردو فراموش کرده بودیم نسرین دستش سوخته...  همسر زیبام سرشو پایین انداخت. احساس خجالت رو 

 خواب انداخت و در بست.صورتش نمایان شد. دستشو از دستم بیرون کشید و خودشو تو اتاق 

ابطه م با نسرین صمیمی تر و گرمترشده بود. وقت بیشتری واسه ش  میذاشتم انگار به خودم فرصت ر

داده بودم تا اونو بهتر بشناسم. به مجلس عروسی پسر یکی از همکارام دعوت شدیم. عروس خانم دختر 

 س خانم گرفتن.یکی از ثروتمندای شمالی بود و مجلسو تو ویالی بزرگ پدر عرو

 از شاه مملکت گرفته تا خدماتی دربار همه دعوت بودن. یه مجلس شاهانه و اعیونی.

شاید اولین دفه بود که از همراهی نسرین در مسافرت به شمال خرسند بودم. روز قبل از مجلس به 

  عمارت اومدیم. ساعاتی رو با هم کنار دریا و صحبت در مورد خاطرات بچگیامون گذروندیم.

دلم میخواست ماجان رو ببینم نه به خاطر اینکه احساساتم مثل قبل بود بلکه میخواستم بهش بگم نسرینو 

دوست دارم و دلم میخواد مادر بچه هام باشه و ازش تشکر کنم که در برابر احساسات  و هوسام همراهیم 

 نکرد.

آرایشی که داشت خیلی متفاوت شده بود. وقتی وارد مجلس شدیم، تقریبا همه نسرین در لباس زیبا و با

رجال دربار به همراه همسر و فرزندانشون اومده بودن. تا حاال به چنین مجلس شاهانه ای دعوت نشده 

گرامافون واسه مآقایون در کنار هم و مهمونای خارجی هم دعوت شده بودن. از سیستبودم. خانما و

 و رقاص هم دعوت شده بودن.  موسیقی استفاده میشد. چند تا خواننده خانم

بعد شام به خاطر حضور مهمونای خارجی موسیقی مالیمی گذاشتن و از آقایون دعوت شد که با 

 همسراشون برقصن. مجلس هم بر اساس رسم و رسوم ایرانی بود و هم مطابق میل مهمونای فر نگی.

 مهمونای فرنگی به وسط اومدن و با همسرانشون رقص تانگو رو شروع کردن.  ابتدا

 رو به نسرین گفتم:

 «دوست داری برقصی؟»-



گرفتم و به وسط سالن رفتیم. دست سمت چپمو دور کمرش سری به عالمت رضایت تکون داد. دستشو

. چشمامو به چشمای حلقه کردم و دست سمت راستمو باال آوردم. کف دست راستشو تو دستم گذاشت

زیبای مثل شبش دوختم و با یه چرخش آروم رقص رو شروع کردیم. تمام مدت نگاهش در نگاهم قفل 

بود. حس تازه  جوونه زده نسبت به نسرین در وجودم ریشه دووند و شاخ و بر گ گرفت. نسرین نگاه از 

 چشمام برنمیداشت و منم مشتاقانه به اون چشم دوخته بودم. 

چه مدتی رقصیدیم. وقتی به خودمون اومدیم که آهنگ تموم شده بود و حاضرین واسه رقصنده ها  نمیدونم

کف میزدن. سرمو نزدیک گردنش کردم و بوی ادوکلن خوشبوشو با نفسی بلند به ریه م کشیدم. لبامو 

 کنار گوشش بردم. بوسه ی آرومی رو الله ی گوشش زدم و گفتم:

 «ممنونم صبوری کردی»-

ای شب بود که به عمارت برگشتیم. مدتی صرف تعویض لباسامون شد. وقتی وارد اتاق شدم، نیمه ه

 نسرین تو رختخواب خوابیده بود. کنارش دراز کشیدم وآهسته گفتم:

 «نسرین؟»-

چشماشو باز کرد. چشماش خمار بود و این آتیش منو تندتر میکرد. از لحن و کالمم خواهشم رو فهمید. 

 و با آرامش گفت: نگاهی بهم انداخت

 «بذار یه وقت دیگه... خواهش میکنم»-

چشماشو بست. و خودشو بهم نزدیک کرد.دستمو باز کردم و همسرمو در آغوش کشیدم. طبیعی بود که 

 نسرین باید ناز میکرد و منم ناز میکشیدم. 

االی پله ها نگاه شدم و از بصبح روز بعد با سرو صدایی که از پایین میومد بیدار شدم. از اتاق خارج

 کردم. ماجان بود. چقدر از دیدنش شاد شدم. بهترین زمان بود که خودمو رها کنم.

 با عجله از پله ها پایین اومدم و صداش کردم:

 «ماجان؟»-

 «میز صبحونه رو میچیدم سالم آقا... ببخشید بیدارتون کردم.»-

 «کارت داشتم»-

 «که بریم خونه بفرمایید آقا... االن احمد میاد دنبالم»-

پرت شد روم... نتونستم گرفتم و به سمت خودم کشیدمش. یه دفه پاش گیر کرد به ریشه قالی ودستشو

خودمو کنترل کنم و از پشت رو زمین افتادم و ماجان هم به شکم روی من افتاد و دستم به دورش حلقه 

تی نه چندان کوتاه منو مسخ خودش شد. لحظه ای نگاهم در چشمای تیله ایش افتاد. همون چشمایی که مد

 کرده بود. 

 در همین موقع احمد، داداش عباس وارد عمارت شد و با دیدن منو ماجان در اون وضعیت داد زد:

 «زن داداش...»-



با داد احمد به خودمون اومدیم. ماجان به سرعت از جا بلند شد و بدون اینکه نگاهی بهم بندازه به سمت 

 به باالی پله ها افتاد... نسرین در حال مشاهده ی منو ماجان بود. در عمارت دوید. چشمم

از جا بلند شدم و خودمو به سرعت به طبقه ی باال رسوندم تا واسه نسرین جریانو توضیح بدم. با رسیدنم 

 به آخرین پله نسرین به سمت اتاق رفت و بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه گفت:

 «برمیگردیم تهران»-

 سرافکنده گفتم:

 «باید واست توضیح بدم... کامال اتفاقی بود... پاش به فرش گیر کرد و باهم افتادیم»-

 توجهی بهم نکرد. 

 معترضانه گفتم:

 «بهم گوش کن... راست میگم»-

 چرخید و جدی گفت:به سمتم

 «شنیدم... برمیگردیم تهران»-

داد و هوار احمد از کنار خونه ی سرایداری لباس راحتیمو عوض کردم و از عمارت بیرون زدم. صدای 

 شنیده میشد که میگفت:

 «مرد نباشم جریانو به عباس نگم»-

 به سمت احمد رفتم و دست انداختم به یقه ش:

 «چته داد و هوار راه  میندازی؟»-

رگای گردنش ورم کرده بودن و صورتش از عصبانیت سرخ شده بود. یقه شو از دستم آزاد کرد و به 

 فریادی از خشم کشید:سرم 

 «بی ناموس...»-

قبل از اینکه خودشو کامال از دستم رها کنه کشیده ی محکمی زیر گوشش زدم.از دستم فرار کرد و  به 

 سرعت خودشو به سمت مسیر خروجی رسوند و صداشو  پس سرش انداخت:

 «رسوات میکنم...»-

ست دادن بودم. زندگی ماجانی که هیچوقت همه چی خراب شده بود. نسرینو بدست نیاورده، در حال از د

مال من نبود بهم ریختم. با افکاری پریشون و اندوهی سنگین از نتیجه سماجت و پافشاری روی عمل 

 نادرستم از باغ بیرون رفتم و به قدم زدن پرداختم شاید که راه حلی پیدا میکردم.

خسته و درمونده  به عمارت برگشتم. مغزم قفل کرده بودو ذهنم کار نمیکرد بطوریکه بعد دو ساعت 

 چیزی رو جلو روم دیدم که اگه تو خواب میدیدم سکته میکردم. 



ماجان رو زمین افتاده، لباساش پاره و خاکی  و سرو صورتش کبود و خونی بود. کف زمین پر از خون 

که مبادا به ماجان بود. زن بیچاره از درد به خودش میپیچید. باجی و باباقلی جلو عباس رو گرفته بودن 

حمله ور بشه.خونواده ی عباس هم در حال بدو بیراه گفتن بودن و هرچی فحش زشت و ناموسی بود به 

 ماجان و منو خونواده م نثار میکردن.

 خودمو به عباس رسوندمو فریاد زدم:

 «چه خبرته؟ دختر بیچاره رو آش و الش کردی؟»-

جفت شد. خودشو از دست بابا قلی و باجی آزاد کرد و با یه قدم نعره ای به سرم کشید که دو تا پام به هم 

 خودشو به سمتم رسوند و ناغافل یه مشت به چونه م زد که طعم شور خونو تو دهنم احساس کردم.

 باباقلی و باجی با چشمایی گریون خودشونو به عباس رسوندن و دستاشو گرفتن.

 عاجزانه گفت: باباقلی در حالیکه اشک رو صورتشو پر کرده بود

 «برو ارباب... بیشتر از این بی آبرومون نکن... تو رو به امام غریب برو...»-

 چشمام جمع شد و زیر لب گفتم:نگاه ملتمسانه و اشک چشم بابا قلی حالمو دگرگون کرد. اشک تو

 «خدا لعنتت کنه نادر»-

چرخوندم. نگاه شماتت باری بهم کرد سرمو به سمت ماجان که تو خاک و خون از درد به خودش میپیچید 

و لباشو باز کرد تا حرفی بزنه ولی منصرف شد. دو مرتبه دهنشو باز کرد. از رو حرکت لباش فقط 

 «بچه م»فهمیدم که گفت 

به عمارت که برگشتم نسرین روی مبل نشسته و چمدونش جلو پاش بود. با ورودم از حالت تفکر بیرون 

 اومد و سرزنشانه گفت:

 «بیتی حماقتتو  تا کجا ادامه دادی؟ دختر بیچاره حامله بود... می»-

 به تته پته افتادم:

 «من... من...»-

دیگه نمیخوام حرفی بشنوم... خیلی بهت فرصت دادم... فکر کردی از لحظه ی اول نفهمیدم چرا بهم »-

.. ولی هیچوقت فکر بی محلی؟ یه زن خیلی باید احمق باشه که علت بیتفاوتی شوهرش به خودشو نفهمه.

 «نمیکردم که رقیبم یه دختر رعیت باشه

 سرافکنده و پشیمون به سمت پله ها رفتم که صدای نسرین بلند شد:

 «بمونمیکی رو بفرست واسم ماشین بگیره... دیگه نمیتونم حتی یه ثانیه اینجا »-

 سمت شوکا رفت و صدا زد:ارباب نادر نگاهی به شوکا انداخت که سر به زیر و بیصدا گریه میکرد. به 

 شوکا؟-



 شوکا نگاه بارانی اش را به ارباب نادر انداخت:

 فقط من میتونم درک کنم که ماجان چه حالی داشته-

 ارباب نادر به سمت پنجره چرخید:

 خدا میدونه که یادآوری اون روزا چقدر واسم عذاب آوره... -

 توجهی به اشکهای شوکا نکرد و ادامه داد :

جنبیدم نسرین رو هم از دست داده بودم. با عجله به عمارت رفتم و چمدون لباسامو برداشتم و  اگه نمی-

 به محوطه برگشتم. در حالیکه به سمت ماشین میرفتم به نسرین گفتم:

 خودم میبرمت -

در برابر چشمان غضبناک عباس و نگاه اشک آلود ماجان و خونواده ش اونجا رو ترک کردیم. بدون 

با سرعت به سمت تهران روندم. حال و هوامون صد و هشتاد درجه متفاوت بود با زمانیکه  هیچ حرفی

به شمال می اومدیم. ساعت از دو بعد از ظهر گذشته بود که به تهران رسیدیم. واسه اینکه از عصبانیت 

و مادرم نسرین دور باشم  و برخوردی باهاش نداشته باشم، تصمیم گرفتم به بهونه ی احوال پرسی پدر 

 به خونه شون برم. نسرین رو دم خونه پیاده ش کردم و گفتم:

 «میرم یه سر خونه بابا و تا یه ساعت دیگه برمیگردم»-

هنگامیکه  برگشتم نسرینو در حال سوار شدن به یه ماشین دیدم. ماشینو وسط کوچه نگه داشتم و با عجله 

 ماشین بشه دستشو گرفتم: خودمو  به نسرین رسوندم و قبل از اینکه کامال سوار

 «کجا میری؟»-

به چشمام نگاه کرد. چشماش قرمز بودن. مشخص بود که گریه کرده . با صدای خشداری که با فرو 

 بردن بغضش سعی میکرد ظاهرشو حفظ کنه گفت:

 «میرم شمیران... ویالی بابا»-

 با تعجب گفتم:

 «تنها؟»-

 تو ماشین نشست و پای دیگه شو داخل برد:

 «با و مامان هم اونجانبا»-

و در ماشینو بست. دستم تو هوا معلق موند.  مات و « بریم»دستشو از دستم بیرون کشید.  به رانند گفت 

مبهوت به ماشین که از نظرم دور میشد چشم دوختم. نمیدونم چقدر طول کشید که وقتی بخودم اومدم دستم 

 تو هوا معلق بود و اثری از ماشین دیده نمیشد.

به خونه برگشتم. جلوی آینه ی اتاق خواب ایستادم. مستأصل و عصبی شده بودم. دستامو بردم سمت سرم 

و موهامو بهم ریختم. هیچ مدلی خالی نمیشدم. واسه چند لحظه به تصویرم تو آینه  خیره شدم سپس 



دا رو شکر بانو به صدامو انداختم پس سرم و داد کشیدم. نه یکی، نه دو تا... چند تا داد پشت سر هم. خ

 مرخصی رفته بود.

در اون لحظه تنها هدف مهم زندگیم بازگشت زنم به خونه بود. به اندازه ی تمام عمرم خودمو تف و لعنت 

 کردم که دنبال یه هوس پوچ و بی اساس زندگیمو نابود کرده بودم.

 شوکا از جا بلند شد. اشک پهنای صورتشو پر کرده بود با هق هق گفت:

 میخوام برم-

 شیند.نارباب نادر با اشاره ی دست به شوکا فهماند که ب

 شوکا مجددا در مبل جا گیر شد و ارباب  ادامه ی حرفشو گرفت:

از خونه خارج شدم. ماشین هنوز وسط کوچه بود. یادم رفته بود که اونو  پارک کنم. سوار ماشین شدم -

 و با سرعت دیوونه واری به سمت شمیران رفتم. 

حیدر سرایدار ویال درو بروم  باز کرد. داخل محوطه شدم. از ماشین پیاده شدم. وقتی حیدر صورت 

 آشفته و موهای بهم ریخته مو دید،  دست و پاشو گم کردو  با تعجب گفت:

 «سالم آقا جان ....اتفاقی افتاده؟»-

 بدون اینکه جواب سالمشو بدم گفتم:

 «نسرین خانم اینجان؟»-

 «یه ساعتی میشه رسیدن بله آقا...»-

با عجله پله های ورودی ویال رو دو تا یکی طی کردم و وارد ویال شدم. کسی تو هال نبود. پله های 

داخل ویال رو که به اتاق خوابا ختم میشد با همون سرعت باال رفتم و وارد اتاقی شدم که به منو نسرین 

 اختصاص داده بودن.

 قفل بود. چند ضربه به در زدم. بعد چند لحظه صدای نسرین بلند شد: دستگیره رو پایین کشیدم. در اتاق

 «کیه؟... حیدر تویی؟...»-

 حرفی نزدم که مبادا با شنیدن صدام از باز کردن در منصرف بشه. 

دو مرتبه چند ضربه به در زدم. بعد چند ثانیه در با صدای خش خش مانندی باز شد و قامت نسرین در 

 د. با دیدنم در جا خشکش زد و با بهت آمیخته به عصبانیت گفت:آستانه ی در ظاهر ش

 «اینجا چکار میکنی؟»-

لبخند تلخی به دنبال خشم نسرین از حضورم، بر لبام نشست. تمام انرژیمو جمع کردم و حق به جانب 

 گفتم:

 «اومدم زنمو ببرم خونه»-



 گرفت و ناراحت گفت: به سمت اتاق چرخید و رو لبه تخت نشست و سرشو بین دو تا دستاش

 «اگه با تو این رفتارو داشتم و دل به یه مرد دیگه میدادم و بی محلیت میکردم چکار میکردی؟»-

 بی معطلی جواب دادم:

 «سرتو میبریدم»-

خودم از این جواب نقد و بی فکری که از دهنم پرید شگفت زده شدم. نسرین از جا بلند شد و به سمت 

 ایستاد:پنجره رفت و پشت به من 

 «ولی من سرتو نمیبرم. ازت جدا میشم»-

انگار یه بشکه آب یخ روم ریختن. با چند قدم بلند خودمو بهش رسوندم و دستمو دور کمرش حلقه کردم. 

 با دو دستش دستامو باز کرد:

 «راحتم بذار... خواهش میکنم»-

 توجهی بهم نمیکرد.میکردم و اون هیچ « نسرین»، « نسرین»ازم دور شد و منم به دنبالش 

 وسط اتاق ایستادم و صدامو بلند کردم:

 «د ال مصب چیکار کنم ببخشیم... نخواه که به زور متوسل بشم»-

 به سمتم برگشت. پوزخندی زد:

 «اونوقت خیلی چیزا که که نباید رو بشه، رو میشه»-

 رو لبه ی تخت نشستم و با صدای گرفته ای گفتم:

 «خشش از بزرگاستننه جونم همیشه میگفت ب» -

 نگاه گریونشو بهم چشمام چسبوند:

مگه دیگه بزرگتری هم مونده... اونقدر با بی محلیات تحقیرم کردی که خودمو گم کردم بزرگم یا »-

 «کوچیک...

 مجال ادامه صحبت بهش ندادم به سمتش جهش برداشتمو تو بغلش گرفتم:

اقت یا هرچی که میخوای اسمشو بذار... امروزم باور کن هیچی بینمون نبود.  یه هوس بود... یه حم»-

کامال اتفاقی بود. میخواستم بهش بگم که چقدر تو رو دوست دارم که پاش گیر کرد لبه ی قالی و روم 

افتاد... به پیغمبر راست میگم. اونقدر که واسه برگردوندنت به خونه حریصم، یه بار واسه بدست 

وهام بیمارگونه ... بهم اعتماد کن. یه فرصت دیگه بهم بده. آوردنش تالش نکردم. فقط فکر بود و ا

 «خواهش میکنم

 احساس کردم لبخند کمرنگی از رضایت رو لبش نقش بست:

 «ولی یه شرط دارم»-



 «هرچی تو بگی»-

 «تا زمانیکه باباقلی و خونواده ش سرایدار اونجان قدم به اونجا نمیذاری-

 حلقه ی دستمو محکم کردم و آروم گفتم:

 «هرچی تو بگی... فقط منو تنها نذار»-

روز بعد به اداره رفتم و با اصرار و خواهش و تمنا یه هفته مرخصی گرفتم و با نسرین واسه ماه عسل 

 به شیراز رفتیم و زندگی زناشوییمونو شروع کردیم. 

وقتی که از سفر برگشتم متوجه شدم خونواده ی باباقلی عمارتو بدون اینکه به پدرم چیزی بگن ترک 

 کردن و مشتی رجب و خونواده ش سرایداری اونجا رو به عهده گرفتن. 

واسه اینکه آرامش زندگیم بهم نخوره و نسرین مجددا بهم بدبین نشه در موردشون پرسو جو نکردم. مرد 

تنها زن زندگیم نسرین شد، کم کم اسم ماجان جزو خاطراتم شد و با گذشت زمان البالی خونه م شدم و 

افکار متروکه م گم شد. با باردار شدن نسرین حتی نام ماجان و بدبختی که سرش اومد از افکارم پاک 

 شد. 

م و هم عاشقانه زندگیم با نسرین مثه بقیه زندگیها بود. هم غم داشتیم و هم شادی... هم بحث و جدل داشتی

 های نفسگیر... هم گریه داشتیم و هم خنده...

صاحب چهار فرزند شدم. سه پسر و یک دختر که همه ی زندگیم بود. از مقام افسری به سرتیپی ارتقا 

پیدا کردم. بعد از اشغال ایران توسط متفقین به پیشنهاد نسرین چند سال از کار کناره گیری کردم و با 

ا شاه مجددا دعوت به کار شدم. به پیشنهاد نسرین، بچه ها رو یکی، یکی واسه ادامه جانشینی محمد رض

تحصیل به انگلیس فرستادیم و خودش هم در رفت و آمد بین اروپا و ایران بود. بعد فوت پدر و مادرم 

 خودمو بازنشسته کردم و بیشتر روزامونو با نسرین به عمارت میومدیم و از طبیعت زیبای شمال لذت

میبردیم... با پا به سن گذاشتن خوابای مشوش به سراغم اومد و عجیب بود اکثر اون خوابا حول و حوش 

ماجان و واقعه ی اونروز میچرخید اونجا بود که فهمیدم به علت خودخواهیم و از دست ندادن نسرین در 

ضوع رو به نسرین حق اون خونواده کوتاهی کردم . ظلم کردم... افکارم بقدری پریشون بود  که مو

گفتم. همسرم که خیالش از بابت وفاداریم راحت شده بود پیشنهاد کرد که خودمو به یه روان شناس نشون 

بدم. چیزی که روانشناس در موردم گفت عذاب وجدان بود نه بیماری که با کهولت سن و فکر کردن 

خونواده ی باباقلی رو پیدا کنم و درمورد خطاهای  گذشته  سراغ هر کسی میاد. روانشناس پیشنهاد کرد 

 از حال و روزشون باخبر بشم...

مدتی وقت صرف پیدا کردن خونواده ی باباقلی کردم ولی به دلیل بیماری موفق نشدم. نسرینم به خاطر 

بچه ها نمیتونست مدت زیادی ایران بمونه و همش در رفت و آمد بود. چند نفرو مأمور کردم تا  پیداشون 

 نا هم موفق نشدن.کنن ولی او

چیزی که االن آزارم میده عذاب وجدانه... پریشونم از ظلمی که در حق اون دختر کردم و واینستادم 

 ازش دفاع کنم... مدتیه آرامش ندارم و به تنهایی نمیتونم پیداشون کنم یعنی توان انجام اینکار رو ندارم...



ک شده بود با نگاهی نافذ خیره شد و صداشو بلند ارباب نادر ایستاد به چشمهای شوکا که اشک در آن خش

 کرد:

 میدونی چه دینی به گردنمه؟ -

 خودش جوابش را داد:

حق الناس... کی گفته حق الناس فقط مال یتیم خوردنه؟ کی گفته حق الناس فقط از دیوار خونه ی مردم -

 باال رفتنه؟ کی گفته حق الناس فقط غیبت و تهمته؟ 

 گرفت. اشک از گوشه ی چشمش جاری شد: دستاشو به سمت شوکا

دل شکستن هم حق الناسه... نابود کردن امید و آرزوی بنده ی خدا هم حق الناسه که اگه چند تای باال رو -

مرتکب نشدم، توآخری کم نیاوردم و با دل و احساسات و زندگی دختری بازی کردم که به خاطر آبرو و 

 واینستادو تو گوشم نزد...شکم گرسنه ی خودش و خونواده ش جلوم 

 رو به شوکا کرد:

 حق الناس به گردنمه دختر جان... کمکم کن شوکا...-

زانوهای ارباب نادر خم شد و دو زانو روی زمین افتاد. دستهایش را روی زمین گذاشت و رو به شوکا 

 نالید:

 ..آروم و قرار ندارم...بین زمین و آسمون معلقم... فقط تو میتونی کمکم کنی.-

 با صدای ملتمسانه ای ادامه داد:

 کمک میکنی، مگه نه؟-

شوکا در بهت و ناباوری از آنچه که از اربابش شنیده بود  به سر میبرد. یک ارباب از حق الناس یه 

رعیت صحبت میکرد. خیلی جالب بود! مجددا اشک از چشمان شوکا جاری شد و اینبار برای فردی بود 

به او کمک کند... کسی که در نظر شوکا تا چند لحظه قبل در جایگاه خدایی  که به رعیتش التماس میکرد

 قرار داشت...

بی اختیار چشمانش را به عالمت چشم و قول مساعدت و همکاری بست. قطرات اشک از البالی مژه 

 های شوکا به روی گونه هایش چکید.

شی بر لبانش جا گرفت. انرژی ارباب نادر با شنیدن قول مساعدت از طرف شوکا، لبخند رضایت بخ

 مضاعفی در وجودش جریان یافت. از روی زمین بلند شد و شوکا را مورد خطاب قرار داد:

خیر از جوونیت ببینی دختر... راحتم کردی. باید بگم نمیدونم ماجان کجاست. زحمت پیدا کردنش رو -

 باباقلی داشته باشن. دوش خودت. از عباسو خونواده ش میتونی پرسو جو کنی، شاید خبری از

شوکا سرش را به نشانه ی چشم تکان داد و  به قصد ترک عمارت از جا بلند شد. هنوز به در عمارت 

 نرسیده، ایستاد و به سمت ارباب چرخید:



 خسرو خان صاحب عمارت شکوفه های بهار نارنج باهاتون کار داشت -

 دور نکرده بود گفت:ارباب که هنوز حالوت همکاری شوکا لبخند را از لبانش 

 اون سندی که دستته بهش نشون بده... خودش میدونه چکار کنه-

شوکا با افکاری پریشان و ذهنی خسته به خانه ی سرایداری رفت و بدون خوردن چیزی سر بر بالش 

 گذاشت و خودش را اسیر خوابی عمیق کرد. 

ان دلش گرفت و ماالمال از اندوه و روز بعد نزدیک صالة ظهر از خواب بیدار شد. با شنیدن صدای اذ

دلتنگی برای پدرش عمو حسن گشت. با هدف رفتن به مسجد نزدیک مزار از خانه خارج شد. نماز را 

 بطور جماعت با تعدادی از زنان روستا خواند. پا که از مسجد بیرود گذاشت با خودش گفت:

 آخر ساله،  بهتره یه سر برم زیارت اهل قبور... -

 لش گرفت و غم در قلبش النه کرد:دومرتبه د

 هنوز سر قبر بابام نرفتم-

 با یادآوری عمو حسن قطره ای اشک بر روی گونه اش راه یافت.

به قبرستان که وارد شد، چشمش به چند مقبره ی تنها که در نقطه ای دورتر از بقیه قرار داشت افتاد. در 

 دل گفت:

 اوندفه که نتونستم برم اول برم اونجا یه فاتحه واسشون بخونم... -

نزدیک که شد چشمش بچند قبر افتاد که دو تا از آنها تازه تر و به او نزدیکتر بودند و بر خالف قبرهای 

دیگر سیمانی، آنها از سنگ های مرمر ساخته شده بودند. سنگ جلویی سفید رنگ و مات بود و سنگ 

 پشت سر سیاه و براق و از نوع مرغوب. 

ید روی دو پا نشست و بی توجه به نامش حمد را شروع کرد. بعد اتمام فاتحه خودش جلوی سنگ قبر سف

 را بصورت نشسته به سنگ دوم رساند... دستی روی سنگ قبر گرانیتی و سیاه رنگ کشید:

 سنگ قبرش مثه سنگ قبر شاهزاده هاس-

ته شده با نستعلیق نگاهی به نوشته های سفید رنگ روی قبر انداخت. خط اول را که یک بیت شعر نوش

 شکسته بود نتوانست بخواند و به خط دوم رفت. 

حروف را بلند ادا میکرد و آنها را در کنارهم میچید. به نام متوفی که رسید کمی مکث کرد و دومرتبه آن 

 را با صدای بلند خواند:

 تر..تر...ترشی...ترشیز...ترشیزیم..مر....مر... مرحوم...نا...نا...ناد..نادر... -

چند بار اسم و فامیل را برای خودش تکرار کرد. ناگهان  چشمهایش از وحشت گشاد ودهانش از تعجب 

باز شد... نفسش را با ترس بیرون داد. قلبش در حال بیرون زدن از حلقش بود. آب دهانش را به سختی 

 شمش به اسم روی آن میخکوب شد زیر لب خواند:قورت داد. نیم نگاهی به سنگ قبر سفید انداخت و چ



 با...بانو...-

دیگرادامه نداد. رنگش مانند گچ سفید شده بود و پاهایش قدرت نگه داشتن بدنش را نداشت... چادرش را 

 به دورش پیچید و بدون توجه به نگاههای بقیه به سمت عمارت دوید و زیر لب تکرار میکرد:

 تشابه اسمیهدروغه...دروغه... فقط -

با عجله خودش را به عمارت رساند. چند بار در زد ولی در قفل بود. با مشت و لگد به جان در افتاد ولی 

خبری از ارباب نادر نبود. به سرعت به خانه برگشت و دسته ی کلیدها را برداشت و به عمارت 

ن کلید به قفل،کلیدها از برگشت. دستانش از ترس و اضطراب میلرزیدند. چند بار هنگام امتحان کرد

 دستش افتادند. باالخره در را باز کردولی چیزی که در مقابلش میدید باعث شد جیغی از وحشت بکشد.

شومینه خاموش، خانه سرد و بوی نم در فضا پیچیده بود.ملحفه ها روی مبلها کشیده شده و خاک روی 

میزدند. گویی سالهاست کسی در آن  وسایل و تارهای عنکبوت گوشه و کنار عمارت بدجوری تو ذوق

خانه زندگی نمیکند.  تمام قدرتش را جمع کرد و در عمارت را بست و به سمت خانه ی سرایداری دوید. 

تهوع داشت. احساس میکرد سرش بی هوا و سبک شده است. در یک لحظه انرژی اش به اتمام رسید. 

در نیمه ی راه از حال رفت و روی زمین ولو  جلوی چشمهایش تیره و تار شد و سرش به دوران افتاد. 

 شد.

با احساس سرما روی صورتش  هوش و حواسش برگشت. از البالی پلکهایش نگاه کرد. یک خانم و 

 دوتا آقا به رویش خم شده بودند. 

 یکی از مردان که مسن تر و چهره اش آشنا بود گفت:

مارت محافظت میکنن... البته همسرشو اسمش شوکاست. سرایدار جدیده که به همراه همسرش از ع-

 ندیدم ولی خودش روز قرار داد گفت اخرای سربازیشه 

آرایش صورتش اصیل خانم پنجاه و شش یا هفت ساله ای که همراه آنها بود و مدل لباسها و نحوه ی 

 زادگی اش را نشان میداد، گفت:

ره. معلوم نیست از کی اینجا غش تو صورتش ندامباشر هرچه زودتر دکتر خبر کن... طفلکی رنگ -

 کرده.

مرد جوانتر که قامتی بلند و کت و شلواری مشکی و کروات طوسی با طرحهای زرشکی به تن داشت، 

 رو به زن کرد:

 فکر نکنم نیاز به دکتر باشه چشماش زیر پلک تکون میخوره-

جلوی دیدش بود، چشمش به چشمهایش را باز کرد و بعد از کنار رفتن پرده ی تاری که شوکا به تدریج

 مرد جوان افتاد. ناله ای کرد و آهسته گفت:

 ارباب...-

 مجددا پلکهایش را بست و از حال رفت. 



با بوی گل رسی که به مشامش خورد چشم گشود. در خانه ی سرایداری بود. پرستار درمانگاه باالی 

 سرش نشسته و مشت مشت گل رس زیر بینی اش می مالید.

 و مباشر وارد شد و به زن که روبروی شوکا روی صندلی نشسته بود گفت: در خانه باز

 اومدن  نسرین خانم  -

 نسرین بدنبال حرف مباشر از خانه ی سرایداری خارج شد.

شوکا نگاهش را به اطراف چرخاند و وقتی شناختش به زمان و مکان به حالت عادی برگشت در جایش 

 سالمتی اش را باز یافته است گفت:نشست. مباشر شادمان از اینکه شوکا 

 خوشحالم شوکا خانم سالمتید... نسرین خانم و آقا کوروش پسرشون اومدن عمارت...

 مباشر حرفش را قطع کرد و بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد:

ظاهرا خونواده ی ترشیزی قصد بازگشت به ایرانو ندارن. نسرین خانم و آقا کوروش امروز واسه -

رت اومدن و متاسفانه کسایی که قصد خرید عمارتو دارن نیاز به سرایدار ندارن و ممکنه فروش عما

 مجبور بشید که اینجا رو ترک کنید

شوکا هنوز گیج و منگ بود و نمیتوانست وقایعی را که برایش اتفاق افتاده بود هضم کند. کلماتی که از 

ین کلمات ذهنش به دنبال فروش عمارت و دهان مباشر  خارج میشد، یکی در میان متوجه میشد در ب

ترک خانه ی سرایداری رفت... توفیق اجباری بود برای او که بطور حتم یک ثانیه زندگی برایش در آن 

 مکان ناممکن بود. 

در حالیکه پرستار سعی میکرد مانع بلند شدنش شود، از جا برخاست و با دست گلهای زیر بینی اش را 

 ر داد و از خانه خارج شد. پاک کرد.  دست به دیوا

متوجه نسرین و پسرش که سیب دو نصف پدرش، ارباب نادر بود گشت. نسرین در کت و دامن آبی 

 الجوردی با موهای بلوند شده ی مدل مصری پشت به شوکا در حال صحبت با خریداران بود.

همانطور که ارباب گفته به آهستگی خودش را به نسرین و پسرش رساند. چشمانش را به نسرین دوخت. 

بود علیرغم جای پای زمان بر صورتش، چهره ای زیبا و دوست داشتنی داشت. آرام و سربه زیر سالم 

 کرد.

 نسرین با شنیدن سالم شوکا، رو به کوروش گفت:

 خودت معامله رو تموم کن-

 به سمت شوکا آمد و دستش را پشت دخترک گذاشت:

 سالم عزیزم... بهتری؟-

 خانمممنونم  -

 پرستار گفت دچار شوک شدی و فشارت افت کرده... اتفاقی برات افتاده؟ شوهرت نیستش؟-



 شوکا به چهره ی مهربان نسرین چشم دوخت و در دل گفت:

 صد البته که یه موی نسرین خانم میارزه به صد تا رعیتی مثه ماجان ... ارباب نادرم رسما تعطیل بوده -

 رایش نامفهوم بود گفت:نسرین که نگاه خیره ی دختر ب

 چیزی شده؟-

 شوکا به خودش آمد و با لکنت زبان گفت:

 ن...نه...چیزه...چیزی نشده... شوهرم... شوهرم... رفته ده خودشون امشب -

 نسرین خنده ی شیرینی کرد. خم شد و جوراب شیشه ای رنگ پایش را باال کشید  و معترضانه گفت:

 شمش باالمثال خارجیه... یه سره باید بک -

 شوکا دست انداخت به زیر شالش و کش مویش را باز کرد و جلوی نسرین گرفت:

 اینو بندازین باالی جوراب تا محکم بگیردش -

 نسرین کش مو را از دست شوکا گرفت و رو به دختر گفت:

 چه جالب!- 

 در همین موقع کوروش به نزد مادرش آمد:

تهران پوال رو نقد بدن و سند تو محضر فردا پس قرار شد با یه ذره تخفیف معامله رو تموم کردم . -

 بزنیم

 نسرین به عالمت رضایت سری تکان داد و به شوکا گفت:

 میتونی قبل رفتنمون یه چای لب سوز بهمون بدی؟-

 چشم از او برنمیداشت گفت:شوکا در حالیکه از شباهت کوروش به پدرش در حیرت بود و 

 حتما... اگه قابل بدونید-

هوا کامال تاریک شده بود که مباشر و خونواده ی ارباب نادر به قصد عزیمت به تهران شوکا را ترک 

گفتند. قبل از خروج از منزل نسرین دست در کیف چرمی کرمی رنگش کرد و یک پاکت درآورد و رو 

 به شوکا گرفت:

دستت خالی نباشه... پیشاپیش  بیشتر از حقوق یکماهت واست گذاشتم که تا زمانیکه بتونی کار پیدا کنی -

 هم سال نوت مبارک. سال خوبی رو واسه تو و همسرت آرزو میکنم

 سپس رو به کوروش گفت:

 شب رو میریم چالوس تو هتل میمونیم. فردا قبل برگشتنمون به تهران میخوام بیام سر خاک پدرت -

 



حتی یک لحظه هم نمیتوانست در با گم شدن صدای ماشین در باد، شوکا به خانه ی سرایداری برگشت. 

آن خانه دوام بیاورد. فورا لباسها و وسایل شخصی اش را جمع و در چمدانی که تازه خریده بود گذاشت. 

وقتی از جمع آوری وسایل مطمئن شد، چمدان را برداشت و به سمت در رفت. به یاد صندوقچه ی ارباب 

 افتاد. با خودش گفت:

 به من چه...-

 اشته بود یاد قولی افتاد که به ارباب داده بود.هنوز قدم برند

صندوقچه را از مخفیگاهش، زیر رختخوابها درآورد و سند و گردنبند ماجان را از داخل آن برداشت. پا 

دلش از ترس پاره  که از خانه بیرون گذاشت با دیدن تاریکی شب و عمارتی که غرق در ظلمات بود. بند

جره ها را قفل کرد. پرده های اتاق را کشید. گوشه ی اتاق به زیر لحاف شد. به خانه برگشت. درها وپن

 رفت و تا زمانیکه هوا روشن نشده بود از جا جم نخورد. 

به محض اینکه هوا کمی روشن شد از خانه ی سرایداری گریخت و به سمت عمارت شکوفه های بهار 

عباس و پرس وجو در مورد ماجان بود و  نارنج رفت تا امانت خسرو را بدهد. قدم بعدی رفتن به منزل

 صد البته قبل هر اقدامی به تهران میرفت تا کاری پیدا کند.

چند بار به در عمارت خسرو کوبید... باالخره در باز شد و خسرو خواب آلوده و با لباس راحتی دم در 

 ظاهر شد. با دیدن شوکا در آن ساعت صبح متعجب و نگران پرسید:

 صبح سرو کله ت اینجا پیدا شده؟ چی شده اینوقت-

 شوکا که گرفتگی چهره اش نارضایتی دیدن مجدد خسرو را بازگو میکرد، دندانهایش را بهم سایید:

 اوال سالم... دوما مجبور نبودم مزاحم نمیشدم.-

 دست به داخل کیفش کرد و  سند را بیرون آورد: 

 اینو ارباب داد و گفت خودت میدونی چکارش کنی-

 نگاه اجمالی به سند انداخت: خسرو 

 اربابت هست؟-

 شوکا ماند که چه بگوید. ناگهان فکری به ذهنش رسید هرچند دروغ... 

 رفتن تهران...دیشب رفتن-

 مگه کیا بودن؟-

 نسرین خانم و ارباب کوروش-

 خسرو ابرویی باال انداخت:

 جدیدا مشکوک میزنن خیلی میان و میرن!-



 دیگه نمیان... هیچوقت-

 و در حالیکه برگه های  سند را پشت و رو میکرد گفت:خسر

 چطور؟-

 عمارتو فروختن-

 خسرو سر بلند کرد. متوجه چمدان شوکا شد که چند قدم عقب تر گذاشته شده بود. شل و وارفته پرسید:

 و تو؟-

 دارم میرم تهران-

 خسرو صدایش را بلند کرد:

 تنها؟-

 شوکا پوز خندی زد:

 میرم نه... با ایل و تبارم-

خسرو از چارچوب در پا فراتر گذاشت و به سمت چمدان رفت. شوکا با حرکتی خودش را به چمدان 

 رساند و دودستی آن را گرفت و به خودش چسباند:

 چکارش داری؟-

 خسرو آمرانه گفت:

 بریم تو...بعدا در این مورد صحبت میکنیم-

 شوکا حاضر جوابی کرد:

 صحبتی با هم نداریم -

 خسرو غرید:

 یه دختر، تنها میره تهران چه غلطی بکنه؟-

 شوکا عصبی شد:

 درست حرف بزن-

 خسرو خشمش را فروخورد  و دو دستش را به عالمت صلح جلوی شوکا تکان داد:

 حق با توئه...ولی میری تهران چکار کنی؟ -

 شوکا آرامتر جواب داد:

 اونجا کار زیاده... کار پیدا میکنم-



 خسرو پوزخندی زد:

 قت با کدوم هنر و سواد دنبال کار میگردی؟اونو-

 شوکا از تحقیرهای خط در میان خسرو بستوه آمدو فریاد کشید:

 کلفتی که دیگه هنر و سواد نمیخواد-

 نسرد گفت:خسرو دست دراز کرد و کمربند آویزان چمدان شوکا را گرفت و به سمت خودش کشید.  خو

 یم...کی از تو بهتر!اتفاقا ما هم اینجا نیاز به یه کلفت دار-

شوکا به همراه چمدان به سمت در کشیده شد. پنجه ی پایش به لبه ی چارچوب  در گیر کرد و به جلو 

 پرت و بین دستهای قدرتمند خسرو مهار شد. سرش را بلند کرد و عاجزانه نالید: 

 بذار برم؟-

و با لحن خشنی مانع سخن  مجددا دهان باز کرد تا حرفش را ادامه دهد که خسرو بدون هیچ احساسی

 گفتنش شد:

یه کلمه دیگه حرف بزنی دستمو ول میکنم  با سر نقش زمین بشی... همین حاال مثه یه دختر خوب میای -

 تو تا سر یه فرصت واسه رفتن یا موندنت با هم حرف بزنیم 

چمدان به دست کالمش چنان آمرانه و خشن بود که ادامه ی حرف در دهان  شوکا منجمد شد. خسرو 

 داخل سالن شد و شوکا به دنبالش قدم برمیداشت.

در اتاق روبرو باز بود و زنی موهایش را پریشان کرده و با لباسی تا زانو که بیشتر به زیرپوش نخی  

شبیه بود تا لباس خواب در جلوی آینه خودش را به اطراف میچرخاند و خنده های مستانه سر میداد. 

ی نبود چون صدای خرناسش از اتاق بغل آرامش خانه را در هم کوبیده بود. شوکا بطور حتم آن زن زر

چشمهایش را به زن ثابت کرد.خاتون بود که وقیحانه  اندام نیمه برهنه اش را در معرض دید خسرو به 

 نمایش گذاشته بود.

را به زیر  برای چند لحظه چشمان خسرو به سمت اتاق کشیده شد و بر روی خاتون ثابت ماند. سرش

 به زبان راند. ناگهان سرش را بلند کرد و با خشم فریاد کشید:« استغفراللهی» انداخت و 

 زری-

انعکاس دادش در سالن پیچید. شوکا قدمش در هوا ماند.خاتون وحشت زده و  بی توجه به وضعیت 

ی که از آنها آتش ظاهرش  در آستانه ی در اتاق ظاهر شد و از ترس به خودش میلرزید. خسرو با چشمان

 میبارید رو به خاتون داد زد:

 ببند در اون بی صاحبو-

خاتون که متوجه خشم بی مقدمه ی خسرو شد و نقشه هایش نقش بر آب شد با عجله خودش را داخل اتاق 

 انداخت و در را فورا بست.



س وارد هال شد زری با بیژامه و موهای پت شده در حالیکه گوشه چشمش شوره بسته بود با هول و هرا

 و دستپاچه گفت:

 چی شده داداش... زلزله اومده؟-

 خسرو که هنوز آرامشش را باز نیافته بود گفت:

 وسط سه تا ناقص العقل دارم دیوونه میشم. همین! -

 با صدایی بلندتر ادامه داد:

 تا چند روز دیگه شوکا خانم مهمون ماست... حواستون پی رفتاراتون باشه-

 سرش را میخاراند و به سمت اتاق میرفت گفت: زری در حالیکه

 اونکه همش اینجاست. از ما صاحب خونه تر شده-

 شوکا سرش را پایین انداخت. خسرو لحنش را مالیم تر کرد:

 به دل نگیر هوش وحواسش سر جاش نیست-

 به  اتاق خاتون رسیدند. خسرو چمدان را روی زمین گذاشت: 

 و این اتاق بذار. تا موقعیکه اینجایی چمدونو  ت-

 سپس به سمت در ورودی رفت:

 فردا روز اول عیده ... میرم روستا خرید کنم-

دستش به دستگیره ی در نرسیده شوکا صدایش زد. چند قدم به سمت دخترک برگشت. شوکا در حالیکه 

 به دنبال لغات میگشت تا مجددا خشم خاموش شده ی خان روستا زبانه نکشد من من کنان گفت:

 باسو میشناسی؟ همونکه اسم داداشش احمده وقبال رعیت ترشیزیها بودهع-

 خسرو در افکارش جستجو کرد:

 فامیلش چیه؟ -

نمیدونم... فقط میدونم زن سابقشم دختر سرایدار ترشیزیها بوده... ماجان. باید حول و حوش شصت سال -

 داشته باشه...

 خسرو چند بار اسم ماجان را زیر لب تکرار کرد:

 اسم ماجان که مازنی نیست ...-

 ذهنش جرقه ای زد:

 عباس جنگاورو میگی که اسم زن االنش زیوره؟ اسم برادرشم احمده... -



 شوکا شانه ای باال انداخت:

 شاید همون باشه-

 خسرو کنجکاو شد:

 چیکارش داری؟-

 اشد. شوکا لحظه ای مکث کرد. در ذهن گذراند که چه بگوید که در نظر خسرو قابل قبول ب

 زن اولش از اقوام مادرمه... باید پیداش کنم. ممکنه از مادرم خبر داشته باشه-

 در دل با خودش گفت:

 از دیروز یه سره داری به مردم دروغ میگی. واقعا شرم آوره-

 خسرو انگشتانش را حرکت داد:

 بیفتپس اول میریم سراغ عباس... راه -

ت سنگینی بینشان حاکم بود.خسرو چند قدم جلوتر از شوکا راه دم زنان به سمت روستا راه افتادند. سکوق

 میرفت.

داخل روستا که شدند خسرو راهش را به سمت کوچه ی تنگی کج کرد. بدون آنکه سرش را به سمت 

 شوکا بچرخاند گفت: 

 همین کوچه ستخونه ی عباس جنگاور تو  -

مزی مویرگهای زیر پوستی روی گونه هایش بعد از چند بار کوبیدن به در، زنی چاق و سفید رنگ که قر

تو ذوق میزد، در را باز کرد. پیراهن گشاد قهوه ای گلدار و پیژامه ی راه راه صورتی به تن داشت . با 

 دیدن خسرو از جلوی در کنار رفت و با روی خوش گفت:

 سالم خسرو خان... چه عجب از این ورا. بفرما تو  -

 ن با زن گفت:خسرو بعد از کمی خوش و بش کرد

 عباس آقا خونه ست؟-

در همین موقع مرد کوتاه قد و چاقی که پیرهن سفید و شلوار گشاد مشکی به تن داشت از دم در ورودی 

 خانه داد زد:

 کیه زیور؟-

 زن به سمت شوهرش برگشت:

 خسرو خانه. با تو کار داره-



مرد به سمت در آمد طرز راه رفتن و  پاهای مدل پرانتزی اش حاکی از بیماری روماتیسم مفاصل 

 تغییر چهره اش با هر قدم از درد شدید پاهایش حکایت میکرد. زانوانش بود و 

 بعد از سالم و احوال پرسی و دست دادن با خسرو،آنها را به منزل دعوت کرد. 

کف آن را قالیهای دستباف نخ نمای قرمز پوشانده بود  و دور تا دور  همگی وارد اتاق بزرگی شدند که

 قرار داشت.  اتاق  پشتیهای پارچه ای کهنه ی گلدوزی شده

 خسرو بدون مقدمه چینی رو به عباس گفت:

 شما مردی به اسم باباقلی میشناسید که سرایدار عمارت ترشیزیها بوده؟-

 زیور گفت:عباس دستی به سر بی مویش کشید و به 

 چند تا چایی بریز بیار-

 زیور که متوجه شد او را دنبال نخود سیاه میفرستند زیر لب غر غری کرد و از اتاق خارج شد

 عباس کمی رو ترش کرد:

 قسم خورده بودم که دیگه اسمشونو به زبون نیارم-

 خسرو در حالیکه از جواب عباس متعجب شده بود پرسید:

 پس میشناسید؟-

 ندی زد و گفت:عباس پوزخ

 باباقلی و دختر فاسدشو همه ی ده میشناسن... البته قدیمیا نه جوونایی مثل شماها-

خسرو نگاه پر سوالی به شوکا انداخت و شوکا خودش را به بی اطالعی زد و شانه باال انداخت. خسرو 

 چشمان پرسشگرش را به دهان عباس دوخت. 

 عباس ادامه داد:

چند سال خاطرشو میخواستم تا اینکه خونواده م رو فرستادم ترش ماجان زنم بود.پدر زن سابقم بود. دخ -

 واسه خواستگاری... ولی اون بعد چند ماه از  ازدواجمون بهم خیانت کرد 

 شوکا برای اینکه رفتارش غیر طبیعی جلوه نکند با صدایی حامی از تعجب گفت:

 خیانت؟-

 وشایند نبود گفت:عباس که انگار یادآوری آن روزها برایش خ

 بله... احمد برادرم اونو تو بغل نادر ترشیزی دیده بود.  -

 خسرو زیر لب استغفراللهی گفت.



در همین موقع زیور با سینی چایی وارد شد. خسرو جایز ندید که بحثشان بیشتر از این جلوی زیور ادامه 

 یابد. برای ختم گفتگو گفت:

 .. خبر داری کجان؟باباقلی از اقوام مادر شوکا خانمه.-

 عباس ابروهایش را باال انداخت:

دقیق نمیدونم ولی یکی از اقوام به اسم ستار میگفت بعد ترک عمارت ترشیزی به تهران  رفتن و مدتی -

 خونه ی مراد از اقوام زنش بودن 

 خسرو فورا پرسید:

 آدرسشونو بلدی؟-

 ش نشسته بود و دفترچه ای درآورد:عباس ابرویی باال انداخت. دست کرد زیر تشکچه ای که روی

 تلفن  ستار توش هست-

 دفترچه را باز کرد و صفحه ای را مقابل خسرو گرفت تا او شماره تلفن را یادداشت کند. 

همینقدر اطالعات برای شوکا به عنوان سرنخ کافی بود. دوست نداشت وجهه ی ماجانی که فقط  شوکا 

از این خراب شود. بدون آنکه به خسرو اشاره کند از جا برخاست در آن جمع میدانست بیگناه است بیشتر 

 و گفت:

 ممنون از اطالعاتتون عباس آقا... خیلی مفید بود-

 از اتاق خارج شد و خسرو هم چایی نخورده به دنبالش به پا خاست.

 به کوچه که گام نهادند خسرو راه شوکا را سد کرد:

 بهت برخورد گفتن فامیلتون کار خرابه؟ -

 شوکا اخمی بین ابروانش انداخت:

نمیشناسی... حربه ی شما مردا همینه. واسه اینکه کم نیارید زنتونو حرف مفت نزن وقتی کسی رو-

 بدکاره لقب میدید

 از کنار خسرو گذشت و جلوتر از او راه افتاد. خسرو خنده ی بلندی که نشانه ی تمسخر بود کرد:

 نگفتی چرا از مادرت بی خبری؟-

 رو به خسرو ایستاد و خشمگین گفت: شوکا

چون وقتی بچه بودم، مادرم پدرمو به خاطر اینکه دست بزن داشت ول کرد و رفت. منم اگه به جای -

 اون بودم همین کارو میکردم

جمله ی دومی که شوکا گفت به اندازه ای محکم و جدی بیان شد که راه هرگونه سوال و تمسخر را بر 

 خسرو بست.



د مایحتاج منزل به سمت عمارت رفتند.  پا که به جاده نهادند صدای بوق ماشینی آنها را کنار بعد از خری

 جاده نگه داشت. پیکان سفید رنگی جلوی پای خسرو ترمز زد. 

در ماشین باز شد و مردی حدود سی  سال، با قدی بلند تر از خسرو ولی الغرتر از او ازماشین پیاده 

 خریدش را کنار جاده گذاشت و خندان به سمت مرد رفت: شد. خسرو با دیدن مرد ساک

 به به برزو خان... چطوری مارکوپولو... چی شده دور و بر خونه ی پسرعموت میپلکی؟-

برزو سبیلهای نازکش را تاب و قهقهه ای حاکی از خوشی  سر داد. در حالیکه به ماشین اشاره میکرد 

 گفت:

 ت فرستادهامانتیتو برات آوردم... داداشت واس-

 هردو گامی به جلو گذاشتند و یکدیگر را در آغوش گرفتند

 برزو با دیدن شوکا یک تای ابرویش را باال انداخت و به خسرو گفت:

 مادموازل کی باشن؟ -

 پدرش از دوستان قدیمیه... چند روز مهمون ماست-

 شوکا در دل گفت:

 آره جون عمه ت که حسن رعیت از دوستای قدیمی توئه!-

 زو گامی به جلو گذاشت و دست راستش را به سمت شوکا دراز کرد:بر

 افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟-

 شوکا بدون توجه به نگاه چپ چپ خسرو دستش را دراز کرد و گفت:

 شوکا هستم-

 برزو لبخندی زد:

 هرچنداسم کمی نیست ولی بسیار نایسه -

 شوکا زیر لب گفت:

 نایس باز چیه؟-

 ماشین رفت: برزو به سمت

 سوار شید پسر عمو -

ا نزدیک کرد و با حالتی خسرو ساک خرید را برداشت. از کنار شوکا گذشت. سرش را به گوش شوک

 گفت:عصبی 

 باشه؟هرکی دستشو به سمتت دراز کرد دلشو اصال نشکن و فورا بهش  دست بده، -



 و تهران اخبار و یاسیس اوضاع مورد در برزو و خسرو راه طول در. شدند نیماش سوار یهمگ

 .دادیم گوش آنها به شیب و کم هم شوکا و کردیم صحبت کار تیوضع

  دستش برزو شد، پارک خانه یجلو در نیماش کهیزمان تا باغ به ورود ی لحظه از دندیرس که عمارت به

 . آورد یم در را آن یصدا یپ در یپ و گذاشت بوق یرو را

 . دندیپر رونیب برهنه سر و مهیسراس یزر و خاتون دند،یرس عمارت یجلو نکهیا محض به

 .شتافت برادرش سمت به  برزو دنید با خاتون

 گلدار، یا پارچه شلوار و دیرسیم زانوانش به زحمت به اش یبلند که یراهنیپ و آشفته یموها با یزر

 .بود ستادهیا عمارت در ی آستانه در دست به یروسر

 :گفت یزر به خطاب و دیکش آغوش در را خاتون برزو

 خبره؟ چه ؟یزر یشد چاق چقدر-

 :انداخت یزر پت و دهیژول یمو و خاتون یمو یها بافته  به ینگاه

 افتاده راه حجاب شدن یاجبار ی زمزمه تختیپا تو یول دیراحت که فعال-

 :دیکش آن کاپوت یرو یدست و آمد نیماش سمت به برزو یحرفها به توجه یب یزر

 ه؟یک مال نیماش نیا -

 :گفت و خواباند را اش رفته هوا به یموها و دیکش خواهرش سر به یدست خسرو

 من و تو. ماست مال -

 یروسر د،یچرخیم نیماش دور کهیحال در و ببرد سرش یباال را یروسر دیکش جانیه از یادیفر یزر

 .دادیم تکان سرش دور را

 کردن دایپ در او به توانستیم یادیز کمک دارد، تهران از برزو که یشناخت به توجه با دانستیم شوکا

 :دیپرس او از و رفت برزو سمت به. بکند ماجان

 ...تهران. کنم دایپ دیبا رو یکی -

 :دیپر شوکا کالم انیم به خسرو

 ...بعد باشه-

 :کشاند خانه سمت به را او کند توجه شیعمو پسر کنجکاو نگاه به آنکه بدون و گرفت را برزو دست

 .میستادیوا انقدر میشد خسته-

 :کرد یزر به رو

 !نه ای شده تیعروس وقت نمیبب کن دم نیدارچ ییچا هی -



 قفل بهم شکمش یجلو را دستانش ستادیا نیماش دور به زدن چرخ از یعروس ی کلمه دنیشن با یزر

 .داد کش بناگوشش تا را لبانش و تکان راست و چپ به را خودش و کرد

 :گفت بشنوند همه کهیبطور بلند خسرو

 یگل ننه شیپ میریم لیتحو سال بعد-

 :کرد کینزد شوکا گوش به را سرش. برگشت شوکا نزد به خودش و فرستاد عمارت داخل به را برزو

 یایم ما با  هم تو-

 شیپ قابل ریغ یرفتارها از زده بهت یچشمان و باز یدهان با را شوکا و دیچرخ عمارت سمت به مجددا

 .گذاشت تنها اش ینیب

 یزر که بود نکرده کامل توقف نیماش. دندیرس یگل ننه یمیقد و یکاهگل ی خانه به ظهر یها یکینزد

 و یمیقد کلون خواهرش رفتار از تیشکا بر یمبن خسرو داد به محل یب و کرد پرت رونیب را خودش

 .درآورد صدا به را اش یپدر مادربزرگ یچوب در ی زده زنگ

 .دیرس گوش به یگل ننه گفتن" هیک" یصدا قهیدق چند از بعد

 :گفت زده جانیه یزر

 مییما. ننه کن وا -

 :دیکش غیج مادربزرگش دنید با یزر کرد، باز را در ساله نود و پنج رزنیپ نکهیا محض به

 جونم یگل سالم-

 نرسانده یگل ننه پشت را خودش موقع به خسرو اگر کهیبطور انداخت، ننه آغوش در محابا یب را خودش

 :زد تشر یزر به خسرو. بودند افتاده نیزم به هردو بود،

 کردنه؟  محبت وضع چه نیا-

 :گفت ننه آغوش در است، دهیغر او به خسرو که انگار نه انگار یزر

 بود شده تنگ واست دلم چقدر- 

 :کرد یکشمش نخود ی خنده یگل ننه

 بود شده تنگ واستون دلم منم -

 ننه یبغلها ریز.  رساند ننه به را خودش و برداشت یبلند گام برزو. آمد وجد به برزو دنید با یگل ننه

 :دیکشیم ادیفر یگل ننه. شد خودش دور دنیچرخ مشغول و گرفت را یگل

 افتاد آشوب به دلم. ننه نکن-

 :گفت برزو به آمرانه خسرو



 !دستمون یدیم کار و فتهیم دستت از. رزنویپ نییپا بذار-

 :آورد یگل ننه نزد و گرفت را خاتون دست یزر

 رهیبگ زن کردم مجبور رو خسرو داداش  خودم. بشه خسرو داداش زن قرار...یگل ننه یدیند خاتونو -

 :دیکش اش نوه سر به یدست یگل ننه

 یشد بزرگترش و یزد باال نیآست برادرت واسه که ینیبب تیجوون از ریخ -

 :گفت و کرد یکشدار ی خنده یزر

 خوابهیم شمیپ ادیم شبا داداشم، با یعروس بعد  بشه  خسرو داداش زن که کنه کار هی اگه گفت بهم خاتون-

 نترسم که

 :گفت و کرد یزر و خاتون به یچپ چپ نگاه خسرو

 تو میبر. یزر بسه یزبون بلبل-

 .بودند آمده سراغش به هردو خجالت و خشم. شد قرمز یزر یجایب حرف از رخسارش خاتون

 :داد ادامه و نگرفت خسرو حرف به گوش یزر

 گمیم بهتون.  دیخود از همه شما. نگم یکس به و رازه هی نیا گفته بهم یول هست  هم گهید زیچ هی-

 دییگرا یدیسف سپس و یزرد به یسرخ از خاتون رنگ

 خاتون راز به تا بود شده گوش وجودشان تمام یهمگ. زدیم حرف حضار به توجه یب و وقفه یب یزر

 .ببرند یپ

 :گرفت را سخنش دنباله جانیه با یزر

 گوش خیب را سرش... شب تا صبح از. بودن جنگل تو شییپسردا با تموم روز هی پارسال که گفت خاتون-

 :دیکوب یگرید یرو را دست کی محکم یزر یحرفها دنیشن با یگل ننه. کرد پچ پچ و برد یگل ننه

 جون؟ ننه گفت خودش...  عالم خاک-

 برزو گردن یرگها و ردیفراگ خشم را خسرو وجود که بود یکاف یگل ننه واکنش و یزر ینابجا یحرفها

 تر متورم برزو رتیغ یرگها شدیم سرختر تیعصبان از خسرو صورت هرچه... شود برجسته

 انعکاس که زد خواهرش صورت به یا دهیکش و رساند خاتون به را خودش زدن بهم چشم کی در

 .پراند د،یچرخیم حضار نیب شیچشمها واج و هاج که شوکا سر از برق شیصدا

 :دیکش عربده برزو

 ؟یمادر و پدر یب تو مگه  ؟ینگفت بهمون یزیچ چرا-

 :گرفت دنیجوش خاتون یچشمها از اشک



  میخواستگار ادیب بود قرار-

 :گفت خسرو به رو. دیکش نیماش سمت به را او و گرفت را خاتون دست برزو

 .برات ارمیم گهید روز چند نویماش. عمو پسر م شرمنده-

 :کرد مکث یکم

 یعروس واسه... شیخوش یپ بره بعدشم و بده شیباز که ستین کدخدا دختر خاتون. نشناختن منو  هنو-

 !عمو پسر یبش دامادمون نشد قسمت. دنبالتون امیم ناصر و خاتون

 :گفت دل در و داد تکان یسر خسرو

 خوردینم آب یعروس نیا به چشمم هم اول از-

***** 

 بهار یها شکوفه عمارت به  ،یگل ننه خانه به ورود از بعد روز خسرو. بود گذشته دیع از هفته کی

  یدنید دیع یبرا که بودند روستا مردم از ییرایپذ مشغول مدت تمام هم یزر و شوکا. برگشت نارنج

 .آمدند یم یگل ننه ی خانه به روستا فرد نیتر مسن

 و برآشفت برزو یناگهان حضور از یگل ننه. شد خانه وارد انیگو... اای برزو که بود ظهر اذان کینزد

 :گفت

  ننه؟ افتاده یاتفاق-

 :گفت شادمان برزو

 برنگردم شما بدون گفته بابام. خاتون یعروس ببرمتون دیش جور و جمع زود-

 :دیپرس خوشحال یگل ننه

  کرد؟ قبول ناصر-

 :انداخت غبغب تو یباد برزو

 . شوندمیم عزاش به شو ننه کردینم ولبق-

 :دیپرس نیغمگ یزر

 بخوابه؟ شمیپ شبا یک حاال-

 :دیکش ش نوه سر به یدست یگل ننه-

 جون ننه شهیم باز بختت هم تو.. شایا. ستین خاتون باشه شتیپ شبا دیبا کهیاون-

 :دینال دومرتبه

 ؟یچ خسرو داداش-



 :گفت مطمئن یگل ننه

 خدا .نده راه  دلت به غم  و بپوش تویپلوخور یلباسا پاشو! ننه ختهیر روستا تو که ها دهیترش دختر نیاز-

 .بزرگه

***** 

 باغچه. کشاند رونیب عمارت از را خسرو نارنج بهار باغ به ورود ی لحظه از نیماش ممتد بوق یصدا

 شده ساخته کیبار ی باغچه دو هم وانیا طرف دو و کاشته آنها در رز گل یها بوته و  شده مرتب ها

 .بود

 :زد داد و شد ادهیپ نیماش از برزو

 عموته دختر یعروس امشب...عمو پسر بجنب-

 :زد خاطر تیرضا از یناش یلبخند خسرو

 شد؟ یراض تییدا یچطور-

 هم کرد رو هاشو سفته بابام و اومد شیپ مییدا به شده داده اجاره ینایزم داد قرار فسخ حرف یوقت -

 میگرفت رو خاتون یخوشبخت قول هم و داد تیرضا

 به یگرید یریتصو یورن یکفشها و یا سورمه یطرحها با یا نقره کروات ،یکاربن یآب شلوار و کت

 :گفت خودش با ناخودآگاه شوکا کهیبطور بود دهیبخش خان خسرو

 شد منکر شهینم شویپیت خوش یول بدخلقه درسته-

 . داشت قرار خسرو یعمو ی خانه آن یانتها در که بود شده برگزار یباغ در یعروس مجلس

. بودند شده دعوت خان دختر یعروس به انییروستا ی همه و بود شده فرش باغ مساحت از یمین از شیب

 با را یگل ننه. بودند دهیبخش باغ به ییبایز ینما درختان یها شاخه یالبال شده نصب نیرنگ یچراغها

 یتماشا به و نشسته فرش یرو بر دادند حیترج یزر و شوکا. بردند عقد اتاق داخل به صلوات و سالم

 .بپردازند  بودند، یکوبیپا و رقص حال در باغ در که یمردان و زنان

 .شد دعوت لیفام بزرگان جمع به انیآقا از تا چند توسط هم خان خسرو

 :گفتیم و زدیم شوکا یپهلو به آرنجش با مکررا و بود زدن دست مشغول یزر

 بزن دست-

 آنها جمع به خسرو و برزو. برگرداند رقاصان سمت به را شیرو شوکا ،یزر دنیکش کل یصدا با

 نشاندهنده حدشان از شیب بودن سرخوش و آنها یناشیپ یرو روان یعرقها قرمز، صورت. بودند وستهیپ

 او به و شد شوکا چشم در چشم. دیچرخ بود نشسته شوکا که یسمت به خسرو. بود دنینوش در یرو ادهیز

 نییپا را سرش. شود خسرو تاقمش چشمان ی رهیخ شوکا که شد نیا از مانع ایح و شرم. زد چشمک

 نکرد. بلند را سر نشد، قطع ساز یصدا تا و انداخت



 ***** 

 ظروف کردن جمع مشغول ها خدمه. بودند گشته خاموش انیم در خط چراغها و بود شده تمام یعروس

 . بودند هایقال یرو بر شده پهن یها سفره یرو بر  ماندهیباق یغذاها و فیکث

 . بود افکارش در غرق و نشسته درختان از یکی ریز در یا هیپا سه یرو بر شوکا

 :کرد حال زمان متوجه را او یزر یصدا

 خاتون خواهر یفخر ی خونه میریم یگل ننه با-

 :شد بلند جا از شوکا

 باهاتون امیم-

 :گفت رفتیم در سمت به کهیحال در یزر

 ایب خسرو داداش با تو. نداره جا نیماش-

 یصدا با. افتین دست آن به و داشت که ییآرزوها در شد غرق و نشست هیپا سه یرو بر مرتبه دو

 .آمد خودش به خسرو

 :بود کرده خوش جا خسرو لبان بر یمضحک لبخند

 ؟یینجایا چرا -

 نداشت جا نشونیماش. اونا ی خونه رفتن خانم یفخر شوهر با یزر و یگل ننه -

 .بود دنینوش در خسرو یرو ادهیز از یحاک تنفسش یبو. داد رونیب را نفسش خسرو

 :خاراند را سرش. گذراند نظر از را شیپا تا سر و کرد شوکا به یچپ چپ نگاه خسرو 

 قشنگه یلیخ لباست -

 :انداخت نییپا را سرش. نشست شوکا یشانیپ بر شرم عرق

 نهیبیم قشنگ چشماتون -

 : داد سر قهقهه خسرو

 نهیبیم قشنگو یزایچ فقط چشمام -

 .بود نامساعدش حال انگریب کردیم که ییها خنده داد،یم که ییجوابها

 . نبود باغ در خدمه جز یکس بایتقر. کرد نگاه را برش و دور خسرو

 :داد قرار خطاب مورد را شوکا

 میریم ادهیپ.  ستین خوش یرانندگ واسه حالم -



 .افتاد راه به شوکا از جلوتر و کرد بشیج در را دستانش سپس

 و شست انگشت با را راهنشیپ کهیحال در برگشت سرش پشت به که بودند نشده دور منزل از یقدم چند

 :دادیم تکان و گرفته سبابه

 م؟یبر ساحل تا هیچ نظرت. رمیگیم شیآت دارم-

 یب یتهایحما نیع در که یمرد با یهمراه به لیتما. بودند جنگ در شوکا وجود در نخواستن و خواستن

 . آزرد یم را شوکا شیفرمانها و کالمها تکه غش،یدر

 سر تکان با. کند کشف را وجودش یایزوا و بردارد قدم یحام نیا کنار در داشت دوست حال نیع در

 .کرد اعالم را موافقتش

 بیج داخل را دستمال. گرفت یکاغذ دستمال با را اش یشانیپ عرق خسرو. بود بلندشده خاک یبو

 . گذاشت راهنشیپ

 قطعا. انداخت بشیج از زده رونیب کروات مهین و باز راهنیپ ی قهی، آشفته یموها به ینگاه شوکا

 .نبود یعاد طیشرا در خسرو

 تصور قابل ریغ عمل نیا از یا لحظه یبرا دختر و شد قفل شوکا دست دور به خسرو انگشتان ناگهان

 .ستادیا جا در و شده شوکه

 :انداخت نیطن گوشش در خسرو ی مردانه و بم یصدا

 کنهیم آرومم. باشه دستم تو دستت بده اجازه -

 :فشرد را شیگلو خیب بغض. کرد شوکا روبه. ستادیا خسرو ناگهان گذشت سکوت در یقدم چند

 کنم صحبت بلور از و برم راه صبح تا دارم دوست. ستین خوب اصال حالم امشب -

 یتح که یآسمان و باد وزش با همراه خاک یبو.  دیرسیم گوش به دور از ایدر خروشان امواج یصدا

 . بود نیسهمگ یباران ی کننده ییشگویپ زدینم کورسو آن در هرستا کی

ا هر گامی که در کنار خسرو برمیداشت و با هر طنین صدای مردانه ای که به گوشش میرسید، ب

 میشد.بیگانگی اش با خسرو کمتر 

 بادی که از البالی لباسهایش رخنه میکرد سرمای نامحسوسی در وجودش زاده بود.

به ساحل نزدیک میشدند. صدای امواج خروشان دریا در صدای بم خسرو در هم می آمیخت و مانند 

 الالیی گوشش را نوازش میداد. پلکهایش سنگین و راه رفتن برایش مشکل دار شده بود.  

 خیره ی امواج متالطم دریا شد.خسرو سکوت کرد. 

 برق نگاهش خاموش بود و حکایت از غم سنگین النه کرده در وجودش داشت. 

 شان کوبیده میشد.نشدت گرفتند، بی واهمه بر تن و جاریزش قطرات سرد باران که  یکباره 



کرد. خسرو به سمت شوکا چرخید. دستش را دراز کرد ودست دیگر شوکا را بین انگشتانش محبوس 

 نگاه جدیدی در چشمهایش متولد شده بود. با صدایی که حاکی از تالطم وجودش بود گفت:

 میخوام زندگیمو عوض کنم. خیلی چیزا باید عوض بشه. دارم فسیل میشم.-

 خنده ی تلخی کرد: 

 مستی و راستی -

ای خیس شوکا  و شوکا با لبانی بسته غرق در چشمان دریایی رنگ خسرو شده بود. نگاه خسرو به لباسه

 لرزش ناشی از سرمای نیمه شب که وجودش را دربرگرفته بود، افتاد.

 کت را از تنش در آورد و روی شانه های شوکا انداخت:

 تا برگردیم خونه نمیذاره سرما بخوری-

 چقدر حس حمایتگرانه اش برای دختر زجر کشیده غریب و در عین حال خوشایند بود. 

ده بود به رسولی که در رفتارهایش جز مسخره بازی و شوخیهای جا و بیجا حدود دو سال دل خوش کر

 چیزی یافت نمیشد.

 شاید دستهای توانمند و بازوان قدرتمند خسرو پناهگاه خوبی برای شبهای تنهایی و دلتنگیهایش میشد.

 شت.خسرو دست شوکا را ول کرد. دستهایش را در جیبش کرد و سوت زنان از شوکا جلوتر گام بردا

 حس سرمای ناخوشایندی دستش را در احاطه کرد. دستهایش را زیر بغلش گرفت و فشرد.

 بعد از چند دقیقه خسرو ایستاد و منتظر شوکا شد.

 سرمای شبانگاهی و باران، مستی را از سرش پرانده بود. رو به شوکا کرد:

 میفتنبجنب... االن همه نگران میشن و دنبالمون تو کوچه و خیابون راه -

 به خانه فخری رسیدند. خسرو زنگ در را فشار داد. به دلیل باران زنگ از کار افتاده بود. 

چند ضربه با مشت به در زد. بعد لحظاتی غالمعلی شوهر فخری در را باز کرد. نگاهی به پیراهن خیس 

 خسرو و کت روی شانه ی شوکا انداخت. 

غالمعلی بگذرد چهل کالغ گزارش خواهد شد برای آنکه خسرو که میدانست کالغی که از آسمان خانه ی 

 مجبور به پاسخگویی  شایعات و حرفهای خاله زنکه ی مردم نشود گفت:

 از ماشینت کم نمیشد اگه میومدی دنبالمون. حال و روز منو که دیدی...-

 غالمعلی زبان به دهان گرفت و از جلوی در کنار رفت. 

 ل موش آب کشیده ی خسرو به صورتش زد:فخری به تراس آمد و با دیدن هیک

 سرما نخوری پسر عمو. زود هر دو تا بیاید تو لباساتونو عوض کنید -



***** 

صبح روز بعد شوکا با صدای جیغ و خنده های زری که با بچه ی دو ساله ی فخری بازی میکرد،  

 چشمهایش را باز کرد. 

 اتاق خارج شد.  یش ازکردن رختخواب برای شستن دست و روبعد از جمع 

توالت در گوشه ی حیاط قرار داشت و  در وسط حیاط حوض کوچکی بود که کنار شیر آبش  صابون 

 گذاشته بودند.

 شوکا متوجه خسرو شد که در کنار حوض خم شده بود و دست رویش را میشست. 

فاق افتاده بود به آهستگی به سمت حوض رفت و کناری ایستاد. از آنچه که شب گذشته بین او و خان ات

 شرم داشت. فکرش درگیر آن بود که خسرو چه برخوردی با او خواهد داشت و او چگونه پاسخ دهد. 

خسرو کمر راست کرد و به سمت ایوان چرخید. چشمش به شوکا افتاد که سر به زیر کمی آنطرفتر 

که فقط او میشنید و شوکا ایستاده است. آب دستهایش را تکان داد و از کنار دختر رد شد. با تون صدایی 

 گفت:

هرچی دیشب بینمون اتفاق افتاده رو فراموش کن... امروز با برزو راه میفتیم به طرف تهران بلکه -

 زودتر مادرتو پیدا کنیم و از شرت راحت بشم

کالم سرد و بیروح خسرو که بیشتر حکایت از غریبگی داشت، چشمهایی که نگاهش پر بود از بی 

کالمی که جز دل شکاندن نتیجه ای نداشت، قطرات اشک را بر روی گونه های دخترک تفاوتی و لحن 

 که توقع کالم و رفتاری محبت آمیز داشت، جاری کرد.

خاتون، خسرو مرغش یک ی ورد حضور ننه گلی  در مجلس پاتختعلیرغم اصرار فخری به خسرو در م

 ه گلی مصر بود.پا داشت و در بازگرداندن مادربزرگ و خواهرش به منزل نن

به محض بازگشتن به خانه ی ننه گلی و انجام سفارشات الزم به زری، به همراه برزو و شوکا عازم 

 تهران شدند.

***** 

نیم ساعتی میشد که به تهران رسیده بودند. برزو داخل دکه ی تلفن در حال صحبت کردن با خانواده ی 

 مراد و آدرس گرفتن بود. 

 اشین شد به خسرو که راننده بود گفت:به محض اینکه سوار  م

خیلی زودتر  از اون چیزی که فکر میکردم مرادو پیدا کردیم. البته مراد فوت کرده و پسر بزرگش و  -

 زن و بچه ش تو خونه ی باباش با مادرش زندگی میکنن . خونشون طرفای میدون خراسونه.

سعی میکرد چشمهایش را باز نگه دارد. خسرو از داخل آینه نگاهی به شوکا انداخت که به زحمت 

 مهربان گفت:

 تا برسیم یه چرتی بزن-



 خمارش در چشمان خسرو قفل شد. و شوکا چشمهایش را نیمه باز کرد. چشمان آهو وش 

 خسرو نگاهش را دزدید و خیره ی مسیر روبرویش شد.

طبقه ی دوم سه اتاق در  طبقه اول زیر زمین ودر منزل مراد یک خانه ی ویالیی کوچک دو طبقه بود  

 تو در تو و یک هال کوچک قرار داشت.

 بعد از پذیرایی و آشنا شدن با خانواده ی مراد، برزو به سکینه خانم زن مراد گفت:

مادر شوکا خانم از اقوام بابا قلیه که سالها قبل همسر و فرزندشو ترک کرده. شوکا خانم امید داره که از -

 کنه.طریق اونا مادرشو پیدا 

 سکینه خانم زن مراد عینک ذره بینیشو روی صورتش جابجا کرد و با دقت به شوکا نگریست. 

 در جواب برزو گفت:

بابا قلی و خونواده ش در شرایط بدی به ما پناه آوردن. بیکار و بی پول  با چند تا بچه و  زن حامله . -

ار مناسب پیدا کنن ولی موفق نشدن. خودشون میگفتن بیست روزی رو تو مسافرخونه بودن تا بتونن ک

مراد محض رضای خدا زیر زمینو تا زمانیکه بتونن کار پیدا کنن و واسه خودشون جا بگیرن در 

اختیارشون گذاشت. شش ماهی با هم زندگی کردیم.آسون نبود ولی گذشت.  متاسفانه بابا قلی به خاطر 

رانجام برسونه و قبل موعد زایمان کرد. بچه دیسک کمر زمین گیر شد. زنش هم نتونست حاملگیشو به س

بازار به اسم معتمدی  فروشاین هم خونه ی یکی از پارچه هم چند ساعتی بعد تولد مرد. دخترشون ماجا

 به عنوان پرستار زن بیمارش مشغول کار شد. معتمدی یه باغ تو ورامین داشت .

ن و تو خونه باغ جاگیر شدن. به خاطر مسافت به پیشنهاد معتمدی بابا قلی و زن و بچه ش به ورامین رفت

زیاد و بیماری باباقلی ارتباطمون خیلی کم شد. گاهی ماجان به ما سر میزد  و جویای احوال خونواده ش 

 میشدیم. 

 در همین موقع سکینه خانم خنده ی نخود کشمشی کرد و صحبتش را ادامه داد:

مسر معتمدی به سال نکشیده فوت کرد. اون مونده بود و ولی از اونجا که خدا یار و یاور مستضعفینه ه -

سه تا بچه ی قدو نیم قد که نیاز به مادر داشتن. چهلم زنش که تموم شد ماجانو صیغه کرد تا واسه موندن 

تو اون خونه و نگهداری از بچه ها مشکل نداشته باشه. سال زنشم که داد دست ماجانو گرفت و ماه عسل 

در جوار آقا امام حسین عقدش کرد. خدا رو شکر زندگی خوبی دارن. به سایه سر  رفتن کربال. همونجا

معتمدی برادرای ماجان هم تو بازار مشغول کار شدن و االن هرکدومشون زنی و زندگی ای واسه 

خودشون بهم زدن. ارتباطمون زیاد نیست ولی هر سال عید ماجان و شوهرش بهمون سر میزنن و حالی 

  ازمون میپرسن.

 حرف سکینه خانم که به اینجا رسید رو به عروسش گفت:

خیر ببینی عروس، آدرس خونه ی ماجان رو یه تیکه کاغذ سه گوش نوشته شده و الی جلد قرآنه. -

 همونو بیار و بده به شوکا خانم. 



شوکا با شنیدن قصه ی زندگی ماجان که سرانجام ختم بخیر شده است اشک در چشمانش جمع شد. خسرو 

 توجه تغییر حالت شوکا شد. سرش را بیخ گوشش برد:م

 این دفه کی نامهربونی کرده که اشکریزون شدی؟-

 شوکا نگاه مالمت باری به خسرو کرد و آهسته جواب داد:  

 روزگار-

علیرغم اصرار خانواده ی مراد، خسرو دعوتشان را برای شام نپذیرفت و مسافران داستان ما به سمت 

افتادند. خسرو مصر بود که همان روز با ماجان مالقات داشته باشند و شوکا اطالعات  خانه ی ماجان راه

 الزم را از او بگیرد. 

منزل معتمدی  یک خانه ی ویالیی بود که نزدیک بازار تهران قرار داشت.  اذان مغرب را گفته بودند  

 که خسرو ماشین را جلوی درب منزل معتمدی نگه داشت.

به روی مهمانان باز کرد و وقتی مطلع شد آدرس را سکینه خانم داده است  با ادب و پسر جوانی در را 

 احترام آنها را به داخل دعوت کرد.

زنی کمتر از شصت سال که پیراهن دور کمر کشدار سورمه ای رنگ با گلهای ریز سفید به تن داشت و  

رده بود، به استقبالشان آمد. شال شلوار گرمش را در جورابهای سه ربع استارالیت سیاه رنگش فرو ک

 زرشکی گلداری که روی سر داشت از نوع ترکمن اعال بود. 

شوکا به چهره ی زن دقیق شد از رنگ چشمهای زن هرچند که در زیر افتادگیهای پلکش مخفی شده بود، 

 پی برد که آن  زن ماجان است. 

بیح به دست وارد سالن پذیرایی شد و به حاجی معتمدی که  سنی حدود هفتادو پنج یا شش سال داشت، تس

 مهمانها خوشامد گفت.

 محاسن سفید و چهره ی مهربانش آرامش خاصی به فرد مقابلش میداد.  

طبق معمول برزو رشته ی کالم را در دست گرفت و داستان ساختگی شوکا را بازگو کرد. در همین 

ه سر داشت با سینی چای وارد سالن شد. موقع دختری حول و حوش بیست  سال که چادر سفید گلداری ب

 مستقیم به سمت حاجی معتمدی رفت :

 بفرمایید آقاجون -

 حاجی دستش را به سمت خسرو گرفت:

 اول مهمون دخترم -

 ماجان رو به دختر گفت:

 اون شکر پنیرا رو هم از یخچال بیار سمیه جان -

 سمیه چشمی گفت و سینی چای را به سمت مهمانها برد. 



 بدون اینکه منتظر پذیرایی شدن شود، رو به ماجان کرد:شوکا 

 اگه اشکالی نداره میخوام با خودتون خصوصی حرف بزنم. -

 ماجان از جا بلند شد:

 چه اشکالی مادر... هرطور راحتی-

 ماجان به سمت اتاقی که در طرف دیگر سالن بود رفت و شوکا به دنبالش راه افتاد. 

 ی تخت یکنفره نشست و از شوکا دعوت کرد که کنارش بنشیند. با ورود به اتاق، ماجان رو

 شوکا بدون مقدمه چینی شروع کرد:

واسه اینکه شما رو پیدا کنم مجبور شدم دروغ بگم. به همه گفتم  از اقوام مادر گم شده م هستید. در -

 صورتیکه واسه کار دیگه ای اومدم اینجا. 

 ر ادامه ی صحبت او شد. ماجان متعجب به شوکا نگاه میکرد و منتظ

 شوکا با کمی مکث ادامه داد:

نمیدونم شما چقدر به خواب یا دنیای مرده ها اعتقاد دارید... ولی من به دنیای اونا راه پیدا کردم. شما -

ش معبودفرض کنید یکی به خوابم اومده و  ازم خواسته ازتون حاللیت بگیرم. یه نفری که یه زمانی شما 

ر حماقتش زندگیتونو نابود کرد. شاید حرفام واستون خنده دار و غیر قابل باور باشه ولی بودین و به خاط

 چیزی همراه دارم که  به درستی حرفام ایمان پیدا میکنید. 

شوکا دست کرد داخل یقه ی لباسش و کیسه ای را بیرون آورد. در آن را باز کرد و گردنبند هسته ی 

مارت از ترس گم شدن همیشه به همراه داشت، در آورد و جلوی خرمای ماجان را که بعد از ترک ع

 چشمان پر از حیرت ماجان گرفت. 

ماجان مبهوت سخنان شوکا شده بود و با دیدن گردنبند که حداقل چهل سال از پاره شدنش در عمارت 

اجان میگذشت، تعجبش صد چندان شد. دستش را به آرامی دراز کرد و گردن بند را از بین انگشتان م

 درآورد.

 زیر لب تکرار کرد:

 ارباب نادر... ارباب نادر-

 اشک در چشمانش حلقه زد:

 مرده؟-

 شوکا چشمانش را به نشانه ی تایید بست:

 چند ساله-

 ماجان زیر لب گفت:



 پس خوابای پریشونی که چند وقت  پیش ازش دیدم درست بوده-

 شوکا دست ماجان را بین دو دستش گرفت:

نم... بی گناه بی آبرو شدن خیلی دردآوره ولی ازش بگذر. خیلی در عذابه. روحش آروم درکت میکنم خا-

و قرار نداره. روحش در بنده. قبل مرگ خیلی دنبالت گشت ولی پیدات نکرد. ازش بگذر هرچند بهت بد 

 کرد

 اشک از چشمان ماجان جاری شده بود:

واده ی شوهرم  حقیقتو بگه... چند سالی که بعد بهم بد کرد... بیگناه محکوم شدم. حتی نیومد جلوی خون-

از اون جریان بهم گذشت به اندازه ی صد سال بود. از طریق یکی از دوستای عمو مراد به حاجی 

ستفراغ میکرد. دکترا جوابش کرده  بودن. اری کنم. سرطان داشت. خون معرفی شدم تا از زنش پرستا

ن هفت ساله بود. چند ماه بعد ورودم زن حاجی تموم کرد. سه تا بچه قدو نیم قد داشت که بزرگترینشو

مادر پیرش مراقبت بچه ها رو قبول نکرد. حاجی موندو کار بازار و بچه های بی مادر. واسه اینکه به 

حروم نیفته پیشنهاد صیغه رو بهم داد. چاره ای نداشتم. شکم گرسنه بی دین و ایمونه. کسی هم قرار نبود 

م بهم گیر داد و همش میگفت خونه ی مرد عذب بودن گناهه. مجبور شدم حقیقتو بهش بفهمه. سکینه خان

بگم. حاجی خوب بهم میرسید.واسه بچه هاش مادری کردم و از جون دل مایه گذاشتم. بعد سال زنش، 

حاجی بهم پیشنهاد ازدواج داد. کربال عقد کردیم. االن قریب چهل ساله زنشم. از زن اولش سه تا بچه 

ه و از من چهارتا. یاسر وسمیه ته تقاریه خونه ن. دو قلو. سمیه دو ساله دیپلم خیاطی گرفته و تو یه دار

 تو بازاره. آموزشگاه خیاطی کار میکنه. یاسرم وردست باباش

 ماجان دست پر چروکش را روی پای شوکا گذاشت و سری تکان داد:

د نشد. اگه زنش میموندم نهایتش زن یه رعیت درسته ارباب بهم بد کرد ولی جدا شدن از عباس برام ب-

 بودم ولی االن زن حاجی هستم. خدا بخواد هفته ی دیگه میریم مشهد پابوس آقا علی بن موسی الرضا... 

 سخنش را با یک جمله ادامه داد:

 خدا گر ز حکمت ببندد دری ز رحمت گشاید در دیگری

 برای لحظاتی مکث کرد . اشک چشمش جوشید و صدایش کمی گرفت: 

 بخشیدمش دخترم. ازش گذشتم باشه که خدا هم از گناهام بگذره-

 شوکا با شنیدن حکم بخشش ارباب نادر از دهان ماجان خودش را در آغوش زن انداخت و گریست. چقدر

که با تمام وجود زجری که به او وش مادرش را داشت. در آغوش زنی گریست غدلش هوای گریه در آ

 رفته بود را میفهمید.

 بین هق هقش میگفت:

 همراهام نفهمن واسه چی اومدم پیشتون. بهشون میگم شما گفتید مادرم فوت کرده... -

 ماجان و شوکا از اتاق بیرون آمدند. خسرو متوجه چشمان سرخ شوکا شد. برزو پیشدستی کرد و پرسید:



 ی بگیری شوکا خانم؟تونستی از مادرت خبر-

 شوکا چشمان گریانش را به سمت برزو چرخاند:

 فوت کرده-

 برزو متاثر گفت:

 خدا رحمتشون کنه-

 ممنون-

 شوکا به آرامی به سمت خسروآمد و در مبل کناری اش جا گرفت. خسرو سرش را به شوکا نزدیک کرد:

 متاسفم-

 شوکا زیر لب تشکر کرد. 

مسی  کنده کاری شده رفت و گردنبند هسته ی خرما را در آن انداخت. ماجان هم به سمت سطل آشغال 

 سمیه که در حال خالی کردن  پوست میوه از پیشدستی پدرش بود پرسید:

 مامان چی بود؟-

 ماجان خونسردانه جواب داد:

 بقایای خاطرات تلخ گذشته-

از جا برخیزد. معتمدی که  بعد از دقایقی، خسرو به برزو با نگاهش فهماند برای ترک منزل معتمدی 

 متوجه اشاره ی خسرو شد رو به مهمانها گفت:

 تا شام نخورید اجازه ی رفتن ندارید-

 سپس صدایش را بلند کرد:

 یاسر... یاسر - 

 یاسر از یکی از اتاقها خارج و به هال آمد:

 بله آقاجون؟-

 نیم ساعت دیگه آماده کنه. بابا جان، بپر برو چلوکبابی سید مرتضی و بگو ده پرس چلوکباب  تا-

 یاسر قابلمه به دست وارد آشپزخانه شد و ظرف غذا را روی کابینت گذاشت:

 اینا کی هستن سمیه؟ -

سمیه طره ی موهای زیتونی اش را از روی پیشانی کنار زد. در حالیکه در قابلمه را باز میکرد شانه 

 اش را باال انداخت:



 ریای ماماننههمشاز کجا بدونم؟! ولی فکر کنم از -

 یاسر که پسری شوخ و بذله گو بود گفت:

از سرو وضع مرداشون معلومه آدم حسابی ان مخصوصا اون جوونتره... میخوای غیرت، میرتو کنار -

بذارمو برم بگم داداش جون امواتت بیا این آبجی ترشیده ی مارو بگیر و غم دلمونو سبک کن؟ سمیه 

 تش برادرش کشید:قاشق ماستی را برداشت و به صور

 زهر انار-

 ماجان دم در آشپزخانه ظاهر شد:

 دست بجنبونین.. االن آقاجونتون صداش در میاد -

سفره ی شام پهن شد. سمیه آخرین فردی بود که با سینی حاوی پیشدستی های سبزی وارد سالن شد. 

مین نیفتد. چادر به زیر چادرش را به دندان گرفته بود و تمام حواسش این بود که سینی از دستش به ز

 پایش گیر کرد و سینی سبزی در حال پرت شدن به وسط سفره بود. سمیه دهان باز کرد و بلند گفت:

 آی-

برزو که کنار سفره و جلوی پای سمیه نشسته بود  فورا  نیم خیز شد، دست دراز کرد و سینی را روی 

 هوا قاپید. 

ه دراز کرد و سینی را به دست شوکا داد که ظرفهای سپس از جا بلند شد و خودش را به آنطرف سفر

 سبزی را در سفره بچیند.

قبل از  نشستن، به سمت سمیه چرخید که چشمانش با چشمان تیله ای رنگ و پر از هراس سمیه تالقی 

کرد. پشت به بقیه و سفره ایستاد ه بود و هیکل درشت و شانه های پهنش دختر ظریف معتمدی را کامال 

 بقیه محفوظ کرده بود. از دید 

برزودست دراز کرد و چادر را از روی شانه های دختر حاجی معتمدی برداشت و روی سرش کشید و 

 با لبخند آرامش بخشی گفت:

 تموم شد-

 سمیه لبخندی از روی شرم زد و فورا به سمت مادرش رفت و کنارش جاگیر شد. 

***** 

یر بهاری به همراه بوی خاک حاصل از نم نم باران و گشت به روستا بودند. سرمای دلپذدر راه باز 

سکوت جاده آرامش عجیبی به شوکا می بخشید. بعد از خروج از خانه ی معتمدی احساس میکرد  

مسئولیت سنگین حاللیت طلبی که بر روی شانه هایش جا خوش کرده بود، رخت بر بسته و آرامشی بی 

ه صندلی تکیه داد و چشمانش را بست. برزو پشت فرمان نظیر بر وجودش سایه افکنده است. سرش را ب

بود. دست دراز کرد و نوار کاست را داخل ضبط ماشین گذاشت. صدای خواننده در آن سکوت شب 

 پخش شد:



 تو از کدوم قصه ای  که خواستنت عادته...نبودنت فاجعه...بودنت امنیته-

متفکر به جاده ی سیاه رنگ خیره شده بود،   شوکا چشمانش را نیمه باز کرد و از پشت سر به خسرو که

چند روزی بود که احساس میکرد در کنار خسرو آرامش بیشتری دارد. خودش میدانست که  نگریست.

حسش به خان روستا در این مدت کوتاه آشنایی عوض شده است. دختر محروم از محبتی بود که به دنبال 

 .سرپناهی برای روزهای بارانی زندگی اش میگشت

 چشمهایش را بست و زیر لب گفت:

 خواستنش عادته... عادته-

 دلش گرفت و غمگین شد:

 اما بودنش امنیته! -

 کالم برزو رشته ی افکارش را در هم گسیخت:

 به نظرت وقت دامادیم نشده؟   -

 خسرو که غرق در افکارش بود با صدای برزو به خودش آمد:

 با من بودی؟-

 دامادیمه؟آره... فکر نمیکنی وقت -

 خسرو خنده ای کرد:

 دامادی که وقت نمیخواد هروقت آمادگیشو داشتی باید داماد بشی-

 برزو "هان " بلندی گفت و ادامه داد:

 این یعنی تو هنوز آمادگیشو نداری-

 خسرو چپ چپ به برزو نگاه کرد:

 محض اطالعت بگم که تو فکرم-

 گوشهای شوکا به سمت خسرو تیز شد. 

 ه پرسید:برزو مشتاقان

 چهارمین عروس خوشبخت کیه پسر عمو؟-

 خسرو جدی گفت:

 خودتو مسخره کن. خواهرتم حساب کردی بی غیرت؟ -

 سپس خنده ی بلندی کرد. تمام هوش و حواس شوکا به سمت حرفهای خسرو بود.



 خسرو ادامه داد:

ا زری هم مشکلی نداشته مدتیه زیر نظرش دارم. دختر صبوریه. با کج خلقیام خوب کنار میاد. به نظر ب-

 باشه. به محض اینکه از خودم مطمئن  شدم، یه مهمونی میگیرم و به همه معرفیش میکنم. 

حس غریبی  وجود شوکا را در برگرفت. حس از دست دادن. غم سنگینی بر دلش نشست. احساس بی  

د عروس خانم به من خوبی برای شوکا بود ولی با وروأرد. خسرو با تمام بدخلقی هایش، مپناهی ک

 عمارت شکوفه های بهار نارنج جایی برای شوکا نبود. 

 برزو از آینه نگاهی به چشمهای بسته ی شوکا انداخت:

 خیلی دلم براش سوخت وقتی شنیدم مادرش فوت کرده... رسما بی کس و کار شد -

 خسرو سرش را به عقب چرخاند:

 این دختر هم خدایی داره -

 سپس رو به برزو کرد:

 قرار بود از خودت بگی اونوقت از زیر زبون من حرف کشیدی-

 برزو گفت:

 آهااا... میخواستم بگم نظرت راجع به دختر معتمدی چیه؟-

 خسرو خنده ای کرد:

 گلوت گیر کرده؟ -

گیر که نه... ولی مورد خوبیه. هم قیافه ش خوبه و هم خونواده ش. با  پدرشم که همکاریم... هردو -

 م بد نیست با خونواده م در میون بذارمبازاری. فکر کن

 خسرو سری تکان داد:

 فکر میکنم مورد خوبی واست باشه-

غم بی جا و مکان شدن بر دلش چیره گشت و گوشهایش حرفهای همسفرانش را نمیشنید . اشک به زیر 

پلکش جمع شد. سرش را به سمت پنجره کرد تا نسیمی که از البالی پنجره صورتش را نوازش میداد 

 اشکش را خشک کند. 

 یر لب گفت:ز

 امنیتهخواستنش عادته، عادته... ولی بودنش -

به خانه ی ننه گلی رسیدند. برزو از  دیوار کاهگلی باال رفت و در را باز کرد.  خستگی نیمه های شب 

 راه به آنها مجال خوردن یا نوشیدن نداد. بی سرو صدا  خود را به دست فرشتگان خواب سپردند . 



صبح روز بعد شوکا با صدای جیغ شادمانه ی زری که به علت حضور نامنتظره ی برادرش بود، چشم 

 ز کرد. صدای قهقهه ی خسرو در جواب شادی زری به گوش میرسید. با

شوکا سرش را زیر لحاف کرد. غم عالم بر دلش النه کرده بود از تلخی  روزگار ی که در حقش رحم و 

را  و شوهر جوان و کودک خردسالشدنبال هوی و هوسش رفت مروتی نداشت. مادری که در کودکی به 

تنهایش  زوده در رعیتی گذشت. پدری که چه ر محرومیت و نوجوانی کول کرد. دوران کودکی که د

گذاشت و شوهری که هنوز همسری اش را ثابت نکرده، انگ بی آبرویی به او زد. اگر بیشتر از آن 

صبر میکرد دلش از غم میترکید. از جا بلند شد و رختخوابش را جمع کرد. از اتاق که بیرون رفت ننه 

 زو بود:گلی در حال شماتت بر

 مثل بچگیهات شری و جون میسوزونی-

 با کمک زری سفره ی صبحانه را پهن کردند. 

هنوز صبحانه را تمام نکرده بودند که صدای توقف ماشینی جلوی درب خانه ننه گلی توجهشان را جلب 

 کرد.

 خسرو از جا برخاست. بعد لحظاتی صدایش بلند شد:

 رو دیدیم! شما کجا و اینجا کجا...به به خاله منیره ی عزیز. چه عجب شما -

 صدای خنده ی مستانه ی زن جوانی به گوش رسید:

بس کن خسرو... دست پیش میگیری که ازت گله نکنیم؟! میدونی چند وقته نیومدی تهران حالی از خاله -

 ت بپرسی؟

 برزو خودش را به حیاط انداخت و با دیدن مهمانها فریاد شادی کشید:

 بجی نیره. افتخار دادید به ما دهاتیابه..به...به... آ-

ننه گلی و بقیه هم به حیاط وارد شدند. نیره دختر خاله ی بیوه ی خسرو که حدود سی سال سن داشت با 

تی شرت آستین دار صورتی و شلوار لی دم پا نمونه ی بارز یک خانم اهل مد و به روز تهرانی بود. 

الیکه به سمت ننه گلی می آمد روسری را از سرش عینک آفتابی را از روی چشمش برداشت. در ح

 کشید و غرید:

 این چیه باز بندمون کردن؟!-

 ننه گلی را در آغوش گرفت:

سالم مامان گلی جون. ماشا... بزنم به تخته هر سال جوونتر میشید. با مامان رفتیم عمارت،  زنجیر -

م خسرو دست زری رو گرفته و رفتن خونه ی انداخته شده به نرده ها رو که دیدم به مامان گفتم غلط نکن

 مامان گلی. واسه همین اومدیم اینجا

 ننه گلی در حالیکه خنده ی ریزی میکرد گفت:

 خوش اومدید ننه جون. قدمتون رو چشمم. مهمون حبیب خداست.-



 خسرو رو به زری گفت:

 کنواسه خاله اینا چای تازه دم  - 

بود. آسمان بی وقفه میبارید. او هم مانند شوکا دلش از زمانه پر سه روز باران پیاپی همه رو کسل کرده 

 بود و غم درونش را با ریزش اشک از وجودش  بیرون میکرد. 

 ش کرد و غر زد:نوهایش کشید. نگاهی به الکهای ناخنیره سشوار را خاموش کرد و دستی به زیر م

و مو سشوار  خن الک بزنیماو بپزیم یا ن ریمخیر سرمون اومدیم کنار دریا... از صبح تا شب یا باید بشو-

 کنیم تا حوصله مون سر نره

 رو به زری که روی مبل لم داده و چرت میزد گفت:

 پاشو اون ورقا رو بیار یه دست حکم بزنیم ببینیم دنیا دست کیه -

 سپس رو به برزو کرد:

 بازی میکنی؟ -

 برزو گفت:

 هرچی شما بگی آبجی خانم-

 از جا برخیزد شوکا آهسته بیخ گوشش گفت: قبل از اینکه زری

 چرا برزو به نیره میگه آبجی؟-

 زری دهانش را به گوش شوکا چسباند:

 یه بار از داداش خسرو پرسیدم. گفت چون خواهرو برادر رضاعی هستن-

 سپس ادامه داد : 

 رادر رضاعی یعنی چی؟بخواهرو  -

 شوکا آهسته گفت:

 و یا خاله ت به هردوتاشون شیر دادن یعنی وقتی بچه بودن یا زن عموت-

 زری از جا برخاست و برای آوردن ورق به اتاق رفت. 

شوکا به آشپزخانه رفت و با سینی حاوی استکانهای چای برگشت. زری، برزو و نیره سرگرم بازی شده 

 بودند و خاله منیره مشغول تلویزیون نگاه کردن.

به زمینهای شالی از عمارت بیرون  رفته بود. شوکا  بیشتر از سه ساعت بود که خسرو برای سرکشی

 پشت پنجره رفت و نگاهی به آسمان تیره که در هوای گرگ و میش تیره تر به نظر میرسید، انداخت.

 نگران رو به برزو کرد:



 خسرو خان دیر نکرده؟! داره شب میشه!-

 به واقعیت میپیوست.برزو لبخندی بر لبش نشست. حدسی که مدتها ذهنش را درگیر کرده بود 

 با صدای شیهه ی اسب، شوکا از کنار پنجره به سمت مبل رفت:

 فکر کنم اومد-

 خسرو با سرو لباسی خیس وارد خانه شد. در دستانش دو پالستیک حاوی مایحتاج خانه  بود.

 شوکا رو به زری گفت:

 پاشو خریدا رو از خسرو خان بگیر -

 نداخت گفت:زری در حالیکه کارت را به زمین می ا

 خودت بگیرشون. دارم بازی میکنم-

 شوکا از جا بلند شد و به سمت خسرو رفت . دستش را دراز کرد:

 خسته نباشی. -

 خسرو نگاه مهربانی به شوکا کرد:

 ممنون-

 و بده بهم ببرم آشپزخونها رپالستیک -

 خسرو بدون آنکه چشم از شوکا بگیرد، پالستیکها را به دست شوکا داد.

 رو به زری صدایش را بلند کرد:خسرو 

 پاشو برو وسایلو جابجا کن. شوکا خانم مهمونه اینجا -

 زری غرولندی کرد و از جا برخاست. نیره رو به خسرو گفت:

 آخر ضد حالی!-

 خسرو در حالیکه  به سمت حمام میرفت، اخم آلود به نیره نگاه کرد.

 نیره کارتها را جلوی برزو روی زمین ریخت:

 یستمدیگه ن-

 نیره به  اتاق رفت و با ظرف قهوه جوش مسی و یک بسته قهوه بیرون آمد:

 هیچی تو این هوای سرد به اندازه ی قهوه ترک و بعدشم فال قهوه نمیچسبه -

***** 



 

وکا استکان خالی از قهوه اش را به دست نیره داد. نیره استکان را کج نگه داشت. چینی بین ابروانش ش

 گفت:انداخت و متعجب 

 اوه ...اوه... چه خبره اینجا!-

 بعد از سی ثانیه مکث و تمرکز کردن بدون آنکه چشم از داخل استکان بردارد گفت:

 مدتیه زندگیت بهم ریخته ولی باالخره به آرامش میرسی. -

در همین موقع خسرو در حالیکه با حوله موهایش را خشک میکرد از حمام بیرون آمد و متوجه صحبت 

 شوکا شد.  نیره با

 نیره ادامه داد:

 فردی تو زندگیت هست که فکرش مشغولت کرده. فکرشو نکن چون تو تصمیم گیرنده نیستی -

 خسرو با خودش گفت:

 یعنی هنوز به شوهر اولش فکر میکنه؟-

با حدس زدن در مورد این موضوع حوله را با عصبانیت روی صندلی پرت کرد و از عمارت خارج 

 شد. 

 د رفتار غیر عادی خسرو بود به دنبالش از سالن خارج شد. برزو که شاه

 خسرو بدون توجه به تهاجم قطرات باران و سردی هوا روی اولین پله نشسته بود. 

 برزو به پشتش زد:

 باهام رو راست باش... اون دختری که در موردش صحبت میکردی شوکا نیست؟-

 بله تکان داد.خسرو نگاهی به برزو انداخت و سرش را به عالمت 

 چرا ازش خواستگاری نمیکنی؟-

 خسرو سرش را پایین انداخت:

 نه از اون مچون نه از خودم مطمئن-

اینکه با یه حرف بی پایه و اساس در مورد حضور یه نفر در زندگیش که جنسیتشم معلوم نیست بهم -

 میریزی یعنی هنوز از خودت مطمئن نیستی؟

 کرد: خسرو حرفها را در ذهنش پس و پیش

شوکا کم سن و ساله... حداقل پونزده سال از من کوچکتره... احساس میکنم بیشتر بهم وابسته س تا -

 دلبسته 



اینکه خیلی خوبه... مگه همیشه نمیگفتی بلور با تمام محاسنش یه عیب بزرگ داره که خیلی مستقله و -

دستش داد. شک نکن وابستگی، واسه انجام کاراش بهت اعتماد نمیکنه. آخر همین مستقل بودن کار 

دلبستگی رو به دنبال داره. ولی اینو یادت باشه که نمیتونی به خاطر دو دل بودنت با آینده ی یه زن 

جوون بازی کنی. تا کی میخوای اونو پیش خودت نگه داری و به چه بهونه ای؟ فکر حرف مردمو 

 کردی؟ 

 اب نه نداده.کنه چی؟ خودت میدونی تا حاال کسی بهم جواگه ردم -

 برزو به سمت در عمارت چرخید: 

مدتی بهش فرصت بده. به شوکا نزدیکتر شو. عوض تحکم و تمسخر بهش محبت کن تا اونم خودشو پیدا -

کنه...  کدوم زنه که از مردی روی خوش ببینه و پشت بکنه. اونم شوکا که تو هفت آسمون یه ستاره 

 نداره.

 به سمت عمارت قدم برداشت:

میرم پیش نیره به شرو وراش گوش بدم. تفریح خوبیه تو این بارون و سرما. زودتر بیا تو سرما  -

 نخوری...

 خنده ی بلندی کرد:

 نکنه میخوای دومرتبه بری حموم؟ پسر عمو تو یه شب دوبار حموم رفتن سوال برانگیزه!-

 خسرو چشم غره ای به برزو کرد:

 میامچرت نگو... چند دقیقه دیگه  -

***** 

 باران بند آمده بود و خورشید پرتوهای پر فروغش را سخاوتمندانه به زمینیان عرضه میداشت. 

بوی جوجه ی به سیخ کشیده روی آتش در فضا پخش میشد. برزو مشغول به سیخ کشیدن گوجه ها و 

 صحبت با نیره بود:

 االن کجا مشغول کاری؟-

 تو کارخونه ی پدر دوستم.  تو قسمت حسابداری؟-

 حقوقش خوبه؟-

 بد نیست... خرجمون در میاد -

 کارخونه ی چی هست؟-

 قطعات ماشین  -

 پس پرسنل زیادی داره؟ -



 دقیقا... تازه، هر روز  آگهی میزنن واسه جذب نیرو از خدماتی گرفته تا مهندس ...-

 دلش روشن شد:شوکا گوشهایش را به سمت نیره تیز کرده بود. با شنیدن اعالم نیاز کارخانه نوری در 

 یه خدماتی چه شرایطی باید داشته باشه؟-

 هزارتومنی که امضا کنی بیستاره. یه معرف میخواد و یه سفته شرایط خاصی ند-

 شوکا لحظه ای به فکر فرو رفت. سپس گفت:

 میتونی واسه کار خدماتی معرفم بشی؟ -

 نیره سری تکان داد:

قتی اومدی تهران بیا کارخونه تا ببینم چکار میتونم واست چرا که نه... آدرس کارخونه رو بهت میدم. و-

 بکنم. ولی هرچی زودتر بیای بهتره چون متقاضی کار زیاده

 صدای خسرو از کنار آتش بلند شد:

 با چند نفر داریم شرکت میزنیم و نیاز به نیرو داریم. رو شوکا خانم حساب کردیم-

 برزو متحیرانه به خسرو نگاه کرد:

 چه شرکتی؟-

 خسرو کمی مکث کرد:

 صادر کردن نهال میوه به شهرای ایران-

 برزو سیخهای حاوی گوجه را به سمت خسرو برد و آهسته گفت:

 جدی میگی؟-

 خسرو خنده اش را خورد:

 حاال یه چیزی گفتم -

 برزو سری تکان داد:

 بپرهبیراهه میری داداش ... برو جلو و کار رو تموم کن قبل از اینکه مرغ از قفس -

شوکا سرش را بلند کرد و متوجه پیشانی خیس از عرق خسرو شد. جعبه ی دستمال کاغذی را از داخل 

 سبد برداشت و به سمت زری گرفت:

 ببر بده داداشت؟-

 زری در حال کارت بازی کردن با نیره و خاله منیره بود. خودش را تابی داد:

 خودت ببر دیگه -



 ه طرف خسرو رفت و برگه را به سمتش گرفت:شوکا دستمالی از جعبه برداشت و ب

 کردیعرق -

 خسرو شادمان از اینکه شوکا برای ارتباط با او قدم پیش گذاشته است گفت:

 غالیه. خودت زحمتشو بکشزدستام -

پیشانی اش را به سمت شوکا گرفت. شوکا برگه ی دستمال کاغذی را چهار ال کرد و به آرامی عرق 

 کرد روی پیشانی خسرو را پاک

 خسرو با لبخندیکه در  چشمانش میدرخشید به شوکا خیره شد:

 ممنون-

 رنگ مهربان کالمش در دل شوکا نشست:

 خواهش میکنم -

 شوکا به سمت دیگران راه افتاد که خسرو گفت:

 بشین همین جا... االن جوجه ها سرخ میشن زحمت جدا کردن از سیخا رو بکش-

که شاهد مو به مو جریانات اتفاق افتاده بین خسرو و شوکا بود، خسرو به سمت برزو نگاه کرد. برزو 

 شستش را به عالمت پیروزی به سمت خسرو گرفت و زیر لب گفت:

 اینه..-

تعطیالت عید به پایان رسیده و هرکسی به زندگی خودش برگشته بود. در این میان تنها شوکا بود که 

اند و به امید گشایش شرکتی بود که بعد از آن بالتکلیف روز را در عمارت خسرو خان به شب میرس

 روز دیگر صحبتی در موردش نشد. 

رفتارای خسرو نسبت به شوکا مهربانانه تر  و کالمش گرمتر شده بود و این احساس وابستگی شوکا را 

به سمت دلبستگی میبرد تا جاییکه دوست داشت با خسرو بیشتر همکالم شود، بیشتر ساعات روز را در 

 او باشد و مرکز توجه خان قرار بگیرد. کنار

خسرو با جدیت تمام مشغول باز سازی قسمتهای مشکلدار عمارت و کاشتن نهالهای میوه در خلف 

ساختمان بود. زری هم انتظار زن برادری را میکشید که نانش برای همه مجهول بود. خسرو برای 

ی میکرد ولی در عین صمیمیت چنان در نزدیک شدن به شوکا برای انجام هر کاری از او نظر خواه

 روابطش  جدی بود که شوکا به هیچ وجه تصور نمیکرد عروس ناشناس خودش باشد.

 را مجبور کرده بود که اجازه ی تاختن از قلبش بگیرد و به خود بقبوالند شوکا ترس از واپس زده شدن، 

ترس از  نیست بلکهدن خسرو که حسش نسبت به عروس نشناخته ی خسرو حسادت در مورد از دست دا

عاشق شدن و دلبسته شدن برای زنی که از کودکی به دنبال دست محبتی . میباشد دست دادن مکان زندگی

بود که بر سرش کشیده شود، نیاز به زمانی طوالنی نداشت ولی کم کم پچ پچها در مورد حضور شوکا 

 ها میشد.در عمارت خسرو بلند شده بود وبحث گرم مجالس خاله زنیکه 



روزها میگذشت و شوکا بین رفتن و ماندن مردد بود. زمزمه ی داماد شدن خسرو در روستا پیچیده بود و 

 همه منتظر بودند که عروس جدید خان را ببینند.

***** 

هوا ابری بود و باران روز قبل خاکهای تازه ریخته شده در باغچه ی پشت عمارت را تبدیل به گل کرده 

 بود. 

به به دست وارد محوطه ی عمارت شد. شوکا در حال بررسی شکوفه های بهار نارنج بود که خسرو جع

 تازه جوانه زده بودند. 

 با دیدن خسرو به سمتش دوید:

 خسته نباشی-

 خسرو پیشانی عرق کرده اش را به سمت شوکا گرفت.

 شوکا گوشه دامنش را باال آورد و عرق را گرفت

 خسرو به نرمی گفت:

 لطف کردی-

 ، لبخند زیبایی بود که بر لبان شوکا نشستپاسخش 

 شوکا دست به سمت جعبه برد:

 بذار کمکت کنم-

 سنگینه... خودم میارم -

 چی هست؟ -

 بوته های رز زرد -

 شوکا هیجان زده گفت:

 عاشق رنگ زردم-

 خسرو سرش را بیخ گوش شوکا آورد:

 ولی لپای گلی بیشتر بهت میاد-

 گرایید و سرش را به زیر افکند:گونه هایش به سرخی 

 با تعریفا و محبتت داری منو به خودت...-

 صحبتش را ادامه نداد. لحظه ای مکث کرد و ادامه ی صحبتش را گرفت:



 کجا میخوای اینا رو  بکاری؟-

 خسرو برق شرارت و شادمانی در چشمانش درخشید:

 با کمک تو، تو باغچه ی پشتی-

غچه وارد آنجا شد و کفشش در گلها فرو رفت. نگاهی به پاهای گلی اش خسرو بی توجه به گل داخل با

 انداخت و رو به شوکا گفت:

 تو هم بیا... به یاد بچگیامون که تا خرخره تو گل میرفتیم -

 شوکا نگاهی به جورابهایش کرد. 

 خسرو ادامه داد:

 مهم نیست. بیا تو-

 جعبه را به سمتش گرفت: شوکا داخل باغچه رفت و رو بروی خسرو ایستاد. خسرو

 بیلچه رو فراموش کردم بیارم. این جعبه رو بگیر تا برگردم-

 جعبه را به طرف شوکا برد. شوکا دست دراز کرد تا جعبه را بگیرد.

دسته ی چوبی جعبه در رفت و جعبه از دست شوکا به سوی زمین سرازیر شد.  خسرو بالفاصله خم شد  

از دست داد. برای اینکه به زمین نیفتد از پیراهن شوکا گرفت. شوکا  که جعبه را بگیرد. تعادلش را 

تحمل بدن تنومند خسرو را نداشت. به سمت خان خم شد. خسرو  به داخل گل ها پرت شد و شوکا به 

 روی او افتاد. 

 تالقی چشمها، آمیخته شدن نفسها کافی بود که برای لحظاتی زمان بایستد. 

و وش شوکا گم شد. سرش را بلند کرد و در حالیکه چشم از او  بر نمیداشت خسرو در تاریکی چشمان آه

 دست به پشت شوکا گذاشت و لبهایش را به لبهایش نزدیک کرد. 

خود آمد. دستش را بین لبهای خودش و خسرو حایل کرد. چشم از خسرو به لبهای شوکا به لرزش افتاد. 

بنای دویدن گذاشت در حالیکه بر او ثابت شده بود  گرفت.  به سرعت از جا بلند شد و به سمت عمارت

 برای همیشه عشق بی بدیلش را در دل شکسته اش کاشته است.ذره ذره و که خان 

پا که به داخل سالن گذاشت با چشمان گشاد شده ی زری مواجه شد. زری با دیدن لباسهای کثیف شوکا 

 داد کشید:

 نیا تو... همه جا رو به گند میکشی-

می بعد از شوکا وارد شد.  زری نگاهی به لباسهای سرتاسر گلی خسرو کرد. دستش را به خسرو ک

 کمرش زد و جلو آمد:

 معلوم هست شما دوتا چتونه؟ یه شب خیس میاید. یه روز  گلی میاید. نکنه... - 



 قهقه سر داد و بشکن زنان به سمت اتاقش رفت:

 داریم... همسایه ها رو خبر کنید امشب عروسی داریمشمع و چراغا رو روشن کنید امشب عروسی -

شوکا به پشت سرش چرخید با دیدن دستها و لباسهای گلی خسرو نتوانست مانع از خنده اش شود. خسرو 

 دهانش به قهقهه باز شد. انگشت گلی اش را به سر بینی شوکا مالید. 

به سرخی گرایید و با عجله خودش را شرم بر چهره ی شوکا غالب گشت. خنده اش قطع شد. گونه هایش 

 به حمام انداخت. صدای خسرو بلند شد:

 زری میرم تو حوض آبتنی کنم. حوله و لباسامو برام بیار-

از حمام که بیرون آمد کسی در عمارت نبود. احساس خستگی داشت. چایی را دم کرد. روی مبل لم داد،  

یشد. با صدای بهم خوردن در چشمهایش را باز گوش سپرد به آهنگ مالیمی که از تلویزیون پخش م

کرد. خسرو و زری وارد شدند. خنده های شادمانه ی زری در عمارت پیچید. زری دفترچه منگوله 

 داری در دست داشت و به سمت شوکا دوید:

 ببین، ببین... این زمین مال منه. داداش خسرو سندشو به اسمم زده -

 شد و سالم کردشوکا به احترام خسرو از جا بلند 

خسرو جوابش را با بستن چشمهایش داد. شوکا از جا بلند شد و به آشپزخانه رفت. بعد دقایقی با سینی 

 حاوی استکانهای چای برگشت. 

 سینی را روی میز گذاشت و در مبل فرو رفت. خسرو در کنارش جا گرفت:

است. حدو مرزشون مشخص نبود. زمین شالی که پشت قباله ی مادرم بود ، کنار زمین شالی ترشیزی -

هم پدرم و هم اونا در مورد این مسئله سهل انگاری کردن. هرسال موقع جمع کردن شالی به مشکل 

برمیخوردیم. چند روز قبل کارشناس  بر اساس سندی که بهم دادی مرز زمینا رو مشخص کرد. خدا رو 

مروز با زری به چالوس رفتیم و زمینو شکر اختالف زیادی نداشتیم.   با محضر هماهنگ کرده بودم. ا

به اسمش زدم. درسته عمر دست خداست ولی با توجه به اینکه قراره ازدواج کنم، باید حق و حقوق زری 

محفوظ باشه تا اگه یه روز نبودم دچار مشکل نشه. سندم گذاشتم تو کمد تا اگه مباشر اومد بهش بدم. باید 

 سند جدید  تنظیم کنن.

 وکا روی جمله ی " قراره ازدواج کنم" ماند و بقیه کالم خسرو را نشنید.هوش و حواس ش

آنشب تا صبح در رختخوابش غلتید. توان تحمل استرسهای روحی را نداشت. غیرت زنانه اش اجازه 

 نمیداد که بیش از این غرورش در معرض توهین قرار بگیرد. 

 وفه های بهار نارنج را ترک کند. دم دمای صبح بود که به این نتیجه رسید باید عمارت شک

 ماندن در آنجا غیر از دلبستگی بیشتر و فرسایش روحی نتیجه ی دیگری برایش نداشت.

***** 

 شوکا گلهای رز خشک را از داخل گلدان روی میز برداشت. صدایش را بلند کرد:



 زری...میرم  تو باغ گل بچینم. حواست به میرزا قاسمی رو گاز باشه ته نگیره-

 از سالن بیرون آمد. روی تراس ایستاد  نگاهش را دور تا دور باغ چرخاند  دلش گرفت. با خودش گفت:

 چاره ندارم.  هرچه زودتر باید از اینجا برم. هرچی بیشتر بمونم دل کندن واسم مشکل تر میشه-

 قطره اشکی از گوشه ی چشمش چکید:

 چقدر کم شانسم-

ز چید. نگاهش به تنه درخت افتاده در زیر درخت بهار نارنج به سمت باغچه  رفت. چند شاخه گل ر

 افتاد. 

 روی تنه درخت نشست و پایش را دراز کرد:

 آخیشششش-

فکرش پرواز کرد به گذشته ی تاریکی که داشت. مادری که در کودکی ولش کرد. پدری که در جوانی 

 با صدایی آرام گریست. تنهایش گذاشت و شوهری که انگ بدنامی به او چسباند. برای دقایقی

 با شنیدن صدای خسرو از پشت سرش به عقب برگشت. خسرو کنارش نشست:

 هوا خیلی گرم شده. نمیشه از رطوبت نفس کشید-

 شوکا سرش را به عالمت تایید تکان داد

 خسرو متوجه چشمان قرمز شوکا شد:

 گریه کردی؟-

 شوکا سرش را پایین آورد.

 اش قرار گرفت و سرش را باال برد: انگشت اشاره ی خسرو زیر چانه

 چرا گریه کردی؟-

 شوکا توان مقابله با اشکهایش را نداشت.  اشکهای مروارید مانندش روی گونه راه یافت:

 دوست ندارم از اینجا برم... ولی باید برم-

 خسرو لبخندی آمیخته با غم بر لبانش نشاند:

 مجبور نیستی بری-

 رد:شوکا با دست اشکهایش را پاک ک

 عروستون که بیاد باید برم-

 خسرو دست دراز کرد و دست شوکا را در دستاتش گرفت:



 کسی قرار نیست بیاد. عروسم همینجا نشسته... روبروم...-

شوکا نگاه اشکی اش را به خسرو دوخت. در حال حالجی کردن جمله ی خسرو بود که خسرو به شوکا 

 مجال فکر کردن  نداد:

 میدونی که بدخلقم؟-

 اوهوم-

 تا حاال فهمیدی که بلد نیستم حرفای عاشقانه بزنم؟ -

 اوهوم-

 حتما متوجه شدی که علیرغم ثروتم خودم کارمو انجام میدم و عادت ندارم چند نفر زیر دستم کار کنن؟-

 اوهوم-

 اینم خوب میدونی که خوشم نمیاد کسی رو حرفم حرف بزنه؟-

 شوکا سرش را تکان دارد:

 اوهوم-

 زری تا آخر عمر وبال گردنمه؟و اینکه 

 اوهوم-

 خسرو دست دیگر شوکا را هم در دستش گرفت.

 شوکا غرق در افکار خود و سر به زیر داشت.

 با لحنی مالیم گفت: خسرو

 با  شناختی که ازم داری این افتخارو میدی که بانوی عمارت شکوفه های بهار نارنج بشی؟-

که از دهان خسرو بیرون می آمد و او نمیتوانست پا به پای  شوکا گیج بود از بازی سرنوشت و جمالتی

خان حرفهایش را حالجی کند. به عادت جوابهای دیگری که به خسرو داد بدون آنکه به چشمهای عاشق 

 و مشتاق خسرو نگاه کند جواب داد:

 اوهوم-

ت از درخواست سوال خسرو را مزه مزه کرد و جواب خودش را به یاد آورد. ناگهان بهت زده و مبهو

 غیر قابل انتظار خسرو سرش را بلند کرد. نگاهش در چشمان دریایی رنگ خسرو قفل شد و کشیده گفت:

 هاااا؟؟؟-

 خسرو قهقهه ی بلندی از تغییر قیافه ی شوکا سر داد:

 بازگشتی نداریم... جواب بله رو گرفتم -



 دستان شوکا را ول کرد و دستانش را قاب صورت شوکا کرد:

 نتونم حرف دلم رو راحت بزنم ولی بهت قول میدم که چشمات هیچوقت گریون و دلت غمگین نشه. شاید-

شوکا لبخند رضایت بخشی بر لب نشاند. خسرو ادامه داد فردا میریم شهر و عقد رسمی میکنیم. آخر هفته 

اصفهان ماه هم قوم و خویشا رو دعوت میکنم که عروس زیبامو بهشون نشون بدم. بعدش دونفری میریم  

 عسل... خوبه؟

شوکا  چشمانش را به عالمت موافقت بست. چشمان خسرو به چند شاخه گل کنار شوکا افتاد. شاخه گل 

 سرخی را برداشت و به سمت شوکا گرفت:

 تقدیم با عشق-

 شوکا گل را از دستش گرفت.

ه روی شانه ی خسرو دستش را دور کمر شوکا حلقه کرد و او را به سمت خودش کشید. سر شوکا ب

خسرو قرار گرفت و هردو غرق در آرامش شدند. صدای جیغ زری از پشت سر  رشته ی افکارشان را 

 از هم گسست:

 باالخره دستگیرتون کردم... با خودم گفته بودم غلط نکنم  شوکا قراره زن داداشم بشه!-

 ن زدن بود. هردو به سمت زری چرخیدند که از شادی مچ گیری خسرو  و شوکا در حال بشک

 شوکا و خسرو نگاهی بهم کردند و خنده ی شادی سردادند.

 خسرو از جا بلند شد دستش را به سمت شوکا درا  کرد:

 بریم خانم -

شوکا دست در دست مرد آینده اش نهاد کسی که میدانست علیرغم خصلتهای دیکتاتورانه اش پناهگاه 

که در اوج غم و اندوه او را تنها نگذاشت و خوبی برای روزهای تنهایی و بی کسی اش است. کسی 

 یاورش بود.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


