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نم نم باران بهاری از دل آسمانِ ابری، زمین تشنه را سیراب می کرد،. قطرات ریز باران به آرامی از پنجره ی کالس 

فرو می چکید و بوی نا از الی درز پنجره ی بسته، فضای کالس درس را پُر کرده بود. مهشید بی توجه به سخنان 

رسا نمونه سؤالهای امتحانی آخر سال را برای دانش اندوزان خانم دبیر که مقابل تخته ی سیاه ایستاده و با صدایی 

 طرح می کرد، از پنجره به آسمان چشم دوخته و در تفکرات آشفته ی خود مغروق بود.

قلب کوچکش همانند پرنده ای محبوس که برای رهایی از بند و اسارت خود را به در و دیوار قفس سرد و آهنین 

چهره ی زیبایش ردپایی از حزن و اندوه دیده می شد و نگاه سرگردانش حدیث تشنه بکوبد، در سینه می تپید. بر 

بود و آب. آسمان دلش همانند آسمان خدا ابری و باران زا بود که هر دم بیم آن می رفت با تلنگری سیالب خون از 

 آن جاری گردد. ذهنش در نقطه ی کوری متوقف مانده و از آن فراتر نمی رفت.

از همان نقطه ای که ایستاده بود، لب از گفتار فرو بست و خیره خیره وی را نگریست. دختران کنجکاو رد خانم دبیر 

نگاه وی را دنبال کرده و چشم بر مهشید دوختند. دستی از زیر میز پای او را به آرامی تکان داد. مهشید غفلتاً به خود 

بار خانم دبیر ثابت ماند. سپس سر فرود آورد و با به  آمد. نگاهش تک تک چهره ها را کاوید و بر چهره ی سرزنش

دندان گزیدن لب و عرق شرمی که پیشانیش را براق کرده بود شرمساری خود را از غفلت ناآگاهانه اش ابراز 

داشت. خانم دبیر با ضربات سر انگشت خود به روی میز، همهمه ی مبهم دخترها را متوقف کرد و ادامه ی سخنان 

سر گرفت. بار دیگر سکوت و سکون بر فضای کالس حاکم گشت و مهشید سعی کرد افکارش را به خود را از 

سخنان خانم دبیر متمرکز کند. در حالی که همچنان منفعل بود و سرخی شرم بر گونه داشت به ورقه ای که 

در اوراق خود  دخترخاله اش جمیله در برابرش نهاده بود چشم دوخت و با سرعت متن سؤالهای عقب مانده را

 یادداشت کرد.

نیم ساعت مانده به پایان زنگ خانم دبیر وقت آزاد اعالم کرد و پشت میزش نشست و به دخترها فرصت داد تا 

اشکاالت درسی خود را بررسی و پرسش نمایند. جمیله نگاهی به مهشید انداخت، انتظار داشت مهشید آنچه را که در 

اس پرتی خود را به او که صمیمی ترین فرد در نزد مهشید شناخته شده بود توضیح دل دارد بر زبان آورد و علت حو

دهد اما مهشید به جای هر گونه جوابی به لبخند کوتاهی اکتفا کرد و سرش را میان اوراقش فرو برد و وانمود کرد که 

 قصد مطالعه دارد و با این واکنش راه را برای هر گونه پرسش و پاسخی مسدود کرد.

ا به صدا درآمدن زنگ، دخترها با سر و صدا کالس را ترک کردند، مهشید و جمیله هم بند کیفها را بر دوش انداخته ب

 و از کالس خارج شدند. به خیابان که رسیدند شکیبایی جمیله از حد گذشت و رو به مهشید کرد و پرسید:

 تی! چیزی شده؟مهشید چرا به من نمی گویی حواست کجاست؟ امروز طور دیگری هس -

 مهشید که دیگر دلیلی برای کتمان نداشت به آرامی پاسخ داد:

 خودت که می دانی، مثل همیشه همان مشکالت و همان دردسرها. -

جمیله بند کیفش را روی شانه محکم کرد، عینکش را که در اثر ریزش باران خیس شده بود از روی چشم برداشت و 

 گفت: 

 مسایل عادت داری پس نگران چی هستی؟تو که به این قبیل  -

 مهشید از جیب روپوش خود دستمالی بیرون آورد، آن را به طرف جمیله گرفت و جواب داد:
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هر چه به شروع امتحانات و پایان سال تحصیلی نزدیکتر می شوم نگرانیم شدت می گیرد. کاش می شد به قدرتی  -

سازم. محیط خانه به قدری برایم ناامن و غیر قابل تحمل شده که  دست می یافتم که زمان را در همین نقطه متوقف

وقتی به حوالی منزل می رسم تمام غمهای دنیا بر دلم تلنبار می شود و کوهی از اندوه و هراس بر شانه هایم سنگینی 

 .می کند. خانه برای همه مأمن و پناهگاه است در صورتی که برای من حکم زندان و شکنجه گاه را دارد

جمیله دستمال را از او گرفت، شیشه های عینکش را پاک کرد و آن را داخل جیب بغل کیف خود نهاد و در جوابش 

 گفت: 

خودت می دانی که با مشکالتت آشنا هستم، حرفهایت را می فهمم و درکت می کنم اما در برابر سرنوشتی که  -

روزی نیست که در خانه ی ما از تو حرفی به میان نیاید. من و تقدیر برایمان رقم زده چه کاری می توان کرد؟ به خدا 

مامان همیشه به فکر تو هستیم و از وضعیت نگران کننده ی تو متأثریم. می دانیم که تو تحت فشار روانی هستی و به 

ی توانی از سختی با مشکالت و موانع کنار می آیی اما اگر بخواهی از حاال هی به خودت یأس و ناامیدی راه بدهی نم

پس امتحانات برآیی و نمرات خوبی کسب کنی. تو همیشه دانش آموز موفقی بودی و باید به همه ثابت کنی که 

 هنوزم ساعی و کوشا هستی، به خصوص به بدری.

 جمیله ضمن گفتن این جمالت دستمال را به او برگرداند. مهشید دستمال را مجدداً در جیب خود فرو برد و گفت: 

روزها به سختی درس می خوانم. تمام اوقات روز و شبم در منزل صرف کارهای خانه می شود، تا می آیم  این -

کتابی به دست بگیرم و صفحه ای را مرور کنم بدری از راه می رسد و پرخاش کنان کارهای عقب مانده را به رخم 

ندارد. من هم برای این که ایجاد می کشد، کارهایی که در اصل از وظایف او محسوب می شود و ربطی به من 

درگیری نشود همه ی کارهایم را زمین می گذارم و به سراغ کارهای منزل می روم بعد هم بچه داری و نشستن پای 

دار قالی. کاش فقط همینها بود، غرولند دایمی بدری و رفتار سرد و توهین آمیز دخترانش هم مزید بر علت است. 

سی از شب گذشته و من خسته و ناتوان به بستر می روم. در آن هنگام دیگر نای نفس وقتی به خود می آیم که پا

کشیدن ندارم و اگر بخواهم همت به خرج داده به امورات درسی ام بپردازم صدای اعتراض همه بلند می شود که 

انم درس بخوانم و هنگام خواب و استراحتشان است و نور چراغ آزارشان می دهد و... با این اوصاف چطوری می تو

به قول خودت از پس امتحانات برآیم؟ و ای کاش مشکالت به همین جا خاتمه می یافت، وقتی به این موضوع می 

اندیشم که تا چند هفته ی دیگر به جای ادامه تحصیل و کسب موفقیتهای تحصیلی، ناگزیرم طبق اراده و خواسته ی 

بنشینم و به همسری پسرعموی منحرف و بی آبرو و نیمه دیوانه ی او  ناعادالنه و ظالمانه ی بدری پای سفره ی عقد

دربیایم، تمام وجودم از خشم و نفرت لبریز می شود و مرگ چون آرزویی شیرین وسعت اندیشه ام را در بر می 

 گیرد.

اعت دارد سربار و کاش می توانستم به پدر بفهمانم که به عنوان یک نانخور بی مقدار که به قرصی نان و لیوانی آب قن

طفیلی او نیستم. بدری در منزل ما از چنان اقتداری برخوردار است که پدر را آمرانه تحت سیطره و نفوذ خود 

درآورده و بر همه ی ما فرمان می راند. محال است که پدر بتواند در برابر ایده ها و نظریاتش پایداری کند و در این 

ست که به معامله گذاشته می شود. بدری تصمیم گیرنده ی صرف است و پدر راستا، تنها سرنوشت و آتیه ی من ا

آلت دستی بیش نیست. ضعفهای پدر، بخصوص مسأله ی اعتیادش بدری را بر او مسلط و چیره گردانیده تا جایی که 

ا یک روز هم عقایدش را به راحتی به ما تحمیل می کند. از روزی که مادرم از دنیا رفت و بدری جای او را گرفت حت



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – مردابنیلوفر 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

4  

 

از دست و زبان او در امان نبودم. همه ی اینها قابل تحمل است اما این ازدواج اجباری را چه کنم؟ جمیله من واقعاً از 

 آینده ی خود بیمناکم و نمی دانم چه سرنوشتی انتظارم را می کشد.

 جمیله دست در بازوی او انداخت و با دلسوزی اظهار داشت:

ه نگران باشی. هیچ کس از فردای خود خبر ندارد. به قول مادرم یک سیب را که هوا بیندازی، تا تو نباید از آیند -

پایین بیاید صد تا چرخ می خورد! به خدا توکل کن و از او بخواه که در رفع مشکالت یاریت دهد. جز پروردگار قادر 

 امیدت فقط به درگاه یزدان باشد و بس. منان چه کسی می تواند ما را از مشکالت و گرفتاریها مصون بدارد؟ چشم

مهشید سری به تأیید تکان داد و هیچ نگفت. پس از طی مسافتی به نسبه طوالنی به حوالی منزل جمیله رسیدند، هر 

 دو سر کوچه ایستادند و جمیله گفت: 

مان از دیدنت خوشحال می می دانم که فرصت نمی کنی سری به ما بزنی شاید االن بتوانی چند لحظه با ما باشی، ما -

 شود.

 مهشید دست او را صمیمانه فشرد و جواب داد: 

 باشد برای بعد. -

 بیا برویم داخل، تعارف نکن. -

ممنونم باید هرچه زودتر به منزل برگردم، مایل نیستم بر سر چند لحظه تأخیر با بدری مرافعه داشته باشم. سالم  -

 مرا به خاله برسان.

 ، فردا می بینمت.چشم حتماً -

 خداحافظ. -

 خدانگهدار. -

مهشید از وی فاصله گرفت و با گامهایی محکم و شتاب زده راه منزل را که در همان محدوده قرار داشت در پیش 

گرفت. باران بر شدت خود افزوده و به رگبار تندی بدل شده بود. وقتی به خانه رسید، در پناه سایه بان آجری 

شت ضربات کوتاهی به در وارد آورد. چند دقیقه بعد صدای کشیده شدن دمپایی هایی بر کف حیاط به ایستاد و با م

 گوش رسید. در گشوده شد و سر برهنه ی فاطمه از میان دو لنگه ی آن ظاهر گردید.

پاسخی مهشید با این که از لحاظ سنی یکی دو سال از او بزرگتر بود در سالم گفتن پیشی گرفت و بدون این که 

دریافت کند با دست به آرامی فاطمه را که به سردی نگاهش می کرد و روپوش مدرسه اش حکایت از آن داشت که 

همانند او تازه از راه رسیده است، کنار زد و از میان در گذشت و وارد حیاط شد. فاطمه با حالتی کینه توزانه او را 

ید مهشید مخفی نماند. سپس با بی اعتنایی در را بست و قدم به برانداز کرد و پشت چشمی برایش نازک کرد که از د

داخل حیاط گذاشت، همانطور که دمپایی هایش را با بی مباالتی روی سنگفرش حیاط می سایید شتابان به سمت اتاق 

 دوید.

زان کرد و مهشید به محض وارد شدن به اتاق چشمش به بدری افتاد. به وی سالم کرد. روپوش خود را روی میخ آوی

کیفش را گوشه ای نهاد. بدری نوزادش را روی دو پا نهاده و به آرامی تکانش می داد. با حرکت سر پاسخ سالم 

مهشید را داد و در همان حال که کودک را روی پا می جنباند نگاه سرد خود را به مهشید دوخت. نگاهی که بیزاری و 

مهشید ازدواج کرده بود نتوانسته بود با این دختر کنار آمده و وجود او تنفر از آن فوران می کرد. از روزی که با پدر 

را تحمل کند. وقتی او را با دختر خودش که از شوهر اولش بود قیاس می کرد نمی توانست حسادت را از خود دور 
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پیشی داشت، کند. فاطمه نه در زیبایی و وجاهت صوری به پای مهشید می رسید و نه در خالقیت و استعداد بر او 

 مهشید همیشه سرآمد بود...

مهشید بدون این که بداند در دل نامادری چه می گذرد سری به آشپزخانه زد تا اگر کاری مانده انجام دهد. قابلمه 

 غذا روی اجاق گاز قرار داشت. بخار مطبوعی که از الی در قابلمه در هوا متصاعد بود شکم گرسنه اش را قلقلک داد 

را تحریک نمود. هیچ وقت صبحانه ی کاملی به او نمی دادند و اگر بدری خیلی دلش به رحم می آمد تکه  و اشتهایش

 ای نان بیات و کپک زده به دستش می داد تا در راه رفتن به مدرسه آن را بخورد.

 ید:وقتی از آشپزخانه خارج شد، بدری کودک را زمین نهاده و چادری روی سینه اش می کشید. مهشید پرس

 مادر کاری هست که انجام بدهم؟ -

 فاطمه از کنار آن دو گذشت و به آشپزخانه رفت. بدری با لحن سردی پاسخ داد: 

 فرصت نکردم اتاقها را جارو کنم، اول اتاقها را تمیز کن بعد به کارهایت برس، وقتی پدرت آمد با او ناهار بخور. -

و را از پشت در اتاق برداشت و سرگرم کار خود شد. بدری همان دم مهشید به عالمت اطاعت سری تکان داد، جار

دست دختر چهار ساله اش را گرفت و به آشپزخانه رفت. در را از داخل بست که گرد و غبار حاصل از جارو بر روی 

غذا و ظروف آشپزخانه ننشیند، سپس سه بشقاب غذا برای خود و دخترها کشید و همانجا روی سفره ای که کف 

آشپزخانه قرار داشت نشستند و مشغول خوردن شدند. مهشید می دانست که اکنون آنها در حال صرف غذا هستند و 

به رغم گرسنگی شدید همچنان به کارش ادامه داد و سعی کرد فکر شکم خالی و گرسنه اش را از سر به در کند. 

به همین سبب هرگز لب به شکوه و شکایت این قبیل تبعیضات و تفاوت گزاریها برایش امری عادی تلقی می شد 

نمی گشود. رفتار خشونت آمیز بدری و برخوردهای اهانت بار فاطمه و فرشته او را به یاد داستان سیندرال و خواهران 

 ناتنی اش می انداخت. مضافاً به این که هر دو شرایطی کامالً یکسان داشته و از جور و جفای نامادری در عذاب بودند.

ه به خاطرش آمد که پنجره ها را نگشوده است. گرد و غبار روی قالیچه های خرسکِ نخ نما، در هوا متراکم یکبار

شده بود و بی تردید با این سهل انگاری مورد مالمت بدری قرار می گرفت. بی درنگ به طرف پنجره رفت و آنها را 

دتر خارج شود. از آشپزخانه صدای گفت و گو و گشود. در ورودی اتاق را نیز باز گذاشت تا هوای آلوده هرچه زو

 خنده ی آنها به گوش می رسید، بی توجه به اطرافش بار دیگر کار خود را از سر گرفت. 

ساعتی بعد وقتی از آمدن پدر قطع امید کرد به آشپزخانه رفت و پس مانده ی غذایی را که داخل دیس قرار داشت 

ن تمامی ظرفها را شست و آشپزخانه را مرتب کرد و به اتاق نشیمن پیش کشید و مشغول خوردن شد. پس از آ

بازگشت. بدری و فاطمه پشت دار قالی نشسته و سرگرم بافتن بودند. فرشته گوشه ای نشسته و بازی می کرد و علی 

هم درون گهواره به خواب رفته بود. مهشید کیف مدرسه اش را برداشت، کنجی نشست و به انجام تکالیفش 

اخت. بدری و فاطمه در حین انجام کار با هم گفت و گو می کردند و با صدای بلند می خندیدند و این مسأله سبب پرد

می شد که مهشید نتواند حواس خود را به روی نکته ی خاصی متمرکز کند. در همین هنگام علی هم از خواب بیدار 

نوشته های کتاب را مرور می کرد چیزی در  شد و در گهواره اش بنای گریستن آغاز کرده بود. مهشید هرچه

مغزش نمی نشست. جمالت و عبارات معنا و مفهوم خود را ا دست می داد و اندک اندک دانسته هایش رنگ می 

 باخت.

آنچه را که تا آن لحظه خوانده بود مانند ماده ی فراری از ذهنش بخار می شد و در هوا گم می گشت. صدای سنگین 

و تاپ شانه ی فلزی بر فرق قالی آویخته بر دار از یک سو و صدای شیون الینقطع علی که به طرز  و عذاب آور تاپ
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وحشتناکی می گریست از سوی دیگر اعصابش را چنان تحت فشار قرار داده بود که گویی هزارات سوزن گداخته بر 

اعتنایی مهشید نسبت به بچه مغزش فرو می رود. وقتی گریه ی کودک از حد گذشت، بدری که از خونسردی و بی 

 عصبی به نظر می رسید با خشم سر تا پای او را برانداز کرد و فریادش در اتاق طنین افکند.

 تنه لشِ بی خاصیت صدای بچه را نمی شنوی؟ نکند کر شدی؟! زود باش بجنب، بچه از حال رفت. -

اران حرف پر درد و پر معنا در آن نهفته بود مهشید با دستپاچگی کتابش را روی زمین دمر کرد، با نگاهی که هز

بدری را نگریست و به سوی بچه گام برداشت. او را از داخل گهواره بلند کرد، سرش را روی شانه ی خود گذاشت و 

به آرامی با کف دست ضرباتی به پشتش نواخت اما گریه ی کودک شدت گرفت. در همین اثنا صدای کوبیدن در به 

بالتکلیف مانده بود و نمی دانست که کودک را زمین بگذارد و برای گشودن در از اتاق خارج گوش رسید، مهشید 

شود یا این که نسبت به صدای در و کوبنده ی آن بی اعتنایی پیشه کند. بدری بار دیگر با کلمات زهرآگین خود 

 روحش را خراشید:

 دستم بند است. جان بکن برو در را باز کن. ورپریده ی چشم سفید مگر نمی شنوی در می زنند؟ می دانی که -

بدری که تردید او را دید از جا برخاست و به سویش آمد. بچه را با خشونت از آغوشش ربود و در همان حال با 

 چشمانی دریده و ابروهای درهم کشیده غرید:

د. برو در را باز کن، انگار بیل به بده من بچه را، اینجوری این زبان بسته را می کشی! حیف نان که آدم به تو بده -

 کمرش خورده! بی خاصیت!

مهشید بدون این که از سخنان عتاب آلود او خم به ابرو بیاورد درِ اتاق را گشود و خارج شد. باران بند آمده بود اما 

جمع شده و  هوا همچنان گرفته و ابری بود. دمپایی هایش را به پا کرد و وارد حیاط شد. آب باران در وسط حیاط

چاله ای پدید آورده بود. آن قسمت را دور زد و به سمت در دوید. وقتی در را می گشود تقریباً یقین داشت که با 

پدرش مواجه خواهد شد اما با دیدن چهره ی منفور قدرت که با دیدن او نیشش تا بناگوش باز شده و دندانهای زرد 

ده می خورد، چهره درهم کشید و در حالی که از نگریستن به وی و بدنمایش به طرز ناخوشایندی توی ذوق بینن

اکراه داشت به آرامی سالم کرد. قدرت پا به درون داالن کوتاه و سرپوشیده نهاد. ابتدا با اشتیاق او را برانداز کرد، 

 سپس خنده ی کوتاهی سر داد و گفت: 

 شگلتر می شی؟سالم به روی ماهت. دختر تو چی می خوری که روز به روز خو -

مهشید که از تعریف و تمجید چندش آور او منقلب شده بود در را بست و بدون آنکه به وجودش اهمیتی بدهد با 

سرعت از وی فاصله گرفت و دوان دوان خود را به اتاق رساند. بدری که بچه را زیر پستان گرفته و به او شیر می داد 

 پرسید:

 کی بود در می زد؟ -

 ش را از روی زمین برداشت و با خونسردی پاسخ داد:مهشید کتاب

 آقا قدرت آمده. -

 پس چرا تعارفش نکردی بیاید تو؟ -

 قدرت در آستانه ی در ظاهر گشت و جواب داد:

 تعارف الزم نیست، خودم راه را بلدم. -

 با خوشرویی گفت: سپس به بدری سالم کرد و تا وسط اتاق پیش آمد. بدری با دیدن او گل از گلش شکفت و 
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 سالم خوش آمدی. چند روزی اَزت بی خبر بودم گفتم البد ما را فراموش کردی. -

 قدرت روی زمین نشست و پاهایش را دراز کرد. تسبیح خود را دور دست چرخاند و جواب داد:

 رفته بودم مسافرت، امروز صبح رسیدم. -

 بدری کنارش نشست و گفت: 

 شت؟سفر به خیر، خوش گذ -

 جای همگی تان خالی بود، رفته بودم بندر بیشتر برای انجام کار بود. خُب گردشی هم کردیم و آمدیم. -

 بدری رو به مهشید کرد و با تحکم گفت: 

 چرا نشستی؟ پاشو برو چند تا چایی بریز بیار. -

ی رفت چشمش به فاطمه افتاد مهشید بار دیگر کتاب را زمین گذاشت و از جا برخاست. وقتی به سمت آشپزخانه م

که با پوزخند نگاهش می کرد، سرش را پایین انداخت و به آشپزخانه رفت. هنگامی که استکانها را از چای پر می 

کرد قلبش چنان گرفته بود که دلش می خواست با صدای بلند گریه کند، آهی کشید و دستش را به سوی آسمان 

 گرفت و زیر لب نالید:

دت یک راه نجاتی پیش پایم بگذار. کاری کن از این گرفتاری و مصیبت نجات پیدا کنم، خودت بهتر خداوندا خو -

 از هر کسی می دانی که چه در قلب من می گذرد. خدایا کمکم کن من که به جز تو کسی را ندارم...

 بدری در اتاق با قدرت گفت و گو می کرد و صدایشان به وضوح شنیده می شد. قدرت گفت: 

باالخره کی می خواهی کار ما را راه بیندازی؟ من که دیگر طاقتی برایم نمانده، از بس امروز و فردا شنیدم خسته  -

 شدم.

 بدری کودک را به آرامی زمین گذاشت و در جوابش گفت: 

حاناتش تمام همه چیز بستگی به خودت دارد، همین االن هم که بگویی دختره را به تو می دهیم. چند روز دیگر امت -

 می شود آن وقت می توانی بیایی و زنت را ببری.

 قدرت آب دهانش را قورت داد و با خشنودی اظهار داشت:

پس همین امشب با پدرش صحبت کن، به محض این که امتحانش را داد و تعطیل شد عقد و عروسی را راه  -

 بیندازیم.

خاطر می دهم. تا آن روز فرصت داری کارهایت را انجام بدهی.  پدرش با من، از حاال از جانب او به تو اطمینان -

مشتی پول که کف دست آن مردک مافنگیِ بدبخت بگذاری ایمانش را هم به تو خواهد فرخت. من او را بهتر از هر 

 کسی می شناسم.

 قدرت لبخندی زد و با کنابه گفت: 

 ت شوی.تو هم که بدت نمی آید هرچه زودتر از شر این دختر راح -

 بدری سری به تأیید تکان داد و گفت: 

در واقع همین طور است که می گویی. به قدری از او تنفر دارم که جن از بسم اهلل! با این که چشم دیدنش را ندارم  -

 اما وقتی برود حسابی دست تنها می شوم و کارهای خانه روی هم تلمبار می شود ولی خُب به نبودنش می ارزد.

 سبیح را داخل جیبش نهاد، سیگاری آتش زد و بدری اضافه نمود:قدرت ت
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فراموش نکن که من این دختر را به تو پیشنهاد کردم و اگر من واسطه نشوم نمی توانی کاری از پیش ببری. نمی  -

یت کلی خواهم بر سرت منت بگذارم اما یادت باشد که به این مفتی ها نمی توانی او را به چنگ بیاوری. بردنش برا

 آب می خورد، اگر مرا راضی نگه داشتی می توانی به وصال این ورپریده برسی وگرنه...

 قدرت خنده ی چندش آوری سر داد و گفت: 

 می دانم، من که ناشکری نکردم و تا به حال هر جوری که بود تو را راضی نگه داشتم. -

خود بپردازم. با این درآمد بخور و نمیری که از قالی بافی  آن به جای خودش، باالخره من هم باید به امورات داخلی -

به دستم می آید و با آن شوهر معتادی که روزی پنجاه تومان فقط خرج اعتیادش می شود باید بیشتر از اینها درآمد 

 داشته باشم. وانگهی بچه ها هم کلی خرج و مخارج دارند.

را مقابل بدری نهاد بدری چنگ انداخت و با آزمندی پولها را  قدرت از جیب خود مشتی اسکناس بیرون آورد و آن

 برداشت و در لباس خود پنهان کرد. قدرت دود سیگار را از بینی خود بیرون فرستاد و گفت: 

می دانم که بیشتر از اینها مدیون تو هستم، قول می دهم بعدها بیشتر جبران کنم. من سرم توی حساب و کتاب  -

 ج و مخارج زندگی نباش، تا مرا داری غصه نداری!است تو نگران خر

مهشید تمام این وقایع را در حال بازگشت از آشپزخانه شنیده و مشاهده کرده بود و از این که مثل یک برده زندگی 

 و آینده اش را به معرض داد و ستد قرار دهند و او را با مشتی پول معاوضه کنند بسیار افسرده و خشمگین بود با این

وصف لب فرو بست. سینی چای را مقابل آنها بر زمین نهاد و به طرف کتابهایش رفت. قدرت نگاهی به کودک که 

روی زمین دراز کشیده بود و با انگشتان دستش بازی می کرد. انداخت با انگشتان زمخت و کثیفش گونه ی کودک 

 قدرت گفت:  را چند بار فشرد و برایش شکلک درآورد. کودک به آرامی تبسم کرد.

 ماشااهلل چقدر تُپل مُپله! انگار شیرت حسابی بهش می سازه. -

 بدری اخمی کرد، چشمانش را از هم دراند و به اعتراض گفت: 

 تورو خدا بچه ام را چشم نزن، تازه چند روز است که حالش خوب شده، طفلکی سرما خورده بود و مریض بود. -

 ت هست!به قدرت خدا چقدر هم شبیه خود -

 پس می خواستی شبیه همسایه ها باشد! -

 قدرت سر تا پای مهشید را برانداز کرد و زیر لب خطاب به بدری گفت: 

 این دختره هم روز به روز خوشگل تر می شود! فکر می کنم پولهای من به همه تان می سازد. -

 بدری لبش را به دندان گزید، کودک را از زمین برداشت و گفت: 

 البد خیس کرده، باید کهنه اش را عوض کنم. -

 کودک را به دست مهشید سپرد و گفت: 

 بیا کهنه اش را عوض کن و بخوابانش. -

 وقتی مهشید کودک را برای شست و شو و نظافت به حیاط برد، بدری چشم غره ای به قدرت رفت و نجواکنان گفت: 

و گفتم که جلوی این دختر حرفهای بودار نزن! نمی خواهم بفهمد که نمی توانی جلوی زبانت را بگیری؟ بارها به ت -

 تو مدام به ما پول میدی و آتو دستش بیفتد و پیش پدرش فضولی کند.

 قدرت دستش را به نشانه ی بی تفاوتی حرکتی داد و گفت: 

 او دختر ساده دلی است، بی جهت به خودت نگرانی راه نده. -
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ار زیرک و آب زیرکاه است. از یک زن پنجاه ساله هم بیشتر می فهمد. نمی بینی چه جور اتفاقاً برعکس، او بسی -

 موذیانه خودش را به موش مردگی می زند! او صدتای من و تو را درس می دهد.

قدرت با صدای بلند خندید، حبه قندی به داخل چای فرو برد و به داهان گذاشت. تعمداً قصد داشت سر به سر بدری 

 د. جرعه ای چای نوشید و به طعنه گفت: بگذار

 نکند از شوهرت حساب می بری! -

کی من؟! همه می دانند که من برای آن مردک بی بُته تره هم خرد نمی کنم. برای چی باید از او حساب ببرم؟  -

دراز  چشمش کور و دندش نرم کار کند و خرج شکم صاحاب مرده ی ما را بدهد تا من دستم را پیش پسرعمویم

 نکنم!

قدرت این بار شلیک خنده ی خود را سر داد به طوری که ذرات قند به گلویش پرید و او را به سرفه انداخت بدری 

 حیرت زده پرسید:

 به چی می خندی؟ مواظب باش یه وقت خفه نشوی! -

 دقایقی طول کشید تا قدرت به حالت عادی درآمد و گفت: 

یال می کنی من به خاطر شکم تو و شوهر و بچه هایت به تو کمک می کنم، شماها این خنده ام از این است که تو خ -

 بذل و بخشش را به خاطر مهشید دارید، اگر او نبود من کاری به کارتان نداشتم.

 عجب! پس برای ثوابش این کار را نمی کنی؟! -

وقتی به اینجا می آمدم شوهرت را  نخیر دخترعمو جان! حتا گربه هم محض رضای خدا موش نمی گیرد! راستی -

 دیدم که تو قهوه خانه ی سر گذر نشسته بود و چای می خورد.

 بدری رو ترش کرد و گفت: 

 پس االن دیگر پیدایش می شود. -

نه، فرستادمش سراغ یکی از مشتریها تا مواد به او برساند، دلم نمی خواهد وقتی به اینجا می آیم سرِخر داشته  -

 باشم.

 هرچه باشد پدرزن آینده ی توست. -

می خواهم سر به تنش نباشد، این مردک بوگندو لیاقت چنین زن و بچه هایی را ندارد، نسناس نمی تواند آب  -

 دماغش را باال بکشد.

 بدری آهی کشید و گفت: 

ا با هیکل غرق در تو که مرد هستی تحمل چنین جانوری را نداری، پس من چه بگویم که مجبورم شب و روز او ر -

 کثافت و تعفن تحمل کنم.

تقصیر خودت بود. از اول باید چشمت را باز می کردی و زنش نمی شدی. هنوز هم دیر نشده، طالق بگیر و زن  -

 یکی دیگر بشو.

دیگران هم مثل این یکی، آدم وقتی سیاه بخت شد مرده شور هم برای غسل و کفن و دفنش ناز می کند. قدرت تو  -

خدا وقتی زن گرفتی و قاطی مرغها شدی من و بچه هایم را از یاد نبر، من هیچی اما این طفلکی ها بهشان سخت  را

 می گذرد اگر تو کمکمان نکنی.
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قدرت خواست چیزی در جوابش بگوید اما با ورود مهشید به اتاق سکوت اختیار کرد. بدری بالشی به طرف مهشید 

 انداخت و گفت: 

 ر که درس می خوانی بچه را روی پاهایت بخوابان.بیا همین طو -

 سپس رو به فاطمه کرد و افزود:

 تو هم مشغول بافتن شو تا من بروم چایی تازه دم کنم، مراقب باش رجها را اشتباهی نبافی. -

فحه بدری برخاست و به آشپزخانه رفت، فاطمه با خونسردی سرگرم بافتن شد، مهشید هم سر به زیر داشت و به ص

ای از کتابش خیره شده بود اما در دلش شور و غوغایی بر پا بود. در حالی که قطره اشکی از گوشه ی چشمانش فرو 

 می چکید سرش را به دستش تکیه داد و دیده به سطرهای کتاب دوخت.

 

* * * 

 

2 

 

ی گشته بود. به رغم تالشی که با پایان گرفتن سال تحصیلی و تعطیلی مدارس، مهشید دچار وضعیت ناگوار و بحران

برای کسب رضایت و خشنودی بدری جهت انصراف از این ازدواج اجباری انجام می داد همیشه در منزلشان بر سر 

او، بین اعضای خانواده درگیری و تنش بود. بدری نزد پدر شکایت او را می کرد و با تحریک احساسات پدر و ابراز 

و درگیری دامن می زد. روزی نبود که مهشید به خاطر اعتراض بدری نسبت به  مسایلی غیرواقعی به این خشونت

 اعمال و رفتارش، به وسیله ی پدر سرزنش و تنبیه نشود.

همه در آن منزل بر علیه او جبهه گرفته بودند و وضع به گونه ای بود که حتا خواهرانش هم در این دسیسه مشارکت 

. قدرت روزی چند بار به منزل آنها سرکشی می کرد و پدرش را تحت فشار قرار کرده و بی رحمانه بر او می تاختند

می داد که هرچه زودتر برنامه ی ازدواج او و مهشید را مهیا سازد. پدر که در تصمیم گیری از خود اراده ای نداشت 

انست پایداری می کرد و به قدرت وعده می داد که به زودی ترتیب همه چیز را خواهد داد. مهشید تا آنجا که می تو

پدر از مخالفت او آزرده خاطر بود. مثل روز برایش روشن بود که با ازدواج با این مرد سرنوشت شومی برایش رقم 

می خورد و حاضر نبود تحت هیچ سرایطی به این کار تن بدهد. اگر موقعیت دیگری بود، اگر پای قدرت در میان 

ت بدری به تصمیم پدر گردن می نهاد اما از قدرت بیزار بود و نمی توانست دمی نبود شاید برای رهایی از آزار و اذی

 وجود او را در کنار خود تحمل کند.

به خوبی می دانست که قدرت از راه خرید و فروش مواد مخدر درآمدش را تأمین می کند. بارها مشاهده کرده بود 

از این طریق مبالغی جهت خرج و مخارج منزل از وی  که بدری از عالقه ی قدرت به مهشید سوءاستفاده کرده و

مطالبه می کند او به هیچ وجه مایل نبود بر سر سفره ای بنشیند که نان آن از پول خرید و فروش مواد مخدر به دست 

 می آمد.

باشد. حاضر نبود زن مردی بشود که از راههای ناهنجار کسب درآمد می کند و دامنش به گناه و جرم و خطا آلوده 

در حالی که پدرش به طور مداوم او را تحت فشار قرار می داد تا دست از لجاجت و سرسختی برداشته و به عقد 

 قدرت درآید او همچنان پافشاری می کرد و از این کار اجتناب می ورزید، یک روز به پدر گفت: 
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خواهم آموزگار بشوم تا بتوانم با پدر تنها آرزویم این است که درس بخوانم و برای خودم کسی بشوم، می  -

دسترنج خودم به زندگی مان سر و سامان بدهم و محبتها و زحمات شما را به این وسیله جبران کنم خواهش می کنم 

اجازه بدهید به تحصیالتم ادامه بدهم. فقط سه سال مانده تا به آرزوی خود جامه عمل بپوشانم من می خواهم باعث 

 واده بشوم، لطفاً مرا یاری کنید. سربلندی و افتخار خان

 پدر که اندیشه ی محدودش از آنچه که بود فراتر نمی رفت به او خاطر نشان کرد:

خودت که وضع ما را بهتر می دانی. من در شرایطی نیستم که بتوانم بیش از این هزینه ی تحصیل تو را تقبل کنم.  -

ود ما حتا به نان شب هم محتاج و درمانده بودیم. دیگر بیش از این اگر زحمات بدری نبود، اگر هنر قالی بافی او نب

 نمی توانیم از او توقع کار کردن داشته باشیم.

پدر من هم به سهم خود در این خانه زحمت می کشم و با بافتن قالی توانسته ام تا حدی گره از مشکالت اقتصادی  -

الش بیشتر مخارج تحصیل خود را فراهم کنم. اگر اجازه بدهید و بگشایم. از این پس هم قادر خواهم بود با کار و ت

موافقت کنید که به درسم ادامه بدهم قول می دهم که سربار شما و بدری نباشم و بارم را خودم بر دوش بکشم، قول 

 می دهم هیچ وقت چیزی از شما نخواهم.

ندکی سست شد. بدری که منافع خود را در خطر پدر وقتی عجز و البه ی دختر را مشاهده کرد دلش به رحم آمد و ا

می دید و مایل نبود قدرت را از خود برنجاند وقتی از تزلزل شوهرش آگاه شد سعی کرد با ترفندهای خاص خود او 

 را مجاب کند لذا گفت: 

باشی. این دختر تا به حال یک بار هم نشده که در تصمیم گیریهایت ثبات داشته باشی و به قول و قرارهایت پایبند  -

عقل درست و حسابی ندارد، هنوز آنقدر بزرگ نشده که خودش بخواهد برای آینده اش تصمیم بگیرد. من و تو که 

نباید عقلمان را دست او بدهیم. تو پدرش هستی و حق داری برایش تعیین تکلیف کنی. او هم باید از تو اطاعت کند. 

برایش کافی است. ما بچه های دیگری هم داریم که باید به آنها برسیم. به نظر من تا همین اندازه که درس خوانده 

 درس خواندن مال پسرهاست که فردا می خواهند وارد اجتماع بشوند و برای زن و فرزند خود نان بیاورند.

تحریکات بدری عاقبت کار خودش را کرد و پدر بار دیگر پافشاری خود را از سر گرفت. این فشار غیرمنطقی 

هشید را مستأصل گردانیده بود، نمی دانست برای رفع مشکل به چه کسی پناه ببرد. احساس می کرد بی یار و یاور م

است. خود را در برهوت می دید، سرگردان و واخورده مانند مترسکی که هر دم از لرزش باد سرد شبانگاهی سر به 

سلیم نبود. قدرت هم کسی نبود که از خواسته اش سویی خم کند. با وجود درماندگی و بی پناهی هنوز مایل به ت

 چشم پوشی کند. بوی اسکناسهایش پدر را چنان مسخ کرده بود که سرنوشت دخترش برایش پشیزی نمی ارزید.

به تدریج همه چیز مهیا می گشت. حتا تاریخ عقد هم مشخص گشته بود و تا دو روز دیگر همه چیز به پایان می 

که هیچ کس به اندازه ی بدری در پدر نفوذ ندارد اما هنوز امیدوار بود که بتواند از طریق  رسید. مهشید می دانست

یکی از آشنایان، پدر را از تصمیم خود منصرف کند. پس سعی کرد تدبیر دیگری بیندیشد و آخرین تیر ترکش خود 

ج شد و به خانه ی خاله اش پناه برد. را در حین ناامیدی رها سازد. با این اندیشه صبح روز بعد پنهانی از منزل خار

ساعتی در آغوش خاله گریست و دردهای درون خود را با او در میان نهاد و از وی خواست که چاره ای بیندیشد تا 

مجبور به این ازدواج نگردد. خاله به خوبی می دانست که پدر نیازها و دشواریهای مهشید را درک نمی کند و تحت 

نطق و برهانی را نمی پذیرد و کسی را به عنوان ریش سفید و واسطه قبول ندارد، با این وصف تأثیر همسرش، هیچ م

سعی کرد مهشید را به صبر و شکیبایی دعوت کند و صادقانه و بی پرده به وی تذکر داد که حتا از دست او هم کاری 
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ست به طریقی در رفع مشکل او ساخته نیست. همه از وضع نگران کننده ی مهشید متأثر بودند و دلشان می خوا

 بکوشند، کاری که عمالً ناممکن بود.

خاله با تمام عشق و عالقه ای که نسبت به مهشید داشت و در قبال او احساس مسئولیت می کرد، از مواجه با بدری که 

ید نهاده بود با به سوءرفتار و برخورد شهره شده بود اکراه داشت. از روزی که این زن قدمش را به خانه ی پدر مهش

دورویی و ریاکاری پای تمام اقوام و بستگان دور و نزدیک شوهرش را از خانه بریده بود و از معاشرت با آنها سر باز 

زده بود تا بتواند به راحتی و بدون مزاحمتهای دیگران کار خود را از پیش ببرد. هنگامی که مادر مهشید بر اثر 

سال داشت، بدری هم از همسر اولش فاطمه ی شش ساله را داشت. با این که  بیماری جان سپرد، مهشید فقط هشت

پیش از عقد تعهد سپرده بود که برای مهشید مادر دلسوزی باشد و او را همانند دختر خود تر و خشک کند، به مجرد 

بار داوطلب  این که همسر آن مرد گردید و موقعیت خود را تثبیت کرد آزار و اذیتش را آغاز نمود. خاله چند

گردیده بود تا سرپرستی مهشید را به عهده بگیرد، خودش و شوهرش کراراً به آنجا مراجعه کرده و خواهان 

سرپرستی مهشید گشته بودند. پدر چندان هم بی میل نبود که دخترش را دست به سر کند اما بدری زیر بار نرفته 

 ه او گفته بود:بود. یک بار هم وقیحانه رو در روی خاله ایستاده و ب

شماها فکر می کنید من نمی توانم از عهده ی نگهداری او بربیام؟ فکر می کنید من بین او و دخترم فرقی قایل  -

هستم؟ واقعیتش این است که شماها چشم دیدن مرا ندارید وگرنه قصدتان خیرخواهی نیست. شما به من حسادت 

من مسئول مرگ او هستم؟ من که اصالً او را نمی شناختم. اگر می کنی چون که جای خواهرت را گرفتم، آخر مگر 

من نبودم پدر مهشید با زن دیگری ازدواج می کرد که ای کاش این کار را کرده بود. من زیاد هم از این ازدواج 

ته. این خشنود نیستم، اگر همسر اولم دائم الخمر و الکلی بود االن گیر مردی افتادم که تا خرخره در اعتیاد فرو رف

ازدواج چیز باارزشی به من نداد که مرا پابند این زندگی بکند و به من دلگرمی بدهد. همین قدر که وجود این پدر و 

 دختر را تحمل می کنم جای تشکر هم دارد در حالی که شماها انگار از من طلبکار هم هستید!

ایی از سوختگی و کبودی و آثار زخم بر خود داشت به خاله لباسهای مهشید را باال زده و تن عریان او را که نشانه ه

 بدری نشان داده و گفته بود:

شما ادعا می کنید برای مهشید مادری کردید، پس این زخمها و کبودیها، این جای تاول و سوختگی در اثر چیست؟  -

نین بی رحمانه تکه و پاره مگر یک مادر می تواند تا این درجه سنگدل و قسی القلب باشد که تن و بدن کودکش را چ

کند؟! کدام مادری را سراغ دارید که دخترش را شکنجه و آزار بدهد؟ به جرأت می توانم قسم بخورم که در سر تا 

 سر بدن فاطمه حتا یک زخم کوچک هم وجود نداشته باشد.

 بدری که از خشم کف بر لب آورده بود با عصبانیت فریاد کشیده و گفته بود:

چه حقی مرا متهم به بی رحمی می کنی؟ فکر می کنی من شکنجه گر هستم؟ هر مادری حق دارد بچه اش شما به  -

را به دلیل مسایل تربیتی تنبیه کند وقتی بچه شیطنت می کند و حرف شنوی ندارد وقتی اذیت و آزارش از حد می 

در نهایت تنبیه اش کرد خود شما هیچ گذرد به طوری که همه از دستش عاصی می شوند آیا نباید به او تذکر داد و 

وقت بچه هایت را کتک نزدی، تنبیه اشان نکردی؟ اصالً این مسایل چه ربطی به شما دارد؟ مگر وکیل وصی مهشید 

 هستی؟ مگر مجوز قانونی داری که در کار ما مداخله می کنی؟

 سپس به جانب شوهرش برگشته و گفته بود:
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چیزی نمی گویی؟ چرا سکوت کردی؟ اگر فکر می کنی اجازه می دهم که هر کس مگر من زن تو نیستم پس چرا  -

و ناکسی سرش را وارد زندگی ما کرده و برایم تکلیف تعیین کند کور خواندی! این بار را ندیده می گیرم اما اگر 

برایم کاخ ساختی  بخواهد این وضع تکرار بشود تو را می گذارم و از اینجا می روم. مگر تاج گل به سرم زدی؟ مگر

 که انتظار داری ساکت بنشینم و هر اهانتی را تحمل کنم؟ این زندگی هم پیشکش خودت.

 پدر مهشید که نمی خواست همسرش را از دست بدهد محترمانه رو به خاله و شوهرش کرده و گفته بود:

بدتر نکنید. بگذارید خودمان ما داریم زندگی خودمان را می کنیم، خواهس می کنم وضع را از اینی که هست  -

 مشکلمان را حل کنیم.

و از آن تاریخ به بعد خاله تالش کرده بود که فاصله ی خود را با بدری حفظ کند تا جایی که حتا سالی یکبار هم موفق 

ین به دیدار یکدیگر نمی گشتند و از هم دوری می جستند. اینک مایل بود تا بار دیگر پادرمیانی کرده و در رفع ا

مشکل بکوشد. شوهرش با این نظر مخالف بود و تمایل نداشت در این جریان مداخله ی مستقیم داشته باشند. به 

 همسرش گفت: 

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم بدری حرف خود را به کرسی می نشاند و کاری را که مایل است انجام می دهد. پدر  -

رابر تصمیمات نامعقول زنش ایستادگی کند. این مرد آلت دست بدری مهشید هم آنقدر اراده و همت ندارد که در ب

شده و ما هرچه بگوییم، جز این که شخصیت خود را زیر پا بگذاریم و سنگ رو یخ شویم حاصل دیگری ندارد. بهتر 

الحظه است بیشتر از این خودمان را خراب نکنیم و در کارها و تصمیماتشان بی طرف بمانیم. بدری زن هتاک و بی م

 ای است و من هیچ دلم نمی خواهد با چنین اشخاصی دهن به دهن بشوم.

زن و شوهر هرچه اندیشیدند کمتر به نتیجه رسیدند، عاقبت خاله پسر ارشدش را همراه جمیله به منزل پدر مهشید 

وانند برای بردن او به فرستاد تا به آنها اطالع بدهد که از بابت غیبت دخترشان نگران نباشند و در صورت تمایل می ت

آنجا آمده تا ضمن دیدار مجدد، گفت و شنودی هم داشته باشند. خاله می دانست که اگر مهشید را به تنهایی روانه ی 

منزل کند مورد سوءظن و تهمت قرار خواهد گرفت و شاید نتواند به آنها اثبات کند که تمام طول روز را در منزل 

در آن لحظات در منزل با شوهر خود درگیر بود. غیبت غیرموجه و بدون اطالع خاله اش بسر برده است. بدری 

مهشید و تأخیر بی دلیلش او و شوهرش را نگران کرده بود. او به شوهرش که کنجی نشسته و سیگار دود می کرد 

 نگریست و با لحن عتاب آلودی گفت: 

دام گوری رفته؟ دست روی دست گذاشتی که چه مرد چرا نشستی، پاشو برو ببین این دختر گردن شکسته ات ک -

 بشود؟

فریاد بدری چرت پدر را پاره کرد. با انگشت سبابه آب بینی اش را باال کشید و نگاه خمارش را به او دوخت. بدری 

 ادامه داد:

یم از کفر آخر به تو هم می گویند مرد؟ هر روز بیشتر از دیروز به زندگی مان گند می زنی! دیدن قیافه ات برا -

 ابلیس هم بدتر شده. از تو و آن دختر هر جایی ات دلم خون است. آخر این هم شد زندگی؟!

 مرد ته سیگارش را با حرص در زیر سیگاری مالمین له کرد و گفت: 

تو هم فقط بلدی غرولند کنی. مگر ما چه هیزم تری به تو فروختیم که دم به ساعت به ما بد و بیراه می گویی؟  -

ختره نمی خواهد شوهر کند، می خواهد درس بخواند. خودش می خواهد زحمت بکشد و خرجش را دربیاورد اما تو د

نمی گذاری. می خواهی او را به ریش پسرعمویت ببندی. یک قدرت می گویی صد تا قدرت از دهانت درمی آید. 
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ی زنی؟ باز اگر ملک و امالکی، مال و منالی آخر این قدرت چه دارد که این همه به او می نازی و سنگش را به سینه م

 داشت یه چیزی!

بدری از جا برخاست و مقابلش ایستاد. دست چپش را به کمر زد و انگشت اشاره ی دست راستش را به سوی او 

 نشانه گرفت و تهدیدکنان گفت: 

چه عیبی دارد؟ از سرش هم حاال واسه من زبان درآوردی؟ دختره غلط می کند که نخواهد شوهر کند، مگر قدرت  -

زیادی است. مگر مردم خُل و چِل هستند که دختر یک مافنگی معتاد را برای پسرشان بگیرند؟ مگر آبرویشان را از 

سر بام برداشتند؟ مگر من برای نفع شخصی خودم این همه سینه چاک می کنم؟ بگذار مثل جغد آنقدر کنج این خانه 

ر می کنی خواستگارها در کوی و برزن به صف ایستادند تا تحفه ی جناب عالی را از ی خراب شده بماند تا بپوسد. فک

دست همدیگر بقاپند. خیر سرم دلم خواسته که صوابی کرده باشم و دخترت را از این بدبختی نجات دهم وگرنه 

 قحطی دختر که نیست.

تو این شهر به غیر از او مرد دیگه ای آخر مگر قدرت ملک التجار است که این همه او را به رخ ما می کشی؟  -

 نیست که دخترم را خواستگار کند؟

 اگر هست بفرما، برو پیدایش کن! ملک التجار از هم کیش خودش دختر -

می گیرد نه دختر من و تو را. وقتی تو که پدر باشی این را بگویی از دخترت دیگر چه انتظاری می توان داشت؟ هر 

میان می آید انگار موریان به تنش می افتد! من که التزام ندادم که تا آخر عمر کار کنم و وقت اسم شوهر کردن به 

در شکم تو و دخترت بریزم. از قدیم گفته اند درخت کاهلی بارش سنگین است! اگر من نباشم شما دو نفر از 

هم که خرج زهرماری گرسنگی جان می دهید، اگر مهشید زن قدرت نشود من هم دیناری پول سیاه به تو نمی د

خودت بکنی. برو جان بکن و نان خودت را دربیاور. دخترت هم مثل خودت بی چشم و رو است. به قول معروف، 

 درخت از میوه اش شناخته می شود!

 این حرفها را زدی که دختره از خانه فراری شده. شاید تا به حال خودش را سر به نیست کرده باشد. -

 با تمسخر و کنایه گفت: بدری پوزخندی زد و 

ما از این شانسها نداریم! دختره زیر سرش بلند شده. البد رفیق شخصی گرفته که از زیر بار عروسی با قدرت شانه  -

خالی می کند. البد چشمش دنبال کس دیگر است! دختر که بر و رو داشته باشد هر کس که از راه برسد می خواهد 

د، تو هم که مرد نیستی! کالهت اصالً پشم ندارد که جلوی هرزگی های دخترت را انگشتی به او بزند و فیضی ببر

 بگیری.

 چرا بی ربط می گویی زن! یعنی من مرد نیستم؟ -

 ما که چیزی از تو ندیدیم. -

 بدری سرش را تکان داد و به حالت قهر پشت دار قالی نشست. زیر لب ناسزایی گفت و با صدای بلندتری غرید:

باید جربزه داشته باشد، باید برای زن و بچه اش نان بیاورد. مرد کار و عمل باشد اما تو فقط عملی هستی!  مرد -

کاش هیچ وقت تو را ندیده بودم، کاش زبانم الل می شد و به تو بله نمی گفتم. خدا نیامرزد پدرم را که منِ چشم و 

تم به اینجا کشیده بشود. خیر سرم دو تا شوهر کردم گوش بسته را به یک مرد الکلی بوگندو شوهر داد تا سرنوش

یکی از یکی گندتر و بی خاصیت تر! مگر من از دخترای دیگر چه چیزی کم داشتم که قسمت و نصیبم این شده؟ هم 
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بر و رو دارم و هم از هر انگشتم ده تا هنر می بارد، فقط تنها چیزی که خدا ازم دریغ کرده یک جو شانس است. اگر 

 و اقبال بلند داشتم االن واسه خودم خانمی می کردم!بخت 

صدای کوبیدن در بدری را از سخن گفتن بازداشت. ابتدا گوش فرا داد و وقتی که بار دیگر صدای در برخاست چهره 

 درهم کشید و با انزجار رو به فاطمه کرد و گفت: 

 ت که از گردش باغ و بوستان برگشته.پاشو برو آن در صاحب مرده را باز کن، حتماً این ورپریده اس -

 فاطمه برخاست و با اکراه به جانب در رفت. بدری به سوی شوهرش برگشت و با تحکم گفت: 

گوش کن ببین چه می گویم. اگر امروز از پس این یه الف بچه برنیایی، فردا دیگر حنایت پیش او رنگ ندارد. او  -

هر وقت دلش خواست بدون اجازه برود و کیف و حالش را بکند و دوباره به  باید بداند که اینجا کاروانسرا نیست که

 اینجا برگردد.

اگر عرضه اش را نداری بگذار خودم او را گوشمالی بدهم. باید بفهمد یک من ماست چقدر کره دارد وگرنه باز هم 

 تکرار خواهد کرد.

 ت. دقایقی بعد فاطمه دوان دوان آمد و گفت: مرد با حرکت سر گفته های او را تأیید کرد و چشم به در دوخ

 پدر دم در با شما کار دارند. در رابطه با مهشید است. -

 بدری چشم غره ای به دخترش رفت و پرسید:

 کی پشت در بود؟ -

 جمیله و برادرش. -

 نپرسیدی چکار دارند؟ -

 داخل اما عذرخواستند و همانجا ماندند.گفتند می خواهند با پدر صحبت کنند، تعارفشان کردم که بیایند  -

پدر برخاست و به تعجیل به جانب در رفت. بدری هم از سر کنجکاوی چادرش را به سر کشید و از پی او روان شد. 

جمیله و برادرش به مجرد دیدن پدر مهشید، با وی سالم و احوالپرسی کردند و به اختصار برایش شرح دادند که 

آمده است و ضمن آن اضافه کردند که پدرشان پیغام فرستاده که برای پاره ای گفت و گو به مهشید به منزل آنها 

منزلشان بیایند. بدری به قدری غضبناک بود که کمترین اعتنایی به آن دو نکرد و حتا پاسخ سالمشان را نیز نداد. آن 

ر از حیاط گذشت و وارد اتاق شد و دو بدون این که سخن اضافی بر زبان آورند خداحافظی کرده و دور شدند. پد

 ضمن پوشیدن لباس نگاه مالمت باری به زنش انداخت و گفت: 

 شنیدی زن. او به منزل خاله اش رفته نه این که رفته باشد دنبال ولگردی! -

 بدری با بی حوصلگی دستش را در هوا تکان داد و اظهار داشت:

ر ما کار پسندیده ای نیست. دختر که نباید بدون اجازه ی بزرگترش از توفیری ندارد آنجا هم که رفته باشد از نظ -

منزل بیرون برود، هنوز هم معتقدم که کاسه ای زیر نیم کاسه است البد با پسرخاله هایش سر و سری پیدا کرده که 

 سر از آنجا درآورده!

 چه حرفها می زنی زن، دختر من از آن قماش نیست. -

 من هم با تو می آیم. خواهیم دید، در ضمن -

 تو دیگر می خواهی کجا بیایی؟ -

 اشکالی دارد؟ مگر می خواهم بر پشت تو سوار شوم که زورت می آید؟! -
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 مرد که می دانست حریف زبان همسرش نمی شود سکوت اختیار کرد. بدری به فاطمه گفت: 

 تا من برگردم مراقب بچه ها باش. -

 فاطمه با دستپاچگی پرسید:

 اگر علی بیدار شد و گریه کرد چکار باید بکنم؟ -

نمی خواهد کاری بکنی سفر قندهار که نمی روم. تا منزل خاله فقط چند دقیقه راه است زود برمی گردم، اگر بیدار  -

شد و گریه کرد کمی قنداغ به او بده بخورد، کهنه اش را هم عوض کنی بهتر است. یک حب تریاک به او دادم که به 

 دی بیدار نشود.زو

فاطمه سرش را به عالمت درک موضوع تکان داد. بدری چادرش را مرتب کرد و به دنبال شوهرش حرکت کرد، مرد 

قد و قواره ی کوچکی داشت و قامت بلند و جثه ی قوی بدری یک سر و گردن از او باالتر بود. در طول راه تا آنجا که 

اخت و آنقدر در گوش شوهرش سخنان تحریک آمیز خواند که در توان داشت به مذمت و نکوهش مهشید پرد

دیگ خشم و غضب مرد را به جوش آورد، به گونه ای که تصمیم گرفت گوشمالی سختی به مهشید داده و حسابی از 

او زهر چشم بگیرد. وقتی به منزل خاله رسیدند، بدری شوهرش را وادار کرد سر کوچه منتظر بماند سپس در حالی 

ع ناهنجاری دستش را از زیر چادر همانند پاندول ساعت مدام به عقب و جلو می برد و پاهایش را با بی که به وض

مباالتی روی زمین می کشید به جانب منزل رفت و با خشونت مشت خود را به در کوبید. لحظاتی بعد جمیله پشت در 

 ظاهر گشت، بدری با مشاهده ی او با لحن زننده ای گفت: 

 د بگو آمدم او را با خود ببرم.به مهشی -

 جمیله تبسمی کرد و گفت: 

 چر تشریف نمی آورید داخل؟ خواهش می کنم بفرمایید، بابا و مامان منتظرتان هستند. -

 الزم نکرده فقط به مهشید بگو بیاد بیرون. -

ر حضور یافتند. بدری با جمیله به درون منزل رفت، طولی نکشید که خاله و شوهرش همزمان با هم بر آستانه ی د

 همان لحن غرید: 

بارها به شما تذکر داده بودم پایتان را از زندگی ما کنار بکشید و در کارهایمان مداخله نکنید اما انگار شماها  -

 گوشتان بدهکار نیست.

همین اثنا خاله دهان گشود که چیزی بگوید اما شوهرش بازوی او را کشید و وی را از سخن گفتن بازداشت. در 

مهشید با چهره ای گرفته و چشمانی پف آلود در حالی که سر به زیر داشت از کنار خاله گذشت و قدم به بیرون 

نهاد. آهسته سالم کرد و شرمگینانه نگاهش را بر زمین دوخت. بدری چنان حالتی از خشم به خود گرفت که پشتش 

 به لرزه درآمد. بدری بار دیگر خطاب به خاله گفت: 

دفعه ی آخرتان باشد که این نکبت نمک به حرام را به منزلتان راه می دهید وگرنه هرچه دیدید از چشم خودتان  -

 دیدید.

 شوهرخاله دست همسرش را کشید و او را به داخل برد و در را محکم به هم کوبید. بدری با صدای بلند فریاد کشید:

 د آن روی سگم باال بیاد وگرنه برایتان آبرو نمی گذارم!این دفعه با آژان می آیم سراغتان، نگذاری -
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مهشید گریه کنان به راه افتاد، به آرامی می گریست اما صورتش از اشک خیس بود. هنوز به سر کوچه نرسیده بود 

که دست پدر از پشت دیوار بیرون آمد و ضرباتی غافلگیرانه نثارش کرد. مهشید هاج و واج پدر را می نگریست و 

 بانش از ترس بند آمده بود. بدری دست شوهرش را گرفت و گفت: ز

اینجا نه بگذار به خانه برسیم بعد هر کاری دلت خواست بکن، جلوی در و همسایه ها خوبیت ندارد. نباید گزک  -

 دست کسی بدهیم.

رِ اتاق نشیمن پنهان شد. مهشید که وضع را غیرعادی می دید سریعتر از آنها خود را به منزل رساند و در اتاق مجاو

 پدر با سر و صدای فراوان وارد گشت و فریادزنان از فاطمه پرسید:

 این گیس بریده زبان نفهم کدام گوری رفته؟ -

فاطمه با انگشت اشاره، در اتاق را نشان داد. پدر به همراه بدری وارد همان اتاق شد. مهشید مانند جوجه ی باران 

فته بود و از ترس به خود می لرزید، رنگش مثل گچ سفید شده بود و بیم و هراس از خورده کنج اتاق پناه گر

نگاهش فوران می کرد. چشمش به بدری افتاد که دندانهایش را از خشم به هم می سایید و با دیدگانی از هم دریده 

پدر به او نزدیک شد، دو سیلی به او زُل زده بود. مانند کفتای که بره ی معصومی را در دام خود گرفتار کرده باشد. 

 محکم به گونه ی چپ و راستش نواخت و با لحنی آمرانه پرسید:

 تو آنجا چکار داشتی؟ برای چی بدون اجازه ی من و مادرت پایت را از خانه بیرون گذاشتی؟ -

  مهشید نگاه ملتمسانه اش را به پدر دوخت، آهی از حنجره بیرون فرستاد و با صدای لرزانی گفت:

پدر من فقط رفته بودم کارنامه ام را از جمیله بگیرم بعدش خاله اصرار کرد که ناهار آنجا بمانم. آنقدر گرم صحبت  -

 شدیم که نفهمیدم چقدر از روز گذشته.

 پدر مشت محکمی به سینه ی او کوبید و گفت: 

که هر وقت دلت خواست بروی و بیایی و تو بیجا کردی بدون اجازه ی ما به آنجا رفتی. مگر اینجا کاروانسراست  -

کسی هم به تو نگوید باالی چشمت ابروست؟! بالیی به سرت بیاورم که خودت حظ کنی. تو روزگار مرا سیاه کردی، 

 از دستت عاصی شدم.

زه از شنیدن تهدیدهای پدر تمام وجود مهشید به لرزه درآمد. التماس کنان به او توضیح داد که دیگر هرگز بدون اجا

و صوابدید آنها عملی از وی سر نزند اما التماسش از درجه ی خشم پدر نکاست بلکه با حالتی تهاجمی به سوی او 

حمله ور شد و بار دیگر ضربات مشت و لگد خود را مانند صاعقه حواله ی سر و صورت و سایر اعضای بدن او کرد و 

 در همان حالت مدام تکرار می کرد:

ز غلط کردن خودت پشیمان بشوی. از اخالق خوبم سوءاستفاده می کنی و آبرویم را به باد می کاری می کنم که ا -

دهی. البد کاه و یونجه ات زیاد شده که به در و دیوار شاخ می کوبی! حیف از آن همه زحمت. کاش تو هم همراه 

به من داد؟ من دختر بی آبرو و  مادر گور به گور شده ات مرده بودی و خالصم می کردی. اصالً خدا برای چی تو رو

 نافرمان می خواهم چه کنم؟

 مهشید که کنج دیوار چمباتمه زده بود گریه کنان گفت: 

پدر آخر من که گناهی نکردم، رفتن به منزل خاله که جرم نیست. شما هیچ وقت مرا از رفتن به آنجا منع نکرده  -

آبرویی و نافرمانی تلقی می شود. گفتم که دیگر تکرار نمی شود،  بودید و من نمی دانستم که این کار از نظر شما بی



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – مردابنیلوفر 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 8  

 

خواهش می کنم خودتان را ناراحت نکنید. من راضی نیستم به خاطر من عذاب بکشید و حرص و جوش بخورید قول 

 می دهم هرگز برخالف میل شما رفتار نکنم، به خاطر خدا مرا ببخشید.

 یگر به این آتش دامن زد و موذیانه گفت: پدر اندکی نرم شده بود اما بدری بار د

برای من ننه من غریبم بازی درنیاور و خودت را به موش مردگی نزن. همه می دانند که تو به خاطر نامزدبازی با  -

 پسرخاله هایت به آنجا می روی. خیال می کنی با بچه طرفی؟!

 تکان می داد فریاد کشید: چشمان مهشید از شنیدن سخنان بدری گرد شد. در حالیکه سرش را

 نه، نه این حقیقت ندارد. تو دروغ می گویی. بهتان می زنی، خودت هم می دانی که حقیقت چیز دیگریست. -

زبان بدری چون نیش کژدم به تنش فرو رفته بود و حال خود را نمی فهمید و اختیار زبانش را از کف داده بود. بار 

 دیگر ادامه داد:

اهی هستی، تو می خواهی بدبختی های زندگی ات را سر من تالفی کنی، تو می خواهی عقده های تو زن خودخو -

سرخورده ات را با تحقیر کردن و شکستن غرورم جبران کنی. آخر مگر من به تو چه بدی کردم که از من نفرت 

ل بدرفتاریهایت همیشه صبور داری؟ از بچگی تا به حال همیشه به تو احترام گذاشتم و حرمتت را حفظ کردم. در قبا

و بردبار بودم. هرچه گفتی و هرچه خواستی همه را به جان خریدم اما این تهمت جانسوز را نمی توانم تحمل کنم. 

 یکبار هم که شده سعی کن در زندگیت انسان باشی و خدا را در نظر بگیری.

ین بی پروا با بدری سخن می گفت و او را به برای نخستین بار بود که مهشید بدون در نظر گرفتم موقعیت خود چن

باد انتقاد می گرفت. بدری که تحمل درشت گویی ها ی او را نداشت و به غایت خشمگین بود، با چنگ صورت خود 

 را خراشید و به جانب شوهرش رو کرد و فریاد کشید:

؟ غیرت نداری اگر جوابش را مرد می شنوی به من چه می گوید؟ می بینی جواب زحمتهای مرا چطوری می دهد -

ندهی. بی رگ و بی تعصب هستی، اگر اجازه بدهی به من توهین کند، اگر االن در برابرش سکوت کنی فردا با 

 وقاحت و پررویی توی گوش ما سیلی هم خواهد زد.

ای بود بدری چنان شیونی سر داد که حس ترحم هر شخصی را برمی انگیخت. در چنین مواقعی این بهترین حربه 

که به وسیله ی آن می توانست خود را مُحق جلوه دهد و شوهرش را وادار به تسلیم سازد. فریاد سهمگین پدر در 

 گوش مهشید پیچید:

ای نمک به حرام، ای بی حیای بی سیرت! االن نشانت می دهم که زبان درازی چه مزه ای دارد. تو باید آدم بشوی  -

 ترت احترام بگذاری.و یاد بگیری که چگونه به بزرگ

متعاقب این تهدید کمربندش را باز کرد و بی رحمانه به جان مهشید افتاد. با هر ضربه ی شالق که بر پیکر نحیفش 

فرود می آمد فریاد جگرخراشش به آسمان برمی خاست. بدری گریه کنان اتاق را ترک کرد. پدر آنقدر او را زد تا 

ن شد. در حالی که کف بر لب آورده بود و عرق از پیشانیش می چکید به قصد این که دستش از کار افتاد و ناتوا

 خروج از اتاق به سمت در حرکت کرد. قبل از خارج شدن نگاه زهرآگینی به مهشید انداخت و گفت: 

رت تو دیگر دختر من نیستی و ماندنت در این خانه به صالح هیچ کدام ما نیست. همین فردا صبح تو را به عقد قد -

 درمی آورم و دستت را در دست او می گذارم که تو را با خود ببرد، دیگر نمی خواهم چشمم به چشمت بیفتد.

پدر این را گفت و از اتاق خارج شد. مهشید همانجا که نشسته بود به حالت ضعف و سستی دراز کشید و مثل مار 

. گویی بر جراحاتش نمک پاشیده اند. به هر زخم خورده به خود پیچید. تمام بدنش گُر گرفته بود و می سوخت
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طرف که می غلتید آه ناله ی جگر سوزش بلند می شد. حالت تهوع داشت و چشمانش سیاهی می رفت، ضرباتی که 

به معده اش وارد شده بود تا سرحد مرگ درد داشت و توانش را بریده بود. با صدای بلند می گریست و ناله سر می 

 قدرت بیشتر از جراحاتش سوزش داشت.داد. درد ازدواج با 

تا ساعتی همچنان می گریست و درد می کشید عاقبت آرام گرفت و بی حال و بی رمق بر کف اتاق باقی ماند. صدای 

پدرش را می شنید، آنها درباره ی او و قدرت گفت و گو می کردند. پدر در حال برنامه ریزی عقدکنان فردا بود و 

در از تصمیم خود منصرف نخواهد شد. قدرت با داشتن حامی پر و پا قرصی چون بدری به مهشید یقین داشت که پ

طور قطع ظفرمند می گشت. قرار بود روز بعد آقا را برای خواندن خطبه ی عقد به منزل بیاورند و کار را یکسره 

 کنند. مهشید صدای پدر را شنید که خطاب به بدری می گفت: 

 هشید را بیاور بگذار روی طاقچه تا فردا زیاد معطل نشویم و دنبالش نگردیم.برو شناسنامه ی من و م -

مهشید بار دیگر به خود لرزید و قلبش از این همه بی مهری و قساوت پُر درد شد. تا شب با خود اندیشید و به فکر 

 تها تفکر به این راه نجاتی برآمد. هیچ کس سراغش را نگرفت و برای صرف شام هم صدایش نکردند. پس از ساع

نتیجه رسید که بهتر است آنجا را برای همیشه ترک کند، نباید می گذاشت بدری و قدرت به مقصود خود نایل شوند 

و او را قربانی هدفهای خود نمایند. ترجیح می داد بمیرد اما به عقد قدرت درنیاید. باید خود را از چشم همه پنهان می 

ما دقیقاً نمی دانست باید به کجا برود و نزد چه کسی پناهنده شود. یکباره به یاد ساخت و آنجا را ترک می کرد ا

برادر مادرش افتاد، دایی اش ساکن تهران بود و او در شهرستان زندگی می کرد. قطعاً با این بُعد مسافت پدر نمی 

رنگ جایز نبود. ذره ای تعلل توانست محل اقامت او را حدس زده و به سراغش بیاید. تا شب اندیشید و فکر کرد، د

و سستی او را به ورطه ی نابودی می کشاند. آرام و بی صدا ساک کوچکی را برداشت و مختصر لباسی را که داشت در 

آن جا داد، ساک را گوشه ای مخفی نمود و به انتظار فرصت مناسب چشم بر عقربه های ساعت دوخت. تا سپیده دم 

بار که خواب بر وی غلبه می یافت و چشمانش از فرط خستگی روی هم می افتاد. با دقایقی چشم بر هم ننهاد و هر 

غلتیدن بر روی گلیم زبری که کف اتاق را فرش کرده بود زخمها را تحریک می کرد و درد خواب را از چشمانش 

 می ربود.

اق نشیمن شد. پاورچین در تاریک و روشنی هوا ساکش را برداشت. در را به آرامی گشود و با احتیاط وارد ات

پاورچین خود را به کنار تاقچه رساند شناسنامه اش را برداشت و در جیب لباسش فرو برد. کیف پول بدری نظرش را 

جلب کرد زیرا برای اجرای نقشه اش نیاز به مقداری پول داشت تا او را به مقصد برساند. چون فرصت کافی در 

ر لباسش گذاشت و به آهستگی از اتاق عبور کرد. همه ی اعضای خانواده اختیار نداشت کیف را هم درون جیب دیگ

در خواب بودند و تنها صدای نفیر پدر بود که سکوت اتاق را درهم می شکست. قلبش در سینه چنان می تپید که حتا 

خودش صدای ضربان آن را به وضوح می شنید، از ترس و وحشت دهانش خشک شده و گلویش می سوخت. اگر 

 ر یا بدری بیدار می شدند حسابش پاک بود و دیگر نمی توانست نقشه اش را اجرا کند.پد

با دقت و هوشیاری از ال به الی رختخوابها گذشت و خود را به در رساند، هنوز نگران و وحشت زده بود پاهایش می 

گاهانه گوش فرا می داد و با لرزید و عرق از سر و صورتش می چکید. هر قدم که برمی داشت دقایقی می ایستاد و آ

خاطری آسوده برای برداشتن گام بعدی اقدام می نمود. وقتی دستش دستگیره در را لمس کرد نفس در سینه اش 

حبس گردیده بود. محتاطانه دستگیره را چرخاند و آن را به سمت خود کشید، در بدون کمترین صدایی گشوده شد 

ستاد. می ترسید اگر آن را به حالت اولیه برگرداند همگی از سر و صدای سپس از آن گذشت و با تردید پشت در ای
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قفل در بیدار شوند لذا ترجیح داد در را نیمه باز بگذارد و برود. در حیاط کفشهایش را به دست گرفت و تا دم در 

ستین به خروجی حیاط پا برهنه حرکت کرد. دچار خوف و هراس گشته بود و هر لحظه انتظار داشت دستی از آ

درآمده و گریبانش را بفشارد. مانند مجروحی بود که برای رهایی از دستگیری به تالش افتاده باشد تا خود را هرچه 

زودتر از خطر برهاند. از خواب سنگین پدر اطمینان داشت اما بدری به خاطر بچه ی شیرخواره اش همیشه آگاه و 

 ت و بچه را تکان می داد.هوشیار می خوابید و با کمترین صدایی برمی خاس

به هر زحمتی که بود در حیاط را باز کرد و خود را به کوچه رساند، این دشوارترین عملی بود که در طول عمرش از 

وی سر می زد و احساس می کرد چند سال از عمرش کاسته شده است. همانجا دم در کفشهایش را به پا کرد، 

را ببندد با تمام قوا شروع به دویدن کرد تا هرچه زودتر از آنجا دور شود.  چادرش را به سر کشید و بدون آن که در

حتا هنگامی که به سر خیابان رسید هنوز هم بیمناک بود و مدام به پشت سر خود می نگریست. جز فرار و پیمودن 

 راهی که در نظر داشت هیچ اندیشه ی دیگری در مغزش نمی گنجید.

 

* * * 
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درآمدن زنگ در، دایی رضا که تازه از سر کار به منزل بازگشته بود نگاهی به همسرش که روی سجاده با به صدا 

نشسته و مشغول ذکر دعا بود انداخت و برای گشودن در از جا برخاست. به تصور این که بار دیگر صاحبخانه برای 

ه است عزم خود را جزم کرد تا پاسخ مذاکره درباره ی اضافه کردن اجاره بها یا تخلیه ی منزل به سراغش آمد

کوبنده و دندان شکنی به او بدهد و از دست مزاحمتهای گاه و بی گاه او خالصی یابد. مراجعات مکرر و پی در پی 

صاحبخانه برایش آزاردهنده گشته بود و نمی دانست به چه طریقی با این مشکل کنار بیاید. وقتی در را باز کرد 

فتاد که تبسم کنان او را می نگریست. دقایقی هر دو خیره خیره یکدیگر را نگریستند، چشمش به دختر جوانی ا

 مهشید که از دیدن دایی منقلب گشته بود با صدای لرزانی گفت: 

 سالم دایی رضا. -

 پیرمرد حیرت زده براندازش کرد و با شنیدن کلمه ی دایی، چشمان متعجب خود را به او دوخت و با حیرانی پرسید:

 مهشید تو هستی؟! باورم نمی شود، نکند خواب می بینم! -

 مهشید سری تکان داد و گفت: 

 بله دایی جان خودم هستم. -

 ولی تو اینجا!... -

دایی بی محابا او را در آغوش گرفت و هر دو یکدیگر را بوسیدند سپس دایی او را از خود دور کرد، با پشت دست 

 هی به اطراف انداخت و چون کسی را همراه او ندید پرسید:اشک دیدگانش را سترد و نگا

 کسی با تو نیست؟ نکند این همه راه را تنها آمدی؟ -

 مهشید سرش را به نشانه ی تأیید حرکت داد و اظهار داشت:

 بله دایی جان تنها آمدم، هیچ کس با من نیست. -

 دایی دست او را گرفت و گفت: 
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اید بنشینی و مفصالً برایم تعریف کنی که چی شده که بعد از این همه سال یکباره به یاد دایی بیا برویم تو، بعداً ب -

 پیرت افتادی.

 وقتی از حیاط می گذشتند دایی با خوشحالی گفت: 

 اصالً باورم نمی شود تو کجا، اینجا کجا؟! خوشحالم که می بینمت. -

دازه ی شوهرش از این دیدار ناگهانی متعجب بود. مهشید کنار زن زن دایی هم ابتدا مهشید را نشناخته بود و به ان

 دایی نشست و چادرش را از سر برداشت، ساک خود را کناری نهاد و گفت: 

فکر نمی کردم بتوانم به این راحتی خودم را به اینجا برسانم، توی اتوبوس که نشسته بودم مدام نگران بودم که  -

نم و یا خدای نکرده شما از اینجا رفته باشید در آن صورت در این شهر غریب بالتکلیف مبادا نتوانم آدرس را پیدا ک

 می ماندم.

 دایی در حالی که با اشتیاق او را برانداز می کرد پرسید:

آخر چطور شد که یکه و تنها به سفر آمدی؟ نترسیدی خدای نکرده در این شهر بی در و پیکر با مشکل مواجه  -

 ن خبر ندادی که الاقل تا گاراژ بیایم؟شوی؟ چرا به م

 مهشید آهی کشید و جواب داد:

دایی جان آنقدر در فشار و تنگنا بودم که به مشکالت بعدی فکر نکردم. تنها هدفم این بود که هرچه زودتر منزل  -

 را ترک کنم و به جایی پناه ببرم که دست آنها به من نرسد.

 : دایی با تأثر سر تکان داد و گفت

 هنوزم ناراحتت می کنند؟ خدا ازشان نگذرد، آخر آنها از جان تو چه می خواهند؟ -

 مهشید با لحن بغض آلودی گفت: 

نمی دانید در این سالها از دست بدری چی کشیدم، خدا گواه است که یک روز خوش در زندگی نداشتم. همین  -

 فتاد و تنم را آش و الش کرد.دیشب چنان پدر را آنتریک کرد که با کمربند به جانم ا

 دایی سیگاری از جیبش بیرون آورد آن را روی چوب سیگار گذاشت، کبریت را به سیگار نزدیک کرد و گفت: 

این زن از اول هم چشم دیدن تو را نداشت امیدوارم خدا تقاص تو را ازش بگیرد، آخر ظلم و ستم هم حدی دارد.  -

 ساندی؟ آدرسم را ازکجا می دانستی؟راستی چطوری خودت را به اینجا ر

گاهی وقتها که به منزل جمیله می رفتم نامه های شما را می خواندم، آدرس شما را که پشت پاکت نوشته شده بود  -

حفظ کرده بودم. دیشب تصمیم گرفتم خودم را به اینجا برسانم بدون این که به کسی چیزی بگویم ساکم را 

زدم بیرون. با تاکسی خودم را به گاراژ رساندم و در اتوبوسی که عازم تهران بود سوار  برداشتم و صبح زود از خانه

 شدم و آمدم اینجا، آدرس شما را به یک تاکسی دادم و مرا تا دم در منزل رساند.

 دایی چند پک به سیگارش زد و گفت: 

فته دیرتر آمده بودی شاید نمی خوب کردی که پیش من آمدی اما خدا به همه ی ما رحم کرد اگر یکی دو ه -

توانستی ما را به راحتی پیدا کنی چون که قرار است تا چند روز دیگر منزل را تخلیه کنیم. صاحبخانه آدم بد پیله ای 

 است و آبمان با هم در یک جوی نمی رود. 

 زن دایی برای آوردن چای از اتاق بیرون رفت. دایی دستی به شانه ی او کشید و گفت: 
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چند سالی می شود که تو را ندیم. ماشااهلل حسابی بزرگ شدی. دم در که دیدمت اصالً نشناختمت. فکر نمی کردم  -

 مهشید کوچولو را که حاال واسه خودش خانمی شده پشت در ببینم. خُب خودت خوبی؟ درس می خوانی یا نه؟ 

 ل بدهم اما پدر موافقت نکرد.بله دایی جان، امسال سیکلم را گرفتم. می خواستم ادامه ی تحصی -

 حتم دارم که زن بابات نگذاشت وگرنه پدرت هیچ کاره است. -

 همین طور است دایی جان، پدر بدون اجازه ی او آب هم نمی خورد. -

 وضع اعتیادش چطور است؟ ترک کرده یا نه؟ -

کند. پسرعموی بدری که خودش هم نه دایی جان، روز به روز بدتر می شود االن خرید و فروش هروئین هم می  -

قاچاق فروش خرده پاست او را به این دام کشانده. پدر اصالً به خانه و زندگی توجه ندارد و صبح تا شب یا به فکر 

کشیدن است یا خرید و فروش مواد. بدری هم که دل پُر خونی از او دارد دق و دلی اش را سر من خالی می کند، این 

 یک کفش کرده که باید زن پسرعمویم بشوی. روزها هم پایش را در

 منظورت همان قاچاق فروش است؟! -

 بله او را می گوید. -

 خدا به خیر بگذراند. پدرت چه نظری دارد؟ -

او هم با بدری هم صدا شده و از من می خواهد که ترک تحصیل کنم و زن قدرت بشوم. حقیقتش این است که  -

 اگر او نبود پدر نمی توانست خرج اعتیادش را دربیاورد.قدرت خیلی به آنها می رسد 

 یعنی پدرت حاضر شده روی تو معامله کند؟! این مرد عجب دل سنگی دارد. -

دست خودش نیست دایی جان از طرف بدری تخت فشار است. قرار بود امروز صبح عاقد بیاورند و ما را با هم عقد  -

 انم مقاومت کنم بی خبر گذاشتم و آمدم اینجا.کنند من هم از ترس این که مبادا نتو

 زن دایی که وارد اتاق شده بود سینی چای را روی زمین نهاد و گفت: 

کار خوبی کردی که اینجا آمدی خانه ی ما به خودت تعلق دارد. من و دایی ات همیشه اینجا تنها هستیم، بچه ها  -

 یم. تا هر وقت که بخواهی می توانی پیش ما بمانی.که ازدواج کردند و رفتند حاال فقط ما دو تا هست

 متشکرم زن دایی، نگران بودم که مبادا اینجا مزاحم باشم. -

 زن دایی تبسمی کرد و صادقانه گفت: 

چه مزاحمتی تو مثل دختر خودمان هستی، وقتی با ما باشی دیگر تنها نیستیم. درست است که بضاعت چندانی  -

 نان و پنیر داریم که پیشکشت کنیم.نداریم اما یک لقمه 

 دایی استکان چای را مقابل مهشید گذاشت و گفت: 

حق با زن دایی است، ما تو را مثل دختر خودمان دوست داریم. از امروز به بعد تو دیگر مال ما هستی و من اجازه  -

 نمی دهم کسی تو را از ما جدا کند.

حمل سالها بی مهری و نامالیمات اینک احساس آرامش می کرد. زن اشک شوق بر دیدگان مهشید نشست. پس از ت

 دایی پرسید:

 راستی گرسنه نیستی، ناهار خوردی؟ -

 بله زن دایی غذا خوردم. -

 اگر نخوردی چیزی بیاورم بخوری، تعارف نکن غذا هست. -
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 ممنونم، باور کنید گرسنه نیستم. یکی دو ساعت پیش توی راه غذا خوردم. -

 وش جانت، به هر حال هر وقت چیزی خواستی به من بگو مبادا رودرواسی کنی.ن -

 مهشید چایش را جرعه جرعه نوشید و در همان حال گفت: 

فقط خواهشم این است که کسی نفهمد من پیش شما هستم، حتا در نامه هایی که برای خاله می فرستید هم به این  -

م به گوش پدر برسد و برای بردنم به اینجا بیاید. اگر کسی به او چیزی نگوید نکته اشاره نکنید. می ترسم محل اقامت

 خودش نمی تواند از روی حدس و گمان آدرسم را بیابد.

 دایی استکان را زمین گذاشت و جواب داد:

 خیالت از این بابت آسوده باشد، این موضوع جایی درز پیدا نمی کند. -

 مهشید از او تشکر کرد و افزود:

 من مایل نیستم در چنین شرایطی سربار شما باشم اگر اجازه بدهید قصد دارم کار کنم و درآمدی داشته باشم. -

 دایی قدری اندیشید و گفت: 

 ولی تو باید درس بخوانی و دیپلم بگیری، کار کردن برایت زود نیست؟  -

خودم دست و پا کنم، اگر بشود در شرکت یا  فعالً آمادگی درس خواندن را ندارم و ترجیح می دهم شغلی برای -

بیمارستانی مشغول کار بشوم بهتر است در غیر این صورت حاضرم قالی بافی کنم. هنر قالی بافی را به خوبی می دانم 

 و از عهده این کار برمی آیم.

 دایی آهی کشید و جواب داد:

ه باشی حرفی نیست اما این که بگویی سربار ما اگر منظورت کسب درآمد است و می خواهی استقالل مالی داشت -

 هستی تصور درستی نیست. ما تو را به چشم اوالد خود نگاه می کنیم و هیچ فرزندی سربار خانواده اش نیست.

من نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم، همین قدر که به من پناه دادید جای تقدیر و تشکر دارد. من هم سعی  -

ر خوبی برایتان باشم و محبتهایتان را جبران کنم، دلم نمی خواهد عاطل و باطل بگردم و کاری انجام می کنم دخت

 ندهم. امیدوارم اجازه بدهید که حس مفید بودن در من قوت بگیرد.

اگر نظر تو این است ما هم مخالفتی نداریم، حاال وقت استراحت است بعداً راجع به این موضوع با هم صحبت می  -

 نیم فعالً از راه رسیدی و خسته هستی. می توانی بروی در اتاق بغلی کمی استراحت کنی و خستگی سفر را ک

 رفع کنی. یکی دو ساعت که خوابیدی زن دایی بیدارت می کند.

مهشید که بی نهایت خسته بود و به خواب و استراحت نیاز داشت از پیشنهاد دایی استقبال کرد و برای استراحت به 

 تاق دیگر رفت. دایی هم برخاست و به همسرش گفت:ا

این طفلک خیلی ناراحتی کشیده سعی کن بیشتر به او برسی. نباید در خانه ی ما کمبودی احساس کند. او به محبت  -

 بیشتری نیاز دارد. 

 زن دایی با حرکات سر سخنان او را تأیید کرد و گفت: 

بکند. این دختر معصوم که به غیر از ما کسی را ندارد، خدا خودش مشکل خیالت راحت نمی گذارم احساس تنهایی  -

 هم ه را رفع کند.

دایی برای گرفتن وضو به حیاط رفت و زن دایی هم سینی استکانها را برداشت و پشت سر شوهرش وارد حیاط شد. 

روی هم نهاد، فکرش به مهشید دراتاق مجاور، بالشی زیر سر گذاشت و روی زمین دراز کشید وقتی چشمانش را 
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سوی خانه اش پر کشید، می دانست که در منزل پدرش شور و غوغایی برپا است. آنها تاکنون از فرار وی آگاه 

گشته و در به در دنبالش می گردند و مهشید تالش و تکاپوی آنان را پیش چشم خود مجسم می کرد و خوشحال بود 

 که به او دسترسی ندارند .

 

* * * 
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در صبح روزی که مهشید منزل پدرش را ترک کرد اهالی خانه چند ساعت بعد از خواب برخاستند. پدرصبحانه اش 

 را خورد و به همسرش گفت: 

من می روم سری و به قدرت بزنم و به اتفاق هم آقا را برای عقد به خانه بیاوریم. تو این دختره را صدا بزن که  -

 اده باشد تا ما برگردیم .صبحانه اش را بخورد و آم

بدری با حرکت سر پاسخ مثبت داد و سرگرم کارخود شد. قلباً احساس خرسندی می کرد که به زودی از شر این 

دختر زبان دراز خالص می شود. دندان طمع اش را تیز کرده بود تا از قدرت جهت این خوش خدمتی دستمزد 

دنبال النگوی طالیی بود که پشت ویترین طالفروشی دیده بود و چشمگیری دریافت کند. از مدتها قبل چشمش به 

همیشه حسرت داشتنش را می خورد. به طور قطع قدرت او را بی نصیب نمی گذاشت به خصوص که می دانست 

قدرت برای تصاحب مهشید از هیچ عملی روی گردان نیست. وقتی دخترها صبحانه شان را خوردند، رو به فاطمه کرد 

 و گفت: 

برو مهشید را بیدار کن و بگو بیاید صبحانه اش را کوفت کند اگر به اختیار خودش باشد میل دارد تا لنگ ظهر  -

 بخوابد. 

 فاطمه گره ای به ابرو انداخت و غرولندکنان گفت: 

چرا من بروم بیدارش کنم؟خیلی ازش خوشم می آید! دلم نمی خواهد اول صبحی چشمم به قیافه ی نحس او  -

 تد. بیف

 بدری پوزخندی زد و گفت : 

 نگران نباش به زودی شرش از سر ما کنده می شود. همین امروز و فرداست که گورش را گم کند و برود.  -

 می روم صدایش می کنم اما به شرطی که به قدرت بگویی برایم یک دست لباس شیک و قشنگ بخرد . -

 بدری با صدای بلند خندید و گفت: 

 ه او می گویم، مطمئن باش قدرت دست رد به سینه ی ما نمی زند. باشد ب -

 فاطمه با اطمینان خاطر به طرف اتاق رفت اما لحظاتی بعد سراسیمه بازگشت و گفت: 

 مهشید آنجا نیست.  -

 بدری حیرت زده نگاهش کرد و پرسید: 

 نیست؟ مطمئنی؟  -

 بله، توی آن اتاق هیچ کس نیست.  -

 پس کجا رفته؟ بگذار ببینم! یعنی چه،  -
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بدری شتابان وارد اتاق شد و اطرافش را با دقت نگریست، حق با فاطمه بود. درحالی که رنگش پریده بود زیر لب 

 ناسزایی گفت افزود: 

 هیچ سر درنمی آوردم! پس کدام گوری رفته؟  -

 مادر البد باز از خانه فرار کرده. -

ما نفهمیدیم؟ من امروز زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم. خدا لعنتت کند  آخه چطوری؟ کی خارج شده که -

 دختر، باز ما را توی دردسر انداختی! 

 بدری اطراف را جست و جو کرد و غرولندکنان گفت: 

لباسهایش را هم با خود برده. آن ساک سفری مشکی هم نیست. حاال چکار کنیم؟ پدرش رفته آقا را خبر کند  -

 بیایند و او نباشد خیلی بد می شود.  وقتی

 با این حساب لباس من هم پرید! وقتی عروس خانم نباشد اقا داماد دیگر سخاوتمندی از خود نشان نمی دهد!  -

غصه نخور مادر جون پیدایش می کنیم، از زیر سنگ هم که شده گیرش می آوریم. جای دوری نمی تواند رفته  -

 . باشد همین گوشه کنار است

 بدری وارد اتاق نشیمن شد به جانب تاقچه رفت و با دقت روی آن را نگاه کرد سپس گفت: 

 لعنت به این دختر شناسنامه ها را هم برده. ای وای کیف پولم! ببینم فاطمه تو کیف پول مرا ندیدی؟ -

 فاطمه شانه هایش را باال انداخت و جواب داد: 

 برداشته. نه ندیدم، البد آن را هم مهشید -

به خدا قسم اگر دستم به این بی پدر و مادر برسد با همین دستام او را خفه می کنم. دختره ی دزد بی همه چیز!  -

توی این خانه فقط همین را کم داشتیم، اگر به چنگم بیفتد دمار از روزگارش در می آورم. کاری می کنم برود سینه 

 گر از این غلطها نکند. کش قبرستان ورِدلِ ننه اش بخوابد تا دی

بدری تا بازگشت شوهرش مدام غرولند می کرد و حرص می خورد. به مجرد این که چشمش به شوهرش افتاد 

 فریادش به آسمان برخاست: 

 کجایی مرد! این دختر ورپریده ات باز هم گذاشته و از خانه فرار کرده.  -

 مرد نگاهی به قدرت انداخت و متعجبانه پرسید: 

 چی گفتی؟ فرارکرده! مگر می شود پس تو اینجا چه کاره بودی؟  -

عجب هالویی هستی، فکر می کنی جلوی چشم من گذاشته و در رفته. وقتی رفتم بیدارش کنم اصالً توی اتاق نبود.  -

ن که کیف لباسهایش را داخل ساک گذاشته و فرار کرده. البد نیمه شب وقتی که ما خواب بودیم رفته. ازهمه بدتر ای

پول مرا هم دزدیده یک عالمه پول توی کیف داشتم. دو جلد شناسنامه ها رو توی همدیگر کرده بودم و گذاشته 

 بودم روی تاقچه. یکی مال تو بود یکی مال خودش. آنها را هم با خودش برده. 

 ود گفت: پدر ناباورانه به سمت اتاق دوید و به همه جا سرک کشید. بدری که به دنبالش آمده ب

 دیدی اینجا نیست. فکر می کنی به تو دروغ می گویم؟  -

 مرد با حیرانی سر تکان داد و گفت: 

 حاال چکار کنم؟ آقا تا یک ساعت دیگر از راه می رسد.  -

 بدری با ناراحتی لبش را گزید و گفت: 
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انور کار دستمان می دهد. اگر به مقصر خودتی باید در اتاق را به رویش قفل می کردی. من می دانستم این ج -

چنگم بیفتد ریز ریزش می کنم، چقدر به تو گفتم مرد این قدر به این هرزه رو نشان نده به خرجت نرفت. حتم دارم 

 با نامزدش فرار کرده. بهت که گفته بودم زیر سرش بلند شده اما به گوشه ی قبایت برخورد. 

 یگاری آتش زد و گفت: قدرت که از فرط ناراحتی عرق کرده بود س

باید بگردیم پیدایش کنیم، اگر شده تمام شهر را زیر و رو کنم گیرش می آورم. نمی گذارم کسی با آبرو و  -

 احساسم بازی کند. 

 پدر هم سیگاری روشن کرد و اظهار داشت: 

ا نبود به منزل همه ی اقوام و فامیل به گمانم باز هم به منزل خاله اش پناه برده، باید برویم آنجا را بگردیم اگر آنج -

 سر می زنیم، باالخره باید پیش یکی از آنها باشد. 

 بدری که از خشم چهره اش ارغوانی گشته بود به طعنه گفت: 

اگرحدس من درست باشد چه؟ امکان دارد پای یک مرد در میان باشد. البد یکی از همان جوانهای ولگردیست که  -

 ال کرده و از راه به در می برند. اگر پسره فراریش داده باشد مشکل بتوانی پیدایشان کنی. دختران مردم را اغف

 پدر از خشم مشتهایش را به هم کوبید و گفت: 

اگر ثابت بشود که تو راست می گویی پیدایشان می کنم و حق هر دو نفرشان را کف دستشان می گذارم، به خدا  -

 می برم. ننگ و رسوایی چیزی نیست که راحت بشود از آن گذشت. قسم سر جفتشان را گوش تا گوش 

 سپس رو به قدرت کرد و گفت: 

 تو برو به آقا خبر بده، می ترسم بیاید و آبروریزی بشود.  -

 به آقا چه بگویم؟  -

نش من چه می دانم یک بهانه ای بتراش دیگه. بگو تاریخ عقد عقب افتاده، بگو دختره حالش بد شده برد -

 بیمارستان، بعدش بیا برویم ببینیم چکار می توانیم بکنیم. عجله کن ممکن است االن توی راه باشد. 

قدرت به تعجیل از در خارج شد. بدری روی زمین نشست و به فکر فرو رفت. برای موقعیت مالی خودش هم که 

ن صورت دیگر نمی توانست امیدی به شده دست به دعا برداشت تا مهشید پیدا شود و به منزل برگردد در غیر ای

قدرت داشته باشد. پدر کنجی نشست و به فاطمه امر کرد لیوانی آب برایش بیاورد. آب را الجرعه سر کشید و به 

 همسرش چشم دوخت. بدری گفت: 

ر آب من همه ی اینها را از چشم تو می بینم. همان وقت که مدرک ششم ابتدایی را گرفت بهت گفتم مرد این دخت -

و رنگی دارد چشم و گوشش نسبت به دختران هم سن و سالش بازتر است نگذار درس بخواند. تا همین جا که 

خوانده کافی است اما تو گوش نکردی فکر کردی من با او دشمنی دارم چون زن بابا هستم حرفم خریدار ندارد. من 

ه به درش می کنند. می دانستم کاسه ای زیر نیم کاسه تا اینجایش را هم خوانده بودم، می دانستم این ژیگولها از را

 است. تازگی ها خیلی سر به هوا شده بود گاه و بی گاه بدون دلیل می گذاشت و می رفت بیرون! 

 پدر با خشم او را نگریست و گفت:  -

زودتر چیزی به  اینها را حاال به من می گویی؟ تو که به رفتارش مشکوک شده بودی و حدسهایی می زدی پس چرا -

 من نگفتی؟ 
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چرا با من دعوا می کنی؟ تو کی به حرف من گوش کردی که این بار دومت باشه؟ اسم من بد در رفته چون  -

نامادری هستم وانگهی مگر می شود آدم دست پرورده ی خودش را نشناسد؟ تو نمی دانستی چه بچه ای پس 

 انداختی؟ 

 خودم هستم. مادر باید بچه هایش را کنترل کند.  من که شب و روز دنبال بدبختی های -

کدام بدبختی؟ سرت را مثل کبک کردی زیر برف و از هیچ جا خبر نداری، حاال از من طلبکار هم هستی. هر بار می  -

خواستم جلویش را بگیرم خاله قزی و عمه قزی ریختن سرم که زن بابا دارد دختر شوهرش را می کشد! کم مانده 

م آژان بیاورند. کم بدیختی داشتم فقط همینم مانده بود که بِپای دختر جناب عالی بشوم. آدم وقتی کالهش بود برای

پشم نداشته باشد کالغ هم به سرش نوک می زند! این دختر اصالً ذاتش خراب است، دختری که از خانه فرار می کند 

 ی بینی چقدر با هم فرق دارند! طبیعتاً فاسد است. فاطمه هم یک دختر است و او هم یک دختر، م

پدر که تحمل زخم زبانهای او را نداشت و برخاست و از منزل خارج شد. نخستین جایی که به ذهنش رسید منزل 

خاله بود. خاله که روحش از این ماجرا خبر نداشت اظهار بی اطالعی کرد اما پدر که به سخنان وی اطمینان نداشت 

ه را وارسی کرد و چون نشانی از مهشید نیافت به خاله یادآور شد که چنانچه مهشید به تمام گوشه و کنار منزل خال

وی مراجعه کند بی درنگ او را به منزلش برگرداند و اجازه ندهد او در آنجا بماند سپس منزل خاله را ترک کرد و او 

ت محال بود پدرش را در جریان را در نگرانی به جا گذاشت. حتا اگر خاله از محل اختفای مهشید هم اطالع داش

 بگذارد و پدر این را به فراست می دانست. 

بعد از ترک منزل خاله به منزل سایر بستگان و اقوام سرکشی کرد اما مهشید را هیچ کجا نیافت. دیگر کسی در میان 

های نامادریش متواری فامیل نمانده بود که از فرار مهشید آگاه نباشد و همه می دانستند که او از دست بدرفتاری

گشته است. جست و جوی پدر و قدرت هفته ها به طول انجامید. هیچ کس به ذهنش هم خطور نمی کرد که مهشید 

راهی تهران شده و در منزل دایی اش پناه گرفته است. پدر به تدریج از یافتن او قطع امید کرده بود. از بس که بدری 

دش هم ثابت شده و می پنداشت که مهشید اغفال شده و با پسری که فریبش در گوش او خوانده بود این امر به خو

داده گریخته است. می دانست که قادر نیست تمام شهر های ایران را برای یافتن او جست و جو کند لذا پس از 

بود چندی دست از تالش برداشت و از پیگیری ماجرا منصرف گردید. هرچند که از جانب بدری و قدرت تحت فشار 

 و تکلیف خود را نمی دانست با این وصف در خود توانایی جست و جوی بیشتری را نمی دید. 

مدام خودش را سرزنش می کرد که چرا در مورد مهشید مسامحه و اهمال کرده و بیشتر از حد متعارف به مراقبت از 

کرد و زبان به دهان می گرفت.  او همت نگماشته است. در برابر درشت گویی و نکوهشهای بدری سکوت اختیار می

در دل تا حدودی به بدری حق می داد. مهشید او را در انظار رو سیاهتر از آنچه که بود نموده بود. همه از فرار او 

مطلع گشته بودند و همسایه ها به محض دیدنش در گوشی پچ پچ می کردند و زمزمه هایی در کوچه و خیابان به 

که مهشید با پسر جوانی گریخته است. او نمی دانست که بدری این شایعات بی پایه و گوش می رسید حاکی از این 

اساس را بین همسایه ها پراکنده است تا چهره ی کثیفی از مهشید ارائه دهد. حتی دلسوزیهای بدری هم خالی از 

 حسد و کینه نبود. 

ی صد بار به خودت بگویی، خودم کردم که اینقدر حرص و جوش نخور مرد! خود کرده را تدبیر نیست. باید روز -

لعنت بر خودم باد. آخه این که راه و رسم بچه تربیت کردن نشد. دختره را ول کرده بودی به امان خدا، هیچ وقت 

نشد رفت و آمدش را کنترل کنی و اعمالش را زیر ذره بین بگذاری. مرده را اگر رو بدهی کفنش را کثیف می کند 
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ر و رو داری مثل اون! تا دو تا نمره ی بیست برایت آورد ولش کردی. فکر کردی می خواهد چه برسد به دختر ب

عالمه ی دهر بشود حاال ببین چه رسوایی به بار آمده. من و فاطمه از ترس حرف و حدیث در و همسایه ها جرأت 

طمه هم با این کار خراب شده. نداریم پایمان را ازخانه بیرون بگذاریم. انگشت نمای خاص و عام شدیم. آینده ی فا

 همه خطای مهشید را به پای ما می نویسند... 

گوش پدر از این زمزمه های تحریک آمیز پر شده بود با این که تالش می کرد مهشید را مرده بپندارد و او را از 

دیشد. اغلب زندگی خود حذف کند لذا احساس پدرانه مانع از آن می گشت که به سرنوشت نامعلوم دخترش نین

اوقات از منزل فراری بود و وقت خود را در قهوه خانه ها سپری می کرد. سعی داشت کمتر در حضور بدری آفتابی 

شود و کمتر مالمتهای خرد کننده ی او را به جان بخرد. بدری هم حال و روز خوشی نداشت. قدرت دیگر مثل سابق 

سرکیسه را شل نمی کرد که بدری را از خوان نعمت خود بهره مند  به آنها توجه نشان نمی داد و دیگر همانند گذشته

گرداند. کفگیر سخاوت قدرت به لجنهای ته دیگ نشسته بود و هر بار که بدری تنها می شد زبان به مذمت وی می 

 گشود و روحش را با سخنان آزار دهنده ی خود می خراشید. 

ز پس یک دختر نیم وجبی بربیایید. مرا بگو که چقدر روی تو نه تو و نه آن شوهر بی بخارت عرضه نداشتید ا -

 حساب می کردم. حیف از آن همه محبت! 

 بدری که از سخنان مالل آور او خسته شده بود به تندی پاسخ داد: 

تو هم انگار نوبرش رو آوردی، انگار سقف آسمان سوراخ شده و فقط این دختره پایین افتاده. زن که قحط نیست  -

 الً این دختره ی ولگرد به چه دردت می خورد که این همه سنگ او را به سینه می زنی؟اص

خانم من به مابقی قضایا کاری ندارم دلم از این می سوزد که در تمام عمرم یک کار از تو خواستم و نتوانستی انجام  -

 بدهی از این به بعد دیگر از من توقع چیزی نداشته باش. 

 یی گفت: بدری با ناشکیبا

دست شما درد نکند، اگر آن ورپریده فرار نکرده بود و عقدش کرده بودی باز هم از این حرفها می زدی؟ فقط  -

 وقتی مجیز آدم را می گویی که نفعی برایت داشته باشد. 

 قدرت پوزخندی زد و با وقاحت گفت: 

حتا تو. غیر از این است؟ مگر از من قول  پس چی، اصلش همین است! همه به دنبال منافع شخصی خودشان هستند -

 النگوی طال نگرفته بودی؟ نگفته بودی بعدها بیشتر بهت برسم؟ این نفع شخصی نیست؟! اگر دروغ می گویم بگو. 

 ما که نمی توانستیم دختره را زنجیر کنیم. هیچ کس فکرش را نمی کرد او بخواهد فرار کند.  -

این کاره نیستی و من اشتباه کردم که روی تو حساب باز کردم. مثل روز روشن بود که دیدی حاال نابلدی. اصالً تو  -

عروس خانم از من بدش می آید و حاضر نیست زنم بشود تو هم این را می دانستی و باید بیشتر ازش مراقبت می 

 کردی. گذاشتی به آسانی از چنگمان دربرود. 

 که چیزی ازدست نداده ای. بیشتر از همه من این وسط ضرر کردم. تو  -

 چرا ندادم؟ هنوز نفهمیدی که من خاطر خواهش بودم! االن حال کسی را دارم که از مادر یتیم شده.  -

 خودم برایت آستین باال می زنم و زن می گیرم، این که عزا ندارد  -

زن گرفتن را نمی برم. اینجا هر گردی که گردو نیست، هیچ کس برایم مهشید نمی شود. دیگر تا آخر عمرم اسم  -

 هم سعی می کنم کمتر رفت و آمد کنم هر وقت به اینجا می آیم داغ دلم تازه تر می شود. 
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عین زنهای شوهر مرده حرف می زنی. از تو بعید است هیچ نمی دانستم مهشید این همه برایت اهمیت دارد و به  -

چه کسی خوش کرده بودم. راستی که ما زنها چه ساده دل و زود  خاطر او به دیدن ما می آیی. مرا باش که دلم را به

 باوریم. 

 قدرت با بی اعتنایی سری جنباند و اظهار داشت: 

سعی کن گذشته ها را فراموش کنی بدری. از من هم توقع نداشته باش مثل سابق به تو و بچه هایت برسم من که  -

د تو را تأمین کند و یک زندگی سالم به تو بدهد طالقت را بگیر و شوهرت نیستم! اگرفکر می کنی این مرد نمی توان

برو دنبال زندگیت تو شوهر می خواهی نه لولوی سرِ خرمن. این درست نیست که تو کار کنی و زحمت بکشی و او 

 دسترنج تو را دود کند و به هوا بفرستد. 

 بدری با لحن بغض آلودی گفت: 

ال دو تا مُهر ازدواج به شناسنامه ام خورده، نمی شود که هر سال یک شوهر عوض کرد تو بگو چه کار کنم؟ تا به ح -

 مجبورم بسوزم و بسازم. 

باالخره از ما گفتن بود باید به فکر آینده ی خودت و بچه ها باشی. این مرد برایت شوهر بشو نیست. اگر یک روز -

 دربیاوری آنوقت خرج کفن و دفنش هم به گردنت می افتد. به او دوا نرسد جنازه اش را باید از ته گل و الی جوب 

آن روز قدرت بدری را ترک کرد و از آن پس به تدریج از رفت و آمد خود کاست و اقدامات ترفندآمیز بدری را 

جهت جلب رضایت خود خنثی نمود. به خوبی می دانست که بدری چشم طمع به پولهایش دوخته و به جز کسب 

ی در سر ندارد. وقتی مزاحمتهای اغواگرانه ی بدری از حد گذشت بهتر دید که شهر را ترک کرده درآمد فکر دیگر

 و مدتی از آن منطقه دور باشد تا بدری کامالً از او قطع امید کند.

* * * 
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هفته اقامت  مهشید فارغ از هیاهوی خانواده، روزگار خود را در منزل دایی رضا می گذراند. پس از سپری شدن دو

وی چون از سوی دایی برای یافتن کار به او پیشنهاد نشد خود را ملزم دید که بار دیگر موضوع را مطرح کند. دایی 

رضا با وجود کهولت در شرکت معتبری به سمت آبدارچی استخدام شده بود و فعاالنه برای تأمین معاش خانواده 

ن شرایط دشواری مخارج خود را به آنها تحمیل کند. این بار به تالش می کرد و مهشید دلش رضا نمی داد در چنا

صورت جدی تری مسأله را طرح کرد بطوری که دایی رضا در صدد برآمد تا او را در این راستا یاری کند لذا به وی 

 گفت: 

ود همانجا حاال که برای کارکردن مصر هستی سعی می کنم در شرکت خودمان کاری برایت دست و پا کنم. اگر بش -

 شغلی به تو ارجاع شود خیالم از این بابت آسوده می گردد. 

 مهشید که از این پیشنهاد خرسند به نظر می رسید گفت: 

من راضی نیستم به خاطر من خودتان را به زحمت بندازید اگر موفق نشدید می توانم از طریق دیگری کار پیدا  -

 بافی مشغول بشوم. مهم این است که روی پای خودم بایستم. کنم. مثالً می توانم در یک کارگاه قالی 
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زیاد عجله نکن دخترم بگذار ببینم چه کار می توانم برایت انجام دهم. فردا با معاون شرکت درباره ی تو صحبت  -

 می کنم. جوان خوش قلبی است و امیدوارم بتوانم او را راضی کنم که تو را به استخدام شرکت دربیاورد. 

کامالً همین طور است. این شرکت به پدر آقای معاون که مدیر عامل و سرمایه گذار حقیقی و حقوقی شرکت است  -

تعلق دارد. مدیر عامل به دلیل کهولت و بیماری تمام امورات جاریه ی شرکت را به پسرش یعنی فرزین ایران منش 

دی سختگیر و مقرراتی بود و تا مادامی که واگذار کرده و خود خانه نشین شده است. مدیر عامل به شخصه مر

مدیریت و اداره ی شرکت تحت نظارت مستقیم او بود کارکنانش جرأت و جسارت یک ساعت تأخیر را هم نداشتند 

 اما پسرش جوان صبور و متینی است. 

 دایی رضا خود شما چند سال است که در این شرکت کار می کنید؟  -

 ر ذهن خود را به دست آورد و بعد جواب داد: دایی قدری اندیشید تا حضو -

حدود هشت سالی می شود. پیش از آن چند سالی به سمت نظافتچی و سرایدار در یک شرکت ساختمانی کار می  -

کردم اما به عللی شرکت ورشکسته و منحل شد و صاحبانش از کشور خارج شدند. می گفتند مسأله اخالس و 

ه شکایت و دادگاه هم کشیده شد ولی من که ذی نفع نبودم پی ماجرا را نگرفتم پس از کالهبرداری بوده. حتا کار ب

چند ماه بیکاری و دوندگی توانستم دراین شرکت استخدام شوم و شکر خدا از کارم هم راضی هستم. جای خوب و 

 . مطمئنی است و کارکنان مؤدب و باشخصیتی دارد دعا کن بتوانم همانجا کاری برایت پیدا کنم

مهشید قلباً احساس رضایت می کرد که دایی به وجودش اهمیت داده و به نظریات و تمایالتش احترام می گذارد. 

دایی رضا هم شرایط او را درک می کرد و جز خشنودی وی اندیشه ی دیگری در سر نداشت. چند روزی که از 

فت و گویی انجام دهد. آن روز مثل همیشه صحبت گذشت به فکر افتاد تا در خصوص استخدام او با معاون شرکت گ

 سینی چای را به دست گرفت و به جانب اتاق ایران منش حرکت کرد. به آرامی به در کوفت و وارد شد. 

 صبح بخیر قربان خسته نباشید.  -

 ایران منش بدون آن که او را بنگرد پاسخ داد: 

 صبح بخیر.  -

 میز قرار داشت مرتب کرد و با حالتی پر نشاط گفت:  دایی رضا گلهای داخل گلدان را که روی

 به به چه گلهای زیبایی. امیدوارم جناب معاون مانند این گلهای زیبا همیشه شاداب و پر طراوت باشد.  -

 لحن مبالغه آمیز دایی رضا و چهره ی بشاش او ایران منش را به وجد آورد. اندکی با او خوش و بش کرد و گفت: 

ا انگار امروز خیلی سرحال و قبراق هستی! آدم وقتی چهره ی خندانت را می بیند به سر شوق می آید و مش رض -

 احساس نشاط می کند. 

 دایی رضا فنجان چای را مقابل او نهاد و گفت: 

چاکرم قربان، خوشخالم که باعث انبساط خاطر شما شدم. مثل اینکه خوشبختانه امروز سرتان زیاد هم شلوغ  -

 یست؟ ن

 بله همینطور است. چطور؟  -

 او فرصت را مغتنم شمرد و گفت: 

 راستش عرض مختصری داشتم.  -

 ایران منش با دست به نقطه ای اشاره کرد و گفت: 
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راحت باش مش رضا. می توانی روی آن مبل بنشینی و هرچه دل تنگت می خواهد بگویی! امروز من از دنده ی  -

 قاضایی داشته باشی اجابت می کنم. راست بلند شدم و هر ت

 دایی رضا با این سخن به خنده درآمد و گفت: 

 ممنونم آقای معاون. خدا عمر و عزت شما را زیاد کند.  -

 حاال چرا نمی نشینی مش رضا؟  -

 همینجا که ایستادم خوب است. زیاد وقت شما را نمی گیرم .  -

 بسیار خوب. داشتی می گفتی.  -

به حضور شریف، می خواستم لطفی در حق من بکنید و در صورت امکان یکی از بستگان نزدیکم را که  عرضم -

 جویای کار است به استخدام شرکت دربیاورند. 

ایران منش به صندلی تکیه داد دست چپش را روی دسته ی آن آویزان کرد و شانه ی راستش را به سمت پایین خم 

 کرد و پرسید: 

 طه با کارگزینی هماهنگ کردی؟ در این راب -

نخیر قربان، ترجیح دادم ابتدا نظر شما را به این مسأله جلب کنم. آخر جایی که شما تشریف داشته باشید  -

 کارگزینی چه کاره است. توصیه ی جناب معاون برای کارکنان شرکت حجت است. 

 ایران منش تبسمی کرد، اندکی به فکر فرو رفت سپس گفت: 

 بیشتر در مورد این شخص توضیح بده، می خواهم بدانم در چه زمینه هایی تخصص دارد و چیزهای دیگر.  کمی -

جناب معاون این شخص دخترِ خواهر مرحوم من است. سالها در شهرستان زندگی می کرد و در حال حاضر به  -

د سوم متوسطه است و متأسفانه خاطر بدرفتاریهای و آزار و اذیت نامادری به من پناه آورده تحصیالتش در ح

درکارهای اداری هم سر رشته ای ندارد و این اولین تجربه ی استخدامی اوست. البته دختر فعال و بااستعدادی است 

 و اگر امکانش فراهم آید تجربه ی الزم را در اندک زمان ممکنه کسب می کند. 

 ایران منش لبخند پرمعنایی بر لب آورد و گفت: 

خودت می دانی که این با قوانین و ضوابط استخدامی ما مغایرت دارد. کارمند غیرحرفه ای که تخصصی  مش رضا -

هم ندارد! به عقیده ی تو که با مقررات آشنایی کامل داری من چه شغلی می توانم به این خانم ارجاع کنم؟ این نکته 

ل است و کارگزینی نیازی به استخدام پرسنل را هم در نظر داشته باش که کادر استخدامی ما در حال حاضر تکمی

 جدیدی نمی بیند. 

 دایی رضا که نمی خواست مأیوس شود آب دهانش را فرو داد و در جواب گفت: 

آقای ایران منش می دانم که توقع زیادی است و نباید چنین تقاضایی از جناب عالی داشته باشم. راضی نیستم به  -

ه گرفته شود و رابطه جایگزین ضابطه گردد اما اگر لطفی در حق من بکنید و جایی خاطر من مقررات اداری نادید

برای این دختر در نظر بگیرید مرا تا آخر عمر مدیون خودتان می کنید. مطمئن باشید اجرش را از خدا خواهید 

 گرفت. 

 دایی رضا چون تردید ایران منش را دید افزود: 

شغل نیاز دارد و من به او قول دادم کاری برایش انجام دهم. به او گفتم که شما قربان این دخترحقیقاً به این  -

انسانی نیک نفس و سلیم القلبی هستید و او به کرامات و الطاف سرکار چشم امید دارد. تضمین می کنم که وظایف 
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را فراهم آورد. این را محوله را به نحو احسن انجام دهد. دختر کم توقع و زحمتکشی است که می تواند رضایت شما 

هم اضافه کنم که میزان حقوق و مزایا اصالً مد نظر ما نیست و همه چیز بستگی به لطف و کرم سرکار دارد. همین 

 قدر که مشغول به کار بشود و از بالتکلیفی دربیاید خودش خدمت بزرگی است. 

 بازهم ایران منش سکوت اختیار کرد و دایی رضا ادامه داد: 

ان این تنها تقاضای من از شماست و امیدوارم که روی منِ پیرمرد را که سالهاست خدمتگزار صدیق این شرکت قرب -

 هستم زمین نیندازید. 

 ایران منش سرانجام لب به سخن گشود و اظهار داشت: 

ی کنم با در صداقت و کارایی تو کمترین تردیدی ندارم، تو به حق درخور تحسین و پاداش هستی و من تصور م-

پذیرفتن این خانم در شرکت بتوانم زحمات تو را بدین طریق جبران کنم فردا صبح او را جهت مصاحبه به دفتر 

 بیاورم تا ببینم چه کاری می شود برایش انجام داد. 

 دایی رضا چنان از شنیدن این پاسخ شادمان گشت که چیزی نمانده بود به رقص درآید. در حالی که سر از پا نمی

 شناخت و مدام کرنش می کرد تا بدین وسیله مراتب قدردانی خود را ابراز دارد گفت: 

از لطفتان سپاسگذارم قربان باور بفرمایید زبانم از بیان تشکر قاصر است. امیدوارم بتوانم این محبت سرکار را  -

 جبران کنم اگر از دستم برنیاید زبانم از دعاگویی غافل نمی ماند. 

فقط یادت باشد که این مسأله جایی درز پیدا نکند. هیچ میل ندارم پرسنل از فردا برای استخدام دوستان  مش رضا -

 و آشنایان خود به اینجا هجوم بیاورند. 

امر امر شماست قربان. از بابت من خیالتان آسوده باشد. ممنونم از این که وقتتان را در اختیارم گذاشتید اگر اجازه  -

 خص می شوم. بفرمایید مر

 بله می توانی بروی ضمناً بهتراست یک فنجان چای دیگر برایم بیاوری، این یکی کامالً سرد شده.  -

دایی رضا ضمن عذرخواهی فنجان چای را درون سینی نهاد و با خرسندی اتاق کنار معاون را ترک کرد. سرتاسر روز 

یدن به منزل بی قرار بود. عصر که به منزل بازگشت شور و شعفی وصف ناپذیر در وجودش موج می زد و برای رس

به تفضیل جریان را برای مهشید بازگفت. چنان با آب و تاب به شرح ماجرا پرداخت که مهشید یقین حاصل کرد که 

استخدامش قطعی شده است. در حالی که خود را یک قدم به موفقیت نزدیکتر می دید سعی کرد از دایی رضا 

درباره ی شرکت و موقعیت آن کسب کند. با دقت به تذکرات و سفارشهای وی گوش فرا داد و قول اطالعات الزم را 

داد که در انجام وظایف محوله ساعی و کوشا باشد و نظر رؤسای شرکت را تأمین کند. او که همواره خود را دختر 

سب پیدا کرده باشد و این را بدشانس و کم اقبالی می پنداشت اینک باورش نمی شد که به این راحتی شغلی منا

 مرهون تالش و همت دایی رضا می دانست و قلبش قرین شادی بود. 

 صبح روی بعد همراه دایی عازم شرکت گردید. ایران منش هنگامی که 

در این سن و سال »داشتم خود را برای سفر آماده می کردم. خانم امین السلطنه حاضر نشد با ما بیاید می گفت: 

به او اصرار کردم که این چند روزه که ما نیستیم بهتر است به خانه ی یکی از بچه ها برود، « برایم دشوارهمسافرت 

 «دلواپس شما هستم! اگر پیش کسی باشید هم خیال ما راحته و هم اینکه خودتان تنها نیستید»گفتم: 
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ینکه شما بیایید چه می کردم، دخترم! تو نگران نه ماد! من به تنهایی عادت دارم. مگر قبل از ا»با مهربانی جواب داد: 

من نباش. انشاءاهلل که عروسی بهتان خوش بگذره. از قول من هم تبریک بگو! معذرت خواهی کن که نتوانستم 

 «خدمتشان برسم

از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم. عروسی دوقلوها شاید بتوان گفت آرزوی تمام خانواده بود و حاال محمود 

عد از فارغ التحصیلی به شیراز برگشته و با دختر خاله پری قصد ازدواج داشت. نامه ای که از خانم کوچک به دستم ب

 رسید با شوق و ذوق چندین بار خواندم. محمود فسقلی داشت داماد می شد.

ه شماری می کردم، مراسم عقد و عروسی را به تابستان موکول کرده بودند تا همگی بتوانیم دور هم جمع شویم. لحظ

تا امتحانات روزبه تمام شود و بار سفر را ببندیم. یک هفته زودتر راه افتادیمکه اگر کمکی هم از دستمان برآید 

 انجام دهیم. تازه عجله داشتم که هر چه زودتر شوهر گیسو را ببینم. مردی که همه از او تعریف می کردند. 

بود، البته خیلی بی سر و صدا. و من هم با موقعیتی که داشتم نتوانستم خودم گیسو با یکی از همکارانش ازدواج کرده 

را به عقد آنها برسانم. مرد میانسالی که همسر اولش فوت کرده بود و سالها به تنهایی زندگی می کرد، او حضانت 

ر می کرد که پدر و مادر شهال را متقبل شده بود و خود رسماً به خواستگاری گیسو به منزل آقاخان رفته بود چون فک

 واقعی او آنها هستند.

آقاخان هم بعد از پرس و جو و مشورت با آقاجون، گیسو و شهال را به دست او سپرد و طبق قولی که داده بود یک 

زندگی ساده و خوب برای آنها مهیا کرده بود. گیسو در نامه هایش نوشته بود که تازه معنای خوشبختی را چشیدم، 

 فهمم که یک مرد خوب چه خصوصیاتی دارد، شهال هم به داشتن چنین پدری افتخار می کند.حاال می 

سفارش خانم امین السلطنه را به تک تک بچه ها کردم که مبادا او را تنها بگذارند. وقت خداحافظی مرا صدا کرد و 

تی و به خوبی می توانی هوای دخترم، کاووس و روزبه را به تو می سپارم، تو زن با عرضه و باشعوری هس»گفت: 

خانواده ات را داشته باشی، کاووس خیلی وقته در خودش رفته و با آن کاووس قدیمی زمین تا آسمان فرق کرده، من 

نمی دانم چه می کند که این قدر از شماها دور شده، این را فهمیده ام که تو هم از کار او راضی هستی و خوشحالی که 

 «ته ... به هر حال سعی کیند همیشه با هم باشید و قدر یکدیگر را بدانیددر این راه قدم برداش

مادر این حرفها چیه، خیلی ناامیدانه سخن می گویید. به خدا دلم به رفتن راضی نیست. شما باید »با دلخوری گفتم: 

 «ت همسرش بسپاردروزبه را داماد کنید. اگه قرار باشد از حاال ناامید باشید کی می خواهد روزبه را به دس

دخترم، من دیگه پیر شدم و هر لحظه منتظر مرگ هستم. دیگه سن و سال من به عروسی نوه »قهقهه ای زد و گفت: 

ام نمی رسه. اینهایی هم که تو می گی همش تعارفه، هیچ کس از فردای خود خبر نداره! برای همینم تا فرصت 

 «شو به دلت بد نیار که همه منتظرمان هستند باقیست باید ناگفته ها را گفت. بلند شو، بلند

هنوز یک هفته از عروسی محمود نگذشته بود که به ما خبر دادند که هرچه زودتر خود را به تهران برسانید که حال 

مادر خراب است، با چه عجله ای حرکت کردیم، بماند. دلم می خواست لحظات آخر در کنارش باشیم. او هم مثل 

نمی خواستم بدون دیدن »به راه ما بود، با دیدن ما اشکی از گوشه ی چشمانش سرازیر شد و گفت:  اینکه فقط چشم

 و خیلی آرام و بی صدا از بین ما رفت.« شما بروم

با مردن او ضربه ای هولناک بر پیکر نحفیف روزبه زده شد. او به مادر عادت کرده بود. هر روز صبح تا او را نمی دید 

ی شد و وقت برگشتن اول به سراغ او می رفت. آن چنان به او خو گرفته بود که تا مدت ها نمی راهی مدرسه نم
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توانست جای خالی او را تحمل کند. همه جای خانه بوی او را می داد. هرجا که پا می گذاشتی با قیافه ی متبسم او 

 روبرو می شدی، دیگر آن خانه لطف و صفای گذشته را نداشت.

مادر می سوختیم که اوضاع زندگی مان به کلی دگرگون شد. مرد بارانی را گرفتند و یکی از دوستان هنوز در سوگ 

کاووس خبر داد که هرچه زودتر و شبانه خانه را ترک کنید که شناسایی شده اید و اعالمیه ها و شب نامه ها و هر 

 مدرکی که دارید از بین ببرید که ممکن است هر لحظه به خانه بریزند.

با شنیدن این خبر تا لحظاتی در جایم خشکم زد. اصالً نمی دانستم چه باید بکنم. از یک طرف فکر مرد بارانی راحتم 

نمی گذاشت و از یک طرف آوارگی خودمان، در این وقت شب چه باید بکنیم و کجا باید برومی؟ ولی کاووس با 

 ومیتش شود، در حیاط به آتش کشید. خونسردی هرچه تمام تر مدارکی را که ممکن بود دال بر محک

من به دستان چه کسی باید تکیه کنم؟ تو که خودت را پاک باخته »کاووس به سراغم آمد و مرا دلداری داد و گفت: 

ای! تو زن یک مبارزی، تو به من قول دادی که در این راه تنهایم نمی گذاری. به همین زودی همه چیز را فراموش 

ه بودم که کار تو به مراتب سخت تر از کار من است. اون موقع فقط حرف بود و حاال وقت عمل کردی؟ من به تو گفت

 «رسیده، تو که نمی خواهی مرا تنها بگذاری؟

 «نه، تنهایت نمی گذارم. همیشه با تو هستم.»سرم را به عالمت منفی تکان دادم و گفتم: 

اال گوش بده ببین چه می خواهم بگویم ... وقت تنگه. ما همیشه حرفهایت دلگرم کننده است. ح»با لبخندی گفت: 

باید هر چه زودتر از اینجا برویم هرچه که فکر می کنی الزم داریم آماده کن. شاید مجبور شدیم تا چند ماه جایی 

ر این مخفی شویم و به نظر من بهتره به شیراز برویم. وقتی اوضاع آرام شد دوباره برمی گردیم. البته باید دیگه فک

 «خانه را از سر بیرون کرد. دیگه برای ما جای امنی نیست

خودت می دانی که هیچ وقت دوست نداشتم تو را ناراحت ببینم، مرا »و دستان یخ زده ام را در دست گرفت و گفت: 

ا باید ادامه باور کن و به من اعتماد داشته باش! چاره ای نیست، باید مبارزه کرد. من نتوانستم یکی دیگر. راهمان ر

دهیم تا پیروزی، تو باید مقاوم باشی و به روزبه هم بیاموزی که زیر بار ظلم نرود و اگر در گرفتن حق پافشاری نکنی 

 نه تنها به خودت بلکه به نسل های بعدی هم خیانت کرده ای، پس مقاوم باش!

به روزبه و امثال او تعلق دارد. باید دنیایی  دلم می خواهد در آینده تو معلم روزبه باشی، زندگی تنها مال ما نیست،

بهتر برای آنها بسازیم. زمان آوارگی من شروع شده و دلم نمی خواهد که شما هم پاسوز من شوید. معلوم نیست که 

در شیراز بتوانیم ماندگار شویم ممکنه از آنجا به جای دیگری برویم ولی شماها را نمی توانم در این راه پرمخاطره 

 «طر بیندازم. تصمیم دارم شماها را به آقاجون بسپارمبه خ

نه، نه این را از من نخواه، تا آخرش با تو هستم و تنهایت »نگذاشتم حرفش تمام شود و با تشویش و نگرانی گفتم: 

نمی گذارم. کاووس از اینکه خودم را باخته ام، بر من خرده نگیر! بهتره منو درک کنی، من یک زن هستم و برای 

خانواده ام نگرانم. مرد بارانی را که مثل برادر برایم عزیز بود گرفته اند و نمی دانم چه بالیی بر سرش می آورند. 

فکر او هم آزارم می دهد و بالتکلیف مانده ام، تو باید کمک کنی و شهامت و جسارت را به من بیاموزی! من شاگرد 

 «شاگرد نخواه که استادش را تنها بگذارد کودنی هستم که هنوز به آموختن نیازمندم. از این
 

 

* * * 
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دیروقت بود که به شیراز رسیدیم. عذرا خانم از دیدنمان تعجب کرد چون هنوز یک ماهی از رفتنمان نگذشته بود 

 که دوباره سر و کله مان پیدا می شد.

 

بعد و روزهای بعد هم نتوانست به هیچ  این بار هم مهشید به وی پاسخ منفی داد و تالشش را ناموفق گذاشت. روز

طریقی از وی وعده ی مالقات بگیرد. هنوز هم حاضر نبود شکست خود را بپذیرد و احساس عجز کند. هرچه مهشید 

مقاومت می کرد و پاسخ منفی می داد اشتیاقش فزونی می گرفت و قلبش در پی شکار او آرام و قرار نداشت. این 

ابر چنین پدیده ی حیرت آوری احساس درماندگی و ناتوانی می کرد. هر اندازه که بر تنها موردی بود که در بر

مقاومت مهشید افزوده می شد، حرص و طمع اش هم از حد می گذشت گویی جز تسلیم و رضای مهشید اندیشه ی 

در برابر  دیگری در سر ندارد. از این همه غرور و لجاجت به تنگ آمده بود. تاکنون سابقه نداشت که دختری

خواهشهای نفسانی او مقاومت کرده و دست رد به سینه اش بزند. چه آسان توانسته بود خیلی ها را که به سرسختی و 

غرور زبانزد بودند به زاتو درآورده و تسلیم خود سازد. انگشت روی هر که می نهاد محال بود خواهش او را اجابت 

تانی چنان غرور و تحمل او را در هم شکسته بود که دلش می خواست نکند اما این دختر، این دختر ساده دل شهرس

از وی انتقام بگیرد. او نه با مهشید بلکه با غرور و تکبرش در حال نبرد بود گویی هیچ کاری در دنیا نمانده بود به 

 ود.انجام برساند جز به زانو درآوردن و تسلیم نمودن دختری که نظیر و مانند آن را تاکنون ندیده ب

در هر فرصتی که دست می داد به مهشید ابراز عالقه می کرد. تمام قوایش را به کار می بست تا عشق خود را به او 

تفهیم کند. هر زمان که با هم تنها می شدند عالقه ی قلبی خود را با ذکر عبارات شاعرانه عیان می داشت و سخنان 

ا و با شکوهی برایش ترسیم می کرد و هدف خود را از بیان این شیرین و جادویی بر زبانم می آورد. آینده ی زیب

احساس به گونه ای بر می شمرد که قصد ازدواج و تشکیل زندگی با او را دارد. اگر اوایل وانمود می کرد که عاشق 

سینه چاک او گشته و جز خیال وصل او چیزی در نظرش نیست اکنون حقیقتاً شیفته ی وی گشته و هدفش جز 

اج چیز دیگری نبود مع الوصف همچنان پاسخ مهشید منفی بود. هدایایش را نمی پذیرفت، دعوتش را با لحنی ازدو

احترام آمیز و عذری موجه رد می کرد. در برابر جسارت او خود را به حماقت و تجاهل می زد، به او امکان ابراز 

را به انجام کارهای مرتبط به شرکت مشغول می عالقه ی بیشتر را نمی داد و با زیرکی از کنارش می گذشت و خود 

داشت. هر بار که فرزین ابراز وجود می کرد و به وی توجه نشان می داد و می خواست لحظات بیشتری را با او 

درباره ی احساس و اشتیاقش سخنی بگوید، ماهرانه از این کار طفره می رفت. با سادگی از اظهار لطف او قدردانی 

 اجازه نمی داد باب گفت و گو از آن فراتر رود. می کرد و دیگر 

آن گونه که فرزین می پنداشت مهشید دختر سنگدل و بی احساسی نبود، او نیز پنهانی در آتش این عشق می 

سوخت و می گداخت، عشقی شکوهمند و پُر صالبت در قلبش در حال تکوین و شکل گیری بود که هر لحظه بر 

د اما نیروی مرموزی او را از این عشق بر حذر می داشت. بین خود و فرزین فاصله ی عظمت و جاللش افزوده می ش

بعیدی می دید فاصله ای ژرف و دست نیافتنی. فاصله ای به اندازه ی همه ی قرون و اعصار! به قدر تمام نامالیمات و 

اور داشت که پذیرفتن این پستی و بلندیهای زندگیش. می دانست که یک راه ناهموار و سنگالخ در پیش دارد. ب

 عشق ناممکن است او کجا و شخصیتی مثل فرزین کجا؟ 

پاک زیستن و حفظ و حراست از ناموس و آبرو برایش در باالترین مرتبه ی هستی قرار داشت. نمی خواست خود را 

دل سپرده بود و  بازیچه ی مردی سازد که به دنیای او تعلق نداشت. عشق فرزین را چون گنجی نهان به صندوقچه ی
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در هیاهوی این رنج گران گم می شد و راز خود را برمال نمی ساخت. در نظر او این عشق و عالقه هیچ سنخیتی با 

سرنوشت و باورهایش نداشت به همین سبب در برابر تاخت و تازهای بی امان فرزین و تالش بی وقفه ی او برای 

کرد. به عاقبت این عشق بی فرجام و تبعات آن می اندیشید. یقین جلب رضایت خود همچنان مقاومت و پایداری می 

داشت که در دنیای آدمهایی چون ایران منش جایی برای او و امثال او نیست، می دانست که نه افتخاراتی دارد و نه 

دفاعی مهم بهره  عناوین و القاب خانوادگی که بتواند در برابر خانواده ی فرزین از این ابزار برنده، از این وسیله ی

جوید و خودی نشان بدهد. دختر مستمند و آواره ای چون او که جز منزل محقر دایی مأمن و مأوای دیگری نداشت 

چگونه می توانست به همسری مردی درآید که در اجتماع صاحب نام بود و ثروت و دارایی اش همه ی معیارها و 

 فاکتورها را تحت الشعاع خود قرار می داد؟! 

ر خود شعور و درایت پذیرفتن این فاصله ها را می دید و می دانست که نباید واقعیتها را نادیده گرفته و از منظر د

احساس به قضیه بنگرد. می خواست منصف و واقع بین باشد و خود را دستخوش خیاالت و تصورات خام شاعرانه 

 نسازد. 

دلنشین می شنید با تمام خویشتن داری، همه ی وجودش  وقتی با فرزین مواجه می شد و از او سخنان شیرین و

ماالمال از لذت و خوشی می گشت و لرزه بر اندامش می افتاد با این وصف در مقابل او کمترین انعطافی نشان نمی 

 داد و می کوشید خونسرد و بی اعتنا باشد. 

ر می گشت و سعی نمی کرد هیجان و فرزین هم هر بار که با او مواجه می شد از این دیدار غرق شادی و سرو

شادمانی خود را از او پوشیده بدارد. بی اعتنایی مهشید و عدم پذیرش دعوتهای مکرر او شعله های آتش قلبش را 

مضاعف می ساخت. در طول روز آرام و قرار نداشت و افکارش سمت و سویی نمی یافت. یک تبسم رضایت آمیز، 

دوارکننده از سوی مهشید کافی بود که جان خود را به پای او بریزد و به این درد یک نگاه پرمعنا و یک جمله ی امی

 جانکاه که شب و روز آرامش خاطرش را سلب کرده و از او انسان واله و سرگشته ای ساخته بود پایان بخشد. 

می کرد به آسان ترین افراط در برقراری رابطه با جنس مخالف از او موجود خودخواه و متکبری ساخته بود که تصور 

راه ممکنه می تواند هر دختری را که اراده کرد در اختیار خود درآورد. این طرز تفکر ناهنجار ریشه در باورهایش 

داشت و نمی توانست غیر از این اندیشه ی دیگری به مخیله ی خود راه دهد اما مقاومتهای مهشید به او آموخته بود 

نمی توان به راحتی خرید و ارزشها، هنجارها و مفاهیم انسانی آنان را با ثروت و که دختران عفیف و پاکدامن را 

مکنت و ظاهری تجمل مآبانه در اختیار گرفت. جوانی که هرگز عشق را نشناخته بود و ارزش و اعتباری برای دوست 

آمده بود که مانند تشنه ای  داشتن و مهر ورزیدن به معنای واقعی کلمه قابل نبود اینک چنان به دام این عشق گرفتار

در جست و جوی آب بود. عشق مهشید نقطه ی نورانی قلب تاریک و سرد او را روشن و پر حرارت کرده بود به 

حدی که پس از آن از معاشرتهای خود با جنس مخالف کاست و کوشید قدم در وادی جدیدی بگذارد. دنیایی که با 

ه ی زیادی داشت. مسافر تازه از راه رسیده ای را می مانست که عشقی پاک هرزگی و هوسرانی و بی بند و باری فاصل

 و آسمانی را توشه ی راه خویش گردانیده بود. 

برای رسیدن به قله ی پیروزی تنها موافقت مهشید را کم داشت و در تالش بود که به هر طریق ممکنه آن را نیز به 

 دست آورد.

* * * 
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 شهر احساس بیا در کوچه باغ 

 شکست الله را جدی بگیریم 

 اگر نیلوفری دیدیم زخمی 

 برای قلب پُر دردش بمیریم 

 بیا در کوچه های تنگ غربت 

 برای هر غریبی سایه باشیم 

 بیا هر شب کنار نور یک شمع 

 به فکر پیچک همسایه باشیم 

 

د می خروشید و عطش این عشق بر جانش چنگ می فرزین دیگر قادر به پایداری نبود هر روز که می گذشت از در

انداخت. عاقبت تسلیم احساس خود گشت و تصمیم گرفت مهشید را به همسری خود درآورد. به باورهایی که در 

ذهن سیالش جریان داشت ایمان راسخ داشت و می دانست که این دختر قادر است او را سعادتمند کند و قلب هرزه 

خود به بند و حبس درآورد، این عشق می توانست او را از اسارت اهریمن رهایی بخشیده و گردش را با زنجیر عشق 

یک زندگی آرام و بی دغدغه برایش فراهم آورد. با این تصمیم بود که مهشید را به اتاق خود فراخواند اما این بار نه 

د. وقتی مهشید مقابل میزش ایستاد تا برای امورات شرکت و نامه نگاری اداری بلکه برای تصمیم صرفی که گرفته بو

دستورات الزم را کسب کند نگاه سوزان و تشنه ی خود را به او دوخت. در نگاهش صالبتی بود که قلب مهشید را 

لرزاند. خجوالنه نگاه از او برگرفت و به کف اتاق خیره شد و همچنان منتظر ماند تا آقای معاون دستورات خود را به 

 رزین در تقال بود تا احساس خود را در قالب کلمات بیان کند، با لحنی شمرده و آرام گفت: او ابالغ کند. ف

تاکنون هرچه از میزان عالقه ی خود نسبت به شما چه مستقیم و چه غیرمستقیم ابراز داشتم جز سردی و بی توجهی 

ت کنم. به واقع میل دارم شما را از از شما ندیدم حال قصد دارم درباره ی این موضوع به طور مفصل با مش رضا صحب

ایشان خواستگاری کنم اما صالح در این است که این موضوع با زمینه ی قبلی انجام شود. اگر مایل باشید پیشنهاد می 

کنم امشب در این خصوص با ایشان مذاکره کنید و بگویید فردا صبح جهت ارایه پاسخ نزد من بیاید. تصور نمی کنم 

ل جایز باشد این مسأله باید همین جا خاتمه یابد تا هر دو تکلیف خود را در برابر سرنوشتی که بیش از این تعل

 خداوند مقدر فرموده بدانیم و با میل و رغبت به آن گردن نهیم. 

فرزین چنان آرام و مطمئن این عبارات را بر لب جاری ساخت که جای کمترین شک و شبهه ای باقی نماند. مهشید 

 او را نگریست گویی مسخ شده بود، حتا مژه بر هم نمی زد. فرزین با همان لحن افزود: بهت زده 

لزومی ندارد االن چیزی در پاسخ درخواست من بگویید، مش رضا می تواند نقش محوله را به خوبی ایفا کند. به  -

 یافت کنم. ایشان بگویید من آدم عجول و کم حوصله ای هستم و باید همین فردا پاسخ خود را در

 فرزین به مهشید که سرخی شرم بر گونه هایش نشسته بود چشم دوخته و با دقت حاالت او را بررسی می کرد. 

مهشید نگاه پرسشگر و پرتمنایش را به او دوخت و کالمی بر زبان نیاورد گویی با سکوت خود می خواست سرپوشی 

 بر احساس خودجوش خویش بگذارد. 
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سردرگمی سرگردان بود و نمی دانست چه جواب شایسته و درخوری به فرزین بدهد. فرزین او در وادی حیرانی و 

را مستأصل و غافلگیر کرده بود وقتی با دقت وی را نگریست برق شادی و صداقت را توأماً در نگاهش خواند بی 

 اختیار چند بار سرش را تکان داد و با اجازه ی فرزین اتاق را ترک کرد. 

خروج او انگشتانش را درهم گره کرد و بر پشت سر خود نهاد و سرش را به صندلی تکیه داد. نگاهش  فرزین با

همچنان به در ثابت مانده بود. رایحه ی عطر مهشید هنوز در فضای اتاق باقی بود، دیدگانش را برهم نهاد و به فکر 

ود و از سرسختی و لجاجت خود دست بردارد. فرو رفت. امیدوار بود که مهشید با این پیشنهاد عشق او را پذیرا ش

قصد داشت زندگی جدیدی متناسب با شرایط او فراهم آورد و عشق خود را با احسان درآمیزد. این دختر شایستگی 

 آن را داشت که مردی همانند او در برابرش زانو زده و همه ی هستی اش را به پایش بریزد. 

 آن را برای قلب مشتاقش زمزمه کرد: یکباره به یاد شعری افتاد و زیر لب 

 

 کاش آن آینه ای بودم 

 که به هر صبح تو را می دیدم 

 می کشیدم همه اندام تو را در آغوش 

 سروِ اندام تو با آن همه پیچ 

 آن همه تاب 

 آنگه از باغ تنت می چیدم 

 گل صد بوسه ی ناب )زنده یاد حمید مصدق( 

 

با احساس ضد و نقیض خود در کشمکش بود، قلبش از عشق می جوشید و احساسات خفته  مهشید هم در اتاق مجاور

در نهادش در جوش و خروش بود نمی توانست آنچه را که شنیده باور کند. چشمان خود را به اطراف اتاق می 

و هجوم آورده گرداند و در جست و جوی راهی برای رهایی از این بن بست و تنگنا بود. احساسات منفی چنان به ا

بود که قادر نبود حواسش را به جایی متمرکز کند. از آینده ای که فرا روی خود می دید بیمناک بود و در زوایای 

 تاریک وجودش راه حلی منطقی و عقالنی را جست و جو می کرد. 

را در خود می دید که  نه یارای آن را داشت که به عشق خود پشت پا زده و به فرزین پاسخ منفی بدهد و نه توان آن

با شهسوار سرنوشت خود درآمیزد و تقدیر خود را به دست کسی بسپارد که خود را در برابرش ناچیز و حقیر می 

پندارد. فریادی که از اعماق قلبش برمی خاست چیزی از او طلب می کرد که عقل و منطق آن را نمی پذیرفت. 

رال با پسر حاکم بود! با این تفاوت که آن یکی افسانه ی شیرینی بود تا ازدواج او با فرزین به مثابه ی ازدواج سیند

کودکان نافرمان و بی قرار را به خواب شبانه فرو برد و این یکی حقیقتی بود که در تصوراتش نمی گنجید. با خود می 

ن اجتماعی که بین آن دو اندیشید که آیا می تواند به ذهنیت علیل و غیرطبیعی جامعه غلبه کرده و از الیه های زیری

گروه، خط فاصله ی عظیمی کشیده و غنی و فقیر را در دو خط موازی جای داده عبور کند و به نقطه ی تالقی مورد 

نظر دست یابد؟ بدون تردید خیلی مسایل ناممکن وجود داشت که او به تنهایی قادر نبود به حل و فصل و توجیه و 

ابداع کند تا این وجه تمایز بین دو طبقه درهم متبلور شده، درآمیزد و معجونی تفسیر آن بپردازد و تئوری جدیدی 

به نام پیمان و وحدت به دست آید. وحدتی که همواره در جامعه به شکلی مطرح بود و انسانهای به ظاهر متفکر و 
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یستند با ناآگاهی و اندیشمندی که تحلیل درست و منطقی از زندگی نداشته و همه چیز را از منظر مادیات می نگر

 نابخردی به از هم پاشیدن این تفکر دامن می زدند... 

در این اندیشه بود که آیا به راستی می تواند همسر شایسته ای برای فرزین باشد؟ می تواند خود را با دنیای پر زرق 

از فقر و نداری، از  و برق و تجمل گرای او وفق دهد و روح ساده پذیر و ساده طلب خود را با شرایط مردی که

کمبودها و کاستی های زندگی کمترین اطالعی نداشت و عمری در ناز و نعمت زیسته و با اشخاص متمول و رنگ و 

 لعاب دار معاشر بود، سازگار کند؟ حقیقتاً دچار وهم و خیال گشته بود و با خود هذیان گویی می کرد. 

 هام و تصورات بعد از ظهر وقتی به خانه رسید هنوز دستخوش او

دگرگونه و گیج کننده بود. با روحی منقلب و پریشان کنار دایی رضا نشست و آنچه را که در دل داشت به زبان آورد 

تا با او کنکاش کند. از عشق خود نگفت. هر آنچه که اظهار داشت سخنان و تمایالتی بود که از سوی فرزین به او 

ت بیشتری داشت و مایل بود از دیدگاه دایی مسأله را بررسی کند. وقتی ابراز شده بود. این موضوع برایش اهمی

سخنانش به پایان رسید دایی رضا با شگفتی و حیرت چشم در چشم او دوخت. هر دو دقاقی سکوت کردند و از بیان 

ز عدم آنچه که در مجرای دلشان در حال گذر بود طفره رفتند عاقبت دایی سکوت را شکست و با لحنی که حاکی ا

 رضایتش بود جواب داد:

خودم فردا در این مورد اقدام می کنم بهتر است تو فکرت را به موضوعات مهمتری معطوف کنی. پاسخ ایشان با  -

 من.

مهشید دیگر از این مقوله سخنی به میان نیاورد اما از پاسخ کوتاه و سرد دایی رضا دریافت که نباید چشم امید به 

شته باشد. دایی رضا با بیان مختصرش مخالفت ضمنی خود را ابراز داشته و راه هر گونه اظهار ازدواج با فرزین دا

نظری را بر او بسته بود. حتی آن پیرمرد باتجربه هم دریافته بود که این ازدواج ثمری در پی نخواهد داشت و نباید 

ز بعد هر دو عازم شرکت شدند، در اولین به انجام آن امیدوار بود و دل را به غفلت و بیهودگی خوش کرد. صبح رو

ساعات روز دایی رضا وارد اتاق ایران منش شد. مؤدبانه سالم کرد و علت حضور خود را به پیغامی که دریافت کرده 

بود مرتبط ساخت. فرزین بدون آن که حاشیه برود با لحنی قاطع از او پرسید که چه پاسخی برایش آورده است. 

 که سر پا ایستاده بود با حالتی احترام آمیز گفت:دایی رضا همانگونه 

قربام من روزی از شما تقاضایی کردم مبنی بر این که مهشید را به استخدام شرکت درآورید که ای کاش هرگز  -

این تقاضا را از شما نکرده بودم. اکنون به این امید به اینجا آمدم که تقاضای دیگرم را اجابت کرده و حکم اخراج 

ید را از زندگی خصوصی تان صادر بفرمایید. این دختر به قدر کافی در زندگی اش نامالیمات دیده، دلتان رضا مهش

 نشود که باز هم دچار رنج و مرارت بشود.

با ذکر این عبارات قطره اشکی از دیدگان نمناک پیرمرد فرو چکید. فرزین سیگاری روشن کرد و آهی کشید و در 

 داد اظهار داشت:حالی که سر تکان می 

مش رضا متأسفم که نمی توانم به این درخواستت پاسخ مثبت بدهم تو از من چیزی را می خواهی که در ید قدرتم  -

نیست. به واقع تو از من عمر و زندگیم را طلب می کنی، من همه ی حیات و زندگی ام را در گرو این عشق نهادم 

م. اعتراف می کنم که از ابتدا به نیست سویی قدم در این ماجرا گذاشتم بگذار با تو صادقانه و بی پرده سخن بگوی

تصور می کردم می توانم به راحتی او را تصاحب کنم. به همان سهولتی که دیگران را در اختیار داشتم اما مهشید با 

کسی نبود که همه ی آن زنان و دخترانی که می شناختم تفاوت داشت. او دختر آسان یاب و سهل الوصلی نبود. 
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فریب زرق و برق زندگیم را بخورد و به کمال و جمالم چشم دوخته باشد. وقتی با مهشید آشنا شدم دریافتم که همه 

ی سالهای عمرم را به بیهودگی و بطالت گذرانده ام، دریافتم که بی جهت سر به آستان زیبا رویان مه پیکر می 

پاک و معصوم که از رنگ و ریا، از مکر و فریب بری بود و جز پاک  ساییدم. مهشید فرشته ای بود در قالب دخترکی

زیستن اندیشه ای در سر نداشت. او تنها زنی بود که هرگز تسلیم هوا و هوس و وعده و وعیدهایم نشد. تنها 

 موجودی بود که مرا به زانو درآورد.

سیگارش زد، دود آن را به هوا فرستاد  فرزین جرعه ای آب نوشید و لیوان را سر جای خود گذاشت. پکی محکم به

 و اضافه کرد:

اعتراف می کنم که قصد صید و شکار داشتم اما خودم صید او شدم و دل به وی سپردم. سوگند می خورم که بعد از  -

 آشنایی با او گِرد هیچ زنی نگشتم و از عیش و عشرت همیشگی خود چشم پوشیدم به قول حافظ:

 

 ساختم از چشمۀ عشقمن همان دم که وضو 

 چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست

 

به تو حق می دهم که نگران آینده ی او باشی و بخواهی او را از معاشرت بام ن برحذر کنی اما سوگند به پروردگار 

هم که من هیچ اندیشه ای جز خوشبختی او در سر ندارم و هدفم این است که او را به همسری خود درآورم و مر

 زخمها و التیام بخش جراحات روحی اش باشم.

 دایی رضا با درماندگی و استیصال گفت:

آقای ایران منش خواهش می کنم هرگز این فرمایش را نفرمایید. شما متوجه نیستید چه می گویید. ازدواج با -

 مهشید امری ناممکن و نشدنی است.

 رو انداخت و پرسید:فرزین با تحیر او را برانداز کرد، گره ای به اب

 چرا مش رضا؟ چرا این را می گویی؟ من لیاقت و شایستگی او را ندارم؟ نمی توانم زن دلخواهم را سعادتمند کنم؟ -

خیر قربان. بنده قصدم جسارت به شخص محترمی چون شما نیست. به عقیده ی من این انتخاب نه به صالح  -

ه طبقه ی شما تعلق نداریم دنیای ما با دنیایی که شما در آن زندگی می شماست و نه به صالح و مصلحت مهشید. ما ب

کنید به اندازه ی زمین تا کهکشان فاصله دارد و این تفاوت نمی گذارد شما به خواسته هایتان برسید. مهشید از دنیای 

تان نیست که با دختر شما چیزی نمی داند او شایسته ی این احسان نیست. در شأن و منزلت شما و خانواده ی جلیل 

فقیری چون او وصلت کنید. از قدیم گفته اند کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز! مهشید باید 

به همسری مردی در آید که هم سطح و هم طراز او باشد. کسی که کوچ نشین باشد راه و رسم معاشرت با کاخ 

 نشینان را نمی داند.

 موهایش کشید و با بی حوصلگی گفت: فرزین دستی به

من این عقیده را رد می کنم عشق تفاوت و تبعیض نمی شناسد. این اباطیل یعنی چه؟ کاخ نشین و کوچ نشین چه  -

 معنا دارد؟ من از همسرم فقط توقع صداقت و نجابت دارم که هر دوی آن را در وجود مهشید یافتم.

چگونه می خواهید مهشید را به خانواده ی خود که افرادی سرشناس و قربان جواب مردم را چه می دهید؟  -

متشخص هستند معرفی کنید؟ اگر پدر بزرگوارتان از این قضیه آگاه شوند به طور قطع شما را نکوهش خواهد کرد. 

شود، می برای ما هم بد می شود. کمی هم به فکر غرور و شخصیت این دختر باشید او در برابر خانواده تان خرد می 
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شکند و فرو می ریزد. مهشید همیشه زندگی ساده ای داسته و در تمام عمرش حتا یکبار هم به مجالس و میهمانی 

اعیان و اشراف نرفته و حتا نمی داند که در آنجا کارد و چنگال را به کدام دست می گیرند! کاخی که شما برای او 

 ش به جا می گذارد.ساختید به زودی ویران شده و او را با خرابه های

مش رضا اینقدر به جزئیات تکیه نکن، من قصد ندارم همسرم را به قصری ببرم که در آن احساس ناامنی کند و  -

جواب خانواده ام را نیز می توانم خودم بدهم. روزی که تصمیم به این کار گرفتم با خود عهد بستم که تا پای جان در 

الفان مبارزه کنم. مردی و مردانگی برای کسی که نتواند در مبارزه ی بین عشق و برابر آنها بایستم و با همه ی مخ

 جدایی پیروز شود ادعای عبث و بیهوده ای است.

قربان شما به خوبی می دانید که مهشید حاضر نمی شود بین شما و پدرتان قرار گیرد. او کسی نیست که شما را از  -

رده و به دنیای محقرانه ی خود بکشاند. دنیای ما برای شما کسالت آور و خسته دنیایی که به آن وابسته هستید جدا ک

 کننده است.

من برای مبارزه خودم را آماده کرده ام. بین دنیای خودم و خودتان پلی بسته ام و تنها راه عبور از این پل و رسیدن  -

مش رضا من جوان مستقلی هستم و نیازی به به انتهای آن که ورود به دنیای شماست. راهی جز مبارزه نمی بینم. 

حمایت مادی و معنوی خانواده ام ندارم. من آن شخصیت کاذب و مبتذلی نیستم که تو در تصورات خود به تصویر 

کشیدی و برای اثبات گفته هایم هم اینک قصد دارم مهشید را رسماً از تو که در حال حاضر سرپرستی او را به عهده 

حسوب می شوی خواستگاری کنم. تو در این زمینه مسئول هستی و باید هرچه سریعتر مهشید را داری و قیّم او م

 برای ازدواج آماده کنی. بیش از این هم حرفی ندارم.

 آقای رادمنش هیچ به عواقب تصمیم خود فکر کردید؟ -

 فرزین با غیظ سیگارش را در زیرسیگاری له کرد و به تندی گفت:

ردم. آقا چرا فکر می کنی که با یک جوان کودن و احمق طرف هستی؟ فکر می کنی که نمی توانم از بله، بله فکر ک -

اداره ی یک زندگی ساده و بدون تجمل برآیم؟ چرا اجازه نمی دهی که پا به دنیای بی رنگ و ریای شما بگذارم و 

 اراده و توانایی های خودم را محک بزنم؟

ین تردیدی ندارم اما آنچه که مرا از این کار برحذر می دارد آینده ی نامعلومی من در صحت فرمایشات شما کمتر -

است که برای این دختر رقم می خورد. دلم نمی خواهد در آینده دچار سرنوشت ناخوشایندی گردد و هستی اش 

 تباه شود.

ی اتاق را در برگرفت. فرزین مدتی به نسبه طوالنی به فکر فرو رفت و سکوتی بس مالل آور و آزاردهنده فضا

 دقایقی بعد آهی که از اعماق سینه ی فرزین بیرون آمد جام سکوت را در هم شکست. سپس با لحن قاطعی پرسید:

من چه تضمینی می توانم بدهم تا تو آسوده خاطر شوی و بدانی که تا آخرین دقایق عمر حمایت خود را از او دریغ  -

 نخواهم کرد؟

 اد و با بالتکلیفی گفت:دایی رضا سری تکان د

 من نمی دانم چه بگویم، حقیقتاً نمی دانم. -

تو خودت را در یک بن بست فکری قرار دادی و چنان غرق تصورات واهی و پوچ هستی که نمی توانی این تارهای  -

 بدبینی را از دست و پای خودت باز کنی، خواهش می کنم به من اعتماد کن.

 د بکنم؟شما بگویید من چه بای -
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به مهشید بگو بدون دغدغه ی خاطر تصمیم بگیرد. انتخاب نهایی با اوست و تصمیم گیرنده هم او است. نظرش  -

هرچه باشد من تسلیم محض هستم بعد از این هم الزم نیست مرا از پدرم و یا حرف و حدیث مردم بترسانی. من به 

می کنم. تنها کاری که پدرم می تواند با من بکند این است سن بلوغ رسیدم و تکلیف خودم را خودم به شخصه تعیین 

که مرا از زندگی اش طرد کند. بسیار خب من هم آماده ی مبارزه هستم و آنقدر دارم که بتوانم روی پای خود 

ار بایستم و همسرم را اداره کنم. حاال لطفاً برو و به کارهایت  بره نما دور کنم، وظیفه ی خود می دانم به تو هشد

بدهم که آینده و سرنوشت خودت را فدای هوا و هوس دیگران نسازی. با این که هنوز اتفاقی نیفتاده اما اعتقاد دارم 

 که باید عالج واقعه را قبل از وقوع کرد چون که بعدها پشیمانی و ندامت سودی نخواهد داشت.

 د:دایی آب دهانش را فرو داد. بار دیگر دیده بر او دوخت و ادامه دا

 امروز با ایران منش صحبت کردم، او تو را از من خواستگاری کرد. -

برق شادی در چشمان شهالی مهشید درخشید و نفسهایش از هیجان به شماره افتاد. چنان دستخوش اشتیاق گشته 

 بود که حال پریشان و نگران دایی رضا را درک نمی کرد. دایی گفت: 

و غایت خوشبختی باشد که خواستگاری از طبقه اعیان و اشراف داشته باشی و  شاید این برای تو مایه ی شادی -

مردی مانند ایران منش خواهان ازدواج با تو باشد اما این موضوع برای من نگران کننده است. من نمی توانم تو را 

اه گردانم که مراقب وادار به کاری بکنم که تمایلی به انجامش نداری تنها قادرم که راهنمایت باشم و تو را آگ

اطرافیانت باشی. دخترم من از سرانجام این پیشنهاد بیمناکم، هرگز نباید به این گونه مسایل از دریچه ی احساسات 

نگاه کرد. ایران منش ادعا می کند که قلباً تو را دوست دارد و خواهان خوشبختی توست. شاید او راست بگوید و 

اشد. تو دختر زیبایی هستی و این زیبایی خدا داده هر جوانی را به سوی خود می شاید حقیقتاً تو را دوست داشته ب

کشاند اما قبول کن که این ازدواج سرانجام خوشی ندارد و برایت کامروایی و سعادتی به همراه نخواهد داشت. تو و 

 می خورد و بس! او برای هم ساخته نشده اید. این قبیل عالقه ها فقط به درد افسانه های هزار و یک شب

تو باید بدانی که اولین زن زندگی ایران منش نیستی او به اندازه ی موهای سرش با زنان و دختران طبقات مختلف 

حشر و نشر داشته و گذشته ی سیاهی به دنبال خود دارد که در کارنامه ی اعمالش ضبط شده است. مردان دَله و 

زن بشوند آن هم زنی در شرایط تو که نه منصب و مقام داری و نه مال و  هوسران هرگز نمی توانند مقید و پایبند یک

دارایی و به صرف داشتن جمال و زیبایی نمی توان امیدوار بود که نیکبختی و سعادت به سراغت بیاید. در جامعه ی 

خانواده ی خود بی ما زنان زیبا به خصوص زنانی که دارای هیچ گونه پشتوانه ی مادی و معنوی نیستند و از حمایتِ 

 بهره اند همواره در خطر تعدی و تعرض قرار دارند.

زن در جامعه ی ما اگر در مسیر نادرستی قرار گرفت و از راه به بیراهه رسید تمام حیات طبیعی و اجتماعی خود را 

اره ی تن من یکباره از کف می دهد و به موجودی بی ارزش و بی هویت بدل می شود و من دلم نمی خواهد تو که پ

هستی ناآگاهانه و ساده دالنه به عنوان ابزاری در دست دیگران قرار بگیری. می دانم سخنانم تلخ و ناگوار است اما 

مجبوری حقیقت را بپذیری، تو با او خوشبخت نمی شوی. عمر زندگی شما حتا به دو بهار هم نمی رسد، همین که از 

، همین که تازگی و طراوت خودت را برایش از دست دادی با وجودت سیراب شد و گل وجودت را پرپر کرد

سنگدلی رهایت می کند و به دنبال هوسهای جوانی خود می رود. این قبیل مردان افراد قابل اعتمادی نیستند و نباید 

 آینده ی خود را به دست آنان سپرد.

 اشک در دیدگان مهشید حلقه زد و با لحن سوزناکی گفت: 
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نم بس کنید شما را به خدا رویاهای مرا درهم نشکنید، بگذارید همچنان در خوابهای طالیی خود خواهش می ک -

 غرق شوم.

من به حکم وظیفه می بایست حقیقت را همان گونه که هست پیش رویت بگشایم. چرا می خواهی با تکیه بر  -

یم این است که بعد از آن همه رنج و احساسات از واقعیتها فرار کنی؟ من مخالف ازدواج تو نیستم و تنها آرزو

مرارت سر و سامان بگیری و خوشبخت بشوی. به خدا سوگند ایران منش مردی نیست که بتواند خوشبختت کند 

 تازه اگر هم او بخواهد اطرافیانش نمی گذارند تو به سکون و آرامشی که انتظار داری دست یابی.

 و پرسید: دایی با دقت حال منقلب او را زیر نظر گرفت

مهشید نکند تو او را دوست داشته باشی؟ دلم می خواهد بدون پرده پوشی این را به من بگویی. تو عاشق او  -

 هستی؟!

مهشید چشمانش را فرو بست، گوهر اشک به یکباره از صدف دیدگانش فرو چکید و با حرکت سر پاسخ مثبت داد. 

 دایی آه بلندی کشید و با تأثر و تأسف گفت: 

پس بدا به حالت! هر که قدم در این راه نهاد جز تباهی و نابودی چیزی عایدش نشد. تو اولین دختری نیستی که  -

 فریب زرق و برق زندگی را می خوری و آخرینش هم نخواهی بود.

 مهشید با تضرع نالید:

ل خوشبختی نمی دانم. اگر ایران شما اشتباه می کنید من به تجمالت و ثروت او چشم داشتی ندارم و مادیات را عام -

منش موقعیت فعلی را نیز نداشت باز هم حاضر بودم با او ازدواج کنم. شخصیت و منش او برایم اهمیت دارد نه پول 

 و ثروتش.

یک مرد عیاش و هرزه چگونه می تواند شخصیت و منش واالیی داشته باشد؟ او در برابر انسانهایی شرافتمند و  -

ند به اصول و مبانی اخالقی هستند به پشیزی نمی ارزد. انسان اگر بتواند حاکم بر نفس خویش باشد و متعهد که پایب

از قالب شرافت و شریعت تهی نگردد در نزد همگان شأن و منزلت می یابد نه به صرف داشتن رفتارهای اجتماعی 

 وان با ظاهر کاذب خود تو را فریفته باشد.ریاکارانه و عوام فریبانه اش. ظاهراً این طور به نظر می آید که این ج

دایی جان همه ی انسانها ممکن است پیش از ازدواج دچار خطا و لغزش بشوند. کدام جوانی را سراغ دارید که در  -

دوران تجرد گرد این قبیل کارها نگردد؟ ازدواج با خود تعهد و مسئولیت به همراه می آورد، ازدواج تنها راه گریز از 

 ط اخالقی است.انحطا

 دایی سرش را به نشانه ی مخالفت تکان داد و گفت: 

تو هنوز خام و بی تجربه هستی. ایران منش فقط مجذوب زیبایی تو شده، همین که مدتی را با تو گذراند این  -

ود. برای زیبایی برایش عادی می شود آن وقت است که تو را بی رحمانه رها کرده و به دنبال هوسهای تازه ای می ر

مرد با نفوذی چون او طالق دادن دختر بی سرپناهی مثل تو مانند نوشیدن یک لیوان آب خوردن است. تو با اتکا به 

 چه نیرویی، به پشتوانه و حمایت کدام منجی دلسوزی می خواهی در چنان شرایطی با او مقابله کنی؟

اشته بود برداشت و جرعه ای از آن را نوشید دایی رضا استکان چای را که همسرش دقایقی قبل پیش پایش گذ

 سپس اضافه کرد:

گوش کن دخترم، خوب به حرفهایم دقت کن. تو باید با مردی ازدواج کنی که تا پایان عمر به تو وفادار بماند و  -

آنچه را  حمایتت کند. تو را برای یک پیوند معنوی و اخالقی بخواهد نه برای تصاحب جسم و تنت. از قدیم گفته اند،
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که جوان در آینه بیند پیر در خشت خام می بیند. تو باید از تجربیات من عبرت بگیری و بدانی که من خیر و صالح 

 تو را می خواهم.

زن دایی که کنار مهشید نشسته بود دستهای سرد و یخ زده ی او را در دست گرفت و با مهربانی آنها را فشرد. او 

ود و به ندرت درباره ی مسایل و موضوعات پیرامون خود اظهار نظر می کرد. این بار ذاتاً زن صبور و کم حرفی ب

 دیگر نتوانست بی تفاوت از این مسأله بگذرد و در بحث دامنه دار آنها دخالت نکند پس با لحنی صمیمانه گفت: 

اظهار نظرهایی که امروز  مهشید جان ما فقط به آینده ات فکر می کنیم، من ایران منش را نمی شناسم و غیر از -

درباره اش شنیدم چیز دیگری از او نمی دانم. او هر قدر هم که از لحاظ اخالقی مورد تأیید تو باشد به دلیل شرایط 

زندگی ما نمی تواند دختری مثل تو را خوشبخت کند، بیا و این را از ما بپذیر و آینده ی خودت را با این خوش بینی 

ز. انسان نباید با احتماالت به استقبال خطر برود تو هنوز جوانی و فرصت کافی در اختیار داری کاذب به مخاطره نیندا

که همسر دلخواهت را انتخاب کنی، مردی که با شرایط زندگی تو متناسب باشد. اگر صبر پیشه کنی به زودی مرد 

ه دنبال هوا و هوس و نوامیس دلخواهت پیدا می شود. یک مرد زحمتکش و متقی که سر و گوشش نجنبد و چشمش ب

مردم نباشد در ضمن این احتمال هم وجود دارد که او از روی هوسرانی و تنوع طلبی تو را انتخاب کرده باشد. بر 

فرض که به راستی هم عاشقت باشد تو نباید به آسانی تسلیم بشوی. می گویند آدم عاشق کور است و واقعیتها را 

چشمان ایران منش بینا شود و تو را همان گونه که هستی ببیند آن وقت است که از نمی بیند وای از آن روزی که 

 انتخاب خود پشیمان شده و دچار دلزدگی می شود. می دانی پایان این ماجرای غم انگیز به کجا ختم می شود؟

تی کار نمی مهشید چند بار سرش را حرکت داد. چنان از سوی آن دو تخت فشار روانی بود که مشاعرش به درس

کرد و در تصمیم گیری مردد بود. مایل نبود بیش از آن با آنها بحث کند. به نظر می رسید که دفاع از ایران منش 

 کار عبثی باشد لذا با اندوه گفت: 

من به هر دوی شما احترام می گذارم و دلم نمی خواهد اسباب دردسر و ناراحتی شما بشوم، مایل نیستم جواب  -

ی دریغ شما را با ناسپاسی و حق ناشناسی بدهم. من همه چیز خود را مدیون شما هستم اگر به من لطف محبتهای ب

 نکرده و پناهم نداده بودید االن معلوم نبود چه سرنوشتی داشتم.

 دایی رضا زهرخندی زد و گفت: 

 پس سعی کن واقع بین باشی و هوشمندانه عمل کنی. -

 داشت آهی کشید و اظهار نمود:مهشید که چاره ای جز تسلیم ن

هرچه شما بگویید دایی جان. سعی می کنم در نحوه ی رفتار و نگرش خودم تجدید نظر کنم و نصایح پندآموز شما  -

 را بپذیرم.

 لبخند رضایت آمیزی بر لبان دایی نشست و گفت: 

تو راضی باشد با سرنوشت خودت بازی قول بده او را فراموش کنی و به فکر آتیه ات باشی اگر می خواهی خدا از  -

 نکن.

اگر موافق باشی می خواهم به تو پیشنهاد کنم که از کارت استعفا بدهی، نمی گویم خانه نشین شو خودم برایت کار 

دیگری جست و جو می کنم، اصالً می توانی در همین جا دار قالی برپا کنی و مشغول بافتن بشوی و با فروش آن می 

 خود را بگذرانی. هر کاری می کنی بکن اما دیگر به آن شرکت لعنتی نرو. توانی امورات

 مهشید با پشت دست اشکهایش را پاک کرد و جواب داد: 
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 اگر شما اینطور تشخیص می دهید من هم حرفی ندارم. -

 

 

* * * 
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 بیا در یک شب آرام و مهتاب

 کمی هم صحبت یک یاس باشیم

 را شکستیم اگر صد بار قلبی

 بیا یک بار با احساس باشیم

 بیا ما نیز مثل روح باران 

 به روی یک رُز تنها بباریم

 بیا در باغ بی روح دل سرد

 کمی رویای نیلوفر بکاریم

 

 

صبح روز بعد فرزین که از تأخیر مهشید نگران به نظر می رسید به مجرد این که دایی رضا با سینی وارد اتاق گردید 

 دا به ساکن رو به او کرد و پرسید:ابت

مش رضا امروز مهشید سر کارش حاضر نشده تو می دانی علت تأخیرش چیست؟ االن ساعت از ده گذشته و  -

 کارهای شرکت روی هم تلمبار شده کسی هم نیست که جوابگوی تلفنها باشد، اگر اتفاقی افتاده بگو تا بدانم. 

 و مسلط به خود فنجان چای را مقابل او روی میز نهاد و آهسته جواب داد: دایی رضا با ظاهری کامالً خونسرد

 قربان مهشید دیگر از امروز اینجا کار نمی کند، قصد دارد همین امروز به شهرستان نزد خانواده اش برگردد. -

باشد با صدای  فرزین با شنیدن این سخن مثل فنر از جا جست و بدون آن که کنترلی روی رفتار و گفتارش داشته

 بلند گفت: 

 این کار چه معنی دارد؟ البد این هم ترفند جدید تو برای لوث کردن پیشنهاد من است مگرنه؟ -

 قربان... -

الزم نیست چیزی بگویی آنقدر شعورم می رسد که بدانم در اطرافم چه می گذرد، عذر و بهانه هم مرا قانع نمی  -

مقررات شرکت را نادیده می گرفتند اگر قصد ترک شرکت را داشتند می بایست از کند. گذشته از این ایشان نباید 

 طریق کارگزینی اقدام می کردند.

 دایی رضا سرش را به زیر انداخت و پاسخ داد:

 متأسفم قربان، می دانم که از جانب ما قصور شده اگر الزم می دانید بنده را توبیخ بفرمایید. -

 را روی میز کوبید و گفت: فرزین با خشم مشت خود 

 بله حتماً این کار را خواهم کرد. شما باید به وظیفه ی خودتان آشنا بشوید.  -
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فرزین می دانست که قضیه از کجا آب می خورد. با چنان خشمی به دایی رضا نگریست که چهار ستون بدنش به 

ی خود را تا وسط اتاق رساند، کت را با عصبانیت لرزه درآمد. کتش را از روی پشتی صندلی برداشت و با حالتی تهاجم

پوشید و بار دیگر نگاه تند و تیزی به دایی رضا انداخت و به طرف در گام برداشت و آن را به سرعت گشود و خارج 

شد. دایی رضا لحظاتی وسط اتاق ایستاد، از نگاه تهدیدآمیز ایران منش به قدری جا خورده بود که احساس نگرانی 

و موقعیت خود را در خطر می دید. ایران منش قادر بود با یک اشاره او را از شرکت اخراج کند که در آن  می کرد

صورت از لحاظ معیشتی دچار مشکل می گشت. قبالً به این موضوع اندیشیده بود اما تصورش را نمی کرد که آقای 

چاره ای نداشت و ناگزیر بود هر پیشامدی را معاون تا بدین پایه خشمگین شده و واکنش نامطلوبی بروز دهد. هیچ 

 به جان بخرد و عواقبش را بپذیرد. با اندوه چند بار سرش را تکان داد و دفتر را ترک کرد.

فرزین پیش از خروج از شرکت به اتاق حسابدار شرکت که مقابل دفتر کارش قرار داشت وارد شد و از منشی امور 

ساعتی عهده دار کارهای او باشد سپس در حالی که همچنان خشم و عصبانیت  مالی خواست که در غیاب مهشید چند

بر وی غالب بود از شرکت بیرون آمد، سوار اتومبیلش شد و بی هدف و بدون آن که مقصد مشخصی داشته باشد 

سر هم اتومبیل را به حرکت درآورد. ساعتی بعد از شهر خارج شد و در جاده ها به پیشروی خود ادامه داد. پشت 

سیگار دود می کرد و با غیظ لبش را به دندان می گزید. عالوه بر خستگی فیزیکی و جسمانی از لحاظ روحی هم 

 فرسوده و متالشی بود و احساس سرخوردگی می کرد، با این که قصد نداشت فکر شکست را به ذهن 

درخواست او و عدم حضور مهشید خود راه دهد با این وصف حس مبهمی به قلبش چنگ می زد. می دانست که رد 

در شرکت فقط با مخالفتهای مش رضا صورت گرفته است. چقدر از دست این مرد عصبانی بود و دلش می خواست 

 به نحوی دق و دلی خودش را سر او خالی کند.

 آنقدر سیگار کشیده بود که سرش گیج می رفت و دهانش تلخ شده بود.

دوخته و با سرعت غیرقابل کنترلی رانندگی می کرد. خودش هم به درستی نمی چشمش را بر جاده ی پر پیچ و خم 

دانست به کجا می رود و از چه چیز این گونه جنون آسا می گریزد فقط دلش می خواست در گرد و غبار جاده گم 

انی و شود و روح پرتالطم و منقلب خود را از خشم و غضب تخلیه کند. تاکنون هیچ گاه دچار چنین حالت بحر

غیرعادی نگشته بود و مهار احساس از دستش خارج نشده بود. چنان از حاالت طبیعی فاصله داشت که بدون در نظر 

گرفتن مقررات با بی احتیاطی تمام از اتومبیلها سبقت می گرفت. خشمگینانه برای راننده هایی که در برابرش قرار 

ه و سردرگم راه می پیمود بدون آن که به سالمتی خود و سایر داشتند بوق می زد تا راه را برایش بگشایند. کالف

خودروهای در حال تردد بیندیشد و از لحاظ ایمنی به دستورات آیین نامه ای توجه کند. عاقبت از این گریز بی 

 حاصل خسته شد و از سرعت اتومبیل کاست.

ه که مخصوص توقف خودروها بود و کنار برای کاهش فشارهای روانی، اتومبیل را در منتهی الیه سمت راست جاد

پرتگاهی قرار داشت متوقف کرد. از اتومبیل پیاده شد و چند گامی به جلو رفت. در نقطه ای که فاصله ی اندکی با لبه 

ی پرتگاه داشت از حرکت باز ایستاد. از آن ارتفاع مناظر بدیع و دلپذیری را که همانند تابلوی زیبایی پیش 

ه بود نگریست. باد مالیمی که می وزید موهای مرتب و شانه خوده اش را پریشان کرده بود. چشمانش گشوده شد

دقایقی در سکون و آرامش به دره ی عمیقی که زیر پاهایش قرار داشت نگاه کرد. جای خالی مهشید در کنارش 

ید. برای نخستین بار بود احساس می شد و قلبش در آرزوی دیدار دوباره ی او مشتاقانه در قفسه ی سینه اش می تپ

 که در برابر یک زن از خود بی خود شده و احساس ضعف و زبونی می کرد.
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سیگار دیگری آتش زد و به فکر فرو رفت. به یاد قول و قراری که با مش رضا گذاشته بود افتاد که در صورت عدم 

ه قولش وفادار باشد و وفای به عهد تمایل مهشید از مسأله ی خواستگاری صرف نظر کند، در صورتی می توانست ب

کند که پاسخ منفی خود را صراحتاً از زبان مهشید بشنود در حالی که مهشید چیزی در این رابطه اظهار نکرده بود. 

یکباره اندیشه ای به ذهنش راه یافت، می بایست با مهشید رو در رو قرار گرفته و وادارش می کرد که احساس قلبی 

پوشی و در نهایت صراحت و صداقت بر زبان آورد. اگر پاسخ خود را دریافت می کرد بهتر می  خود را بدون پرده

توانست تصمیم گیری کند. با این تفکر، سیگارش را زیر پا له کرد و شتاب زده به جانب اتومبیل حرکت کرد حاضر 

با اتومبیل به منزلش رسانده و  نبود حتا یک دقیقه هم فرصت را از دست بدهد. بارها پیش آمده بود که مهشید را

آدرس دقیق او را به خاطر سپرده بود. شوق دیدار دوباره ی مهشید او را به وجد آورد، یک بار دیگر اتومبیل را در 

جاده به حرکت درآورد و با سرعت از راهی که آمده بود بازگشت با این تفاوت که این بار نور امیدی در دل 

 نجام تصمیم خود امیدوار بود.مشتاقش سوسو می زد و به ا

 

 

* * * 

 

 

دایی رضا تازه از خواندن نماز فراغت یافته و سرگرم دعا و نیایش بود که صدای زنگ در را شنید. مهشید چادرش را 

 به سر کرد اما پیش از آن که از اتاق خارج شود دایی رضا سجاده اش را جمع کرد و گفت: 

 می کنم.تو بمان، خودم در را باز  -

مهشید به جای پاسخ فقط سر تکان داد، چادرش را از سرش برداشت و گوشه ای نهاد. دایی رضا دمپایی هایش را به 

پا کرد و لخ لخ کنان به جانب در رفت وقتی آن را گشود به هیچ وجه انتظار مالقات فرزین را نداشت و از دیدن او 

 در سالم کردن پیشقدم شد و با چهره ای متبسم گفت:  حیرت و شگفتی در چهره اش آشکار گردید. فرزین

 سالم مش رضا. -

 سالم از بنده است قربان! حالتان چطور است؟ با بنده امری داشتید؟ -

 اجازه دارم بیام داخل و چند دقیقه وقتت را بگیرم؟ -

 اختیار دارید این چه فرمایشیه، بفرمایید خواهش می کنم. -

در کنار رفت و فرزین قدم به داخل حیاط گذاشت. دایی رضا که غافلگیر شده و دست و پایش را دایی رضا از مقابل 

 گم کرده بود گفت: 

 قدم رنجه فرمودید. قدم به چشم ما گذاشتید. -

 خوشوقتم که این سعادت نصیبم شد که شما به کلبه ی محقر ما تشریف فرما بشوید.

 فرزین با گشاده رویی جواب داد:

 دم که با شما آشتی کنم و از دلت دربیاورم.آم -

قربان بنده کوچکتر از آن هستم که از شما مکدر شوم اگر خطایی از من سر زده باشد حاضرم تاوانش را بپردازم.  -

 لطفاً از این طرف بفرمایید.
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فرط هیجان سر تا  مهشید و زن دایی از سر کنجکاوی از پشت پنجره نگاهی به داخل حیاط انداختند. مهشید که از

 پایش می لرزید بازوی زن دایی را فشرد و با حیرانی گفت: 

 ایران منش اینجا چه می کند؟! -

 زن دایی با دقت جوانی را که همراه شوهرش به سمت اتاق می آمد برانداز کرد و با دستپاچگی گفت: 

ست، پاک آبرویمان رفت! خوب شد صبح اینجا ای داد بی داد! چرا بی خبر آمده؟ وای اینجا هم که ریخت و پاش ا -

 را آب و جارو کردم.

 سپس مهشید را به سمت اتاق دیگر هل داد و افزود:

 بهتر است تو اینجا نباشی، زود باش االن می رسند. -

پس از خروج مهشید در را به رویش بست و شتاب زده به جمع آوری وسایل اضافی که در اطراف اتاق پراکنده بود 

رداخت. دایی رضا با صدای بلند ورود خودشان را اعالم کرد و با دست. فرزین را دعوت به داخل شدن کرد. فرزین پ

 وارد اتاق شد و مؤدبانه به زن دایی سالم کرد، زن دایی با خوش رویی پاسخ سالمش را داد و به وی خوشامد گفت: 

دادید آقا! بفرمایید خواهش می کنم می بخشید که اینجا  خیلی خیلی خوش آمدید، مستفیض فرمودید، به ما افتخار -

 اینطور ریخت و پاش است.

فرزین روی پتویی که با مالفه ی سفید پوشیده شده بود نشست و به پشتی ابری تکیه داد. دایی رضا هم روی فرش 

 مقابلش نشست و گفت: 

 ذیرایی را مهیا می کردم.قربان کاش قبالً اطالع می دادید تا با آمادگی بیشتر وسایل پ -

 مش رضا راحت باش و با من تعارف نکن. -

 آنگاه رو به زن دایی که بالتکلیف کناری ایستاده بود کرد و افزود:

 می بخشید که اسباب دردسرتان شدم. -

 اختیار دارید آقا، اینجا متعلق به خودتان است. -

ا را با هم تنها گذاشت. مهشید به در اتاق تکیه داده بود و قلب زن دایی برای دم کردن چای از اتاق خارج شد و آنه

مشتاق و هیجان زده اش را در مشت می فشرد. یقین داشت که آمدن فرزین بی علت نمی باشد اما هرچه می 

اندیشید سبب آن را نمی یافت. شب گذشته هنگام خواب تا صبح دیده بر هم نگذاشته بود و لحظه ای نتوانسته بود از 

یاد و اندیشه ی فرزین خارج شود. با تمام وجود خواهان او بود اما ناگزیر بود به رغم عشق و عالقه ی مفرطش از این 

احساس درگذرد و فرزین را به فراموشی بسپارد. با خود پیمان بسته بود که نصایح دایی و همسرش را بپذیرد و این 

ی که آمدن فرزین و دیدار مجدد او تمامی تالش و مساعی او عشق ممنوع را در گوشه ی قلبش مدفون سازد، در حال

را خنثی کرده بود. زن دایی از پشت پنجره تلنگری به شیشه زد، مهشید یکباره به خود آمد و نگاهش را به آن سمت 

ده چرخاند. زن دایی با تکان دادن سریع دست به وی اشاره کرد که از در پشتی اتاق که مشرف به حیاط بود خارج ش

و نزد او بیاید. مهشید نفس عمیقی کشید و سعی کرد بر اعصاب متزلزل خود تسلط یابد سپس به سرعت بدان سو 

 شتافت و از اتاق خارج شد. زن دایی دست او را فشرد و حیرت زده پرسید:

 بیاید. چت شده دختر؟ چرا رنگ و رویت پریده! بیا برو توی آشپزخانه یک لیوان آب خنک بخور تا حالت جا -

مهشید دوان دوان به سمت آشپزخانه رفت، آبی به صورتش زد و جرعه ای از آن نوشید. زن دایی که پشت سرش 

 وارد شده بود اجاق را روشن کرد و کتری را روی آن گذاشت و زمزمه کنان گفت: 
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اطر مسأله ی تو به اینجا خیلی عجیب است! به نظر تو چه چیزی ایران منش را به اینجا کشانده؟! غلط نکنم به خ -

 آمده.

 سپس سری تکان داد و افزود:

تو و مشتی چه آدمای ساده ای هستید، همان روزی که فهمیدم ایران منش شما را با ماشین خودش به خانه می  -

رساند حدس زدم که باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد به قول معروف سالم روستایی بی طمع نیست. باید می 

ید که او منظور خاصی دارد. آخر چه کسی دیده و شنیده که رئیس یک شرکت، آبدارچی و منشی اش را با فهمید

ماشینِ شخصی خودش به خانه برساند! اینجور آدمها جواب سالم آدم را به زور می دهند. ارباب همیشه ارباب است و 

 یگری از این اظهار لطف داشته باشد.زیر دست هم همیشه زیر دست. تا بوده همین بوده مگر این که منظور د

مهشید چنان غرق افکار خود بود که کالمی از سخنان او را نشنید. زن دایی استکانها را درون سینی قرار داد، قندان را 

 از قند پر کرد و کنار استکانها گذاشت. با جوش آمدن آب کتری چای را هم دم کرد و گفت: 

 کانها را پر کن و صدایم بزن بیام سینی را ببرم.صبر کن وقتی چای دم کشید است -

مهشید سرش را به عالمت فهمیدن سخنان او حرکت داد و زن دایی از آشپزخانه خارج شد. داخل اتاق فرزین و دایی 

سرگرم گفت و گو بودند، زن دایی همانجا کنار در نشست سپس فرزین ادامه ی گفت و گوی خود را از سر گرفت و 

 گفت: 

ش رضا به عقیده من ازدواج باید هدفدار و تعهد آفرین باشد و حس مسئولیت پذیری در فرد ایجاد کند. کتمان م -

نمی کنم که تا دیروز غرق خوشی های کاذب زندگی بودم و در قبال آینده هیچ تعهد و مسئولیتی احساس نمی کردم 

ها فاصله ی بعیدی دارم. مهر و عالقه ای که در ولی اکنون که اینجا حضور دارم انسان دیگری هستم که با گذشته 

دلم ایجاد شده از من موجود دیگری ساخته. انسانی که می خواهد از خودباختگی رها شده و خودش را باور کند و به 

 اتکای این باورها بتواند زندگی جدیدی را پی ریزی کند.

 فرزین مکث کرد، دایی رضا از فرصت استفاده کرد و گفت: 

ربان من در صحت فرمایشات جناب عالی کمترین تردیدی ندارم و به عالقه ی قلبی شما واقفم، مشکل اصلی در ق -

این است که ما از لحاظ اجتماعی و خانوادگی در یک گروه قرار نداریم. فی الواقع ما خود را هم شأن شما نمی دانیم و 

 ی است این پیوند عمالً امکان پذیر نخواهد شد.تا مادامی که این سلسله تفاوتها و تضادها در اذهان جار

 فرزین پاکت سیگارش را به طرف او دراز کرد و گفت: 

 این قبیل رده بندیها در نظر من کامالً مطرود است. عشق و عالقه تضاد طبقاتی نمی شناسد. -

 دایی رضا مؤدبانه دست او را رد کرد و گفت: 

 متشکرم قربان، سیگار نمی کشم. -

 تعارف نکن مش رضا، یکی بکش. -

شش سالی می شود که  -ممنونم، دست شما درد نکنه. حقیقتش دکتر مرا از سیگار کشیدن منع کرده حدود پنج -

 سیگار را ترک کردم.

 پس اشکالی ندارد من اینجا سیگار بکشم؟ -

 خیر قربان، لطفاً راحت باشید. -
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، اینجا که شرکت نیست. اگر مرا به اسم صدا بزنی خوشحال می مش رضا خواهش می کنم با من خودمانی باش -

 شوم.

فرزین سیگارش را روی لب نهاد و با فندک آن را آتش زد. مش رضا بی درنگ زیرسیگاری را مقابلش روی زمین 

 گذاشت و گفت: 

اب کنید، باور بفرمایید آقای ایران منش، جناب عالی با موقعیتی که دارید قادرید همسر مناسبی برای خودتان انتخ -

 انتخاب مهشید شما را دچار درگیری و دردسر می کند حتا این کار ممکن است برای ما هم خالی از اشکال نباشد.

 فرزین خاکستر سیگارش را در زیر سیگاری ریخت و در پاسخش اظهار داشت:

دی طرف هستی که خیاالت سویی در سر درد متأسفانه تو تصویر واقع بینانه ای از من نداری و گمان می بری با مر -

یا تصور می کنی آدم بی دست و پایی هستم و نمی توانم در برابر خانواده و قراردادهای بی محتوای جامعه بایستم. 

خواهش می کنم دست از این تردید و بدبینی بردار، من آگاهانه اقدام می کنم و در این میان به تنهایی نفع شخصی 

ظر نمی گیرم بلکه بیشتر مایلم یک زندگی آرام و بی دغدغه برای مهشید فراهم کنم. من به ارزشهای خودم را در ن

فردی او اهمیت می دهم نه به موضوعاتی مثل عدم بضاعت و نداشتن چیزهایی که به آنها اشاره می کنی. امروز هم به 

 ار کنم و تا پاسخم را نگیرم از اینجا نمی روم.این قصد به اینجا آمدم که مجدداً درخواستم را از شما و مهشید تکر

دایی رضا نومیدانه او را نگریست، حس تردید بر وجودش حاکم بود و نمی دانست چه پاسخی به او بدهد. فرزین 

 پک محکمی به سیگارش زد، دود آن را به آرامی بیرون فرستاد و گفت: 

را از زبان مهشید بشنوم. بگذار دقایقی با او تنها باشم اگر  اگر در دادن پاسخ تردید داری اجازه بده من پاسخم -

 نتوانستم او را قانع کنم و جواب مثبت بگیرم قول می دهم بی چون و چرا رفع زحمت کرده و از اینجا بروم.

ه هم دایی همچنان مردد بود، نگاهی به همسرش انداخت و با زبان نگاه از او استمداد طلبید. زن دایی پلکهایش را ب

 فشرد و با عالمت سر موافقت خود را اعالم کرد. دایی رضا آهی کشید و گفت: 

 بسیار خُب آقای ایران منش، هرچی شما بفرمایید. -

زن دایی برخاست و از اتاق خارج شد وقتی وارد آشپزخانه شد مهشید را در حال تفکر دید. چنان غرق در افکار خود 

 خورد و با دستپاچگی گفت: بود که با دیدن زن دایی تکانی 

 چای دم کشیده، می خواستم االن صداتون بزنم. -

 زن دایی بازوی او را فشرد و متبسمانه گفت: 

 مهم نیست حاال چند تا چایی بریز و برایشان ببر، آقای ایران منش می خواهد با تو صحبت کند. -

 رسید:مهشید با شگفتی در چهره ی زن دایی خیره شد و بالتکلیف پ

 چه صحبتی؟ با من چکار دارد؟ -

 زن دایی شانه هایش را باال انداخت و جواب داد:

 نمی دانم باالخره خودت می فهمی. زود باش دختر بجنب. -

مهشید با دستانی لرزان چای را داخل استکانها ریخت به طوری که مقداری از چای در اثر لرزش دستهایش داخل 

 نده ی کوتاهی سر داد و گفت: نعلبکی ریخت. زن دایی خ

این قدر دستپاچه نباش انگار حسابی قاپت را دزدیده و تو را عاشق خودش کرده. خدا عاقبت این جریان را به خیر  -

 بگذراند. من می روم تو هم دنبالم بیا.
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ا همه ی تالطمی مهشید سینی را به دست گرفت و به دنبال زن دایی حرکت کرد. به داخل اتاق که رسیدند مهشید ب

که داشت به آرامی سالم کرد، جلوتر رفت و سینی را به طرف فرزین پیش برد، ضربان قلب فرزین با دیدن او شدت 

گرفت. با وی سالم و احوالپرسی کرد و در همان حال استکان خود را از داخل سینی برداشت. مهشید به دایی و 

هیجان اندکی منقلب به نظر می رسید و گونه های داغ و تب همسرش هم چای تعارف کرد و در حالی که از شدت 

دارش گلگون گشته بود، کنار زن دایی نشست. از نگاه به چشمان نافذ و جادویی فرزین اجتناب می ورزید و همچنان 

سر به زیر نشسته بود و به دامن لباسش می نگریست. اتاق در سکوت کامل فرو رفته بود و کسی کالمی بر لب جاری 

 نمی کرد.

فرزین ابتدا چایش را در سکوت نوشید و پس از آن دیده به دایی دوخت. دایی رضا برخاست و در حالی که با تأنی 

گام برمی داشت به بهانه ای اتاق را ترک کرد. همسرش هم دقایقی بعد به او پیوست. زن و شوهر حدود نیم ساعت 

آن دو جوان بی هیچ قید و بندی بتوانند با یکدیگر گفت و گو و در حیاط قدم زدند و به نحوی وقت کُشی کردند تا 

تبادل نظر نمایند. دایی رضا تقریباً یقین داشت که مهشید با در نظر گرفتن تمام جوانب به ایران منش پاسخ منفی می 

و باید از دهد. تصور می کرد به قدر لزوم به مهشید تفهیم کرده است که هیچ وجه اشتراکی با ایران منش ندارد 

 تصورات واهی و رمانتیک خود دست 

بردارد. دایی رضا غرق در افکار خود بود که مهشید در را گشود و با اشاره ی دست از آنها خواست که به داخل اتاق 

بازگردند. وقتی دایی رضا کنار فرزین نشست احساس کرد اوضاع به گونه ای که انتظار می رفته نیست. در چهره ی 

عی آرامش و اطمینان خاطر دیده می شد، گویی ظفرمندانه به آنچه که می خواسته و طالبش بوده رسیده فرزین نو

 است. فرزین زیاد او را منتظر نگذاشت و ضمن روشن کردن سیگاری گفت: 

 مش رضا، من و مهشید به این نتیجه رسیدیم که بدون در نظر گرفتن مسایل حاشیه ای با همدیگر پیوند زناشویی -

 ببندیم و امیدوارم که تو و همسرت هم در این زمینه با ما همکاری و مساعدت الزم را به عمل آورید.

دایی رضا نگاه پر معنا و پرسشگری به مهشید انداخت و او با فرود آوردن سر خود شرمساری خویش را ابراز داشت 

مالً خلع سالح شده بود و چاره ای جز تسلیم نداشت. اما کالمی در تأیید گفته های فرزین بر زبان نیاورد. دایی رضا کا

قصد نداشت با مخالفت علنی خود جو ناآرامی به وجود آورد و باعث دلخوری و کدورت ایران منش گردد. او به 

حکم وظیفه خود را مسئول و مکلف می دانست که مخاطرات این وصلت را به مهشید گوشزد کند و در ارشاد و 

که مهشید چنین تصمیم اتخاذ کرده بود دیگر لزومی بر پافشاری و مخالفت نمی دید. وقتی  هدایتش بکوشد. حال

 سکوت به درازا کشید فرزین پرسید:

 خُب مش رضا، نمی خواهی نظرت را به ما بگویی و به این بالتکلیفی و سردرگمی خاتمه بدهی؟ -

 ده بر او دوخت و در پاسخش اظهار داشت:دایی رضا ابتدا نگاهش را در سر تا سر اتاق چرخاند و سپس دی

هیچ کس نمی تواند در برابر مقدرات بایستد و خالف آنچه که پروردگار در کتابچه ی سرنوشتش رقم زده عملی  -

انجام دهد. شاید قسمت ما هم این بود که چنین افتخاری نصیبمان شده و با شخص محترم و بزرگواری چون شما قوم 

 و خویش گردیم.

 ین متواضعانه سر خم کرد و گفت: فرز

از حُسن نیت و صفای باطن شما تشکر می کنم و امیدوارم شایسته ی این لطف الهی باشم و بتوانم به گونه ای  -

 مطلوب شما و همسر آینده ام را تحت حمایت معنوی خود قرار دهم.
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 سپس آهی کشید و اضافه نمود:

ر و پر پیچ و خمی در پیش داریم و مهشید به من اطمینان خاطر داده که در ما برای رسیدن به اهدافمان راه دشوا -

این فراز و نشیب یار و یاورم باشد و از مشکالت و موانع احتمالی نهراسد. در ضمن از مهشید درخواست کردم که تا 

یت پذیری را جایگزین پایان مراسم عقد و ازدواج کماکان به کار خود در شرکت ادامه بدهد تا من بتوانم فرد مسئول

ایشان کنم و نکته ی دیگر این که برای بازگو کردن و طرح مسأله ی ازدواج، نیاز به اندکی زمان دارم تا بتوانم پدرم 

را از موضع گیری و واکنش انفعالی اش که به طور قطع پس از اطالع از جریان از ناحیه ی ایشان بروز خواهد کرد، 

 ایشان بقبوالنم. خارج کرده و نظریاتم را به

 دایی رضا سر فرود آورد و گفت: 

بله قربان درک می کنم و برایتان آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم بتوانید پدر بزرگوارتان را مجاب کنید و نظر  -

 مساعدشان را جلب کنید. برای ما مالک و معیار، رضایتمندی ایشان است.

 : فرزین با کف دست روی شکم خود کشید و گفت

من هم امیدوارم. در ضمن من ناهار نخوردم و بسیار گرسنه هستم به حدی که دلم از گرسنگی ضعف می رود اگر  -

 جسارت نباشد می خواستم خواهش کنم یک چیزی برای خوردن بیاورید که رفع گرسنگی بشود. 

 دایی رضا به همسرش نگریست و زن دایی دستپاچه گفت: 

 یرانه ی ما مناسب ذائقه ی شما باشد.گمان نمی کنم غذای فق -

 فرزین لبخندی زد و به سادگی اظهار نمود:

فراموش نکنید که من از امروز جزو بستگان شما هستم و دلم می خواهد با من تعارف نکنید نمی خواهد خودتان را  -

 ن غذاها گواراتر است.به زحمت بیندازید و غذایی تدارک ببینید. یک املت ساده در جمع شما برایم از بهتری

زن دایی با نگرانی به شوهرش نگریست، مش رضا با دست به او اشاره کرد که هرچه زودتر چیزی برای خوردن 

آماده کند. زن دایی و مهشید شتاب زده به آشپزخانه رفته و با تخم مرغ املت ساده ای تدارک دیدند و غذا را روی 

اشتهای فراوان غذایش را خورد. چنان رفتار بی ریا و بی تکلفی داشت که  سفره مقابل فرزین گذاشتند و فرزین با

همه را تحت تأثیر قرار داده بود. بعد از صرف غذا استکانی چای نوشید سپس صمیمانه از آنان تشکر و قدردانی کرد 

 و دقایقی بعد برخاست و منزل دایی رضا را ترک کرد.

 

 

* * * 
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 قلب من و تو را

 پیوند جاودانه ی مهری ست در نهان

 پیوند جاودانه ی ما ناگسسته باد

 تا آخرین دم از نفس واپسین من
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 این عهد

 بسته باد

 

 

همان گونه که انتظار می رفت با طرح موضوع مهشید از جانب فرزین، واکنش نامطلوبی از آقای ایران منش بروز 

 که به فرزین تحکم می کرد گفت:  کرد که چندان هم خوشایند نبود. در حالی

به نظرم تو عقلت را از دست دادی! ازدواج با دختری که نه اصالت خانوادگی دارد و نه از لحاظ اجتماعی به پای ما  -

می رسد دون شأن ماست. من یکبار در زندگی چنین زنی را تجربه کردم و دیدم که عمالً ناموفق بودم. مادرت به 

می کرد و موقعیتم را در نظر نمی گرفت حال تو می خواهی همان تجربه ی تلخ را دوباره تکرار هیچ وجه مرا درک ن

 کنی؟

فرزین که همواره با فروتنی و تواضع با پدر برخورد می کرد و رفتار محترمانه ای با او داشت. این بار هم با رعایت 

 احترام گفت: 

وانب آن را سنجیدم حتا این را هم می دانستم که کسب رضایت پدر من وقتی تصمیم به این کار گرفتم همه ی ج -

شما به دشواری انجام خواهد گرفت. هیچ دلم نمی خواهد برخالف نظر شما کاری انجام دهم و موجب تکدر خاطرتان 

 گردم. خود من هم تا چندی پیش مثل شما فکر می کردم و تصورم بر این بود که اگر زمانی قصد ازدواج داشته باشم

باید به طور قطع همسرم را از بین خانواده ای برگزینم که از جهت اجتماعی هم ردیف و هم سطح خودمان باشد اما 

 اکنون در نگرشم تجدید نظر کردم و تفکرم با گذشته تفاوت دارد.

 آقای ایران منش متعجبانه گفت: 

کنی؟! هیچ لزومی ندارد که خودت را در فشار هیچ سردرنمی آورم! چه اجباری هست که حتماً با این دختر ازدواج  -

و تنگنا بگذاری، می دانی که من نظر مساعدی نسبت به انتخاب تو ندارم بنابراین هر گونه بحثی را در این مورد 

مردود می دانم. من خوشحال می شوم که دختری را به همسری برگزینی و تشکیل خانواده بدهی، این امری الزم و 

یک جوان کامالً طبیعی است که ازدواج کند اما مراقب باش که چه کسی را در نظر می گیری. هر  ضروریست و برای

دختری شایستگی و لیاقت این را ندارد که عروس این خانواده بشود و نام خانوادگی ما را به روی خود یدک بکشد. 

 من عروسی می خواهم که هم شأن و هم طراز ما باشد. 

ی از این دختر ندارید، درست است که بضاعت چندانی ندارد و از مال و منال و القاب و عناوین پدر شما هیچ شناخت -

خانوادگی بی بهره است اما در عوض موجود پاک و دوست داشتنی است. وقار و نجابت دارد چیزی که من در کمتر 

 دختری که با وی معاشر بودم دیدم.

 آقای ایران منش با لحن زننده ای گفت: 

نجابتش توی سرش بخورد، نجابت به چه کار ما می آید؟! فردا پیش دوست و آشنا آبرو و اعتبارم خدشه دار می  -

شود و مضحکه ی مردم می شوم که فالنی با آن دَم و دستگاه عریض و طویلش دختر بی اصل و نسب و بی خانمانی را 

سات غیرمنطقی خودت شخصیت و مقام مرا زیر به عقد پسرش درآورده و چنین و چنان... تو می خواهی با احسا

سؤال ببری، چرا شرایط ما را در نظر نمی گیری؟ انگشت اشاره به سوی هر دختری دراز کنی با سر به طرفت پرواز 

 می کند، چرا از این فرصت به نفع خودت استفاده نمی کنی؟

 فرزین به آرامی پاسخ داد: 
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 تم. سالها از فرمان دل پیروی کردم و حاال می خواهم شعورم را به کار گیرم.پدر من به فکر سود و زیان خودم نیس -

 ایران منش که با حالتی انفعالی در اتاق قدم می زد این بار مقابل او توقف کرد و با نارضایتی گفت: 

ی؟! اگر نوجوانِ تا به حال تو را تا بدین حد بی منطق ندیده بودم. آخر این پرت و پالها چیست که تحویلم می ده -

خام و احساساتی بودی بر تو خرده نمی گرفتم و آن را به حساب بی تجربگی ات می گذاشتم اما تو االن برای خودت 

مرد مستقلی هستی. یک جوان بیست و هفت ساله به خوبی می تواند موقعیت خودش را درک کند و صالح و مصلحت 

تت مخالفتی ندارم. آدمی آفریده شده که در این جهان خوش باشد و خودش را در نظر بگیرد. من فی نفسه با تمایال

دو روز عمرش را با لذت و شادکامی سپری کند اما مسأله ی ازدواج مقوله ی دیگریست. اگر زرنگ باشی که می 

غ دانم هستی، می توانی مخفیانه با او ارتباط داشته باشی و بعد از مدتی که دلت را زد رهایش کنی و بروی سرا

 دیگری! اگر هوس ازدواج به سرت افتاده با دختری ازدواج کن که هم شأن تو و خانواده ات باشد.

فرزین با هیچ دلیل و منطقی نمی توانست پدرش را متقاعد کند. پدر هم احساس او را جدی تلقی نمی کرد و می 

تنوع و برای این که چنین افکاری را پنداشت که به زودی از این فکر خام منصرف خواهد شد. همان شب برای ایجاد 

از ذهن او بزداید به بهانه ای وارد اتاق خوابش شد، گوشی تلفن را برداشت و شماره ای را گرفت. پس از برقراری 

 ارتباط تلفنی دقایقی با شخص مورد نظر گفت و گو کرد، آنگاه گفت: 

ما را هرچه زودتر فراهم کنی. بر و بچه ها را یعقوبی جان امشب دلم حسابی گرفته می خواهم وسایل سرگرمی  -

 بردار و سریعاً خودت را به اینجا برسان.

 یعقوبی خنده ی بلندی سر داد و گفت: 

 خیالت آسوده باشد تو فقط سور و ساتشان را جور کن. -

اً فیلش یاد پس منتظرتان هستم. سعی کن زودتر خودت را به اینجا برسانی. این پسره امشب اینجاست و ظاهر -

هندوستان کرده و هوسهای ناپلئونی به سرش افتاده تا مرغ از قفس نپریده باید سرش را به نحوی گرم کنیم که از 

 فکر آن دختر خارج بشود و دوباره به آغوش پدرش برگردد.

 چشم اطاعت می شود، الساعه برو بچه ها را خبر می کنم و حرکت می کنیم. -

قطع کرد و نزد فرزین بازگشت و تا آمدن یعقوبی سر فرزین را با گفت و گوهای متفرقه گرم ایران منش مکالمه را 

کرد. هنوز ساعتی نگذشته بود که یعقوبی به همراه چهار تن از دوستانش که یاران وفادار ایران منش بودند وارد 

همه چیز را دریافت و از ترفند  شدند. ایران منش با خوش رویی به آنان خیر مقدم گفت. فرزین به محض دیدن آنها

 پدر آگاه شد، با این وصف به روی خود نیاورد و دوستانه با همگی دست داد و کنارشان نشست. 

فرزین می کوشید رفتاری مؤدبانه داشته باشد با این همه معذب بود و برخالف گذشته کمترین تمایلی جهت شرکت 

د را شناخته و دل در گرو عشق سوزان او نهاده بود از کارهای سابق در برنامه های آنها نداشت. از روزی که مهشی

دست کشیده و دیگر گرد شرابخواری و قمار نمی گشت. تا حد زیادی گوشه گیر و منزوی شده بود و حتا از 

معاشرت با پدر هم دوری می جست. در آن لحظه در جست و جوی راه فراری بود تا هرچه زودتر منزل پدر را ترک 

 و به آپارتمان خود بازگردد. کند

 برخالف جلسات پیشین، نه کنار بساط دود و دم پدر نشست و نه لب به مشروب زد.

یعقوبی وقتی دمی به خمره زد و سرش از باده گساری گرم شد کارتهای بازی را پیش کشید و از فرزین هم 

د و خود را کنار کشید. تمام اندیشه اش به حول درخواست کرد به آنها ملحق شود اما فرزین سردرد را بهانه قرار دا
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محور مهشید و پاکی و نجابت او می چرخید و خود را در آن جمع بیگانه می پنداشت. آقایان ضمن خنده و شوخی دو 

دور بازی را چرخاندند و فرزین همچنان روی مبل لمیده بود و فکرش در حول و حوش مهشید و آینده طیران 

 داشت.

بازی، ایران منش و یعقوبی با اصرار فراوان او را پای میز قمار کشاندند. فرزین ترک مجلس را به منزله  در دور سوم

ی اهانت مستقیم به پدر تلقی می کرد با این وصف برای دومین بار عذرخواست و بی درنگ از جا برخاست و به بهانه 

آنجا خارج شد و پدرش را در بهت و خشم به جا  ی کسالت و رفع خستگی از پدر و میهمانانش خداحافظی کرد و از

گذاشت. ایران منش پس از مشاهده این رفتار پسرش دریافت که با این حقه های زیرکانه نمی تواند او را از فکر 

 عشق و عاشقی خارج کند.

اعزام شده به تدریج رفتار پدر و پسر به سردی گرائید و یک روز که فرزین جهت مأموریت دو روزه به شهرستان 

بود، ایران منش فرصت را غنیمت شمرد و بدون اطالع قبلی به شرکت سرکشی کرد و در آنجا با مهشید برخورد 

نمود. از آنجایی که در طی هفته های اخیر به شدت نسبت به مهشید حساسیت پیدا کرده و از نقش او در زندگی 

انتقاد گرفت و تلفنی به کارگزینی امر کرد که همان  فرزین نفرت داشت بدون هیچ توضیحی او را به باد سرزنش و

لحظه حکم اخراج او و دایی رضا را صادر کرده و عذرشان را بخواهند. کارگزینی بی درنگ امر مدیرعامل را به جا 

 آورد و اسم آن دو را در لیست کارکنان اخراجی منظور کرد.

راض به حضور مدیرکل رفت و از وی تقاضا کرد در تصمیم مهشید هیچ واکنشی نشان نداد اما دایی رضا من باب اعت

خود مبنی بر اخراج آن دو تجدید نظر کند. ایران منش بدون توجه به توضیحات او، با تحکم و توهین دایی رضا را از 

محل کارش بیرون راند و آمرانه دستور داد همان لحظه شرکت را ترک کنند. وی همچنین تأکید کرد که در صورت 

 ومت و عدم اجرای دستور او به نیروی پلیس متوسل خواهد شد.مقا

مهشید و دایی رضا که مایل به جار و جنجال نبودند و دلشان نمی خواست در غیاب فرزین جو شرکت را دچار 

 اغتشاش و بی نظمی نمایند همان دم شرکت را ترک کردند.

ن بودند. بیشتر از همه مهشید بود که دچار ضربه ی هر دو هنگامی که به منزل بازگشتند بسیار افسرده و پریشا

روحی شده و از اخراج دایی رضا اظهار نگرانی و شرمساری می کرد و وقتی دایی رضا جریان اخراجش را برای 

 همسرش توضیح می داد او کنجی نشسته بود و با اندوه اشک می ریخت و در دل خود را مالمت می کرد.

رای نگریستن در دیدگان زن و شوهر را نداشت و هر لحظه انتظار داشت که از جانب آنها به قدری منفعل بود که یا

 مورد نکوهش قرار گیرد اما برخالف انتظارش زن دایی رو به وی کرد و با تأثر گفت: 

این دخترم برای چی این همه خودخوری می کنی؟ ما از قبل این چیزها را پیش بینی کرده بودیم و می دانستیم که  -

 اتفاق دیر یا زود می افتد بنابراین چندان هم دور از انتظار نبود.

دایی رضا هم در کتمان اندوه و پریشانی خود کوشید و در حالی که سعی داشت ظاهر آرام و بی تفاوتی به خود بگیرد 

 اظهار داشت:

 اگر واکنش دیگری از ایران منش می دیدیم جای تعجب و شگفتی داشت. -

 ول هم می دانستیم که او به محض پی بردن به ماجرا عکس العمل شدیدی بروز خواهد داد.ما از ا

به هر حال اتفاقی است که افتاده غصه خوردن و زانوی غم بغل گرفتن مشکلی را حل نمی کند. خدا را شکر می کنم 

ز فردا تالش می کنم در جای که هنوز چار ستون بدنم سالم است و می توانم مسئولیت شماها را به عهده بگیرم. ا
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دیگری کار پیدا کنم، تو هم بهتر است این همه خودخوری نکنی. ما باید بنشینیم و منتظر واکنش و اقدامات بعدی 

 فرزین بمانیم.

چنانچه در اظهاراتش ثابت قدم باشد به زودی مشکل تو از طریق او حل می شود و اگر خدای نکرده فرد بی اراده و 

 اشد که خُب تکلیف ما هم معلوم می شود.سست عنصری ب

مهشید به رغم نصایح دایی همچنان اظهار نگرانی می کرد و از این که آرامش زندگی این زن و شوهر را بهم ریخته 

بود شرمنده بود و دلش می خواست به طریقی در رفع این مشکل بکوشد. چند بار تصمیم گرفت به مالقات ایران 

از او درخواست کند که دایی رضا را دوباره به استخدام شرکت درآورده و حکم اخراج او را لغو منش رفته و عاجزانه 

کند. حاضر بود در ازای این درخواست به وی تعهد بسپارد که برای همیشه از زندگی فرزین خارج شده و هرگز به 

 ه مخالفت کرد و گفت: همسری وی درنیاید. وقتی تصمیم خود را با دایی رضا درمیان نهاد وی سرسختان

به نظر من این کار درستی نیست، تو نباید غرورت را زیر پا بگذاری. ایران منش فردی نیست که از روی ترحم و  -

دلسوزی هم که شده درخواست تو را اجابت کند این گونه افراد رحم و شفقت و انسان دوستی در نهادشان راهی 

 ره هستند. ندارد و از خصایل نیکوی انسانی بی به

 پول و ثروت و جاه و مقام چنان چشمهایشان را کور کرده که به جز منافع شخصی خود چیز دیگری را مد نظر ندارند.

من تحت بدترین شرایط هم حاضر نیستم تو را به خاطر لقمه ای نان نزد او بفرستم. دختر عزیزم رزق و روزی ما 

زی دست نیاز به سوی مخلوقات پروردگار دراز کنیم او خودش ما دست پروردگار است لزومی ندارد برای کسب رو

را یاری می کند. از تو می خواهم که دیگر به این قبیل مسایل نیندیشی و چند روزی صبر و شکیبایی پیشه کنی تا 

 ببینیم چه پیش می آید...

در شرکت حضور یافت از اخراج دو روز بعد از این واقعه فرزین از مأموریت بازگشت و صبح روز بعد هنگامی که 

آن دو مطلع شد و از این حادثه بسیار متأثر و نگران گردید. رفتار ناشایست پدر که همواره خود را متشخص و 

مبادی اداب می دانست برایش قابل هضم نبود و هرگز چنین چیزی را پیش بینی نمی کرد. از هفته ها پیش مبارزه 

ک تصمیم داشت وارد مرحله ی جدیدی از مبارزات خود شده و سرسختانه تصمیمات ی خود را آغاز کرده بود اما این

خود را به صورت عملی به انجام برساند. همان هنگام شرکت را ترک کرد و خود را به منزل دایی رضا رساند تا از 

 آنان دلجویی کند.

خراجش گله مند باشد از فرزین به گرمی دایی رضا که انتظارش را می کشید بدون آن که خم به ابرو بیاورد و از ا

استقبال کرد و همانند سابق رفتار احترام آمیزی نسبت به او به جا آورد. مهشید و زن دایی هم با بزرگ منشی ادای 

احترام کردند و سرگرم پذیرایی شدند. فرزین پس از نوشیدن چای مجالی یافت تا از حادثه ی اخراج او و مهشید 

و وعده داد که به هر نحوی که شده رفتار غیردوستانه ی پدرش را جبران نماید. دایی رضا تبسمی اظهار تأسف کند 

 کرد و با فروتنی در پاسخش گفت: 

آقای ایران منش از این که این همه نسبت به ما لطف دارید صمیمانه سپاسگزارم. من به شخصه از جناب عالی هیچ  -

به تنهایی مشکالت داخلی زندگی ام را حل و فصل کنم. شایسته نیست شما به توقع و چشم داشتی ندارم و می توانم 

خاطر ما خودتان را به زحمت بیندازید و با پدر گرامی تان بر سر این مسأله اختالف نظر پیدا کنید. گذشته از هر چیز 

که چنین واکنشی نشان باید عواقب این کار را هم در نظر گرفت ایشان در حال حاضر عصبانی هستند و طبیعی است 

 دهند.
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فرزین سیگاری روشن کرد و متفکرانه به مهشید نگریست. هاله ای از اندوه بر چهره ی زیبای او نشسته بود و غم از 

نگاهش فوران می کرد. حاالت افسرده ی او قلب فرزین را لرزاند حاضر بود همه چیز خود را بدهد و او را آن گونه 

بدون مهشید زندگی برایش معنایی نداشت و عشق او تار و پود وجودش را به اسارت خود غمگین و پریشان نبیند. 

 درآورده بود. نگاه پُر تمنای او سبب شد تا مهشید لبخند خویش را نثارش کند.

 فرزین با اطمینان خاطر دایی رضا را مخاطب قرار داد و در پاسخش اظهار داشت:

و بزرگواری شما واقفم و می دانم که آدم با گذشت و صادقی هستید و به فرمایش شما متین، من به علو طبع  -

مادیات اهمیتی نمی دهید اما من خودم را در قبال شما مسئول می دانم و باید به هر طریقی که شده عمل کینه توزانه 

ین قضیه بگذرم. من در ی پدرم را جبران کنم. هیچ مایل نیستم شما را در چنین شرایطی تنها بگذارم و بی تفاوت از ا

قبال خود تعهداتی دارم که قویاً به آنها پایبندم و تا وقتی که آرامش دوباره به این خانه باز نگردد و اوضاع به حالت 

عادی درنیاید من با وجدان خود درگیر هستم و دمی امنیت روحی نخواهم داشت. امشب یک بار دیگر با پدرم گفت 

واهم با او اتمام حجت کنم و اگر این بار نتوانستم تأیید ایشان را در این رابطه بگیرم و گو می کنم، به واقع می خ

 شخصاً و بدون در نظر گرفتن هیچ مالحظه ای مهشید را به عقد خود درمی آورم.

مهشید سر به زیر داشت و غمگینانه به نقطه ای خیره بود. به محض شنیدن این سخت سربلند کرد و در دیدگان 

 خیره شد. فرزین لبخند زد و در همان حال پرسید: فرزین

مهشید می خواهم نظرت را بدانم، آیا هنوز بر سر عهد و پیمان خود هستی و حاضری با تمام دشواریهای موجود به  -

 همسری من درآیی؟

 مهشید با صدای لرزانی که حالی از اشتیاقش بود به آرامی جواب داد:

 رم.بله، با کمال میل می پذی -

فرزین نفس عمیقی کشید و چای دیگری را که به وسیله ی زن دایی به وی تعارف شده بود به دست گرفت و جرعه 

 جرعه آن را نوشید. ساعتی بعد وی پس از گفت و گوی مفصل با اعضای خانواده، برخاست و به دایی رضا گفت: 

 اگر امکان دارد مرا تا شرکت همراهی کنید. -

 کرد و با تردید جواب داد: دایی رضا مکثی

 آقای ایران منش، در شرایط فعلی صالح نیست من دوباره به شرکت برگردم. -

 فرزین سرش را به نشانه ی تأیید حرکت داد و گفت: 

بله این را می دانم ولی قصد من این نیست که تو دوباره در شرکت مشغول به کار شوی، اگر همراهم بیایی به  -

 پی می بری. زودی به نیتم

دایی رضا برخاست و پس از پوشیدن لباس همراه فرزین به راه افتاد. فرزین از مهشید و زن دایی خداحافظی کرد و 

از منزل خارج شد. سپس در اتومبیل را گشود و دایی رضا را در کنار خود جای داد، ماشین را روشن کرد و به طرف 

 شرکت حرکت نمود.

احساسات قلبی خود را نسبت به مهشید برای دایی رضا بیان کرد و عنوان نمود که جز در طول راه یکبار دیگر 

سعادت و نیکبختی مهشید اندیشه ی دیگری در سر ندارد و می کوشد که همسر شایسته ای برای او باشد و زندگی 

 شیرینی برایش فراهم آورد.
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فه نمود که او و مهشید در پی مشورتهای متوالی به دایی رضا از حسن نیت و اهداف خیرخواهانه اش تشکر کرد و اضا

این نتیجه رسیده اند که در صورت موافقت فرزین مراسم عقد و عروسی بسیار ساده و بدون تشریفات زائد صورت 

پذیرد و سر و صدای زیادی در این رابطه ایجاد نگردد. فرزین از پیشنهاد او استقبال کرد و با خرسندی اظهار داشت 

 نیز درصدد طرح چنین موضوعی بوده و خوشحال است که دایی رضا زودتر این موضوع را مطرح کرده است.که او 

به شرکت که رسیدند فرزین اتومبیل را پارک کرد و هر دو وارد ساختمان شدند. فرزین دایی رضا را یکسره به دفتر 

 کارش برد و گفت: 

 بدهم. چند دقیقه اینجا بنشین تا من ترتیب کارها را -

دایی رضا روی مبل نشست، فرزین هم پشت میز کارش قرار گرفت و گوشی تلفن را برداشت و شماره ای گرفت. 

وقتی ارتباط برقرار شد لحظاتی با مخاطبش که از رؤسای شرکت مربوطه بود گفت و گو نمود و درخواست کرد مش 

گرفت خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت سپس  رضا را به استخدام آن شرکت دربیاورد. وقتی از وی قول مساعد

 روی ورقه ای که روی میز قرار داشت یادداشتی نوشت و خطاب به دایی رضا گفت: 

همین االن به این آدرس مراجعه کن و بگو که از طرف ایران منش آمده ای با توجه به تلفنی که در حضورت شد  -

های الزم را کردم و قرار شد پرونده ی استخدامت از طرف خودشان ترتیب استخدامت را خواهند داد من سفارش

 کارگزینی به آنجا فرستاده شود، گمان می کنم از صبح فردا بتوانی با شرایط بهتری مشغول به کار شوی.

توصیه کرده ام برایت حقوق و مزایای بیشتری در نظر بگیرند که نظرت را تأمین کند دایی رضا ورقه را از دست او 

 با لحن بغض آلودی گفت:  گرفت و

آقای ایران منش، به خدا راضی به زحمت شما نیستم. نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم هیچ دلم نمی خواهد  -

 به خاطر ما دچار زحمت بشوید شما به قدر کافی به ما لطف کردید.

 فرزین متبسمانه نگاهش کرد و گفت: 

این حداقل کاریست که می توانم برایت انجام دهم تو همسر خوب و فداکاری هیچ زحمتی برایم ندارد مش رضا.  -

داری که ضمناً کدبانوی قابلی هم هست و موظفی در تأمین معاش او بکوشی تا درباره ی هزینه ی زندگی دغدغه ی 

انه باش و خاطری نداشته باشد و مشکلی به وی تحمیل نشود و نکته ی دیگر این که اگر امکان دارد بعدازظهر خ

 جایی نرو، کار مهمی با شما دارم که بعداً توضیح می دهم حاال می توانی بروی.

دایی رضا تشکر کرد و با شادمانی دفتر را ترک نمود. فرزین پس از خروج او آه عمیقی کشید و به صندلی تکیه داد 

دادی از نامه ها را نیز امضا کرد. سیگاری روشن کرد و به یکی دو مورد از پرونده های اداری رسیدگی نمود و تع

 آنگاه برخاست و از شرکت بیرون رفت سوار اتومبیلش شد و به سوی محلی که در نظر داشت حرکت کرد.

یکی دو ساعت از وقتش را به کاری که در نظر گرفته بود اختصاص داد و بعد از ترک آن محل به رستورانی رفت و 

از رستوران خارج شد و دقایقی در صف پمپ بنزین ایستاد و باک اتومبیلش را سفارش غذا داد. بعد از صرف ناهار، 

پر کرد و دوباره به راه افتاد. مقداری میوه و شیرینی و چند شاخه گل تزئین شده خریداری کرد و از آنجا یکسره به 

 منزل دایی رضا رهسپار گردید.

نگرانی تا حدودی از وجودشان رخت بربسته بود. برخالف صبح، همگی چهره ی آرام و بی دغدغه ای داشتند و 

فرزین از دایی رضا در مورد چگونگی برخورد رئیس شرکت با وی و نحوه ی پذیرش و استخدامش سؤاالتی کرد و 
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دایی رضا با خشنودی اظهار داشت که برخورد آنها کامالً محترمانه بوده و بدون مشکلی وی را به عنوان کارگر جدید 

 و قرار است که از صبح فردا کار خود را رسماً آغاز کند.پذیرفته اند 

 دایی رضا این بار هم از فرزین تشکر کرد و همسرش به دعاگویی مشغول شد.

مهشید هم به نوبه ی خود از فرزین قدردانی نمود و خشنودی خود را نسبت به احسان و لطف او ابراز داشت. فرزین 

انجام وظیفه و ادای دین کار دیگری انجام نداده است و خود را در خرسندی و  خاشعانه سر فرود آورد و گفت که جز

رضای قلبی آنان شریک می داند، آنگاه مقداری میوه و شیرینی صرف کردند و سپس به آنان اعالم کرد که همگی 

دند. وقتی اتومبیل لباس پوشیده و با او عازم بیرون گردند. در مدت زمان اندکی همگی آماده شده و از منزل خارج ش

 به حرکت درآمد فرزین به دایی رضا گفت: 

از این که بی مقدمه و بدون ادای هیچ توضیحی شما را از منزل بیرون آوردم عذر می خواهم. حقیقتش این است که  -

نظرتان را قصد دارم به اتفاق هم به محله ی خوش آب و هوایی برویم و منزلی را ببینیم اگر منزل مورد پسندتان بود 

بگویید تا نسبت به خرید آن اقدام کنم، هر چند که من پیشاپیش منزل را پسندیده و با مالک آن به توافق رسیدم اما 

 نظر شما در الویت قرار دارد.

 دایی رضا با اندکی تحیر پرسید:

 هشید در این مورد نظر بدهد.البد قصد دارید منزل را برای خودتان و مهشید آماده کنید، بنابراین بهتر است خود م -

 فرزین تبسم کنان از داخل آینه به مهشید که به وی چشم دوخته بود نگریست و پاسخ داد:

 من چندان به سلیقه ی مهشید آشنا نیستم اما تصور می کنم او آپارتمان مرا بپسندد و نیازی به تعویض منزل نباشد. -

 ند پرسید:دایی رضا بدون آن که حیرت خود را پنهان ک

 پس این منزل را برای سکونت چه کسی در نظر دارید؟ -

 فرزین به آرامی پاسخ داد:

این هدیه ایست از جانب من به شما و همسرتان که امیدوارم مورد قبول واقع شود. من آدم مغروری هستم و هیچ  -

 خوشم نمی آید که هدیه ام پذیرفته نشود و مورد بی مهری قرار گیرم.

ای ایران منش ما چگونه می توانیم چنین هدیه ای را بپذیریم؟ شما به قدر کافی ما را شرمنده ی خودتان کردید، آق -

در شرایط فعلی ضرورتی ندارد بیشتر از این خودتان را به زحمت بیندازید. ما هرگز توقع چنین کاری را از شما 

 نداریم.

همانطور که گفتم این فقط یک هدیه است. شما زیاد با من تعارف بله مش رضا من هم می دانم که توقع ندارید و  -

می کنید در حالی که من ترجیح می دهم رفتارمان صمیمانه تر از این باشد، شاید باورتان نشود اما من آرامشی را که 

 ر بگیرید.در کنار شما و در خانه ی شما احساس می کنم در هیچ مکانی نمی توانم بیابم. لطفاً احساس مرا در نظ

آقای ایران منش زبانم از تشکر قاصر است شما ما را شرمنده می کنید. ای کاش توان جبرانش را داشتم تا از  -

 خجالتتان دربیایم.

این حرفها الزم نیست مش رضا، خشنودی شما و همسرتان خشنودی من هم هست. وقتی با من تعارف می کنید  -

هستم. بهتر نیست از این حالت خشک و رسمی بیرون بیاییم و صمیمی تر  چندان احساس راحتی نمی کنم و معذب

 بشویم؟

 هر جور میل شماست، امیدوارم اجرتان را از خداوند بگیرید. -
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فرزین به جای پاسخ فقط لبخند زد و خیابانها را پشت سر گذاشت. وقتی به محل مورد نظر رسیدند همگی پیاده 

ند. زن دایی سخنی نمی گفت اما از چهره ی بشاش و ذوق زده اش مشخص بود که شدند و از منزل جدید دیدن کرد

آنجا را پسندیده است. کامالً هیجان زده بود و همه جا را با دقت نگاه می کرد. منزل مورد پسند دایی رضا و مهشید 

ه ی فروش خانه را به عهده هم قرار گرفته بود و فرزین با اطمینان از این موضوع، به دفتر معامالتِ امالک که وظیف

داشت مراجعه کرد و در حضور دایی رضا قولنامه را تنظیم کرد و قرار شد روز بعد با مراجعه به دفترخانه نسبت به 

تنظیم سند به نام دایی رضا اقدام کند. پس از اتمام کار و خروج از دفتر امالک بار دیگر سوار اتومبیل شدند. فرزین 

و برای صرف شام آنان را به رستورانی برد و شب خوب و خاطره انگیزی را در کنار هم  گشتی در خیابانها زد

گذراندند. اواخر شب فرزین آنان را به منزل رساند و بعد از خداحافظی به سوی منزل پدرش به حرکت درآمد تا 

 برای آخرین بار تصمیم خود را با او درمیان نهاده و از خود رفع تکلیف کند.

ران منش آن شب تعدادی میهمان داشت و یعقوبی که پای ثابت مجلس او بود نیز با همراهان همیشگی خود آقای ای

در آنجا حضور داشت و بساط عیش آنها به راه بود. فرزین با یکایک آنها احوال پرسی کرد و از پدرش خواست که 

اثر باده نوشی بسیار سرخوش و شاداب  دقایقی به طور خصوصی با وی گفت و گویی داشته باشد. ایران منش که در

به نظر می رسید به اتفاق پسرش به طبقه ی باال رفت تا در مکانی خلوت و دنج و بدون حضور دیگران به سخنان 

پسرش گوش فرا دهد. فرزین بدون آن که زیاد حاشیه برود و به اخراج مهشید و دایی رضا اشاره ای داشته باشد به 

داد که قصد دارد فردای همان شب مهشید را به عقد و ازدواج خود درآورد و به صرف اطالع  اختصار به پدرش اطالع

پدر به آنجا آمده تا او را در جریان بگذارد که اگر صالح بداند وی را از حضور خود مفتخر گرداند و چراغ فروزان 

 محفل انس شان گردد.

ی و نافرمانی پسرش چنان برآشفت که نعره اش به آسمان ایران منش که انتظار چنین سخنی را نداشت از خیره سر

برخاست و به شدت او را به باد انتقاد گرفت و تهدید کرد که در صورت انجام این کار شدت عمل نشان خواهد داد و 

او و دختر دلخواهش را به بدترین وجهی تنبیه خواهد کرد و چون فرززین مقاومت کرد و بر اقدام خود اصرار 

 پرخاش کنان او را از خود راند و ورزید،

 دستور داد هرچه زودتر منزلش را ترک کرده و دیگر اسمی از او به زبان نیاورد و هرگز به سراغش نیاید.

فرزین می دانست که حضورش بر خشم و عصبانیت پدر می افزاید و صالح نبود بیش از آن جو را آشفته و متشنج 

و از منزل خارج شد. تمام این وقایع و برخوردها را از قبل پیش بینی کرده و به سازد لذا به سردی خداحافظی کرد 

وضوح واکنش جنجالی پدر را در خیال خود مجسم نموده بود اما با این وصف عصبی و مغموم بود و کنترل اعصاب 

فت و به سرعت از آن خود را از دست داده بود. سیگاری روشن کرد و با دستانی لرزان فرمان اتومبیل را به دست گر

مکان دور شد. به آپارتمان خود که رسید ساعت از یک بامداد هم گذشته بود، به رغم خستگی مفرط کنجی نشست و 

به فکر فرو رفت و در همان حال مرتب سیگار دود می کرد. به طور قطع بعد از ازدواج با مهشید پدرش آرام نمی 

شت. حتا ممکن بود به توطئه و دسیسه چینی بر علیه آنها متوسل شود نشست و دست از مخالفت و اعتراض برنمی دا

 و مشکالتی در مسیر زندگی شان به وجود آورد که منجر به بروز اختالف بین او و همسرش گردد. 

به خلق و خوی پدرش آشنا بود. ایران منش خودخواه و متکبر و خودرأی بود و با استبداد و زورگویی خویش همواره 

ن را تحت نفوذ و سیطره ی خود قرار می داد و در اقداماتش یکه تاز میدان بود. فرزین می دانست که پدرش دیگرا

با چنین خصایص اخالقی به راحتی با این قضیه کنار نمی آید و در آینده ای نه چندان دور واکنش شدیدتری از خود 
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ک شیوه می توانست استفاده کند و آن این که به بروز می دهد. برای خنثی کردن اقدامات احتمالی پدر تنها از ی

تدریج فاصله اش را با او کم کرده و رابطه اش را محدود کند، حتا اگر الزم بود از حضور در شرکت و فعالیت در آن 

امتناع ورزد و به حرفه ی دیگری روی آورد تا کمتر در معرض تهاجم پدر قرار گیرد و از نکوهش و آزارهای روانی 

 امان باشد. با چنین تصمیماتی به بستر رفت و شب را به صبح رساند. او در

صبح روز بعد خونسرد و مطمئن عازم شرکت گردید و بدون درگیری فکری به رتق و فتق امور پرداخت. تا ظهر هیچ 

ر اتفاقی رخ نداد و پدرش هم با وی تماس نگرفت. یک ساعت از ظهر گذشته شرکت را ترک کرد و ناهارش را د

رستوران صرف نمود آنگاه روانه ی آپارتمانش شد ابتدا دوش گرفت و صورتش را اصالح کرد. لباس شیک و مرتبی 

به تن نمود و ظاهر خود را به بهترین نحوی آراست. شناسنامه و سایر مدارک مورد نیازش را برداشت و از آپارتمان 

رضا به حرکت درآمد. بدون آن که وارد شود آنان را به خارج شد. سوار اتومبیل شد و همان دم به سوی منزل دایی 

تعجیل سوار کرد و راهی دفترخانه شد. در آن زمان در نظر داشت دو کار مهم و اساسی انجام دهد، یکی تکمیل سند 

منزل خریداری شده به نام دایی رضا و دیگری عقدی که می بایست بین او و مهشید انجام بگیرد. ابتدا کار تنظیم 

 د را به انجام رساند و سپس نوبت به انجام مراسم عقد رسید.سن

از آنجایی که برای ثبت عقد در دفتر نیاز به اجازه ی پدر دختر بود، فرزین پیشاپیش به دایی رضا پیشنهاد کرده بود 

تفاقی که متوسل به حیله ی جالبی شده و خود را پدر مهشید معرفی کند. مهشید هنگام فرار از منزل به طور ا

شناسنامه ی پدرش را همراه شناسنامه ی خود برداشته بود و در حال حاضر هر دو شناسنامه نزد وی بود که این 

 مسأله در سهولت کار آنان تأثیر می گذاشت.

تنها مشکلی که مانع چنین اقدامی می گشت آن بود که دقایقی قبل سردفتر، سند مالکیت منزل را به نام واقعی دایی 

ثبت رسانده و از هویت واقعی او اطالع یافته بود و آنها اینک نمی توانستند همان شخص را به عنوان پدر  رضا به

مهشید که نام خانوادگی متفاوتی با دایی رضا داشت به دفتردار معرفی کنند. فرزین پس از شور و مشورت تصمیم 

 قت کرد و همگی دفترخانه را ترک کردند.گرفت عقد را در دفترخانه ی دیگری انجام دهد، دایی رضا هم مواف

یکی دو خیابان باالتر دفترخانه ی دیگری یافته و وارد آنجا شدند و علت مراجعه ی خود را بیان داشتند. محضردار 

بدون آن که کمترین سوءظنی به دل راه دهد کارهای مقدماتی را انجام داده و آن دو را به عقد یکدیگر درآورد و 

ساخت. فرزین به افرادی که برای شهادت عقد داوطلبانه در آنجا حضور یافته بودند هدایایی تقدیم  خطبه را جاری

 کرد و از آنان تشکر نمود. پس از پایان مراسم همراهانش را سوار اتومبیل کرد و به منزل بازگرداند.

وجهی وجه نقد در اختیار او قرار داد روز بعد قرار بود دایی رضا به منزل جدید اسباب کشی کند. فرزین مقدار قابل ت

و توصیه کرد بنا به سلیقه ی خودش با آن مبلغ وسایل و لوازم زندگی خریداری کرده و آن را یکسره به منزل جدید 

ببرد. از فردای آن روز اسباب کشی و نقل مکان به منزل نو و جا به جایی و چیدن وسایل تا چند روزی همه را 

 سرگرم نمود.

دید خانه ی بزرگ و شیک و نوسازی بود و دایی رضا طبق سلیقه ی همسرش و با پولی که فرزین در منزل ج

 اختیارش گذاشته بود منزل را به بهترین نحو آراست.

در پایان همان هفته عروسی ساده ای در همان منزل برپا گردید و تعداد معدودی از همسایگان که به تازگی با زن 

 ده بودند نیز در مراسم عروسی آنها شرکت کردند.دایی باب آشنایی گشو
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در پایان مراسم مهشید از دایی و همسرش خداحافظی کرد و همراه فرزین راهی آپارتمان خود شدند تا زندگی 

 جدیدی را آغاز کنند.

 

 

* * * 
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 آه، ای عشق تو در جان و تن من جاری

 دلم آن سوی زمان

 با تو آیا دارد

 وعده ی دیداری؟ -

 چه شنیدم؟ -

 تو چه گفتی؟

 آری؟! -

 )زنده یاد حمید مصدق(

 

 

فرزین و مهشید در نهایت آرامش و با عشق و عالقه کانون گرمی را پایه ریزی کرده بودند. تمام لحظاتشان آکنده از 

بیکاری خود را با او می گذراند عشق و محبت بود و با همه ی وجود به یکدیگر مهر می ورزیدند. فرزین تمام اوقات 

و در جلب رضایتش می کوشید، حتا خودش نیز یقین نداشت که به چنین کامیابی دست یابد. مهشید زن مهربان، 

فداکار و کدبانوی قابل و خوش سلیقه ای بود و با جان و دل در تأمین رفاه و آسایش همسرش می کوشید و این 

 آن معتقد بود. درست همان سعادتی بود که فرزین به

هر روز عصر با شاخه ای گل به خانه می آمد و در محیطی صمیمی و پُر صفا به گفت و گو می پرداختند و در گوش 

هم زمزمه های عاشقانه سر می دادند. مهشید حتا در رویاهایش هم چنین خوشبختی و تفاهمی را تصور نمی کرد. 

باشد و اینک پس از پشت سر نهادن آن همه نامالیمات و دشواریها، نیلوفری را می مانست که در دل مرداب روئیده 

غرق سعادت و شادکامی بود و خالء و تنهایی زندگی اش با حضور پرشور همسری مهربان و دوست داشتنی پُر می 

 گشت و لحظه هایش سرشار از خوشی و لذت بود.

هفته ی آن در ماه عسل سپری گردید و پس  فرزین روزهای نخستین ازدواجش را تنها با همسرش گذراند که یک

از آن بار دیگر فعالیت کاری خود را در شرکت از سر گرفت. در طول اولین ماه ازدواجش کمترین تماس و 

برخوردی با پدرش نداشت و حتا به مالقات او هم نرفته بود. شاید این اولین بار بود که در دیدارهایش وقفه ایجاد 

ل پدر امتناع می کرد. در مجموع ارتباط خود را با افرادی که سابق بر این با آنها معاشرت می شده و از رفتن به منز

کرد گسسته بود و در حال حاضر با تنها افرادی که به طور مستمر ارتباط و مراوده داشت. دایی رضا و همسرش 

 بودند که همواره به گرمی و با احترام از وی استقبال می کردند.
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و تشویق مهشید نبود شاید فرزین به این زودی سراغی از پدر نمی گرفت زیرا می دانست جز اگر ترغیب 

ناخرسندی و سرزنش و ایجاد جنگ روانی برخورد دیگری از او نخواهد دید. زندگی اش با همدلی و یک رنگی و 

تنش مبدل شود اما صفا و صمیمیت توأم بود و دلش نمی خواست این آرامش و خوشی به دست پدرش به محیطی پر 

مهشید که قلب پاک و بی آالیشی داشت و کدورت و کینه در ضمیرش راه نمی یافت بر این عقیده بود که بهتر است 

فرزین به مالقات پدر رفته و با برقراری روابط حسنه و اجتناب از قهر و جدایی، نسبت به او ادای احترام کند و در 

 جلب رضایتش بکوشد.

ه دلیل عالقه و وابستگی عاطفی که نسبت به پدر داشت مایل بود که هرچه زودتر به این جدایی و خود فرزین هم ب

انزوا خاتمه داده و بدون دغدغه ی خاطر به اموراتش بپردازد. با علم به این که یقین داشت پدرش بر قهر و جدایی 

یم گرفت در ایجاد مناسبات صلح آمیز پافشاری کرده و از تصمیمات و مخالفت خود صرف نظر نخواهد کرد لذا تصم

 پیشقدم شود و عالوه بر ادای احترام و وظیفه، حسن نیت خود را به ثبوت برساند.

در اولین تماس تلفنی که با منزل پدر برقرار کرد، به محض این که پدر صدایش را تشخیص داد بدون هیچ سخنی 

عمالً نشان داد که تمایلی برای گفت و گو با او ندارد. فرزین ارتباط را با کوبیدن گوشی به روی دستگاه قطع کرد و 

بدون آن که از واکنش پدر مأیوس گردد چند بار تماس گرفت و هر بار عکس العمل ایران منش همان بود که در 

 اول نشان داد. در مدتی که فرزین در ماه عسل به سر می برد او از طریق کارکنان شرکت به مسأله ی ازدواج پسرش

پی برده و به شدت خشمگین و آشفته بود و با خود عهد کرده بود هرگز روی خوش به او نشان ندهد. وقتی فرزین 

موفق نشد از طریق تلفن باب آشتی را بگشاید مصمم گشت به دیدارش رفته و حضوری با او گفت و گو کند. امیداور 

را متقاعد کند که در کنار همسرش زندگی سعادت  بود در نشستی دوستانه اعتماد پدر را به خود جلب کرده و او

آمیز و سرشار از عشق و تفاهمی را می گذراند و ازدواج او با مهشید هیچ خدشه ای به اعتبار و شخصیت پدرش وارد 

نیاورده و نخواهد آورد. شبی که راهی منزل پدر بود در طول راه به این نکته می اندیشید که برای راه یافتن در قلب 

 نه توز و نفوذ ناپذیر پدر چه تمهیداتی به کار برده و از چه مواردی سخن بگوید که خوشایند پدر باشد.کی

وقتی به منزل پدر رسید اتومبیل را مقابل در پارک کرد و پیاده شد. حالت خاصی داشت نگران و اندکی هیجان زده 

ز نور چراغهای روشن منزل یقین حاصل کرد که بود. سرش را باال گرفت و نگاهی به پنجره های خانه انداخت و ا

پدرش بیدار است و احیاناً همانند شبهای دیگر به شب زنده داری و پذیرایی از میهمانانی مشغول است که خاصه 

برای چنین اوقاتی در نظر گرفته شده بودند تا به نوعی وی را سرگرم نمایند و خود نیز از دست و دلبازی و 

وند. این روش و این طرز زندگی از سالها پیش، از همان دورانی که فرزین خردسال با مادر و سخاوتش بهره مند ش

خواهرانش در کنار پدر می زیست برای ایران منش به صورت یک برنامه ی منظم و تغییرناپذیر درآمده بود. پدر 

م و مسلک آنچنان خو گرفته بود هرگز خوشی و لذایذ دنیوی را از برنامه ی زندگی خود حذف نمی کرد و به این مرا

که برای اقناع روح جان طلب و هرزه گردش از نثار پول و به کارگیری نفوذش دریغ نمی ورزید و چنان در این رابطه 

راه افراط پیموده بود که سالمتی اش در معرض خطر قرار داشت. به انواع بیماریهای مقاربتی مبتال شده و از سال 

بتال به عارضه ی چشمی، دو بار پیاپی تحت عمل جراحی قرار گرفته بود با این وصف همچنان پیش تاکنون به خاطر ا

 از یک بیماری مرموز و ناشناخته که خطر نابینایی را در پیش داشت رنج می برد...

ان فرزین با کلیدی که به همراه داشت در را گشود و داخل شد. از حیاط گلکاری شده عبور کرد و در ورودی ساختم

را گشود، همانگونه که حدس زده بود صدای گفت و گو و قهقهه های مستانه ی میهمانان همراه با آوای طرب انگیز 
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موسیقی از فضای خانه به گوش می رسید. همان دم تردیدی بر جانش نشست و تصمیم گرفت مالقات را به فرصت 

ه ای مسایل داخلی خود را مطرح کند و احیاناً مورد بهتری موکول کند. مایل نبود در چنان شرایطی و در حضور بیگان

شماتت و تند رویهای پدر قرار گیرد اما دیگر برای عقب نشینی دیر شده بود زیرا به مجرد این که در سالن را گشود 

و  و بالتکلیف و سردرگم در آستانه ی در ایستاده بود یکباره چشم یعقوبی به او افتاد. دست از خنده و مزاح برداشت

 ایران منش را متوجه ی ورود فرزین کرد.

پیش از آن که فرزین تصمیم نهایی خود را بگیرد یعقوبی از جا برخاست و به جانبش آمد. در حال راه رفتن تلو تلو 

می خورد و به چپ و راست متمایل می شد و میهمانانی که در اتاق حضور داشتند با دقت شخص تازه وارد را برانداز 

. ایران منش بهت زده از این دیدار غیرمنتظره به او خیره شده بود و نمی دانست چه عکس العملی نشان می کردند

بدهد اما حاالت خشم و عدم رضایت از چهره ی به خون نشسته اش هویدا بود. اگر حضور میهمانانش نبود همان دم 

 ه طرف فرزین دراز کرد و گفت: برمی خاست و پرخاش کنان فرزین را از در می راند. یعقوبی دستش را ب

 شب بخیر قربان! از مالقاتتان خوشوقتم. -

 فرزین به رغم بی میلی و اکراه از معاشرت با او، محترمانه با وی دست داد و متقابالً گفت: 

 شب بخیر آقا. -

دا حاضران را یعقوبی که همچنان دست او را در دست می فشرد با نگاه خمار و دیدگان قرمز و پف آلودش ابت

 نگریست و سپس با اشتیاق بازوی فرزین 

 را گرفت و در همان حال که دست او را با مالیمت و سماجت به وسط سالن می کشید افزود:

 خیلی خوش امدید مشتاق دیدارتان بودم!-

د یعقوبی سپس فرزین را به سایرین معرفی کرد همگی با او دست داده و ازاشنایی با وی اظهار خشنودی کردن

 چاپلوسانه گفت:

 خواهش می کنم بفرمایید با تشریف فرمایی خودتان به محفل ما روشنی بخشیدید.-

فرزین به پدر سالم کرد اما ایران منش پاسخش را نداد و به حالت قهر روی ازاو برتافت و به نقطه ای از سالن خیره 

 گفت:شد.فرزین روی مبل نشست و یعقوبی هم کنارش قرار گرفت و 

 امشب سعادت با من یار بود که بار دیگر به زیارت سرکار نایل شوم.احوال شریف چطور است؟-

 فرزین لبخند بی رنگی زد و جواب داد:

 به لطف سرکار بد نیستم امیدوارم مصدع اوقات نشده باشم!-

 ا لحنی دوستانه جواب داد:یعقوبی کنایه ی او را نادیده گرفت و با کف دست به ارامی به ران فرزین کوفت و ب

اختیار دارید قربان این چه فرمایشی است؟ما را از دیدنتانت مستفیضفرمودیدبنده همیشه جویای حال سرکارهستم -

اگر ازتشریف فرمایی جناب عالی مطلع می شدمقطعا ترتیبی می دادم که به مناسبت ورودتان جشن و سروری 

 د.برپاشود که انبساط خاطرتان فراهمم گرد

 فرزین پوزخندی زد و گفت:

 ازاین که نسبت به بنده لطف دارید ممنون و متشکرم.-
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یعقوبی به گونه ای رفتار می کرد که گوییخود مالک و میزبان منزل است و سایرین مهمانش هستند فرزین هیچ ازاو 

ودتر ازدست چاپلوسی های خوشش نمی امد و راغب نبود بیش ازاین مورد خطاب وی قرار گیرد برای ان که هرچه ز

 او خالص شود رو به پدر کرد و با مالیمت پرسید:

 پدر حالتان چطور است؟امیدوارم پوزشمرا به خاطر تاخیر دیدارتان بپذیرید و ازقصورم بگذرید.-

ایران منش نگاهی سطحی و گذرایی به او انداخت و سکوت اختیار کرد قصد داشت سخنان او را بی جواب بگذارد و 

سردی و بی اعتنایی پیشه کند اما ایما و اشارات پررمز و راز یعقوبی در او موثر افتاد و این بار نگاه نافذ خود را در 

 چشمان فرزین دوخت و به سردی گفت :

 برای چه به اینجا امدی؟انتظار داری به خاطرعمل ناشایستی که ازتو سر زده مدال لیاقت و شجاعت بگیری؟-

 ه زیر انداختو با شرمساری گفت:فرزین سرش را ب

 هیچ انتظاریجزعفو و بخشش شما ندارم.-

 ایران منش زهرخندی زد به او چشم غرهرفت و معترضانه جواب داد:

 انتظار نابجاییازمن داری تو عملی انجام دادی که در وهله ی اول اثراتش به خودت و اینده ات برمی گردد.-

دیگران چنین مسائلی را پیش بکشد اما ناخود اگاه پایش به این بحث کشیده می فرزین تمایلی نداشت که درحضور 

 شد.درحالی که به نقطه ای ازسالن می نگریست با لحن شمرده و متینی اظهار داشت:

پدر عزیز من چیزی برای دفاع از خودم ندارم که بگویم شما هنوز برای داوری کردن درمورد عملکردم فرصت -

کنم اینده خود گویای واقعیات باشد.انسانها نوعا در انتخاب سرنوشت خود مختار افریده شدند و  دارید و تصورمی

من همان کاری را انجام دادم که هرجوانی در چنین شرایطی انجا می دهد.اگر شما مساله را از زاویه ی دیگری 

 بنگرید شاید با من هم عقیده شوید.

 داد و گفت:ایران منش سرش را به عالمت نفی حرکت 

من امکشب امادگی هیچ گونه بحثو مجادله ای را ندارم موضعمن برایت کامال واضح و روشن است .تو نه درقبال -

خودت بلکه درمورد تصمیمات و اختیارات من هم به نوعی مسامحه کردی و با رفتارت حرمت پدرفرزندی را 

هیچ ارزشی برای زحمات من قایل نیستی پاسخ شکستی.من زحمات زیادی برایت کشیدم اما تو ثابت کردی که 

 ناسپاسی را جز با طرد و بی اعتنایی نباید داد.

 فرزین نگاهش را به پدردوهت.سیگاری اتش زد سر فرود اورد و در جوابش گفت:

ه پدر شما حتی حاظر نیستید در عقاید و زاویه ی دید خودتان تجدید نظرکنید من قدر زحمات شما را می دانم و ب-

این قضیه معترفم که بدون در نظر گرفتن نظریات و رای شما تصمیماتی برای زندگی و اینده ی خودم گرفتم اما 

حقیقتش این است که شما دراین زمینه حمایت خودتان را از من دریغ کردید و مرا به بدترین وجهی از خودتان 

 ر ازشما طلب بخشش می کنم.راندید بااین وصف من گناه خود را به گردن می گیرم و بار دیگ

ایران منش گیالس خود را ازدست یکی ازدوستانش که کنارش نشسته بود گرفت و ان را با یک حرکت سریع 

نوشید.سپس یک پرتقال به دهن خود فرو برد و در حالی که با دستمال عرق روی پیشانی و پشت لبش را پاک 

 میکرد با لحنی سرد و خشن خطاب به فرزین گفت:
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متاسفانه من هرگز نمی توانم تو را به خحاطر زیر پا نهادن حرمت و احترام و قانون شکنی ببخشم.فقط در یک -

صورت حاظرم نافرمانی تو را نادیده بگیرم که ان زن بی اصل و نسب را سه طالقه کنی و دوباره به زندیگ سابقت 

 رضایتم را به دست اوری. برگردی.تنها با این کار می توانی به من اعاده ی حیثیت کنی و

 فرزین خاکستر سیگارش را درون زیر سیگاری ریخت و باخونسردی پاسخ داد:

من همه چیزم را مدیون شما هستم و احترام زیادی برایتان قائلم اگر اراده کنید حاظرم شاهرگم را به فرمان شما -

وستش دارم جدا بشوم من با او پیوند ابدی بستم و قطع کنم اما ازمن نخواهید ازهمسرم اززنی که به اندازه ی دنیا د

 تا زمانی که جان در بدن دارم از وی حمایت می کنم.

 ایران منش از این سخن براشفت مشتش را روی میز کوبید و با عصبانیت گفت:

زد او این بدان معناست که تو او را به پدرت ترجیح می دهی بنابریان بهتر است که منزلم را ترک کرده و ن-

 برگردی من نیازی به این ندارم که به دیدنم بیایی همان روزی که او را به عقد خودت دراوردی برایم مرده بودی.

 فرزین ازناراحتی رنگ باخت ته سیگارش را خاموش کرد و گفت:

 بسیار خوب پدر هرطور که میل شماست من می روم و تا وقتی که شما نخواهید بر نمی گردم.-

رخواست و چروک شلوارش را مرتب کرد هنوز قدمی برنداشته بود که یقوبی بلند شد و بازوی او را گرفت فرزین ب

 تا ازرفتن وی ممانعت به عمل اورد درهمان حال گفت:

 فرزین خان به این زودی میخ خواهید ما را ترک کنید؟-

مدراین نشست به نتایجی برسیم و به گونه ای اختالف بله اقا.باید بروم ظاهرا اصال نباید به اینجا می امدم.امیدوار بود-

 موجود را حل و فصل کنیم اما مثل این که اشتباه می کردم.

قربان خواهش می کنم تشریف داشته باشید برخورد تند ما شاید ناشیازسن زیاد و کم حوصلگیمان باشد اما شما که -

 بش تر ازاینها باشد.ماشاهلل جوان و پرانرژی هستتید و باید صبر و تحملتان 

 سپس گیالسینوشیدنی به طرف او دراز کرد و گفت:

بفرمایید برای تسکین اعصاب مفید است!حیف است شبی به این قشنگی را با گفت و گوهای ناراحت کننده خراب -

 کنیم.

 فرزین دست اورا پس زد و گفت:

 ازحضورتان مرخص می شوم.متشکرم درحال حاظر میلی به نوشیدنی ندارم اگر اجازه بدهید -

 خواهشمی کنم بمانید ما هنوز به قدر کافی شما را زیارت نکردیم.-

 ایران منش با لحنی اهانت امیز گفت:

 اصرار نکنید جناب یعقوبی بگذارید برود اودیگر برای من وجود خارجی ندارد.-

شد از اقایان خداحافظی کرد و دست فرزین دقایقی خیره خیره به پدر زل زد خواست چیزی بگوید اما منصرف 

 همگی را فشرد.یعقوبی تا کنار در سالن او را همراهی کرد و در انجا سر درگوشاو نهاد و اهسته گفت:

خواهش میکنم به دل نگیرید حرف های ایشان تماما ازروی دلسوزی و خیرخواهی است امیدوارم هرچه زودتر این -

 به زیارت سرکارنایل شوم.اختالفات جزییحل شده و بنده مجددا 

 فرزین دست خود را ازدست او بیرون کشید و گفت:

 بنده هم امیدوارم شب خوش.-
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 شب خوش و خدانگهدار.-

فرزین در سالن را گشود و خارج شد.ایران منشبا حالتی عصبی ازجا برخواست و به طبقه ی باال رفت روی تخت 

اشکارا می لرزید می دانست که فرزین را ازدست داده نشست و سرش را میان دست هایش گرفت.دستانش 

است.احساس متضادی به او حمله ور شده بود.دربرابر ناسپاسیهای او جزاین واکنش دیگری نمی توانست نشان بدهد 

و ازسوی دیگر عالقه ی شدیدش به فرزین سببگشته بود که چاره ای برای بازگرداندناو بیندیشد.یعقوبی وقتی به 

 پیوست و ایران منش را درانجا ندید متعجبانه پرسید : جمع انها

 اقای ایران منش کجاست؟-

 یکی در ان بین جواب داد:

 به طبقه ی باال رفته گویا به شدت عصبیو بی قرار است.-

 یعقوبی سری تکان داد و با ناراحتی گفت:

 را بیاورم الساعه بر می گردم. من ازوضعی که پیش امده متاسفم و ازشما عذر می خواهم می روم ایشان-

یعقوبی برای ان که تعادلش را به خوبی حفظ کند دستش را به نرده ها گرفت و ازپله ها باال رفت پشات دراتاق که 

 رسید ضربه ای به در وارد کرد و منتظر ایستاد.ایران منش با صدایی لرزان گفت:

 بله؟-

 اقای ایران منش اجازه دارم وارد شوم؟-

 ا تو اقای یعقوبی.بی-

یعقوبی داخل شد و در را پشت سر خود بست.ایران منش با چهره ای بی رنگ و محزون روی تخت نشسته بود و 

 بهخ او چشم دوخته بود.یعقوبی به وی نزدیک شد و با مالیمت گفت:

 چی شده اقای ایران منش؟حالتان خوب نیست؟-

 ایران منش با عصبانیت غرید:

ن پسره...نمی دانکم ازدست او چه کارکنم؟بعد ازان همه زحماتی که برایش کشیدمئیکدختر ولگرد این پسره...ای

 بینوا را به من ....به پدرش ترجیح داد و مرا به او فروخت.

 یعقوبیکنارش نشست و به ارامی جواب داد:

شان بعید استکه تابع احساسات من حال شما را درک می کنم و ازاین بابت متاسفم.ازجوان عاقل و روشنفکری مثل ای

 باشد و اعمال نامعقول انجام دهد.

 ایران منش سرش را میان دست هایش گرفت و گفت:

دارم دیووانه می شوم این پسر ابرویم را برد.همه ی ارزوهایم را نقشبر اب کرد نمی دانی چه نقشه هایی برای اینده -

ام و سرشناس وصلت کند .و برافتخارات خانوادگی مابیفزاید اش کشیده بودم دلم می خواست با خانواده ی نیکن

چطور جرات می کنم به دیگران به دوست و همکار و رفقا بگویم که او با یک دختر بیاصل و نسب گدا گشنه ازدواج 

 کرد؟این برای من خفت است تحقیر و توهین مستقیم به شخصیت من است.

ه خودش را داردشما به جای این که به اعصابتان فضار بیاورید و اقای ایران منش هرمشکلی راه حل مخصوص ب-

 دچار استرس و پریشانی بشوید بهتر است تدابیر بهتری بیندیشید.

 ایران منش به دیدگان او خیره شد و جواب داد:



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – مردابنیلوفر 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

6 8  

 

من او را چه کاریاز دست من ساخته است ؟او قلبا به ان دختر عالقه دارد و حاظر نیست حتی به خاطر جلب رضایت -

 رها کند.توقع نداریکه چنین دختر بینام و نشانی را به عنوان عروس بپذیرم و با او مراورده داشته باشم؟

 یعقوبیلیخندی زد و گفت:

خیر قربان من هرگز چنین انتظار نا به جاییاز شما ندارم عمل فرزین خان ازهیچ نظر پسندیده و مورد تایید نیست و -

وی اعمال ایشان صحه نمی کذارم اما پریشانیو خود خوری شما هم مشکلی راحل نمی کند بنده به هیچ عنوان ر

.فرزین کودک بیمار و کج خلقی را می ماند که باید با او مدارا کرد بهمحض این که دوران نقاهت را پشت سر 

 گذاشت می توانید با حیله و ترفند او را به سوی خود جذب کنید.

 نگاهش کرد و با تردید گفت: ایران منش به طرز خاصی

 من منظورت رت نمی فهمم چه می خواهی بگویی؟-

 یعقوبیاندکی جابه جا شد سینه اش را صاف کرد و اظهار نمود:

عرضمناین است فرزین فعال درتبو تاب عشق جدید است و این عشق تا مدتها او را سرگرم می کند اما تصئر نمی -

باشد به مجرد این که دختره دلش را زد و تازگی خودش را برای او ازدست داد  کنم این وضع همیشه ادامه داشته

فرزین به دلیل روح تنوع طلبی که در او سراغدارم چاره ای ندارد جز این که به سراغ عشق تازه تری برود.همسر او 

 شگذران را ارضا کند.کسی نیست که راه و روش دلبریو طنازی و عشوه گری را بداند و بتواند هوسهای یک جوان خو

یعنی تو میگویی من دست روی دست بگذارم و به احتماالت دل خوش کنم تا شاید روزی فرزین ازاین دختره سیر -

 شد ه و نزد من بازگردد؟

 هم بله و هم نه قربان.-

 چطور؟-

او اقداماتی پنهانی انجام چیزهایی که من گفتم محتمل است و دیر و زود دارد اما ما هم باید برای تحریک ذائقه ی -

دهیم و به طریقی او را به سمت خودمان سوق بدهیم به عقیده ی من شماامشب خیلی تند رفتید.باکمی سیاست و 

 صبر و تحمل می توانستید نتیجه ی بهتری ازاین مالقات کسب کنید.

 ایران منش ازخشمدندانهایشرا به هم سایید و گفت:

ه تا عمر دارم نمی بخشمش.چقدرنصیحتش کردم.به اوتذکر دادم که به جای ازدواج می با این کاری کهاوانجام داد-

تواند مدتی را با او خوش بگذراند و بعد رهایش کند .گفتم این قدر خودت را ارزان نفروش تو دارای چنیا مقام و 

و شاخص جامعه.ازان موقعیتی هستی که هردختری حاظر است زیر پایت به خاک بیفتد .دخترانی ازطبقه ی مرفه 

قشر افرادی که سرشان به تنشان می ارزد.ولی او به جای این که نصایح مرا بپذیرد خود را به دام چنین گرگی 

گرفتارکرد.من یقین دارمخ که ان دختر بهطمع پول و ثروتش او را انتخاب کرده .خودش هم می داند که لیاقت 

هم زیادی است.من نمی دانم این عفریته ی پاپتی یک باره ازکجا پسری چون فرزین را ندارد و این زندگی ازسرش 

 پیدایش شد و مثل مار خوش خط و خال خودش را روی چنین گنجی انداخت که حتی درخوابش هم ان را نمی دید.

 یعقوبی موذیانه لبخند زد و گفت:

 من نقشه ای دارم که اگر مایل باشید عرض می کنم.-
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ن که فرزین را به زندگی گذشته اش برگردانم و شر این زن را ازسرشکمکنم بگو یعقوبی به خاطر ای-

حاظرمهرقدرکه نیاز باشد پول خرج کنم.اگر بتوانی این کاررابراین انجام بدهی پاداش چشمگیری نزد من خواهی 

 داشت.مطمئن باش خدماتت بی ارج نمی ماند.

 یعقوبی دستش را روی سینه اش نهاد و کرنش کنان گفت:

قربان بنده چاکر خانه زاد جنابعالی هستم عمری است که دارم صادقانه برایتان خدمت می کنم و شما به هم به قدر -

 کافی نسبت به بنده لطف داشتید دیگر بیش ازاین انتظاری ازجنابعالی ندارم.

 به هرحال کاریمی کنم که پشیمان نشوی-

است که نقشه ی من بدون همکاری شما ثمربخش نخواهد بوداگر  قربان مهمترین نکته ای که باید تذکر بدهم این-

 به بنده قول همکاری بدهید نقشه ی ماهرانه ایدر ذهن دارم که اعجابمی کند.

 ایران منش ذوق زده گفت:

بگو یعقوبی جان من به تو اعتماد دارم و هرکاریکه بگویی انجام می دهم.دلم می خواهد دماغ این دختره ی ولگرد و -

مع کار را به خاک بمالمو او را با خفت و خواری اززندگی پسرم بیرون کنم.حاظرم نیمی ازثروتم را بدهم و او را ط

 همانند یک کرم زیرپا لگد کوب کنم.خدایا یعنی می شود!

 شما باید خونسردی خودتان را حفظکنید .هرچه بیشتر حساسیت نشان بدهید کمتر بهنتیجه می رسید .-

خونسرد با شم و ببینم این زن بی سر و پا برای به دست اوردن ثروت و اندوخهته های پسرم چنگ و نمی توانم -

 دندان تیزکند به طور حتم این زن به طمع دستیابی به ثروت پسرم همسراو شده.

 بله من هم این را می دانم ما باید کاری کنیم که فرزین به تدریج ازاو دلسرد شود.-

 راری پرسید:ایران منش با بی ق

چگونه؟به چه وسیله ای؟ما تقریبا همه ی راههای موجود راطی کردیماما نتیجه نگرفتیم.فرزینعاشق قمار و پارتی -

های شبانه بود وقتی کارتهای بازی را به دست می گرفت بیاختبار عنان از کف می داد و مسخ می شد محال بود تا 

 ن زن اشنا شد از تمامیصبح ازپشت میز برخیزد اما ازروزی که با ای

 تفریحاتش چشم پوشید نه محال است ما بتوانیم دوباره فرزین را دراینجا پایبند کنیم.

قربان هرمردی نقطه ضعفهایی دارد شاید ما باید نقطعضعف او را درجای دیگری جستوجو کنیم باید راهی را برویم -

 که تا به حال نرفتیم. 

نمی دهد تو بگو چه نقشه ای در سر داری.مشتاقمازاقداماتت اگاه شوم هرلحظه که من که دیگر عقلم به جایی قد -

 می گذرد نفرت و دشمنی ام نسبت به این زن بیشتر می شود حاال بگو چه برنامه ای داری. 

 الساعه عرض می کنم بهترین و موثرترین روش جلباعتماد فرزین استوشما ابندا باید شخصا با ایشان تماس بگیرید-

و وانمود کنیدکه او را بخشیدید بدون ان که احساستان را بروز دهید ازبابت برخورد و رفتارتان اظهارتاسفکنید و 

بگویید که ازخطایش گذشتید و مایل هستید با او مراوده داشته باشید.بهایشانتفهمی کنیدکه هروقت مایل بود میتواند 

باشد که فریب خورده و مجاب بشود که شرایطش را درک کرده و  بدون اشکال بهمالقاتتان بیاید باید لحنتان طوری

ازوی مکدرنیستیدبعد اورا شب به منزلتان دعوت کنید البته یاد اور شوید که تنها به حضورتان بیاید تا اینجای نقشه 

 به عهدهی شماست اما وقتی به اینجا امد من مرحله ی دوم نقشه امرا به مورد اجرا می گذارم. 

 واهی دراین مورد بیشتر توضیحبدهی؟ نمی خ-
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اقای ایران منش خاطر شریف اسوده باشد من فکرهمه چیز را کرده ام دربین اشنایان خانم محترم و زیباییرا می -

شناسم که سخت به او احترام می گذارم ازان جا که بنده و ان خانم هردوبه یک اندازه نسبت به هم ارادت داریم و 

یقین دارم که دراجرای نقشهمارا یاری خواهدکرد ازاو می خواهم دران شبی که فرزین را به این بههم مدیون هستیم 

 جا می کشانیم او نیز در منزل شما حظور داشته باشد. 

 بازهم من منظورترا درک نکردم. -

سر اینده ی پسرتان کامالواضح استما به انم خانم ک نامش هاله است وانمود می کنیم که شما ایشان را به عنوان هم-

پسندیده اید و خیال دارید ایشان را جایگزین همسر فعلی فرزین خان بنمایید بنابراین هاله خانم تحت تاثیر 

قرارگرفته و سعی می کند با فرزین مناسبات ساده و دوستانه برقرار کند و همین معاشرت های بهظاهر ساده فرزین 

می شود واندک اندک ازهمسرش فاصله میگیرد.وقتی بین فرزین خان و را طوری اغوا می کندئ که دلباخته ی وی 

 همسرش جداییافتاد هاله را هم به طریقی دست به سر خواهیم کرد و غائلهختم به خیرمی شود 

 تو فکر میکنی نقشه ی ما موفقیت امیز باشد ؟ -

مند باشد به تدریج این زن برایش عادی بنده اطمینان کامل دارم ببینید فرزین خانهرقدر هم که به همسرش عالقه -

می شود با توجه به این که ایشان طبع پرشور و تنوعطلبی دارند و ادم خوش سلیقه ای هم هستند هاله هم ازلحاظ 

زیبایی و طنازی جانشین خوبی برای عروس شما خواهدبود مکا باید طو.ری هاله را بفریبیم که باورش شود که شما 

به جای عروستان را دارید اگر اطمینان او جلب شود که دراینده ای نه چندان دور عروس  قصد جایگزینکردن او

خاندان محترم و جلیل ایران منش خواهد شد به راحتی اززندگی فرزین کنار نمی کشد تا حریف کامال ازمیدان به در 

 برود. 

ار گردید با دست به شانه ی او کوبید لبهای ایران منش به خنده گشوده شد و عالئم رضایت و خرسندی در وی اشک

 و گفت: 

 مرحبا یعقوبیواقعا که فکر بکری کردی. -

قربان این موضوع ممکن است زمان ببرردو ما باید تا رسیدن به قله ی مقصود صبرو شکیبایی پیشه کنیم .امکان -

تی او شما را دلسرد و مایوس کند دارد درجلسات اولیه فرزین ازمعاشرت با ما امتناع ورزیده و خونسردی و بی تفاو

اما قول می دهم کم کم تحت تاثیر قرار بگیرد.مردانی چون فرزین خیلی زود اغفال می شوندو درعرض مدت 

کوتاهی چشم و گوش بسته دراختیار هوا و هوسهای خود قرارخواهند گرفت.قول می دهم همه چیز طبق نقشه ی ما 

 پیش برود. 

ی دهم هرچه که تو بخواهی دریغ نکنم.مهم ان است که پسرم را به دست بیاورمو این یعقوبی جان من هم قول م-

 زن اززندگی اش خارج بشود. 

 یعقوبی خنده ای سر داد و اضافه فرمود: 

این تازه نیمی ازنقشهی ماست و نیم دیگر نقشه همچنان باقی است در اینده کاری می کنم که فرزین نسبت به -

 سرش دچار تردید و سوئ ظن گشته و حس بدبینی بین او و همسرش شکاف عمیقیایجاد کند: صداقت و وفاداریهم

 بسیار خوب من به تواختیار تام می دهم که هرکاریرا که صالح می دانی انجام بدهی. -

 یعقوبی برخاست و گفت: 

 دوستان درانتظار ما هستنئ بهترنیست به انها ملحق شویم؟ -
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 و با اشتیاق گفت:  ایرانمنش هم بلند شد

بله حقبا توست حسابیان ها را ازخاطر برده بودم .بیابرویم یعقوبی جان دیگر دلیل برای ناراحتیوجود -

 نداردوپیشنهادت همه ی نگرانی های مرا ازبین برد برویم خوش باشیم.... 

را دریافت.با لیوانی شربت به ان شب وقتی فرزین به منزل بازگشت مهشید ازچهره ی نگران و اشفته ی او همه چیز 

 سراغش امد کنارش نشست و به ارامی گفت: 

 می توانم حدس بزنم امشب بین تو و پدرت چه گذشته.میس بینم که بیش ازحد افسرده و غمگینی. -

 فرزین دست لطیف و نرم او را به دست گرفتبوسه ای بران نهاده و بالحن محزونی جواب داد: 

حت هیچ شرایطی با من کنارنیامد او مرا به کلی اززندگیاشحذف کرده کاش هرگز غرورم را زیر بی فایده بودپدر ت-

 پا نمی گذاشتم. 

هاله ای ازغم و اندوه چهره ی مهشید را در بر گرفتو نمی ازاشک بر دیده اش نشست فرزین سیگاری روشن کرد و 

 افزود: 

 رم کرد.هرگز چنین حالتی در او ندیده بودم امشبدرمیان میهمانانش تا انجاییکهمی توانست تحقی-

 مهشید اهی کشید و با ناراحتی ابراز داشت : 

 ازاین بابت متاسفم فرزین تو به خاطر من دچاردردسر شدی من بجز مشکل و گرفتاری چیزی برایت نداشتم. -

 فرزین دست او را فشرد و جواب داد: 

که من با اختیار واگاهی انتخاب کردم.ازقبل هم می دانستم که باید  تو نباید خودت را مالمت کنی این چیزی بود-

 بین شما دو نفر قرار بگیرم و یکی رابردیگری برگزینم و من تو را انتخاب کردم. 

 مهشیدسرش را به زیر انداخت و پرسید: 

 ازانتخابت پشیمان نیستی؟ -

 فرزین حیرت زده گفت: 

 پشیمان باشم؟نه امروز و نه هرگز این سوال را ازمن نکن.  عزیزم این چه حرفی است؟چرا باید-

فرزین من می دانم که الیق تو نیستم می دتنم که ارامش زندگی ات را برهم زدم و بین تو و پدرت فاصله و جدایی -

 انداختم.می ترسم تو یک روز مرا به خاطر این که بههمسریت درامدم مالمت کنی. 

مندرکنار تو خوشبختم و جزبودن با تو ارزوی دیگری ندارم پدرم دیر یا زود به اشتباه  مهشید این حرفها را نزن-

خودش پی می بردو ازخشم و عصبانیتش کاسته می شود ناراحتی او دلیل منطقیندارد وانگهی کدام ازدواجیرا 

با این مشکالت درگیر  سراغداری که مطابق میل و سلیقه ی همه ی اعضای خانواده انجامشود؟هرخانواده ای به نوعی

هستند مرور زمان همه چیز راحل می کند.ما باید فقط به اینده ی خودمان فکرکنیم مهشید با حرکات سر سخناناو را 

تایید کرد درحالی که قلبا احساس دیگری داشت و ازایندهنگران بود.حسی مرموز به او هشدار می داد که ایران 

ه ای که زبانزد همه بود نخواه گذاشت انها بدون تنش و درگیری روحیو روانی منش با ان خوی و خصلت انتقام جویان

به زندگی خود ادامه دهند و امیدوار بود کهفرزین همچنان صبور و پایدار باقی بماند و تحت تاثیرو نفوذ و احساسات 

 کینه تو زانه ی پدر قرار نگیرد. 

 

 

00  
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 زندگی در چشم من شبهای بیمهتاب ماند 

 شعر من نیلوفر پژمرده درمهتاب ماند 

 ابر بی باران اندوهم 

 خارخشک سینه ی کوهم 

 سالها رفته است کزهرارزو خالی است اغوشم 

  -اه-نغمه پرداز جمالو عشق بودم

 حالیا خاموش خاموشم 

 یاد ازخاطر فراموشم! 

شت با بشاشی شاخه گلی به همسرشتقدیم ان روز که عصر هنگامی که فرزین به منزل بازگشت حالتی دگرگون دا

 کرد و بوسه ای برگونه شا نهاد . 

 سالم عزیزم. -

 سالم خسته نباشی. -

 متشکرمتو هم خسته نباشی. -

فرزین دست او را کشید و وی رابهطرفمبل کشاند روی کاناپه نشست و مهشید را کنار خود نشاند مهشید با دقت 

 نگاهش کرد و پرسید: 

 ده عزیزم؟خیلی خوشحال به نظر میای؟ چیزی ش-

 فرزین سیگاری روشن کرد و با لحنی هیجان زده جواب داد: 

 خبر خوبی برایت دارم خبری حیرت انگیزو باورنکردنی. -

 چی شدهفرزین هیچوقت تو را اینجور هیجان زده ندیده بودم. -

رح دهم همین یکی دو ساعت پیش پدرم تلفنی کامال درست است حسابی هیجان زده هستم بگذارازابتدا برایت ش-

 بامن تماس گرفت باورت نمی شود اگر بگویم که قصداشتی دارد! 

 چشمان مهشید ازحیرت گرد شد و ناباورانه پرسید: 

 راست میگویی؟ -

 فرزین سیگارشرا روی لبه ی زیر سیگاری گذاشت.به جانب او خم شد و گفت: 

اق ازمنعذرخواهی کردو گفت کهازبرخورشان پشیمان شده راستش منهم مثل تو بله عزیزم وقتی انچنان بااشتی

 غافلگیر شدم و ازشگفتی زبانمبند امده میدانی به من چه گفت: 

 مهشید سرش را تکان داد و گفت: 

 نه نمی دانم -

 فرزین پکی به سیگارش زد و دوباره ان را در زیر سیگاریرها کرد و جواب داد: 

بیا کدورتها را فراموش کنیم و دوباره صمیمانه با هم رفت و امد کنیم.می گفت دیگر مثل گذشته به من گفت -

 فکرنمی کنم و درعقایدم تجدید نظرکردم. 

 مهشید اهی کشید و مردد پرسید: 
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 تو فکر میکنی چی شده که پدرت به این سرعت تغییر عقیده داده و رفتار مصالحت امکیزیدر پیش گرفته؟ -

مهم نمیدانم شاید یقین حاصل کرده که منادم مصمم و سرسختی هستم و به اسانی تحت تاثیر قرار نمی خود-

 گیرم.به هرحالمهم این است که به خطای خودش پی برده و درصدد جبران برامده. 

 مهشید باتردید نگاهش کرد در ذهن اشفته اش عالمت سوالی نقش بسته بود اهسته گفت: 

ناگهانیو غیر منتظره عجیب به نظرمی رسد!من که نمی توانم لحظه ای تردید و بدبینی را ازخودم دور این طرز رفتار -

 کنم. 

 فرزین بی توجه به ظرافتیکه در کالم مهشید نهفته بودادامه داد: 

 درضمن ازمن خواست که امشب به دیدنش بروم. -

 مهشید دقایقی سکوت کرد و پرسید: 

 است که مراهم مالقات کند؟ ازمن چیزینپرسید؟نخو-

 فرزین دست او را فشرد و گفت: 

 ازمن خواست تنها به مالقاتش بروم. -

 و چون سایه ی اندوه را درچهره ی او مشاهدهکرد افزود: 

تو نباید خودت رو ناراحت کنی همین که پدرم اولین گام را برای اشتی برداشت برای ما یک امتیاز به حساب می -

 مدتی بگذرد قول می دهم همه چیز مطابق میل تو پیش برود.  اید.بگذار

 مهشید سرش را روی شانه یاو نهاد و با لحن محزونی اظهارداشت: 

 مننگرانم.خیلی نگرانم. -

 فرزین موهایش رانوازش کرد و متعجبانه پرسید: 

 ازچی نگرانی؟من که موردی برای نگرانی نمی بینم. -

 ت: مهشید سرتکان داد و گف

 نمی دانم اما دلم شورمی زند می ترسم اوضاع ان گونه کهما تصور می کنیم نباشد. -

فرزین سر او را ازروی شانه ی خود بلند کرد دستش را زیر چانه شا نهاد ودردیدان نمناک او خیره شد.لبخند زد و 

 بالحناطمینان بخشی گفت: 

ها کسی بودی که در این مدت مرا برایارتباط مجدد با پدر کوچولوی من!خواهش میکنم بخه خودت مسلطباش تو تن-

تشویق می کردی بنا به پیشنهاد و اصرار تو بودکه من ان شب غرورم رانادیده گرفتم و به دیدن پدرم رفتم.حاال چی 

 شده که احساس نگرانی میکنی و خیاالت باطل به سرتافتاده؟ 

 . خودم هم نمی دانم چرا بی جهت دلم شور می زند-

ببین عزیزم تو که مرا خوب می شناسی ادمی نیستم که به زندگیام پشت پا بزنم و تحت القائات و نفوذ پدرم از این -

سعادت و خوشبختی چشم بپوشم.من ادم مستقل و بینیازی هستم و علی القاعده اهمیتی به این نمی دهم که دیگران 

درموردم داشته باشند.حال که پدرم خودش برای اشتی درباره ی تصمیمات من چگونه بیندیشند و چه قضاوتی 

پیشقدم شدهلزومی ندارد دست رد به سینه اش بزنیم مگراینکه...تو مایل به این ارتباطنباشیکه رد ان صورت منهم 

 تمایلم را سرکوب می کنم. 

 مهشید اندکی ازاو فاصلهگرفت و جواب داد: 
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 بشود.شاید تصور می کنی من سد راهت هستم؟  من حاظر نیستم به خاطر من تمایالتت سرکوب-

عزیزم چرا ازحرفهایم طور دیگری برداشت می کنی.تمایالت و خواستههای من همان چیزهاییهستند که تو یم -

خواهی اما مساله ی روابط پدر فرزندی مقوله ی دیگری است.بازهم می گویم اگر تو مایل نباشی من همچنان به قطع 

اما در شرایطیکه خود او تلفنی ابراز ندامت کرده و درنظر دارد خط بطالنی بر عقایدش بکشد ما  رابطهادامه می دهم

چرااز این فرصت استفاده نکنیم؟قهرو کدورتهموارهمشکالت روحی و روانی به دنبال دارد کهتو هم به خوبیازتبعات 

 ان با اطالع هستی. 

 د سپس گفت: مهشید نفس عمیق و پرسوزی کشید و سعی کرد تبسم کن

 بسیارخوب هرطور که بگویی .تصمیمات و نظریات تو هرچه که باشد برایم ارزشمند است. -

 فرزین بوسه ای برپیشانی او نهاد و گفت: 

 متشکرم مهشید تو بهترین همسر دنیایی. -

 سپس ازجا برخاست و ادامه داد: 

 م و بر می گردم. تاتو یک نوشیدنی خنک اماده کنی من هم سریعا دوش می گیر-

 فرزین به سوی حمام رفت و مهشید هم در اشپزخانه شربت خنکی اماده 

کرد و در همان حال با احساس متضاد خود را متقاعد کند که ایجاد رابطه ی پدر و پسر هیچ خدشه و خللی به زندگی 

م ساعت بعد فرزین با صورتی آنها وارد نمی آورد و همه چیز به فضل الهی به خوبی و خوشی ختم خواهد شد. نی

اصالح کرده و سر و وضعی آراسته و مرتب کنار همسرش نشست. در حین نوشیدن شربت نگاه محبت آمیزی به 

 دیدگان مهشید انداخت و گفت: 

ممکن است شب کمی دیرتر بیایم، اگر حوصله ات در خانه سر می رود لباس بپوش تا سر راه تو را به منزل دایی  -

 نم. شب موقع برگشتن می آیم دنبالت، موافقی؟رضا برسا

 مهشید سری جنباند و با خونسردی گفت: 

 ترجیح می دهم در منزل خودمان منتظر بمانم. -

 فکر نمی کنی حوصله ات سر برود؟ -

 نگران نباش باالخره خودم را به نحوی سرگرم می کنم. -

 بسیار خُب پس من رفتم. -

با اشتیاق بوسید و آماده ی حرکت شد. مهشید کتش را به دستش داد. گره کراواتش  فرزین برخاست، همسرش را

را مرتب کرد و فرزین را تا کنار در همراهی کرد. لحظاتی بعد فرزین از منزل خارج شد، اتومبیلش را روشن کرد و 

دور شد. چهره ی هنگام حرکت دستی برای مهشید که از پشت پنجره او را می نگریست تکان داد و به آرامی 

محزون و نگران مهشید در او اثر گذاشته بود، امیدوار بود بتواند پدر را برای پذیرفتن و قبول دیدار مهشید آماده 

 کند و به این ماجرا خاتمه دهد.

وقتی به منزل پدر رسید انتظار داشت او را تنها مالقات کند اما با دیدن یعقوبی و همراهانش دچار حیرت و شگفتی 

گردید و گرد مالل و نارضایتی بر چهره اش نشست، با این وصف به روی خود نیاورد و به رسم ادب و با خوشرویی با 

یکایک آنها دست داد و تعارفات معموله را به جا آورد. ایران منش برعکس جلسه ی قبل برای روبوسی پیشقدم 

به وی خوش آمد گفت. سپس زیر بازوی او را شد. فرزین را محکم در آغوش گرفت، دو طرف صورتش را بوسید و 
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گرفت و در کنار خود نشاند و با حالتی شاد و سرزنده جویای حالش گردید. فرزین حتا تصورش را هم نمی کرد که 

پذیرایی گرم و صمیمانه ی پدر بر طبق نقشه های خدعه آمیز و ریاکارانه ای صورت گرفته باشد. در آن لحظات با 

قر سرگرم گفت و گو با میهمانان پدر گردید و برای دقایقی توجه اش به خانم فوق العاده زیبایی رفتاری متین و مو

که در جمع میهمانان همانند شمعی فروزان می درخشید و جذابیتش چشمها را خیره می کرد، جلب شد و پس از آن 

 با حالتی عادی با پدر گفت و گو کرد.

کت و گزارش کار فرزین مطلع شود اما یعقوبی مثل همیشه میدان را از همه ایران منش مایل بود بیشتر از باب شر

 ربود و به تملق گویی پرداخت و از فرزین به سبب پذیرفتن دعوت پدر و حضور در جمع شان تشکر کرد:

فرزین خان خوشحالم که دوباره سرکار را مالقات می کنم. همنشینی و مجالست با جناب عالی همواره مایه ی  -

 مباهات بنده بوده و از افتخاراتم به حساب می آید.

 فرزین تبسمی کرد و دوستانه پاسخ داد:

 ممنونم آقای یعقوبی، شما همیشه نسبت به من لطف دارید. بنده هم مشتاق دیدار حضرت عالی بودم. -

 یعقوبی سیگاری به او تعارف کرد و ادامه داد:

ارم، باور بفرمایید چنان مجذوب شخصیت واالی سرکار شدم که هیچ چیز مرا به بنده قلباً به شما ارادت خالصانه د -

اندازه ی دیدارتان خشنود نمی کند. امیدوارم این دیدارها همیشه تداوم داشته باشد و بنده از فضل و کماالت جناب 

 عالی بهره مند شوم.

 نمی دانم.قربان شرمنده می فرمایید، بنده خودم را شایسته ی این همه لطف  -

این هم نموداری از طبع واالی سرکار است که در کمال خضوع و خشوع محسنات و سجایای اخالقی خودتان را از  -

 حاضران پوشیده می دارید. فروتنی سرکار قابل تحسین است.

 سپس رو به ایران منش کرد و با همان لحن چاپلوسانه اش افزود:

ین فرزند شایسته و ارجمندی را در دامان پر مهرتان پرورش دادید و افتخار بنده به شما تبریک می گویم که چن -

می کنم که به عنوان یک دوست حقیر در جمع شما محشور شدم. آرزوی قلبی من این است که هرگز کدورت و 

 مفارقت بر این جمع دوستانه و صمیمی سایه نیفکند و همواره لحظاتتان سرشار از خوشی و شادکامی باشد.

ایران منش می دانست که یعقوبی با نوشیدن چند گیالس مُسکر، دچار زیاده گویی و پر حرفی شده و کنترل زبان 

خود را از دست داده است. تعارف مبالغه آمیز و افراطی او چندان هم برایش خوشایند نبود اما از آنجایی که برای 

و خودنمایی های او را متناسب با شرایط موجود می  پیشبرد مقاصدش به وجود این مرد حراف و چاپلوس نیاز داشت

 دید، مالحظه کاری پیشه کرد و خاموش ماند.

یعقوبی که در امر پذیرایی ماهر و کار کشته بود آستینها را باال زد و سرگرم پذیرایی گشت. دقایقی بعد کارتهای 

 گو بود اظهار داشت:بازی را به دست گرفت و خطاب به فرزین که با میهمانان در حال گفت و 

 فرزین خان، امیدوارم امشب کم لطفی را کنار بگذارید و همانند سابق حریف میدان نبرد باشید. -

 ایران منش به طعنه گفت: 

 فرزین مدتهاست که به صومعه پناه برده و تفریحات همیشگی ما را تحریم کرده است! -

 ی پیشدستی کرد و بی درنگ گفت: لبهای فرزین جهت ادای پاسخ گشوده شد اما یعقوب
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گردهمایی شبانه ی ما برای رفع کسالت ناشی از فعالیتهای خسته کننده ی روزانه ی ماست. این قبیل تفریحات  -

برای روحیه ی افرادی چون ما نشاط آور است و هیچ خدشه و زیانی به زندگی داخلی ما وارد نمی سازد. به نظر شما 

 این گونه نیست؟

در دادن پاسخ اندکی تعلل کرد اما یعقوبی با لحنی فریبنده از او تقاضا کرد در بازی آنها شرکت جوید و بر فرزین 

صمیمیت محفل بیفزاید. از آنجایی که فرزین جوان آداب دانی بود و از دسیسه ها و انحرافات فکری یعقوبی آگاه 

راین خود را پیش کشید و ورقها را به دست گرفت. نبود بهتر دید که برای خوشایند پدر همرنگ جماعت بشود، بناب

در آن لحظه تنها موضوعی که در اندیشه اش راه نداشت فکر مهشید بود که با دلواپسی انتظار آمدنش را می کشید تا 

 از برخورد و واکنش ایران منش آگاه شود.

ار خود درآورده بود. او هاله را به یعقوبی با پیش کشیدن مباحث در خور توجه ی حاضران، فرزین را در بند و حص

عنوان یکی از منسوبین خود به فرزین معرفی کرد و آن دو در محیطی کامالً دوستانه با یکدیگر به گفت و شنود 

پرداختند. بازی و سرگرمی آنها تا طلوع آفتاب ادامه داشت و فرزین هیچ نمی دانست که چگونه شب را به روز 

ود که همسرش تمام طول شب را به انتظار آمدنش سپری کرده و دقایقی دیده بر هم رسانده است. غافل از آن ب

 ننهاده است. پس از هفته ها، این نخستین بار بود که لب به مشروب می زد و قمار می کرد.

با طلوع آفتاب میهمانان ایران منش یکی پس از دیگری منزلش را ترک کردند و فرزین پس از لختی استراحت که 

خواب کوتاه مدتی انجامید از بستر برخاست. وقتی به خود آمد و حالت خماری از سرش پرید ندامت و پشیمانی  به

به سراغش آمد و یک باره به یاد مهشید و قول و قرارهایی که با او نهاده بود افتاد. همان دم منزل پدر را ترک کرد و 

ی کرد و دهانش تلخ و خشک شده بود. سیگاری روشن کرد سوار بر اتومبیل با سرعت از آنجا دور شد. سرش درد م

 و به فکر فرو رفت.

وجدانش به او نهیب می زد و حاالت پشیمانی سر تا سر وجودش را آکنده بود. از خودش بیزار بود و احساس ضعف 

انحطاط و  و زبونی می کرد. می دانست که به سرحد پستی و رذالت رسیده و از جاده ی عفت و پاکی به بیراهه ی

ظلمت سقوط کرده است. آنچنان از عملکرد و ماحصل رفتارش شرمسار و خشمگین بود که دلش می خواست سرش 

را به دیوار کوبیده و مغز خود را پریشان کند با خود می اندیشید که دیگر با چه رویی می تواند به دیدگان نجیب و 

ی به یاد مهشید و یکدلی و صداقت او می افتاد بغض آرزومند همسرش بنگرد و ادعای شرف و وجدان کند. وقت

 گلویش را می فشرد.

هنوز چند ماهی از ازدواج آنها نگذشته بود اما در طی همین مدت کوتاه او ماهیت زشت و کثیف خود را رو کرده و به 

یده ی اغماض زن نجیب و وفادارش خیانت روا داشته بود. حتا اگر مهشید از گناهش می گذشت و خطایش را به د

می نگریست، او قادر نبود خودش را ببخشد و وجدان منفعل خود را تسکین دهد... همچنان اتومبیل می راند و در دل 

هزاران بار خود را نکوهش می کرد. از فرط شرمساری قادر نبود به منزل برگردد حتا مایل نبود به سرِ کارش حاضر 

 و بر خود لعن و نفرین می فرستاد. شود، بی هدف خیابانها را پشت سر می نهاد

تا آن لحظه کمترین شک و شبهه ای نسبت به اقدامات پدر و یعقوبی در مخیله اش راه نیافته بود و گمان نمی برد که 

وقایع و رخداد شب قبل با نقشه ی حساب شده و از قبل طراحی شده پدر مرتبط باشد. شب زنده داری و پذیرایی از 

ال جزء الینفک برنامه های ایران منش به حساب می آمد و فرزین خطای خود را ناشی از عدم دوستان معلوم الح

تعادل، مصرف بیش از حد مشروب و تسلط قوای اهریمنی می دانست و مسئولیت آن را به پای خود می نوشت. اگر 
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گذاشت و برای همیشه با ذره ای نسبت به حیله های پدر بدگمان می شد شاید هرگز دوباره قدم به آن خانه نمی 

پدری که قصد برهم زدن زندگی زناشویی اش را داشت قطع مراوده می کرد اما از آنجایی که هنوز به نقشه های پلید 

 و شیطانی پدر پی نبرده بود او را در این ماجرا پاک و مبرا می دانست.

ل راند و عاقبت ضعف و خستگی بر او با وجود کسالتی که بر جسمش عارض شده بود تمام روز را بی هدف اتومبی

غلبه یافت. شاید می توانست از شهر بگریزد و خود را در مکان دور افتاده ای مخفی کند اما از وجدان مشوش خود 

گریزی نداشت و سایه ی شرم و ندامت بر وجودش چنگ انداخته بود. عاقبت حوالی عصر اتومبیل را مقابل 

رفع گرسنگی، نیاز به استراحت کوتاه مدتی داشت تا قوای تحلیل رفته اش را دوباره رستورانی متوقف کرد. عالوه بر 

بازیابد. وارد رستوران شد و غذایی سفارش داد. به رغم گرسنگی شدید اشتهای زیادی به خوردن نداشت. چند لقمه 

 که خورد، حالش دگرگون شد و بی درنگ به طرف دستشویی دوید.

یز غذاخوری قرار گرفت و لیوانی آب نوشید، سپس سفارش یک ظرف سوپ داد. وقتی لحظاتی بعد دوباره پشت م

پیشخدمت سوپ داغ را مقابلش گذاشت چند قاشق از آن را فرو داد و احساس کرد به هیچ وجه میلی به خوردن 

انست که ندارد. صورت حسابش را پرداخت کرد و از رستوران خارج شد. دیگر بیش از آن تأخیر جایز نبود، می د

مهشید به شدت نگران و دلواپس اوست و از غیبت طوالنی او پریشان خاطر است. با این که از برخورد مهشید 

 احساس شرم و خجالت می کرد اما ترجیح داد به منزل بازگردد و او را از نگرانی دربیاورد.

 

* * * 

 

م به در دوخته بود. گاه طول و عرض اتاق را پیموده مهشید تمام طول شب را در انتظار بازگشت او بیدار مانده و چش

و گاه از پنجره به داخل خیابان سرک می کشید. گاهی هم روی کاناپه به حالت نشسته چرت می زد. وقتی سپیده 

صبح از پنجره ی اتاق سر برآورد و روشنی روز بر همه جا حاکم گشت از بازگشت فرزین مأیوس گردید و همانجا 

ساعتی به خواب رفت. ساعت ده صبح با شنیدن صدای زنگ تلفن یکباره از جا جست. نگاهی به ساعت روی مبل چند 

 دیواری انداخت و به تصور این که فرزین است گوشی را برداشت.

با شروع مکالمه دریافت که گرفتار یک مزاحم تلفنی شده است. از شدت خشم و خستگی به وی پرخاش کرد و 

گذاشت. بلند شد و به دستشویی رفت آبی به دست و صورت خود زد تا خواب و کسالت را از گوشی را سر جای خود 

خود دور کند سپس گوشی تلفن را برداشت و شماره ی شرکت را گرفت. با وجود نگرانی و ناراحتی از عدم بازگشت 

ب را در منزل پدرش فرزین، سعی کرد بر خود مسلط شده و لحن مهربانی به خود بگیرد. می دانست که فرزین ش

گذرانده است. هر چند که از این رفتار او مکدر بود اما مایل نبود او را مورد بازخواست قرار دهد و از اعمالش انتقاد 

 کند.

با تمام وجود به فرزین عشق می ورزید و رضای خود را در رضای او می دانست. به خود دلداری می داد که یک شب 

و سپری کردن اوقات خود با پدر نمی تواند عامل و انگیزه ای برای ایجاد اختالف و  دور بودن فرزین از منزل

ناسازگاری بین او و شوهرش گردد. برای فرزین این حق را قایل بود که پس از ماهها اختالف شبی را با پدرش 

نداده و موجب نگرانیش شده بگذراند اما از این نکته دلگیر بود که چرا نیامدن خود را به وسیله تلفن به وی اطالع 

است. بعد خود را متقاعد کرد که البد امکان تماس تلفنی وجود نداشته و فرزین درگیر کارهای پدرش بوده است. 

وقتی تماس با شرکت برقرار شد منشی شرکت به او اطالع داد که آقای معاون امروز سر کارش حاضر نشده و تا آن 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – مردابنیلوفر 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

7 8  

 

ه است. مهشید از او تشکر کرد و تذکر داد که در صورت آمدن فرزین به وی لحظه هیچ تماسی هم با شرکت نگرفت

اطالع دهد که حتماً در اسرع وقت با منزلش تماس حاصل کند سپس خداحافظی کرد و مکالمه را قطع نمود. عدم 

 حضور فرزین در شرکت و بی خبری کارکنانش بر نگرانیش افزود و دلش شور افتاد.

قات خود را سپری کرد تا این که فرزین با چهره ای افسرده و سر و وضعی نامرتب و آشفته تا عصر با دلشوره او

وارد منزل گردید. مهشید شادمان به جانب او دوید اما با دیدن حال نزار و پریشان او حیران شد و با تعجب سر تا 

 پایش را برانداز کرد.

 ؟سالم فرزین. چی شده؟ چرا به این حال و روز درآمدی -

فرزین خود را تا کنار مبل کشاند و روی آن ولو شد. کتش را گوشه ای انداخت. گره ی کراواتش را شل کرد و با 

 چشمانی مات و بی فروغ به نقطه ای خیره شد. سکوت او مهشید را بیشتر نگران کرد پس کنارش نشست و پرسید:

 نمی گویی؟!فرزین اتفاقی افتاده؟ خدای نکرده تصادف کردی؟ چرا چیزی  -

فرزین کالفه و پریشان دستی به صورت و موهایش کشید. سیگاری از جیبش بیرون آورد و با دستانی مرتعش آن را 

 روشن کرد. چند پک محکم به سیگارش زد و بدون آن که مهشید را نگاه کند جواب داد.

 چیزی نشده مهشید آرام باش. باید با تو صحبت کنم. -

است و به سرعت در آشپزخانه شربتی آماده کرد و داخل پارچ ریخت و پارچ و لیوان را به مهشید از کنارش برخ

 دست گرفت و نزد او بازگشت. لیوان را پر کرد و به دستش داد سپس کنارش نشست و گفت: 

 بیا این را بخور و گلویی تازه کن. رنگت خیلی پریده انگار ضعف کردی!  -

جای نوشیدن آن را روی میز گذاشت. یکباره دستهای مهشید را گرفت، در چشمهایش فرزین لیوان را گرفت اما به 

 زُل زد و با لحنی که اندوه و ندامت از آن می بارید گفت: 

مهشید مرا ببخش، من از دیدن روی تو شرم دارم. من آدم پست و کثیفی هستم که لیافت زن خوب و نجیبی چون  -

 تو را ندارم من... من...

 دستهای او را تکان داد و پرسید: مهشید

 این چه حرفیست فرزین، چی به سرت آمده؟ چرا اینقدر مشوش و آشفته ای؟ به من بگو چی شده. -

 حلقه ای از اشک چشمان فرزین را پر کرد. با استیصال گفت: 

ای به تو بدهم. من شرم  لعنت بر من مهشید، نمی دانم در قبال عمل زشتی که از من سر زده چه توضیح قانع کننده -

 دارم به چشمان تو بنگرم.

 هیچ سردرنمی آورم! آخر چه اتفاقی افتاده؟ مگر تو چکار کردی؟ -

 بدترین و زشت ترین کارهای ممکنه را مرتکب شدم. کاری کردم که شهامت ابراز آن را ندارم. -

با مالطفت موهای روی پیشانی او را مرتب فرزین آشکارا می لرزید و سیگارش در زیرسیگاری دود می شد. مهشید 

 کرد و گفت: 

فرزین تو حالت هیچ خوب نیست بهتر است کمی استراحت کنی، بعداً هم می توانی برایم توضیح بدهی. لطفاً کمی  -

 آرام بگیر و همین جا استراحت کن.

 فرزین مقاومت کرد، دست او را محکم گرفت و گفت: 
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بزنم. بگذار هرچه در دل دارم بیرون بریزم و سبک بشوم. مهشید من خجالت زده هستم  نه مهشید بگذار حرفم را -

 و نمی دانم با چه زبانی از تو عذرخواهی کنم. اتفاقی که بین ما واقع شد قابل توجیه و تفسیر نیست. دیشب، دیشب...

 ان گفت: مهشید انگشت اشاره ی خود را به نشانه ی سکوت روی لبهای او گذاشت و لبخندزن

 می دانم عزیزم، می دانم. -

 فرزین دست او را از لبهای خود دور کرد و به تندی جواب داد:

 نه مهشید، تو هیچ چیز نمی دانی. -

 مهشید با خونسردی و ساده دلی گفت: 

هستی و اصالً مهم نیست که شب را به منزل نیامدی، من فقط کمی نگرانت شدم اما می دانستم که جای مطمئنی  -

 خدای نکرده اتفاقی برایت نیفتاده.

نه مهشید، من دیشب گرفتار اهریمن شده بودم. پدر و دوستانش مرا فریفته بودند، نمی دانستم وقتی به آنجا می  -

روم چه چیزی انتظارم را می کشد. من به تو قول داده بودم هرگز لب به مشروب نزنم و طرف قمار نروم. قول داده 

لسی ننشینم که زن جوان و غریبه ای در آن حضور داشته باشد. مهشید من به تعهداتم در قبال تو عمل بودم در مج

نکردم و نشان دادم که آدم بی اراده ای هستم، اما به خدا قسم من از نفس قضیه آگاه نبودم. همه ی اینها نقشه های 

 ت بین من و تو فاصله ایجاد کند.پدرم بود، او با وسیله قرار دادن یک مار خوش خط و خال سعی داش

فرزین صورتش را میان دستهایش پنهان کرد. چشمان مهشید از فرط ناباوری گرد شده بود و حتا پلک هم نمی زد. 

سخنان بهت آور فرزین غافلگیرش کرده و خون در عروقش منجمد شده بود. چقدر از ایران منش نفرت داشت. 

 ه ای که شده خوشبختی و سعادت آنها را متالشی کند.این مرد در صدد بود تا به هر وسیل

 فرزین سیگار دیگری روشن کرد، چند پُک محکم به آن زد و ادامه داد:

من می دانم که پشت پا به قول و قرارهایم زدم و به گذشته ی کثیف خودم بازگشتم. من خودم را محکوم اعالم می  -

تم. مهشید از این جریان متأسفم و به شرافتم قسم می خورم که کنم و معترفم که رذل و ضعیف و بی اراده هس

 خطایم را جبران کنم.

فرزین لیوان شربت را برداشت و آن را به سرعت سر کشید. چند پک محکم به سیگارش زد و دوباره سرش را میان 

اراحتیش باشد پس مچ دستهایش گرفت. مهشید چنان به او عالقه داشت که حتا در آن شرایط هم حاضر نبود شاهد ن

 دستش را نوازش کرد و با مالیمت گفت: 

عزیزم لطفاً آرام باش. سعی کن ماجرای دیشب را فراموش کنی. من برایت احترام زیادی قائلم و میل ندارم تو را  -

 این همه عصبی و نگران ببینم. همه ی ما ممکن است مرتکب خطا شویم.

 ولی من... -

 شش کن.خواهش می کنم فرامو -

 مهشید تو یک زن معمولی نیستی، تو فرشته ای. من آدم خوش شانسی هستم که همسری چون تو دارم. -

عزیزم من آنقدرها هم که تو تصور می کنی آدم خوبی نیستم اما این را می دانم که دیوانه وار دوستت دارم و تا  -

 از داری، اعصابت تحمل این همه ناراحتی را ندارد.پای مرگ به تو وفادارم. تو در حال حاضر فقط به استراحت نی

 فرزین آهی کشید و درون مبل فرو رفت. سرش را به پشتی مبل تکیه داد و زیر لب زمزمه کنان گفت: 

 از صبح تا به حال چیزی نخوردم، فقط اتومبیل راندم و در خیابانها پرسه زدم. -
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برمی گشتی و استراحت می کردی. حاال چیزی میل داری بیاورم  کار خوبی نکردی عزیزم، باید سریعاً به منزل -

 بخوری؟ فکر می کنم از گرسنگی ضعف کرده باشی.

 نه اصالً گرسنه نیستم. دیشب در نوشیدن مشروب زیاده روی کردم. االن معده ام آشوب است و سرگیجه دارم. -

ی کاناپه قرار داد. با فشار دست فرزین را وادار به مهشید بی درنگ برخاست. کوسن ها را به کناری نهاد و بالشی رو

 دراز کشیدن کرد و گفت: 

 همین جا استراحت کن. وقتی بیدار شدی می بینی که حالت کامالً خوب شده. -

 فرزین دراز کشید. دست او را گرفت و گفت: 

 بگو که مرا بخشیدی، بگو که از من متنفر نیستی. -

 ید و پاسخ داد:مهشید به آرامی او را بوس

 لطفاً بخواب، به هیچ چیز فکر نکن و فقط بخواب. -

فرزین پلکهای سنگینش را روی هم نهاد و بی اختیار خوابش برد. مهشید پرده ها را کشید و سالن را تا حدی تاریک 

ه رو به خیابان کرد. دو شاخه ی تلفن را هم از پریز خارج کرد و پاورچین پاورچین به اتاقی دیگر رفت. کنار پنجر

 ایستاد و از پشت شیشه به ساختمانهای سر به آسمان کشیده ی اطراف چشم دوخت.

 

* * * 

 

02 

 

 در من غم بیهودگی ها می زند موج

 در تو غروری از توان من فزونتر

 در من نیازی می کشد پیوسته فریاد

 در تو گریزی می گشاید هر زمان پر

 ت نمی رُستای کاش در خاطر گُلِ مهر

 ای کاش در من آرزویت جان نمی یافت

 ای کاش دست روز و شب با تار و پودش

 از هر فریبی رشتۀ عمرم نمی بافت

 اندیشۀ روز و شبم پیوسته این است

 من بر تو بستم دل؟

 دریغ از دل که بستم

 افسوس بر من، گوهر خود را فشاندم

 در پای بت هایی که باید می شکستم

 طرات روزهای گرم و شیرینای خا

 دیگر مرا با خویشتن تنها گذارید

 در این غروب سردِ دردانگیز پاییز
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 با محنتی گنگ غریبم واگذارید

 اینک دریغا آرزوی نقش بر آب

 اینک نهال عاشقی، بی برگ و بی بَر

 در من،

 غم بیهوده گی ها می زند موج

 در تو، غروری از توان من فزونتر

 ن حمید مصدق()شادروا

 

و روز بعد از این جریان در حالی که فرزین روال عادی زندگی خود را طی می کرد و به تدریج می رفت که ماجرای 

آن شب کذایی را به فراموشی بسپارد، ایران منش که هنوز نتیجه ی دلخواه را کسب نکرده بود درصدد برآمد تا 

 آنجا بکشاند اما یعقوبی با این پیشنهاد مخالفت کرد و اظهار داشت: بزمی دیگر مهیا کرده و فرزین را دوباره به

ما نباید به طور مستقیم وارد عمل بشویم و ظن و گمان او را نسبت به خود برانگیزیم بلکه باید کامالً محتاطانه گام  -

 برداریم.

 ایران منش عجوالنه جواب داد:

 ود.اما من مایل نیستم ماجرا به همین جا ختم ش -

این را به خوبی می دانم. من به شما قول دادم اسباب جدایی آن زن و شوهر را فراهم آورم و بر عهد و قرار خود  -

پایبندم اما اعتقاد من این است که سنجیده و حساب شده عمل کنیم. اگر کمترین تردیدی از سوی شما در دل 

یب ما می گریزد و دسترسی و نفوذ دوباره به او مشکل می فرزین ایجاد شود مانند آهویی گریز پا از دام مکر و فر

 شود.

 پس می گویی از چه راهی وارد شویم؟ -

برای تنوع هم که شده بهتر است هاله را به سراغ او بفرستیم. از اینجا به بعد تنها اوست که باید حیله های زنانه ی  -

جلب کند و در این صورت چیزی به حساب ما نوشته نمی  خود را به کار گیرد و توجه و نیاز فرزین را به سوی خود

 شود.

 پس خودت ترتیبش را بده. -

یعقوبی با حواله ی بانکی که از سوی ایران منش به او واگذار شده بود به دیدن هاله رفت و وی را به وظایف خود 

بود برای اجرای مراحل بعدی نقشه آشنا کرد. بعدازظهر روز بعد هاله در حالی که خود را به بهترین وجهی آراسته 

اش به سراغ فرزین رفت. نیم ساعت پیش از آمدن فرزین به منزل، مهشید که آماده بود بعد از بازگشت شوهرش 

به اتفاق هم به منزل دایی رضا بروند با شنیدن زنگ در آن را گشود و از دیدن زن جوان و زیبایی که سراغ شوهرش 

 تی شد.را می گرفت غرق حیرت و شگف

هاله بدون هیچ توضیحی به وی اظهار داشت که با فرزین کار مهمی دارد و پیش از آن که مهشید واکنشی نشان دهد 

و یا وی را به داخل دعوت کند با بی پروایی او را کنار زد و داخل هال گردید. با نگاه خود به تفحص پرداخت و 

ی از مبلها نشست و بی اعتنا به حضور مهشید که حیرت زده یکسره راه سالن پذیرایی را در پیش گرفت. روی یک

این زن ناشناس را می پایید و از رفتارش دچار گیجی و سردرگمی شده بود، سیگاری از کیفش خارج کرد، آن را 
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گوشه ی لب نهاد و با فندکش سیگار را روشن کرد. با عشوه گری دودش را به هوا فرستاد و به اطراف چشم گرداند. 

ید نمی دانست این زن کیست و چه منظوری از مالقات شوهرش دارد، حتا یک درصد هم به ذهنش خطور مهش

نکرده بود که او همان زنی باشد که شبی را با همسرش به صبح رسانده است. رفتار مرموز و سؤال برانگیز زن 

د. یقین داشت که فرزین توضیح برایش معمایی شده بود با این وصف با میوه و شربت به پذیرایی از او مشغول ش

 قانع کننده ای برایش خواهد داشت. سپس از زن پرسید:

 عذر می خواهم اگر جسارت نباشد می خواهم علت مالقات با آقای ایران منش را بدانم. -

 هاله نگاه تند و تیزی به او انداخت و پاسخ داد:

 کار من به مسایل خانوادگی مرتبط نیست. -

 ا نباخت و با خونسردی پرسید:مهشید خود ر

 البد از بستگان ایشان هستید؟ -

 خیر خانم. -

 پس البد برای انجام کاری در رابطه با شرکت تشریف آوردید؟ -

 هاله با کبر و غرور براندازش کرد، پوزخندی بر لبش نقش بست و با لحنی توهین آمیز جواب داد:

 آیا موظفم به شما توضیحی بدهم؟ خیر، کار من کامالً جنبه خصوصی دارد. -

 مهشید سری تکان داد و گفت: 

 اگر مایل نیستید جواب دهید دیگر از شما چیزی نمی پرسم. -

 زن با وقاحت جواب داد:

 بله، اینطوری بهتر است. -

 بعد دوباره سر تا پای او را با حالتی خریدارانه برانداز کرد و پرسید:

 شما همسر ایشان هستید؟ -

 بله. -

 هاله پوزخندی زد و گفت: 

 حدس می زدم! به من گفته بودند که ایشان آدم خوش سلیقه ای هستند و ظاهراً که اینطور است. -

مهشید از سخنان او سر درنمی آورد. تا دهان گشود که چیزی بگوید صدای باز و بسته شدن در به گوشش رسید. از 

 شد. سیگارش را در زیرسیگاری خاموش کرد و گفت:  جا برخاست و زن هم از روی مبل بلند

 گویا تشریف آوردند.  -

مهشید به نشانه ی تأیید سرش را تکان داد و خواست به جانب در برود و از شوهرش استقبال کند اما زن پیشدستی 

شد و رنگ باخت. هاله به  کرد و زودتر از او خود را به فرزین رساند. فرزین از دیدار غیرمنتظره ی او کامالً غافلگیر

 او نزدیک شد و با عشوه گری گفت: 

 روز بخیر آقای ایران منش. -

 و دستش را به طرف او دراز کرد. فرزین با تردید به همسرش نگریست و دست هاله را به ناچار فشرد و گفت: 

 عصر بخیر خانم. -

 مهشید به همسرش سالم کرد و گفت: 
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 شما بودند.این خانم منتظر آمدن  -

و چنان نگاه خیره و پرسشگری به فرزین انداخت که سرخی شرم بر گونه ی او نشست. فرزین رو به هاله کرد و با 

 اکراه گفت: 

 خیلی خوش آمدید اما اجازه می دهید انگیزه ی این مالقات را از حضورتان درخواست کنم؟ -

 هاله پوزخندی زد و موذیانه گفت: 

ش انتظار چنین برخوردی را از جانب شما نداشتم. سابق بر این رفتارتان با من طور دیگری بود. البد آقای ایران من -

 حضور همسرتان باعث این بی مهری و کم لطفی شده!

 فرزین سری تکان داد و با ناراحتی گفت: 

 بنده منظور سرکار را نمی فهمم. -

 ا گرفت و در حالی که سعی در دلبری داشت گفت: هاله خود را بی پروا به او چسباند، زیر بازویش ر

 البد به همسرتان نگفتید که من نامزد جناب عالی هستم! درست حدس زدم؟ -

ناله ی خفیفی از گلوی مهشید خارج شد. فرزین نگاهی به چهره ی مات و رنگ پریده ی مهشید انداخت، سپس 

 بازوی خود را از دست زن بیرون کشید و به تندی گفت: 

 که این طور! حاال به علت تشریف فرمایی سرکار پی بردم. -

مهشید چند قدم از آنها فاصله گرفت و به دیوار تکیه داد. تمام وجودش از ناراحتی و حس حسادت می لرزید و یارای 

برهم  ایستادن نداشت و با دقت به رقیب زیبا و فتنه انگیز خود می نگریست. حدس می زد که چه کسی او را مأمور

زدن آرامش زندگی اش کرده است اما زبان در دهانش قفل شده بود و قدرت بیان افکار و اندیشه اش را نداشت. 

 فرزین در آپارتمان را گشود. رو به زن کرد و گفت: 

. بنده سرکار خانم الزم می دانم به شما تذکر بدهم که اگر برای منظور خاصی به اینجا آمدید کامالً در اشتباه هستید -

به جز همسرم به زن دیگری عالقه ندارم و قاطعانه اعالم می کنم که برخورد کوتاه آن شب من و شما که در حد 

گفت و گوهای دوستانه و معمولی بود، معلول غفلت و ناخودآگاهی بنده بود و به شما قول اکید می دهم که هرگز 

 ما را تنها بگذارید. چنین حماقتی از جانب من تکرار نخواهد شد. حاال لطفاً

هاله خیره خیره نگاهش کرد، در نی نی چشمانش چیزی بود که قلب فرزین را تکان داد. چشمان این زن افسونگر 

 حقیقتاً جادو می کرد. زن گفت: 

 من شما را فردی جنتلمن و مبادی آداب می دانستم و تصور می کردم با انسان متشخص و محترمی مواجه هستم. -

 به جانب در اشاره کرد و گفت: فرزین 

برایم مهم نیست که شما درباره ی من چگونه می اندیشید و چه تصوری از من دارید. حاال خواهش می کنم از اینجا  -

 بروید و فراموش کنید که زمانی مرا می شناختید.

 قف کرد و به آرامی گفت: هاله در حالی که چشم از او برنمی داشت چند قدمی به جانب در رفت، مقابل فرزین تو

 متأسفم آقا، ادب و نزاکت حکم می کرد که مرا حداقل به نوشیدن یک فنجان قهوه دعوت می کردید، روز بخیر. -

سپس با نخوت از در گذشت و حتا به پشت سر خود هم ننگریست. آتشی که نگاه سوزان او در دل فرزین ایجاد 

در را بست و به سوی مهشید که همچنان به دیوار تکیه داده و با اندوه به  کرده بود قابل توصیف نبود. با خونسردی

 آن صحنه می نگریست گام برداشت، زیر بازویش را گرفت و به نرمی گفت: 
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 متأسفم عزیزم. فکر نمی کرم چنین وضعی پیش بیاید. -

برانگیخته بود. فرزین با  مهشید سعی کرد لبخند بزند، حضور این زن اعصابش را برهم زده و حس حسادتش را

توجه به وضع روحی او کوشید به جبران خطای خود بپردازد. وی را در آغوش گرفت، سرش را به سینه چسباند و 

 گفت: 

تو نباید خودت را ببازی. مطمئن باش من هنوز عاشقت هستم و تو را از دل و جان می پرستم. حاال بهتر است  -

به خودمان بپردازیم. قرار بود امشب به منزل دایی رضا برویم، اگر آماده هستی  موضوع آن زن را فراموش کرده و

 همین االن حرکت می کنیم.

 مهشید خود را از آغوش او بیرون کشید، به طرف مبل رفت و خود را درون آن انداخت و به سردی گفت: 

اثر نامطلوبی بر اعصابم گذاشته به طوری  من نمی خواهم از تو گله و شکایت کنم اما قبول کن که مالقات این زن -

که احساس می کنم مشاعرم را از دست دادم. اصالً حال و حوصله ی بیرون رفتن ندارم، ترجیح می دهم کمی تنها 

 باشم.

 فرزین خود را به او رساند و کنارش نشست. دستهای او را به دست گرفت و با مهربانی گفت: 

خطایی که از بابتش عذرخواهی هم کردم سرزنش می کنی. تقصیر من است که این زن  تو عمالً داری مرا به خاطر -

به اینجا آمده؟ مگر من او را دعوت کرده بودم؟ به خاطر ندارم که حتا آدرس آپارتمان را به او داده باشم. ببین 

ع را فراموش کنی. باید به مهشید من صادقانه اعتراف می کنم که عمل نکوهیده ای انجام دادم اما تو باید آن موضو

من اعتماد داشته باشی و بدانی که دیگر هرگز مرتکب خطا و لغزش نخواهم شد. عمل خودسرانه ی آن زن را هم 

نباید به پای من بنویسی. خدا گواه است من کمترین اطالعی از آمدن او به اینجا نداشتم و تصور نمی کردم روزی او 

 را در خانه ی خود ببینم.

 د سرش را بر شانه ی او گذاشت و گفت: مهشی

 می دانم و از این بابت اطمینان خاطر دارم. مرا ببخش که برای لحظاتی دچار خشم و حسادت شدم. -

 فرزین متحیرانه پرسید:

 حسادت! چرا حسادت؟ -

 ر است.بله فرزین، من نسبت به آن زن حسادت می ورزم. اعتراف می کنم که او از من زیباتر و قشنگت -

نه مهشید این حرفها را نزن، من یک تار موی تو را با دنیایی عوض نمی کنم. قبول دارم که او فوق العاده زیبا و  -

طناز است اما نجابت و صداقت تو را ندارد. تو زن پاکدامن و عفیفی هستی و همه ی زندگی مرا تشکیل می دهی. 

 جالب و شنیدنی داریم که برای هم بگوییم. لطفاً او را فراموش کن ما به قدر کافی حرفهای

تبسمی بر لبان مهشید جای گرفت. به قدر کافی از سخنان شوهرش قانع شده و تسکین خاطر یافته بود و دیگر 

 موردی برای قهر و اعتراض نمی دید. همان موقع برخاست و به اتفاق فرزین عازم منزل دایی رضا گردید.

 

* * * 

 

یفای نقش خود مبالغ هنگفتی از ایران منش دریافت کرده بود به رغم بی اعتنایی و رفتار اهانت آمیز هاله که برای ا

فرزین، خیال عقب نشینی نداشت و درصدد بود تا به طریق دیگری او را جذب خود کند. یکی دو روز بعد حوالی ظهر 

القات گرفت و همان دم وارد دفتر کار به شرکت فرزین مراجعه کرد و به هر ترتیبی که بود از منشی او وقت م
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فرزین شد. گفت و گوی محرمانه و به نسبه طوالنی او با فرزین در پشت درِ بسته، ساعتی به طول انجامید پس از آن 

 هر دو به اتفاق هم از شرکت خارج شدند.

بود هنگامی که از از سوی دیگر مهشید که برای انجام معاینات پزشکی، صبح آن روز به پزشکش مراجعه کرده 

بیمارستان به منزل رسید با شادمانی به سوی تلفن رفت، گوشی را برداشت و شماره ی شرکت را گرفت. قصد داشت 

هرچه زودتر این خبر مسرت بخش را به فرزین هم اطالع دهد و او را از پدر شدن خود آگاه کند. منشی جوان 

سمت منتقل شده بود و دختر ساده لوح و حرافی بود وقتی شرکت که طی چند ماه اخیر از بخش دیگری به آن ق

مهشید سراغ آقای معاون را گرفت بدون آن که از عواقب سخنان خود آگاه باشد به وی اطالع داد که آقای معاون 

دقایقی قبل به اتفاق خانمی شرکت را ترک کرده است. وقتی مهشید بیشتر درباره مشخصات ظاهری آن زن 

ریافت که هاله به مالقات فرزین رفته و با هم از شرکت بیرون رفته اند. چنان از شنیدن موضوع کنجکاوی کرد، د

نگران شد که وقتی گوشی را گذاشت دقایقی به فکر فرو رفت و دیدگانش از اشک نمناک شد. یقین داشت که این 

ود خواهد افکند. با این که از وجود زن سرسخت و مقتدر با آن زیبایی فریبنده و خارق العاده اش فرزین را به دام خ

این رقیب آتش افروز احساس خطر می کرد اما از ایجاد بلوا و آشوب پرهیز داشت و می کوشید با متانت و 

 خونسردی مشکل خود را حل و فصل کند.

ان به مایل نبود تا شنیدن توضیحات کافی فرزین هیچ گونه قضاوت و پیشداوری ناعادالنه ای داشته باشد. همچن

فرزین اعتماد داشت و عشقش را باور می کرد. فرزین به او قول داده و سوگند یاد کرده بود که نسبت به او صادق و 

وفادار بماند و مهشید به خود تلقین می کرد که حقیقت جز این نمی تواند باشد. تا آمدن فرزین به طریقی خود را 

روی میز قرار داده بود که فرزین به مجرد نشستن آن را مشاهده سرگرم کرد. ورقه ی آزمایشگاه را تعمداً طوری 

کند. پس از اتمام کارهایش دوش گرفت و شیک ترین و خوش دوخت ترین لباسش را پوشید. مقابل آینه خود را به 

 بهترین وجه آراست و روی مبل به انتظار آمدن فرزین نشست.

به موقع او سبب شد تا مهشید افکار تردید آمیز و بدبینانه را فرزین مطابق معمول سر ساعت وارد منزل شد. آمدن 

از خود دور کرده و خیاالت باطل را از ذهن بزداید. با رویی گشاده به استقبالش رفت و بوسه ی گرم و محبت آمیزی 

و  نثارش کرد. برای نخستین بار از رموز عشوه گری بهره جست و به دلبری پرداخت. فرزین از نحوه ی برخورد

 طرز پوشش و آرایش او اندکی شگفت زده شد. تاکنون مهشید را در چنین حاالتی ندیده بود.

وقتی روی مبل نشست همان ابتدا برگه ی آزمایشگاه را دید. کاغذ را برداشت و با مطالعه ی آن پی برد که به زودی 

بار صورتش را با وجد و شادمانی  صاحب فرزندی خواهد شد. چنان ذوق زده شد که مهشید را در بغل گرفت و چند

بوسید و به وی تبریک گفت. آن شب به میمنت این اتفاق شادی آفرین شام را در رستوران لوکس و مجلل هتل 

شرایتون صرف کردند و اوقات خود را به شادی گذراندند. تا آن زمان مهشید فرصت نیافته بود موضوع هاله را 

تر رفتند مهشید با خونسردی و با لحنی که کمترین سوءظن و ابهامی در آن مطرح کند اما شب، هنگامی که به بس

 وجود نداشت گفت: 

ظهر که از بیمارستان به منزل رسیدم آنقدر از شنیدن خبر حاملگی خودم ذوق زده بودم که تصمیم گرفتم همان  -

 ی.موقع تلفنی این خبر را به تو بدهم اما منشی شرکت گفت که از شرکت بیرون رفت

 فرزین مکثی کرد و با خونسردی پاسخ داد:

 بله چند ساعتی برای شرکت در جلسه ی مهمی بیرون رفته بودم. -
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 پس تا آخر وقت اداری به شرکت برنگشتی؟ -

نه. جلسه تا وقتی که به منزل رسیدم هنوز ادامه داشت البته قرار بود من تا پایان جلسه آنجا حضور داشته باشم اما  -

 ردم ممکن است از تأخیرم نگران بشوی این بود که زودتر جلسه را ترک کردم.فکر ک

مهشید پی برد که فرزین از گفتن حقیقت طفره می رود و مایل نیست اسمی از هاله برده شود. نمی دانست صالح 

نه. احساس کرد  است تذکر خانم منشی را مبنی بر این که او با هاله از شرکت خارج شده، به فرزین یادآور شود یا

فرصت مناسبی را برای طرح قضیه انتخاب نکرده است زیرا فرزین خسته و خواب آلود بود به همین سبب موضوع را 

مسکوت نهاد و دیگر در این باب گفت و گویی انجام نداد. دروغ پردازی فرزین چنان ذهنش را دچار تشویش کرد 

 دست و پنجه نرم کرد. که تا ساعتی خوابش نبرد و با افکار پریشان خود

در روزها و هفته های آتی، فرزین به رغم تظاهر به وفاداری، به طور مرتب هاله را مالقات می کرد. مهشید جسته و 

گریخته از دیدارهای پنهانی آنها آگاه بود و به مدد حرافی و ساده انگاری خانم منشی درمی یافت که هاله گاهگداری 

رزین از آنجا خارج می شود و گاه اتفاق می افتاد که فرزین به بهانه ی شرکت در به شرکت می آید و همراه ف

جلسات اداری و انجام امورات شرکت دیر هنگام به منزل بازمی گشت. مهشید زنی نبود که برای یافتن آثار جرم و 

انه باشد و یا سر شانه سند خیانت، جیبهای لباس فرزین را جست و جو کند، به دنبال شماره تلفن و نامه های عاشق

کتش را برای پیدا کردن تار مویی زیر ذره بین بگیرد. با وجودی که کنجکاوی بی مورد به خرج نمی داد و در قبال 

 فرزین صبر و متانت پیشه کرد اما گذشت زمان واقعیتهای ناراحت کننده و رنج آوری را برمال می ساخت.

رفتار بود. همواره سعی داشت به وی ابراز عشق کند و عالقه و وفاداری فرزین همانند سابق با او مهربان و خوش 

خود را با الفاظ و عبارات شیرین و دلنشین به ثبوت برساند. با این که گاهی به مالقات پدرش می رفت اما اواخر شب 

ه، تردید و بدبینی خود را ملکف می دانست که نزد همسرش بازگردد و شب را در کنار او به صبح برساند. با این هم

مهشید را در برگرفته بود و می دانست که همسرش چیزی را از او پنهان می کند. موضوعی که هنوز برای فرزین در 

 اولویت قرار نداشت و چندان برایش دارای اهمیت و ویژگی نبود.

عی نمی کرد دانسته مهشید حضور رقیب را در زندگی خود حس می کرد و از وضع موجود رنج می برد. هیچ گاه س

های خود را با فرزین درمیان نهاده و با ترفندهای خاص خود مچ گیری کند. می دانست که دیر یا زود حقیقت 

آشکار خواهد شد و ماه از پشت ابرهای تیره رخ می گشاید و از آنجایی که به حفظ سالمت و کیان زندگی زناشویی 

بط او و فرزین ایجاد شده و زندگی اش دستخوش طغیان و آشوب اش اعتقاد داشت و مایل نبود تزلزلی در روا

گردد، همواره در برابر هجوم احساسش پایداری می کرد و با شکیبایی همه چیز را تحمل می کرد. اما این وضع 

دیری نپایید و توفان به سراغ زندگی اش آمد، همان زندگی ای که او با چنگ و دندان در حفظ و حراستش می 

ین اواخر فرزین بیشتر اوقات خود را در خارج از منزل سپری می کرد و بعضی از شبها تا صبح به خانه برنمی کشید. ا

گشت و همسر جوان و باردارش را که ماههای آخر بارداری را طی می کرد مورد بی مهری و کم توجهی قرار می داد. 

ی داد و برای غیبتهایش بهانه های واهی می تراشید، هرگز برای تأخیر یا نیامدنش عذری موجه و قابل قبول ارائه نم

 بهانه های انکار ناپذیری که مهشید را به هیچ وجه فریب نمی داد و قانع نمی کرد.

آنقدر به زندگی اش دلبستگی داشت که حاضر نبود حتا در آن شرایط که عواطف و امیالش نادیده گرفته می شد و 

مال می کرد لب به شکوه و شکایت بگشاید و همسرش را به دلیل خیانت زن ولگردی حریم زناشویی اش را لگد

ورزی به باد انتقاد بگیرد و با خشونت و قهر از حقش دفاع کند. فرزین با وجود مسامحه و اهمال در امر رسیدگی به 
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رد. روحیات همسرش، همچنان خود را مدافع حقوق خانواده اش می دانست و چهره ی واقعی خود را رو نمی ک

مهشید هیچ گاه نتوانست از اعمال و رفتار او سردربیاورد و به صحت و سقم ادعای فرزین در باب صداقت و وفاداری 

 پی ببرد.

چیزی که بر نگرانی مهشید می افزود و بر اعصابش ضربات مهلک و زیانبار وارد می آورد، موضوع تلفن کردن 

نه ی فرزین و هاله مطلع می کرد و هدف خود را خیرخواهی عنوان شخص ناشناسی بود که او را از مالقاتهای مخفیا

می کرد. مهشید آن مرد را نمی شناخت اما یقین داشت که این فرد از جانب ایران منش مأمور تخریب و ویران 

کردن زندگی او گشته است. حتا در آن شرایط هم موضوع را مسکوت نهاده و چیزی به فرزین ابراز نداشته بود اما 

 این وضع تا به کی می توانست ادامه داشته باشد، خودش نیز به آن واقف نبود.

 

* * * 

 

03 

 

 بال و پر ریخته مرغم به قفس

 تا گشایم پر و بال 

 پر پروازم نیست

 تا بگویم که در این تنگ قفس

 چه به مرغان چمن می گذرد

 رخصت آوازم نیست.

 )زنده یاد حمید مصدق(

 

ر خود، شروین را در شرایطی به دنیا آورد که همسرش بیشتر اوقات خود را صرف خوشگذرانی و شب مهشید پس

 زنده داری می کرد و کمتر به مسایل 

داخلی خود توجه می کرد. در این راستا، مهشید با غم و اندوه بی پایانش خو گرفته و جز با زن دایی اش که محرم 

ز دل از همه پوشیده می داشت و خأل حضور فرزین را با گرمی و حرارت اسرارش بود و سنگ صبور غمهایش، را

وجود کودکش پُر می ساخت. حتا تولد شروین هم نتوانسته بود فرزین را از رفتار غیرمتعارف خود بازدارد و این 

 فاصله را از میان بردارد.

می برد و اندوه روحی اش را با زن دایی هر زمان احساس یأس و پوچی بر وی مستولی می شد به منزل دایی رضا پناه 

قسمت می کرد. پیرزن دلداریش می داد. بار غم از شانه اش برمی گرفت و گاهی که تشویش و اضطراب مهشید به 

اوج خود می رسید زبان به مزمت می گشود و او را به خاطر سهل انگاری در کنترل شوهرش مالمت می کرد و 

 او گوشزد کند. هشدار می داد که وظایفش را به

تو زیاده از حد مالحظه ی او را می کنی و کوتاه می آیی، اگر قرار باشد که او همیشه خطا و سستی کند و تو هم  -

 همیشه چشم پوشی کنی هیچ وقت به نتیجه نمی رسی.

جرأت نمی زن دایی او به شروین عشق می ورزد و نسبت به من مهربان است، طوری احترام مرا نگه می دارد که  -

کنم رو در رویش بایستم و از رفتارهای خارج از منزلش انتقاد کنم. من می دانم زنی به جز من در زندگی اش وجود 
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دارد که اندک اندک جای مرا در قلبش می گیرد و سایه مرا کمرنگ جلوه می دهد اما به پاس احترامی که نسبت به 

 نتقاد آرامش موجود را خدشه دار کنم.او قائلم به خود اجازه نمی دهم با اعتراض و ا

تو دختر ساده دل و مهربانی هستی و او از همین ویژگی هایت به نفع خودش بهره می گیرد. نباید زندگی را  -

سرسری گرفت. اگر می خواهی که شوهرت دوباره به زندگی اش برگردد و فقط از آن تو باشد باید حس مسئولیت 

او را موظف گردانی که به وظایفش آشنا شود و به رابطه خود با زنان هرزه و هرجایی  پذیری را در او تقویت کنی و

خاتمه بدهد، این کار میسر نمی شود جز آن که دست از نرم خویی برداری و اندکی قاطعیت نشان بدهی. به گمانم 

 نمی شود.فرزین از آن تیپ مردانی باشد که تا زور و فشار و تحکم باالی سرش نباشد سر به راه 

برخالف نصایح و دل سوزیهای کالمی و گفتاری زن دایی، مهشید همچنان شکیبایی پیشه کرده و حالت انعطاف آمیز 

خود را حفظ می کرد. فرزین می دانست که رفتارهایش در همسرش ایجاد توهم و بدگمانی کرده است با این حال 

و بدون در نظر گرفتن احساسات مهشید رابطه ی خود را  هیچ کوششی جهت بهبود روابط عاطفی خود انجام نمی داد

 با هاله ادامه می داد و دست و پا بسته اسیر و گرفتار وسوسه های شیطانی او قرار گرفته بود.

ایران منش که تصور می کرد فرزین بعد از آشنایی با هاله از همسرش دست کشیده و زندگی شان در مرز جدایی و 

ت، وقتی از این بابت ناامید گردید نقشه ی جدیدتری طرح کرد. می بایست به هر طریقی که طالق قرار خواهد گرف

شده فرزین را مدتی از خانه و کاشانه اش دور می کرد و آخرین ضربه را بر پیکره ی زندگی آنها وارد می آورد. از 

ایران منش بیماری و کسالت  سوی شرکت طرف قراردادشان در دانمارک دعوت نامه ای برایش ارسال گردیده بود،

ناشی از عارضه ی چشمی خود را بهانه قرار داد و فرزین را به عنوان جانشین و مدیر مسئول جهت طی دوره و 

شرکت در جلسات و کنفرانسهای مهندسی که در بهبود تولید و اقتصاد شرکتشان تأثیر بسزایی داشته و به روند رشد 

به شرکت مربوطه معرفی کرد و از فرزین خواست که هرچه سریعتر مالی شرکت سرعت بیشتری می بخشید 

 مقدمات سفرش را آماده کند.

وقتی فرزین خبر مسافرت خود را با مهشید در میان نهاد او با این که از این جدایی چند ماهه دل نگران بود و تحمل 

رای این که رضایت خاطرش را فراهم آورد دوری از فرزین را نداشت. هیچ گونه مخالفتی از خود بروز نداد. فرزین ب

وعده داد که پس از یکی دو هفته اقامت، ترتیب کارها را طوری خواهد داد که مهشید و کودک یک ساله اش هم 

 بتوانند در این سفر به او بپیوندند و بدین ترتیب رضایت مهشید را فراهم آورد.

معاونین مورد اعتمادش سپرد و پس از اتمام کارهایش در  فرزین کارهای مربوط به اداره ی شرکت را به یکی از

تهران، عازم سفر گردید تا عالوه بر انجام مأموریت، دوره ی شش ماهه ای را هم طی کند. پدر از قبل ترتیب همه ی 

خود کارها را چه در تهران و چه در دانمارک داده بود و در آنجا هتلی برایش رزرو کرده بود که فرزین مدت اقامت 

 را در آنجا بگذراند و از هر حیث در رفاه باشد.

مهشید به سختی روزهای مفارقت را پشت سر می گذاشت. تمام دلخوشی او کودک زیبایش بود که اینکه وارد 

سیزدهمین ماه تولدش شده و به تازگی اندکی راه رفتن را نیز آموخته بود و چند کلمه ای هم سخن گفتن یاد گرفته 

تمام مدت شبانه روز را به امید تماس فرزین در خانه سپری می کرد و به ندرت از منزل خارج می شد  بود. مهشید

فرزین هر از چند گاهی تلفنی با او گفت و گو می کرد و سفارش می نمود که مراقب خود و بچه اش باشد. مهشید با 

 لحن محزونی می گفت: 
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ذشته اما در این مدت حسابی دلم برایت تنگ شده و همیشه به یادت با این که هنوز دو هفته از تاریخ رفتنت نگ -

 هستم.

من هم همینطور مهشید. هر شب وقتی خسته و گرفتار به هتل برمی گردم کنار تختم می نشینم و به عکس تو و  -

 شروین نگاه می کنم و غیاباً با شما درددل می کنم.

ن همه به من سخت بگذرد. من هم هر شب ساعتها با خدای خود فرزین هیچ فکرش را نمی کردم که بدون تو ای -

 راز و نیاز می کنم و از او می خواهم که عمر این جدایی را به حداقل برساند. پس چه وقت ما را نزد خود می بری؟

جا من قصد داشتم به محض رسیدن ترتیب انتقالتان را بدهم اما با شرایط موجود تصور نمی کنم به شما در این -

چندان خوش بگذرد. من از صبح تا شب سخت گرفتار و درگیر کارها هستم و بیشتر اوقاتم در مؤسسه طی می شود، 

 آن وقت تو ناچار می شوی از صبح تا شب وقت خودت را بیهوده در هتل بگذرانی.

نارت باشم برایم برایم مهم نیست فرزین، من که به قصد گردش و تفریح خیال سفر ندارم. همین که شبها در ک -

 کافی است.

با همه ی اینها صحیح نیست که آزادیهایت محدود شود، سعی کن کمتر در خانه بمانی. اتومبیل را بردار و به اتفاق  -

شروین به گردش برو، به منزل دایی رضا بیشتر رفت و آمد کن. خالصه برای خودت یک سرگرمی پیدا کن که زیاد 

 تنها نمانی.

 چ کجا به من خوش نمی گذرد.بدون تو هی -

می دانم مهشید اما من هرچه فکر می کنم می بینم آمدنت صالح نیست. به هر حال نباید خودت را ناراحت کنی.  -

 قول می دهم تا چشم روی هم بگذاری این مدت سپری شود. سعی کن وضعیت مرا درک کنی.

 اگر تو این طور بخواهی من هم حرفی ندارم. -

تم که زن فهیم و با مسئولیتی هستی. برای خودت یک سرگرمی فراهم کن. می توانی اوقاتت را با رفتن به می دانس -

سینما، باشگاه ورزشی، تأتر و موزه پر کنی. من معموالً اواخر شب با تو تماس می گیرم و تو تمام روز را برای یافتن 

گهداری او مشکل داری زن دایی می تواند مثل سابق سرگرمی فرصت داری ضمناً مراقب بچه هم باش، اگر از لحاظ ن

کمک حالت باشد. در ضمن امروز برایت یک بسته با پست سفارشی فرستادم که تا چند روز دیگر به دستت می رسد 

 می توانی تلفنی رسیدنش را به من خبر بدهی، امیدوارم از هدیه ام خوشت بیاید و مطابق سلیقه ات باشد.

 ی تو چیزی نمی خواهم. من به جز سالمت -

این را می دانم و متشکرم، اما نکته ی دیگر این که قصد داشتم برای دایی رضا و زنش هم هدیه ی کوچکی  -

بفرستم اما از سلیقه ی آنها باخبر نبودم به همین جهت این وظیفه را به تو محول می کنم. سعی کن پرس و جو کنی و 

 ت و به کارشان می آید تا آن را مطابق نظرشان تهیه کنم.بفهمی چه هدیه ای مورد نیاز آنهاس

فرزین اگر امکان دارد لطف کن و شماره هتل را در اختیارم بگذار تا گاهی که احساس دلتنگی کردم برایت تلفن  -

 بزنم.

شه بعد از هرچند که من به جز شبها مواقع دیگری در هتل نیستم اما اشکالی ندارد. شماره را یادداشت کن و همی -

 نیمه شب به وقت تهران با من تماس بگیرد.

فرزین تلفن هتل را در اختیار او نهاد و پس از سفارشهای الزم خداحافظی کرد و مکالمه را قطع نمود. او به طور مرتب 

با پدرش در تماس بود و ماحصل عملکرد و گزارشهای مربوط به مأموریت خود را به نظر پدر می رساند و از 
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نمایی های او بهره مند می شد. ایران منش درصدد بود تا در فرصتی مقتضی ذهن فرزین را نسبت به همسرش راه

دگرگون کرده و با طرح موضوعاتی خالف واقع حس بدبینی و شکاکی را در او بارور کند. پس از سپری شدن سه ماه 

هن و اندیشه ی او رسوخ کند. هر زمان که از مأموریت فرزین، ایران منش رذیالنه و حیله گرانه کوشید تا بر ذ

فرزین با او تماس می گرفت با ترفندهای خاص خود وانمود می کرد همسرش در غیاب او اعمال ناهنجاری انجام می 

دهد و روابط مشکوک و مرموزی با جوانانی که اخیراً در زندگی اش پیدا شده اند ایجاد کرده است! او همچنین اظهار 

مینی را مخفیانه به مراقب از اعمال و رفتار مهشید گمارده و هر روز گزارشهای خالف عفت از داشت که شخص ا

سوی آن شخص دریافت می دارد که حاکی از آن است که مهشید از غیبت شوهرش سوءاستفاده کرده و در حال 

 ایجاد رسوایی و بی آبرویی است.

می کوشید از همسرش دفاع کرده و پدر را متوجه اشتباه  فرزین اوایل اظهارات پدرش را محترمانه رد می کرد و

خود کند. او یقین داشت که مهشید در نجابت و پاکدامنی همتا و مانند ندارد و نمی تواند به همسرش خیانت کند. در 

طول مدت آشنایی و نامزدی به قدر کفایت او را آزموده بود و یقین داشت که بر ناموس و شرفش گردی نخواهد 

ت اما وسوسه ها و تحریکات به ظاهر خیرخواهانه ی پدر به تدریج نقطه ی سیاهی در ذهن او گشود و سایه نشس

 های شک و بدبینی بر دلش رسوخ کرد.

ایران منش هر روز گزارشات مختلفی از رفت و آمدهای مشکوک او می داد و در ضمن سفارش کرده بود که فرزین 

ه ای به موارد فوق نکرده و مهشید را از وجود جاسوس خود باخبر نسازد. ایران در تماسهای تلفنی اش کمترین اشار

 منش با لحن دلسوزانه ای اظهار می داشت:

می دانی پسرم، من جز صالح و مصلحت تو اندیشه ی دیگری ندارم این درست است که سابقاً با ازدواج شما  -

برهم زدن آرامش خیال تو شده و باعث دغدغه و نگرانیت  مخالف بودم اما بعد از مدتی پی بردم که مخالفتم سبب

می شود بنابراین سعی کردم به هر نحوی که شده در افکارم اصالحاتی صورت دهم و انتخابت را محترم بشمارم اما 

قلباً نسبت به وفاداری زنی که تو به همسری برگزیده بودی تردید داشتم تا جایی که درصدد برآمدم با همکاری 

ی صمیمی و صادق، همسرت را بیازمایم. بعد به این نتیجه دست یافتم که او از غیبت تو به نفع خودش سود دوست

 جسته و دست به اعمالی می زند که با شئونات خانوادگی ما مغایرت دارد.

ین و اغلب در ساعات بخصوصی افراد ناشناسی را در منزل به حضور می پذیرد که به طور قطع و یقین جز و منسوب

بستگانش نمی توانند باشند. من نمی توانم منطقاً این رفتارها را برای خود توجیه کنم، هیچ دلم نمی خواهد باعث 

نگرانی و ناراحتی تو بشوم اما وظیفه به من حکم می کند تو را از این جریانات آگاه سازم. شاید این بهترین فرصتی 

دهی و از ماهیت حقیقی او آگاه کردی. سعی کن برخوردت با او کامالً باشد که بتوانی همسرت را مورد آزمایش قرار 

طبیعی باشد و سوءظنی در دلش ایجاد نگردد چون در آن صورت محتاطانه عمل کرده و ضعفهایش را با پنهان کاری 

 از تو پوشیده می دارد. 

نمی آورد نمی توانست به گفته فرزین تا مادامی که مدرکی مستدل و قانع کننده دال بر خیانت همسرش به دست 

های پدرش اعتماد کند. ایران منش هم این موضوع را به خوبی می دانست و تصمیم داشت برای اثبات گفته هایش 

به مدارکی استناد کند که از لحاظ فرزین پذیرفتنی و غیرقابل انکار باشد. شب و روز با کمک و همفکری یعقوبی 

نقشه کشید و عاقبت بهترین و مؤثرترین روش را برگزید. ابتدا به فرزین  برای کسب راه حلی عملی و مطمئن
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پیشنهاد کرد برای پی بردن به اعمال خالفکارانه ی همسرش بهتر است از تماسهای خود با وی بکاهد و مدتی او را از 

 ر وی مسدود کند.خود بیخبر بگذارد تا در فرصتی مناسب مهشید را به دام انداخته و راه هر گونه انکاری را ب

فرزین ناچار بود برای دستیابی به حقیقت نظریات پدر را بپذیرد، اگر پدر خیانت مهشید را به ثبوت می رساند، به 

بدترین وجهی همسرش را از زندگی خود می راند و در صورتی که بی گناهی اش مسجل و محرز می گشت پی به 

در هر حال ناگزیر بود تا حصول به نتیجه ی نهایی گام به گام پیش  سوءنیت پدر برده و با او قطع مراوده می کرد.

برود. نخستین اقدام او آن بود که محل اقامت خود را تغییر داده و هتل دیگری را جهت سکونت در نظر بگیرد. با 

 این کار مهشید به او دسترسی نمی یافت و شماره تلفن هتل جدیدش را نمی دانست. 

ن چیزی بود که پدرش در نظر داشت. به تدریج از تماسهای تلفنی خود کاست و در آخرین تماس اقدام بعدی او هما

خود عنوان کرد که جهت مأموریت دو ماهه به کشور هلند می رود و تا روشن شدن وضعیت اقامتش نمی تواند 

رش هم نمی گنجید که چنین ارتباط تلفنی برقرار کند. مهشید که از همه جا و همه چیز بی اطالع بود و حتا در تصو

دسیسه ای درباره ی زندگی اش جریان دارد. مطیعانه سخنان همسرش را پذیرفت و عذر و بهانه های او را باور کرد. 

برای این که کمتر احساس دلتنگی کند گاهی از روزها به منزل دایی رضا می رفت و تا شب نزد آنها می ماند. بعضی 

با اصرار فراوان او را نزد خود نگه می داشتند و بدین ترتیب شبهایی که مهشید در اوقات هم دایی رضا و همسرش 

 منزلش حضور نداشت به حساب خیانتکاری اش گذاشته می شد و گزارش آن به گوش فرزین می رسید.

طبق نقشه ای از پیش تعیین شده توسط ایران منش که مجری چنین طرحهای مزورانه ای بود، روزی زن و مرد 

وانی به دیدن مهشید آمدند. آن دو خود را عکاس و خبرنگار یک نشریه ی معتبر اقتصادی معرفی کرده و عنوان ج

نمودند که فرزین طی تماس تلفنی از آمستردام آنها را برای مصاحبه با همسرش به آنجا دعوت کرده است. مهشید 

ن کرد. دقایقی در کنار هم دوستانه به گفت و گو ساده لوحانه سخنان آنان را پذیرفت و به داخل آپارتمان دعوتشا

پرداختند و مهشید با چای و میوه از آنان پذیرایی کرد. کودک را که در خواب بود به اتاق خوابش برد و دوباره نزد 

آنها بازگشت و ضمن پذیرایی تعجب خود را از ترتیب دادن مصاحبه ابراز داشت و گفت که هرگز در زمینه ی 

ادی با همسرش مشارکت نداشته و چیزی در این خصوص نمی داند که به عنوان مطلع از آن سخن بگوید مسایل اقتص

 و یا اظهارنظر کند.

مرد خبرنگار گفت که گزارش مربوط به مسایل مالی و اقتصادی شرکت را فرزین در نهایت همکاری در اختیارشان 

باشد اما از آنجایی که قرار است درباره ی فرزین و طرز گذاشته و نیازی به اظهارنظر مهشید در این رابطه نمی 

مدیریت او گزارشی جهت نشریه تهیه شود لذا سردبیر تشخیص داده که در رابطه با مسایل خصوصی و روابط عاطفی 

آن دو نیز گزارشی تهیه و در دنباله ی مقاله درج گردد و همچنین اضافه کرد که درج این سلسله از مقاالت جزو 

کار آنهاست و در نشریه شان دارای سوابقی است و سردبیر تصمیم دارد بنا به تشخیص خود به موفق ترین و  روال

 سعادتمندترین زوجهای جوان جوایزی اهدا و عکس و مشخصات آنان را در بولتن هنری خانوادگی خود درج کند.

تأثیر نهاد به طوری که تصمیم گرفت با سخنان وسوسه آمیز خبرنگار و اصرار بیش از حد عکاس نشریه در مهشید 

آنان همکاری الزم را انجام داده و به پرسشهای خبرنگار پاسخ دهد. جوان خبرنگار که در کنار مهشید نشسته بود 

ضبط صوت کوچکی را که به همراه داشت مقابل خود روی میز گذاشت و با روشن کردن دکمه ی آن مصاحبه را 

طابق وظیفه ای که داشت از فرصت استفاده کرده و مرتب از مهشید در حالتهای آغاز کرد و خانم عکاس هم م

مختلف عکس می گرفت. مهشید با حوصله و متانت به پرسشهای او جواب داد و از خبرنگار قول گرفت که پس از 



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – مردابنیلوفر 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

9 2  

 

دو  چاپ مصاحبه اش در نشریه، نسخه ای از همان شماره را برایش پست کند. مصاحبه که به پایان رسید آن

صمیمانه از مهشید تشکر و خداحافظی کرده و از آپارتمان وی خارج شدند. مهشید درصدد بود در صورت تماس 

فرزین موضوع مصاحبه را با وی در میان بگذارد اما نه شماره تلفنی از او در اختیار داشت و نه آدرس محل اقامتش را 

 اصل کند، در نتیجه صبر کرد تا فرزین با او تماس بگیرد.می دانست که به وسیله ی نامه یا تلگراف با وی تماس ح

از سوی دیگر ایران منش با دریافت عکسها مدتی به آنها خیره شد و چند تایی از آنها را برای کاری که در نظر 

ی داشت انتخاب کرد. عکسها را به دست همان زن و مرد جوان سپرد تا با ترفندهای عکاسی از روی آنها نمونه بردار

شده و مونتاژهایی صورت گیرد و از بابت این خوش خدمتی مبلغ چشمگیری به آنها پاداش داد و سفارش کرد که 

 کارشان را به نحو مطلوبی به انجام برسانند به طوری که کسی پی به حقه ی کثیفشان نبرده و از حقه های به 

ت ایران منش رسید از ماحصل تالش خود خشنود کار رفته در عکسها آگاه نشود. چند روز بعد وقتی عکسها به دس

گردید. بار دیگر پاداش خوبی به عکاس که آنچنان ماهرانه عکسها را مونتاژ کرده بود داد و بی درنگ به ارسال 

عکسها برای فرزین اقدام نمود. هنگامی که فرزین عکسها را مشاهده کرد چنان دستخوش هراس و وحشت گردید 

آمد و وجودش به آتش کشیده شد. مشاهده ی عکسها جای هیچ گونه بحث و ابهامی باقی که رگ غیرتش به جوش 

 نمی گذاشت و خیانت مهشید را کامالً اثبات می کرد. 

تعدای از عکسها مهشید را در کنار مرد جوانی نشان می داد که سرگرم گفت و گو و صرف میوه بودند. همان 

مرد خبرنگار در منزل فرزین گرفته شده بود و فرزین که حقیقت را نمی  عکسهایی که تحت نام مصاحبه از مهشید و

دانست به تصور آن که این مرد از دوستان همسرش می باشد با خشم و عصبانیت به عکسها خیره شد. چنان ضربه 

آمده بود.  ای به او وارد شده بود که دنیا در برابر دیدگانش تیره و تار گردید. احساس خفگی کرد و راه نفسش بند

دکمه ی یقه ی پیراهنش را باز کرد و از فرط خشم چشمانش را فرو بست و صورتش را میان دستهایش فشرد. سایر 

عکسها مهشید را در حالتی کامالً بی شرمانه نشان می داد و هرزگی او را مسلم می نمود. دیدن عکسهای نیمه عریان 

ای دیگر و مردانی دیگر، خیانت او را محرز می ساخت. آنجا بود همسرش در حاالت زننده و مشمئزکننده با چهره ه

که به صدق گفتار پدرش پی برد و تصمیم گرفت از همسر خیانت پیشه اش انتقام بگیرد. خشم و غضب عقلش را 

ذایل گردانیده و قدرت تصمیم گیری اش را مختل کرده بود به حدی که کمترین شکی نسبت به صحت و سقم 

 راه نیافت و مدرک فوق را واقعی پنداشت. عکسها در دلش

با پدرش تماس گرفت و اطالع داد که به زودی عازم ایران می شود. ایران منش به او سفارش کرد بی خبر و بدون 

اطالع قبلی وارد شده و یکسره به منزل او برود تا پیرامون این معضل پیچیده و ننگین مذاکراتی انجام دهند. فرزین 

مهشید متنفر شده بود که مایل نبود لحظه ای در کنارش زندگی کرده و با او هم کالم شود. کارهایش را  به قدری از

به اتمام رساند، بلیت هواپیما تهیه کرد و بی خبر وارد ایران شد و همان گونه که پدر خواسته بود یکسره به مالقات او 

 اری داده و خود را در اندوه او سهیم بداند.رفت. پدر به گرمی از او استقبال کرد و کوشید وی را دلد

فرزین از زمانی که به خیانت آشکار و غیرقابل انکار همسرش پی برد دچار ضربه ی روحی شده و کنترل اعصاب و 

اعمال خود را از دست داده بود. افسردگی و مالل از چهره اش می بارید و غم او را در چنگال خود می فشرد. تحمل 

ن برایش دشوار می نمود و قادر به تحمل آن وضع نبود. از بازگشت به منزل اکراه داشت و ننگ و این بار گرا

رسوایی همسرش برایش غیرقابل هضم بود. تمام مدتی که با پدرش سخن می گفت سر در گریبان گرفته و احساس 

 حقارت و بدبختی می کرد، حاضر بود بمیرد و چنان ننگی را شاهد نباشد.
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ش که او را مغموم و پریشان خاطر می دید سعی کرد افکار نگران کننده را از ذهنش دور کرده و او را به ایران من

صبر و بردباری دعوت کند تا آن لحظه تمام نقشه های اهریمنی اش قرین موفقیت گشته و خرسند بود که فرزین را 

رتیب بزمی را داد که یعقوبی و هاله هم در دوباره در اختیار می گیرد. همان شب برای رفع کسالت روحی فرزین ت

آن شرکت داشتند. فرزین که از جفا کاری مهشید زخم عمیقی بر دل داشت با دیدن هاله اندکی از بار اندوهش 

کاسته شد و خود را با وی سرگرم نمود. یعقوبی می دانست که زندگی زناشویی مهشید و فرزین به انتهای خط رسیده 

رنگونی است، بنابراین جام شرابش را به سالمتی این پیروزی که خود یکی از نقش آفرینان و و در حال سقوط و س

گردانندگان اصلی آن بود، به جام ایران منش زد و خرسند و راضی به باده گساری مشغول شدند. دو روز بعد مقارن 

 نه صبح، مرد ناشناسی به مهشید تلفن زد و اظهار داشت:

 ام به تهران بازگشتم و حامل پیامی از سوی همسرتان هستم.من دیشب از آمسترد -

 مهشید که مدتها از فرزین بی اطالع بود با نگرانی پرسید:

 آقا حال همسرم چطور است؟ شما اخیراً ایشان را مالقات کردید؟ -

 بله خانم، پیش از پرواز ایشان را در دفتر شرکت مالقات کردم. -

 مهشید ذوق زده پرسید:

 حالشان چطور است؟ مدتی است که مرا از خود بی خبر گذاشته و تماسی با ما نمی گیرد. -

 مرد با لحن موقری پاسخ داد:

 حالشان کامالً خوب بود و برایتان اظهار دلتنگی می کردند. -

 پس چرا در این مدت با ما تماسی نگرفت؟! ما نگران حالش بودیم. -

ی کاری باشد. ایشان بیش از حد گرفتار پروژه ی جدیدشان هستند، به هر حال  شاید به علت گرفتاری و مشغله -

 بنده یک بسته ی امانتی از جانب ایشان در اختیار دارم که موظفم آن را به شما تقدیم کنم.

 شما اطالع دارید که کی به ایران برمی گردند؟ -

می کنم تا ماه آینده در ایران باشند. بنده همین امروز  دقیقاً از چگونگی برنامه های ایشان مطلع نیستم اما تصور -

ناچارم تهران را به مقصد ترکیه ترک کنم بنابراین می بایست به هر طریقی که شما صالح می دانید امانتی را در 

 اختیارتان بگذارم.

 مهشید قدری اندیشید و گفت: 

 . آدرس می دهم به اینجا تشریف بیاورید.اگر مایل باشید می توانم شما را در منزلمان مالقات کنم -

 مرد مکثی کرد و جواب داد:

 اگر صالح بدانید شما را در مکانی به غیر از منزل مالقات کنم. -

 اشکالی ندارد هر جور که میل شماست. -

که قبول زحمت  پس اگر اجازه بدهید محل قرار را در رستوران فرودگاه تعیین کنیم، البته اگر برایتان مقدور باشد -

 کرده و تا اینجا تشریف بیاورید.

 البته آقا، با کمال میل. -

مهشید مشخصات مرد را دریافت کرد و از او تشکر نمود، مرد خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. مهشید تا وقت 

ارش کرد تا مالقات چند ساعتی فرصت داشت، ابتدا به منزل دایی رضا رفت و شروین را به زن دایی سپرد و سف
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بازگشتش مراقب پسرش باشد. سپس برای زن دایی شرح داد که به مالقات دوستی می رود که از نزد فرزین 

بازگشته و حامل امانتی برای اوست. چون فرصت کافی در اختیار نداشت فنجانی چای نزد زن دایی نوشید و بی 

 درنگ با اتومبیل فرزین خود را به محل قرار رساند.

ایرن منش در رستوران فرودگاه میز دنج و خلوتی را برگزیده بودند و طوری قرار گرفته بودند که به تمام  فرزین و

سالن احاطه داشته باشند اما خودشان در معرض دید افرادی که وارد و خارج می شدند نبودند. ایران منش به او 

اکنشی نشان نداده و خونسردی خود را حفظ سفارش کرده بود با دیدن آنچه که ممکن است مشاهده کند کمترین و

کند. فرزین قول داد بدون آبروریزی شاهد ماجرا باشد و تا پایان آن عکس العملی از خود بروز ندهد. با این که 

خیانت همسرش برایش واضح و آشکار بود اما در دل آرزو می کرد هرگز چنین موردی را شاهد نباشد و مهشید را 

 به چشم نبیند.در حین ارتکاب جرم 

لحظاتی بعد ایران منش با فشردن دست او، وی را متوجه ی ورود مهشید نمود. مهشید همراه مرد جوان و خوش 

تیپی وارد رستوران شد و به دعوت وی پشت میزی در مجاورت در ورودی نشست و به مجرد نشستن صمیمانه با 

خنانشان را نمی شنید اما دیگر برایش مسجل شده بود یکدیگر گفت و گو کردند. به دلیل فاصله ی زیاد فرزین س

آنچه را که پیش روی دارد حقیقت محض است با اعصابی متشنج مدام سیگار دود می کرد و چشم از میز آنها برنمی 

داشت. مرد جوان قصد داشت برای خود و مهشید سفارش غذا بدهد اما مهشید تشکر کرد و اظهار داشت که ناچار 

به منزل بازگردد اما دعوت او را برای نوشیدن قهوه پذیرفت. پیشخدمت فنجانهای قهوه را روی میز است سریعاً 

گذاشت و مهشید حین نوشیدن آن، مرد را به باد سؤال گرفت و از فرزین و کارهایش پرسید. مرد تا آنجا که می 

ادو به طرز جالبی بسته بندی شده بود به توانست اطالعات خود را در اختیارش نهاد و بسته ای را که در لفاف کاغذ ک

وی تقدیم کرد که این عمل از دید نگران و غضبناک فرزین پنهان نماند و به تصور این که مرد ناشناس برای جلب 

رضایت همسرش، هدیه ای به او داده است قصد عکس العمل داشت که با مخالفت پدرش مواجه شد. ایران منش او 

 گفت:  را به سکوت دعوت کرد و

 آرام باش پسرم، تو به من قول دادی خوددار باشی و از جار و جنجال پرهیز کنی. -

فرزین سیگار بعدی را هم روشن کرد، سرش را میان دستهایش گرفت و با لبانی لرزان و چهره ای پریده رنگ 

 گفت: 

که من چقدر ابله و نادان بودم،  این نهایت پستی و بی شرمی است. او چگونه جرأت کرده به من خیانت کند. آخ -

چقدر او را پاک و مقدس می دانستم. خدایا حاال با این رسوایی چه کنم؟ پدر... پدر اجازه بده از شرف و ناموسم دفاع 

 کنم و حقشان را کف دستشان بگذارم.

 فرزین با خشم از جا جهید اما پدر مچ دستش را گرفت و وادارش کرد بنشیند.

 ه خودت مسلط باش، جار و جنجال اصالً به صالح ما نیست. باید تدبیری عاقالنه اندیشید.فرزین کمی ب -

 چه تدبیری پدر؟ به من بگو چکار کنم؟ چه جوری از حیثیت و شرفم دفاع کنم؟ -

 پدر قیافه ی غمزده ای به خود گرفت و گفت: 

و را درک می کنم. در طول مدتی که نبودی من من می دانم تو چه رنج و دردی متحمل می شوی، به خدا قسم حال ت -

چیزهایی از این زن دیدم و شنیدم که بیانش برایم دشوار و حقارت بار است. او با ریا و تزویر قلب پاک تو را مسخ 

کرده و از صداقت و خوش باوری تو به نفع خودش استفاده برده. من از اول هم می دانستم او لیاقت مرد شریفی 
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دارد اما قادر به اثباتش نبودم، شاید این خواست خدا بود که تو به این مأموریت بروی و پی به ماهیت چون تو را ن

کثیف این زن ببری. من زنهای زیادی را سراغ دارم که با حربه ی نجابت و عفاف مردهایی چون تو را به دام خود 

ده می کنند. نمونه اش مادر خودت بود، چقدر انداخته و چون زالو از موقعیت و مقام و منصب همسرانشان سوءاستفا

در حقش محبت کردم، او را از فقر و نداری نجات دادم اما آخرش چه چیزی حاصلم شد؟ با بی شرمی مرا ترک کرد 

 و رفت.

فرزین با نفرت و بیزاری به مهشید و جوان همراهش چشم دوخت. آخرین پک را به سیگارش زد و با اندوه و حزن 

 گفت: 

 ما می گویید دندان روی جگر بگذارم و این بی غیرتی را تحمل کنم؟ش -

نه پسرم، همین امروز به منزلت برگرد و او را با خفت و خواری از زندگی ات بران. محکم و استوار در برابرش  -

 بایست و از حریم لکه دار شده ی زناشویی ات، مرد و مردانه دفاع کن.

 و غضبناک اظهار داشت:فرزین مشتهایش را درهم فشرد 

با همین دستام خفه اش می کنم، این لکه ی ننگ جز با خون پاک نمی شود. او را می کشم و پای همه چیزش هم  -

 می ایستم.

نه فرزین نه، این زن ارزشش را ندارد که به خاطرش خودت را دچار دردسر کنی، فقط کافی است که او را از  -

م شوی و تحت تأثیر عجز و البه اش قرار بگیری. سزای چنین زنی این است که با زندگی ات طرد کنی. مبادا خا

 پستی و حقارت از در رانده شود.

 فرزین بار دیگر سرش را میان دستهایش گرفت، شقیقه هایش را با انگشت فشرد و زیر لب نالید:

د داشتم. تکلیف پسرم چه می شود؟ بچه ام خدایا... خدایا این چه مصیبتی بود! به مهشید بیشتر از چشمهایم اعتما -

 را چه کنم؟

 پدر قیافه ی تأثر باری به خود گرفت و گفت: 

از بابت او نگران نباش. این زن شایستگی نگهداری بچه ات را ندارد و بهتر است بدون وجود بچه به ولگردی و  -

ی می دهم که به بهترین وجه از او پرستاری شود. هرزگی اش ادامه دهد. بچه را از او بگیر و به من بسپار خودم ترتیب

مجرب ترین و تحصیل کرده ترین پرستار را در خدمت می گیرم تا از او مراقبت کند بعد هم به سرعت باید ترتیب 

 طالقش را بدهی و این لکه ی ننگ را از دامان خانواده ی ما پاک کنی.

 پشت لبش را با دستمال کاغذی پاک کرد و زمزمه کرد:فرزین که مثل مار به خود می پیچید عرق پیشانی و 

ای کاش هرگز با او ازدواج نکرده بودم، کاش هرگز فریب اعمال و رفتار اغفال گرانه اش را نمی خوردم. او تنها  -

 زنی بود که پاکی و صداقتش را باور داشتم. خدایا من چه موجود بدبختی هستم.

که خیلی زود به ضمیر پلید و شیطانی این زن پی بردی. فکرش را بکن اگر من برعکس تو آدم خوش اقبالی هستی  -

پیگیر ماجرا نمی شدم و حقیقت برمال نمی گشت خدا می داند تا چند سال حقیقت پشت پرده باقی می ماند و کسی از 

میمات قاطع این راز آگاه نمی شد. به جای آن که زانوی غم بغل بگیری و به گذشته افسوس بخوری سعی کن تص

 بگیری.

من تصمیم خودم را گرفتم پدر، هیچ مردی تحمل رسوایی را ندارد. همین امروز کار را یکسره می کنم و او را به  -

 همان جایی برمی گردانم که استحقاقش را دارد.
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 ایران منش موذیانه لبخند زد و گفت: 

نی که چنین زنی در زندگی ات وجود داشته و زمانی بله پسرم، این عاقالنه ترین کار است. تو باید فراموش ک -

همسرت بوده، حتا پسرت هم نباید در آینده از وجود چنین مادری با اطالع شود و از داشتن او احساس حقارت و 

 سرافکندگی کند. ما خانواده ی محترمی هستیم و اجتماع روی ما حساب می کند!

زین در طی همان یک ساعت حضورش در رستوران آنها را به طور زیرسیگاری مملو از ته سیگارهایی بود که فر

متناوب کشیده بود. با اشاره ی ایران منش پیشخدمت برایشان نوشیدنی آورد و میز را تا حدودی مرتب کرد. فرزین 

لیوانش را پر کرد و چند جرعه ای از آن را نوشید. سیگار دیگری روشن کرد و چشم به مهشید دوخت. ایران منش 

 هم لیوانش را سر کشید و گفت: 

مادرت به من ثابت کرد که هیچ زنی ارزش محبت و فداکاری را ندارد. خودت شاهد بودی که من به اندازه ی  -

موهای سرم با زنان متعدد معاشر بودم اما تا به حال حتا بهترین و زیباترین آنها نتوانست مرا به دام خود بیندازد. هر 

رد یک شب خوشگذرانی می خورند و بس. تو هم سعی کن فقط به فکر لذت بردن از زندگی ات کدام آنها فقط به د

 باشی.

فرزین گوش به سخنان پدر نمی داد و حواسش کامالً روی مهشید متمرکز بود. در همین اثنا مشاهده کرد که آن دو 

ن در دست مهشید قرار داشت از در از پشت میز برخاسته و رستوران را ترک می کنند در حالی که هدیه ی مرد جوا

عبور کرده و از دید او پنهان شدند. ایران منش با خروج آنها نفس راحتی کشید و خرسند بود که مرد جوان نقشه 

اش را مو به مو اجرا کرده و همانند هنرپیشه ی ماهری نقش خود را به خوبی ایفا کرده است. بار دیگر پیشخدمت را 

 داد. فراخواند و سفارش غذا

 

* * * 

 

04 

 

 به پیش روی من تا چشم یاری می کند دریاست.

 چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست.

 -درین ساحل، تا که من افتادم، خاموش

 غمم دریاست،

 دلم تنهاست!

 وجودم بسته در زنجیر خونینِ تعلق هاست!

 خروش موج، با من می کند نجوا

 ،هر کس دل به دریا زد»که: 

 رهایی یافت!...

 ... هر کس دل به دریا زد

 « رهایی یافت!...

 مرا آنِ دل که بر دریا زنم، نیست 
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 ز پا این بند خونین بر کنم نیست! 

 امید آن که جانِ خسته ام را 

 به آن نادیده ساحل افکنم نیست! 

 )فریدون مشیری( 

 

ترک کرد. ایران منش با اتومبیل خود او را به منزل رساند. هنگام  فرزین بعد از صرف ناهار به اتفاق پدر رستوران را

خداحافظی بار دیگر سفارشهای اکید خود را به وی یادآور شد و همان دم با اتومبیل از آنجا دور شد. فرزین در را باز 

که انتظارش می  کرد و داخل منزل شد. وقتی درِ اصلی آپارتمان را گشود همه جا را تمیز و مرتب دید و همانطور

رفت اثری از مهشید و شروین نبود. بدن بی رمق خود را روی مبل انداخت، سر در گریبان گرفت و به فکر فرو 

رفت. به شدت احساس خستگی می کرد و تمام توش و توان خود را از کف داده بود. از این زندگی مسموم و نفرت 

ق با میل و سلیقه اش پیش می رفت و تصور می کرد کامرواترین بار حالش بهم می خورد. سابق بر این همه چیز مطاب

مرد دنیاست در حالی که با داشتن همسری خائن و جفا پیشه دنیا در پیش چشمانش زشت و بد منظره جلوه می کرد. 

ا به یاد اگر به پدرش قول نداده بود قطعاً مهشید را سر به نیست می کرد و این رسوایی را با او به گور می فرستاد ام

 نصایح پدر افتاد و سعی کرد بر اعصاب درهم ریخته و روح مشوش و پریشانش فائق آید... 

مهشید وقتی مرد جوان را ترک کرد بی درنگ به منزل دایی رضا برگشت. ناهار را در آنجا صرف کرد، ساعتی با زن 

کاو شده بود تا بسته ی ارسالی شوهرش دایی به گفت و گو پرداخت و بعد تصمیم به بازگشت گرفت. با این که کنج

را هرچه زودتر بگشاید و از محتویات آن آگاه شود با این وصف ترجیح داد کنجکاوی و اشتیاق خود را مهار کرده و 

تا رسیدن به منزل از باز کردن آن خودداری کند. خوشحال بود که اخباری از جانب شوهرش به وی رسیده و خبر 

 کرده است. سالمتی وی را دریافت 

عصر دایی رضا از سرِ کار به منزل بازگشت و ساعتی را با مهشید به گفت و گو و بگو بخند سپری کرد پس از آن 

مهشید برخاست که به منزل برگردد. دایی رضا مصر بود که شب را نزد آنها بماند اما مهشید گفت که ممکن است 

نمی شود با او مکالمه کند و دایی رضا هم بیش از این اصرار نکرد. فرزین با او تماس بگیرد و اگر منزل نباشد موفق 

مهشید پسرش را که خواب بود از زمین بلند کرد و در آغوش گرفت، از همگی خداحافظی کرد و خارج شد. سوار 

 اتومبیل گردید و عازم منزلش شد. در طول مسیر فقط به فرزین می اندیشید و افکارش در حول و حوش او تاخت و

 تاز می کرد. دلش به قدری برای شوهرش تنگ شده بود که به یاد او اشک در دیدگانش حلقه زد. 

به محض این که در آپارتمان را گشود و چشمش به فرزین که روی مبل نشسته بود و با چهره ای عبوس و رنگ 

از گلویش خارج شد. چند بار  پریده به او می نگریست افتاد، یکباره غافلگیر شد و فریادی از سر حیرت و شگفتی

پلکهایش را به هم فشرد تا توهم و واقعیت را از هم تشخیص دهد و وقتی یقین حاصل کرد که دیدار فرزین رویا و 

تصور نیست و حقیقت دارد. بچه را روی زمین رها کرد و شتاب زده خود را به فرزین رساند و با لحنی اشتیاق آمیز 

 گفت: 

 اصالً باورم نمی شود! انگار که خواب می بینم!  عزیزم تو برگشتی؟ -

فرزین از جا برخاست، هنوز از اسارت خشم رهایی نیافته بود. مهشید با شوق به سویش آمد و در آغوش او فرو 

رفت. فرزین او را با اکراه از خود دور کرد و در حالی که با انزجار نگاهش می کرد دو سیلی پیاپی به صورتش 
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ری که برقی از چشمان مهشید بیرون جست و رگه ای از خون از گوشه ی لبش جاری شد. فرزین با نواخت به طو

 صدایی که می لرزید و آهنگ طبیعی خود را از دست داده بود به او گفت: 

 شرم و نفرین بر تو که باعث سرافکندگی من شدی و خانه ام را النه ی فساد کردی.  -

یده و سایه ای از بهت و ناباوری بر آن نشسته بود برای لحظاتی قدرت درک خود را مهشید که شادی از چهره اش رم

 از دست داد. مفلوکانه در برابرش ایستاد و با لحن غم زده ای پرسید: 

 فرزین چی شده؟ مگر من چه کردم؟ به کدامین گناه این گونه از همسرت استقبال می کنی؟  -

 بانگ زد:  فرزین چشمان خود را از هم دراند و

 دهان کثیفت را ببند، نمی خواهم چیزی بشنوم. تو لیاقت آن را نداری که خودت را همسر من بدانی.  -

 هاله ای از غم و اندوه صورت مهشید را پوشاند. بی محابا شروع به گریستن کرد و با درماندگی پرسید: 

م بدانم به چه دلیل مؤاخذه می شوم و جرمم چرا به من نمی گویی چی شده؟ من به عنوان یک انسان حق دار -

 چیست؟ 

 فرزین بار دیگر نعره کشید: 

تو پست ترین موجودی هستی که به عمرم دیدم. زن کثیف و هرزه ای که با نیرنگ و فریب قلب بیچاره ی مرا  -

سخ محبتهای مرا این دزدید و وادارم کرد به همه چیز زندگی ام پشت پا بزنم. مگر من به تو چه کرده بودم که پا

چنین دادی؟ چه کمبودی داشتی که تن هرزه و پلیدت را در ازای مشتی پول به مردان هرزه تر از خودت فروختی و 

 حیثیت مرا لکه دار کردی؟ 

دانه های غلتان اشک چون مرواریدی نهفته در دل صدف بر قاب خیس مردمک چشمان مهشید می درخشید و چون 

 می زد. تحمل شنیدن چنین سخنانی را نداشت. گریه کنان فریاد کشید: اختری تابناک سوسو 

نه فرزین این حقیقت ندارد، من هرگز به تو خیانت نکردم این تهمتی بی شرمانه است. خدای من شاهد است که  -

یندیشیدم. من در تمام مدتی که دور از من بودی حتا لحظه ای هم از یاد و خیالت منفک نبودم و به جز تو به دیگری ن

روحم از آنچه که تو اظهار می داری خبر ندارد. هر کس چنین دروغهای کثیف و شرم آوری به تو گفته به طور قطع 

 هدف سویی داشته و انسان پلید و دیو سیرتی بوده. 

ا دستی فرزین گریبان او را به سختی گرفت و محکم وی را به دیوار کوبید. با یک دست یقه ی لباسش را گرفت و ب

 دیگر چند کشیده به گونه اش فرود آورد و خشمگین غرید: 

نیازی نیست تظاهر به عفت و پاکدامنی کنی، مدارکی که در دست دارم گویا و واضح است. من شرم دارم که زنی  -

 چون تو پا به زندگی ام گذاشته. 

 مهشید با نومیدی ناله سر داد و گفت: 

ندارد، من هرگز به تو خیانت نکردم. برای بر هم زدن سعادت ما به توطئه و به خدا کذب محض است حقیقت  -

 نیرنگ متوسل شده اند. تو باید سخنانم را بپذیری، باید حرفهایم را باور کنی. 

فرزین رهایش کرد و به طرف کادوی مهشید که کنار پسرش افتاده بود رفت با خشم کاغذ دور آن را پاره کرد و 

 گفت: 

روز ظهر آنجا بودم و با چشمهای خودم دیدم که آن مرد این بسته را به تو هدیه کرد. دیدم که با هم قهوه من ام -

 می نوشیدید و از عشق و دلدادگی سخن می گفتید. 
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نه فرزین حقیقت چیز دیگری است. آن مرد فرستاده ی تو بود، به من گفت یپغامی از طرف تو آورده. گفت شب  -

 را در آمستردام به او دادی که به من برساند.  قبل تو این بسته

فرزین بسته را گشود، لباس خواب شیک و زیبایی به همراه یک یادداشت درون جعبه قرار داشت. فرزین ابتدا 

 یادداشت را باز کرد و با صدای بلند چنین خواند: 

. خوشحال می شوم در دیدار بعدی این به زیبای فریبنده: مهشید، به پاس شبهای خاطره انگیزی که با هم داشتیم

 هدیه ی ناچیز زینت پیکر مرمرینت گردد. 

 عاشق و دیوانه ی تو: هوشنگ 

 فرزین لباس خواب را با شدت به صورت مهشید کوبید و گفت: 

 این هم سندی دیگر از کثافتکاریهایت. به من بگو این مرد کیست که اغفالت کرده تا به من خیانت کنی؟  -

 ید دیوانه وار فریاد کشید: مهش

این حقیقت ندارد، به خدا این دسیسه ای از طرف دشمنان ماست. خدایا... خدایا، چگونه به تو ثابت کنم که حقیقت  -

 را می گویم؟ 

ضربات اشک بر گونه هایش سیلی می زد. کامالً از پا درآمده بود، کنار دیوار چمباتمه زد و چون پیچکی شکسته رو 

 ن خم شد. فرزین بی توجه به پسرش که گریه سر داده بود به سویی رفت، پوزخندی زد و گفت: به زمی

مهشید جای هیچ گونه ابهامی باقی نمانده، انکار فایده ای ندارد. دستت برایم کامالً رو شده، دیگر نمی خواهم تو را  -

 ببینم هرچه زودتر از خانه ام برو بیرون. 

به جانب او گام برداشت. کامالً خلع سالح شده بود و احساس عجز و درماندگی می کرد. زیر مهشید از جا برخاست و 

 لب کلمات مبهمی ادا کرد که صدایش فقط به گوش خودش آشنا آمد. 

تو اشتباه می کنی فرزین، حتماً یکی خواسته حقیقت را برای تو وارونه جلوه دهد. کسی که سعادت و خوشبختی ما  -

 زهرآگین به قلبش فرو می رود. آن شخص هر که هست یقیناً صلح و خوشبختی تو را نمی خواهد. چون نیشتری 

لطفاً خفه شو و از اینجا برو، ما دیگر حرفی برای گفتن نداریم و تا روزی که زنده هستم دلم نمی خواهد چشمم به  -

دی که نباید به هر بی سر و پایی اعتماد صورت پلیدت بیفتد. هرچی که بین ما بوده تمام شده. تو به من اثبات کر

کنم. تو تمام زندگی ات را مدیون من هستی. با خلوص نیت تو را از فقر و بدبختی نجات دادم و رفاه و آسایشی به تو 

ارزانی داشتم که حتا در خوابت هم آن را نمی دیدی اما تو بی شرمانه و در اوج رذالت و پستی به این سعادت پشت 

تا نتوانستی شش ماه دوری مرا تحمل کنی و تا چشم مرا دور دیدی خودت را به فساد و گناه آلوده کردی. پا زدی. ح

 تو ظاهراً صورت زیبایی داری اما سیرتت سیاه و چرکین است. لعنت به تو که زندگی مرا تباه کردی. 

ی شروین گام برداشت و او را مهشید احساس کرد که دیگر توان مقاومت ندارد، همان گونه که می گریست به سو

در آغوش گرفت سپس به سوی در حرکت کرد. فرزین با چند گام بلند خود را به او رساند و شروین را از آغوش او 

 بیرون کشید و گفت: 

تو از اینجا می روی اما بدون بچه. اجازه نمی دهم پسرم را با خودت ببری. زن فاسدی مثل تو لیاقت آن را ندارد که  -

 ادر فرزند من باشد. تو برای ما مُردی. حاال از اینجا برو و مرا تنها بگذار. م

مهشید صورتش را میان دستهایش پنهان کرد و گریه کنان از در خارج شد، شروین که از خشونت پدر هراسیده بود 

اخت. با دستانی لرزان بدون انقطاع می گریست. فرزین او را روی زمین به حال خود رها کرد و خود را روی مبل اند
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سیگاری آتش زد و با حرص دود آن را به داخل ریه فرستاد. تمام بدنش از خشم می لرزید و عرق از پیشانی اش می 

جوشید. از نگاه مهشید صداقت و معصومیت می بارید اما فرزین آن را به حساب فریبکاری اش گذاشت و سعی کرد 

 دیگر به او نیندیشد. 

ر به این پیوند خاتمه می داد و از مهشید جدا می شد. شروین که همچنان می گریست، خود را به او باید هرچه زودت

رسانده و به پاچه ی شلوار پدر آویزان شده بود. فرزین سیگارش را با ناراحتی در زیرسیگاری له کرد، کودک را در 

اشک صورتش را خیس کرده بود. آغوش گرفت و سر او را به سینه چسباند. قلب کودک به شدت می تپید و 

برخاست و به آشپزخانه رفت، جرعه ای آب به او نوشاند، دست و صورتش را شست و او را به اتاق خواب برد و روی 

تخت خواباند. مقداری از لباسهایش را درون ساک ریخت و سپس کودک را در بغل گرفت و از منزل خارج شد. 

 ی پدر به راه افتاد.  اتومبیلش را روشن کرد و به سوی خانه

مهشید هم پس از خروج از منزل همانطور که می گریست با شتاب خود را به خیابان رساند، پس از دقایقی تاکسی 

گرفت و به سوی منزل دایی رضا که تنها مأمن او بود حرکت کرد. وقتی پا به درون منزل آنها نهاد بدن مرتعش و بی 

کرد و به تلخی گریست. زن و شوهر در میان بهت و حیرت و با نگرانی نگاهش  رمق خود را در آغوش زن دایی رها

می کردند. و هر کدام چیزی می پرسید اما مهشید یارای آن را نداشت که به آنها توضیح دهد که چه بر سر زندگی 

ناله سر داد. زن اش آمده و بین او و فرزین چه گذشته است. چنان ضعفی بر او مستولی شده بود که کنجی افتاد و 

دایی که حال او را چنین دید بی درنگ لیوانی شربت برایش مهیا کرد و کوشید آن را به او بخوراند. ساعتی بعد 

مهشید توان از کف رفته را بازیافت و توانست بر ضعف خود غلبه یابد. آنگاه بود که از وضعیت بحرانی خود پرده 

در میان نهاد. دایی رضا با انفعال به سخنان مهشید گوش می داد و از آنچه  برداشت و راز دل پر درد خود را با آنها

که به سرشان آمده بود به شدت ناراحت بود. وقتی مهشید سخن می گفت او سر در گریبان داشت و اشک در نی نی 

 ند. چشمانش سوسو می زد. زن دایی هم مضطرب و نگران بود. او نیز می گریست و برای مهشید دل می سوزا

احساسات جریحه دار شده ی مهشید با هیچ کالمی تسکین نمی یافت و امیدی به بهبود این وضع نداشت. خود را از 

هر گونه عمل مذمومی بری می دانست و آرزو می کرد فرزین هرچه زودتر به بیگناهی او پی برده و در صدد رفع 

کیان زندگی آسیب دیده اش را با چنگ و دندان حفظ کدورت برآید. مایل بود به خاطر کودک دلبندش هم که شده 

کند. تمام طول روز و شب را به گریه گذراند. زن دایی و شوهرش مرتب او را دلداری می دادند و می کوشیدند در 

 رفع مشکلش چاره جویی کنند اما خودشان هم به این مسأله آگاه بودند که تالششان بیهوده است. 

آماده شد که به مالقات فرزین برود، وقتی به شرکت رسید تقاضای مرخصی کرد و از  فردای آن روز دایی رضا

همانجا راهی شرکت فرزین شد. منشی فرزین اظهار داشت که آقای معاون هنوز مراجعت نکرده است. دایی رضا تا 

ی نشد. همان شب به پایان وقت اداری در محوطه ی شرکت کنار در ورودی قدم زد و انتظار کشید اما از فرزین خبر

آپارتمان وی مراجعه کرد اما کسی پاسخش را نداد. چراغهای آپارتمان خاموش بود و از داخل هیچ صدایی به گوش 

نمی رسید. دایی رضا دریافت که فرزین در منزل حضور ندارد، بدون آن که مأیوس گردد به منزل بازگشت و تصمیم 

 . گرفت روز بعد دوباره به سراغ فرزین برود

 صبح روز بعد مجدداً راهی شرکت شد اما این بار هم موفق به دیدار فرزین نشد و او را نیافت. 

از کارگزینی درخواست کرد آدرس منزل ایران منش را در اختیارش بگذارند اما آنها از این کار سر باز زدند و 

ارند. به مدت یک هفته دایی رضا هر روز عنوان نمودند که اجازه ی چنین کاری را نداشته و در قبالش مسئولیت د
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صبح به شرکت سرکشی می کرد و مأیوس و ناامید به منزل بازمی گشت و شب دوباره حوالی آپارتمان فرزین 

 کشیک می داد با این حال موفق نگردید وی را مالقات کند. 

ا حالی نزار به بستر بیماری افتاد و در این میان مهشید که از حال فرزندش بی اطالع بود و برایش دلتنگی می کرد ب

 تنها کالمی که بر زبان می راند نام کودکش بود. 

 وقتی ستاره نیز 

 سوسوی روزنی به رهایی نیست

 آن چشم شب نخفته، چرا پای پنجره 

 با آن نگاه غمگین

 تا ژرفِ آسمان را

 می کاوید

 آن گاه، بازمی گشت،

 نومید، و

 می گریست!

 یری()فریدون مش

 

چندی بعد یک روز عصر فرزین به منزل دایی رضا تلفن کرد و درخواست نمود دایی رضا تا یکی دو ساعت دیگر به 

آنجا بیاید و تأکید کرد که حتماً تنها باشد در غیر این صورت جز او کسی را نخواهد پذیرفت. دایی رضا خواست 

بگشاید فرزین خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. دایی رضا مطلبی را به او یادآور شود اما پیش از آن که دهان 

مدتی در فکر فرو رفت و بهتر دید از این بابت چیزی به مهشید نگوید زیرا یقین داشت که مهشید با اصرار از او 

از خواهد خواست وی را همراه خود ببرد در حالی که او به فرزین قول داده بود تنها برود. ساعتی بعد به بهانه ای 

 منزل خارج شد، سر خیابان تاکسی گرفت و نیم ساعت بعد به آپارتمان فرزین رسید.

وقتی زنگ زد فرزین در را به رویش گشود، خیلی رسمی با دایی رضا سالم و احوال پرسی کرد و وی را به داخل 

ا در گوشه و کنار منزل فراخواند. دایی رضا به دعوت او روی مبل نشست و چشم به اطراف گرداند تا شاید شروین ر

ببیند اما در ظاهر به جز فرزین کسی در منزل حضور نداشت. فرزین دقایقی او را ترک کرد و وقتی بازگشت سینی 

چای را به دست داشت. فنجان دایی رضا را مقابلش روی میز گذاشت و خود رو به رویش نشست. سیگاری آتش زد 

 ا را بیشتر از این منتظر نگذارد گفت: و چند پک به آن زد و برای آن که دایی رض

از این که دعوتم را قبول کردید ممنونم. قصد داشتم شخصاً به آنجا بیایم و زحمت شما را کم کنم اما بعد تغییر  -

 عقیده دادم و ترجیح دادم به خاطر او هم که شده از آمدن خودداری کنم.

و با قاشق آن را هم زد. جرعه ای از چایش را نوشید و ادامه فرزین سکوت کرد، دو حبه قند داخل فنجانش انداخت 

 داد:

مقداری از لباسها و لوازمش اینجاست که بهتر از است شما آن را برایش ببرید. از هر چیزی که مرا به یاد او می  -

 اندازد تنفر دارم!

 دایی رضا آهی کشید و آهسته جواب داد:
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ه در زندگی و تصمیمات شما را نداشته باشم اما به عنوان دایی مهشید، یا بهتر آقای ایران منش شاید من حق مداخل -

بگویم به عنوان مردی که وظیفه ی پدر او را به عهده دارد این حق را برای خود قائلم که بدانم به چه دلیل از زندگی 

 زناشویی خودتان بریدید و در مجموع چه تصمیمی برای آینده دارید؟

 دیشید، آنگاه گفت: فرزین لختی ان

مش رضا بهتر است درباره ی علتش از من چیزی نپرسی اما این که چه تصمیمی برای آینده دارم واضح است،  -

 تصمیم دارم هرچه زودتر طالقش بدهم اگر حق و حقوقی هم مطالبه کند همه را تمام و کمال پرداخت خواهم کرد.

 دایی رضا آهی کشید و اظهار داشت:

 تا نمی خواهید به من بگویید چه اتفاقی بینتان افتاده؟ من باید بدانم چرا نظرتان در مورد مهشید عوض شده.شما ح -

 چرا دلیلش را از خودش نمی پرسی؟ -

 پرسیدم شاید بیشتر از هزار بار از او پرسیدم اما باور کنید خود او هم به درستی علتش را نمی داند. -

 نه گفت: فرزین پوزخندی زد و به طع

نمی داند یا این که شرمش می شود حقیقت را بر زبان آورد؟ حق هم دارد! کس دیگری اگر به جای او بود از فرط  -

شرمساری دست به انتحار می زد و این ماجرای ننگین را با خود به گور می برد. خوشبختانه من آدم منطقی هستم در 

بیرون بفرستم. شما بگو، سزای زنی که به همسرش خیانت کند و غیر این صورت محال بود او را زنده از منزل 

 رسوایی به بار آورد چیست؟

 دایی رضا که تحمل شنیدن آن سخنان را نسبت به مهشید نداشت برآشفت و با لحن تندی جواب داد:

زن عفیف و شما در مورد او اشتباه می کنید، مهشیدی که من می شناسم هیچ گردی بر دامنش نمی نشیند. او  -

پاکدامنی است، او همیشه دوستتان داشته و نسبت به شما وفادار بوده. کاش می آمدید و او را از نزدیک می دیدید 

 حتا االن هم که در بستر بیماری افتاده شب و روز نام شما را بر زبان می آورد.

 فرزین سری تکان داد و گفت: 

رد؟ این زن بی رحمانه قلب مرا شکست. کاری کرد که حیثیت و بعد از مردن سهراب نوش دارو چه حاصلی دا -

 اعتبارم لکه دار شود.

نه آقای ایران منش، این حقیقت ندارد! دروغ محض است! هر کسی این اراجیف را به شما گفته قطعاً نظر سویی  -

پاکدامنی و نجابت او  داشته اگر می گفتید مرتکب قتل نفس شده شاید سخنان شما را باور می کردم اما در مورد

کمترین تردیدی ندارم. حاضرم صد بار به قرآن کریم سوگند بخورم که او از این گونه اتهامات بری است. نه، محال 

 است... امکان ندارد... قطعاً و یقیناً اشتباه به عرضتان رساندند. مهشید و خیانت؟ به خدا محال است.

و شواهد بر علیه او دارم که جای تردید باقی نمی گذارد. پیش از آن که مش رضا چه می گویی؟ من آنقدر مدارک  -

به این مدارک دست یابم من هم مثل تو می اندیشیدم و به نجابت او ایمان و اعتقاد داشتم اما اکنون برایم محرز شده 

ه اش می اندیشم این که او در تمام این مدت زیرکانه همه ی ما را فریب داده حتا تو و همسرت را. وقتی به گذشت

تردید در ذهنم شکل می گیرد که البد بی دلیل نبوده که پدر و مادرش او را از زندگی خود طرد کردند، البد مسایلی 

پشت پرده وجود داشته که من و تو از آن بی اطالعیم و متأسفانه من آنقدر خام و ابله بودم که بدون این که درباره ی 

 تش پیرامون مسایل خانوادگی تحقیق و پرس و جو کنم او را به عقد خود درآوردم.گذشته و صحت و سقم اظهارا

 دایی رضا با ناراحتی از جا برخاست و گفت: 
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شما در هر مقام و موقعیتی که هستید احترامتان برایم واجب است اما اجازه نمی دهم چنین بی رحمانه به این دختر  -

اگر تصور می کنید اینجا می نشینم و نسبت به اهانتهای شما بی تفاوت می مانم  معصوم بتازید و به او ناروا بگویید.

سخت در اشتباه هستید. شاید فکر می کنید به خاطر محبتهایی که به ما کردید این اجازه را دارید که تحقیرمان 

 کنید؟

 ود با خونسردی گفت: فرزین سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد. بدون آن که از اظهارات او ناراحت بش

بنشین مش رضا، به تو حق می دهم که چنین از کوره در بروی. تو ادعا می کنی او پاک و بی گناه است. بسیار خُب  -

 اگر من خالف آن را برایت اثبات کردم قول می دهی ادعایت را پس بگیری و از من عذرخواهی کنی؟

 دایی رضا همانطور که سرپا ایستاده بود گفت: 

به شرفم قسم اگر گناهکار بودنش را به من ثابت کنید خودم با همین دستهایم او را به درک می فرستم. کاری می  -

 کنم که صبح فردا را هرگز نبیند.

 فرزین زهرخندی زد و با لحنی تمسخرآمیز اظهار داشت:

 ول خود پایبند باشند.خیلی با اطمینان حرف می زنی مش رضا! مردها قول نمی دهند مگر آن که به ق -

 من به قولم پایبندم، در صورتی که شما ادعایتان را ثابت کنید. -

 بسیار خُب، بسیار خُب، پس لطفاً بنشین. -

دایی رضا نشست اما فرزین از روی مبل بلند شد و برای لحظاتی از اتاق پذیرایی بیرون رفت. وقتی بازگشت پاکتی 

 گاری آتش زد و گفت: در دست داشت، روی مبل نشست، سی

همان روزی که او را از منزلم بیرون کردم خودم با چشمهایم شاهد بودم که در رستوران فرودگاه با دوست  -

پسرش قرار مالقات داشت. در واقع خودم هم آنجا حضور داشتم و دیدم که به اتفاقِ هم پشت میزی نشسته و با هم 

 سته ای به او هدیه کرد، می دانی هدیه اش چه بود؟قهوه می نوشیدند. مردی که همراهش بود ب

 دایی رضا سری جنباند و در جوابش گفت: 

چیزهایی از او شنیده بودم، همان روز فهمیدم که به مالقات مردی می رود که به گفته ی خودش از طرف شما آمده  -

 و حامل یک امانتی بود.

ان را ندیده بودم و با او تماس نداشتم. وقتی به منزل آمد این دروغ است مش رضا، من هرگز در عمرم آن جو -

هنوز آن هدیه همراهش بود، آن را در حضورش گشودم و چشمم به لباس خوابی افتاد که معموالً مردان جوان چنین 

هدایایی را فقط برای همسر یا معشوقه های خود در نظر می گیرند. از آن بدتر و دردناکتر یادداشتی بود که در 

 جوف پاکت و درون همان جعبه ی اهدایی قرار داشت. یادداشت به وضوح از روابط پنهانی آن دو حکایت می کرد.

 دایی رضا کالم او را بریده و رشته ی سخن را به دست گرفت:

امکان دارد اینها همه نقشه ای باشد از سوی کسی که مایل نیست شما زندگی شیرینی در کنار همسرتان داشته  -

 شید. دشمنان دوست نمایی که همواره درصدد ضربه زدن به اشخاص هستند.با

 فرزین پکی به سیگارش زد، پوزخندی بر لبانش نقش بست سپس پاکت را به طرف او گرفت و گفت: 

 شاید تو راست بگویی اما این را چه می گویی؟ این مدرک دیگر غیرقابل انکار است. -
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او گرفت. آن را گشود و تعدادی عکس از داخلش بیرون کشید. عکسهای نخستین،  دایی رضا با تردید پاکت را از

مهشید را در کنار همان خبرنگار جوان نشان می داد. فرزین که از نقش آن جوان در زندگی اش آگاه نبود پیرامون 

 عکسها توضیحاتی داد و گفت: 

د این عکسها در همین اتاق گرفته شده اگر باور این جوان یکی از معاشرین اوست. همانطور که مالحظه می کنی -

 نداری به شکل و فرم مبلها و دکوراسیون منزل که در عکسها کامالً مشخص است دقت کن.

دایی رضا با دقت به عکسها نگریست و در دل سخنان فرزین را تصدیق کرد اما هنوز در پذیرفتن اظهارات او مردد 

که مهشید را در حاالت زننده نشان می داد. دایی رضا با چشمانی از هم دریده به بود. آنگاه نوبت به عکسهایی رسید 

عکسها نگریست و لحظه به لحظه حیرت و خشمش افزون می گشت. در آن لحظه حتا به چشمان خود هم اعتماد 

 نداشت. فرزین گفت: 

 این هم مدارکی که می خواستی. مش رضا راجع به اینها چه می گویی؟ -

ضا چند بار پلکهایش را به هم فشرد و آب دهانش را به سختی فرو داد گویی دنیا را بر سرش خراب کرده دایی ر

اند. بدنش یکباره یخ کرد و رنگ چهره اش دگرگون شد. عرق به خودی خود از پیشانی اش می چکید. فرزین که با 

 دقت حرکات او را زیر نظر داشت زهرخندی زد و گفت: 

می بینم تو هم مثل من از دیدن اینها غافلگیر شدی. به من بگو کسی را که در عکس می بینی دیدی مش رضا!  -

همانی نیست که لحظاتی پیش به صداقتش قسم می خوردی و شرفت را گرو نهادی؟ می بینم رنگت پریده و حال 

 پریشانی داری پس من چه بگویم که حیثیت و ناموسم بر باد رفته؟

 سرش را میان دستهایش گرفت و زیر لب نالید: دایی رضا با استیصال

خدایا این حقیقت ندارد! چگونه می توانم باور کن؟ مهشید تو با ما چه کردی؟ این چه رسوایی بود که به بار  -

 آوردی. 

 فرزین این بار آه سوزناکی کشید و گفت: 

آن که از ایران بروم او فهمیده بود که زنی در  شاید او خواسته بدین وسیله از من انتقام بگیرد! این اواخر پیش از -

زندگی ام وجود دارد، زنی که فقط در خلوتم راه یافته بود اما قلب و روحم فقط متعلق به همسر و پسرم بود. مش 

رضا تو هم یک مرد هستی. یک مرد ممکن است در خارج از منزل به خیلی از کارها دست بزند اما هرگز به زنش 

 د از جاده ی عفت و پاکدامنی خارج شده و خود را به ننگ و آلودگی بیاالید.اجازه نمی ده

اشک در دیدگان دایی رضا حلقه زد، با دیدن عکسها کامالً محکوم شده بود و راهی جهت انکار نمی یافت. مغلوب و 

 گفت:  منکوب از روی مبل بلند شد و با دستانی مرتعش عکسها را روی میز انداخت و با صدایی دورگه

 مرا ببخشید آقای ایران منش، باید از خدمتتان مرخص شوم. حالم اصالً خوب نیست. -

 فرزین بلند شد و ایستاد. دستهایش را در جیب فرو برد. سرش را تکان داد و گفت: 

ضا تو می فهمم مش رضا. می فهمم من هم دست کمی از تو ندارم. این زن همه ی ما را به بازی گرفته بود. مش ر -

هنوز هم برایم عزیز و محترمی دلم نمی خواهد این مسأله به روابط ما خللی وارد کند. حساب تو و همسرت از او 

 جداست، هر زمان که مایل بودی می توانی به دیدنم بیایی.

 دایی رضا آب دهانش را به سختی فرو داد و پرسید:

 وب است؟تکلیف بچه چه می شود؟ االن چه وضعی دارد، حالش خ -
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نگران او نباش برایش پرستاری گرفتم که از هر نظر شایسته است البته کمی بی تابی می کند و برای مادرش  -

دلتنگ است اما قول می دهم به مرور زمان فراموش کند که زمانی مادری داشته. به مجرد این که به سن مدرسه 

 دم هم از ایران خارج شدم.رسید قصد دارم او را به خارج از کشور بفرستم، شاید خو

 دایی رضا به طرف در حرکت کرد، فرزین پرسید:

 نمی خواهی وسایلش را ببری؟ -

 دایی رضا سر جنباند و جواب داد:

االن نمی توانم، حال مساعدی ندارم اگر امکان دارد آنها را برایش پست کنید یا شخص دیگری را مأمور این کار  -

 می کنم دیگر نیازی به آنها داشته باشد.بکنید. هر چند که تصور ن

مش رضا دوستانه این را از من بپذیر، مبادا کاری انجام دهی که به دردسر بیفتی و زندگی خودت و همسرت به  -

ویرانی بکشد. این زن ارزش آن را ندارد که خودت را درگیر حبس و زندان و جار و جنجال کنی. من تصور می کنم 

 شده باشد. برای یک مادر دردآورتر و جانکاه تر از  به قدر کافی تنبیه

آن نیست که فرزندش را از وی جدا کنند و از دیدارش محروم گردد. او را به حال خود رها کن و بگذار از 

 شرمساری بمیرد.

 دایی رضا چند بار سرش را تکان داد. خداحافظی کرد و از در خارج شد. 

رمی داشت و قلبش تیر می کشید. سوار تاکسی شد و به خانه برگشت. به مجرد این در خیابان افتان و خیزان قدم ب

که به منزل رسید خشم خود را بر سر مهشید خالی کرد و او را به باد سرزنش و دشنام گرفت. مهشید نمی دانست 

د با این دختر چه واقع شده که دایی رضا را چنین بر سر خشم آورده، هرچه همسرش به او تذکر داد که حق ندار

 معصوم که در تب سوزانی غرق است و ناخوشی و بیماری او را در برگرفته چنین پرخاشگرانه رفتار کند. افاقه نکرد.

دایی رضا چنان اسیر خشم بود که بر اعمال و رفتارش تسلط نداشت و کلمات زشت و ناروا بی اختیار از دهانش 

ه این نکته اشاره کرد که به مالقات فرزین رفته و مدرک خیانت مهشید را خارج می شد. او در ال به الی گفته هایش ب

از نزدیک دیده است. هرچه مهشید سوگند یاد کرد که روحش از ماجرا خبر ندارد و هرگز قدمی خالف منافع 

و به  همسرش برنداشته و به وی خیانت نکرده است دایی رضا نپذیرفت. او را به شدت مورد لعن و سرزنش قرار داد

همسرش پرخاش کرد که ندانسته به دفاع از مهشید نپردازد. مهشید تمام مدت فقط می گریست و ضجه می زد. 

 آخرین کالم دایی رضا این بود که مهشید باید از آنجا برود و دیگر اسمی از آنها به زبان نیاورد.

نگذاشت. رنج و اندوه بی شماری به او مهشید وقتی شب به اتاق خود رفت تا صبح گریست و لحظه ای دیده بر هم 

هجوم آورده بود، از هم پاشیدگی زندگی زناشویی، عشق و عالقه ای که به همسرش داشت. دوری از جگر گوشه 

اش، طرد شدن از سوی دایی رضا و ننگی که به واسطه ی یک افترای خانمان برانداز بر پیشانی اش حک شده بود. 

ت داده بود و دیگر امیدی به آینده نداشت. نمی دانست غم دل با که گوید و پناه از که در آنی همه چیز خود را از دس

جوید. این وقایع ضربه ی روحی انکار ناپذیری برای او بود. به قدری از زندگی اش منزجر گردید که فکر مردن و به 

است کرد یا جانش را بگیرد یا بی هالکت رسیدن به ذهنش خطور کرد. تمام شب را به درگاه خدا نالید و از او درخو

 گناهی اش را به اثبات برساند.

 

* * * 
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صبح روز بعد مهشید بدون آن که کسی را در جریان بگذارد با تنی بیمار منزل دایی رضا را ترک کرد، حتا با زن دایی 

ازد. صالح کار خود را در آن می دید هم خداحافظی نکرد زیرا مایل نبود با اصرار او فشار ماندن را به خود هموار س

که برای همیشه از آنجا برود و بیش از این برایشان تنش و نگرانی ایجاد نکند. وقتی از منزل بیرون آمد ساعتها فقط 

در خیابان قدم زد و فکر کرد، عاقبت بدون آن که بداند به کدام سو می رود سر از راه آهن درآورد. پس از ساعتی 

 رفت و سوار قطاری شد که عازم شمال کشور بود.معطلی بلیت گ

در طول سفر هیچ اندیشه ای جز فکر خودکشی در سر نداشت، می خواست در جایی بمیرد که کسی او را نشناسد و 

خبر خودکشی اش به گوش فرزین یا دایی رضا که صمیمانه دوستشان داشت نرسد. یکبار هم تصمیم گرفت هنگامی 

حال عبور است در قطار را گشوده و خود را به زیر چرخهای آن بیندازد اما وقتی با این قصد از که قطار با سرعت در 

کوپه خارج شد و خود را به در قطار رساند در را قفل دید و نتوانست کاری از پیش ببرد لذا با یأس و نومیدی به کوپه 

بار از پنجره چشم به مناظر بیرون دوخت. اش برگشت. همانند ساعتی قبل سر در گریبان گرفت و با دیدگانی اشک

در کوپه ی او مسافران دیگری هم بودند، زن و شوهر مسنی که گویی با یکدیگر قهر بودند زیرا تمام مدت هر کدام 

سر به سویی داشتند و کالمی با هم سخن نمی گفتند. چهره ی هر دو آمیخته به اخم و کدورت بود و به همین سبب 

رهای هم کوپه ای شان هم سخن نمی گفتند. اما زن و شوهر جوانی هم در کوپه حضور داشتند که حتا با سایر مساف

برخالف زوجهای پا به سن گذاشته ی مذکور، چنان عاشقانه و پر حرارت با هم سخن می گفتند که گویی مدت 

ک مرتب به گردن کوتاهی از آشنایی شان می گذرد. زن جوان دختر بچه ی خردسالی را در آغوش داشت و کود

 مادر می آویخت و شیرین زبانی می کرد.

مهشید که تا آن زمان کمترین توجهی به اطرافیانش نداشت و سر در الک خود فرو برده بود در اثر شیطنتهای 

کودک به سوی وی جلب شد و با دیدن او یکباره قلبش فرو ریخت. به یاد کودک دلبند خودش افتاد و بی اختیار 

از دیدگانش فرو چکید. مادر کودک که کنجکاوانه او را زیر نظر داشت اندک اندک باب گفت و گو را  قطرات اشک

 گشود و خود را به این زن مرموز و کم حرف نزدیک کرد.

زن که از توجه خاص مهشید نسبت به دخترش کنجکاو شده بود وی را آنقدر سؤال پیچ کرد تا این که مهشید به او 

نهایت صداقت و ساده دلی تمام ماجرای زندگی اش را برای زن تعریف کرد و در حالی که به شدت  اعتماد کرد و در

متأثر و منقلب بود و همانند ابر بهاری اشک می ریخت اظهار داشت که دیگر امیدی به زندگی نداشته و قصد دارد 

معرفی کرد او را از این کار بر حذر  انتحار بکند و به زندگی سراسر رنج خود پایان دهد. زن که خود را مهرانگیز

 داشت و زبان به نصیحتش گشود:

زندگی ارزش آن را ندارد که آدم به خاطر نامالیماتش خود را فنا کند، البته همه ی ما فانی هستیم و دیر یا زود به  -

را تسریع کند گناهی دیار باقی می شتابیم اما این که انسان خود وسیله ی نابودی اش را فراهم آورد و مرگ خود 

نابخشودنی است. گذشته از مسایل شرعی که همه ی ما به آن معتقدیم، نفس عمل محکوم است. همه ی انسانها به 

 نوعی درگیر مشکالت ریز و درشت هستند، خوشبختی یا بدبختی مطلق وجود ندارد و همه چیز نسبی است.

دیگران هق هق می کرد. پیرزن و پیرمرد که تا دقایقی  مهشید بی محابا می گریست و بدون در نظر گرفتن حضور

پیش با حالتی قهرآمیز پشت خود را به یکدیگر کرده و از مصاحبت هم اکراه داشتند به محض شنیدن صدای گریه 

ی مهشید، حیرت زده به او چشم دوخته و گاهی نجواکنان در گوش هم چیزهای مبهمی ادا می کردند. پیرزن تمام 
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خود را به گفت و گوی آن دو متمرکز کرده بود. پیرمرد هم به گوشهای سنگین خود فشار می آورد  هوش و حواس

 تا بهتر بشنود و سر از کار آنها دربیاورد. مهرانگیز دخترش را در بغل جا به جا کرد و ادامه داد:

ی نیستم اما جایی که بتوانم شاید من حق مداخله در زندگی خصوصی کسی را نداشته باشم. هر چند ذاتاً آدم فضول -

خدمتی به هم نوعی انجام دهم دریغ نمی کنم. تو زن زیبایی هستی. حیف تو نیست با این همه وجاهت صوری می 

خواهی از زندگی دست بشویی؟ انسان تا دم مرگ هم باید با مشکالت مبارزه کند خطاهای گذشته را به طریقی 

رابر مشکالت پایدار باشند حتا در بدترین و دشوارترین شرایط هم نباید جبران نماید. همه ی انسانها باید در ب

امیدمان را به آینده از دست بدهیم. مطمئن باش برای تو هم روزی خواهد رسید که مشکالت و سختی ها را پشت 

 سر بگذاری و خوشبختی ات را بازیابی. فراز و نشیب زندگی یعنی همین، سکه برای همه دو رو دارد...

مهرانگیز ساعتها با مهشید گفت و گو کرد و هرچه برهان و استدالل می دانست به خوردش داد تا موفق شد او را به 

آینده امیدوار سازد و بذر امید را در قلبش بکارد به حدی که از اندیشه ی خودکشی منصرف شد و به پروردگار 

و فرزین را به حقایق واقف گرداند. وقتی اندکی تسکین توکل کرد تا مشکالت و موانع موجود را از سر راهش بردارد 

یافت و به حالت عادی بازگشت دخترک خردسال مهرانگیز را که ملوسک نام داشت در آغوش گرفت و محبت خود 

 را نثارش کرد.

ی به مهرانگیز دریافته بود که مهشید منزل و مأوای مشخصی ندارد و به جایی سفر می کند که آنجا غریب است. وقت

مقصد رسیدند با اصرار فراوان از او خواست که شب را در منزلشان سر کند. شوهر مهرانگیز هم به نوبه ی خود به او 

اصرار کرد و دعوت همسرش را تکرار کرد. زن و شوهر به قدری پافشاری کردند که مهشید ناچار به پذیرفتن شد. 

پیاده شدند. همسر مهرانگیز در حالی که ساکها را حمل می قطار در ایستگاه گرگان توقف کرد و همه ی مسافران 

کرد جلوتر از همه حرکت می کرد و خانمها به دنبالش روان بودند. شوهر مهرانگیز به ایستگاه تاکسی مراجعه کرد و 

راه اتومبیل دربستی کرایه کرد، همگی سوار شدند و تاکسی حدود ربع ساعتی بعد آنها را به مقصد رساند. مهشید هم

زن و شوهر وارد منزلشان شد و آنها به گونه ای با وی رفتار کردند که گویی یکی از ساکنان منزل است به طوری که 

چندان احساس غریبی نمی کرد و صمیمت آنها را متقابالً پاسخ می داد. مهرانگیز به مجرد رسیدن، اتاقی در اختیار او 

 جا آورده و نظر او را تأمین کنند. گذاشت و می کوشیدند رسم میهمان نوازی را به

صبح روز بعد مهشید تصمیم گرفت به جست و جوی کار بپردازد و درآمدی کسب کند. هنگام صرف صبحانه 

موضوع را با مهرانگیز درمیان نهاد و گفت ناچار است شغلی برای خود یافته و اتاقی اجاره کند. مهرانگیز در پاسخ او 

 فت:لبخندی زد و با مهربانی گ

نگران این موضوع نباش، من و شوهرم دیشب راجع به این مسأله با هم بحث و تبادل نظر کردیم و به این نتیجه  -

رسیدیم که اگر مایل باشی می توانیم اتاقی در اختیارت بگذاریم که تا هر وقت خواستی با ما زندگی کنی، در ضمن از 

م در قسمت امور مالی بیمارستان مشغول به کار است اگر برای بابت کار هم خیالت راحت باشد. می دانی که همسر

 کار کردن در بیمارستان آمادگی داشته باشی می تواند ترتیب استخدامت را بدهد.

 برق خوشحالی در چشمان مهشید درخشید و با خرسندی گفت:

را فراموش نمی کنم. در واقع من  من نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. تا عمر دارم هیچ وقت محبتهای شما -

زندگی ام را مدیون تو و شوهرت هستم اگر دیروز با تو آشنا نشده بودم معلوم نبود که امروز زنده باشم و طلوع 

 خورشید را دوباره ببینم.
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 مهرانگیز دستی به شانه اش زد و گفت:

وسیله هستیم. به هر حال اگر موافق باشی  این حرف را نزن مهشید، این لطف خدا بود که شامل حالت شد ما همه -

من با شوهرم در این باره صحبت می کنم تا ترتیب کارها را بدهد. در شهری غریب و بدون حمایت یک دوست، 

مشکل بتوانی کار مناسبی پیدا کنی و اتاق اجاره ای گیر بیاوری. به دشواریهایش نمی ارزد اما اینجا که باشی حداقل 

که با هم هستیم و هیچ کدام احساس تنهایی نمی کنیم. راستش من هم بدم نمی آید دوست  حسنش در این است

 خوب و شایسته ای چون تو داشته باشم و از تنهایی دربیایم.

 متشکرم مهرانگیز، امیدوارم الیق این همه خوبی باشم. -

ه شد. هفته ها و ماهها گذشتند، مهشید بدین ترتیب مهشید در منزل آنها ساکن گردید و در بیمارستان به کار گمارد

به مرور با وضع جدید خود خو گرفته بود اما جدایی از پسرش سخت آزارش می داد و روزی نبود که به یادش اشک 

نریزد. وقتی ملوسک را در آغوش می گرفت او را چون کودک دلبندش در بغل می فشرد و احساس می کرد بوی 

سر کار به منزل برمی گشت برای او خوراکی های متنوع می خرید و تا هنگام  پسرش را می دهد. هر روز که از

خواب لحظه ای او را زمین نمی گذاشت. ملوسک هم به او انس گرفته و چنان با وی اخت شده بود که به راحتی از 

دگی آرامی آغوشش جدا نمی شد. در مجموع مهشید در کنار مهرانگیز و شوهرش که به وی احترام می گذاشتند زن

 را سپری می کرد.

فرزین هم سرگرم زندگی جدیدش بود و اکثر اوقات بی کاری اش را در منزل پدر سپری می کرد. شروین در هفته 

های نخستین جدایی از مهشید برای مادر بی قراری می کرد و دمی آرام نمی گرفت. ایران منش با کوشش فراوان در 

کار آزموده ای را در خدمت گرفت و به او تأکید کرد که مراقب طفل باشد و  همان روزهای اولیه پرستار مجرب و

دمی از پرستاری وی منفک نشود. پرستار نیز هم و غم خود را به کار گرفت اما به رغم تجربه هایش موفق نشد 

دک هر شروین را آرام سازد. شروین تحت هیچ شرایطی آرام نمی گرفت و شیشه ی شیرش را نمی نوشید. وزن کو

روز کاهش می یافت و به تب و اسهال مبتال شده بود. ایران منش از نحوه ی پرستاری خانم پرستار اعالم عدم 

رضایت کرد و بی درنگ پرستار دیگری استخدام کرد و به خدمت وی خاتمه داد. پرستار دوم هم هر چه در توانش 

بی قراری خود ادامه داد، هیچ کس نمی توانست لحظه ای  بود به کار بست اما شروین او را نیز نپذیرفت و همچنان به

او را آرام کند. به طور مرتب وزن کم می کرد و از خوردن شیر و سوپ سر باز می زد و تمام طول روز را بی انقطاع 

 می گریست و شیون سر می داد.

انست از چه طریقی رضایت ایران منش و فرزین هر دو مستأصل و نگران در صدد چاره جویی بودند و کسی نمی د

کودک را جلب کند. در طی دو ماه متجاوز از بیست بار دکتر بر بالینش احضار کردند. پزشک مرتب او را معاینه می 

کرد و مشکل جسمانی خاصی در وی مشاهده نمی کرد و علت بی قراری کودک را مشکل عاطفی و دوری از مادر می 

ار خطور کرد. به او گفته بودند مادر طفل در اثر سانحه ای فوت کرده است دانست. عاقبت فکری به ذهن خانم پرست

و او می دانست که به مادر دسترسی ندارد لذا پیشنهاد کرد لباسهای مهشید را در اختیارش بگذارند. فرزین چند 

ه خانم پرستار داد. دست از لباسهایی را که مهشید غالباً در منزل آنها را به تن می کرد انتخاب نمود و آنها را ب

پرستار هر بار که قصد غذا دادن و خواباندن کودک را داشت لباسهای مهشید را به تن می کرد و کودک که بوی مادر 

 خود را می شناخت
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بدین وسیله آرام می گرفت و خود را در اختیار پرستار می گذاشت و اجازه می داد که تر و خشکش کند. اندک 

رایش جا افتاد و به حضور او عادت کرد. سرانجام پس از هفته ها تالش همه چیز به روال اندک چهره ی پرستار ب

عادی درآمد و فرزین فرصتی یافت تا به آسودگی و فراغ بال به امورات خصوصی خود بپردازد و ضیافتهای شبانه ی 

 پدر را با حضور خود و در کنار هاله سپری نماید.

ه گساری افراط کرده و به نهایت مستی و بی خبری رسیده بود حالش چنان دگرگون شبی از شبها که یعقوبی در باد

گردید که فرزین پیشنهاد کرد وی را با اتومبیل به منزلش برساند. سایر میهمانان، من جمله ایران منش و هاله به 

هر طریقی که بود  قدری مست و الیعقل بودند که هر یک کنجی افتاده و توجهی به دیگران نداشتند. فرزین به

یعقوبی را تا پای اتومبیل کشاند و او را روی صندلی عقب جای داد سپس سوار شد و اتومبیل را به حرکت درآورد. 

یعقوبی چند بار در طول مسیر از اتومبیل پیاده شد و با کمک فرزین خود را به کنار جوی آب رساند و هرچه را که از 

 ج کرد.سرِ شب خورده بود از معده اش خار

این نخستین بار بود که فرزین او را در چنین حالی می دید و نگران بود که مبادا بالیی به سرش بیاید و در اثر 

مسمومیت شدید تلف شود اما یعقوبی پس از آن که چند بار معده اش را خالی کرد احساس راحتی نمود، درون 

نش بی اختیار به کار افتاد و در عالم مستی حقایقی بر زبان اتومبیل نشست و دستور حرکت داد. در اینجا بود که زبا

آورد که مو بر تن فرزین راست گردید و مستی از سرش پرید. آنچه را که می شنید در باورش نمی گنجید و نمی 

دانست سخنان یعقوبی را حمل بر مستی و عدم هوشیاری اش نماید یا آن که همه را به حساب حقیقت گویی بگذارد. 

قوبی طوطی وار سخن می گفت و از اسرار عجیبی پرده برمی داشت، اسراری که با دسیسه و توطئه چینی ایران یع

منش موجب از هم پاشیدگی زندگی فرزین گشته بود. آن شب فرزین یعقوبی را به منزلش رساند و بدون آن که 

رفت و حدود نیم ساعت زیر دوش آب نزد پدر برگردد یکسره به آپارتمان خود رفت. قبل از هر کاری به حمام 

سرد ایستاد به طوری که لرز شدیدی بدنش را فراگرفت. سپس حوله ای به دور خود پیچید و وارد اتاق شد. پس از 

آن مدت کوتاهی روی تخت استراحت کرد آنگاه برخاست و لباس پوشید. به سراغ عکسهای مهشید که از سوی پدر 

 ا آن زمان فرصت نیافته بود که آنها را از بین ببرد، رفت.در اختیارش قرار گرفته بود و ت

پس از کمی جست و جو عکسها را یافت، ساعتی آنها را مقابل خود گذاشت و به تک تک آنها زُل زد و همه را مورد 

بررسی دقیق قرار داد. عکسها در ظاهر کامالً طبیعی بودند و جای شکی باقی نمی گذاشت اما از طرفی هم نمی 

وانست در مورد اعترافات هولناک و تکان دهنده ی یعقوبی خونسرد بماند و به راحتی از آن بگذرد. وقتی ت

موضوعات را در کنار هم می نهاد درمی یافت که ظاهراً همه چیز با هم جور درمی آید. به خاطر آورد که پدرش 

ا بر علیه مهشید بشوراند. بدون تردید همواره احساسات او را بر ضد همسرش تحریک کرده و سعی نموده که او ر

 پدرش از این مسأله اهدافی در سر داشته که برای او مجهول بود.

آن شب فرزین تا صبح در اتاقش قدم زد و سیگار کشید. اگر برایش محرز می شد که پدرش بر علیه مهشید توطئه 

سراغ مهشید می رفت و او را به منزل  کرده و قصد برهم زدن زندگی شان را داشته است می بایست بی درنگ به

بازمی گرداند. از همان شبی که دایی رضا را به حضور پذیرفته بود دیگر از هیچ کدامشان خبری نداشت و کسی هم 

با او تماس نگرفته بود. روز بعد به جای رفتن به شرکت به سراغ یکی از دوستانش رفت و مشکل خود را با او در 

از هماهنگی و تبادل نظر، او را نزد شخصی فرستاد که در حرفه ی عکاسی مهارت بسزایی  میان نهاد. دوستش پس

 داشت و غالباً از هنرمندان مشهور و نامی سینما عکس و پوستر تهیه می کرد.
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فرزین آن شخص را مالقات کرد و پس از طرح موضوع، عکسها را در اختیار وی گذاشت و درخواست کرد با تجربه 

که دارد در مورد صحت و سقم عکسها نظر دهد و بگوید که آیا عکسها جعل شده اند یا این که کامالً واقعی و مهارتی 

هستند. مرد مذبور به مدت نیم ساعت عکسها را زیر دستگاه مخصوص گذاشت و با دقت به آنها خیره شد سرانجام 

ی به طرزی بسیار ماهرانه مونتاژ شده به پس از بررسی های الزم نظر داد که آنها به وسیله ی یک عکاس حرفه ا

گونه ای که تشخیص جعلی بودن آن حتا به وسیله ی افراد خبره هم به آسانی امکان پذیر نیست. فرزین با دقت و 

وسواس به سخنان مرد گوش سپرد و لحظه به لحظه بر خشم و انزجارش افزوده می شد. مرد شمه ای از ترفندهایی 

حرفه ای در این گونه موارد به کار می بردند و موجب گمراهی بیننده می شدند را برایش را که عکاسان ماهر و 

تشریح کرد و موارد دیگری را نیز برایش برشمرد تا بهتر از روش کارِ این چنینی آگاه شود. اطالعاتی که او در 

 اختیار فرزین گذاشت پرده ها را کنار زد و چشمانش را به روی حقایق گشود.

آن مرد را ترک کرد چنان اندوهگین و پریشان خاطر بود که قدرت راه رفتن و ایستادن نداشت و قادر نبود به  وقتی

درستی اتومبیل براند. پس از طی مسافتی در مکان کم رفت و آمدی توقف کرد، سرش را با یأس و درماندگی روی 

جودش یک پارچه آتش بود و خشمی فزاینده از فرمان اتومبیل نهاد و برای نخستین بار به آرامی گریست. تمام و

اعماق قلبش شعله می کشید، خشمی که به زودی دامان پدرش را می گرفت. نمی توانست به خود بقبوالند که پدرش 

چنین ظلمی در حق وی روا داشته است. به قدری از دست پدر عصبانی بود که دلش می خواست هرچه زودتر او را 

لی اش را سرش خالی کند اما قبل از هر چیز تصمیم گرفت ابتدا به دیدن مهشید برود و از او مالقات کرده و دق و د

 توضیحات بیشتری بخواهد.

خودش را سرزنش می کرد که چرا به مهشید اجازه نداده درباره ی عکسها و سایر چیزهای دیگر توضیحاتی بدهد و 

پریشان و منفعل همانند مار به خود می پیچید و در دل خود را  از خود رفع اتهام کند. ساعتی از ظهر گذشته بود و او

به باد دشنام و سرزنش می گرفت، از خودش شرمش می آمد که چنین بی رحمانه همسرش را از خود رانده و راه هر 

ی گونه دفاعی را از وی سلب کرده است. عاقبت خسته و درمانده به سوی منزل دایی رضا رفت و همانطور که رانندگ

می کرد شهامت اعتراف به خطا را در خود تقویت می کرد و می کوشید در برخورد با مهشید عالوه بر حفظ 

خونسردی جمالت و عباراتی بر زبان آورد که حاکی از شرمساری و ندامتش باشد و امیدوار بود که مهشید وی را عفو 

 کند.

سرِ کار به منزل برگشته و هنوز لباس از تن خارج نکرده  هنگامی به منزل دایی رضا رسید که او نیز دقایقی پیش از

بود. دایی و زن دایی از این دیدار غیرمنتظره و ناگهانی یکه خوردند، آنها به هیچ وجه انتظار چنین مالقاتی را نداشتند 

داخل شدن با این وصف همانند سابق با او محترمانه برخورد کرده و وی را به درون دعوت کردند. فرزین به محض 

با نگاهش اطراف را کاوید و در حالی که بی صبرانه انتظار دیدن مهشید را می کشید روی زمین نشست و به احوال 

پرسی با آنان مشغول شد. زن دایی به سرعت چای آماده کرد و فرزین و دایی سرگرم گفت و گو شدند. فرزین که 

ز کف داده بود با شرمساری سراغ مهشید را گرفت. دایی رضا تحمل انتظار کشیدن را نداشت و صبر و قرار خود را ا

که از اصل ماجرا چیزی نمی دانست با لحنی که حاکی از انزجار بود اظهار داشت که همان شب پس از مالقات او به 

منزل برگشته و مهشید را به باد سرزنش گرفته و از وی خواسته که هرچه زودتر منزلش را ترک کند. دایی رضا 

چنین یادآور شد که مهشید فردای آن روز برای همیشه از آنجا رفته و تاکنون هیچ خبری از خود به آنها نداده و هم
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آنها به درستی نمی دانند که کجا به سر می برد و چه بر سرش آمده است. فرزین از این سخنان برآشفت و با نگرانی 

 اظهار داشت:

 دامی صورت ندهی و خونسردی و آرامش خودت را حفظ کنی.مش رضا من که به تو گفته بودم هیچ اق -

 دایی رضا از لحن کوبنده ی او جا خورد و با دستپاچگی گفت: 

آقای ایران منش فرمایش شما کامالً متین است اما من آدم بی غیرتی نیستم که به راحتی از این بی ناموسی بگذرم.  -

حساس می کردم در و دیوار این خانه به من بد و بیراه می گویند. به خدا تا مادامی که او مقابل دیدگانم راه می رفت ا

 تحمل دیدنش را نداشتم، کاری که مهشید انجام داد غیرقابل اغماض بود.

 فرزین فندک کشید و سیگاری را که به لب داشت روشن کرد. با تأثر سر تکان داد و گفت: 

مهشید از تمام تهمتهای وارده مبرا است، افسوس که دیر به این نکته پی ما همه در مورد او دچار اشتباه شده بودیم  -

بردم. امروز هم به این امید به اینجا آمدم که دست همسرم را بگیرم و او را به منزلش برگردانم، امیدوار بودم او را 

از منزلت راندی فقط خدا می در اینجا ببینم و از وی به خاطر حماقتم پوزش بخواهم در حالی که تو با بی رحمی او را 

 داند تا به حال چه بر سرش آمده، اصالً معلوم نیست چه وضعی دارد.

 دایی رضا به تلخی نگاهش کرد و هیجان زده پرسید:

 شما چه فرمودید؟ فرمودید که او بی گناه است؟! -

بی گناه است. منِ ابله اسیر یک  بله مش رضا همه ی ما در مورد او خطا کردیم، او مانند غنچۀ گل نیلوفر پاک و -

توطئه ی زشت و شرم آور بودم، همه ی این نقشه ها را پدرم طرح ریزی کرده بود تا باعث جدایی من و همسرم 

 بشود و من تازه دیشب به این نکته پی بردم.

ر کرد و من چشمان دایی رضا از حیرت گشاد شد، احساس کرد مهره ی کمرش تیر می کشد. دور لبش را با زبان ت

 من کنان گفت: 

 شما چه می گویید؟ پس آن عکسها... -

آن عکسها حقه ی کثیفی بود. من به طور مبسوط از چگونگی قضایا اطالع ندارم اما ظاهراً ماجرا بدین نحو بوده که  -

هره ی پدرم به طریقی عکسهایی از مهشید به دست می آورد و به وسیله ی عکاس ماهری که اجیر کرده بوده چ

 مهشید را روی اندام شخص دیگری مونتاژ می کند. متوجه ی قضایا شدی؟

 دایی رضا سری جنباند و اظهار نمود:

خیر متأسفانه من از این چیزها سردرنمی آورم، فقط این را فهمیدم که مهشیدِ من، دختر معصوم من کامالً بی گناه  -

 است.

 چهره اش پریده بود. با لحنی بغض آلود گفت:  لبهای دایی رضا آشکارا می لرزید و رنگ از

آخه آقای ایران منش، شما با این همه فهم و کماالت چگونه نسنجیده و تحقیق نکرده چنین بالیی سر این دختر  -

 بیچاره آوردید؟

و مش رضا عکسها به قدری طبیعی مونتاژ شده بود که حتا من هم فریب خوردم. اعتراف می کنم که شتاب زده  -

نسنجیده عمل کردم .طفلک مهشید، کاش آن روز به حرفهایش گوش می دادم و از او توضیح می خواستم، هیچ کس 

 به اندازه ی من در خور نکوهش نیست. من عملی انجام دادم که تا عمر دارم خودم را نمی بخشم.
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خود نیز به گریه درآمد. تمام دایی رضا با شنیدن صدای گریه همسرش که در سکوت به سخنان آنان گوش می داد، 

 وجودش یکپارچه ندامت و پشیمانی بود. چند بار با دست بر پیشانی کوبید و با تأسف اظهار داشت:

پروردگارا! حاال چه کنم؟ چگونه دخترم را بیابم؟ خدای بزرگ خودت کمکم کن امیدم به لطف و کرم توست. هر  -

 دت حفظش کن. خدایا به بی کسی و تنهایی اش رحم کن.کجا که هست او را سالمت بدار و در پناه خو

 فرزین سیگار دیگری روشن کرد و به زن دایی که با چادر صورتش را پوشانده بود و همچنان می گریست گفت: 

 لطفاً گریه نکنید، فقط تا می توانید دعا کنید هرچه زودتر پیدا شود. -

 سپس آهی کشید و افزود:

لیوان آب به من بدهید، از صبح تا حاال از بس سیگار کشیدم گلویم خشک شده و ریه هایم می  اگر امکان دارد یک -

 سوزد.

 زن دایی با گوشه ی چادر اشکهایش را پاک کرد، از جا برخاست و به طرف آشپزخانه رفت. مش رضا پرسید:

 البد ناهار هم نخوردید؟ -

 ده. اصالً حال خودم را نمی فهمم کم مانده که دیوانه شوم.بله مش رضا از دیشب تا به حال روزگارم سیاه ش -

 مش رضا کف دستهایش را بر زمین نهاد و در حال برخاستن گفت: 

 اجازه بدهید چیزی برایتان بیاورم بخورید. -

 فرزین دست او را گرفت و مانع برخاستنش شد و گفت: 

زودتر بروم و ببینم چه اقدامی می شود برای یافتن مهشید  نه مش رضا زحمت نکش، میلی به غذا ندارم، باید هرچه -

 صورت داد، حتا یک لحظه را هم نباید غفلت کرد.

دایی رضا سر جای خود نشست. زن دایی با لیوانی آب برگشت. فرزین تشکر کرد و آب را سر کشید. دایی رضا با 

 نوک انگشتان مژه های خیس خود را پاک کرد و اظهار داشت:

طی این چند ماه حتا یکبار هم با ما تماس نگرفته. می ترسم بالیی به سر خودش آورده باشد. آخرین شب در  -

طفلکی را خیلی از خودم رنجاندم. مرتب به سر و روی خود می کوفت و سوگند یاد می کرد که بی گناه است اما منِ 

 نادان سخنانش را باور نکردم.

 شت و جواب داد:فرزین لیوان خالی را روی زمین گذا

ما نباید امید خودمان را از دست بدهیم، هر جوری که شده باید پیدایش کنیم. مش رضا به نظر تو امکان دارد نزد  -

 خانواده اش به شهرستان رفته باشد؟

دایی رضا قدری اندیشید، نگاه پرسشگر خود را به همسرش دوخت. زن دایی به عالمت نفی سر تکان داد و دایی 

 پاسخ داد:رضا 

 گمان نمی کنم تحت هیچ شرایطی دوباره نزد آنها برگردد. نه... بعید می دانم چنین کاری بکند. -

فرزین باقی مانده ی سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد. مدتی در سکوت به گلهای قالی خیره شد و سپس 

 گفت: 

پیدا کرد. همین امروز گم شدن او را به پلیس اطالع بسیار خُب تصور می کنم از یک طریق بشود به او دسترسی  -

می دهم و صبح فردا به دفتر روزنامه مراجعه می کنم و عکس مهشید را برای چاپ در روزنامه های کثیراالنتشار در 
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ه اختیار مسئوالن مربوطه قرار می دهم، حتم دارم با چند نوبت آگهی در روزنامه های سراسری بتوان از او اطالعاتی ب

 دست آورد. تو هم به هر کجا که می توانی سر بزن شاید بتوانی سراغ او را از بستگان بگیری. 

آقای ایران منش نمی خواهم شما را مأیوس کنم اما این را یقین دارم که مهشید به منزل هیچ یک از اقوام و  -

می کرد از ترس این که مبادا پدرش بستگانی که در تهران ساکن هستند نمی رود، حتا وقتی هم که با ما زندگی 

نشانی او را بیابد با هیچ کس ولو با پسرهایم که سالی یکبار هم به من سر نمی زنند رفت و آمد نداشت. در هر حال 

 من سعی خودم را می کنم بلکه موفق شدیم.

ش کنم و تا وقتی جست و بله مش رضا ما باید تالش خودمان را بکنیم، قول می دهم از زیر سنگ هم که شده پیدای -

جو ادامه دارد یک لحظه هم آرام نخواهم نشست. باید به هر نحوی که شده خطایم را جبران کنم. خُب من دیگر باید 

بروم سعی کن ارتباط خودت را با من قطع نکنی، اگر زودتر از من به نتیجه رسیدی حتماً با من تماس بگیر و سریعاً 

 مرا در جریان بگذار.

 حتماً، توکل به خدا که رفع گرفتاری بشود. چشم -

فرزین پاکت سیگار و فندکش را داخل جیب گذاشت، از زمین بلند شد و پس از خداحافظی منزل دایی رضا را ترک 

کرد. وقتی سوار اتومبیل شد به رغم امیدواری که به دایی رضا داده بود در دل چندان هم به یافتن مهشید خوشبین 

 آهی کشید و اتومبیل را به حرکت درآورد و به سرعت از آنجا دور شد، مقصد بعدی او منزل پدر بود. نبود. با تأثر
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 ما دو تن مغرور

 هر دو از هم دور

 وای در من تاب دوری نیست

 ای خیالت خاطر من را نوازشیار

 بیش از این در من صبوری نیست

 بی تو من تنهای تنهایم

 و می آیممن به دیدار ت

 )زنده یاد حمید مصدق(

 من مرگ نور را 

 باور نمی کنم 

 و مرگ عشق های قدیمی را 

 مرگ گل همیشه بهاری که می شکفت

 در قلبهای مُلتهب ما
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 مانند ذره
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 ذرۀ مشتاق

 پرواز را به جانب خورشید

 آغاز کرده بودم

 با این پَرِ شکسته

 تا آشیان نور

 ه بودمپرواز کرد
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 من با چه شور و شوق

 تصویر جاودانۀ آن عشق پاک را

 در خویش داشتم
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 اینک منم نشسته به ویرانسرای غم

 اینک منم گسسته ز خورشید و نور و عشق

 در قلب من نشسته زمستان دیر پا...

 )زنده یاد حمید مصدق(

 

الیه های تند و اعتراض آمیز فرزین گوش می داد. ابتدا از این که حقیقت ایران منش در سکوت و با خونسردی به گ

برمال شده و نقشه هایش لو رفته بود اندکی احساس نگرانی می کرد اما به تدریج بر نگرانی خود فائق آمد و به این 

اد از راه سیاست نتیجه رسید که کشف حقیقت هیچ کمکی به فرزین نمی کند و کار از کار گذشته است لذا ترجیح د

 بازی خود را تبرئه کند.

 فرزین که همانند اسپندی بر روی آتش بود با حالتی مؤاخذه آمیز و توأم با عجز و التماس گفت: 

پدر از شما انتظار نداشتم چنین بی رحمانه دشنه ی زهرآگینی به قلبم فرو کنید و زندگی ام را از هم بپاشید.  -

عالقه دارید و خواهان سعادتم می باشید در حالی که شما ناآگاهانه از پشت به من  همیشه تصور می کردم به من

خنجر زدید و موجبات فروپاشی زندگی و آرامشم را فراهم آوردید. آخر چرا پدر؟ چرا؟ یعنی سرنوشت و آینده ی 

 سانیت؟من برای شما مهم نیست؟ هیچ چیز برایتان اهمیت ندارد، نه محبت، نه عاطفه، نه عشق و ان

 ایران منش چند پک عمیق به پیپ خود زد و با بی تفاوتی اظهار داشت:

تو داری در مورد من اشتباه قضاوت می کنی من هرچه کردم به خاطر تو بود، برای این بود که خوشبختی واقعی را  -

ه کنی. آن زن شایستگی تو به تو برگردانم. من بیش از هر کسی نگران سرنوشت تو بودم، تو باید از تجربیاتم استفاد

 را نداشت و هم شأن خانواده ی ما نبود.

 فرزین سیگاری آتش زد، با خشم طول و عرض اتاق را پیمود و جواب داد:
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باز هم همان استداللهای پوچ همیشگی! پدر لطفاً بس کنید این فاکترها دیگر پشیزی نمی ارزد. شأن و مقام حدیث  -

 دیگر مایل نیستم با این ابزار پوسیده و ارتجاعی عذر خودم را موجه جلوه بدهم.کهنه و مهوع آوری است. من 

 ایران منش با همان خونسردی جواب داد:

تو باید از من ممنون باشی که دوباره آزادی ات را به تو برگرداندم. مگر االن چه مشکلی داری که مانند زنان شوی  -

یی؟! برو خوش باش و از زندگی ات لذت ببر. حتماً الزم نیست که مرده مویه سر می دهی و سر بر خاک می سا

 انسان آقا باال سر داشته باشد! ازدواج مثل یک زنجیر دست و پای مرد را به بند می کشد.

 فرزین با تأثر سری تکان داد و گفت: 

ید و به نیازهای طبیعی من متأسفم پدر من و شما زبان یکدیگر را نمی فهمیم، شما اصالً احساس مرا درک نمی کن -

واقف نیستید. من دیگر نمی توانم این وضع را تحمل کنم، قصد دارم به هر طریقی که شده همسرم را پیدا کنم و او را 

به زندگی سابقش برگردانم و باید بگویم که هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع انجام چنین کاری بشود. دیگر 

 تصمیم بگیرد و برایم خط و مشی تعیین کند.اجازه نمی دهم کسی به جایم 

 ایران منش که انتظار چنین گستاخی را نداشت پیپ خود را روی میز انداخت، با عصبانیت برخاست و گفت: 

تو می خواهی زحماتم را به باد بدهی؟ می خواهی یکبار دیگر اشتباهات سابق را تکرار کنی و برای ما سرافکندگی  -

 می خواهی به سر عقل بیایی و دست از حماقتهایت برداری؟ بخری؟ پس چه زمان

من می خواهم خطاهای گذشته را جبران کنم ولو این که در نظر شما حماقت جلوه کند. متأسفم پدر دیگر نمی  -

توانم به حسن نیت شما اعتماد کنم، شما فی نفسه به من و آینده ام لطمات جبران ناپذیری وارد کردید. زن بی 

ی در مظان اتهام قرار گرفت، خانه و کاشانه ام از هم پاشیده شد، کودکم بی مادر گردید و از همه مهمتر این که گناه

معلوم نیست بر سر آن زن بیچاره چه بالیی آمده. پدر هرچه باشد ما انسانیم و در قبال اعمال و رفتار خود احساس 

ای را که کمترین بی حرمتی به شما روا نداشته و  مسئولیت می کنیم. چگونه وجدانتان راضی شد زن بیچاره

 کوچکترین آسیبی از جانب او به شما نرسیده چنین بی رحمانه و ناعادالنه به پرتگاه نیستی سوق دهید؟!

من به درستی اعمالم اعتماد دارم و ذره ای نزد وجدان خود سرافکنده و خجل نیستم. اگر بخواهی دوباره آن زن را  -

ت برگردانی و نام خانوادگی ما را روی او بگذاری تا عمر دارم تو را نمی بخشم و برای همیشه از دیدارت به زندگی ا

سر باز خواهم زد، در آن صورت از همه ی امکاناتی که داری محروم می شوی. چرا نمی خواهی خردمندانه 

 بیندیشی؟!

 ب داد:فرزین سیگارش را در زیر سیگاری خاموش کرد، زهرخندی زد و جوا

خرد و عقل حکم می کند که تکه پاره های آشیانه ام را در کنار هم بچینم و از نو آشیانه ی جدیدی برای خود  -

بسازم البته این بار بدون دخالت دیگران. شما بار سنگینی بر دوش من گذاشتید و من تا مادامی که این بار گران را 

داشت. من فعالً می روم و شما را با وجدانتان تنها می گذارم، امیدوارم  به مقصد نرسانم لحظه ای آرام و قرار نخواهم

فرصتی پیدا کنید که در خلوت و تنهایی به عملکرد خود بیندیشید و در رفتار و عقاید خود عمیقاً تجدید نظر کنید. 

ان برای خود قصری از پدر از قدیم گفته اند، از مکافات عمل غافل مشو. من دلم نمی خواهد با نابودی زندگی دیگر

رویا بسازم این را هم بدانید که چه موفق به یافتن مهشید بشوم و چه نشوم دیگر به اینجا بازنمی گردم. شب بخیر و 

 خدانگهدار.



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – مردابنیلوفر 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 1 6  

 

فرزین با حالتی قهرآمیز پدر را ترک کرد. همان شب خبر گم شدن مهشید را به کالنتری و اداره ی آگاهی اطالع داد 

عکس مهشید در اکثر روزنامه ها چاپ گردید و مژدگانی قابل توجهی هم برای یابنده یا افرادی که و صبح روز بعد 

از او نشانی در دست داشته باشند در نظر گرفته شد. فرزین و دایی رضا دست از تالش و جست و جو برنداشته و به 

 تیجه نداده بود.هر کجا که فکرشان می رسید مراجعه کردند اما تا آن لحظه تکاپوی آنها ن
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غروب یکی از روزها شوهر مهرانگیز به طور اتفاقی عکس و مطالب چاپ شده در مورد مهشید را در روزنامه رؤیت 

کرد، وقتی به منزل برگشت جریان را با خانمها در میان گذاشت. مهشید شتاب زده روزنامه را از دست او قاپید و 

د. آنچنان هیجان زده بود که بغضش ترکید و به تلخی گریست. زن و شوهر که تا آن ناباورانه به عکس خود خیره ش

لحظه حمایت همه جانبه ی خود را نثارش کرده و صمیمانه او را مورد لطف قرار داده بودند از این حادثه اظهار 

د، بالتکلیف کنجی خرسندی کرده و به وی تبریک گفتند. مهشید از فرط شادمانی نمی دانست چه واکنشی نشان ده

نشسته بود و به آرامی می گریست. این بار اشک او اشک شوق بود و از این که بی گناهی اش اثبات شده و از 

اتهامات وارده مبری شده بود در پوست خود نمی گنجید. پس از شور و مشورت به این نتیجه رسیدند که تلفن محل 

یز برای این کار داوطلب گردید و همان شب پس از چند تماس سکونت مهشید را به همسرش اطالع دهند. مهرانگ

 مکرر موفق گردید با فرزین گفت و گویی انجام دهد.

مهرانگیز فرزین را از وضعیت فعلی مهشید آگاه نمود و آدرس خود را در اختیارش نهاد تا برای دیدن او اقدام کند. 

بت کند. مهرانگیز گوشی را در اختیار مهشید گذاشت فرزین جهت اطمینان، درخواست کرد دقایقی با همسرش صح

و به اتفاق شوهرش از اتاق خارج شدند و مهشید را تنها گذاشتند تا با آرامش خاطر با همسرش گفت و گو کند. 

مهشید وقتی صدای فرزین را از آن سوی سیم شنید یکباره حالش منقلب شد و گریه امانش نداد. فرزین با لحن 

 وی سخن می گفت و از رفتار و کردارش اظهار پشیمانی می کرد.بغض آلودی با 

تمام مدتی که فرزین در حال پوزش خواهی بود و از قضاوت خود اظهار ندامت و شرمساری می کرد. مهشید با صدای 

ی بلند می گریست و از فرط هیجان قادر نبود کالمی بر زبان آورد. باورش نمی شد که خداوند به این سرعت دعاها

او را مستجاب کرده و سعادتش را دوباره به وی بازگردانیده باشد. وقتی اندکی بر خود مسلط شد سراغ پسرش را 

گرفت و جویای حال او گردید. فرزین به او اطمینان داد که شروین صحیح و سالم است و مشکلی ندارد. پس از 

حرکت شود و تا پیش از سپیده صبح خود را به  ساعتی گفت و گو فرزین قول داد که بعد از قطع مکالمه آماده ی

 آنجا برساند.

هیچ کدام مایل به قطع تلفن نبودند. هر دو به قدر تمام روزهای عمرشان حرف و سخن داشتند که به یکدیگر 

 بگویند، عاقبت فرزین برای خداحافظی پیشقدم شد و در حالی که مهشید را دلداری می داد گفت: 

نکن، از این پس زندگی به ما تعلق دارد و خوشبختی به روی ما لبخند می زند. مطمئن باش تا  عزیزم دیگر گریه -

دم مرگ تنهایت نمی گذارم و فقط مرگ می تواند ما را از هم جدا کند. من حتا لحظه ای هم نمی توانم بدون تو 

ت. امشب با قلبی پر اشتیاق به زندگی کنم. همه ی وجودم تو را فریاد می کشد و لحظه هایم آکنده از حضور توس

سویت پر می گشایم تا جرعه ای آب از چشمه ی احسانت برگیرم و تن تشنه ی خود را با عشق تو سیراب کنم، پس 

 تا لحظه ی موعود چشم به راهم باش.
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آسانتر سخنان دلنشین فرزین زنگار غم از آینه ی دل مهشید زدود و شوق دیدار او لحظه های تلخ جدایی را برایش 

نمود. فرزین عاشقانه از او خداحافظی کرد و آماده ی حرکت شد، ابتدا قصد داشت بنا به سفارش مهشید پسرش را 

هم با خود ببرد اما پرستار به او تذکر داد که شروین به خاطر درآوردن دندان اندکی کسالت دارد و ممکن است 

دیگر تحمل انتظار کشیدن نداشت سفارشهای الزم را به  مسافرت برای وضع جسمانی او زیان آور باشد. فرزین که

پرستار کرد و پس از رتق و فتق کارهایش اتومبیلش را روشن کرد و به حرکت درآمد. در تمام مدتی که رانندگی 

می کرد و با سرعت و شتاب جاده ها را درمی نوردید فقط به مهشید می اندیشید و تصورات خیال انگیزی در ذهنش 

ی یافت. به برقراری عشقی پایدار و ناگسستنی می اندیشید و احساس شادی و نشاط می کرد. با یافتن پرورش م

دوباره ی مهشید، نسیم صبح عشق از ورای تاریکی و ظلمات سر به در آورده و خورشید سعادت افق زندگی اش را 

 کوهستانی را می شکافت و پیش می رفت. تابناک می نمود. اتومبیل او نعره زنان و صفیرکشان جاده های پرپیچ و خم 

ستاره های شب هجر در دل آسمان کبود سوسو می زدند و سکوت وهم آوری جاده ی خلوت و خاموش را در 

برگرفته بود. از داخل اتومبیل صدای موزیک مالیمی به گوش می رسید و فرزین که از شوق دیدن مهشید هر لحظه 

ا بر پدال گاز می فشرد، چشم بر جاده دوخته و به موزیک گوش می داد و در بر سرعت اتومبیل می افزود و پا ر

همان حال غرق رویا بود. با فرارسیدن نیمه شب خواب بر او غلبه یافت و پلکهایش سنگین شد، با این وصف همچنان 

اشته و بی صبرانه به راه خود ادامه داد. می دانست که مهشید در آن دقایق پر هیجان حتا لحظه ای چشم بر هم نگذ

انتظارش را می کشد، تصمیم داشت به هر ترتیبی که شده شبانه خود را به آنجا برساند و پیش از طلوع خورشید 

 همسرش را در آغوش بگیرد.

چنان بی صبر و طاقت بود که مسیر را تمام نشدنی می دید و شب برایش پایانی نداشت. به رغم خستگی و خواب 

دگی می کرد و در افکار و رویاهای شیرین خود غرق بود، در حالی که آن شب آبستن حادثه ی آلودگی همچنان رانن

شومی بود که هیچ کس از آن آگاهی نداشت... در لحظه ای که با سرعتی سرسام آور از پیچ خطرناکی می گذشت 

کنترل خود درآورد. چرخهای برای دقایقی پلکهای خسته اش روی هم افتاد و نتوانست به موقع فرمان اتومبیل را به 

اتومبیل به سمت پرتگاه مهیب و ژرفی که در سر پیچ قرار داشت متمابل شد و اتومبیل در چشم بر هم زدنی به داخل 

دره سقوط کرد. حادثه به قدری سریع اتفاق افتاد که فرزین نتوانست با همه ی مهارتش در امر رانندگی خود را از 

لیه ی ناشی از سقوط و چرخشهای پیاپی اتومبیل در سراشیبی، که به سرش وارد آمد در مهلکه برهاند. با ضربات او

 دم جان سپرد و بدین ترتیب دفتر عمرش برای همیشه بسته شد.

اتومبیل پس از چند بار معلق زدن در انتهای دره به صورت واژگون از حرکت بازایستاد و بعد از آن... تنها سکوت 

ون آلود مردی که تا دقایقی پیش قلب مشتاق و آرزومندش در سینه تالطم داشت و عشق سنگین شب بود و جسد خ

 و جنون سرعت مانند روغن مذاب در رگهایش جاری بود...

 

* * * 

 

... 

 من را نشانده اند

 من را به قعر درۀ بی نام و بی نشان

 با سر کشانده اند
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 بر دست و پای من

 زنجیر و کُند نیست

 ون سینۀ مناما در

 زخمی ست در نهان 

 شعری؟

 نه، -

 آتشی ست

 این ناسروده در دلم

 این موج اضطراب

 

* * * 

 

 من مانده ام ز پا

 ولی آن دورها هنوز

 نوری ست

 شعله ای ست

 خورشید روشنی ست

 که، می خواندم مدام

 اینجا درون سینۀ من زخم کهنه ای ست

 که می کاهدم مدام -

 

 * ** 
 

 با رشکِ نوبهار بگویید

 زین قعر دره مانده خبر دارد؟

 یا روز و روزگاری

 بر عاشق شکسته گذر دارد؟

 )زنده یاد حمید مصدق(

 

مهشید تمام طول شب را در اتاق خود بیدار مانده بود. گاهی روی تخت دراز می کشید و هنگامی که خواب به 

خاست، کنار پنجره می ایستاد و به خیابان خلوت و ساکت چشم می چشمانش فشار می آورد از روی تخت برمی 

دوخت. شب در نظرش آنچنان طوالنی بود که گویی هرگز صبح نمی شد. وقتی صدای اذان صبح از بلندگوی مسجد 

ز شنیده شد برخاست وضو گرفت، به نماز ایستاد و دقایقی با خدای خود خلوت کرد و با خلوص نیت با او به راز و نیا

پرداخت. پروردگار را ستایش کرد و از او طلب حمایت و استعانت نمود. پس از آن که نماز و نیایشش به پایان رسید 
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سجاده را جمع کرد و گوشه ای گذاشت و بار دیگر کنار پنجره به انتظار نشست. ساعتی بعد ضربه ای به در اتاقش 

 شد. موهایش آشفته و چشمانش پُف کرده و خواب آلود بود.نواخته شد و متعاقب آن مهرانگیز در را گشود و وارد 

 صبح بخیر مهشید، تو هنوز نخوابیدی؟! -

 مهشید به طرف او آمد و تبسم کنان جواب داد:

هر کاری کردم خوابم نبرد، نمی دانم چرا اینقدر نگران و هیجان زده هستم. کمی اضطراب دارم و نمی توانم یک  -

 جا آرام بنشینم.

 دو روی لبه ی تخت نشستند، مهرانگیز گفت: هر 

سپیده سر زده دیگر چیزی به صبح نمانده و با این حساب تا یکی دو ساعت دیگر شوهرت به اینجا می رسد. بهتر  -

 است کمی استراحت کنی، قیافه ات خسته و خواب آلود به نظر می رسد. می ترسم بی خوابی تو را از پا درآورد.

وابم، اصالً خوابم نمی آید فقط کمی چشمانم می سوزد. نمی دانم چرا این انتظار به پایان نمی رسد! نمی توانم بخ -

 ماهها جدایی را تحمل کردم اما در این دقایق پایانی دیگر توان مقاومت ندارم.

 به هر حال بهتر است چرت کوتاهی بزنی، مطمئن باش به محض رسیدنش خبرت می کنم. -

 ه ای کشید و از روی تخت بلند شد و گفت: مهرانگیز خمیاز

من می روم تا بتوانی یک چرت بخوابی. اینقدر به اعصابت فشار نیاور، من می دانم که چه حالی داری و چقدر  -

هیجان زده ای. شوهرت باید تو را با قیافه ی بشاش ببیند و اگر نخوابی نمی توانی تمام روز کنارش بنشینی و با او راز 

کنی. امشب به میمنت این روز خجسته جشن آشتی کنان می گیریم. خُب من دیگر می روم تو هم ساعتی  و نیاز

 استراحت کن.

مهشید محبت او را با تبسم دلنشینی پاسخ گفت، وقتی مهرانگیز از اتاق خارج شد روی تخت دراز کشید و چشم بر 

... وقتی چشم از خواب گشود ساعت دیواری ده سقف دوخت. اندک اندک پلکهایش سنگین شد و به خواب فرو رفت

صبح را نشان می داد با عجله از تخت پایین آمد و به این امید که فرزین را در سالن پذیرایی مالقات کند خود را به 

آنجا رساند. از اتاق نشیمن صدای گفت و گو می آمد وقتی در اتاق را باز کرد مهرانگیز به جانبش برگشت، به او 

 زد و گفت: لبخند 

 صبح بخیر، بیدار شدی؟ -

 مهشید پاسخ سالمش را داد. چشم به اطراف گرداند و با ناامیدی پرسید:

 فرزین هنوز نرسیده؟ -

 مهرانگیز سرش را به عالمت نفی تکان داد و گفت: 

 نه اگر آمده بود حتماً بیدارت می کردم، ما همه منتظر او هستیم. -

استقبال و پذیرایی از فرزین از محل کار خود تلفنی مرخصی گرفته بود نگاهی به ساعت همسر مهرانگیز که جهت 

 مچی خود انداخت و خطاب به مهشید گفت: 

 نگران نباشید االن دیگر پیدایش می شود. -

مهشید کنار مهرانگیز نشست. ملوسک را در آغوش گرفت و موهای بلند دخترک را نوازش کرد. بوسه ای بر 

 او نهاد و گفت: پیشانی 

 به نظر شما دیر نکرده؟ من کمی نگران هستم. -
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 شوهر مهرانگیز جواب داد:

احتمال دارد دیرتر از ساعتی که به ما وعده داده از تهران حرکت کرده باشد، حتا امکان دارد که شب را در اثر  -

الوس آن هم در نیمه شب حقیقتاً خستگی در جاده استراحت کرده باشد. رانندگی در جاده های پر پیچ و خم چ

 خسته کننده است.

 سپس رو به همسرش کرد و پرسید:

 تو مطمئنی که آدرس را دقیق و واضح به او دادی؟ -

 مهرانگیز تأییدکنان سر تکان داد و گفت: 

به ما اطالع آدرس را دقیق و درست دادم، حتا شماره تلفن هم دادم که اگر از بابت یافتن نشانی دچار مشکل شد  -

بدهد تا راهنمایی اش کنیم، وانگهی آدرس ما به قدری سر راست است که هر کسی چشم بسته می تواند آن را پیدا 

 کند.

 شوهرش نفس راحتی کشید و گفت: 

 پس جای نگرانی نیست، باز هم صبر می کنیم. -

یش مرخصی رد کنند. تا هنگام ظهر همگی مهشید صبحانه اش را صرف کرد و به بیمارستان تلفن زد و تقاضا کرد برا

گوش به زنگ بودند و بی صبرانه انتظار می کشیدند اما از فرزین خبری نشد. مهرانگیز پیشنهاد کرد شوهرش با 

منزل فرزین تماس بگیرد زیرا آنها احتمال می دادند که مسأله ای سبب تأخیر فرزین گشته است. همسرش پیشنهاد 

شماره ی منزل فرزین را گرفت اما کسی پاسخ نداد. بعد از ظهر هم زن و شوهر متناوباً مشغول  او را پذیرفت و کراراً

شماره گیری بودند و هر نیم ساعت یکبار شماره ی منزل فرزین را می گرفتند تا اگر احیاناً از مسافرت منصرف شده 

ت و نگرانی بر چهره هایشان ظاهر گردید. یا آن را به تأخیر انداخته در جریان قرار گیرند. به تدریج سایه ی حیر

مهشید یقین داشت که حادثه ی ناگواری رخ داده است. اما مهرانگیز معتقد بود که فرزین بنا به دالیلی از قبیل نقص 

 فنی خودرو یا مسایل جانبی دیگری سفرش را به تعویق انداخته و احتمال دارد که روز بعد به دیدنشان بیاید.

ه به اشتیاق وافری که در فرزین مشاهده کرده بود. کامالً اطمینان داشت که اگر اتفاقی رخ نداده بود او مهشید با توج

به سرعت خودش را به شمال می رساند. دلش شور می زد و آرام و قرار نداشت، نگرانی او به دیگران هم سرایت 

می کرد و از این که او حتا تلفنی علت کرده بود و هر کس در ذهن خود عدم آمدن فرزین را به طریقی حالجی 

نیامدنش را توضیح نداده بود نگران بودند. هر زمان تلفن زنگ می زد یا صدای بوق اتومبیلی از پنجره ی مشرف به 

 خیابان شنیده می شد همگی بدان سمت هجوم می آوردند. 

نی تا صبح لحظه ای نیاسود مهشید آن شب به هر طریقی که بود سپری شد، تنها کسی که به رغم خستگی و پریشا

بود. حوالی نیمه شب چرت کوتاهی زد اما بر اثر کابوس وحشتناکی که دیده بود از خواب پرید. دقایقی گیج و منگ 

روی تخت نشست و به ضربان قلب کوبنده اش گوش فرا داد سپس دستهایش را به آسمان گرفت و تا می توانست 

اری نمود. روز بعد شوهر مهرانگیز به سر کار رفت اما به همسرش سفارش کرد در دعا خواند و از پروردگار طلب ی

صورت آمدن فرزین به او اطالع بدهد که سریعاً خود را به منزل برساند. مهشید بار دیگر تلفنی تقاضای مرخصی 

بود که فکری به کرد و خانه نشین شد و انتظار کشید. عاقبت طاقتش طاق شد و جان به لبش رسید، در همان حال 

ذهنش خطور کرد. شماره تلفن منزل دایی رضا را گرفت و با زن دایی به گفت و گو پرداخت. زن دایی در حالی که 

 مرتب قربان صدقه اش می رفت گفت: 
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دخترم چرا ما را بیخبر گذاشتی و رفتی؟ االن مدتهاست که همگی دنبال تو هستیم. نمی دانی در این مدت چی بر ما  -

 ت.گذش

 مهشید با بغضی که در گلو داشت اظهار نمود:

 می دانم زن دایی و از این بابت متأسفم، مرا ببخش اگر اذیتتان کردم. -

 این حرف را نزن دخترم. دلمان خیلی برایت تنگ شده، کی نزد ما برمی گردی؟ -

 مهشید آه بلندی کشید و گفت: 

اید دنبالم اما از دیروز هرچه انتظار کشیدم از او خبری نشد. دلم علت تماس منم همین بود قرار بود فرزین بی -

 بدجوری شور می زند، چند بار با منزلش تماس گرفتم اما کسی جواب نمی دهد. شما از او اطالعی ندارید؟

ی راستش پریشب به ما تلفن کرد و خبر پیدا شدنت را داد، نمی دانی چه حالی داشت و چقدر خوشحال بود. گفت م -

خواهد همان لحظه به طرف شمال حرکت کند. من و دایی خیلی مشتاق بودیم همراه او بیاییم اما گفت که عجله دارد 

 و باید به سرعت حرکت کند. قول داد در اولین فرصت تو را به دیدن ما بیاورد.

طالعی از او نداریم. می زن دایی به من هم گفت که دارد حرکت می کند اما تا به حال هنوز نرسیده و ما هیچ ا -

 ترسم اتفاقی برایش افتاده باشد.

نمی دانم چه بگویم البد باز هم پدرش با طرح نقشه ای جدید مانع حرکتش شده، خوب است با شرکتش هم تماس  -

 بگیری شاید آنها از او خبر داشته باشند.

چرا این فکر به ذهن خودم نرسید! راستی حال بله باید همین کار را بکنم، ممنونم که یادآوری کردید. نمی دانم  -

 دایی جان چطور است؟

 حالش خوب است. ما همه بی صبرانه منتظر بازگشتت هستیم، کی حرکت می کنی؟ -

نمی دانم زن دایی فعالً باید منتظر فرزین بمانم در صورتی که تا یکی دو روز دیگر از او خبری نشد شخصاً به  -

 طوری که شده پیدایش کنم. تهران می آیم. باید هر

پس ما را از خودت بیخبر نگذارد، اگر می خواهی با دایی صحبت کنی بعد از ظهر زنگ بزن. اصالً شاید او از فرزین  -

 خبر داشته باشد.

مهشید از زن دایی خداحافظی کرد و بی درنگ شماره ی شرکت را گرفت، مدتی طول کشید تا خانم منشی گوشی را 

ی مهشید سراغ فرزین را از او گرفت خانم منشی با لحن غم زده ای اظهار تأسف کرد و به وی اطالع داد برداشت وقت

که آقای معاون در اثر سانحه ی اتومبیل در جاده ی شمال کشته شده و امروز بعدازظهر مراسم خاک سپاری وی می 

 باشد و شرکت به دلیل این فاجعه به حالت نیمه تعطیل درآمده است.

هشید با شنیدن این خبر هولناک فریادی کشید و بیهوش بر کف اتاق افتاد. مهرانگیز که در آشپزخانه حضور داشت م

با شنیدن فریاد مهشید دوان دوان خود را به او رساند و با دیدن پیکر مدهوش او کنارش زانو زد و درصدد به هوش 

ام وجود می گریست. مهرانگیز هرچه در توان داشت به آوردنش برآمد. ساعتی بعد مهشید کنجی نشسته بود و با تم

کار گرفت اما نتوانست او را آرام کند. تلفنی شوهرش را به منزل احضار کرد و وقتی همسرش پا به درون خانه 

گذاشت و از عمق فاجعه آگاه گردید، مهشید در حال آماده شدن و حرکت به سوی فرودگاه بود تا هرچه سریعتر 

 ران برساند.خود را به ته



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – مردابنیلوفر 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 2 2  

 

مهرانگیز و همسرش در میان اشک و آه او را تا فرودگاه همراهی کردند و از وی قول گرفتند که بعد از انجام 

کارهایش حتماً سری به آنها بزند. مهشید ساعتی را در فرودگاه گذراند آنگاه با اولین پرواز عازم تهران شد. به 

ا رساند و با حالی نزار و پریشان در آغوش زن دایی فرو رفت و هر محض ورود به تهران خود را به منزل دایی رض

دو به خاطر این مصیبت به سختی گریستند. دایی رضا که از رفتار سابق خود شرمسار بود و خود را در این غم و ماتم 

مرگ  سهیم می دانست مهشید را در بغل گرفت و ضمن اظهار ندامت از گذشته، به تلخی گریست. او قادر نبود

فرزین را باور کند و نسبت به این جریان مشکوک و بدبین بود اما مهشید روزنامه ای را که در کیف داشت به وی 

نشان داد و دایی رضا با دیدن عکس فرزین در صفحه ی ترحیم روزنامه این حقیقت تلخ و شرنگ آلود را پذیرفت و 

شت و به تلخی می گریست پرداخت. مهشید مدام ضجه می به دلداری و تسالی مهشید که لحظه ای آرام و قرار ندا

زد و بر سر و صورت خود می کوفت. سرانجام هر دو لباس عزا به تن کرده و طبق آدرسی که در آگهی ترحیم درج 

شده بود به منزل ایران منش رفتند و همراه سایر اقوام و بستگان سیاهپوش و عزادار فرزین راهی بهشت زهرا 

 شدند.

تصور می کرد فرزین در زمان حرکت به سوی شمال پسرش را نیز همراه خود برده باشد اما بعد دریافت که  مهشید

کودکش از این فاجعه شوم رهایی یافته و صحیح و سالم نزد پرستارش بسر می برد. چند روزی را با حالی نزار و 

زل ایران منش مراجعه کرد. ایران منش که بیمارگونه نزد دایی رضا سپری نمود و بعد به قصد دیدن کودکش به من

او را مسبب مرگ پسرش می دانست بعد از فوت فرزین کینه و عداوتش نسبت به مهشید مضاعف گردید. به سردی 

او را به حضور پذیرفت و در برابر درخواستهای مکرر و التماس آمیز مهشید مبنی بر باز پس گیری فرزندش، به وی 

ن او را از منزلش بیرون کرد. مهشید تصمیم داشت مبارزه ی خود را بر علیه پدرشوهرش دشنام داد و پرخاش کنا

آغاز کند و سرپرستی کودکش را شخصاً به عهده بگیرد. در پی این تصمیم دادخواستی تسلیم دادگاه نمود و خواهان 

ریستن و غصه خوردن حضانت پسرش گردید. تا روز دادرسی بالتکلیف نزد دایی رضا ماند و کارش شب و روز گ

بود. ایران منش با ضربه ای که در اثر فوت پسرش خورده بود روحیه ی متزلزلی داشت و اعصاب و روانش 

دستخوش بیماری بود و حتا در همان حال هم حاضر نبود ذره ای نسبت به مهشید عطوفت نشان دهد. وکیل زبده ای 

دگاه را به نفع خود تغییر داده و سرپرستی شروین را همچنان در اختیار گرفت و با نفوذی که داشت توانست رأی دا

 عهده دار شود.

مهشید بار دیگر شکست خورده بود و در چنان شرایطی حتا قانون هم کمکی به او نمی کرد اما به خاطر کودک 

بی دلبندش دست از تالش برنمی داشت و درصدد بود از طریق دیگری وارد شود. عاقبت در کشاکش تالشهای 

ثمرش روزی خبر خروج ایران منش از کشور به گوشش رسید و این ضربه ی دیگری از جانب او بود که به مهشید 

وارد ساخت. مهشید ابتدا نسبت به صحت و سقم این خبر تردید داشت اما پس از تحقیقات مفصل دریافت که ایران 

 منش به همراه شروین از ایران خارج شده.

داشت و نه قادر بود ایران منش را تا خارج از کشور دنبال کرده و دیدار کودکش را از او طلب مهشید نه توان مالی 

کند. تمام دلبستگی او به وجود پسرش بستگی داشت و دلخوشی اش دیدار کوتاه مدت پسرش بود. طبق رأی دادگاه 

ش را مالقات کند و ایران او فقط می توانست ماهی یکبار آن هم فقط به مدت چند ساعت در حضور پرستار پسر

 منش با خروج از کشور حتا آن امتیاز جزیی را نیز از وی سلب کرده بود و مهشید دیگر ره به جایی نداشت.
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* * * 

 

 زیر خاکستر ذهنم باقی ست

 آتشی سرکش و سوزنده هنوز

 یادگاری است ز عشقی سوزان

 که بود گرم و فروزنده هنوز

 

* * * 

 

 نه که بنیان مرا عشقی آن گو

 سوخت تا ریشه و خاکستر کرد

 غرق در حیرتم از این که چرا

 مانده ام زنده هنوز

 

* * * 

 

 گاهگاهی که دلم می گیرد

 پیش خود می گویم

 آن که جانم را سوخت

 یاد می آرد از این بنده هنوز؟

 

* * * 

 

 سخت جانی را بین 

 که نمردم از هجر

 زمرگ صد بار به ا

 بی تو بودن باشد

 گفتم از عشق تو من خواهم مرد

 چون نمردم، هستم

 پیش چشمان تو شرمنده هنوز

 

* * * 

 

 گرچه از فرط غرور

 اشکم از دیده نریخت

 بعد تو لیک پس از آن همه سال
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 کس ندیده به لبم خنده هنوز

 

* * * 

 

 گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت

 ل هاست که از دیدۀ من رفتی، لیکسا

 دلم از مهر تو آکنده هنوز

 

* * * 

 

 دفتر عمر مرا

 دست ایام ورق ها زده است

 زیر بار غم عشق

 قامتم خم شد و پشتم بشکست

 در خیالم اما 

 هم چنان روز نخست

 تویی آن قامت بالنده هنوز

 

* * * 

 

 در قمار غم عشق

 تهیدل من بردی و با دست 

 منم آن عاشق بازنده هنوز

 

* * * 

 

 «آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش»

 گر که گورم بشکافند عیان می بینند

 زیر خاکستر جسمم باقی است

 آتشی سرکش و سوزنده هنوز.

 )زنده یاد حمید مصدق(

 

ه مهشید با صبوری آن را سالها به سرعت سپری می شدند. بیست سال از آن زمان گذشته بود، سالهای سختی ک

پشت سر می نهاد. در این مدت خیلی چیزها تغییر یافته بود. چند سال پیش دایی رضا را از دست داده و با همسرش 

در همان منزل که یادگار فرزین بود روزگار خود را می گذراند. در طی این مدت با داشتن خواستگارانی چند، هرگز 

 طر عزیز از دست رفته را همواره در ذهن خود حفظ کرد.تن به ازدواج نداد و یاد و خا
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برای امرار معاش همچنان در خدمت بیمارستان بود و بعد از واقعه ی تصادف فرزین، از شهرستان به تهران منتقل 

شده و اینک با بیش از بیست سال سابقه ی کار به عنوان پرستار به بیماران خدمت می کرد. به علت حسن سلوک و 

رئوفی که داشت مورد توجه و محبت همگان بود و کادر پزشکی بیمارستان چنین زن مهربان و دلسوزی را می قلب 

ستودند و بیماران در ساعات کاری او احساس راحتی می کردند. چنان انس و الفتی بین او و بیماران بخش حاکم بود 

آرامش می کردند و یقین داشتند که وی به که زمانی که نوبت کاری اش فرا می رسید همراهان بیماران احساس 

نحوی مطلوب و شایسته به پرستاری از بیماران همت می گمارد و به آنان روحیه می دهد. وی به تازگی به بخش 

دیگری منتقل شده بود و آوازه ی حسن رفتارش به سرعت در آن بخش زبانزد گشته بود. مهشید به کارش عشق 

روح رنجور بیماران لقب گرفته بود احساس خرسندی و رضایتمندی می کرد. ظاهر می ورزید و از این که مرهم 

شوخ و بذله گویی داشت که عبوس ترین و ترش روترین افراد در برابرش به وجد آمده و از خود نرمش و انعطاف 

رد دل گفتن انتخاب نشان می دادند. پرستارهای جوانتر از مصاحبت او لذت می بردند و غالباً او را برای دلجویی و د

می کردند. چنان محبوب پرستارها بود که همگی به دیده ی احترام و تحسین وی را می نگریستند. به خصوص در 

 بخش جدید پرستار جوان و زیبایی بود که بیشتر از سایرین به او احساس نزدیکی و صمیمت می کرد.

ده به نظر می رسید و دختر تودار و درونگرایی بود که این پرستار که نامش مژده خالقی بود همیشه محزون و افسر

کمتر با دیگران حشر و نشر داشت و اغلب سر در الک خود فرو می برد و مهشید نسبت به او احساس خاصی داشت. 

مژده خجول و سر به زیر بود و از این بابت به خصوصیات دوران جوانی مهشید شبیه بود. اندک اندک با خلق و خوی 

ذیر و معاشرتی خود توانست در قلب این دختر راهی برای خود باز کند و انیس و مونس او گردد و از آنچه دوست پ

 که در دل دختر جوان می گذشت آگاه شود.

مژده اوایل کمتر از خودت سخن می گفت اما به تدریج مهشید را طرف اعتماد قرار داد و پرده از اسرارش برگرفت. 

پر جمعیتی بود و به خاطر این که بار مسئولیت خانواده را بر دوش بکشد درس دانشگاهی را  او از خانواده متوسط و

رها کرده و وارد این حرفه شده بود و آن طور که خودش ادعا می کرد با درآمد خود هزینه ی زندگی پدر و مادر و 

ایت می کرد. مهشید شباهت برادر و خواهرش را می پرداخت. دختر فعال و زحمتکشی بود و از کارش ابراز رض

غریبی بین زندگی گذشته خود و وضعیت کنونی مژده می دید، به خصوص که او اعتراف کرده بود که عاشق جوان 

تحصیل کرده و از فرنگ برگشته ای است و هر دو خیال ازدواج در سر می پرورانند اما به دلیل فاصله طبقاتی و 

ان میسر نیست مگر در صورتی که سرپرست نامزدش با این وصلت مخالفت والدین پسر امکان ازدواج برایش

 موافقت کرده و دست از لجاجت و سرسختی بردارد.

سخنان بی شائبه ی مژده، مهشید را به یاد روزگاران گذشته انداخت. به یاد ایامی که خود نیز به همان دالیل همه ی 

اق جگر گوشه اش اشک حسرت ریخته بود. مهشید هر زندگی و عشق و عالیق اش را از کف داده و سالها در فر

زمان که به مواردی این چنین برخورد کرده و دختری را در دام چنین سرنوشتی گرفتار می دید زبان به نصیحت او 

گشوده و سعی می کرد براساس یافته ها و تجربیات تلخ خود او را از این تصمیم منع کند و خاطرات ازدواج با کسی 

طبقه و مقام او نیست به وی گوشزد کند. این بار نیز از روی حس انسان دوستی و به این دلیل که عالقه ی  را که از

قلبی خاصی نسبت به مژده در خود می دید با پند و اندرز و بازگو نمودن شمه ای از خاطرات و تجربیات گذشته ی 

 ی و نافرجامی بود بر حذر دارد.خود سعی کرد او را از فکر این ازدواج ناممکن که عاقبتش ناکام
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مهشید با ذکر خاطرات گذشته، چیزهایی بر زبان آورد که حیرت و شگفتی مژده را برانگیخت و او را با حقایق 

بدیعی رو به رو نمود. هرچه بیشتر می شنید شک و تردیدش به یقین مبدل می گشت. برای اطمینان بیشتر مهشید را 

وسیله به اطالعات ارزشمندی دست یابد اما در آن لحظات هیچ واکنشی از خود بروز  آنقدر سؤال پیچ کرد تا بدین

نداد و به صرافت افتاد تا در اسرع وقت با نامزدش در این خصوص مذاکره و مشاوره کند. برای حصول به نتیجه 

 شت.همان روز به هر ترتیبی که بود تلفنی نامزدش را یافت و با او در پارکی قرار مالقات گذا

عصر وقتی از بیمارستان مرخص شد یکسره به محل قرار رفت و شروین را در انتظار خود دید. شروین از لحن 

هیجان زده ی او پای تلفن دریافته بود که مژده خبرهای جدیدی با خود آورده است و با دیدن او شتاب زده به 

وتی به گفت و گو نشستند و شروین علت این جانبش گام برداشت. پس از سالم و احوال پرسی در جای دنج و خل

 مالقات عجوالنه را سؤال نمود. مژده که نمی دانست ماجرا را چگونه آغاز کند پس از کمی مقدمه چینی اظهار داشت:

من تصور می کنم درباره ی مادرت حقایقی وجود دارد که پدربزرگت از بازگویی آن به تو سر باز زده و مطالبی را  -

 مان کرده است.از تو کت

 شروین متعجبانه نگاهش کرد و پرسید:

 درباره ی چی صحبت می کنی؟ من منظورت را متوجه نشدم! -

شروین از تو می خواهم یکبار دیگر چیزهایی را که پدربزرگت راجع به فوت مادرت گفته برایم تعریف کنی،  -

 عداً به تفصیل برایت توضیح می دهم.خواهش می کنم فعالً چیزی از من نپرس و فقط جوابم را بده. ب

 من هیچ سر در نمی آورم! تو چه چیز را می خواهی بدانی؟ -

 می خواهم بدانم تو دربارۀ مادرت تا چه اندازه اطالعات داری. -

 شروین آهی کشید، به نقطه ای خیره شد و جواب داد:

 به هیچ وجه آن دو را به خاطر نمی آورم.وقتی پدر و مادرم فوت کردند من بیستر از دو سال نداشتم و  -

 آنها چطوری فوت کردند؟ سبب مرگشان چه بود؟ -

 من که یکبار برایت توضیح داده بودم. -

 باز هم بگو شروین، این مسأله بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. لطفاً به من اعتماد کن. -

 شروین انگشتانش را درهم گره کرد و گفت: 

نمی توانم از منظورت سردربیاورم اما هر چه تو بخواهی انجام می دهم. پدربزرگ برایم تعریف کرده  هر چند که -

که پدر و مادرم در حین مسافرت به شمال در اثر تصادف با اتومبیل جان باختند و من که نزد پدربزرگ مانده بودم از 

 مرگ حتمی نجات یافتم.

 ه شده؟تو می دانی مادرت در کجا به خاک سپرد -

من و پدربزرگ گاهی اوقات به مزار پدرم می رویم و دسته گل نثار گور او می کنیم اما از محل دفن مادرم اطالعی  -

 ندارم.

 تا به حال نسبت به این مسأله کنجکاو نشده بودی؟ -

درم جنازه ی او را چرا، چند بار از پدربزرگ درباره ی محل دفن مادرم پرس و جو کردم. او گفت که خانواده ی ما -

برای خاک سپاری به شهرستان انتقال داده اند. پدربزرگ از محل دفن او اظهار بی اطالعی می کند، آخر می دانی که 

 او هیچ وقت با خانواده ی مادرم رابطه ی خوبی نداشته و...
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نان پدربزرگ کذب بوده و بله این را قبالً توضیح داده بودی. شروین هیچ وقت به ذهنت خطور نکرد که شاید سخ -

 مادرت هنوز در قید حیات باشد؟

 نه! به این موضوع فکر نکرده بودم، چرا باید پدربزرگ چنین دروغی به من بگوید؟ -

جوابش را خودت بهتر از من می دانی، پدربزرگ هرگز از مادرت خوشش نمی آمد و نسبت به او احساس خوبی  -

ن نیست که به خاطر حفظ تنها یادگار پسر متوفایش حقایق را برای تو وارونه جلوه نداشته بنابراین چندان دور از ذه

 بدهد و...

مژده خواهش می کنم برایم توضیح بده چه افکاری در سر داری و این نتیجه گیریهای مبهم را چگونه به دست  -

 آوردی؟

حقیقتاً در قید حیات است و سالهاست که  شروین من فقط یک چیز می توانم به تو بگویم و آن این است که مادرت -

 چشم به راه بازگشت توست.

 شروین از روی نیمکت خیز برداشت و گفت: 

 مژده سر به سرم می گذاری؟! شاید قصد داری مرا دست بیندازی. -

 مژده با حالتی غم زده سر به زیر افکند و گفت: 

 ت خوشحال می شوی و واکنس بهتری نشان می دهی.من تصور می کردم تو از شنیدن خبر زنده بودن مادر -

اگر این مسأله صحت داشت، اگر مادرم حقیقتاً در قید حیات بود آن وقت می توانستم ادعا کنم که دنیا به من تعلق  -

 دارد.

 شروین این مسأله حقیقت دارد، حقیقت محض است. تو درباره ی من چگونه می اندیشی؟ تصور می کنی آنقدر ابله -

و کودن هستم که تو را با همه ی گرفتاریهایت بی جهت به اینجا بکشانم و مشتی اباطیل تحویلت بدهم؟ شروین به 

تو مژده می دهم که مادرت زنده و در کمال صحت و سالمتی است. من امروز با این واقعیت رو به رو شدم حتا باور 

عجزه است، معجزه ای از سوی پروردگار. امروز در کردنش برای من هم دشوار بود. به خدا سوگند که این یک م

بیمارستان با زنی گفت و گو کردم این زن از پرسنل همان بیمارستانی است که من در آنجا مشغول به کار هستم. زن 

مهربان و خونگرمی که همه ی پرستارها و بیماران از دل و جان دوستش دارند و به صداقت و صفای باطن او معترفند. 

از عشق و عالقه ی من نسبت به تو که حتا اسمت را نیز نمی داند، آگاه شد زبان به نصیحت گشود و سعی کرد  وقتی

مرا از این اقدام یعنی ازدواج با تو بر حذر دارد. بعد به بازگویی خاطرات گذشته اش پرداخت و برایم تعریف کرد 

م فرزین ایران منش ازدواج کرده و از او صاحب که بیست و چهار سال پیش در اوج فقر با معاون شرکتش به نا

 پسری به نام شروین شده اما سعایت و توطئه چینی پدر شوهرش بر علیه او باعث جدایی او و همسرش شده و...

مژده هر آنچه را که از مهشید شنیده بود برای شروین شرح داد و او را از وضعیت کنونی مادرش آگاه نمود. شروین 

ه می شنید اعتماد نداشت و از طرفی هم به قدر کافی درباره ی مژده شناخت داشت و می دانست که به چیزهایی ک

دختری نیست که بدون دلیل و مدرک سخنی بر زبان آورد. وقتی سخنان مژده به پایان رسید شروین دیگر تحمل 

 یک جا نشستن را نداشت. با التهاب و هیجان گفت: 

 توانم این زن را مالقات کنم.مژده به من بگو چگونه می  -

 می توانی تا صبح صبر کنی و او را در بیمارستان مالقات کنی. -

 نه مژده نمی توانم، تا صبح نمی توانم صبر کنم. تحمل انتظار کشیدن ندارم. -
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 تبسمی بر لب مژده نشست با خشنودی گفت: 

 همین االن تو را نزد او می برم. خوشبختانه من آدرس منزل او را می دانم و اگر موافق باشی -

 اگر لطف کنی ممنون می شوم. -

آن دو به سرعت از پارک خارج شدند. شروین درِ اتومبیلش را گشود و سوار شد. دکمه ی درِ سمت راست را باال زد 

ام و مژده نیز سوار شد و کنارش نشست. شروین به سرعت به سوی آدرسی که مژده داده بود حرکت کرد. در تم

طول مسیر پیرامون این موضوع با هم گفت و گو می کردند. وقتی به حوالی منزل مهشید رسیدند شروین تمام قوای 

خود را از دست داده و بدنش از فرط هیجان می لرزید. هنوز کامالً اطمینان نداشت که مسأله ی مادرش حقیقت 

شود اما قلبش بی اختیار در سینه می تپید و آرزو داشته باشد و مایل نبود بی جهت دستخوش هیجان و خوش باوری 

می کرد که مأیوس و ناامید از آنجا برنگردد. هر دو پیاده شدند و مژده وقتی مقابل در ایستاد نگاهی به چهره ی 

رنگ پریده ی شروین انداخت و لبخند اطمینان بخشی نثار او کرد که بر قوت قلب و پایداری او افزود. مژده زنگ 

 به صدا درآورد و دقایقی منتظر ایستاد. چند ثانیه بعد صدای مهشید از پشت در شنیده شد.در را 

 کیه؟ -

 لطفاً باز کنید، خالقی هستم. -

 مهشید در را گشود و از دیدن مژده گل از گلش شکفت:

 سالم دخترم، حالت چطور است؟ -

 م؟متشکرم. البد انتظار دیدن مرا نداشتید! مزاحمتان که نشد -

اختیار داری این چه حرفیه؟ بفرما تو، چرا دم در ایستادی. خوشحالم که به دیدنم آمدی، بیا تو عزیزم غریبه در  -

 خانه ی ما نیست.

 آخر می دانید من تنها نیستم، نامزدم هم با من است. -

دهانش را به سختی فرو داد مهشید که تازه چشمش به آن جوان زیبا و رعنا افتاده بود به وی لبخند زد. شروین آب 

 و به او سالم کرد.

 سالم پسرم خیلی خوش آمدید، مشتاق دیدارتان بودم. لطفاً بفرمایید داخل. -

مهشید خود را کنار کشید و آن دو وارد شدند و با راهنمایی مهشید قدم به داخل اتاق پذیرایی گذاشتند. شروین 

وز حتا عکس مادرش را هم ندیده بود. پدربزرگ همواره از یادآوری لحظه ای چشم از مهشید برنمی داشت. تا آن ر

نام و یاد مادرش اجتناب می کرد و از او به بدی و شرارت یاد می کرد. مهشید برای آوردن میوه و شربت از اتاق 

 خارج شد و زن دایی عصا زنان و لنگ لنگان وارد اتاق گردید. به میهمانان خوشامد گفت و کنارشان نشست.

مهشید هم با سینی شربت و میوه وارد اتاق شد و به پذیرایی از آنها مشغول شد و از مالقات مژده و نامزدش اظهار 

مسرت کرد. شروین که دیگر تحمل ایستادگی نداشت و دلش می خواست هرچه زودتر تکلیفش روشن شود به 

 مالیمت گفت: 

 خانم اجازه دارم سؤالی از شما بپرسم؟ -

چشمان پسر جوان خیره شد، برای نخستین بار بود که با دقت او را می نگریست. در نگاه شروین چیزی  مهشید در

را جست و جو می کرد که برای خودش هم مجهول بود. به خیالش رسید که قبالً هم این جوان را جایی دیده است. او 

 اب داد:که ذاتاً آدم خجولی بود سر به زیر افکند. تبسمی کرد و به آرامی جو
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 البته، با کمال میل. -

شروین نگاه کوتاهی به مژده انداخت سپس به جانب مهشید برگشت. در چهره ی محزون او خیره شد و حس کرد 

قلبش می لرزد و ضربان آن تندتر می شود. نمی دانست چگونه موضوع را طرح کند که سبب سوءتفاهم نگردد. به 

 آرامی پرسید:

 د که شما پسر گم شده ای به نام شروین دارید؟آیا این حقیقت دار -

قلب مهشید از این سخن فرو ریخت و رنگ از چهره اش پرید. با تردید به مژده نگریست، مژده سرش را به عالمت 

 مثبت تکان داد و گفت: 

 خواهش می کنم هر چه می پرسد جوابش را بدهید، موضوع مهمتر از آن است که شما تصور می کنید. -

 هشید سری جنباند و خطاب به شروین گفت: م

 بله آقا حقیقت دارد. -

 خانم، این مسأله حقیقت دارد که شما همسر مرحوم، آقای فرزین ایران منش بودید؟ -

 بله آقا درست است ولی... -

 شروین کالم او را قطع کرد و گفت: 

هم ابتدا کامالً از هویت شما مطلع شوم. امکان دارد خانم ممکن است من پسر گم شده ی شما را بشناسم اما می خوا -

مدارکی به من نشان بدهید که صحت اظهارات شما را تأیید کند؟ تا مطمئن نشوم نمی خواهم شروین را به چیزی 

 امیدوار سازم.

 مهشید این بار حیرت زده به زن دایی نگریست سپس با لبانی لرزان و لحنی مرتعش و بغض آلود گفت: 

 یا حقیقتاً شما پسر گم شده ی مرا می شناسید و از محل زندگی او آگاه هستید؟آ -

 شروین تأیید کنان جواب داد:

 بله امکان دارد اما اول باید از جانب شما مطمئن شوم. -

مهشید بی درنگ برخاست و از اتاق خارج شد. زن دایی به طرز غریبی به شروین چشم دوخته و کنجکاوانه او را 

نداز می کرد. مهشید دقایقی بعد از در وارد شد. شناسنامه و تعدادی عکس در دست داشت که هویت او را مسجل برا

 می نمود. شناسنامه اش را به طرف شروین گرفت و گفت: 

بفرمایید آقا، همانطور که مالحظه می کنید نام و نام خانوادگی شوهر مرحومم و همچنین نام پسرم شروین در  -

 ه ثبت است. شاید این مدرک برایتان کافی باشد.شناسنام

شروین با دقت شناسنامه را نگریست. مهشید این بار با دقت بیشتری به او چشم دوخت و یکباره فریاد کوتاهی از 

گلویش بیرون جست. این جوان شباهت زیادی به فرزین داشت و مهشید نمی دانست که چطور تاکنون به این مسأله 

. دهان گشود که چیزی بگوید اما حال شروین دگرگون بود و اشک شوق بر دیده داشت. او به سوی پی نبرده است

 مهشید گام برداشت و با صدایی لرزان گفت: 

 مادر، مادر عزیزم. -

 مهشید با چشمانی از حدقه درآمده او را برانداز کرد و زیر لب گفت: 

 وین من هستی؟خدایا چه می بینم؟ پس این حقیقت دارد؟ تو شر -

 شروین بی محابا خود را در آغوش او رها کرد و گریه کنان گفت: 
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مادر عزیزم سالها بود که دیدن و در آغوش کشیدن شما را آرزو می کردم، به من گفته بودند که شما در قید  -

 حیات نیستید. آه خدایا... خدایا... اگر می دانستم... اگر می دانستم...

 شید در اتاق طنین افکند، پسرش را سخت در آغوش فشرد و صورت غرق در اشک او را بوسید.صدای گریه ی مه

پسرم، پسر دلبندم. خدا را شکر که پس از این همه سال دوباره تو را یافتم. خدایا، یعنی تو شروین من هستی؟  -

 همان شروین کوچولو و دوست داشتنی من! اصالً نمی توانم باور کنم.

در مرا تنگ در آغوش بگیر. بگذار سر بر سینه ات بگذارم و همانند بچه ها گریه سر دهم. من سالها در مادر، ما -

حسرت چنین لحظاتی بودم، سالها فقط با خیال شما زندگی کردم. مادر عزیز نمی دانی چقدر دوستتان دارم و تا چه 

 حد محتاج نوازش و محبت شما هستم.

دای بلند می گریستند. مهشید روی مبل نشسته بود، شروین کنار او زانو زده و سر در آن دقایق پر شکوه همه با ص

بر دامن مادر نهاده و قطرات اشک از دیدگانش فرو می چکید. مهشید انگشتانش را در موهای او فرو برده و بر فرق 

 او بوسه می زد.

م و رویایی شیرین می بینم. ترسم از این پسرم نمی توانم چنین لحظات شیرینی را باور کنم گویی در خواب هست -

است که از خواب بیدار شوم و دوباره با حقایق تلخ و جانکاهی رو در رو قرار گیرم. خدایا... خدایا تو را سپاس می 

گویم که بار دیگر سعادت و نیکبختی را به این بنده ی درمانده بازگرداندی و مرا از نعمت دیدار فرزندم بهره مند 

ه چه لحظات شیرینی است! ای کاش زمان از حرکت می ایستاد و خداوند به من قدرتی ارزانی می داشت که کردی. آ

تا قیام قیامت بنشینم و تو را در آغوش خود بگیرم و بر صورتت گل بوسه بنشانم به اندازه ی تمام آن سالهای جدایی 

 کردند.و حسرت بار که تو را از آغوشم ربودند و مرا از دیدارت محروم 

مادر، مادر... هرگز ترکت نمی کنم و همیشه نزدت خواهم ماند. از این پس ما به هم تعلق داریم و زندگی را با هم  -

و در کنار هم سپری خواهیم کرد. بگذار دنیا زیر و رو شود و درهم بریزد، من به آنچه که در آرزویش بودم رسیدم 

 و جز این دیگر چیزی نمی خواهم.

 ید به صورت گریان مژده ثابت ماند. دستش را به طرف او دراز کرد و با مهربانی گفت: نگاه مهش

دخترم بیا به ما ملحق شو، ما این سعادت را مدیون تو هستیم. من با یافتن پسرم عمر دوباره پیدا کردم و همه را  -

 مدیون لطف پروردگار و آشنایی با تو هستم.

 شست، مهشید دست او را میان دستهای شروین گذاشت و گفت: مژده دست او را گرفت و کنارش ن

پیوندتان مبارک باشد، به زودی شاهد ازدواج شما دو نفر خواهم بود و برای سعادت و نیکبختی شما از هیچ  -

 کوششی فروگذار نخواهم کرد.

ی به ساکنان آن مژده سر بر شانه ی مهشید گذاشت و اشک بر پهنای صورتش نقش بست. در آن لحظه خوشبخت

خانه تعلق داشت... آن شب ایران منش که ده سال آزگار در تاریکی مطلق زندگی کرده و از نعمت بینایی هر دو 

چشم محروم گشته بود تا صبح به انتظار ورود شروین دیده بر هم ننهاد. این نخستین شبی بود که نوه اش دور از 

 بت او احساس نگرانی می کرد.خانه اوقاتش را سپری می کرد و پیرمرد از غی

روز بعد خدمتکار به او اطالع داد که زنی به مالقات آمده است. ایران منش که درون مبل فرو رفته و عینک سیاهی به 

چشم داشت زن ناشناس را به حضور پذیرفت. زن در سکوت مقابلش ایستاد، دقایقی به او خیره شد و با دیدن او 

ه ی سینما از مقابل دیدگانش رژه رفت. این پیرمرد سالخورده که در ظاهر مهربان و خاطرات تلخ گذشته چون پرد
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بی آزار جلوه می کرد همان شخصی بود که زندگی او را به تباهی کشیده و با کینه توزیها و جاه طلبی هایش 

بود چهره درهم سرنوشت دردآلودی برایش رقم زده بود. ایران منش که حضور او را از نفسهای بلندش حس کرده 

 کشید و با لحن پر غروری گفت: 

خانم می دانم که آنجا ایستاده اید، پس چرا حرف نمی زنید و خودتان را معرفی نمی کنید؟ بفرمایید با من چکار  -

 دارید؟

 مهشید نفس عمیقی کشید و جواب داد:

التر از همه ی دستها وجود دارد و آن دستِ آقای ایران منش فقط آمده ام این را به شما بگویم که همواره دستی با -

 پروردگار قادر متعال است.

 ایران منش گوشهایش را تیز کرد و با دقت به صدای این زن ناشناس گوش فرا داد و متحیرانه گفت: 

 من منظورتان را نمی فهمم خانم، لطفاً واضح تر صحبت کنید. -

 مهشید پوزخندی زد و با کنایه گفت: 

ایران منش خوشحالم که چشم بصیرت ندارید تا مروری بر زشت کاریهای سابق خود داشته باشید. هر چند، آقای  -

پروردگار در قبال دو چشم بینا هنوز عقل و شعورتان را زایل نکرده و دچار فراموشی نشدید که به خاطر نیاورید 

شه ام را از من جدا کردید. امروز آمده ام زمانی چه به روز من آوردید و چگونه در کمال قساوت و شقاوت جگر گو

به شما بشارت بدهم که خداوند پس از بیست سال دوری و مفارقت، بار دیگر جگرگوشه ی دلبندم را به من 

بازگرداند و سعادت و خوشبختی را از آن من نمود. دو روز دیگر مراسم ازدواج پسرم را با دختر مورد عالقه اش 

یل بودید می توانید در این مراسم حضور بهم رسانید. خوشحال می شوم شما را به عنوان جشن می گیریم که اگر ما

 پدربزرگ پسرم به مدعوین معرفی کنم.

 ایران منش چنان تکانی خورد که عصا از دستش بر زمین افتاد. فریادی از اعماق وجودش برخاست:

 مهشید؟! -

 مهشید سر تکان داد و گفت: 

 م هنوز هم قربانی خود را به خاطر دارید!بله آقا، می بین -

 ایران منش مشتی بر دسته ی چوبی مبل کوبید و فریاد زنان گفت: 

تو از جان ما چه می خواهی؟ پسرم را به کشتن دادی بس نبود، حاال آمده ای که نوه ی عزیزم را از من جدا کنی؟ با  -

 شروین چه کردی؟ اون االن کجاست؟

او االن جایی است که به آن تعلق دارد و دیگر هیچ قدرتی نمی تواند پسرم را از من جدا کند. نه  آقای ایران منش، -

پول، نه پارتی، نه اعمال نفوذ و قانون شکنی و نه زور و بازوی شما، هیچ یک از اینها قادر نیست بین ما جدایی بیندازد. 

بیست سال از آن واهمه داشتید. آقای ایران منش، او او به میل خودش مرا یافته و به سراغم آمده، چیزی که شما 

فرزین نیست که تحت نفوذ و سیطره ی شما باشد. شروینِ من جوان مستقل و آزاد اندیشی است که تصمیم دارد 

بدون کمک شما روی پای خود بایستد و امیدوارم به خاطر سعادت و آینده ی او هم که شده دست از کینه و 

 با ما همراه شوید. خودخواهی بردارید و

 ایران منش برخاست و نعره کشید:
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از منزل من برو بیرون دیگر نمی خواهم صدای شومت را بشنوم، این صدا برایم حکم ناله ی جغد را دارد. برو  -

بیرون، لعنت خدا بر تو ای زن پلید و شیطان صفت. نفرین بر تو که برای خانواده ی ما چون سم مهلکی بودی. تا عمر 

 دارم تو را نخواهم بخشید.

مهشید خم شد، عصای او را از زمین برداشت و میان انگشتان پیرمرد فرو کرد و به آرامی از سالن خارج شد. ایران 

منش در حالی که دسته ی عصا را در مشت می فشرد روی مبل افتاد. مهشید از منزل خارج شده بود اما او همچنان 

... خدمتکار وقتی نزد او شتافت حال وی را وخیم دید. بی درنگ به سمت تلفن دوید و نعره می کشید و دشنام می داد

پزشک را به آنجا احضار کرد. زمانی که دکتر به آنجا رسید ایران منش در حال احتضار بود و واپسین نفسهایش را 

 می کشید. ربع ساعتی بعد دکتر از اتاق خارج شد و خطاب به خدمتکار گفت: 

 خانم حمله قلبی مهلکی بود. دقایقی پیش تمام کرد، می توانید به بستگانش اطالع بدهید. متأسفم -

 پزشک از منزل بیرون رفت، خدمتکار در را پشت سر او بست و به سوی تلفن رفت...

 
 

 

 پايان

 »کتابخانه مجازی تک سایت  «



 

 

 تک سایت مجازی تک سایتکتابخانه  – مردابنیلوفر 

w W w . T A K - S I T E . I R 
 

1 3 3  

 

 
برای دانلود جديد ترين و عاشقانه ترين رمان های ايرانی 

 مراجعه کنید تک سايتو خارجی به وب 
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