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باغ حسام چشم اندازی بسیار زیبا یی داشت و با وجود نزدیکی به میدان تجریش ،از آب و هوای دگرگونه ای 

برخوردار بود .باغ در سراشیبی یکی از خیابان های فرعی دربند،در جعفر آباد واقع بود .سراسر ضلع جنوبی ان 

اشت .نسیمی که از کوههای شمال می وزید ،در مجاور رودخانه ی بزرگ و عمیق میان سعد آباد و جعفر آباد قرار د

میان برگهای درختان انبوه می پیچید و همراه با خنکی و صدای زمزمه ی همیشگی آب رود خانه ، هوای مطبوع و 

دلپذیری را به ویزه در تابستانها برای اهالی باغ به ارمغان می آورد .طبیعی است که زمستانها هم هوایی سردتر با 

 شتری در باغ حکمفرما بودیخبندان بی

حسام شریفی ،با وجود کار و مشغله ی فراوانی که داشت ساعتهای متمادی همراه با باغبانش در باغ بزرگ منزلش 

می پلکید و به گلها و گیاهان مورد عالقه اش رسیدگی می کرد . او این باغ را با تمام درختان سرسبز و تنومندش و با 

گینش می پرستید و به آن عشق می ورزید . در وسط باغ عمارت اصلی قرار داشت که تمام گلهای زیبا و عطر آ

ساختمانی بزرگ و مجهز بود .دو سالن پذیرایی وسیع و مجاور هم که با پله های مفروش و پهن به اتاق خوابهای 

ا ی همراه ببسیار شیک و متعدد که همگی چشم اندازهای قشنگی داشتند ،ختم می شد .مبلمان استیل فرانسو

لوسترها و تابلو های گرانقیمت خارجی و پرده های تور و مخمل واالن دار به این ساختمان بزرگ و شیک جلوه و 

شکوه ویزه ای داده بود.در تمام گوشه و کنار سالن پذیرایی آبازورهای خارجی و مجسمه های برنز خود نمایی می 

نیز قالی های ریز بافت ایرانی ، زیبایی و تجمل ساختمان را کردند. چندین قفسه و بوفه های ظریف فرانسوی و 

تکامل می بخشید ند. روبروی در بزرگ پذیرایی ،باالی شومینه ،تابلو ی بزرگ و بسیار زیبایی حاصل دسترنج یکی از 

ه بود تنقاشان معروف ایرانی قرار داشت که نیمتنه ی زن جوان و بی اندازه خوش سیمایی را که راست و استوار نشس

و با چشمان متکبر و مخمور به روبرو نگاه می کرد ، نشان می داد .زنی که با گیسوان مشکی پرتاب و لباس دانتل 

 مشکی با چنان ناز و غرور در تابلو خودنمایی می کرد ،مه بانو همسر حسام و مادر سه فرزند او بود.

درختانش ،عاشق و شیدای همسرش بود . او سالها  حسام بیش از هر چیز و هر کس،حتی بیش از فرزندانش و باغ و

پیش با مه بانو ازدواج کرده بود و با وجود سه فرزند پی در پی ،همچنان عاشق و شیفته ی مه بانو باقی مانده بود و او 

را از دل و جان بیشتر دوست می داشت .هر کاری که می کرد و هر عملی که انجام می داد برای جلب رضایت بیشتر 

دیدن لبخند زیبای همسرش بود .آن گذشت و فداکاری را که در مورد همسرش به خرج می داد ،در مورد هیچ و 

کس نداشت .همه او را زن ذلیل و بازیچه ی دست مه بانو می دانستند و او،با وجود طعنه ها و کنایه های که از گوشه 

ه خدمت زنش بسته بود و نمی گذاشت که،به قول و کنار به گوشش می رسید ،خم به ابرو نمی آورد ،همچنان کمر ب

معروف ، اب در دل او تکان بخورد . بخصوص در این روز ها که آنان صاحب سومین فرزند شده بودند و مه بانو چند 

 روز پیش از بیمارستان مر خص گشته بود و دوران نقاهت خود را می گذراند .

ست و ساعتی در میان گلها و گیاهان دلخواهش سپری می کرد ،با آن روز صبح حسام بعد از اینکه از خواب برخوا

 چند شاخه رز شاداب و خوش رنگ که خودش انتخاب کرده بود و چیده بود ،وارد اتاق خواب همسرش شد .

مه بانو از خواب بیدار شده اما هنوز فرزندش در خواب بود،با دیدن قیافه ی بشاش شوهرش و گلهای زیبایی که در 

 بود ،لبخندی زورکی زد و گفت:آه حسام ،مرسی ، چه گلهای قشنگی. دست او
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حسام آهسته جلو آمد ،پیشانی زنش را بوسید و گفت:قربون اون چشمهای قشنگت برم باز هم که اخم کردی ،خدا را 

 خوش نمیاد ناشکری کنی و زندگی را به من بیچاره تلخ کنی.

از اشک شد و حرفی نزد .او برای پنهان کردن اشکهایش ،صورت  مه بانو لب ورچید ؛چشمهای درشت و قشنگش پر

 خود زا به سوی دیگر چرخاند و به منظره ی قشنگی چشم دوخت که از پنجره ی اتاقش پیدا بود .

حسام ،با صبر و بردباری همیشگیش پرسید:مه بانو جان صبحانه چی دوست داری برات بیارن؟می خوای دستور بدم 

 می و کره ی محلی برات نیمرو کننکه قوت بگیری یا چیز دیگه ای دوست داری؟چندتا تخم مرغ رس

مه بانو که از سماجت همسرش نازاضی به نظر می رسید ،پاسخ داد:هیچی ،هیچی میل ندارم.خودت می دونی که چاق 

 شدم،اون وقت همش نیمرو وکره برام تجویز میکنی.

لی که با محبت به صورت سپید و زیبای زنش نگاه می کرد گفت:باشه حسام در کنار او بر لبه ی تخت نشست و،در حا

 ،پس دست کم یک لیوان آب میوه بخور باشه؟

مه بانو سکوت کرد و حسام فوری دستور داد برای او آب میوه بیاورند وبعد در حالی که با سلیقه ی خاصی گلها را در 

 پسرمان رو چی بزاریم؟ گلدان می چید پرسید :خب مه بانو جان ،آخرش نگفتی اسم

مه بانو دوباره بغض کرد وهمچنان که با خشم به شوهرش چشم دوخته بود ،گفت:صد بار بهت گفتم اگه بچه ی 

سومم دختر بود اسمش را میگذارم زهرا ،آخه نذر کرده بودم که خدا یک دختر به من بده،نه یک پسر دیگه!و پس 

 از گفتن این جمله گریه را سر داد .

که از ناشکری زنش دلخور شده بود و از خشم خدا می ترسید گفت:آخه زن،بس کن ،زشته ،آخرش یک  حسام

بالیی سرمون میادها.دختر وپسر نداره که!همه آرزو دارن صاحب هفت تا پسر بشن ،اما یک دختر نداشته باشن !حاال 

 تو هی گریه کن که چرا بچه مون دختر نشده!

ه اش را آرام آرام نوشید .پسر بزرگ او ده ساله و دومین پسرش هشت ساله بود.او مه بانو پاسخی نداد وآب میو

تصمیم نداشت فرزند دیگری به دنیا بیاورد ،اما به اصرار شوهرش و عالقه ی خودش که دختری را داشته باشد ،بار 

 ر منزل دخترش مرجانه را بهدیگر حامله شد .اما باز هم پسر زاییده بود.واقعیت این بود که از زمانی که نرگس کارگ

دنیا آورده بود ،زیبایی و قشنگی دخترک،هوش و حواس مه بانو را برده بود و او هوس داشتن دختر کوچکی را کرده 

بود که مال خودش باشد و او را به دلخواه خودش تربیت کند و با وجود این ،مه بانو مدتهای مدید مرجانه را نزد 

با او لذت می برد .مرجانه اکنون سه ساله شده بود .او سومین فرزند نرگس  خودش می خواند و از مصاحبت

بود.نرگس و شوهرش عباس چندین سال بود که به عنوان سرایدار و کارگر منزل حسام به کار مشغول بودند .آنان 

ند.هر وردار نبوددو دختر دیگر نیز داشتند اما هیچ کدام از زیبایی چشمگیر و جاذبه ی دختر کوچکشان مرجانه بر خ

شخص بیگانه ای که وارد منزل حسام می شد و چشمش به دختر عباس می افتاد ،بی اختیار لب به تحسین می گشود 

و محو زیبایی نادر دخترک می گردید .نرگس و عباس از اینکه دختر کوچکشان مورد توجه خانم خانه قرار گرفته 

 ی برد ،بسیار خشنود و راضی به نظر می رسیدند .بود و بیشتر اوقاتش را در منزل ارباب به سر م

مه بانو همچنان در فکر بود که صدای زنگ خانه به گوشش رسید .حسام با عجله از جا بلند شد و گفت:مثل اینکه 

خواهرت اینها اومدن .مه بانو جان ،تو را خدا اشکاتو ،پاک کن ،دست کم جلو خواهرت و شوهرش قیافه ی ماتم زده 

 نگیر .به خودت 
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حدس حسام درست بود .خواهر بزرگ مه بانو ،دالرام با دبدبه و کبکبه ی همیشگی خود وارد منزل شد و شت سر او 

و شوهر و دخترش ،در حالی که سبد گل بزرگ و زیبایی را حمل می کردند ،به داخل آمدند ،حسام برای خوش آمد 

ارد اتاق شدند ،چهره ی مه بانو گشاده و خندان بود .حسام گویی جلو دوید و عباس سبد گل را از انان گرفت.وقتی و

نفسی از سر آسودگی کشید و از ته دل خوشحال شد .شوهر خواهر مه بانو یا به عبارتی با جناق حسام ،آقای بهبودی 

که قد بلند وسر تاس داشت سالم کرد و تبریک گفت .حسام برای با جناق بزرگش احترام خاصی قایل بود . او در 

نخست وزیری شغلی مهم وحساس داشت .او اغلب کارهایش محرمانه بود و بیشتر اوقاتش را در خارج از کشور 

 سپری می کرد .

اوپس ا ز دقایقی همسرش را با مه بانو تنها گذاشت و همراه حسام به درون باغ رفت.دالرام خواهر بزرگ مه بانو به 

اره تا به همدیگر رسیدن ،دست همدیگر را گرفتن و رفتن ،عینهو محض رفتن شوهرش،رو به مه بانو کرد و گفت:دوب

 دو تا پسر بچه.

مه بانو لبخندی زد و گفت:عیبی نداره ،بهتر ، اگه مثل شوهر پری و شهین ،همیشه با همدیگر دعوا داشتن و به خون 

 هم تشنه بودن ،خوب بود ؟

ر جون ، بدو برو به نرگس بگو یه کمی اسپند دود کنه ، دالرام پاسخی نداد ،اما به دخترش طناز رو کرد و گفت:ماد

می ترسم این خاله ی خوشکل و تازه زای تو را چشم بزنن.سپس جلو رفت و در کنار خواهرش بر روی لبه ی تخت 

نشست .نگاهی تحسین آمیز به او انداخت و گفت:اگه قرار شد فامیلهای شوهرت به دیدنت بیان ،چند تا دونه اشپند 

 ک و بالشت قایم کن .الهی هر کی چشم بد داره ، کور بشه .زیر تش

مه بانو پشت چشمی نازک کرد و گفت اتفاقا قراره امروز سرو کله شون پیدا بشه. هر چند من بدی ازشون ندیدم 

 ،خوب نمی دونم چرا باهشون احساس راحتی نمی کنم .

دست داشت و از آن دود و بوی اسپند و کندر می آمد در این هنگام طناز به همراه نرگس که منقل طالیی رنگی در 

،وارد شدند .نرگس سالم کرد . بلند باال و الغر اندام بود . دستهایش بر اثر کار کردن زیاد زمخت شده بود .صورت 

مهربانی داشت و چشمهای درشت و قهوه ای رنگش همیشه به پایین بود و هرگزبه صورت کسی خیره نمیشد،حتی 

زدن های رودررو بی اختیار نگاهش را از شخص مقابل می دزدید ؛این عادت همیشگی او بود.روسری هنگام حرف 

بزرگی گیسوان بلند وبافته اش را پنهان کرده بود .پیراهن ساده ای پوشیده بودبا آستینهای بلند و یقه ی 

زدیک ا لبخند همیشگیش منقل را نبسته.همیشه شلوار بلندی به پا داشت و این امر دلخوری مه بانو را سبب می شد.ب

مه بانو برد و زیر لب قل هواهلل واحد خواند.مه بانو از دود زیاد اسپند به سرفه افتاد و با اخم و ترشرویی گفت:آه 

 ،نرگس،بسه دیگه،از بس دود راه انداختی خفه شدم.

__________________ 

 (2فصل اول)

:راستی مه بانو تاریخ عقد طناز هم معلوم شد به امید خدا تا یک ماه دالرام ،بی توجه به سرفه های خواهرش ،گفت

 دیگه میره سر خونه و زندگیش.

طناز خندید و در حالی که کنار مه بانو می نشست ،با خوشحالی پرسید:خاله جون تا اون وقت که حالت خوب 

 میشه،مگه نه؟می تونی توی عقدو عروسی شرکت کنی؟

 رش نشد و اضافه کرد:معلومه که می تونه.حاال کو تا یک ماه دیگه.دالرام منتظر پاسخ خواه
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سه زن مشغول گفت وگو درباره ی چگونگی و چندو چون عروسی شدندو مه بانو دلخوری دقایق بیش را بکلی از یاد 

 برد.

 مای مطبوعیاما در باغ ،زیر آالچیق گفت وگوی حسام و اقای بهبودی ربطی به عروسی طناز نداشت..بهار بودو گر

همراه با بوی گلها در سراسر باغ احساس میشد.صدای زمزمه ی آب در جوی میان درختان جاری بود،همراه با نسیم 

 مالیمی که می وزید ،دلچسب و مطبوع می نمود.

حسام در حالی که گیالس باجناقش را با دقت از یخ و مشروب پر می کرد،آرام پرسید:پس گفتی حال پیرمرد خوب 

 و معلوم نیست که امروزش به فردا برسه،هان؟ نیست

بهبودی سر تکان داد و در حالی که لیوانش را برمی داشت گفت:آره دیروز که دیدمش رنگ به رو نداشت و مرتب 

هن وهن می کرد.البته دالرام خوشش نمی آدکه واقعیت رو قبول کنه،اما من که گمان نمی کنم تا یک هفته دیگه 

 .ظاهرش که این طور نشون می ده.بیشتر زنده بمونه

لبخندی بر لبهای حسام نشست و گفت:بهبودی جان ،بابا راد باید با تمام پولها و اموالش خداحافظی کنه وبره!طفلی 

 چطوری دلش می آد این کار رو بکنه؟و سپس خنده ی بلندی سر داد.

که می دونی،اجل هر وقت که دلش بخواد  بهبودی که پشت سرش را می خاراند،پاسخ داد:دیگه حسام جان،همانطور

بیاد،بی خبر می آدو می ره.تازه پیرمرد به اندازه ی کافی عمر کرده و بیشتر از حد خودش عیاشی و خوشی 

کرده،دیگه بسشه!محمود راد ،پدر زن حسام و بهبودی ،پیرمردی بود هشتاد ساله با ثروت کالن که حاصل خدمت 

دولتی بود.شخصی بود بانفوذ و پرقدرت،که با بیشتر بزرگان و ثروتمندان زمان چندین ساله اش در دستگاه های 

خودش حشر ونشرداشت.وی به جز مه بانو ودالرام پسری داشت که مقیم یکی از کشورهای اروپایی بودو اکثر 

د که جز تلف اوقات در خارج از ایران به سر می بردو حسام و بهبودی او را موجودی مفت خور وال ابالی می دانستن

 کردن واز بین بردن مال پدر ،هنر دیگری نداشت.

حسام در حالی که مشروب لیوانش را جرعه جرعه می نوشید ،به آرامی پرسید:ببینم بهبودی جان ،راجع به سرمایه 

 گذاری جدید با پیرمرد صحبت کردی یا نه؟

کردی دیروز از صبح کاروزندگی را ول  بهبودی لبخند حاکی از پیروزی زدوگفت:معلومه که صحبت کردم .خیال

کردم برای چی؟ازبس توی گوش باباراد خوندم،آخرش راضی شده که نصف پول سرمایه گذاری را پرداخت 

 کنه،نصف دیگرش هم قراره من وتو بپردازیم.

رکن وخنده ی خوشحالی لبهای حسام را از هم گشود.اونگاه ستایش آمیزی به باجناقش کردو گفت:بهبودی جان با

 دست چرچیل را از پشت بستی.چطورتونستیپیرمرد رو راضی به پرداخت این پول کالن بکنی؟

بهبودی با غرور پاسخ داد:تاتنورداغه باید خمیر رو چسبوند.فردا پس فرداست که پدرزنت عمرش رو بده به منو 

کارش می آد،همه رو جمع می کنه تو.اون وقت دیگه دستمون از اون همه پول با آورده کوتاه می شه.پسر تنبل وبی 

ومیبره.زن من وتو هم سهم ناچیزی می برن که چیزیش به من وتو نمی رسه.و ساکت شدو به نقطه ای نامعلوم چشم 

 دوخت.

 حسام با کنجکاوی پرسید:ببینم مشکلی پیش اومد؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6  

 

ل زنیم .هرطور که شده باید قببهبودی پاسخ داد :مشکل که نه،اما خب،همون طور که می دونی،نباید بی گدار به آب ب

از عقد قرار داد چکها رو ازش بگیریم.اگر پای اون وکیل فالن فالن شده اش درکار نبود،خیلی راحت می شد سر 

 پیرمرد رو کاله گذاشت،چون حواسش اصال درست کار نمی کنه و دایم چرت وپرت میگه.

کنم که نفهمه کی شبش روز می شه،به شرطی که تو حسام دوباره خندید وگفت:اونش با من،سروکیل رو چنان گرم 

 هم فرصت رو از دست ندی .

 بهبودی گفت:نه حسام جان به این سادگیها هم نیست.اون بدون اجازه وکیلش آب نمی خوره.

حسام با امیدواری پاسخ داد:امتحانش که ضرر نداره؛مگه نمیگی حواسش درست و حسابی کار نمی کنه؟یک روز اونو 

ببرش خارج شهر ،براش بساطی جور کن و همون جا چکها را ازش بگیر.من هم سر وکیلش رو گرم میکنم و بردار 

 نمگذارم بویی ببره.

رشته ی سخن با ورود مه بانو و دالرام قطع شد.پسرنوزاد حسام در آغوش خاله اش بودوبهبودی،به محض دیدن او،از 

وع به خوش وبش کرد.اما هوش وحواس حسام جای دیگری جایش بلند شدو بچه را در آغوش گرفت و با او شر

بود.اگر نقشه شان می گرفت ومی توانستند بابا رادرا به سرمایه گذاری جدیدشان راضی بکنند،او به یکی از آرزوهای 

زندگیش که احداث یک مجتمع بزرگ کشت وصنعت بود ،می رسید.حسام بسیاری شبهارا فکر کرده و نخوابیده بود 

کتارها زمین حاصلخیز و دست نخورده می اندیشیدکه در اطراف ورامین خوابیده بودو کسی به فکر بهره .او به ه

برداری از آنها نبود .جالب توجه این که زمینها هم به بابا راد تعلق داشت.اما حسام و بهبودی با زرنگی تمام توانسته 

رین قیمت از چنگ پدرزنشان در آورند.وکیل محمود راد بودند،با کمک همسرانشان ،این زمین بکر و غنی را با ارزانت

خیلی سعی کرد که جلو این معامله را بگیرد ،اما چون زمینها به اسم مه بانو و دالرام خریداری میشد ،پیرمرد در این 

مورد مشکلی نمی دید وآن را متعلق به دخترهایش می دانست.حسام بارهاروی زمینها راه می رفت،خاک آن را 

یش می کرد ،می بویید و از تماس با آن لذت می برد .او می دانست که حفر چندین چاه و آبیاری زمینها ،با آزما

تجربه و عالقه ای که به این کار دارد،می تواند آن را به یکی از بزرگترین مجتمع های کشت و صنعت تبدیل کند 

فت و مسلم صاحب میلیونها میلیون ثروت .بخصوص که سرمایه را هم محمود راد می پرداخت.حسام و بهبودی م

بادآورده می شدند،به اضافه ی اینکه حسام از انجام آن لذت می بردو کار کشاورزی را،حتی بیش از شغل خودش 

 دوست داشت و به آن عشق می ورزید.

ای کارآمد و حسام شغل مهمی داشت و رییس دفتریکی از واالحضرتها و مورد اعتماد او بود .اوبه عنوان نماینده 

مجرب در بیشتر معامالت خارجی شرکت می کرد و چون به دو زبان خارجی تسلط داشت،خیلی راحت از پس انجام 

دادن امور معامالتی و ثبت قرارداد و غیره بر می آمد.اما عطش او برای به چنگ آوردن ثروت و پول تمامی 

طرحی یا نقشه ای بود که باز هم بر میزان ثروت بی  نداشت.هرچه بیشتر به دست می آورد ،تشنه تر می شدو دنبال

کرانش ،بیفزاید.وی،در چهل و دو سالگی ،صاحب ثروت وامالک بی شماری بود که حتی بهبودی هم از آن اطالعی 

 نداشت.البته در تمام این خریدها زنش را فراموش نکرده و قسمتی از آنها را برای او خریده بود.

ندارهای مشهورو ثروتمند بود.او تنها پسر خانواده اش محسوب می شد و با آنکه پدرش او حسام فرزند یکی از زمی

را به خارج فرستاده و وی در رشته ی بازرگانی و تجارت بین الملل تحصیل کرده بود ،همچنان به کشاورزی و 

بدست می آورد وبه آنها  باغداری عشق می ورزید.او از تماس با گیاهان و گلها روح تازه می کرد و زندگی دوباره

 طراوت و تازگی می داد ،لذت می برد و از پرورش گلها و میوه های تازه به نشاط و وجد می آمد.
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 مه بانو که همسرش را ساکت و در فکر دید ،با نگرانی پرسید :چته حسام؛نکنه کشتی هات غرق شده؟

مها را به نشستن دعوت کرد .او ،برای دادن دستور حسام به خود آمد و در حالی که سریع از جایش بلند میشد ،خان

 غذا و تهیه ی نهار ،بسرعت راهی آشپزخانه شد.

یک ماه بعد عروسی طناز با شکوه و تشریفات فراوان برگذار شد.بابا راد،با تمام ناتوانیش زنده بود و در عروسی نوه 

 ش برای همیشه از حرکت ایستاد.اش شرکت کرد.اما هنوز یک هفته از جشن نگذشته بود که قلب بیمار

__________________ 

مه بانو در برابر آینه ی قدی اتاقش ایستاده و لباس مشکی جدیدی را که دوخته بود ،امتحان می کرد .حسام با 

پیراهن و کراوات مشکی بر لبه ی تخت نشسته و با تحسین به همسرش چشم دوخته بود .ان روز چهلم فوت محمود 

اسم کفن و دفن و عزاداری مفصلی انجام گرفته و در طی این چهل روز بسیاری اتفاقها افتاده بود که با رادبود.مر

 وجود دردسرهاو درگیریهایی که در بر داشت،روی هم رفته به سود حسام تمام شده بود.

زند دوم خانواده همایون راد ،تنها پسر مرحوم راد،پس از شنیدن خبر فوت پدرش ،بی درنگ راهی ایران شد.او فر

بود و از نظر سنی بین دو خواهرش قرار داشت.کارو شغل ثابتی نداشت.تحصیلش را نیمه کاره رها کرده و هراز 

گاهی به قول خودش بیزنس می کرد.حساب بانکیش ،از برکت وجود پدرش و ولخرجی های خودش ،مرتب پرو 

از نیمی از ثروت پدرش را دامادها با تردستی تمام ،صاحب خالی میشد.اما پیش از اینکه همایون به ایران بیاید،بیش 

شده بودند.پیرمرد در روزهای آخر عمر که چندان اختیاری از خود نداشت و هوش و حواسش خوب کار نمی 

کرد،در نشستی دوستانه به سرمایه گذاری کالنی دست زد که نیمی از ثروت او را بلعید.در قرار داد تنظیم شده 

د راد نبود و شرکا را بهبودی و حسام تشکیل می دادند،اما تمام پول و سرمایه ی قرارداد را بابا راد اسمی از محمو

پرداخت کرده بود.او از هیچ چیز خبرنداشت.او به دلیل اعتمادی که به دامادهایش داشت ،چکها را امضا کرده و در 

رش باقی مانده بود اطالعی نداشت وبه آینده ی دور و اختیار آنها قرار داده بود .اوو حتی از اندک روزهایی که از عم

 روشنی چشم دوخته بودکه روزی بتواند در وسط مزارع سرسبز آالچیقی برپا کندو زیر سلیه ی آن دمی بیاساید.

بنابر این ،وقتی همایون تنها پسر بابا راد،به ایران برگشت و از چندو چون ثروت پدر خبردار شد،از شدت عصبانیت 

راحتی حالت جنون پیدا کرد.او اول از همه،وکیل پدرش را مقصر می دانست که موکلش را در حساسترین شرایط و نا

زندگی تنها گذاشته بود و بعدبالفاصله ،از تبانی و حقه بازی شوهر خواهرهایش خبردار شداما دستش به جایی 

ره می توانست تمام ثروت پدرش را از نرسید.مه بانو از تمام ماجرا خبر داشت و اگر می خواست ،به یک اشا

شوهرش پس بگیرد؛اما ته دل از کار حسام راضی بود و او را تایید میکرد.البته در ظاهر چهره در هم می کشید و در 

 بگو مگوهایی که با شوهرش داشت کار او را قبیح می کرد.

رادرش در مدتی اندک تمام ثروت مه بانو این پول را حق مسلم خودو خواهرش می دانست.او یقین داشت که ب

پدرش رابه باد فنا خواهد دادو همه را صرف عیش و نوش های افراطی خود خواهد بود.مادرمه بانو،به سبب بی 

بندوباری پسرش ،بارهاوبارها دچار حمالت قلبی و عصبی شده بودو سرانجام نیزدر ضمن یکی از همین درگیریهاو 

ه ومرده بود.مه بانو همایون را مسبب اصلی مرگ مادرش می دانستو هرگز نمی دعواها یی که با اوداشت سکته کرد

توانست او را ببخشد.مادر مه بانو عاشق و شیفته ی تنها پسرش بود و تمام هم و غم او در زندگیش ،سالمتی و 

مرحومشان خشنودی همایون بود و بس.مه بانو حق مسلم خودو خواهرش می دانست که هر طور می توانند پول پدر 
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رابه چنگ بیاورند و از تلف شدن و از بین رفتن آن به دست همایون جلوگیری کنند.با وجود این ،مه بانو دلش نمی 

 خواست آشکارا از کار شوهرش دفاع کندو در ظاهر خود را ناراضی نشان می داد.

 ت:آخه مه بانو جانفکاریه کهحسام که از سکوت طوالنی همسرش نگران به نظر می رسید،سرانجام طاقت نیاوردوگف

شده و باور کن دست من هم نبود .همش زیر سر بهبودی نامرده که چکها را از پدر مرحومت گرفت،اما اسمش را در 

 قرار داد ذکر نکرد .باور کن من روحم هم خبر نداشت که شوهر خواهرت این معامله را با پیرمرد بیچاره بکنه!

 د چی؟رسید چکها رو به باباجان نداده؟مه بانو با ترشرویی پرسید رسی

حسام پاسخ داد:واال من نمی دونم،اما گمان نمی کنم این کار رو کرده باشه،چون همون طور که همایون فهمیده که 

چکها چه وقت وصول شده و از چند وچون بقیه ی کارها مطلع شده ،بدون شک اگر رسیدی وجود داشت ،می 

 توانست بر علیه ما ادعا کنه.

مه بانو نفس راحتی کشیدو گفت:چیزی که عجیبه،اینه که باباجون هیچ وصیتنامه ای ننوشته وهر وقت وکیلش این 

 موضوع را بهش می گفته مرتب امروز و فردا می کردهو زیر بار نوشتن وصیتنامه نمی رفته.

!حاال انگار وصیتنامه هم می حسام ،در حالی که از جایش بلند می شد و به سوی همسرش می رفت،پاسخ داد ،بهتر 

نوشت و همه چیز را به پسرش می بخشید.در عوض می دونی با این سرمایه گذاری چقدر زمین آباد می شهو چه 

 بهشتی رو می شه درست کرد؟

مه بانو با اخم پرسید می دونی که همایون وکیل گرفته و ادعای شراکت در سرمایه گذاری زمینهای ورامین رو 

د اسم پدر مرحومم در قراردادنیست کامال مشخصه که اون ،پیش از مرگش ،کلی پول به بهبودی کرده؟هر چن

داده.دیگه خود دانی!حسام در حالی که شانه هایش را باال می انداخت گفت :به من چه مربوط به بهبودی داده،به من 

 که نداده!پس خودش باید جوابگو باشه.

شده بود ،با تغیر گفت:حسام تو چقدر پرو و حقه بازی؟حاال که با باجناقت زن جوان که از واکنش شوهرش عصبانی 

دست به یکی کردین و دو نفری پولهای پدر بیچاره ام رو از چنگش در آوردین ،می گی به تو مربوط نیست و فقط 

 بهبودی باید جوابگو باشه؟آخه تو چه جور آدمی هستی،خجالت نمی کشی؟

واهمه داشت ،دست او را گرفت ،او را بوسید وبا تضرع و زاری گفت:باور کن مه بانو حسام که از عصبانیت همسرش 

جان،من هر کاری می کنم به خاطر توست.دلم می خواد برای تو یک امپراطوری بزرگ راه بیندازم .دلم می خواد اون 

 نسس زندگی کنیقدر ثروتمند وبی نیازت کنم که از تمام زنهای دنیا سر باشی ،و تمام عمرت مثل یک پر

مه بانو کمی آرام شدو گفت:در هر حال حسام ،بهتره تا پایان مراسم پدرم و تقسیم ارث و میراث ،مواظب خودت 

باشی و احتیاط کنی.چون همایون مثل مار گزیده ها در صدد گرفتن انتقام سختی از ماست و می خواد هر طور که 

 شده ضربه ای به ما بزنه.

که سراپا اطاعت محض باشه،پاسخ داد:چشم مه بانو جان ،هر چه تو بگی و هر طور که بخوای حسام همچون بچه ای 

 ،همون کار رو می کنم.و چون مه بانو را آرامتر و رام دید ادامه داد:مه بانو جان ،می شه خواهشی ازت بکنم؟

 مه بانو در حالی که با 

 ید:باز دیگه چی می خوای؟ژست همیشگی همیشگی خود دستهایش را به کمرش می زد پرس

حسام نمی دانست موضوع را چگونه عنوان کند .در حقیقت مدتهای مدیدی بود که بین مینا،خواهر حسام و مهبانو 

شکرآب شده بودو مه بانو روی خوشی به خواهر شوهرش نشان نمی داد .حتی در مراسم سوگواری هم ،با اینکه مینا 
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برخورد خوبی با او نداشت و مینا هم به برادرش حسام اعتراض کرده و گفته بود به خاطر بابا راد آمده بود،چندان 

:اگر همسرت به این رفتارش ادامه بده،من دیگه پا به خونه ی شما نمیذارم و اسم تو را هم نمی آرم.و حسام که دلش 

ت آورد ،قصد داشت به می خواست هر طور که شده با اقوام خودش رابطه داشته باشه و دل خواهر بزرگش را به دس

 هر ترتیب مه بانو را راضی کند که با خواهرش رفتار بهتری داشته باشد و در انظار عموم به او احترام بگذارد.

حسام چون همسرش را منتظر دید گفت:راستش،مه بانو جان ،ازت خواهشی می کنم که کمی با مینا بیشتر گرم بگیر 

 می نکن.آخه هر چی باشه اون خور بزرگ م از تو همبزگره ،احترامش وابه.و این قدر بهش اخم و تخم و بی احترا

مه بانو دوباه اخم کرد و حالی که زس تحقیر آمیی به خود می گرفت گفت:حسام جان ،مینا لیاقت محبت و احترام رو 

ایی ون به تمام زنهنداره .اون غیر از لیچارگویی و تهمت زدن پشت سر زنهای مردم کار دیگه ای بلد نیست .راستش ا

که شخصیت و موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشن حسودی می کنه و چون زن عامی و بی سوادیه،به اونها تهمتهای 

 آن چنانی می زنه که به حساب خودش از چشم دیگران بندازشون.!

:تنها هنر خواهرت مینا در این هنگام مه بانو که واقعا عصبانی شده بود ،رودر روی شوهرش قرار گرفت و ادامه داد

خانم ،اینه که یک قابلمه گنده برش گوشت گاو و کلم بپزه ،بعد هم همه رو کاسه کاسه بکشه و تا ته بخوره!قیافه ی 

حق به جانب به خودش بگیره و جلوی هر ننه قمری بشینه و از شوهرش بدگویی کنه ،هر چند که شوهرش هم آدم 

 دهمتظاهریه،هر چی باشه از سر زنش زیا

 حسام با ناراحتی ،سر تکان داد و دیگر حرفی نزد و مه بانو با تحکم گفت:زود باش بریم دیگه داره دیر می شه.

شش ماه بعد تمام امالک محمود راد تقسیم شد و به سه فرزندش رسید.خانه ی بزرگ و قدیمیش به فروش رفت و 

دختری به همایون و مه بانو و دالرام رسید.هر چند لوازم و وسایل آن حراج شد.امالکش هم به نسبت سهم پسری و 

همایون ،تنها پسر بابا راد ،با دست پر راهی فرنگ شد،خوب می دانست که چه کالهی سرش رفته ،از این رو همچنان 

 گیج،عصبی و زخم خورده ،و بدون خداحافظی کردن از خواهر هایش برای همیشه جالی وطن کرد.

ی و حسام نفس راحتی کشیدند و حسام ،با فراغ بال ،در صدد تهیه ی مقدمات احداث پس از رفتن همایون ،بهبود

مجتمع کشت و صنعت و به زیر کشت بردن چندین هکتار زمین دست نخورده و حاصلخیز محمود راد بر آمد.دو با 

هر  د که توفیقجناق،پس از مرگ پدر زنشان،گرمتر و صمیمانه تر شد.هر دو هوای یکدیگر را داشتند و می دانستن

 یک به اعتماد دو جانبه و کوشش طرف دیگر بستگی دارد.

فرزند سوم حسام هم بزرگ شده و در دل پدر و مادرش جای گرفته بود.اشکان پسر بزرگ مه بانو ،که ده سال از 

عمرش می گذشت ،درشت اندام و بسیار شبیه مادرش بود.فرزند دومش رشید نام داشت و هشت ساله بود .او 

برخالف اسمش ،ریز نقش و دارای اندامی الغر و استخوانی بود .وی همان گونه که از نظر ظاهر با برادرش تفاوت ،

بسیار داشت ،از لحاظ ذات و اخالق نیز با او متفاوت بود.موهای مشکی و چشمان قهوه ای عمیقی داشت و در کارهای 

اسم فرزند سومشان را شاهین گذاشتندبچه هادر محیط پر شر و شور برادرش کمتر شرکت می کرد .حسام و مه بانو 

خانوادگی مرفه و خوبی بزرگ می شدند و رشد می کردند .امتیاز بزرگی که در زندگی داشتند دلبستگی پر شور 

پدرشان به مه بانو و تفاهمی بود که با او داشت و این امر زندگی داخلی آنها را لبریز از آرامش و محبت کرده 

هرگز دعوا و بگو مگوی پدر و مادرشان را نمی دیدند و جارو جنجال و یا ترس جدایی آنان نگرانشان  بود.بچه ها

نمی کرد .مه بانو دیگر بچه دار نشد ،اما نرگس ،به امید داشتن پسر بار دیگرحامله شد و دختر دیگری به دنیا آورد 

علومی از دنیا رفت.بچه های نرگس و عباس هم طبیعتا .اما عمر دختر به دنیا باقی نماند و در اوان تولدش به علت نام



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0  

 

پابه پای حسام و مه بانو بزرگ می شدند و به سنین باالتر می رسیدند.دو دختر بزرگتر ،عباس یعنی گلناز و مهناز ،به 

 مدرسه می رفتند و مرجانه که چند سالی کوچکتر و هنوز در خانه بود .بازی و شیطنت می کرد..

بب مسافرت مه بانو و بچه ها محیط خانه خالی و خلوت می شد.از رفت و آمدها و مهمانیها خبری نبودو تابستانها به س

نرگس و عباس سه ماه تابستان را بی دردسر و با استراحت سپری می کردند.بچه هایش در باغ بزرگ منزل حسام با 

ده بودو فقط برای مدتی کوتاه سری به خانواآسودگی خیال بازی و تفریح می کردند.البته حسام تابستانها در تهران 

اش می زد و برمی گشت.گاهی مه بانو هوس می کرد زودتر از سفر خارج برگردد و چند روزی را در شمال و در 

کنار دریای خزر سر کند.حسام حتی گلها و گیاهان ویالی شمالشان را متفاوت و از نوعی دیگر کاشته بود.او سعی می 

انه های خارجی و گیاهان نادری که کمتر در ایران وجود داشته،استفاده کندو بیشترین سعی و کرد از تخمها و د

تالشش را برای باروری آنها به کار می برد.چندین باغبان و کارگر استخدام می کرد و به هر کدام جداگانه 

درختان و گیاهان سر سبزش  دستورهایی برای نگهداری و پرورش گلها و گیاهان می داد. ساعتهای طوالنی در میان

می گشت و از وجود انها لذت می برد .او همیشه همسرش را به یکی از درختها و یا گیاهان مورد عالقه اش تشبیه می 

کردو نام آن را مه بانو خطاب می کرد که این کارها و حرکتش گاه سبب می شد دوستان سربه سرش بگذارند و در 

ه این حرفها کوچکترین اعتنایی نمی کرد.عشق مه بانو همراه با عشق گلها و گیاهان این مورد مسخره اش کنند.اما ب

در تمامی وجودش ریشه دوانده و تمام تارو پود جانش را فراگرفته بود.اواخر هر تابستان ،نزدیک آمدن مه بانو و 

کرد و حسابی برق می زد.همه  بچه ها ،تمام خانه و باغ را تمیز و مرتب می کردند و خانه زیبایی چشمگیری پیدا می

ی گلدان های اطراف منزل پر از گل می شد و بوی خوش آنها در فضای اتاقها می پیچید .پرده ها تمیز و گردگیری 

می شدند و تمام وسایل خانه از پاکی و شفافیت می درخشید.مه بانو هر سال ،همینکه به خانه اش پا می گذاشت،سراغ 

ک زیبای عباس ،با شاخه گلی نزد او می آمدو آن را تقدیم خانم خانه می کرد .مه بانو در مرجانه را می گرفت و دختر

چشمهای دخترک خیره می شد و از زیبایی صورتش به وجد می آمدو به او می گفت:مرجانه ،خودت خوشکلتر از گل 

 هستی،بیا تو بغلم.سپس او را در آغوش می گرفت و می بوسید.

و غرور عباس و نرگس می شد و آنان از خوشحالی ،بی اختیار ،به پهنای صورت می خندیدند این عمل او باعث شادی 

و در برابر این همه محبت و بزرگواری شرمنده می شدند . هر چند مه بانو به بچه های دیگر نرگس هممحبت می 

دخترک نشان می داد از نظر  کرد و برایشان هدیه و لباس می آورد ،مرجانه برای او چیز دیگری بود.عالقه ای که به

دیگران نوعی تظاهر و یا زیاده روی تلقی می شد.حسام ؛به تبعیت از همسرش ،مرجانه را دوست داشت و او در 

نظرش همانند عروسک کوچکی بود که موجبات رضایت خاطر و سر گرمی مه بانو را فراهم می آورد.دخترک از 

و ،همیشه نونوار و مرتب بود و هر کس او را می دید باورش نمی شد برکت وجود خانم خانه و دست و دلبازی های ا

که دختر کارگر منزل باشد .بخصوص که همیشه هم در میان بچه های حسام و دست و پای مه بانو وول می خورد و 

بزرگتری می کرد.مه بانو از حرکات و طرز سخن گفتن دخترک لذت می برد و با آموزش بعضی کلمات و تشویق 

 انه ،او را پرروتر و حق به جانب بارمی آورد.مرج

مرجانه با وجود کودکی ،از خانه و کاشانه و حتی خواهرهایش ،دل بریده بود و دوست داشت تمام اوقات خود را نزد 

مه بانو و پسرها سر کند .او حتی بیشتر اوقات ناهارو شام را با خانواده حسام صرف می کرد.بخصوص هنگامی که 

ه بانو مدرسه می رفتند و او را تنها می گذاشتند.دوست داشت هر جا که می رود و هر کاری که می کند با پسرها ی م

مرجانه باشد.حتی هنگامی که مرجانه بزرگتر شد،مه بانو اسم او را در مدرسه ای جدا از مدرسه ی خواهرهایش 
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خانه و مدرسه را پیاده می پیمودند در حالی که نوشتو از هر نظر با همدیگر تفاوت داشتند .گلناز و مهناز راه میان 

مرجانه با سرویس به مدرسه رفت و آمد می کرد.روپوش و کفش و نوشت افزار او را نیز مه بانو جداگانه می خرید و 

 هر وقت دلش می خواست و یا حوصله داشت در دروس به او کمک می کرد.

نه و زندگی خودشان برگردد،از محیط آنجا دلش می گرفت و مرجانه هر وقت مجبور می شد از نزد مه بانو به خا

احساس غم و اندوه می کرد.محلی که نرگس و عباس با بچه هایش در آن زندگی می کردنددر طرف دیگر باغ و در 

مجموع دارای دو اتاق و یک آشپزخانه و دستشویی و حمام بود.بیشتر روزهایی که هوا گرم و یا مطبوع بود،مرجانه 

می داد در هوای باز و زیر سایه ی درختان به سر برد تا در محیط تنگ و محدود خانه ی پدریش.در میان  ترجیح

دوستان و آشنایان حسام خانواده ای بودند به اسم عطاران .خانم عطاران که سحر انگیز نام داشت،یکی از دوستان 

ت اجتماعی چیزی از مه بانو کم نداشت و از نظر صمیمی و مورد اعتماد مه بانو بود.سحر انگیز از نظر مقام وموقعی

ظاهر نیز از زیبایی و جذابیت زنانه به اندازه ی کافی برخوردار بود.آنان در بیشتر موارد با یکدیگر تفاهم داشتند و 

در اکثر مهمانیها و نشستهایشان با یکدیگر بودند.تنها موردی که باعث دلخوری و ناراحتی سحرانگیز می شد ،وجود 

مرجانه در زندگی دوستش مه بانو بود.او مه بانو را از اینکه تا این حد به دختر کارگرش می رسید سرزنش می کرد 

.او به دفعات مه بانو را از این کار منع می کرد و این عمل اورا ناشایست می دانست.او به مه بانو می گفت :مه بانو 

ش پشیمون میشی ها!از من گفتن.و مه بانو نیز هر بار لبخند می زد و جان به این طبقه از مردم نباید زیاد رو داد بعد

می گفت چه حرفهایی می زنی سحر ،این عروسک کوچولو چه لطمه ای می تونه به من بزنه ؟اون باعث سرگرمی و 

 نشاط من میشه و من از حرف زدن و حرکاتش لذت می برم.

و او را با تمام زیبایی و قشنگی ظاهریش،به دیده ی نفرت و با وجود این سحرانگیز چشم دیدن مرجانه را نداشت 

انزجار می نگریست.سحرانگیز نیز دو فرزند داشت که همسن و سال بچه های مه بانو بودند .پسرش سام ،همسن 

اشکان فرزند اول مه بانو بود و دخترش که چند سالی از او کوچکتر بود،شعله نام داشت.پس از مدتی ،مه بانو که 

جه ی نفرت شدید سحرانگیز از دخترعباس شده بود ،هر زمان که قرار بود وی به خانه شان بیاید،به مرجانه متو

دستور می داد که به خانه خودشان برود و تا زمان رفتن سحراز منزل ،آن دور و اطراف افتابی نشود.این امر سبب 

 جانبه پیدا کند. شد مدتی بعد این نفرت و کینه میان مرجانه و سحرانگیز حالت دو

 فصل سوم

پنج سال بعد اولین محصول مجتمع کشت و صنعت حسام شریفی و آقای بهبودی به بازار آمد.در طی این مدت تمام 

هم و غم حسام رسیدگی به امور مربوط به برپایی این مجتمع بود.تمام ماشین های کارخانه و وسایل صنعتی را از 

های عالی داخلی و خارجی بهترین محصول ممکنه را به دست آورده بود.حاصل خارج وارد کرده بود واز کشت بذر

روش مدرن و کارآمد آبیاری مزارع و به کار بردن بهترین تراکتورها و ماشین های دیگر برای شخم زدن و برداشت 

ه می شد و بمحصول ،مواد درجه یک وعالی شده بود که در کارخانه های معظم تهیه ی کنسرو و کمپوت بسته بندی 

بازار می آمد.حسام اسم مجتمع بزرگ خود را شهران گذاشت.کارخانه های شهران بهترین و عالی ترین محصول در 

نوع خود را تهیه می کرد و در قشنگترین و چشمگیرترین بسته بندی ها و قوطی ها به بازار عرضه می کرد.شاید اگر 

کاری موشکافی نمی کرد ،محصول کارخانه اش زودتر به بازار می حسام تا این حد وسواس به خرج نمی داد و در هر 

آمد.اما او در هر موردی بهترین را انتخاب می کرد .او در عصر روزهای بازدید از باغها و مزارعش ،هنگام ترک آنجا 

رد.خیارهای ی باز سر جالیز یا باغ بهترین و قشنگترین نمونه را انتخاب می کرد ،در سبد می گذاشت و برای مه بانو م
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کوچک و قلمی که بر بدنشان خارهای تیزی وجود داشت و برسرشان گل بود .شفافترین و درشت ترین گیالسها و یا 

سرخترین و بزرگترین سیبها را می چید و در کنار هم قرار می داد.مه بانو از دیدن سبدهای کوچک حاوی میوه های 

 بخند او بزرگترین و پرارزشترین پاداش برای دسترنج حسام بود!سالم و زیبا تفریح می کرد و لبخند می زد .ل

با وجود پول کالنی که حسام برای برپا کردن مجتمع خرج کرده بود و گاهی باعث دلخوری بهبودی هم می شد ،به 

محض عرضه ی محصوالت به بازارهای ایرانی ،سودی هنگفتی نصیب کارخانه شد. آن چنان هنگفت که بهبودی لب 

شکوه فرو بست و حتی در صدد دلجویی و امتنان از باجناقش برآمد.همه جا از موفقیت و پیشرفت حسام شریفی از 

سخن در میان بود.او ،نه تنها در شغل اصلی خود موفق و ساعی بود ،بلکه در کار آزادش یعنی بنیان گذاشتن مجتمع 

می آورد ،در راه خرید ویالهای متعدد در بزرگ کشت و صنعت ،سر آمد همگان شده بود.وی آنچه به دست مممم

بهترین نقاط دنیا برای مه بانو ،اتومبیل های گرانقیمت برای مه بانو ،جواهرات گرانبها و سنگهای درشت زینتی برای 

 مه بانو خرج می کرد .خالصه آنچه از دستش بر می آمد ،برای جلب رضایت همسرش انجام می داد.

ده و به سنین جوانی ونوجوانی رسیده بودند.پسر بزرگش به دبیرستان راه یافته بود فرزندانش اندک اندک بزرگ ش

و در دوره ی دوم تحصیل می کرد .پسر دومش رشید نیز تازه به دبیرستان رفته و سومین فرزندش هنوز در خانه یا 

ش شتر اوقاتش را با دوستاندر کودکستان بود.مه بانو ،نیز مثل همیشه یا مهمانی می داد ویا به مهمانی می رفت.بی

سپری می کرد .هر چند حسام به او سفارش می کرد مثل خانمهای دیگر که شرایط و وضعیت اجتماعی و مالی او را 

دارند در کارهای خیریه شرکت کند و یا محلی یا زمینی را برای انجام گرفتن کارهای خیر در اختیار موقوفات قرار 

خاطر شغل ومقام حسام ،به تازگی به چندین مهمانی رسمی دعوت و به عنوان افراد دهد ،زیر بار نمی رفت .او به 

شناخته شده ومعتبر معرفی شده بود.با وجود این ،او ترجیح می داد در خلوت خودش بماند و حوصله ی شرکت در 

ر گر و پرستار دیگکادرهای اجتماعی و به دست آوردن شهرت و اعتبار بیشتر را نداشت.مه بانو ،هر چند دو سه کار

استخدام کرده بود ؛همچنان نرگس و عباسرا بر دیگران ترجیح می دادو تمام مسئولیت و سرپرستی خانه را به آن 

دو محول می کرد.دو دختر بزرگ عباس به دبیرستان می رفتند و مرجانه هم در دبستان تحصیل می کرد . مرجانه 

و دوست داشتنی تر می شد و هر چه بیشتر می گذشت ،ارتباط میان او و ،هر چه بزرگتر می شد ،به همان اندازه زیبا 

خانواده ی اربابش گرمتر و صمیمی تر می شد.رفتار اشکان و رشید با او نه مثل دختر عباس ، بلکه مانند فردی از یک 

عمول ،تیره می خانواده همسطح خودشان بود.روابطشان گاهی خوب بود و گاهی با دعواهای کودکانه ویا اختالفات م

شد.اشکان کمتر با مرجانه مشکل پیدا می کرد ؛او را موجودی کوچک و لوس می پنداشت که چندان دردسری 

برایش نداشت .اما اختالف میان رشید ومرجانه ،گاهی چنان به دعوا و دادو بیداد می کشید که اهالی خانه ،بخصوص 

ه دخترک کوچکی تنها به صرف برخورداری از زیبایی ،در مه بانو را معذب می ساخت.برای رشید گران می آمد ک

تمام کارهای او دخالت و برایش بزرگتری کند.او بیشتر اوقات کارها و حرکات مرجانه را دوست نداشت و او را به 

باد ناسزا و کتک می گرفت که،با میانجیگری مه بانو سرانجام کار به آشتی و صلح می کشید.مرجانه حتی هنگامی که 

ر خانهی اربابش کتک می خورد باز هم آنجا را به خانه ی خودش ترجیح می داد.خواهرهایش سالها بود که او را از د

خودنمی دانستند و پناهش نمی دادند؛تنها پناهگاه و امید مرجانه ،مه بانو بود وبس!هرگاه که خانم خانه به مسافرت 

،مرجانه به تنهاترین موجود روی زمین تبدیل می شد.ساعتهای می رفت و یا ،به دالیل دیگر ،غیبتهای طوالنی داشت 

طوالنی،تنهای تنها در زیر درختان می نشست و برای بازگشت مه بانو روز شماری می کرد .روابط مه بانو با 

سحرانگیز همچنان گرم و صمیمانه ادامه داشت.آقای حامد عطاران ،شوهر سحرانگیز هم تشویق شده بود و تصمیم 
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ا حسام در کاری تولیدی شریک شود.شعله،دختر سحرانگیز ،نیز هر چند هنوز کوچک بودپدرو مادرش در داشت ب

مورد تربیت و آموزش او وسواس بسیار به خرج داده و او را مانند خانمی باشخصیت و متمایز بار آورده بودند و به او 

دخترک و حاالت و حرکاتش نیز حاکی از تاثیر  فهمانده بودند که تافته ای جدا بافته ای از دیگران است .چهره ی

تربیتی بود که از خردسالی به او تحمیل شده بود.حالت تکبر و خودنمایی و غروری که در وجودش نهفته بود مه بانو 

خیلی می پسندید و او را به مناسبتهای گوناگونی می ستود و تشویق می کرد.شعله نیز ،تحت تاثیر رفتار مادرش ،هر 

مرجانه رویارو می شد بانگاه تحقیر آمیز و نفرت بار او را برانداز می کرد ،هرگز کلمه ای با او سخن نمی گفت  گاه با

و به محض دیدنش روی برمیگرداند و حالت انزجار و تنفر در صورتش هویدا می شد .از این رو ،همینکه آنان وارد 

آمدن سحرانگیز و شعله به خانه ی حسام به منزله ی می شدند ،مرجانه در دورترین نقطه ی خانه پنهان می گشت.

ساعتها انزوا و تنهایی مرجانه بود.او حیرت می کرد از اینکه می دید مه بانو خواست مهمانهایش را به خواست او 

ترجیح می دهد و وی را به ترک خانه وامی دارد.در مغز کوچکش نمی گنجید و باورش نمی شد که ممکن است مه 

را بیش از او دوست داشته باشد و خاطرشان را بیشتر بخواهد .او شاهد راز و نیاز و دلبستگی مادرش به دو بانو آنان 

خواهر خود بود .او بارها دیده بود که نرگس چگونه آنان را در آغوش می گیرد و می بوسد .مرجانه هر روز شاهد 

با وسواس موهای بلندشان را می بافد؛مرتب می  رسیدگی و محبت مادرش به مهناز و گلناز بود و می دید که چگونه

کند و لباسهای آنان را می دوزد .او شاهد گفت و گوو درد دلهای آنان بود.اما خود مرجانه مدتها می شد که طعم 

آغوش مادرش را نچشیده بود.او از بوی پیاز و غذا و گاهی عرق که از بدن مادرش به مشام می رسید احساس تنفر 

دقایقی طوالنی در آغوش مه بانو می نشست و از بوی عطر و نرمی دستهای او لذت می برد .مه بانو به می کرد .او 

نرگس اجازه نمی دادموهای مرجانه را ببافد و ته آن را کش ببندد.گیسوان بور و پرپشت دخترک را او خودش شانه 

انه را با خود به آرایشگاه می برد و درازای می زد و آن را با گلها و سنجاق های زینتی می آراست.وی گاهی نیز مرج

موهای دخترک را به دست قیچی می داد.طبیعی است که دوری و انزجار مرجانه از مادرش؛نرگس را هم وامی داشت 

که مالحظه احساسات دخترش بکندو کمتر به او نزدیک شود. لباسها و لوازم شخصی مرجانه نیز جای مخصوص به 

ایش اجازه نداشتند به آنها دست بزنند و یا از آنها استفاده کنند .بیشتر وقتها مهناز و گلناز خود را داشت و خواهره

به لباسها و کفشهای مرجانه که مه بانو آنها را خریده بود،با حسرت نگاه می کردند و آه می کشیدند.در دل به او 

متکبر می دانستند که تنها امتیازی که بر  حسد می ورزیدند و دوستش نداشتند .آنان مرجانه را موجودی خودخواه و

دیگران داشت،زیبایی خودادش بود.چیزی که در نظر آنان و دیگران عجیب می نمود این بود که تنها مرجانه اجازه 

داشت خانم خانه را مه بانو خطاب کند و مه بانو از شنیدن اسمش از لبان دخترک که با لحن و صدایی خاص بیان می 

 دو تفریح می کرد.شد،لذت می بر

بنابه سفارش مه بانو ،جای خواب مخصوصی در گوشه ی اتاق برای مه بانو تهیه دیده بودند جدا از خواهرهایش .او 

تخت و کمد کوچکی داشت که مه بانو آنها را برایش تهیه دیده بود.مرجانه حتی از دیدن اقوام پدری و یا مادریش 

به دیده ی تحقیر نگاهشان می کرد.برایش عجیب بود که خواهرهایش با پرهیز می کرد .آنان را دوست نداشتو 

دختر خاله ها و یا پسر دایی ها و بچه های عمویشان گرم می گیرند و بازی می کنند.او از معاشرت و گفت و گو با 

ای و یا به تماش آنان آبا داشت و برایشان ارزشی قایل نبود .مرجانه در خانه ی اربابشان با پسرهای او بازی می کرد

تلویزیون می پرداخت و یا در اتاق مه بانو برایش بلبل زبانی می کرد و می توانست ساعتها با اسباب بازی پسرها ی 

او بازی کند و سرگرم شود.دختر کوچک عباس بعضی اوقات شب هنگام از شدت خستگی و دوندگی زیاد روی 
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اتمام کارهایش ،مجبور می شد دخترک را در آغوش بگیرد و کاناپه ی منزل حسام خوابش می بردو عباس ،پس از 

 سر جایش بخواباند .زندگی دو گانه ی مرجانه به همین گونه ادامه داشت!

حسام و همسرش هر سال سالگرد ازذواجشان را به طرز باشکوه و مفصلی جشن می گرفتند.سال بعد هیجدهمین 

سال ،از یکی دو هفته ی قبل سرگرم نوشتن فهرست اسامی میهمانان و  سال ازدواج آنان بود از این رو مه بانو مثل هر

تدارک جشن بود.مه بانو ،با وجود داشتن پسری شانزده هفده ساله و به دنیا آوردن سه فرزند ،در سی و شش سالگی 

ل ایی مشک،تناسب و زیبایی خود را همچنان حفظ کرده بود.او با انجام دادن تمرین های سخت و گرفتن رزیمهای غذ

الغر و ترکه ای مانده بود و اضافه وزنی نداشت.بنابر این ،به هر مناسبت دوست داشت لباسهای شیک و مد روز 

بپوشد و زیبایی و تناسب اندامش را به رخ این و آن بکشد.تاریخ سالگرد ازدواج او را معموال همه ،بخصوص اقوام و 

انان زیاد می شد و حسام که عاشق مهمانی و مهمانی دادن بود،هر نزدیکان می دانستند و به همین دلیل تعداد مهم

سال سعی می کرد از مهمانان به شکلی بهتر و کاملتر پذیرایی کند و در سفارش دادن غذا و دسر و غیره وسواس به 

 خرج می داد.

ی می گرفت.برای هر چه تاریخ برگزاری مهمانی نزدیکتر می شد ،جنب و جوش و فعالیت در خانه ی اربابی فزون

پذیرایی بهتر از مهمانان ،غیر از مستخدمان منزل چندین خدمتکار دیگر نیز برای آن شب به کار گرفته شده 

بودند.سراسر تاالر بزرگ پذیرایی را گلها گلدان های زیبا و پرپشت فرا گرفته و شمیم شامه نواز گل در فضای تاالر 

ه بانو را بزرگ کرده و بر روی پیانوی بزرگ رویال در وسط تاالر پیچیده بود . یکی از جدیدترین عکس های م

گذاشته بودند .تصویر نقاشی شده ی بزرگ و چشمگیر مه بانو همچنان در باالی شومینه،خودنمایی می کرد.حسام دل 

ه او توی دلش نبود که هر چه زودتر هدیه ی گرانبهایی را که برای همسرش خریده بود،در حضور همه ی مهمانان ب

اهدا کند،خودش کمی چاق شده بود و چند تار موی سپید در میان موهای مجعد و سرکشش خودنمایی می کردند.آن 

شب مه بانو لباسی بلند و سبز رنگ که با روبانهای مشکی تزئین شده بود و جلوه ای ویزه داشت ،پوشیده 

ت ،از سر کوچکش که پنج سال بیشتر نداشبود.پسرهایش همگی کت و شلوار پوشیده و پاپیون بسته بودند.حتی پ

این قانون مستثنی نبود .مه بانو لباس توری سپید و بسیار زیبایی که آستینهای پفی قشنگی داشت برای مرجانه 

خریده بود و دخترک در آن لباس سفید رویایی همانند فرشته ها به نظر می رسید.نیمی از موهایش با روبان سپید 

دسته گلی بسیار زیبایی در دست داشت و مه بانو به او سفارش کرده بود که جلو در ورودی  پهنی بسته شده بود و

بایستد و به همه ی مهمانان لبخند بزند و خوشامد بگوید و مرجانه به گونه ای شگفت انگیز از عهده ی این کار بر 

ه گل سرخ و لبخند جادوییش می آمده بود،به طوری که هر کس وارد تاالر می شد و آن فرشته ی کوچک را با دست

دید ،بی اختیار خم می شد و او را می بوسید.تمام دوستان و خو یشاوندان که دعوت داشتند هر کدام یکی یکی وارد 

می شدند .همگی سبدهای گل بزرگ و زیبایی آورده بودند ،به طوری که سالن پذیرایی دیگر گنجایش حتی یک 

ر شدندنیمی از سبدها را در تراس جای دهند .هنگامی که خانواده ی عطاران وارد سبد گل را نداشت ،از این رو مجبو

شدند ؛سحرانگیز همین که مرجانه را در آن لباس دید ناگهان بر افروخته شد ،به شوهرش رو کرد و با لحنی نیش 

ک قرار گرفت ،به جای دار گفت :اه مه بانو هم با این کارهاش حال آدم را به هم می زنه .و وقتی رو در روی دختر

دادن جواب سالم به او گفت:چطوری گربه ی ریقوی زردنبو ؟لبخند از لبهای مرجانه محو شد و او هراسان خودش را 

به گوشه ای رساند و مغموم ایستاد و سحرانگیز و دخترش را با نگاه تعقیب کرد.شعله لباس قرمز کوتاهی پوشیده 

کرده بود.او سبزه رو بود و چشمهای سیاه و قشنگی داشت.او که دو سه  بود و موهای مشکی و صافش راپشتش رها
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سالی از مرجانه بزرگتر بود؛آن شب بدون اینکه نگاهی به مرجانه بیندازد ،همراه مادرش در میان میهمانان ناپدید 

انو پیوستند.مه بشد.تاالر کم کم شلوغ شد و سرانجام مینا خواهر حسام با شوهر و دخترهایش نیز به جمع میهمانان 

هرچند چشم دیدن او را نداشت برای حفظ ظاهر و به دلیل التماس ها و خواهشهای شوهرش جلو رفت و با آنها 

 خوش و بش کرد.

مینا،مثل همیشه چاق و سرخ و با موهای کوتاه ،بر روی مبل نشست و تا چشمش به مرجانه افتاد به شوهرش رو کرد 

ره ی کارگر رو بزک دوزک می کنه تا باعث سرگرمی و عیش و نوش پسرهایش و گفت:مطمئنم مه بانو این دخت

بشه.حسین آقا ،شوهرش رو ترش کرد و گفت:بسه دیگه مینا،این چه حرف زشتیه که می زنی،اون بچه هشت نه سال 

 بیشتر نداره و تازه...

شت نه سال کمه؟قدیمها دختر مینا اجازه نداد شوهرش حرف خود را تمام کند،به میان سخنش دوید و گفت:مگه ه

 نه ساله رو شوهر می دادند.حاال تو چرا از اون بچه کارگر دفاع می کنی؟

حسین آقا بدون کوچکترین مالحظه ای پاسخ داد:تقصیر تو نیست،ذاتا زن حسود و نمامی هستی و من هیچ وقت نمی 

کرد و خودش را به میز پیش غذا  تونم تو را درست کنم.و بدون اینکه منتظر پاسخ همسرش شود او را ترک

رساند.مینا زخم خورده و عصبی ،به دخترش مهسا رو کرد و گفت:می بینی صورت مه بانو چقدر خراب شده؟از بس 

که خودشو الغر کرده ،خیال می کنه خوبه مثل نی قلیون بشه.صورتش مثل زنهای پنجاه ساله شده.و سپس به طرف 

به سوی او رفت و شروع به خوش و بش کرد.خواهر بزرگ مه بانو؛دالرام با به مجرد دیدن خواهر کوچکش هاله ،

شوهر و دختر و دامادش نیز حضور داشتند.او لباس گرانقیمتی پوشیده و زیر سنگینی جواهراتش عرق کرده بود 

ی پی فرصت.داماد او پسر رئیس گمرک خرمشهر بود و دالرام از داشتن چنین داماد ثروتمندی به خود می بالیدو در 

بود که نیش زبانی به مینا؛خواهر شوهر مه بانو بزند،چون یکی از دو دختر او که شوهر کرده و به خانه ی بخت رفته 

بود ،طالق گرفته و از شوهرش جدا شده بود.دالرام تنها دلیل طالق آنها را بی سیاستی و بی خردی مینا می دانست.از 

و شوهرش بهبودی گزافه گویی کرده و بدو بیراه گفته بود،می خواست به  سویی،چون شنیده بود که مینا پشت سر او

وسیله ای حرف های او را تالفی کند.سرانجام فرصت به دستش آمد و هنگامی که مینا مشغول کشیدن پیش غذا 

برای خودش بود و با ظرف ساالد الویه کلنجار می رفت خودش را به او رساند و ضمن خوش و بش گفت:مینا 

 ،ماشااهلل چاقتر شدی.البته چاقی به تو میاد ،ناراحت نباشجان

مینا طبق عادت همیشگی ،بادی به غبغب انداخت و گفت:نه اتفاقا از وقتی که ورزش می کنم ،کلی وزن کم 

کردم.دالرام بدون توجه به حرفهای او ،گفت:البته هر کسی نمی تونه مثل مه بانو خودش را جوون و الغر نگه داره و 

ییری نکنه.کار خیلی مشکلیه که آدم جلو شکمشو بگیره و چیزی نخوره،کار هر کس نیست.و با نگاهی خیره به تغ

بشقاب مملو از کالباس و سالد الویه مینا چشم دوخت.مینا،هر چند در حرف زدن پشت سر مردم خیلی مهارت 

ه بود،به بهانه ی نشستن از دالرام دور شد داشت،از جوابگویی رو در رو عاجز بود.او در حالی که اخمهایش در هم رفت

و نزد خواهرش برگشت.با آنکه دالرام حرفهای بیشتری برای گفتن داشت ،مینا به او اجازه نداد دق دلیش را خالی 

کنه و دالرام آن را به فرصتی دیگری موکول کرد.نرگس در آشپزخانه مشغول کار بود و عباس بی وقفه در میان 

مد می کرد و هر از گاهی چشمش به مرجانه می افتاد که در میان میهمانان وول می خورد و به این میهمانان رفت و آ

سو و آن سو می دوید .او بدون اغراق از دیگر کودکان متمایز بود و عباس این موضوع را درک کرده بود و در دل 

یار ذت بخش بود. پذیرایی به شکلی بسدخترش را تحسین می کرد.میهمانی ،مثل تمام میهمانی حسام ،بسیار گرم و ل
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عالی انجام می گرفت و نوای موسقی دل انگیزی گوشها را نوازش می داد.صدای گفت و شنود و بگو و بخند باال 

گرفته بود و حسام احساس می کرد که به میهمانان چقدر خوش می گذرد .خودش لحظه ای از کنار مه بانو دور نمی 

می کرد .پسرهایش نیز با بچه های همسن و سال خودشان مشغول گفت و گو بودند.هر  شد و همه جا او را همراهی

از گاهی رشید ،پسر دوم حسام ،به دنبال مرجانه می دوید و او را از فضولی و شیطنت باز می داشت و یا به او تذکر می 

 داد که مزاحم میهمانان نشود.

یازده شب بود که مه بانو و حسام میهمانان را به صرف شام میز بزرگی برای شام چیده بودند و در حدود ساعت 

دعوت کردند و دقایقی بعد همه به سوی میز غذا هجوم بردند.بیش از هفت یا هشت نوع غذای گرم و سرد تدارک 

دیده شده و بوی مطبوعی سراسر تاالر غذاخوری را آکنده بود. مرجانه که از سرشب دویده بود و بازی کرده بود 

س گرسنگی شدیدی می کرد .در این گونه موقعیتها ،همیشه نرگس برای او بشقابی غذا می کشید و او در ،احسا

گوشه ای از منزل مشغول خوردن آن می شد.اما در آن شب بخصوص ،نرگس آن قدر مشغله داشت که دخترش را 

مه بانو گشت.او کوچک بود و قدش فراموش کرده بود.مرجانه که از یافتن مادرش ناامید شده بود ،با چشم به دنبال 

به غذاهای روی میز نمی رسید و از سویی اطراف میز آن قدر شلوغ بود که کسی متوجه ی او و گرسنگی او نمی 

شد.سرانجام پس از دقایقی ،مه بانو را پیدا کرد .با شتاب از میهمانان راهی باز کرد و به سوی او دوید و گفت:مه بانو 

ی خوام.اما پیش از اینکه مه بانو واکنشی نشان دهد،حسام با تندی به او گفت:بدو برو توی جون،من گشنمه ،شام م

 آشپزخانه،بگو عباس بهت شام بده.بدو برو ،مزاحم خانم نشو.

مرجانه می خواست حرفی بزند که ناگها شعله دختر سحرانگیز در حالی که بشقابی پر از غذا در دستش بود ،رودر 

گفت:چه غلطا دختر کلفت،اصال کی به تو گفته قاطی میهمانان بشی؟برو گمشو خونه ی روی او قرار گرفت.

خودتون.برو گمشو،و گرنه با یک کشیده ی جانانه حالتو جا می آرم!مرجانه احساس کرد که نگاهها به سوی او خیره 

 رم بودند و به اینشده است.صدای بلند شعله با آن لحن آکنده از بی رحمی به گوش همه رسیده بود.همگی سرگ

دعوای کودکانه با بی اعتنایی نگاه می کردند.اما هوش و حواس مرجانه سر جا بود و انتظار این تحقیر و بی اعتنایی را 

نداشت.دسته گلش را بر زمین انداخت و با سرعت هرچه بیشتر از تاالر غذاخوری به بیرون دوید.احساس کرد 

داغ شده بود و دندانهایش به هم می خورد. او خودش را به تراس رساند بدنش می سوزد و گر گرفته است.صورتش 

،از پله ها سرازیر شد و در زیر یکی از درختها پنهان گشت.وقتی تنها شد و احساس امنیت بیشتری کرد ،ناگهان سیل 

نداشت.زیر اشک از چشمانش سرازیر شد.تحقیر شده بود و انتظار چنین رفتاری را از جانب مه بانو و حسام را 

درخت نشسته بود و بی امان می گریست،دیگر برایش مهم نبود که لباس توری و سفیدش خاکی و کثیف شود.دیگر 

برایش اهمیتی نداشت که اشک بر صورتش بماسد و چشمانش سرخ و پف آلود شود.دیگر حتی گرسنه هم 

اهی هیکل شخصی را تشخیص داد که به نبود.بغض گلویش را می فشرد و برای خوردن هیچ اشتها نداشت.ناگهان سی

سویش می آمد.خودش را در پشت تنه ی درخت پنهان کرد.اما،آن سیاهی ؛هر که بود،او را دیده بود و هر لحظه به 

او نزدیک تر می شد.او پس از لحظاتی ،رشید را دید که با بشقابی پر از غذا در برابرش ایستاده بود.رشید خیلی آرام 

 ست و بشقاب غذا را به دستش داد.او نیز گریه کرده بود!روبروی مرجانه نش

__________________ 

 فصل چهارم
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حامد عطاران ،شوهر سحرانگیز و دوست دیرینه و صمیمی مه بانو ؛پس از کوشش بسیاروبا کمک پدرش ،موفق شده 

شد که مشغول به کار بود و پول بود امتیاز مونتاز یکی از خودروهای ساخت خارج را بگیرد.اکنون سه چهار سالی می 

خوبی به جیب می زد.پدر حامد یکی از اعضای پروپا قرص و اولیه ی تشکیالت فراماسونری در ایران بود.هر چند پیر 

و خانه نشین شده بود،هنوز هم در خیلی از کارها و اقدامات دولتی با وی مشورت می شد.حامد نیز،پس از اتمام 

در وزارت امور خارجه به دست آورده بود .سحرانگیزهمسرش دختریکی از  تحصیالتش ،شغل بسیار خوبی

زمینداران بزرگ خراسان بود که در تهران زندگی کرده و به مدرسه رفته بود.دوستی او با مه بانو نیز از زمان 

می م بدش نتحصیالت در دبیرستان شروع شده و ادامه یافته بود.حسام دوستی با حامد را مهم تلقی می کرد و او ه

آمد در سرمایه گذاری جدیدی با حسام شریک شود.حامد نیز زندگی و دم و دستگاه عریض و طوالنی داشت،اما آن 

عشق و محبتی که در خانه ی حسام وجود داشت ،میان او و همسرش دیده نمی شد . با وجود این زن و شوهر نزد 

ظاهر می کردند و چیز دیگری بروز نمی دادند.اما در دوستان و خویشاوندان به داشتن روابطی گرم و صمیمانه ت

زندگی داخلی آنان هزار مشکل و مسئله بود و اغلب اوقات صدای داد و فریادشان به گوش می رسید.شاید این 

اختالف بیشتر به این دلیل بود که حامد چندان پایبندی به خانه و زندگیش نداشت و مانند حسام به همسرش عشق 

ه جلب رضایت کامل او اهمیت نمی داد.تمام هم و غم حامد به دست آوردن مقام و موقعیتی حساستر از نمی ورزیدو ب

حسام بود .در عین دوستی رقیب او محسوب می شد و به وی حسادت می ورزید و از اینکه حسام دست به هرکاری 

وذ پدرش نبود ،خودش در زمینه ی می زد در آن کار با توفیق رویارو می شد ،رشک می برد.حامد می دانست اگر نف

کار و فعالیتهای اجتماعی عرضه ی ابراز وجود نداشت و بر این امر نیز آگاه بود که شم اقتصادی و جربزه ی حسام را 

در انجام دادن و گرفتن تصمیمات مناسب ندارد .او،بی آنکه بفهمد ،ناخودآگاه ،مقلد و پیرو حسام شده بود .اگرحسام 

از شغل اصلی خود می رفت ،او هم بی درنگ دست به دامن پدرش می شد که شغل نون و آبدارتری  دنبال کاری غیر

برایش پیدا کند.اگر حسام هرازگاهی برای اشخاص بانفوذ خوش خدمتی می کرد و ؛با دادن هدیه های گرانبها آنها 

می زد.او حتی تغییر یافتن را مدیون خود می ساخت تا کارش زودتر پیش برود،او هم به چنین اقداماتی دست 

اتومبیلهای منزل حسام و خرید اتومبیل جدید را نیز به دقت زیر نظر داشت و مثل حسام رفتار می کرد.در تزئینات 

منزل،مدرسه ی بچه ها و حتی لباس مه بانو نیز دقت می کرد و همانند آن را در منزل و در مورد زن و بچه هایش به 

 اجرا در می آورد.

ایه ی دردسر و عذاب او بود و با وجود این ،صمیمی ترین و نزدیکترین دوستش نیز محسوب می حسام م

شد.تابستانها که مه بانو و فرزندانش به مسافرت می رفتند ،خانواده حامد هم عزم سفر می کردند.آنان در مسافرتها 

مد دیپلمش را گرفت،او را به خارج هم اغلب با همدیگر و در برابر چشم همدیگر بودند .هنگامی که سام ،پسر حا

فرستادند تا مانند پدرش درس بخواند .او که تقریبا همسن و سال اشکان ،پسر بزرگ حسام بود.در همان شهری 

درس می خواند که اشکان را چندین ماه پیش برای تحصیل به آنجا فرستاده بودند.اشکان که در نوزده سالگی به 

ل شده بود،در یکی از دانشگاههای بزرگ یکی از ایاالت شمالی امریکا تحصیل می جوانی برومند و خوش سیما تبدی

کرد.زندگی راحت و بی دردسری داشت و اغلب اوقات به دنبال تفریح و خوش گذرانی بود تا درس خواندن.اما به 

ش داشت،از مادرش دلیل تلفن زدن ها و رفت و آمد مکرر مه بانو ،و نیز نفوذی که مه بانو بر او و دیگر فرزندان

 حساب می بردو سعی می کرد به هر نحو شده است در امتحانهایش موفق شود.
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شعله دختر حامد ،نیز در این سفرها به همراه مادرش و مه بانو مرتب با برادرش و اشکان در تماس بود.سحرانگیز 

ان الیق شعله نمی دلش می خواست دخترش را به پسر بزرگ مه بانو بدهد و در دل هیچ کس را جز اشک

دانست.شعله که دوران شانزده ،هفده سالگی عمر خود را می گذراند ،در اوج طراوت و جوانی و زیبایی خود 

بود.مادرش به داشتن او افتخار می کرد .وی از کودکی با پرستارهای خارجی بزرگ شده بود و با بعضی از هنرهای 

بار آمده بود که با وجود سن کم ،به چندزبان بیگانه براحتی  زمان خود آشنایی داشت،دختری اجتماعی و هنرمند

حرف می زدو نوازنده و مجسمه ساز خوبی نیز به شمار می رفت.مه بانو نیز ته دل از شعله بدش نمی آمد،اما چون هم 

ر اشکان و هم شعله را بسیار کوچک و جوان می دید ،حرفی نمی زدو موضوع را به آینده موکول می کرد.رشید ب

خالف اشکان ،ترجیح می داد نزد خانواده اش در ایران بماند.هر وقت که پدر رشید با او صحبت می کرد و به وی 

نوید می داد که پس ازگرفتن دیپلم او را هم راهی خارج می کند،با مخالفت شدیدش روبرو می شد.حسام واکنش او 

سربه سرش نمی گذاشت.بچه های نرگس و عباس  را خودنمایی و نخوت و غرورهای جوانی تلقی می کرد و چندان

هم با گذشت زمان بزرگ می شدند.گلناز ،دختر بزرگ نرگس ،سال آخر دبیرستان بود و دختر دومش ،مهناز،به 

درس و مدرسه چندان عالقه ای نداشت .بنابر این ،عباس ترجیح داد که او را به خانه ی بخت بفرستد.او که شانزده 

هها عقد کرده ی پسر دایی خود ماندو در انتظار پایان سربازی شوهر آینده اش و به راه سال بیشتر نداشت،ما

انداختن عروسی روز شماری می کرد.مرجانه نیز در حدود دوازده سیزده ساله و آغاز دورران نوجوانیش بود.او که 

می فهمید ،از چگونگی و قد کشیده و بزرگ شده بود ،دوران سختی را می گذراند.هرچه بزرگتر می شد و بیشتر 

وضع زندگیش ناراضی تر به نظر می رسید.او اغلب اوقات خود را در تنهایی به سر می برد.مرجانه با وجود زیبایی و 

جذابیت چشمگیرش،چندان مورد توجه و عالقه ی دوستان و آشنایان نبود،زیرا تندخویی و گوشه گیری او ،همه را از 

وقات خوش مرجانه هنگامی بود که مه بانو ،در تنهایی خویش او را نزد خود می خواند اطرافش پراکنده می کرد.تنها ا

و وقتش را با همصحبتی با وی می گذراند.بیشتر اوقات با مه بانو به خرید می رفت و در کنار او در اتومبیل می 

بانو را مادر خود می دید که نشست و از این وضعیت لذت می برد.او در رویای دوران کودکی خود ،بارها و بارها مه 

وی را برای تفریح به شهر می برد و برایش خرید می کرد.وقتی که پابه پای او می رفت و بسته های خریدش را حمل 

می کرد ،یا گاهی ،به پیشنهاد او در کافه ای می نشستند و قهوه یا چای می نوشیدند ،از خود بیخود می شد و احساس 

دگی به او تعلق دارد و چیزی زودگذر و آنی نیست.هرچند بر اثر مرور زمان و کسب تجارب می کرد که واقعا این زن

تلخ فهمیده بود نباید دیگر پا را گلیم خود فراتر گذارد و گاه و بی گاه مزاحم خانم خانه شود.اما باز هم در تنهایی و 

ی او را از آن خود می دانست.وی ،دقایقی خلوت دور و درازش مه بانو را مادر خود می پنداشت و خانه و محیط زندگ

طوالنی به چشمهای مه بانو خیره می شد و عاشقانه او را می نگریست.دلش می خواست همیشه کاری کند که موجبات 

 خشنودی و رضایت او فراهم آید.حرکات و طرز رفتار او را تقلیدو سخنان و تکیه کالمهایش را تکرار می کرد

وز به روز بیشتر و بیشتر می شد و کم کم حتی احساس می کرد از او متنفر و منزجر فاصله ی او با نرگس ر

است.دستهای خشن و بزرگ او را با دستهای سپید و کوچک مه بانو مقایسه می کرد و از تفاوت آنها رنج می برد.در 

ه ر نظر اول توجمدرسه به هیچ کس نمی گفت که پدرش چه کسی و چکاره است.به دلیل ظاهر قشنگی که داشت د

همه را جلب می کرد.رفتار و طرز گفتارش نیز نشان نمی داد که دختر عباس باشد.مرجانه هر چه بزرگتر می شد رنج 

و التهابش از افشای شغل و موقعیت پدر و مادرش شدت می یافت.هر چند هر سال قبول می شد و به کالس باالتر می 

نمی آمد.با وجود سن کمی که داشت خیلیها از او خواستگاری کرده  رفت ،جزو شاگردان خوب و درسخوان به شمار



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9  

 

بودند که از تمامشان متنفر بود و آنان را هیچ می شمارد.مسلم است که خواستگارانش را از اقوام دور و نزدیک پدر و 

رجانه هرگز مادرش تشکیل می دادند.هر کس او را می دید،بی درنگ برای پسر و یا برادرش در نظر می گرفت.اما م

 نمی توانست حتی فکر ازدواج با چنان کسانی را به ذهن خودراه دهد و این موضوع برایش امری محال و کشنده بود.

مادر و پدرش کم کم نگران شده بودند و احساس می کردند دخترشان از دست رفته و بی گانه شده است.می 

ه نرگس سعی می کرد که با مرجانه حرف بزند و او را به فهمیدند که چندان مورد محبت و احترام او نیستند.هر چ

خانه و کاشانه ای که به وی تعلق داشت،عالقه مند کند ،موفق نمی شد.مرجانه مادرش را زنی عامی و بی سواد می 

دانست و هرگز به نصایح و اندرزهای او گوش نمی داد.مرجانه نمی فهمید که چرا خواهرهایش به زندگی کارگری و 

با فقر تن داده اند و با نداری پدر و مادرشان می سازند.برای مرجانه عجیب بود که گلناز با روپوش و کفش  توام

ارزانقیمت و کهنه به مدرسه رفت و آمد می کند.این امر که مهناز چگونه نامزدش را دوست داشت و به زندگی با او 

گنجید .او هرگز از ته دل شادو خوشحال نبود و ،با تمام راضی بود ،آن هم با آن شوق و اشتیاق،در باور مرجانه نمی 

بچگی و ناپختگی احساس می کرد دقایق شیرین زندگیش موقت و ناپایدارند.آینده اش را روشن و دلخواه نمی دید 

و با خودش دایم در کشمکش و جدال بود.او زمان رفتن اشکان به امریکا زندگی برایش مشکلتر و از آزادیش در 

 حسام کاسته شده بود ،چون رشید مرتب برای او بزرگتری می کرد و مانع کارها و فعالیتهایش می شد.خانه ی 

اگر اشکان در منزل بود ،مرجانه به کمک و حمایت او ،می توانست هر طور که دلش می خواست بازی کند و هر 

از او حساب ببرد.از نظر رفتاری که دوست داشت در پیش بگیرد .اما دیگر اشکانی وجود نداشت که رشید 

مرجانه،رشید خودخواه و سختگیر بود و در همه ی موارد به او حسادت می ورزید و در کارهایش دخالت می کرد .او 

حتی با مه بانو هم بر سر مرجانه جرو بحث داشت و همیشه به مادرش گوشزد می کرد که اینقدر این دختر را لوس و 

بانو،همان گونه که گوشش به شکایتها و گله های مرجانه بدهکار نبود،به حرفها و از خود راضی بار نیاورد.ولی مه 

سخنان پسرش هم توجهی نمی کرد و دعوایشان را جدالی کودکانه می پنداشت.اما دل کوچک مرجانه پر شده بود از 

 که رشید بر سر لطف کینه ی رشید و او هیچ گونه جرئت رویارویی و یا تالفی کارهای رشید را نداشت.هرازگاهی هم

می آمد و می خواست از چگونگی درسهای مرجانه مطلع شود و در دروسش به او کمک کندکارشان به جدال و دعوا 

می کشید و نتیجه اش فرارمرجانه با چشمهای گریان از خانه ی آنان بود و بس.پسر کوچک مه بانو هم کم کم بزرگ 

ترش دوست داشت.روابط آن دو همیشه گرم و صمیمانه بود،اما مرجانه او شده بود و مرجانه او را مانند برادر کوچک

را بسیار کوچک می شمرد و نمی توانست ساعات طوالنی شیطنتها و پر حرفیهایش را تحمل کند.یک سال بعد،در 

روزی تابستانی،عباس و نرگس،همراه بچه هایشان،راهی دیار خود شدندتا در جشن عروسی دخترشان مهناز شرکت 

کنند.مرجانه مجبور بود همراه آنان برود،زیرا مه بانو و فرزندانش هم به مسافرت رفته بودند و در باغ کسی نبود که 

از او مراقبت کند.هر چند عروسی خواهرش بود،ولی کوچکترین تمایلی به این مسافرت نداشت.بخصوص که راه 

اید با اتوبوس طی می کردند،او با نارضایتی تمام ،همراه طوالنی و هوا هم گرم بودو فاصله ی میان تهران تا طبس را ب

خانواده اش راهی این سفر شد.خدا می داند که در طول راه چقدر معذب و ناراحت بود.در تمام راه لب به غذا نزد و 

با چهره ای در هم رفته شاهد خوشحالی و گفت و شنود شاد خانواده اش بود.خواهرش ازدواج کرد و در طبس 

ار شد و مرجانه،همراه پدر و مادر و خواهر دیگرش گلناز ،به تهران برگشتند.مرجانه ،همینکه به خانه ماندگ

رسید،نفسی از سر راحتی کشید و سراغ مه بانو را گرفت،اما هنوز از سفر باز نگشته بود.اواخر تابستان سرانجام 

را در کنارشان از سر گرفت.گلناز خواهر خانواده ی حسام از مسافرت برگشتند و مرجانه زندگی روزمره ی خود 
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بزرگ مرجانه در رشته ی پرستاری قبول شده و مشغول درس خواندن بود.رشید،با اصرار پدر و مادرش در آمریکا 

ماندگار نشد و به ایران برگشت و با کمک پدرش وارد دانشگاه شد تا در رشته ی مورد عالقه اش ،راه و ساختمان 

 تحصیل کند.

ر سحرانگیز هم راهی فرانسه شد و رشته ی هنرهای تجسمی را انتخاب کرد. او دختر مرفهی بود که به هر شعله دخت

کاری دست می زد ،موفق می شد. مرجانه از او متنفر بود و همیشه به زندگی و خوشبختی او غبطه می خورد .آنچه 

ا برایش درددل کند و غمی که از درون بیش از همه مرجانه را رنج می داد این بود که او هیچ کس را نداشت ت

رنجش می داد و می سوزاند ،بر زبان آورد.با مادر و خواهرش که بیگانه بود و جرئت آن را نیز نداشت که با مه بانو 

حرفی درباره ی شعله بزند و یا غیبت او را بکند. مرجانه خوب احساس می کرد که شعله چه ارج و قربی نزد مه بانو 

او کامال درک کرده بود که نزدیکی دو خانواده و صمیمیت آنان تا چه اندازه است.هر چند مه بانو  و حسام دارد

همچنان مهربان بود و به سر و وضع او می رسید و او را سوای دیگر خواهرانش می دانست،هر چند گاه و بی گاه به 

مرتب از درس و مشق مرجاه می پرسید و  دنبال او می فرستاد تا با یکدیگر به خرید یا آرایشگاه بروند،هر چند

همچنان اسمش را در مدرسه ی خوبی می نوشت اما مرجانه احساس می کرد هیچ یک از این کارها دلیل ارج و قرب 

او نزد مه بانو نیست.هیچ نمی دانست که دلیل عالقه ی مه بانو به دختر کارگر منزلش چیست.تمام اطرافیان او ،حتی 

قه و محبت او را به مرجانه افراطی و زیاد از حد می پنداشتند.همه بر این عقیده بودند که هیچ خواهرش دالرام ،عال

دلیلی ندارد مه بانو به این دختر این قدر پر و بال دهد و در بیشتر مراسم رسمی و غیر رسمی پذیرایش 

می  گاهها بی اختیار به او دوختهباشد.بخصوص که مرجانه کم کم بزرگ شده و اکنون دختر خانمی بود زیبا که تمام ن

شد و حضور او در جمع،برای همه ی کسانی که از چند و چون زندگی او با خبر بودند ،بخصوص کسانی که به دالیل 

گوناگون زیبایی چشمگیر او مایه ی حسادتشان بود و طاقت دیدن و تحمل او را نداشتند ؛چندان خوشایند 

که در خانه ی حسام برگزار شده بود ،بهبودی به محض دیدن مرجانه که لباس  نبود.سرانجام ،روزی در یک میهمانی

لیمویی رنگ قشنگی پوشیده بود،به حسام رو کرد و گفت:ببینم حسام منظور زنت از این عروسک بازی چیه؟تا کی 

و  تون راه بدینمی خواهین به این بچه بازیها ادامه بدین؟به نظر من اصال صحیح نیست که این دختر را در جمع خود

 خوشکلی اونو به رخ این و اون بکشین.

حسام خنده ی بلندی کرد و گفت:بهبودی جان،تقصیر من نیست ،راستش خودت می دونی که مه بانو عاشق هرچیز 

زیبا توی دنیاست.اون دلش می خواد که، چیزی که خوبه وقشنگه مال اون باشه.حاال براش تفاوت نمی کنه که این 

اغ باشه،لباس باشه،جواهر باشه،مجسمه باشه،و یا آدم باشه!به خدا من خودم بارها و بارها بهش گفتم که چیز قشنگ ب

این کار صحیح نیست،اما هر دفعه به من می گه حسام ،تو رو خدا دلت می آد این دختر به این قشنگی و جذابی رو تو 

ی؟در این هنگام حسام ،به عالمت ناچاری ،شانه اون دو تا اتاق حبس کنی و منو از دیدن زیبایی هایش محروم کن

هایش را باال انداخت و گفت:هر کس ندونه ،بهبودی جان تو که می دونی من در هیچ موردی نمی تونم با زنم مخالفت 

 کنم و بر خالف حرف اون حرف بزنم.

می دونن که تو چقدر زن ذلیل بهبودی سر تکان داد و گفت:می دونم حسام جان می دونم.نه تنها من ،بلکه تمام عالم 

و بیچاره ای.سپس خنده ی بلندی سر داد و مشتاقانه به مرجانه چشم دوخت.سحر انگیز هم دیگر از بابت وجود 

مرجانه چندان واکنش سختی از خود نشان نمی داد .او هم نتوانسته بود مه بانو را از خر شیطان پایین بیاورد و کاری 

نه ی آنها بریده شود و از سویی،کسر شان خودش می دانست که بیش از این در مورد کند که پای این دختر از خا
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مرجانه حساسیت نشان دهد و راجع به او حرف بزند.اما همینکه او را می دید ،نگاهی تحقیر آمیز به او می انداخت و 

ع رنج می برد ،اما هرگز روی بر می گرداند.هیچ کس نمی دانست تنها کسی که بیش از همه از وجود مرجانه در جم

در این مورد سخنی نگفته و لب فرو بسته بود؛رشید بود.بخصوص از هنگامی کعه مرجانه بزرگتر شده بود و توجه 

بیشتر اطرافیاان را به خود جلب می کرد ،رنج و عذاب او بیشتر و بیشتر شده بود.مرجانه هم کامال متوجه نگاه نفرت 

د کمتر با وی رویارو شود و به هر ترفندی اغز اون دوری می کرد.سال بعد مرجانه انگیز او شده بود و سعی می کر

درکالس سوم راهنمایی مردود شد و به جای رفتن به دبیرستان ،به ناچار در همان مدرسه ی قبلی به تحصیل 

ق یبی که بود موفپرداخت.اما بر اثر دعواها و سرزنش های مه بانو سال دیگر قبول و راهی دبیرستان شد.به هر ترت

شد که سال اول دبیرستان را با معدل بسیار کم قبول شود.تابستانها برایش خسته کننده تر و کسالت آورتر بود،چون 

مه بانو به مسافرت می رفت و او را تنها می گذاشت.اما آن سال تابستان ،برنامه ی خانواده ی شریفی تغییر کرد و 

خارج،منتظر آمدن پسرشان اشکان شوند تا بعد بتوانند دسته جمعی برای  آنان تصمیم گرفتند به جای رفتن به

تعطیالتشان برنامه ریزی کنند.زحمت و کار نرگس و عباس هم زیادتر می شد و آنان مجبور بودند تابستان را، به 

بانو  عت با مهجای استراحت سرپا باشند و کار کنند.اما مرجانه از تصمیم آنان خوشحال بود و حتی روزی یکی دو سا

بودن را غنیمت می شمرد.بخصوص که با ورود اشکان تعداد میهمانی ها و آمد و رفت ها بیشتر می شد و می توانست 

ساعات تنهایی او را پر کند.تابستانها جانواده ی عباس می توانستند در بیرون از ساختمان منزلشان رختخوابی پهن 

م ،مثل سالهای دیگر ،عباس و نرگس که از شدت خستگی کار روزانه مثل کنند ودر هوای خنک باغ بخوابند.آنسال ه

مرده ها می شدند ،هر شب همینکه به رختخواب می رفتند خواب بر آنان چیره می شد .گلناز هم در شبانه روزی 

شم ن چدرس می خواند و اغلب شبها در خوابگاه بود .مرجانه تک و تنها در بستر دراز می گشید ؛به ستارگان آسما

می دوخت،با شک و تردید به آنها نگاه می کرد و نمی دانست که کدامین ستاره،کوچک یا بزرگ ،پرنور یا کم نور 

 ،ستاره ی زندگی اوست.

__________________ 

رشید محیط دانشکده و همکالس هایش را دوست داشت. با آنکه اوایل ورود به دانشگاه درس خواندن و اجرای 

رایش مشکل بود،خیلی زود با مشکالتش کنار آمد و به محیط آنجا انس گرفت .دوستانی پیدا کرد که مقررات آنجا ب

سوای دوستان پدر و مادرش و سوای فرزندان آنان بودند.کم کم پی برد که آدمهای دیگری با شرایط زندگی 

ندگی می کنند.با آنکه در مختلفی وجود دارند که با تمام کمبود ها و محرومیتایشان،خوشبخت اند و خوشبخت ز

دانشگاه ملی درس می خواند،جایی که بیشتر دانشجویان از خانواده های مرفه و پولدار بودند ،باز هم سطح زندگی و 

شرایط زندگی خود را بسیار متفاوت با آنان می دید.حسام ،با وجود مشغله ی فراوانی که داشت،هر از گاهی به فکر 

د به خارج و تحصیل در دانشگاه آنجا ،دچار حیرت می شد.از نظر او که خودش فرو می رفت و از نرفتن رشی

تحصیلکرده ی خارج بود،نهایت آرزوی هر جوانی ،تحصیل در خارج و بهره مندی از زندگی اروپایی و یا امریکایی 

 محیط دانشگاهشبود.او نمی توانست رشید را بشناسد و ،احساسات او را درک کند و همین قدر که می دید رشید از 

احساس رضایت و خرسندی می کندو تن به درس خواندن داده است ،خوشحال و خوشنود بود.رشید هر چه به 

دوستان و استادان دانشگاهیش نزدیکتر می شد،از زندگی خانوادگیش فاصله می گرفت.هرگاه که یکی از دوستان 

را در چشمان دوستش می دید .او کامال متوجه می  دانشجویش را به خانه دعوت می کرد؛آثار بهت و حیرت و شگفتی

شد که دوستانش،به محض دیدن خانه و زندگی او و خانواده اش تحت تاثیر قرار می گرفتند و از بزرگی و مجلل 
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بودن آنجا دچار حیرت و تعجب می شدند.و هر یک تعجب و حیرت خود را با کالمی و به نحوی بیان می کردند،به 

 دتی رشید دچار شک و شبهه شده بود که آیا دوستانش را به خانه دعوت کند یا خیر؟طوری که پس از م

درمیان دوستان گوناگون رشید پسری بود به نام عماد که یکی از دانشجویان ممتاز و درسخوان دانشگاه محسوب می 

ته ی عماد،پدرش با شد.پدر عماد استاد یار دانشگاه بود و در اوقات فراغت نیز تدریس خصوصی می کرد.به گف

کمک هزینه ی تحصیلی دولتی به خارج رفته و دکترایش را گرفته بود.عماد اهل کتاب بود و همیشه در حال مطالعه 

دیده می شد.رشید زمانی به خود آمد و متوجه شد که صمیمی ترین و نزدیکترین دوستش عماد 

زش می کرد،به کوه می رفت و به مطالعه عالقه است.وی،ناخودآگاهتحت تاثیر او و حرفهایش قرار می گرفت و ور

مند شده بود.او ،هر چند قد و هیکل و جثه ی درشت عماد را نداشت ،پا به پای او پیش می رفت و حتی در درسش 

نیز با او رقابت می کرد.در محافل خانوادگی کمتر دیده می شد و تا حد امکان از شرکت در میهمانیهای پدر و مادر و 

نوادگیش شانه خالی می کرد.بیشتر دوست داشت به خانه ی عماد برود تا اینکه او را به منزل خودشان دوستان خا

 بیاورد.در اتاق کوچک و ساده ی او احساس آرامش می کرد و هر از گاهی از همصحبتی پدر او نیز بهره مند می شد.

ر از عماد،دو فرزند دیگر داشت که هر دو پدر عماد،دکتر ساعی،با لحنی بسیار شیرین و گیرا سخن می گفت.او غی

دختر و از عماد بزرگتر بودند.هر سه فرزندش به دانشگاه راه یافته و جزو شاگردان خوب و کوشا بودند.رشید نزد او 

احساس حقارت و کوچکی می کرد.او را بزرگتر از آنچه بود می دید و همواره در حال مقایسه ی پدرش با دکتر 

درش جنب و جوش داشت و کمتر در خانه دیده می شد،پدر عماد آرام و همیشه در گوشه ای ساعی بود.هر چه پ

نشسته بود و کتاب می خواند.زندگی آنان بسیار ساده بود و مادر عماد همیشه در خانه به کار و رتق و فتق امور 

مشکالت اجتماعی سخن می اشتغال داشت.هنگامی که دکتر ساعی حرف می زد و از اوضاع جهان و روابط انسانها و 

گفت،رشید در گفته ها و سخنان او غرق می شد و هر چه بیشتر گوش می داد ،شیفته تر می گردیدو هر چه زمان 

بیشتر می گذشت به علم و دانایی او بیشتر پی می برد.رشید جوان بود و دنیایی شور و شوق درسر داشت .وقتی که 

یش و کنایه هایی را در آن می یافت که متوجه افرادی و خانواده هایی نظیر حرفهای پدر عماد را می شنید و گهگاه ن

خودش بود؛حالت دوگانگی و سر در گمی پیدا می کرد .با اوضاع حاکم بر محیط زندگیش بویژه با وجود خانواده ی 

می  و تزلزلعباس و دیگر کارگران خانه،به مفهوم کلمات تند و تیز دکتر ساعی پی می برد و دچار بی تصمیمی 

شد.گاهی با خودش فکر می کرد که بهترست دیگر به خانه ی عماد پا نگذارد ،اما از سویی دوستی صمیمانه ی او و 

راهنمایی های سودمندش وی را از قطع رابطه منصرف می کرد.رشید گاهی تصمیم می گرفت که بطور کلی دور عماد 

پر آسایش خویش زندگی کند ،اما نمی توانست و قادر به انجام  و عماد ها را خط بکشد و در محدوده ی محیط مرفه و

 دادن این کار نبود 

اواخر سال سوم دانشکده بود و دلش می خواست امتحانهای آخر ترم را با توفیق پشت سر گذارد.دلخوشی بزرگ او 

شید مطلع بود و بدش نمی در تابستان بعدی آمدن برادرش اشکان و دیدن او بود . عماد نیز از موضوع آمدن برادر ر

آمد که دیداری هم با او داشته باشد. اواسط ماه اول تابستان ،شبی در میان شادی و استقبال گرم خانواده ،اشکان به 

ایران آمد.در فرودگاه همه جمع بودند،به محض ورود اشکان عمه ی بزرگش مینا خانم دسته گل بزرگ گالیول 

بغل برادرزاده اش جای داد و چند ماچ آبدار بر گونه اش نشاند.حسام جلو حنایی رنگ را که در دست داشت در 

دوید و دسته گل کذایی را از فغرزندش گرفت تا او راحتتر بتواند با دیگران دیده بوسی کند.مه بانو به فرودگاه 

را دیده بود نیامده بود ،چون از ازدیام و شلوغی خوشش نمی آمد و سردرد می گرفت. رشید یک سال پیش اشکان 
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،با وجود این از تغییر قیافه و هیکل او که بسیار متناسب و مردانه شده بود،تعجب کرد .اشکان برادر کوچکش را در 

آغوش فشرد و گفت:چطوری پهلوون؟ماشااهلل استخوان ترکوندی. رشید می دانست که برادرش غلو می کند و می 

داشت که مانند برادرش اشکان بلند باال و چهارشانه باشد ؛از او خواهد باعث خوشحالی او شود.او هر چند که آرزو 

کوتاهتر و ریزاندام تر بود و آن دو حتی از نظر صورت هم شباهتی به همدیگر نداشتند.اشکان بسیار خوش قیافه بود 

 که و مانند مادرش چشمان سبز جادویی و موهای مشکی داشت،اما صورت رشیداستخوانی بود با چشمانن قهوه ای

روی هم رفته چهره ای مردانه و جذاب به او می داد.برادر کوچکترشان شاهین نیز بیشتر شبیه پدرش بود. مه بانو که 

در منزل منتظر دیدن پسرش بود ،از مشاهده ی چهره ی زیباتر و اندام متناسب تر شده ی فرزندش غرق شعف شد 

ت بود ،مرجانه هنوز نخوابیده و همراه مه بانو منتظر آمدن و او را در آغوش گرفت و بوسید.آن شب ،با آنکه دیر وق

اشکان بود.اشکان که تازه از سالم و احوالپرسی فارغ شده بود ،ناگهان مرجانه را دید .وی سالها بود که دختر کوچک 

در شه ،تو چقعباس را ندیده و او را از یاد برده بود،اما همینکه چشمش به او افتاد گفت:آه مرجانه تویی؟باورم نمی 

بزرگ و قشنگ شدی؟ مرجانه خندید و از تعریف و ستایش پسر اربابش به وجد آمده با لحن شیرینی تشکر کرد و 

با گفتن خدانگهدار برای خوابیدن به ساختمان خانه ی خود رفت،اما در تمام طول راه قلبش بشدت می تپید. از 

قاتهای دوستانه و خانوادگی برای اشکان خسته کننده بود،به فردایآن روز دید و بازدیدها شروع شد.هرچند این مال

خاطر مادرش ،حفظ ظاهر می کرد و لب به اعتراض نمی گشود.اما به طور کلی ترجیح می داد بیشتر شبها را در خارج 

از خانه و با دوستانش به تفریح و خوشگذرانی سپری کند.رشید کمتر در شب زنده داری او شرکت می کرد .کناره 

گیری او از برادرش باعث تعجب خود اشکان هم شده بود .رشید گاهگاه از کارهای اشکان ایراد می گرفت و او را به 

سبب بی بند و باریش در مورد موضوعاتی که از نظر وی بسیار کم اهمیت جلوه می کرد؛دچار تعجب و شگفتی می 

تم توی ایران موندگار سدی که معلم اخالق شد و در کمال خونسردی به او می خندید و می گفت:من نمی دونس

بشی!داداش کوچولو این قدر حرص و جوش نزن و زندگی رو سخت نگیر.اما رشید با لجاجت تمام ،حرفهای خود را 

تکرار می کرد و از شدت تاسف سر تکان می داد؛حرفهایی که تازه یاد گرفته بود ،سخنانی که مدام از دهان عماد و 

فکر فرو می رفت.می اندیشید که چرا خودش همه چیز دارد ،در حالی که شمار فراوانی از مردم  پدرش می شنید و به

کشورش زیر خط فقر و محرومیت زندگی می کنند.پدر عماد به او گفته بودرشید،خوب فکر کن ،مگر میان تو و بچه 

ن و محرومیت چیست در حالی که آناهای کارگران و کارمندان ساده چقدر بایستی تفاوت باشد که تو اصال ندانی فقر 

با رفاه و آسایش بیگانه اند ؟چقدر اختالف طبقاتی بایستی وجود داشته داشته باشد ؟بهتر نیست همه ی افراد ملت از 

رفاهی نسبی و تساوی برخوردار باشند؟ رشید گاهی از خودش شرمنده می شد و از ریخت و پاش خانه ی پدرش 

قتی متوجه تغییر حالت او شد و احساس کرد که در این مورد بسیار مصمم و احساس وحشت می کرد.اشکان و

پابرجاست ،روزی به او گفت:برادر عزیزم،مثل اینکه خوشی زده زیر دلت.خیلی از این حرفها زده می شه ،باید بدونی 

د جان گفت:رشیکه آخرش روزی پشیمون می شی. حسام که رفتار و سخنان رشید برایش جالب توجه نبود ،به او می 

،در دنیا همیشه عده ای هستن که بر عده ای حکومت می کنن و مال و منال و دارایی اونها را مال خودشون می دونن 

.حاال ممکنه وضعیتی پیش بیاد که جای این دو گروه عوض بشه ،ولی هیچ وقت اون تساوی و عدالتی که تو تصورش 

ین حرفها رشید را قانع نمی ساخت و او با لجاجت و یکدندگی ،با پدرش رو می کنی به وجود نمی آد. اما هیچ یک از ا

مخالفت می کرد.مه بانو به این سخنان و واکنشهای پسر و پدر اعتنایی نشان نمی داد.از نظر او هیچ چیز آن قدر 

لش اهمیت نداشت که خودش را به خاطر آن ناراحت کند.بطور کلی از مسایل و مشکالت زندگی می گریخت و د
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نمی خواست حتی لحظه ای از زندگیش را با غم و ناراحتی سپری شود.رشید نیز کامال روحیه ی مادرش را درک می 

کرد و گفت و گو و بحث با او را بیهوده می دید. بیش از دو هفته از آمدن اشکان نگذشته بود که رشید متوجه شد 

را در منزل می گذراند.او که از این موضوع خوشحال به غیبتهای برادرش از منزل کمتر شده است و او بیشتر وقتش 

نظر می رسید،تصمیم گرفت در فرصتی عماد را به منزل بیاورد و به برادرش معرفی کند.در بعد از ظهر یکی از روزها 

که قصد داشت به این منظور زودتر از خانه خارج شود،هنگام عبور از باغ خانه صدای آرام و نجواگونه ای را 

.ابتدا می خواست بی توجه رد شود و به دنبال کارش برود ،اما،با شنیدن صدایی آشنا لحظه ای مکث کرد و شنید

کنجکاو شد که بفهمد در آن ساعت از بعد از ظهر گرم تابستان ،چه کسی در بیرون از خانه مشغول گفت و 

 گوست.قدمهایش را آهسته کرد و خیلی آرام به دنبال صدا گشت . 

__________________ 

ناگهان با دیدن صحنه ای که در برابر چشمانش نمودارشد،خشکش زد و بی اختیار ایستاد .در زیر درخت بزرگ و 

چتر مانند،نارون ،در کنار بوته های گل سرخ اشکان و مرجانه را دید که روبروی هم ایستاده بودند و حرف می زدند 

در خلوت و پنهان از دیگران مشغول راز و نیازند.رشید گویی  .حالتشان به زوجی عاشق و دلباخته می مانست که

بدنش یخ زده بود و قدرت حرکت نداشت.زبانش بند آمده بود.نمی دانست چه واکنشی نشان دهد .آن قدر یکه 

خورده و حیران مانده بود که تا لحظاتی با بی تصمیمی کامل ،هاج و واج به آن دو می نگریست.نمی دانست درباره ی 

چیز با هم حرف می زنند و دلش هم نمی خواست بداند.اما ظاهر آن دو نشان می داد که موضوع سخنشان  چه

چیست و چه در دل دارند.آثار نفرت و انزجار در چشمان رشید پدیدار شد.دلش می خواست فریاد بزند و فرار 

د جانه بزند .گویی خرد شده بوکند.دلش می خواست گردن برادرش را بگیرد و بفشارد و سیلی محکمی به گوش مر

،تحقیر شده بود .ناگهان احساس کرد که به بیراهه رفته و بی جهت به زندگی دل بسته است.در لحظات کوتاهی که 

آنجا ایستاده و شاهد راز و نیاز برادرش با دختر عباس بود؛هزاران هزار فکر گوناگون از سرش گذشت.ناگهان 

رگردد که ناگهان مرجانه از الی درختان متوجه حضور او شد و از ترس جیغ احساس سستی و رخوت کرد .خواست ب

کوتاهی کشید.اشکان برگشت و همینکه رشید را دید به سوی او رفت.مرجانه فرار کرد و رشید با نفرت و کینه از 

فرار می برادرش دور شد. پس از آن روز ،رشید دیگر با اشکان حرف نزد.حالت کسی را داشت که دایم از چیزی 

کند.چشم دیدن مرجانه را نیز نداشت اما نمی توانست به او و سرنوشتش با بی اعتنایی نگاه کند و بگذرد از نظر او 

عمل برادرش ،پستی و رذالتی بود که جبران ناپذیر می نمود. بعد از آن رشید بارها و بارها شاهد مالقاتهای پنهانی 

بین می رفت .بنابر این پس از مدتی احساس کرد اگر سکوت کند،فاجعه  آن دو بود .گویی از درون آب می شد و از

ی بزرگی به وقوع می پیوندد که تنها قربانی آن مرجانه خواهد بود و بس.دردش آن قدر بزرگ بود و غمش آن 

کان را چنان سرشار که هیچ امیدی به ادامه زندگی در خود نمی دید .وی سرانجام روزی ،مثل دیوانه ها ،در اتاق اش

باز کرد و به درون رفت.تازه صبح شده و هنوز اشکان در خواب بود.وی به صدای باز شدن ناگهانی در و هجوم 

برادرش از خواب پرید و مات و مبهوت به او چشم دوخت.رشید را عصبانی و عاصی باالی سرش دید پلکهایش را به 

بر شده؟تازه می پرسی چه خبر شده ؟مثل حیوون هم زد و گفت:چیه؟چه خبر شده؟رشید پوزخندی زد و گفت:چه خ

 سرت رو گذاشتی و خوابیدی و حالیت نیست که داری با زندگی این و اون چه کار می کنی؟

 اشکان با تعجب در جایش نیم خیز شد و گفت:چی داری می گی؟منظورت چیه؟زندگی کی؟
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ا ،او را با قدرت از تختخواب بیرون کشید و ب رشید دیگر نتوانست تسلط بر خودش را حفظ کند به سوی اشکان دوید

خشونت بر روی مبل کنار اتاق نشانده و گفت:خودتو به اون راه نزن،خوب می دونی دارم از چی حرف می زنمو 

 منظورم چیه؟

اشکان که از قدرت و خشم برادر کوچکش جا خورده و ترسیده بود ،خودش را جمع کرد و پرسید :چی داری می 

 خدا نمی دونم از چی داری حرف می زنی؟تو انگار دیوونه شدی و حالیت نیست داری چه کار می کنی؟ گی؟رشید به

 رشید که به نفس نفس افتاده بود،پرسید:چطور نمی دونی راجع به چی حرف می زنم،مرجانه دختر عباس،فهمیدی؟

ت:آهان ،فهمیدم ،خب مگه چه اشکان مثل کسی که ناگهان چیزی به خاطرش آمده باشد ،نفس بلندی کشید و گف

 اشکالی داره ؟اون دختر خوشکلیه و من ازش خوشم می آد.

رشید دلش می خواست به برادرش کتک مفصلی بزند تا دق دلیش را خالی کند ،اما این کار را نکرد و کوشید 

ش نی و بگیریخونسردیش را حفظ کند و دوباره پرسید :چه اشکالی داره؟ببینم نکنه می خوای باهاش عروسی ک

 هان؟

 اشکان لبخندی تمسخر آمیز زد و گفت:عروسی؟اون هم با دختر یک کارگر ؟مگه دیوونه شدی؟

رشید که از شدت خشم دندانهایش را به هم می فشرد،گفت:پس چرا اونو می بینیش ؟چرا ساعتها زیر درخت 

 باهاش الس می زنی؟

زش خوشم میاد،نمی تونم در مقابل زیباییش مقاومت کنم.اصال به اشکان شانه هایش را باال انداخت و گفت:گفتم که،ا

 تو چه مربوطه؟مگه وکیل و وصی دختر مردم هستی؟

رشید نگاهی تحقیر آمیز به او انداخت و گفت:اگر عارت می آد که باهاش ازدواج کنی پس چطور عارت نمی آد که 

 باهاش خوش بگذرونی و مغازله کنی؟

ایش بر می خاست گفت:اون دیگه به تو مربوط نیست .اونم از من خوشش می آد.خیلی هم اشکان در حالی که از ج

 افتخار که پسر اربابش باهاش دوست باشه.

رشید رو در روی او ایستاد و گفت:آخرش چی اشکان؟فکر عاقبتش رو کردی؟تو او نو بدنام می کنی.بعد از تو دیگه 

نمی دونی اونا به چه طبقه ای تعلق دارن؟تو می دونی اونا هرکاری سگ هم توی صورت اون دختر نگاه نمی کنه،تو 

 بکنن و هر گناهی مرتکب بشن تمام دنیا طردشون می کنن و مهر بدنامی و هرزگی روی پیشونیشون می خوره؟

در این هنگام اشک در چشمان درشت و قهوه ای رنگش جمع شد و با بغض ادامه داد :اشکان تو رو خدا یک کمی 

کن اون دختر مثل دخترهای دور و اطراف تو نیست که هر غلطی که می کنن در دفتر اعمالشان ثبت نمی شه و فکر 

در آینده ی اونها اثری نداشته باشه!اشکان ،جرم و گناه اون دختر قشنگیه،و گرنه تو و امثال تو باعث بدبختی و بد 

 ش کن،برای تو که دختر کم نیست.نامی اون نمی شدین .بیا و مردونگی کن و دورش را خط بکش.ول

اشکان از حالت و تعصب برادرش در مورد مرجانه تعجب کرد و آرام گفت:رشید بس کن ،اون دختر اون قدر ارزش 

 نداره که من و تو به خاطرش با همدیگر دعوا کنیم.

ت می گذاری؟اگه رشید فریاد زد و گفت:اگر ارزش نداره،چرا ساعتها زیر درخت زیر گوشش نجوا می کنی و وق

ارزش را نداره چرا در خلوت ترین ساعتهای روز ،یواشکی به دیدارش می ری؟می دونی اگر مامان بفهمه چه کار می 

 کنه؟اصال اگر خود عباس بفهمه چی می شه؟
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اشکان سکوت کرد .رشید کوچکترین حالت تاثر و یا نگرانی را در چشمها و صورت او نمی دید و این موضوع اون را 

بیشتر زجر می داد .نمی دانست دیگر چه کند و چه بگوید.نمی دانست به چه حیله ای متوسل شود تا برادرش را بر 

 سر عقل بیاورد .وقتی سکوت اشکان را طوالنی دید ،به او گفت:اگر یک بار دیگه اونو ببینی من می دونم و تو!

می تونی بکنی،تو حق نداری برای من خط و نشان اشکان با وقاحت تمام روبرویش ایستاد و گفت:تو هیچ غلطی ن

بکشی و تعیین و تکلیف کنی ،گذشته از اینها مرجانه عاشق منه ،اگر هم بخوام دست از سرش بردارم ،اون دست 

 بردار من نیست،فهمیدی؟

دتر ون بلنرشید دیگر نفهمید چه می کند ،همچون حیوان وحشی به برادرش حمله کرد و با او گالویز شد.اشکان از ا

و قویتر بود اما حریف حمالت و مشتهای رشید نمی شد .سرانجام رشید او را به زمین انداخت ،بر روی سینه اش 

نشست و همچنان که با مشتهایش به صورت و سینه ی او میزد،ناگهان در اتاق باز شد و حسام و مه بانو وحشت زده و 

شمکش پسرهایش جیغ کشید و فرار کرد و حسام که عصبانی متعجب وارد شدند.مه بانو به محض دیدن صحنه ی ک

و نگران شده بود ،با خشونت تمام پسرهایش را به باد ناسزا گرفت.رشید از روی سینه ی برادرش بلند شد و اشکان 

با دهان و بینی خونی به زحمت روی زمین نشست و با دست صورتش را پاک کرد .حسام که بسیار عصبی و تندخو 

فریاد زد:چه خبرتونه نره خرها؟واقعا خجالت داره!شماها برادرین یا دشمن؟این چه کاریه که می کنین ،سر شده بود 

 چی دعوا تون شده ؟می شه من هم بدونم؟

اشکان به زحمت از جایش بلند شد ،با بی اعتنایی تمام و بدون اینکه هیچ پاسخی به پدرش بدهد،به درون دستشویی 

 نفس نفس می زد ،به پدرش رو کرد و گفت:بابا جان خیلی دیره که بدونی!اتاقش خزید و رشید که 

__________________ 

دنیای مرجانه عوض شده بود .به هیچ چیز و هیچ کس در اطراف خود توجهی نداشت .در اتاق کوچک و محقرش 

ه رنگ می مانست ک ساعتها جلو آینه می نشست و به تصویر زیبای خودش خیره می شد.چشمهایش به دریای آبی

امواج خروشان شور زندگی و عشقی بی پایان در آن دیده می شد.گیسوان صاف و خرمن مانندش را بر روی شانه ها 

رها کرده بود و از دیدن رنگ و حالت آن غرق لذت می گردید.گیسوانی که اشکان از زیبایی آنها بارها و بارها 

د.ساعتهای متمادی در اتاقش تنها به سر می برد و به امید یک ساعت تعریف کرده و قشنگی و حالت آن را ستوده بو

دیدار و گفت و گو با اشکان ،مدتهای مدید می نشست و غرق در رویاها و آرزوهای محالش می شد.به هیچ چیز 

دیگری جز اشکان و عشق شدیدش به او نمی اندیشید.به چگونگی این عشق و سرانجام آن فکر نمی کرد.فقط می 

ست که عاشق شده است و این عشق تمام دنیای کوچک و محدود او را در برگرفته بود.از زمانی که متوجه حضور دان

ناگهانی رشید شده بود،سعی می کرد تا حد ممکن ؛در دید رس او قرار نگیرد.یک بار،در دیداری اتفاقی از نگاه و 

ه ،رشید پسری بود خودخواه ،بد اخالق و کینه حالت صورت خشمگین او لرزه بر وجودش افتاده بود.از نظر مرجان

توز،برعکس اشکان ،مالیم ،خوشخو ،مودب که مورد توجه تمام دخترهای قوم و خویش قرار داشت و این موضوع 

مرجانه را رنج می داد .در دل آرزو می کرد که پدرش شغل و مقامی داشت و در این خانه کارگری و نوکری نمی 

ز مثل هر دختر دیگری،می توانست با غرور و سربلندی با اشکان روبرو شود.گرچه در این کرد.در آن صورت ،او نی

موقعیت هم اشکان به او ابراز عشق کزده و توجه فراووانی نشان داده بود،مرجانه از درون خودش را می خورد و آب 

غل خود را از دست بدهند می شد.او از واکنش مه بانو و حسام وحشت داشت و حتی می ترسید که پدر و مادرش ش

.بنابر این ،تا حد ممکن سعی می کرد این دیدارها پنهانی انجام گیرد و کسی بویی از آن نبرد.در اوقاتی که مه بانو به 
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بهانه های مختلف مرجانه را صدا می زد و او را نزد خود می خواند ،اگر اشکان در منزل بود ،نگاههایی از زیر چشم با 

کرد و به هر وسیله سبب جلب توجه او می شد.رنگ چهره ی مرجانه به سرخی می گرایید و سرش او رد و بدل می 

را پایین می انداخت.مه بانو هرگز متوجه حضور اشکان و یا حرکات او نمی شد.او همیشه در دنیای خودش زندگی 

ه خانه ی اربابش را داشت می کرد و انتظار داشت همگان هم برای او زندگی کنند.یک روز که مرجانه قصدرفتن ب

،ناگهان رو در روی رشید قرار گرفت.او نگاهش را دزدید و راهش را کج کرد که از طرف دیگر باغ برود؛اما رشید با 

عصبانیت صداش زد و گفت:مرجانه ،چرا فرار می کنی؟مگر کار بدی کردی که از من فرار می کنی؟مرجانه سرخ 

ر هیچ کار بدی نکردم .فقط از اخم و بداخالقیت خسته شدم و می خوام کمتر شد،اما سرش را باال گرفت و گفت:نخی

با تو روبرو بشم. رشید با خشونت مچ دست او را گرفت و گفت:تو همیشه پررو و بی تربیت بودی،حتی حاال که دختر 

ردی و ک بزرگی شدی.مرجانه سریع دستش را از دست رشید بیرون کشید و گفت:تو هم همیشه برای من بزرگتری

توی کارهام دخالت کردی ،اصال به تو چه که من چه کار می کنم و چی می گم؟صورت رشید در هم رفت و 

چشمهایش از اشک برق زد .برای لحظه ای سکوت کرد و بعد با صدای گرفته ای گفت:گوش کن مرجانه،بگذار 

ی خواد.خیال نکن که می خواد باهات حقیقتی رو برات فاش کنم .اشکان تو رو فقط و فقط برای سرگرمی و هوسش م

عروسی کنه و تو رو بگیره ،اون تو رو مثل بازیچه ای ول می کنه و می ره،اون وقت تو می مونی و یک دنیا بد نامی و 

پشیمونی. مرجانه با تندی پاسخ داد :تو دروغ می گی .اون دوستم داره.اون دنبال فرصتی می گرده تا رضایت آقا 

انم رو برای اینکه بتونه با من ازدواج کنه ،به دست بیاره،فهمیدی؟تو حسود و بدجنسی و می خواهی حسام و مه بانو خ

بین من و اشکان رو به هم بزنی. رشید از روی تاسف سری تکان داد و گفت:دختر تو چقدر خری،چقدر بی شعوری 

غزه یا پهن؟ مرجانه که از تلخی که حرفهای اون پسر ی قالتاق رو باور کردی.ببینم،توی اون کله ی کوچک تو م

حرفهای رشید به ستوه آمده بود گفت:از سر راهم برو کنار ،و گرنه به اشکان می گم حسابتو برسه. رشید پوزخندی 

زد و گفت:اون حساب منو برسه؟اون تن لش بی غیرت؟ اما مرجانه دیگر به او فرصت نداد که به سخنانش ادامه 

فرار به سوی خانه ی حسام دوید. در اوج ماجرای عشق و عاشقی مرجانه و اشکان  دهد،راهش را کج کردو به حالت

خبر رسید که شعله از فرانسه برگشته است.سحرانگیز پیغام داد که به مناسبت آمدن دخترش میهمانی بزرگی 

انه با شنیدن ترتیب خواهد داد و از مه بانو و حسام و بچه ها هم برای شرکت در میهمانی دعوت به عمل آورد.مرج

این خبر ،حالت دیوانگان را پیدا کرد .با اینکه از چند و چون ماجرا و تصمیم مه بانو و سحر انگیز درباره ی ازدواج 

فرزندانشان با یکدیگر اطالعی نداشت،جسمی نامرئی و ناشناخته او را به حسادت و کینه توزی وا می داشت.از سویی 

میهمانی نرود و از سوی دیگر ،از رویارویی شعله و اشکان حالت جنون پیدا می  جرئت نداشت به اشکان بگوید به این

کرد و در تنهایی و خلوت به خودش می پیچید و زجر می کشید.عصر روزی که قرار بود خانواده ی حسام به میهمانی 

 جام دادند ،مرجانهحامد عطاران بروند اشکان دقایقی کوتاه به دیدار مرجانه رفت.ضمن گفت و گوی مختصری که ان

که سعی می کرد آرامش ظاهرش را حفظ کند ،پرسید :راستی اشکان،تازگی شعله را دیدی؟چه شکلی شده؟ اشکان 

لبخندی زد و گفت:تازگی نه،اما پارسال که اومده بود امریکا دیدمش درست مثل یک سوسک سیاه شده بود. هر دو 

مثل اینکه آبی بر روی آتش انتقام و نفرت او ریخته باشند از این حرف اشکان خندیدند بخصوص مرجانه ،درست 

،آرام گرفت و به خنده اش ادامه داد و اشکان برای خوشامد بیشتر او گفت:راستش مرجانه من از دخترهای سبزه و 

مو مشکی اصال خوشم نمیاد .سپس نگاهی عمیق به چشمان آبی دختر جوان انداخت و لبخند زد .و مرجانه احساس 

خوشبخت ترین دختر دنیاست. پس از میهمانی آن شب در خانه ی حامد عطاران ،تصمیم مه بانو مبنی بر ازدواج کرد 
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اشکان و شعله راسخ تر شد.در آن میهمانی شعله لباس سپید بلندی به تن داشت که با پوست برنزه و گیسوان 

یاه و لبخندی قشنگ داشت.تمام حرکات و مشکی و بلند او هماهنگی قشنگی را به وجود آورده بود.شعله چشمانی س

حرفهایش حساب شده و با ژست مخصوص ادا می شد.هنگام حرف زدن کلمات فرانسه را به کار می برد و 

اصطالحات فارسی و فرانسه را ترکیب می کرد و به خورد شنونده می داد.او با بی اعتنایی و غرور تمام با اشکان 

رد توجه او قرار گیرد یا نه.البته ته دلش از او بدش نمی آمد،اما ترجیح می داد روبرو شد .برایش مهم نبود که مو

عالقه اش را بروز ندهد. آن شب ،غیر از اشکان جوانهای دیگری هم بودند که دور و بر شعله می پلکیدند و قصد 

ه نزدیک شود به طوری ک جلب توجه او را داشتند.اما سرانجام اشکان توانست گوی سبقت را از بقیه برباید و به او

یکی دو ساعت آخر میهمانی آن دو با همدیگر بودند و صحبتشان گل انداخته بود .مه بانو و سحر انگیز با نگاهی 

تایید آمیز آن دو را می پاییدند و از پیوندی که برای آینده ی فرزندانشان در نظر گرفته بودند راضی و خشنود به 

شعله از کودکی با یکدیگر معاشرت داشتند و با هم بزرگ شده بودند؛اما گویی اکنون  نظر می رسیدند .البته اشکان و

خودشان هم احساس می کردند روابطشان رنگی دیگر به خود گرفته است و مانند دوران کودکیشان نیست. البته 

 بانو درباره ی این پیوند اشکان موضوع ازدواجشان را اصال جدی نگرفته بود و در قید و بند آن نبود و از آنجا که مه

 حرفی بر زبان نیاورده بود ،اشکان نیز در فکر ازدواج با شعله نبود

اما به سبب اخالق و خمیره اش از تمام دختران زیبا و جذابی که در اطرافش بودند خوشش می آمد و دلش می 

شعله سخن داد و این طور به او  خواست به نحوی از آنها دلربایی کند.آن شب هم تا توانست از زیبایی و جذابیت

فهماند که جز او هیچ دختری نتوانسته است قلب او را بلرزاند.البته در آن میهمانی رشید حضور نداشت،و گرنه خدا 

می داند در مقابل رفتار و حرکت برادرش چه واکنشی نشان می داد.طبیعی است که پس از آن شب رفت و آمد 

انو بیشتر شد. از آنجا که مرجانه دیگر اجازه نداشت هنگام ورود آنان در خانه ی سحرانگیز و شعله به منزل مه ب

حسام دیده شود ،نمی توانست از چند و چون ماجرا و رابطه ای که میان اشکان و شعله بود اطالعی داشته باشد.اما 

ر،مخفی شدن مرجانه در حتی از آمدن آنها نزد اشکان و ساعات طوالنی حضورشان ،و از همه بدتر و تحقیر آمیزت

اتاق ،برایش گران می آمد و احساس حقارت و محرومیت می کرد.در آن ساعت با هیچ کس حرف نمی زد و در 

مقابل پرسشهای مادرش سکوت اختیار می کرد و جوابش را نمی داد.از سویی دیدارهایش با اشکان بسیار کم شده 

ی به سر می برد.بویژه در روزهایی که همگی آنان در کنار استخر بود و دختر جوان پیوسته در حالت انتظار و نگران

 جمع می شدند و صدای حرف زدن و خنده هایشان به گوش می رسید. 

سرانجام روزی مه بانو موضوع ازدواج اشکان و شعله را با حسام در میان گذاشت .حسام بیش و کم از جریان اطالع 

و به این وصلت راضی است یا نه.وقتی هم همسرش درباره ی این موضوع با داشت ،اما بطور دقیق نمی دانست مه بان

او حرف زد ،تنها سخنی که بر لب آورد این بود که مه بانو جان من حرفی ندارم ،به شرطی که خود حسام هم راضی 

 باشه. 

 کوچکه،چطورهمه بانو در پاسخ همسرش فکری کرد و گفت:راستش حسام،فکر می کنم اشکان هنوز برای ازدواج 

موضوع را مخفی نگه داریم تا سال دیگه که اشکان بزرگتر می شه و درس شعله هم تموم می شه،می تونن دوتایی 

 برن امریکا. 

حسام با تردید و دودلی پاسخ داد:اشکان از همه ی دخترهای قشنگ و جوون خوشش میاد با همه ی اینها من باهاش 

 حرف می زنم. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 9  

 

فی نزد.مه بانو این اواخر شوهرش را همیشه آرام و در فکر دیده بود.بنابر این با کنجکاوی حسام سکوت کرد و حر

 پرسید:ببینم حسام،چیه؟چند وقته که همش تو فکری ،طوری شده؟ 

حسام نگاه نگران و مغمومی به همسرش انداخت و گفت:راستش چی بگم امید دلم.نمی خوام با حرفهام ناراحتت 

 کنم. 

کنجکاو شده بود گفت:تو رو خدا خودتو لوس نکن زود باش بگو ببینم پی شده؟می دونی که صبر و تحمل مه بانو که 

 ندارم. 

حسام آرام از جایش بلند شد ،چند قدمی راه رفت و گفت:راستش مه بانو جان ،گرچه تو از این حرفها خوشت نمیاد 

 یلی جاها شلوغ شده و نا امنی به وجود اومده. ،خب آخرش باید بونی که اوضاع مملکت چندان روبه راه نیست .خ

مه بانو با بی اعتنایی پاسخ داد:خب به ما چه مربوطه؟تو هم همیشه موضوعها رو گنده می کنی تا بهونه ای واسه غصه 

خوردن داشته باشی.این که کاری نداره ،چند تا پلیس و پاسبون بفرستن ،همشونو دستگیر کنن،بندازن تو 

 اشه مملکت قانون داره. زندون.هرچی ب

حسام با ناامیدی سر تکان داد و گفت:مه بانو جان به این سادگی ها که خیال می کنی نیست.حرف چند تا آدم نیست 

 که پلیس بتونه کاری کنه .حرف یک ملته ،یک ملت بزرگ،نه چندتا آدم.

سته که خودم ازت پرسیدم ،اما بس کن مه بانو که حوصله ی شنیدن این حرفها را نداشت ،پاسخ داد :حسام جان در

 دیگه،می دونی که طاقت شنیدن حرفهای بد رو ندارم .زود دلم می گیره،اعصابم ناراحت می شه و سردرد می گیرم. 

حسام که دستپاچه شده بود گفت:معذرت می خوام عزیزم،قصداذیت کردنت رو نداشتم.عاقبت اوضاع درست می 

 عات قبل ،موقته و دوباره همه چیز برمی گرده سر جای اولش. شه،به گمانم این با هم،مثل دف

مه بانو که خیالش راحت شده بود گفت:راستی حسام،هفته ی دیگه با بچه ها و سحرانگیز می ریم نسافرت ،اگه بتونی 

خارج  اقبرنامه ت رو جور کنی که با ما بیای خیلی خوب میشه.حسام سر تکان دادو بدون بر زبان آوردن کالمی از ات

 شد. 

مسافرتشان یک ماه طول کشید و با وجود اصرار و پافشاری مه بانو ،رشید همراه آنان به مسافرت نرفت.رشید هم 

،مانند پدرش ،از وقایعی که در حال رخ دادن بود باخبر شده و درباره ی آنها همواره با عماد و دیگر دوستانش بحث 

عماد بود که پدرش ،دکتر ساعی ،پس از خواندن نماز ،نزد آنان آمد و و گفت و گو می کرد .روزی رشید در منزل 

 مستقیم به او رو کرد و گفت:رشید جان حتما خبرهای جدید را شنیدی؟ 

رشید به نشانه ی مثبت سر تکان داد و گفت:بله آقای دکتر،یک چیزهای به گوشم رسیده،اما پدرم معتقده که این 

 آخرش دولت همشون رو تعقیب و دستگیر می کنه. شورشها و شلوغی ها بی اساسه و 

دکتر ساعی سکوت کرد ،نمی دانست ذهن مرد جوان را روشن کند یا نه.می ترسید حرفی بزند و او را برنجاند.رشید 

با اینکه در خانواده ای مرفه بزرگ شده بود ،جوانی منطقی و واقع بین بود و از شنیدن حرفهای مخالف با مصالح او و 

اده اش ابایی نداشت و ناراحت نمی شد.بنابراین پس از لحظات کوتاهی دکتر ساعی گفت:ببین رشید جان،من خانو

پدرانه به تو نصیحت می کنم که ذهن پدر و مادرت رو روشن کنی.ممکنه در آینده ی نزدیک جون پدرت در خطر 

درماندگی به دکتر کرد و گفت:می  باشه و اصوال ممکنه تمام شما دچار دردسر بزرگی بشین.رشید نگاهی از سر

دونم،یکی دو بار خواستم با پدرم حرف بزنم،اما اون به هیچ وجه زیر بار نمی ره.اون تا گردن در این منجالب غرق 
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شده،یک عمره که داره با این حکومت کار می کنه و پول در میاره.پدر من همه چیز داره،پول ،قدرت،رفاه،آسایشو 

 می تونه از همه ی اینها دست بکشه و عَلَم مخالفت برداره؟ خالصه همه چیز!چطوری 

دکتر ساعی گفت:حق با تویه پسر جون،اما پس فردا اگر یک حکت مردمی روی کار بیاد ،پدرت رو می گیرن و ازش 

می پرسن که این همه پول و ثروت بادآورده رو از کجا آوردی؟توی مملکتی که این همه فقر و بدبختی وجود 

ین خونه و زندگی و این ملک و امالک چطوری به دست آورده؟آخه رشید جون فکرش رو بکن،برنج شده داره،ا

کیلویی سه تومن ،توی مملکتی که هکتار هکتار شالیزار وجود داره و تولید کننده ی برنج محسوب می شه،مردم از 

 کجا بیارن برنج کیلویی سه تومن بخورن؟ 

کوت می کرد و به فکر فرو می رفت.نگرانی از بابت وضعیت پدر دلش را رشید با شنیدن سخن پدر دوستش س

 آکنده می ساخت.نگران سرنوشت او و آینده و کار او بود. 

حسام از اوضاع کامال باخبر بود.او فکر می کرد اوضاع به آن وخامت که پسرش می گوید نیست،اما به هر حال،او هم 

ن اوقاتی به ورامین می رفت و به سرزمین سبز و خرمی که ساخته و احساس ناامنی و ناراحتی می کرد.در چنی

پرداخته ی دست خودش بود،پناه می برد.ساعاتی که در آنجا سپری می کرد،به سرعت برق می گذشت و او هنگامی 

به خود می آمد که هوا تاریک شده بود.مجتمع کشت و صنعتش همچنان پابرجا و روبه راه و کارکرد و محصول آن 

مچنان درجه یک و عالی باقی مانده بود.نه تنها سود سرشار و عایدی کالن این امالک،بلکه وجود همهن سرسبزی ه

ها و گیاهان و گلها و وجودهمان میوه ها و محصوالت دیگر،امید زندگی دوباره و داشتن فردای روشن تری را به 

سفر نداد.در آن تابستان تمام دوستان و اقوام ترک  حسام می داد.شاید به خاطر همان زمینهای ورامین بود که تن به

دیار کرده بودند و اوقاتشان را در سواحلمدیترانه و جزایر قناری سپری می کردند.حتی بهبودی هم او را تنها گذاشته 

ا و ته هو به جزایر هاوایی پناه برده بود.اما او همچنان سرسخت و وفادار،تمام ساعات تنهایش را در میان درختان و بو

زیر آفتاب داغ و بکر وطنش می گذراند و از دیدن گیالسهای درخشان و درشت و گوجه فرنگی های سفت و 

 قرمزش لذت می برد. 

یک ماه گذشت و مه بانو و دو فرزندش از مسافرت برگشتند.در مدت یک ماهی که آنان در سفر بودند،مرجانه به 

بش.وی در تنهایی آن قدر فکر کرده و غصه خورده و از دوری و مرده ای می مانست فاقد هر گونه حرکت و جن

ندیدن اشکان آن قدر مغموم و افسرده بود که مه بانو به محض دیدن او جا خورد و با ناباوری پرسید:اوا،مرجانه،چرا 

 این طور شدی؟مریض شدی یا بالیی سرت اومده؟ 

و بارها از نرگس در این باره پرس و جو کرد تا علت تغییر اما مرجانه پاسخی برای این پرسش نداشت.مه بانو بارها 

ظاهری دختر جوان را بداند،اما نرگس هم پاسخی برای پرسشهای او نداشت.در هر حال به نرگس سفارش کرد که 

 بیشتر به دخترش برسد و خودش هم به مرجانه گفت که بهترست مواظب غذا و استراحتش باشد. 

ریکا رفت.مرجانه در آخرین دیداری که با او داشت ،فقط و فقط گریه می کرد.مرد جوان یک هفته بعد اشکان به ام

که دلش برای مرجانه گرفته بود،به او گفت که دوستش داردو قول داد که تابستان آینده به دیدارش خواهد 

 ه بود،از دیدنآمد.اشکان که در سفر یک ماهه اش بسیار خوش گذرانده و بیشتر اوقاتش را با شعله سپری کرد

صورت غمگین و رنگپریده ی مرجانه متاثر شده بود و،برای دلداری و دلجویی از او،تا توانست حرفهای شیرین و 

امید بخش به وی زد.اشکان سعی کرد برای یک بار هم شده،مرجانه را با خود بیرون ببرد و یا در محیطی دنج و 

مناسبی پیش نیامد.از سویی،چون وسایل سرگرمی و تفریح بسیاری  راحت با او قرار مالقات بگذارد،اما هرگز شرایط
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در اطرافش وجود داشت،آن چنان فرصتی برای این خطر کردن نداشت،چون اون اصال نمی خواست در جایی با دختر 

 عباس دیده شود. 

شعله و اشکان را به سال در هر حال،او رفت و قلب و روح مرجانه را با خود برد.مه بانو و سحرانگیز هم قرار ازدواج 

بعد موکول کردند.رشید با رفتن اشکان نفسی راحت کشید و از اینکه مرجانه دیگر موفق به دیدار او نخواهد بود 

 ،احساس راحتی و آرامش می کرد 

در طول یک ماهی که رشید تنها در منزل بود،هرگز سعی نکرد مرجانه را ببیند و مرجانه هم که می دانست دیگر 

ان در آن خانه نیست و در ضمن از دیدن رشید بیزار بود،در آن یک ماه اصال به خانه ی مه بانو پا نگذاشت.پس اشک

از رفتن اشکان ،اوضاع آرامتر و محیط خانه نیز ساکت تر شد.پاییز در راه بود.هوا رو به سردی گذاشت و برگهای 

بانو پاییز را دوست داشت و از تغییر رنگ برگها و درختان،سیل آسا زرد و قرمز می شد و به زمین می ریخت .مه 

پوشیده شدن زمین از آنها،غرق لذت و سرور می شد.او دقایقی از روز از اتاقش بیرون می آمد و روی برگها قدم می 

زد .حسام در پاییز آن سال،هر وقت مه بانو را در باغ می دید،از خودش می پرسید:خدایا ،سال دیگه هم زن من می 

 به این راحتی توی باغ قدم بزنه و از گل و گیاه اینجا لذت ببره؟ تونه

چند ماه بعد پاییز سپری شد و زمستان از راه رسید .اوضاع حسام و خانواده اش،بدون کوچکترین تغییری،همچنان 

غنیمت  روبه راه بود.یک روز تعطیل که مه بانو با خواهرش از منزل خارج شده بودند،بهبودی و حسام هم وقت را

شمردند،در کنار شومینه ی بزرگ منزل حسام نشستند و از هر دری سخن گفتند.عباس برای پذیرایی و اجرای 

دستورهایشان دایم در رفت و آمد بود.هوای بیرون سرد و برفی و آسمان گرفته بود،اما بساط حسام و بهبودی 

ود و مشروب لیوانش را جرعه جرعه سر می گسترده و جور بود.بهبودی که راحت و آسوده درون مبل لم داده ب

کشید،گفت:دیدی حسام جان بی خود می ترسیدی؟فعال که اوضاع از همیشه امن و امان تره!خیال کردی سران 

مملکت می شینن و دست روی دست می گذارن و تماشا می کنن؟نه بابا،پدر این هوچی ها رو در می یارن.شلوغی 

دلشون.حقشه این به اصطالح ناراضی ها رو ببرن توی هندوستان و افغانستان ول کجا بود؟این مردم خوشی زده زیر 

 کنن،تا این قدر عافیت رو بدونن.تا بفهمن که قحطی و گرسنگی یعنی چه؟ 

حسام که سرش گرم بود پاسخ داد:می دونم بهبودی جان،اما خب،بشره دیگه،بشر هیچ وقت نمی تونه خوب و بدش 

 رو تشخیص بده. 

به میان حرفش دوید و گفت:به نظر من سیاست دولت از اول اشتباه بوده اینها به این مردم خیلی میدون  بهبودی

دادن.عوض اینکه فقر و بدبختی ممالک عقب افتاده رو نشون مردم بدن ،راه اروپا رو براشون باز کردن،خب 

و ندارن!حسام سر تکان داد و معلومه،مردم هم هوایی می شن!آخه همه که مثل من و تو جنبه ندارن،فرهنگش

گفت:راستش بهبودی جان،موضوعی که ناراحتم کرده اینه که اینها بچه های ما رو هم به بازی می گیرن و اونها رو 

شستشوی مغزی می دن.مثال همین رشید من،این رشید بی شعور هم تازگی از این حرفهای بی سر و ته یاد گرفته و 

 دایم با من بحث می کنه. 

ودی گفت:اصال بهش میدون نده،غلط کرده،اتفاقا این بچه ها براشون شکار خوبی هم هستن.چون از محرومیت و بهب

سختی چیزی نمی دونن،فقط با یک مشت اراجیف و حرفهای مزخرف احساساتشون به جوش می آد و می شن 

 انقالبی. 
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رفهای آنان نشنیده بود،از دیدن بساط عیش و در این هنگام رشید به طور اتفاقی وارد پذیرایی شد گرچه چیزی از ح

نوشی که در برابرشان پهن بود،رو ترش کرد و با سالم کوتاهی به بهبودی از پدرش پرسید:بابا جان من می رم خونه 

 ی دوستم،شب هم شاید نیام. 

تفاده ازش اس حسام در پاسخ گفت:تو چرا با مامانت اینها نرفتی اسکی؟حیف اون هوای تمیز کوهستانی نیست که

نمی کنی و می چپی توی خونه؟رشید بدون اینکه پاسخ بدهد خداحافظی کرد و رفت.بهبودی که از طرز رفتار پسر 

حسام خوشش نیامده بود گفت:ببینم حسام جان،این پسر تو تربیت و ادب هم یادش رفته؟این چه رفتار زشتی بود 

قعا ازت معذرت می خوام،راستش خودم هم نمی دونم چه که با من داشت؟حسام که شرمنده شده بودجواب داد:وا

 کار کنم،تصمیم دارم امسال که درسش تموم می شه،به بهانه ی فوق لیسانس بفرستمش خارج؛البته اگه زورم بچربه. 

 بهبودی گفت:بزن توی سرش،غلط کرده ،تقصیر توئه که بهش هیچی نمی گی.

:آخه بهبودی جانتو که پسر نداری تا بدونی پسرها چقدر سرسخت و حسام از سر استیصال نگاهی به او کرد و گفت

یکدنده هستن.تو صاحب دو تا دختر گل هستی که هر دو تاتوشون هم شوهر کردن و رفتن،برای همین هم مشکالت 

 منو نمی فهمی. 

عتنا به حرفها و بهبودی پاسخی نداد اما از پنجره رشید را دید که روی برفها سر می خورد و می رود.رشید بی ا

حرکات آنها مثل همیشه راهی خانه ی عماد شد.احساس دلتنگی می کرد.مدتها بود که دل گرفته و غمگین 

بود.خوشحال بود که مشغول درس و تکالیف دانشگاه است.و گرنه امکان داشت از بیکاری و فکرهای جوراجور 

او دردسر شده بود،چون وقتی از جلو خانه ی عماد می دیوانه شود.سوار اتومبیلش شد ،این اتومبیل لعنتی هم برای 

گذشت،مثل وصله ی ناجوری بود که توجه همه را،از بچه های کوچه گرفته تا اهالی خانه،جلب می کرد.دلش می 

خواست اتومبیل ساده تر و ارزان قیمت تری داشت که آن قدر به چشم این و آن نیاید،اما محبت بی دریغ پدرش 

ه هر سال مدل اتومبیلش تغییر کند و بیشتر باعث جلب توجه این و آن شود.او چند بار تصمیم باعث شده بود ک

گرفت پیاده راه بیفتد و نیمی از راه را با تاکسی برود،اما حال پیاده روی و معطلی تاکسی را نداشت.عادت به سرما و 

رو،با آن راهی منزل عماد شد.دوستان عماد سوز زمستان نداشت و اتومبیل گرم و راحت خودرا ترجیح می داد،از این 

که البته حاال دوستان او هم محسوب می شدند،خیلی سربه سرش می گذاشتند.می گفتند ما انقالبی اشرافی 

ندیدیم!نکنه جاسوسی!مبادا خبر براشون ببری که بی سر می شی!و خالصه خیلی از این شوخی ها با او می 

ما کم کم به این روابط عادت کرده بود و در دل به آنها حق می داد.از سویی می کردند.شاید اوایل ناراحت می شد ا

فهمید که با او مانند یک فرد فرعی و حاشیه ای برخورد می کنند و هرگز در نشست های خصوصی و ویژه ی 

ن نیستو از خود،راهش نمی دهند.برای رشید مهم نبود که او را از خود بدانند چون خودش هم می دانست که از آنا

تفکر و باورهایشان فرسنگها دور است.به هر حال دوست داشت مرتب به خانه ی عماد برود.در خانه ی او احساس 

گرما و صمیمیت بیشتری می کرد.مادر عماد غذاهای ساده،اما داغ و خوشمزه برایشان می پخت.با اینکه شهریه ی 

ره شان همیشه برای همه باز بود.رشید هم بدون کوچک ترین عماد دو ترم عقب افتاده و آن را نپرداخته بودند،سف

 رودرباستی و شرمی هر وقت می خواست وارد خانه ی آنان می شد و هر چه دلش می خواست می خورد. 

با وجود تمام حرفها و سخنان دکتر ساعی و با وجود روشن شدن خیلی از مسائل اجتماعی،باز هم در مخیله ی رشید 

در عماد آنقدر بی پول باشد که نتواند شهریه ی دانشگاه را به موقع بپردازد.یک بار که از روی نادانی نمی گنجید که پ

به عماد پیشنهاد کمک مالی کرده بود،با واکنش بسیار تند او روبرو شده بود،بنابر این دیگر جرئت نمی کرد حرفی 
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ی خوردند.البته این کارش هم چندان مورد تائید بزند.گاهی سر راه یک جعبه شیرینی یا کیک می خرید که بچه ها م

 دکتر ساعی واقع نمی شد. 

عماد مجبور بود پس از پایان تحصیل دانشگاهی به خدمت سربازی برود،اما خوشحال بود که پس از آن می تواند کار 

کان داشت.برادرش اشکند و پول در بیاورد.برای رشید رفتن به سربازی و یا پیدا کردن کار چندان معنا و مفهومی ن

بدون انجام دادن خدمت سربازی به امریکا رفته بود و او هم ،بدون شک می توانست از زیر خدمت سربازی شانه 

خالی کندو بی دغدغه به کاری سرگرم شود.او از دیدن شور و اشتیاق عماد به سبب ورود به مرحله ی دیگری از 

ت اینکه این گونه چیزها او را خوشحال نمی ساخت.حسرت زندگیش،تعجب می کرد و گاهی حسرت می خورد.حسر

اینکه دیگر از زندگی روزمره و همیشگی خودش نمی توانست لذت ببرد.بیشتر اوقات احساس گناه می کردو غیر از 

مشکلی که تنها خودش از آن خبر داشت و وجودش را می سوزاند ،دچار دوگانگی و سردرگمی شده بود.دیگر نمی 

ندگیش لذت ببرد،نمی توانست از امکانات بی شماری که در اختیارداشت استفاده کند.از سویی متعلق به توانست از ز

هیچ طبقه ی دیگری هم نبود.احساسی درونی و سرچشمه گرفته از اعماق قلبش او را به سوی طبقه ای سوق داده بود 

ر این خودش را به دست رخدادهای زندگیش که با تمام وجود به آن طبقه دل بسته بود ولی از آن طبقه نبود.بناب

سپرده بود و سعی می کرد کمتر در مورد موجودات و یا آینده اش فکر کند.نتیجه ی این کارش دوری هر چه بیشتر 

او از خانواده اش بود.مه بانو کم و بیش در قید و بند چگونگی رفتار پسرهایش و تربیت آنان بود،البته تا زمانی که 

احتیاج به کمک و راهنمایی داشتند.مه بانو همیشه سعی می کرد بهترین پرستارها و بهترین مربی ها  کوچک بودند و

را برای بچه هایش استخدام کند و آنان را به بهترین و ممتازترین مدارس شهر می گذاشت.دلش می خواست بچه 

ان نمی داد.از سویی تصور می هایش تربیت اشرافی داشته باشند.اما در این اواخر تعصبی در این موارد نش

کردپسرهایش بزرگ شده و به ثمر رسیده اند و اگر تذکر و یادآوری های حسام نبود،به هیچ وجه متوجه تغییر 

اخالق رشید نمی شد.زمانی هم که احساس کرد حرف های شوهرش حقیقت دارد،آن قدر حال و حوصله نداشت که 

مین قدر که می دید مورد احترام اوست و از دستورهایش تخطی نمی با پسرش گفت و گو و یا او را نصیحت کند.ه

 کند،راضی بود. 

 

__________________ 

رشید هرگز زیر بار حرف های پدرش نمی رفت،حتی اگر بحق بود،اما جرئت رویارویی و مخالفت با مادرش را،دست 

سال داشت آزادتر و راحت بزرگ شده  کم در ظاهر نداشت.پسر کوچک حسام که اکنون در حدود چهارده پانزده

بود.مه بانو از سختگیری هایی که در مورد تعلیم و تربیت دو فرزند اولش اعمال می کرد،دست برداشته بود و 

 پسرک نوجوان بدش نمی آمد که نزد اشکان برود و دوره ی دبیرستان را در خارج تمام کند. 

عذاب آورتر بود.از عشقی که در دل داشت با احدی نمی توانست  اما وضعیت مرجانه به مراتب از دیگران بدتر و

حرفی بزند،زیرا اشکان به او سفارش اکید کرده بود که به کسی چیزی نگوید.مرجانه دور از معبودش بود و امکان 

خت وهیچ گونه تماسی را با او نداشت.فقط هر روز که می گذشت،کنجکاوتر و دیوانه تر ،چشم به دهان مه بانو می د

تا مطلع شود که اشکان چه می کند و حال و روزش چگونه است.البته دورادور و از گوشه و کنار می توانست خبردار 

شود ،چون جسارت آن را نداشت که از خود مه بانو حال و وضع اشکان را بپرسد،می ترسید که رازش بر مال شود و 

ل به درس خواندن نمی داد.هوش و حواسی نداشت که اشکان برای همیشه او را ترک کند.آن سال به هیچ وجه د
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بتواند درس بخواند.خواهرش گلناز فارغ التحصیل شده بود و در بیمارستان کار می کرد.خواهر دیگرش هم بچه دار 

 شده بود و در طبس با شوهرش زندگی می کرد.نرگس و عباس هم مثل همیشه مشغول کار و زندگی خود بودند. 

ز رفتار و حرکات مرجانه عادت کرده بود گویی از او دل بریده بود.با وجود زیبایی ظاهرش ،آن نرگس دیگر به طر

قدر سردی و تکبر از او دیده بود که کمتر به سویش می رفت و بندرت با او صحبت می کرد.با اینکه خواستگاران 

د و با تندی و خشونت جواب رد می داد.از خوبی برای مرجانه پیدا شده بود،اما او با دیده ی نفرت به آنها نگاه می کر

سویی هر بار هم که نرگس نزدمه بانو می رفت و از او می خواست که دخترش را نصیحت کند تا تن به ازدواج 

بدهد،مه بانو او را از این کار منع می کرد و می گفت که مه بانو هنوز کوچک است و باید درس بخواند.این موضوع 

 ان شده بود و او از حمایت و پشتیبانی خانم خانه احساس راحتی و امنیت می کرد.باعث دلگرمی دختر جو

مرجانه آن قدر بزرگ شده و قد کشیده بود که تمام لباسهای مه بانو را که دیگر نمی پوشید و استفاده نمی کرد بی 

ه لذت می برد و بر غرور و دریغ در اختیار او قرار می داد،به تن می کرد و از زیبایی و برازندگی خودش در آین

تکبرش فزوده می شد.هنگامی که به دبیرستان می رفت،نگاههای تحسین آمیز این و آن به او می فهماند که از چه 

زیبایی شگفت آورو چه جذابیت خاصی برخوردار است.او تنها با تکیه بر جوانی و زیباییش می توانست به وصلت با 

 این رو ،روزها و شبهایش را به انتظار باز گشت مرد مورد عالقه اش به سر می آورد.  پسر اربابش امیدوار باشد ،هم از

زمستان نیز گذشت و بهار با تمام زیبایی و سرسبزیش فرا رسید.فصل بهار در باغ حسام ،رنگ و بو و حال و هوای 

فره اغ را زینت می بخشیدند.سدیگری داشت.یاسهای زرد و گلهای بید مشک با شتاب رشد می کردند و گُله به گُله ب

ی هفت سین مه بانو،مثل هر سال ،با تشریفات مخصوص به خودش چیده شد،و دید و بازدیدها نیز به روال هر سال 

به انجام رسید.حسام هر سال در مورد عیدی دادن به خدمه ی منزل دست و دلبازی خاصی نشلن می داد.آن سال هم 

ه به عباس و نرگس،عیدی کالنی داد و مه بانو نیز یک گردنبند طالی ظریف به به تمام کارگران خانه اش ،از جمل

 گردن مرجانه انداخت. 

در یکی از روزهای عید که مه بانو روی تاب وسط باغ نشسته بود و آرام آرام چای می نوشید،حسام با دو شاخه گل 

نه در چشمهای اوچشم دوخت.مه بانو گلها شب بوی سفید در کنار او نشست.گلها را به همسرش تقدیم کرد و عاشقا

 را گرفت و گفت:حسام چایی می خوری؟ 

حسام که فکرش جای دیگری بود،بدون اینکه حرفی بزند با سر پاسخ منفی داد و مه بانو پرسید:می شه بگی تو چه 

 فکری هستی؟باز هم مثل اینکه کشتی هات غرق شده؟ 

:مه بانو جان دلم شور می زنه.از بس خبرهای ناجور از این طرف و اون چشمهای حسام ناگهان پر از اشک شد و گفت

طرف می شنوم،می ترسم وضعیتمون به هم بخوره،می ترسم دیگه نتونیم این طور راحت زندگی کنیم و خوش 

 باشیم. 

حرانگیز ل سمه بانو با بی حوصلگی پاسخ داد:بازم شروع کردی،بابا جون خیالت راحت باشه،هیچی نمی شه،تازه به قو

 اگر هم طوری بشه می ریم خارج زندگی می کنیم. 

حسام به تندی پاسخ داد:نه نه ،ما نمی تونیم خارج زندگی کنیم،آخه چطوری دلت میاد اینجا رو ول کنی و بری خارج 

،نه من این کارو نمی کنم.من می خوام توی این خونه،توی مملکت خودم،توی اون مجتمع کشت و صنعت 

گی کنم نه جای دیگه.!مه بانو اخم کرد و نگاه مالمت باری به شوهرش انداخت و گفت:ببینم ،اگه من هم خودم،زند

 باهات باشم باز هم نمی تونی اونجا زندگی کنی؟ 
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حسام با دسپاچگی گفت:این چه حرفیه که می زنی،تو بهشت من و سرزمین موعود منی،خب معلومه که من با تو در 

 ا ترجیح می دم در کنار تو ،توی این آب و خاک زندگی کنم! هر جای دنیا خوشم،ام

مه بانو دوباره گفت:فعال که توی این خونه و توی این همین آب و خاک در کنار من هستی،بهتره دیگه این حرفهای 

 مایوس کننده رو نزنی و دم رو غنیمت بدونی. 

بود.مه بانو ،برای اینکه فکر او را منحرف کند  حسام سکوت کرد و حرفی نزد،اما دلش ماالمال از غم و نگرانی

 ،پرسید:راستی حسام ماشین جدیدی رو که حامد برای سحرانگیز خریده دیدی؟ 

حسام به سرعت برق از جا جهید و گفت:ماشین؟کدوم ماشین؟نکنه رفته مثل اونی که من برای تو خریدم ،برای زنش 

 گرفته؟ 

 ست حدس زدی ،منتها یک رنگ دیگه!مه بانو خنده ی بلندی کرد و گفت:در

 حسام مثل بچه ها پرسید:چه رنگی؟تو رو خدا زودتر بگو چه رنگی براش خریده؟ 

 مه بانو با خوشحالی پاسخ داد:سفید ،سفیدش رو براش خریده؛آخه رنگ مشکیش گیرش نیومده. 

صی بوده فقط یکی وارد حسام خنده ی پیروزمندانه ای کرد و گفت:می دونستم،آخه رنگ مشکی اون اختصا

 شده،خوشحالم که در این مورد توی پوزش خورد! 

 مه بانو با رضایت پاسخ داد:آره،شنیدم خیلی هم گشته و خیلی هم سفارش کرده اما گیرش نیومده بوده. 

 اشینحسام با غرور گفت:حامد منتظره من کج راه برم اونم بره راست راه برم اون هم بره،ماشین بخرم،زود بخره،م

 بفروشم زود بفروشه،و... 

مه بانو به میان حرفش دوید و گفت:حامد حسود زندگیه توئه،هر چی هم که خودش داشته باشه باز خیال می کنه 

 چیزی که تو داری بهتر و مرغوبتره!آدم از کارهای این مرد گنده خنده اش می گیره. 

 ه کلی عوض شد. سپس زن و شوهر هر دو زدند زیر خنده و جو فکری حسام ب

اما جو کشور و جوی که در میان مردم عادی جامعه به وجود آمده بود عوض نشد و همچنان در حال تغییر و 

دگرگونی بود.بهار هم با تمام زیبایی و سرسبزیش به پایان رسید.اگر آن تابستان مه بانو تصمیم نداشت عروسی 

واست تمام تابستان را به مسافرت برود.اما یادآوری و کنایه پسرش را در خانه به راه اندازد،بدون شک دلش می خ

های سحرانگیز مبنی بر فراوانی خواستگاران شعله،مه بانو را بر آن داشت که زودتر در این مورد اقدام کند.در سفر 

عد را به بآخری که دو خانواده با یکدیگر رفتند،مه بانو عقیده ی اشکان را درباره ی شعله پرسیده و او هم موضوع 

ها موکول کرده بود.البته اشکان تصور نمی کرد که مادرش به این زودیها دست به کار شود و روحش هم خبر 

نداشت که چه نقشه ای برایش کشیده اند.اما منافع دو خانواده این طور اقتضا می کرد که شعله هر چه زودتر زن 

 ی نشاند. اشکان شود و مه بانو مثل همیشه حرف خود را به کرسی م

از این رو در اوایل تابستان مه بانو دستور داد که تمام پرده های خانه را عوض کنند.درست مثل خانه تکانی عید،تمام 

منزل را زیر و رو و تمیز کردند و برق انداختند.چلچراغ های بزرگ کریستال را با زحمت فراوان از سقف پایین 

ه سقف آویزان کردند.تابلوها یکی پس از دیگری تمیز و براق شدند و آوردند،گردگیری کردند،شستند و دوباره ب

 خانه آماده ی برگزاری یکی از بزرگترین و باشکوه ترین عروسیها شد. 

اوایل مرجانه از چگونگی تمیز کردن خانه مطلع نبود.هرچند تعجب می کرد که مه بانو چرا در این وقت سال هوس 

ه هوسها و خواستهای خانم خانه پیش بینی کردنی نبود،این بار هم اقدامات او را خانه تکانی کرده است،از آنجا ک



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 6  

 

ناشی از هوسهای او می پنداشت اما از صحبتها و حرفهایی که میان مه بانو و حسام رد و بدل می شد و یا گفت و 

ه می خواست بشنودهای تلفنی کم کم دستگیرش شد که موضوع درمورد ازدواج اشکان و بسیار جدی است.دلش ن

گوشهایش اعتماد کند و دلش نمی خواست حرفهای مه بانو را جدی بگیرد.چنان آشوبی در درونش پدید امد که نمی 

توانست لب به چیزی بزند.روزهای متمادی همچنان گرسنه و سرگردان به گوشه ای خیره می شد و حرف نمی 

ضرب مردود شده بود.اما مه بانو آن قدر سرگرم  زد.بدتر از همه که آن سال نتوانسته بود درس بخواند و یک

کارهای خودش بود که چندان اعتنایی به این موضوع نمی کرد.تنها کورسوی امید که در دل مرجانه روشن بود این 

بود که اشکان تن به این ازدواج ندهد.با گذشت روزها دختر جوان آن قدر این امید کوچک را در دل پرورانده بود 

اورش شد که این ازدواج سر نخواهد گرفت.مگر نه اینکه اشکان به او گفته بود که دوستش دارد؟مگر نه که کم کم ب

اینکه در روزهای آخر اقامتش از غشق سوزانش به وی صحبت کرده بود؟مگر نه اینکه شعله را سوسک سیاه نامیده 

اشکان تن به این وصلت دهد.مرجانه این راز بود و گفته بود که از دخترهای مثل او بدش می آید؟نه،امکان ندارد که 

 را در سینه پنهان کرده و بی صبرانه و دیوانه وار منتظر آمدن اشکان بود.

روابط مرجانه با رشید همچنان تیره و تار بود.شاید ماهها بود که چشمش به رشید نیفتاده و او را ندیده بود.بعد 

 تابی نشود و چهره ی عبوس و اخم آلود او را نبیند. ترتیبی می داد که هرگاه رشید در خانه بود،آف

سرانجام تیرماه بود که خبر رسید اشکان به زودی به ایران می آید.مرجانه با خودش فکر می کرد که آمدن اشکان 

پا  هچه جنجالی به پا خواهد کرد.فکر می کرد که به مجرد ورود او به خانه و اعالم مخالفتش به این ازدواج،چه بلوایی ب

می شود.مه بانو چقدر عصبانی خواهد شد و چه کشمکشی در خواهد گرفت.آن گاه چشمهایش را می بست و در 

رویاهایش می دید که عاقبت این جنگ و جدال پایان می گیرد و آنان مجبور می شدند به خواست پسرشان تن دهند 

وسی می دید که دست در دست اشکان،از پله و به آرزوهای او جامه ی عمل بپوشانند،و سپس خودش را در لباس عر

های منزل حسام باال می روند و در اتاقی که مه بانو برایشان در نظر گرفته،در برابر دیدگان همه،بخصوص چشمهای 

حسود شعله،آن دو را با یکدیگر تنها می گذارند.مرجانه وقتی در دنیای آرزوهایش به این صحنه می رسید،دقایق 

را می بست و قطره های اشک از میان مژگان بلند و پلکهای بسته اش بر گونه هایش جاری می طوالنی چشمهایش 

شد.مرجانه در آن هنگام در رویاهایش ،جایی برای نرگس و عباس نمی دید.مرجانه در آن هنگام بکلی پدر و 

عباس چه جایگاهی مادرش را به دست فراموشی می سپرد و نمی دانست که در جشن عروسی او و اشکان ،نرگس و 

 خواهند داشت و به چه کاری مشغول خواهند بود؟!

__________________ 

به سفارش مه بانو ،شعله لباس عروسیش را از پاریس خرید و همراه خود به ایران آورد.مه بانو به او گفته بود که 

انان حاضر در عروسی را خیره بهترین و گرانترین لباس عروس را که وجود داشت بخرد،لباسی که چشم تمام میهم

کند .برای خرید جواهرات و آینه و شمعدان و غیره،قرار شد تا آمدن شعله صبر کند.اشکان در بدو ورودش؛موضوع 

ازدواج را چندان جدی نگرفته بود،اما وقتی که دید مادرش تمام نیروی خود را برای این کار بسیج کرده و از قبل 

تن به قضا داد و در این مورد حرفی نزد.اما وقتی که خوب فکرهایش را کرد ،بهتر دید همه چیز را آماده کرده است،

که در این مورد با مادرش بطور جدی گفت و گو کند.روزی که با مه بانو مشغول نوشیدن چای بودند رو به مادرش 

 کرد و گفت:مامان جان به نظر شما درسته که من به این زودی ازدواج کنم؟ 
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ه ته دلش از نارضایتی اشکان واهمه داشت و می دانست که او در این مورد جدی نیست گفت:ببین اشکان مه بانو ک

جان،تو چندین ساله که رفتی خارج و جز عیاشی و دختربازی کاری نکردی،درسهایت که همه نیمه کاره مونده و 

فارغ التحصیل شده.در ثانی تو  واحدها رو هم پاس نکردیفدر حالی که رشید که دو سال از تو کوچکتره امسال

 پارسال با این دختره گرم گرفتی و وعده و وعید بهش دادی.... 

 اشکان به میان حرف مادرش دوید و گفت:نه مامان،اشتباه می کنین ،من هیچ وعده و وعیدی به اون ندادم. 

 مه بانو با تندی پاسخ داد:وسط حرف من ندو،خوب گوش بده.ببین چی می گم. 

ان سکوت کرد و مه بانو ادامه داد:به هر حال ،ما با همدیگر دوست هستیم،تو باید مراعات این موضوع را می اشک

کردی،باید می دونستی که شعله دختر یک غریبه نیست که باهاش الس بزنی و بعدش هم ولش کنی.تازه در اطراف 

خانواده ی سرشناس و پولداریه،جهاز فراوون  ما بهتر از اون دختر پیدا نمی شه،هم پدرش مالداره و هم مادرش از

داره،خودش هم خوشکل و هنرمنده،به نظر من هیچ عیب و ایرادی نداره و برای تحکیم روابطمون این ازدواج 

مناسبه.کمی مکث کرد و سپس سخنانش را پی گرفت:بخصوص که پدر حامد داره می میره و خدا می دونه که چه 

 می رسه،خدا می دونه!  ثروتی به پدر زن آینده ی تو

اشکان سکوت کرد و به فکر فرو رفت.ازدواج برای او به منزله ی پایان آزادی و عیاشیهایش بود.از سویی،از شعله 

هم بدش نمی آمد و او را دختری جذاب و با کالس تشخیص داده بود.به هر حال ،چون هوش و حواسش نزد مرجانه 

ت و به سوی ته باغ به راه افتاد.هنگامی که به آن سو می رفت،با خودش فکر و ساعت قرارش با او بود،از جا برخاس

کرد که تا آمدن شعله یکی دو هفته ای وقت دارد،شاید بتواند نظر مادرش را عوض کند و همینکه از دور چشمش به 

از  فراموش کرد .پیشلباس سبز رنگ مرجانه افتاد که در منار دیوار و در پناه درخت ایستاده بود،بکلی همه چیز را 

آن،دوبار دیگر مرجانه را دیده بود.مرجانه که نه در زمین ،بلکه در آسمانها راه می رفت،دیوانه و شیدا،منتظر 

کوچکترین اشاره ی اشکان بود تا خود را به او برساند.در مالقاتی که با همدیگر داشتند،اشکان به او گفته بود که 

واج کند و به زودی موضوع را با مادرش در میان می گذارد.آن روز هم مرجانه هرگز دلش نمی خواهد با شعله ازد

هم منتظر و نگران ایستاده بود تا بفهمد آیا اشکان موضوع را با مه بانو مطرح کرده است یا نه؟از نظر اشکان مرجانه 

و  ه مرجانه روز به روز شکفته تربه االهه ی زیبایی می مانست که همانند او در دنیا پیدا نمی شد.او متوجه شده بود ک

زیباتر می گردد.آن روز بخصوص اشکان و مرجانه در پرت ترین گوشه ی باغ مانند دو دلداده ی فارغ از تمام دنیا،به 

راز و نیاز مشغول شدند.اشکان خودش هم نمی دانست که چه کار می کند.او فقط می دانست که از مرجانه خوشش 

طور شده است او را به چنگ بیاورد مثل تمام دخترانی که با آنان دوست بوده،و پس از آمده و دلش می خواهد هر 

گذشت زمان،آنان را به دست فراموشی سپرده بود.اشکان در آن دیدتر به مرجانه گفت به مه بانو گفته است که 

نان با شنیدن پای عباس حاضر به ازدواج با شعله نیست و همین یک جمله دنیای مرجانه را عوض کرده بود.آن روز آ

بسرعت از یکدیگر جدا شدند ،اما اشکان به مرجانه قول داد که هرچه زودتر در جای دنج و مطمئنی همدیگر را 

مالقات خواهند کرد.روزهای شور و التهاب و انتظار مرجانه فرا رسیده بود.هر روز که می گذشت او منتظر واکنش 

ال تعجب مشاهده می کرد که خانم خانه مثل همیشه با او روبرو می شود و شدیدی از جانب مه بانو بود،اما در کم

سخن می گوید.مرجانه با خودش فکر می کرد پس چرا اشکان زودتر موضوع را با مادرش در میان نمی گذارد و 

 نانامروز و فردا می کند؟او دلش می خواست پیش از آمدن شعله موضوع عشق او و اشکان افشا و مقدمات عروسی آ

فراهم شود.انتظار او آن قدر طول کشید تا سرانجام خبر آمدن شعله به گوشش رسید.آتش حسادت و انتقام تمام 
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وجودش را می گداخت..چقدر از شعله متنفر بود ،چقدر از تکبر و غرور و نگاه تحقیر آمیزش احساس انزجار می 

ال پیچ کند و به او بگوید که هرچه زودتر ماجرا کرد.شهامت آن را نداشت آن طور که دلش می خواهد اشکان را سو

را با پدر و مادرش در میان گذارد.هر بار با دیدن او گویی الل می شد و آنچه را قصد گفتنش را داشت فراموش می 

کرد.تا اینکه روزی خبردار شد مه بانو و حسام ،همراه اشکان ،برای دیدن شعله گفت و گو به خانه ی حامد می 

نیدن این خبر قلبش به تپش افتاد،به طوری که احساس می کرد هرآن ممکن است قلبش از سینه بیرون روند.با ش

افتد.چهار ستون بدن نحیف و الغرش می لرزید.حتی یک درصد هم نمی توانست به اعتمادی که به اشکان داشت 

.دو ای حفظ ظاهر است و بسشک کند،بنابر این باز هم تصور کرد که تمام این کارها تشریفاتی بیش نیست و بر

خانواده ،آنگونه که احتمال می دادند ضمن صحبتها و گفتگوهایشان برای برگزاری مراسم ازدواج روی تمام مسائل 

توافق کردند.اشکان با دیدن شعله،با آرایش جدید موها و لباس بسیار خوش دوخت و زیبایی که پوشیده بود،گل از 

گیسوان بافته شده ی دخترجوان که با روبانهای رنگی به طرز بسیار زیبایی ترکیب گلش شکفت و با عالقه ی تمام به 

شده بود،چشم دوخت.وقتی شعله را می دید و با او حرف می زد ،به تفاوت فاحشی که در رفتار و طرز سخن گفتن او 

از زیباترین و با مرجانه وجود داشت،پی می برد و برای لحظه ای از خودش شرمنده می شد در حالی که یکی 

ثروتمندترین دختران تهران را برایش نامزد کرده اند و به زودی با او پیوند زناشویی خواهد بست،با دخترکارگر 

 خانه شان روابط عاشقانه برقرار کرده است. 

آن شب ضمن گفت و گو شام بسیار مفصلی هم صرف کردند و شعله مجسمه ی بسیار زیبایی را که ساخته و پرداخته 

ی دستهای هنرمند خودش بودبه مه بانو تقدیم کرد.قرار شد که طبق رسم معمول،مراسم عقدکنان در خانه ی 

 عروس برپا شود و تصمیم گرفتند عروسی را هم در باغ بزرگ حسام برپا کنند. 

ند او رگشتمرجانه آن شب تا صبح مژه بر هم نزد.وقتی که اشکان و خانواده اش ساعتها پس از نیمه شب به منزل ب

هنوز بیدار بود و حتی بعد از خوابیدن آنان باز هم خواب به سراغش نیامد.تا اینکه دمدمه های صبح همراه با نسیم 

خنکی که با بوی یاس های سپید همراه بود و صورتش را نوازش می داد،به خواب رفت.ویکی از قشنگترین روزهای 

ش را در لباس بلند و سفید عروسی دید که به سوی اشکان پر زندگیش را خیلی زنده و آشکار در خواب دید.خود

می کشد مثل پرنده ای پرواز می کرد و باد دامن بلند پیراهنش را به بازی گرفته بود ،تور سفید و بسیار زیبایی 

ه ب گیسوان طالیی و پرپشتش را مهار کرده بود و او شاد و خندان در آسمان صاف و آبی ،پرواز می کرد تا خودش را

 اشکان برساند. 

هر چند در این هنگام براثر سرو صدای بیرون از خواب پرید،خوابی را که دیده بود به فال نیک گرفت و منتظر و 

مشتاق چشم به پنجره ی اتاق اشکان دوخت تا شاید باز شود و خبری از او بگیرد.انتظارش تا ظهر طول کشید زیرا 

داز ظهر،در حدود ساعت دو ،مه بانو از ساختمان بیرون آمد،اما باز هم از اشکان خسته و کوفته در خواب بود .بع

اشکان خبری نشد.کاسه ی صبر مرجانه دیگر لبریز شده بود.یک ساعت دیگر هم صبر کرد اما انتظارش بیهوده 

ید شبود.صدای شاهین،پسر کوچک مه بانوبا چند پسربچه ی دیگر از استخر به گوش می رسید،مرجانه حتی رفتن ر

 را هم از خانه دید،اما هیچ خبری از اشکان نبود،تصمیم گرفت هرطور شده است سری به خانه شان بزند. 

رفت و آمد او به آن ساختمان در باغ امری عادی و پیش پا افتاده بود،بنابر این بدون اینکه توجه کسی را جلب کند 

و پذیرایی پایین کسی نبود صدایی از آشپزخانه می  وارد آن شد.بدنش از شدت ترس و نگرانی می لرزید.در سرسرا

آمد که مرجانه حدس زد مادرش در آنجاست.خیلی آرام از پله ها باال رفت.او بارها و بارها این پله ها را پیموده و 
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ر د وارد اتاق خواب مه بانو شده بود.این بار هم یک راست به سوی اتاق مه بانو رفت و به بهانه ای در آن را به صدا

آوردتا اجازه ی ورود بگیرد.می دانست که مه بانو از خانه خارج شده است.اما فکری جز این به مغزش نرسید.براثر 

کوفتن در ،ناگهان در اتاق اشکان باز شد و او ،با دیدن مرجانه،شگفت زده گفت:اوا تویی؟مگه نمی دونی مامان از 

شکان شاد شد ،لبخندی زد و گفت:راستش ،یک کار کوچکی خونه بیرون رفتن،کاری داشتی؟دختر جوان از دیدن ا

 داشتم.من نمی دونستم مه بانو خانم نیستن. 

اشکان که لباس خانه به تن داشت جلو آمد و به او لبخندی زد سپس دستش را گرفت و گفت:خب چطوری خانم 

 کوچولو ،حالت خوبه؟ 

خی بدهد و اشکان ادامه داد:چه لباس قشنگی پوشیدی.البته مرجانه بی اختیار و لرزان دوباره خندید و نتوانست پاس

 تو هرچی بپوشی بهت می آد.چون خوشکلی. 

مرجانه مثل همیشه ،الل شده بود.هزاران هزار پرسش و خواسته در درونش تلنبار شده بود که بر زبانش جاری نمی 

سخنان فریبنده ی خود ادامه می  گشت.همچنان مات و مبهوت به اشکان چشم دوخته بود.اشکان ضمن اینکه به

 داد،دخترک را آرام آرام به طرف اتاق خودش کشاند و به سرعت در را بست. 

از هفته ی بعد رفت و آمد سحرانگیز و شعله به خانه ی حسام شروع شد.یا مه بانو و اشکان به خانه ی آنان می رفتند 

مه بانو اصرار عجیبی داشت که حلقه های عروس و و یا بر عکس.برنامه ی خریدشان گویی پایان ناپذیر بود.

دامادشبیه هم باشد و سحرانگیز هم معتقد بود که چنین چیزی ممکن نیست،چون حلقه ی عروس سنگهای بیشتری 

دارد که شایسته ی دست داماد نیست.هرچند شعله و اشکان هرطور که دلشان می خواست خرید می کردندو همه 

ود،پیشنهادها و حرف و حدیثهای جانبی همچنان ادامه داشت.آنان پیش از سه هفته چیز با سلیقه ی خودشان ب

فرصت داشتند تا همه ی مقدمات عروسی را فراهم آورند،کارتها را چاپ و پخش کنند.حسام با دست و دلبازی 

و داماد تا  عجیبی ،عالوه بر تمام مخارج عروسی ،مقدارزیادی گل سفارش داده بود تا در تمام مسیر حرکت عروس

ورود به اتاق خوابشان سبدهای یکدست و یک شکل گل چیده شود.باغ را بسیار تمیز و آراسته ،آماده ی پذیرایی 

میهمانان کرده بودند.برای آن روز تعداد زیادی صندلیهای یک شکل و راحت سفارش داده شده بود که در تمام باغ 

استخر قرار می دادند و میز بزرگ پیش غذا و میوه را زیر چیده می شد.مثل همیشه میزهای شام را در اطراف 

آالچیق می چیدند.بیش از سی خدمتکار از میهمانان پذیرایی می کردند که هرکدام وظیفه ی خاص خود داشتند و 

ال مکامال با آن آشنا بودند.البته داخل ساختمان هم برای پذیرایی از میهمانانی که ترجیح می دادند راحت تر باشند کا

آماده بود.مه بانو برای آرایش عروس از آرایشگر خود وقت گرفته بود و همه ی کارکنان آرایشگاه دو روز تمام 

 وقت در اختیار مه بانو و عروس خانم و میهمانانش بودند. 

همه چیز به خوبی و راحتی پیش می رفت.در میان درختان هم چراغهای رنگی مخصوص نصب کرده و یک ارکستر 

ی و یک ارکستر ایرانی با چندین خواننده ی مشهور دعوت شده بودند تا بزم عروسی را گرم تر و پرشورتر خارج

سازند.لباسی که مه بانو برای عروسی پسرش سفارش داده بود سرتاسر مروارید دوزی شده و در نوع خود بی نظیر 

نه ی مشکی و براق لباس ،با مرواریدهای ریز بود.چندین دوزنده و طراح بیش از سه ماه روی آن کار کرده بودند.زمی

و درشت سفید که به تناسب روی آن کار شده بود،پیراهنی چشمگیر و در نوع خود بی نظیر به وجود آورده 

بود.سحرانگیز نمی دانست مه بانو در شب عروسی چه می پوشد،اما خودش لباس بسیار گرانبها از یکی فروشگاه 

و تصمیم داشت آن را بپوشد.البته او هم در این مدت بی کار نمانده و اتاق عقد  های معروف اروپا خریده بود
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دخترش را به شکلی بسیار زیبا آراسته بود.در منزل او هم شمار زیادی از دوستان نزدیک و اقوام دعوت شده و گرد 

 برای سبدهای گلهم آمده بودند که محفلشان خصوصی تر بود.حامد نیز همینکه فهمید حسام چه پول هنگفتی 

سفارشی داده است،به تقلید از او برای دور تا دور اتاق عقد دخترش از همان سبدهای گل سفارش داد،به طوری که 

 اتاق غرق گل می شد و جایی برای میهمانان باقی نمی ماند. 

 از کسانی سحرانگیز با محاسبه ی دقیق،فهرست اسامی دعوت شدگان به مجلس عقدکنان را طوری تهیه کرده و

دعوت به عمل آورده بود که هدایای قابل و گرانبهایی به دخترش می دادند.او غیر از مینا،خواهر حسام،و چند نفر 

دیگر که مجبور بود به دلیل نسبت نزدیکی که با داماد داشتند دعوت کند بقیه ی میهمانان را به خواست و نظر خود 

د و تمام خویشاوندان خود را برای جشن بزرگ و باشکوه عروسی پسر دعوت کرده بود.همه چیز به تقریب آماده بو

بزرگ حسام آماده کردند.رشید ناخواسته و ناآگاه،در مورد این عروسی نظر خوشی نداشت.چند روزی بود که بی 

ورد م جهت بسیار عبوس و نگران به نظر می رسید.با اینکه نمی دانست چه اتفاقی برای مرجانه افتاده است،باز هم در

او و اشکان کنجکاو و نگران بود.نمی دانست مرجانه با عروسی اشکان چه برخوردی می کند و اشکان با چه رویی 

دختر بی چاره را به حال خود رها می سازد و به دنبال زندگی خود می رود.مدتهای مدیدی بود که مرجانه را ندیده 

ل درونیش مجبور شده بود،چند تن از دوستانش ،از جمله عماد بود و از حال و روزگار او خبر نداشت او ،برخالف می

را به این عروسی دعوت کند.با خودش فکر می کرد که با ازدواج اشکان،دیگرباید خیالش را جانب مرجانه راحت 

شود،ولی این طور نبود و نوعی نا آرامی و دلشوره را در خود احساس می کرد.در هر حال مجبور بود مثل برادری 

در عروسی برادر بزرگترش شرکت کند.پس از آن کتک کاری کذایی با همدیگر حرف نزده و همچنان قهر  خوب

 بودند.مه بانو به این موضوع چندان اهمیت نمی داد و عقیده داشت آن دو سرانجام با یکدیگر آشتی خواهند کرد. 

می توانست روابط میان دو برادر را به حالت اما حسام در این باره حساسیت بسیار به خرج می داد و هر کارمی کرد ن

عادی برگرداند و آنان را آشتی دهد.رشید به هیچ وجه زیر بار نمی رفت و اشکان هم که کتک خورده بود،ادعا 

داشت رشید باید از او عذرخواهی کند.پس از مدتی سرانجام مه بانو میانجی شد و توانست اشکان را راضی کند که با 

شید به ماجرا خاتمه دهد.آشتی دو برادر موجب خوشنودی و راحتی خیال حسام شد.یک روز پیش بوسیدن صورت ر

از عروسی،شعله همراه مه بانو و سحرانگیزراهی آرایشگاه شدند تا مقدمات پاکسازی و آمادگی پوست عروس خانم 

آرایشگاه رفتند.هرجا می  را فراهم کنند و فردای آن روز نیز همگی برای آرایش سر و صورتشان همراه عروس به

رفتند همگان برای خوش آمد مه بانو ،به او می گفتند که از عروسش چیزی کم ندارد و همچنان زیبا و جوان مانده 

 است.او دیگر به این گونه تعریف و تمجیدها عادت کرده بود و آن را چیزی طبیعی و واقعی قلمداد می کرد. 

مشکی شعله را پشت سرش جمع کرده و با تاج بسیار زیبایی آراستند.لباس به سفارش مه بانو ،گیسوان بلند و 

عروس به تن او بسیار برازنده و شیک جلوه می کرد و گردن صاف و بلندش را در معرض دید همگان قرار می 

 هدهد.صورتش پس از آرایش مالیمی که با چیره دستی تمام انجام شده بود،به فرشتگان آسمان می مانست که همرا

لبخند شیرین و مغرورش،تصویری کامل و بی نقص از زیبایی خدادادی را در معرض دید قرار می داد.سحرانگیز 

مبهوت زیبایی دخترش شده بود و مه بانو با غرور به او نگاه می کرد.قرار بود مراسم عقدکنان ساعت چهاربعد از 

سیار جذاب و برازنده می نمود،با دسته گل قشنگی که ظهر برپا شود.داماد جوان که در لباس مشکی با پیراهن سفید ب

قرار بود به عروس هدیه کند،بیرون در آرایشگاه منتظر عروس بود.عاقبت هرطور بود توانستند سرساعت مقرر 

حرکت کنند.آنان با اتومبیل اهدایی پدر داماد که از اتومبیلهای گرانقیمت و آخرین مدل سال بود و آن را با گلهای 
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خوشرنگ و به شکل بدیع اراسته بودند،در حالی که خود داماد رانندگی آن را برعهده داشت،راهی خانه ی طبیعی 

 حامد عطاران شدند.

همه ی میهمانان از زیبایی و جوانی عروس و داماد دچار شگفتی شده بودند.در تمام طول راه اشکان دست شعله را در 

فشرد.عاقد دقایقی پیش به منزل رسیده بود و از او پذیرایی مفصل  دست گرفته بود و آن را با عشق و اشتیاق می

کرده بودند.به محض رسیدن اتومبیل عروس و داماد،سیل استقبال کنندگان،همراه با منقل اسپند و کندر که دود 

 تخوشبویی از آن بلند شده بود،به دورشان حلقه زدند.اشکان و شعله در میان هلهله ی شادی و در حالی که مش

مشت نقل و سکه برسر و رویشان ریخته می شد،در جای خود،باالی سفره ی عقد نشستند.اتاق آنقدر مملو از گل 

شده بود که مجبور شدند سبدها را جابه جا کنند تا جای بیشتری برای میهمانان در اطراف سفره ی عقد فراهم 

ی آن و قران بسیار نفیسی که روبرویاینه قرار  آید.شمعدان های پایه بلند نقره در اطراف آینه ی کنده کاری شده

داشت ،جالل و شکوه بی نظیری به سفره ی عقد داده بود.پس از دقایقی ،عاقد خواندن صیغه ی عقد را شروع کرد و 

بعد از اجرای مراسم و سنن معمول،در میان شادی و مسرت همگان اشکان و شعله رسما زن و شوهر شدند و پیمان 

.پیمان بستند که برای همیشه به همدیگر وفادار باقی بمانند.پیمان بستند که تا آخرین لحظه ی عمر زناشویی بستند

همراه و همدم و حامی همدیگر باشند و بدین ترتیب زندگی نو و جدید خود را آغاز کردند.پس از رفتن عاقد اهدای 

دایای چشمگیری به عروس و داماد تقدیم هدایا شروع شد.مه بانو و حسام و همچنین سحرانگیز و حامد هر کدام ه

کردندو دیگر میهمانان نیز به ترتیب ادای وظیفه کردند و هدیه های خود را به عروس و داماد جوان دادند.بعد از 

پذیرایی از میهمانان ،ساعتی عروس و داماد را تنها گذاشتند تا برای مراسم جشن عروسی کمی خستگی از تن به در 

گیز کم کم خلوت شد و همه ی میهمانان راهی خانه های خود شدندتا شب هنگام در منزل حسام کنند.منزل سحران

 گرد هم آیند و در جشن بزرگ عروسی نیز شرکت کنند.

بدون شک باغ حسام در آن شب زیباترین چهره ی خود را به معرض نمایش گذاشته و عطرگلهایش را در فضای باز 

آن چنانی شاهکار اصلی در گلهای رنگارنگ و شفاف باغ،یعنی دست پرورده ی پراکنده بود.غیر از سبدهای گل 

حسام بود که به آن می بالید.حضور میهمانان و گفت و شنود شاد و خنده های آنان،همراه با موسیقی مالیمی که 

پر از نواخته می شد،محیطی شاد و سکرآور به وجود آورده بود.خدمتکاران،با لباسهای یک شکل و سینی های 

نوشیدنی مدام مشغول پذیرایی بودند.عروس و داماد در جایگاه ویژه ی خود نشسته بودند و هرازگاهی با نوای 

موسیقی مالیم و دلچسب،با همدیگر می رقصیدند.حسام و مه بانو با میهمانان خوش و بش می کردند و مواظب بودند 

 که کسی چیزی کم نداشته باشد.

ها و دامادهایش نیز در مجلس حضور داشتند و مشغول پذیرایی از خود بودند.خواهرهای دالرام و بهبودی و دختر

حسام با شوهرهایشان نیز در میان میهمانان وول می خوردند.دالرام هنگامی دید که مینا خواهر حسام،دست بردار 

م به خواهرش مه بانو قول ظرف بزرگ خاویار نیست،به سوی او رفت و با سالم و علیک گرمی حال او را پرسید.دالرا

داده بود که آن شب بخصوص سربه سر مینا نگذارد،وگرنه دل توی دلش نبود که حال او را جا آورد.مینا که با 

 واکنش گرمی از جانب دالرام روبرو شده بود گفت:سالم دالرام جان چقدر خوشحالم که دوباره تو را می بینم!

ستش فکر می کردم شوهر خوب داشتن چه نعمت بزرگیه.ماشااهلل این حسام ما دالرام تشکر کرد و مینا ادامه داد:را

این قدر خوبه که زنش روز به روز جوونتر و سرحالتر می شه.امان از دست شوهر من که جز غرولند و اوقات تلخی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 2  

 

ه و دق و دلیش کار دیگه ای بلد نیست،اصال زندگی رو به من زهر کرده!تمام مشکالت کار و اداره اش رو میاره خون

 رو سر من بیچاره خالی می کنه.

دالرام با خودش فکرکرد که مینا دوباره شروع کرده است به مظلوم نمایی و بدگویی از شوهرش و برای اینکه 

 موضوع صحبت را عوض کند پرسید:مینا جون راستی خاویارش چطوره؟مثل اینکه خوشمزه س؟

 بود،گفت:بد نیست،اما همچی تعریفی هم نداره!مینا که مشغول قورت دادن لقمه ی بزرگی 

در این هنگام بهبودی هم همراه حسین آقا ،شوهر مینا،وارد جمع آنان شدند و شروع به صحبت کردند.در سوی 

دیگر اقوام و دوستان حامد و سحرانگیز حضور داشتند و هرکدام از محیط قشنگ و گرمی که در عروسی حکمفرما 

کردند.میهمانان ،پس از صرف شام،مشغولرقص و پایکوبی شدندفبه طوری که صدای فریاد  بود تعریف و تمجید می

و شادیشان از مسافت دوری به گوش می رسید.در این میان عروس و داماد بیش از همه مشغول شادی و پایکوبی 

ده و ر به حسام تکیه دابودند.مه بانو،با لباس آن چنانی خود،مورد توجه و ستایش همگان قرار گرفت و با ناز و تکب

شاهد برگزاری عروسی پسرش بود.او خوشحال بود که همه چیز به خوبی و خوشی و آبرومندانه انجام شده است و 

هیچ کم و کسری نیست و همه چیز بروفق مراد است.کم کم ساعت از نیمه شب می گذشت و آثار خستگی در میان 

ده و سرجایشان نشسته بودند.به اشاره ی حسام ارکستر نواختن میهمانان دیده می شد.عروس و داماد هم خسته ش

مبارکباد را شروع کرد .میهمانان یکی یکی راهی شدند و حسام و مه بانو بهتر دیدند که عروس و داماد را دست به 

دست دهند و روانه ی حجله کنند.سکوتی آرامش بخش در سراسر باغ حکمفرما شد و حسام تصمیم گرفت از پشت 

دگو ضمن شب بخیر گفتن به همه سخنراهی کوتاهی انجام دهد.اما پیش از اینکه لب به سخن باز کند،ناگهان بلن

صدای جیغ وحشتناکی طنین انداخت و لحظاتی بعد قامت بلند و خمیده ی عباس نمودار شد که جسم بی جان 

 دخترش مرجانه را روی دستهایش گرفته بود و هراسان به سوی آنان می دوید

س از اتفاقی که در آن بعد از ظهر آن روز تابستانی در اتاق اشکان افتاد،دیگر برای مرجانه مسلم شده بود که پ

اشکان راهی جز ازدواج با او ندارد.دخترجوان که مدتها در رویای دستیابی به مرد موردعالقه اش و زندگی با او بود،با 

نهایی زندگیش را ممکن تر می دید.خدا می داند که با چه دلهره کاری که انجام داده بود،دستیابی به مقصود و هدف 

و هراسی روزها را به شب و شبها را به روز می رساند.هر روز فکر می کرد که عاقبت اشکان به سخن می آید و او را 

د از عبرای پرس و جو درباره ی چگونگی ماجرا ،به خانه ی حسام فرا خواهند خواند.بخصوص که حتی تا یک هفته ب

آن اتفاق ،اشکان او را می دید و همچنان از عشق و دلدادگی حرف می زد و بعد از یک هفته ناگهان دیدارهایشان 

قطع شد.مرجانه شاهد رفت و آمدهای شعله و مادرش و نیز غیبتهای مه بانو و اشکان شد.نه،هرگز باورش نمی شد 

جید که اشکان این گونه ناجوانمردانه با او برخورد کند و که اشکان به او دروغ گفته باشد.هرگز در تصورش نمی گن

هرگز باور نمی کرد که مردی با شان و شخصیت اشکان قصد فریب او را داشته باشد.دیگر از اتاقش بیرون نمی آمد 

و فقط انتظار می کشید.گوشهایش به شنیدن کوچکترین صدایی تیز می شد و از جا می جهید به گربه ی گرسنه ای 

مانست که صورتش براثر الغری کشیده و پوزه اش باریک شده است.او همینکه کوچکترین صدایی می شنید؛با می 

چشمهای درشت و منتظر از خود واکنش نشان می داد.تا اینکه پس از چهار پنج روز انتظارش به سرآمد و صدای مه 

ده باشد.آن قدر دستپاچه بود که لحظاتی چند بانو را شنید که او را نزد خود می خواند.باورش نمی شد که درست شنی

 قدرت حرکت نداشت.آری ،مه بانو بود که،به عادت همیشگی،پنجره ی اتاقش را بازمی کرد و او را صدا می زد. 
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از شدت خوشحالی نمی توانست بدرستی کفشهایش را به پا کند .قلبش در سینه به شدت می تپید و نفسش بند آمده 

بود هراسان و ترسان،خودش را به خانم خانه رساند و سالم کرد.برخالف انتظارش مه بانو مثل بود به هر ترتیبی 

همیشه با گرمی جواب سالمش را داد و پرسید:ببینم دختر تو کجایی؟اصال معلوم است چه کار می کنی؟چرا غیبت 

شی؟و سپس گویی تازه  زده؟عوض اینکه این جور وقتها توی دست و پای من باشی و کمکم کنی،می ری قایم می

متوجه ی چیزی شده باشد،بی درنگ ادامه داد:اوا چرا دوباره این شکلی شدی؟اون خط کبود چیه که زیر چشمهات 

 دیده می شه؟چرا این قدر زرد شدی؟نکنه باز مریض شدی؟ 

نگش نیای قشمرجانه بغض کرده بود و قدرت پاسخگویی نداشت.احساس کرد تمام غم دنیا در دلش تلنبار شده و د

زیرو رو و ویران گشته است.چشمهایش به دهان مه بانو دوخته شده بود و حرفهای او را از دهان می قاپید.اما هرچه 

مه بانو بیشتر حرف می زد بر توده ی سیاه غمهای مرجانه افزوده می شد.مه بانو که متوجه حالت غیرعادی او شده 

کجاست؟چرا جواب منو نمی دی؟نگفتی شب عروسی اشکان می بود،با صدای بلندتری پرسید:مرجانه حواست 

خواهی چه بپوشی؟و بعد از جایش برخاست.و دو سه عدد پیراهن شب را که مال خودش بود جلو او انداخت و ادامه 

داد:بردار برو همه رو امتحان کن،ببینم کدوم بهتر بهت می آد و اندازه ی تنت هست.زود باش بپوش تا من هم که 

 هستم راهنماییت کنم. اینجا 

اما مرجانه به مرده ای می مانست که قدرت هرگونه حرکتی از او سلب شده بود.لبهایش بی رنگ شده بود و می 

لرزید و با چشمهای گشاد شده آکنده از وحشت به مه بانو چشم دوخته بود.مه بانو نمی دانست چه بگوید.از سویی 

له ی دلجویی و یا پرس و جو از دختر جوان را نداشت و از سویی آنقدر کار داشت و سرش شلوغ بود که حوص

آشکارا می فهمید که حال مرجانه خوش نیست و برایش اتفاقی افتاده است بنابراین با بی حوصلگی پرسید:می شه 

بگی چی شده؟می تونم کاری برات بکنم؟مرجانه می دونی که خیلی کار دارم و خوش ندارم بشینم و اداهای تو رو 

 ببینم،صاف و پوست کنده بگو چته؟چی شده؟ 

مرجانه همچنان که با چشمهای پر از وحشت به او نگاه می کرد و قدرت حرف زدن نداشت،سرانجام در برابر 

 دیدگان متعجب مه بانو لباس ها را بر زمین ریخت و پا به فرار گذاشت. 

 بیا ببینم دختر این ادا اطوارها چیه در می آری؟ مه بانو پشت سرش فریاد زد:مرجانه،مرجانه کجا فرار می کنی؟

اما مرجانه بدون دادن کوچکترین پاسخی ،با سرعت خود را به اتاقش رساند و در را از داخل قفل کرد.دنیای بی رحم 

صورت واقعی خود را به او نشان داده بود.مه بانو،با وجود مشغله ی زیاد،نرگس را صدا زد و جویای حال مرجانه شد 

و از او پرسید:نرگس این دختر تو چش شده؟چرا مثل حیوون رم می کنه.بهتره بری صداش کنی بیاد ببینم چش 

 شده. 

اما نه تنها نرگس ،بلکه عباس هم هرچه اصرار کرد و هرکاری انجام دادمرجانه از اتاق بیرون نیامد ،به طوری که مه 

که این قدر لوسش کردم.فعال سرم شلوغه باشه بعد از بانو بسیار عصبانی و دلخور به نرگس گفت:تقصیر منه 

 عروسی حسابمو باهاش تصفیه می کنم. 

البته مه بانو قلبا از این پیش آمد راضی بود ،چون می دانست که نه سحرانگیز و نه شعله از مرجاه دل خوشی دارند.و 

 بدین ترتیب او را به دست فراموشی سپرد. 

ی نداشت،غم از دست دادن اشکان از یک سوو درد بی آبرویی و لکه دار شدن دامنش مرجانه دیگر راه به هیچ جای

از سویی دیگر به جانش آتش می زدو او را از بین می برد.به چه کسی بگوید که دردش را درمان کند/به چه کسی 
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 وشه ی باغ حسام و در اتاقروی آورد تا او را از این منجالب بیرون کشد؟تنها بود،تنها،تحقیر شده و از یاد رفته!در گ

کوچک و محقرش از تنهایی و درد به خود می پیچید.دیگر نشانی از اشکان نبود.دیگر خبری از مرد مورد عالقه اش 

 از کعبه ی آمال و آرزوهایش نداشت.گویی اشکان قطره ای آب شده و به زمین فرو رفته بود. 

اصرار به خوردن می کرد، فایده نداشت.دخترش در برابر  هرچه نرگس نازش را می کشید و برایش غذا می برد و

چشمانش مثل شمع آب می شد و از بین می رفت.آن چنان نفوذی هم بر او نداشت که به اصرار او را نزد پزشک 

ببرد و درمانش کند.از سویی محیط شلوغ خانه فرصت سر خاراندن به او و شوهرش نمی داد و از سویی دیگر فکر 

ش هر لحظه او را می سوزاند و فکرش را مغشوش می کرد.هرچه هم نزد مه بانو می رفت و التماس می بیماری دختر

 کرد و راه چاره ای می جست با بی اعتنایی و پاسخهای بی سروته او مواجه می شد. 

ست ه را از دمرجانه،در تنهایی و بی کسی خود به این نتیجه رسیده بود که هیچ راهی برای زندگی دوباره ندارد.آنچ

داده بود دیگر نمی توانست بازیابد و امروز و فردا بود که موضوع فاش شود و کوس رسوایی او را بر هر کوی و 

برزن به صدا در آورند.بنابراین تصمیم به خودکشی گرفت.او با وجود دیدن تمام آثار سر گرفتن عروسی ،تهیه 

م دلش می خواست تا آخرین لحظه صبر کند و ناباورانه وسایل و خریدهای گوناگون و آمد و رفت شعله،باز ه

عروسی اشکان را به چشم ببیند.سرانجام ،هنگامی که اتومبیل قرمز رنگ و گل زده ی عروس و داماد در باغ خانه 

هویدا شد و صدای هلهله و شادی از همگان برخاست،مرجانه باور کرد که برای همیشه فراموش شده است و راهی 

 اختن خود ندارد.جز نابود س

اما دلش نیامد که اشکان را نبیند و بمیرد.دلش می نیامد در آخرین دقایق زندگیش معبود خود را مردی که هست و 

نیست او را بر باد داده بود،نبیند و از دنیا برود.بازهم دوستش داشت.بنابر این در حالی که از گرسنگی و درد روحی 

قش بیرون آمد ،از پله های نردبام فلزی تاک پیر باغچه باال رفت و سرک کشید.اما که به خود می پیچید،آرام از اتا

پیش از آنکه اشکان را ببیند صورت جوان و خوشبخت شعله را دید و آه از نهادش برآمد.تمام بدنش می لرزید 

ش خشک .سرش گیج می رفت.روزها بود که چیزی نخورده و از ضعف و گرسنگی سرگیجه پیدا کرده بود.دهان

 شده بود و قدرت حرکت نداشت. 

سرانجام اشکان را هم دید.آه خدایا چقدر زیبا و برومند است لباس دامادی چقدر به تن او برازنده است.خداوندا 

قرار بود به جای شعله من در کنار او باشم.قرار بود من عروس این خانه و خانواده و همدم و مونس اشکان 

ودی که چه کلمات قشنگ و چه جمالت نوید بخشی در گوشم زمزمه می کرد.خداوندا شوم.خداوندا خودت شاهد ب

 گرچه گناه کردم،سزاوار این همه درد و رنج نبودم و سزاوار این تحقیر و تنهایی نیز نیستم. 

مرجانه نفهمید که چه مدت در افکار و اندیشه هایش غرق بود وقتی به خود آمد که احساس کرد بدنش یخ زده و 

سرد شده است و بشدت می لرزد.آهسته از نردبام پایین آمد و قرصهایی را که در عرض چند روز گذشته از گوشه و 

کنار خانه جمع آوری کرده بود همه را با هم در دهان ریخت و با لیوانی آب قورت داد و برروی تختش دراز 

اشکان دل بسته بود و روزها و شبهایش با یاد و گشید.بی اختیار به رخدادهای یک سال پیش اندیشید از روزی که به 

خاطرات او سپری می شد.به یاد روزهایی افتاد که دقایق طوالنی در گوشه های دنج و خلوت باغ قرار مالقات می 

گذاشتند و همدیگر را می دیدند.هرچند آن دیدارها معدود بودند،گویی تمام عمر کوتاه او را در برگرفت.سایه های 

و داماد،در حالی که می رقصیدند،کم کم در برابر دیدگانش نمودار می شدند،نزدیک می آمدند و دور  هیکل عروس

می شدند.کم کم احساس کرد که سبک شده و در حال پرواز است؛درست مثل پروازی که چندی پیش در خواب 
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وران کودکیش به دیده بود.احساس می کرد وجودش از کینه و دلهره تهی شده است.احساس می کرد آرامش د

سراغش آمده است و فارغ بال و آسوده بر روی شنهای باغ حسام با رشید و اشکان بازی می کند.اما ناگهان چهره ی 

رشید با چشمان سیاه و مهربان در برابرش ظاهر شد.لبخندی بر لبهای بی رنگ و مرده اش نقش بست و چشمهایش 

 را آرام بر روی هم گذاشت. 

مد که جسمی سنگین را درون گلو و معده اش فرو می کردند،جسمی که او را به تهوع و تششنج هنگامی به خود آ

دچار می کرد.دستهایش را از پشت بسته بودند و با بی رحمی تمام لوله ای را در گلویش می چرخاندند.صورتهای 

دادند و او را به استفراغ وامی  عجول و ناشناسی را در اطرافش می دید که با خشونت تمام دل و روده اش را فشار می

داشتند.لحظات سختی را می گذراند.آرزوی مرگ می کرد،اما بیهوده بود.رشته ای محکم و ناگسستنی او را به تمام 

رنجها و محرومیتهای زندگیش پیوند زده بود.می بایست زنده می ماند تا زندگی مصیبت بار و تلخ همچون زهر خود 

نده می ماند تا با دیدگان باز و روشن سرانجامی را که تقدیر برایش رقم زده بود از نزدیک را ادامه دهد.می بایست ز

ببیند.آری باید زنده می ماند و زندگی می کرد.گویی مقدر نبود به این راحتی از زیر باری که پشتش را خم کرده بود 

 رهایی یابد. 

او،مرجانه را بی درنگ به یکی از بهترین و مجهزترین  به یمن و برکت وجود ارباب حسام،با دست و دلبازی همیشگی

بیمارستانه رساندند.عباس خیلی تصادفی و بر حسب اتفاق در آن هیاهوی عروسی به دلش می افتد که سری به 

دخترش بزند و وقتی به اتاق او می رود با جسم سرد و بی جانش روبرو می شود.افرادگروه پزشکی بیمارستان بدون 

وت وقتی؛دست به کار می شوندو بدن بی رمق دخترجوان که آخرین لحظات زندگیش را می کوچکترین ف

گذراند،جان می بخشند و به زندگی دوباره باز می گزدانند و همه ی آنان که با ناامیدی دست به کار شده بودند،از 

خداوند  ن او فقط و فقط خواستواکنش مثبتی که بیمار نشان داد به حیرت و شگفتی افتادند و فهمیدند که زنده ماند

 بوده است.اما به دلیل وخامت حال بیمار،او را در بیمارستان بستری کردند. 

از مرجانه پوستی مانده بود و استخوانی.او پس از ده روز از بیمارستان مرخص شد و در اتاقش به استراحت 

ا نفر از دوستان و اقوام بحث انگیز پرداخت.اما خودکشی مرجانه در شب عروسی اشکان ،آن هم جلو چشم صده

بود،به طوری که اکثر میهمانان درباره ی این موضوع در خانه هایشان حرف می زدند و با شک و تردید به آن نگاه 

 می نگریستند. 

سردسته ی کسانی که در این باره حرف می زدند،مینا خواهر حسام بود.او وقتی که خانه ی حسام را ترک کرد ،هنوز 

ال وارد اتومبیلشان نشده بودند که رو به شوهرش کرد و گفت:حسین دیدی حرفهای من درست در کام

اومد؟دیدیراست می گفتم که مه بانو این دختره رو برای پسرش بزرگ می کنه!حاال دیدی چی شد؟معلومه که سر 

 دختره بال اورده ،اون بیچاره هم خودکشی کرده! 

،چون اگر می خواست واکنش نشان دهد،بدون شک مثل همیشه دعوایشان می شوهرش اهمیتی به حرفهای او نداد

شد.اما مینا بیکار ننشت و از فردای آن روز موضوع را تلفنی به تمام کسانی که می شناخت با آب و تاب تعریف 

 عسل بهکرد.عاقبت پس از مدتی،خواه ناخواه،حرفها به گوش مه بانو رسید.در آن هنگام اشکان و شعله برای ماه 

 مسافرت رفته بودند و مه بانو دوست نداشت این موضوع به گوش شعله و مادرش برسد. 

مه بانو می دانست که منبع و سرچشمه ی انتشار این اخبار چه کسی است،اما در این مورد نمی توانست انجام 

ن آّی بود ریخته و سبویی بود دهد.نخست آنکه در شان خود نمی دید که با مینا دهان به دهان شود،و دیگر آنکه ای
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شکسته.او در مالقاتهایش با مرجانه نیز نتوانسته بود از دهان او چیزی بیرون بکشدو در واقع ،اگر مینا ذهن او را 

 روشن نکرده بود،وی در این مورد هیچ شکی به پسرش نمی کرد. 

و گفت:عزیز دلم ما در این ماجرا هیچ کاری وقتی موضوع را با حسام در میان گذاشت ،او شانه هایش را باال انداخت 

نمی تونیم بکنیم،بهترین کار بی اعتنایی و بی توجهی به مسئله است .در ثانی خواهر من از این اراجیف زیاد می گه 

 .اون عادت داره که همیشه تهمت های ناموسی به این و اون بزنه. 

 یت داشته باشه! مه بانو پاسخ داد:اما این دفعه ممکنه این تهمت ،واقع

 چشمهای حسام گرد شد و پرسید راست می گی؟یعنی میشه که اشکان با... 

 مه بانو گفت:نمی دونم،شاید .هرطور شده باید ته و توی قضیه رو در بیارم. 

حسام که ناراحت شده بود گفت:فکرشو نکن،این خواهر من اون قدر پشت سرهمه گفته و افترا زده که این دفعه هم 

 م خیال می کنن این حرفها رو از خودش در آورده و واقعیت نداره. مرد

مه بانو با بی حوصلگی پاسخ داد:حسام من اصال به مینا کاری ندارم که چه مزخرفی گفته این زن پرخور از نظر من با 

م ی ترسسگهایی که توی کوچه واق واق می کنن فرقی نداره،چیزی که باعث ناراحتی من شده،حقیقت ماجراست.م

اشکان توی دردسر بیفته،باید هرچی زودتر بهش بگم که بیاد و وسایلش رو برداره و بره سر خونه و زندگیشدر این 

هنگام رشید سرزده وارد اتاق شد او بیش و کم از حرفهای پدر و مادرش سر در آورد.قیافه اش در هم و عصبی 

نو با دیدن او سخنشان را قطع کردند.رشید که متوجه این بود.سالم کوتاهی کرد و بالتکلیف ایستاد.حسام و مه با

 موضوع شده بود پرسید:مامان جان چرا حرفتون رو قطع کردین؟حاال دیگه من هم غریبه شدم.؟ 

مه بانو اخم کردو گفت:منظورت رو نمی فهمم رشید.گذشته از اینها سرم درد می کنه و حوصله جروبحث ندارم.و به 

 رخاست که از اتاق خارج شود. این بهانه از جایش ب

 رشید به سرعت سر راه مادرش قرار گرفت و گفت:من بارها و بارها اونها رو دیدم که صحبت و راز و نیاز می کردن. 

 مه بانو لرزید و با چشمهای گرد و وحشت زده پرسید:منظورت چیه؟چه کسی رو دیدی؟ 

،با همدیگه،دوتایی،زیر درخت کاج و یا کنار تاک بزرگ.اونا از رشید با لحنی دردناک گفت:اشکان و مرجانه رو دیدم

پارسال با همدیگر رابطه دارن!و چشمهایش پر اشک شد.نمی خواست گریه کند.در شبهای سرد و تنهاییش خیلی 

 گریه کرده بود.دیگر دوست نداشت در حضور پدر و مادرش شکسته شود. 

 دی و حرفی نمی زدی؟چرا توی این یکسال موضوع رو به من نگفتی؟ مه بانو با عصبانیت شدید گفت:پس چرا الل ش

رشید که بغض در گلو داشت و نمی توانست حرف بزند،با چشمهای نمناک و لبهای به هم فشرده به مادرش نگاه می 

 کرد.حسام که دستپاچه شده بود پرسید:پسر دیوونه چرا سکوت کردی و چیزی به ما نگفتی؟ 

گر یک دقیقه ی دیگر آنجا بماند دیوانه می شود .ترجیح داد اتاق را ترک کند و شاهد بازجویی رشید احساس کرد ا

پدر و مادرش نباشد.دیگر حتی حوصله ی دیدن آنان را هم نداشت.از این رو بی آنکه حرفی بزند با عجله از اتاق 

 بیرون رفت. 

او شوند،اما رشید هیچ ترتیب اثری نداد،خودش را  حسام و مه بانو پشت سرش فریاد زدند و می خواستند مانع رفتن

 به حیاط رساند سوار اتومبیلش شد و به سرعت برق به راه افتاد. 

نرگس و عباس که از باز یافتن فرزندشان شاد و شاکر بودند،لحظه ای مرجانه را تنها نمی گذاشتند و پی درپی به 

به او می کردند.گلناز هرچند رابطه ی نزدیکی با خواهرش  نوبت به او سر می زدندو یا گلناز را مامور رسیدگی
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نداشت،از دیدن بدن تکیده و الغر و رنگپریده ی او متاثر و نگران شد و وقتهایی که در منزل بود سعی می کرد او را 

 تنها نگذارد و همچون پرستاری دلسوز از او مراقبت می کرد. 

در خواب بود.هرچه می گذشت و او هرچه بیشتر هوشیاری خود را مرجانه در روزهای اول بیشتر بی حس و حرکت 

به دست می آورد اندوهگین تر و غم زده تر می شد.مه بانو گهگاه به او سر می زد و حالش را می پرسید.مرجانه 

خوب احساس می کرد آن مهر و گرمایی که سالهای سال در دستها و چشمهای خانم خانه می دید،دیگر وجود ندارد 

اهش عاری از هر گونه محبت و دستهایش سرد بود.مشخص بود که از مالقاتش با مرجانه منظور خاصی دارد.دایم نگ

این پا و آن پا می کرد و سوالهای بی سروته می پرسید.عجله داشت که زودتر مرجانه روی پا باشد تا دوباره او را نزد 

ا به او نشان دهد ربطی به مسمومیت و بیماری او پزشک ببرد.تخصص پزشکی که مه بانو قصد داشت دخترجوان ر

نداشت.اما انتظار مه بانو خیلی به درازا کشید زیرا مرجانه تا مدتهای مدید نتوانست بستر را ترک کند و به محض 

برخواستن از رختخواب سرش گیج می رفت و زمین می خورد.از سویی خودش هم هیچ تمایلی به رفتن نزد پزشک 

 انو نداشت. پیشنهادی مه ب

در این مدت اشکان و شعله از مسافرت برگشتند و پس از هفته ای زود گذر بار سفر بستند و به امریکا رفتند.جایی 

که قرار بود اشکان چندی دیگر درسش را تمام کند و دنبال شغلی برود.سحرانگیز و مه بانو هردو نفس راحتی 

یعات مربوط به اشکان و مرجانه،به گوش سحرانگیز هم رسیده کشیدند .برخالف آنجه مه بانو تصور می کرد شای

بود،اما او ترجیح داد که هیچ چیز بروز ندهد و به روی خودش هم نیاورد.هر طور حساب می کرد صالح را در آن می 

دید که وانمود کند چیزی نمی داند.دلش نمی خواست دخترش به شک بیفتد و از روزهای اول زندگی مشترکشان به 

 هرش بدبین و ظنین شود.اما خودش تصمیم داشت که هرطور شده از واقعیت سردر آورد. شو

پس از رفتن اشکان و شعله،مه بانو مصمم گردید که هرطور شده است با مرجانه حرف بزند.یک روز که به بهانه ی 

به به،خدا رو شکر،مثل دیدن او وارد اتاق شد او را نشسته و در حال شانه کردن موهایش دید.لبخندی زد و گفت:

 اینکه حالت خوب شده؟ 

مرجانه برخالف همیشه که از دیدن مه بانو شاد و شنگول می شد،جا خورد و اخمهایش در هم رفت.مه بانو که متوجه 

حالت غیرعادی دخترک شده بود،چیزی به روی خودش نیاورد و گفت:مرجانه بهتره که به حرف من گوش بدی و 

 و اطمینان از اینکه حالت خوب شده با من بریم دکتر.  برای معاینه ی مجدد

 مرجانه با صدای ضعیف گفت:ولی من حالم خوبه مه بانو خانم،به دکتر احتیاج ندارم. 

مه بانو صدایش را بلند کرد و گفت:بهتره که دیگه روی حرف من حرفی نزنی،فهمیدی؟امروز بعداز ظهر حاضر باش 

 ن بدم،همین که گفتم.و بدون گفتن سخنی دیگربا سرعت اتاق مرجانه را ترک کرد. که تو رو ببرم و به دکتر نشو

مرجانه می دانست که چاره ای جز اطاعت ندارد و می دانست که به زودی رازش فاش می شود.مرجانه از نگاه مه بانو 

که این چنین نباشد و  فهمیده بود که چیزهایی می داند و یا به او مشکوک شده است.از سویی در دل دعا می کرد

 همان طور که مه بانو گفته فقط برای اطمینان از سالمت او به مطب پزشک بروند. 

سرساعت مقرر مرجانه در کنار اتومبیل منتظرمه بانو ایستاده بود که او نیز با عجله از پله ها سرازیر شد و خودش را 

ی ،به آقا گفتم راننده رو دنبالم بفرسته،آخه اعصابم خرابه و نمبه اتومبیل رساند و به مرجانه گفت:بیا بریم دم در باغ 

 تونم رانندگی کنم.و نگاهی پرمعنا به دخترجوان انداخت. 
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مرجانه که سرخ شده بود،به دنبال خانم خانه به راه افتاد.پاییز بود و برگها زیر پایش خش خش می کرد.بلوز و دامن 

ی خانم خانه بود.ژاکت نازک سبز رنگی در دست گرفته بود که در صورت نارنجی به تن داشت که مثل همیشه اهدای

سردی هوا آن را به تن کند،بلوزی که آن را هم مه بانو به او داده بود.ظاهرش زیبا و آراسته می نمود اما درونش 

 آکنده از آشوب و دلهره بود. 

د پزشک به استقبال آمد و بودن نوبت به سرانجام سوار شدند و به مطب پزشک مربوط رسیدند.همینکه وارد شدن

اتاق معاینه رفتند.مشخص بود که مه بانو با آن پزشک آشنایی دیرینه دارند.مرجانه احساس ناآرامی می کردو بغض 

راه گلویش را گرفته بود.پزشک پس از دقایقی حرف زدن در گوشی و نجوا با مه بانو به مرجانه رو کرد و با لحنی 

 م چرا می لرزی،از چی می ترسی؟ پدرانه گفت:دختر

مرجانه سکوت کرد و پاسخی نداد،اما درونش هنوز متشنج و ناراحت بود.دکترادامه داد:ببین دخترجان،دلم می خواد 

اینجا راحت باشی و هیچ ترسی از چیزی نداشته باشی.من االن از سرکار خانم شریفی خواهش می کنم که ما رو تنها 

 حت با تو صحبت کنم و اگر مشکلی وجود داره اونو برات حل کنم،باشه؟ بگذارن تا من بتونم را

 مرجانه که از گرمی و صمیمیت لحن پزشک پیر دلگرم شده بود،با سرپاسخ مثبت داد. 

ساعتی بعدپزشک و مرجانه از اتاق معاینه بیرون آمدند.چشمهای دخترجوان از گریه متورم و سرخ شده بود.مه بانو 

ان بلند شد و با عجله به سویشان رفت.دکتر در مقابل مرجانه به مه بانو رو کرد و گفت:خانم به مجرد دیدنش

شریفی،این دختر جوان تمام ماجرا رو ،بی کم و کاست،برای من گفت.احتیاجی به معاینه نبود،اما من برای اطمینان و 

 صحت گفته هایش معاینه اش کردم که البته به نتیجه ی دقیق تری رسیدم! 

رنگ مه بانو پرید و با عجله پرسید:په نتیجه ای دکتر؟چه نتیجه ای؟اون...یعنی مرجانه...منظورم اینه که مرجانه 

 باکره هست یا نه؟ 

 دکتر نگاه شماتت آمیز به او کرد و گفت:خانم شریفی ،مرجانه نه تنها باکره نیست،بلکه سه ماهه حامله است!

 فصل دهم

ی سرش جابه جا کرد و گفت:حسام دارم دیوونه می شم.کاری بکن چاره ای بکن،به من بگو مه بانو کیسه ی یخ را رو

 با این دختره و بچه ی توی شکمش چه کار کنم؟

حسام دست کمی از همسرش نداشت و حال و روزش زارو نزارمی نمود.اوهم با شنیدن موضوع حاملگی مرجانه 

شتابان از دفترکارش به خانه رسانده و در مقابل همسرش دست و پایش را گم کرده بودو خود را هراسان و 

بالتکلیف و ناچار ایستاده بود.حسام حرفی نداشت که بزند و یا پیشنهادی بدهد فقط پرسید،ببینم مه بانو جان،حاال تو 

 ?مطمئنی که بچه ماله اشکانه

تو دیوونه ای که چنین چیزی رو مه بانو چشم غره ای به او رفت و گفت:چه کسی همچین حرفی زده؟آخه مرد،مگه 

سر زبونها می اندازی؟من چه می دونم بچه مال کیه؟!فقط ناراحت و نگران سرنوشت این دختره ی بی حیا هستم که 

 می ترسم از بدجایی سر در بیاره،فهمیدی؟

اشیم.سپس ر بحسام بالفاصله متوجه موضوع شد و گفت:خب،البته انسانیت این طور حکم می کنه که به فکر این دخت

 سکوت کرد وچون همسرش را خاموش دید پرسید:مه بانو جان نمی شه یک جوری از شر این بچه خالص شد؟

مه بانو که اتفاقا درهمین فکر بود پاسخ داد:راستش حسام چی بگم؟دکتر می گفت که بچه بزرگ شده و سقط جنین 

 ممکنه خطرناک باشه.
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 تر حاذقیه و می تونه این کارو بکنهحسام دوباره گفت:این چه حرفیه،اون دک

مه بانو که عصبانی بود گفت:چی می گی بابا؟اون همون وقت آب پاکی رو روی دستم ریخت و گفت خانم شریفی من 

هرگز این دختررو کورتاژ نمی کنم،چون اصال این کاره نیستم.سپس شکلکی در آورد و ادامه داد:چه غلطا ،خیال می 

 ،بعد از سی چهل سال آشنایی روی آدم رو به زمین می اندازه.کنه ازدماغ فیل افتاده

 حسام هم که تعجب کرده بود پرسید:راست می گی؟خودش گفت که این کاررو نمی کنم؟

مه بانو گفت:بله،تازه نمی دونی چه چپ چپی هم به من نگاه می کرد،انگار تقصیر من بوده که دختره دست گل به 

 آب داده و حامله شده!

 م دوباره پرسید:حاال می گی چه کار کنیم؟حسا

مه بانو پاسخ داد:هیچی به هر ترتیب شده باید بچه رو از بین ببریم.من خوش ندارم که این بچه به دنیا بیاد.اصال 

 فکرش هم منو ناراحت می کنه.

 حسام با تردید و دودلی گفت:مه بانو جان،راستی...عباس و نرگس جریان رو می دونن یا نه؟

مه بانو شانه هایش را باال انداخت و گفت:چه فرقی می کنه؟می خوان بدونن،می خوان ندونن.فعال دردسرش برای 

منه.و سپس مثل اینکه فکریبه سرش زده باشه اضافه کرد:اما بهتره که ندونن.چون ممکنه موضوع همه جا پخش 

ی خودشون در میان باشه،نمی تونن چیزی بشه.آخه این کارگرها که دهنشون چفت و بست نداره،حتی اگرپای آبرو

 رو قایم کنن یا توی دلشون نگه دارن.

حسام این پا و اون پا می کرد که هرچه زودتر خودش را به باغ برساندو همراه باغبان سری به رزهایش بزند.پاییز 

د نرگس را فرا خواند.نرگس بود و باید آنها را جمع آوری می کردند.سرانجام مه بانو او را مرخص کرد و با صدای بلن

 خود را به سرعت به اتاق رساند و منتظر ایستاد .مه بانو نگاهی به او کرد و گفت:نرگس حال دخترت چطوره؟

قیافه ی نرگس در هم رفت و گفت:واال خانم جان چی بگم،حالش خوب نیست،هیچی نمی خوره.همش گریه می 

 کنه.می ترسم بالیی سرش اومده باشه.

با تندی پاسخ داد:چه بالیی؟بچه که نیست،دیگه بزرگ شده و باید به فکر زندگی خودش باشه.درس هم که مه بانو 

 نمی خونه،پارسال که رفوزه شد،امسال هم که به بهانه ی مریضی هنوز مدرسه نرفته.

ه؟چرا چش شدچشمان نرگس پر از اشک شد و با التماس گفت:الهی قربونتون برم خانم،شما رو به خدا به من بگین 

 می خواست خودشو بکشه؟نکنه براش اتفاقی افتاده؟

مه بانو که منتظر این حرفها و واکنشها بود پاسخ داد:چرا از من می پرسی؟دختر خودتخ،خودت مسئول اون 

 هستی،حاال داری از من می پرسی؟

ی ونم که بچه م خوب منرگس که دیگر بغضش ترکیده بود و گریه می کردو گریه می کرد گفت:فقط می خوام بد

 شه یا نه؟آخه شما خودتون اونو بردین دکتر،دکتر چی گفت؟دخترم چه بالیی سرش اومده؟

مه بانو که از پرسشهای نرگس عصبانی شده بود گفت:بسه دیگه،به جای این ناله و زاریها برو مرجانه رو صدا کن بیاد 

س و لرز وارد اتاق مه بانو شد سالم کرد و در گوشه ای پیش من،بدو!نرگس اطاعت کرد و دقایقی بعد مرجانه با تر

ایستاد.مه بانو به او گفت که در را ببنددو بنشیند.مرجانه اطاعت کرد .مه بانو روبرویش نشست و گفت:ببینم مرجانه 

 جان،دیگه همه چیز بین من و تو روشن شده و من تمام ماجرا رو می دونم.
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خی نداد.مه بانو ادامه داد:اگر حرفها و گفته هایت درست باشه،پس بچه توی مرجانه سرش را پایین انداخت و پاس

 شکمت مال اشکانه؟درسته؟

مرجانه که سرخ شده و گریه اش گرفته بود،نتوانست پاسخی بدهد،فقط با سر حرف مه بانو را تایید کرد.مه بانو با 

 وقاحت تمام پرسید:حاال مطمئنی که کار اشکانه؟

__________________ 

مرجانه دیگر نتوانست تسلط برخودش را حفظ کند،بغضش ترکید و اشکهایش سرازیر شد.مه بانو دوباره به سخن 

آمد و گفت:ببین دخترجون،اگر خیال می کنی که با داشتن بچه از پسر من ،دستت به جایی بند می شه و یا چیزی 

ی نمیکنه،چون اونقدر دختر دورو برش ریخته که گیرت میاد سخت در اشتباهی!اوال من مطمئنم که پسرم چنین کار

نمی آد به دختر کارگر خونه اش حتی نگاه کنه چه برسه...در ثانی،اشکان بیچاره کی توی تهرون بوده که با تو رابطه 

ای داشته باشه؟به محض اینکه پایش رسید به اینجا،با شعله ازدواج کرد تازه...خودت می دونی شعله و اشکان از 

 باهم نامزد بودن.  پارسال

مرجانه دیگر نمی فهمید مه بانو چه می گوید.به پهنای صورتش اشک می ریخت و زار می زد.جرئت حرف زدن 

 نداشت و گذشته از این،می دانست که حرفش به جایی نمی رسد. 

 این بچه رو از بینمه بانو ادامه داد:اما من حاضرم کمکت کنم.به شرطی که دختر عاقلی باشی.تو باید هرچه زودتر 

ببری،و گرنه چند روز دیگه شکمت باال می آد و آبروت می ره.غصه نخور ،خرج دکترو دوا رو خودم می دم و بعد هم 

که حالت بهتر شد می تونی بری مدرسه درست رو بخونی به هیچ کس هم حرفی نزنی.خودم هر طور شده یک 

 ی ها به خاط ظاهرت حاضرن چیزهای دیگه رو ندیده بگیرن! شوهر برات پیدا می کنم.تو اون قدر خوشکلی که خیل

مرجانه همچنان گریه می کرد .دلش می خواست هرچه زودتراز آن اتاق فرار کند و برود.اتاقی که سالهای سال 

سرای امید و دلخوشی مرجانه بود.اتاقی که بسیاری از روزهای عمرش را با محبت و دلگرمی در آن گذرانده 

خواست فرار کند و حرفهای زنی را که زمانی کعبه ی آمال و آرزوهایش بود،نشنود.باورش نمی شد این  بود.دلش می

زن همان مه بانوی محبوب او باشد .باورش نمی شد که این کلمات و این جمالت از دهان زنی خارج می شود که 

 زمانی فرشته ی رحمت و مهربانی برای او بود. 

جایش بلند شد به سوی کمد لباسهایش رفت،یکی دو دست از لباسهای رنگارنگش را که پدر این هنگام مه بانواز 

مخصوص روز بود در آورد و مثل همیشه آنها را به مرجانه داد و گفت:هرچند خیلی الغر شدی و ممکنه برات گشاد 

 باشه،خب همیشه که این طوری نمی مونی،همین روزها حالت خوب می شه وزنت می آد سرجاش. 

رجاه با اکراه لباسها را گرفت و تشکر کرد .از جایش بلند شد و قصد رفتن داشت،اما گویا مه بانو نمی خواست او را م

رها کند تا نفسی بکشد.به طوری که متوجه برخاستن او شد گفت:من که اجازه ندادم بری!می خواستم بهت بگم که 

ونستن اونها هیچ فایده ای برات نداره جز دردسر.بهتره که مبادا کاری کنی که پدرت و مادرت از ماجرا بویی ببرن.د

دیگه قیافه ی زار و نزار رو هم به خودت نگیری.من سعی می کنم هرچه زودتر ترتیب کارت رو بدهم.حاال می تونی 

 بری. 

که  یاما کوشش مه بانو برای پیدا کردن پزشکی که بتواند جنین سه ماهه ای را سقط کند به جایی نرسید.فرزند

مرجانه در بطن داشت روز به روز بزرگتر می شد و بر مشکل مه بانو می افزود.هرپزشکی که بدن نحیف و الغر 

دختر جوان را می دید و می فهمید که بیش از سه ماه از عمر جنین گذشته است جرئت نمی کرد دست به این کار 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 1  

 

مرجانه در شکم داشت کم کم به تکان و حرکت در خطرناک بزند و خواسته ی مه بانو را برآورده سازد.جنینی که 

آمد و اظهار وجود کرد.شکم صاف و کوچکش آثار موجودی را که در خود پنهان کرده بود آرام آرام پدیدار می 

 ساختو این امر مه بانو را دیوانه می کرد. 

د مه بانو را دلداری داد و او را سرانجام مه بانو ناچار شد دست به دامن خواهرش شود .دالرام وقتی موضوع را فهمی

 مطمئن ساخت که هر طور باشد راه حلی برایش پیدا می کند. 

روزی که مه بانو با خواهرش درددل می کرد و موضوع را تلفنی برای او می گفت،رشید که تازه از خواب بیدار شده 

ای مادرش ناگهان گوشهایش تیز شد و بود و قصد داشت برای انجام دادن کاری از خانه خارج شود ،با شنیدن حرفه

استراق سمع کرد .آنچه را می شنید نمی توانست باور کند.باورش نمی شد که مرجانه حامله شده باشد.البته او از 

حرفهای مادرش این طور استنباط کرد که پدر بچه ناشناس است و معلوم نیست که مرجانه با چه کسی رابطه داشته 

ت چه کسی ممکن است مرتکب چنین عمل شرم آوری شده باشد.رشید که می دانست است ،اما رشید می دانس

برادرش قول ازدواج و وفاداری به مرجانه داده است و بعد او را رها کرده و رفته است .سرش به دوران افتاده بود و 

د از خانه حالت تهوع داشت.در آن لحظه زندگی چقدر برایش سخت و ناگوار بود.احساس کرد دلش نمی خواه

بیرون برود ،دلش نمی خواهد به دنبال کاری که دوست داشت و مورد عالقه اش بود برود.دلش نمی خواست هیچ 

کس را و هیچ چیز را ببیند.احساس پوچی می کرد،پوچ تر از زمانی که از عشق و رابطه ی مرجانه و اشکان باخبر 

که بود ،بر روی یکی از پله های جلو ساختمان نشست و  شده بود.دیگر نمی توانست بایستد یا راه برود،همان جا

سرش را میان دستهایش گرفت.مدتها می شد که سر در گم و حیران بود.هیچ عالقه ای به زندگی و فردای خود 

 نداشت و حاال با شنیدن این خبر گویی از درون منفجر شده بود .جسمش کوفته و روحش مریض بود. 

از حرف زدن با خواهرش فارغ شده و از اتاق بیرون آمده بود،چشمش به رشید افتاد و با  در این هنگام مه بانو که

 تعجب گفت:اوا،رشید ،چرا اینجا نشستی؟چی شده؟سرت درد می کنه؟ 

رشید نگاهش کرد،هیچ پاسخی برای مادرش نداشت و مه بانو که نگران وضع او شده بود،پرسش خود را تکرار کرد 

 را نداد و پرسید:مامان،مطمئنی که مرجانه حامله شده؟  .رشید جواب مه بانو

 مه بانو براق شد و گفت:از کی تا حاال یاد گرفتی که یواشکی به حرفهای من گوش کنی؟خجالت نمی کشی؟ 

رشید از جایش بلند شد ،رو در روی مادرش قرار گرفت و گفت:من خجالت بکشم یا اون پسره ی بی غیرت و گردن 

 ت بکشم یا اون آقا دامادی که براش زن گرفتی و بعد هم فرارش دادی؟ کلفت؟من خجال

مه بانو که انتظار چنین واکنشی از پسرش را نداشت،به او رو کرد و گفت:به چه جرئتی پشت سر برادرت این حرفها 

 رو می زنی؟حرف دهنتو بفهم رشید! 

زنش آمیز پاسخ داد:اون دیگه برادر من نیست،مردی اما برای رشید عصبانیت مادرش دیگر مهم نبود .او با نگاه سر

 که زندگی یک دختر رو تباه کنه نمی تونه برادر من باشه. 

مه بانو جلو آمد و سیلی محکمی به گونه ی پسرش نواخت و گفت:خفه شو این کار اشکان نیست فهمیدی؟کار اشکان 

 ین دسته گل رو به آب داده. نیست.تقصیر اشکان نیست!تقصیر اون دختره ی بی سرو پاست که ا

رشید که با دست گونه ی خود را گرفته بود ،پاسخ داد:دختره ی بی سروپا؟از کی تا حاالبی سروپا شده؟اون که توی 

 دامن تو بزرگ شده،دایم تو بغل تو بود،اون موقع بی سروپا نبود

__________________ 
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 ت،نمی دونستم دارم مار تو توی آستینم پرورش می دم. مه بانو با عصبانیت گفت:لیاقت محبتهای منو نداش

رشید گستاخانه فریاد زد:تو بدبختش کردی،تو سیاه روزش کردی،تو اون دختر رو آوردی تو زندگی خودت،تو اونو 

برای سرگرمی خودت آوردی.دیگه نمی دونستی که اون بی چاره رو از پد ر و مادرش دور می کنی؟تو اونو از 

طبقه ی خودش،متعلقات خودش دور و بیزارکردی.تو مرجانه رو به خودت ،به زندگی و وضعیت خودت خونواده اش 

عادت دادی و بعدهم مثل یک چیز بی ارزش انداختیش دور.مامان،خداتو رو ببخشد،چرا نگذاشتی مثل 

تی مثل خواهرهاش،مثل مادرش ،مثل تمام بقیه ی اعضای قوم و خویشش بزرگ بشه و زندگی کنه؟چرا نگذاش

خواهرش شوهر کنه و یا درس بخونه؟تو گناه کردی،هم زندگی خودش رو ازش گررفتی و هم چیزی بهش ندادی 

که ارزش داشته باشه.در بدترین شرایط طردش کردی.بهش فهموندی که از طبقه ی تو نیست،بهش حالی کردی که 

ال رو فقر و بدبختی اون استفاده کرد و این ب چیزی بیشتر از دختر کارگر نیستو اون پسرت،اون پسر بی غیرتت هم از

 سرش آورد.وای بر شما. وای بر شما... 

فریاد رشید با گریه همراه شد .روی پله ها نشست و زار زار گریه کرد.مه بانودیگر چیزی نداشت که به او 

رانداشت  ارویی با پسرشبگوید.حقایقی که از زبان پسرش شنید برایش تلخ و ناگوار بود.دیگر قدرت ایستادن و روی

 بسرعت به سوی اتاقش رفت و در را محکم به هم کوفت. 

دالرام با چندین پزشک آشنایی داشت،اما هیچ یک از آنها هم زیر بار سقط جنین مرجانه نرفتند.برایشان مسلم بود 

ن و آن می زد،شوهرش که جان مادر به خطر می افتد .بر اثر تالش و پرس و جوهای دالرام و تلفن هایی که به ای

آقای بهبودی هم از ماجرا مطلع شد.بهبودی بدون اینکه به همسرش حرفی بزند ،با یکی از دوستانش که سهامدار 

یکی از بیمارستانهای تهران بود گفت و گو و موافقت ضمنی او را برای راضی کردن یکی از پزشکان بیمارستان جلب 

 کرد. 

لفن کرد و گفت برای امر مهمی باید او را ببیند.حسام در خواب هم نمی دید که بهبودی فردای آن روز به حسام ت

 مشکل گشای زنش،باجناقش باشد. 

فردای آن روز سر ساعت مقرر وارد دفتر کار بهبودی شد ،او را دید که شاد و خندان با نوک سبیلهایش بازی می 

وه داد.حسام که کنجکاو شده بود چه امر مهمی او را به کرد .سالم و احوالپرسی گرمی کردند و بعد بهبودی دستور قه

 دفتر باجناقش کشانده،منتظر و نگران چشم به دهان بهبودی دوخته بود. 

پس از دقایقی که تنها شدند و به نوشیدن قهوه پرداختند سرانجام بهبودی گفت:حسام جان؛شنیدم پسرت دسته گل 

 آب داده! 

فه ی اعتراض آمیز به خود گرفت،اما پیش از اینکه حرفی بزند بهبودی ادامه حسام مثل برق از جا جهید و قیا

داد:بیخود عصبانی نشو،حاشا هم نکن،تنها کسی که از ماجرا بی خبر مونده خواجه حافظ شیرازیه.سپس خنده ی 

 ملیحی سر داد. 

 حسام تسلیم شد و حرفی نزد و بهبودی گفت:غصه نخوذ ،خودم آدمشو پیدا کردم. 

ام نفس بلندی کشید و گفت:الهی قربون شکل ماهت برم،نمی دونی حال مه بانو چقدر بد شده،اگر باخبر بشه که حس

تو این خدمت بزرگ رو براش انجام می دی،تا آخر عمر ممنون تو میشه.و بعد ناگهان مثل اینکه چیزی یادش امده 

 باشه گفت:خب بهبودی جان عوضش چی می خوای؟ 
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لبهایش ماسید و گفت:طوری حرف می زنی انگار من در قبال تمام خدماتم از تو چیزی انتظار بهبودی خنده روی 

 دارم. 

 حسام خندان پاسخ داد:کم نه!و بعد هر دو زدند زیر خنده. 

در این هنگام از جا بلند شد و گفت:می بخشی بهبودی جان،می دونی که کار دارم و باید رفع زحمت کنم،فقط لطف 

 وع رو هر چه زودتر با مه بانو در میان بگذار. کن خودت موض

بهبودی اخمهایش را در هم کشید و گفت:بشین بابا ،حوصله داری،مه بانو کجا بود؟تازه دالرام هم از ماجرا خبر 

 نداره،اون وقت تو می گی به مه بانو بگم؟ 

 رو می دی؟  حسام با حالتی متعجب پرسید :پس می خوای چه کار کنی؟چطوری ترتیب سقط بچه

بهبودی در حالی که دست او را می گرفت و او را می نشاند گفت:عجله نکن،بشین تا برات بگم.سپس آرام شروع به 

حرف زدن کرد:ببین حسام آقا،من و تو دختره رو می بریم بیمارستان،کار رو تمام می کنیم و بعد مژده اش رو به مه 

 بانو و دالرام می دیم،باشه؟ 

هایش را باال انداخت و گفت:تو که می دونی من دل این کارها رو ندارم.اصال از محیط بیمارستان حالم به حسام شانه 

هم می خوره.و بهبودی که منتظر فرصت می گشت گفت:خب کاری نداره ،تو دختره رو بردار بیاربه آپارتمان من،از 

 اونجا به بعدش با خودم. 

 ی به بهبودی کرد و گفت:آپارتمان ؟حاال چرا آپارتمان؟ چشمهای حسام گرد شد .با ناباوری نگاه

بهبودی برخاست و در حالی که روی نوک پنجه هایش بلند می شد و پایین می آمد ،گفت:همین که گفتم در غیر این 

 صورت معامله به هم می خوره! 

 . حسام کمی فکر کرد و عاقبت گفت:باشه میارمش.اما مسئولیت بقیه ی چیزها به خودته

بهبودی خندید و موافقت کرد.اما حسام نمی توانست بدون مشورت مه بانو کاری انجام دهد بنابر این مستقیم به خانه 

رفت و ماجرا را بدون کم و کاست برای همسرش بازگو کرد.مه بانو که از اقدام بهبودی بسیار عصبانی شده بود به 

ه ی جلنبر خجالت نمی کشه با این سن و سالش.اگه دالرام بدونه حسام رو کرد و گفت:اه اه حالم به هم خورد،مرتیک

 پوست از سرش می کنه. 

و حسام فوری جواب داد:و بچه ی مرجانه هم سقط نمی شه!مه بانو به فکر فرو رفت.برای نخستین بار در مقابل 

 شوهرش سکوت کردو حرفی نزد! 

داشت و سیلی محکمی که از او خورد بیکار ننشست و بی اما آن روز رشید پس از گفت و گوی شدیدی که با مادرش 

درنگ به سراغ مرجانه رفت.مرجانه مثل همیشه در اتاقش نشسته بود و فکر می کرد.مدتها می شد که رشید حتی 

نیم نگاهی به مرجانه نینداخته بود بنابراین وقتی چشمش به صورت و هیکل او افتاد از شدت ناراحتی و تعجب 

ند.دختری را که رو در روی خود می دید با مرجانه ای که پیشتر دیده بود تفاوت فاحشی داشت.گونه دهانش باز ما

هایش گود رفته و زیر چشمهایش کبود شده بود.نگاهش مات و بی حرکت بود و به بیماریهای روانی می مانست بی 

 اختیار به او گفت:مرجانه تو چرااین شکلی شدی؟چه کار باهات کردن؟ 

ه که از دیدن او ابا داشت و بناگزیر به این دیدار تن داده بود،با غیظ و ناراحتی گفت:هیچی،کسی کاری با من مرجان

 نکرده،مریضم،تب دارم،فقط همین. 
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رشید نزدیکش شد و خیلی آرام گفت:همه چیز رو می دونم.از همه چیز باخبرم.اینجا هم نیومدم که باهات دعوا 

 ؟اومدم کمکت کنم. کنم.اومدم کمکت کنم.فهمیدی

 مرجانه بی اختیار گریه را سر داد و گفت:چه جوری ؟چطوری می خوای کمکم کنی؟دیگه کار از این حرفها گذشته. 

دل رشید فرو ریخت ،طاقت دیدن گریه ی او را نداشت.نگاهش را که بی اختیار به شکم مرجانه افتاده بود ،دزدید و 

 باید قول بدی که به کسی حرفی نزنی،فهمیدی؟ گفت:خودم یک راهی پیدا می کنم.فقط 

مرجانه با ناباوری سر تکان داد و به درون اتاقش پناه برد.فردای آن روز مه بانو به نرگس یادآوری کرد که مرجانه 

بعداز ظهر حاضر باشد تا همراه آقا نزد پزشک بروند.مه بانو همچنین اضافه کرد که آقای بهبودی پزشک مطمئنی 

 ده است که با یک نسخه حال او را خوب می کند. پیدا کر

نرگس فرمان را به مرجانه رساند و دختر جوان سر ساعت مقرر حاضر شد و منتظر حسام نشست.فرزندی که در 

بطن داشت به تازگی لگد می انداخت و بیشتر وول می خورد.مرجانه نمی دانست چه احساسی به او دارد .از اینکه 

ت او را از دست بدهد غمگین بود اما می دانست که نگه داشتن کودکش چه عواقبی برایش چندی دیگر می بایس

 دارد.

__________________ 

سرانجام حسام عرق ریزان آمد و مرجانه را با خود برد.در طول راه هیچ کدام حرفی نزدند تا آنکه به آپارتمان 

 ینجاست؟ بهبودی رسیدند .حسام توقف کرد و مرجانه پرسید :دکترا

حسام آب دهانش را قورت داد و گفت:دکتر که نه،اما آقای بهبودی اینجاست.اون تو رو می بره پیش دکتر .خب 

 پیاده شو. 

 مرجانه با بهت و حیرت او را نگاه کرد و حسام پرسید:چرا معطلی ؟پیاده شو. 

 مرجانه گفت:کجا برم،آخه من اینجا رو بلد نیستم. 

بیل پیاده شد ،یکی از زنگهای کنار در را فشار دادو به مرجانه گفت:در که باز شد با آسانسور برو حسام فوری از اتوم

 طبقه ی پنجم،آقای بهبودی خودش راهنماییت می کنه! 

هنگامی که حسام با عجله سوار ماشینش شد صدای بهبودی از آیفون به گوش مرجانه رسید که می 

 گفت:بله،بفرمایید کیه؟ 

 ا صدای آرام و آکنده از شرم گفت:باز کنیدمنم. مرجانه ب

در باز شد و مرجانه طبق گفته ی حسام پس از پیمودن راهروی کوتاه سوار آسانسور شد و دکمه ی شماره ی پنج را 

فشار داد.وقتی در آسانسور باز شد مرجانه قامت بهبودی را که ربدوشامبر سبز رنگی به تن داشت ،جلو در یکی از 

 ن ها مشاهده کرد. آپارتما

 بهبودی با خوش رویی جواب سالم او را داد و گفت:سالم،سالم دختر خوشکل ،بیا تو ،بیا تو االن من حاضر می شم. 

مرجانه به درون رفت .آپارتمان بسیار شیک و زیبا مبله شده بود مرجانه احساس غریبی داشت.در این هنگام 

 شین تا برات چیزی بیارم،بخوری. بهبودی دست او را گرفت و گفت:بیا،بیا ب

 مرجانه گفت:نه نه،متشکرم،چیزی میل ندارم. 

بهبودی به حرفش توجهی نکرد و او را بر روی کاناپه ی کنار هال نشاند و به آشپزخاه رفت و پس از دقایقی با یک 

قهوه مطبوع و  فنجان قهوه و لیوانی که در آن برای خودش مشروبی برای خودش درست کرده بود برگشت.بوی
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اشتها آور بود.اما گویی گلوی مرجانه را با طناب بسته بودند .بهبودی بسیار خودمانی و صمیمی نزدیک مرجانه 

 نشست و پرسید:خب بگو ببینم،خوشکل خانم چه کارها می کنی؟درس که نمی خونی؟پس چه کار می کنی؟ 

کشید.او بوی ادوکلن می داد،اما مرجانه از نشستن در و بعد خنده ی چندش آوری کرد و جرعه ای از لیوانش را سر 

 کنار او و استشمام بوی ادوکلنش حالت استفراغ پیدا کرده بود. 

مرجانه باورش نمی شد اما احساس کرد که بهبودی هر لحظه به او نزدیک و نزدیک تر می شود.دختر بی چاره 

ورتش را به صورت او نزدیک کرد .ریشش را از ته خودش را کنار کشید اما بهبودی باز هم به او نزدیک شد.ص

تراشیده بود .سبیلهای نازکش بر پشت لبش به شکل خط مستقیمی خودنمایی می کرد .مرجانه واقعا دچار حالت 

تهوع شده بود و چون چهره در هم کشیده و تنفر و انزجار از قیافه اش پیدا بود،بهبودی عصبانی شد و 

 ؟خیال کردی تو رو نمی شناسم؟ گفت:چته؟چته چرا اخم کردی

مرجانه با چشمهای باز و متعجب به او خیره شد.در دلش آشوبی برپا بود.بهبودی ادامه داد:حاال اگه قول بدی دختر 

خوبی باشی،می برمت بیمارستان و از شر اون بچه ی حرامزاده ای که توی شکمت داری خالصت می کنم.و گستاخانه 

 آغوش گیرد.  سعی کرد دختر جوان را در

مرجانه از ترس و نفرت فریادی کشید و او را به عقب هل داد،به طوری که محتوایات لیوانی که در دستش بود بر 

 روی روبدوشامبرش ریخت. 

بهبودی که عصبانی شده بود،گفت:چه غلطا،دختره ی بی سرو پا .ببینم وقتی هم که با اشکان جونت مشغول هزار 

 می زدی و فرار می کردی؟  کثافت کاری بودین،جیغ

اما مرجانه دیگر نفهمید که چه می کند.به صدای بلند گریه می کرد و جیغ می زد.به گوشه ای از اتاق پذیرایی،کنار 

دیوار پناه برده بود و در میان زاری هایش می گفت:تو رو خدا آقا،خواهش می کنم بذارین برم.آقا خواهش می کنم 

 برم.  این کار رو نکنین،بزارین

اما گوش بهبودی به این حرفها بدهکار نبود.مثل حیوان نفیر می کشید و به دختر عباس بد و بیراه می گفت و هنگامی 

که کامال به مرجانه نزدیک شد.او بر اثر فشار و ناراحتی ناگهان آنچه را در معده داشت ؛باال آورد و به سر و روی 

 بهبودی ریخت. 

چیزی را نداشت از بوی تعفن استفراغی که بر سر و رویش ریخته بود بدون اینکه بداند چه بهبودی که انتظار چنین 

می کند مانند دیوانه ها مرجانه را به باد کتک گرفت. سیلی محکمی به او زد وچنگ در موهایش انداخت و آن را 

 کشید وسپس از شدت ناراحتی به دستشویی پناه برد تا سر و رویش را بشویید. 

 ز دقایقی که از دستشویی بیرون آمد،دید که جا تر است و بچه نیست.اثری از مرجانه نبودپس ا

__________________ 

 فصل یازدهم 

 

اشکان و شعله پس از بازگشت از سفر ماه عسلشان و اقامت یکی دو هفته ای در تهران،راهی امریکا شدند.حسام به 

م کرده بودکه بتواند با همسرش زندگی کند و آپارتمان بسیار شیک و خاطر ازدواج پسرش تسهیالتی برای او فراه

بزرگی در یکی از محله های خوب ایالتی که آنان زندگی می کردند،برایشان خرید.شعله دختر بسیار حساس و 
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زودرنجی بود و اشکان سعی داشت کاری نکند که او از دستش برنجد و ناراحت شود.بظاهر زوج خوشبختی بودند و 

 شکلی نداشتند . م

هنگامی که به مقصد رسیدند اشکان بالفاصله به دانشگاه رفت تا ترتیب اسم نویسی ترم جدید را بدهد و شعله مردد 

بود که چه کند؟مادرش به او سپرده بود که بهتر است در رشته ی خودش ادامه ی تحصیل دهد و یا در یکی دیگر از 

یا گرافیک اسم نویسی کند.اما او ،پس از مشورت با اشکان تصمیم گرفت رشته های مورد عالقه اش مثل نقاشی و 

مدتی دست نگه دارد و استراحت کند و بعد در این مورد تصمیم بگیرد.بخصوص که ترجیح داد صبحها تا دیر وقت 

 در رختخواب بماند. 

ند و تازه یکی دو تا از آنها اشکان هم چندان در پی درس خواندن نبود .واحدهای درسی که می گرفت بسیار کم بود

را نمی توانست با موفقیت امتحان دهد و مرتب در جا می زد.احتیاجی به درس خواندن نداشت،اما به خاطر مه بانو که 

 دلش می خواست فرزندش تیتر و عنوان داشته باشد لنگ لنگان مراحل دوره ی دانشگاه را طی می کرد. 

اهل درس و کتاب نیست،در فکر بود که به امریکا برود و با یک سرمایه  حسام که متوجه شده بود پسرش چندان

گذاری خوب دست و بال پسرش را به کاری بند کند.اشکان و شعله هیچ کدام کار نمی کردند.اما پس از مدتی،شعله 

باز هم  کاملتصمیم گرفت در یک گالری مشغول به کار شود.اطرافش پر بود از ایرانی هایی که با وجود داشتن رفاه 

کار می کردند.صبح به سر کار می رفتند و تا عصر درگیر آن بودندو تعطیالتشان را به تفریح می گذراندند.اما برای 

اشکان همیشه تعطیالت بود کم کم طوری شد که دیگر به دانشگاه هم نمی رفت.هرچه شعله اسرار می کرد که 

د زیر بار نمی رفت.شعله از خونسردی و تنبلی شوهرش حرص واحدهای عقب مانده را بخواند و درسش را تمام کن

 می خورد اما به روی خود نمی آورد .چون عاشق اشکان بود و طاقت قهر و دوری او را نداشت. 

هر چه می گذشت،از شدت عشق و عالقه ای که اشکان در ابتدای ازدواج به شعله نشان می داد کاسته می شد ،گویی 

بیت و کشش روزهای اول را نداشت.اما آن دو همچنان با هم زندگی می کردند.اشکان از شعله هم برای او جذا

ماجرای مرجانه و حاملگی او هیچ اطالعی نداشت.هراز گاهی زمانی که مشروب می خورد و سرش گرم می شد به یاد 

کرد.اما هرگز به فکرش  مرجانه می افتاد و لبخندی کمرنگ بر روی لبهایش نمودار می شد و خاطرات او را مرور می

 هم نمی رسید که دختر بیچاره پس از آن روز چه می کند و چه می کشد. 

البته بیش و کم از اوضاع ایران و رخدادهایی که در آنجا در حال وقوع بود خبر داشت.او منتظر ورود پدرش 

می بکوبد،تا اگراوضاع ایران به بود.حسام قصد داشت به امریکا برود و برای آینده ی خود و خانواده اش میخ محک

 هم ریخت مسکن و مامن راحتی داشته باشند. 

انتظار اشکان چندان به درازا نکشید ،اواخر پاییز بود که حسام و مه بانو و پسر کوچکشان شاهین وارد امریکا 

 امتی کوتاه به ایرانشدند.اشکان از نبودن رشید همراه آنان تعجبی نکرد،زیرا قرار بود که پدر و مادرش پس از اق

برگردند.حسام پس از خریدن یک پمپ بنزین برای اشکان و سرمایه گذاری در یک شرکت آپارتمان سازی که 

متعلق به یکی از دوستانش بود و خریدن خانه ای بزرگ و شیک برای مه بانو،و اسم نویسی پسر کوچکش در 

ران شد.به این امید که تمام حرفها و پیش بینی هایی که دبیرستان و خوابگاه با خیال راحت همراه همسرش راهی ای

درباره ی ایران شنیده بود،دروغ و باطل باشد و او مثل همیشه بتواند در مملکت خودش راحت زندگی کند.در مدت 

اقامتشان مه بانو که بیشتر اوقاتش را با عروس و پسرش می گذراند احساس کرد که از اخالق عروسش چندان 
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آید.او را سرد و لوس و بسیار بی اعتنا به دیگران تشخیص داد و پس از چند برخورد چون تحمل خوشش نمی 

 دیداراو و حرکاتش را نداشت فاصله ی مالقات و معاشرتهایش را با او بیشتر کرد. 

از  ناما از سویی از بی اعتنایی و بی مهری اشکان به همسرش نیز دل خوشی نداشت و دلش نمی خواست که زندگیشا

هم بپاشد.در ضمن مه بانو از مرجانه و دیگر ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاده بود کوچکترین سخنی بر زبان 

نیاورد و به حسام و شاهین هم سفارش اکید کرده بود که لب فرو بندند و حرفی نزنند.مه بانو بسیاری اقدامات 

و روحیه اش متشنج بود.او دلش نمی خواست که اشکان و اعصاب خوردکن را در تهران پشت سر گذاشته و از این ر

شعله از این موضوعها بویی ببرند.مه بانو امیدوار بود که به ایران برگردد و به هر زبانی که شده است رشید را راضی 

ا وجود بکند که در صورت بروز هرگونه اتفاقی به امریکا برود تا اوضاع دوباره آرام شود و سرو سامان گیرد.مه بانو 

تمام برخوردها و اختالفاتی که با رشید داشت و واکنش او را در قبال ماجراهای اخیر دیده بود باز هم باورش نمی شد 

که به حرف او عمل نکند و گوش به فرمانش باشد.برای مه بانو مسلم بود که سرانجام وقتی که آبها از آسیاب افتاد و 

انواده اش برمی گردد و باآنان راهی امریکا می گردد.اما مه بانو رشید را با ماجرای مرجانه کهنه شد رشید به سوی خ

 آنکه فرزند و دست پرورده ی خودش بود نمی شناخت. 

رشید آن روز پس از مالقات با مرجانه و دادن قول کمک و یاری به او نزد عماد رفت.عماد که مشغول گذراندن 

د آن روز وقتی که از تاکسی پیاده شد رشید را جلو در خانه ی خود خدمت سربازیش بود و عصرها به خانه می آم

منتظردید.جلو رفت و با تعجب پرسید:هی رفیق چرا زنگ نزدی بری تو؟چرا توی کوچه وایسادی؟اما وقتی به رشید 

 رسید و چهره ی او را درهم و اندوهگین دید لب فرو بست و چیزی نگفت .می خواست مثل همیشه سر به سر رشید

 بگذارد و او را دست بیندازد اما با دیدن صورت غمزده ی او سکوت اختیار کرد. 

او با کلیدی که همراه داشت در خانه را باز کرد و دو نفری وارد شدند.پس از دقایقی که در اتاث عماد تنها شدند و به 

می  ای که گرفتی دیگه دارم باال صرف چای پرداختند عماد که از سکوت رشید به تنگ آمده بود پرسید:از این قیافه

 آرم!می شه بگی چه مرگته؟ 

رشید نگاهش کرد یک دنیا غم و سردرگمی در نگاهش بود.عماد احساس کرد که موضوع مهمتر از آن است که 

 حدس می زد.با دودلی پرسید:برای پدرت مسئله ای پیش اومده؟ 

 ه. رشید سرش را تکان داد و گفت:نه موضوع از این هم بدتر

 عماد گفت:خب می شه بگی موضوع چیه؟من از دست تو دیگه نفسم باال نمی آد.زود باش حرف بزن. 

 رشید گفت:موضوع فقط بین من و تو می مونه و جایی درز نمی کنه! 

 عمادبسرعت گفت:مطمئنا همین طوره! 

رستانیه.اون طور هم که شنیدم از وقت و رشید ادامه داد:دخترکارگر ما حامله شده .شوهر نداره،محصله،یعنی بچه دبی

سقط جنینش هم گذشته و اگر دست به این کار بزنه ممکنه بمیره!دوباره صدایش بغض آلود شد .اما باز هم ادامه 

 داد:در واقع جونش در خطره،چون مادرم می خواد به هر قیمتی که شده بچه ی اونو از بین ببره! 

_________________ 

و هاج و واج به رشید چشم دوخته بود.به ذهنش می رسید که هر مسئله ای مشکل رشید باشه به  عماد ماتش برده

جز این یکی.با چشنان متعجب و حیران گفت:ببینم رفیق،کارشناس خانواده بهتر از من پیدا نکردی؟من این وسط چه 

 کار می تونم بکنم؟ببینم تو حالت خوبه؟ 
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ن که اومدم با کی مشورت کنم.تو انگار آدم نیستی،انسانیت سرت نمی شه که رشید عصبانی شد و گفت:اه ،منو ببی

 سر همچین موضوعی شوخی می کنی؟ 

عماد که قصد شوخی نداشت از گفته ی خودش پشیمان شد و با لحن آرامی گفت:رشید خدا شاهده به هیچ وجه نمی 

 وای بریم با بابا مشورت کنیم؟ خواستم سربه سرت بگذارم.اما راستش عقلم به جایی قد نمی ده،می خ

 رشید پاسخ داد:فعال نه،از بابات خجالت می کشم. 

عماد که کنجکاو شده بود پرسید:ببینم رشید،یکی دو مسئله برای من حل نشده باقی مونده!اول اینکه آیا می دونی 

 داره؟ دختره با کی رابطه داشته یا نه؟دوم اینکه مادرت این وسط چه اصراری به سقط جنین 

رشید سرخ شد و از وتکنش او احساس بدی به عماد دست داد و این احساس در چهره اش نیز هویدا شد و با شک و 

تردید به رشید چشم دوخت.رشید که نگاه عماد را متوجه ی خود دید حدس زد که در ذهن او چه می گذرداز این رو 

د که دوستش در این مورد به او شک کند.اما ناگهان به تصمیم گرفت واکنشی شدید نشان دهد.بر او گران آمده بو

 یاد آورد که این عمل ننگین را برادرش مرتکب شده است،کسی که از او چندان دور نیست. 

او سعی کرد آرامش خود را حفظ کند بنابراین به آرامی گفت:آره می دونم که کدوم بی وجدانی این کارو کرده اما 

سترس ما خارجه،گذاشته و فرار کرده به خاطر آبروی دختره اصرار داره که بچه رو از بین باید بدونی اون آدم از د

 ببره. 

 عماد نفس بلندی کشید و گفت:نظر خودت چیه؟به نظر تو راه حل دیگه ای وجود داره؟ 

او  بود که رشید با ناچاری به دوستش چشم دوخت .عماد دنیایی از غم و تیرگی را در چشمهای او دید.برایش عجیب

 تا این حد نگران دختر کارگر منزلشان است و برایش دل می سوزاند. 

یکی دو ساعت را که رشید در منزل دکتر ساعی گذراندو با عماد صحبت کرد نیز نتوانست باری از مشکالت او کم 

وانسته بود انجام کند.از آنجا بیرون آمد مثل لحظه ای که به آن خانه می رفت دست خالی و نگران هیچ کاری نت

دهد.هیچ راه حلی نیافته بود هرچند مرجانه هم گنهکار بود او هیچ کینه ای از این دختر به دل نداشت و تمام 

تقصیرها را متوجه برادرش می دید.اشکان به ایران آمد و تمام نقشه ها و امید و آرزوهای او را به باد داد.با خودش 

ش به ایران باز نمی شد.کاش مادرش او را به آمدن تشویق نمی کرد.کاش فکر می کرد ای کاش هرگز پای برادر

 هرگز چشمش به مرجانه نمی افتاد و خیلی کاش های دیگر که هیچ دردی را درمان نمی کرد. 

وقتی به منزل رسید جلو در ناگهان مرجانه را دید که با حال زار و پریشان از تاکسی پیاده شد.هوا تاریک شده بود و 

وال در این وقت از روز،هرچند سر شب بود،مرجانه هرگز از خانه بیرون نمی رفت.با دیدن او آتش خشم و معم

ناراحتی سروپای مرد جوان را فراگرفت.از اعتمادی که به مرجانه داشت خنده اش کرفت و به ساده لوحی خود پی 

بود ؟پس مرجانه خانم هم سرگرمی برد.آن زن چه افکاری در سرش داشت ؟چه تحساسی را در دلش مدفون کرده 

هایی دارد.با آن وضع نابسامان و آن موهای ژولیده معلوم بود که از کجا می آید.پس نرگس و عباس چه غلطی می 

کنند.چرا جلو این دختره رو ول کرده و به امان خدا رهایش ساخته اند؟به افکاری که تا چند دقیقه پیش در سرش 

 بر پوچی زندگیش بیش از پیش پی برد. خریان داشت لعنت فرستاد و 

مرجانه هم اتومبیل رشید را دید اما توجهی به او نکرد .پول تاکسی را داد و با عجله زنگ در را فشار داد.رشید به 

سرعت از اتومبیل پیاده شد و ،در حالی که با خشونت بازوی مرجانه را می کشید فریاد زد:تا حاال کدوم گوری 

 کشی؟این افتضاحی که به بار آوردی بس نبود؟نمی دونستم تا این حد هرزه و کثیفی! بودی؟خجالت نمی 
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مرجانه بازویش را از دست او بیرون کشید و گفت:رشید،تو رو خدا تو دیگه دست از سرم بردار.شماها از جون من 

 را شروع کرد.  چی می خواین؟چرا تنهام نمی ذارین ؟چرا این قدر زجرم می دین؟آه....و گریه ی بی امان

در خانه باز شد و رشید او را به داخل هل داد و گفت:ننه من غریبم در نیار.تا این وقت شب کجا بودی؟چه غلطی می 

 کردی؟ 

مرجانه مستاصل و بیچاره به او نگاه کرد.بدنش از گریه و ناراحتی می لرزید چه بگوید/باری بر افتضاحات زندگیش 

؟مگر کسی باور می کرد که او شاهد چه ماجرایی بوده است؟مگر مه بانو باور کرده که بیفزاید؟چه بگوید؟حقیقت را

بچه اش از اشکان است و پسرش با او رابطه داشته است؟مگر کسی باور می کرد که آقای خانه او را به کجا برده و 

 چه بر او گذشته؟ 

بگو که خیال می کردم تو...در این هنگام رشید رشید که او را ساکت دید گفت:معلومه حرفی برای گفتن نداری.منو 

ناگهان متوجه لب متورم و کبود او شد و با کمال تعجب دید که یک طرف صورتش ورم کرده است.حرفش را قطع 

 کرد و با لحن دردناکی پرسید:کتکت هم زدن؟کتک خوردی؟ 

ه گریه کنداو را فریب خورده و تحقیر حالتی از تاثر و خشم وجودش را فرا گرفته بود دلش می خواست برای مرجان

شده می دید.چقدر برای بدبختی او دلش می سوخت.چقدر احساس درماندگی و بیچارگی می کرد دوباره با ناچاری 

فریاد زد:آخه حرف بزن.بگو کدوم بیشرفی این بال رو سرت آورده؟برای چی رفتی؟تو با این وضعی که 

به خودت رحم کن.سپس همچون حیوانی درنده جلو او ایستاد و سد راهش  داری...چرا...آه خدایا مرجانه دست کم

 شد و گفت:تا حقیقت رو نگی اجازه نمی دم از اینجا بری.باید بگی چه کسی این بال رو سرت آورده؟ 

  .مرجانه دیگر رمقی در تنش نمانده بود بی اختیار پاسخ داد:آقای بهبودی.آقای بهبودی.و بعد دوباره زد زیر گریه

ساعتی بعدکه رشید به سوی اتاقش می رفت از تمام ماوقع باخبر شد بود.گویی سیلی محکمی به صورتش خورده و او 

را از عالم بیهوشی بیدار کرده بود.این سیلی خیلی سختتر از آنی بود که مادرش به او زده بود این سیلی او را از 

ه اتاقش رسید و در را بست،احساس کرد که دیگر نمی تواند خواب بیست و چند ساله اش بیدار کرده بود و وقتی ب

خانواده اش را تحمل کند از نقشه ی کثیفی که مادرش و پدرش و بهبودی کشیده بودند تا هر کدام به منظور پلید 

خود برسند احساس استفراغش گرفته بود.باورش نمی شد که مادرش تا این حد از انسانیت به دور باشد.نه دروغ 

 شاید مرجانه دروغ می گوید.کاش دروغ بود.ای کاش تمام اینها تهمتی بیش نبود. است.

روی تختش نشست سرش را در میان دستهایش گرفت و هق هق گریه را سر داد.هزاران هزار فکر در سرش تلنبار 

 انست این عملشده بود چه کار کند؟اگر دار و دسته ی عماد ذهنش را روشن نکرده بودند بدون شک باز هم نمی تو

پدر و مادرش را ببخشد،چه برسد به اینکه سالهاست که می داند پدرش از چه راهی نان در می آورد و آنان را بزرگ 

می کند.سالهاست که می داند که حسام شریفی چه مرد قدرتمند و ثروتمندی استو چگونه هر روز بیش از بیش بر 

آنچنانی و ولخرجیهای مادرش از مقابل چشمانش رژه می رفتند.همین حسابهای بانکی او اضافه می شود میهمانی های 

طور هم فکر و بدبختی مردم و طبقه ای که هرگز با آن آشنایی نداشت و اکنون مدتهاست می داند آنان هم وجود 

و رشد دارند و با هیچ می سازند و دم بر نمی آورند.او چه می دانست ،او چه می دانست که در چه محیطی بزرگ شده 

کرده است.رفاه،رفاه،و رفاه،اما این رفاه عظیم به چه قیمتی به دست آمده بود؟اکنون کم کم چشم و گوشش باز می 

شد.باید هر چه زودتر تصمیم می گرفت.باید هر چه زودتر تکلیف خودش را روشن می کرد.یا زنگی زنگ یا رومی 

 روم. 
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ی و بازگشتش به خانه،بعد از ساعتی مه بانو از چگونگی ماجرا آن شب پس پس از فرار مرجانه از آپارتمان بهبود

باخبر شد.دیگر درمانده شده بود و نمی دانست چه کار کند.دلش می خواست برود و به مرجانه کتکی جانانه 

بزند.دختره ی بی سروپا !در این وضعیت هم او دردسری بر دردسرهای دیگر اضافه کرده بود.از سویی حسام اسرار 

هر چه زودتر باید به امریکا سفر کند و نزد اشکان برود.اما مه بانو تا تکلیف مرجانه را روشن نمی کرد،نمی  داشت

 توانست به مسافرت برود. 

بهبودی که از وضع پیش آمده مثل مار به خود می پیچید،بی درنگ به حسام تلفن کرد و موضوع ،نه آن چنان که 

یگر و با آب و تاب فراوان تعریف کرد.از سویی هم نگران این بود که مرجانه فرار اتفاق افتاده بود،بلکه به صورتی د

کندو یا برای او دردسری ایجاد کند.حسام سراسیمه به خانه آمد ترخیح داد که موضوع را تلفنی با مه بانو در میان 

 نگذارد بلکه در حضور او با آرامش همسرش را مطلع سازد. 

را باخبر شد،بی درنگ نرگس را فرا خواند و از رسیدن مرجانه به خانه نفسی راحت وقتی مه بانو هم از ماج

کشیدند.اما نرگس نگران و گریان بود و با شکوه و گالیه می گفت:خانم قرار نبود شما این طور با ما رفتارر کنید،سر 

 مده؟ و صورت دختر من کبود و خونی بود و من و عباس می خواهیم بدونیم چه بالیی سرش او

مه بانو و حسام نگاهی ردو بدل کردند و مه بانو که از طرز حرف زدن نرگس اصال خوشش نیامده بود گفت:بیخود 

ناله و زاری نکن هرچی بوده تقصیر خودش بوده .به شماها خوبی و محبت نیومده.باید تو سرتون زد تا آدم شین. 

 د تا ببینم چی شده؟ سپس با لحن آمرانه ادامه داد:بدو برو بگو مرجانه بیا

اما نرگس این بار خیلی ناراحت و سرخورده بود برخالف همیشه از جایش تکان نخورد و گفت:عباس می گه اگه 

 ندونم چه بالیی سر بچه ام اومده می رم شکایت می کنم! 

رگس ینه ای به نمه بانو و حسام با شنیدن این سخن نرگس تکان خوردند و مه بانو با چشمان غضب آلود نگاه پر ک

انداخت و گفت:به به،چشمم روشن،چه غلطا!بدو برو شکایت کن ،کسی جلوتونو نگرفته،اما اول باید جل و پالست رو 

جمع کنی و از این خونه بری در ثانی باید بدونی که دختر عزیزت دست گل به آب داده و معلوم نیست از کدوم بی 

 سرو پایی حامله شده،فهمیدی؟ 

دو دست محکم به صورتش زد و با شیون و زاری گفت:ای وای خانم،خدا مرگم بده،من فکرشو می  نرگس با کف

 کردم که ممکنه همچین چیزی باشه چرا زودتر به من نگفتین؟حاال چه خاکی به سرم کنم؟ 

 مه بانو ظفر مندانه پاسخ داد:هیچی برین شکایت کنین! 

فت:خانم جان الهی قربونت برم چه کار کنم؟کدوم نامردی این بال نرگس خودش را روی پاهای مه بانو انداخت و گ

 رو سرش آورده؟شما می گین چه کار کنم؟ 

حسام همچنان بر روی مبل نشسته و بالتکلیف شاهد گفت و گوی زنش با نرگس بود و مه بانو در حالی که سعی می 

ه جایی برسیم اگر این دختر بی شعور نو زودتر کرد نرگس را از خود دور کند گفت:واال هر کاری کردیم نتونستیم ب

این موضوع را به من گفته بود راه حلش ساده بود اما حاال دیگه بچه بزرگ شده و هیچ کس حاضر نیست بچه شو 

 سقط کنه. 

نرگس صورت کبود و خونی دخترش را دیگر فراموش کرد با شنیدن خبر حاملگی دخترش موضوع کتک خوردن و 

ز یادش رفت و بر سر زنان از نزد مه بانو به سوی خانه اش رفت و خودش را به شوهر و دخترش تحقیر دخترش ا

رساند.او به محض دیدن مرجانه به سویش حمله کرد و او را به باد کتک گرفت.مرجانه کوچکترین مقاومتی نکرد 
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که هیچ گونه احساسی در دلش می خواست آن قدر کتک بخورد تا بمیرد .به مجسمه ای می مانست سرد و بی روح 

 او وجود ندارد. 

عباس که کم و بیش حدسهایی زده بود همسرش را از روی مرجانه بلند کرد و دیگر اجازه نداد که دخترش بیش از 

این کتک بخورد و با ترس و ناچاری پرسید:چی شده نرگس؟اتفاقی افتاده؟چرا این طفلک بیچاره رو می زنی؟چی 

 شده؟ 

زاری تمام ماجرا رابرای عباس تعریف کرد .عباس بر سرش کوفت و گفت:رسوا شدم آبروم  نرگس با گریه و

رفت.حاال جلو در و همسایه چی بگم؟چه کار کنم؟نگاه مالمت باری بر مرجانه انداخت و ادامه داد:خاک بر سرت 

 ه نمی کنه. کنن چطور قدر خودت رو ندونستی و این رسوایی رو به بار آوردی؟دیگه سگ هم به روت نگا

قیافه اش خسته و پیر شده بود.پس از عمری نوکری و کارگری اکنون دخترش دسته گل به آب داده و مزد او را 

داده بود.مزد تمام زحمتها و دوندگیهایش را.عباس گرچه از دست مرجانه خشمگین و عصبانی بود از دیدن بدن 

بین رفته بود دلش می سوخت و برای او متاسف بود.هیچ نحیف و الغر دخترش که در چند ماه اخیر؛آب شده و از 

تمایلی برای کتک زدن او نداشت.هیچ عالقه ای به آزار و شکنجه ی او در خود سراغ نمی دید.فقط نمی دانست چه 

کند. نمی دانست چگونه موضوع بارداری دخترش را پنهان سازد.چگونه این رسوایی بزرگ و عمل ننگین او را مخفی 

 بی چارگی به همسرش نگاه کرد و گفت:نرگس چه کار کنیم؟می گی چه کار کنیم؟ کند.با 

نرگس با بغض و گریه پاسخ داد:خانم می گن که بچه بزرگ شده و نمی شه سقطش کرد.بنابراین مجبوریم قایمش 

 رو ندارم.کنیم تا بزاد،بعد هم بچه رو ببریم پرورشگاه،من حوصله ی بزرگ کردن و نون دادن بچه ی حرامزاده 

مرجانه این حرفها را می شنید اما کوچکترین واکنشی نشان نمی داد.با سری پایین افتاده در گوشه ی اتاق کز کرده 

 بود. 

روز بعد که مه بانو سراغ مرجانه را از نرگس گرفت،نرگس با دستپاچگی پاسخ داد:راستش خانم؛یکی از اقوام و 

نه مرجانه رو برد که بچه شو سقط کنه،بعد هم با خودش می بردش طبس خویشهامون که توی بیمارستان کار می ک

 خونه ی مهناز.وقتی که آبها از آسیاب افتاد،برمی گرده! 

مه بانو که از ته دل خوشحال شده بود ،با تعجب پرسید:راست می گی؟چه طوری؟کدوم بیمارستان؟اگه دخترت 

 جونش رو از دست داد چی؟ 

رو از دست بده تا این رسوایی گریبان پدرش رو بگیره!بعد هم خانم خاطرجمع باشید  نرگس در پاسخ گفت:جونش

 طوری نمی شه .این قوم و خویش ما می گفت که این آقای دکتر بچه های بزرگتر رو هم سقط کرده. 

 مه بانو که مجاب نشده بود،دوباره پرسید :کدوم بیمارستان می بردش ،اسمش چیه؟ 

 سخ داد:بیمارستان سینا. و نرگس بی درنگ پا

 مه بانو گفت:اسم قوم و خویشتون چیه؟توی بیمارستان چه کاره است؟ 

و نرگس گفت:از بستگان خواهر عباسه،یعنی پسر خواهر عباس .تکنسین کارهای فنی بیمارستانه،و سالهاست که 

 اونجا کار می کنه و همه رو می شناسه. 

ه بود نرگس را ترک کرد و بی درنگ موضوع را با دالرام در میان گذاشت.دالرام مه بانو ،در حالی که به فکر فرو رفت

 به او گفت:بهتر ،بزار خودشون هر کاری صالح می دونن بکنن.برای تو هم دردسری نداره. 

 مه بانو گفت:آخه دالرام دلم براش می سوزه می ترسم بالیی سرش بیاد. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 2  

 

یاد .این جور آدمها هفتا جون دارن،مثل ما که نیستن نازنازی بار اومده دالرام پاسخ داد:نترس،هیچ بالیی سرش نم

 باشن اینها به سختی عادت دارن. 

روز بعد نرگس خبر آوردکه سقط جنین مرجانه با توفیق انجام شده است و او پس از چند روز نزد خواهرش می 

ام و پسر کوچکش فراهم کرد.او هر چه به رود.مه بانو نفس راحتی کشید و هر چه زودتر مقدمات سفرش را با حس

رشید اصرار کرد که همراه آنان برود رشید زیر بار نرفت.مه بانو و حسام کمتر از یک ماه نزد اشکان و شعله ماندند 

 و بعد به ایران برگشتند. 

دی روبرو پاییز رو به پایان می رفت و هوا سرد شده بود حسام،به محض ورود به ایران با خبرهای ناخوشاین

شد.اوضاع کشور روبه وخامت و آشفتگی بیشتر گذاشته بود.آنان وقتی وارد خانه ی خودشان شدند دیر وقت بود و 

مه بانو حدس زد که رشید در خواب است.از این که پسرش به فرودگاه نیامده و یا دست کم برای دیدن او بیدار 

رخاست باز هم از رشید خبری نبود.به سوی اتاق او رفت و نمانده بود کمی دلخور شد .صبح روز بعد که از خواب ب

در زد،اما پاسخی نشنید در را باز کرد و با اتاق خالی پسرش روبه رو شد.اثری از رشید نبود.یادداشت الصاق شده به 

ان رکتآینه توجه اش را جلب کرد.جلو کرد ،آن را باز کرد و از خواندن متن یادداشت یخ زد:مادر پدر،برای همیشه ت

 می کنم.هرگز مرا نخواهید دید. 

 .رشید–بدرود 
__________________ 

 فصل دوازدهم 

شب دیر وقت بود.عباس با کمال تعجب احساس کرد که کسی آهسته به در اتاقش می کوبد.با صدای در نرگس هم 

اریکی شب سیاهی هیکل از خواب پرید.کوفتن در ادامه داشت و عباس خواب آلود و پریشان در را گشود و در ت

رشید را در آستانه ی اتاقش مشاهده کرد.رشید بسرعت وارد شد و در را بست.عباس کلید برق را زد و با شگفتی 

 پرسید:رشید خان طوری شده؟فرمایشی داشتین؟ 

ه نخوشبختانه گلناز دختر بزرگ عباس کشیک داشت و عباس و نرگس در اتاق تنها بودند.رشید که می دانست مرجا

در اتاق کوچک پشتی می خوابد در مقابل پرسش عباس مکثی کرد و گفت:عباس می خوام با تو حرف بزنم.و رو کرد 

به نرگس و ادامه داد:با تو هم همین طور.اما دوتاتون باید قول بدین کلمه ای از حرفهایی رو که بهتون می زنم جایی 

 بازگو نکنین. 

 عارف کرد و گفت:باشه رشید خان هرچی شما بگین. عباس یک صندلی جلو کشید وبه رشید ت

رشید نگاهی به موهای خاکستری و رنگ پریده ی عباس کرد و دلش سوخت و در حالی که روی صندلی می نشست 

 گفت:ببین عباس من همه چیزو راجع به دخترت مرجانه می دونم. 

 کدوم نامردی این کارو کرده.  چهره ی عباس در هم رفت و سرش را پایین انداخت و گفت:اگر بدونم

 رشید به میان حرفش دوید و گفت:من می دونم. اما بی فایده اس .طرف گذاشته و در رفته.دستت بهش نمی رسه. 

 چشمهای عباس گرد شد و با صدای خفه و عصبی گفت:رشید خان شما رو به خدا بگو کیه؟کجاست؟ 

 زنی؟چون پای آبروی دختر خودت در میانه.  رشید دوباره پرسید:قول می دی به کسی حرفی نمی

 عباس با عجله گفت:قول می دم.قول می دم رشید خان. 

 و رشید با صدای خفه ای گفت:کار اشکان ،برادر من. 
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نرگس و عباس در یک لحظه آهی کشیدند و ناباورانه یکدیگر را نگاه کردند .عباس به گریه افتاد و گفت:آخه رشید 

شماها انصاف و انسانیتتون کجا رفته؟آخه دختر من به چه درد برادر شما می خوره؟دست من از خان این انصافه؟

همه جا کوتاهه ،هیچ کاری نمی تونم بکنم،تازه حرف هم که می زنم خانم و اقا هزار جور تهدید می کنن.به هق هق 

 افتاد و دیگر نتوانست حرفی بزند. 

 س من حاضرم کمکت کنم. قلب رشید فشرده شد و گفت:گریه نکن عبا

 عباس گفت :چه جوری آقا چه جوری رشید خان،حاال که کار از کار گذشته چطوری می خواین کمکم کنین؟ 

رشید ساعتی با آنان گفت و گو کرد و خیلی آرام به اتاق خودش برگشت.یک هفته بعد پدر و مادرش همراه برادر 

اصرار کرد نتوانست او را راضی کند که همراه آنان به این سفر  کوچکش به امریکا رفتند.مه بانو هرچه به رشید

برود.مه بانو نمی دانست که تمام داستان سقط جنین مرجانه به وسیله ی آشنایی که در بیمارستان دارند و رفتن او به 

الم سطبس دروغ محضی است ساخته و پرداخته ی ذهن پسرش رشید .او نمی دانست نرگس که تا آن زمان ارتباط 

و حقیقی با او داشته و همانند کارگری مطمئن و مورد اعتماد در خانه و زندگی او کار کرده،اکنون با همدستی پسرش 

رشید چه نقشه ای کشیده و چه دروغی تحویل او داده است.مه بانوخاطر جمع از اینکه فرزند مرجانه از بین رفته 

ی همیشه پایان یافته تلقی کرد و خوشحال بود که سرانجام از شر است راهی امریکا شد و موضوع فرزند اشکان را برا

بچه ای که از خون پسرش و دختر کارگرش بوده و مایه ی ننگ و عار او به شمار می آمد خالص و راحت شده است 

.حتی هنگامی که از مسافرت برگشت و از رفتن پسرش مطلع شد و دریافت که رشید آنان را برای همیشه ترک 

 است از واقعیت ماجرای مرجانه و فرزندش بی اطالع ماند. کرده 

مه بانو از رفتن پسرش ضربه ی محکمی خورد و روزها و شبهای زیادی در ناراحتی و نگرانی به سر برد.او حسام را 

  .واداشت با هر وسیله ای شده است پسرش را پیدا کند اما تمام تالش و سعی او برای پیدا کردن رشید بیهوده بود

از سویی حسام آنقدر درگیر وضعیت زندگی و شغلی خودش بود که شب و روز را در نگرانی به سر می برد.حامد 

عطاران و بهبودی هم دست کمی از او نداشتند.در نشستهایی که با همدیگر داشتند بهبودی به آنان سفارش میکرد 

پدرش به تازگی فوت کرده بود در پی جمع آوری ارث  که باید هرچه زودتر فرار را بر قرار ترجیح داد.اما حامد که

و میراث و حسام هم که تمام مقدمات فرارش آماده بود هنوز دلش و وجودش آمادگی ترک خانه و شهرش را پیدا 

 نکرده بود. 

د نرگس شاهد گریه ها و غمهای مه بانو در غیاب پسرش بود و در دل به او می خندید.از مشاهده ی ناراحتی او شا

می شد و هرگز نمی توانست تهمتها و افتراهایی را که به مرجانه زده بود از یاد ببرد.مرجانه ای که بیشتر دوران 

کودکیش را نزد او و در آغوشش بزرگ شده بود.به هر حال خیال نرگس از بابت مرجانه راحت بود .رشید پس از 

که به ناچار می بایست همراه داشته باشد خانه را ترک رفتن پدر و مادرش به سفر چمدانش را بست و با اندک پولی 

کرد.حتی اتومبیلش را با خود نبرد .دست مرجاه را گرفت او را با خود به خانه ی عماد برد.رشید قبال در مورد مرجانه 

 با دکتر ساعی صحبت کرده بود . 

 رشید به کمک عماد و پدرش مرجاه را به محضر برد و او را عقد کرد. 

انه در خواب هم نمی دید که رشید به چنین فداکاری دست بزند .رشید برای عباس پیغام فرستاد :خاطرت جمع مرج

دخترت صاحب شوهر شده و به زودی فرزندش را به دنیا می آورد.دیگر نگران هیچ چیز نباش و همراه آنان یک 

کند او چه کرده است!برای رشید مهم نبود برگ فتوکپی قباله ی عقد خود و مرجاه را هم فرستاد تا عباس هم باور 
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که به خدمت سربازی رود اما پدرش حسام همه چیز را کرده و از قبل معافی او را گرفته بود .باید هرچه زودتر جایی 

 برای همسرش فراهم می کرد و مزاحم عماد و خانواده اش نمی شد. 

ه ی آنان را که در دروازه شمیران بود و دو اتاق و پس از مدتی به کمک یکی از دوستان عماد طبقه ی پایین خان

 آشپزخانه ی کوچک داشت اجاره کرد و مرجانه را به آنجا برد.اندک وسایلی خرید و دیگر پولش ته کشید.

__________________ 

ل بواوضاع مملکت هر روز در هم ریخته تر می شد و برای رشید پیدا کردن کار به دشواری امکان داشت.برایش ق

زندگی جدید هم مشکل بود اما مصمم شده بود که دیگر حتی نیم نگاهی به زندگی پیشین خود نکند و هر طور شده 

 است روی پای خود بایستد.

هوا سرد بود و او به پیاده روی و سوار شدن به وسایل نقلیه ی عمومی عادت نداشت پاهایش تاول زده بود .و هراز 

م باز هم به کمک یکی از دوستان عماد شغلی نیمه وقت در یک شرکت خصوصی گاهی سردرد می گرفت.سرانجا

پیدا کرد .مرجانه برخالف تصور همچنان خاموش و ساکت و دچار غم زدگی خود بود.هرگز لبخند نمی زد و به ظاهر 

 سپاسگذار و ممنون رشید بود.البته رشید هیچ گونه توقع امتنان و تشکر از او نداشت.

ا زن و شوهری آرام و خوشبخت می دانستند اما واقعیت این بود که میان آنان کوچکترین رابطه ای همگی آنان ر

وجود نداشت.روزی که آنها به عنوان زن و شوهر شرعی و قانونی از محضر بیرون آمدند رشید به مرجانه رو کرد و 

ار و امید در چشمهایت هست،تا روزی که گفت:خیال نکن که انتظار و توقعی از تو دارم ،تا روزی که این حالت انتظ

قلبت از عشق و آرزوی اشکان می لرزه کوچکترین تعلق خاطری به تو ندارم.تو رو به خاطر انسانیت و وجدانی که 

 دارم عقد کردم و گرنه مرجانه بین من و تو خیلی فاصله هست.

غذایی بپزد و برای رشید کنار بگذارد.تنها عماد  اتاقهایشان جدا بود اما مرجانه وظیفه داشت خانه را تمیز کندو اندک

و پدرش می دانستند که رشید پدر واقعی بچه ی مرجانه نیست.اما دیگر دوستانش او را به خاطر طرد پدر طاغوتی و 

 ثروتمندش در میان خود راه داده و او را در فعالیتهای سیاسی خود شریک کرده بودند.

خود گرفت و زمین و آسمان از فریادهای خشم آنان به لرزه در آمد.در یکی از تظاهرات مردم صورت جدی تری به 

روزهای سرد مه بانو با اشک و آه چمدانش را بست ،جواهراتش را در صندوقچه ای گذاشت و همراه خواهرش ایران 

ش وهر و پسررا ترک کرد.او برای پیدا کردن رشید تالش بسیار به خرج داد در آخر مجبور شد دست خالی بدون ش

راهی دیار غربت گردد.بهبودی و دخترها و دامادهایش هم با او همراه بودند.هرچه مه بانو به حسام اصرار کرد که با 

آنان برود حسام زیر بار نرفت و گفت:مه بانو جان من حواسم است که چه کار کنم دست کم بگذار شاید بتوانم 

م این همه سرمایه رو بگذارم و برم؟به محض خراب تر شدن اوضاع زمینهای ورامین را معامله کنم چطوری می تون

 حرکت می کنم.

هفته ی بعد حامد و سحرانگیز هم ایران را ترک کردند و حسام دچار وحشت شد .احساس تنهایی می کرد.دو یار 

داشتن مشاغل  غارش بهبودی و عطاران هم او را تنها گذاشتند و رفتند.البته دوستان فراوانی داشت که با وجود

حساس مملکتی در ایران ماندگار شده بودند که اوقات تنهایی او را پر می کردند.اما آنان هم همگی از اوضاع موجود 

احساس نگرانی می کردند و به فردای بهتری چشم دوخته بودند.آنان که همگی زن و بچه هیشان را به خارج 

 جمع می شدند و بسلط همیشگی خود را پهن می کردند. فرستاده و تنها شده بودند شبها در خانه ی حسام
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عباس مثل همیشه مامور پذیرایی از انان بود.حسام هر چند بسیار به یاد فرزندش می افتاد چیزی بر زبان نمی آورد و 

باور این موضوع که رشید آنان را برای همیشه ترک کرده است،برایش ناممکن بود.حالت افسردگی پیدا کرده بود 

تفاقات اخیر زندگیش اثر بدی بر روح و روان او گذاشته بود.بدتر از همه دوری از همسرش بود که او را رنج می .ا

داد.نمی توانست دوری مه بانو را تحمل کند.با وجود سردی هوا ساعتها وقتش را در ورامین در هوای آزاد و یا در 

را می گرفت و احساس می کرد که تحت تعقیب  کارخانه اش می گذراند.گاهی از شدت تنهایی وحشت سراپایش

 است و یا شخصی قصد جان او را دارد.

سرانجام ناگهان خبردار شد که شاه قصد رفتن از ایران را دارد .اما رفتن شاه هم نتوانست دلیل محکمی باشد که 

اد مظنون و مورد تعقیب حسام را به ترک ایران وادارد.تعداد دستگیری ها زیاد شد .بدون شک او نیز یکی از افر

قانون بود.با سابقه ای که داشت و فقط خودش می دانست که چه کرده است چندان امیدی به آزادی نداشت.روزی 

فهمید که یکی از دوستانش را گرفته و زندانی کرده اند ،به خانه اش رفت.به نمای پر عظمت و سر به فلک کشیده ی 

پناه برد.هرچه پول داشت از قبل همه را فرستاده بود غیر از خانه و آن چشم دوخت و دیوانه وار به درونش 

زندگیش و مجسمه های بزرگ طالیی که پنهان کرده بود چیز دیگری نداشت.زمینهایش ،امالکش و هر چه از 

در  داراییهایش که منقول نبودند همه را باید رها می کرد و می رفت.چمدانهایش که آنها را از قبل آماده کرده بود

گوشه ای از اتاقش به چشم می خوردند .بسرعت دوش گرفت ،گذرنامه و بلیت و مدارک دیگرش نیز آماده 

 بودند.وقت بلیتش از قبل تعیین نشده بود اما امید داشت که هر طور هست با یکی از پروازها از ایران خارج گردد.

طرناکه حواست به خونه و زندگی باشه.من به امید عباس را صدا زد و به او گفت:عباس من دارم می رمفاوضاع کمی خ

خدا خیلی زود برمی گردم ،وضع همیشه این جور نمی مونه.سپس دست در جیب کرد و مقداری پول در آورد و به 

عباس داد و گفت :این پول حقوق چند ماه خودت و زنته فکرشو نکن ،خدا کریمه،یا خودم می آم یا به وسیله ای 

 م.برات پول می فرست

عباس بی اعتنا و بی حالت به او نگاه می کرد و او هرگز روزی که دخترش را صحیح و سالم تحویل حسام داده و 

خونین و کبود تحویلش گرفته بود،از یاد نمی برد.او هرگز تجاوز پسر حسام را به دخترش نادیده نمی 

دست حسام و بخصوص مه بانو  گرفت.هرچند جرئت حرف زدن نداشت ،هرچند جسارت اعتراض نداشت دلش از

خون بود .با اینکه محبت بزرگی از رشید دیده بود اما چون او هم حسام را ترک کرده و رفته بود ،عباس هم دلیل 

دیگری برای نفرت بیشتر از او در دل احساس می کرد .در آخرین دقایقی که حسام در خانه بود ،زنگ در خانه به 

هیچ میهمانی نبودند حسام وحشت زده به عباس رو کرد و گفت:ولش کن ،مبادا در رو  صدا در آمد .از آنجا که منتظر

وا کنی ،من می رم توی انباری قائم می شم،اگر باز هم در زدن و پافشاری کردن ،برو بهشون بگو هیچ کس خونه 

 نیست و همه رفتن به سفر ،باشه؟

حسام که دستپاچه شده بود بسرعت پایین دوید و در عباس اطاعت کرد .صدای زنگ در همچنان به گوش می رسید .

این بین چشمش به پرتره ی بزرگ همسرش افتاد .با تمام عجله ای که برای مخفی شدن داشت دلش نیامد آن را 

رها کند .با کمک عباس قاب بزرگ نقاشی را از روی شومینه بلند کرد و با خود به داخل انباری برد .درون انباری در 

ار داشت که مخفی و به رنگ دیوار بود،آن را باز کرد و همراه عکس همسرش به درون مخفیگاه خزید.در دیگری قر

 را بست و از داخل قفل کرد و به عباس گفت برود و در خانه را باز کند.

__________________ 
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ی تپید .یادش آمد که درون مخفیگاه تاریک بود اما اجناس طالیی و گرانقیمت حسام برق می زدند .قلب حسام م

گذرنامه و بلیت و چمدانش را در اتاق رها کرده است و در دیدرس همگان قرار دارد .دلش فرو ریخت .به این 

سادگی ها نمی توانست رهایی یابد هر چند در جای مطمینی پنهان شده بود که امکان یافتنش مشکل بود؛در هر حال 

  باید مدتهای مدید در آنجا مخفی می ماند.

در تاریکی اتاق کوچک زیر زمین پرتره ی بزرگ همسرش را در گوشه ای جای داد .مقابل آن ایستاد و با دقت به 

آن چشم دوخت .چیزی نمی دید .با دست آن را لمس کرد .چشمها ،صورت و لبهای مه بانو را لمس کرد .دست برد 

د و در خیال او را مقابل خود می دید.اگر بار و گیسوان بلند و سیاه همسرش را لمس کرد .چشمهایش را بسته بو

دیگر موفق به دیدارش می شد،هرگز از او جدا نمی گشت.پشیمانی تا مغز استخوان او را می خورد ،اما فایده ای 

نداشت.می دانست که همه جا را می گردند ،گذرنامه و مدارکش را بر می دارند و می روند.می دانست پس از آن 

ت و یا آن را اشغال می کنند.می دانست کارش بسیار بسیار مشکل شده و باید راه فراری پیدا می خانه زیر نظر اس

کرد.اما به عباس امیدوار بود .تردیدی نداشت که به کمک او می تواند از آن خانه ی جهنمی که روزگاری محل 

 زندگی پرامید و شیرینش بود ،فرار کند. 

و نزدیک تر احساس کرد.حیرتش زمانی به اوج خود رسید که در به شدت در کمال تعجب صدای پاها را نزدیک 

شکسته و باز شد.نور شدید چشمهایش را زد و پس از چند لحظه عباس و چند نفر دیگر که لباس معمولی پوشیده 

بودند و اسلحه به دست داشتند در برابر خود دید در تاریک روشن اتابرای آخرین بار نگاهی به عکس همسرش 

 نداخت و با چشمان زیبا و پرغرور او برای ابد خداحافظی کرد! ا

حسام را با توهین و تحقیر روانه ی زندان کردند .سرانجامش کامال مشخص بود.خیانت به وطن،انجام دادن معامالت 

ز اغیر قانونی ،دزدیهای کالن و خالصه مفسدفی االرض.روزی که به خانه ی او ریختند و دستگیرش کردند،هرگز 

خاطرش محو نمی شد.او در کمال ناباوری شاهد بود که عباس خیلی ساده و آرام او را لو داده بود.عباس باعث 

دستگیری او و دوری از همسرش شده بود.با خود فکر می کرد پس از عمری خدمت و محبت،خوب پاداشی نصیبش 

،و بدون چون و چرا به آنان گفت که آقا قصد شده بود.آن روز عباس در را به روی ماموران دستگیری حسام باز کرد 

فرار داشته و اکنون در مخفیگاه پنهان شده است.وقتی حسام را دست بسته و تحقیر شده،به جلو هل می دادند و 

 کشان کشان می بردندآتش کینه و انتقام در قلب عباس رو به خاموشی گرایید. 

ن را به نفع بیت المال مصادره کردند.خانه به محل استقرار نیروهای پس از آن خانه را تصاحب و تمام اموال و لوازم آ

انقالبی بدل شد و به عباس و همسرش و دخترش مهلت دادند که در عرض چند ماه اتاقهای پایین باغ را خالی کنند و 

 محاکمه می شود و از آنجا بروند.عباس هم بی خانمان شد .حسام را به زندان انفرادی انداختند و به او گفتند که اول

 بعد حکم دادگاه درباره ی او انجام می گیرد. 

حسام باورش نمی شد به چه سرنوشتی دچار شده است.از اشتهاافتاده و در عرض چند روز شکم چاق و برآمده اش 

 شل و آویزان شده بود.غبغبش آب شده و قیافه ی نزاری به خود گرفته بود.شبها تا صبح کابوس می دید .بدترین

کابوسش دوری از مه بانو بود.آن قدر که نبود همسرش او را رنج می داد،محیط زندان برایش عذاب آور نبود.حتی 

اگر قرار بود بمیرد،آرزو داشت فقط یکبار دیگر زنش را ببیند.خبرهای بد و ناجور از هرگوشه و کنار به چشمش می 

 رسید . 
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د.چند روز دیگر باید صبر می کرد.هر روز انتظار داشت که مه بانو،با سرانجام روز محاکمه اش را به اطالع او رساندن

شنیدن خبر دستگیری او به ایران بیاید و او را ببیند.هر چند ممنوع المالقات بود،باز شوق دیدن مه بانو به او امید 

ی ی کم کم او را از پازندگی می داد.روزها و شبهایش طوالنی و طاقت فرسا شده بود.پس از مدتی فشار زندان و تنهای

در آورد.دیگر توان و تحمل از دست داده بود .جای کوچک و ناراحت،غذای ساده و یکنواخت .تاریکی و تنهایی.نه 

،این غیر ممکن است.شبها بر روی تخت خشک و خشن زندان دراز می کشید و در رویاهایش می دید که اوضاع به 

مجللش مثل همیشه فرمانروایی می کند.به یاد چشنها و میهمانی های حال اول برگشته است و او در خانه بزرگ و 

باشکوه اش می افتاد و به یاد همسرش با آن لباسها و جواهرات گوناگون و گرانقیمت که چشم همه را خیره می 

ها کرد،و آه می کشید.همه را از دست داده بود.همه چیزش را،خانه،زندگی،اتومبیلها،م جسمه های عتیقهو در انت

 همسرش را و بدتر از همه ،جانش در خطر بود. 

روزها سپری نمی شد.انگار زمان ساکن شده بود.نمی دانست مه بانو می داند که او زندانی شده است یا نه؟روزهای 

سختی را می گذراند.مدتها می شد که لب به غذا نزده بود.چیزی به روز محاکمه اش نمانده بوداما او دیگرهیچ نمی 

.بیمار شده بود .پزشکی به بالینش آوردند.بشدت تب کرده بودو هذیان می گفت.او باید زنده می ماند ،می فهمید

 خواستند محاکمه اش کنند،می خواستند او را به سزای اعمالش برسانند. 

به او پس از یکی دو روز که درجه ی تبش پایین آمد،در کمال تعجب مشاهده کرد که ماموری به داخل زندان آمد و 

گفتشخصی به مالقاتش آمده است.باورش نمی شد.از خوشحالی بغض کرده و لبهایش می لرزید.نمی توانست به 

درستی روی پاهایش بایستدو راه برود،با همه ی اینها،با کمک مامور بلند شد و همچون بچه ی کوچکی پرسید:مگه 

 من هم می تونم مالقاتی داشته باشم؟ 

 یروهای انقالبیه،اجازه داره تو رو ببینه. مامورگفت:چون از طرف ن

حسام وا رفت.تصور می کردهمسرش به دیدنش آمده است.ایستاد.تمایل به دیدن هیچ کس نداشت.گریه اش 

گرفت و در حالی که گوشه ی لبهایش به پایین آویزان شده بود بزحمت گفت:من عالقه ای به دیدن افراد نیروی 

 انقالبی ندارم. 

 ی به او انداخت و گفت:حتی اگه پسرت باشه؟ مامور نگاه

حسام لرزید و بی اختیار همراه مامور به راه افتاد .پشت شیشه چشمش به رشید افتاد.پسرش،رشیدشفپاره ی 

تنش،گوشه ای از وجودش،آثار ترحم و تاثر در چشمان رشید نمودار شد.حسامی که در مقابل دیدگان او قرار 

ته و از کار افتاده ای می مانست که با حسام قبلی زمین تا آسمان فرق داشت.پدری که در داشتبه مرد پا به سن گذاش

مقابل چشمهایش می دیدمردی مریض و مفلوک بود با صورت کثیف و ریش نتراشیده و چشمهای قی کرده.لباس 

ه نبود.از ساعت طال و زندان به تنش زار می زد.اثری از کت و شلوار لئوناردو با پیراهن ابریشمی و کراوات ورساچ

پالک پهنی که به دستش می بست نشانی دیده نمی شد.از تمام وجود او تنها اثری که از حسام شریفی دیده می 

 شدحلقه ای طالیی به دست چپش بود که یادگار مه بانو و نشانه ی وابستگی به او بود. 

 یی؟از مادرت خبر داری؟ جلو آمد چشم در چشم رشید دوخت و با صدای نارسایی گفت:رشید تو

 رشید نتوانست پاسخی بدهد.به گریه افتاد و گفت:بابا حالت خوبه؟شنیدم مریض شدی؟ 

 حسام دوباره پرسید:رشید از مادرت خبر داری؟ 
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رشید به عالمت نفی سرش را تکان داد و در حالی که لبهایش از شدت گریه به هم می فشرد گفت:نه بابا خبری 

 ی تونم برات بکنم؟ ندارم.چه کار م

حسام با بغض و گریه گفت:پیداش کن .بگو بیاد دیدنم.می خوام ببینمش.دستهایش می لرزید و حالت تضرع و 

 التماس در صورتش هویدا بود. 

او را بردند.رشید یک نفر آمده بود صد نفر برگشت.تا آخر عمرش هرگز نتوانست قیافه ی پدرش را در واپسین 

موش کند.حسام پس از مالقات با پسرش بر روی تخت سلولش سکته کرد و زندگی را بدرود دقایق زندگیش فرا

 گفت،در حالی که چشمهای باز و منتظرش به در دوخته شده بود

__________________ 

 فصل سیزدهم 

.خانه از ودندمه بانو همینکه به امریکا وارد شد یکراست به خانه ی خودش رفت.اشکان و شعله به استقبالش آمده ب

قبل آماده و تر و تمیز بود.مه بانو مشاهده کرد که پسرش در طی آن مدت چاقتر شده و هم درس و تحصیالتش را 

رها کرده بود.دلخور شد اما چیزی به رویش نیاورد .اشکان که نگران نیامدن پدرش بود پرسید:مامان جان چطور بابا 

 خرابه. نیومدن؟ما اینجا شنیدیم اوضاع ایران خیلی 

مه بانو با ناراحتی پاسخ داد:واال چی بگم اشکان جان،هرچی اصرار کردم فایده ای نداشت.پدرت امید داره که اوضاع 

 به حال اولش برگردهتا همون جا بمونه و زندگی کنه،در هر حال من امیدوارم که حسام بیگدار به آب نزنه! 

 زها بیان اینجا. شعله گفت:اتفاقامامان و بابا هم قراره همین رو

 اشکان پرسید:مامان شاید بابا قصد دارن با مامان و بابای سحر حرکت کنن؟ 

 مه بانو شانه هایش را باال انداخت و گفت:نمی دونم امیدوارماین طور باشه. 

ر دزندگی مه بانو با وجود رفاه کاملی که داشت پس از مدتی برایش خسته کننده و یکنواخت شد.چیزی کم نداشت.

واقع حسام اجازه نمی داد که او دچار کمبود باشد.خانه اش بزرگ و راحت بود و خدمتکار خوبی هم داشت که تمام 

کارهای او را انجام می داد.پول فراوانی در حساب بانکی داشت و اتومبیل راحت که هر جا دلش می خواست برود و 

رده شده و برای خانه و زندگی و شوهرش دلتنگ است بیاید.اما مه بانو پس از گذشت چند روزی احساس کرد افس

.حسام مرتب با او در تماس بود.مه بانو هر بار به او اصرار می کرد هرچه زودتر به امریکا بیاید.با اینکه خواهر و 

پسرهایش نزدیکش بودند دلش هوای خانه اش و شلوغی و رفت و آمد تهران را داشت.هر گاه که رشید را به یاد 

د باز هم دلتنگ و افسرده می شدو در مقابل پرسشهای اشکان که مرتب از رشید می پرسید و جویای علت می آور

 نیامدن او می شد،پاسخهای بی سروته می داد اما هرگز اعتراف نکرد که رشید آنان را ترک گفته و رفته است. 

بود،ترس و وحشت وجود مه بانو را فرا وقتی که سحرانگیز و حامد هم وارد امریکا شدند و حسام هنوز در ایران 

گرفت .اخبار تلویزیون و گفته های کسانی که از ایران می آمدند،برایش ناگوار و باورناکردنی بود .تا اینکه چند روز 

پیاپی از حسام خبری نشد.نه تلفن می کرد و نه پیغامی می فرستاد .ترس و وحشت وجود مه بانو را فرا گرفت 

ه برای شوهرش اتفاقی افتاده است.بیش از یک ماه می شد که او را ندیده و اکنون بیش از یک .برایش مسلم شد ک

هفته بود که حتی صدای او را هم نشنیده بود.از دوستان دور و نزدیکی که در ایران مانده بودند نیز یا خبری نبود و یا 

 بودند از او خبری نداشتند.  نتوانست از آنان خبری کسب کند .حتی خواهرهای حسام هم که در تهران
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مه بانو به ناچار دست به دامن مینا شد و به او گفت که هرطور که شده است سری به منزلشان بزند و از نرگس و 

عباس جویای حال حسام گردد.اما در میان حیرت و ناباوری مینا پاسخ داد:مه بانو جان،اصال حرفش رو هم نزن .دور 

ایستاده و کسی جرئت نداره نزدیکش بشه.از طرفی شوهرم میگه فعال صالح نیست ما اسمی تا دور خونه تون مامور و

 از حسام ببریم چون ممکنه اونو دستگیر کرده باشن و برای ما هم دردسر درست بشه. 

مه بانو که بیشتر نگران و ناراحت شده بود گفت:پس آخه من چه کار کنم؟خیلی دلواپس حسام هستم.بیشتر از یک 

 ته است که بامن تماس نگرفته. هف

مینا پاسخ داد:حقش نبود تنهاش بذاری و بری.کار بدی کردی.اما من سعی می کنم هر طور که است خبری برات 

پیدا کنم راستش خودم هم ناراحتش هستم.چند روز دیگه همین وقتا به من تلفن کن.راستش چون کیکم رو توی فر 

 ظ تا بعد. گذاشتم می ترسم بسوزه فعال خداحاف

گوشی را قطع کرد و مه بانو را با یک دنیا غم و اضطراب تنها گذاشت.خبر تیربارانهای ایران در تمام تلویزیونها و 

رادیوهای امریکا پخش می شد.هرچند مه بانو وحشت می کرد،از اینکه اسمی از حسام در میان آنان نبود،آرامش می 

 گرفت. 

فته و باز هم خبری از حسام نشد.مه بانو به اوج جنون رسیده بود و وجود اشکان و یک هفته شد دو هفته و بعد سه ه

شاهین هم نمی توانست او را آرام سازد.سحرانگیز و حامد و دالرام و بهبودی هم مرتب به او سر می زدند و 

قه نداشت که دلداریش می دادند اما او احساس می کرد بدون شک اتفاقی برای شوهرش افتاده است و گرنه ساب

 حسام او را تا این حد بی خبر و تنها بگذارد. 

پس از یک ماه مه بانو خبردار شد که حسام را گرفته اند و در زندان است.دیگر امیدی برای هیچ کس باقی نمانده 

ادرش نوشته م بود که بتواند دوباره او را ببیند و دو هفته بعد بود که نامه ای از رشید به نشانی اشکان رسید که برای

بود.رشید نشانی محل سکونت مه بانو را نمی دانست و نمی خواست بداند.اگر مجبور نمی شد هرگز نامه ای هم برای 

آنان نمی نوشت.مه بانو به محض دیدن دستخط رشید قوت قلبی گرفت و با خوشحالی پاکت را باز و شروع به 

 خواندن کرد: 

ی اخبار غم انگیز است ،متاسفم.پدرم را دستگیر کردند .شنیدم در زندان بیمار شده سالم،از اینکه نامه ام کوتاه و حاو

است و با کمک پدر یکی از دوستانم که در دادگاههای انقالب کار می کند موفق به دیدارش شدم.مادر از لحظه ای که 

یدم که ساعتی پس از او را دیدم،تا آخرین لحظه ای که ترکش کردم فقط اسم تو بر زبانش بود.اما بعدا شن

دیدارمان،سکته کرده و از دنیا رفته است.جنازه اش را تحویل من دادند و من با عمه مینا و شوهرش و یکی دو تا از 

 دوستانم ،او را دفن کردیم.هرچند از او بریده بودم،مرگش ،دگرگونم ساخت.تسلیت می گم.

 خداحافظ رشید 

صدای بلند شروع به گریه کرد .باورش نمی شد که شوهرش را از دست مه بانو پس از خواندن نامه ی پسرش،با 

داده باشد.باورش نمی شد که تنها حامی و پشتیبان زندگیش را از دست داده باشد.باورش نمی شد کسی که او را از 

رگ م جان بیشتر دوست داشت و تمامی عمر ستایشگر و عاشق او بود،دیگر وجود ندارد .مه بانو پس از شنیدن خبر

همسرش سیاه پوش شد و احساس خال و تنهایی ناگهان سراسر وجودش را فرا گرفت .نزدیک عید بود اما آن سال 

برای مه بانو عیدی وجود نداشت.دیگر کسی نبود که دائم به فکر راحتی و آسایش او باشد.دیگر حسامی وجود 

کند.دیگر هیچ کس گیسوان بلند و تابدارش را به  نداشت که با لیوان آب میوه و قرصهای ویتامین مرتب او را دنبال
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بازی نمی گرفت و از چشمهایش هزاران هزار بار تعریف و تمجید نمی کرد.دیگر هیچ کس نبود که دایم به فکر 

 حساب بانکی او و به فکر فردا و فرداهای دیگر او باشد. 

هایی به بهای از دست دادن ته مانده ی جوانی و گویی از اوج به حضیض افتاده بود.تنها بود ،تنهای تنها و این تن

طراوتش تمام می شد.ساعتها در گوشه ای می نشست و به فکر فرو می رفت.هر چند به دنیای بزرگتری پا گذاشته 

بود،دنیایی که به خودش و خواسته هایش تعلق داشت کوچک و کوچکتر شده بود.درست در زمانی که به حسام نیاز 

ت داده بود.درست هنگامی که در غربت بودو یار و همدمی نداشت ،تنها یار و همدمش تنهایش داشت او را از دس

گذاشته بود.با خودش فکر می کرد چه کسی می تواند جای حسام را بگیرد و به خود پاسخ می داد :هیچ کس!چشم 

سداری از ملک و امالکش دیدن بهبودی را نداشت ،زیرا شنیده بود که بهبودی حسام را به ماندن در ایران و پا

در هر حال اگر گذرنامه و بلیت همراهت باشد راه گریز داری.سعی کن هر طور شده "تشویق کرده و به او گفته بود

و حسام بیچاره هم به طمع میلیونها تومان پول جانش را از دست "مجتمع ورامین را به پول تبدیل کنی و بعد بیایی.

 داد. 

ی سوزاند و بیشتر وقتها با او بود،خواهرش دالرام بود.دالرام همواره او را دلداری می داد و تنها کسی که برایش دل م

نصیحتش می کرد .و به او می گفت :خدا را شکر کن که دست کم در آسایش و راحتی زندگی می کنی.درسته که 

ه گدایی می افتادی.اما حاال شوهرت را از دست دادی،اما اکر توی ایران بودی هست و نیستت رو ازت می گرفتن و ب

 برای خودت خانمی هستی،همه چیز داری،بچه هات هم ندار نیستن.دیگه غصه نخور. 

اما مه بانو احساس کمبود می کرد .و این کمبود را هیچ کس نمی توانست جبران کند.به اطرافش که نظر می انداخت 

بودند و روابط پسرش با شعله هر روز تیره تر و هیچ چیزی نبود که دلخوشش کند.دوستان همگی متظاهر و دورو 

بدتر می شد.اشکان هرچه پول و سرمایه که پدرش به او داده بود حیف و میل می کرد و تمام اوقاتش به عیاشی می 

گذشت.شعله هم تا می توانست ولخرجی می کرد و هر ماه صورتحساب های سرگیجه آوری جلو شوهرش قرار می 

 داد. 

با همدیگر قهر بودند.دوری رشید از مه بانو مزید بر علت بود و بر میزان افسردگی او می افزود.دیگر بیشتر وقتها 

رفت و آمد های خانوادگی روحش را تازه نمی کرد.دیگر دید و بازدیدهای دوستان و میهمانیهای بزرگ و کوچک 

مدام برای پولهای مه بانو نقشه می کشید توقعاتش را برآورده نمی ساخت و او همچنان مغموم و افسرده بود.بهبودی 

و دایم در این فکر بود که چگونه سرمایه گذاری کند تا پول بیشتری گیرشان بیاید.نقشه ها را با مه بانو در میان می 

گذاشت و می خواست هرطور شده است موافقت او را جلب کند اما مه بانو هرگز در این گونه کارها شرکت نکرده 

ای نداشت از این رو می ترسید دست به پولهایش بزند و از سویی واهمه داشت که بهبودی هست و بود و تجربه 

 نیست او را باال بکشد.هیچ اطمینانی به او نداشت. 

بهبودی بارها و بارها به مه بانو گفته بود که باید هرچه زودتر پولهایش را به کار بیندازد و گرنه اشکان با این عیاشیها 

و باریهایش او را به خاک سیاه می نشاند.اما گوش مه بانو به حرفهای او بدهکار نبود و هرگز زیر بار سخنان  و بی بند

او نمی رفت.رفت و آمد حامد و سحرانگیز به خانه ی مه بانو بیشتر شده بود.آنان،به بهانه ی دلجویی و 

بوددیگر نمی توانستند مثل سالهای پیش با  همدردی،سعی می کردند اوقات تنهایی او را پر کنند.اما آنچه مشهود

همدیگر توافق داشته باشند.اختالفات زندگی اشکان و شعله بر روشنی روابط آنان سایه افکنده بود و مه بانو و 

 سحرانگیز به علت دلخوریهای فرزندانشان،گهگاه با یکدیگر حرفشان می شد و اختالف پیدا می کردند. 
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ز از طرز رفتار اشکان با دخترش شاکی بود و سرانجام در یکی از مالقاتهایشانبه حرف آمد بیش از مه بانو ،سحرانگی

و گفت:مه بانو جان من و تو سالهای زیادیه که دوست هستیم،من دلم نمی خواد بچه های ما باعث به هم خوردن این 

نشون  توجه و محبت دوستی بشن.بهتره که تو کمی پسرت رو نصیحت و بهش سفارش کنی که بیشتر به شعله

 بده؛کمی به فکر زندگیش باشه.اون تمام وقتش رو پای میز قمار می گذرونه،آخه این هم شد مرد؟

مه بانو گفت:آخه می گی چه کار کنم؟خیال می کنی اون به حرف من گوش می ده؟اشکان دیگه پسربچه نیست که از 

ردیه،دوم اینکه اینجا دیگه ایران نیست که اون توی من بترسه یا حساب ببره.اوال اون بزرگ شده و برای خودش م

 خونواده ی خودش باشه و روی بعضی مالحظات به حرفهای من گوش کنه.

تازه،سحرانگیز جان تو هم بهتره دخترتو نصیحت کنی که از صبح تا شب خونه و زندگیشو ول نکنه و بره دنبال کار 

 چ وقت تو خونه پیداش نمیشه.خودش.آخه این چه کاریه که تمومی نداره؟شعله هی

سحرانگیز با اعتراض گفت:با کدام دلخوشی توی خونه بمونه؟اشکان که تا لنگ ظهر می خوابه.بعدش هم که بیدار 

میشه اون قدر اوقات تلخی و بداخالقی می کنه که شعله از زندگی بیزلر می شه.از بعدازظهر هم شروع می کنه به 

 از نو.!مشروب خوردن ،روز از نو روزی 

مه بانو با اعتراض ابروهایش را باال برد،اما پیش از اینکه حرفی بزند،حامد میانجی شد و گفت:شما را به خدا بس 

کنین،هرچی باشه اونها جوونن هر زوجی اول زندگی با همدیگه بگو مگو دارن ،این طبیعیه.و بعد رو کرد به 

 ا هم اختالف داشتیم و درگیر مشکالت خودمون بودیم؟سحرانگیز و گفت:سحر جان یادت نیست من و تو چقدر ب

سحر با کج خلقی و ناراحتی به شوهرش نگاه کرد و مه بانو گفت:اما من و حسام هیچ وقت با همدیگر اختالف 

نداشتیم هیچ وقت!حسام نمی گذاشت آب تو دل من تکان بخوره.و چشمهایش پر از اشک شد .سحرانگیز کوتاه آمد 

 د.و دیگر حرفی نز

اما دامنه ی اختالف اشکان و شعله باال گرفت .مه بانو از سویی در این فکر بود که اگر اشکان مجبور به جدایی 

شود،ناگزیر است نصف آنچه را دارد به شعله بدهد و یکی از عللی که او را واداشت پسرش را نصیحت کند و مانع از 

ش آنان،روابط سحرانگیز و مه بانو هم تیره شد.هرچه حسام این جدایی شود،همین موضوع بود.بر اثر دعوا و کشمک

سعی می کرد این رابطه را نگه دارد و مانع گسستن آن شود،توفیق نیافت.او نه تنها نتوانست رابطه ی شعله و اشکان 

 را حفظ کند،بلکه شاهد تیرگی روابط زنش با مه بانو نیز بود.

و فکر می کرد،اشکان زنگ خانه را زد و وارد شد.تنها نبود.دختر جوانی  سرانجام یک روز که مه بانو تنها نشسته بود

همقد و هیکل خود اشکان که مشخص بود امریکایی است،نیز همراهش وارد شد.مه بانو از دیدن او تعجب کرد.دختر 

هوس  همید کهجوان به نظرش بسیار درشت اندام با هیکل مردانه بود.اشکان دختر را به مادرش معرفی کرد.مه بانو ف

تازه ی پسرش چه کسی است.مه بانو چندان روی خوشی به آنان نشان نداد.برای دختر این موضوع اهمیتی 

نداشت،اما اشکان از بی اعتنایی و برخورد سرد مادرش دلخور شد و گفت:مادر جان من و کتی همدیگه رو دوست 

 اون سرسنگین باشی. داریم.می خواهیم با هم ازدواج کنیم،خوب نیست که از اولش با

 مه بانو با خونسردی پاسخ داد:پس تکلیف شعله چی می شه؟

اشکان گفت:اوال خودش تقاضای طالق کرده،من هم موافقت کردم .تازه ،مامان خانوم،تو هیچ چیز درباره ی اون نمی 

 دونی،شعله خانوم مدتهاست عاشق شده و دل به یک مرد دیگه ای بسته.

 سردی پاسخ داد:چیزی که عوض داره گله نداره!مه بانو باز هم با 
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کتی همچنان شاد و خندان بر روی کاناپه نشسته و شاهد گفت و گوی مادر و پسر بود.قیافه اش نشان می داد که 

حرف زدن آن دو برایش چقدر بی اهمیت است.اشکان که متوجه او شده بود،با خوشحالی به مادرش گفت:مامان می 

 ناست و مدال داره؟دونی کتی قهرمان ش

 مه بانو به زور لبخندی زد و گفت:عجب،چه جالب!

حرفی برای گفتن نداشت حتی اگر کتی همزبانش بود،باز هم چون از قیافه و ظاهر او خوشش نیامده بود،نمی 

 خواست با وی سخنی بگوید،چه برسد به اینکه امریکایی بود و برقراری رابطه با او برایش مشکل تر می نمود.

 اشکان که از شور و شوق اولیه افتاده بود،با ناراحتی پرسید:مامان جان دست کم نمی خواهی چیزی تعارفش کنین؟

مه بانو در چشمهای او زل زد و گفت:نمی دانی چند وقت از مرگ پدرت گذشته؟مثل اینکه تازگی ها مرده نه؟اون 

 ه!اون هم با این دختر گنده ی امریکایی.وقت تو می خوای عروسی راه بندازی و جشن بگیری،خجالت دار

اشکان براق شد ،از جایش برخاست و گفت:مگه چشه؟خیلی هم خوشکله!تازه بابا بیشتر از دو ماهه که فوت کرده 

 من نمی تونم تا آخر عمر عزادار اون باشم.

با کمی تردید و دو دلی ادامه  مه بانو ادامه ی بحث را بیهوده دید خدمتکارش را صدا زد و دستور نوشیدنی داد.اشکان

داد:راستی مامان جان می دونین که طالق شعله یک کم خرج داره.بعد از اون هم اگه بخوام با کتی ازدواج کنم،باز هم 

 به پول احتیاج دارم می خواستم.....

ب گوش کن پیش از اینکه حرفش را تمام کند مه بانو با صدای قاطع و جدی میان حرفش دوید و گفت:اشکان خو

ببین چی می گم.تو عالوه بر خونه ای که داری و ماشینی که سواری مقدار کالنی وجه نقد در بانک داری که پدر 

خدابیامرزت برات فراهم کرده بود.یک پمپ بنزین هم برات خرید که داری باهاش کار می کنی.اگر خیال می کنی 

اختیار تو می ذارم در اشتباهی.هر غلطی که می خوای بکنی  که من یک قرون از پولهایی رو که پدرت به من داده در

بکن .می خوای زن بگیری ،طالق بدی،دوباره زن بگیری و باز طالق بدی،قمار کنی،مشروب بخوری،خالصه هر کاری 

می خوای بکنی به من اصال مربوط نیست خود دانی،فقط بدون که من غیر از تو دو بچه ی دیگه هم دارم که این پول و 

 دارایی مال اونها هم هست.تو سهم خودت رو گرفتی و رفتی .بهتره دیگه راجع به پول با من حرف نزنی .

وقتی که سخن می گفت و دستهایش را تکان می داد کتی مشتاقانه به انگشترها و ساعت او چشم دوخته بود و با 

ن دختر امریکایی به طمع پول و ثروت آنان به اشتیاق نگاه از آنها بر نمی داشت.مه بانو حدس زده بود که چه بسا ای

این ازدواج تن داده است.اخمهای اشکان در هم رفت و گفت ولی من خیال می کردم پدر اون قدر واسه شما گذاشته 

 که اگر من هم احتیاج داشتم به من کمک کنین.

 زنده نیست که پول پارو کنه.و مه بانو بی درنگ پاسخ داد:نه اشتباه فکر کردی،اینجا ایران نیست پدرت هم 

اشکان دوباره با پرویی پرسید:اما تا اونجا که من یادمه بابا در آخرین سفرش با مهندس فالحی شریک شد.مهندس 

 هم که کارش بساز و بفروشیه و سخت مشغول کاره.تکلیف شراکت بابا با اون چی می شه؟

ا هست.باید بدونی پدرت شریک مهندس فالحی نیست بلکه مه بانو لبخند تلخی زد و گفت:معلومه که حواست همه ج

 شریک اون منم.در ضمن آپارتمانها در دست ساخته و هیچ کدام به مرحله ی فروش نرسیده فهمیدی؟

اشکان،دمغ و دلخور،سکوت کرد .کتی حدس زد که میان پسر و مادر شکرآب شده از این رو،خودش را به تماشای 

ند زد.کتی بیست و چهار ساله و عضو تیم ملی شنا بود و در خانه ی یکی از دوستان تلویزیون مشغول کرد و لبخ

اشکان با او آشنا شده بود.هرچند بیش از یک ماه از این آشنایی نمی گذشت،آن دو به هم دیگر عالقه مند شده 
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د و شد که شنا می کربودند و قصد ازدواج داشتند .کتی به تنهایی در آپارتمان کوچکی زندگی می کرد .سالها می 

فعالیت ورزشی داشت و حقوق خوبی هم دریافت می کرد.اما این اواخر از شدت تمرینها و فعالیتهایش کاسته شده 

بود و ترجیح داد مربیگری کند و آموزش دهد.او هر چند وضع مالی خوبی داشت هرگز نمی توانست مثل اشکان 

سری خوشرو و جذاب و بسیار دست و دلباز یافته بود و دوست زندگی کند و مرفه باشد.از سویی،او اشکان را پ

داشت با او ازدواج کند.سنگ مفت گنجشک هم مفت .برای او و امثال او ازدواج هم موردی بود که می توانست به 

کمک آن شانس خود را برای زندگی بهتر امتحان کند.برایش مهم نبود که اشکان هنوز زن دارد و زنش از او جدا 

است.برایش اهمیتی نداشت که او یک بار ازدواج کرده و از همسرش جدا شده است.او فقط اشکان را می دید  نشده

با خلق و خوی خوش و اتومبیل آخرین مدل و پول فراوان و با آپارتمانی که سه چهار برابر آپارتمان خودش بود،به 

 انه خارج شود.اضافه اینکه لزومی نداشت کار کند و صبح ها سر ساعت مقرر از خ

برای مه بانو مسلم بود که این ازدواج پسرش دوامی نخواهد داشت .او پس از سکوت طوالنی به پسرش رو کرد و 

گفت:در هر حال اشکان جان خواهش می کنم در مورد این ازدواج دومت هم کمی فکر کن.باید بدونی اینجا ایران 

 ی و یا هر کاری دلت خواست بکنی.اینجا قوانین....نیست که زن بگیری و موقع طالق دادن چیزی بهش ند

اشکان که حوصله ی شنیدن حرفهای تکراری مادرش را نداشت گفت:می دونم،خودم به همه چیز واردم.اما مامان 

 جان باید بدونین من کتی رو دوست دارم و هرگز ازش جدا نمی شم.

.مه بانو بی اختیار به یاد مرجانه افتاد .اگر کوچکترین شکی پس از دقایقی هر دو از مه بانو خداحافظی کردند و رفتند

در مورد حاملگی به او داشت ،اکنون با شناخت بیشتر پسرش آن هم بر طرف شده و اطمینان یافت که اشکان پدر 

فرزند مرجانه است.مه بانو نمی دانست که مرجانه چه می کند.دلش برای او سوخت.مطمئن بود که عاقبت خوشی 

 د داشتنخواه

در طول دو هفته ی بعد ،شعله و اشکان از یکدیگر جدا شدند.مه بانو در آخرین دیدار آثار نفرت و انزجار را در 

چشمهای عروس سابقش دید .او حتی به مه بانو سالم هم نکرد و به محض دیدنش ،به عالمت تنفر سرش را 

فت:ننگم می آید که به کسی بگویم که تو شوهرم بودی.و برگرداند.تمام اثاث خود را از خانه ی اشکان برد و به او گ

ننگم می آید که از تو پشیزی قبول کنم ،خدا رو شکر که پدرم اونقدر داره که می تونم به همه ی دارایی تو با دیده ی 

 تحقیر و نفرت نگاه کنم و همه رو ارزانی خودت بدونم.

واست هر چه زودتر وی را بیرون کند و دست کتی را بگیرد و برای اشکان همه نبود که شعله چه می گوید ،او می خ

به خانه اش بیاورد .اشکان و کتی هفته ی بعد طی مراسم باشکوهی ازدواج کردند .مراسم عقد هم به صورت ایرانی 

 انجام گرفت و هم در کلیسا.مه بانو بااکراه تمام در جشن عروسی پسرش شرکت کرد.

قوی هیکل تر دیده می شد.مه بانو با تحقیر و ناباوری به او نگاه می کرد،چون در  کتی در لباس عروسی درشتتر و

خواب هم نمی دید که چنین عروسی نصیبش شود.مه بانو عالوه بر ظاهر ،از نظر شخصیتی و خانوادگی هم کتی را 

اده ی جامعه ی امریکا قبول نداشت.پدر و مادر او از نظر مه بانو بسیار عامی و از طبقه ی عادی و پیش و پا افت

بودند.کت و شلوار قهوه ای که پدر کتی پوشیده بود با پیراهن چهار خانه ی آبی و کراوات قرمز ،از دید مه بانو 

فاجعه به شمار می آمد.خدا را شکر می کرد که سحرانگیز و حامد نیستند که خانواده ی عروس دوم او را ببینند.حتی 

 اراحت بود و دلش می خواست عروسی خصوصی تر برگزار می شد.از وجود بهبودی و دالرام هم ن
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مه بانو می دانست دوستان معدودی هم که بناچار به عروسی دعوت شده بودند،پشت سرش خیلی حرفها خواهند 

زد.خودش ،خودش را می خورد و در دل احساس می کرد از پسرش تنفر دارد.او پس از انجام شدن مراسم 

د نشان نداد و به بهانه ی سردرد مجلس را ترک کرد و تنها به خانه اش رفت.وقتی وارد اتاقش کلیسا،لحظه ای تردی

 شد،خودش را بر روی تخت انداخت و زار زار گریه کرد.

__________________ 

 فصل چهاردهم 

ست کاری مرجانه هشت ماهه شده بود.پدر و مادرش بناچار به طبس رفته بودند.رشید سعی داشت هر طور شده ا

برای عباس دست و پا کند .اوضاع بسرعت تغییر کرده بود.رشید شغلی رسمی در موسسه ای پیدا کرده بود.به پدر 

عماد شغل حساسی محول کرده بودند و او سرپرست بخشی از قسمت امور دانشجویی دانشگاه تهران شده بود.به 

ده و مشغول به کار شده بود.او در فعالیتهای دیگری کمک پدر عماد بود که رشید شغل همیشگی و پابرجایی پیدا کر

 هم دست داشت که بیشتر جنبه ی کمکی و خیریه داشت.

زندگی داخلی رشید همچنان سوت و کور می گذشت.صبح زود از خانه بیرون می رفت و شب هنگام بر می 

و مرموز به زندگی اجباریش تن  گشت.شبها جز چند کلمه ای در هنگام با مرجانه رد و بدل نمی کرد .مرجانه ساکت

داده بود.کوچکترین حالت قدردانی و محبت نسبت به رشید از خود بروز نمی داد.رشید نگاه بی اعتنا و رفتار سرد او 

را کامال درک و کوچکترین توجهی به او نمی کرد.رشید در روزهای جمعه هم کار می کرد و وظایفی را که بر عهده 

می داد.مرجانه خدا را شکر می کرد که مجبور نیست یک روز تمام در کنار او به سر برد.هر  اش گذاشته بودند،انجام

چند اتاقهایشان جدا بود و هر کدام به تنهایی در اتاق خود به سر می بردند حتی وجود رشید در خانه باعث درد و 

رای بتی در قبال کاری که رشید بعذاب مرجانه بود.حرفی برای گفتن نداشت و از سویی نمی توانست هیچ واکنش مث

 او انجام داده بود ،از خود نشان دهد.بلکه برعکس حالتی بی اعتنا و طلبکار از خود نشان می داد.

اما هیچ کدام از اینها از نظر رشید مهم نبود.گویی او در دنیایی دیگر و آسمانی دیگر زندگی می ک.او از هنگام ترک 

ر شده و همیشه در فکر بود.در خانه مدام مطالعه می کرد .هراز گاهی از سوابق پدر و خانه تاکنون الغرتر و مغموم ت

خانواده ی مادریش دچار مشکالتی می شد اما آنها موقت بود و به کمک دوستان جدیدش دوباره به سرکار و زندگی 

 عادی خود برمی گشت.

ود متوجه شد که مرجانه بسرعت از جایش یک روز عصر که بر حسب اتفاق زودتر به خانه رفته بود،پس از ور

برخاست و در حالی که چیزی را پنهان می کرد به درون اتاقش رفت.رشید کلید را داشت و همیشه خودش در را باز 

می کرد و به درون می رفت .در وهله ی اول تصمیم داشت مثل همیشه در مورد کارهای مرجانه بی اعتنا باشد اما بعد 

سته گلی به آب داده و یا کاری کرده که مجبور به پنهانکاری شده است.بی معطلی و تردید ،با ترسیدمبادا باز د

سرعت وارد اتاق مرجانه شد کاری که تا آن زمان هرگز انجام نداده بود .مرجانه به دیدن او رنگ باخت و زبانش بند 

 آمد.رشید با عصبانیت پرسید:چرا فرار کردی؟چی رو قایم کردی؟

 تندی گفت:هیچی،مربوط به خودمه.مرجانه ب

رشید با صدای بلند فریاد زد:بهت می گم چی رو قایم کردی؟من حوصله ی گندگاری های تو رو ندارم.زود باش 

 جواب بده
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و در این هنگام توجهش به کشو نیمه باز کنار تخت مرجانه جلب شد .بسرعت جلو رفت آن را باز کرد و ناگهان 

ون آن دید.بی اختیار آن را بر داشت ،نگاهی پر از کینه و نفرت به مرجانه انداخت و عکس بزرگی از اشکان در

 گفت:این رو قائم کرده بودی؟

 مرجانه سرش را پایین انداخت و گفت:بله.

 رشید گفت:یعنی هنوز به فکرش هستی؟هنوز دوستش داری؟

ها و روزها ،تمام لحظه ها ،تمام ساعتها .همش مرجانه با چشمان گریان پاسخ داد:آره رشید هنوز به فکرشم.تمام شب

 فکر می کنم آخرش می آد.همش فکر می کنم روزی پیداش می شه و من و بچه را با خودش می بره.

در این هنگام صدای گریه اش اوج گرفت و ادامه داد:توی خواب و بیداری می بینمش.هر کاری که می کنم جلو 

 خودم نیست دوستش دارم ،دوستش دارم.و به گریه اش ادامه داد. چشمامه...آه رشید ،چه کار کنم،دست

رشید عکس را روی میز پرت کرد و پریشان از اتاق خارج شد.پس از آن دیگر شبها هم مرجانه را نمی دید.به او 

گفت که دیگر برای شام هم منتظرش نباشه.آخر شبها شام خورده آرام به منزل میرفت وارد اتاقش می شد و صبح 

زود خانه را ترک می کرد.دلش نمی خواست چشمش به مرجانه بیفتد.دیگر مرجانه ای برایش وجود نداشت و از 

 سویی نگران حالش بود .مرجانه آخر بارداریش را می گذراند و رشید هم منتظر بود که خبری به او بدهد.

او را نزد پزشک زنان می برد و تا آن زمان رشید از ماهها پیش مقدمات زایمان مرجانه را فراهم کرده بود.هرماه هم 

وضعیت مادر و بچه هر دو خوب و رضایت بخش بود.قرار بود به محض شروع درد رشید مرجانه را به بیمارستان 

برساند.رشید هرچه در توان داشت انجام داده بود که پس اندازی داشته باشد تا در هنگام زایمان مرجانه بی پول و 

انه در همان روزها یکی از دوستان همکار رشید به او خبر داد که یکی از بیمارستانهای تهران لنگ نماند.خوشبخت

احتیاج به آشپز دارد.رشید بالفاصله با شماره ای که عباس به او داده بود تماس گرفت و به او گفت که برایش کاری 

 که نرگس را هم همراه خود بیاورد.پیدا کرده است.از سویی چون زایمان مرجانه هم نزدیک بود از او خواست 

مرجانه پس از ماجرای آن روز بندرت رشید را می دید.صبحهاکه ازخواب بیدارمی شد رشید رفته بود وشبها 

یاخوابیده و یا در رختخواب خودش دراز کشیده بود که صدای آمدن او را می شنید.زندگی برایش خسته کننده 

دهد.نظافت خانه کمی از وقت او را می گرفت اما آن قدر نبود که تمام  وکسالت آوربود.کاری نداشت که انجام

ساعات روز او را پر کند.هیچ دوست و معاشری نداشت.از بس تلویزیون تماشا کرده و به رادیو گوش داده بود،تمام 

هل مطالعه و برنامه ها در نظرش یکنواخت می نمود.رشید چند جلد کتاب به او داده بود تا بخواند،اما مرجانه ا

کتابخوانی هم نبود. شکمش بزرگ شده و حرکت وجنبش وجوش را برایش دشوار کرده بود.ساعتها در رویا به سر 

می برد.گویی زندگی نمی کرد وفقط در حال پرواز در رویاهایش بود. اوساعتها گوشه ای می نشست چشمهایش را 

ست و با هدایا تحفه های بسیار از در وارد می شود .او را می می بست و اشکان را می دید.او را می دید که چمدان به د

دید که کودکشان را در آغوش می گیرد و می بوسد.گیسوان او را نوازش می کند.آن گاه او و فرزندشان را با خود به 

جلل آمریکا می برد .مرجانه هم مثل تمام خانمهای خوب و متشخص با شوهرش به سفر می رود.به خانه ی راحت و م

پا می گذارد و تا آخر عمر با کودکش در آن خانه زندگی می کند.رویاهای او صورتهای گوناگون داشت،اما تمام آنها 

به یکجا ختم می شد:زندگی با اشکان و سپری کردن روزهای خوب و خوش در کنار او.گاهی به خود می آمد،متوجه 

سر می برد.مرجانه گاهی از شدت بی حوصلگی برای  می شد نیمروز شده است و او هنوز در رویاهای اشکان به

خودش هم غذا نمی پخت .بخصوص از روزی که رشید هم شام به خانه نمی آمد،او هیچ اجباری برای پخت و پز 
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نداشت.خرید خانه را رشید انجام می دادو یخچال خانه همیشه از مواد غذایی پر بود،اما مرجانه بود که از هرچه 

ت تهی بود و تمام هوش و حواسش متوجه یاری دیگر و سرزمینی دیگر بود.یکی دو هفته پیش از اطرافش وجود داش

موعد زایمان مرجانه نرگس و عباس به تهران آمدند.مرجانه از دیدن آنها خوشحال نشد.او می دانست که بعد از این 

ت می کنند.عباس می توانست هفته مزاحمهایی خواهد داشت که دایم به او سرکوفت می زنند و یا در کارهایش دخال

ای سه شب به منزل بیاید،اما ترجیح می داد ساعات بیشتری در محل کار بماند و مزاحم رشید نشود،از سویی در پی 

 پیدا کردن اتاق کوچکی بود که در صورت ادامه داشتن کارش آنجا را اجاره کند و سربار دختر و دامادش نباشد.

__________________ 

د برخالف مرجانه از دیدن نرگس و عباس خوشحال شد.گویی پدر و مادرش را دیده بود.رشید از این موضوع رشی

که عباس و پدرش را لو داده و جای او را به نیروهای انقالبی نشان داده بود هیچ اطالعی نداشت.عباس هم هیچ 

ن می شد،اما با آتش خشم و انتقامی که در آن حرفی در این باره به او نزده بود.شاید عباس گاهی از کرده اش پشیما

روزها به خاطر عمل اشکان در دلش پدید آمده و با خونسردی و طلبکاری خانم و آقای خانه مواجه شده بود،جز آن 

 کار دیگری نمی توانست انجام دهد.

،تمام زیر و  از روزی که نرگس پا به خانه ی رشید گذاشت،رنگ و روی خانه عوض شد.نرگس در عرض دو روز

روی خانه را شست و تمیز کرد.او هرگز نمی توانست باور کند که مرجانه و رشید همانند دو بیگانه با یکدیگر زندگی 

می کنند و جدا کردن اتاق آنان به دلیل آمدن خودش و عباس و یا ماههای آخر بارداری مرجانه می دانست.در هر 

می آمد و از غذاهای لذیذ و دستپخت عالی او لذت می برد.ساعتها می  حال رشید به خاطر نرگس شبها زود به خانه

نشست و با نرگس حرف می زد.خاطرات کودکیش را مرور می کرد نرگس از وضع مه بانو پرسید و رشید گفت که 

که ندر امریکا هستند اما هیچ گونه تماسی با آنان ندارد.مرجانه که خودش حرفی برای گفتن با مادرش نداشت،از ای

آن دو مدتهای طوالنی و تا نیمه شب با یکدیگر حرف می زدند ،دچار تعجب می شد و با خودش فکر می کرد که 

رشید و نرگس چه حرفی دارند که با یکدیگر بزنند؟چه وجه مشترکی دارند و رشید چه طور می تواند ساعتهای 

ه دوران کودکیش که سراسر خاطره و طوالنی هم صحبت مادرش شود.او نمی دانست که وجود نرگس رشید را ب

یادگارهای شیرین و فراموش نشدنی بود می برد.رشید با نرگس بزرگ شده و شاید بیش از مادرش نرگس را دیده 

 بود و اکنون با دیدن دوباره ی او کوهی از غمها و شادیها سراسر وجود او را آکنده بود.

شکمش کرد .عباس در منزل نبود.نرگس با عجله رشید را از سرانجام شبی مرجانه احساس درد شدیدی در کمر و 

خواب بیدار کرد و رشید سراسیمه لباس پوشید.او از چند روز پیش اتومبیل عماد را قرض گرفته بود،نرگس ساک 

حاوی لباسهای کودک و لوازم اولیه را که از قبل آماده کرده بود برداشت و سه نفری راهی بیمارستان شدند .مرجانه 

 ا به بخش زنان و زایمان بردند و رشید و نرگس در راهرو منتظر نشستند.ر

نرگس خونسرد بود .برای او زاییدن امری ساده و پیش پا افتاده به نظر می رسید.یادش آمد که ده روز پس از 

 به پشت میزایمانهایش بلند می شد و کارهای روزمره را از سر می گرفت .به یادش آمد که اغلب اوقات کودکش را 

بست و کار می کرد ؛بخصوص دو کودک اولش را.به یادش آمد که مرجانه را بیشتر وقتها مه بانو خانم در آغوش می 

 گرفت و با او بازی می کرد.مه بانو اجازه نمی داد که نرگس مرجانه را به پشت ببندد و در آشپزخانه کار کند.

اضطراب سراسر وجودش را گرفته بود.نمی دانست خوشحال اما رشید در عالم دیگری سیر می کرد .تشویش و 

باشد یا نه؟از اینکه مرجانه سالم بود و فرزندش را به دنیا می آورد خوشحال بود،اما ته دل احساس پوچی و بیهودگی 
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می کرد.مرجانه زن او نبود و فرزندش نیز به او تعلق نداشت .به چه چیز دلش را خوش کرده بود؟به دختری که 

ق دیگری بود و فرزندش نیز ازان دیگری!برای چه این کار را انجام داده بود؟خودش را درگیر و گرفتار عمل عاش

 زشت برادرش کرده بود.

انتظارشان به درازا کشید .سپیده ی صبح دمید و از آمدن کودک مرجانه خبری نشد.آفتاب همه جا پخش شد آفتاب 

عیدی وجود نداشت .دید و بازدیدی نبود.اما به هر حال بهار خودرا با دلچسب بهاری ،هرچند برای رشید و مرجانه 

شکوفه و آفتاب گرم و دلپذیرش به آنان نشان داده بود.رشید دلش می خواست که در روزهای عید هفت سین 

 بچیند چند شاخه گل بگیرد و دست کم مرجانه را تا پارک نزدیک منزل ببرد و بگرداند،اما سردی و قیافه ی خشک

 و عبوس مرجانه اقدام به هر عملی را از او سلب می کرد.

در همین افکار بود که سرانجام سروکله ی پرستار بیمارستان پیدا شد و با خوشحالی به رشید گفت:آقا بهتون تبریک 

 می گم ،صاحب یک پسر تپل مپل چهار کیلویی شدین!

ا به هم زد و گفت:آخ جون ،پسر!مرجانه پسر دار اشک در چشمان رشید درخشید و نرگس از خوشحالی دستهایش ر

 شد!

سه روز بعد مرجانه را همراه کودکش به خانه آوردند رشید سبد کوچکی خریده بود که پسر اشکان را در آن جای 

داده بودند.پسرک پرخور و پرسروصدایی بود.آنی از گریه و سرو صدا باز نمی ایستاد و آسایش و آرامش را به اهالی 

حرام کرده بود.با اشتهای فراوان از سینه ی مادرش شیر می خورد و در وقتهای دیگر ترجیح می داد در آغوش  خانه

 او باشد تا در سبد خودش.مرجانه به فرشته ای شبیه بود که عاشقانه کودکش را تر و خشک می کرد و می پرستید.

را رنج می داد.از سویی نمی توانست منکر  رشید از دیدن او و کودکش دچار احساسات ضدونقیضی می شد که او

زیبایی خداداد بچه شود و از سویی دیگر،نگاه کردن به مرجانه و محبتهای بی دریغ او به فرزندش آتش حسادت را 

در دلش روشن می کرد.اما با تمام اینها پسرک کوچک و خواستنی،آرام آرام خودش را در دل رشید جا می کرد و 

 س و زودرنج او را می گرفت.گوشه ای از قلب حسا

دو هفته پس از زایمان مرجانه ،روزی نرگس به رشید یادآور شد که بهتر است هرچه زودتر شناسنامه ی بچه را 

بگیرد.در مورد اسم بچه کسی تصمیم نگرفته بود.اما وقتی رشید از نرگس و مرجانه پرسید اسم نوزاد را چه بگذارد 

 را اردالن بگذارین.به نظر من اسم قشنگیه. مرجانه بی درنگ پاسخ داد:اسمش

رشید سکوت کرد و با خود اندیشید که دیگر نمی تواند تسلیم حرفهای مرجانه بشود.به صورت او خیره شد و 

 گفت:حاال چرا اردالن؟اسم دیگه ای به خاطت نرسید؟

 انتخاب کنم.مرجانه سرخ شد و گفت:اون بچه ی منه و من حق دارم هر اسمی که می خوام براش 

رشید حرفی نزد و خانه را ترک کرد و شب که به منزل آمد شناسنامه ی بچه را تحویل مرجانه داد.مرجانه با 

خوشحالی آن را گرفت و ورق زد و از خواندن اسم بچه چهره درهم کشید.رشید که اسم پسر او را ارالن نگذاشته 

گرفت و به درون اتاقش رفت.مرجانه دوباره شناسنامه را نگاه  بود از قیافه ی اخم آلود و ناراضی مرجانه خنده اش

 کرد :

،متولد:تهران.آن را زیر بالشتش گذاشت و با بغض و ناراحتی به 22/1/1532نام:راستین،فرزند:رشید،تاری خ تولد:

 خواب رفت.
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در تهران نزد درست چهل روز پس از زایمان مرجانه نرگس عزم رفتن کرد.هرچه رشید به او اصرار کرد که 

دخترش بماند زیر بار نرفت .او گفت گلناز در طبس تنهاست و هرچند سرکار می رود و اوقاتش پر است به هر حال 

نباید تنهایش گذاشت.نرگس و عباس به کمک دختر بزرگشان در طبس دو اتاق اجاره کرده بودند و زندگی می 

پول در هر حال کفاف اجاره ی خانه و خرج پدر و مادرش را کردند.گلناز شغل آبرومند و درآمد خوبی داشت،اما آن 

نمی داد.نرگس هنگام رفتن قول داد که مرتب به آنان سر بزند.بخصوص که شوهرش هم در آنجا مشغول به کار 

 بود و نمی توانست مرتب به طبس بیاید و برود.

ر می شد تمام لحظه های تنهایی او را پر دیگر مرجانه تنها نبود .پسرش که روز به روز بزرگتر و دوست داشتنی ت

کرده بود .رشید هم شبها به امید دیدن پسر کوچولوی مرجانه به خانه می آمد.رشید دقایق طوالنی به چهره ی بچه 

خیره می شد،شباهت عجیبی میان پسرک و پدرش بود.رنگ چشمهای بچه و حالت آنها با چشمهای اشکان مو نمی 

م و سفید رو بود و بسیار پرخور و شکمو.رشید مجبور شده بود کاری نیمه وقت عالوه بر کار زد،همانند او درشت اندا

اصلیش بگیرد تامین مخارج خانه برایش مشکل بود.بعدازظهرها پس از اتمام کار اداریش مستقیم به سر ساختمان 

دیگر به رفت و آمد بدون می رفت.رشید سرپرستی یک گارگاه ساختمانی را در خارج از شهر تقبل کرده بود او 

اتومبیل عادت کرده بود .شبها که به خانه می آمد بسیار خسته و کوفته بود اما شوق دیدن راستین و شیرینکاری های 

او خستگی را از تنش بیرون می کرد.هنگامی که در خانه بود سعی می کرد تا حد امکان با مرجانه برخوردی نداشته 

 ین تنگ می شد او را بر می داشت و به اتاق خودش می برد.باشد.وقتی هم دلش برای راست

مرجانه با صاحبخانه که زنی مسن و شوهرش را از دست داده بود رابطه ی چندان گرمی نداشت و رشید می ترسید 

 نکه زن صاحبخانه که مادر یکی از دوستهای عماد بود آنان را به بهانه ای از خانه بیرون کند.در آن صورت پیدا کرد

جای جدید و اسباب کشی با وجود این بچه ی کوچک بسیار مشکل بود.دلش هم نمی خواست راجع به این موضوع با 

 مرجانه حرف بزند،زیرا می دانست که او دختری لجباز است و امکان داشت کاری بدتر هم از او سر بزند.

نان کنجکاوی نشان نمی داد.هرگز از عماد که از چند و چون زندگی مرجانه خبر داشت هرگز در مورد زندگی آ

رشید در مورد زندگی داخلی و روابطش با همسرش مطلبی نمی پرسید می دانست که اگر هم پرسشی کند با روی 

خوش رشید روبرو نمی شود.او می دانست که رشید از روی جوانمردی دست به این کار زده است.وی از عقاید و 

ی هم چون مرجانه را دیده بود با خودش فکر می کرد شاید رشید به خاطر تفکرهای رشید خبر داشت اما از سوی

زیبایی بیش از اندازه ی زن جوان به او دل بسته و خطاهای گذشته ی او را نادیده گرفته است.در هر حال،ظاهر رشید 

نشانی قیافه ی گرفته و سرد و صورت غمگین و چشمان مغموم او از خوشبختی و خوشحالی زندگی داخلی او 

نداشت.هیچ کس جز عماد و خانواده اش از چگونگی ازدواج رشید و مرجانه خبر نداشت.همه تصور کردند که مرد 

متاهلی است و مثل هزاران هزار مرد دیگر زن و بچه دارد و زندگی می کند .هیچ کس از حال و درون او اطالعی 

ارد .رشید نمی دانست زن دارد یا نه نمی دانست نداشت .هیچ کس نمی دانست که چه زندگی عجیب و نکبت باری د

 بچه متعلق به او خواهد بود یا نه.

هنوز دو سه هفته ای از رفتن نرگس نگذشته بود که عباس خبر داد گلناز،دختر بزرگش قصد ازدواج دارد.رشید 

ید را که رزوی قلبی رشبسیار خوشحال شد و به آنان تبریک گفت.با ازدواج گلناز نرگس تنها می شد و می توانست آ

آمدن به تهران و مراقبت از مرجانه و کودکش بود برآورد سازد.شاید با آمدن نرگس راحتی و آسایش او بیشتر می 

 شد اما در اصل زندگی او و رابطه اش بی تاثیر بود.
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 خیابانها بی هدف می عصر یک روز رشید آن قدر دلگیر و غمگین بود که از خانه بیرون آمد.پیاده به راه افتاد و در

گشت که ناگهان متوجه شد اتومبیلی جلو پایش ترمز کرد .با کمال تعجب عماد را دید که می خندد و برایش دست 

تکان میدهد .بدون تعارف سوار شد .سالم علیکی کردند و عماد گفت:چته؟مثل اینکه باز حالت خوب 

 نیست؟کشتیهات دوباره غرق شدن؟

__________________ 

رشید که حال و حوصله ی شوخی نداشت،نگاهی به دوستش کرد و گفت:خوش به حالت عماد،کاش من جای تو 

بودم.تو اخالق خوبی داری همه چیز را ساده می گیری و همه چیز هم برات ساده تموم می شه.اما من مثل تو 

 نیستم.من هر چیزی رو تمام و کمال و در حد مطلوبش می خوام.

تو همه چیزت تمام و کمال و در حد مطلوب بود،خودت نخواستی،خودت دنبال فکرها و آرمانهایت عماد پاسخ داد:

 رفتی و به همه چیزت پشت پا زدی.

رشید گفت:منظورم ظواهر زندگی نیست،چرا نمی فهمی،من آدمی احساسی و عاطفی هستم من دارم درباره ی روابط 

 انسانی با تو حرف می زنم نه پول و دارایی.

 ماد که حوصله اش از گوشه و کنایه های رشید سر رفته بود گفت:رشید جان بیا و یک قول مردانه به من بده ،باشه؟ع

رشید موافقت کرد و عماد ادامه داد:به من بگو چته؟دردت رو به من بگو آخه من دوست تو هستم.من احساس می 

باجان بگو موضوع چیه و خودت رو راحت کن.تو که کنم یک چیزی توی قلبته که مثل خوره داره تو رو می خوره،با

 می دونی حرفهات همیشه توی قلبم می مونه و جایی بازگو نمیشه.

رشید مردد بود.نمی دانست حرفی بزند یا نه.اما دیگر به تنگ آمده بود.لبریز شده بود .نزدیک به انفجار بود.دلش 

برای یک نفر حرف بزند و درد دلش را بگوید.او به می خواست عقده های درونش را خالی کند.دلش می خواست 

 عماد رو کرد و گفت:میشه یک گوشه بایستی یا بریم جایی بنشینیم و حرف بزنیم؟

عماد اطاعت کرد.دقایقی بعد رستورانی کوچکی پیدا کرده و هر دو روبروی هم نشسته بودند.عماد چشم به دهان 

 خت اما کامال مشخص بود که نگاهش و فکرش جای دیگری سیر می کند.رشید دوخته بود .رشید به عماد نگاهی اندا

همچنان که در افکارش غرق بود گفت:عماد هشت ساله بودم که برای اولین بار احساس کردم در مورد دخترک 

 کوچکی که دور و برم می گرده و بازی می کنه احساس دیگه ای دارم.وقتی که تابستونها زیر آفتاب سوزان و پایین

درختها با هم بازی می کردیم تابش آفتاب رو به روی گیسوان بورش و برقی که ازش ساطع می شد فراموش نمی 

کنم.با وجود عالقه ای که بهش داشتم دایم با هم درگیر دعوا و اختالف بودیم.مادرم اونو دوست داشت و نوازش می 

ز هیچ نظری وجود نداشت.من هم فرقی احساس نمی کرد.در اون زمان بین اون و ما و دوستان ما هیچ گونه فرقی ا

کردم.برای من مهم نبود که دختر عباس و نرگسه.یادم میاد هرازگاهی که به اسباب بازیهای ما دست می زد و خراب 

می کرد من بظاهر با اون درگیر می شدم اما در پنهان ،کاری می کردم که مادرم یا اشکان بویی نبرن و چیزی بهش 

 ارها شاهد دعوا و سرزنشهای مادرم بودم که اونو به خاطر خراب کردن وسایل ما مالمت می کرد.نگن.چون ب

من حتی طاقت اینکه کسی اونو دعوا کنه و یا بر سرش فریاد بزنه نداشتم.اون از کوچکی دختر نامرتبی بود 

ور می کرد.من ساعتها به دنبال ،عروسکهایش رو وسط گلها و یا گوشه و کنار باغ جا می گذاشت و اونها رو گم و گ

گمشده هایش می گشتم اونها رو پیدا می کردم،می شستم و ترو تمیز در جایی می گذاشتم که در دیدش باشه و 

اونها رو پیدا کنه.اما هرگز اجازه نمی دادم بفهمه من براش این کارو کردم.هرچه بزرگتر می شدم عالقه ام بهش 
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دم که بین من و اون فاصله ی زیادی وجود داره.می فهمیدم که دستیابی به اون برام بیشتر می شد.اما کم کم می فهمی

 ناممکن و محاله و می فهمیدم که این اختالف طبقاتی لعنتی مانع رسیدن من و اونه.

عماد تو خیال می کنی که پدرت،خودت و یا دوستات مسیر فکری منو عوض کردین،بله درسته،اما قبل از اینکه من 

یا پدرت رو بشناسم به خاطر اون ،به خاطر مرجانه در ایران به دانشگاه رفتم و به خاطر مرجانه وارد دارو  تو و

دستهی شما شدم.می خواستم دستاویز محکمی پیدا کنم که دلیل محکمی برای رسیدن به اون باشه.هر چند که بعد از 

م،اما در بدو هر چیز ،در شروع هر چیز من،مرجانه و آشنایی با شما و شنیدن حقایق زندگی،واقعا انسان دیگه ای شد

 بهانه ی مرجانه قرار داشت.

کم کم در مورد حرکات و رفتارش حساسیت پیدا کردم.بزرگ شده بودم و خیلی از موضوعاتی که قبال برام مهم نبود 

م.در مهمانی اگر نگاهی رو اهمیت پیدا کرده بود.مرجانه رو به خاطر رفتار لوس و اداهای بچه گانه اش دعوا می کرد

متوجه ی اون می دیدم دیوونه می شدم و به بهانه ای اونو از اتاق بیرون می کردم.اما اون هرگز نفهمید که در قلب 

من چی می گذره و چه جایی داره.اون هرگز احساس نکرد که دوستش کیه و دشمنش کیه؟روزی که برای اولین بار 

دم روز مرگ و نیستی من بود.تمام آرزوهایم به باد رفت.تمام امیدهای قشنگ اونو مشغول مغازله با اشکان دی

 زندگیم نابود شد.قلبم افسرد و این افسردگی هنوز که هنوزه پایدار و موندگاره.

برام مرجانه مرد ،مرجانه نابود شد،سیاه شد،کدر شد و از چشمم افتاد.تصمیم گرفتم دیگه اسمی ازش نبرم،تصمیم 

همیشه یادش و خاطره ش رو از قلبم بیرون کنم .تصمیم گرفتم روی هر چیز که در قلبم بوده و تمامی گرفتم برای 

وجود گرم و سوزام رو در بر گرفته بود پا بگذارم.فراموش کنم،بریزمش دور.مرجانه لیاقت من و احساس منو 

 اسمی ازش ببرم. نداشت.اون از نظر من موجود کثیف و بی ارزشی شده بود که دیگه عارم می اومد

بله عماد،از این جور تصمیم ها خیلی گرفتم اما باز هم دیدم که دوستش دارم .باز هم تمامی قلبم از محبت و عشق 

و نشاط ،همه و همه رو باختم.حتی وقتی  � �اون پر بود .باختم.همه چیز خودم رو باختم.جوونی،امید،احساس،شو

ون رابطه داشته،چندان تکانی نخوردم،چون در همون دیدار کوتاهش با اشکان که فهمیدم از برادرم باردار شده و با ا

برای من از دست رفته بود اما از اونجا که مهرش در تمام یاخته های وجودم نفوذ کرده بود نتونستم بی اعتنا بنشینم 

،باشم.به دنبالش  و شاهد نابودی اون به دست مادرم ،پدرم و یا اون مرتیکه ی پست و بی ناموس یعنی بهبودی

رفتم،تمام گناه و آلودگی گذشته اش رو که ثمره ی محبت بی جای مادرم و نادانی و کوته فکری خودش بود،ندیده 

 گرفتم و عقدش کردم،با اون ازدواج کردم،کاری که سالهی سال آرزوی قلبی من بود،اما نه به این صورت!

ن نیمی از مادرش رو در وجودش داره.بند بند وجودم به حاال هم دوستش دارم ،فرزندش رو هم دوست دارم،چو

خاطر اون زنده س.به خاطرش نفس می کشم ،کار می کنم.اما...اما افسوس که به همون اندازه ازش احساس 

نفردارم!اون با من بیگانه س،احساسش بیگانه و نگاهش بیگانه س.اون هنوز که هنوزه ،دل به اشکان بسته و چنین 

حرام اندر حرامه.هرگز بهش نگفتم که دوستش دارم و هیچ وقت هم نخواهم گفت.اگر لیاقت منو  زنی از نظر من

داشت،می فهمید.اگر منو درک می کرد ،درونم رو می خوند و در پس نگاه پر از کینه و نفرتم،دریای عظیم عشق و 

آرزوی اون می سوزه و تمام محبتی رو که نهفته بود می دید.افسوس،افسوس عماد،اون به دیگری دل بسته و در 

تالش و هم و غم من رهایی اون از این زندان و رسیدنش به معشوقشه.عماد؛می دونم به من می خندی،اما باید 

 بدونی،رضایم به رضای او!

__________________ 
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 فصل پانزدهم

آن خو کند و از زندگیش لذت  مه بانو کم کم به زندگی تنها و بدون حسام عادت می کرد.عادت می کرد ،نه اینکه به

ببرد.با اینکه چند ماهی از مرگ حسام می گذشت هنوز سیاه پوش بود.زندگی اشکان با زن جدیدش ادامه داشت و 

بظاهر با هم توافق داشتند.پسر کوچک مه بانو که قبال در شبانه روزی زندگی می کرد نزد او آمده و مشغول تحصیل 

ی شنید که وضع حامد عطاران به قدری خوب شده که مشغول خریدن خانه ای بسیار بود.مه بانو از گوشه و کنار م

بزرگ و وسیع در بهترین نقطه ی شهر است.دالرام از اتومبیل جدیدی که زیر پای سحرانگیز دیده بود تعریف می 

رام و مه بانو و کرد و از خریدهای آنچنانیش داد سخن می داد.تمام اخبار به وسیله ی خانومی که دوست مشترک دال

 سحرانگیز بود گفته می شد.

مه بانو با شنیدن این اخبار به خواهرش رو کرد و گفت:معلومه حامد از وقتی که باباش مرد وضعش زیر و رو 

شد.گرنه خودش عرضه ی هیچ کاری رو نداره.تمام پول بابای بدبختشو دالر کرده و آورده اینجا.اون سحرانگیز بی 

 جی هاش پز می ده.شعور هم با ولخر

دالرام گفت:راستی می دونی شعله رفته اروپا؟مادرش می گفت:دخترم رفته اروپا تمدد اعصاب کنه.از بس که از 

 اشکان بی مهری و بی ادبی دیده دیپرس شده طفلی!

 مه بانو لبخندی تمسخرآمیز زد و گفت:من نمی گم پسرم بی عیبه،اما خود شعله هم آش دهن سوزی نبود.

رام آن روز آمده بود تا خواهرش را راضی کنه که در مهمانی بزرگی که یکی از دوستان ایرانیشان ترتیب داده بود دال

شرکت کند.میزبان خودش قبال به مه بانو زنگ زده و او را دعوت کرده بود ،اما مه بانو به هیچ وجه قصد رفتن به 

 بانو را به آمدن به این مهمانی ترغیب کند.آنجا را نداشت.دالرام به هر ترتیب بود می خواست مه 

مه بانو که از سماجت خواهرش به تنگ آمده بود گفت:دالرام جان حاال چه اصراری داری که من حتما به این میهمانی 

 بیام ؟خودت می دونی حال و حوصله ی دیدن قیافه ی ایرونیهای اینجا بخصوص حامد و سحرانگیز رو ندارم.

 م بهبودی را هم جزو فهرست منفوران قرار دهد،اما به خاطر خواهرش چیزی نگفت.دلش می خواست اس

اما دالرام دست بردار نبود و آن قدر اصرار کرد که مه بانو ،با نارضایتی کامل ،رضایت داد و قرار شد که ساعت مقرر 

 دالرام و بهبودی به دنبالش بیایند.

ود که لباس جدید و کفش نو نخریده بود.این میهمانی آن قدر برایش بی مدتها بود که به مهمانی نرفته بود.مدتها ب

ارزش بود که دلش نمی آمد پشیزی خرج آن کند.با این وجود به خاطر اینکه همیشه شیک و آالمد بود،یکی از 

 بهترین و گرانترین لباسهای مشکی خود را انتخاب کرد و نیز زیباترین جواهراتش را به خود آویخت.دلش نمی

 خواست کسی فکر کند پس از مرگ حسام وضع او تغییری کرده و دچار کمبود شده است.

میهمانی بزرگی بود و بیشتر میهمانان آن ایرانی بودند.صاحبخانه از دوستان مه بانو بود و جشنها و میهمانی هایی را 

مه بانو را گرفته بودند که مبادا  که مه بانو در ایران برپا می کرد به خاطر داشت.دالرام و بهبودی هم دور و بر

یادآوری چیزی او را ناراحت و کسل کند .اما در هر حال مه بانو به محض ورود به خانه ی بزرگ و مجلل میزبان 

دلش گرفت.احساس بیگانگی و بی کسی کرد.حسام برای او همه چیز بود.سرانجام در میان دعوت شدگان 

ظاهر با یکدیگر سالم و علیک خشکی کردند و از هم دور شدند.همینکه به سحرانگیز و حامد را هم دید.برای حفظ 

 محل دنجی رسیدند دالرام گفت:دیدی سحرانگیز چقدر چاق شده؟

 مه بانو پاسخ داد:آره ،در عرض دو سه ماهی که ندیدمش هم پیر شده هم چاق.
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ه خواهرجون،امان از چاقی.من اگه دالرام که خودش چندین کیلو اضافه وزن داشت گفت:بدتر از هر دردی چاقی

 بتونم جلو این شکم صاحب مرده رو بگیرم خوب می شم.

مه بانو پاسخی نداد و مشغول خوردن نوشابه اش شد.پس از مدتی مجلس گرمتر شد و صدای گفت و گو وبگو بخند 

 د به نظر می رسید.خیلیباال گرفت.مه بانو در کمال تعجب دید که حامد به سویشان می آید.او بسیار سرحال و شا

مودب و رسمی در کنار مه بانو و دالرام نشست و گفت:مه بانو جان من خیلی متاسفم که بچه های ما نتونستن با 

همدیگه سازش داشته باشن.اما این دلیل نمی شه که ما دوستی چندین و چند ساله مون رو ندیده بگیریم.من به 

بانو به خاطر دعوای بچه ها از همدیگه دلخور بشین و دوستی قدیمتون  سحرانگیز هم گفتم،حیف نیست که تو و مه

 رو به هم بزنین؟

مه بانو نمی دانست چه پاسخی بدهد.می ترسید حرفهای حامد را تایید کند و بعد با مخالفت و بی اعتنایی سحرانگیز 

 چیه؟ روبه رو شود،بنابراین کمی مکث کرد و بعد گفت:عقیده ی سحرانگیز در این مورد

 جامد پاسخ داد:راستش اون هم با من موافقه اما خب می ترسه که تو زیر بار دوستی دوباره نری.

 و مه بانو گفت:چرا خودش نیومده صحبت کنه،تو رو فرستاده؟

حامد در حالی که چشم به گیسوان و صورت مه بانو دوخته بود پاسخ داد:کاری نداره،االن صداش می زنم.سپس بی 

 ند شد و رفت و لحظاتی بعد در حالی که دست همسرش را گرفته بود برگشت.درنگ بل

سحرانگیز که به اصرار شوهرش آمده بود چندان روی گشاده و بشاشی نداشت،اما مه بانو به این دلیل که او برای 

ه نظر نود بآشتی پیش قدم شده بود،از جایش برخاست و همدیگر را بوسیدند.بیش از آنان حامد از این آشتی خوش

 می رسید،بنابراین نفس راحتی کشید و با خوشحالی با دالرام شروع به صحبت کرد.

پس از آن شب ،رفت و آمد مه بانو با سحرانگیز بیشتر شد.حامد در هر فرصتی تلفن می زد و از مه بانو می خواست 

خودش به مه بانو سر میزد.چند دقیقه که اگر احتیاج به کمک دارد؛او را خبردار سازد،و پس از مدتی هم هرازگاهی 

ای می ماند و می رفت.مه بانو نمی دانست که آیا سحرانگیز از آمدن شوهرش به خانه ی اوبا خبر است یا نه و این 

موضوع باعث ناراحتی او شده بود.اما بتدریج آمد و رفت های حامد بیشتر شد و هر بار هم که می آمد دسته گل 

بانو می آورد.هر دفعه به مه بانو اصرار می کرد که اگر کاری دارد برایش انجام دهد.بارها مه  بسیار زیبایی برای مه

بانو را که از رانندگی دل خوشی نداشت،سوار اتومبیلش می کرد و تمام کارهای بانکی و یا کارهای دیگرش را با دل و 

انو در جاهای شلوغ و بخصوص در جان برایش انجام می دادو.تمام خریدش را می کرد،چون می دانست مه ب

فروشگاه های بزرگ آنجا دچار سردرد می شود.مه بانو هم بدش نمی آمد که کسی پیدا شود باری از دوشش 

 بردارد.بخصوص که رفتار حامد نشان دهنده ی هیچ چیز غیر طبیعی و بدی نبود.

رد.اما بدون اینکه تبادل نظری بین مه بانو و حامد او ،مثل همیشه،مانند زمانی که حسام زنده بود،با مه بانو رفتار می ک

وجود داشته باشد،ناخودآگاه هیچ کدام درباره ی این مالقاتها و کمکهای حامد با سحرانگیز حرفی نمی زدند و آن را 

به صورت سری و پنهان میان خودشان نگه داشته بودند.تعداد میهمانی هایی که حامد می داد بیشتر و بیشتر شده او 

سعی می کرد هرچه را حسام در زمان حیاتش انجام می داد،به همان شکل به مرحله ی اجرا در آورد و باعث 

دلخوشی و خشنودی مه بانو گردد و کم کم تمام امور زندگی حامد بنحوی بود که بایستی مه بانو آن را تایید و بر آن 

 صحه بگذارد.
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ی کوچک زندگیش شود،بی خبر از همه جا با مه بانو رابطه داشت سحرانگیز بی آنکه متوجه تغییرات و دگرگونی ها

و غرق در زندگی اشرافی و پرتجمل خود بود.یکی از موضوعهایی که این اواخر حامد بیشتر به بهانه ی آن به خانه ی 

ی نمه بانو می آمد،موضوع سرمایه گذاری بزرگی بود.حامد پس از تحقیقات فراوان دریافته بود که طرح ساختما

بسیار بزرگی در دست اجراست که در صورت اشتراک در آن سود سرشاری نصیبش می شود.طرح عبارت بود از 

 ساخت دو برج بسیار مجهز و لوکس در کنار هم.

حامد برای اینکه خدمتی به مه بانو کرده باشد،او را از چگونگی امر آگاه کرد و گفت در صورت توافق تمام کارهای 

ن را برایش انجام می دهد.مه بانو می دانست که اگر در این سرمایه گذاری شرکت کند به سود دفتری و محضری آ

او خواهد بود،اما چون از سویی شبیه این پیشنهاد را از سوی بهبودی رد کرده بود،نمی دانست چه سیاستی به کار 

در هر حال صالح دید که در این گیردکه میان او و خواهرش شکرآب نشود.او پس از فکر بسیار و مشورت با حامد،

 سرمایه گذاری شرکت کند.

مدت اجرای طرح سه ساله بود و در صورت توفیق یافتن،پول سرشاری نصیب مه بانو می شد.سحرانگیز نیز از این 

موضوع اطالع داشت و امیدوار بود که این برنامه ی شوهرش نیز با موفقیت انجام گیرد.حامد،برای تهیه ی مقدمات 

برنامه سخت درگیر کار بود.مرتب باید مه بانو را مالقات می کرد و یا همراه او به محل مورد نظر می رفت و می  این

 آمد.

در همین روزها بود که خبر رسید شعله قصد ازدواج مجدد دارد.هرچه سحرانگیز به دخترش اصرار کرد که با شوهر 

ر دل نظری نیز باهم بکنند،شعله زیر بار نرفت و اصرار کرد که پدآینده اش نزد آنان بیاید تا ضمن آشنایی بیشتر تبا

و مادرش ،در صورت تمایل برادرش ،هرچه زودتر به اروپا بروند و در جشن عروسی او شرکت کنند.سحرانگیز 

ضمن تماسهای تلفنی زیادی که با دخترش داشت سعی کرد او را قانع کند دست کم برای حفظ ظاهر جلو دوستان و 

م سفری به امریکا بکند و مراسم عروسی را همان جا انجام دهد.اما باز هم شعله زیر بار نرفت.حامد وقتی که اقوا

فهمید در این موقعیت بحرانی که مشغول انجام دادن معامله ی به آن بزرگی است؛دخترش هم هوس ازدواج مجدد 

دتر به امریکا بیاید و یا ازدواجش را به تعویق به سرش زده است عصبانی شده و به شعله دستور داد که یا هر چه زو

 اندازد.اما شعله باز هم قبول نکرد و به آنان گفت که اگرتا تاریخ معینی نزد او نروند،بتنهایی ازدواج می کند.

سحرانگیز به ناچار دست به دامن شوهرش شد تا موافقت او را برای مسافرت جلب کند اما حامد به او گفت که در 

قعیت به هیچ وجه نمی تواند کارش را ترک کند و بهترست که سحرانگیزو سام دو نفری برای عروسی شعله این مو

نزد او بروند.بدین ترتیب ،سحرانگیز در صدد آماده کردن مقدمات سفرش برآمد.او در دل دعا می کرد که دست 

ند.وی در یکی از دیدارهایش با مه کم این بار شوهر خوبی نصیب دخترش شود و ناکامی ازدواج اولش را جبران ک

بانو موضوع شعله را به او گفت و او هم برای دختر حامد آرزوی خوشبختی و سعادت کرد و حتی دو نفری جهت 

 خرید هدیه ای مناسب برای عروس و داماد راهی بازارهای طالفروشی شدند.

درباره ی او از دخترش سوال می کرد با پاسخ سحرانگیز هیچ گونه شناختی از داماد آینده اش نداشت و هر بار که 

های بی سروته شعله روبرو می شد و یا اینکه او می گفت:مامان جان،خودت می آیی و او را می بینی.نمی دونی چه 

 مرد ماهیه!

به هر حال سحرانگیز و پسرش پس از خرید فراوان و تهیه ی آنچه مورد نیاز بود راهی فرانسه شدند.حامد آنان را 

 به فرودگاه برد و با آرزوی سفر خوش و سالمت بدرقه شان کرد و بالفاصله خودش را به خانه ی مه بانو رساند.
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قرار بود در فرودگاه شعله به استقبال مادرش بیاید.سحرانگیز و سام پس از ورود به سالن فرودگاه و انجام دادن 

ه با خوشحالی برای آنان دست تکان می دهد.سحرانگیز تشریفات گمرکی در سالن انتظار فرودگاه شعله را دیدند ک

هرچه به دور و بر شعله چشم انداخت کسی را همراهش ندید و به او خیلی برخورد که داماد آینده اش برای استقبال 

آنان نیامده است.به هر حال به روی دخترش نیاورد و او را در آغوش گرفت و بوسید.شعله پس از روبوسی با مادر و 

ادرش به مردی که پشت سرش ایستاده بود و دندانهای سفید و براقش را به نمایش گذاشته بود اشاره کرد و بر

 گفت:مامان جان این هم سامی نامزدم!

 سحرانگیز تصور کرد خواب می بیند و یا شعله قصد شوخی دارد.

__________________ 

دارد.لبخند بر روی لبهایش خشکید ،رنگش پرید و با  سحرانگیز تصور کرد خواب می بیند و یا شعله قصد شوخی

وحشت به مرد سیاه پوستی که پهلوی دخترش ایستاده بود چشم دوخت .گلویش خشک شده بود و نمی توانست 

حرفی بزند.هرچه سعی کرد سخنی بگوید و واکنش مثبتی نشان دهد نتوانست.احساس کرد سالن فرودگاه همراه با 

دیگر کسانی که در آن بودند دور سرش می چرخد.دیگر نفهمید چه شد و چه اتفاقی افتاد و سامی و سام و شعله و 

وقتی چشمهایش را باز کرد که در اتاق کوچکی بر روی تخت دراز کشیده بود و شعله و سام با چشمهای نگران باالی 

 سرش ایستاده بودند و نگاهش می کردند!

ه مدتی او و محیطی که او در آن زندگی می کند دور شود.به پاریس شعله پس از جدایی از اشکان ترجیح داد ک

برگشت و به دانشکده ای که درس مجسمه سازی می خواند رفت و برای ادامه ی درسش در آنجا نام نویسی کرد.او 

 وپس از مدتی با دانشجوی سیاه پوستی که هم رشته اش بود آشنا شد .پسر جوان بسیار قد بلند و قوی هیکل بود 

شکل و هیبتش انسان را می ترساند اما برخالف ظاهرش بسیار حساس و هنرمند بود.در کارش خالقیت و ابتکار به 

خرج می داد و با دستهای بزرگ و انگشتان درازش مجسمه ها و نقاشی های زیبایی خلق می کرد.پدر و مادرش هر 

 ه بود.دو الجزایری بودند اما خودش بیشتر عمرش را در فرانسه گذراند

شعله در اوایل آشنایی به هیچ وجه احتمال نمی داد که بتواند با او دوست و یا همصحبت شود.اما پس از مدتی از 

اخالق مالیم و رفتار مودب و انسانی او خوشش آمد و با وی طرح دوستی ریخت و در حالی که غرق در شگفتی بود 

ردد بود و این پیوند را در شان خود و خانواده اش نمی دید.اما مردجوان از او تقاضای ازدواج کرد.اوایل شعله هم م

بعد از مدتی احساس کرد که به مرد جوان عالقه مند شده است.بخصوص در محیطی که زندگی می کرد چندان 

تفاوتی میان سیاه و سفید نبود و حتی اگر کسی ادعای نژاد پرستی می کرد و یا میان سیاه و سفید فرق می گشت او 

بی تمدن و فناتیک می خوانند.به همین دلیل او ترج داد که نامزدش را نزد پدر و مادرش نبرد و مورد قضاوت  را

دوستان ایرانی قرار ندهد و اکنون که با واکنش شدید مادرش رویا رو شده بود ،نمی توانست چگونه این مشکل را 

 حل کند.

او را به اتاق کوچکی انتقال دادند و پزشکی که در فرودگاه  سحرانگیز پس از اینکه از دیدن داماد جدیدش غش کرد

حضور داشت تشخیص داد چیز مهمی نیست و بعد از دقایقی که محلول شیرینی به او خوراندند کم کم به هوش 

آمد.شعله و سام به خوبی می دانستند علت شوک عصبی که به مادرشان دست داده چیست اما سامی بیچاره هاج و 

و نگران حال مادر زن آینده اش بود.سرانجام سحرانگیزبا کمک دختر و پسرش از فرودگاه بیرون  واج مانده
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آمد.اتومبیل سامی منتظر آنان بود.سحرانگیز با اکراه سوار آن شد و جلو هتل بدون کوچکترین نگاه به دخترش یا 

 دامادش و یا خداحافظی از آنان جدا شد.

ش تنها شد ،خودش را در آغوش او انداخت و زار زار گریه کرد.برای سام هم قبول او وقتی به اتاقش رسید و با پسر

کردن مرد سیاهپوست به عنوان شوهر خواهرش آسان نبود،اما از واکنش شدید مادرش هم دچار تعجب شده بود و 

یه.تو نباید خودت را برای اینکه او را دلداری دهد گفت:مامان جان این موضوع اینجا زیاد اتفاق می افته و امری عاد

 ناراحت کنی.

سحرانگیز که هق هق می کرد گفت:چطور عادیه؟آخه مادرجون این موضوع توی خانواده ی ما سابقه نداشته.باعث 

ننگ و عاره،باعث مسخره و دست انداختنه،هرکس بفهمه به ما می خنده،ای وای خدایا،جواب حامد رو چی بدم؟!به 

 اهپوست رو به مه بانو چطوری نشون بدم؟مردم چی بگم؟این مرتیکه ی سی

سام توضیح داد:مامان تو مجبور به توضیح دادن نیستی،هرکس برای خودش زندگی می کنه نه برای دیگرون به 

 کسی چه مربوط اگر شعله راضیه من و تو و یا بابا حق دخالت نداریم.

رد.مانند مار به خود می پیچیدو صجه و مویه می اما هیچ یک از این حرفها دردی را از دردهای سحرانگیز کم نمی ک

کرد.جرئت نداشت به شوهرش زنگ بزند و واقعیت را بگوید اما در هر حال این را می دانست که دیر یا زودباید این 

کار را بکند.قرار بود که همان شب با شعله و نامزدش شام را بیرون و به رستوران بروند.سحرانگیز به بهانه ی 

سام را همراه آنان فرستاد و هرچه شعله اصرار کرد و التماس کرد ثمری نداشت.بدی کار این بود که سامی بیماری ،

جز به زبان فرانسه و زبان خودش به هیچ زبانی دیگر نمی توانست حرف بزند و برای سام هم مشکل بود بتواند با او 

تشابه اسمی خود با برادر زن آینده اش بسار  رابطه برقرار کند.اما سامی بسیار خوشحال به نظر می رسیدو از

 مشعوف و خرسند بود.و این موضوع را بارها و بارها متذکر شد.

آن شب بزای سام بسیار خسته کننده بود و به محض رسیدن به هتل به مادرش گفت که دیگر طاقت ماندن ندارد و 

پایان مراسم عروسی بمونیم شعله غیر از ما هیچ کس باید هر چه زودتر برگردد.سحرانگیز به او گفت:ولی ما باید تا 

 دیگه رو نداره،خوب نیست.

اما سام با بی اعتنایی پاسخ داد:به من مربوط نیست.من اینجا حوصله ام سر میره.گذشته از اینها من درس و دانشگاه 

 رو ول کردم و اومدم باید هر چه زودتر برگردم.

 خر گفت:چقدر هم که تو درس می خونی!سحرانگیز که عصبانی شده بود،با تمس

سحرانگیز آن شب را با سختی و درد فراوان به صبح رساند.خواه ناخواه باید با حقیقت روبه رو می شد.اولین کاری 

که کرد این بود که به شوهرش زنگ زد و موضوع را به او گفت.حامد با تمام مشغله ی فکری و کاری که داشت 

گفت که به هر طریقی می تواند مانع این ازدواج شود.اما سحرانگیز خیال او را راحت کرد حیران ماند و به همسرش 

و گفت که کار از این حرفها گذشته و شعله تصمیم جدی گرفته است که با او ازدواج کند.پس از آن لباس پوشید و 

اصراری برای بیدار کردن او خود را آماده کرد که با شعله و دامادش همراه شود.سام در خواب بود و مادرش هم 

 نداشت.

واکنش سحر انگیز در برخورد دوم با سامی بدتر از بار اول بود و دایم نگاهش را از او می دزدید.او به هیچ وجه چه 

طاقت دیدن صورت و هیکل مرد جوان را نداشتو پیوسته در حالت چندش و فرار از او بود.با خودش فکر می کرد که 

 ت که گریبانگیرش شده است و به هیچ وجه نمی توانست با مشکل جدیدش کنار بیاید.این چه مصیبتی اس
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شعله و سامی تمام خریدها و کارهای عروسی را کرده بودند.شعله با خوشحالی به مادرش اطالع داد که سامی 

گیرد.سحرانگیز نه  مسلمان و اسم واقعی او چیز دیگری است،بنابر این مراسم ازدواج آنان بی هیچ مانعی انجام می

عالقه ای به اسم واقعی دامادش داشت و نه برایش مهم بود که او مسلمان است یا نه.می خواست سر به تن سامی 

نباشد.چه برسد به اینکه به چیزهای دیگرهم فکر کند.شعله احساس مادرش را کامال درک می کرد و نگران بود که 

مطلع گردد و به او بربخورد.اما سامی در دنیای دیگری سیر می  مبادا نامزدش از ناراحتی و نارضایی مادرش

کرد.دایم زیر گوش شعله حرفهای زیبا و سخنان قشنگ می گفت و در هر مورد او را ستایش و تعریف می کرد.در 

مورد هر کاری اول عقیده ی او را می پرسید .همیشه لبخند به لب داشت و چشم از شعله بر نمی داشت.لبخندهایی 

 ه مو بر تن سحرانگیز سیخ می کرد.ک

__________________ 

قیافه ی سحرانگیز در تمام طول مراسم ازدواج به بیوه ی ماتمزده ای می مانست که نگران روزی فردای خود و بچه 

هایش باشد.بخصوص پس از دیدن پدر و مادرسامی،دلش می خواست زمین دهان باز کند و او را ببلعد.تنها امیدواری 

بزرگ او این بود که شعله هرچه زودتر از شوهر جدیدش جدا شود.دعا می کرد که زندگی آنان دوامی نیاورد و 

 عاقبت شعله از او طالق بگیرد.

هفته ی بعد،که مراسم ازدواج تمام شد سحرانگیز بدون بردن عکس و فیلم عروسی با یک دنیا ماتم و اندوه دختر و 

و مژده داد که به زودی برای دیدارشان به امریکا می آیند و سحرانگیز به دخترش دامادش را ترک کرد.سامی به ا

 گفت:مبادا این کار رو بکنی مادر جون،من پیش دوستها و قوم و خویشها آبرو دارم!

شعله که حرف مادرش به او گران آمده بود به زور لبخند زد و به شوهرش گفت که به طور حتم پدر و مادرش 

 ند شد که او را ببینند و از وی پذیرایی کنند.خوشحال خواه

به هر ترتیبی که بود سحرانگیز به همراه پسرش به سر خانه و زندگی خود برگشت.اما حامد از دیدن قیافه ی تکیده 

و پریشان زنش تعجب کرد و فهمید که اوضاع از آنچه شنیده بدتر و خرابتر بوده است.سحرانگیز همین که 

غضش ترکید سرش را بر روی شانه ی او گذاشت و مثل بچه ها گریه کرد.سپس برای حامد شوهرش را دید ،ب

توضیح داد که همسر شعله دارای چه خصوصیات و چه مشخصاتی است.حامد،پس از شنیدن تمام ماجرا گفت:حاال 

 گریه نکن،جای شکرش باقیه که دست کم اخالقش خوبه و دخترمو دوست داره.

سخ داد:البته اولش،اما من امیدوارم که هر چه زودتر از هم جدا بشن و تا کسی این مرتیکه ی سحرانگیز با تاثر پا

لندهور رو ندیده گورشو گم کنه بره!و بعد باز با گریه ادامه داد:حامد کاشکی دست کم دورگه بود تو نمی دونی 

 چقدر سیاهه،من نمی دونم شعله از چه چیز او خوشش اومده؟

این موضوع ناراحت به نظر می رسید گفت:باهاش تماس می گیرم و می گم مبادا شوهرش رو حامد که خودش از 

بیاره اینجا و بعد هم تهدیدش می کنم که اگه دست از اون برنداره از ارث محرومش می کنم و دیگه هم براش 

 خرجی نمی فرستم.

 سحرانگیز قوت قلبی گرفت و گفت:آره حامد جان،تو رو خدا یک کاری بکن.

حامد گفت:بهتره کمی صبر کنیم به قول تو شاید بعد از یکی دو ماهی از همدیگر سیر بشن و از هم جدا بشن.در غیر 

این صورت من خودم با شعله حرف می زنم.سپس با حالت درمانده ای به همسرش رو کرد و گفت:خودت می دونی 
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به امید خدا بعد از اینکه کارم کمتر و فکرم آزادتر که چقدر درگیرم،این قراردادلعنتی بدجوری دست و پام رو بسته،

 بشه،هر چی زودتر اقدام می کنم.

البته در این مورد حامد راست می گفت او برای عقد قرارداد سرمایه گذاری جدیدشان،خیلی دوندگی کرده بود.دلش 

که کوچکترین ضرر و زیانی می خواست برای مه بانو سنگ تمام بگذارد و همه ی جوانب را هم در نظر گرفته بود 

متوجه ی مه بانو نشود.هر چند پای منافع خودش هم در میان بود،در وهله ی اول به مه بانو فکر می کرد و بس.او در 

مدت یک هفته ای که همسرش در سفر بود هر شب را با مه بانو گذرانده بود.روابطشان مثل دو دوست دیرینه 

سه شب هم شام را با هم بیرون خورده بودند.مه بانو ضمن صحبت با حامد ،به همچنان پابرجا باقی مانده بود.دو 

موضوع سیاهپوست بودن دامادش پی برد و بسیار تعجب کرد.حامد هر چه را در زندگیش بود،هر اندازه هم که 

 خصوصی بود برای مه بانو تعریف می کرد.فقط از او می خواست که مبادا به سحرانگیز حرفی بزند.

انو فهمید که پسر آنان،هم به جای درس خواندن ول می گردد و عیاشی می کند،در حالی که سحرانگیز به او مه ب

گفته بود که فوق لیسانس را گرفته و دارد مدرک دکتری می گیرد.مه بانو فهمید که پسر آنان هم یک بار نامزد 

است و نیز به روابط سرد و تیره ی حامد با  کرده و قصد ازدواج داشته،اما قرار و مدار به دالیلی به هم خورده

همسرش پی برده و فهمیده بود که ارتباط ظاهری آنان با باطن زندگیشان بسیار متفاوت است.حامد ضمن 

مالقاتهایش با مه بانو بسیار محتاطانه او را می ستود.به او می گفت که زیباترین و با شخصیت ترین زنی است که در 

 یشه آرزو می کرده است که سحرانگیز کمی از جذابیت و شخصیت او را داشته باشد.عمرش دیده است!و هم

مه بانو کم کم دریافت که اگر حسام مرده،شخص دیگری پیدا شده که پاجای پای او گذاشته و همان طور مراقب و 

نجام داده ستایشگر اوست.او که عمری را بدون کوچکترین زحمتی زندگی کرده و تمام کارهایش را شوهرش ا

بود،پس از خلئی که در زندگیش پدید آمده و احساس بی پناهی و بی کسی کرده بود،می دید که جایگزینی پیدا 

شده است که آن خال را پر کند و پشت و پناهی برای اوقات تنهایی و خلوت او باشد.شبها وقتی که تنها بر روی 

حرکات حامد را چگونه تعبیر و تفسیر کند ؟و در قبال او  تختش دراز می کشید و با خودش فکر می کرد که حرفها و

چه واکنشی نشان دهد؟وقتی به احساساتش رجوع می کرد در می یافت که کوچکترین عالقه و کششی به او ندارد و 

وقتی به تنهایی و بی همدمی خود می اندیشید ترجیح می دا د که حسام دیگری وجود داشته باشد تا نگذارد آب در 

و تکان بخورد و اجازه ندهد کوچکترین خدشه ای به راحتی و رفاه او وارد آید.سرانجام مه بانو شبی در خلوت دل ا

 تنهایی خود،تصمیمش را گرفت!

__________________ 

 فصل شانزدهم

 نراستین چهار ماهه شده بود.مرجانه تمام اوقاتش را با فرزندش سپری می کرد.مدتها می شد که نرگس نزد آنا

آمده بود و با رشید و دخترش زندگی می کرد.مرجانه کاری نداشت به جز رسیدگی به پسرش و بازی با او.رشید 

عصرها به شوق دیدن راستین به خانه می آمد و پسرک کم کم به دیدار او عادت کرده بود و با خنده های پر سرو 

و دخترش پی برده بود و از این موضوع احساس صدا و چهره ی شاد از او استقبال می کرد.نرگس به روابط رشید 

ناراحتی و نگرانی می کرد.باورش نمی شد که رشید در این مدت به دخترش دست نزده و هیچ رابطه ی زناشویی با 

او نداشته است.وقتی هم که ماجرا را از مرجانه پرسید او هم به مادرش گفت که هیچ گونه ارتباط زناشویی با رشید 

ندارد.نرگس جرئت نمی کرد علت را از رشید بپرسد.در هر حال او را هنوز ارباب و بزرگتر خود می  نداشته است و
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دانست و از سویی شرمش می آمد که راجع به این موضوع با او حرفی بزند.سکوت می کرد و در سکوتش هزاران 

 غم و ناراحتی وجود داشت.

د که اگر رشید اجازه دهد،سری به شهرشان بزنند و با اقوام ماه آخر تابستان بود و مرجانه و نرگس تصمیم گرفتن

دیداری تازه کنند رشید موافقت کرد،اما سفارش کرد که مواظب بچه بچه باشند و کاری نکند که خدای ناکرده باعث 

بیماری او شود.مرجانه هر چند دلخوشی از طبس و دیدن خویشاوندان نداشت،به سبب مدتها در خانه ماندن دلش 

فته و مغموم شده بود و بخصوص حالت افسردگی پس از زایمان بشدت رنجش می داد و چون وضع مالی رشید گر

 هم آن چنان خوب نبود که بتواند آنان را به جای بهتری بفرستد،پس بناچار راهی طبس شدند.

 زگاهی که چشمش بهرشید تنها ماند .عصرها دیگر راستینی وجود نداشت که به شوق دیدارش به خانه بیاید .هرا

لباس بچه گانه ای می افتاد که اندازه ی پسرکش باشد،آن را می خرید و به خانه می آورد.او با خودش فکر می کرد 

اگر وضع مالیش مثل پدرش بود چه ها که برای پسرش نمی کرد؟ام هرگز حسرت و افسوس آن روزها را نمی 

 خودنمایی می کرد. خورد،بلکه گذشته اش همچون لکه ی ننگی در زندگیش

روزی همچنان که در دفتر کارش نشسته بود با کمال تعجب عمه اش مینا را در برابر خود دید.او که هرگز نشانی 

خود را به عمه اش نداده بود،ابتدا او را با روسری و روپوشش تشخیص نداد،اما بعد که نزدیکتر شد و شروع به سالم 

رشید او را شناخت.مینا گله گذاری را سر داد و گفت:رشید جان آخه چرا هیچ و علیک و قربان صدقه رفتن او کرد 

خبری از ما نمی گیری؛از زمان دفن پدر خدا بیامرزت،دیگه رفتی که رفتی.نمی گی عمه ای داری،قوم و خویش 

 داری،بهشون سر بزنم حالی ازشون بپرسم.آخه این رسم مروته؟!

ال به نظر نمی رسید لبخندی ساختگی زد و گفت:راستش عمه جون سرم رشید که از دیدن او به هیچ وجه خوشح

 شلوغه.فرصت نکردم.

 مینا با کنجکاوی پرسید:شنیدم که ازدواج کردی و بچه دار شدی!ای پدرسوخته چرا مارو دعوت نکردی؟

 رشید اخمهایش را در هم کرد و گفت:نه عمه جان من ازدواج نکردم.

کیفش در می آورد و آن را قطعه قطعه گاز می زد و می بلعید گفت:همه چیز رو می  مینا در حالی که شکالتی از

دونم،بی خودی قائم نکن.می دونم از خونه فرار کردی ،می دونم همراه مادرت به امریکا نرفتی .تازه از دسته گلی که 

 ی.داداشت به آب داد و در رفت هم باخبریم.بنابراین سعی نکن چیزی رو از من پنهان کن

سپس گویی چیزی به خاطرش آمده باشد پرسید:حاال خودمونیم رشید جان تو چرا همراه مادر و برادرت به امریکا 

 نرفتی؟حیف اون همه پول بابات نبود که گذاشتی و آمدی اینجا به حقوق بخور و نمیر زندگی می کنی؟

طوره؟برای شما که دردسری درست رشید برای اینکه موضوع گفت و گو را عوض کند پرسید:حال حسین آقا چ

 نشده هان؟

مینا در حالی که با پشت دست لبهایش را پاک می کرد گفت:واال فعال حسین بیچاره رو به حالت تعلیق در آوردن و 

شغل درست و حسابی نداره.البته اون پرونده اش پاکه.وقتی تحقیقات تموم بشه معلوم میشه گناهی نداشته.و بعد با 

ادامه داد:خب رشید جان بگو ببینم چه کار می کنی،خونه ات کجاست،نشونی منزلت رو بده تا گاهی سماجت تمام 

بهت سر بزنم،تو که به ما سر نمی زنی و پیش ما نمی آیی.راستی از مادرت خبر داری؟رشید جان یک روزی بیا خونه 

 پزخانه می گذرونم و...مون تا برات لوبیا پلو درست کنم.تو که می دونی من نصف عمرم رو تو ی آش
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رشید به هر ترتیب بود از شر عمه مینا خالص شد اما می دانست با اخالقی که او دارد به زودی از تمام اسرار زندگی 

سر در بیاورد و به گوش همه برساند.رشید از زمان رفتن مرجانه پس از اتمام کارش هیچ دلخوشی نداشت که به 

مسرش حرف نمی زد .وجود او در خانه برای رشید غنیمت بود.یک روز که به خانه خانه برود هر چند کلمه ای با ه

آمد و باز هم جای مرجانه و کودکش را خالی دید بی اختیار به اتاق آنان رفت.تخت مرجانه و راستین در کنار هم 

تخت مرجانه جای قرار داشت.نرگس شبها رختخوابی پهن می کرد و بر روی آن می خوابید و صبحها هم آن را زیر 

 می داد تا معلوم نباشد.دمپایی های مرجانه در کنار اتاق جفت شده بود و گویی انتظار صاحبش را می کشید.

کمد کوچکی در اتاق بود،اما رشید هرگز آن را باز نکرده و هرگز کنجکاو هم نبود که بداند درون آن چیست؟ولی 

 آن روز بی اختیار در کمد را باز کرد.

ن یک روسری و دو عدد پیراهن مرجانه آویزان بود.پیراهن ها به دوران حاملگی او تعلق داشت که دیگر از درون آ

آن استفاده نمی کرد.رشید بی اختیار به یاد کمد لباسهای مادرش افتاد.البته در بدو ورودشان به این خانه مرجانه 

رشید همه را دور ریخته و به او گفته بود دیگر حق  چندین دست لباس داشت که همه را مه بانو به او داده بود،اما

 ندارد لباسهای مادرش را بپوشد.

رشید دست دراز کرد و روسری او را برداشت.آن را به صورتش نزدیک کرد و بویید،بوی مرجانه را می داد.چند تار 

د و دقایق طوالنی به موی زرین بر روی روسری مشکی خودنمایی می کرد.رشید صورتش را درون روسری پنهان کر

همن حال باقی ماند .کم کم حالش دگرگون شد و اشک در چشمانش حلقه زد.نفهمید چه مدت به آن حال ماند و 

گریست.اما زمانی به خود آمد که احساس کرد قسمتی از روسری خیس شده است.بی درنگ آن را از صورتش دور 

و اشک آلود کرده است.روسری را تکاند ،مثل اولش تا کرد و  کرد.نه ،مرجانه نباید می فهمید که رشید آن را خیس

 پیش از اینکه آویزان کند،آن را بوسید و با عجله از اتاق بیرون آمد .

__________________ 

در برابر سرنوشتی که برایش رقم خورده بود احساس عجز و بیچارگی می کرد.از خودش و از ضعف درونش 

نچه در دل داشت برای عماد گفته بود،هرگز کلمه ای راجع به مرجانه با او حرف نزده بود شرمنده بود.از زمانی که آ

باید کاری می کرد.دلش می خواست آنان را،او و راستین را برای همیشه ترک کند و برود.حاضر بود بود هر طور 

ید زندگیش و مایه ی هست زندگی آنان را تامین کند ولی دیگر نزدشان نباشد.دلش را به آنان خوش نکند.ام

دلگرمیش آنان نباشد.ولی بودند!رشید به هوای آن دو نفس می کشید،به خاطر دیدن راستین و احساس وجود 

مرجانه پای به آن خانه می گذاشت.هر چند مرجانه تلخ و بی وفا بود ،هر چند مرجانه سرد و بی اعتنا بود و هرگز 

ند مرجانه هرگز و هرگز احساس او را درک نکرده و نفهمیده بود،باز نگاهی حتی از سر نفرت به او نمی کرد و هر چ

هم از نظر رشید دوست داشتنی و ستودنی بود.اما قلب مرجانه هنوز در گرو عشق اشکان بود و این چیزی بود که 

 رشید نمی توانست تحمل کند.

نگ و روی مرجانه باز و حالش بهتر سرانجام اواخر شهریور ماه مرجانه و راستین همراه نرگس به تهران آمدند.ر

شده بود.پسرش نیز بزرگتر شده بود و رشید از دیدن او تعجب کرد.رشید به محض دیدن آنان به نرگس رو کرد و 

گفت خب نرگس مسافرت خوش گذشت؟و نرگس با آب و تاب همه چیز را برای او تعریف کرد.مخاطب رشید 

کرد و نه حرفی به او می زد.راستین نیزس از کمی غریبی کردن  همیشه نرگس بود او نه پرسشی از مرجانه می

 دوباره با رشید دوست شد و در آغوش او جای گرفت.
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شهریور به پایان رسید و در برابرچشمان ناباور مرجانه که امیدوار بود زندگیش را آرامتر و بی صداتر ادامه یابد 

یاید ،جنگ شروع شد و مرجانه فهمید که دیگر امکان پسرش بزرگ شود و عاقبت اشکان بتواند به سراغشان ب

ارتباط با امریکا وجود ندارد و رفت و آمد به کلی قطع شده است.مرجانه از جداییی شعله و اشکان و ازدواج مجدد او 

هیچ اطالعی نداشت.مرجانه نمی دانست که اشکان چه می کند و آیا هنوز به یاد او هست یا خیر؟اما در اعماق قلبش 

نور امیدی وجود داشت که اشکان سرانجام به سوی آنان می آید و با وی ازدواج می کند.رفتار سرد و گوشه گیرانه 

ی رشید هم سبب تقویت این فکر در او می شد.حتی گاهی فکر می کرد که رشید به سفارش اشکان او را عقد کرده 

 و سرپرستی او و کودکش را به عهده گرفته است.

گس و مرجانه هر دو از شنیدن خبر شروع جنگ دچار دلهره و هراس شدند.شب که رشید به خانه در هر حال نر

 آمد نرگس با ترس و لرز از او پرسید:رشید خان راسته که جنگ شده؟راسته که قحطی می شه؟

ته راسرشید که خودش آن روز از چگونگی آغاز جنگ به طور کامل مطلع شده و با عماد صحبت کرده بود گفت:بله 

 که جنگ شده!اما هنوز از قحطی خبری نداریم.و بعد لبخند زد.

 نرگس گفت:تکلیف ما چی می شه؟ما باید چه کار کنیم؟

رشید شانه هایش را باال انداخت و گفت:فعال هیچ کار .من و شما هم مثل تمام مردم دیگه باید صبر کنیم تا ببینیم چی 

 پیش می آد.

بود.او هر چند خدمت زیر پرچم نکرده بود و کوچکترین اطالعی از کاربرد اسلحه  اما رشید تصمیمش را گرفته

نداشت و هیچ اسلحه ای را نمی شناخت ،پس از گفت و گو با عماد تصمیم گرفته بود که پس از گذراندن چند ماه 

پس از آن روزهای دوره ی آموزشی به جبهه برود.رشید به جبهه رفت ،همانطور که عماد و دیگر دوستان او رفتند.

سخت و دلگیر مرجانه شروع شد.دیگر با خیال راحت و اطمینان خاطر نمی توانست روی تختش دراز بکشد و به رویا 

فرو رود.دیگر نمی توانست کودکش را در آغوش بگیرد و دقایقی در کوچه و خیابان پیاده روی کند.از جنگ می 

سرد شده بود و او از سرما و برف تنفر داشت.دایم با مادرش در  ترسید و از رویارویی با واقعیت هراس داشت.هوا

 حال بگو مگو بود و عصبانیت و دلخوری هایش را سر نرگس بی چاره خالی می کرد.

رشید به منظور شرکت در جنگ یک دوره ی آموزشی را در یکی از پادگانهای تهران به پایان رساند.چند نفر از 

شده بودند.چند ماه پس از شروع جنگ عصر یکی از روزها رشید به خانه آمدو به دوستان او پیشتر عازم جبهه 

نرگس گفت که عازم جبهه جنوب است و معلوم نیست چه وقت برگردد.به او گفت که نگران هیچ چیز نباشد و 

ای ت:ای وهرگاه در غیاب او حقوقش را می تواند دریافت کند.نرگس که انتظار چنین اقدامی را از رشید نداشت گف

رشید خان،چطوری ما رو تنها می گذاری؟توی این اوضاع ما چه کار کنیم؟زمستونه،سرده،این بچه ممکنه مریض 

 بشه،آخه فکرش رو کردی؟

رشید گفت:آره فکرش رو کردم که دارم می رم.ببین نرگس ،تو خودت مثل مردی،من به تو اطمینان دارم.از طرفی 

 د که شبها بیاد اینجا بخوابه.گمان نمی کنم دیگه مشکلی داشته باشید.امروز با عباس صحبت کردم قرار ش

مرجانه در اتاق بغلی گوش ایستاده بود.او هم از رفتن رشید ناراحت و نگران به نظر می رسید.او حتی از این تصمیم 

د برود؟رشی رشید لجش گرفت و عصبانی شد که چگونه او دلش می آید در چنین موقعیت بدی آنان را رها کند و

برای آخرین بار راستین را در آغوش گرفت و بوسید.پسرک با چشمهای گرد و درشتش به او زل زده بود و 

کنجکاوانه به دکمه های طالیی لباس سربازیش نگاه می کرد.رشید از حالت راستین خنده اش گرفت.او را چندین بار 
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د.سپس ساکش را برداشت از نرگس خداحافظی کرد و در باال و پایین انداخت و بوسید و پس از مدتی به نرگس دا

آخرین لحظه که می خواست از اتاق بیرون رود با صدای بلند گفت:مرجانه خداحافظ .اما پاسخی نشنید.در را به هم 

 زد و رفت.

رفتن رشید باعث نزدیکی بیشتر نرگس و مرجانه با زن صاحبخانه شد.صاحبخانه شوهرش فوت شده بود ،یک دختر 

و دو پسر داشت.یکی از پسرهایش به اسم جواد دوست رشید بود و همین دوستی باعث شده بود که آنان طبقه ی 

پایین منزلشان را به رشید اجاره دهند.جواد زودتر از رشید به جبهه رفته و یک بار هم برای مرخصی نزد مادرش 

رادرش ازدواج کرده بودندو رفته بودند،پس از آمده و برگشته بود.جواد فرزند کوچک مادرش بود و چون خواهر و ب

رفتن او مادرش خیلی احساس تنهایی می کرد.کبری خانم مادر جواد زنی مومن و نماز خوان و دایم در حال زمزمه 

کردن دعا بود.او که از مرجانه روی خوش ندیده بود،از اینکه نرگس گاهی به او سر می زد و احیانا غذایی می پخت و 

برد،بسیار خوشحال و ممنون بود.کبری خانم نمی دانست که رشید از چه خانواده ای است و ماجرای برایش می 

زندگی او زا نمی دانست اما جواد می دانست،ولی به مادرش چیزی نگفته بود.نرگس هم هرگز در این باره حرفی 

 نمی زد.

هم بناچار سالم و علیکی کرد و با راستین در  یک روز که کبری خانم برای مالقات نرگس به پایین آمده بود ،مرجانه

کنارشان نشست.کبری خانم که تا آن روز مرجانه را از نزدیک ندیده بود و با او صحبت نکرده بود گفت:بیخود 

 نیست رشید خان زنش رو از همه قایم می کنه از بس این دختر قشنگ و مقبوله.

همه فکر می کردند او زن رشید است ناراحت شد.با اینهمه کبری مرجانه لبخندی ساختگی زد و تشکر کرد.از اینکه 

 خانم از سردی و اخالق مرجانه خوشش نیامد و او را متکبر و از خود راضی تشخیص داد.

رشید روزهای اول که به جبهه رفته بود احساس بیگانگی و شاید نوعی ترس و هراس در وجود خود می کرد.چیزی 

ا کامال برایش مشهود بود آن گونه که دیگران به جبهه آمده و آماده ی نبردند،او به روی خودش نمی آورد،ام

نیست.اما به سبب محیط گرمی که در آنجا حکمفرما بود و به خاطر جوی که جز دوستی و یاری در آن به چشم نمی 

ن دیگر می لولید و خورد،رشید خیلی زود توانست خودش را بامحیط و افکار جد وفق دهد.وقتی که در میان سربازا

حرکت می کرد،وقتی که شجاعت اخالقی و بی نیازی ذاتی آنان را می دید در دل شرمنده می شد و دوست داشت که 

خوی و اخالق آنان را کسب کند.اندک اندک شور زندگی و احساس زنده ماندن و مبارزه کردن در دلش پدید می 

طر آن بجنگند و برزمند.جوانهایی را در اطرافش می دید که بی آمد.اندک اندک هدف دیگری پیدا می کرد که به خا

محابا به دل دشمن می زدند و ترسی از جان خود نداشتند.سربازانی را مشاهده می کرد که به خاطر دین و وطنشان 

ف یآماده ی هرگونه ایثار و فداکاری بودند.کم کم با آنان آخت می شد و خو می گرفت.دیگر از محیط پر خاک و کث

اطرافش در رنج نبود.او به خاطر این خاک راهی جبهه ی نبرد شده بود و می بایستی هر طور بود با هر شرایطی کنار 

می آمد.با اینکه زمستان بود صورتش زیر آفتاب جنوب سوخته بود.دست و پایش زخمی و تاول زده شده بود.هر 

 ک و نیشهای گزنده حشرات در امان نمانده بود.چند هنوز سالم و آسیب ندیده بود بدنش از اثر زخمهای کوچ

پس از دو ماه برای تعطیالت نوروز به او مرخصی دادند.نمی دانست دوست دارد به خانه برگردد یا نه؟نمی دانست 

اگر برود می توانست با همین اشتیاقی که اکنون آنجا مانده بودفبرگردد یا نه؟به هر ترتیب که بود تصمیم گرفت که 

خانه و زندگیش بزند.وقتی که بی خبر وارد خانه شد روز دوم عید و خانه اش تمیز و برق انداخته بود و  سری به

عباس و نرگس همراه با مرجانه و راستین سر سفره ی شام نشسته بودند.نرگس و عباس با دیدن او از خوشحالی از 
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سبیگانگی کرده بود،خودش را در آغوش جا پریدند و راستین که از دیدن او با ریش بلند و صورت سیاه احسا

 مادرش انداخت.نرگس و عباس او را بوسیدند و خوشامد گفتند و مرجانه آرام سالم کرد و لبخند زد.

__________________ 

رشید که متوجه شده بود راستین چقدر بزرگ شده با خوشحالی به نرگس گفت:نرگس زود یک حوله به من بده تا 

 که این بچه از کثیفی من وحشت کرده!برم حمام،مثل این

ساعتی بعد تر و تمیز از حمام بیرون آمد و بی درنگ پسرش را که نزدیک به یک سالش می شد،در آغوش گرفت 

.این بار پسرک به وجود احساس غریبی واکنش چندان شدیدی نشان نداد و آرام آرام با پدرش شروع به بازی و 

اما چهار دست و پا راه می رفت.رشید ضمن خوردن شام با عباس حرف می زد و به خنده کرد.هنوز راه نیافته بود 

 پرسشهای او پاسخ می داد.عباس متوجه شد که رشید الغرتر شده است اما سرحالتر و شادابتر به نظر می رسید.

بیرون آمد و  پس از شام رشید همچنان مشغول پسرک بود و با او سروکله می زد.در این هنگام مرجانه از اتاقش

 گفت:راستین باید بخوابه،دیر وقته.

رشید بی اختیار نگاهش کرد .مرجانه الغر شده بود درست مثل دوران دختریش.پیراهن بلندی پوشیده و گیسوانش 

مثل همیشه بر روی شانه هایش رها بود.رشید نگاهش را دزدید اما از دیدن مرجانه دلش فرو ریخت.بسرعت بچه را 

بدون حرفی از اتاق بیرون رفت و در حیاط شروع به قدم زدن کرد.خواب از سرش پریده بود.با آنکه  به او داد و

صبح زود حرکت کرده و تمام مدت روز در راه بود،احساس خستگی و خواب آلودگی نمی کرد.سرش را باال 

شمعدانی در ردیف جلو کرد،آسمان صاف و پرستاره بود.چشمش به بالکن کوچک اتاق مادر جواد افتاد.گلدانهای 

نرده ی بالکن خودنمایی می کردند.به یادش آمد که باغ پدرش همیشه پرگل و در هر فصلی مملو از گلهای متنوع و 

گوناگون بود.اما او هرگز به یاد نداشت که گل شمعدانی هم در باغشان دیده باشد.شاید هم وجود داشته و او متوجه 

نداشت گلدانهایی به این کوچکی با این گونه شمعدانهای قرمز دیده باشد.بی  نشده بود.در هر حال هرگز به خاطر

جهت احساس کرد که چقدر از این گلهای شمعدانی کوچک خوشش می آید.به نظرش یکی از زیباترین گلهای دنیا 

 می آمدند.

د پس از گفتن سالم ادای در این هنگام ناگهان در اتاق رو به بالکن باز شد و قامت مادر جواد نمایان گردید.رشی

 احترام کرد.کبری خانم با خوشحالی گفت:رسیدن بخیر پسرم،خوشحالم که صحیح و سالم بخونه اومدی.

 رشید تشکر کرد و گفت:جواد چطوره؟اون برای مرخصی نمی یاد؟

پل د خان پسر تمادرش گفت:چرا اون هم قراره بیاد گمان کنم همین روزها سر و کله اش پیدا بشه.و بعد پرسید:رشی

 مپل و خوشکلت رو دیدی؟دیدی ماشااهلل چقدر بزرگ شده؟خدا بهت ببخشدش.

 رشید خندید و پاسخ داد:بله مادر جون دیدمش.از لطف شما متشکرم.

پیرزن پس از کمی پرحرفی خداحافظی کرد و رفت و رشید را با غمها و نگفته هایش تنها گذاشت.دیر وقت بود 

ه اتاقش برود و بخوابد.آرام بر روی تختخوابش دراز کشید.نرگس مالفه های او را شسته و اتو ،رشید بهتر دید که ب

 کرده بود.رختخوابش بوی پودر لباسشویی می داد.از بوی آن احساس لذت کرد خیلی زود به خواب رفت.

و راستین هنوز خواب  فردای آن روز رشید صبح زود از خواب بیدار شد و پس از خوردن صبحانه در حالی که مرجانه

بودندبه سوی خانه ی پدر عماد روان شد.عماد نیز در تهران بود و از دیدن او خوشحال شد.چند ساعتی با هم گپ 

زدند و رشید موفق به دیدن دکتر ساعی نیز شد.اما با کمال تعجب فهمید که دکتر ساعی را از پست جدیدش بر کنار 
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داشتن با دیگر همکاران و رئیسش ذکر کرد.او در آن زمان استادیاری دانشگاه کرده اند.پدر عماد دلیلش را توافق ن

را داشت و منتظر بود که بعد از انقالب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها شروع به کار کند.رشید کس دیگری را 

به  ا رشید رغبتینداشت که به دیدنش برود.البته یکی از عمه هایش یعنی مینا خانم در تهران ماندگار شده بود.ام

 دیدن او نداشت.بنابراین به شوق دیدن راستین راهی خانه اش شد.

بیش از دو هفته مرخصی داشت و می توانست این مدت را در تهران به سر برد.البته بدش نمی آمد که برای تولد 

رد.در ل سپری می کیک سالگی پسرش حضور داشته باشد،اما در هر حال باید بر می گشت.بیشتر اوقاتش را در منز

حیاط کوچک خانه اش دست راستین را می گرفت و او را وادار به راه رفتن می کرد.هرگز خنده از لبهای پسرک دور 

نمی شد.درست مثل پدرش!و بر خالف رشید که همیشه قیافه ای جدی و عبوس داشت .هر روز که می گذشت 

در هر صورت او را دوست داشت و این عشق و عالقه هر شباهت راستین به پدر و مادرش بیشتر می شد اما رشید 

 روز بیشتر میشد.در آن خانه تنها راستین بود که ارتباط و روابط راستینی با رشید داشت.

رشید در ته دل حتی به نرگس و عباس هم اعتماد نداشت و تصور می کرد که آنان هم به خاطر راحتی دخترشان تن 

ید از هنگامی که بچه بود غرولندهای آنان بویژه نرگس را که در آشپزخانه از زیادی کار به زندگی با او داده اند.رش

و خستگی شکوه و شکایت می کرد به خاطر داشت.نرگس هرگز جلو خانم خانه لب به شکایت نمی گشود،اما پشت 

گی در آن محیط سرش دایم در حال گله و شکایت بود و اکنون هم رشید هیچ بعید نمی دانست که آنان از زند

کوچک و خفقان آور ناراضی و دلتنگ باشند.رشید هر چه در می آورد بی دریغ در اختیار مرجانه می گذاشت و تنها 

مقداری اندک از آن را برای آمد و شد خودش بر می داشت.مرجانه چندان اهل حساب و کتاب و اداره ی زندگی 

دخل و خرج آن صورت بهتری به خود گرفت.از سویی عباس هم  نبود،اما با ورود نرگس اوضاع خانه مرتب تر شد و

 کار می کرد و خرجی اندکی به زنش می داد.

بیش از یک سال از ازدواج رشید و مرجانه می گذشت.رشید با خودش فکر می کرد که عاقبت کار او با زنش به کجا 

نج تر شود.در هر حال برایش مسلم می کشد؟بخصوص با بزرگتر شدن پسرشان مسئله ممکن بود روز به روز بغر

بود که نمی توانست کوچکترین واکنش مثبتی در برابر رفتار مرجانه نشان دهد.در چند روز آخری که از تعطیالتش 

مانده بود جواد پسر صاحبخانه اش هم از گرد راه رسید.ظاهر و قیافه ی او بسیار تکیده تر و بدتر از رشید بود.او در 

گید و جزو افراد خط مقدم جبهه بود.رشید از دیدن او بسیار خوشحال شد و وقتی که شنید فقط جبهه ی غرب می جن

برای یک هفته آمده و قرار است ازدواج کند و برگردد،دهانش از تعجب باز ماند.بظاهر کبری خانم موضوع ازدواج 

جواد رای عروسیش به تهران بیاید.پسرش را مکتوم نگه داشته بود تا مبادا کسی پسرش را چشم بزند و او نتواند ب

 ماهها پیش به خواستگاری یکی از اقوام خود رفته و قرار بود که چندی بعد با یکدیگر پیوند زناشویی ببندند.

معلوم بود که مراسم ازدواج را نمی توانست مفصل و پرسروصدا برگزار کنند.در عرض یک هفته اقامت جواد تمام 

شد.در همان حیاط کوچک و دو اتاق کبری خانم از تمام میهمانان پذیرایی می مقدمات مراسم عروسی فراهم 

شد.جواد و عروسش که مولود نام داشت در محضر عقد کردند و جشن کوچکی در خانه گرفتند.مرجانه به عروسی 

یلش را نیامد و وجود بچه را بهانه کرد.اما رشید و نرگس رفتند و هدیه ی کوچکی هم بردند.روزی که رشید وسا

برداشت که خانه را ترک کند روز پس از عروسی جواد بود.جواد هم تا سه چهار روز دیگر راهی جبهه می شد.رشید 

در دل به شجاعت و ایستادگی عروس و داماد آفرین گفت.اما برخالف آنچه رشید می پنداشت این موضوع از نظر 
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د می دانست که شوهرش تا چند روز دیگر به جبهه می جواد و مولود بسیار پیش پا افتاده و کوچک می نمود.مولو

 رود و جواد ایمان داشت که سرانجام پس از مدتی صحیح و سالم از جبهه برمی گردد و به همسرش می پیوندد.

__________________ 

 فصل هفدهم

زد.او در نظر داشت کتی پس از ازدواج با اشکان ترجیح دادکه تا مدتی کار نکند و در خانه به استراحت بپردا

شوهرش را راضی کند که مکانی را برایش بخرد تا او آنجا را به سالن بزرگ ورزشی تبدیل کند.در هر حال از کار 

کردن و حقوق گرفتن از هر لحاظ بهتر بود.هم درآمدش بیشتر می شد و هم تنوع و سرگرمیش.اما با وجود گذشت 

ی نقشه اش نشده بود و کم کم ابرهای تیره ی ناسازگاری آسمان چندین ماه از ازدواجشان هنوز موفق به اجرا

زندگی مشترکشان را می پوشاند.بخصوص کتی که عادت داشت روزی چهار پنج ساعت شنا کند و فعالیت داشته 

باشد بر اثر استراحت و تنبلی ناگهان چاق شده و اضافه وزن بیش از اندازه کسب کرده بود.اشکان برای خرید محل 

نظر همسرش امروز و فردا می کرد و هرچه می اندیشید آن را مقرون به صرفه نمی دید.از سویی از دست کتی  مورد

و دستورهایش به تنگ آمده بود و دیگر نمی توانست غرولندهای او را تحمل کند.اشکان پیش خودش حساب می 

رسود و پرمنفعت باشد همه ی منافع به کرد در صورت خریدن آن مکان ورزشی و به راه انداختن آن هر اندازه هم پ

جیب کتی می رود و در این میان چیزی نصیب او نمی شود.او خوشحال بود که اوایل ازدواجش این کار را نکرده بود 

و گرنه اکنون دستش به هیچ جا بند نبود.از نظر اشکان کتی پرخور و بی مالحظه بود و کوچکترین سر رشته ای از 

زی نداشت.او از بس در این مدت غذای آماده خورده بود دیگر حالش از هر چه رستوران و خانه داری و یا آشپ

پیتزافروشی بود به هم می خورد.اما اشکان جرئت نداشت حرفی بزند و یا اعتراضی کند.کتی از هر جهت بر او مسلط 

به او بدهد،حتی یکبار که  بود و هرگز در هیچ موردی کوتاه نمی آمد،بلکه توقع داشت اشکان در هر صورت حق را

بر سر موضوعی با همدیگر حرفشان شده بود کتی با خشمی وصف ناپذیر آن چنان اشکان را هل داده که چیزی 

نمانده بود با سر بزمین بخورد و آسیب ببیند.از آن روز به بعد اشکان که از واکنش همسرش ترسیده بود از او 

 شر او و توقعاتش رهایی یابد. حساب می برد ،اما قلبا دلش می خواست از

قرار داد شرکت در ساختمان سازی با سازمان مزبور میان مه بانو و حامد نیز بسته شد.و اجرای طرح آغاز شده 

بود.بهبودی پس از فهمیدن قضیه ی شراکت مه بانو و حامد و اینکه خواهر زنش مرد غریبه ای را برای سرمایه 

یار عصبانی و دلخور شده بود و تا مدتها میان او و مه بانو شکرآب بود.دالرام خودش گذاری به او ترجیح داده بود،بس

را از این دعوا و بگو مگو کنار کشیده بود و در این مورد هرگز با مه بانو حرفی نزد.با گذشت زمان روابط میان حامد 

رانگیز سردتر و تیره تر شده بود.با و مه بانو گرمتر و صمیمانه تر شده بود.به همان نسبت روابط میان حامد و سح

وجود گذشت چندین ماه از ازدواج شعله و سامی هنوز هیچ کدام قصد جدایی نداشتند و شعله تازه فهمیده بود که با 

چه مرد خوب و مناسبی ازدواج کرده است اما بر اثر تهدیدهای پدر و مادرش از مسافرت به امریکا و دیدار آنان 

 صرف نظر کرد.

که مه بانو احساس کرد که حامد تا چه اندازه گوش به فرمان و آماده ی خدمت به اوست،تصمیم گرفت از قصد  وقتی

و نیت او از این همه خوش خدمتی باخبر شود.یک روز بعداز ظهر که حامد با یک دسته گل سرخ به بهانه ی صحبت 

و صریح از او پرسید:ببینم حامد زنت خبر داره هفت  درباره آپارتمانها به خانه ی مه بانو آمده بود مه بانو بی پرده

 روز هفته رو اینجایی و هر دفعه هم با گل و شکالت می آیی؟
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 حامد بی درنگ پاسخ داد:نه خبر نداره،راستش من هم دلم نمی خواد خبر دار بشه.

من رفت و آمد داشته  مه بانو گفت:آخرش چی حامد به هر حال تو که تا آخر عمرت نمی تونی یواشکی به خونه ی

باشی.به نظر من کار درستی هم نیست.مردم هزار جور حرف می زنن.اونها نمی دونن که من و تو مثل زمان قدیم دو 

 دوست ساده هستیم.

 حامد در پاسخ گفت:مه بانو جان اینجا ایران نیست.مردم اینجا به همدیگه کار ندارن و فضول همدیگه نیستن.

که ایرانی هستیم.به هر حال آخرش یک روز یک نفر ،دوست یا آشنا تو رو می بینه،آخه تو  مه بانو گفت:خودمون

 باید به فکر آبروی من هم باشی.

 حامد دستپاچه شد و گفت:منظورت چیه؟منظورت اینه که من دیگه نیام تو رو ببینم؟

 .مه بانو گفت:چرا بیا ،من نگفتم نیا،فقط بهتره که با زنت بیایی نه تنهایی

حامد با تندی گفت:چی داری می گی مه بانو/من از سحرانگیز فراری هستم.اون وقت تو می گی با اون بیام؟در ثانی 

من اگه بخوام با زنم بیام فوقش هر دو هفته یا ماهی یک بار باید به تو سر بزنم،اما من دلم برای تو تنگ می 

 شه.دوست دارم هر روز تو رو ببینم.!

د و با تعجب به حامد چشم دوخت .حامد کمی دستپاچه شد و خواست که حرفی بزند اما مه بانو سکوت کر

نتوانست.در دلش هزاران هزار پرسش وجود داشت.از کجا معلوم که مه بانو از دیدن او خوشش بیاید؟از کجا معلوم 

 انجام مه بانو به حرف آمدکه مه بانو فقط برای کسب پول بیشتر و امضای قرار داد او را تحمل می کرده است؟اما سر

 و پرسید:می شه منظورت رو واضح بگی؟

حامد دل و جرئتی پیدا کرد ،از جایش بلند شد و به سوی او رفت و گفت:راستش مه بانو می ترسم ،می ترسم 

 حرفهایی بزنم که خوشتن یاد و منو از خونه ت بیرون کنی!

 دوست قدیمی من هستی. مه بانو با مهربانی گفت:هرگز این کارو نمی کنم تو

 و حامد با خوشحالی گفت:پس اجازه می دی چیزی که سالهای سال توی قلبم مدفون کردم به زبون بیارم؟

مه بانو که حالت او را کامال درک کرده بود،اخم قشنگی کرد و گفت:چی می خوای بگی حامد؟من اصال نمی دونم چی 

 تو قلبت بوده؟بگو ببینم؟!

ه حرف زدن شده بود گفت:مه بانو من...راستش من از زمانی که جوون بودم،عالقه ی مخصوصی به حامد که تشویق ب

تو داشتم یعنی منظورم اینه که درسته تو زن حسام بودی و ما هم با هم دوست بودیماما من...من همیشه به حسام 

ثل تو داره!سکوت کرد .چهره اش غبط می خوردم،همیشه با خودم می گفتم که اون چه مرد خوشبخته که زنی...زنی م

را عرق پوشانده بود.سرانجام حرفش را زده بود،مکنونات قلبی خود را کم یا زیاد بازگو کرده و اکنون با امیدواری به 

 مه بانو چشم دوخته بود.

مه بانو که چشمهایش گرد شده بود خنده اش گرفت،اما به روی خودش نیاورد.برای لحظاتی سرتا پای مرد را 

ورانداز کرد.قد بنسبت بلند ،از حسام بلندتر بود،موهای سرش ریخته و قیافه اش ،با چشمهای ریز و قهوه ای و بینی 

بزرگ،چندان بد به نظر نمی رسید.حرف زدن و سخن گفتنش به هیج وجه جاذبه ی حسام را نداشت و به اندازه ی او 

شید و همیشه سعی می کرد تر و تمیز و مودب جلوه شیک پوش نبوداما به هر حال کت و شلوار گرانقیمت می پو

 کند.دست و دلباز هم بود و این امتیاز بزرگی محسوب می شد.
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حامد که در زیر نگاه مه بانو دست و پایش را گم کرده بود با ناراحتی پرسید:ببینم مه بانو جان از حرفم ناراحت 

 شدی؟چیز بدی گفتم؟

کرد و گفت:در موقعیت فعلی باید بگم حرف خوبی نزدی!تو زن داری و من  مه بانو به خود آمد پشت چشمی نازک

 بیوه هستم.چی فکر کردی؟منظورت از این حرفها چیه؟

حامد بی درنگ پاسخ داد:هیچی به خدا مه بانو هیچی.باید بدونی من هرگز نظر بدی در مورد تو ندارم.فقط می 

یادیه که...تو رو دوست دارم و در رویاهای من بوده که تو همسر خواستم بدونی که من سالهای ساله که....سالهای ز

 من هستی،همین.!

 مه بانو لبخند زد و گفت:پس تکلیف سحرانگیز چی می شه؟

حامد که دستپاچه شده بود گفت:یعنی مه بانو تو حاضری زن من بشی؟تو حاضری همسر من بشی؟مه بانو تو رو خدا 

 راست بگو حاضری؟

رو برگرداند و گفت:حامد تو می دونی من اگه با تو ازدواج کنم چقدر از پرستیژم کم می شه و موقعیت  مه بانو از او

اجتماعیم به خطر می افته؟در ثانی من شوهری مثل حسام داشتم که نمی گذاشت آب توی دلم تکون بخوره و 

 کسی ندارم.بنابر این... خودت می دونی که اون خدابیامرز اون قدر برای من گذاشته که هیچ احتیاجی به

آثار یاس و نومیدی در صورت حامد پدید آمد و با درماندگی پرسید:پس چی؟پس من چه کار کنم؟منظورت چیه 

 ممه بانو جان؟جواب مثبته یا نه؟

__________________ 

رو  اج ارزش خطرشمه بانو با کمی مکث ادامه داد:راستش خودم هم نمی دونم.باید سبک سنگین کنم.ببینم این ازدو

 داره یا نه؟در ثانی من با ازدواج کردن با تو چه چیزی می تونم به دست بیارم که تغیر زیادی در زندگیم ایجاد کنه؟

حامد مثل بچه ها چشم به دهان مه بانو دوخته بود و وقتی حرفهای مه بانو تمام شد گفت:مه بانو جان خودت می 

 ید اونها رو تامین کنم با وجود این هر چه از دستم بر بیاد برات انجام می دم اما...دونی من هم خونواده ای دارم که با

 مه بانو روبرویش قرار گرفت و گفت:اما چی؟

 و حامد گفت:اما دلم می خواد دست کم بدونم تو به خود من هم عالقه داری یا نه؟

 حرفی نزد. مه بانو لبخندی زد و چشم در چشم حامد دوخت.حامد الل شد و دیگر

پس از رفتن حامد مه بانو به فکر فرو رفت از حماقت و نادانی حامد متعجب بود.مه بانو می دانست که تصمیم حامد 

بر می گردد به سالهای دور سالهای جوانی و زیباییش .سالهایی که هر جا پا می گذاشت و به هر جا که می رفت 

که حامد همیشه حسود و حسرت خور حسام بوده است.خانه ی چشمها را به دنبال خود می کشید.به یادش آمد 

حسام،اتومبیل حسام،باغ حسام،گلهای حسام،میهمانیهای حسام،خالصه ازهر چیز حسام تقلید می کرد و خواستار آن 

 بود و حاال زن حسام!مه بانو شانه هایش را باال انداخت و با خود گفت:تا ببینم چی پیش می آد؟

ه بانو،راه نمی رفت بلکه پرواز می کرد.به دست آوردن مه بانو همیشه اوج آرزوها و خواسته های حامد پس از ترک م

او بود.وی در زمان حیات حسام هرگز جرئت نکرده بود فکری غیر از دوستی ساده و عادی درباره ی مه بانو 

اشت.حامد بیست ساله شده بکند.بویژه که مه بانو زنی متکبر و مغرور بود و همیشه در حمایت شوهرش قرار د

بود.گذشت زمانی که موهایش را سپید کرده و بر چهره اش چین انداخته بود به هیچ وجه احساس نمی کرد.مه بانو 

را نیز هیجده ساله می دید.سرانجام می توانست به او دست یابد و به عنوان همسرش تصاحبش کند.آرزویی که 
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کرده بود.آتشی که سالهای طوالنی در زیر خروارهای خاکستر مخفی شده  سالهای سال در دل پنهان و چه بسا مدفون

بود اکنون بار دیگر شعله ور می شد.از دست سحرانگیز و غرولندهای او راحت می شد.دیگر مجبور نبود شماتتها و 

انست سر سرزنش های او را تحمل کند.دیگر از شر امر و نهی های او رهایی می یافت.آن قدر پول داشت که می تو

تا پای مه بانو را طال بگیرد.خوشبختانه سحرانگیز از مقدار دارایی و پولی که از پدر حامد به وی رسیده بود اطالعی 

نداشت و حامد در دل خوشحال بود که خانه ی جدیدش هنوز به اتمام نرسیده است و او می تواندبا مه بانو به آن 

 خانه وارد شود.

چندان گرمی با همسرش نداشت و میانه شان پیوسته بگو مگو و مشاجره بود.هر چند در  ماهها بود که حامد روابط

تمام سالهای ازدواجش این دعواها وجود داشت در چند ماه اخیر که هوش و حواسش نزد مه بانو بود با همسرش 

جدا شدن از او با سردتر و سردتر شده بود اما پس از ساعتی که به منزل رسید و با زنش روبرو شد احساس کرد 

وجود دو فرزند بزرگ و مدعی کار چندان آسانی نیست.سحرانگیز که در چند ماه اخیر عروسی دخترش او را 

دگرگون و پریشان کرده بود بسیار عصبی و رنگپریده به نظر می رسید.او دیگر دل و دماغی نداشت که مانند گذشته 

پوشیده و بر روی کاناپه لم داده بود و سیگار می کشید .تعداد به فکر ظاهر و قیافه اش باشد.ربدوشامبر گشادی 

سیگارهایش زیاد شده بود و چون پسرش هم در اوقاتی که در منزل بود سیگار می کشید خانه بوی سیگار می داد و 

 همین بهانه ی خوبی بود برای حامد که بنای ناسازگاری را بگذارد.

کند به همسرش رو کرد و گفت:دیگه داره حالم از این بوی سیگار به هم می  او وقتی وارد خانه شد بدون اینکه سالم

 خوره تو و اون پسرت این خونه رو به گند کشیدین!

سحرانگیز که خودش عصبی و منتظر بهانه ای بود قیافه ی تحقیرآمیزی به خود گرفت و گفت:بسه بسه،نه که خودت 

 سیگار نمی کشی؟

فت:بودم اما دیگه نیستم تو خوابی و گرنه می فهمیدی که دو سه ماهه سیگارم رو ترک حامد جلو آمد و ظفرمندانه گ

 کردم و هر روز صبحها می رم و می دوم و تازه هفته ای سه روز هم کالپ و شنا و بدنسازی می کنم فهمیدی؟

 ورزشکار شدی؟سحرانگیز ادایش را در آورد و گفت:می رم کالپ ...چه غلطا ،حاال کجا رو گرفتی؟؟سر پیری 

حامد که دلش به عشق مه بانو گرم بود سردی و لجبازی زنش هر چه بیشتر خوشحال می شد و او را ترغیب می کرد 

که به دعوا و مشاجره ادامه دهد.بنابراین پاسخ داد:حاال خواهی دید کی پیره!اصال خودت رو تو آینه دیدی؟واقعا که 

 ای سیگاری و غرغرو.آدم دلش برات می سوزه شدی عینهو پیرزنه

سحرانگیز که تا این حد بی ادبی و طعنه و کنایه از شوهرش توقع نداشت.پاسخ داد:تو خودت چی؟تازگیها ادای 

جوونها رو در می آری و پیراهنهای قرمز و رنگارنگ می پوشی تو خودت رو تو آینه دیدی؟شدی عینهو دلقکهای 

 سیرک دیگه حاال منو مسخره می کنی؟

دعوایشان بسیار شدیدتر بود به طوری که در آخر کار با شکستن زیر سیگاری و چند عددلیوان و پیش آن روز 

دستی خاتمه پیدا کرد.از آن روز به بعد حامد تصمیم گرفت دیگر کلمه ای با زنش حرف نزند.در این مواقع معموال 

شعله بود،او و گرنه سام میانجی می شد و  وقتی حامد و سحرانگیز قهر می کردند و قهرشان ادامه پیدا می کرد ،اگر

آن دو را آشتی می داد.اما این بار حامد می دانست که کوچکترین تمایلی به آشتی ندارد و هرگز باوساطت هیچ کس 

زیر بار آشتی نمی رود.روزهای تلخ و توام با افسردگی زندگی سحرانگیز تلختر و افسرده تر شده بود.شوهرش 

ی به او نمی کرد.از مدتی پیش به او و رفتارش مشکوک شده و احساس کرده بود که به قول دیگر کوچکترین توجه
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معروف زیر سرش بلند شده است.اما پیشتر هم از شوهرش چیزهایی دیده بود و یا شنیده بود ،اما هر بار،با سیاست 

و حسابی نداشت .از سویی در مخصوص به خودش او را رسوا و شرمنده کرده بود.اما این بار حال و روحیه ی درست 

سرزمینی غریب افتاده بود که کم کم تمام ظواهر و زرق و برقهای ان برایش عادی شده بود و احساس دلتنگی می 

کرد و موضوع دختر و دامادش هر گونه توان و قدرتی را بکلی از او سلب کرده بود و از سویی دیگر دیدارهای حامد 

 و مه بانو بیشتر شده بود.

ان سعی می کردند تا جدایی حامد و همسرش حداکثر احتیاط را به خرج دهند و با هم در انظار عموم ظاهر آن

نشوند.هیچ کس حتی دالرام هم از این موضوع خبر نداشت .یک روز که حامد و مه بانو مشغول صحبت بودند مه بانو 

هست و نیستت مال اون می شه؟و چون به حامد گفت:راستی می دونی حامد اگر بخواهی از زنت جدا بشی نصف 

 سحرانگیز با پسرش هم زندگی می کنه چه بسا خونه رو هم صاحب بشن.

حامد شانه هایش را باال انداخت و گفت:می دونم اما خب چه کار می تونم بکنم؟البته سحرانگیز خودش خیلی مال و 

 چی نداره؟ منال داره اما هرگز یک قرونش رو من ندیدم و نمی دونم چی داره و

مه بانو گفت:پس تکلیف خونه ی بزرگی که خریدی چی می شه؟ممکنه سحرانگیز بخواد با بچه هاش اونجا زندگی 

 کنه؟

حامد به فکر فرو رفت.عجیب بود چطور تا آن وقت خودش به این فکر نیفتاده بود؟یعنی ممکن بود که...مه بانو 

سرتون یکجا زندگی می کنین اما پس از جدایی خونه ی تو مال سحر دوباره ادامه داد:درسته که حاال تو و سحر و پ

 هم محسوب می شه و شاید خونه ی قدیمی دل سحر انگیز خانم رو بزنه و بخواد تغییر جا بده؟

 حامد به فکر فرو رفت و مه بانو پرسید:خونه به اسم کدومتونه؟

بزرگه به اسم خودمه اون خونه رو تماما با پول ارثی که حامد پاسخ داد:اونی که توش نشستیم به اسم سحرانگیزه اما 

 از پدرم به من رسیده خریدم.

مه بانو دوباره گفت:در هر حال با قانونی که توی امریکا حکم فرماست و همه چی به نفع زنهاست من نمی دونم 

 ممکنه اون خونه رو هم از دست بدی!

گفت:در هر حال چاره ای نیست باید ببینم قانون چی می گه اما قاعدتا حامد نگاهی از سر درماندگی به مه بانو کرد و 

 سحرانگیز برای خودش یک خونه داره و گمان نمی کنم....

مه بانو به میان حرفش دوید و گفت:در هر حال چون تو می خوای تقاضای طالق بدی شاید قانون به نفع اون رای بده 

 خود دانی!

 وجود داره؟ حامد گفت:به نظر تو راه حلی

 مه بانو بی درنگ پاسخ داد:دوست داشتم خودت راه حلش رو پیدا کنی.

حامد سکوت کرد و چشم به مه بانو دوخت و پس از دقایقی پرسید:مه بانو جان یعنی به نظرت بهتره خونه به اسم 

 من نباشه؟

 و به اسم...اسم یک نفر دیگه بکنی!مه بانو گفت:دقیقا همین طوره،و تو باید قبل از اینکه از زنت جدا بشی اون

 حامد با لحنی آرام گفت:مه بانو می دونی اون خونه چقدر می ارزه؟

مه بانو با عصبانیت پاسخ داد:هر چی می خواد بیارزه،به هر حال اگر تو می خواهی با من ازدواج کنی با ید به فکر 

 آبرو و حیثیت من هم باشی.
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عنی...منظورت اینه که قبل از جدایی از سحرانگیز و قبل از ازدواج با تو خونه رو به حامد با تردید و دودلی پرسید:ی

 اسم تو بکنم؟

 مه بانو نفس راحتی کشید و گفت:غیر از این چاره ای نداری!

__________________ 

را نقد نخریده بود  حامد به فکر فرو رفت.اگر این کار را می کرد سرمایه ی بزرگی را از دست داده بود.هر چند خانه

در هر حال خودش می دانست که اقساط آن را هم باید از جیبش بپردازد.سکوت او به مه بانو گران آمد و اخمهایش 

 را در هم کرد حامد که متوجه ی تغییر قیافه ی زن مورد عالقه اش شده بود بی درنگ گفت:باشه مه بانو جان قبول.

هام جدیدت و سرمایه ی هنگفتی که برای طرح برج سازی هم پرداخت کردی و مه بانو افزود :در ضمن به فکر س

 باش!

 حامد بالفاصله پاسخ داد:مه بانو جان انصاف داشته باش من دو تا بچه هم دارم.

و مه بانو که رنجیده بود گفت:خب داشته باش.خیال می کنی اگر این پولها به سحر برسه به بچه هات خبری می 

من می تونم سهامت رو بهت پس بدم تو هم هر طور دلت می خواد خرجش کنی.در ثانی به قول ده؟در حالی که 

خودت زنت که کم ثروت نداره اون هم باید در زندگی بچه هایش مسئولیتی داشته باشه همش که تو نمی تونی خرج 

 کنی و بریزی بپاشی!

نی اینها چه خرج سنگینی برای من دارن.انگار من حامد که داغ دلش تازه شده بود گفت:به خدا مه بانو تو نمی دو

پول پارو می کنم.از مادرشون گرفته تا اون دو تا بچه از من طلبکارن.هر روز ماشین نو کفش و لباسهای مارک دار 

 جدید،اصال نمی تونم برات بگم خرج سیگار و مشروب پسر من در ماه چقدر می شه؟

ایی داری بدتر می کنن.ممکنه تو رو به روز سیاه بنشونن.بهتره تا کسی چیزی مه بانو گفت:حاال اگر بونن که قصد جد

 نمی دونه دست به کار بشی.

اما سحرانگیزآن قدرها هم غافلل نمانده بود که نداند سر شوهرش کجا گرم است.اما سرانجام بو برده بود که حامد 

اما باز هم باورش نمی شد که رابطه ای میان آن دو این اواخر خیلی حول و حوش خانه ی مه بانو رفت و آمد می کند 

وجود داشته باشد.سحرانگیز تصورش را هم نمی کرد که مه بانو جاذبه ای برای همسرش داشته باشد.هر چند مه بانو 

از او و سایر همسن و سالهایش بهتر مانده بود ،هر چند همیشه و در هر شرایطی شیک و آالمد بود باز هم سحرانگیز 

باورش نمی گنجید که شوهرش دل به او بسته است و هست و نیست خود را فدای او می کند.اوایل رفت و آمد در 

شوهرش را به خانه ی مه بانو به خاطر کار و شراکت و غیره تلقی می کرداما بعدها احساس کرد که چیزی غیر از کار 

رش کاسه ی داغتر از آش شده و به خاطر و شرکت شوهرش را به آنجا می کشاند.با خودش فکر می کرد که شوه

دوستی چندین ساله با حسام جور مه بانو را می کشد و برایش خوش خدمتی می کند .او پیشتر هم از این گونه خوش 

خدمتی ها از شوهرش دیده و هر بار او را سرزنش کرده بود.از سویی هم تصور می کرد که حامد برای مه باانو 

را می گوید و آخرین فکری که با درصد بسیار کمی به مغزش رسید همانا رابطه ای بود که درددل می کند و بد او 

 میان آن دو وجود داشت و سحرانگیز از آن بی خبر مانده بود.

پس از گفت و گوی حامد و مه بانو حامد تصمیم گرفت که هر چه زودتر تکلیف خانه را مشخص کند.او روزی با قرار 

ه محضر رفت و شش دانگ خانه ی بی زبان را به همسر آینده اش واگذار کرد.سهام را به طور پیشین با مه بانو ب

صوری به او فروخت و درصد شرکتش در طرح خانه سازی را به مه بانو داد.حامد گرچه مردی ثروتمند بود بیش از 
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او مهربانتر شد و این مهر و محبت  نیمی از ثروتش را از دست داد.پس از انجام یافتن کارها ،خواه ناخواه مه بانو با

 قوت قلبی به حامد بخشید که خال نگرانی و بی اعتمادیش را پر می کرد.

حامد پس از دعوای شدید و مشاجره ی لفظی با سحرانگیز روزی خانه را ترک کرد و به هتل رفت.او چمدانی را که 

همسرش اطالع داد که قصدجدایی دارد .سحرانگیز  از قبل بسته بود برداشت و با خود برد.پس از یک هفته غیبت به

با تمام اعتبار و غرورش جا خورد.باورش نمی شد که حامد فکر جدایی هم در سرش باشد.بظاهر به روی خودش 

نیاورد و به شوهرش سرد و بی اعتنا گفت:من هم آماده هستم که از تو جدا بشم هیچ مسئله ای نیست.اما بی درنگ 

و پسرش سام شد.در اینگونه موارد حرف شعله بیشتر از برادرش تاثیر داشت اما سحرانگیز می  دست به دامن شعله

ترسید که او همراه شوهرش به امریکا بیاید.اما پس از کمی سبک و سنگین کردن به این نتیجه رسید که وجود شعله 

تا او را از این جدایی منصرف چه بی شوهر و چه با شوهر ضروری است.چون هر چه سام با پدرش صحبت کرده بود 

 کند سودی نبخشیده بود.

حامد که احساس کرد سحرانگیز برای جدایی حاضر نیست و امروز و فردا می کند خودش به دادگاه رفت و تقاضای 

طالق کرد. پس از یک هفته سرانجام سروکله ی شعله پیدا شد.خوشبختانه بدون شوهرش آمده بود چون برای 

آمده و او نتوانسته بود همراه شعله بیاید.شعله تصمیم داشت هر طور شده است از جدایی مادر و سامی کاری پیش 

 پدرش جلوگیری کند.

برخالف تصور مه بانو در تمام این مدت حال و حوصله ی درست و حسابی نداشت.شروع جنگ در ایران و ادامه 

و بیشتراوقات به فکر رشید می افتاد و نگران حال و یافتن و گذشت چند ماه از آن اعصاب او را متشنج کرده بود.ا

وضع وی می شد.او بیشتر اوقات به فکر رشید می افتاد و نگران حال و وضع وی می شد.به مادرانی که فرزندانشان 

 نزدشان بودند و دغدغه ای نداشتند

آرزوی سالمت و خوشبختی او را حسادت می ورزید.هر چند ته دل از رشید و کارهای او دلخور و عصبانی بود باز هم 

داشت.البته چون با بعضی از دوستان و اقوام شوهرش در تهران تماس داشت می دانست که رشید زنده است و در 

اداره ای کار می کند.مه بانو چندین بار هم با مینا تماس گرفته بود اما بعمد یا بسهو پاسخهایی می داد که نگرانی و 

 می کرد. تشویش مه بانو را بیشتر

در هر حال پس از کشمکش و جنجال فراوان حامد و سحرانگیز از یکدیگر جدا شدند .سحرانگیز هنگام جدایی 

فهمید که شوهرش خانه و مقداری دیگر از ثروتش را از دست داده است.او که تا پیش از طالق حساب تمام دارایی 

دیگری خورد که بکلی از پای در آمد.او نمی دانست شوهرش را کرده بود،وقتی از ماجرا مطلع شد ضربه ی روحی 

که شوهرش چگونه این ثروت را به باد داده است و هرگز تصور نمی کرد که در این ماجرا پای صمیمی ترین 

دوستش در میان باشد.حامد تقبل کرد که هر ماه مقرری کالنی به همسر سابق و پسر و دخترش بپردازد.شعله دست 

 رانسه برگشت.از پا درازتر به ف

برگ جدید زندگی مه بانو ورق خورده بود.او چندی بعد با حامد ازدواج می کرد و همراه او پای به خانه ی سفید و 

بزرگی می گذاشت که روزی سحرانگیز آن را متعلق به خود می دانست و می پنداشت به زودی به آن خانه نقل مکان 

مه بانو در چهل و چند سالگی یکی از ثروتمندترین عروسهایی بود  و زندگی جدیدی را آغاز خواهد کرد.بدون شک

که قصد داشت برای دومین بار لباس سفید بر تن کند و با شوهرش در آن خانه ی سفید مستقر شود.خانه ای که از 

 آن او نبود و او با حیله و نیرنگی آن را تصاحب کرده بود.
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__________________ 

 فصل هیجدهم

برای بار دوم عازم جبهه می شد،در راه با خودش تصمیم گرفت این بار مدت بیشتری در جبهه بماند.در رشید که 

آنجا احساس آرامش بیشتری می کرد.با وجود امکان حمله ی دشمن و صدای گوشخراش انواع و اقسام اسلحه های 

علقات و خواسته ها و با وجود دوری دوربرد و دیگر سالحها با وجود ترس از دست دادن زندگی و ترک گفتن تمام مت

از مرجانه و پسرش باز هم دوست داشت در جبهه نزد دوستان و همرزمانش باشد.آنچه می دید،اگر خود با 

دیدگانش شاهد آنها نبود هرگز در مخیله اش نمی گنجید.جوانهایی که تنها یزی که برایشان مطرح نبود جان و 

ترس پیشروی می کردند و قلب دشمن را نشانه می گرفتند.هوا اندک اندک زندگیش بود.سربازانی که بی هراس و 

گرم می شد و گرما طاقت فرسا می نمود.اما رزمندگانی که در آنجا بودند،نه گرما می فهمیدند و نه سرما.در بدترین 

ا دست ر رشرایط باز هم صورتهای خندان و بشاش داشتند .بعضیهایشان در هر موقعیتی شوخی می کردندو یکدیگ

می انداختند.آنان حتی از یک دقیقه ی بعدشان خبر نداشتند اما تنها چیزی که در فکرشان نمی گنجید همان مسئله 

 ی یک دقیقه و دقایق بعد زندگیشان بود.

رشید هر چند می خواست مثل آنان باشد و هر چند پا به پایشان می جنگید باز هم در دل به آنان غبطه می 

انهایی که در جبهه می جنگیدند مجرد بودند.بعضی از آنان با وجود سن کم زن و بچه داشتند.اشخاصی خورد.اکثر جو

هم بودند دارای سن باال و متاهل که داوطلبانه راهی جبهه های جنگ شده بودند.رشید می دانست که خانواده ی انان 

می دانست که آیا کسی هم نگران او ،بخصوص مادرهای این جوانها چقدر نگران حال فرزندشان هستند.رشید ن

هست یا نه؟با خودش فکر می کرد در این دنیا چه کسی را دارد که دوستش داشته باشد؟آیا کسی به فکر او 

هست؟پدرش که مرده و مادرش فرسنگا فرسنگ از او دور بود.رشید به دوری راهها فکر نمی کرد به دوری روحش 

اق وجودش مادرش را دوست داشت دلش برای دیدن او پر می زد،اما نمی و وجودش از مادرش می اندیشید.در اعم

خواست دیگر او را ببیند.نمی خواست شاهد ظاهر زیبا و درون زشتش باشد.دست کم حاال دیگر نمی توانست او را به 

ه ئن بود کعنوان مادر به کسی معرفی کند.رشید نمی دانست که مادر و برادرانش در چه حال و روزی هستند اما مطم

جایشان امن و امان است و مثل همیشه خوب و راحت زندگی می کنند.نگرانشان نبود نگران خودش هم نبود.نگران 

مرجانه و کودکش بود .نمی دانست اگر او از بین رود چه بر سر آنان خواهد آمد؟نمی توانست به مرجانه اطمینان 

ند.مرجانه را موجودی منزوی و آکنده از عقده می دید که از دنیا کند .نمی توانست او را مادر خوبی برای راستین بدا

بریده و به امید اشکان چشم به در دوخته بود.وقتی وضعیت خودش را با همقطارانش مقایسه می کرد تفاوت فاحشی 

 می دید.

 مادر و خواهر بودند واکثر جوانانی که به جبهه آمده بودند به خانواده هایشان فکر می کردند.بعضی از آنان نان آور 

همواره درباره معیشت و به دست آوردن کار بعد از اتمام جنگ حرف می زدند.یکی از همسنگرانش جوانی بود قد 

بلند و تنومند به نام سعید.سعید چند سالی از رشید جوانتر بود.پدرش فوت کرده و او با مادر و دو خواهرش زندگی 

ج مادر و خواهرانش را بدهد.سرگرمی بزرگ زندگیش کشتی بود و گویا می کرد.او خود را موظف می دانست خر

مقامهایی هم در این رشته به دست آورده بود.از شکستگی گوشها و ستبری گردن و بازوانش نیز معلوم بود که 

 کشتی گیر است.
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 از احساس وسعید برخالف هیکل بزرگ و جثه ی تنومندش بسیار رئوف ،خوش قلب و دلرحم بود.وجودش دنیایی 

مهربانی بود او وقتی فهمید که رشید مهندس و جزو داوطلبان جبهه است جلب او شد.دلش می خواست در هر کاری 

به رشید یاری دهد و در هر شرایطی به او خدمتی بکند.شبها تا دیر وقت برای رشید حرف می زد و درددل می 

برای خودش مقامی داشته باشد.اما هم درس خوان  کرد.به او می گفت که آرزویش این بوده که درس بخواند و

نبوده و هم وقتی سیزده چهارده سال داشته پدرش را از دست داده و او ناچار همان سنین شروع به کار و کارگری 

 کرده بود.

وقتی که رشید از او پرسید شغل اصلیش چه بوده است وی جواب داد:راستش رشیدخان اول پیش یکی از عموهام 

ی کردم .اون مغازه ی میوه فروشی داشت و منو به اسم شاگرد استخدام کرد اما قول داد که پول بیشتری بهم کار م

بده که بتونم خرج مادرم اینها رو بدم.صبح زود می اومد دنبالم با هم می رفتیم میدون.نمی دونی توی میدون چه خبر 

نت می کردیم و می آوردیم مغازه ،جابه جا می کردیم و می بود.خالصه بعد از کلی معطلی و بارکشی میوه ها رو بار وا

 چیدیم.چند ماهی کار و کاسبی بد نبود من هم خوشحال که مرد شدم و خرج مادرم رو می دم .اما...

 در اینجا مکثی کرد و دیگر حرفی نزد .رشید کنجکاو شده بود پرسید:سعید چرا حرفتو قطع کردی،اما چی؟

رفته بود و ناراحت به نظر می رسید گفت:راستش ،اتفاقی افتاد که من دیگه نتونستم با سعید که صورتش در هم 

 عموم کار کنم.

 رشد پرسید :چی شد؟چه اتفاقی افتاد؟

 سعید گفت:بهت می گم به شرطی که فکرت در مورد من عوض نشه.

 ستی.رشید پاسخ داد:این چه حرفیه که می زنی،من می دونم که تو جوون پاک و خوبی ه

سعید ادامه داد:یک روز صبح زود که مادرم منو بیدار کرد چون شب قبلش دیر خوابیده بودم اصال دلم نمی خواست 

از جام بلند بشم هر چی هم به مادرم اصرار کردم که اون روز بذاره من بخوابم،گفت نه،عموت میاد دنبالت،زشته که 

نباید تنبلی کنی.من هم بزور بلند شدم ،یک مشت آب سرد به تنهایی برگردد،بعد هم اینکه تو باید بری سرکار 

صورت زدم و همراه عمو راهی میدون شدیم.توی میدون یکی از میوه فروشها بود که همیشه با عموم دعواش می شد 

.سر هر چیزی الکی بهانه می گرفت و پاپی عموی بیچاره ی من می شد.اون روز هم یکدفعه متوجه شدم که داره سر 

م داد می زنه و هوار می کشه.هیچ وقت قیافه ی اون روز عموم از یادم نمی ره معلوم بود که نه جربزه ی دعوا عمو

داره و نه حوصله اش رو.من می دونستم که توی دل اون بی چاره چی می گذره،می خواست هر چه زودتر دعوا رو 

ئله بود .من دیگه نفهمیدم چی شد هم اوقاتم از فیصله بده و به سر کار و زندگیش برگردد.اخه نون آور هفت سر عا

بی خوابی تلخ بود و هم قیافه ی نزار عموی بیچاره م دلم رو کباب کرد.پریدم جلو و یک مشت خوابوندم توی کله ی 

 طرف فقط یک مشت نه بیشتر.

 رشید که کنجکاو شده بود پرسید:خب بعد چی شد ؟مرد؟

__________________ 

 شده بود پرسید:خب بعد چی شد ؟مرد؟ رشید که کنجکاو

و سعید گفت:کاش مرده بود !اول چشمش چپ شد و بعد هم افتاد زمین.خالصه چه دردسرت بدم،عموی بیچاره ام 

میوه ها رو ول کرد و مرتیکه رو با چند نفر دیگه با وانت رسوندیم بیمارستان بعد از اون روز تا دو ماه کار ما رفتن به 

را بود.طرف نمرد،اما دیگه آدم نشد.نه می تونست خوب راه بره،زبونش هم می گرفت و نمی کالنتری و دادس
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تونست خوب حرف بزنه.خالصه عموم کلی خسارت داد من هم چون سنم کم بود ولم کردن.البته ناگفته نمونه که 

دیگه نرفتم سر کار یعنی یکی از دوستای عموم خیلی این در و اون در زد که منو به دارالتادیب نبرن.بعد از اون 

راستش عموهه هم روی خوش نشون نداد.می گفت من هر روز با ده نفر حرفم می شه اگر قرار بود تو مخ همشون 

 بکوبم که نمیشه!

رشید خندید و سعید هم خنده اش گرفت وقتی می خندید یک ردیف دندانهای درشت و نامرتب را به معرض 

 ا و قیافه ای معصوم و کودکانه بود.رشید پرسید:آخرش چه کار کردی؟نمایش می گذاشت.اما خنده اش گیر

سعید گفت:هیچی یک روز عصر که بیکار و دمغ بودم با یکی از دوستام رفتم امجدیه مسابقه ی کشتی.یک دل نه صد 

ه کدل عاشق کشتی شدم با کمک همون دوستم به باشگاهی که نزدیک خونمون بود رفتیم و مربی اونجا حاضر شد 

یک مدتی باهام کار کنه.بهش گفتم پول ندارم شهریه بدم.اونم مرد خیلی آقایی بود و گفت عیبی نداره بیا کار کن 

هر وقت پول گیرت اومد قرضهات رو بده.بعد از اون هفته ای سه روز می رفتم تمرین.خود آقا مربی برام کار پیدا 

از اینکه بیام جبهه هنوز اونجا کار می کردم .راستش یکی  کرد .توی یک فرش فروشی مشغول کار شدم.البته تا قبل

 دو سال از زیر سربازی در رفتم،اما وقتی جنگ شروع شد دیگه نتونستم دست رو دست بذارم و نگاه کنم.

در این هنگام چشمهایش را به دور دست دوخت و گفت:کارم رو دوست داشتم و تو کار فرش خبره شدم این 

ون قدر به من اعتماد داشت که مغازه رو هفته هفته در اختیارم می گذاشت و می رفت آخریها صاحب کارم ا

سفر.درآمدم هم بد نبود.یکی از خواهرهام شوهر کرد و رفت.دلم می خوادبه امید خدا بعد از جنگ دوباره برگردم 

و اون هم دستهای زبر  سرکارم.راستش دلم هوای مادرمو کرده دلم می خواد برم خونه و سرم رو بذارم روی زانوش

و محکمش رو به سر و صورتم بکشه و برام دعا بخونه.دلم می خواد دوباره برم خونه و روی متکاهای بزرگ و 

تمیزش که بوی پودر رختشویی میده بخوابم.دلم می خواد قلق ل سماورشو بشنوم و با استکانهای کمر باریکش چای 

 های دم کشیده بخورم.

نداخت و گفت:آخه می دونی رشید خان،مادر من برعکس من جثه ی کوچیک و الغری داره و نگاهش را به رشید ا

من مثل پر کاه می تونم بلندش کنم و بذارمش زمین و اون همیشه از این کار من عصبانی میشه و غرولند می کنه.من 

 غرولندهاش رو دوست دارم.

ش نمی خواست بشنود.رشید دیگه نمی خواست بیش از رشید دیگه بقیه ی حرفهای سعید رو نمی شنید یا شاید دل

این درباره ی سعید و سعیدها چیزی بداند.تمام وجودش بغض و گریه شده بود.اما نمی توانست گریه کند تا بار 

 غمش سبک بشه .خیلی آرام از سعید رو برگرداند و وانمود کرد که به خواب رفته است.

ند.بچه ها همگی در اضطراب و هیجان بودند.نقشه ی حمله بارها و بارها دو روز بعد حمله ی سختی در پیش داشت

گفته شده بود.شب پیش از حمله طبیعتا خواب به چشم کسی نمی آمد.نیمه شب سحرگاه پیش از نماز صبح حمله 

فس ن شروع می شد.خواب لحظه ای به چشم رشید راه نیافت اما بعضی از بچه ها از جمله سعید در خواب بودند.رشید

های بلند و مرتب او را می شنید و از اینکه این طور راحت بخواب رفته بود تعجب می کرد.طوری خوابیده بود که 

گویی فردا صبح می خواهد بلند شود و سرکارش برود.رشید هم پلکهایش را روی هم گذاشت و سعی کرد کمی 

 استراحت کند.

بیدار کرد و او به چابکی از خواب پرید و همراه دیگران سریع سحرگاه همگی از خواب بیدار شدند.رشید سعید را 

آماده شد.رشید تا آن روز در چنان حمله ای شرکت نکرده بود.قلبش بشدت می تپید و ترس وجودش را فرا گرفته 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 4  

 

بود.همچنان که دنبال بقیه حرکت می کرد و سینه خیز می رفت هزاران هزار فکر گونه گون از سرش می 

نست از این عده که می رفتند چند نفر زنده برمی گردند و آیا او جزو آنان هست یا نه؟نمی دانست گذشت.نمی دا

می تواند دوباره مرجانه را ببیند یا نه؟و ناگهان به فکرش خطور کرد که آیا سعید موفق می شود دوباره سر بر روی 

 متکاهای مادرش بگذارد؟

قتی دستور حمله را شنید در یک آن همه چیز در برابر چشمهایش رشید نمی دانست چه مدت در حال حرکت بود.و

سیاه شد.صداهای گوشخراش همراه با گرد و خاک شدیدی که به هوا بلند شده بود همه چیز را نامشخص جلوه می 

داد.هرگونه ترسی از وجود رشید رخت بربسته بود گویی پر در آورده بود و پرواز می کرد.برایش مهم نبود که چه 

یزدر پیش رو دارد و در چند متری او چه خطری کمین کرده است.همراه بقیه می دوید و نعره می زد و با سالحی چ

که در دست داشت حمله می کرد.صدای انفجار و پرتاب نارنجکها بی وقفه ادامه داشت.در برابرچشمان حیرت زده 

افتاده و قدرت حرکت ندارند.اما او همچنان ی خود همرزمانش را می دید که خونین و مجروح بر روی تلهای خاک 

پابرجا و زنده بود.همچنان که به پیش می رفتند ناگهان رشید احساس کرد که زیر پایش خالی شده است و سقوط 

 می کند.مسلسل از دستش به زمین افتاد و دیگر چیزی نفهمید!

نمی دانست کجای بدنش مجروح شده وقتی چشمهایش را باز کرد دردی شدید را در درون خود احساس می کرد.

است فقط حس می کرد دردی طاقت فرسا بر وجودش چنگ می اندازد.با هر تکان شدیدی که می خورد دردش 

جانکاه تر و شدیدتر می شد.کمی که به خود آمد متوجه شد درون وسیله ای نقلیه ای است که با سرعت حرکت می 

د را تحمل کند و شروع به فریاد زدن کرد.لباسهایش خونی و خاکی شده کند .از درون به خود می پیچید نتوانست در

بود.هیچ کس به داد و فریادهای او توجه ای نکرد.نیم ساعتی گذشت و او همچنان از درد به خود می پیچید.نمی 

یک  و توانست سرش را برگرداند و اطرافش را ببیند.فقط سقف آمبوالنس را می دید اما احساس کرد که تنها نیست

 یا دو نفر دیگر در کنارش هستند.

سرانجام آمبوالنس ایستاد.پس از دقایقی در آن باز شد و چشم رشید به سعید افتاد که لبخند می زد.همینکه او را 

 دید قوت قلبی گرفت و گفت:سعید من چم شده؟کجا هستم؟

الن خودم می برمت بیمارستان تا سعید با همان لبخند همیشگی خود گفت:مجروح شدی و نزدیک اهواز هستی .ا

 دکتر به دادت برسه.

رشید که از درد بی تاب شده بود با التماس گفت:سعید تو رو خدا به دادم برس.دارم می میرم،نمی دونم چی 

 شده،ولی از درد دارم می میرم.

__________________ 

بیده بود گرفت و او را بسرعت به درون سعید با کمک راننده ی آمبوالنس سر برانکاری راکه رشید رویش خوا

بیمارستان بردند.بوی عرق بدن و الکل و مواد ضدعفونی کننده مشام رشید را آزرد.حالت تهوع داشت،درد امانش را 

 بریده بود دلش می خواست فریاد بزند اما دیگر توان فریاد کشیدن هم نداشت.سرش به دوران افتاد و از حال رفت.

پای چپش بشدت مجروح شده بود.کتف چپش هم از جا در رفته و استخوان بازویش شکسته بود  رشید از ناحیه ی

.همان سقوط ناگهانی باعث نجات جانش شده بود،وگرنه مورد اصابت گلوله های دشمن واقع می شد .همچنان که 

رده بود.او را بی درنگ به خیلی از همقطارانش در آن حمله به همان ترتیب شهید شدند.او تنها گلوله ای به رانش خو

اتاق عمل بردند مقدار زیادی خون از بدنش رفته بود.گلوله را از پایش در آوردند و پس از عکسبرداری های متعدد 
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شکستگیهایش را تشخیص دادند و بعد از یکی دو عمل جراحی دیگر در حالی که نیمی از بدنش را گج گرفته بودند 

از چهار ساعت بیهوش بود و وقتی به هوش آمد،خود را در سرسرای بزرگی از اتاق عمل بیرون آوردند.بیش 

مشاهده کرد پر از تخت که اطرافش را پر کرده بودند.اثری از سعید نبود.اما چندین زن و مرد سفیدپوش در اطراف 

 او در حال رفت و آمد و رسیدگی به بیماران دیده می شدند.

بود که آیا مرجانه می داند او مجروح شده است یا نه؟دیگر احساس درد اولین چیزی که به مغزش خطور کرد این 

نمی کرد...گیج و منگ بود و سرش به تنش سنگینی می کرد .همچنان حالت تهوع داشت.روزهای اولی را که در 

بیمارستان سپری کرد برایش دردناک و زجرآور بود.نمی توانست حرکت کند و بدنش هنگام جابه جایی بشدت درد 

می گرفت.اندک اندک که دردها کمتر شد حرکت را آغاز کرد .دکتر با تاکید به او گفته بود اگر حرکت نکند 

بهبودش به تعویق می افتد.شبها که دیده برهم می گذاشت بارها و بارها دچار کابوس می شد ،خودش نمی دانست 

انه نمودار می شد.گویی از دور می آمد اما هر اسم آن را کابوس بگذارد یا رویا .در تیرگی مقابل چشمانش قامت مرج

چه قدم برمی داشت به رشید نمی رسید.سراسر بدنش را پوشش آبی رنگی پوشانده بود که بر اثر وزش باد به 

حرکت در می آمد .مرجانه آهسته قدم بر می داشت اما هر گز به رشید نمی رسید.رشید در صورت و چشمان او 

هم رفته و سرد بود.و درست در همین لحظه از خواب می پرید.برایش عجیب بود این  دقیق می شد،مثل همیشه در

 کابوس مرتب تکرار می شد بدون کوچکترین تفاوتی بارها و بارها به سراغش آمد.

سرانجام پس از دو هفته سعید به دیدارش آمد.عجله داشت می گفت با التماس و خواهش چند ساعتی به او مرخصی 

بیاید و او را ببیند.سعید از او پرسید:رشید خان نمی خواهی به خانواده ات خبر بدی؟ممکنه مادرت اینا  داده اند که

 نگران بشن.

رشید لبخندی بیرنگی زد و گفت:قبل از تو پرستارها و دکتر بارها از من همین سوال را پرسیدند.گذشته از اینها اول 

 از همه سعید جان ازت یک خواهش دارم.

 فت:بفرما،روی چشمم،برات انجام می دم.سعید گ

 رشید گفت:دیگه به من نگو خان من از این کلمه بدم میاد.

 سعید خندید و گفت:آخه تو از من بزرگتری.

رشید گفت:باشه.همان رشید که بگی برای من کافیه.دوم اینکه صالح نمی دونم به خانواده ام چیزی بگم.خاطرت 

 براشون نامه دادم.جمع باشه اونها نگران نمیشن.

سعید دیگر اصرار نکرد چند دقیقه ای نشست سپس خداحافظی کرد و رفت.پس از رفتن او رشید به خانواده اش 

فکر کرد.کدام خانواده؟اگر مثل دو برادر دیگرش همراه مادرش به آن سوی دنیا رفته بود آنان را تمام و کمال قبول 

ما اکنون هیچ کس را نداشت.هیچ کس را.زنش مال او نیست چون قلبش داشت ،بله می شد گفت خانواده ای داشت ا

با او نیست.پسرش نیز به او تعلق ندارد.نرگس و عباس هم بطور حتم از روی مصلحت و ناچاری پذیرای او 

هستند.دلش می خواست گریه کند.محیط بیمارستان همراه با تمام جوانهایی که اطرافش بودند،و چه بسا وضعی بدتر 

او داشتند برایش کشنده بود.کاش مجروح نشده بود.کاش روی پا بود.اگر شهید شده بود بدون شک وضعی  از

مطلوب تر و دلخواه تر داشت.پایش باید دوماه تمام در گچ می ماند.دیگر سعید به دیدارش نیامد.در هفته های آخر 

ات او شده است.رشید فهمید که سعید بستری شدنش از یکی از از مجروحان دیگر شنیده بود که سعید باعث نج
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مسافت زیادی را برگشته و او را از درون گودال بیرون کشیده و به قرارگاه رسانده بود.او تمام راه را رشید روی 

 شانه ی خود عمل کرده بود.

یان رشید نمی دانست چه بگوید.دلش ماالمال از احساس قدردانی و امتنان بود اما نمی دانست آن را چگونه ب

کند.بغض راه گلویش را گرفته بود و نمی توانست حرفی بزند.دلش می خواست سعید آنجا باشد و به تمام مکنونات 

قلبی او پی ببرد.اما انتظار او برای دیدن سعید بیهوده بود .پس از دوماه او را به تهران فرستادند و گفتند تا بهبودی 

 کامل نمی تواند در جبهه حضور به هم رساند.

رشید پس از باز کردن گچها کمی می لنگید اما پزشکان به او گفته بودند بعد از مدتی بهتر می شود.روزی که از 

بیمارستان مرخص می شد بر تعداد دوستانش اضافه شده بود دوستانی که آنان را در بیمارستان پیدا کرده بود.دوباره 

که را می دید و چند کلمه ای با او صحبت می کرد حرفها به دلش گرفت.نمی دانست با این دل لعنتی چه کار کند.هر 

دل می نشست و به طرف مقابل دل می بست.دل کندن از جبهه برایش دردناک بود و اکنون دل کندن از بیمارستان 

 هم عذابش می داد.از وداع کردن با دوستان بدش می امد اما ناچار بود به تمام همرزمانش بدرود بگوید.

به خانه اش رسید با استقبال گرم نرگس روبرو شد.نرگس بسیار نگران او شده و از اینکه او هیچ گونه  رشید وقتی

اطالعی درباره ی خود به آنان نداده و بی خبر و نگرانشان گذاشته بود از او شکوه و شکایت کرد.وی به محض دیدن 

خود از این جوانه زیاد دیده بود چیزی به  رشید فهمید که چه بر سرش آمده است، اما چون در آن روزها دوروبر

رویش نیاورد.عالوه براینها متوجه لنگیدن او هم شد اما باز هم چیزی بر زبان نیاورد.احساس کرد دلش برای رشید 

می سوزد.گذشته از آن که او را از دوران کودکی بزرگ کرده و با او همدم بود،فداکاری بزرگش در مورد مرجانه را 

 نادیده بگیرد. نمی توانست

نرگس بی درنگ وسایل حمام رشید را آماده کرد چون بدنش بوی بسیار بدی می داد.خود رشید هم طالب یک حمام 

گرم بود.اما چشمانش ناخودآگاه به دنبال مرجانه و راستین بود.نرگس که متوجه موضوع شده بود گفت:رشید خان 

 زود می خوابن.رجانه و بچه خسته بودند و خوابیدن.اونها شبها 

اما ناگهان در این هنگام الی در اتاق مرجانه باز شد و رشید صورت زیبا و خواستنی بچه را دید.یک سال و چند ماه از 

عمرش می گذشت،موهایش بلند شده و بر روی پیشانیش ریخته بود.راستین با تردید و خجالت به رشید نگاه کرد و 

دیدن او تمام ناراحتی خود را فراموش کردو او را صدا زد.دلش می خواست خودش را پشت در پنهان ساخت.رشید با 

جلو رود و پسرک را در آغوش بگیرد.نرگس با عجله به درون اتاق رفت بچه را در آغوش گرفت و نزد رشید آورد 

 و گفت:راستین جان بابا اومده.به بابا سالم کن.

د از هر چه سالم زیباتر بود.دندانهای درشت و سفیدی داشت پسرک سالم نکرد اما لبخندی شیرین زد که برای رشی

که هنگام خنده تمام آن را به نمایش می گذاشت.رشید با او چند کلمه ای حرف زد و حالش را پرسید.ترجیح داد اول 

خودش را بشوید بعد کودک را در آغوش بگیرد.به نرگس سفارش کرد تا برگشتن او از حمام راستین را بیدار نگه 

دارد.با عجله به حمام رفت و به شوق در آغوش گرفتن پسر مرجانه زود خود را شست.لباس پوشید و به نرگس و 

راستین پیوست.وقتی که سرگرم بازی با پسرک بود نرگس برایش شام آورد اما اشتهایی برای خوردن 

 ن بود که او خواب نیست.نداشت.چشمش به در بود که ببیند آیا مرجانه برای دیدار او می آید یا نه؟مطمئ

اما انتظارش بیهوده بود نرگس مرتب حرف می زد و به اصطالح مغز او را می خورد.اجازه نمی داد با خیاالتش تنها 

باشد و یا با راستین سرش را گرم کند.نرگس به او می گفت که بسیار الغر شده است و باید خودش را تقویت کند 
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دور رفتن به جبهه را خط بکشد و به فکر زندگی خودش باشد.رشید آخر شب .به او می گفت بهترست که دیگر 

 خسته و تنها به بستر رفت.

__________________ 

فردا صبح اولین کاری که کرد دیدن زن صاحبخانه،یعنی مادر جواد بود.کبری خانم با عروسش زندگی می کرد و از 

یامده بود خوشبختانه خبر سالمتیش را مرتب به خانواده اش می تنهایی نجات یافته بود.هر چند جواد هنوز خانه ن

رسید.وی سپس به خانه ی سعید رفت چون نشانی او را داشت .می خواست به بهانه ی دیدن مادر سعید از او خبری 

 بگیرد.سر راه جعبه ای شیرینی گرفت و عازم شد.

مسن که بدون شک مادر سعید بود در را برای او باز  خانه ی سعید اوایل خیابان آذربایجان بود.وقتی در زد خانمی

کرد.رشید سالم کرد.زن بیچاره اول با شک و دودلی جواب سالم او را داد اما وقتی چشمش به جعبه ی شیرینی افتاد 

نفسی از سر آسودگی کشید و لبخند زد و گفت:خوش آمدی پسرم راستش اول ترسیدم اما وقتی شیرینی را دستت 

 د گفتم خبر بد رو که با شیرینی به در خونه نمیارن!دیدم با خو

رشید هم خندید و گفت:نه مادر ،خدا نکنه من حامل خبر بدی باشم .راستش من با اینکه جبهه بودم اما چون مجروح 

 شدم و به بیمارستان رفتم ارتباطم با سعید قطع شد می خواستم ببینم شما ازش خبری دارین؟

 یکی دو هفته پیش ازش نامه داشتم حالش خوب بود.حاال بفرمایین تو.مادر سعید گفت:راستش 

 رشید جعبه ی شیرینی را داد و گفت:نیامدم مزاحمتون بشم،نمی دونین سعید کی میاد؟

 مادرش نگاهی به آسمان کرد و گفت:اگر خدابخواد قراره تا آخر ماه یک سری به ما بزنه.

.دلش می خواست به خانه برود .دلش می خواست مرجانه را ببیند و با رشید خوشحال شد خداحافظی کرد و برگشت

او حرف بزند .دلش می خواست پس از چند ماه که از دیدار او محروم بوده نگاهش کند و ببیند آیا تغییری کرده 

ش را داست یا نه؟ببیند رفتار سرد و آزارنده اش عوض شده است یانه؟گرچه مرجانه دیشب در کمال بی اعتنایی خو

 به خواب زده بود ،رشید باز هم ترجیح می داد که به خانه اش برود و او را ببیند.

نزدیک ظهر بود که به خانه رسید.مرجانه و راستین در حیاط کوچک خانه بر روی تختی چوبی در زیر سایه ی درخت 

قلید م و بیش به خاطر داشت به تنشسته بودند.مرجانه با دیدن او بلند شد و سالم کرد.راستین که او را شب پیش ک

مادرش گفت:سالم.و خندید.رشید او را در آغوش گرفت .گونه های پسرک از گرمای هوای تابستان سرخ و داغ 

 شده بود.

 رشید به مرجانه رو کرد و گفت:این بچه گرمازده می شه ببرش تو اتاق.

 مرجانه گفت:توی اتاق بند نمی شه همش فضولی می کنه.

دار استین بلندی پوشیده بود ،با دامن بلند و گشاد روسری سفیدی هم به سر بسته بود.صورتش بی آرایش و بلوز گل

مثل همیشه زیبا و آسمانی بود.رشید نگاهش کرد،کوچکترین نشانه ای از نگاه گرم و یا تبسمی شیرین در صورت 

بر سر مرجانه بکشد.اعصابش نیز در همسرش ندید.لجش گرفت دلش می خواست هر چه فریاد و فغان در دل دارد 

چند ماه گذشته بکلی ناراحت و ضعیف شده بود و با کوچکترین نامالیمتی برافروخته می شد و واکنش نشان می 

داد.برای اینکه حرفی زده باشد گفت:پس تو اینجا چکاره ای؟مگر مادرش نیستی؟چرا سرش را گرم نمی کنی؟چرا 

 ما توی حیاط نیاد و گرمازده نشه؟کاری نمی کنی که بچه توی این گر
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مرجانه به تندی پاسخ داد:خاطرت جمع گرما زده نمی شه.اون عادت دارهکه هر روز چند ساعتی توی حیاط بازی 

 کنه.

رشید بی آنکه جوابی به او بدهد،با عصبانیت بچه را به داخل اتاق برد.بوی مطبوع غذا در اتاقها پیچیده بود.نرگس که 

بود با دیدن رشید خوشحال شد و گفت:غذا تا چند دقیقه دیگه حاضر می شه.اما چون قیافه ی رشید مشغول آشپزی 

 را در هم دید با ترس و لرز پرسید:چیزی شده؟

رشید نمی دانست چه بگوید سر تکان داد و با راستین به اتاقش رفت.چیزی که او را بیش از همه زجر می داد نه تنها 

د مرجانه بلکه سکون و یکنواختی زندگی خود مرجانه بود.زن جواد هم کار می کرد و هم بی اعتنایی و رفتار سر

درس می خواند برای خودش انسانی بود کارآمد که احساس مسئولیت می کرد و ساعتها بیکار و بیعار نمی نشست و 

ود ده ی مرجانه عصبانی بدر رویاهای پوچ و بیهوده و مزخرفش غرق نمی شد.رشید عصبانی بود از زندگی پوچ و بیهو

او می دانست که مرجانه با وجود نرگس در خانه هیچ کاری ندارد ،هیچ مسئولیتی ندارد ،حتی بچه را هم بیشتر اوقات 

نرگس تر و خشک می کرد و نگه می داشت!طاقت نیاورد راستین را به نرگس سپرد و فریاد زد:مرجانه،مرجانه،بیا 

 اینجا کارت دارم!

ی میلی و بی اعتنایی پیش آمد و بدون کوچکترین حرفی ایستاد و رشید گفت:مرجانه ببینم تو از این طرز مرجانه با ب

 زندگیی که در پیش گرفتی راضی هستی؟

 مرجانه با بهت به او نگاه کرد و گفت:منظورت رو نمی فهمم.

شغلی هم نداری،حتی پسرت رو هم رشید ادامه داد:ببین مرجانه تو درست رو نیمه تموم گذاشتی ،هیچ کاری و هیچ 

خودت بزرگ نمی کنی بلکه مادرت این کارو می کنه.البته من خوشحالم که مادرت اینجاست،چون تو هیچ کار بلد 

 نیستی حتی یاد فرزندت بدی.

 مرجانه سرخ شد و گفت:رشید دوباره شروع کردی ،دوباره طعنه ها و کنایه هایت رو از سر گرفتی!

و گفت:دروغ نمی گم مرجانه ،تو چی بلدی که به این بچه یاد بدی؟تو دختر بی فکر و هوسبازی  رشید نگاهش کرد

هستی که هیچ کار مثبتی توی زندگیت نکردی.تو حتی لیاقت مادر بودن رو هم نداری!تو از صبح تا شب عاطل و باطل 

هم شد زندگی؟آخرش چی؟تا کی می ته اون اتاق روی تخت می شینی و در افکار بیهوده و مزخرفت فرو می ری این 

 خوای کنج این خونه بشینی و انتظار بکشی.

 چشمهای مرجانه پر از اشک شد و گفت:می گی چه کار کنم؟

 رشید پاسخ داد:تو تا به حال با مولود زن جواد صحبت کردی؟

 مرجانه پشت چشم نازک کرد و گفت:نه اصال؛دلم هم نمی خواد باهاش حرف بزنم.

فه تحقیر آمیزی به خود گرفت و گفت:چرا دلت نمی خواد ؟برای اینکه دختر فعال و به دردبخوریه؟برای رشید قیا

اینکه هم درس می خونه و هم کار می کنه؟برای اینکه از صبح تا عصر بیرون کار مفید انجام می ده؟تو خودت چی 

کتاب رو باز کنه و بخونه!به چی چی  هستی؟یک دختر الابالی و بی سواد که عرضه نداره از صبح تا شب الی یک

خودت می نازی؟به صورت و هیکلت؟مرجانه باید بدونی کسی برای این چیزهای تو،هیچ ارزشی قایل نیست.مهم 

وجود تو و درون توست که پوچ و توخالی و بی محتواست.برات متاسفم که وضعیت خودت رو درک نمی کنی.واقعا 

 متاسفم.
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هایش همچنان پر از اشک بود.حرفهای رشید خیلی به او برخورده بود.دلش می خواست مرجانه حرفی نزد اما چشم

هر چه در دل دارد و هر چه کینه از رشید در دلش تلنبار شده بود به زبان بیاورد و عقده اش را خالی کند.رشید با 

 ما گریه به مرجانه فرصتحالتی منتظر به او نگاه کرد .می خواست بداند او چه پاسخی می دهد و تصمیمش چیست؟ا

پاسخگویی نمی داد.تحقیر شده و گریان،نگاهی خشم آلود به رشید انداخت و از اتاق بیرون رفت.صورت خیس شده 

 از اشک و غمگین زن جوان ،آتش به دل رشید زد!!!!

__________________ 

 فصل نوزدهم

ک لباس عروسی گرانقیمت سفارش داد.مه بانو معتقد سرانجام مه بانو بر اثر پافشاری و سماجت حامد تسلیم شد و ی

بود بهترست مراسم عقد خیلی ساده برگزار شود در عوض میهمانی بزرگ در خانه ی جدیدشان برپا گنند.اما حامد 

کامال مخالف بود.او دوست داشت مه بانو مانند دختری نوجوان لباس عروسی بپوشد و تاج بر سر بگذارد و در مراسم 

و عروسی شرکت کند.حامد به محض جدایی از همسرش دست به کار شد تا برای خانه ی جدید و بزرگی  مفصل عقد

که برای مه بانو خریده بود اسباب و اثاثیه تهیه کند.جهت تزیینات خانه با شرکتهای طراحی گوناگون تماس گرفته و 

 های تزیینات داخلی منزل قرارداد بست وقیمتهای گزاف آنان را سبک و سنگین کرده بود.سرانجام با یکی از شرکت

 خانه در عرض کمتر از دو ماه مبله شد.

خانه ی جدید مه بانو بر روی بلندی قرار داشت و اطرافش تا چشم کار می کرد درخت و جنگل بود پس از آماده 

 رانگیز چند روزشدن خانه،کارتهای دعوت را که از قبل چاپ کرده بودند،میان دوستان و آشنایان پخش کردند.سح

پس از جدایی فهمید که این کارها و بهانه های حامد از کجا آب می خورد و ،در کمال ناباوری ،باور کرد که همه ی 

انها زیر سر دوست دیرینه اش مه بانو بوده است.او تسلط بر اعصابش را بکلی از دست داده و به قرصهای آرام بخش 

بود که وجود او را هر آن بیشتر می سوزاند.می سوخت و آه می کشید و هیچ  پناه برده بود.درون قلبش آتشی به پا

چاره ای نداشت.خبر عروسی حامد و مه بانو در میان ایرانیهای مقیم آنجا که بیشترشان آن دو را می شناختندمانند 

دهن مه بانو  بمب صدا کرد.دالرام که البته کمی زودتر از این ازدواج باخبر شده بود،همینکه موضوع را از

شنید،اخمهایش را در هم کرد و گفت:اوا،مه بانو ،خاک برسرم،مبادا این کار رو بکنی.مبادا زن حامد بشی،دیدی با 

سحرانگیز بیچاره چه کرد؟بعد از بیست و چند سال زندگی طالقش داد و ازش جدا شد.تازه تو چیزی کم نداری که 

 زن اون بشی!

ی تهران که بودیم،حسام نمی گذاشت دست به سیاه و سفید بزنم.دور و برم تا کار مه بانو گفت:چطور کم ندارم؟تو

می کرد کلفت و نوکر بود،راننده بود،آرایشگر بود،کفاش و خیاط بود،همگی می اومدن خونه ام،با منت و احترام هر 

مد می تونه اونها رو برام چی می گفتم اطاعت می کردن،اما اینجا از اون خبرها نیست.من خیلی چیزها کم دارم که حا

 فراهم کنه.

 دالرام با دودلی به خواهرش نگاه کرد و گفت:مطمئنی که می تونه و می کنه؟

مه بانو بدون کوچکترین حرفی از جا بلند شد به سوی گاوصندوقش رفت و اسناد و مدارک خانه و سهام و غیره را 

جون هنوززنش نشدم تمام دارایی و ثروتش رو به اسم من بیرون اورد جلو روی دالرام گذاشت و گفت:ببین خواهر 

 کرده.معلومه که می تونم بهش امید داشته باشم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 1 0  

 

چشمهای دالرام از تعجب گرد شد و پرسید:یعنی اون خونه ی جدید و سفیدش رو هم که روی تپه هست به اسم تو 

 کرده؟

ی بلندی سر داد و گفت:خب،انشااهلل که به پای هم پیر  مه بانو با لبخند سری به عالمت مثبت تکان داد و دالرام خنده

 بشین،مبارکه!

همینکه مه بانو با لباس سپید و بلند عروسی و تاج گلی که موهای مشکی و پرپشتش را مهار کرده بود به مجلس وارد 

 مانان دعوتشد هلهله و شادی برخاست.بوی اسپند و کندر در همه جا پیچید و آهنگ مبارکباد پخش شد.شمار میه

شده بنسبت زیاد بود.اکثر خانمها که از دوستان قدیم ،دور و یا نزدیک مه بانو بودند،به مجرد دیدن او با لباس 

عروسی و تاج گل لبخندی تمسخرآمیز بر لبانشان نقش بست.اما بظاهر همگی با شادی می خندیدند و دست می 

سی در منزل انجام گیرد.خانه با وجود بزرگی و فضای زیاد زدند.مراسم عقد قبال انجام شده و قرار بود جشن عرو

جای سوزن انداختن نداشت.میهمانان که همگی با دسته های بزرگ گل و یا سبدهای زیبای گل آمده بودند،یکی یکی 

ی مبه عروس و داماد تبریک گفتند.مه بانو برای لحظاتی چند خانه اش را در تهران و میهمانایهایی که در آنجا برپا 

کرد به خاطر آورد.حامد خوشحال و سرحال ،لباس شیری رنگی با پیراهن آّی به تن داشت و کراوات سرمه ای زده 

 و نیشش تا بناگوش باز بود.

آن شب در آن عروسی همه فهمیدند که خانه ی جدید به نام مه بانو شده و مهریه ی او به حساب می آید.اما مه بانو 

عدد سکه !دوستانی که در آنجا حضور داشتند و 3هریه اش یک جلد کالم اهلل مجید است و برای همه توضیح داد که م

مه بانو و سحرانگیز هر دو را می شناختند،از این ازدواج می کردند و زیر گوشی از مه بانو بد می گفتند.اما آنان هم 

ر از دالرام و بهبودی که از اقوام در عروسی شرکت کرده و مشغول صرف شام و نوشیدنی بودند.در مراسم ازدواج غی

مه بانو بودند،پسرهایش شاهین و اشکان و عروسش کتی هم با شادی و مسرت حضور داشتند.مه بانو از دیدن هیکل 

 غول آسای عروسش در مرزسکته بود و به دالرام گفت:تو رو خدا نگاهش کن شده مثل فیل ماموت.

رد و می نوشید و می رقصید.اواخر شب که مه بانو با آن لباس سنگین و اما کتی خوشحال بود و تا می توانست می خو

تنگ عروسی و بخصوص تاج گلی که بر سر زده بود احساس خستگی و عصبانیت می کرد،در گوشه ای بر روی مبل 

اس آن لب نشسته بود و خودش را باد میزد.او در دل خدا خدا می کرد که میهمانان هر چه زودتر بروند تا بتواند از شر

 لعنتی راحت شود.بخصوص که چهره ی خسته و ناراحتش هم نشان می داد چقدر در عذاب است.

__________________ 

نخستین دعوای مه بانو و حامد یک هفته پس از ازدواج رخ داد.حامد تصمیم داشت مثل هر ماه که برنامه ی او بود با 

م صرف کنند.آنان در این مالقاتها گاهی تفریحات دیگری مثل بازی دوستان مردش شب به کافه بروند و شام را با ه

با کارت و مشابه آن هم می کردند.اما مه بانو که از برنامه ی شوهرش خبر نداشت قرار گذاشته بود که سری به 

انو به او دالرام بزند.وقتی حامد گفت که هر ماه این برنامه را دارد و اگر نرود باعث دلخوری دوستان می شود مه ب

 گفت:پس اگر رفتی دیگه برنگرد!

حامد که عصبانی شده بود گفت:یعنی چه؟من یک عمره که برنامه ی جدا برای خودم دارم نمی تونم که اونو به هم 

 بزنم.

مه بانو تکرار کرد:همون که گفتم اگه رفتی دیگه برنگرد.اینجا خونه ی منه و من می تونم هر وقت دلم خواست مانع 

 تو بشم. اومدن
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حامد فکر کرد که مه بانو غلو می کند از این رو پاسخی نداد اما شب که شد همراه زنش به خانه ی دالرام نرفت و در 

عوض سر قرار همیشگی خود حاضر شد.نیمه شب وقتی به خانه آمد هر چه زنگ زد کسی در را باز نکرد.به حماقت 

اه با دسته کلید اتومبیلش در دست دارد.اما هر چه گشت اثری خودش خندید به خاطرش آمد که کلید خانه را همر

از کلید خانه نبود.سرش گرم بود و فکر کرد شاید اشتباه می کند به زیر یکی از چراغهای باغ رفت و دوباره دسته 

چون صبح  وکلید را وارسی کرد.نه اشتباه نمی کرد،اثری از کلید خانه نبود.بناچار شب را تا صبح در اتومبیل خوابید 

هم هر چه زنگ زد در به رویش باز نشد به تلفن متوسل شد.پس از نیم ساعت حرف زدن با مه بانو که سرانجام با 

التماس و پوزشخواهی حامد پایان یافت نزدیک ظهر،در خانه به روی آقای خانه گشوده شد.حامد از آن به بعد برنامه 

 های ماهیانه ی خود را به دست فراموشی سپرد.

تمام اخبار زندگی حامد پس از عروسی او به گوش سحرانگیز رسید.وقتی فهمید خانه ای که با هزار امید و آرزو 

،روزگاری همراه شوهرش دیده و پسندیده و حتی تغییراتی که خودش الزم و ضروری می دید به پیشنهاد او در آن 

حالت خنون پیدا کرد.وضع روحی او روز به روز بدتر می انجام گرفته و حاال مفت و مسلم به دست مه بانو افتاده بود،

شد.پسرش به هیچ وجه در بند چگونگی حال و وضع او نبود و بتازگی می خواست آپارتمانی جدا پیدا کند و به تنهایی 

زندگی کند چون دیگر از دست ناله های مادرش به تنگ آمده بود.دخترش شعله نیز فرسنگها فرسنگ از او دور 

در تنهایی محض ،به قرصهای اعصاب و مشروبهای الکلی پناه می برد.وی حتی حال و حوصله ی دیدن دوستان  بود،او

سابقش را نداشت.احساس می کرد همه او را به چشم موجودی کودن و پاک باخته نگاه می کنند.موجودی که آن قدر 

و شوهرش نقشه کشیده و همه را  در خواب غفلت بوده که نفهمیده دوست چندین ساله اش برای هست و نیست

تصاحب کرده است،بخصوص که خبر میهمانیها و جشنهای مه بانو به مناسبتهای گوناگون به گوشش می 

رسید.میهمانی هایی که جایی برای او نبود.میهمانیهایی که در خانه ی او و با پول او برگزار می شد،اما او محکوم بود 

 یند و سیگار بکشد.که تنها در گوشه ی آپارتمانش بنش

حامد نیز کم کم به اشتباه بزرگی که مرتکب شده بود پی می برد.غیر از پول و ثروتش،آزادی و احترام خود را هم 

که قبال در خانه ی خودش داشت از دست رفته می دید.بیشتر شبها اشکان و زنش در خانه ی آنان میهمان بودند.مه 

،ولی بظاهر به روی خودش نمی آورد.اما حامد خون خونش را می بانو خودش هم دل خوشی از آنان نداشت

خورد.اشکان و کتی تا نیمه های شب می ماندند،می خوردند و می نوشیدند و این برنامه شان هر شب تکرار می 

شد.در خانه هر چه بهترین بود به شاهین تعلق داشت ،تمام برنامه های تفریحی و غذایی روزهای تعطیل را شاهین 

یین می کرد.او عزیز کرده ی مادرش و ته تغاری مه بانو بود و شباهت عجیبی هم به حسام داشت.تنها کسی که تع

حرفش به حساب نمی آمد و کسی او و عقایدش را به چیزی نمی گرفت،حامد بود.او فقط وظیفه داشت که پول خرج 

سویی پسر خودش سام هم او را تحت فشار  کند و وسایل راحتی و تفریح خانواده ی حسام مرحوم را فراهم کند.از

 قرار داده بود و تقاضای آپارتمان جداگانه می کرد و حامد مجبور بود فکری بکند.

حامد جرئت نداشت به چیزی اعتراض کند .مه بانو واکنش بسیار شدید نشان می داد و کاری می کرد که از کرده 

می کرد میهمانیهایی که می داد و شبیه میهمانیهایی حسام اش پشیمان شود.کم کم حامد احساس خستگی و کسالت 

بود،خاصه خرج هایی که می کرد و شبیه ولخرجی های حسام بود دیگر همه و همه برایش رنگ و حال خود را از 

دست می دادند.دیگر لباسهای رنگ به رنگ و گرانقیمت مه بانو ،گیسوان پرتاب و بلندش که مانند دوران جوانی به 
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ر و روی شانه ها رها می کرد،لبخند او و ناز و غرور او همه و همه جذابیت و زیبایی خود را برایش از دست پشت س

 داده بودند.او را زنی میانسال و غرغرو می دید که او را روز به روز بیشتر در چنگال زور و قدرتش اسیر می کرد.

رش آمد.آن شب حامد بسیار خسته بود از صبح آن پس از مدتی ،شبی اشکان عرق ریزان و مجروح به خانه ی ماد

قدر کار کرده و دویده بود که شب به محض رسیدن به خانه به حمام رفت و شام خورد و با پیژاما روبروی تلویزیون 

 لم داد.صدای ممتد و بلند زنگ خانه آمدن اشکان را همچون بدترین رویداد به گوش حامد رساند.

حسابی نداشت.پایین چشمش کبود شده و ورم کرده و لبش نیز خونی بود.مه بانو همینکه اشکان حال و روز درست و 

 او را دید به گونه اش زد و گفت:اوا،خدا مرگم بده،چی شده،چه بالیی سرت اومده؟

اشکان با حالتی عصبی و سرخورده گفت:هیچی با کتی دعوام شده اونم منو از خونه بیرون کرد.گفت اگه برگردی به 

 س می گم بیاد جلبت کنه.اون می خواد از من جدا بشه.پلی

دنیا بر سر حامد خراب شد تا روشن شدن تکلیف اشکان ،خدا می دانست تا چه مدت می بایست وجود او را تحمل 

کند.مه بانو پس از شنیدن حرفهای اشکان گفت:تو چقدر بی عرضه و بی دست و پایی؟وایستادی که دختره ی گنده 

 تو رو بزنه؟

اشکان که بسیار عصبی و ناراحت بود گفت:می گی چه کار می کردم؟تا حرف می زنم می گه االن پلیس خبر می دم 

بیان ببرنت زندان.تا می خوام کاری کنم می گه االن به پلیس خبر می دم.اصال زندگی رو به من تلخ کرده.هر روز یه 

 چیز تازه می خواد،هر روز یه بهانه ی تازه می گیره.

ه بانو با صورت برافروخته گفت:تازه سالن ورزشی هم می خواد که براش بخری و بیشتر چاق و چله اش م

 کنی.دختره ی نره غول یانکی.سپس به اشکان نگاه کرد و گفت:چرا لباسها و وسایلت رو نیاوردی؟

 اشکان گفت:آوردم تو ماشینه.

 متکار می گم وسایلت رو برات بیاره تو اتاقت.و مه بانو گفت:فعال برو اتاق باال ،حمامی بگیر ،به خد

__________________ 

حامد فقط گوش می داد.به ظاهر خونسرد بود و واکنشی نشان نمی داد،اما خدا می داند که در درونش چه بلوایی 

ن اشکان بود.باید کاری انجام می داد،اما هر چه فکر کرد عقلش به جایی نمی رسید.برخالف حامد مه بانو از آمد

خوشحال بود.او می توانست ساعات تنهاییش را با پسرش سپری کند.آن شب مه بانو شام مفصلی سفارش داد و 

پذیرایی شایانی از اشکان به عمل آورد.حامد از فرط خستگی زودتر به رختخواب رفت.صالح دید شاهد سورچرانی 

 اشکان نباشد و بیش از این حرص نخورد.

عی می کرد به بهانه ی کار و مشغله کمتر در خانه بماند.از سویی با خودش فکر می کرد اگر بی حامد از آن به بعد س

اعتنایی و سردی از خود نشان دهد مه بانو به خودش می آید و بیشتر توجه خود را معطوف به او می سازد.اما 

می آمد شام هم نمی خورد حسابش کامال غلط از آب در آمد.پس از روزهای متمادی که صبح زود می رفت و شب 

کوچکترین تفاوتی در رفتار و کردار همسرش ندید و او هیچ پرسشی نمی کرد.حامد به این نتیجه رسیده بود که 

اهالی خانه در غیاب او احساس راحتی بیشتری دارند و هرگاه که سرزده به خانه می آمد شاهد سر و صدا و بگو 

ند نفر از دوستانشان هم حضور داشتند،البته بدون اینکه حامد از قبل بداند بخندپسرها و مادرشان بود.اغلب اوقات چ

آیا آنان آن شب میهمان دارند یا خیر.دوباره تصمیم گرفت خودش را به افراد خانواده نزدیک کند.اما باز هم اوضاع 

 مثل سابق شده بود و نبودش چندان تفاوتی برای مه بانو نداشت.
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ینکه دست به کار شود و هر طوری که هست تکلیف اشکان را روشن کند و او را به سر خانه حامد چاره ای ندید جز ا

و زندگی خودش بفرستد.حاضر بود حتی بطور موقت جایی برای اشکان اجاره کند و او از نزد آنان برود،اما اشکان 

 هیچ تمایلی به ترک آن خانه نداشت.

کرده است،چون کتی تقاضای طالق و جدایی داده و مصر بود که هر  سرانجام خبر رسید که دادگاه اشکان را احضار

چه زودتر به زندگی مشترکش پایان دهد.مه بانو که دلش نمی خواست پسرش در این ازدواج بیش از این مغبون 

 شود،از ترس از دست دادن خانه ی اشکان دست به دامن حامد شد.

رح داد و او به حامد پیشنهاد کرد که بهترین راه کنار آمدن با کتی حامد طی تماس تلفنی با وکیلش تمام ماجرا را ش

است.اشکان پس از مالقات و گفت و گو با کتی با پرداخت پولی کالن از همسرش جدا شد و به سر خانه و زندگی 

 خود برگشت.

فق مرادش حامد پس از مدتها نفس راحت کشید و احساس آرامش کرد.اما گویی چرخ روزگار نمی خواست بر و

بچرخد.از روزی که با مه بانو ازدواج کرده بود هر روز دچار مشکلی جدید می شد.اوضاع مالیش چندان تعریفی 

نداشت و او پس از خریدن آپارتمانی برای پسرش احساس کرد که کفگیر به ته دیگ می خورد.سهام و نیز 

داده بود پس از ازدواج به وی برگرداند هنوز به شراکتش را که در طرح برج سازی به اسم مه بانو کرده و او قول 

دستش نرسیده و همچنان در مالکیت مه بانو بود.او از ترس از دست دادن نیمی از سهام خود تمام آن را به مه بانو 

بخشیده بود و اکنون در واقع هیچ سهمی از آنها نداشت.خرج خانه ی مه بانو هم که سرسام آور بود.مه بانو حتی یک 

از پولهایش را خرج نمی کرد.طرح برج سازی با موفقیت به کار خود ادامه می داد و در آینده ی نزدیک سود  سنت

سرشار به شرکای آن می رسید.بنابراین حامد تصمیم گرفت در مورد سهم خودش و نیز سهام دیگرش با مه بانو 

ف می کردند حامد با هزار تردید و گفت و گو کند.یک شب که خوش و خرم در کنار هم نشسته بودند و شام صر

خداخدا کردن به زبان آمد و گفت:راستی مه بانو جان،می دونی که آپارتمانها بسرعت داره ساخته میشه و تا چند 

 وقت دیگه برای فروش حاضر می شه؟

 مه بانو با لبخندی از سر رضایت پاسخ داد:خب،خدا رو شکر.

البته گمان کنم که یادته پیش از عروسیمون من یک مقدار سهام و همین طور و حامد افزود:راستش مه بانو جان،تو...

 هم سهم خودم رو در این طرح به تو واگذار کردم.

 چهره ی مه بانو کمی جدی شد و گفت:خب آره ،مگه چی شده؟

دست  بشهحامد پاسخ داد:چیزی نشده مه بانو جان فقط راستش من یک مقدار توی مضیقه ی مالی هستم گفتم اگر 

 کم اون سهامها رو به فروش برسونم....

چشمهای مه بانو گرد شدو با تعجب پرسید:ببینم حامد جان،کجای دنیا وقتی که یک چیزی به عروس می دن ازش 

پس می گیرن؟تو در ازای ازدواج با من یک چیزهایی پیشنهاد کردی من هم بر اساس اونها تقاضای ازدواج تو رو 

 یلی زشته که درباره ش حرف بزنی.قبول کردم.حاال خ

چیزی نمانده بود که حامد به گریه بیفتد او با درماندگی گفت:مه بانو جان،الهی قربونت برم،من خونه رو در قبال 

ازدواج با تو بهت هدیه کردم،اگر یادت باشه بقیه رو به اسم تو کردم برای اینکه چیزی از اونها به سحرانگیز نرسه،و 

 از ازدواج تو اونها رو به من پس بدی.چطور شد؟قرارمون یادت رفته؟ قرار بود بعد
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مه بانو لب برچید و گفت:اصال همچین قراری نداشتیم .گذشته از اینها من و تو که با هم نداریم!زن و شوهر هر چی 

 !دارن مال دوتاشونه تو رو خدا حامد درباره ی این موضوع دیگه حرف نزن که االن سرم درد می گیره

اگر حامد هم حرفی می زد فایده ای نداشت.دستش به هیچ جا بند نبود.لب فرو بست.تصمیم گرفت که پس از آن 

عاقالنه تر خرج کند و مواظب بقیه ی سرمایه اش باشد و بادقت و فکر بیشتری به امور مالی اقدام کند.زندگی مه بانو 

می رفت و هرگاه اراده می کرد موفق به دیدار بظاهر چیزی کم نداشت هر وقت دلش می خواست به مسافرت 

دوستانش در هر جای دنیا،البته غیر از ایران می شد.تمام اوقاتش به تفریح و بازیهای دوره ای و مسافرت و میهمانی 

می گذشت.هرازگاهی سوزشی در قلبش احساس می کرد که دلیل آن دوری رشید و ترک خانواده اش بود.دست کم 

خبر داشت،خیالش راحت و آسوده می شد،اما نمی دانست او کجاست و چه می کند.مدتها بود که از  اگر از سالمت او

 خواهر شوهرش مینا خبر نداشت،تنها کسی که می توانست برای یافتن رشید کمکش کند ،او بود و بس.

رفهای بی سروته و روزی در کمال بی میلی شماره ی تلفن مینا را گرفت.خودش را آماده کرده بود که مقداری ح

درددل های تکراری را بشنود،که شنید.مینا مثل همیشه شروع به نالیدن کرد و باز هم مثل همیشه شروع به بدگویی 

از شوهرش پرداخت.چیزی که باعث تعجب مه بانو شد ،این بود که مینا از ازدواج او با حامد اطالع داشت و با گوشه 

یح می کرد.اما مه بانو به روی خودش نیاورد.از سویی نمی خواست پول تلفنش زیاد و کنایه ی بسیار این کار او را تقب

شود و از سویی تصمیم داشت هر طور شده موضوع رشید را با او در میان بگذارد،اما مینا فرصت حرف زدن به او نمی 

 ...از رشید خبر داری؟داد.سرانجام مه بانو موفق شد در میان حرفهای مینا بگوید:راستی مینا جون،چه خبر؟از.

با آنکه از قبل خودش را آماده کرده بود که ضعف نشان ندهد،گریه اش گرفت و دیگر به حرفش ادامه نداد.مینا که 

از ازدواج مجدد مه بانو دل خوشی نداشت،از شنیدن صدای بغض آلود او خوشحال شد و گفت:واال خبر که چه عرض 

و گاهی بدیدنم می آد،محل کارش رو بلدم.ببینم،مگه برای تو نامه نمی کنم.اما خب،چون حودش منو دوست داره 

 ده؟یعنی این قدر ازش بی خبری که مجبور شدی به من زنگ بزنی؟

مه بانو دیگر عنان اختیار از کف داد و گفت:مینا تو رو خدا نشونی منزلش رو بده،اگر شماره ی تلفنش رو هم داری 

 ه شده.بده....آه دلم برای بچه م یک ذر

مینا با خودش فکر کرد:اگر این طور بود تنهاش نمی گذاشتیش و بری.تازه،دوباره هم شوهر کنی.او در پاسخ 

گفت:راستش مه بانو ،من اجازه ندارم نشونی رشید رو به تو بدهم.از من قول گرفته که نشونیش رو به تو ندم.اما می 

 .تونم تلفن یا نشونی تو رو بهش بدم.دیگه میل خودته

مه بانو می دانست که مینا به این بهانه می خواهد نشانی و شماره ی تلفن او را داشته باشد.اما برایش مهم نبود.بی 

درنگ نشانی و شماره ی تلفن خودش را به مینا داد و از او خواهش کرد که حتما رشید را ببیند و از او بخواهد که 

 د به او نداد،ولی گفت:که سعی خودش را می کند.نامه ای برای مادرش بنویسد.مینا قول صد در ص

مه بانو پس از اینکه گوشی تلفن را گذاشت در خلوت و تنهایی گریه کرد.دلش خیلی گرفته بود.دیگر همه چیز 

برایش عادی شده بود .گویی هر چه می گذشت کمبود حسام را بیشتر احساس می کرد.روز به روز از حامد بیشتر 

گاهی از دیدن او چندشش می شد.دیگر به خودش و سالمتش هیچ توجهی نداشت.ورزش را بدش می آمد و حتی 

بکلی کنار گذاشته بود و دور پیاده روی های تفریحی را هم که گاه گاهی انجام می داد خط کشیده بود.بیشتر اوقات 

مری از چاقی متنفر و گریزان خود را در بستر می گذراند.تنبل شده بود و چاقی آرام آرام به سراغش می آمد.او که ع

بود،اکنون خودش به آن مبتال می شد.هر چه دلش می خواست بی محبا می خورد و می نوشید.روزهایی که دیر وقت 
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از بستر بلند می شد ،آن قدر حالت افسردگی و دلتنگی داشت که دلش می خواست ساعتها گریه کند.تمام تفریح و 

با امثال خودش بود.شبها مست و مدهوش،به خواب می رفت و صبحها سرگرمیش شب زنده داری و شب نشینی 

همچون انسانی روانی و افسرده از خواب بیدار می شد.کم کم از آینه ها فاصله می گرفت.هر روز که می گذشت 

بیشتر یاد رشید و خاطرات او می افتاد.بخصوص یک روز که تنها نشسته بود به یادش آمد که در میان بجه هایش 

ید از همه مهربانتر و حساس تر بود.به یادش آمد که رشید ،به تقلید از پدرش ،هر روز دسته گلی درست می کرد رش

و برای او می آورد.به یادش آمد که روزهای تولد او،رشید همواره هدیه ای را که خودش درست کرده بود به او می 

نگم ،مامان خوبم،خطاب می کرد.اما اکنون همان رشید داد.به یادش آمد هنگامی که رشید کوچک بود او را مامان قش

با همان احساس و مهربانیش وی را ترک کرده بو و نامی از او نمی برد.او در دنیای سیر می کرد که هنوز نمی دانست 

 چرا رشید ترکش کرده بود و دیگر حاضر نبود وی را ببیند.مه بانو ،با آنکه همه چیز داشت ،رشید را نداشت!

__________________ 

 فصل بیستم

مرجانه در کالس شبانه نام نویسی کرد. او قصد داشت هر طور شده بود دیپلمش را بگیرد.پس از آن روز هیچ گونه 

برخوردی با رشید نداشت،حتی شام و نهارش را هم در اتاق خودش و تنها می خورد.دیگر نمی توانست تحقیر و 

ف آنچه می پنداشت ،درس ها چندان مشکل و درک ناپذیر نبود .زمانی که طعنه های رشید را تحمل کند .بر خال

تصور می کرد مواد درسی سخت و فهمیدن آن دشوار است شاید هوش و حواسش جای دیگری بوده است.حاال هم 

بود،حاال هم با تمام وجودش به اشکان می اندیشید.اما به خاطر پسرش و به خاطر جوی که در آن زندگی می کرد 

الزم بود دست کم ظاهرش را تغییر می داد و به محیط کنونی خود هماهنگ می شد.برخالف تصورش ،پی برد مولود 

دختریست گرم و صمیمی.به کمک او در کالس شبانه اسم نوشت و به کمک او درس هایش را می خواند.مولود 

در دروسش بسیار موفق بود.وی حدودا همسن و سال مرجانه بود اما در سال اول دانشگاه درس می خواند و 

بعدازظهرها در موسسه ای که مخصوص آموزش کودکان استثنایی بود،دوره ی کوتاهی را شروع کرده بود.و این 

اواخر در آموزشگاهی که این گونه کودکان درس می خواندند کارآموزی می کرد.او با وجود اینکه تازه عروس بود و 

شمار می آمد هرگز احساس دلتنگی و افسردگی نمی کرد.با امید چشم به راه  دیدن جواد برایش بزرگترین آرزو به

 پیروزی سربازان ایرانی و پایان یافتن جنگ و بازگشت همیشگی شوهرش بود.

مولود پیوسته در حال فعالیت بود و مرجانه پس از دو جلسه مالقات با او احساس کرد دوستش دارد و می تواند به او 

د بیشتر وقتهایی که در خانه بود،به دنبال راستین می آمد،او را در آغوش می گرفت و به طبقه ی باال اعتماد کند.مولو

می برد.مولود نیز از اینکه رشید پدر واقعی کودک نیست هیچ اطالعی نداشت.به هر حال هر چه می گذشت روابط 

الوه بر کتابهای درسی خود،کتابهای دیگری آنها گرمتر و صمیمانه تر می شد.مرجانه ،به تقلید مولود سعی می کرد ع

نیز مطالعه کند و به معلومات خود بیفزاید.هرازگاهی مولود برای او کتابهای ساده و سرگرم کننده می آورد و او را 

 تشویق به خواندن آنها می کرد.

به  سیر سیر می کرد.او راراستین روزبه روز بزرگتر و شیرین تر و خواستنی تر می شد و مرجانه با دیدن او عرش را 

اندازه ی پدرش دوست داشت و آرزو می کرد که هر چه زودتر کودکش پدر واقعی خود را ببیند.بر اثر مرور زمان 

 از شدت کینه و نفرتش از رشید کاسته شده بود و تنفر پیشین جای خود را به سپاس و قدرشناسی درونی می داد.
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لخ و گزنده ی آن روز رشید به چه علت بوده و رفتار خشن و تند او چه دلیلی مرجانه کم کم می فهمید که حرفهای ت

داشته است.در نهایت هر چه بوده ،به خاطر خوبی و سعادت خودش بوده است.اما چون روی خوش از او نمی 

شید دید،همچنان ساکت و خاموش و بی اعتنا از کنارش می گذشت و هرگز کلمه ای میان آنان رد و بدل نمی شد.ر

نیز از دگرگونی یکباره ای که در وجود مرجانه پدید آمده بود،احساس شادی و پیروزی می کرد و از اینکه وی به 

درس و کتاب پناه برده بود و ساعتها بی ثمر و بی هدف بیکار و تنبل در گوشه ای نمی نشست و به فکرهای بیهوده 

دن می دید،بعمد راستین را از خانه بیرون می برد تا مشغول نمی شد خوشحال بود.وقتی او را مشغول درس خوان

 سروصدای بچه ش مزاحم درس خواندن او نشود و حواسش را پرت نکند.

اوقاتی که با راستین سپری می کرد نیز برایش دلچسب و گوارا بود.نرگس به پسرک یاد داده بود که رشید را بابا 

بابا می کردو به دنبال رشید می دوید و وقتی خسته می شد سرش خطاب کند و او با لحن شیرین و گرمش دایم بابا 

را بر روی شانه ی رشید می گذاشت و خودش را به او می چسباند.رشید در آن لحظات درک می کرد که چقدر این 

 کودک را دوست دارد و راستین چقدر همدم اوقات تنهایی و بی کسی اوست.

ار عادی خود را از سر گیرد،اما تصمیمش این نبود و برای روزی که زخمها رشید می توانست دیگر به جبهه نرود و ک

و دردهایش التیام یابد و بتواند راهی جبهه شود روزشماری می کرد.هنوز پایش کمی می لنگید.نمی توانست پایش را 

ود با درد صاف بر روی زمین بگذارد چون دردی وحشتناک تمام ستون فقراتش را به لرزه در می آورد.مجبور ب

 وجودش مدارا کند،همان طور که با خیلی چیزها کنار آمده بود.

دو ماه پس از آمدن رشید خبر رسید که جواد مجروح شده و به یکی از بیمارستان های تهران انتقال یافته است.مادر 

راه او و مولود به جوادبا چشمهای گریان و حال زار این خبر را به رشید رساند.رشید بدون کوچکترین فوت وقت،هم

بیمارستان رفتند.حال جواد از آنچه تصور می کردند بدتر بود.تمام بدنش را باندپیچی کرده بودند؛گویا سوخته 

بود.بدتر از همه اینکه یک پایش را هم بریده بودند.چشمها و نیمی از صورت و یکی از دستهایش آزاد بود.با زحمت 

بود و از ته گلو بیرون می آمد.رشید ترجیح داد خود را با مادر و همسرش می توانست حرف بزند.صدایش نیز گرفته 

تنها بگذارد و خودش از اتاق بیرون آمد.بدون شک جواد دیگر به جبهه برنمی گشت.بدون شک جواد دیگر نمی 

 توانست به پارک همیشگی خود برود و بدود.بدون شک او نمی توانست مثل گذشته ها وسط حیاط بایستد و میل

 بزند؛کاری که برایش سرگرم کننده ترین تفریحات محسوب می شد.

کمی بعد رشید متوجه ی مولود شد که باالی سرش ایستاده بود.او با لبخند به رشید گفت:جواد دوست اداره شما رو 

 ببینه.

ی شد و پیشانرشید بی درنگ به درون اتاق رفت.غیر از جواد سه مجروح دیگر هم در اتاق بستری بودند.رشید خم 

او را بوسید.جواد مثل همیشه می خندید و دندان های نامرتبش را به معرض نمایش می گذاشت.رشید متوجه شد که 

مادر و همسر جواد هر دو گریه کرده اند.پس از دقایقی جواد به آنان رو کرد و گفت:می شه چند دقیقه با رشید 

 تنهایی صحبت کنم؟و دوباره خندید.

شدند جواد با همان صدای ضعیفش گفت:رشید حالت خوبه؟زن و بچه ت چطورن؟و بدون اینکه به  وقتی که تنها

 رشید اجازه ی حرف زدن بدهد ادامه داد:می دونی چرا مادر و زنم گریه کردن؟

رشید بی درنگ گفت:خب طبیعیه،جواد آدم وقتی بچه و یا شوهرش رو این طور مجروح و باندپیچی شده ببینه گریه 

 ی گیره.اش م
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جواد گفت:نه اشتباه می کنی.اونها از چیزایی که تو تصورش رو می کنی گریه شون نگرفت.آخه رشید تو که می دونی 

 من دیگه یک پا بیشتر ندارم.

 رشید با بی اعتنایی گفت:خب که چی؟

ضرم کنه،من حا و جواد گفت:راستش من به مولود گفتم اگه براش سخته که با من،یعنی با یک مرد یک پا زندگی

 طالقش بدم و...بغض راه گلویش را بست و نتوانست به حرفش ادامه دهد.

رشید هم اشک در چشمهایش حلقه زد و گفت:تو دیوونه ای پسر،تو پاترو از دست ندادی ،بلکه مغزت رو از دست 

 دادی.

باید زندگی کنه،یعنی اون طور جواد که بغضش را قورت داده بود گفت:نه رشید راست می گم.مولود دختر جوونیه و 

که دلش می خواد باید زندگی کنه.من از اول یک پا نبودم که اون منو قبول کرد و زنم شد من دوتا پا داشتم.و حاال 

 هم بهش گفتم اگر مثل روزهای اول دوستم داره که هیچ،و گرنه تحمل کوچکترین سردی و بی اعتنایی اونو ندارم.

 لود چی جواب داد؟رشید با تردید پرسید:مو

 و جواد گفت:هیچی اونم حرف تو رو به من زد.گفت جواد تو مخت رو از دست دادی نه پات رو!

 

 

وقتی جواد از بیمارستان مرخص شد و به منزل آمد،رشید قصد رفتن به جبههه داشت.جواد با کمک چوب دستی راه 

ود.جواد در دانشکده تربیت بدنی درس خوانده و می رفت و راستین از دیدن او هم ترسیده و هم تعجب کرده ب

معلم ورزش بود از این رو شانه های پهن و ورزیده داشت.خودش می دانست که بیکار نمی ماند اما دیگر نمی 

توانست معلم ورزش باشد.مولود از آمدن شوهرش آن قدر خوشحال بود که نمی توانست شادی خود را پنهان 

نگاه می کرد.مولود از یک پا شدن شوهرش حتی کوچکترین ناراحتی و ناخرسندی ابراز کند.مرجانه با تعجب به او 

نمی کرد.مثل همیشه می رفت و می آمد و مشغول کار و فعالیت بود.روزی که رشید خداحافظی کرد و رفت،جواد نزد 

حساس تنهایی و یا نرگس و مرجانه آمد و گفت در غیاب رشید آماده ی هرگونه خدمت است و دیگر اینکه،مبادا ا

کمبودی داشته باشند.نرگس از رفتن رشید احساس دلتنگی کرد و پسرک که روز به روز بزرگتر و عاقلتر می شد تا 

 چند روز بهانه ی پدرش را می گرفت.

__________________ 

ه خبر مانده بود.برشید در راه جنوب دل توی دلش نبود.هیچ خبری از سعید نداشت و بیش از پنج شش ماه از او بی 

تقاضای خودش او را به گردان قبلی فرستادند.وی همینکه به قرارگاه رسید به دنبال سعید رفت اما او را نیافت.از 

دوستان و همرزمان قدیمش بیش از یکی دو نفر در آنجا نبودند.با کمال تاسف خبر شهادت خیلی از همرزمانش را 

ی است که به ماموریت جنگی رفته و همه ی ما منتظر و نگران هستیم که شنید و کسی به او گفت که سعید چند روز

 به سالمت برگردد.

انتظار رشید تا دو سه روز دیگر ادامه یافت و نیمه شب بود که صدای آشنایش را شنید.صدای سعید بود که با لهجه 

 ی شیرین خودش می گفت:به به رشید خان کی اومدی؟

را دید که کثیف و گل آلود بود با صورت و دستهایش که کثیف و سیاهرنگ بودند.لباس رشید از خواب پرید و سعید 

تنش،لباس رزمش،لباس ایثار و از خود گذشتگی که به تن داشت تکه و پاره و چرک بود.رشید مشتاقانه سعید را در 
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ت بال گرمی را نداشآغوش گرفت و صورتش را نه یکبار بلکه بارها و بارها بوسید.سعید که انتظار چنین استق

 گفت:راستش رشید خان،بعد از خوش آمدگویی عراقیها توقع این خوش آمدگویی را نداشتم.

شرمنده شده بود و قطره های اشک در گوشه های چشمانش دیده می شد.رشید گفت:نه به خاطر اینکه جون منو 

 رزوی دیدنت رو داشتم.نجات دادی،نه فقط به خاطر وجودت و معرفتت ،دلم برات تنگ شده بود و آ

ساعتی بعد که سعید سروتنی به آب زده و خود را شسته بود با لباس تر و تمیز و نو در کنار سفره ی صبحانه به 

خواب رفت.خدا می دانست که چند روز و چند شب بیداری کشیده و نخوابیده بود.رشید او را بیدار نکرد و سعید تا 

ه هنوز در خواب ناز بود ،از ستادعملیاتی خبر رسید که سعید تبریزی به خاطر بعدازظهر آن روز خوابید.هنگامی ک

شجاعت و انجام دادن توفیق آمیز ماموریتش ارتقای درجه گرفته است و می تواند از فردای آن روز از مرخصی یک 

ندند و او را ک ماهه ای استفاده کند.دوستانش برای اینکه سربه سرش بگذارند و غافلگیرش کنند درجه های لباس

درجه های جدیدش را به جای آنها قرار دادند.پس از انتظار بسیار که سعید از خواب بیدار شد همگی برایش دست 

زدند و هورا کشیدند و موفقیتش را تبریک گفتند.اما هر چه صبر کردند ،که سعید متوجه ی سردوشی هایش شود 

ا برایش گفت.:سعید جان،وقتی خواب بودی بچه ها درجه ی تو را ،فایده ای نداشت سرانجام رشید با خنده موضوع ر

 بادرجه ی جدیدی که گرفتی عوض کردند چطور نفهمیدی؟

سعید به لباس تن و پیراهنی که کنارش گذاشته بودند نگاهی کرد و گفت :واال من درجه مرجه سرم نمی شه،همین 

مالیدم و نگذاشتم بیشتر از این به خاک مملکتم وارد قدر که پوزه ی این عراقی های کثیف و بیشرف رو به خاک 

 بشن ،خوشحالم.

یکی از بچه ها به شوخی گفت:این حرفها چیه که می زنی اگه همین طوری پیش بری و درجه بگیری می شی وزیر 

 جنگ.

ن و امثال م سعید خندید و گفت:اگه این طور باشه ،ما یک میلیون وزیر جنگ داریم اما خوبه همتون بدونین که من

که بی محابا می جنگیم و از هیچ چیزی نمی ترسیم می تونیم این خاک رو از دست دشمن نجات بدیم.ما برای دین و 

مملکتمون می جنگیم،ما پست و مقام نمی خواهیم،ما تریبون و بلنگو الزم نداریم که حرف بزنیم و سخنرانی منیم.ما 

ریم همین!همه ی بچه ها برایش دست زدند و فردای آن روز او را با عمل می کنیم و با عمل خودمون نتیجه می گی

 سالم و صلوات راهی تهران کردند.

رشید به اندازه ی خود سعید از توفیق او خوشحال بود.از اینکه پس از ماهها انتظار،مادرش را می بیند و او را نیز شاد 

س می کرد که به دلیل نقص پایش کارایی و چابکی می کند خوشحال بود .رشید هر چند در جبهه بود ،خودش احسا

گذشته را ندارد.احساس می کرد که دوستانش چطور محتاطانه مراعات حالش را می کنند و فرمانده اش نیز رفتار 

توام با احیاط با او دارد.هیچ کس نمی خواست او احساس ناتوانی و دلشکستگی کند اما رشید احساس می کرد و کامال 

د که بازیش میدهند.مثل بازیکن ذخیره او را کنار گذاشته بودند تا در وقت مضیقه و ناچاری از وی استفاده فهمیده بو

کنند.احساس سربار بودن و بی ثمر بودن می کرد .تصمیم گرفت چند ماهی در آنجا بماند و اگر وضعش بهتر 

 نشد،برای همیشه صحنه ی جنگ را ترک کند.

به ظاهر چاقتر و سرحالتر شده بود او می گفت یک ماه تمام غذاهای مادرش را وقتی سعید از مرخصی برگشت،

خورده و خواهرش او را تر و خشک می کرده است.چندین بار هم به باشگاه سر زده و به تمرین کشتی پرداخته 

 شادی بود.آنقدر خوشحال بود که چشمانش هم می خندید.رشید او را مظهر تندرستی و سرزندگی می دانست و از
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درونی و خنده هایی که همواره بر لب داشت لذت می برد.سعید چند شیشه پر از مربای دست پخت مادرش را هم 

 آورده بود که در همان یکی دو روز اول تمام شد.

فصل باران بود.بارانهای سیل آسا و طوالنی امانش را بریده بود،به نظر می رسید عملیات در زمین های لیز و گل آلود 

شکلتر باشد .قرار بود در چند روز آینده به حمله ی بزرگی دست بزنند.دوباره دل در سینه ها می تپید .اضطراب و م

شور عجیبی در میان بچه ها به چشم می خورد.هنوز روز و ساعت حمله مشخص نشده بود،و یا دست کم به بچه 

جام می گیرد.رشید تصمیم داشت هر طور است نگفته بودند.اما همگی می دانستند که حمله در چند روز آینده ان

دراین عملیات شرکت کند.هر چند بار اولش نبود،باز هم دلش می تپید و نگران و هیجانزده بود.سعید،گرچه مثل 

همیشه می خندید و با همه حرف می زد،او هم چندان آرام و بدون دغدغه ی خاطر نبود سرانجام همگی فهمیدند که 

ساعت دوازده آغاز می شود.بچه ها دو نفر دونفر یا چند تا چندتا دور هم نشسته بودند و  عملیات شب هنگام،در

صحبت می کردند.چگونگی شروع حمله و پایان آن کامال برایشان شرح داده شد و چند ساعتی بیشتر به شروع آن 

 نمانده بود.

 ان یک...سعید که با لذت فراوان چایی می نوشید به رشید رو کرد .و گفت:رشید خ

 رشید عصبانی شد و گفت:خان و زهر مار .

 سعید خندید و گفت:ببخشید،رشید جان،یک خواهشی ازت داشتم.

 رشید گفت:تو دستور بده ،خواهش چیه؟

 سعید دوباره شرمنده شد و اشک در چشمانش حلقه زد و گفت:دیگه خجالتم نده گوش کن ببین چی می گم.

 داد:انشااهلل هر دوتایی از این حمله جون سالم به در می بریم .اما اگر من....رشید اطاعت کرد و سعید ادمه 

 رشید به میان کالمش دوید و گفت:نفوس بد نزن،تو باید زنده بمانی.

 سعید بی حوصله شد و گفت:تو رو خدا وسط حرفم ندو تا آخرش گوش کن بعد حرف بزن.

 ید شدم...رشید دیگر حرفی نزد و سعید گفت:اما اگر من شه

سخنش مثل تیر در قلب رشید فرو رفت اما حرفی نزد .اگر من شهید شدم ،دستی باال کن و خواهرم رو شوهر بده 

.اوال طفلی خیلی تنهاست امسال،سال دومی که قراره کنکور بده ،سال قبل رد شد یعنی راستش قبول شد،توی 

 دم،حاال قراره برای سراسری بخونه تا ببینم چی می شه!دانشگاه آزاد قبول شد اما من پول نداشتم شهریه اش رو ب

رشید سکوتکرد .گلویش گرفته بود و نمیی توانست حرف بزند سعید چون سکوت او را دید،گفت:حاال تو وصیتت را 

بکن.اگه من زنده ماندم برات انجام میدم.چشمهای رشید پر از اشک شد.چه وصیتی داشت که بکند؟به سعید چه 

سر استیصال نگاهی به او انداخت و ساکت ماند.و سعید دیگر اصرار نکرد .حدس زده بود که دوستش بگوید ؟از 

 خوش ندارد در این مورد چیزی بگوید.

__________________ 

ساعتهای آخر خیلی کند می گذشت تمام قرارگاه را صدای بلند سربازان که شعار می دادند و فریاد می زدند،پر 

ان سکوت شد و در دقایق آخر کوچکترین صدایی؛بجز ریزش باران به گوش نمی رسید.سرانجام کرده بود و ناگه

دستور حمله صادر شد.رزمندگان و سربازان در تاریکی محض،زیر باران سیل آسای جنوب و درون گل و الیی که تا 

وباره صدای رعد آسای زانو را فرا می گرفت،عملیات قهرمانه و شجاعانه ی خود را شروع کردند.در یک لحظه د

اسلحه ها و تفنگهایشان به هوا برخاست.صدای انفجار نارنجکها و مین ها به گوش رسید.دیگر کسی جز به هدفش به 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 0  

 

چیز دیگری فکر نمی کرد.همگی به قصد فتح و پیروزی پیش می رفتند و کوچکترین ترسی از هیچ چیز و هیچ کس 

 نداشتند.

و دشمن را غافلگیر کردند یکی از عملیاتی که باز هم با پیروزی به انجام  آنان تا نزدیکیهای صبح جنگیدند

رسید.رشید نیز با وجود درد پایش بی محابا جلو رفته بود.باورش نمی شد که سالم مانده است.اطرافش تا چشم کار 

انسان به خاک و خون می کرد افراد مجروح بی جان افتاده بود،چه از سربازان ایرانی و چه عراقی.از دیدن این همه 

درغلتیده سرش به دوران افتاده بود.کم کم سپیده زد.باران هنوز می بارید و سر تا پای او و همرزمانش خیس خیس 

 بود.

رشید همینکه متوجه شد عملیات به پایان رسیده است و خطری در پیش نیست،بپا خاست و بی اختیار فریاد 

 می شنوی؟سعید جان کجایی؟ زد:سعید،سعید جان کجایی؟سعید صدای منو

اما پاسخی نشنید.افراد گروه نجات دست به کار شده بودند و مجروحان را برای انتقال به بیمارستان به سوی 

آمبوالنسها می بردند.رشید هیچ چیز نمی فهمید.مثل دیوانه ها از باالی سر کسانی که بر روی زمین افتاده بودند رد 

یکی دو نفر از همقطارانش که خسته و بیجان در گوشه ای افتاده بودند با تعجب  می شد و سعید را صدا می زد.

نگاهش کردند.فرمانده شان هم در این عملیات شهید شده بود.رشید دیگر کم کم از یافتن سعید ناامید شده بود که 

 اس بیا،اینجاست. ناگهان یکی از افراد گروه نجات او را صدا زد و گفت:رشید،رشید بیا ،سعید اینجاست.زنده

رشید که سر از پا نمی شناخت به سوی او رفت.سعید به پشت روی گل و الی افتاده بود و جوی خونی از زیرش روان 

 بود.او با دیدن رشید به زور لبخندی زد و گفت:رشید جان خدا رو شکر تو سالمی.

وانش گذاشت و گفت:سعید،تو چطوری رشید دوباره گریه اش گرفت.خم شد سر سعید را بلند کرد و بر روی زان

 خوبی؟کجات زخمی شده؟

در این هنگام دو نفر با چابکی تمام او را بر روی برانکار گذاشتند و به سوی آمبوالنس بردند.رشید ،با زحمت زیاد به 

د.سعید را ندنبالشان روان شد.آمبوالنسها پر بود ،پس بناچار می بایستی از وسیله ی نقلیه ی دیگری استفاده می کرد

 در پناهگاهی قرار دادند تا زمانی که وسیله ای پیدا شود از ریزش باران در امان باشد.

 رشید در پهلویش نشست .نمی دانست به او چه بگوید.دوباره پرسید:سعید خوبی؟کجات درد می کنه؟

گونی که زمانی به گل سعید نمی توانست حرف بزند.نفسش به زور باال می آمد و پایین می رفت.صورتش ،صورتی

گلهای سرخ و به طراوت بهار بود سفید و بی رنگ شده بود.نمی خندید.لبهایش ،لبهایی که زمانی به خنده گشوده می 

شد و تمامی لبهای دیگر را به خنده وامی داشت،سرد و کبود شده و از همدیگر بازمانده بودند.چشمهایش فچشمهایی 

 می تابید اکنون نیمه باز و بی حالت بود و مات و بی هدف به رشید خیره مانده بود.که زمانی نور امید و نشاط از آن 

رشید احساس کرد که سعید در حال پرواز است.او احساس کرد که سعید در حال ترک دنیای مادی و تمام متعلقات 

سعید جان آن است.رشید احساس کرد که دیگر نور زندگی از چهره ی سعید نمی تابد.رشید دوباره گفت:

 ،خوبی؟حرف بزن.

سعید بسختی سرش را به سوی او چرخاند و گفت:رشید خان!خوبم،خیلی خوبم.هیچ وقت به این خوبی 

نبودم.چشمهایش به صورت رشید خیره ماند و برای همیشه با او و زندگی پرافتخارش بدرود گفت.رشید چشمهای 

 مانش روان شد.رشید را بست ،نعره ای از جگر برکشید و سیل اشک از چش
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جسد سعید را به تهران فرستادند و رشید را مامور کردند که خبر شهادت او را به مادرش اطالع دهد.اگر به او 

ماموریت می دادند که به منطقه ای پر از مین وارد شود برایش راحت تر بود تا اینکه خبر شهادت سعید را به مادرش 

انه رسید به مرده ای می مانست که فقط راه می رود.شب را هر طور بود به بدهد.تمام راه را گریه کرد .وقتی به خ

 صبح رساند و صبح با پیراهن سیاه و حال زار راهی خانه ی مادر سعید شد.

چه در سرش می گذشت خدا می دانست.از خودش و از هر چه در اطرافش بود نفرت داشت.محیط دور و بر آزارش 

می داشت.از خودش می پرسد برای چه زنده ام؟به چه درد می خورم؟سعید با آن همه  می داد.قدمهایش را به زور بر

شجاعت و از خودگذشتگی که داشت شهید شد من چرا زنده بمانم؟هذیان وار با خودش تکرار می کرد:من چرا باید 

دارم،تن زنده بمانم که راحت بخورم و بخوابم؟ثمره ی شهادت او چرا باید نصیب من شود؟من که لیاقت ن

پرورم.خودم را از مهلکه دور نگه داشته و زنده ام و شعار داده ام.من چرا باید زنده بمانم و راحت زندگی کنم؟سرش 

 را به تیر برق تکیه داد و به همان حال ایستاد.دلش نمی خواست ماموریتی را که به او محول کرده ودند انجام دهد.

سن جلو آمد و پرسید:پسرم حالت خوبه؟می خوای آبی ،نوشابه ای برات چند نفری با تعجب نگاهش کردند.خانمی م

 بگیرم؟

رشید نگاه مات و بی حالش را به او دوخت.زن کمی ترسید و خیلی آرام از او دور شد.دوباره به راه افتاد .سوار 

 ید.نامه ای در جیباتوبوس شد و پس از دقایق طوالنی که برای رشید به درازای سالها بود به در خانه ی سعید رش

داشت که باید آن را به مادر سعید می داد.با تردید و دودلی در زد.مثل دفعه ی قبل صدای دمپایی های مادر سعید 

در حیاط به گوش رسیدو سپس در باز شد.زن بیچاره همینکه رشید را با پیراهن مشکی دید رنگش پرید.رشید سالم 

الل شده است.چشمهای مادر سعید ناگهان پر از اشک شد و کرد و خواست حرفی بزند اما احساس کرد 

 گفت:پسرم،پس جعبه ی شیرینیت کو؟چه خبری برام آوردی که با لباس سیاه اومدی؟

رشید نامه را از جیب در آورد و به او داد.مادر سعید نامه را گرفت و با دست بر سرش کوفت.سیل اشک از 

 د؛سعیدم،پسرم،پاره تنم،از دستم رفت.روشنی زندگیم از دستم رفت.چشمهایش سرازیر شد و شیون و زاری سر دا

به صدای شیون و گریه اش ،دخترش سارا سراسیمه از اتاق بیرون آمد و وقتی رشید و مادرش را به آن وضع دید به 

ذارد .در گموضوع پی برد و او هم شروع به گریه و زاری کرد.رشید دید صالح نیست که آنان را با این وضعیت تنها ب

 را بست و مادر سعید را که بر روی زمین نشسته بود و زار می زد بلند کرد و به اتاق برد.

به صدای آنان همسایه ها یکی یکی جمع شدند.رشید به محض اینکه وارد اتاق شد،چشمش به متکاهای سفید و 

ا اهایی که دیگر سر سعید بر روی آنهبزرگی افتاد که گوشه ای اتاق بر روی پتو در کنار هم گذاشته شده بود.متک

قرار نمی گرفت و بوی پودر رختشویی آن به مشامش نمی رسید.حالش دگرگون شد.حال و روز او هم کم از مادر و 

خواهر سعید نبود.گوشه ای نشست و تا می توانست همراه آنان گریه کرد.نزدیک به یک ساعت بعد عموها و زن 

ش رسیدند.رشید یاد خاطرات سعید افتاد .احساس کرد هر چه در آنجا بیشتر بماند عموها و دیگر افراد قوم و خوی

دیوانه تر می شود.هر چه به او اصرار کردند که دست کم یک استکان چای بخورد قبول نکرد.این چای که درون 

ت نه می توانسقوری چینی سفید روی سماور تمیز و براق مادر سعید دم کشیده بود به مذاق خوش نمی آمد،او چگو

 از آن بنوشد؟به هر زحمتی بود بلند شد لنگان لنگان از اتاق بیرون رفت،کفشهایش را پوشید و به خیابان زد.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 2  

 

در مراسم خاکسپاری سعید غیر از رشید و نرگس و مرجانه،جواد و خانواده اش و نیز عماد و پدر و مادرش هم 

دو عکس بزرگی از او را هم بر باالی مزارش گذاشتند.مادر شرکت کردند.سعید را در قطعه ی شهدا به خاک سپردن

 سعید به رشید گفت:پای رفتن به خونه ای رو که دیگه پسرم در اونجا رفت و آمد نمی کند،ندارم.

تا چند روز پس از دفن سعید،رشید مرتب به خانه ی آنان سر می زد.اواخر زمستان بود و عید نزدیک می شد.کبری 

ر روز اول عید به دیدن مادر سعید برود.دلش می خواست هر طور شده کمکی به او کند و از خانم قصد داشت د

 کابوس تنهایی و بی همدمیش نجاتش دهد.

رشید هنوز افسرده و دلتنگ بود.پسر کوچولویش هم فهمیده بود که پدرش حال و روز درستی ندارد.رشید ساعتها 

به فکر فرو می رفت.یک روز صبح که مثل همیشه در حیاط قدم  در حیاط و کنار باغچه ی کوچک آن می نشست و

می زد چشمش به تراس و به گلدانهای شمعدانی کبری خانم افتاد.گلهای شمعدانی قرمز و کوچک لبخند می زدند.بی 

 اختیار یاد خنده های سعید افتاد و سرش را پایین انداخت.

__________________ 

 فصل بیست و یکم

ازدواج مه بانو و حامد می گذشت.در این سه سال تغییرات زیادی در زندگی آنان به وجود آمده سه سال از 

بود.نخست اینکه،حامد و مه بانو همچون دو بیگانه و چه بسا دو دشمن همدیگر را تحمل می کردند.شاهین پسر 

معاشرتهاو عیاشی های بی کوچک مه بانو آنان را ترک کرده و زندگی مجردی را ترجیح داده بود.اشکان پس از 

شمار به اصرار مه بانو تن به ازدواج دیگری داده بود که آن هم به جدایی و طالق انجامید.شعله دختر حامد،همچنان 

با شوهر سیاهپوستش زندگی می کرد و صاحب یک دختر دورگه ی بانمک شده بود.سام هم ازدواج کرده اما هنوز 

ایی بود.اما بدتر از همه وضع سحرانگیز بود.مادرش از ایران آمده و مدتی نزد او بچه دار نشده بود.زن او نیز امریک

مانده و به وی اصرار کرده بود که به ایران برگردد،زیرا نگران سحرانگیز و وضع روحی او بود.اما سحرانگیز روی 

ش به وضع روحی بدتری بازگشت به ایران را نداشت و از اقوام و دوستانش خجالت می کشید.او پس از رفتن مادر

دچار شد به طوری که به اجبار در یک بیمارستان روانی بستریش کردند.سحرانگیز وضعیت مالی خوبی داشت و از 

اینکه خانه و زندگیش به دست مه بانو افتاده بود چندان رنج نمی برد،بلکه عمل مه بانو و شوهرش او را دیوانه کرده 

قاب دوستی سر پیری او را بی شوهر و بی یار کرده بود و دیگر اینکه شوهرش پس بود.این امر که مه بانو در پشت ن

از بیست و چند سال زندگی عاشق زنی شود که سالهای سال با هم مثل خواهر و برادر بودند و معاشرت داشتند.پس 

هند،اما همان از اینکه از بیمارستان مرخص شد دوستانش سعی کردند اطرافش را بگیرند و از تنهایی نجاتش د

دوستان هم خبرآور زندگی مه بانو و خوشگذرانی هایش بودند.از این رو روز به روز کینه ی بیشتری در قلب 

 سحرانگیز تلنبار می شد.

حال و روز حامد هم کم از همسر سابقش نبود.اما او هم از ترس مه بانو هم از ترس آبرویش حرفی نمی زد.حامد می 

از او طالق بگیرد وضعش بدتر می شود.بنابراین با تمام تحقیرها و توهین های او می ساخت و دانست که اگر مه بانو 

کالمی بر لب نمی آورد.او حتی برای یک بار هم به دیدن سحرانگیز نرفته بود.تمام اخبار بیماری او را سام به پدرش 

ام چیزی به روی خودشان نمی می گفت.مه بانو هم بیش و کم از وضعیت زندگی او اطالع داشت اما هیچ کد

آوردند.هر کس مه بانو را می دید از تغییر خاصی که در این چند ساله کرده بود،وحشت می کرد.چاق شدن بیش از 

اندازه ،غبغب آویزان زیر چانه اش و پف زیر چشمهایش او را به موجودی دیگر تبدیل کرده بود که کوچکترین 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – به لطافت باران عشقی 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 3  

 

و دیده نمی شد.وی اغلب اوقات خود را درون لباسهای گشاد و استتاری پنهان اثری از زیبایی و ظرافت گذشته در ا

می کرد.دامنهای بلند و گشاد و بلوزهایی می پوشید که گوشتهای اضافی او را نشان نمی داد.وقتی به کمد لباسهایش 

دیدن او حالت تهوع نگاه می کرد،به رویاهای دور و درازی فرو می رفت که گویی هرگز وجود نداشته است.حامد از 

پیدا می کرد و مه بانو هم از دیدن حامد به همان حالت دچار می شد.اما در هر حال به حامد احتیاج داشت.هر چند 

تعداد زیادی خدمتکار دور و برش می پلکید حامد شوهر او بود و در هر کاری که داشت با او راحت تر بود.بخصوص 

 و حامد چاره ای جز اطاعت نداشت.که نبض مالی خانواده در دست او بود 

مه بانو با اینکه خودش تا خرخره در شب زنده داری ها و خوشگذرانی ها فرو رفته بود و اگر چه هر شب از شدت 

خوردن اشربه و اغذیه به حالت اغما فرو می رفت اشکان را به این دلیل که زندگی بی بند و باری داشت ،تقبیح می 

ن وضع پسرهایش بود و می ترسید عاقبت اشکان الکلی و یا معتاد شود.دلش می خواست او کرد.او در هر حال نگرا

زنی بگیرد که برایش بچه بیاورد و او را پایبند خانه و زندگی کند.از سوی دیگر،پسر کوچکش شاهین از او جدا شده 

ت که او هم درس نمی خواند و با بود و در آپارتمانی که مه بانو برایش خریده بود زندگی می کرد.مه بانو می دانس

دوستانش دایم در حال وقت گذرانی و سیگار کشیدن است.از رشید هم خبر درست و حسابی نداشت.اما محض 

احتیاط رابطه اش را با مینا حفظ کرده بود.مینا به مه بانو گفته بود که به محل کار رشید رفته اما او را پیدا نکرده 

شید به جبهه رفته است .این حرف به نظر مه بانو دروغ محض بود.رشید و جبهه؟مگر است.به او گفته بودند که ر

 امکان دارد.بی تردید مینا این حرف را زده بود که او را بیشتر ناراحت کند.

در آخرین تماسی که مه بانو با خواهر شوهرش گرفت مینا به او گفت که نشانی و شماره ی تلفن مه بانو را به یکی از 

ران رشید داده است تا هر وقت او را دیدند،به دستش برسانند.مه بانو باز هم باور نکرد.هرچه فکر می کرد نمی همکا

دانست از چه راهی می تواند رشید را پیدا کند.سرانجام روزی دوباره به مینا زنگ زد و ضمن حال و احوال گفت:مینا 

 مه داده.جان،متشکرم که نشونی منو به دست رشید رسوندی،برام نا

مینا که موضوع برایش چندان مهم نبود و نمی دانست که رشید واقعا از خانواده اش بریده است،باور کرد و 

 گفت:خب،خدا رو شکر.حاال دیدی من ماموریتم رو خوب انجام دادم؟

 ن قدرمه بانو خوشحال از اینکه تیرش به هدف خورده است گفت:خواستم تشکر کنم،اما مینا جان این رشید او

بدخطه که من نمی تونم نشونی پستی رو که پشت پاکت نوشته بخونم.یعنی راستش از بس که نامه توی راه بوده،به 

 قدری چرک و کهنه شده که خط پشت پاکت خوانا نیست.

مینا گفت:واال من نشونی پستی اونو نمی دونم فقط می دونم که توی اداره ی...وابسته به وزارت برق کار می 

 همون که توی خیابان جمهوریه!کنه.

 مه بانو گفت:چی جمهوری؟

 و مینا پاسخ داد:آره جمهوری ،آخه اسم خیابونها عوض شده.

مه بانو پس از اینکه تلفن را قطع کرد خوشحال بود که دست کم یک نشانی گرچه چندان صحیح و درست نبود از 

لدش بود و دلش می خواست با روحیه ی بهتری پسرش به دستش رسیده است.بخصوص که هفته ی آینده روز تو

چشن پنجاهمین سال تولدش را جشن بگیرد.دالرام به او گفته بود که باید نیم قرن زندگیش را جشنی مفصل و 

 بزرگ بگیرد و از دوست و دشمن همه را دعوت کند.
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جلو دوستان و آشنایان باید سنگ  مه بانو از مدتها پیش در تدارک این میهمانی بود.او به حامد گوشزد کرده بود که

تمام بگذارد و خودش لباس بلند و عبایی شکلی سفارش داده بود که آن شب بپوشد.او بتازگی برای خودش 

انگشتری گرانبها خریده بود که نگین برلیان آن از بزرگی و درشتی روی دستش مسخره جلوه می کرد.می خواست 

آن به انگشت کند.چیزی که عالوه بر موضو.عات دیگر نگرانش کرده ان را،به قول خودش به کوری چشم این و 

بود،سرگیجه هایی بود که گهگاه به سراغش می آمد.او هرگز حوصله ی بیماری و دکتر و دوا را نداشت و برای 

سرگیجه هایش هم بهانه های مختلفی می تراشید.مه بانو برای پنجاهمین سال تولدش بیش از صدنفر میهمان دعوت 

رده و شام را به یکی از رستورانهای سطح باال و گران سفارش داده بود.یک کیک پنج طبقه هم که روی هر حلقه ده ک

شمع قرار داشت،جزو غذاهای سفارش داده بود که می بایستی سر ساعت معین آن را به در خانه تحویل دهند.مه 

ها را یک هفته قبل برای همه فرستاد.خودش می بانو برای اینکه سنگ تمام بگذارد کارت دعوت هم چاپ کرد و آن

دانست که همه برای او گل می آورند و از تصور دیدن صد سبد گل در اطراف خود غرق شعف می شد.با خودش 

 فکر می کرد اگر حسام زنده بود و رشید هم در کنارشان زندگی می کرد،دیگر غمی نداشت.

ناراحتی تنفر نمی کرد بلکه با روی خوش پذیرای او می شد،ولی  مه بانو هرگز از آمدن سام به خانه اش احساس

هرگز حال مادرش را از او نمی پرسید.سام اوایل دل خوشی از رویارویی با او نداشت اما کم کم به این موضوع عادت 

ش را کرد و چون برای پیدا کردن پدرش سر راست ترین راه،راه خانه ی او بود،هرازگاهی به آنجا می رفت و پدر

می دید و مشکلش را که بیشتر وقتها مشکل مادی بود به کمک او حل می کرد.در همین رفت و آمدها بود که مه بانو 

 کارت دعوتی هم برای سام و همسرش داد تا در جشن تولدش شرکت کنند.

 سام این خبر را به گوش مادرش رساند.

__________________ 

اند.سحرانگیز که خودش سن و سالی در حدود مه بانو داشت،از تنهایی و بی سام این خبر را به گوش مادرش رس

کسی خودش گریه اش گرفت.آن قدر که از حامد نفرت داشت،از مه بانو متنفر نبود.پسرش به او گفته بود :مامان مه 

شده  استخوانیبانو اندازهی خرس شده اگر اونو ببینی نمی شناسی.اما برای سحرانگیز که وزن کم کرده و خشک و 

بود نهچاقی مه بانو اهمیت داشت ،نه الغری خودش.او مدتها بود که به انتقام از حامد می اندیشید.مدتها بود نقشه می 

کشید به ترتیبی بی وفایی هاو خیانتهای شوهر سابقش را تالفی کند.اما هر چه فکر می کرد عقلش به جایی نمی 

ابر تلویزیون می نشست و سیگار می کشید.مدتها بود که اشتهای خود را از رسید.ساعتهای طوالنی بر روی مبل در بر

دست داده بود و به جای هر غذایی ،قهوه و چای می نوشید.هر شب تا دیر وقت بیدار می ماند و خودش را با مشروب 

 سرگرم می کرد.دیگر برایش مطرح نبود که چگونه زندگی کند.خانه و زندگیش را خاک و کثافت گرفته

بود.خدمتکارش را بیرون کرده بود تا کسی مزاحم تنهاییش نشود.اگهرازگاهی بعضی از دوستانش به او سر نمی 

زدند،حتی حمام هم نمی رفت.از استحمام وحشت داشت و آن را کاری شاق می دانست.احساس پاکباختگی تا مغز 

داد آتش گرفت و با خودش گفت:زنیکه استخوانش را می سوزاند.وقتی سام کارت دعوت مه بانو را به او نشان 

 خجالت نمی کشه،ادای دختر بچه ها رو در میاره چقدر دلم می خواد میهمونیش به هم بخوره!

سحرانگیز به فکر فرو رفت.تا کی می بایست خود را تنها بی کس در این آپارتمان حبس کند؟به چه دلیل تا آن 

ای را که به او و فرزندانش تعلق داشت تصاحب کند؟چرا باید حامد و لحظه ساکت نشسته و اجازه دبود مه بانو خانه 

مه بانو هر روز میهمانی بدهند و به مسافرتهای جورواجور بروند و خوش بگذرانندو خبر خوشانی هایشان او را دیوانه 
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رفت گ کند و بچزاند؟باید کاری می کرد،دست روی دست گذاشتن و آه کشیدن چیزی رو عوض نمی کند.او تصمیم

بدون اینکه در این باره به کسی حرفی بزند،بنشیند و تدبیری عاجل بیندیشد و تصمیم خود را به مرحله ی اجرا در 

آورد.پس از گذشت چند سال اگر می توانست ضرب شستی به مه بانو نشان دهد خیالش راحت می شد و در ضمن 

حت زندگی کند و به ریش او و بچه هیش بخندد.تا روز تولد مه بانو هم می فهمید که بعد از این نمی تواند با خیال را

 مه بانو بیش از پنج شش روزی وقت داشت.

اما مه بانو ،فارغ از تمام مشکالت زن سابق همسرش،همچنان مشغول رتق و فتق امور مربوط به میهمانی بزرگی بود 

ماری می کرد هنوز نمی دانست چه که می خواست برپا کند.دالرام که برای جشن تولد خواهر کوچکش لحظه ش

هدیه ای برای او بگیرد و وقتی موضوع را با بهبودی در میان گذاشت او پوزخندی زد و گفت:بس کن زن ،چه 

 کادویی،چه تولدی؟شماها هم مسخره اش را در آوردین.

د براش یک چیزی دالرام براق شد و گفت:چرا؟مگه چه کار کردیم که مسخره باشیم،خب تولد خواهرمه،من هم بای

 بخرم.

 بهبودی با بی حوصلگی گفت:خب براش گل بخر،بچه که نیست براش کادو بخری.پنجاه سالشه!

دالرام که در حرفهای شوهرش نیشی احساس می کرد گفت:تو چی می گی که شصت سالته؟یعنی تو خیال کردی 

 جوونی؟

 ال صد سالمه،خوب شد؟بهبودی که از روی تاسف سرش را تکان می داد گفت:باشه من اص

اما دالرام که ول کن نبود و کوتاه نمی آمد،در پاسخش گفت:از بس آدم بدجنسی هستی،قیافه ت هم صد ساله نشون 

 می ده.خدا به داد من بیچاره برسه که توی سی چهل سال گذشته چه چیزها از دست تو کشیدم!

صورتش گرفت و وانمود کرد که مشغول خواندن آن بهبودی ادامه ی بحث را صالح ندید روزنامه را در برابر 

است.دالرام هم تصمیم گرفت به لج شوهرش هم که شده کادویی ارزنده ای برای مه بانو بخرد و خرج هنگفتی روی 

 دست شوهرش بگذارد.

نجا آمه بانو که از دو شرکت خانه سازی و برج سازی پول خوبی نصیبش می شد،هیچ گونه دغدغه ی مالی نداشت.تا 

که می توانست از حامد می گرفت و وقتی او پول نمی داد از کیسه ی خودش خرج می کرد.برای هدیه ی تولدش 

چندان چشمداشتی از شوهرش نداشت،چون می دانست توانایی مالی چندانی ندارد.برای پذیرایی از دوستانش از 

ده بود که همه را به تعجب می انداخت و بی شیر مرغ تا جون آدمیزاد سفارش داده بود.آن قدر تهیه و تدارک دی

شک بعضیها او را تازه به دوران رسیده و نوکیسه قلمداد می کردند.ظروفی که انتخاب کرده بود همگی نقره و 

 یکدست بود .چینی های مارک دار و به تعداد بی شمار بر روی میز پخش شده بود.

خونش را می خورد و با خودش فکر می کرد مه بانو هر چه سنش حامد که از این زیاده روی به تنگ آمده بود خون 

باالتر می رود،از کارایی مغزش کاسته می شود.به اشکان و شاهین هم دستور اکید داده بود که حتما در تولد 

 مادرشان شرکت کنند.

شیده و د و بلند پوسرانجام شب موعود برای مه بانو فرا رسید.او لباس عبایی براق مشکی رنگی با آستینهای گشا

صندلهای راحت و پاشنه کوتاهی به پا کرده بود که سنگینی وزنش را تحمل کند.موهایش را مثل همیشه ،مثل دوران 

جوانیش حلقه حلقه به پشت ریخته بود،اما دریغا که هیچ تناسبی با هیکل و سنش نداشت.از جواهرات گرانبها و 

 و با حرکت دایم دست آنها را به رخ این و آن می کشید. انگشتر برلیان خود نیز استفاده کرده بود
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میهمانان یکی پس از دیگری وارد شدند.همگی از دیدن میز بزرگی که برای پیش غذا چیده شده بود و انواع و اقسام 

غذاهای دریایی بر روی آنها به چشم می خورد حیرت کردند.همه ی میهمانان طبق پیش بینی مه بانو برایش گل 

ده بودند .پس از ساعتی سرتاسر تاالر پذیرایی پر از گل شد.همه با هم می گفتند می خندیدند و می نوشیدند و آور

می خوردند.مه بانو به یکایک میهمانان سر می زد و خوش و بش می کرد.اشکان جز آخرین کسانی بود که با دسته 

ه بانو هر چه منتظر شد از پسر کوچکش شاهین گل وارد شد.صورت مادرش را بوسید و تولدش را تبریک گفت.اما م

خبری نشد.قرار بود ساعت یازده به میهمانان شام بدهند.مه بانو با خودش فکر کرد شاید شاهین خودش را برای 

شام برساند.شام را چیدند ،همه هم سر میز حاضر شدندو شام صرف کردند اما از شاهین خبری نشد.آخر شب که 

رند و شمعها را روشن کنند مه بانو نیامدن پسرش را دیگر بکلی از یاد برد و شاد و شنگول خود قرار بود کیک را بیاو

 را آمده فوت کردن شمعها و بریدن کیک پنج طبقه اش کرد.

همه دور تا دور نشسته و مه بانو را که مشغول روشن کردن شمعها بود نگاه می کردند.آن قدر سرشان گرم بود و 

ودند که با سیری و بی میلی به کیک بزرگ و سفید مه بانو نگاه می کردند.در این وقت ناگهان خورده و نوشیده ب

صدای زنگ در خانه به گوش رسید.مه بانو که دیگر منتظر آمدن کسی نبود با خودش فکر کرد حتما شاهین است که 

دمتکار خانه جلو آمد و در آخر شبی خودش را رسانده است تا تبریکی به مادرش بگوید.اما برخالف انتظارش خ

 گوش حامد چیزی گفت که او هم با چهره ای متعجب و شتابان از تاالر خارج شد.

خانه غیر از در اصلی ساختمان در آهنی بسیار بزرگی داشت که در انتهای باغ بود.حامد به گفته ی پیشخدمت مبنی 

ساختمان به حیاط رفت.اما هنوز از ساختمان خارج بر اینکه خانمی با شما کار ی خیلی واجب دارد سراسیمه از در 

نشده در راهرو احساس کرد زمین و کفپوش خیس است و بوی شبیه بنزین به مشام می رسد.زمین تا بیرون از 

ساختمان و نیز سنگفرش حیاط همچنان خیس بود.اما حامد که کمی مست بود به این موضوع توجهی نشان نداد.او به 

با وی کاری واجب داشت.او ناگهان در تاریکی باغ زیر درختان سایه ای از سحرانگیز را دید و در دنبال زنی بود که 

همان لحظه ستونی از آتش او را فراگرفت و صدای سوختم حامد بلند شد و در چشم بر هم زدنی آتش بدرون 

 ساختمان سرایت کرد.

__________________ 

مانان به هوا برخاست.همه سراسیمه و وحشت زده برای فرار از تاالر هجوم ناگهان صدای وحشتناک جیغ و فریاد میه

آوردند.همه جا دود و آتش بود.کسی کسی را نمی دید.کسی به فکر دیگری نبود.هرکس می خواست خودش را 

ت سنجات دهدو از در و پنجره بیرون بپرد.خوشبختانه خانه ویالیی بود و همه در طبقه ی اول بودند.کسی نمی دان

آتش سوزی از کجا شروع شده بود.کسی نمی دانست سحرانگیز مدت یک هفته فکر کرده و نقشه ی کار را کشیده 

بود.کسی نمی دانستکه از ساعتی پیش سحرانگیز خیلی مخفیانه و آرام به عنوان یکی از میهمانان وارد باغ شده و یک 

ریخته بود.هیچ کس متوجه او نشده و او با استفاده از  پیت بزرگ بنزین را دور تا دور درها و قاب تمام پنجره ها

 تاریکی شب به پشت درختی رفته و نقشه خود را عملی ساخته بود.

هرچند بیشتر میهمانان از در عقب فرار کردند و جان سالم به در بردند،حامد آسیب جدی دید و قسمت اعظم خانه 

کند اما در حین دویدن به زمین خورده و مچ پایش شکسته  نیز سوخت و خراب شد.مه بانو هم توانسته بود فرار

 بود،بیشتر اطراف خانه سوخته و آسیب دیده بود،اما روی هم رفته گویی تمام خانه آتش گرفته و ویران شده بود.
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چهل .کابوس آتش سوزی و سوختن خانه و زندگی،مه بانو را تا مدتها آزار می داد.حامد را به بیمارستان انتقال دادند 

درصد بدنش سوخته بود،اما زنده ماند.درمانها در موردش با توفیق انجام شد.حامد با اینکه سحرانگیز را دیده بود الم 

تا کام حرفی نزد.دیگر از او می ترسید و از اینکه بار دیگر اسیر توطئه های او شود به خود می لرزید.خانه ی کذایی 

یدا کرده بود.در و دیوارهای سیاه داشت و ناموزون به نظر می پس از آتش سوزی ظاهر زشت و ناهنجاری پ

 رسید.بیشتر لوازم خانه هم سوخته و از میان رفته بود.

مه بانو مجبور شد به خانه ی قبلی خود پناه ببرد.پایش را گچ گرفته بودند و حرکت برایش مشکل و حتی ناممکن 

ش افتاده بود جبران ناپذیر می نمود.شاید حدس می زد که بود.گرچه خانه اش بیمه بود هول و وحشتی که به جان

ممکن است کار چه کسی باشد،اما او هم ترجیح می داد سکوت کند.اگر شرکت بیمه می فهمید کار چه کسی بوده 

بهتر بود و گرنه او چرا خودش را به خطر بیندازد.چون شنیده بود که سحرانگیز روانی و خطرناک است،ترس و 

 سایه او را دنبال می کرد.وحشت همچون 

سحرانگیز پس از انجام دادن نقشه اش ،به منزل خود رفت و با دو قرص خواب شب را به صبح رساند.برایش مهم 

نبود در این آتش سوزی کسی بسوزد و یا از بین برود.او بسیاری از روزها را در هول و ترس به سر برد و هر آن 

دستگیرش کند.اما او نمی دانست که هیچ شاکی خصوصی ندارد و تا ادامه ی منتظر بود پلیس به سراغش بیاید و 

تحقیقات و روشن شدن نتیجه مدتها وقت الزم است.حتی در تحقیقاتی که از حامد و مه بانو کردند،آنان تقصیر را به 

 گردن خدمتکاران انداختند و هیچ کدام نامی از سحرانگیز نبردند.

مخفیانه از برابر خانه رد می شد و از دیدن ظاهر و نمای آن پس از آتش سوزی در دل سحرانگیز بسیاری از روزها 

می خندید و شادی می کرد.سحرانگیز پس از به انجام رساندن نقشه اش بود که متوجه شد قرار بوده است پسرش 

نش به منزل پسرش سام و همسرش نیز در آن میهمانی حضور به هم رسانند،از این رو به مجرد رسیدن به آپارتما

 تلفن کرد و چون صدای او را شنیده ،گوشی را قطع کرده و آرام به بستر رفته بود.

مه بانو دیگر به آن خانه پا نگذاشت.خاطره ی بدی که از آن شب در ذهنش باقی مانده بود او را برای همیشه از آنجا 

ما بهبود یافتن حامد شش ماه طول کشید.برایش منزجر و فراری ساخت.پس از چهل روز پایش را از گچ در آوردند ا

پرستاری خصوصی گرفته بودند تا تر و خشکش کند و او بتواند زودتر راه بیفتد.نیمی از صورت و گردن و دست و 

پای حامد سوخته و قیافه اش کمی تغییر کرده و پوست صورتش جمع شده بود.پوست دستهایش بیشتر آسیب دیده 

ود.به هر تقدیر همین قدر که توانسته بود جان سالم به در ببرد،خدا را شکر می کرد.او تصمیم و بکلی از بین رفته ب

جدی گرفته بود که بالفاصله پس از بهبودی کامل از مه بانو جدا شود؛مرگ یک بار شیون هم یک بار.باید قید هر چه 

 خانه و سهام بود می زد و جانش را بر می داشت و فرار می کرد.

تمام این اتفاقات را ناشی از چشم زدن مردم می دانست.او اعتقاد داشت که مه بانو را چشم زده اند.بهبودی که دالرام 

او نیز در آن شب بسیار ترسیده بود،ته دل از این اتفاق شاد بود و حق مه بانو می دانست که این بال سرش بیاید.مه 

گری بخرد.روزی که حامد نزد مه بانو رفت و به او گفت بانو خانه را فروخت و تصمیم گرفت سر فرصت خانه ی دی

که قصد جدایی دارد،وی سکوت کرد .ماتش برده بود ،تصور می کرد هنوز مورد توجه و محبت حامد است.نمی 

دانست و درک نکرده بود که سالهاست حامد از کرده ی خود پشیمان است و هیچ عالقه ای به او ندارد.نمی دانست 

س از ازدواج،به اشتباه بزرگ زندگیش پی برده بود و او را مزاحم و موی دماغ خود می دانسته است و حامد یک ماه پ

نیز نمی دانست حامد به خاطر بخشی از سرمایه اش که به او بخشیده بود با وی زندگی می کرد و دم بر نمی آورد.اما 
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ایشش،برایش اهمیت نداشت،سالمت و آسایشی حامد دیگر به مرحله ای رسیده بود که هیچ چیز غیر از سالمت و آس

 که کم کم آن را از دست داده بود.

آری مه بانو توقع نداشت که حامد از او تقاضای جدایی کند.پس بعد از این چه کسی کارهایش را انجام دهد؟چه 

اه به حامد نگکسی به شرکت سر بزند و کارهای بانکی او را سروسامان بدهد؟وی دقایقی طوالنی با بهت و حیرت 

 کرد و عاقبت گفت:حامد می دونی چی رو از دست می دی؟تو تمام زندگیت به اسم منه.

حامد گفت:می دونم اما از جونم که عزیزتر نیست.همه رو به تو بخشیدم.مال خودت.تازه با تو هم که زندگی می 

 کردم،چیزی نصیبم نمی شد.بنابراین از نظر من فرقی نداره.

نزد.دو هفته بعد ،خیلی آرام و بدون سر و صدا از یکدیگر جدا شدند.دالرام به همه گفت مه بانو مه بانو حرفی 

تقاضای طالق داده است.مه بانو پس از آن باز هم تنها شد.دیگر حتی پسرش هم نزد او نبود تا گهگاه لحظات 

فاده می کرد تا به خواهرش سر تنهاییش را پر کند.تنها مونس و همدمش دالرام بود که از تمام وقت آزادش است

بزند و او را از تنهایی بیرون بیاوردو سرگرمش کند.مه بانو دوباره به یاد رشید افتاده بود .باز هم افسردگی و دلتنگی 

به سراغش آمده بود و او را زجر می داد .اگر اصرار خودش نبود اشکان ماهی یکبار هم به او سر نمی زد.یک روز 

ه باز هم سرخورده و منگ از خواب بیدار شد،تصمیم گرفت هر طوور هست تغییری در صبح که ،مثل همیش

زندگیش بدهد؛تغییری که بتواند زندگیش را از این یکنواختی و تنهایی بیرون آورد.با خودش فکر کرد در هر حال 

فته بود ،به هر حال مه اشکان هم تنهاست و احتیاج به همدم و همسر دارد.هر چند که بارها ازدواج کرده و طالق گر

بانو باید کاری می کرد.با گامهای آهسته به آشپزخانه رفت.دیگر حوصله ی خدمتکارش را هم نداشت.دلش می 

 خواست می توانست بدون کمک دیگران زندگی کند،اما می دانست توان آن را ندارد که روی پای خودش بایستد.

ی که مو بر بدنش راست کرد و او را دگرگون ساخت.یکی از در همین روزها بود که خبری به گوشش رسید.خبر

دوستان دورش که بتازگی از ایران برگشته بود،خبری عجیب به او داد.او به مه بانو گفت که پسرش رشید را در 

تهران دیده و پس از تحقیقات فراوانی که به عمل آورده و البته رشید از آن بی اطالع بوده،پی برده است که رشید 

رای نرگس و دخترش مرجانه که کودکی سه چهار ساله دارد خانه ای اجاره کرده و سرپرستی آنان را بر عهده ب

 گرفته است.خبر همچون بمبی،قلب مه بانو را لرزاند.

__________________ 

 فصل بیست و دوم

 

اول دانشگاه در رشته ی پسر مرجانه چهار سال و نیمه شده بود.خودش سال پیش دیپلم گرفته بود و در سال 

روانشناسی درس می خواند.رشید به هر ترتیبی بود ،خرج تحصیلش را می پرداخت.مولود نیز صاحب پسری شده 

بود که اکنون دو سال داشت و خودش و شوهرش هر دو کار می کردند.همه وقت کبری خانم صرف نگهداری از نوه 

ا ترغیب به ازدواج کرد.عماد اوایل از اینکه ناگهان دوستش اش می شد.رشید یک سال پس از شهادت سعید عماد ر

به فکر زن دادن به او افتاده بود تعجب می کرد.اما بعد که دید رشید به او پیشنهاد کرد خواهر سعید را بگیرد،منظور 

 او را از آن همه اصرار فهمید.

علت که مادرش چند دختر دلخواه خود را برای برای عماد ازدواج با سارا چندان راحت و بی دردسر نبود.اول به این 

او در نظر گرفته بود و ،از این می ترسید که سارا و خانواده اش مورد پسند مادر و پدرش واقع نشوند.دیگر آنکه 
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خودش تا آن زمان سارا را به چشم خواستگار ندیده و ارزیابی نکرده بود.اما رشید دست بردار نبود و اصرار عجیبی 

عماد برای یک بار هم که شده ،سارا را ببیند.خالصه آنکه رشید پس از سه چهار ماه دوندگی و تالش موفق داشت که 

شد،عماد و خانواده اش را برای خواستگاری به منزل مادر سعید روانه کند.مادر عماد با این ازدواج به هیچ وجه موافق 

یگیری رشید نیز بسیار دلخور و عصبی به نظر می نبود و سارا را در شان پسرش نمی دانست و از پافشاری و پ

رسید.البته پدر عماد ،به دلیل اعتقادات و عقایدش که عمری با آن زندگی کرده و بزرگ شده بود اشکالی در این 

ازدواج نمی دید.ولی چیزی که پیش بینی نمی شد و هیچ کس تصور آن را هم نمی کرد این بود که عماد پس از دو 

شخصا از سارا خوشش بیاید و او را دختر خوب و جذابی تشخیص دهد و حاضر به ازدواج با او جلسه دیدار ،

 شود.)خیلی لطف کرده (سارا هم سال بعد از شهادت برادرش به دانشگاه راه یافته بود و درس می خواند.

ی مثل عماد به خود می سرانجام پس از کمی کشمکش و اختالف،عماد با سارا عروسی کرد.مادر سارا از داشتن داماد

بالید و آرزو می کرد که زندگی آنان بادوام و پایدار باشد.سارا سال سوم دانشگاه بود و یک سال دیگر فارغ التحصیل 

می شد و در ضمن شش ماهه حامله بود .رشید پس از ازدواج سارا نفس راحتی کشید و خوشحال بود که خواسته ی 

.زندگی جواد و مولود هم سروسامان گرفته و جواد با معلولیت خود خیلیخوب دوستش را جامه ی عمل پوشانده است

کنار آمده بود.تنها رشید بود که هنوز بالتکلیف زندگی می کرد.شوهر بود،اما زن نداشت،پدر بود،اما فرزند متعلق به 

 او نبود.

ا تنها نمی گذاشت.عشقی که به راستین که از نظر ظاهر بزرگتر از سن واقعی خود نشان می داد لحظه ای پدرش ر

رشید داشت و لحظاتی را که با او سپری می کرد،نشان دهنده ی دلبستگی پسرک به پدرش بود.راستین با وجود 

مشابهت ظاهری بسیاری که به پدر واقعی خود داشت از لحاظ درون و نهاد گویی رشید دومی بود که خداوند آفریده 

شور و عالقه با همدیگر راز و نیاز می کردند.راه می رفتند،بازی می کردند و حرف  بود.پدر و پسر ساعتهای متمادی با

می زدند.رشید هرگز موردی نمی دید که راستین را دعوا و یا تنبیه کند راستین نیز در عوض رام و سر به راه و 

انی می کرد و داد و همیشه گوش به فرمان بود.در حالی که هرگاه نزد مادر یا مادربزرگش بود شیطنت و نافرم

 فریادشان را به هوا می برد.

مرجانه،پس از گرفتن دیپلم ،شبانه روز درس خواند و زحمت کشید تا آنکه اسمش جزو دانشجویان ذخیره دانشگاه 

در آمد و خوشبختانه توانست وارد دانشگاه شود.بدون شک اگر کمکهای مولود و راهنمایی های او نبود شاید موفق 

 تحانات را با توفیق بگذراند.نمی شد ام

رشید نیز به سر کار اصلی خود برگشته بود.با وجود ادمه ی جنگ ،پس از شهادت سعید دیگر به جبهه نرفته 

بود.چند روزی بود که بی جهت به یاد خاطرات کودکی و نوجوانیش می افتاد.یک روز که با راستین تنها بود و با هم 

له ی قدیم خود برود و خانه ی پدریش را که زمانی امپراطوری بزرگ حسام در قدم می زدند تصمیم گرفت به مح

آنجا برپا بود،از نزدیک ببیند.پاییز بود و بادی سرد می وزید.با تاکسی به میدان تجریش رفت و در آنجا پیاده شد 

ار راه د و بی اختی.سیل خاطرات گذشته اش همراه با نسیم پاییزی به ذهنش هجوم آوردند.دست پسرش را گرفته بو

می رفت.راهش را به سمت خیابان دربند کج کرد .همان باقالی فروشی که بوی سرکه و گلپرش تا مسافتی دور می 

آمد.همان جگرفروشی که بوی کباب دل و قلوه اش همراه با دودی که از ریختن آب آنها بر روی زغالها گل 

سرش به دوران افتاده بود.دست پسرش را محکمتر گرفت و از انداخته،به هوا بلند شد و مشام را نوازش می داد.
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سرعت قدمهایش کاست.نزدیک ظهر بود و راستین با دیدن سیخهای دل و جگر بر روی آتش به رشید رو کرد و 

 گفت:بابا جون گشنمه،از اینا می خوام.

 کوچکترین سخنی به سویحال رشید آن قدر دگرگون و غمزده بود که نتوانست حرفی به او بگوید.بدون گفتن 

مغازه ی جگرفروشی رفت و چند سیخ دل و جگر برای پسرش سفارش داد.خودش حالت تهوع داشت.خاطرات 

گذشته آشوبی در درونش پدید آورده بود و احساس می کرد هر لحظه امکان دارد باال بیاورد.صاحب جگرفروشی که 

د:بابا جان حالت خوبه؟مثه اینکه خوب نیستی؟ببینم تازه از مردی سالمند بود ،به دیدن صورت و قیافه ی رشید پرسی

 جبهه اومدی؟

رشید به عالمت نفی سرش را تکان داد و مرد بی درنگ فریاد زد:محسن،زود یک لیوان آب قند برای این جوون 

 بیار،بدجوری رنگش پریده.

ی خورد،رشید هم جرعه جرعه آب رشید بر روی صندلی نشست ،تا زمانی که راستین با اشتها دل و جگرها را م

قندش را سر کشید.کمی حالش جا آمد.پول دل و جگرها را داد و با تشکر از مرد جگرکی خداحافظی کرد و دوباره 

به سوی خیابان دربند به راه افتاد.سرباالیی تندی بود،اما راستین شکایتی نداشت .دست در دست پدرش باال می رفت 

مدتی رشید به سمت چپ پیچید و کمی جلو رفت ،در اولین کوچه ی دست راست ،خانه و پیوسته حرف می زد.پس از 

پدرش قرار داشت.باغ بزرگی که بر سردر آن تابلویی نصب شده بود و جلو در ماموری ایستاده بود.جلوتر نرفت.از 

رختهای سر به فلک دور نگاه کرد.ساختمان خانه در عرض چند سال رنگ باخته و اطراف پنجره ها فرو ریخته بود.د

کشیده ی سپیدار و کاج باغ همچنان پابرجا و استوار ایستاده بود و او را نگاه می کردند.در باغ هم کهنه و فرسوده 

شده بود.رشید چیز دیگری از خانه نمی توانست ببیند و ترجیح می داد که بیش از آن هم نبیند.دیدن همان صحنه 

که روزگاری به او و خانواده اش تعلق داشت،اما اکنون پدرش زیر خروارها هم برایش سخت و ناگوار بو.خانه ای 

خاک مدفون شده و مادر و برادرهایش ترک دیار کرده و از این کوی و برزن رفته بودند.برگشت؛نه تنها باری از 

ه خانه زرد.وقتی بدوشش برداشته نشده بود،بلکه کوهی از خاطرات از یاد رفته نیز در یادش زنده شد و بیشتر او را آ

 رسید مثل بیمارهای تب کرده به رختخواب رفت و سرش را در زیر پتو پنهان کرد.

صبح روز بعد زود از خواب بیدار شد که سرکارش برود.صبحانه خورد ،از نرگس خداحافظی کرد و رفت.مرجانه و 

ن اغلب اوقات که رشید خانه را ترک راستین در خواب بودند.بیشتر کالسهای مرجانه بعدازظهر دایر می شد،بنابرای

می کرد،موفق به دیدار او و راستین نمی شد.رشید در مسیر خانه تا اداره،ناگهان خانم و آقایی را دید که خیلی به 

نظرش آشنا آمدند.با دیدنشان مکث کرد و آنان نیز،به محض دیدن رشید کمی به یکدیگر نگاه کردند و 

ا شناخت،اما برای فرار از مقابلشان و رد گم کردن دیر شده بود.رشید با تمام ایستادند.رشید بی درنگ آنان ر

اکرراهی که از دیدن آن دو داشت و میل وافرش برای شانه خالی کردن از رویارویی،ایستاد و بناچار سالم کرد.آنان 

به خاطرش نمی آمد که خانم و آقای تدین بودند،از دوستان قدیم پدر و مادرش.رشید اگر آنان را نمی دید،هرگز 

 پدر و مادرش زمانی این افراد را می شناختند و با همدیگر دوست بودند.

خانم تدین که پیشتر شنیده بود رشید مدتهاست خانواده اش را ترک کرده است و در یکی از ارگانهای انقالبی 

شحالم تو رو می بینم،نمی دونی فعالیت دارد با خوشحالی جواب سالم او را داد و گفت:به به،رشید جان،چقدر خو

 طفلی مامانت چقدر برات دلتنگی می کنه.

 رشید با تعجب پرسید:مادرم؟
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آره،آخه ما هم بعد از انقالب رفتیم امریکا،اما حاال پشیمون شدیم و می خواهیم برگردیم.من اونجا هرازگاهی مامانتو 

 می بینم.

ترجیح داد که هر چه زودتر خداحافظی کند و از شر آنان راحت رشید دستپاچه شد و گفت:مامانمو؟آه چه خوب...و 

 شود.

اما خانم تدین دست بردار نبود و پرسید:راستی رشید جان،کار نرگس و دخترش به کجا کشید؟شنیدم اون بیچاره ها 

 رو هم از اونجا بیرون کردن.حتما عباس بینوا هم آالخون واالخون شده.

یچ وجه.عباس تو بیمارستان کار می کنه و...ناگهان حرفش را قورت داد.دلش نمی رشید بسرعت پاسخ داد:نه،به ه

خواست بیش از این وارد جزئیات شود.دوباره خواست خداحافظی کند اما خانم تدین پرسید:زنش چی؟دخترش 

 ،اسمش چی بود؟آهان مرجانه،مرجانه چی شد؟

__________________ 

گویی هیچ مهارتی نداشت،معلوم بود که خانم تدین هم موضوع مرجانه و رشید رنگ باخت و سکوت کرد.در دروغ

اشکان را شنیده است.چون سکوت رشید طوالنی شد،آقای تدین خود را وسط انداخت و گفت:ای بابا،خانم چقدر 

 سوال می کنی،تو به نرگس و دخترش چه کار داری؟

و رو خدا ازشون خبر نداری؟نمی دونی چی به سر اما همسرش که ول کن ماجرا نبود دوباره پرسید:رشید جان،ت

 دختر بیچاره اومد؟

رشید سرش را تکان داد و حرفی نزد و خانم تدین دوباره پرسید:پس رشید جان تو رو خدا بگو نشونی منزلت یا 

 شماره تلفنت چیه تا بدم به مامانت ،آخه اون بیچاره گناه داره،خیلی دل نگرانه.

ت:من حالم خوبه،بهش بگین نگران من نباشه.و به هر ترتیبی بود،خودش را از چنگال خانم رشید به حرف آمد و گف

 تدین و رگبار پرسشهایش خالص کرد و رفت.

اما خانم تدین کسی نبود که به این آسانیها از کنجکاوی خود دست بر دارد.او دلش می خواست هر طور که شده 

نشانی پسرش را برایش ببرد.به همین دلیل از اینکه اجازه داد رشید به  است خوش خدمتیی برای مه بانو انجام دهد و

آسانی از دستش در برود پشیمان شد و بدون اینکه به شوهرش حرفی بزند،بسرعت به دنبال رشید دوید و او را صدا 

خانم زد.رشید رو برگرداند و متوجه شد که کسی جز همان دوست پر حرف مادرش نیست که او را صدا می کند.

تدین خودش را به رشید رساند و گفت:رشید جان تو رو خدا ،دست کم نشونی محل کارت رو بده.بگو کجا کار می 

 کنی؟چون اگه مادرت بدونه که کار درست و حسابی داری و دستت جلو این و اون دراز نیست خوشحال می شه.

مد بناچار نشانی محل کارش را گفت و پا به رشید که به تنگ آمده بود هر چه فکر کرد هیچ جایی به خاطرش نیا

 فرار گذاشت.خانم تدین نشانی را خیلی زود به خاطر سپرد.

پس از آن برخورد کوتاه رشید آنان را بکلی از یاد برد و به دست فراموشی سپرد.اما خانم تدین که قصد داشت پنج 

رشید شد.برحسب اتفاق آن روز هم عباس از شش ماهی در ایران بماند ،روزی شال و کاله کرد و راهی محل کار 

بیمارستان بیرون آمده بود و قصد داشت با دامادش دیداری تازه کند.خانم تدین جلو در اداره او را دید و 

شناخت.عباس هم او را به خاطر داشت.سالم و علیکی کردند و خانم تدین صالح دید که هر چه اطالعات می خواهد 

ضمن پرس و جو و پرسشهای بسیار،وقتی با زرنگی از حال و روز مرجانه پرسید،عباس با از عباس به دست بیاورد.

 کمال سادگی گفت:واال خانم،رشید خان خونه ای گرفتن و از نرگس و مرجانه و پسرش نگهداری می کنن.
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قد مرجانه را عاما خانم تدین ،با تمام زرنگی و کنجکاوی که داشت،یک درصد هم در مخیله اش نمی گنجید که رشید 

کرده باشد و این طور استنباط کرد که رشید به خاطر عوض شدن مرام و عقایدش،جوانمردی کرده و سرپرستی 

مرجانه و پسرش را بر عهده گرفته است.او از همان جا برگشت و به خانه رفت.اطالعاتش را در دل پنهان کرد و 

ا گفت.گرچه مه بانو چیزی به روی خودش نیاورد،خانم تدین همینکه به امریکا رسید به مه بانو زنگ زد و موضوع ر

کامال احساس کرد که سکوت مه بانو در پشت تلفن نشانه ی بهت و حیرت اوست و وقتی گوشی را گذاشت به 

شوهرش رو کرد و گفت:خیال می کنه مردم خرهستن و نمی دونن که پسرش چه بالیی سر دختره در آورده.اگه 

رشید ازشون نگهداری نمی کرد .بیچاره پسره،می خواد گناه برادربی غیرتش را یک جوری جبران غیر از این بود که 

 کنه.

جالب توجه اینکه آن روز عباس هم پس از ترک خانم تدین او را فراموش کرد و از مالقاتش به رشید حرفی 

ار ده ای در بیمارستان مشغول به کنزد.عباس به این منظور آنجا آمده بود که به رشید بگوید بتازگی دکتر کارآزمو

شده که کارش عمل جراحی بیماران معلول جنگی است.رشید با تعجب پرسید:خب که چی؟عباس،چرا این موضوع 

 رو به من می گی؟

 عباس این پا و آن پا کرد و گفت:می گم رشید خان بیا پات رو نشون بده شاید بتونه لنگی اونو درست کنه.

 یز به او کرد و گفت:ببینم عباس دوست نداری دامادت بلنگه؟رشید نگاهی تمسخرآم

__________________ 

 عباس جا خورد و با دستپاچگی گفت:این چه حرفیه می زنین رشیدخان،خدا شاهده من برای راحتی خودتون گفتم.

 نوع عکس رشید خندید وگفت:خیلی ممنون عباس،اوال این پای من درست شدنی نیست،دوم اینکه حوصله هیچ

 برداری معاینه و عمل و بیمارستان و دردسرهای دیگرش رو ندارم .متشکرم به فکر من بودی!

عباس سست شد و وارفت.با هزار امید آمده بود که خبر خوش به رشید بدهد،اما برخالف تصورش ،پیشنهاد او مورد 

ع زحمت کند.اما رشید برای اینکه او را از توجه رشید واقع نشده بود.احساس کرد که دیگر کاری ندارد و بهترست رف

 دلخوری در بیاورد گفت:حاال کجا می خوای بری عباس؟بشین تا یک استکان چای برات بیارم.

عباس خوشحال شد و دعوت رشید را پذیرفت.عباس ضمن نوشیدن چای گفت:رشید خان دلم برای راستین یک ذره 

 شده،عجب بچه ی شیرینیه.

او را تایید کرد و عباس دوباره گفت:رشید خان،من نمی خوام توی کار شما دخالت کنم،اما رشید خندید و حرف 

راستی راستی خیال می کنی درس خوندن برای مرجانه الزمه؟اصال درس به چه دردش می خوره؟همیشه کاه مادرش 

ادامه  گه نمی تونه به درسشزنده نیست کارهاشو بکنه،پس فردا شاید دوباره بچه دار بشه ،اون وقت با دو تا بچه دی

 بده.

رشید دریافت که نرگس در موردشان حرفی به عباس نزده است.درحالی که او را نگاه می کرد گفت:عباس ،من 

مرجانه رو فقط برای درس خوندن و مدک گرفتن وادار نکردم که به تحصیلش ادامه بده.اصال مدرک اون برای من 

محیط دانشگاه و توی هر محیط فرهنگی دیگه،زندگی کردن رو یاد می گیره.می مهم نیست مهم اینه که مرجانه توی 

فهمه که چه جوری باید کار کنه،چطوری پسرش رو تربیت کنه.و خالصه خیلی چیزهایی که نمی تونم برات توضیح 

 و زرق و برق بدم،اون خود به خود می فهمه و یاد می گیره.عباس ناراحت نشو اما دختر تو،دختری بود که فقط ظواهر

زندگی رو دوست داشت،دختری نبود که عمیق فکر کنه مثل خواهرش گلناز به دنبال تحصیل و شغل درست و 
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حسابی نرفت.بنابراین تا دیر نشده و هنوز جوونه باید تربیت بشه.باید مطالعه کنه و چیز یاد بگیره و گرنه توی 

 زندگیش همیشه سرخورده و افسرده باقی می مونه.

 سری تکان داد و گفت:واهلل هر چی خودتون صالح می دونین ،من برای راحتی خودت گفتم. عباس

پس از رفتن عباس رشید به فکر فرو رفت .آیا مرجانه روش زندگیش رو تغییر خواهد داد؟آیا او سرانجام خواهد 

یت ،بد و خوب خود را فهمید که یک عشق واقعی و یک زندگی واقعی را کجا می تواند پیدا کند؟آیا او در نها

تشخیص می دهد یا مثل گذشته ها در رویاهای پوچ و تو خالی غوطه ور می ماند و به امید رسیدن معبودش چشم به 

 در می دوزد؟

اما مرجانه،به دور از نگرانی رشید و پدرش،هنوز در محدوده ی دنیای کوچکش و برای خودش زندگی می کرد.او به 

و به دانشگاه راه یافته افتخار می کرد و شاد بود.با خودش می اندیشید که رشید دیگر نمی این امر که دیپلم گرفته 

تواند او را سرزنش کند و به دیده ی تحقیر به وی بنگرد.گذشته از این همان چند ساعتی که بیرون از خانه سپری 

عمومی،نگاههای تحسین می کرد،برایش تنوع و سرگرمی بزرگی محسوب می شد.در رفت و آمدهایش در معابر 

آمیز این و آن به او می فهماند که از زیبایی ویژه ای برخوردار است و این موضوع غرور جریحه دار شده ی او را 

کمی التیام می بخشید.دوستان و همکالسی هایش که همگی دختر بودند و هنوز ازدواج نکرده بودند از زیبایی او 

دها او را بر آن می داشت که همچنان امیدوار باشد که سرانجام به آرزوی تعریف می کردند و این تعریف و تمجی

 بزرگ زندگیش می رسد.

او عصرها پس از پایان کالس ،خودش را با اشتیاق به خانه می رساند .در ساعاتی که از منزل دور بود دلش برای تنها 

در آغوش می گرفت و می فشرد.وجود فرزندش،امید زندگیش تنگ می شد.همینکه پا در خانه می گذاشت او را 

پسرک به او گرمی و امید می داد.تنها دلخوشیش در خانه،در ساعات بیکاری و تنهاییش راستین بود.او که نمی 

توانست مثل تمام زن و شوهرهای دیگر با رشید بیرون برود خرید کند و یا با همدیگر به میهمانی بروند،در عرض 

بار با مولود به سینما و خرید رفته بود.هیچ گونه تفریحی نداشت و با خود فکر می  چند سال گذشته فقط دو یا سه

کرد که اگر راستین نبود،امکان داشت به مرز دیوانگی برسد.از وقتی که جواد به جبهه نمی رفت،مولود تمام اوقاتش 

ا اینکه روزی مرجانه فهمید را با شوهرش و فرزندش می گذراند و کمتر فرصت می کرد که به دیدن مرجانه بیاید.ت

مولود دوباره حامله شده و در انتظار فرزند دیگری است.کبری خانم ،این خبر را به آنان داد.او ضمن سخنانش 

گفت:راستش نرگس خانم،گرفتاری من هم روز به روز زیاد می شه،عروسم دوباره حامله شده و تا چند ماه دیگه 

ه پله رو باال و پایین برم.اگر خودم تنها باشم،می تونم همون باال بمونم و کمتر فارغ می شه.من دیگه نا ندارم این هم

 این پله ها رو طی کنم،اما این بچه که نمی گذاره همش دلش می خواد بیاد توی حیاط و باز بره باال.

ا دریافت و نرگس منظور کبری خانم را نفهمید و شروع به همدردی با او کرد اما مرجانه بی درنگ مقصود او ر

 پرسید:کبری خانم یعنی می خواین بیاین پایین بنشینین؟

کبری خانم گفت:واال شرمنده م.جواد که راضی نیست رشید خان از اینجا بلند بشه اما من بهش گفتم حاال که شما زن 

اق زندگی ا اتو شوهری کار می کنین،بهتره که به فکر راحتی من هم باشین.خودشون باال بشینن من هم توی این دوت

 کنم.

نرگس و مرجانه نگاهی ردوبدل کردند و نرگس گفت:باشه کبری خانم،شب که رشید خان اومد،موضوع رو بهش می 

 گم.
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کبری خانم که دلش می خواست از آنان دلجویی کند ساعتی نشست،حرف زد و رفت.اما نرگس ناراحت شد و به 

ای به این ارزانی پیدا کند که او هم با مرجانه و نوه اش باشد یا  فکر فرو رفت.نمی دانست آیا رشید می تواند خانه

 نه؟

شب که رشید به خانه آمد نرگس موضوع خانه و حرفهای کبری خانم را برای او گفت.رشید صالح دید که با جواد 

کل ایش مشحرف بزند اما بعد پشیمان شد.می ترسید او در محذور اخالقی قرار دهد.بی تردید گفتن این موضوع بر

 بوده که مادرش را فرستاده است.

رشید از فردای آن روز در صدد پیدا کردن خانه ی دیگری برآمد.اما این بار با مشکالت فراوان روبرو بود اوال خانه 

ای با کرایه ای به آن ارزانی پیدا نمی شد.در ثانی هر جا می رفت مقداری پول نقد به عنوان ودیعه خواستند که او 

.دوباره دست به دامن عماد شد .اما این بار عماد هم هرچه تالش کرد به نتیجه ای نرسید.رشید دیگر آرامش نداشت

خود را از دست داده بود.احساس سربار بودن و مزاحمت می کرد.هرچه جواد به رشید می گفت هیچ عجله ای نکند 

از آنجا برود.اگر روابطش با مرجانه مثل تمام  و عجوالنه تصمیم نگیرد او عجله داشت هر طور شده جایی پیدا کند و

زن و شوهرهای دنیا بود مشکلی نداشت و حتی با وجود نرگس و راستین می توانست به محل سکونتی کوچک 

قناعت کند.اما او خود را با مرجانه غریبه و حتی نامحرم می دانست ،دلش نمی خواست مدتی را که در خانه بسر می 

د و خود را در کنار او احساس کند،دلش می خواست اتاقی تنها و مجزا داشته باشد و در تنهایی برد در یک اتاق باش

 خودش بسوزد و بسازد.

سرانجام دو ماه دوندگی و جستجو ،آپارتمان کوچکی که دو سه خیابان پایینتر از محل سکونت فعلی بود پیدا 

بازی کند.آپارتمان دو اتاق خواب کوچک داشت با هال  کرد.متاسفانه دیگر حیاطی نداشت که راستین در آن بدود و

و پذیرایی که آنها هم جمع و جور و کوچک بودند.آشپزخانه هم روباز و در جوار پذیرایی بود.البته اجاره اش بیشتر 

از خانه ی کبری خانم بود اما رشید قدرت پرداخت آن را داشت ،سرانجام اسباب کشی کردند.رشید با اشک و گریه 

جواد خداحافظی کرد و رفت و خاطرات نه چندان خوشش را از آن خانه با خود برد.دوباره دلش گرفته بود.جدایی  از

از جواد و ترک کردن خانه ای که چند سال در آن زندگی کرده بود برایش مشکل بود.جواد به او گفته بود که دست 

 از آن مزاحم کبری خانم و باعث پا درد او بشود. کم تا تابستان صبر کند و بعد برود اما رشید نمی خواست بیش

اواخر زمستان بود که رشید به آپارتمان جدیدش نقل مکان کرد.نرگس خوشحال بود و می گفت:عوضش برای عید 

دیگه الزم نیست خونه تکانی کنیم.پرده ها که نو هستن و خونه رو هم قبل از اینکه بیاییم من و عباس حسابی 

 کردیم.ساییدیم و تمیز 

آپارتمانشان در طبقه ی سوم بود و رشید از کوچکی و تاریکی آن دلش گرفت اما چیزی به روی خود نیاورد،اما 

مرجانه خوشحال بود .اوال اتاق بزرگتر به او و کودکش تعلق داشت در ثانی مرجانه از خانه ی کبری خانم چندان 

می کرد.در خانه ی قبلی مجبور بود که به محض ورود هر  خوشش نمی آمد.او در این آپارتمان بیشتر احساس راحتی

کدام از ساکنان طبقه ی باال در را باز کند و پس از سالم و علیک تعارفی کند و بیشتر اوقات هم کبری خانم دعوتشان 

م احرا می پذیرفت و پرحرفی هایش با نرگس،سر مرجانه را به درد می آورد .اما اینجا راحت بود در اتاقش کسی مز

 او نمی شد.نرگس و شوهرش که اغلب اوقات در آشپزخانه و پذیرایی بودند و اتاق رشید هم که جدا بود.

مولود به او گفته بود همینکه لیسانش را بگیرد در تمام بیمارستان ها و مرکز درمانی می تواند کار پیدا کند.اما مرجانه 

او مجبور به ادامه ی زندگی با رشید شود.برایش مسلم بود که  باورش نمی شه که تا آن زمان خبری از اشکان نرسه و
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سرانجام سروکله ی پدر فرزندش پیدا می شود و به دنبالش می آید.او این رویا را آن قدر در ذهنش تکرار کرده 

 بود که در ذهنش نقش بسته و به صورت حقیقی مسلم و انکارناپذیر در آمده بود.

ه تقلید از مولود ،هفت سین کوچکی بچیند و مراسم نوروز را با اشتیاق بیشتری آن سال مرجانه تصمیم گرفت ب

برگزار کند.رشید از تغییر روحیه ی او و جنب و جوشی که در او بوجود آمده بود تعجب می کرد و خوشحال بود.او 

ت و سین نشس هنگام سال تحویل با خانواده ی کوچکش یعنی نرگس و عباس و مرجانه و راستین سر سفره ی هفت

برای سالمتی همگی آنان دعا کرد.آن سال باز هم به همت مرجانه جشن تولد کوچکی برای راستین ترتیب دادند که 

عماد و سارا و جواد و مولود نیز با کوچولوهایشان در آن حضور داشتند.راستین پنج ساله شد و رشید تصمیم گرفت 

ی بنویسد تا با بچه های دیگر معاشرت بیشتری داشته باشد و آن قدر بطور نیمه وقت هم شده نام او را در کودکستان

به نرگس و مرجانه نچسبد.رشید کم کم به آرامشی نسبی دست می یافت و امیدوار شده بود که آینده ی روشنتری 

 .در پیش دارد.از تغییراتی که در مرجانه می دید نیز امیدوار بود که او مسیر درست زندگیش را انتخاب کند

راستین روز به روز بزرگتر و به رشید وابسته تر می شد.اما رشید دوست نداشت کودک را وسیله ای برای برقراری 

ارتباط با همسرش قلمداد کند.او حتی خودش را آماده کرده بود که در صورت تمایل مرجانه به جدایی راستین را به 

ما قلبش گواهی می داد که باز هم بالتکلیفی بهتر از جدایی او بدهد.دلش می خواست از بالتکلیفی نجات پیدا کند ا

همیشگی از مرجانه است.اواخر بهار بود که روزی رشید مثل همیشه ،وارد دفتر کارش شد.نامه ای بر روی میزش 

توجهش را جلب کرد.با تعجب آن را برداشت و وقتی پشت نامه را خواند بر حیرتش افزون شد.نامه از امریکا و از 

درش بود.خط مادرش را پس از سالها می دید.دلش فرو ریخت.سرانجام او را پیدا کرده بودند.پشتش عرق کرد و ما

با سستی تمام روی صندلی نشست و نامه را گشود.پس از خواندن نامه ،گویی دنیا بر سرش فرود آمد.سرش را میان 

 دستها گرفت و بر بازی روزگار و تقدیر و سرنوشت عجیبش گریست

__________________ 

 فصل بیست و سوم

بزای اشکان دردسر درست شده بود.شب هنگام که قصد بازگشت به منزل خود را داشت،بر اثر سرعت بیش از 

اندازه تصادف کرد و خود و دو نفر دیگر را زخمی کرد.حال یکی از آن دو نفر بسیار وخیم بود و اشکان هم پس از 

مشروب زیادی خورده و مست بوده است.بدون شک اگر فرد مجروح می مرد  آزمایشهای پزشکی معلوم شد که

،اشکان به ارتکاب قتل غیرعمد متهم می شد.مه بانو بسرعت خودش را به بیمارستان رساند و از دیدن سر و وضع 

 دپسرش بروی تخت بیمارستان شوکه شد.باور نمی کرد که شدت جراحات وارده تا این حد باشد.با خودش فکر کر

اگر اشکان به این وضع است پس حال فرد مجروح بایستی بسیار وخیم باشد.جای هیچ گونه دعوا و سرزنشی 

نبود.وضع اشکان آن قدر وحشتناک بود که مه بانو به گریه افتاد و شروع به لرزیدن کرد.دالرام و بهبودی او را 

انی ها نمی توانست آرام گیرد.در دل دعا می کرد دلداری می دادند،اما دل مه بانو آن قدر پردرد بود که به این آس

که غیر از پسرش دو مجروح دیگر زنده بمانند تا دردسری بزرگتر برای اشکان پیش نیاید.اتومبیلش خرد و 

خاکشیر شده و چون مقصر بود باید خسارت هر دو خودرو را نیز می داد.غیر از آسیب دیدگی ستون مهره ها 

شکان نیز شکسته بود و دردی وحشتناک در ناحیه ی گردن آزارش می داد.به علت ،استخوان ران و یک دست ا

ضربه ی وارده به سرش مشکوک به خونریزی مغزی نیز بود.مجروح دیگر وضعی بنسبت بهتر داشت و سومی،پس 

 از عمل جراحی در حال اغما به سر می برد و چندان امیدی به زنده ماندن او نداشتند.
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ن روز خواب و خوراک نداشت و پس از آن روز که خبر آوردند بیمار از حالت اغما بیرون آمده است مه بانو تا چندی

و امید می رود زنده بماند،از خوشحالی گریه کرد .خوشحال بود که اشکان به زندان نمی رود.خوشحال بود که 

آن سه روز آن قدر دعا و نذر و پسرش پس از این ادب می شود و از کارهای احمقانه اش دست بر می دارد.در طول 

نیاز کرده بود که خدا می داند.با خودش فکر می کرد که خداوند کم کم سزای تمام گناهانش را می دهد.به یاد 

مرجانه افتاده بود که با نامردی تمام او را طرد کرده و تهمتهای دیگری به او زده بود.حتی به یادش آمد که او و 

دختر بیچاره را در چنگال کثیف بهبودی انداختند تا از شر بچه،حرامزاده ای که دست گل  حسام چگونه ناجوانمردانه

پسرشان بود،خالص شوند.به یادش آمد چگونه شوهر سحرانگیز را از راه به در کرده و تمام پول و سرمایه ی او را 

ر رخص شود و نیز دو مجروح دیگباال کشیده بود.با خود عهد کرده بود که اگر پسرش صحیح و سالم از بیمارستان م

 هم زنده بمانند تمام خطاهای گذشته اش را جبران کند.

مه بانو وقتی شنیده بود مرجانه و نرگس در تهران زندگی می کنند و مرجانه فرزندی هم دارد ،و وقتی خانم تدین با 

ط بچه ی و این طور استنباط کرد که سقطعنه به او گفته بود که بیچاره رشید ،سرپرستی آنان را بر عهده گرفته،مه بان

مرجانه دروغ محض بوده است و این نقشه را نرگس کشیده بود تا نوه ای از پسر اربابش داشته باشد و از وی اخاذی 

کند که از بد روزگار انقالب شد و نرگس به مقصودش نرسید.مه بانو تصور می کرد که حتما نرگس با خودش گفته 

 بچه ی اشکان آقاست و حسام و مه بانو به هر ترتیبی شده مرجانه را برای پسرشان بگیرند.در هر حال این بچه ،

مه بانو یکی دو هفته پیش که با خودش فکر می کرد،این نقشه ها و افکار نرگس برایش خنده آور و دور از واقعیت 

ش عهد کرده بود اگر پسرش از این بود اما پس از حادثه ی تصادف اشکان آن قدر ترسیده بود که در تنهایی با خود

مهلکه جان سالم به در بردخطاهایش را در مورد مرجانه به هر صورت و به هر ترتیب که هست،جبران کند.از سویی 

آن قدر احساس تنهایی و بی کسی می کرد که وجود یک نوه ی کوچولو و قشنگ بخصوص اگر دختر بود برایش 

 نویدبخش و سرگرم کننده می شد.

بانو تصمیم گرفت به هر ترتیب شده اشکان را راضی کند که مرجانه و فرزندش را ببیند و آنان را نزد خود مه 

بیاورد.مه بانو عقیده داشت که مرجانه دختر بسیار قشنگی است و هر چه باشد از کتی و امثال او بهترست،اینجا هم 

،دوستان و اقوام هم هر چه دلشان می خواهد  مملکتی غریب است و دیگر کسی در بند اصل و نسب عروس او نیست

بگویند دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود در عوض او می توانست ساعات خوشی را با نوه اش بگذراند و او را به 

دلخواه خود بزرگ کند و همه جا همراه خود ببرد.بدین ترتیب دیگر این مدت رنج تنهایی نمی کشید و تمام اوقات 

پر می کرد.آن وقت شاید هم از بار گناهان او کاسته و هم باری از دوش رشید برداشته می شد.و  او را کودک اشکان

او می توانست برای خودش خانه و زندگی دیگری تشکیل دهد.این فکر را دایم در مغزش مرور می کرد و از تصمیم 

رین و قشنگ کرده است.او با خود آن قدر خوشحال و راضی بود که گویی نیرویی به بدنش آمده و زندگی را شی

اشتیاق تمام هر روز به دیدار پسرش می رفت و شاهد بهبود او بود.مه بانو در بیمارستان راجع به مرجانه و کودکش 

 حرفی نزد منتظر بود که حال پسرش کامال خوب شود تا آماده ی شنیدن حقایق باشد.

اشت.او هرگز به خود این زحمت را نداده بود که حتی دقیقه اشکان هنوز از وجود بچه ای که متعلق به او بود خبر ند

ای به مرجانه فکر کند و نگران سرنوشت او شود.مه بانو هم هیچ گونه اطالعی از فرزند پسرش نداشت و نمی دانست 

 دخترست یا پسر و نام او چیست.
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د حاصل کردند و مرخص شدند.مه سرانجام یک ماه و نیم اشکان از بیمارستان مرخص شد.دو مجروح دیگر نیز بهبو

بانو ماند و نذرها و نیازهایی که کرده بود.اشکان از بیمارستان یکراست به خانه ی مادرش آمد.در آنجا مه بانو می 

توانست از او پرستاری کند تا دوران نقاهتش را بگذراند.اشکان که کمی ضعیف شده و وزن کم کرده بود،دلش می 

ا به دست آورد و پی کار و زندگیش برود.او پس از یکی دو هفته که حالش بهتر شده و خواست زودتر سالمت خود ر

سرگرم گفت و گو با مادرش بود مه بانو به او گفت:اشکان جان،بهتره کمی در مورد خودت و زندگیت فکر کنی،تو 

 باید مسیر زندگیت رو عوض کنی ،دیگه بچه نیستی،نزدیک سی سالته.

یدن نصیحتهای مادرش را نداشت ،گفت:مامان تو رو خدا شروع نکن .من دیگه بچه نیستم اشکان که حوصله ی شن

 که پند و اندرزم بدین.

 مه بانو خیلی جدی گفت:اما این دیگه پند و اندرز نیست ؛بهتره خوب گوش کنی که چه دسته گلی به آب دادی!

 ای همه می افته.اشکان با تعجب پرسید:چه کار کردم؟خب تصادف کردم این اتفاق بر

مه بانو گفت:اوال اگر مست نبودی تصادف نمی کردی پس این اتفاق برای همه نمی افته،ثانیا من اصال درباره ی 

 تصادف تو حرف نمی زنم.

 اشکان با بی حوصلگی گفت:دیگه چی شده؟

 و مه بانو گفت:به شرطی که چیزی نگی و وسط حرفهای من نپری،بهت می گم چی شده.

اطاعت کرد و مه بانو ادامه داد:ببینم اشکان خان تو خیال می کنی هیچ کس از روابط تو با مرجانه خبردار  اشکان

 نیست؟

 اشکان در جای خود نیم خیز شد و متعجب پرسید:مرجانه...؟

 مه بانو که دستپاچگی و تعجب او را دید گفت:بله،مرجانه،دختر نرگس و عباس .یادت اومد؟

 را باال انداخت و گفت:ای بابا مامان جان اون مال پنج شیش سال پیش بود. اشکان شانه هایش

__________________ 

 مه بانو با حالتی پیروزمندانه پاسخ داد:کامال درسته،چون شاهدی هم که وجود داره درست پنج شیش سالشه!

 نظورتون چیه؟اشکان این بار ناگهان از جایش بلند شد و پرسید:مامان ،چی دارین می گین؟م

مه بانو که نگاه شماتت باری به او کرد و گفت:بشین سرجات تا برات بگم...زمانی که جنابعالی با مرجانه خانم رابطه 

داشتین و من بیچاره از همه جا بی خبر دنبال کارهای عروسی تو و شعله بودم،همون زمان دختره حامله شد.اما من تا 

د از اینکه تو و شعله به امریکا اومدین ما فهمیدیم که مرجانه از جنابعالی بچه دار بعد از عروسی تو خبردار نشدم.بع

شده.خالصه بگم چون جنین بزرگ شده بود نتونستیم بچه رو سقط کنیم.حاال هم خبردار شدم که رشید بیچاره 

 سرپرستی نرگس و مرجانه و بچه ی تو رو به عهده گرفته و داره خرجشون رو می ده.

 هانش باز مانده بود و خیره خیره مادرش را نگاه می کرد.مه بانو ادامه داد:ببینم پسر جون اعتراضی نداری؟اشکان د

 اشکان با کمال پررویی گفت:خب،من ...باهاش رابطه داشتم اما در مورد بچه چیزی نمی دونم.

 باشه بچه هم مال خودته.مه بانو نفس راحتی کشید و گفت:خدا رو شکر که خیال منو راحت کردی.خاطرت جمع 

 اشکان پرسید:حاال باید چه کار کنیم؟چرا تا به حال چیزی به من نگفتین؟

مه بانو قیافه ی تحقیرآمیزی به خود گرفت و گفـکحاال گیرم می دونستی نه اینکه خیلی احساس مسئولیت و وفاداری 

 در وجودت هست؟قبال می خواستی چه کار کنی؟
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خت و پاسخی نداد.مه بانو پرسید:به نظرت بهتر نیست خودمون سرپرستی این بچه رو به عهده اشکان شانه باال اندا

 بگیریم؟هر چی باشه اون نیمی از تو در وجودش هست و خون خانواده ی ما توی رگهاشه.

 اشکان با کنجکاوی گفـت :یعنی چی مامان؟من نمی دونم مقصود شما چیه؟

ا به حال چند بار ازدواج ناموفق کردی زنها و دخترهای اینجا هم تا اونجا که من و مه بانو گفت:ببین اشکان جان تو ت

تو تجربه کردیم به درد زندگی نمی خورن.تو هم تا به حال تا تونستی توی زندگیت خوشگذرونی و عیاشی کردی،به 

 ری.نظر من بهتره که هر چه زودتر یک زندگی خوب تشکیل بدهی و فرزندت رو هم پیش خودت بیا

اشکان همچنان با بهت او را نگاه می کرد و حرفی نمی زد.مه بانو گفت:فکرش رو بکن،من هم از تنهایی در میام و می 

 تونم نوه ی کوچولوم رو توی بغلم یبگیرم و بببوسمش.من اصال حاضرم نگهداری اونو قبول کنم.

 خودم براش پرستار می گیرم و بزرگش می کنم.

 ی کنی مادرش اونو به ما می ده؟اشکان پرسید:خیال م

مه بانو با بی حوصلگی گفت:اه،تو چقدر خنگی،خب معلومه که نمی ده،اصال ما کجا و اون کجا؟تا تو مادرشو نگیری و 

 باهاش ازدواج نکنی،نمی تونی بچه رو صاحب بشی،فهمیدی؟

 م؟اشکان دوباره متعجب شد و گفت:یعنی مامان شما حاضری که من مرجانه رو بگیر

مه بانو با ناچاری دستها را از هم باز کرد و گفـ:چاره ی دیگه ای نداریم،تا حاضر نشی با مرجانه ازدواج کنی نمی 

تونیم راضیش کنیم که پیش ما بیاد.بعدش هم اشکان جان،من فکرهامو کردم این کار شاید بتونه گناهی که تو در 

خدا از ما برگشته چون پشت سر هم برامون بدی و گرفتاری حق این دختر بیچاره کردی جبران کنه!گمان می کنم 

پیش می آد.شاید با این کار خیر نظر خدا هم نسبت به ما عوض بشه!و چون اشکان را ساکت دید ادامه داد:ظاهر 

 مرجانه هم قشنگه و از تمام این دخترهای ول و پرافاده ی امریکایی بهتره،وقتی هم که بیاد اینجا خودم بهش یاد می

 دم که مثل یک پرنسس رفتار کنه و لباس بپوشه.خیالت جمع.

 اشکان که در فکر فرو رفته بود گفت:آره،یادمه،خیلی هم خوشکله،فقط ایرادش این بود که در کالس من نبود.

مه بانو دوباره با حالت تحقیرآمیزی گفت:بسه بسه،اگه در کالس تو نبود چرا بچه دارش کردی؟تو می دونی بعد از 

 فتنت چه دردسرهایی کشیدیم؟ر

اشکان حرفی نزد اما قلبا راضی بود که دوباره مرجانه را ببیند و یا با او ازدواج کند.از اینکه فرزندی از او داشت دچار 

 هیجان شده بود و ناگهان پرسید:راستی مامان،بچه ی من!دختره یا پسر؟

 ی دونم .خدا کنه دختر باشه تا من هم به آرزوم برسم.مه بانو با حسرت پاسخ داد:راستش اشکان جان خودم هم نم

 اما اشکان گفت:نه مامان ،من ترجیح می دم پسر باشه.

 مه بانو گفت:خیلی خب،حاال هر چی که قرار بوده باشه،هست،من و تو دیگه نمی تونیم تغییری در جنسیت بچه بدیم.

کار شد.نامه ای بلند باال به رشید نوشت و تا توانست مه بانو همینکه موافقت ضمنی پسرش را بدست آورد دست به 

اظهار محبت و دوستی کرد.هزاران بار قربان صدقه ی پسرش رفته و هزار بار از دلتنگی ها و افسردگی هایش که 

همه به خاطر دوری او از پسرش بود نوشته بود.پس از تمام اینها برایش نوشت که اشکان از کرده ی خود پشیمان 

و تصمیم دارد با مرجانه ازدواج کند و نگهداری فرزندش را برعهده بگیرد .مه بانو همچنین برای رشید  شده است

نوشت که او هم با تصمیم اشکان موافق است و اصوال از اول هم کار اشکان جوانمردانه نبوده است!و در انتها اضافه 

فرزندش را به ترکیه فراهم کند تا مه بانو و کرده بود که بهترست رشید هر چه زودتر مقدمات آمدن مرجانه و 
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اشکان آنان را در ترکیه ببینند و مقدمات ازدواج و چگونگی سفرشان به امریکا فراهم کنند.سپس با یک دنیا امتنان و 

 عشق و محبت و دوستی از رشید خداحافظی کرده بود.

و مرجانه بود.مه بانو فکر می کرد اگر مرجانه مه بانو پس از فرستادن نامه،با بی صبری تمام منتظر واکنش رشید 

شوهر نکرده باشد که بی تردید نکرده،و گرنه احتیاجی نبود که رشید خرجشان را بدهد؛بنابراین حاضر می شد هر 

چه زودتر و با شوق و شور زیاد نزد آنان بیاید.مه بانو دیگر فکر نمی کرد که مرجانه اگر این خبر را بشنود ،چگونه 

شان پرواز می کند.مه بانو نمی دانست هنوز که هنوزست مرجانه دل در گرو عشق اشکان دارد و با امید و یاد به سوی

او نفس می کشد.و نیز مه بانو نمی دانست که نامه اش در حکم پایان زندگی و ختم تمام عالیق و دلبستگی های رشید 

داشت کارها خیلی زود و بسرعت روبه راه می شد.او  خواهد بود.با خودش فکر می کرد اگر شماره ی تلفنی از رشید

 از اینکه مجبور بود روزها و هفته های متمادی به انتظار پاسخ نامه بنشیند عصبی و دلخور بود.

در هر حال باید صبر می کرد.تصمیم داشت اگر جواب نامه اش رسید،پس از آن به وسیله ی تلگراف با رشید تماس 

خواهش کند که شماره ی تلفنش را هم برای او بنویسد.اما مه بانو تا رسیدن پاسخ بیکار بگیرد و در ضمن از او 

ننشست.یکی از اتاقهای خانه اش را بکلی تغییر دکور داد .حتی پرده ها ی آن را عوض کرد و به صورت پرده های 

نگی با سایه بان تور در اتاقهای بچه ها در آورد.لوستر و آباژوری همرنگ آن انتخاب کرد و تختخواب کوچک قش

گوشه ای قرار داد.در کنار تختخواب کمد گرانقیمتی گذاشت و روی آن را با اسباب بازیها و عروسکهای گوناگون 

تزیین کرد.دلش می خواست درون کمد را پر از لباسهای بچه گانه کند،اما نمی داست لباسها را دخترانه بخرد یا 

ر شد،انگشتش را گاز گرفت و گفت،اوا خاک به سرم،مگه تو نگفتی که نرگس پسرانه.وقتی دالرام از موضوع باخب

 خودش بچه ی مرجانه رو سقط کرده؟

 مه بانو پاسخ داد:نرگس به من دروغ گفته بود.

 و دالرام گفت:حاال از کجا می دونی که ماله اشکانه؟

__________________ 

 مه بانو با بی حوصلگی پاسخ داد:چه می دونم،

 ال اشکان دیگه.شواهد که این جوری نشون می ده.م

 اما دالرام دست بردار نبود و گفت:در هر حال پیش از هر چیز باید آزمایش خون انجام بدین تا مطمین بشین.

مه بانو جواب داد:ای بابا،من چشمم به بچه بیفته می تونم بفهمم مال خودمون یا نه.آخه دالرام خودت می دونی که 

 مگی خوشکل و جذاب هستن.بخصوص اشکان که از تمام بچه های من قشنگتره!نسل ما ه

دالرام بتندی گفت:نه اینکه مرجانه زشت بود؟خب بچه اگر به مادرش هم رفته باشه خوشگله،اون وقت تو از کجا می 

 دونی؟

عد مرجانه رو عقد می مه بانو که حوصله ی جر و بحث با دالرام را نداشت گفت:باشه،آزمایش خون انجام می دیم ب

 کنیم خوب شد؟

دالرام آرام گرفت و حرفی نزد.مه بانو هم حرف آخر را روی مصلحت زده و گرنه هیچ تصمیمی مبنی بر آزمایش 

 خوا اشکان و بچه و غیره نداشت.
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 جرایدالرام وقتی به خانه رسید موضوع را با آب و تاب برای شوهرش تعریف کرد .با وجود گذشت چند سال از ما

مرجانه و بهبودی،او با شنیدن ماجرا احساس ترس کرد .با چشمان متعجب به همسرش گفت:راست می گی؟یعنی 

 خواهرت قصد داره یک چنین کار احمقانه ای رو بکنه؟

 دالرام با آب و تاب گفت:کجای کاری بهبودی،باید بیایی و ببینی که چه اتاق بچه ای درست کرده.

بود شروع کرد به راه رفتن و،در حالی که مرتب به سر بی مو و تاسش دست می کشید می  بهبودی که عصبانی شده

گفت:احمقانه س،واقعا احمقانه س.اصال من مطمئنم که بچه مال اشکان نیست!بابا جون دختره از کوچکی سر و 

 گوشش می جنبید،حاال دیگه بچه ش مال اشکانه؟چه حرفها!

ید بود که دالرام را به حیرت انداخت.به طوری که پس از انداختن نگاهی پر از واکنش بهبودی آن قدر آشکار و شد

 بدگمانی به او پرسید:حاال به تو چه؟تو چرا این قدر جوش می زنی؟نکنه چیزی می دونی و نمی گی؟

بهبودی کمی خودش را باخت و با عجله گفت:چی می گی زن؟اصال به من چه مربوطه،من یک عمر با حسام نون و 

 نمک خوردم.دلم می سوزه که ثروت اون خدا بیامرز این طور حیف و میل بشه و ...

دالرام به میان حرفش دوید و گفت:اگه این طوره،بهتره بری پیش مه بانو و باهاش حرف بزنی،شاید سر عقل 

 ان باشه.بیاد.راستش هیچ خوبیت نداره که پسر خواهر من دختر عباس رو بگیره.حاال گیرم بچه هم ماله اشک

بهبودی با صراحت گفت:چی چی رو ماله اشکان باشه؟من حاضرم قسم بخورم که این بچه مال یکی دیگه س.بیچاره 

 اشکان!

دالرام که نگران شده بود گفت:پس بهبودی جان تو رو خدا زودتر برو پیش این خواهر دیوونه و ساده ی من و 

 حقیقت رو بهش حالی کن،باشه؟

د و صبح روز بعد پس از برخواستن از خواب و خوردن صبحانه ی مفصل شال و کاله کرد و بی بهبودی موافقت کر

خبر به سوی خانه خواهر زنش به راه افتاد.وقتی رسید مه بانو که تازه از خواب بیدار شده بود از دیدن بهبودی 

شده که به دیدن خواهر  تعجب کرد .او پس از سالم و علیک پرسید:خیر باشه،بهبودی جان این وقت صبح طوری

 زنت اومدی؟

بهبودی خنده ای چاپلوسانه کرد و گفت:راستش،از بس نگران بودم،گفتم تا دیر نشده و دسته گلی به آب 

 ندادی،بیام و باهات حرف بزنم.

 مه بانو که نمی دانست او درباره ی چه چیزی حرف می زند پرسید:چیزی شده یا می خواد بشه که من خبر ندارم؟

بهبودی دوباره خندید و گفت:نه،چیزی نشده،فقط دالرام دیشب موضوع...موضوع این دختره....اسمش چی بود؟آهان 

 مرجانه،مرجانه رو به من گفت و من کلی نگران شدم.

 ناگهان مغز مه بانو جرقه زد .تا این لحظه ماجرایی را که میان مرجانه و بهبودی اتفاق افتاده بود ،فراموش کرده و به

خاطر نیاورده بود اما همینکه بهبودی شروع به فیلم بازی کردن و دروغ گفتن کرد و در ضمن اسم مرجانه را آورد نا 

گهان مه بانو به خاطر آورد که بهبودی قصد داشت چه عمل کثیفی را در حق مرجانه انجام دهد.بهبودی که خبر 

تعریف کرده بود،بدون اینکه اینکه متوجه چیزی غیر نداشت حسام بیچاره همان روز تمام ماجرا را برای همسرش 

عادی شود به حرفش ادامه داد:آره مه بانو جان،اصال به صالح شما نیست که حتی اسم این دختره رو بیارین.در شان 

 خانواده ی شما نیست که پسرت با یک چنین دختری وصلت بکنه.

 به او نگاه می کردگفت:خب،دیگه چی بهبودی جان؟مه بانو لبخندی زد و در حالی که موذیانه و زیر چشمی 
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بهبودی که متوجه ی لحن غیر عادی و نگاه تمسخرآمیز او شده و از جواب وامانده بود کمی سرخ شد .انگار احساس 

گرما می کرد و چون موذیگری مه بانو ادامه یافت با لکنت پرسید:مه بانو مگه من چی گفتم؟چرا این طوری به من 

 نی،من ....من در هر حال صالح تو رو می خوام.نگاه می ک

 مه بانو با همان قیافه و همان لحن گفت:صالح منو می خوای یا صالح خودت رو؟

 بهبودی آب دهانش را قورت داد و گفت:به من چه مربوطه؟من نه سر پیازم نه ته پیاز.

 و مه بانو ادامه داد:تهش شاید!یعنی...ته پیاز شاید.

الفه شده بود با خودش فکر کرد شاید مرجانه در آن زمان حرفی به مه بانو زده است و ماجرای آن روز بهبودی که ک

آپارتمان را برایش تعریف کرده است.بنابراین با عصبانیت ادامه داد:مه بانو من منظور تو را نمی فهمم،فقط باید 

 بدونی اگه دختره حرفی زده سرتاپا دروغ بوده،دروغ محض.

قیافه ی متعجبی به خود گرفت و گفت:دختره؟منظورت مرجانه س؟ببینم مرجانه چه دروغی ممکنه پشت سر  مه بانو

 تو بگه،تو که با اون رابطه ای نداشتی!

و دوباره ی خنده ی موذیانه ای سر داد که بهبودی را به مرز جنون رساند،به طوری که با عصبانیت از جا بلند شد و 

 ی های تو رو ندارم.مه بانو ،تو گاهی فراموشت می شه چند سال داری؟گفت:من حوصله ی لوس باز

مه بانو که از حرف نیش دار بهبودی خونش به جوش آمده بود گفت:تو چی؟تو هم اون زمانی که به حسام گفتی 

ه کدختره رو بیاره تو آپارتمانت فراموشت شده بود چند سال داری درسته؟حاال هم از ترس آبروت و از ترس این

موضوع جلو خواهرم افشا نشه،اومدی و سنگ آبروی منو به سینه می زنی!در ضمن باید بدونی که حسام مثل تو 

دروغگو و هوسباز نبود،و همون روز عصر مستقیم از دفتر کارت اومد خونه و تمام ماجرا رو برام تعریف کرد!و سپس 

 ه بود ادامه داد:واقعا خجالت داره!در حالی که دستش را به کمر زده و چشم در چشم بهبودی دوخت

بهبودی احساس کرد قافیه را باخته.حتی تمام قسمتهای تاس سرش هم سرخ شده بود.با اینکه از عصبانیت خون 

خونش را می خورد نزد خود حساب کرد اگر بخواهد با مه بانو لجبازی کند ممکن است خواهر زنش بند را آب دهد 

پس صالح دید که کوتاه بیاید.خشمش را قورت داد و با لبخندی تصنعی گفت:ببین مه و زندگی را بر او حرام کند.

 بانو جان گذشته ها گذشته،حاال یادآوری این خاطرات جز دردسر برامون چیز دیگه ای نداره.

 مه بانو بی درنگ پاسخ داد:دردسر برای من نه،برای تو !

ر می داد گفت:باشه برای من.حاال قول می دی موضوع رو از بهبودی که ازشدت عصبانیت دندانهایش رابه هم فشا

 این به بعد هم کتمان کنی؟

 مه بانو لبخندی زد و گفت:باشه به شرطی که دیگه نخوای واسه من زرنگی کنی.

بهبودی دیگر حرفی نزد،بسرعت خداحافظی کرد و خانه را ترک کرد.همان روز دقایقی پس از رفتن بهبودی نامه ای 

ان به دست مه بانو رسید او با خوشحالی تمام نامه را برانداز کرد.خط رشید بود.با عجله آن را باز کرد و به از ایر

 محض خواندنش در حالی که دستهایش می لرزید به سوی تلفن دوید.

__________________ 

 فصل بیست و چهارم

ه اندک آرامشی به زندگی مرجانه و پسرش راه رشید پس از خواندن نامه ی مادرش حالی دگرگون یافت.در زمانی ک

یافته،دوباره اتفاقی بیفتد که او را از مسیر درست زندگیش منحرف سازد.نمی دانست تا چه حد می تواند به حرفهای 
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مادرش اعتماد کند.اگر واقعا اشکان پشیمان شده بود و قصد ازدواج با مرجانه را داشت،او نمی توانست اسم این کار 

راف بگذاردو شانس بزرگ مرجانه را از او بگیرد بخصوص که خوب احساس می کرد مرجانه هنوز دلبسته و را انح

عاشق اشکان است.از سویی راستین هم می توانست با پدر واقعی خود زندگی کند و آنان نمی توانستند ،مثل هر زن 

را پاره کند و به طور کلی نامی از آن  و شوهر دیگری مسیر طبیعی زندگی خود را طی کنند.رشید می توانست نامه

نبرد اما می دانست که هرگز چنین کاری را نمی کند.عصر هنگام ،پریشان و عصبی راه خانه را در پیش گرفت.خدا 

می دانست که قلب و روحش دچار چه تالطم و آشوبی بود.نمی دانست واکنش مرجانه را در مقابل این رویداد پیش 

ت که از این اتفاق استقبال می کند و نیز می دانست که با خوشحالی و امیدواری به این سفر تن بینی کند اما می دانس

می دهد،اما حدس زدن حد و حدود آن برایش ناممکن بود.کاش مرجانه آنقدر عاقل بود که دست کم در برابر رشید 

شته را نداشت و اعصابش ضعیف و کاری نمی کرد که او را پیش از این سرخورده و ناراحت سازد او دیگر طاقت گذ

 متشنج شده بود.

به هر حال رشید به خانه رسید،با نرگس سالم و علیکی کرد و پسرش را در آغوش گرفت.راستین کتابها و نقاشی 

های جدیدش را نزد رشید آورد و با لحن شیرین و قشنگش درباره ی آنها برای رشید توضیحاتی داد و پس از 

گس گفت:نرگس به مرجانه بگو بیاد توی اتاق من کارش دارم.این بچه رو هم چند دقیقه نگه صرف شام رشید به نر

 دار که مزاحم ما نشه.

نرگس به گوشهای خود اعتماد نداشت که درست شنیده باشد.بار اول بود که شاهد گفت و گوی رشید و مرجانه می 

خون به صورتش دوید و سرخ شد.می دانست حتما شد.مرجانه هم تعجب کرد و به محض شنیدن پیغام رشید ناگهان 

اتفاقی افتاده و موضوعی در کار است و گرنه رشید سال تا سال نه با او کاری دارد و نه حرفی با او می زند.در حالی که 

قلبش می زد با دلهره و اضطراب به سوی اتاق رشید رفت.در زد و وارد شد.رشید که بر روی تخت نشسته بود به 

ن مرجانه به او گفت که روی صندلی روبرویش بنشیند.مرجانه اطاعت کرد .سکوتی طوالنی برقرار محض دید

شد.رشید نمی دانست شرح موضوع را چگون شروع کند.دلش به درد آمد که او را،زنی که روبرویش نشسته بود و از 

ه بود.نمی دانست که در قلب چند و چون درون او خبر نداشت،به سوی مرد دیگری براند.مرجانه هم مستاصل نشست

رشید چه غوغایی برپاست و نمی دانست که رشید چگونه با خود کلنجار می رود و باز هم موفق نمی شود سخنش را 

 آغاز کند.

 به هر حال رشید به سخن آمد.نگاهی به مرجانه انداخت و گفت :مرجانه امروز یک نامه به دستم رسیده....از مادرمه.

د اما رشید اعتنایی نکرد و ادامه داد:من نمی دونم چطور نشونی منو پیدا کرده و برام هم مهم نیست رنگ مرجانه پری

 که بدونم.چیز مهم اینه که مادرم از ماجرای تو و راستین خبردار شده و فهمیده که تو ....تو بچه رو سقط نکردی.

 مرجانه نیم خیز شد و گفت:آه ،من...

ید گفت:در هر حال موضوع اصلی به تو و تصمیم تو مربوط می شه.خوب یه حرفهای نمی توانست حرف بزند و رش

من گوش کن حاال هم الزم نیست زود تصمیم بگیری و جواب بدی.می تونی روش فکر کنی.موضوع اینه که مادرم 

 نوشته...نوشته که اشکان...

رشید پنهان نماند.اما او چیزی به روی خود مرجانه با شنیدن نام اشکان تکان خورد و لرزید و این حالتش از چشم 

 نیاورد و ادامه داد:که اشکان از کاری که کرده پشیمون شده و حاضره...حاضره با تو ازدواج کنه و...
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مرجانه دیگر اجازه نداد رشید به حرفهایش ادامه دهد.به محض شنیدن این خبر از جا برخاست،فریادی زد و 

د انداخت و گفت:آه رشید متشکرم...من نمی دونم چی بگم،اجازه بده پاهای تو رو اشکریزان خودش را به پای رشی

 ببوسم.

رشید با انزجار او را از خود دور کرد اما مرجانه در حال خودش بود .همچنان که بر روی زمین نشسته بود دستهایش 

 قدر بزرگ و رحیمی...را به آسمان بلند کرد و گفت:ای خدا تو چقدر خوب و مهربونی،ای خدا جون تو چ

و سپس گریه کنان از جا برخاست.دلش می خواست پرواز کند.حرکاتش دست خودش نبود .باورش نمی شد که تا 

این حد خوشبخت باشد.باورش نمی شد که مسیر زندگیش این قدر قشنگ تغییر یابد.نمی دانست چه کار کند پس 

 تمام این خوشبختی رو مدیون تو هستم. به رشید رو کرد و گفت:رشید چطوری ازت تشکر کنم؟من

 رشید در را به او نشان داد و گفت:مرجانه از اتاق برو بیرون می خوام بخوابم،خسته ام!

مرجانه بدون اینکه از حرف او ناراحت شود ،دوان دوان از اتاق بیرون رفت و با صدای بلند و گریان ماجرا را برای 

 ا صدای مرجانه تا دقایق طوالنی در گوشش زنگ زد.نرگس تعریف کرد.رشید در را بست ام

دیگر احتیاجی نبود رشید درباره ی تصمیم مرجانه سوالی از او بکند.بی درنگ نامه ای برای مادرش نوشت و با پست 

فوری به امریکا فرستاد.در نامه نوشته بود که مرجانه و پسرش صحیح و سالم هر دو حالشان خوب است و منتظرند 

طور برنامه ریزی کنید به ترکیه بیاید و شما را مالقات کنند.رشید در چندین مورد به این نکته اشاره و تاکید که هر 

 کرده بود که مرجانه فقط در صورت ازدواج با اشکان راضی به این مسافرت شده است.

ه د.رشید افسوس می خورد کهاواخر تابستان بود و دیگر الزم نبود مرجانه در دانشگاه نام نویسی کند و درس بخوان

درس او نیمه کاره مانده است اما از سویی هم این احساسش را بیهوده می دید.دیگر مرجانه رفتنی بود و و راستین 

تنها مونس و همدم وی را هم با خود می برد.رشید هنوز تاریخ دقیق رفتن مرجانه را نمی دانست اما در هر صورت 

فر او فراهم می کرد.دلش نمی خواست از کسی قرض کند ولی گویا چاره ی دیگری می بایستی پولی برای مخارج س

نداشت.از طرفی هم نمی دانست رفتن مرجانه را برای دوستانش چگونه توجیه کند.فقط عماد از ماجرای او و مرجانه 

ام او هم بعد از خبر داشت .عماد این طور استنباط می کرد که رفتن مرجانه به نفع رشید خواهد بود چون سرانج

 مدتی مجبور می شد ازدواج کند و خانه و زندگی تشکیل دهد.

اما مرجانه دیگر نمی فهمید که چگونه روزها را به شب و شبهایش را به روز برساند.شکفته شده بود.به سان گلی بود 

پدیدار شده  که ناگهان هوای بهاری به آن خورده و باز شده است.در چشمهایش نور زندگی و نشاط جوانی

بود.راستین را در آغوش می گرفت و به او نوید سفر و نوید روزهای خوب و قشنگتر می داد.تا رسیدن نامه ی مه 

بانو و خبر نهایی،مرجانه برای تهیه ی گذرنامه دست به کار شد.پس از چند روز گذرنامه اش که همراه با راستین بود 

بود.تمام رویاهایش رنگ واقعیت به خود گرفته بود.مرجانه می  به دستش رسید.زندگیش واقعا زیر و رو شده

دانست که اشکان روزی از شعله جدا می شود و به سوی او می آید.مرجانه از تعداد ازدواج های اشکان خبری 

نداشت،اما این امر که پس از گذشت سالها او را فراموش نکرده و به یادش بوده وی را به این باور می رساند که 

شکان در تمام این سالها برای دیدن و دست یافتن به او صبر کرده و نقشه کشیده است.چیزی که فکر مرجانه را ا

ناراحت می کرد موضوع طالقش از رشید بود .مرجانه نمی دانست چگونه موضوع را مطرح کند .از سویی می دید 

تا تهیه ی بلیت و خروجی و غیره فراهم کرده رشید تمام مقدمات سفر او را از اجازه ی سفر برای گذرنامه گرفته 

 است اما به فکر طالق او نیست ،تعجب می کرد و از سوییی شرمش می آمد راجع به این موضوع با او حرف بزند.
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نرگس نمی دانست از این اتفاق خوشحال باشد یا غمگین .پس از رفتن مرجانه او دیگر جایی در این خانه نداشت و 

ی رفت و در اتاق کوچک و نمور و اجاره ای او زندگی می کرد.ترجیح می داد به طبس برود.به هر باید نزد عباس م

حال آنجا زادگاهش بود و جایی پیدا می شد که راحت تر زندگی کند.وقتی به قلبش رجوع می کرد می دید که از 

 ریکا را از سر به در می کرد.رفتن مرجانه غمگین است.کاش به زندگی با رشید ادامه می داد و هوس اشکان و ام

مه بانو این بار به جای نامه تلگراف فرستاده و طبق یک برنامه ی پیش بینی شده تاریخ و روزی را که او و اشکان در 

ترکیه منتظر مرجانه خواهند بود ذکر کرده بود.شماره ی تلفنی هم داده بود که رشید در صورت نیاز با او تماس 

 رشید به مرجانه داد.در حدود یک ماه فرصت داشتند.بگیرد.تلگراف را هم 

رشید تمام مقدمات سفرشان را فراهم کرده بود .با وجود این تلگرافی به مادرش زد و در آن نوشت بهترست آنان 

 اول به ترکیه بروند و بعد که نشانی و تلفن محل اقامت خود را دادند آن گاه مرجانه و راستین نزد آنان بروند..شماره

 ی منزل عماد را هم در تلگراف نوشت که مه بانو با آنان تماس بگیرد و روز ورود و نشانی را بدهد.

 مه بانو از گرفتن شماره ی تلفن بسیار خوشحال شد و گفت و گوی تلفنی مفصلی با عماد انجام داد.

بار هم شده رشید با آنان هر چه در دل داشت برای عماد گفت و از او خواهش کرد کاری کند دست کم برای یک 

تماس بگیرد و با مادرش صحبت کند.عماد به او قول مساعد داد اما وقتی حرفهای مه بانو را برای رشید تعریف کرد 

او در پاسخ گفت:عماد خودت می دونی که دیگه نمی تونم با مادرم رابطه ای داشته باشم.فاصله ی بین ما در این چند 

 ه.ساله که بیشتر و بیشتر شد

انتظار مه بانو برای حرف زدن با پسرش بیهوده بود.مرجانه با پولی که رشید در اختیارش گذاشته بود یکی دو دست 

لباس جدید برای خودش و راستین خرید.چمدانی هم گرفت که لوازم خود را در آن بگذارد.به آرایشگاه رفت و 

جان و شوق دیدن اشکان اشتهایش را از دست داده و گیسوان بلند و نامرتبش را نظم و ترتیب داد.او از شدت هی

الغر شده بود.راستین گرچه حال و روز مادرش را نمی فهمید،شور و شیدایی او را احساس می کرد و از خوشحالی او 

شاد و خندان بود.بزرگ شده بود و رشید قول داده بود سال دیگر او را به مدرسه بفرستد.خط بسیار قشنگی داشت و 

 کلماتی را که رشید به او یاد داده بود بادقت می نوشت. حروف و

کاسه ی صبر مرجانه لبریز شده بود.او هر روز که می گذشت بی صبرانه منتظر آمدن رشید می شد و چون خبر 

جدیدی از او نمی شنید غمگین به اتاقش می رفت و در را می بست.سرانجام خبر رسید اما نه از سوی رشید بلکه از 

ماد.یک شب عماد به خانه ی آنان آمد و گفت:مه بانو خانم زنگ زدن ،البته از استانبول تلفن کردن و اسم طرف ع

هتل و شماره تلفن اونجا رو دادن.البته گفتن بهتره که ساعت و روز حرکت مرجانه خانم رو بهشون بگیم که 

 خودشون بیان فرودگاه.

د.خدا می داند چه حالی داشت.سرش را پایین انداخته بود و با گوشه مرجانه خیلی خودداری کرد تا دوباره فریاد نز

ی روسری بازی می کرد.رشید می دانست در درون او چه می گذرد و برای اینکه واکنش دیگری نشان 

ندهد،بسرعت از عماد تشکر کرد و تا در ورودی کوچه دنبالش رفت.دیگر همه چیز برای رشید به پایان رسید.مه 

 انست با این کارش با سرنوشت رشید چه می کند.بانو نمی د

مه بانو همینکه نامه ی رشید به دستش رسید و از اعالم موافقت آمدن مرجانه و ازدواج او با اشکان مطلع شد با شور و 

شوق فراوان خبر را تلفنی به پسرش خبر داد.اشکان در خواب بود و وقتی دید که مادرش با چه اشتیاقی خبر آمدن و 

وافقت دختر عباس را عنوان می کند تعجب کرد.مه بانو به او گفت که برای نهار منتظرش است بهتر است بیاید و م
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هر چه زودتر درباره ی رفتنشان به ترکیه تصمیم بگیرند.ساعتی از ظهر گذشته بود که اشکان خود را به مادرش 

انش داد.اشکان نامه را سرسری خواند و گفت:مامان رساند.مه بانو به محض دیدن او با خوشحالی نامه ی رشید را نش

 جان گمان نمی کنی تصمیم عجوالنه ای گرفته باشی؟

مه بانو براق شد و در پاسخ گفت:دوباره شروع کردی؟مگه الل بودی زودتر حرف دلتو بزنی؟تو که با این کار موافق 

 بودی؟

 هر حال شرایطی داره! اشکان سر تکان داد و گفت:حاال هم مخالف نیستم اما خب به

 مه بانو با تعجب پرسید:یعنی چه؟منظورت رو نمی فهمم.

و اشکان ادامه داد:راستش مامان جان من در چند سال گذشته خیلی ضرر مادی دیدم تنها چیزی که برام مونده،یک 

 پمپ بنزین درب و داغونه که بابا برام خریده بود با این آپارتمانی که توش زندگی می کنم.

 مه بانو چشمهایش را ریز کرد و گفت:خب دیگه چی؟

 و اشکان گفت:هیچی درآمد من خیلی زیاد نیست که بتونم از یک زن و بچه هم نگهداری کنم.

 مه بانو که منظور پسرش را فهمیده بود گفت:عیبی نداره پسرت رو من نگه می دارم.

 اشکان با تعجب پرسید:پس پسره؟

 اسخ داد:آره مگه نامه رو نخوندی؟پس چه کار می کردی؟مه بانو با عصبانیت پ

اشکان جواب مادرش را نداد اما حرف خود را پی گرفت :آخه مامان جان،موضوع تنها بچه نیست .من اگه بخوام 

 دوباره ازدواج کنم هزینه ی زندگیم می ره باال ،زنم خرج داره خالصه دنگ و فنگش زیاده،خودت که می دونی.

 گاه مالمت آمیزی به او انداخت و گفت:منظور اصلیت رو بگو.مه بانو ن

 اشکان شانه ای باال انداخت و گفت:هیچی یک کم پول الزم دارم.

 مه بانو گفت:داری از من باج می گیری؟خجالت نمی کشی؟پول می خوای که چه کار کنی؟اگه ندم چی؟

 یه و دختره رو نمی گیرم.اشکان در کمال پررویی گفت:هیچی من هم با شما نمی آم ترک

 مه بانو که کالفه شده بود پرسید:یعنی هیچ عالقه ای هم نداری پسرت رو ببینی؟

 اشکان خیره به مادرش نگاه کرد و لبخند زد و مه بانو گفت:خیلی خب،چقدر می وای؟

 اشکان نیشش تا بناگوش باز شد و گفت:نقد نمی خوام.

 ملک و امالک من نقشه کشیدی؟ چشمهای مه بانو گرد شد و گفت:برای

اشکان گفت:ببین مامان جان شما بیشتر از اونی که خیال می کنی پول و ثروت داری دیگه انصاف نیست که من 

 محرومیت بکشم.

 مه بانو که حوصله اش سر رفته بود گفت:زود باش حرفتو بزن حوصله ی شوخی ندارم.

 م من کن فقط نصفش رو.و اشکان افزود:نصف سهام ساختمانیت رو به اس

مه بانو که از دست پسرش خیلی عصبانی شده بود گفت:باشه ،به جهنم،فقط تا بچه رو به من ندی این کار رو نمی 

 کنم.

اشکان قبول کرد و هر دو به توافق رسیدند.مه بان بالفاصله جواب نامه ی رشید را داد و مقدمات سفرش را به ترکیه 

تنهایی نجات پیدا می کرد خوشحال بود.رشید در نامه برایش نوشته بود که اسم پسر اشکان فراهم آورد.از اینکه از 

راستین است .مه بانو پس از کمی سبک و سنگین کردن گرچه از این اسم خوشش نیامده بود چیزی نگفت و با 
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زند.وجود یک نوه  خودش فکر کرد وقتی که او را بدست آورد و به خانه رسیدند او را هرچه دلش خواست صدا می

ی پنج شش ساله به او امید زندگی دوباره داده بود.بی فوت وقت به خرید رفت و چند دست لباس پسرانه برای 

راستین خرید.تصمیم داشت آنها را با خود به ترکیه ببرد و به پسرک هدیه کند.در مورد چگونگی آوردن راستین و 

داده بود .اما باز هم مه بانو یقین نداشت که به این سادگی ها بتواند  مرجانه با وکیلش مشورت کرده و او قول مساعد

آنان را به امریکا بیاورد.در هر حال بری او مهم نبود ،با خودش فکر می کرد که تا حد امکان با مرجانه و راستین در 

 ترکیه می ماند تا وکیلش به کمک اشکان کارشان را درست کنند.

یکی از هتلهای استانبول اتاق گرفتند،نخستین کاری که مه بانو انجام داد این بود که به  وقتی مه بانو و اشکان در

تهران زنگ بزند و نشانی محل اقامتشان را به عماد بگوید و درست دو روز بعد عماد به او تلفن کرد و خبر آمدن و 

از خوشحالی سراز پا نمی شناخت اما  تاریخ ورود و شماره ی پرواز مرجانه و راستین را به اطالعش رساند.مه بانو

میزان خوشحالی و شادی او به پای اشتیاق مرجانه نمی رسید.مرجانه همراه رشید به اولین آژانس هواپیمایی ایران 

ایر در نزدیکی خانه شان رفتند و در اولین پرواز جا رزرو کردند.بلیتها از مدتها پیش بدون تاریخ پرواز خریداری 

م طول مدتی که رفتن مرجانه حتمی شده بود رشید حتی یک کلمه هم با او حرف نزده بود اما در شده بود.در تما

عوض ساعات متمادی از وقت خود را با راستین می گذراند و حتی شبها هم نزد همدیگر می خوابیدند .پسرک باره و 

 زرگ رو ببینی؟بارها از او پرسیده بود :بابا تو هم می آیی؟بابا تو هم دوست داری مامان ب

رشید چندین بار تصمیم گرفت حقیقت را به پسرک بگوید اما قادر نبود..می ترسید او نتواند موضوع را درک کند و یا 

اصال صالح نمی دید که این موضوع را در این وقت پیش بکشد.با خودش فکر کرد شاید در اثر مرور زمان او را از یاد 

 همساز شود.ببرد و با پدر واقعی خود همدم و 

انتظار مرجانه برای گرفتن طالق همچنان به درازا کشید.سرانجام یک روز پیش از پروازش دیگر طاقت نیاورد و با 

 دستپاچگی و ناراحتی به رشید گفت:رشید من...من یک سوال از تو داشتم.

 رشید گفت:بگو!

 منظورم اینه که...مرجانه پرسید:تو ...تو باید از من جدا بشی تا من بتونم ...یعنی 

رشید حرفش را قطع کرد و گفت:خودم می دونم منظورت چیه،خیال نکن من به فکر این موضوع نبودم.راستش 

 مرجانه...

سکوت کرد،صورتش به آسمان ابری و گرفته می مانست که در عین تیرگی و سیاهی پاک و شفاف است.صدایش 

ید.سعی کرد بر اعصابش مسلط شود و آرام ادامه داد:مرجانه غمگین ترین صدایی بود که به گوش مرجانه می رس

،من هر کاری کردم دیدم قادر نیست تو رو طالق بدم.یعنی راستش ...نتونستم خودم را راضی کنم که از تو جدا 

بشم.بنابراین وکالتنامه ای نوشتم که در هر جا و هر وقت که تو خواستی از من طالق بگیری،هر وقت تو دوست 

باشی از من جدا بشی.سپس آهی کشید،آهی که بی اختیار از سینه اش بیرون آمد و وکالتنامه را با دستهای  داشته

لرزان به سوی مرجانه دراز کرد.زن جوان وکالتنامه را گرفت و به فکر فرو رفت.گویی در گوشه ای از مغزش نوری 

کند.او با عجله برگشت و وکالتنامه را در چمدان  درخشید.اما این نور آن قدر نبود که تمامی پهنه ی ذهنش را روشن

گذاشت و مشغول جمع آوری بقیه ی لوازمش شد.قرار بود فردا شب پرواز کنند.آن شب آخرین شبی بود که مرجانه 

و راستین در آن خانه شب را به صبح می رساندند.مرجانه با خودش فکر می کرد فردا شب این موقع در آسمانها به 

ر پرواز است.مرجانه در درون به خود می بالید که مه بانو همراه پسرش منتظر او هستند.گرچه سوی اشکان د
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برخورد سرد و بی مهر او را در روزهای آخر اقامتش در تهران فراموش نکرده بود ،عشق اشکان سرپوش بخششی 

 بود بروی تمام آن بی مهری ها و بی حرمتی ها.

__________________ 

ه نتوانست راحت بخوابد.تا صبح وول می خورد و از شدت هیجان بیدار می شد.برحسب اتفاق رشید آن شب مرجان

هم بیدار بود.رشید در کنار راستین دراز کشیده و پسرک را که در خواب ناز بود نگاه می کرد و هرازگاهی سرش را 

برد و زیبایی درون و برونش را می بوسید.هرچند پسرش نبود او را دوست داشت از صفا و معصومیت او لذت می 

ستایش می کرد.نیمه شب بود که پسرک ناگهان از خواب پرید و وقتی چشمش به رشید افتاد لبخندی قشنگ زد و 

گفت:بابا جون دوستت دارم،بغلم کن.و در آغوش رشید دوباره به خواب رفت.رشید از شنیدن این حرف بی اختیار 

روی بالش می ریخت.نمی دانست آن اشکها اشکها اشک ندامت است یا گریست.اشکهایش از دو طرف صورتش بر 

 اشک حسرت و افسوس؟

دمدمه های صبح از رختخواب بلند شد و کمی قدم زد.آن روز را مرخصی گرفته بود تا تمام روز را با راستین 

بود  پاییز فرا رسیده بگذراند.هدیه ی کوچکی برای پسرک خریده بود که قصد داشت در فرودگاه به او بدهد.دوباره

و آن روز بر حسب اتفاق هوا ابری و بارانی بود.همه چیز آماده شده بود که بر توده ی غمهای سیاه و سنگین رشید 

باری بیفزاید.نرگس هم از صبح تا شب اشک می ریخت.مرجانه بظاهر ساکت بود و راستین مثل همیشه شاد و 

چون از صبح پدرش را دیده و با او بازی کرده بود سرحال تر به نظر  شنگول بود و می گفت و می خندید.او آن روز

 می رسید و هرازگاهی می پرسید:بابا چرا نرفتی سر کار؟

 رشید می خندید و حرفی نمی زد و او می گفت:باباجون همیشه نرو!توی خونه بمون!

.او بتازگی فهمیده بود که روابط مرجانه ناهار را نیز دور هم صرف کردند آن روز عباس هم به جمع آنان پیوسته بود

و رشید چگونه بوده و بنا به گفته ی نرگس این طور استنباط کرده بود که رشید مرجانه را برای چنین روزی در پناه 

 خود گرفته و مانع آوارگی او شده است.

س صالح دید که فعال تما سرانجام شب شد.مرجانه به سفارش رشید در مورد رفتنش با مولود حرفی نزده بود.رشید

خود را تا مدتی با آنان قطع کند تا ببیند بعد چه پیش می آید.شب رسید شام مختصری خوردند ،لباس پوشیدند و به 

راه افتادند.به فرودگاه رسیدند هنوز دو ساعتی وقت داشتند.رشید بلیتها را به گیشه برد و چمدان مرجانه را تحویل 

سپرد و در مورد چگونگی سوار شدن و سایر کارها سفارشهای الزم را به مرجانه کرد.رشید داد.کارت پرواز را به او 

سپس هدیه ی راستین را به او داد و گونه اش را بوسید.نرگس و عباس با چشمانی اشکبار با دخترشان روبوسی و 

از او جدا نمی شد و محیط خداحافظی کردند.رشید راستین را برای بار سوم و چهارم بوسید و خداحافظی کرد.پسرک 

شلوغ و پر سر و صدای فرودگاه او را ترسانده بود.او نیز گریه می کرد.و مرتب می گفت:بابا جون تو هم بیا،بابا من 

 تنها نمی رم،تو هم بیا.

 هر چه مرجانه می خواست او را راضی به رفتن کند موفق نمی شد سرانجام رشید او را به گوشهای کشید و با مالیمت

به پسرش فهماند که بعد از دو سه روز او هم به آنان ملحق می شود.راستین در کمال نارضایتی حرف رشید را قبول 

کرد و همراه مادرش به راه افتاد.در آخرین لحظات وداع مرجانه برگشت و به رشید گفت:رشید خداحافظ،امیدوارم 

 که همیشه خوشبخت باشی.

 در دل گفت خوشبخت؟خوشبخت بی تو؟!رشید لبخندی زد ،سر تکان داد و 
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سراپای مرجانه را درون روپوش و روسری جدیدی که خریده بود و از او دور می شد از نظر گذراند.آن قدر او را 

نگاه کرد تا از دیدرسش خارج شد.دیگر تمام شد همه چیز به پایان رسید.تمام شور و شیدایی چندین و چند ساله 

 بود که زحماتش به نتیجه رسیده ،هر چند خودش به هدف دست نیافته بود. اش به پایان رسید.خوشحال

رشید در راه بازگشت به خانه هیچ حرفی با نرگس و عباس نزد.حرفی نداشت که به آنان بزند.وقتی به خانه رسیدند 

رو از نرگس در کمال تعجب دید چمدان و وسایل نرگس در گوشه ی هال خانه جمع آوری شده و آماده است،از این 

 پرسید:اینها چیه؟مگه تو هم می خوای بری؟

 نرگس لب ورچید و گفت:آره دیگه رشید خان موندن من اینجا فایده نداره،بجز زحمت و دردسر برای شما.

نرگس اخم کرد و گفت:تو چقدر ساده ای نرگس من تازه می خواستم به عباس هم بگم که شبهای تعطیالتش بیاد 

 خوای بری؟ اینجا.برای چی می

نرگس با خوشحالی گفت:واال رشید خان من از خدامه که بمونم فکر کردم حاال که مرجانه و راستین رفتن من موی 

 دماغ هستم و ....

رشید حرف او را قطع کرد و گفت:زود باش ،زود باش اول این اسبابهاتو جمع کن ببر توی اتاق و دیگه هم از این 

 حرفها نزن.

بود که رشید تا صبح نخوابید.صبح روز بعد عماد به اداره زنگ زد و خبر رسیدن مرجانه و  آن شب شب دومی

راستین را به هتل محل اقامت مادر و برادر رشید،به اطالع او رساند.بظاهر رشید دیگر کاری نداشت که انجام دهد 

 ..شب که به خانه رسید پس از شام به نرگس گفت:نرگس خوب گوش کن ببین چی می گم

 نرگس پاسخ داد:چشم رشید خان بفرمایید.

 رشید ادامه داد:من فردا صبح می رم جبهه.

نرگس نیم خیز شد و می خواست حرفی بزند اما رشید با دست او را دعوت به سکوت کرد و گفت:بشین!تو رو خدا 

،خوش به حال من!اگر حرفی نزن نرگس.من فردا می رم جنوب و از اونجا می رم جبهه.اگر زنده برگشتم که هیچ 

نه،تو می تونی با عباس توی این خونه زندگی کنی.حقوق و مزایا و هرچی هم که به من تعلق بگیره گفتم بدن به 

 شما.تو رو به عنوان مادرم معرفی کردم.

نرگس آرام آرام اشک می ریخت اما رشید توجهی به او نداشت و همچنان حرف می زد ،برای تماس با دخترت هم 

 عماد کمک بگیر.اون راهنماییت می کنه.دیگه هم آبغوره نگیر،بسه نرگس بسه!از 

روز بعد ،صبح زود ،رشید لباس پوشید ،ساک خود را به دست گرفت و برای همیشه از نرگس و عباس خداحافظی 

 کرد و رفت.

 فصل بیست و پنجم

رشید را باز کند.از دیدن آن هدیه خنده ی در هواپیما راستین نخستین کاری که کرد این بود که بسته ی هدیه ی 

قشنگی بر لبهای پسرک نقش بست.قاب عکس قشنگی بود که حاوی عکس قشنگتر.مرجانه از دید آن تعجب کرد و 

 از راستین پرسید :تو کی با بابات عکس گرفتی؟

__________________ 

 عکس گرفتیم. راستین با خوشحالی گفت:یک روز ،یک روز با همدیگه رفتیم عکاسی و

 مرجانه اخم کرد و گفت:چرا به من نگفتی؟
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 راستین لبهایش را جمع کرد و گفت:چه می دونم خب یادم رفت دیگه.

در عکس رشید و راستین پهلوی همدیگر نشسته بودند و لبخند می زدند .دست رشید بر شانه های پسرک حلقه 

آن را به سینه فشرد و خوابش برد.مدت پرواز کمتر از سه شده بود .عکس زیبا و آکنده از معصومیت بود.راستین 

ساعت اعالم شده بود اما برای مرجانه دقایق بسیار کند می گذشت.دلش شور می زد و دعا می کرد که هر چه زودتر 

برسند و آنجا هم مه بانو و اشکان را زودتر ببیند.از سویی نگران هم بود .نخستین سفری بود که در زندگیش با 

 اپیما انجام می داد،آن هم به کشوری بیگانه.هو

سرانجام رسیدند.وقتی هواپیما به زمین نشست و مسافران خود را برای پیاده شدن آماده کردند.مرجانه پسرش را 

 بیدار کرد و به او گفت:راستین جان،بلند شو،بلند شو ،رسیدیم.

ه افتاد.پس از انجام گرفتن تشریفات گمرگی در سالن راستین خوابالود از جا بلند شد و دست در دست مادرش به را

انتظار فرودگاه استانبول چشم مرجانه به اشکان و بعد به مه بانو افتاد.بدون شک اگر مه بانو در کنار اشکان نایستاده 

و جلبود و برای او دست تکان نمی داد مرجانه نمی توانست او را بشناسد.اشکان کمی چاق شده و مقداری از موهای 

 سرش ریخته بود اما همچنان جذاب و شیک ایستاده بود و لبخند می زد.

 مه بانو همینکه مرجانه را دید ،به اشکان رو کرد و گفت:الهی بمیرم،خانم شده!

سپس جلو دوید و مرجانه را در آغوش گرفت و بوسید و بعد با اشتیاق به راستین چشم دوخت و با لبخند گفت:الهی 

 چقدر شبیه بابات شدی! قربونت برم،تو

راستین نگاه بیگانه ای به او انداخت و خودش را به مادرش چسباند.مرجانه او را به جلو هل داد و گفت:برو مامان جا 

 ن رو ببوس.برو راستین جان.

ا هاشکان با خو شحالی به مرجانه چشم دوخته بود و با تحسین نگاهش می کرد.مرجانه در زمین نبود بلکه در آسمان

 پرواز می کرد.

مه بانو دست برد روسری مرجانه را از سرش برداشت و گفت:دیگه اینجا این رو از سرت بردار.حیف نیست موهای 

 به این قشنگی رو قائم کردی؟

مرجانه با تعجب به مه بانو نگاه کرد .مه بانو دست کم سی کیلو چاق شده بود و وقتی راه می رفت حالت دورانی به 

 رفت و به نفس نفس می افتاد.خود می گ

پس از گرفتن چمدان مرجانه به سوی هتل رفتند.مه بانو اتاقی دو تخته برای مرجانه و راستین رزرو کرده بود.با آنکه 

دیر وقت بود مه بانو دلش می خواست با مرجانه بنشیند و حرف بزند.بیش از همه از حال رشید پرسید،از خانه اش و 

سر اسباب و اثاث آن آمده است.از تغییر بیش از اندازه ای که در مرجانه می دید تعجب کرده اینکه چه بالیی بر 

بود.او هنوز تصور می کرد مرجانه آن دختر هفده ساله ای است که او را در باغ حسام از خود رانده و مورد خشم و 

 عتاب قرار داده بود.

ای استراحت به اتاقهایشان رفتند.راستین قبل از همه به آنان پس از ساعتی از همدیگر جدا شدند و هر کدام بر

خواب رفته بود.مرجانه با وجود خستگی زیاد باز هم نتوانست بخوابد.نگاه تحسین آمیز و لبهای خندان اشکان،دقیقه 

ای از جلو چشمانش دور نمی شد.هر چند با همدیگر حرفی نزده بودند او شور و عشق و محبت را در چشمان اشکان 

شخیص داده بود.اشکان چندین بار خواست به راستین نزدیک شود و با او حرف بزند اما پسرک با شدت و حدت ت

 خود را کنار کشیده و پشت مادرش پنهان شده بود.
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 مه بانو می گفت:خب بچه حق داره،تا حاال ما رو ندیده.کم کم عادت می کنه.

دگاه تا سالن را لرزیده بود.خوشبختانه اتاق گرم بود و مرجانه فکر هوا سرد بود و مرجانه تمام طول راه از باند فرو

می کرد اگر قرار باشد بخواهند از فردا بیرون بروند و شهر را ببینند او چگون خود را گرم نگه دارد.سرانجام صبح 

از ساعت  شد.مرجانه و راستین عادت داشتند هر روز صبح زود از خواب بیدار شوند،آن روز هم طبق معمول پیش

هشت از خواب بیدار شدند.اما برای آمدن مه بانو و اشکان خیلی انتظار کشیدند.راستین گرسنه اش بود و بهانه می 

گرفت.در واقع خود مرجانه هم چند روزی می شد که غذا درست و حسابی نخورده بود.بناچار مرجانه از درون 

ک آب میوه در آورد و به راستین داد که خیلی مورد یخچال کوچکی که در اتاقشان بود یک بسته بیسکویت و ی

 پسند پسرک واقع شد و آن را با لذت تمام خورد.اما خودش میل به چیزی نداشت.

سرانجام نزدیک ظهر در اتاقشان به صدا در آمد .مه بانو که پف کرده و خوابالود داخل شد و به آن دو گفت حاضر 

.مرجانه به ساعت نگاه کرد یازده و نیم صبح بود.هیچ رمقی برای بیرون رفتن باشند تا با همدیگر سری به شهر بزنند

نداشت اما مثل همیشه اطاعت کرد .او در کمال تعجب دید که اشکان همراه مادرش نیست.مه بانو گفت:راستش این 

 پسره تا بعداز ظهر می خوابه،ما می ریم خریدهامون رو می کنیم ،برای نهار برمی گردیم هتل.

 رجانه پرسید:ببخشید مه بانو خانم،خرید برای ...م

مرجانه بی درنگ پاسخ داد:برای تو و پسر کوچولوی خودم.آخه تو هوای به این سردی با این روپوش نازک و 

 مسخره که نمی شه زندگی کرد.

گرفته بود و قربان مرجانه حرفی نزد و دنبال مادر شوهرش به راه افتاد.در تمام طول راه مه بانو دست راستین را 

صدقه اش می رفت.پس از دو سه ساعت با کلی بسته و ساکهای نایلون که حاوی لباس های گرم برای مرجانه و 

پسرش بود به هتل برگشتند .مه بانو یک پالتوی شیری رنگ بسیار زیبا برای مرجانه و چند عدد اسباب بازی هم 

فت:مرجانه اینجا چقدر ارزونیه،اگر قرار بود ما توی امریکا این برای راستین خرید تا سرش گرم شود.او مرتب می گ

 همه خرید کنیم ،باید ده برابر این پول را من می پرداختم.

وقتی به هتل رسیدند و وارد اتاق مرجانه شدند راستین دوید و قاب عکس اهدایی رشید را از زیر بالش در آورد و به 

 آد؟مادرش گفت:مامان،پس کی بابا رشید می 

مه بانو قاب عکس را از دست بچه گرفت و با تعجب پرسید:الهی بمیرم،بچه م چقدر پیر شده!چرا رشید این شکلی 

 شده؟

 مرجانه گفت:از وقتی رفت جبهه و زخمی شده یکدفعه این طوری شده .رشید زندگی سختی داره.

 خراب کنه و سختی بکشه! چشمهای مه بانو پر از اشک شد و گفت:عجیبه،آدم با دست خودش زندگیشو

 راستین با گریه گفت:عکس منو بده،عکس بابا رشید منو بده ،مال خودمه.

 مه بانو گفت:بابا رشید چیه،بگو بابا اشکان ،بابای تو اشکانه.

راستین نگاهی پرسشگرانه به او انداخت قاب عکس را قاپید و جوابی نداد.مه بانو گفت:مرجانه من می رم ببینم 

از خواب بیدار شده یا نه،می دونم تو هم گرسنه شدی،االن بر می گردم.چون امروز و فردا خیلی کارها داریم اشکان 

 که باید انجام بدیم.

به محض رفتن او مرجانه به خاطر آورد که آنان اطالع ندارند که رشید او را عقد کرده و وی به طور رسمی و شرعی 

ت این موضوع را چگونه بیان کند.پس از نیم ساعت سر و کله ی اشکان هنوز همسر او محسوب می شود.نمی دانس
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هم پیدا شد و چهار نفری به سالن پایین هتل رفتند که نهار بخورند .مرجانه نمی دانست چرا احساس راحتی نمی 

دایی هکند.نمی دانست چرا احساس می کند مورد توهین و تحقیر واقع شده است.مثل سالها پیش بار دیگر لباسهای 

مه بانو را به تن کرده و پسرش هم تغییر ظاهر داده و نونوار و شیک شده بود.او با اینکه خیلی گرسنه بود نتوانست 

بطور کامل چیزی بخورد.سر میز اشکان سوال های بی سر و ته از راستین می کرد تا به حساب خود او را سرگرم 

 می خورد.نگاهش به اشکان بیگانه و بی مهر بود.کند.اما در تمام مدت پسرک بغض کرده بود و چیزی ن

مه بانو مرتب به او می گفت:راستین جان بابا اشکانت رو دیدی.راستین جان برو بابا اشکانت رو بوس کن.و خالصه 

سعی می کرد روابط پدر و پسر را گرم و صمیمانه سازد.سرانجام مه بانو به اشکان رو کرد و گفت:به نظر من بهتره 

تا هر چه زودتر عقد کنین ،وکیل من گفته که هر چه زودتر عقدنامه و شناسنامه ی بچه رو با مدارک دیگه  شما دو

 براش بفرستم .البته اشکان می تونی مدارک رو خودت ببری و بهش بدی.

 اشکان بالفاصله گفت:آره،من بعد از عقد ،مستقیم می رم امریکا و مدارک رو تحویل می دم.

لبته باید هر چه زودتر شناسنامه یا یک برگ شناسایی هم برای راستین بگیریم که معلوم بشه تو هم مه بانو گفت:ا

 زن داری و هم بچه،و وجود بچه کمک بزرگیه که راحت تر بتونی اونها رو به امریکا بیاری.

__________________ 

رشید محسوب می شود.در این هنگام اشکان مرجانه دوباره یاد وکالت نامه ی طالق افتاد و اینکه او هنوز همسر 

 گفت:پس بهتره فردا عقد کنیم که من برای پس فردا یا روز بعد بلیت بگیرم و برم.

دل از سینه ی مرجانه فرو ریخت.اشکان می خواهد یک روز بعد از عقد برود.یعنی چه؟چیزی به روی خودش نیاورد 

است هر چه زودتر به اتاق خود پناه ببرد و با فرزندش تنها .تنها چیزی که احساس کرد این بود که دلش می خو

فروشگاه ها،بوتیکها،رستورانها و هتلهای چند ستاره.اما هیچ میلی نداشت _شود.برایش همه چیز دیدنی و قشنگ بود 

شقانه اکه بیشتر در آنجا بماند و نادیده ها را ببیند.احساس راحتی نمی کرد.بغض گلویش را می فشرد.اشکان زمانی ع

نگاهش می کرد و زمانی بی اعتنا و بی توجه در افکار خود غوطه ور می شد.از سویی هیچ ابایی نداشت که در حضور 

او به دیگر زنان و دختران با ولع و تحسین نگاه می کرد.مرجانه به بهانه ی خسته بودن راستین و نیازش به خواب 

راستین تنها شد ،پسرک با اوقات تلخی گفت:پس کی می ریم خونه بعدازظهر آنان را ترک کرد.او وقتی در اتاق با 

 مون؟من بابا رشید و می خوام.

مرجانه با عصبانیت گفت:تو چه پسر بدی هستی،ببین مادربزرگ برات چقدر اسباب بازی و لباس خریده؟چرا 

 خوشحال نیستی؟چرا نمی شینی با اسباب بازیهات بازی کنی؟

نی هایی که مه بانو برایش خریده بود با عصبانیت لگد زد و گفت:من بابا رشیدمو می راستین به یکی از آدم آه

 خوام.من می خوام برم پارک با بابا رشید بازی کنم.

مرجانه به تندی گفت:تو دیگه بچه ی بزرگی شدی باید اینو بدونی که رشید بابای تو نیست اون بابا رشید نیست می 

ده،نه بابا رشید.بابای تو اون آقاییه که با تو غذا می خورد و شوخی می کرد.بابا اشکان فهمی؟اون عموته ،اون عمو رشی

 فهمیدی بابا اشکان!

 راستین به گریه افتاد و گفت:من اونو نمی خوام ،من بابای خودم رو می خوام ،من بابا رشید رو می خوام.

گه بگی بابا رشید می کشمت،چند دفعه بگم مرجانه که از شدت خشم به مرز جنون رسیده بود گفت:یک دفعه دی

 اون عموته،فهمیدی؟
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 راستین که همچنان گریه می کرد گفت:خب باشه پس من عمو رشیدمو می خوام.منو ببیر پیش عمو رشید.

مرجانه دیگر نمی دانست با پسرک چه کار کند.او را رها کرد ،بر روی تخت نشست و به فکر فرو رفت.آیا اشکان او 

داشت؟بدون شک اگر دوست نداشت این همه راه را به خاطر او و پسرش تا ترکیه نمی آمد و حاضر به  را دوست

ازدواج با او نمی شد.حتما دوستش دارد.حتما به فکر او بوده.او نمی بایست زود قضاوت کند.باید کمی تامل می کرد 

تخت به خواب رفته است.مرجانه با .در این وقت متوجه شد که راستین عکس رشید را در آغوش دارد بر روی 

استفاده از فرصت در برابر آینه لباسهایی را که مه بانو برایش خریده بود ،می پوشید و نگاه می کرد.پالتوی سفید 

بسیار برازنده و متناسب او بود.از دیدن خودش در آینه لذت می برد و خوشحال بود.باید خودش را با زندگی 

ود که آن شب شام را در یکی از رستورانهای بسیار امروزی و گرانقیمت که برنامه های جدیدش وفق می داد.قرار ب

تفریحی هم داشت صرف کنند.مه بانو برایش لباس شبی بسیار زیبایی خریده بود و مرجانه قصد داشت آن را شب 

ه که به سراغش آمد بپوشد.سعی کرد تمام نگرانیها و دلخوریها را از ذهن بیرون کند و این فرصت بزرگ و بختی

بود غنیمت بشمارد و از آن حداکثر استفاده را ببرد.او کجا و پسر حسام کجا؟او کجا و زندگی در امریکا کجا؟باید به 

هر ترتیب بود راستین را به اشکان عادت می داد و به او می فهماند که پدر واقعیش چه کسی است،پسرش هم نباید 

 بدهد.این ثروت حق مسلم راستین است و باید از آن استفاده کند. این زندگی و این ثروت را از دست

شب هنگام که مه بانو و اشکان مرجانه را در لباس شب و با آرایش دیدند هر دو لب به تحسین و تعریف گشودند و 

ون این ست،چزیبایی خداداد زن را ستودند.مه بانو گفت:راستش ما نباید راستین را با خودمون ببریم اما چاره ای نی

بچه عادت نداره پیش کس دیگه ای بمونه و گرنه براش یک بیبی سیتر می گرفتیم.آخه می ترسم بچه خسته بشه و 

 نتونه تا صبح بیدار بمونه.

 اشکان با اخم افزود:مرجانه نمی تونی راضیش کنی توی هتل بمونه تا براش یک پرستار بگیریم؟

من مطمئنم که اون نمی تونه بدون من باشه...عیبی نداره،اگر خوابش گرفت من و مرجانه با نگرانی پاسخ داد:نه،اصال.

 راستین زودتر به هتل برمی گردیم.

 و اشکان بی درنگ گفت:راه درستش همینه!

مرجانه سرخ شد.دلش می خواست از همان جا به اتاقش برگردد و همراهشان نرود.اما باز هم مالحظه کرد و به روی 

وار تاکسی شدند.مه بانو بعمد جلو نشست تا مرجانه و اشکان در کنار همدیگر بنشینند.اما مرجانه خود نیاورد.س

راستین را میان خود و اشکان قرار داد.او ناخودآگاه دوست نداشت تا رسما از رشید جدا نشده است با اشکان رابطه 

 ای داشته باشد.

ق آن چشم مرجانه و راستین را خیره کرده بود.در رختکن با رستوران یاد شده بسیار بزرگ و مجلل بود .زرق و بر

احترام پالتوهای آنان را گرفتند و به سوی میزی که در برابر صحنه ی نمایش بود راهنمایی کردند.پیشخدمتها یکی 

 وپس از دیگری در آمد و شد بودند.نوازندگان موسیقی مالیمی می نواختند.چشمهای راستین از دیدن آن همه تجمل 

المپهای رنگارنگ و چلچراغ گرد شده بود هنگام سفارش شام ،اشکان به مرجانه رو کرد و گفت:مرجانه مشروب می 

 خوری؟

 زن جوان یکه خورد و با دستپاچگی گفت:اوه،نه نه،من نمی خورم.

 مه بانو با خوشرویی گفت:چرا،یک مشروب مالیم براش سفارش بده.
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شکان بدون توجه به مخالفتهای او شام و مشروب رای سه چهار نفر سفارش داد.پس از اما مرجانه باز هم امتناع کرد.ا

دقایقی روی میز از انواع غذاهایی که سفارش داده بودند،پر شد.خاویار،کوکتل میگو،کره،لیموترش،نان 

با ا تزیین زیفرانسوی،چند نوع مشروب که مرجانه آنها را نمی شناخت و آخر سر نیز ظروف بزرگ و زیبای شام را ب

بر روی میز قرار دادند.بوی مطبوعی از ظروف شام به مشام می رسید.راستین بلد نبود با کارد و چنگال غذایش را 

بخورد بنابراین مه بانو قطعات گوشت را تکه تکه می کرد و در بشقاب او قرار می داد و او هم با اخم و دلخوری آنها 

ارد چون آن را با اشتهای کامل می جوید و قورت می داد.مه بانو از غذا خوردن را می خورد.معلوم بود غذا را دوست د

 او لذت می برد و از اینکه پسرک شکمو و خوش خوراک است قاه قاه می خندید.

مرجانه متوجه شد که اشکان و مادرش هر دو به حد افراط مشروب می نوشند.روی میز هر چه بود خورده شد.همه را 

با اشتهای کامل بلعیدند.اندک اندک سرشان گرم شده بود و بلند بلند می گفتند و می خندیدند هم مادر و پسر 

.اشکان هر چه اصرار کرد،مرجانه لب به مشروب نزد.اما شامش را با اشتها خورد.رستوران کامال شلوغ شده بود و 

فشرد ،اما برخالف انتظارش هر بار همه در حال گفت و شنود بودند.هرازگاهی اشکان با اشتیاق دست مرجانه را می 

با واکنش سرد زن جوان روبرو می شد.مرجانه خودش هم نمی دانست چرا از این حرکت اشکان چندشش می 

شود.شاید به علت اینکه هنوز زن رشید به حساب می آمد و از او جدا نشده بود.رشید به او گفته بود این وکالتنامه را 

د نشان بده و به او بگو که مدتهاست از شوهرت جدا زندگی می کنی و او را پیش از اینکه عقد کنی به عاق

ندیدهای.من هم تاریخ وکالتنامه را مدتها قبل زده ام تا بتوانی بی معطلی عقد کنی.اما مرجانه هنوز برای طالق اقدامی 

 نکرده بود.

فت و آمد بودند،با وقاحت و بی محابا نگاه کم کم متوجه شداشکان به زنانی که برنامه اجرا می کردند و یا در حال ر

می کند و می خندد و اشاراتی میانشان رد و بدل می شود.مرجانه همچنان متوجه شد که اشکان از بدن و حرکات آنان 

چشم برنمی دارد و با نگاهی هیز براندازشان می کند.احساس کرد نمی تواند بیش از این آنجا بماند،گویی در آن 

 ناجوری ست که از همه چیز و همه کس نفرت دارد و آن جو به وی فشار وارد می آورد.محیط وصله ی 

دلش نمی خواست پسرش رقاصه های نیمه عریان و حرکات جلف آنان را ببیند.راستین با تعجب به همه خیره خیره 

به صحنه ی نگاه می کرد.مرجانه احساس کرد که مه بانو هم در حال و هوای دیگری ست و حواسش ششدانگ 

نمایش است.ناگهان متوجه وجود احساسی عجیب در درون خود شد.احساس کرد از این دو موجود که قرارا ست 

شوهر و مادر شوهر او باشند فرسنگ ها فرسنگ دور است.احساس کرد در حال سقوط به درون گودالی بسیار ژرف 

نان دور می شود.دریافت که حتی لحظه ای نمی تواند است و هر لحظه بیشتر و بیشتر در اعماق آن فرو می رود و از آ

در آنجا بنشیند.از جایش بلند شد .راستین هم با دیدن وضعیت مادرش ایستاد .اشکان توجهی به او نداشت اما مه بانو 

 از او پرسید:می خوای برگردی هتل؟

ن نشد.هیکل چاق و فربه اش را مرجانه با سر پاسخ مثبت داد.مه بانو متوجه حالت غیرعادی و سرگردان زن جوا

بزحمت از پشت میز بیرون کشید و گفت:آره ،بهتره تو و راستین برگردین هتل.سپس همراه آنان تا جلو در رفت و 

 به دربان دستور داد یک تاکسی بگیرد و نشانی هتل را هم به او داد و با خداحافظی کوتاهی به سر میز برگشت.

ست پسرش را گرفت و سوار تاکسی شد.می ترسید.با خودش فکر می کرد اگر راننده مرجانه پالتویش را پوشید و د

او را با خودش به جای دیگری ببرد چه کار کند؟خوشبختانه آن روز صبح مه بانو کمی پول به او داده بود و گرنه 

شدت د و قلبش بمشکلمی توانست به راننده حالی کند که پول خارجی ندارد.راستین را محکم در آغوش گرفته بو
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می زد.خوشبختانه خیلی زود به هتل رسیدند .کرایه تاکسی را داد ،کلید اتاقش را گرفت و به آنجا پناه برد.لباس 

 راستین را عوض کرد و او را خواباند.

 قرار بود صبح روز بعد همراه مه بانو و اشکان به محضر بروند و عقد کنند.آرزوی چندین ساله ی مرجانه تحقق پیدا

می کرد.ولی آیا هنوز این آرزو در قلب او جایی داشت؟نمی دانست چه کار کند؟کالفه شده بود.بی اختیار چهره ی 

رشید در برابر چشمانش ظاهر شد.صورت مهربانش؛چشمهای نجیبش،سکوتش و وقاری که در حرکات و رفتارش 

ا بچه های حسام داشت و به یاد بگو مگوها و وجود داشت.بی اختیار به یاد دوران کودکیش افتاد،به یاد روابطی که ب

دعواهایی که با رشید می کرد.از جایش بلند شد و طول و عرض اتاق را پیمود می خواست هر طور شده است فکر 

رشید را از سرش بیرون کند.مگر نه اینکه سالها در آرزوی اشکان بوده؟مگر نه اینکه رویایش ازدواج با اشکان و 

گ بوده است؟اینجا کجا و آن آپارتمان فکسنی دروازه ی شمیران کجا؟این سرگرمی ها،این زندگی مجلل و قشن

پولهایی که مه بانو خرج می کرد ،این لباسها و جواهرات و خیلی امکانات دیگر که او ندیده و نمی شناسد،همه و همه 

 به او و پسرش تعلق خواهند داشت.

ه مرگته؟دیگه چی می خوای؟اما هر چه بیشترر در عمق این زندگی راه می رفت و با خودش می گفت:مرجانه پس چ

پرتجمل و رویایی فرو می رفت،بیشتر منزجر و دل زده می شد.به یاد آوردن قیافه ی مست و خندان اشکان،با لب و 

ا لوچه ی چرب و مشروب خورده،حالش را به هم می زد و او را به استفراغ وامی داشت.کت و شلوارهای رنگارنگ ب

پیراهنها و کراواتهای گوناگون دیگر هیچ انگیزه ای در او بیدار نمی کرد.فردا صبح روز سرنوشت او بود.باید هر چه 

زودتر تصمیم می گرفت.نباید دوباره اشتباه می کرد.دیگر بچه نبود دیگر نادان و بی تجربه نبود.در برابر آینه ایستاد 

قدر مورد تعریف و ستایش اشکان و مه بانو قرار گرفته بود متنفر و بیزار .احساس کرد از لباسی که به تن دارد و آن 

است.بسرعت آن را از تنش در آورد و بلوز و شلواری را که در تهران خریده بود پوشید و دوباره طول و عرض اتاق 

اهر شد و گویی را پیمود.لحظه ای سخت و دردناک بود.بدون اینکه دلش بخواهد دوباره چهره ی رشید در برابرش ظ

جرقه ای دیگر همه ی ذهنش را روشنی بخشید.آه،خدایا ،چقدر در خواب بوده و نمی دانسته است.چقدر در غفلت و 

پریشانی سیر می کرده و خبر نداشته است.آه خدایا ،چگونه،چگونه توانسته بود آن همه شور و التهاب و آن دریای 

آن بی توجه بماند.چگونه آتش این عشق و گرمای این وجود پر مهر خروشان عشق و محبت را در کنارش نبیند و به 

و دوستی را احساس نکرده بود؟دیوانه بوده،دیوانه،غافل بوده،پریشان بوده،در خواب بوده،اما هر چه بوده اکنون 

 همه را بکلی از دست داده بود.همه را پاک باخته است.

جنبد خودش و پسرش نیز برای همیشه از دست رفته خواهند ناگهان دلش به شور افتاد .احساس کرد اگر دیر ب

بود.گویی نیرویی در وجودش به حرکت در آمد،با سرعت به سراغ چمدانش رفت.هر آنچه مه بانو برای او و 

کودکش خریده بود از چمدانش بیرون ریخت ،پالتوی سفید قشنگش را همانند شئی ناپاک و نجس به گوشه ای 

دست لباسی که از تهران آورده بود در چمدان گذاشت .قاب عکس رشید و راستین را نیز در پرتاب کرد.همان چند 

آن قرار داد.پسرکش را که در خواب ناز بود بیدار کرد و به او گفت:اگر عجله کنی و زود از خواب بیدار بشی می 

 برمت پیش بابا رشید.

ا بیرون آورد لباسهای قبلی را به او پوشاند.پولهایی را که پسرک مثل فنر از جا پرید ،مرجانه با عجله لباسهای تنش ر

مه بانو به او داده بود مقابل آینه ی میز آرایش گذاشت.رشید کمی پول به او داده بود اما ناگهان به یاد آورد که 

ول داشته گذرنامه اش در هتل گرو است.ناچار پولهای مه بانو را دوباره در جیبش گذاشت .در دل دعا کرد آن قدر پ
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باشد که بتواند کرایه ی دو شب هتل را بپردازد.موضوع عجیب برایش این بود که رشید بلیت او را دوسره گرفته بود 

.در آن زمان این کار او دور از عقل و بیهوده به نظر می رسید.اما رشید به او گفته بود :شاید مجبور شی برای مدتی 

 ل برای اطمینان خاطر بهتره بلیت دوسره داشته باشی.بیایی ایران و دوباره برگردی.در هر حا

روپوش و روسریش را به تن کرد می دانست سرما می خورد اما برایش مهم نبود.چمدانش را برداشت و دست 

راستین را گرفت و با سرعت هر چه بیشتر سوار آسانسور شد.هیچ یادداشتی برای مه بانو به جا نگذاشت.در قسمت 

ر طریقی بود حساب را پرداخت گذرنامه اش را گرفت و با تاکسی به سوی فرودگاه رفت.نیمه شب پذیرش هتل به ه

بود و سوزی سرد می وزید.نمی دانست می تواند به ایران برگردد یا نه؟هیچ جا را بلد نبود و نمی دانست به کجا 

زید.چمدانش را با خودش می کشید برود و با چه کسی حرف بزند.جلو فرودگاه پیاده شد.تمام بدنش از سرما می لر

و بتقریب می دوید.در سالن فرودگاه هاج و واج ایستاده بود و نمی دانست چه کند.فرودگاه شلوغ بود و از هر طرف 

 مسافران با چمدانهایشان در حال رفت و آمد بودند.

گانه و ناوارد است.مرجانه یکی از ماموران جلو آمد و به ترکی چیزی از او پرسید گویی احساس کرده بود که بی

 بلیتش را به او نشان داد و گفت:ایران ایر.

مامور بی درنگ او را به گیشه های ایران ایر که در طرف دیگر سالن قرار داشت راهنمایی کرد.در آنجا صفی از 

جا صف آقا؛اینمسافران دیده می شد اما خوشبختانه همگی ایرانی بودند.مرجانه از یکی از مسافران پرشید:ببخشید 

 هواپیمایی هماست؟یعنی میره به ایران؟

 مرد مودبانه پاسخ داد:بله خانم پرواز سه ساعت دیگه انجام می شه.

مرجانه بلیتش را به او نشان داد و گفت:اما من تاریخ برگشت ندارم،یعنی بلیت دارم فقط تاریخ نداره.و بی اختیار 

 اشک در چشمهایش حلقه زد.

راحتی مرجانه قرار گرفته بود بلیت او را گرفت و پس از دقایقی که به نظر مرجانه بسیار طوالنی مرد که تحت نا

 رسید پیدایش شد.مرجانه تا او را دید نفس راحتی کشید و پرسید:درست شد؟می تونم سوار هواپیما بشم.؟

ما خودتون با گذرنامه برین اونجا مرد با دست گیشه ای را به او نشان داد و گفت:خانم با آن آقا خیلی حرف زدم .ش

 شاید بتونه کمکتون کنه.به من که گفت هواپیما پره و جای خالی نداریم.

بار دیگر اشک از چشمان مرجانه سرازیر شد.بلیت را گرفت و ضمن تشکر از مرد به سوی گیشه ای که او نشان داده 

 ه متعجب شد و گفت:طوری شده خانم؟بود روان شد.ماموری که آنجا بود از دیدن چشمان گریان مرجان

مرجانه گفت:آقا خواهش می کنم.خواهش می کنم کاری کنین که بتونم به ایران برگردم. من پول زیادی ندارم که 

 بتونم اینجا بمونم و...

 مامور هواپیمایی گفت:بلیت و گذرنامه تون رو بدین ببینم چه کار می تونم بکنم.

انتظار کشیدند.پسرک خوابش می آمد و خودش را به مرجانه می چسباند و غرولند می مرجانه و راستین نیم ساعت 

کرد.سرانجام مامور یاد شده برگشت و گفت:باور کنین خانم با زحمت زیاد براتون دوتا صندلی پیدا کردم.شانس 

 آوردین که فصل مسافرت نیست و گرنه امکان نداشت صندلی خالی گیرتون بیاد.

شد گویی دنیا را به او داده بودند.با خوشحالی بلیت را گرفت و در انتهای صف به انتظار ایستاد.دو  مرجانه خوشحال

 ساعت بعد مرجانه و راستین در کنار هم در هواپیما نشسته بودند و برای پرواز دقیقه شماری می کردند.
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ر چه در اتاق او را زد کسی آن را باز صبح روز بعد وقتی که مه بانو از خواب بیدار شده و به سراغ مرجانه رفت ه

نکرد.او با تعجب به پذیرش هتل رفت و کلید اتاق مرجانه را در جایگاه کلیدها دید.مامور پذیرش هتل به او گفت که 

 این خانم حساب را پرداخته و رفته است.مه بانو باور نکرد و گفت:این غیرممکنه.شما اشتباه می کنین.

خیال او را راحت کند همراه مه بانو به طبقه ی باال رفت و با کلید در اتاق را باز کرد مه بانو مامور هتل برای اینکه 

توده ای از لباسهایی را که برای مرجانه و راستین خریده بود بر روی تخت و اسباب بازیهای نوه اش را در گوشه ی 

 ری نبود.دهان مه بانو از شدت تعجب باز ماند!اتاق نامرتب و به هم ریخته مشاهده کرد.از مرجانه و راستین هیچ اث

در یکی از بیمارستان های بزرگ تهران که بیشتر مجروحان جنگی را در آنجا بستری می کردند،در اتاق شماره ی 

و در انتهای سالنی که در طبقه ی دوم ساختمان قرار داشت رزمنده ای بستری بود که حالی بسیار وخیم 203

ت ترکشهایی که جای جای پشت و سینه اش را شکاف داده و در درون آن جا گرفته بود می داشت.بدنش از جراحا

سوخت.سراسر شانه و دستهایش باندپیچی شده بود.استخوان رانش همان که پیشتر گلوله خورده بود و می لنگید 

باند و چسب مخفی  دوباره درون گچ قرار داشت و از میله ای درون قالب آویزان بود.سرش نیز در زیر کوهی از

شده و تنها پیشانی و صورتش معوم و مشخص بود.به او سرم وصل کرد بودند و بی حرکت و آرام در حالی که خیلی 

سخت نفس می کشید آرمیده بود.باالی سرش اسم و مشخصاتش را نوشته بودند:رشید شریفی.مجروح جنگی در 

 ای که در آن شرکت کرد بشدت زخمی شده بود.جبهه ی ...رشید در نخستین روز ورودش در اولین حمله 

یک هفته پس از انتقالش به تهران عماد اطالع یافت که دوستش مجروح شده و حالش وخیم است ،سراسیمه به 

بیمارستان آمد .تمام پزشکان و پرستارها او را می شناختند و نگران حالش بودند.عماد به هیچ کس حتی به نرگس و 

 که رشید مجروح شده است و حال خوبی ندارد اما خودش شتابان به بیمارستان رفته بود.عباس هم نگفته بود 

رشید که در عالمی میان خواب و بیداری قرار داشت آن قدر رویای مرجانه را دیده و آن قدر در دنیای خودش غرق 

.رشید با زحمت بسیار بود که متوجه حضور عماد نشد.عماد او را صدا زد و شانه اش را خیلی آرام تکان داد

چشمهایش را گشود و او را شناخت و لبخندی کمرنگ بر روی لبهایش نمودار شد.خواست حرفی بزند اما صدایش 

 در نمی آمد ،ریه ها و تارهای صوتیش بشدت آسیب دیده بود.

در هم  عماد پرسید:چطوری رشید؟حالت خوبه؟صدایش گرفته و غمگین بود .او نمی توانست رشید را این همه

شکسته و ناتوان ببیند.رشید در تنهایی داشت از دست می رفت،داشت تلف می شد،داشت می مرد.کسی هم نبود که 

همراهیش کند و غمش را بخورد.عماد هیچ پاسخی از رشید نشنید اما متوجه شد که چشمهایش باز است و او را نگاه 

 او هم خفه شده بود.می کند.عماد می خواست حرفی بزند چیزی بگوید اما گویی 

 رشید با هر زحمت و سختی بود به حرف آمد و گفت:عماد...چه خبر...؟از مرجانه..و ....راستین...چه خبر؟

 عماد سر تکان داد و گفت:دیگه خبری ندارم .ولی همون طور که می دونی حالشون خوبه و پیش خانم شریفی هستن.

رو...برو به نرگس سر بزن...به نرگس سر بزن...نگو رشید دوباره با صدای گرفته و خش دار گفت:ب

 منو...دیدی،فقط...

عماد برای اینکه رشید بیش از آن زحمت حرف زدن به خود ندهد گفت:باشه رشید بهش سر می زنم ،اگر چیزی کم 

 داشت براش تهیه می کنم.

او باشد،پلکهایش را روی هم  عماد دیگر نتوانست جوابی به او بدهد.رشید هم دیگر توان نداشت منتظر پاسخ

 گذاشت و از حال رفت.
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عماد زار و پریشان از اتاق بیرون آمد می خواست بداند وخامت حال رشید تا چه حد است.می خواست بداند امیدی 

به زنده ماندن او است یا نه؟به سوی اتاق پزشکان رفت.غیر از پزشک جراح ،یکی دو پزشک دیگر نیز در آنجا 

پس از سالم خودش را معرفی کرد و پرسید:آقای دکتر می خواستم در مورد حال رشید شریفی سوال بودند.عماد 

 بکنم.خواهش می کنم به من حقیقت رو بگین.اون زنده می مونه؟یا...

دکتر که پریشانی عماد را دید از جایش بلند شد دستی بر شانه ی او گذاشت و گفت:ببین پسر جان،زندگی و مرگ 

و تو نیست دست خداست.اما چیزی که در مورد دوست تو عجیبه،اینه که هر چند بیش از پنجاه درصد  اون دست من

 امکان بهبودی و زنده موندن داره هیچ واکنش مثبت نشون نمی ده.

در این هنگام پزشک به همکارانش رو کرد و گفت:متاسفانه باید بگم رشید با تمام رشادتها و از خودگذشتگی هایش 

مام شجاعت و شهامتی که از خود نشان داده،با اون همه دالوری و ایثار ،تن به مرگ داده و اصال دلش نمی خواد و با ت

زنده بمونه.رشید امیدی برای زندگی در خودش نمی بینه.اون هیچ تالشی برای زنده موندن نمی کنه.رشید دوست 

رمیم نمی شه و وضع جسمانیش پیشرفتی برای داره این دنیای فانی را ترک کند.به خاطر همین سلولهاش هیچ ت

 زندگی دوباره از خودش نشون نمی ده.برای همین دیگه هیچ کاری از ما ساخته نیست.

عماد سراسیمه از بیمارستان بیرون آمد .سعی کرد با عجله خود را به نرگس برساند تا سفارش رشید را انجام 

ست یا نه.تصمیم داشت با وجود سفارش رشید ،موضوع را به دهد.دودل بود که به نرگس بگوید حال رشید بد ا

نرگس بگوید.شاید زن بیچاره بخواهد بار دیگر او را ببیند.با این نیت به سوی آپارتمان کوچک رشید رفت.وقتی در 

زد در کمال تعجب دید که راستین در را برایش باز کرد.چشمهایش گرد شد و تا خواست سوالی کند مرجانه جلو 

 و گفت:سالم عماد آقا،شما از رشید خبر دارین؟ دوید

 عماد بدون کوچکترین سوالی گفت:اگه می خواین اونو ببینین با سرعت لباس بپوشید تا دیر نشده حرکت کنیم.

مرجانه نفهمید چگونه لباس پوشید و حاضر شد.نرگس در خانه نبود و مرجانه در حالی که دست راستین را در دست 

اد از خانه بیرون آمد.در میان راه عماد تمام ماجرای رشید را برای مرجانه تعریف کرد .مرجانه به داشت،همراه عم

 پهنای صورتش اشک می ریخت و راستین بی صبرانه منتظر دیدن پدرش بود.

لی آرام یوقتی به بیمارستان رسیدند عماد اتاق رشید را به مرجانه نشان داد و بیرون منتظر ایستاد.مرجانه و راستین خ

به داخل رفتند.با صدای باز شدن در رشید ورود کسی را احساس کرد اما واکنشی از خود نشان نداد.مرجانه همچنان 

اشک می ریخت و راستین با وحشت به پیکر مجروح و باندپیچی شده ی پدرش نگاه می کرد.رشید با صدای هق هق 

رویای لعنتی به سراغش آمده بود.باز در رویای خود مرجانه را گریه ی مرجانه،چشمهایش را آرام باز کرد.آه باز این 

پیش روی خود می دید .چرااین رویا او را رها نمی کند؟چرا حتی در واپسین دقایق زندگیش از دست مرجانه خالصی 

 ندارد؟

ر !این مرجانه دیگاما احساس کرد این رویا با رویاهای پیشین فرق دارد.او با چشمهای باز مرجانه را می دید نه بسته

 پوشش آبی رنگ به تن نداشت.این مرجانه تنها نبود ،دست پسرک او راهم در دست داشت.

رشید چشمهایش را با زحمت بیشتر گشود و با دقت نگاه کرد:آه صورت این مرجانه مثل مرجانه های قبل سرد و 

انش دنیایی از عشق و محبت دیده می سخت و چشمهایش بیرحم و بی مهر نیست.این مرجانه گریه می کند.در دیدگ

شود.آه گویی حرف می زند ،گویا چیزی می گوید.رشید با خودش فکر کرد که رویای مرجانها ش تغییر شکل داده 

 و خداوند در صدد آرامش بخشیدن و خوشحال کردن اوست.
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مد و به او نزدیکتر می شد.به هر اما نه،رویا نبود،مرجانه حرف می زد،مرجانه با هر قدمی که برمی داشت به جلو می آ

 جان کندنی بود سرش را از روی بالش بلند کرد و گفت:مرجانه ،مرجانه تویی؟

و صدای مرجانه به گوشش رسید که اشک ریزان می گفت:رشید،منو ببخش.تو دنیای منی رشید!تو دنیای منی!رشید 

 منو می بخشی؟

شت .بار دیگر نوری از زندگی و امید و فردایی روشن در رشید لبخندی زد و سرش را آرام بر روی بالش گذا

 دیدگان رشید پدید آمد!

 پایان
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