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 نسل عاشقان

 . ر اعتمادي

 

 

 

 گوشه از اي داستان:

 )مادرش اين دختر بدبخت رو فرستاده تا كلفتي تو رو بكنه ، اونوقت تو مي خواي اونو بفروشي؟ كبري

 به التماس افتاد به: خدا اشتباه ك مي ني بهتره از اين بچه بپرسي تا حاال كسي بهش دست زده ؟ 

 خودش را روي صندلي انداخت . ضربه اي به كه مغزش فرود آمده بود . كم سنگين نبود ، پسرايا 

 ماري ارمني نيست ، پدر و مادرش ارمني نيستند؟....(

 سخني از نويسنده:

 در آغاز تصميم گرفته بودم اين كتاب با را عنوان )) ماد ر ايراني(( منتشر كنم به بنا اما داليلي كه در متن 

 اب خواهيد ديد ، عنوان))نسل عاشقان (( بر آن نهادم. اين كتاب با را فروتني بسيار و احساس انسانيكت

 و ايراني )) به شوكا(( تقديم مي كنم كه وقتي داستان را باتمام رسانديد ، شما هم او به را آن تقديم مي 

 داريد.

 نوشته پ شت كتاب:

 نمامروز به كه تمامي آن سالها نگاه مي ك

 0مي بينم زندگي نسل ، ما تاريخ اين ديار است  

 اند 0به و راستي هر كدام عمري تجربه بوده  

 از كودكي چون بزرگساالن زندگي كرديم 

 و چون به بزرگسالي رسيديم ، 

 0مسئوليتي فراتر از توان بر دوش كشيديم 

 اما اميدواريم كه فرزند ان امروز 

 ااز شنيدن قصه ي نسل ، م 

 0تجربه اي بياموزند را ما و باور كنند 

 نسلي كه نسل عشق بود و مهر

 

٣ 

 )) ((1فصل 

 درياي خزر در آن ساعت از روز،پنج و نيم بعد از ظهر،خاكستري رنگ و لبريز از خشم و عصيان بود.

 ي داشت،چونالهيجان خيز بر م _هر بار به كه سوي ساحل )) چايجان ،(( دهكده بر اي سر راه رود سر 
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 ديوانه اي خستگي ناپذير،سرش را محكمتر به ساحل مي كوبيد.پاييز زود از تر موعد از راه رسيده بود و

 پنجه هاي سرد و لرزانش را در و تن توش جلگه پهناور چايجان فرو مي كرد.روزها كوتاه تر مي و شد

 يد به همين دليل ماهي گيراندريا هراس انگيز و تر خورشيد در آسمان ناخن خ شكي مي كرد. شا

 زودتر ساحل را ترك كرده به و كلبه هايشان بازگشته بودند بر. روي امواج كف آلود دريا، تنها دو قايق

 ماهيگيري ديده مي شد با كه سماجتي عجيب، در طلب روزي باال پايين مي رفتند بر. روي يكي از قايق

 محكم ايستاده بود با و اراده اي شگفت انگيز تالش مي ها، دختر جوان هفده،هيجده ساله اي، قرص و 

 كرد توري كه چند ساعت پيش به داخل دريا انداخته بود،باال بكشد. دريا با آن خشم و خروش هراس

 انگيزش انگار با اين دختر جسور شوخي اش گرفته بود را او. در كف دستهاي سرد ولي نيرومندش

 قل دو قل راه انداخته بود و شايد هم چشم كبود رنگ دريا،دخترك را گرفته او با و بازي بچگ انه يك

 گرفته بود.

 دختر نيز در بازي خطرناك دريا چيزي كم نمي آورد.پيراهن چيت و بلند و قرمز رنگي تا كه مچ پايش

 ارمي رسيد از شتك و ها پرتاب هاي امواج ، تنگ و محكم به تنش چسبيده و پيكر اين پري دريايي با  

 برجستگيها و فرورفتگي هايش، به چشم پير دريا مي كشيد. در فاصله نه چندان دور، يك قايق ديگر نيز

 با امواج كشتي مي گرفت.يك ماهيگير پير، با ريش سپيد، بدني پيچيده عضله، يادآور رستم دستان در 

 جوان _نس ل آدمي آن كشاكش مرگ و زندگي، گويي دو چشم گشاده، به وسعت آسمانها مسابقه دو 

 را تماشا مي كرد و پايان مسابقه بر را روي آب انتظار مي _خام ولي متهور و پير پر تجربه و مصمم

 كشيد.

 صداي پيرمرد از پشت اموج توي گوش دختر ريخت.

 آهاي خورشيد خانم! زود برگرد ساحل، خيال مي كني دريا هم مثل پسرم عاشقته و هر جور و ادا - 

 بريزي س به ازت مي رقصه؟ زود باش خودتو به ساحل بكش، چيزي نمونده دريا لقمه چپت بكنه!...اطوار 

 

٤ 

 خورشيد همچنان قرصو محكم از را تو شكم دريا بيرون مي كشيد، سينه اش متورم شده ،شقيقه هايش

 تندتند مي و زد بازوانش در جنگ نابرابر با دريا، به درد آمده بود.

 د؟...نفوس بد نزن ني! ش زبونت از نيش عقرب هم بدتر! تا من روزيمو از دريا نگيرم دستپيرمر آهي –

 بردار نيستم به! پسرت هم بگو صنار بده آش، به همين خيال باش...

 : زد مي دونم و تو كه اون دايي مفت خورت ))از باكو(( برگشتين و خيلي -پيرمرد با اوقات تلخي فرياد 

 زين، خيال مي كنين چ يه ما از يزي بيشتر دارين! پز مي آئين، فيس و افاده دارين، امابه خودتون مي نا 

 تو از خوشگلتر كنار سياه رود، منتظر پسرم صف بستن... نوبرش آوردي ! ... زود از دريا بكش بيرون... 

 رده بود تاامواج،براي شنيدن شدن طعنه هاي دو نسل سمج و مصمم، قايقها را آنقدر به هم نزديك ك

 صداي را هم آشكارتر بشنوند.پيرمرد هيبتي پهلوانانه داشت بر و ده بيست ماهيگيري از كه گيلك و

 پيرمرد –فارس در فصل پائيز در اين دهكده ساحلي ماهيگيري مي كردند، رياستي نانوشتته ميكرد. 

 رم توي كوههاي خمسه زنجان باانقدر گوشه كنايه نزن ! اولش كه فك و فاميلم باكويي نيستن! پدرو ماد
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 ))قجر (( ها در گير شدن،ترك وطن كرده ن . وقتي قجرا رفتن برگشتيم وطنمون تا چشم تو پيرمرد...

 خورشيد به زحمت مهار رگبار تند كلماتش به را پيرمرد گرفت با و يك فشار آخرين بند تور به را

 درشت سفيد،وسط قايق به جست و خيز مرگ داخل قايق كشيد و در چشم به هم زدني،ده بيست ماهي

 افتادند.چشمان دختر از پيروزي بر طوفان، مثل دو خورشيد بر چهره اش مي درخشيد.

 چند دقيقه بعد،پيرمرد و دختر، با فاصله اي اندك قايق به را ساحل كشاندند. هوا كبود و تيره رنگ مي

 ده، بر شن ساحل مي ديدند.پيرمرد با همه ترشو زد پيرمرد و دختر خود به را شكل سايه هايي كشي 

 روي ي مثل همه ماهيگيران سخت كوش،در اوج خشم و نفرت هم گرماي محبتي در كالم داشت.

 كنم؟ كمكت خواهي نمي خورشيد –

 : خدا-خورشيد هم عصبانيت چند دقيقه پيشش را توي دريا خالي كرده و سرحال از پيروزي پاسخ داد 

 مون مي كشم...قوت... تا خون

 پيرمرد نمي توانست دليريهاي دختر رد را مصاف با درياي طوفاني ناديده بگيرد... عجب دختري

 !...وقتي مردان جوان در مقابل طوفان جا مي زنن،اين يكي مي شه سگ دريائي با و من رقابت مي كنه! 

 

٥ 

 كشه!خاك بر سر پسرم كه عرضه شو ندارهشير مادرت حاللت!...ماشاء ا ... زور پيل تو بازوي نرم و ناز

 تورش كنه...! اگه جوون بو دم...

 پيرمرد رفت.خورشيد نگاهي به كلبه شان انداخت،نزديكترين كلبه به ساحل كه فانوس كوچكي به

 ديوارش سوسو مي .زد هيچ ميلي براي بازگشت به خانه نداشت،پدر و مادرش در اولين سالها ي

 نجان از حصبه مرده بودند از. وقتي يادش مي آمد پيش دائي اخمو د كم حرفشبازگشت به وطن،در ز

 زندگي مي كرد.دائي انگار كه هميشه بر دهانش قفل زده بود،چند كلمه اي،آن هم پس نيازي بر زبان

 شام برا دختره –!... بشور چركارو رخت امروز دختره –مي آورد... او هيچوقت نامش را صدا نمي . زد  

 ته بپز!...ك 

 خورشيد سيزده ساله بود كه دائي زن جواني هم و سن سال او گرفت.اين ازدواج كه فقر و تنگ دستي از

 سر ورويش مي ريخت براي خورشيد يك موهبت بود با. زن دائي ددوستي تنگاتنگي بهم و زد هر وقت 

 واز و رقص! تالفي خشكيدائي لز خانه مي زد بيرون، دوتائي ميزدند زير خنده و هره و كره و آ

 آزاردهنده ي رفتارهاي دائي را در مي آوردند.

 دو سال بعد در پي يك خشك سالي، دائي مصمم به شد چايجان در مرز گيالن و مازندران برود، دائي در 

 جواني در آن دهكده ساحلي ماهيگيري كرده بود و روزي اش از را دريا مي گرفت.وقتي دائي،همسر و

 اده اش به چايجان رسيدند خورشيد پانزده ساله بود از. همان روز اول بغل دست دائي رويخواهر ز

 قاي ق مي نشست و در پهن كردن و كشيدن تور او به كمك مي كرد و خيلي زود دائي كه در و سي پنج

 رد.شش سالگي از درد كمر مي ناليد،تور و قايق را در اختيار خورشيد گذاشت و خود را بازنشسته ك

 خورشيد روي شن هاي نرم ساحل و كنار گوني ماهيها نشسته بود و در آن غروب پاييزي كه عطر شالي

 ها همراه با دم مرطوب دريا بهم مي آميخت حدادثي را كه در اين سه سال او بر گذشته بود مرور مي 
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 ها فراخ و برآمده،پاهاكرد،از پانزده سالگي قدو باالي زن بيست ساله را اي داشت.كمر باريك، سينه 

 بلند و كشيده به كه طرزي خوشايند گوشت بخود گرفته بود،پوستش سپيد و گلرنگ و چهره اش

 هميشه از طراوتي خاص دختران كوهستاني بهره مي گرفت.پلك چشمانش با بلند ترين مژگاني كه در

 مي كرد. همين ابزارهاي آن سرزمين ساحلي تا آن روز مثل و مانند نداشت چشمان سبزش را تزئين 

 

٦ 

 زيبايي و دلربايي بود از كه اولين روزهاي پانزده سالگي تا امروز كه هيجده س اله اي رسيده و آشوبگر

 بود، خواستگاران ريز و درشت به را خانه شان مي كشيد.آوازه زيبايي دختري كه مي گفتند از باكو آمده

 ر و الهيجان و شهسوار هم كشيده بود و پسران شهري وو درست مثل عروسكي فرنگي است به رودس 

 ثروتمند كه در شكار و صيد دختران جوان پيشقدم بودند، سر وك له شان پيرامون خانه كوچك دائي

 خورشيد بچشم مي خورد نه اما دائي حاضر بود چنين كارگر مسلط و روزي رساني از را دست بدهد نه و

 به آب بزند با. لينكه سواد و معرفت درس خواندن را نداشت اما بسيارخورشيد دختري بود كه بيگدار 

 آزادانديش بود،در انتخاب هر چيز،از لباس تا خورد و خوراك و رفت و آمد براي خود حق انتخاب قائل

 بود.صفاتي كه در آن سالها نه تنها امتيازي بحساب نمي آمد،بلكه نوعي بدبيني هم نصيب چنين دختراني

 رد با. اينكه هر روز با ها ده ماهيگير مرد و سر كار داشت و هركدام آشكارا مجيزش را ميمي ك 

 گفتند،متلك نثارش مي كردند،قربان صدقه اش مي رفتند از اما نوعي اتكا به نفس برخوردار بود تا كه

 آن روز هيچ مردي او بر را راه ببندد و تقاضاي بوسه كند، به خود نداده بود. 

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

 زندگي و جواني خورشيد در جلگه سرسبز چايجان چون نسيمي در گذر بود، وقتي روي تپه اي مي

 ايستاد به و سرسبزي جلگه و آرامش نيلگون دريا نظر مي انداخت به تابلوهاي كار نقاشان بزرگ

 ك روز نيمه ابري ،فانوس به دست، در انتظاركالسيك موزه هاي اروپا شبيه مي شد كه در غروب ي

 بازگشت عاشق خود به دريا خيره شده است. اما زندگي اين زيباي بك رو دست نخورده، با همه آزاد

 انديشي هايش مانند سكنه با ده، فقري مزمن دست به گرببان بود و هدر مي رفت،حتي آنها كه شالي

 رديف مالكين مرفه قراردادشان.بيماريهايي نظير ماالريا همهداشتند يا باغ چاي، باز هم نمي شد در 

 توش و توان روستانشينان را مي ربود.اغلب رنگها زرد وپژمرده و صورتها پالسيده بود تا اينكه يك روز

 1110و سر كله عده اي،سوار بر يك ديزل براي كشيدن جاده شوشه در اطراف چايجان ظاهر .شد سال  

 انشين قاجارها شده بود پيش از هر كاري،به جاده سازي اهميتي خاص مي .داد ايرانبود،حكومتي كه ج

 پراكنده در صورتي مي تواست به يك كشور واحد و يكپارچه تبديل شود با كه راههاي شوسه به هم

 يمرتبط شود. ورود كارگران و اتولهاشان ، خواب آرام شهر و ها روستاها به را هم مي .زد مشاغل تازه ا
 

٧ 

 پديد مي آورد،كارگران براي خرج كردن حقوقهايشان به قهوه خانه و مهمانخانه و مغازه هاي جديد نياز

 داشتند، و دهكده چايجاان نيز از جنبش تازه بي نصيب نمانده بود.البته اين حادثه مانند هر حادثه و نو
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 ي شوشه پاي غريبه به را ها دهكده بازتازه اي موافق و مخالف داشت.مخالفين مي گفتند اين جاده لعنت

 مي كند،با آمدن آنها دين و ايمان مردم پايمال غريبه هاي ناشناس مي شود كه لباسهاي شهري مي 

 پوشيدند ، صورتشان با را تيغ مي تراشيدند و مثل فرنگيها زندگي مي كردند اما خورشيد كه چيزهايي از

 داشت به هيجان آمده بود و براي ماهيگيران فقير مي گفت كه جاده شوشه باكو درايام كودكي به خاطر

 عبور جاده شوشه از چايجان ، ماهي هيا آنها را قبل بو از گرفتن و فاسد شدن به بازارهاي شهر هاي

 بزرگ مي رساند و كسب و كارشان رونق مي گيرد. صحبتهاي خورشيد در حمايت از راه شوشه ، خشم

 بر او مي انگيخت!)) معلوم است از آن طرف آب اومده ، افكار بلشويكي تومحافظه كاران را عليه 

 كلشه!...(( در اين ميان دختران ترشيده و زشتهاي بي شوهر مانده نيز آتش مخالفت را عليه خورشيد

 تيز مي كردند...)) تا وقتي اين ورپريده توي چايجان جولون مي ده كي بما نيگاه مي كنه!...(( با اين نوع

 برداشتهاي ظالمانه به ، انواع گناهان كبيره و صغيره متهم مي كردند . كاري كه هنوز هم در روزگار ما

 مردم تنگ نظر همچون شب پره اي كه آفتاب نمي خواهد ، عليه چهر ه هاي موفق راه مي اندازند تا

 ضعف دروني شان را بپوشانند.

 سادت، چهره زيبا و روشن خورشيد چايجان را لحظه بهدرست در همان روزها كه دود تيره بد و بوي ح

 لحظه تاريكتر مي كرد ، چشم خورشيد به جواني همسن و سال خودش افتاد كه و سر وضعي شهري

 داشت ، پيراهن سپيد يقه و دار شلوار مي پوشيد ،موهاي سرش را تيغ مي انداخت و روي هم رفته چهره

 ذاب و خوش و سر وضع، بيشتر در اطراف ساحل وماهي گيراناي كامال شهري داشت . اين جوان ج 

 پرسه مي زد در حاليكه هيچ آشنائي هم بين ماهيگيران نداشن. خورشيد خيلي زود متوجه جوان شده و

 دزدانه را او مي پائيد . شايد پيشكاري، چيزي باشد كه دنبال طلب معوقه اربابش از ماهيگيران فقير آمده

 مند زنانه اش خيلي زود او به خبر داد كه مگر نمي بيني يه لحظه چشم بر تو از نمياما غريزه نيرو 

 دارد؟... شايد هم دنبال موقعيتي مي گردد تو با تا گپي بزند...

 

٨ 

 خورشيد از روي شن هاي ساحل برخاس ت، دستش به را سر گوني از پر ماهي گرفت تا جا از را آن بكند

 : كمك نمي خواهي؟ -پشت را او سر، ميخكوب كرد كه صداي پسر جوان از  

 خورشيد گوني ماهي را ها دوباره روي ماسه ها گذاشت به. سوي صاحب صدا برگشت.خودش بود همان

 پسر جوان شهري!...

 پسرك مانند خودش بلند قد بود. كمي تيره ميزد و چشمهايش سياه سياه، بيني اش عقابي ، وشانه

 ود، خورشيد كه در حلقه جوانان ماهيگير عادت كرده بود كه ترسي از جنسهايش گشوده و عريض ب

 : ،برار! -مرد نداشته باشد با ، لحن نسبتا بي اعتنا ولي متكي بخود گفت نه 

 جوان مثل ماه گرفته ها سيخ و بي حركت ايستاده و بر را راه خورشيد بسته بود...

 نكنه از شهر اومدي مي خواي ماهي بخري؟...-

 !نه -

 پس راحتو بگير و برو!...-
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 جوان مكثي كرد... زبانش گرم شده بود.

 خودت مي دوني چند وقته اينجا پرسه مي !زنم-

 بله ،بعضي وقتا ديدمت از كجا مي آئي؟ -

 بچه رودسرم...-

 چيكاره اي ؟پدرت چيكاره س؟-

 ز پدرمون به ارث رسيده كه حاالپدرم مرده با برادرام توي كار خريد و فروشم يه. كاروانسرا ا-

 كرديمش گاراژ!... شايد خدا بخواد كا رو كاسبي مون بگيره!...

 خورشيد شگفت زده پرسيد:

 چي گفتي؟گاراژ؟... -

 پسرك شمرده و آرام براي خورشيد توضيح داد كه ديزل ها بايد مثل قاطرها و اسبها، جائي براي

 ند گاراژ!...استراحت داشته باشند،آنجا را مي گوي

 خورشيد بعد از شنيدن توضيحات جوان رودسري، دوباره مانند باهوشترين كاراگاهان ادامه :داد

 

٩ 

 حاال چي مي خواي بگي خواستگاري ؟ ... -

 جوان سرش را روي چانه اش انداخت.

 بله، زن من مي شي؟-

 بيرون افتاد كه خورشيد يكي از آنپيشنهاد جوان شهري چ نان صريح و بي پرده و بي مقدمه از دهانش 

 خنده هاي بلندش را سر .داد

 حاال تو برا زوده زن بگيري... چند سالته؟... -

 پسر با دلگرمي به سئواالت عروسك فرنگي پاسخ مي .داد وقتي دختري تو از سئوال مي كند البد

 چشمش را تو گرفته است.

 گن هنوز بايد از پستون مادرت شير بخوري تورو به چههيجده سالمه ! دوستام رستم ميندازن مي تو -

 عاشقي؟چه به زن گرفتن!...تازه خدمت اجباري هم نرفتم!...

 خورشيد دستي بر گونه هايش كشيد تا سرماي زود رس پاييزي با را دستهايش نرم كند.

 چرا مي خواي زن بگيري؟ بهت نمي !آد -

 دليلش روشن !ه عاشقم!-

 عاشق كي؟-

 !...تو-

 خورشيد خيلي خونسرد گفت:

 من كه نيستم! -

 خوب تو هم ميشي... - 

 خورشيد تا آن روز هرگز به ارتباط و زن مرد فكر نكرده بود و. داستان عشقو عاشقي راهم از زبان
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 مطربان دوره گرد شنيده بود... از اما همكالم شدن با جوان رودسري بدش نمي آمد.

 عاشق بشي؟... مي گن دختراي شهري بوي خوبي ميدن!... تو چرا دهات دنبال چرا نمي تو ري رودسر -

 زن مي گردي؟ 

 سئوال و جواب ها بسيار ساده و خام بود.

 

٠١ 

 براي اين كه قصه يه عروسك فرنگي تو كه دريا ماهيگيري مي تو كنه رودسر هم پيچيده!...-

 كرد با. ماهيگيراني كه هر روز هزار بار قربانخورشيد دوباره سراپاي جوانك رودسري را برانداز 

 صدقه اش مي رفتند زمين تا آسمان فرق داشت.

 ولي از تو كجا مي آري زن بگيري!... زن خرج داره ،خونه مي خواد ، چه مي دونم لباس مي خواد ،غذا-

 مي خواد ،هزار جور خرج و مخارج داره!... 

 ب حرف مي :زدجوان براي اثبات لياقتش مانند يك خطي

 برادر بزرگم اسماعيل دو سه ماه پيش يه ديزل پيش خريد كرده ،قرار رانندگي ياد بگيرم و باهاش-

 كار كنم... 

 خورشيد نفس عميقي كشيد كه بيشتر هيجانش را مي رسانيد.

 يعني باهاش چي كار كني؟-

 ميرم رشت،چاي مي برم ،برنج مي برم... مي فروشم،بر مي گردم!...-

 در اينجا جوا ن رودسري كه رستهايش از را سوز سرد دريا خشكيده بود و خبر نداشت، توي جيبهايش 

 فرو كرد.

 خوب چي مي گي؟...-

 خورشيد چشمان سبزش را كه در تاريكي چون گربه مي درخشيد به چهره پسر دوخت با و لحن

 مصممي پاسخ :داد

 هم جور نيستيم... -با 

 اني انداخت.پسرك اخمي به پيش

 آخه چرا؟-

 تو حتما فهميدي من يه ماهيگير فقيرم!... ولي يه تو!نه تو جوان شهري پولداري،دارين اتول -

 ميخرين،فردا قوم و خويشات چي مي گن؟... خيال نمي كنم دائي بتونه به من يه دست رختخواب

 ،جهزيه بده!...

 او مرا پسنديده ، گير كارم فقط زندگي خودشه!...جوان از استدالل تازه ي خورشيد نيرو گرفت . پس 

 

٠٠ 

 ببين تو جهيزيه مي خواي چكار؟ جهيزيه ات با خودته.-

 خط تعجب روي چهره خورشيد افتاد: 
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 چه جوري؟ -

 جوان رودسري با حاال عشق سخن مي گفت:

 ريك....جهيزيه تو همين چشمها ، همين لب و دهن ، همين موهاي فندقي ، همين كمر با-

 خورشيد براي نخستين بار جلوي يك مرد جوان دچار شرمي ناشناخته . شد سخنش را قطع كرد:

 نه باز با هم هم جور در نمي آئيم... -

 جوان رودسري بي لحظه اي درنگ عظمت عشقش با را يك جمله كوتاه و مختصر به معبود خود حالي

 كرد:

 و جلو چشات تو دريا غرق مي كنم!...اگه زن من نشي بدون كه بي معطلي خودم-

 باور كردني نبود ، خورشيد هرگز چنين تهديداتي نشنيده بود...

 شوخي مي كني رودسري!-

 خيلي هم جدي مي ! گم جواب بده زن من مي شي؟...-

 خورشيد با همه جسارت ذاتي اش تكاني خورد. اين پسر شوخي سرش نمي شود، خوشگل و خوش قدو

 ت ، پول و پله هم كه دارد، مي شوم زنش از ،و اين رنج و مشقت صيادي آزاد!... لباسهايباال كه هس

 خوشگل مي پوشم از ، اون قرمزي ها رو لپ و لبم مي زنم ،ديگه كارگري بسه !... ميشم خانم خونه!...

 دخترانهاز استداللي كه ناگهاني چون موج بزرگي بر سرش فرو ريخته بود ،تكان خورد و بعد شرمي  

 مثل شعله آتش بجانش افتاد و براي اولين از بار اينكه سينه هايش متورم و پيش آمده ،خجالت كشيد و

 نفسش را بيرون .داد

 جوان رودسري به ساعت مچي اش نظري انداخت ،خورشيد تا آن روز ساعت مچي روي دست هيچ

 ماهيگيري نديده بود.

 بفرستم خواستگاري؟... خوب! چي مي گي، زنم مي شي؟... فردا-

 خورشيد چشم از ساعت مچي جوان رودسري برگرفت.

 

٠١ 

 چي گفتي؟ -

 فردا بفرستم خواستگاري؟-

 خورشيد چنان بلند نه)) (( گفت كه ترسيد دائي اش از توي خانه صدايش را شنيده باشد.

 آخه چرا؟-

 شايد تو هم يكي از اون مردائي باشيآخه تو من رو نمي شناسم!...نمي دونم چه جور پسري هستي ؟ -

 كه زنشونو كتك مي زنن؟... 

 جوان رودسري خنديد، او دورا دور شاهد شجاعتهاي دختر ماهيگير بود.

 تو كه كم نمي آري؟ -

 آره كم كه نمي آرم هيچي، با پارو سرتو مي شكنم!... -

 خورشيد چه قدر ساده و محكم حرف مي .زد
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 ري؟خوب بفرستم خواستگا-

 خورشيد لحن ملتمسانه به اي خود گرفت :

 يه مدت صبر تو! كن باكو دختر پسرا اول با م هم عاشرت مي كنن ، وقتي هم ديگه رو پسنديدن و زن -

 شوهر مي شن!...

 پسر قاطعانه پيشنهاد دختر را رد كرد.

 اونا بلشويكن ما نيستيم!...-

 ..ولي از ما دست بلشويكها برگشتيم ايرون!.-

 پس چي مي ، گي بفرستم خواستگاري؟-

 يه! نه خورده بمن وقت بده !... ممكنه دائيم مخالفت بكنه!... -

 اگه دائيت بخواد بازي دربياره تو با رو خودم مي برم رشت عقدت مي كنم.-

 خورشيد از جسارتي كه در كالم جوان رودسري بود خوشش آمد.

 اسمت چيه مرد؟-

 محمد ! -

 

٠٣ 

 خوب نمي خواد تو خودتو بكشي ! باهات فرار هم نمي كنم !... فردا همين وقت ، همين جا منتظرتم بيا.-

!... 

 پايان فصل اول

 )) ((2فصل 

 شب هنگام ،وقتي خورشيد با گوني از پر ماهي سفيد به ، خانه بازگشت حال و هوايش با روزهاي گذشته

 يها كه در سينه اش پنهان دارد؟... با يك حركت با يكمتفاوت و دگرگون بود. اين زندگي چه باز

 حادثه ،زندگي آرام و بي دغدغه اي ناگهان به يك درياي طوفاني بدل مي شود. اين واقعه يعني حضور

 ناگهاني و خواستگاري بي مقدمه جوانك رودسري ، يك طوفان واقعي بود بر كه زندگي آرام خورشيد

 ان جمالت ساده اي از كه چند صد واژه تجاوز نمي كرد مي انديشيد: )) ! نهوزيده بود با. خودش با و هم

 اين غير ممكن است ، نكند اين جوانك از همان جادوگراني باشد كه توي قصه ها مي آيند و شكل و

 قيافه اشان را تغيير مي دهند و دختران ساده از را دل به راه در مي كنند. ولي او! نه همه نشاني را ها

 داده بود. نمي توانست همه آن و نام نشاني ها دروغ و دغل باشند.((

 دختر ماهيگير تا صبح توي تخت غلت واغلت . زد آخر كدام جوان شهري مي آيد به و دختر ماهيگيري

 كه اگر دو روز به دريا نرود بايد سر بي شام زمين بگذارد پيشنهاد ازدواج دهد؟... طفلكي مي گفت با يا 

 زدواج كن، يا خودمو توي دريا غرق مي كنم ! يعني من اينقدر براش مهمم؟!... چهره آن جوان رودمن ا 

 سري با آن دو چشم سياه و و قد باالي بل و ند آن شلوار و پيراهن سفيد ، يك لحظه از پيش چشمانش

 ان با صدايدور نمي شد... خداي من اسمش چي بود؟... يادم رفت... خورشيد اين جمله آخري را چن

 بلند ادا كرد كه دائي از توي اتاق پرسيد:
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 اسم ؟ كي-

 خورشيد از هول محكم به پشت دستش كوبيد و سكوت كرد. دائي با هم آن ناخن خشكي در حرف

 زدن ديگر چيزي نپرسيد.

 

٠٤ 

 بود،فرداي همان روز ، درست غروبدم ، پسر رودسري لب دريا روي پا دو نشسته و منتظر خورشيدش 

 خورشيد تنها پيراهن خوشرنگي كه داشت پوشيده با و احتياط وسواس گونه به اي وعده گاه آمد... اين

 پيراهنش هم در پشت سر دو وصله جانانه خورده و مايه شرمساري اش مي به و شد همين دليل سعي

 مي كرد در تمام مدت روياروي رودسري بايستد. 

 من اومدم ! -

 رگشت . نگاهش در آن هواي خاكستري رنگ روي چهره و اندام دخترك ماهيگيرجوانك رودسري ب

 ميخكوب . شد انگار جنسش از جنس آدميزاد نبود . يك پري دريائي بود كه دلش به حال او سو از و خته

 اعماق دريا بيرون آمده او با و حرف مي .زد

 از ديشب با كه هم حرف زديم تا حاال نخوابيدم ... -

 ا؟ بدخوابي؟... گفتي اسمت چيه؟...چر-

 جوانك مثل طلسم شده ها، مات و مبهوت، چننان بر جا ماسيده بود كه يك درخت خشكيده بر سينه

 تپه اي دوردست!... 

 گفتم اسمم محمده . !.. خيلي هم خوش خوابم تو خوابمو ازم گرفتي ...-

 من؟من؟... من به تو با كه رودسر نيومدم!...-

 كه بين آن دو جوان ردو بدل مي از شد سادگي، رقت انگيز بود از اما هر حرفش شهد عشق و جمالتي

 خواستن بر زمين مي چكيد . خورشيد به سادگي اعتراف كرد:

 راست مي ها گي ... منم ديشب تا صبح نخوابيدم!...-

 ان متولد نشدهجوانك يك لحظه چشم از آن پري دريائي بر نمي داشت ،اگر در فضاي بسته شهرست

 بود، چه بسا دختر ماهيگير را بغل ميزد را او و در آتش درونش ذوب مي كرد.

 برادرم اسماعيل حرف زدم، اولش خيلي نصيحتم كرد، حتي سرم داد كشيد، بعدش التماس كرد ولي -با 

 من گفتم ي اين دختره يا مرگ! 

 ورشيد نشست.از شنيدن اين سخن آخر رنگ سرخ غروردر چهره گل بهي خ 

 خوب چي شد؟...-

 

٠٥ 

 اسماعيل اصال زير بار نمي رفت ، مي گفت آخه ما آبرو داريم تو ، رودسر اسم و رسمي داريم حاال برم-

 دست يه دختر ماهيگير و بگيرم بيارم به و مردم بگم اين دختره بي اصل و نسب عروس خانواده

 ماست؟
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 خوب تو چي گفتي؟...-

 خواست نه يكبار بلكه هزاران بار اين جمله از را دهان محمد بشنود يا كه اين دختره خورشيد دلش مي

 يا مرگ!... 

 به اسماعيل گفتم برادر جان! قبوله )) كه الكو(( فقيره ، صيادي مي ، كنه از اما خوشگلي تو تموم مملكت -

 همه چشمهارو كور مي كنه!... ما لنگه نداره يه! دست لباس خوشگل بهش بده بپوشه تا ، بگم چه جور 

 خوب برادرت چي گفت!...-

 همون حرف اولش رو زد گفت اين الكو و قد قواره خانواده ما نيس !...

 تو چي گفتي؟ -

 گفتم يا اين الكو يا مرگ!-

 قلب دختر جوان هر با بار شنيدن اين شعار ش تابي ديوانه تر وار مي گرفت.

 پس خدا حافظ!...-

 دسري به التماس افتاد:جوانك رو

 خداحافظي در كار نيس ،مگه نعشه از منو آب بگيرن!...-

 وحشت در چشمان سبز خورشيد با حركتي تند خودش را نشان .داد

 را تو! نه خدا اينجور حرف نزن ،دلم تو سينه مي تركه!... -

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

 و برادرش در كشمكشي طاقت فرسا دست پا و مي زدند و سر انجام برادر بزرگتريك هفته تمام محمد 

 به همان نتيجه اي رسيد كه محمد از طريق عشق و عالقه جنون آميزش به دختر ماهيگير رسيده بود. 

 

٠٦ 

 هخيلي خوب! الكو رو برات مي گيرم ولي نمي خوام انو بياريش رودسر! يعني يه چند ماهي تو همون د-

 نيگرش دار، وقتش كه شد اونو يه جوري به فاميل نشون مي ديم.

 تصادفا دائي خورشيد نيز شرطش همين بود. خواهر زاده ي من توي رودسر غريب و تنهاس ما! هم

 اينجا غريبيم! بگذارين همينجا بمونه !

 يلي روشن تر مياسماعيل برادر بزرگ محمد شم تجارت داشت. آينده عروس و داماد را در چايجان خ

 ديد...

 خيلي خوب! بر برارم همين يه جا خونه مي خرم، يه زمين هم بغل خونه كه توش يه قهوه خونه-

 امروزي بسازه اسمشو بزاره مهمان خانه محمد ، اوضاع داره زير و رو ميشه ،سيل كارگر و مهندس

 كنن . چه بهتر كه توي مهمون سرازير منطقه شدن ،سر هفته ح قوق مي گيرن و بايد يه جايي خرجش

 خونه محمد خرجش كنن!...

 دائي پرسيد:

 محمد كه قراره پشت اتول بشينه و ميوه كشي كنه، چه جور مي تونه يه با دست دوتا هندونه برداره؟-

 هم اتول راه ببره هم مهمون خونه!... 
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 اسماعيل نگاهش را مستقيم در چشم خورشيد دوخت...

 لي و زبر زرنگه ! هر توري به كه آب مي اندازه پر بركت باال مي آد، چرا توي دريا دنبالشنيدم الكو خي-

 روزي بره؟ تو مهمون خونه پول پارو مي كنه! و زن شوهر با هم كار مي كنن ، سر سال يا اتولشون تا دو

 ميشه يه يا خونه بزرگ تو رودسر براشون مي خرم.تمام ؟! ...

 مد را تائيد كرد.دائي هم نظر برادر مح

 تمام.-

 وقتي كه محمد و برادرش، چايجان با را قول موافق پشت سر گذاشتند دائي براي اولين به بار حرف

 آمد:

 حقا ما كه دهاتيها عقل درست و حسابي تو كله مون نيس ! چرا يا من همين برو بچه هاي چايجان بفكر -

 ارگرا مهندسارا خودمون بگيريم؟نيفتاديم يه كه قهوه خونه بزني و م هفتگي ك
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 زندگي مشترك خورشيد و محمد به سرعت شكل گرفت ، خورشيد خيلي زود از قالب يك دختر فقير و

 زحمتكش ماهيگير بيرون آمد به و زني زيبا و مدير تغيير شكل داد او. حاال به جاي صيد ماهي، از

 رش با را كته ماهي و انواع خوراكي هاي محلي از ،ماهيگيران ماهي مي خريد و مهمان خانه كوچك شوه

 مرغ ترش تا ميرزا قاسمي تا باقالي قاتوق به شهرت رسانده بود ، سيل كارگر و مهندس و راننده بود كه

 سرازير مهمانخانه مهندس رودسري مي و شد صد البته زيبايي چشمگير و دلربائي هاي خورشيد هم در

 ير نبود و هر مسافري بر پايه ذوق و سليقه خود افسانه اي درباره ي جلب و جذب مشتريان تاث بي

 گذشته هاي خورشيد براي ديگران نقل مي كرد و قسم مي خورد كه خود شاهد تمام ماجرائي بوده كه

 حاال براي مسافران عزيز نقل مي كند! محمد نيز دو سه ماهه، اتول روسي خود را تحويل گرفت. هفته اي 

 انواع محصوالت كشاورزي منطقه از چاي و برنج گرقته تا پرتغال و ليمو شيرين و مرغ و خروسسه روز  

 و اردك وماهي به را رشت مي برد با و جيب هاي پر پول به چايجان بر مي گشت. حضور كارگران راه 

 و توليد شوشه ، راهسازي و پل سازي نوعي شكوفائي اقتصادي در چايجان پديد آورده بود و كشاورزان

 كنندگان به كه علت دوري تا راه رشت و استفاده از گاري ، محصوالتشان يا در طول راه خراب مي يا شد

 روي دستشان مي ماند محمد ته از را دل دوست داشتند با و اطمينان كامل محصوالتشان را براي فروش

 حمد از را پول مي تركاندند!در رشت و ساير شهرهاي استان در اختيارش مي گذاشتند و جيب هاي م 

 غير از كارگران و مهندسين راه سازي، دالالن و ميدانداران تهران نيز با حاال اتومبيل هاي دوج و فورد

 خود مستقيما براي خريد و پيش خريد محصوالت برنج و چاي به چايجان مي آمدند و در مدت توقف

 محمد و خورشيد در آمدشان از را اتول و مهمان خانه مهمان خانه را رونق مي بخشيدند . وقتي آخر هفته

 رويهم مي گذاشتند به شوق مي آمدند و براستي نمي دانستند با اين درآمد چه كار كنند! در همين زمان

 شعبه اداره شيالت نيز در چايجان برقرار بر و مشتريان ثابت و دائمي مهمان خانه نيز افزوده . شد حاال

 رشيد نيز غير از گرماي عشق از ، تب داغ پول نيز مي سوخت و محمد هروقت بازندگي محمد و خو

 اتولش به رشت مي رفت بجاي يك روز توقف ، دو روز و بعضا سه روز و گاهي بيشتر در آن شهر مي
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 ماند تا اندكي از وزن جيب هاي خود بكاهد!... برو بچه هاي زرنگ شهر رشت خيلي زود متوجه شدند

 چاق و چله به اي تورشان خورده و شبهايشان را مي توانند با پول فراواني كه جوانك رودسريكه شكار  
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 ولخرج از جيبش بيرون مي ريخت بگذرانند. خيلي زود غير از رفتن به كافه يا ها سفارش عرق روسي و

 رشت مركز زنان خاويار و كباب بره ،تفريح تازه اي براي محمد جور كردند . خانه))حسين خان(( در

 زيباروئي كه در بدا م انداختن مردان جوان ولخرجي نظير محمد ،صيادان ماهري بحساب مي آمدند...

 تاخيرهاي متوالي محمد ،بوي و تن بدن زن هاي هرزه خانه )) حسين خان(( بتدريج خورشيد را نگران

 ود را او مطمئن مي ساخت با كهمي كرد اما حركات ماهيگونه جنيني كه در شكم خورشيد ظاهر شده ب 

 ورود يه بچ ه خوشگل و ماماني به زندگي مشتركشان ،جوانك رودسري دوباره به سر راه خواهد . شد

 محمد در برابر شنيدن خبر بارداري همسرش يكي دو باالنس زميني و زد شب هنگام دوستان رودسري

 تكميل شادي اش ،همسر حوان و زيبايش اش به را عرق خوري مفصلي دعوت كرد و همان شبانه براي

 را تنها گذاشت و يكسره تا رشت راند تا در خانه حسين خان در كنار زنان هفت خط آن خانه شادي اش 

 را تكميل كند. 

 صبحگاه وقتي خورشيد به مهمانخانه آمد حال و هواي درستي نداشت . چشمان سبزش از شدت اندوه و

 اش تير كشيده و زير چشمش پف كرده به و زيبائي فرنگي گونه اش آسيبگريه كبود شده بود. بيني 

 زده بود.

 در بين مسافران و مشتريان مهمانخانه مرد نسبتا جواني بود بنام آقا عبدا... . او سرگروه كارگران شوسه 

 برايمنطقه بود ،با كارگرانش به عدل و انصاف رفتار مي كرد، مي گفتند همسرش زا سر رفته او و 

 فراموشي اين حادثه تلخ ، شغل سركارگري را انتخاب ك رده است او. اولين مشتري آشنائي بود با كه

 نگراني متوجه تغيير شكل آشكار خورشيد . شد

 خورشيد خانم خير باشه بارداري اذيتتون مي كنه؟...-

 كوت كرد اما هر زنيخورشيد حوصله حرف زدن نداشت از ، هرچه مرد بود بدش مي آمد، بنابراين س

 بخصوص اگر هجده، نوزده ساله باشد و ق هر در خود به ، دار يك همدل و هم زبان نيازمند است. دختر

 ماهيگير جز دائي كم حرفش، كدام گوش شنوائي براي درد و دل كردن مي شناخت؟ آقا عبدا... بتدريج

 ورشيد براي گذران زايمان ) كه عبدا...براي خورشيد سنگ صبور شده بود و انصافا تالش مي كرد تا خ

 خاطره بدي از آن داشت ك( متر از بي وفائي محمد رنج بكشد . 
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********************************************* 

 در همين روزها بود كه محمد به را سربازي خواندند . خورشيد وحشت زده ، شد اگر محمد سربازي 

 وهر ، بچه اش به را دنيا بياورد چه كسي مهمانخانه را اداره مي كند؟ خرج وبرود او و در غياب ش

 مخارجشان از كجا در مي آيد؟ آقا عبدا... به خورشيد توصيه كرد به كه اداره نظام وظيفه مراجعه و
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 ايتقاضاي كفالت كند . عبدا... او به گفت كه اگر به اداره نظام وظيفه رودسر برود و مدعي شود كه دار

 بچه اي دوساله است و يك بچه هم در راه دارد ،حتما شوهرش را معاف مي كنند.

 ولي من كه بچه دوساله ندارم!...-

 اگه بتو گفتن بچه را بيار ببينيم ، دست يكي از بچه هاي آشنا را بگير و ببر اداره نظام وظيفه بگو بچه-

 منه!...

 ايتان ساختگي آقا عبدا... را موبمو براي افسري از كه تهرانخورشيد به اداره نظام وظيفه رودسر رفت ،د

 آمده بود تعريف كرد ا و فسر او به گفت:

 خانم بچه تونو بيار اينجا ، اگه اين طور كه ميگين دوسه ساله باشه شوهرتون رو معاف مي كنم...-

 وباره به اداره نظامخورشيد به خانه بازگشت و دست احترام دختر سه ساله دائيش اش را گرفت و د

 وظيفه برگشت .

 جناب سروان اينم دخترمون مي فرمائيد چه بكنيم؟...-

 افسر پرسيد شناسنامه بچه رو آوردي؟..

 ما دهاتيها با كدوم حال و روز برا بچه مون شناسنامه بگيريم !... -

 نبودند ، همينكه به سبك ودر آن سالهل سكنه روستا چنان در بند گرفتن شناسنامه براي فرزندان خود  

 سياق اجدادشان ، اسم نوزاد را پشت قرآن مي نوشتند، برايشان كافي بود . افسر جوان تهراني هم اين

 موضوع را خوب مي دانست.

 خيلي خوب خانم ! بچه را ببر اداره ثبت احوال براش شناسنامه بگير و بيار اينجا ،شوهرتو معاف كنم.-
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 ا را عجله به عبدا... رسانيد !...خورشيد خود ب

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

 آقا عبدا... خنديد... 

 شما دهاتيهي چقدر ساده اين!... وقتي بچه ات بدنيا اومد اگر پسر بود براش يه شناسنامه جديد مي -

 گيري... اگه دختر بود همين شناسنامه تو دستته!

 .خورشيد هم خنديد..

 اي ! بابا كي حوصله داره براي بچه تازه شناسنامه بگيره، همينكه مي گيرم براش نگه مي دارم. -

 بدين ترتيب ،فرزندي كه هنوز چند ماهه در شكم خورشيد وول مي زد صاحب شناسنامه اي شد كه

 ي خورشيدثبت شده بود در حاليكه دختر واقع 1101نامش در شناسنامه )) احترام و(( تاريخ تولدش 

 متولد .شد 1112در سال  

 حاال خور شيد و محمد يكي از بزرگترين موانع زندگي پيش رويشان ،يعني خدمت سربازي را پشت سر 

 گذاشتند بي آنكه ترس از بيكاري و بي پولي آزارشان دهد. خورشيد روز به روز سنگين تر مي و شد كم

 مي خواست كه بي جهت در رشت نماند و مهمانخانه را ادارهبه تر مهمانخانه سر مي . زد اغلب از محمد  

 كند اما محمد بيست ساله و جوان از رشت دل نمي كند ، عشق خورشيد ديگر در قلبش هيجاني نمي
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 انداخت به ، خاطر عشق به خورشيد تهديد نمي كرد كه خودش را در دريا غرق مي كند ،در شهر رشت

 ان شوهر مرده چون كهكشاني باالي سر محمد حلقه زده بودند . محمددختران آماده ازدواج ،زنان جو

 تا كالس ششم ابتدائي بيشتر درس نخوانده بود ، وقتي عاشق خورشيد شد هرگز فكر نمي كرد در شهر 

 رشت صدها خورشيد در حال نور پراكني هستند او. فقط يكبار ، آنهم با برادرش به رشت رفته و بعد از

 يري برنج با كه گاري همراه برده بودند به ، رودسر بازگشته بود اما حاال رشت به يك شهرمعامله مقاد

 بزرگ پر و جنب و جوش مبدل شده بود ، ساختمان هاي زيباي شهرداري و بانك و ساير ادارات دولتي

 شم هر بيننده، سبزه ميدان و خيابانهائي كه نام پادشاه بر را دوش مي كشيد با اتومبيلهاي گرانقيمت چ 

  به نسبت را رشت شهر نام ، تئاتر دو سينما، يك. كرد مي خيره تعجب هم از ها را شهري حتي –اي  
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 بيشتر مراكز استانهاي كشور بر سر زبانها مي انداخت. جوانك رود سري بي توجه به فرزندي كه در راه

 ن شهر بزرگ، صدف بسته زندگي اش راداشت و دل نگراني هاي همسر زيبايش خورشيد ، اينك در اي

 شكسته به و كامجوئي و ها لذت طلبي هاي بيحساب و كتاب مشغول بود .

 سرانجام خورشيد در يك بامداد بهاري ، در حاليكه ك ارگران بومي در باغ چاي مشغول چيدن چاي بهاره

 دختر نرم و نازك با پوستيبودند و عطر و بوي بوته هاي چاي در تمام فضاي دهكده شناور بود ، يك 

 گندمگون ،چشماني بسيار درشت و آبدار، موهاي بلند و مشكي افتاده بر شانه به شوهر همسن و سالش

 هديه كرد . محمد كه مست و خمور ش از هر رشت به چايجان بازگشته بود كنار دخترش دراز كشيد و

 ت :پس از آنكه مدتي خيره خيره دختر را كاويد، ته از دل گف

 ره تي قربان )) كُر تو ،(( شوكا نباشي؟... )قربان تو دختر بشوم تو شبيه آهو هستي؟( -

 خورشيد شگفت زده پرسيد:

 دخترمون رو چي صدا زدي!...-

 محمد با صداي بلند گفت :

 شوكا!... به چشمانش نگاه كن، درشت و كشيده تا نزديكي گوشاش ! عينهو يه شوكا ) آهو ( ...-

 اينكه خورشيد از پدر و مادري آذري متولد شده بود اما طي سالها زندگي در چايجان به لهجه گيلكيبا  

 آشنا بود او و نيز اين را نام براي دختر زيبا و نوزادش پسنديد و نام شناسنامه با را او اي سه سال ، سن

 در بايگاني ذهنش جا .داد 

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

 شوكا هنگام تولد از سالمت كامل برخوردار بود . برخالف بسياري از نوزادان در لحظه تولد هيچ و سر

 صدائي راه نينداخت. قابله به خورشيد گفت، عجب بچه صبوري خدا حفظش كند!... اغلب ساعت ها در

 تعقيب مي كرد و زود گهواره اش مي خوابيد و در بيداري با چشمهايش حرف مي ، زد خط سير مادررا

 از تر هر دختر بچه ي ديگري لب به لبخند گشود. رشد جسماني شوكا هم سريعتر از همسن و ساالنش 
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 بود. وقتي دو ساله شد و سر گردني از همسن و ساالنش بلندتر بود . خيلي زود زبان باز كرد و زودتر از

 آن شيرين زباني مي كرد. 

 ولد شوكا اين احساس آرزومند در خورشيد قوت گرفته بود كه محمد بخاطردر نخستين روزهاي ت 

 شوكا دست از عياشي و ها ولگردي هايش در شهر رشت بر مي دارد اما بسياري از آرزوها در نطفه باقي

 مي مانند و هرگز به شكوفه و غنچه مبدل نمي شوند. محمد نه تنها آرام نمي گرفت ، بلكه با اميد به 

 ه خورشيد با داشتن فرزند ،زياد به پرو پايش نمي پيچد ، بيشتر در كامجوئي هايش غرق بود ، حاالاينك

 گاه غيبت هايش به دو هفته مي رسيد، هر چه در مي آورد به ، پاي زنان و دختراني مي ريخت كه يك 

 مي . شد وقتي محمدلحظه ر احتش نمي گذاشتند ، در برابر ،خورشيد روز به روز دلسردتر و پژمرده تر 

 از سفر مي آمد دعوا و بگو مگو هر لحظه و هر بار بيشتر اوج مي گرفت ، دختر ماهيگير از آن دختران 

 روستائي نبود كه در برابر مردش سر تسليم فرود آورد به و اين دل خوش كند كه باال هخر يك روز سر

 د را در زناشوئي مي طلبيد! )) تو كار ميشوهرم به سنگ مي خورد و سربزير مي شود . خورشيد حق خو

 كني من با هم داشتن بچه كار مي كنم منتي هم سر هم نداريم ولي من شوهرم به را ديگران نمي دهم .

 اگر مال ديگراني برو كه هرگز برنگردي.. ((

 (( باز ميمحمد هر بار عصبا تر ني خورشيد را ترك ميكرد و دوباره به آغوش زنان خانه )) حسين خان 

 گشت و در مستي و بي خبري همه چيز را فراموش مي كرد.

 خورشيد آسمان زندگي اش به را فراموشي مطلق مي سپرد . در همين شرايط عبدا... سركارگر راهسازي

 شوكا را در بغل مي گرفت او ،با بازي مي كرد او به و دلداري مي داد...

 محمد به تنگ آمده بود گفت:يك روز كه خورشيد از غيبت سه هفته اي 

 مي خوام از محمد طالق بگيرم!... -

 عبدا... ابروانش را باال : داد

 چي گفتي؟!... -

 هيچي با اين وضعي كه مي بينم ديگه آدم بشو نيس!... باال خره يك روز ما از هم هم جدا ميشيم، چرا-

 ؟نه حاال ...
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 گه نميتونم ازش جدا بشم!...فردا كه صاحب سه چهار تا بچه شدم دي

 )) ((1فصل 

 خورشيد در كنار دختر نازدانه اش شوكا كه چند ماهه شده و كون خيزك مي كرد چرخ هاي زندگي را

 در دستهاي قدرتمند خود مي گرداند او. همانقدر كه در امور زندگي و چرخاندن مهمانخانه مسلط و 

 و سر گردن از همكاران مردش باالتر نشان مي اما دادمتكي هب نفس بود كه در كار ماهيگيري يك 

 غيبت هاي متوالي و اغلب طوالني شوهرش محمد، يكي يكي گلهاي باغ عشقش به را تاراج مي برد . حاال

 همه راننده و ها مسافران آشنا از كه چايجان مي گذشتند از هرزگي هاي شوهر جوانش ، داستانهاي

 د و دلش به را درد مي آوردند . بسياري از آنها كفتارهائي بودند دردروغ و راست سر هم مي كردن
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 انتظار تنها ماندن شكار! حيف اين دختر تازه سال و خوشگل نيست كه نصيب گرگ بيابان شده؟ خودم

 مي گيرمش و مي برمش!... 

 ندگي اين زنعبدا... بيشتر به خورشيد نزديك شده بود و تالش مي كرد اب وجود كودكي چون شوكا، ز

 و شوهر جوان از هم نپاشد . )) اما اگر قرار است اين و زن شوهر از هم جدا شوند من نمي گذارم اين 

 طالي ناب بدست نامحرم بيفتد!... ((

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

 ي شيطان و زيرك به طورزندگي در ميان امواج دريا به ، خورشيد صبوري آموخت ه بود . شايد اين ماه

 نزديك شود ،آن وقت تورش مي كنم!... با محمد كج دار ومريز رفتار مي كرد تا اينكه يك روز شاگرد

 راننده اتول معلوم نبود روي چه انگيزه از ، اي سير تا پياز زندگي محمد را در شهر رشت براي خورشيد

 ز آن خود را تحقير شده ببيند تا. سر شببازگفت و خورشيد جسور و شجاع دي گر نتوانست بيش ا

 اشك ريخت ، انديشيد ، برابر آينه ايستاد ،خورشيد را در آينه حقيقت ياب زير و رو كرد . مي خواست

 بداند چه چيزي كم دارد كه محمد را آن در نزد زنان ديگر جستجو مي كند . غريزه تاريك انديش

 كمتر مردي قدرت نگاه كردن در چشمان سبز زيبايش خشم و حسادت در و تن بدن نآ زن جوان كه
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 را داشت ، بر سر افراشته بود. خود خواهيها و غرور يك زن وقتي در درونش بر سر مي دارد،ديگر 

 منطق پذير نيست .

 خورشيد كه در برابر خشم ويرانگر دريا هم هيچوقت كوتاه نيامده بود چرا بايد لگدمال مردي شود كه

 ي عاشقش بود و براي تصرف او، حاضر بود خودش را در دريا قرباني كند؟...روز 

 هنوز هم وقتي قدم به محوطه مهمان خانه مي گذاشت دريچه هيچ چشمي بي اعتنا به رويش بسته نمي

 و شد هيچ قلبي نبود كه براي به او فرياد و فغان در نيايد.بارها مهندسان جوان راهسازي او به ابراز 

 كرد ه بودند... عشق

 )) خورشيد از بيا اين شوهر عياشت طالق بگير ! خودم را تو مي گيرم و روي تخم چشمم مي گذارم !...

 تخت تو گاه تهران است نه اين دهكده و اين مهمانخانه كارگري!... (( و خورشيد هر بار در برابر چنين

 را در رگهايش به جوش مي آورد با و بيپيشنهاد هاي وسوسه انگيزي، خون عشق به شوهر و فرزندش 

 اعتنائي پاسخ مي :داد

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

 اما حاال پس از شنيدن آن قصه هاي نفرت انگيز از پر و رسوائي و بوي گند زنان هرجائي ديگر حاضر 

 ه او كه خانه بي ايد بستر من ديگرنبود يك كلمه از پادشاه قلب خود بشنود !... )) از امشب يا هر شبي ب

 پذيرايش نيست.(( او دوباره همان دختر ماهيگيري بود كه روزي اش با را چنگ و دندان از دهان كوسه

 ها بيرون مي كشيد! ... 

 خورشيد بر سر قولي كه آن شب به خود داده بود ايستاد . در بازگشت محمد از سفر رشت ،بسترش را

 وقتي محمد او از علت ار پرسيد فقط يك جمله كوتاه بر زبانش غلتيد:جداگانه انداخت و 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

1 9  

 

 تو تن بوي هرزه هارو ميده! از من اين بو و بر متنفرم!... -

 محمد تمامي داستان تا را صفحه آخرش خواند. راننده سخن چين از را اتومبيلش بيرون انداخت اما

 كند . هرگز نتوانست قلب يخ زده خورشيد را دوباره گرم 
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 با هم زندگي مي كردن اما د هر كدام هزاران فرسنگ دور از ! هم اختالف خود را پيش روي مردم پنهان 

 مي داشتند اما يك جفت چشم ، چشمان آقا عبدا... سرپرست كارگران راهسازي با تيزهوشي و آگاهي 

 مق فاجعه را مي ديد.پرده سكوتي را كه آن بر دو زندگي خود كشيده بودند مي دريد و ع

 سرانجام آقا عبدا . .. فرصتي مناسب يافت.

 خورشيد باز هم تو كه غمگيني! توي خودتي !... يادمه روزاي اولي به كه چايجان آمده بودم مثل بلبل-

 چهچه مي زدي، مثل پروانه از ها اين شاخ به اون شاخ مي پريدي. راه نمي رفتي پرواز مي كردي . حرف

 آواز مي خواندي . من غريبه وقتي مي ديدم بين ز و ن شوهر جووني اينهمه عشق مي جوشه و نمي زدي

 قل قل مي نه از زنه دل خوشحال مي شدم اما حاال ؟ چي اون صورت قشنگت از پر غبار غمه ! لبات نمي 

 خنده ، پاهات و شل وارفته س ! ديگه چه اتفاقي افتاده ... ؟

 ر بم و امواج صداي آن مرد چه افسوني نهفته است. گرم و مهرآميز بود به ،خورشيد نمي دانست در زي

 او جرات مي تا داد ديوارهاي سكوت را بشكند و رازهاي دلش را بگو .يد 

 يه مرتبه ديگه به هم شما گفتم نمي تونم ادامه بدم ما! مردم كوهستان غيرت داريم ، تعصب داريم از. -

 ه. سفارش شما خيلي سعي كردم پسره را بسازم اما نشد ن كه شد ! ... تصميمدوروئي و دروغ بيزاريم ب

 قطعيه ! مهرم حالل جونم آزاد ...

 خورشيد بي صبرانه منتظر بازگشت محمد از رشت بود . سفر آخري ، بيشتر از هميشه طول كشيده بود

 رشت گرداگردش را گرفته بودند.يك ماه تمام او از خبر نداشت، محمد از حاال گروه زناني كه در شهر 

 ،زني را برگزيده و همه ي نيروي جواني اش كه دو سال پيش براي تصاحب قلب خورشيد به كار گرفته

 بود حاال روي آن زن متمركز كرده بود . اين زن تصادفا الگويي از خورشيد بود . همان چشمان سبز و

 فندقي رنگ تا كه پشت كمرگاهش مي رسيد ،كشيده، همان پوست سپيد و نرم لغزان ،همان موهاي 

 قدبلند اما كمي پر گوشت و رت دهسالي از محمد و خورشيد بزرگتر! در بيست سالگي به خانه ي شوهر

 رفته بود و در بيست و پنج سالگي طالقش با را ضرب و زور گرفته و آزاد و بي خيال بر هر شاخساري

 ربه ي زنان سرد و گرم چشيده را يكجا در خوش جمع كردهمي نشست و زود بر مي خاست . همه ي تج 

 بود . مردان چ را ون كودكان بازيچه مي كرد ،چون عروسك خيمه شب بازي در دستهايش مي چرخاند
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 و حكم قتلشان را صادر مي كرد! چه بسيار مرداني به كه اميد تصاحب زن، هستي خود را يكجا بر باد 

 ن را روي دست و پايش مي انداختند و براي ذره اي محبت التماس مي كردند او اماداده بودند ،و خودشا

 سنگد با النه نوك پا آن مردان حقير و كوچك شده به را كوچه پرتاب مي كرد. اين زن كه مردم رشت
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 را او فخري مي ناميدند محمد را يافت ،نشان كرد با و حيله گري هاي زن سي ساله اي كه در بازي با 

 احساسات مردان ، كاركشته و تجربه ديده بود به ، دام خود كشيد و هنوز يك هفته آ از اي شنائي شان

 نمي گذشت كه محمد همه زنان و دختراني كه پيرامونش حلقه زده بودند از خود راند و يكسره تسليم

 شيد و شوكا خاليعشق فخري . شد كودكي شده بود در آغوش زني پر تجربه! هم قلبش از را عشق خور

 مي كرد وهم جيب هايش و را هرگز را او سيراب عشق خود نمي كرد او. مي دانست كه پسرك در 

 عاشقي ، مجنوني است صحرا گرد! هرچه تشنه تر ،شيداتر!... محمد در بند و گرفتار عشق فخري

 التماس مي كرد محبت مي طلبيد اما فخري مي خنديد و مي گفت:

 حمد چقدر خواستگار دارم !... حاضرند هرچه دارند به پايم بريزند تا لبخندي از به من)) مي بيني م-

 سوغات ببرند تو. كه هنوز دهانت بوي شير مي دهد. ((

 محمد التماس مي كرد، زار مي و زد سر انجام يك روز به پاي فخري افتاد...

 من باهات ازدواج مي كنم !... -

 تو و زن بچه داري !.. -

 محمد فرياد كشيد :

 اونارو نمي خوام ! نمي خوام ! بدون تو مي ميرم !...-

 فخري نگاهي خريدارانه به سراپاي جوان رودسري انداخت ،پسرك خوشگل بود ، جوان بود، خيلي از

 دختران و زنان رشت خاطرش را مي خواستند . پول هم كه خوب در مي آورد. )) دست به جيبش هم كه

 دم چه جور بازيش بدم ،پس انتخابش مي كنم.((خوب است بل

 بسيار خوب! برو زنتو طالق بده بعد مرا ببر سر خونه زندگيت ! -
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 محم د دست پا و زنان در روياي متالطم جنون عاشقي به چايجان برگشت . دلش و زبانش جز فخري

 سالهاست از آنها دور شده!هيچ چيز نمي خواست ،نه زنش را مي ديد نه بچه اش را، حس مي كرد 

 حرف آخرش را چند شب پس از بازگشت به خورشيد : زد

 همينم كه هستم ! اگه نمي خواي برو خونه دائيت ! تور بنداز ماهي بگير! ...-

 خورشيد، ميوه عشقش را بغل و زد رفت كنار دريا نشست . دومين بهار زندگي زناشوئي اش بود . هوا

 اقه هاي سبز چاي قد كشيده بودند. درختان باغ هاي ميوه ، عطر و رنگ و شكوفهلطيف و معطر بود . س

 هايشان را سخاوتمندانه به چشم عابران مي كشيدند خ. ورشيد به دريا نگاه كرد كه آن روز مثل

 استخري آرام و فيروزهاي رنگ بود . دلش مي خواست با دريا حرف بزند از ، پانزده سالگي دريا او با

 ا بود، زبان را هم مي فهميدند ... )) ديدي دريا اين پسرك رودسري چه جور تو از منو گرفت و حاالآشن

 دوباره داره تو به منو برمي گردونه ؟ ... مي بيني مردا چقدر بدن !... چه طور با دل دختراي بيچاره بازي

 مي كنن و وقتي داد دل گرفتن ولشون مي كنن ! (( 

 لند . شدصدائي از پشت سر ب

 خورشيد ! همه مردا اينطر نيستن ،من دهسال كنار زنم موندم ،سرطان زن با منو خودش برد وگرنه من-
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 هيچوقت تنهاش نمي ذاشتم...

 خورشيد صاحب را صدا شناخت . عبدا... مرد و سي چند ساله اي كه مدتها تنها مونس و غمخوارش شده

 بود.

 ؟ اين بچه چه خاكي بسرم بريزم ! ... آقا عبدا... ميگي چيكار كنم با -

 عبدا... در فاصله يك متري او خودش را روي شنهاي ساحل رها كرد . آبي نرم دريا، او در احساسي را

 شكوفا ك مي رد كه مدتها را آن در دلش پنهان داشته بود .

 ، اداره كل شوسهبذار بهت حقيقتو بگم! هفته پيش رفتم رشت نه اينكه برم جاسوسي شوهر تو بكنم-

 منو احضار كرده بود . بعد از آنكه كارم تو اداره تموم شد گفتم برم به بينم اين پسره چه مي كنه؟ تا چه 

 اندازه حرفائي كه پشت سرش مي زنن درسته ! يه طرفه به قاضي نريم . برو بچه هاي اداره شوسه

 ريه!...كمكم كردند. آدرسشو توي خونه زني پيدا كردم كه اسمش فخ
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 خورشيد از شنيدن نام فخري منقلب ، شد اين نام، ديناميتي بود كه كارگران جاده سازي توي شكم تپه

 و ها كوهها مي گذاشتند. گرمپ! وتپه به را هوا مي فرستادند. حاال اين خورشيد بود كه مانند تپه هاي 

 ديناميت خورده ، هزار تيكه شده و در هوا معلق مي زد!...

 عبدا... نگران .شد

 تو اون زنو مي شناسي؟ -

 خورشيد به خاطرش آمد كه چند روز پيش زني همرنگ و همشكل خودش ، ولي دهسالي پيرتر قدم به

 مهمانخانه گذاشت . طوري نگاه مي ك رد كه انگار مشتري خريد مهمانخانه است از. صبح تا عصري

 خ رفت . وقت رفتن ، صورتحسابش را توي صورتشنشست و مرتبا چاي و غذا خواست و توي او ن

 پرتاب كرد و گفت : يادت باشه ! اسم من فخريه !...

 خورشيد از ياد آوري اين خاطره مثل پلنگي غريد :

 تف به صورتت اي رودسري اوف بي ! ...-

 ريااشك به نرمي از شيار دو سوي بيني كشيده خورشيد فرو مي ريخت ، نسيم خنكي از كه روي د

 برميخواست ، نمي توانست تب شكست و تحقيري بر كه تمامي رگ و ريشه اين ماهيگير آشنايش

 افتاده بود كاهش دهد.

 عبدا... پرسيد :

 پس تو هم اين زنيكه را ديدي ؟ ... پتياره اي هفت خطه ! دلم برا جواني محمد ميسوزه ! ...-

 نيافته بود ته از دل فرياد : زدخورشيد با غيظي كه هرگز او در فرصت خودنمائي 

 يه لحظه هم باهاش نمي مونم ! بچش هم پرت مي كنم جلوش . -

 آرزوي محمد هم همين بود. ورشيد را طالق بدهد و فخري را كه حاال همه عشق و زندگي اش شده بود،

 ش با رابجاي خورشيد بر تخت قلبش بنشاند... پسرك رودسري بي تجربه و خام بود . فاصله سني ا

 فخري به حساب نمي آورد به و ، قول و قرارهايش به خورشيد اهميتي نمي داد. يادش رفته بود كه دو
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 سال پيش ،بسيار جدي به خورشيد و خانواده اش در رودسر مي گفت اگر با ازدواج من مخالفت كنين

 خودم را توي دريا غرق مي كنم ! 

 

١٩ 

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

 مراسم طالق به سرعت برگزار شد. در آن سالها كه تازه پنج شش سال از تغييرات تازه در ايران مي

 گذشت ، هنوز مردان مانند اجداد خود در ارتباط با همسرانشان ،از اختيارات بي چون و چرائي

 و و زن شوهري غربيها را جانشينبرخوردار بودند با. اينكه نظام جديد حكومتي سعي مي كرد مدل و الگ

 نظام قديمي مرد ساالري كند اما هنوز در خود تهران هم پايتخت كه پايتخت بود براي جا انداختن

 بعضي برابريهاي و زن مرد با دشواري ها روبرو بود . تكليف روستا كه ديگر روشن بود.

 وزي بر لب منتظر خروج محمد وفخري درست پشت در اتاق پيشنماز محله نشسته بود و لبخند پير

 خورشيد از اتاق پيشنماز بود. حالت كفتاري را داشت كه منتظر بود شكار زخمي از پناهگاهش خارج

 شده بر تا پشتش بجهد ! درست چهره كساني را داشت از كه درد و رنج ديگران لذتي ناشناخته مي برد

 تمام و خط خطوط رنج مادري بهنگام جدائي از.دلش مي خواست وقتي شوكا از را مادرش جدا ميكند، 

 فرزند را تماشا كند و فرياد شادي بكشد . بعضي ها كه فخري از را نزديك مي شناختند بارها را او ديده

 بودند كه بچه هاي محله را عمدا با لگد و مشت و فحاشي از جلو خود فراري مي . داد مي گفتند چون پنج

 ه فرزندي بدنيا بياورد و شوهرش به همين دليل را او طالق داده ، نسبت بهسال ازدواج اولش نتوانست

 هرچه نامش بچه و اوالد بود حساسيت داشت . حتي نسبت به بچه گربه ها بيرحم و سنگدالنه رفتار مي

 كرد!

 ه ووقتي خورشيد با شوكا يكساله در بغل ،باتفاق محمد از اتاق پيشنماز بيرون آمد ، فخري بدون اجاز

 اشاره محمد پاهاي بچه را گرفت از و بغل خورشيد بيرون كشيد . هدفش اين بود با كه گرفتن بچه از

 خورشيد ارتباط آنها به را كلي قطع كند .

 بده ش به من! دختر دهاتي كه لياقت بچه نداره ! ...-

 ت او. مي خواست درخورشيد چنان غمگين و آش فته بود كه در آن لحظه حوصله هيچ كشمكشي را نداش

 سكوت ، عشق مرده اش را تشييع جنازه كند او. يكسره از همانجا به خانه دائي اش رفت ، در آنجا بود
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 كه متوجه از دست دادن فرزندش . شد مي خواست برود و پاروي ماهيگيري دائي اش را بردارد بر و 

 ما دائي سد راهش . شدسر آن زن فر ود آورد و بچه اش او از را پس بگيرد ا 

 خورشيد ته از دل مي گريست .

 خورشيد بچگي نكن پدر باالي سر بچه يه اما ته، زن بيوه يه با بچه ، ديگه بخت ازدواج نداره!... تو-

 خيلي جووني ، دوباره بايد ازدواج كني . اين بچه مانع ازدواجت مي ! شه هيچ مردي حا ضر نيست بچه

 ندگيش تحمل كنه ، مثل تو خار چشم و چارشون ره مي ! ... تو كه نمي خواي تومرد ديگه اي تو رو ز
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 بيست سالگي براي هميشه بيوه بموني ؟ ... اون پسره قدر را تو نشناخت، پول خيلي زود مستش كرد ،

 ولي از همين حاال خيلي ها دنبالتن كه باهات ازدواج كنن !...

 از محمد آزارش مي داد به كه توصيه هاي دائي اش گوش و دادخورشيد آنقدر گرم حادثه بود و نفرت 

 آرام شد ،اگر چه دلش در همان لحظه براي شوكا تنگ شده با و تمام وجود فرزندش را مي خواست .

 ولي دائي من شنيدم اون اصال تو زندگيش بچه دار نشده ! نميدونه با بچه چيكار بكنه ؟ كي موق ع شير-

 به؟ اگه بچه دلش درد گرفت چيكار بايد بكنه!...دادنشه! بايد بخوا

 دائي باز هم سعي مي كرد خواهر زاده اش را آرام كند.

 خورشيد ! بگذار اون زنيكه گرفتار بچه داري بشه و بفهمه بچه داري يعني چه؟ تا.. حاال مفت خورده و-

 مه خراب كردن زندگي ديگرونمفت چريده ، دمبشو پروار كرده به و اين و اون نشون داده ، بايد بفه

 يعني ؟ چه ...

 از فرداي روزي كه خورشيد از محمد رودسري جدا ، شد آقا عبدا... هر روز به خانه دائي اش مي رفت. 

 عبدا... همسن و سال فخري بود . اگر سن باالي آن زن براي ازدواج با يك پسر بيست ساله مضحكه

 تقريبا با فخري يكي بود براي ازدواج با يك زن بيست ساله كامالمردم بود اما و سن سال عبدا... كه 

 مناسب بنظر مي رسيد . آقا عبدا... چند سال پيش همسرش از را دست داده بود و سه فرزند از همسر

 قبلي اش داشت كه نزد مادر بزرگشان زندگي مي كردند او. در تمام اين سالها به عشق اول خود وفادار

 ي حاال تمام زندگي اش شده بود خورشيد به او ، لياقت و وفاداري خورشيد در آمد و رفتمانده بود ول

 هايش به مهمانخانه ، ايمان و اطمينان يافته بود . بارها ديده بود كه مهندس جواني به اين زن ابراز عشق
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 دختر ماهيگير كه مي كند اما خورشيد دست به رد سينه اش زده و حتي تحقيرش مي كرد . براي يك 

 در سراسر عمر زندگي فقيرانه اي داشته ، چنان مناعت طبعي از ديدگاه آقا عبدا... ستايش آميز بود . 

 اين زن كسي نيست كه اگر مردي به را شوهري قبول كرد ، دست به خيانت و رسوائي بزند .

 كه مدتها بر اثر رنجش هاي آمد و رفت عبدا... به خانه دائي هيچ روزي قطع نمي ، شد خورشيد هم

 ناشي از خيانت شوهر ، پشت كوه ها پنهان شده از و خود غافل مانده بود دوباره جان تازه اي گرفته بود

 . سرخ و سپيد ، چشمهاي سبزش دوباره نور باران ، ياخته هاي و تن پيكر جوانش گل انداخته و خوشبو

 طلوع كرده بود ، دلرباتر و جذاب از تر هميشه به نظر مي رسيدو ، در بهار آن سال كه زيباتر و پر بارتر  

. 

 خورشيد از آن دسته زنان نبود كه شكست در ازدواج اول از را او ، و دل دماغ بياندازد . زني بود كه

 دست مايه زندگي اش شجاعت بود و دريا دلي. همانگونه كه هيچگاه در تور اندازي و ماهيگيري

 رفت ، در شرايط تازه زندگي هم خود را شكست خورده نمي ديد مخصوصا كه آقاشكست را نمي پذي

 عبدا... با مهرباني و تجربه اي از كه ازدواج اولش داشت به ، سرعت قلب رنجيده اش را گرم و آماده

 پذيرش يك زندگي مشترك تازه كرد .

********************************************** 
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 خورشيد ، خيل ي ساده به عقد و ازدواج عبدا... درآمد و زندگي تازه اي در چند كيلو متريسه ماه بعد  

 چايجان شروع كرد . خالي از هر دغدغه خاطر و سركشي هاي شوهر سابقش محمد! عبدا... از همان

 زيبايشنخستين روز ازدواج با خورشيد به اين فكر افتاد كه بايد آينده اي محكم و استوار براي همسر 

 تدارك بب يند . اندك پس اندازي از خدمت در اداره راه شوسه داشت با و اتكا به همين پس انداز مختصر

 از ، كار دولتي استعفا كرد و وارد كار آزاد . شد مملكت در حال دگرگوني بود . آدم هاي باهوش مي 

 بدا... در اولين گام ز ميني خريد برايتوانستند از تحوالت و تغييرات تازه به نفع خود بهره بگيرند . ع

 ايجاد باغ ميوه . 
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 ببين خورشيد من ديگه نمي خوام يه شب هم تو بي سرمو رو بالش بذارم!... شغلم را سه طالقه كردم-

 تا هيچ وقت زنمو طالق ندم !... 

 د بعد از ازدواج او ازخورشيد ته از دل خنديد . عبدا... به راستي عاشقانه دوستش داشت . آنچه محم

 دريغ داشته دبو حاال عبدا... را او كه هميشه آقا عبدا... مي كرد بعد از عروسي هر روز با حجم بيشتري

 نثارش مي كرد.

 خوب آقا عبد ا ... تو مي گي چه كنيم ؟-

 بعدش مي ريم دوتائي اول بيل برمي داريم مي افتيم به جون زمين يه ، باغ پرتقال و نارنگي مي زنيم .-

 سراغ شالي و باغ چاي ، اگه وت همين طوري كه حاال هستي دوستم داشته باشي يه وقت ديدي شديم يه

 خرده مالك درست و حسابي !...

 آقا عبدا... با مهندسين تازه فارغ التحصيل اروپا و ايران كار كرده بود و مانند آنها بسيار مودبانه حرف 

 مي زد... 

 هم دختر ماهيگير بود و مثل ماهيگيران سخن مي گفت . خورشيد هنوز

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

 با و اين سخنان دلگرم كننده بود كه و زن شوهر زندگي تازه را آغاز كردند . آقا عبدا... آنچنان عشق و 

 د در فراق شوكا به را پسعالقه به اي همسر جوانش ابراز مي كرد كه خيلي زود دلتنگي هاي خورشي

 ذهنش راند به و اين ترتيب يك زندگي تازه و شيرين جاي زندگي كهنه و تلخ را گرفت . كاري كه

 انسانها در طول ميليون ها سال حيات بر روي كره زمين مرتكب شده و مي شوند اما عبدا... سه فرزند

 ن را تمام و كمال مي . داد خورشيدداشت كه در خانه مادربزرگشان زندگي مي كردند و مخارجشا

 وفاداري شوهرش را نسبت به فرزندان پذيرفته بود و گاهي خودش مي رفت و بچه به را ها خانه مي

 آورد . در آن زمانها بود به كه ياد شوكا مي افتاد ،قلبش فشرده مي به و شد رو آسمان مي گفت :

 به هم شوكاي ! من خدايا! به من بچه هاي اين مرد عزيز مي رسم تو-

************************************************ 
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 در اين ميان فخري به هيچيك از قواعد بازي خانوادگي تن نمي نه. داد رحمي نه و مروتي ! انباتي بود 

 اواز پر تجربه هاي شخصي و تجربياتش را فقط در حفظ منافع خودش به كار مي گرفت . منافع شخصي  

 هيچ گونه اصول اخالقي مرسوم را نمي پذيرفت . )) براي حفظ خودم هر مانع شرافتمندانه و غير

 شرافتمندانه از را سر راه برمي دارم! ((

 شعارش اين بود : )) اول خودم ! وسط خودم ! آخر خودم! ... (( با چنين خلق و خوئي كه اين زن سي

 حمد ، دوباره به خانه )) حسين خان (( در رشت پناه برد اما اينساله سبز چشم از خودش بروز مي داد م

 نه بار بخا طر عياشي و هرزگي ، بلكه براي فراموشي خاطرات قشنگ زندگي اش با خورشيد به آنجا مي 

 رفت . اگر خورشيد خيلي زود ،سه ماه بعد از جدائي،ازدواج نكرده بود ، محمد دوباره به سوي خورشيد

 اما وقتي يابنده گنجي چون خورشيد ، به را آن گوشه اي پرت مي كند و ميرود ، جويندگانبازمي گشت 

 واقعي گنج حتي يك لحظه هم درنگ نمي كنند، گنج را برمي دارند و را آن در مطمئن ترين و امن ترين

 ي فهميد چهنقطه زندگيشان از چشم نامحرم از يا و ديد كاشف اوليه اش پنهان مي دارند . محمد تازه م

 گنجي با را ناپختگي و خامي جواني از دست داده و زني را جانشين كرده ا ست كه هم بدزبان و بدرفتار

 است و هم در نقش اربابي ستمگر و جبار از همان نخستين روزهاي ازدواج او بر حكومت مي كند . رفتار

 كند . بچه هفت ،هشت ماهه را مانندهاي تند و تيز فخري با فرزندش شوكا را نيز نمي توانست تحمل 

 توپي روي زمين پزتاب مي كرد به نه ، فكر خورد و خوراكش بود نه و انديشه حفظ سالمتي اش را

 داشت . بقول قديمي ، ها شوكا عمرش به اين دنيا بود وگرنه بايد در همان هفته اول زندگي در كنار

 نه )) حسين خان (( براي فراموشي اشتباه عظيمفخري عمر كوتاهش به آخر مي رسيد . محمد در خا

 زندگي اش به ترياك پناه برد و روزي چند پاكت سيگار هم مي كشيد و در گوشه اي يله مي با و داد

 چشمان خود مي ديد كه فخري سي ساله چشم سبز ، چگونه خانه و مهمانخانه اش را يكجا قبضه كرده و

 ه اش ، كارگران را بستوه آورده است . در چنين شرايط دردناكي كهرفتارهاي تحكم آميز و ارباب مابان

 زندگي تازه، محمد را در پنجه هاي پوالدينش به هم مي فشرد ،خانواده محمد نيز عليه او شوريدند

 ،برادرش اسماعيل كه در آغاز ازدواج محمد با را خورشيد نمي پذيرفت ،حاال از اينكه محمد زندگي
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 رزندش را تباه كرده بود ،ناراضي از و حضور فخري در زندگي محمد بيزار بود. وقتي محمدهمسر و ف

 پيش برادرش رفت تا درد دل كند و راه چاره اي بيابد برادرش او سر داد : زد

 تو خيال مي كني ما نمي دانيم اين زن چه سابقه زشتي داره !... -

 گرفته و فخري به را ترتيبي از زندگي اش جدا كنند ،بتا يك خانواده ، بجاي اينكه محمد را در پناه خود

 مهر باطل از را او شد خود راندند و اين ضربه آخر ي بود را او كه بكام سياه دود انداخت و هر شب براي

 فراموشي خورشيد كه يك لحظه از ذهنش جدا نمي ، شد بقول خودش تا خرخره عرق مي خورد و در

 جا بي خبر مي ماند.بي خبري از ، همه  

 در همين شرايط دردناكي كه محمد در دنياي بي خبري سير مي كرد ،شوكا يكساله . شد روي هم رفته 

 ب چه آرامي بود ،ساعتها با پستانكش مشغول مي . شد جز بعضي اوقات كه فخري با انگشتان كلفت و
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 سي گريه اش را نمي ديد .زمختش را او نيشكون مي گرفت و جيغ و فريادش را درمي آورد ،ك

 محمد در بازگشت از رشت، اغلب با شوكا سرگرم مي و شد فخري سرش داد مي كشيد :

 ولش كن بچه از ! را حاال لوسش بار مي آري!...-

 حاال محمد آنقدر بر اثر افراط در دود سيگار و ترياك الغر و تكيده شده بود كه حوصله درگيري با

 ي مي كشيد و سيگار پشت سيگار روشن مي كرد .فخري را نداشت ، كنار

 شوكا وقتي دوساله شد هم راه مي رفت وهم كلماتي بر زبان مي راند . فخري صبح از كه خانه به

 مهمانخانه مي آمد ، شوكا را با هم خودش مي آورد تا و ديروقت شب كه فخري در مهمانخانه بود ، اين

 البالي دست و پاي آشپز پير و زير تخت چوبي كه مسافران روي بچه توي باغچه جلوي مهمانخانه يا ،

 آنها مي نشستند ،مي لوليد . بهترين سرگرمي اش دنبال كردن جوجه اردك و ها غازها بود با كه و سر

 صدا آنها را مي دواند و و سر صدا و نفرين فخري را در مي آورد . شوكا چون دختربچه خوشگل و

 يچه مسافران عبوري و كارگران راه شوسه بود و همين ارتباط مداوم با آدمهايملوسي بود ،اغلب باز

 بزرگسال و بهره هوشي باال سبب شده بود كه شوكا در بسياري از رفتارهايش اداي آدم بزرگها را

 درآورد و موجب خنده و نشاط كارگران شود . 

 

٣٥ 

 وي كمر و روي نافش انبار مي كرد با. شوكافخري روز به روز چاق تر مي و شد پيه زيادي در دو س

 همان رفتاري را داشت با كه اردكها و غازهايش ! گاهي يك مشت ارزن جلو اردكها مي ريخت ته و

 مانده غ ذائي هم جلو شوكا مي انداخت ...

 عيبيبخور ! جونمرگ شده !... من نمي دونم با اين گرسنگي كه بهت مي دم چرا هنوز زنده موندي !... -

 نداره ! تو من زندگيم يه به كلفت هميشه محتاجم !...

 عليرغم رفتارهاي ظالمانه فخري با گذش هر روز از تقويم زندگي شوكا او ، بلندتر و جذاب و تر شيرين

 زبان تر مي ، شد موهاي مشكي نرم و بلندش تا كه روي باسن كوچولويش مي ريخت را او كودكي

 كه فخري مي رفت بخوابد ،آشپز مهمانخانه صدايش مي ... زدخواستني مي كرد . همين

 بدو خوشگلم ! بيا اين عفريته مي خواد از را تو گشنگي بكشه ! كور خونده ،من بهترين گوشتهار و برا-

 تو مي ذارم تا چشم زن بابا كور بشه ! 

 رف مي زد ،شعرها ووقتي شوكا به ياري آشپز مهربان پير ،سه ساله شد درست مثل دختران شهري ح

 جمله هائي كه بعضي مسافران خوش ذوق در گوشش مي خواندند با ، و ادا اطوار كودكانه اش براي پدر

 مي خواند و آن مرد جوان آلوده به انواع اعتيادات را ، كمي آرام مي كرد . محمد در بيست و سه چهار 

 تك سرفه هايش پاياني نداشت ،مداوايسالگي چهره پيرمردها را داشت . بزحمت كاميون مي برد ،

 محلي كاري از پيش نمي برد . ضعيف و رنجور شده بود. هفته اي يكبار بيشتر اتولش به را رشت نمي

 برد ،زود برمي گشت و اغلب ساعته ا در بستر مي خوابيد ، در اين ساعت كسالت بار، تنها سرگرمي اش

 و بازي مي كرد. محمد تازه فرزندش را كشف كرده بود وشوكا بود . شوكا كنار پدر مي نشست او با 

 طعم پدر بودن را حاال زير دندان مي چرخاند ! هر بار به كه رشت مي رفت برايش سوغاتي مي آورد ،
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 عروسك، كفش پالستيك ي ،كاله بافتني . يك روز وقتي شوكا در محوطه مهمانخانه دنبال اردكها مي دويد

 زني از را او جا كند و بغلش گرفت ... شوكا به نوازشهاي غريبه و آشنايان عادت، دست كشيده و بلند  

 داشت اما اين زن جور به خصوصي به را او سينه مي فشرد...

 مادر ! مادر ! فدات بشم مادر !... فدات بشم عروسكم تو! چقدر ناز شدي!... موهاشو ببينين مردم ! زلف-

 گالبتون كه ميگن دختر منه !...

 

٣٦ 

 شوكا چشمان درشت و كشيده اش بر را روي چهره زن جوان سر مي داد اما چهره آشنا نبود.

 شما كي هستين ؟ ... -

 من مادرتم عزيز دلم !... خوشگلك ناز من! ... عزيز غريب من!.. اگر بدوني دل مادرت چقدر برات -

 تنگ شده ! چقدر برات ناراحته؟...

 هاي برجسته خورشيد مي دويد و زير گلويش از نظر پنهان مي . شد شوكا از دانه هاي اشك روي گونه

 زن جواني كه قربان صدقه اش مي رفت و اشك مي ريخت ترسيد . 

 چرا گريه مي كني ؟ ... را تو كتك زده ن !... -

 نه دخترم! كسي ك منو تك نزده ، واسه اين گريه مي كنم از را تو كه من گرفتن!... -

 د دست كرد از و كيف و نو خوشرنگش يك بسته شكالت درآورد و توي دستهاي كوچك شوكاخورشي

 گذاشت .

 بخور دخترم!... بخور !...-

 شوكا با لحن شيرين و بچه گانه اش پرسيد :

 همش مال ؟ منه ...-

 بله دخترم ! همش مال توئه ، مادرت برات خريده. -

 ت :شوكا زيرچشمي نگاهي به خورشيد انداخ

 ولي شما مادرم نيستي ! مادرم خانم جانه !-

 چند ماهي بود كه فخري ديگر اجازه نمي داد كه شوكا و كارگران زير دستش را او فخري صدا كنند او.

 به همه ياد داده بود او به كه بگويند خانم جان ... 

 تش به را آنها نشانشوكا از آغوش مادرش پايين پريد و بسمت همبازي هايش دويد تا بسته شكاال

 بدهد...

 خورشيد ، اندوه زده و دلشكسته جا بر ايستاده بود و دور شدن شوكا را تماشا مي كرد. )) به چرا من مي

 گويد مادرش نيستم ؟ من مادرش هستم! خودم را او زائيدم !...((

 

٣٧ 

 يگيران به را سوي خود ميغرق در خاطرات گذشته نگاهش به دريا افتاد كه آرام سربزير بود و ماه

 كشيد . ياد روزي افتاد كه جوان رودسري كنار ساحل او به گفته بود : اگه زنم نشي خودمو تو دريا غرق



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

2 8  

 

 مي كنم ... )) اي دريا تو نمي خواستي قاتل محمد بشوي اما قاتل من شدي !(( بعد نگاهي به ساختمان 

 جش بود . بي ذره اي ترديد و دودلي همه اش به را آنگچي و ساده مهمانخانه انداخت كه كابين ازدوا

 زن پتياره و داد رفت و هيچ چيز از خانه زندگي اش با را خود نبرد ! پيش چشمانش هيچ چيز تغيير 

 نكرده بود جز خودش و دخترش شوكا ! اي خدا ،اين آهوي من چه قدر خوشگل شده ، چه موي بلندي

 داره، چه شيرين زبانست!

 د نگاهش را دوباره به شوكا دوخته بود كه اردكها را تعقيب مي كرد و غش غش مي خنديد و آقاخورشي

 عبدا ،... در فاصله اندك ،ايستاده بود و خورشيدش با را چشمان عاشقي تماشا مي كرد . دستهايش با را

 مهرباني بسوي خورشيد دراز كرد.

 مي بيني !... را خدا چه ديدي شايد يه روز خودمون صاحببيا بريم انقدر غصه ن خور ! زندگي همينه كه  -

 بچه اي شديم!...

 خورشيد و شوهرش به )) شيخ زاهد محله (( رفتند و يكساعتي بعد خانم جان از پس استراحت بعد از

 ظهر به مهمانخانه برگشت ، خميازه صداداري كشيد و خودش را روي تخت چوبي رها كرد .

 كي رفت؟...چه خبر؟ كي اومد  -

 يكي از كارگران براي حفظ موقعيتش ، چابلوسي مي كرد گزارش عبور زن اول محمد به را خانم جان

 داد...

 شوكا خوش و لوس كرد و رفت بغل زنيكه!... اونم بهش شكالت و داد گفت و من مادرتم...-

 خشمي طوفاني و سرخرنگ روي پيشاني كوتاه و برجسته فخري نقش . زد

 شوكا!... بيا اينجا ببينم!... آهاي-

 همينكه شوكا شكالت بدست به مقابلش رسيد ، بسته شكالت او از را گرفت و انداخت روي زمين پا با و

 له اش كرد و بعد چند ضربه مشت روي كت و كول شوكا ... زد 

 

٣٨ 

 ن كثافتتو من پاك ميپدر سوخته بي همه چيز ! تو حاال شدي مادرشناس!... زحمتتو من مي كشم ، كو -

 كنم آن وقت مي تو ري بغل اون زنيكه! همون كه عاشق يه نره غول با و شد اون رفت خوش بگذرونه و

 تورو رو دست من گذاشت !...

 شوكا بي آنكه بداند چرا كتك مي خورد و چرا خانم جان شكالت خوش مزه اش را زير له پا كرد

 دار از يا و شد خانم جان كتك مي خورد ، مي دويد سمت ،بطرف ساحل دويد او. هر وقت غصه يم

 ساحل ، درست عادت خورشيد را داشت كه غصه هايش را فقط به دريا مي گفت :

 دريا جونم ! بگو تو هم تا دو مادر داري؟... تو از هم مادرت كتك مي خوري؟-

 كرده ب ود مادر اوست در زير وشوكا مثل هر كودك ديگر ، حادثه ظاهر شدن خورشيد ، زني را كه ادعا 

 بم بازي هايش با همسن و ساالن به فراموشي سپرد و در همين روزها بود كه پدرش جعبه اي در دست 

 از رشت برگشت و شوكا را بغل كرد و بوسيد ... 

 ببين پدرت برات چي آورده؟... يه پالتو خوشگل يه و كاله پوست منگوله دار... زود باش بپوش ببينم-
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 به دخترم مي يا آد نه؟... 

 در آن هواي سرد روزهاي آغازين زمستان ، شوكا فقط يك پيراهن چيت معمولي بتن داشت . پدر جعبه 

 لباس را گشود ،پالتو قرمز رنگ زيبائي بود به و قد قواره طفلش ، يك كاله پوست منگوله دار كه انگ

 سرش بود .

 از ، خيليهاشونم سري !... كاش اينجا عكاسي بود ميبردمت ازت آها حاال شدي يه خانم خوشگل شهري -

 عكس مي گرفتم . خداي من! كي همچين عروسك خوشگلي تو عمرش ديده ؟ ...

 فخري كنار در مهمانخانه ، يك دستش را حائل كرده و ايستاده بود با و نگاهي لبريز از كينه و نفرت ،

 پدر سوخته خرج خونه زندگي ، منو لباس مكش مرگ ما برا تخم روابط پدر و دختر را تماشا مي كرد. ))

 و تركه اش خريده ... (( 

 شوكا پيش از پدر ، چشمش به خانم جان افتاد با. شادي كودكانه و غروري كه لباس نو در سيمايش

 نقش زده بود بطرف خانم جان دويد .

 خانم جان ! ببين چقدر خوشگله !...-

 

٣٩ 

 يدن فخري به طرف اتاقك كاميونش رفت. برا ي اينكه دهان فخري را ببندد يك بلوز ومحمد بمحض د

 دامن هم براي او خريد كرده بود...

 بگير فخري!... اميدوارم اندازت باشه ! هرچي من دارم الغر ميشم تو ، روز به روز چاقتر مي شي !...-

 بگو ماشاءا... ! اينم حسودي داره؟...-

 ه نامهربانانه را نديده گرفت.محمد اين جمل

 ببين شوكا ا تو ين لباس چقدر ملوس شده؟...-

 شوكا براي نمايش لباس ، مخصوصا كاله منگوله دارش ،بطرف همبازيهاي روستائي اش مي دويد .

 چي خيال كردي؟ كلي پول براش دادي يه اما ساعت ديگه تخمه سگ با پالتو و كاله پاره پاره بخونه -

 رده!برمي گ

 محمد سري تكان .داد

 مهم نيس ما! هم كه بچه بود يم لباس نوهامونو زود كثيف مي كرديم تو ، نمي كردي؟-

 پدر شوكا پس از يك هفته استراحت ،سفر ديگري ترتيب . داد دوره كوتاهي كه شوكا براي پدرش

 مشت و لگد !شيرين زباني مي كرد بسرعت گذشت و دوباره خانم جان بود با توپ و تشر و 

 يك روز صبح زمستاني ، شوكا از خانم جان اجازه گرفت تا پالتو قرمز رنگ و كاله منگوله دارش را

 بپوشد با و بچه هاي روستا بازي كند . خانم جان با قرولند موافقت كرد ،آنقدر ملوس و دوست داشتني

 جلوه كرد كه خشم خانم جان را برانگيخت...

 به پالتوت بندازي!... واي به حالت اگه لك-

 بيرون از خانه هوا پس از پشت سر گذاشتن دو سه روز باراني و سرد ، آفتابي شده بود و همه چيز از

 تميزي برق مي . زد شوكا با آن پالتو زمستاني سرخ رنگ و كاله منگوله دارش در حلقه دختران و پسران
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 كتابهاي قصه بيرون آمده بود تا دل بچه هايژنده پوش و زردنبوي ، ده حكم شاهدختي داشت از كه 

 فقير را شاد كند . شوكا مي رقصيد و مي دويد و شادي مي كرد او ، هنوز به سني نرسيده بود با كه لباس

 نو نوارش به بچه ها فخر بفروشد يا تحقيرشان كند اما بين بچه ، ها چند نفري هم مثل آدمهاي بزرگتر ، 

 و سعي مي كردند شوكا را بداخل گودالهاي آلوده بياندازند را او و بشكلحسود و تنگ نظر بودند 

 

٤١ 

 خودشان درآورند او و همه اين توطئه را ها در ذهن ساده انگار كودكانه اش نوعي دوستس و بازي

 تعبير مي كرد.سرانجام يكي از بچه ها كاله منگوله دارش از را سرش كند به پا و فرار گذاشت ،شوكا

 چولو كاله منگوله دارش را حتي از پالتوي سرخرنگش بيشتر دوست داشت ، باالخره اشكش درآمد وكو

 به شكايت پيش خانم جان رفت ... 

 خانم جان ! من كالمو مي خوام !...-

 خانم جان برافروخته و عصبي سر دختر سه سال و نيمه شوهرش داد :زد

 رنمي گردي خونه!...مي ري كالهتو پيدا مي كني يا ديگه ب -يا 

 شوكا سه ساله و نيمه، وحشت زده به خانم جان نگاه كرد از. كجا تو مي انست كالهش را پيدا كند؟ همه

 بچه ها رفته بودند و شوكا حقيقتا نمي دانست كدام يك از بچه ها كالهش را برداشت و برد!

 خانم جان ! من كالمو مي خوام!-

 م شوكا را كنار منقل آتش بر زمين ... زدخانم جان با يك پس گردني محك

 بتمرگ پدرسوخته كوفتي!...-

 شوكا از ترس گريه نمي دكر فقط لب ورچيده بود به و انبري نگاه مي كرد كه خانم جان داشت آنرا

 وسط ذغالهاي گداخته فرو مي برد...

 دستتو بده ببينم!...-

 جان گذاشت . حالت محكوم به اعدامي داشت شوكا وحشت زده دستش را توي دست چاق و پهن خانم

 كه ناچار بود خودش طناب به را دار گردن بياندازد. خانم ج ان انبر و داغ گداخته از را شكم منقل بيرون 

 كشيد و روي دست شوكا گذاشت . نعره و فرياد شوكا همراه با بوي سوختگي شديد پوست يكجا در

 اتاق پيچيد.

 ...برو گمشو تخم حروم!-

 شوكا فرياد مي و زد اشك از چشمانش مي ريخت، بي هدف به اين و سو آن سو مي دويد ، در چنين

 حالتي د كه رد سوختگي ، پوست از تن آدم مي كند ،يك كودك سه ساله و نيمه به چه فكر مي كند؟ به

 هيچ فقط فرياد مي كشد و مي دود ... 

 

٤٠ 

 شوكا را بغل به را او زد، آشپزخانه برد.آشپز پير مهمانخانه بيرون دويد ، 

 چي شد دخترم؟ چه بالئي سرت اومده؟... -
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 شوكا دستش را نشان داد، پوستش لوله و سياه شده بود... آشپز پير يك چمچه آب سرد روي دست

 كوچولوي شوكا ريخت ، آب سرد دردش را براي چند ثانيه ساكت كرد اما آشپز پير مي دانست كه آب

 راه عالج نيست. بايد شوكا به را دكتر برساند را او ، كه دوباره ته از دل جيغ مي كشيد بغل و زدسرد 

 بطرف اتاق خانم جان دويد :

 خانم جان ! دست اين بچه سياه شده ! بايد ببريمش دكتر !... را خدا خوش نمي ! آد چه بالئي سر بچه-

 اومده؟

 ورت كشيد.خانم جان خونسرد و آرام چائي اش را ه

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

 گريه دردآلود و نگاه هاي ملتمسانه شوكا دل پيرمرد به را درد آورد ،ش غلش را بخطر انداخت.

 خانم جان اگه بچه تو منقل افتاده بود كف دستش مي سوخت نه پشت دستش!...-

 خانم جان سرآشپزش فرياد كشيد:

 ها تو به نيومده!... برو پي كارت ! دو سه دقيقه ديگه دردش ساكت مي شه!...اين فضولي-

 شوكا تمام روز با را گريه به شب رساند و چون قرار بود پدرش ه مان شب برگردد، خانم جان بزور لقمه

 اي در دهانش فرو كرد و دوباره تهديدش كرد . 

 پيشش! اگه بيائي جلو بابات بخواهي زر بزني فرداصاف مي ري مي خوابي! بابات هم كه اومد نمي آئي -

 با همين انبر روي اون يكي دستت هم داغ مي كنم. 

 پدر در حاليكه سرفه هايش شديدتر شده بود ا از تولش پياده شد، جعبه اي زير بغلش بود به. محض

 ورود به خانه شوكا را صدا :زد

 خودت بكن كه داري از بين مي ري!... چه قدر مي خواي چه خبرته!... بچه خوابيده، برو فكري به حال -

 از پول و دوا دكترت براي اين بچه لوس و ننر خرج كني!... 

 

٤١ 

 پدر ،بدون توجه به اعتراضات خانم جان ي كسره بسراغ شوكا رفت، شوكا از ترس خانم جان خودش را

 فاصله چشمش به چهره اشك آلود و دستزير لحاف پنهان كرده بود . پدر بزور لحاف را پس و زد بال

 زخمي شوكا افتاد.

 چي شده دخترم! چه بالئي سرت اومده!... -

 فخري از پشت ، سر سر شوهرش داد :زد

 لوسش نكن مرد!... ورجه ورجه يم كرد افتاد تو منقل!...-

 ستدالل راپدر دست دخترش را توي دست گرفت . نگاهي به محل زخم انداخت . شوهر درست همان ا

 پيش كشيد كه آشپز پير به خانم جان گفته بود:

 اگه تو منقل افتاده بود كف دستش مي سوخت.-

 شوكا ناگهان خودش را ميان دو زانوي پدر مخفي كرد...

 خانم جان جيزم كرد...-
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 ازمحمد ناگهان چون فنري جا از جست و هرچه دم دستش مي رسيد بسر و كله خانم جان مي كوفت!... 

 تصور اينكه فخري دختر كوچك و بي پناهش را انبر داغ كرده باشد ، حال خودش را نمي فهميد.

 ! تو تو حيوون چه جور دلت اومد اين بچه رو بسوزوني!... اگه بچه رو پيش ديو امانت گذاشته بودم -

 باهاش اينكارو نمي كرد!...

 نيمه شب شوكا به را رودسر برد و تنها پزشكپدر از كه شدت سرفه نفسش بند آمده و تب كرده بود 

 شهر مرهمي بر زخم شوكا گذاشت و دوباره به خانه برگشتند.

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

 سه چهار ماه بعد، يكروز صبح محمد از شدت سرفه از خواب بيدار و شد خود با را شتاب به لب باغچه 

 دي خون باال آورد . شوكا از كه روز حادثه ، يك لحظه از پدرش جدا نمي با شد ديدنكشاند و مقدار زيا

 خون فريادكشان خودش به را رختخواب خانم جان رسان.

 

٤٣ 

 بلند شو خانم جان! بابام... داره...خون مي ريزه ..!.-

 مزخرف نگو احمق ،بيشعور!...-

 ه محمد به بيماري سل مبتال شده و بايد هرچه زود تردو روز بعد پزشك داخلي رود سر تشخيص داد ك 

 خودش به را رشت برساند.

 محمد در رشت تحت مداواي يك پزشك متخصص قرار گرفت . در آن روزها بيماري سل همانقدر هول

 انگيز و ترسناك بود كه سرطان ح و صبه و و وبا حتي از آنها هم ترسناكتر! پني سيلين هنوز به ايران

 ده بود و ميكروب سل بسيار مقاوم و سمج بود.اين بيماري در بخش شمالي كشور ، بخصوص درنرسي

 مناطق مرطوب بسيار رايج بود و همه مي دانستند رهائي از اين بيماري غير ممكن است ! پزشك دستور

 رف چند ماهتا داد محمد در خانه استراحت كند و هر هفته براي معاينه و گرفتن دارو به رشت بيايد. ظ 

 بيكاري محمد مجبود شد براي تامين هزينه دارو و درمان، اتولش را كه اسقاط هم شده بود بفروشد و

 يكي از منابع درآمدش از را كف بدهد. هزينه معالجه بي فايده مسلول جوان ، بتدريج چهره نفرت انگيز

 ه را به هم نصف بها واگذار كند.فقر و نداري را آشكارتر مي كرد. شش ماه بعد ناچار شد مهمانخان

 كمك هزينه اي كه برادر بزرگتر بعد از ابتالي محمد به سل مي پرداخت فقط هزينه دارو و درمان و

 لقمه اي نان بخور نميرشان را فراهم مي كرد. خانم جان حاال فرصتي پيدا كرده بود ات تمام خشم و

 نفرتش را عليه شوهر بيمارش بر زبان بياورد :

 كه مي دونستي درد بي درمون داري چرا منو كه صدتا خواستگار حاضر و آماده داشتم با خودت به -تو  

 قبرستون كشوندي؟...

 محمد ناله كنان سرفه هاي خون آلودش را توي دستمال كهنه تف مي كرد :

 از منو غصه اين بچهاز من كجا مي دونستم ! همگ همين تو نبودي كه منو خوشگلم صدا مي زدي ؟ ... تو  -

 مريض كردي تا! دو سه قدم از اين خونه دور مي شدم انبر داغو علم مي كردي!...

 بگو مگوهاي بي فايده و زن شوهر اغلب با سرفه هاي تند و خونين محمد قطع مي شد ... شوكا كه حاال
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 چهار ساله شده بود سرش ار روي زانوي پدرش مي گذاشت و مي پرسيد:

 با كي خوب ميشي؟... ! بابا اتول خودتو كي مي آري خونه؟...تو! با -

 

٤٤ 

 پدر بزحمت جلوي اشكهايش را مي گرفت:

 دخترم بعد از من اين تو با ديو چه مي كنه؟... خدا منو بجهنم ببره كه قدر مادرتو ندونستم! اگه اون-

 !...كنارم بود مريض نمي شدم .. !. انتقام و تو مادرتو دارم پس مي دم

 شوكا در چهار سالگي به اندازه ي يك دختر شش هفت ساله مي فهميد : جمله آخري پدر تكانش داد...

 پدر جون ! چي گفتي ؟ ...-

 محمد دست الغر و تكيده اش را روي موهاي بلند و سياه دخترش كشيد. دانه هاي اشك ، و ريز فشرده

 ر گردن پدر حلقه كرد....از چشمانش مي بار يد شوكا دستهاي كوچكش را دو 

 بابا جون ! گريه نكن ! خوب ميشي!... 

 شوكا نمي دانست كه پدر كامال از معالجه خود مايوس و درمانده شده و حاال وحشت از آينده دخترش

 ،مانند تيغهاي گزنه جنگل هاي شمال ، و تن بدنش را مدام مي سوزاند .

 ي كودكانه شوكا دوباره فريادش بلند . شدخانم جان با تماشاي گريه پدر و دلداريها

 شما تا دو چه خبرتونه ؟ ... چقدر و آه ناله ! خفه م كردين بخدا ! -

 مخمد بزحمت دست دراز كرد و دست توپول و خشن همسرش را گرفت را او و كنار خود بر زمين

 نشاند .

 بعد از مرگم آزارش ندي ، انبر داغشفخري ! ... تكليف اين بجه بدبختم چي ميشه . .. ؟ بمن قول بده 

 نكني !.... قسم بخور!..

 فخري نگاهي از سر خشم و غضب به چهره شوهر نيمه جانش انداخت.

 بس كن مرد !... يه خورده غيرت زندگي كردن داشته باش !... تو معالجه مي شي !...

 محمد خندي :زد

 چه جوري ؟ من اشهدمو خوندم!.... 

 .. اينقدر روضه خوني نكن ! اسماعيل يه خوره پول خورده پول برات فرستاده ، فردا ميخوبه خوبه !.-

 برمت نوشهر ! ميگن يه دكتر ارمني اومده نوشهر كه سلي را ها معالجه مي كنه !... ميگن تو فرنگ درس

 خونده !... همين فردا مي ريم پيشش!...

 

٤٥ 

 محمد از فخري پرسيد :

 ل ب رام فرستاده ؟ ...اسماعيل چقدر پو-

 فخري او به جوابي نداد از و اتاق خارج . شد محمد ميدانست كه همسرش به حواله هاي برادرش

 دزدكي ناخن مي زند چه مي توانست بكند!...
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****************************************** 

 از را خواب بيدار كرد... صبح فردا محمد پيش از آنكه خانم جان بيدار شود ، بي و سر صدا شوكا

 هيس! و سر صدا نكن! بايد با هم بريم يه جائي كه خانم جون نفهمه!...-

 شوكا دست پدرش را گرفت و راه افتاد )) تا. شيخ زاهد محله (( راهي نبود اما خوشبختانه راننده يك

 وتاه كرد.كاميون در حال حركت محمد را شناخت و همان راه يكي دو كيلومتري را برايش ك

 محمد در حاليكه دست شوكا را گرفته بود يكسر به در خانه خورشيد رفت. خجالت مي كشيد ، پريدگي

 رنگش بيشتر شده بود. ريه هايش چنان در چرك و خون غوطه ور بود كه نمي توانست اكسيژن را هوا

 خانه خورشيد ، كنار جوي به درون بكشد . نفس نفس مي و زد هر چند قدم ناچار بود بنشيند. رو بروي 

 آبي نشست.

 شوكا !...برو در اون خونه را بزن!...-

 شوكا از اشاره انگشت پدر فهميد بايد در روبرو را بزند. خورشيد بتصور اينكه شوهرش زودتر از

 سركشي به باغ برگشته با را در اشتياق گشود و ناگهان خودش با را دخترش روبرو ديد. فريادي ته از

 ل كشيد:د 

 دخترم!... دختره بيچاره ام !... - 

 شوكا باز هم ترسان و وحشت زده از دوگانگي غيرقابل درك زندگي اش، دو سه قدو عقب نشست.

 خورشيد بالفاصله چشمش به محمد افتاد كه تكيه بر درخت انار،بيرنگ و با و رو چشمان وق زده، دختر

 

٤٦ 

 ان جوان و زيبا و خوش حالت بود وا و مثل ملخي دراز و قحطي زده وماهيگير را تماشا مي كرد كه همچن

 بيقواره نگاه ملتمسانه اش به را خورشيد دوخته بود.

 خورشيد دو سه قدم جلو رفت، باورش نمي شد كه اين اسكلت دم مرگ ،همان جوان رودسري است كه

 ود و مي گفت اگه زن من نشي خودموبا لباس شيك شهري ،چهره اي مردانه و جذاب، مقابلش ايستاده ب 

 تو هم ين دريا غرق مي كنم!... همه آن روزهاي شيرين گذشته و آن روزها كه از پر تلخي و جنگ و 

 گريز شده بود از پيش چشمان سبزش عبور داد... در اين گونه لحظات وقتي انسان قاتل خود را هم

 د و ترحم و دلسوزي جاي آن درگيريهاي آزاردهن دههمينطور خوار و ذليل مي بيند، دلش به رحم مي آي

 گذشته را مي گيرد ته از. دل ناليد و گفت:

 محمد ! چه بالئي سرت اومده!... شنيده بودم مريض شدي ولي ... - 

 محمد سعي كرد در اين مالقات اجباري از خود خويشتنداري نشان دهد.

 تو رو دستت بذارمو برم!...اومدم ازت حالليت بطلبم و دست دخترت شوكا  - 

 خورشيد پرسيد:

 كجا؟ كجا مي خواي بري؟... براي چي بچه رو آوردي؟ چطور اون زنيكه گذاشت بچه رو بياري؟... - 

 مي رم نوشهر پيش دكتر خاچاطوريان ،اگه زنده موندم برمي گردم بچه مو مي برم ،ولي مي ترسم - 

 فريته بيفته!... از عاقبتش مي ترسم!... جون خودت و جون بچهبميرم و بچه مون زير دست و پايه اون ع
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 ات!...

 خورشيد مي خواست فرياد بزند: )) تو كه عاقبت انديش نبودي مرد!... تو اصال فكر اين روزا نبودي!

 خودت بودي و كيف و عيش و عشرت خودت... (( اما حاال زمان ، زمان زخم زبان و تسويه حسابها نبود

 ا را بغل زد... )) بيا مادر جون پيش خودم!... آقا عبدا... كلي خ وشحال مي شه كه بهش بگي پدر !...... شوك

(( 

 محمد بزحمت دستش به را ساقه درخت انار گرفت از و جا برخاست. خورشيد تا زماني كه آن سايه

 ر نگاهش احساسي ازلرزان از خم كوچه گذشت با نگاهي از پر درد و افسوس ،دنبالش كرد. شايد هم د

 آن خاطره هاي عاشقي و جواني ، خودش را نشان .ددا مي 

 

٤٧ 

 پدر در غبار جاده خاكي جلو باغ ميوه آقا عبدا... گم شد. ولي خورشيد همچنان، بهت زده و غافل گير

 شكيجلو در خانه ايستاده بود و يك لحظه چشم از شوكا برنمي داشت. گاهي دستي به موهاي بلند و م 

 اش و زمان روي پوست زيتوني رنگش مي كشيد و قربان صدقه اش مي رفت...

 اين هچ لباسيه كه تنت كرده ن !... فردا خودم مي برمت رودسر برات چند دست لباس مي خرم از اون - 

 خوشگل خوشگالش ! اونكه تن دختر شاه مي كنن !... تو عكساش ديدم... خدا بشكنه اون دستي كه

 خوشگل منو مثل بچه گداها درآورده!...عروسك 

 شوكا گيج و منگ از جابجائي اش ، سر روي سينه، در سكوت فرو رفته بود او. اين مادر را فقط يكبار

 ديده بود. زماني كه جلو مهمانخانه بغلش ، زد بوسيدش و يك بسته شكالت خوشمزه توي دستش

 او پيش همان زن آورده و رفته بود. مغز كوچكش گذاشت و گفت من مادرتم!... حاال امروز پدرش را

 چگونه مي توانست حادثه امروز و عمل عجيب پدرش را درك كند؟... اين زن كيست؟ را او چرا دوست

 دارد ؟ اگر مادرش همين زن است پس خانم جان چكاره است ؟تا عقلش قد مي داد فقط خانم جان را

 ا را او انبر داغ كرده ، كتكش زده و هزاران او از بار نيشگونديده بود اگرچه خانم جان بارها و باره

 گرفته و فريادش به را آسمان بل ند كرده است . نكند اين زن هم مثل خانم جان ، شايد هم بدتر از خانم

 جان انبر داغش كند و هزاران بالي ناشناس ديگر بر سرش بياورد . شوكا حق داشت چشمش به را زمين

 ببندد! ... روزي كه خورشيد غروب كرده و رفته بود ، هفت هشت ماهه بود ، حاال چهار سال بدوزد و لب

 وچند ماهش ب ود... پس چرا من دوتا مادر دارم و همه بچه ها يكي؟

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

 پيدا شد. مثل ديوي زوزه ده دقيقه از اي رفتن پدر نمي گذشت كه و سر كله خانم جان از بن كوچه 

 كشيد و پيش مي آمد.

 آهاي زنيكه ! بچه مو ول كن بياد!.... كي گفته تو مادرشي؟... چند سال پيش عاشق شدي و شوهر و - 

 بچه تو ول كردي رفتي ،حاال كه من اونو از آب گل درآوردم مدعي شدي؟... كور خوندي!...

 

٤٨ 
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 را گرفت با و يك ضربت از بازوي شوكا كه چون جوجه اي مي خانم جان جلو آمد ،مچ دست خورشيد

 لرزيد كند و شوكا را در اختيار گرفت.

 ولش كن بچه مو خيال كردي شهر هرته ؟! اون پدر پدرسوخته ش دم مرگي به سرش زده، بچه را - 

 داشتي ولش پيش تو آورده كه چي؟... تو ازش محافظت كني؟ تو يه كه ذره حس مادري نداري؟!... اگه

 نمي كردي بري پي عشقت!...

 دستها را مشت كرده به و سينه مي كوبيد:

 من مادرشم! من بزرگش كردم ! من كهنه شاشي و گهي اين مادر مرده را شستم! كلفت مفت و مجاني - 

 مي خواي برو پيدا كن!... 

 ن انبر داغش كند؟... خورشيد بهشوكا از ترس مي لرزيد. نكند بعد از اين دعوا و عربده كشي، خانم جا

 آن زودي انتظار هجوم زن دوم محمد را نداشت ،شنيده بود كه زن بددهن و هتاكي است . كارگران مرد 

 او از هم حساب مي بردند اما نمي دانست چنين موجود شريري يكروز تنوره كشان به جنگش مي آيد... 

 مي كشيد كه خورشيد از بهت و حيرت بيرون آمد او ،خانم جان دست شوكا را گرفته به و دنبال خود 

 هنوز هم آن دختر شجاع ماهيگير بود كه مردان خشن ماهيگير برابرش كوتاه مي آمدند ته از. دل

 فرياد كشيد:

 ولش كن بچه مو زنيكه!... زنيكه پتياره! پدرشو بيچاره كردي بسه! مسلول و بدبخت كردي بسه!... مي - 

 م مسلول و بدبخت كني!... كور خوندي!خواي بچه شو ه

 خانم جان ساقه قطور درختي كه در گوشه جوي آب افتاده بود برداشت و آنرا بطرز تهديدآميزي بسوي

 خورشيد ت كان :داد

 جلو بيائي مي تو زنم سرت كه عاشقت بي زن بشه!... - 

 درنده! آماده براي حمله!خورشيد سينه به سينه خانم جان ايستاد ف دو ماده پلنگ خشمگين و 

 خرس گنده شوهر بيچاره از مو راه بدر كردي !... حاال برام شاخ و شونه هم مي كشي؟... همه -تو  

 ميدونن كه شوكا بچه منه زا! خون منه تو! هم برو به جهنم به! همون خونه گند و كثافتي تو كه رشت

 داشتي و جيب مرداي زن و دار خالي مي كردي!...

 

٤٩ 

 دو ماده پلنگ خشمگين بسوي هم خيز برداشتند به ، روي هم جهيدند ، و تن بدن همديگر را چنگ مي 

 كشيدند، مي خزيدند و شوكا وحشت زده جيغ مي كشيد و بي هدف به اينسو و آنسوي كوچه مي دويد.

 دو سه عابر كه تصادفا از ريش سفيدان محل بودند سر رسيدند : 

 لت بكشين ! ول كنين همديگه !روچه خبرتونه؟خجا - 

 با نهيب پيرمردان محترم شيخ زاهد محله ، ماده پلنگهاي خشمگين بناچار عقب جستند. پيرمردي كه 

 پيدا بود بر آن ديگري ارشديت دارد بعد از اطالع ماجرا گفت:

 ي رسه كه بگه كدوماينكه دعوا نداره!... ما تكليفو به عهده خود بچه مي ذاريم!... اين بچه عقلش م - 

 يكي از شما دوتا مادرشن!...
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 پيرمرد به رو شوكا كرد كه همچنان گريه مي كرد با و انگشت چشمانش را مي ماليد.

 دخترم! نترس! گريه نكن! كدوم يمي مادرته؟... با كدوم يكي مي خواي بري؟ نترس جونم! حرف - 

 بزن!...

 ه خانم جان!... او هنوز هم خورشيد را نمي شناخت و بچه هاشوكا نگاهي به خورشيد انداخن و نگاهي ب

 هميشه از ناشناخته ها مي ترسند ، اما خانم جان با را همه نامهرباني هايش مي شناخت . تازه قرار بود

 فردا با پدرش خ و انم جان به نوشهر برود. دلش مي خواست همه با جا پدرش همراه باشد ، وقتي پدر

 ت اينكه كتكش بزند نداشت، حتي خانم جان با آن گردن كلفتي جرات اينكه دستبود هيچكس جرا

 رويش بلند كند نداشت. )) من دلم مي خواد با پدرم به نوشهر برم... (( و شايد هم سرنوشت اين دختر

 زجركشيده به را سوي نوشهر مي كشيد.

 كرد و خورشيد گريه كنان خودش را شوكا با باال انداختن ابرو به سمت خانم جان ،انتخاب خودش را

 بداخل باغ انداخت.

 هوا بيشتر از آنچه كه خانم جان فكر مي كرد سرد و گزنده بود . يك پالتو تميز و مرتب كه توي گنجه 

 پنهان كرده بود بيرون كشيد و روي پيراهنش پوشيد ، پوتين چرمي نيمداري هم كه داشت پا به كرد.

 وكا كه حاال دوره كهنگي اش را مي گذراند ، بطرف شوكا پرتاب كرد.بعد پالتو قرمز رنگ ش

 

٥١ 

 بپوشش!... ديگه حوصله مريض داري ندارم! - 

 نگاهش كه حاال لبريز از تحقير و نفرت بود به چهره محمد دوخت . محمد مچاله شده و درهم فرورفته

 به نظر مي رسيد. انگار كه براي عبور از گوشه اتاق كز كرده بود از. هميشه حتي از ديروز هم الغرتر

 دروازه ي مرگ بايد سوزني مي از تا شد درز آن جهاني كه روضه خوان از ها آن خيلي حرف مي زدند،

 بگذرد.خانم جان پالتوي مندرسي هم روي شانه محمد انداخت.

 بگير بپوش!... نمي دونم زنده مي رسي نوشهر يا نه؟... - 

 ه دهانش بيرون مي آمد بادكنكي از خشم و هياهو بود كه در هوا منفجر مي .شد بنظرهر جمله اي از ك 

 مي رسيد كه دليل بدبختي هايش را زير سر اين دوموجود فلك زده مي داند. 

 نيم ساعت بعد هرسه نفر، در اتاق روباز كاميون نشسته و بسمت نوشهر مي رفتند . محمد از تب مي

 تو پنهان كرده بود تا دستهاي يخزده سرما ، لمسش نكند. شوكا دوپايسوخت و سرش را زير پال

 كوچكش را در سينه جمع كرد و خودش به را پدرش فشرد . خانم جان سرحال ولي همچنان خشمگين

 به جاده اطراف نگاه مي كرد. شايد هم در فكر آن بود كه پس از مرگ محمد بايد كجا زندگي كند و 

 بياورد. معلوم نشد او چرا ظرف سه سال و چند ماه ناگهان اينقدر چاق و زشتمخارجش را چگونه در

 شده بود ، مي گفتند غصه و ناراحتي ، بعضي را ها چاق مي كند! دلش به را همين دليل خوش كرده بود و

 يتا مي توانست مي خورد . اشتهاي پايان ناپذي ر فيل را پيدا كرده بود . خانم جان نوشهر را خوب م 

 شناخت . دو سه با بار اتول محمد به نوشهر رفته بود . شهر كوچكي با كارهاي بزرگ ساختماني.

 جلو )) جنگل بازار(( از كاميون پياده شدند . بايد ابتدا جائي براي خورد و خفت پيدا مي كردند بعد
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 رار داشت و بايد خانه ايسراغ دكتر مي رفتند. مطب دكت ر خاچاطوريان هم در ابتداي )) جنگل بازار (( ق

 در همان نزديكيها مي گرفتند. 

 در آن روزها يافتن خانه خالي مشكل نبود اگر دلت به زندگي در يك خانه روستائي راضي مي ، شد 

 صاحبخانه باگرفتن پنج تومان خانه اش به را مدت يكماه تو به اجاره مي ت. داد وي اتاق آن كلبه

 وكه اي وجود داشت كه بايد سريعا گرم مي شد. دوتا زيلو هم وسط اتاقروستايي اجاق سرد و متر

 فرش بود . 

 

٥٠ 

 خانم جان سر شوكا فرياد كشيد:

 دختر! بدو تو حياط چند تيكه هيزم بردار بيار! بدو!... - 

 شوكا چهارسال و نيمه، رفت ته حياط با و دستان كوچكش در دو نوبت هيزم آورد. اجاق روشن و شد

 خانم جان بدون توجه به حضور دو همراهش پاهاي چرب و چيلي اش را كنار اجاق دراز كرد. سفره اي

 از كه چايجان با خودش آورده بود گشود . لقمه بزرگي از نان و پنير خيكي گرفت و در دهان گذاشت ، 

 شوكا زيرچشمي ولي گرسنه او به نگاه مي كرد .

 گاه مي كني؟ خوب بردار يه لقمه كوفت كن!...اون چشماي هيزت چي رو ني -با  

 شوكا دستهاي نازكش را بسمت سفره دراز كرد. يك لقمه براي پدرش گرفت و يك لقمه براي خودش

 . كاروان كوچك اسيران خانم جان لقمه اي فرو دادند و كنار اجاق دراز كشيدند . آن شب محمد تا صبح

 ست شوكا را رها نمي كرد . خانم جان اصال اهميتي به ايندر آتش تب مي سوخت اما يك لحظه هم د 

 ابراز محبت ها نمي داد ... )) چيزي به مرگش نمونده! بذار احمق دلشو به اين كارا خوش كنه!...(( او مثل

 قبركني در انتظار چال كردن مرده بود اما محمد در آن لحظات سخت ، تنها انديشه اش شوكا بود ا. گر

 شوكا را يكبار ديگر )) به شيخ زاهد محله (( مي برد به و خورشيد مي سپرد . اما چگونه؟)) مي توانست 

 خدايا بر! سر اين بچه بي پناه چي مي آد!... ((

 فردا صبح كاروان كوچك روانه مطب خاچاطوريان . شد دكتر با لهجه امني از خانم جان درباره تاريخچه

 يادي هم براي معاينه گذاشت.دست آخر در حالي كه پيپش رابيماري محمد سواالتي كرد ، وقت ز

 روشن مي كرد يادداشتي نوشته و آنرا بدست خانم جان .داد

 اين نامه را ببر شهرباني ، اگه اونا موافقت كنن معالجه شو شروع مي كنم . بيماريش خيلي پيشرفته س - 

 ، بايد يكسال پيش مي آوردينش! 

 دكتر براي معالجه محمد از شهرباني بايد اجازه داشته باشد.خانم جان نفهميد چرا 

 فردا جواب نامه مرا بيارين. - 

 ساختمان شهرباني دور نبود ، خانم جان نامه به را افسر نگهبان او ، داد بدون هيچ سوال و جوابي نامه را

 خواند ، مهري زير نامه و زد بدستش .داد

 

٥١ 
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 ري بسوي مطب راه افتاند، مه هوا آلود بود و باران ريزي كه شكل خرده يخفردا صبح وقتي گروه سه نف

 داشت بر و سر رويشان مي ريخت.

 دكتر خاچاطوريان نامه را گرفت ، نگاهي سرسري به آن انداخت و بعد گفت:

 مريضتون رو فردا صبح بيارين ، معالجه رو شروع كنيم.-

 خانم جان غر :زد

 ي دكتر؟...چرا دست دست مي كن - 

 دكتر ج وابي نداد ، شايد به اين علت دست دست مي كرد كه مي دانست چراغ زندگي مريض دارد پت

 پت مي كند و چرا بيشتر از اين رنج بكشد؟!

 فردا صبح خانم جان به شوكا گفت:

 مهندساي باباتو ببر مطب دكتر ، دو قدمه! من ميرم يه كاري پيدا كنم! همسايه ها ميگن تو خونه ي - 

 خارجي و ايروني دنبال يه آشپز مي گردن ، شايد قبول كنن ! خرجي مون با هزينه دوا درمون خيلي زود

 تموم مي شه!...

 وقتي شوكا پدرش به را مطب رساند نزديكيهاي ظهر بود. در طول راه كه پيش از پانصد متر نبود ،

 گر قدرت جذب اكسيژن ن را هوا داشت ، هرمحمد چندين بار نشست كه نفس تازه كند. ريه هايش دي

 بار كه مي نشست ، دخترش به را خودش مي فشرد... يكبار به رو شوكا گفت: 

 دخترم باباتو حالل كن! ...باباي خوبي برات نبودم.-

 شوكا از واژه ي حالل چيزي دستگيرش نشد اما وقتي گفت )) برات باباي خوبي نبودم (( با نگاهي از پر

 شناسي به پدرش خيره .شدحق  

 باباي خوبي هستي تو! برام اين پالتو رو خريدي! حيف كه كالمو بچه ها بردن! ... -تو  

 پدر سعي كرد اشكي نريزد.

 اگه زنده موندم بابا جون برات از تا ده اون كالها مي خرم ... - 

 راست راستكي ميگي بابا!... - 

 آره !... - 

 

٥٣ 

 تر روي صندلي نشست . دكتر گوشي را روي قلبش گذاشت . سري تكان داد كه نشانهمحمد برابر دك

 ياس مطلق بود . بعد به رو بيمار كرد با و لحن دوستانه اي پرسيد :

 اين دخترته ؟ ... - 

 كنيز شماس آقاي دكتر !... - 

 دكتر دست نوازشي روي موهاي بلند شوكا كشيد:

 نظرم خيلي هم باهوش مي آد !... اسمت چيه دختر؟چه دختر خوشگلي داري ؟ ب - 

 شوكا !... - 

 دكتر به رو پدرش كرد :
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 شوكا يعني ؟ چي - 

 آهو. - 

 دكتر خاچاطوريان آمپولي به پدر آهو تزريق كرد ، نسخه اي نوشت بعد به شوكا گفت :

 رو بپيچه! ... متوجه شدي شوكاباباتو ببر خونه ! بذار خوب بخوابه ، بعدش به مادرت بگو براش نسخه  - 

 خانم.

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

 پدر در همان سي چهل قدم اول ، دچار تشنگي عجيبي . شد جگرم داره مي سوزه شوكا!...

 شوكا به اطراف نگاه كرد از ، چه كسي براي پدرش آب بخواهد؟...

 بابا جون االن مي رسيم خونه! - 

 هر بيست سي قدم پدر مي نشست و يك جمله را مرتب تكرار مي كرد. 

 جيگرم داره مي سوزه!... - 

 سرانجام به خانه رسيدند ، توي حياط، جلو در خانه يك نيمكت چوبي خيس خورده از باران سرد

 صبحگاهي قرار داشت كه پدر خودش را روي نيمكت اندخت:

 دختر! آب ! آب !... - 

 

٥٤ 

 شوكا كوزه از اي جلو در برداشت و بسمت رودخانه دويد . رودخانه در فاصله صدقدمي نرم و ماليم به

 سوي دريا مي رفت. كوزه پر را آب كرد، در فاصله اندكي چشمش به تخم غازي افتاد ، را آن هم

 حتما گشنه ش هم هس!... (( برداشت... )) بر بابام مي پزم بخوره!... بابا تشنه س،

 كزه بدست جلو در خانه رسيد. پدرش به پشتي نيمكت چوبي تكيه زده بود ...

 بابا جون آب آب! - 

 بابا جوابي نداد. 

 دستش را روي دست پدر گذاشت را او و تكان ... داد

 ! بابا آب!... - 

 نده بود.پدر ناگهان روي دست راستش يله شد، چشمانش بي حركت و بازما

 شوكا از چهره بي حركت و چشمان گشوده بابا وحشتش گرفت ، جيغ كشيد: بابام! بابام!...

 در آن زمان خ انه هاي اطراف )) جنگل بازار(( ديوار نداشتند يا چپري ميان خانه ها فاصله مي انداخت اما 

 فرياد :زد همه از فراز چپر همديگر را مي ديدند. يكي از زنان همسايه از پشت چپر

 چه خبرته كيجا!... چرا جيغ مي كشي! -

 بابام!بابام!... - 

 خيلي زود دو سه نفر از همسايه ها بدرون خانه ريختند . پدر مرده بود . چادري روي بدنش انداختند اما

 شوكا با جيغ و داد اعتراض مي كرد:

 بابام تشنه س! بهش آب بدين خوب مي شه!... - 
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 به خونه رسيد كه نيم ساعتي از مرگ محمد گذشته بود . خانم جان حتي حوصله اينكه وقتي خانم جان

 پارچه از را روي شوهرش كنار بزند نداشت . .. فقط به همسايه ها گفت:

 راحت ! شد خالص ! شد بدبختيش هم برا من گذاشت، حاال با من اين بچه زبون نفهم چه كنم؟ - 

 بردند!... همسايه ها شوكا با را خودشان

 درست نيست شب بچه تو اتاق مرده بخوابه! پيش ما مي مونه تا فردا كه جنازه بلند مي كنيم. - 

 

٥٥ 

 صبح روز بعد در حالي كه بار ان همچنان يكريز مي باريد جسد محمد را غريبانه در گورستان شهر

 تشييع نكرده بودند، تنها حاضرينبخاك سپردند ، اگر دو از تا سه همسايه ها محض ثواب جنازه پدر را 

 در گورستان، فقط خانم جان بود و شوكا. 

 شوكا بهت زده به جسد پدرش كه توي پارچه سفيدي پيچيده بودندنگاه مي و دكر هيچ واكنشي نشان

 نمي ، داد حتي دانه هاي ريز و سرد باران به كه و سر صورتش مي خورد او در اثري نمي گذاشت. شايد

 م نمي دانست كجاست؟ اهميت واقعه را نمي توانست حدس بزند و نمي فهميد از كه اينخودش ه

 لحظه پدر، مادر،ارباب ،رييس و اختياردار او زير اين گنبد بي انتها ي گيتي، يكنفر است از كه همان لحظه

 بابا تويرا او بچشم خدمتكار شخصي اش نگاه مي كرد. سكوت شوكا چندان طول نكشيد، وقتي جسد را  

 قبر گذاشتند و قبركن با بيل خاك به روي جسد ريخت شوكا فريادكشان خودش به را روي بيل

 انداخت:

 رو بابام خاك نريزين!... دردش مي آد!... - 

 همسا ها يه بزحمت از را او بيل كندند و زير و پر بال خودشان گرفتند . آنها هم نمي دانستند شوكا

 ات است؟ رفنار اين زن نيمه چاق و خشت اصال با بچه اش خوب نبود.محصول كدام باغچه حي

 نوشهر به راستي نوشهر بود تا. دو سال پيش از تولد شوكا دهي بود كه مردم به آن مي گفتند و نو ده

 بخشي از آن ،حبيب آباد به كه سبب موقعيت ممتاز جغرافيائي و دريائي اش از همان زمان مورد توجه

 و طبق نقشه اي كه بوسيله مهندسان آلماني و هلندي و ايراني طرح ريزي شد، دولت تصميمقرار گرفت 

 گرفت اين به را نو ده بندرگاهي در حاشيه درياي خزر تبديل كند و هدف بعدي ايج اد يك شهر

 لتوريستي با ويالهاي طرح اروپايي براي جذب جهانگردان بود و در اولين گام نام به نو ده نوشهر بد

 و شد مهندسان خارجي و ايراني از همان آغاز به را نو ده شهري مدرن مبدل كردند. تعداد زيادي 

 مهندس آلماني و هلندي دوش بدوش مهندسين جوان و نازه كار ايراني به حفر معدن سنگ پرداخته

 مد و شوكا قدم بهبودند كه مي بايد با سنگهايش اسكله بندر را مي ساختند . خانم جان زماني باتفاق مح

 اين شهر گذاشت كه مهاجران، مخصوصا مهندسان، به آدمهايي نياز داشتند كه كارهاي درجه دوم را

 تقبل كنند از جمله يك آشپز مي خواستند كه غير از غذاهاي محل ي سررشته اي هم در تهيه غذاهاي

 

٥٦ 

 داره مهمانخانه و حشر و نشر با مهندسانتهراني و فرنگي داشته باشد.خانم جان در طول سه چهار سال ا
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 راه سازي چيزكي از آشپزي مي دانست كه بقول مهندس زنگنه مهندس ايراني به را او كه استخدام 

 درآورد در آن بيابان مثل كفش كهنه نعمت خدا بود!

 ندس آلمانيساكنان خانه دوطبقه اي كه خانم جان به را استخدام درآوردند و د مهندس ايراني و دو مه

 بودند ، آنها صبح زود به معدن سنگ نوشهر مي رفتند . معموال عصرها بخانه برمي گشتند و تصادفا

 خيلي زود دومهندس آلماني خانه مجزائي گرفتند و خانه به را همكاران ايراني خود واگذار كردند.

 وانست داشته باشد. مهندسدر نخستين هفته سكونت در نوشهر، خانم جان شانسي بهتر از اين نمي ت 

 زنگنه جوان بود. سي ساله مي زد،دوستش مهندس صفائي هم چيزي بود در همين حدود. زنگنه جوان

 لهجه، كرمانشاهي داشت و خانم جان از همسايگانش شنيد از او كه يك فاميل ري شه دار ايراني است و

 دلبازي مهندس زنگنه بود، او از حساب و تحصيلكرده خارج اما ، آنچه براي خانم جان مهم بود دست و

 كتاب نمي كشيد با او و خيال راحت در خريد مواد غذايي پولها را و باال پايين مي كرد. خانم جان معموال

 ساعت هشت صبح از خانه خارج مي و شد ساعت هشت بعد زا ظهر بازمي گشت. در اين فاصله شوكا

 ر رودخانه بشويد، خانه را جارو كند، براي مرغ و خروسها دانهمامور مي تا شد ظرفهاي غذا را در كنا

 بپاشد و براي گرم كردن خانه هيزم بياورد و گوش بزنگ فرمانهاي بيرحمانه خانم جان باشد. حاال كه

 پدر رفته بود خانم جان براحتي گندآب عقد ه هايش بر را سر شوكا خالي مي كرد...

 منو گول زد، خواسنگارام كه برام روزي هزار بار مي مرددن و زنده ميپدرن منو بيچاره كرد، پدرت  - 

 شدن رو گذاشتم كه مثال زن يك مهمانخانه دار بشم، صاحب باغ شالي و چاي وهزار جور عده وعيد، حاال

 ناچارم آشپزي وكلفتي مردمو بكنم!... وت بايد جور گناه پدرتو بكشي! حاال مي بينيم!...

 غذاي روزانه هم بچه يتيم بي پناه را تحت فشار مي گذاشت با. اينكه هر روز قابلمه خانم جان حتي در

 گنده اي از غذاي هاي مانده مهندسين با را خود مي آورد اما فقط كته ، برنج خالي براي شوكا مي

 گذاشت و قدغن مي كرد كه دست هب هيچ چيز نزند.

 دختر خورشيد ماهيگير كوفت كني ؟!همين كته هم برات زياده! من جون بكنم تو  - 

 

٥٧ 

 شوكا دليل اين همه بي مهري و سردي را نمي توانست در ذهش تجزيه و تحليل كند، چرا نبايد به ميوه

 و ها خورش ها دست بزند؟... چرا وقتي پدرش زنده بود از هر غذائي مي توانست بردارد و بخورد؟... 

 ه خانم جان بود چون شب بمحض اينكه پا بخانه مي گذاشت بارانتازه بهترين ساعات شوكا غيبت روزان

 فحش و ناسزا و هرچه كفش و چوب و بالش و متكا بود بر و سر كول شوكا فرومي ريخت... بارها شوكا

 وقتي براي شستن ظروف به لب رودخانه مي رفت،دستهايش آنقدر يخ مي زد يا كه ظرفها از دستش مي

 ه و چوله هاي از پر لجن سقوط مي كرد و همين خود بهترين بهانه براي خانم جانافتاد يا خودش در چال

 بود را او تا بي عرضه ودست پاچلفتي بنامد و زير كتكش بگيرد . تنها مشكل شوكا در غيبت خانم جان

 فشار گرسنگي بود، كته خالي و بي خورش آن به هم مقدا ر كم نمي توانست طفلي كه در حال رشد و

 لندگي است راضي كند. در غروب يكي از همين روزها بود از او كه باالي چپر،چشمش به پسر همسايهبا

 افتاد كه داشت و كته باقالي قاتوق مي خورد.بچه همسايه فقط دو سه سالي او از بزرگتر بود.غذايش را
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 ل جمع آوري لباسهاينيمه تمام گذاشت و وارد ساختمان شد، شو به كا مادر بچه كه در حياط خانه مشغو

 شسته از روي بند بود التماس كنان پرسيد :

 خانوم جون از! اون )) پال پلو(( مي دي من بخورم؟ - 

 زن همسايه مي دانست كه شوكا روزها تنهاست و روز بروز هم ضعيف و تر رنجورتر مي شود. فورا 

 دريافت كه الغري شوكا از گرسن گي مزمن است...

 بشقاب و بردار بخور ولي بعدش ظرفامو ببر لب رودخانه بشور!...خوب! برو  - 

 شوكا،چون قحطي زدگان ته به مانده غذا حمله برد و بعد با خوشحالي گفت:

 خانم جان ظرف هاتونو بده بشورم. - 

 هوا سرد بود، بادي ككه از قله )) مور از و(( روي جنگلهاي كوهستاني مشرف به نوشهر مي آمد امان 

 وكا را بريده بود. هوا هم لحظه به لحظه تاريكتر مي و شد سردي بيشتري با خودش همراه ميش

 آورد. هر بشقابي كه مي شست دستهايش چنان منجمد مي شد كه مدتي يا انگشتانش را زير بغلش مي

 اآشن گرفت آه يا مي كشيد.كودك بي پناه بدين گونه در آستانه پنج سالگي با كار كردن و مزد گرفتن

 .شد

 

٥٨ 

 شوكا به هر جان كندني ظرفها را شست، بغل و زد بطرف خانه راه افتاد كه خانم جان سينه به سينه اش

 ايستاد...

 اين ظرفها مال كيه گور به گور شده؟... - 

 ظرفهاي همسايه س! - 

 شستي؟ -تو  

 زن همسايه خودش به را خانم جان رساند. 

 پال دادم. اونم رفت ظرفهامو شست، كار بدي كه نكرده.بچه گشنش بود بهش  - 

 فخري نگاهي خشمگين به زن همسايه انداخت،ظرفها از را شوكا گرفت و توي بغل زن گذاشت و بعد

 دست شوكا را گرفت و بداخل خانه برد.

 بشين!پدر سوخته! - 

 ي دست را ست خانمقلب كوچك شوكا در سينه الغرش بسمت گلو باال مي آمد.چشمان درشتش رو

 جان مي چرخيد كه انبر را توي منقل بزرگ آتش، البالي هيزمهاي مشتعل فرو مي كرد.خانم جان با

 دقت يك جراح با و آسودگي خيال كه هيچكس در آن شهر نيست از كه شوكا حمايت كند،انبر داغ كرد

 و اينبار روي دهان شوكا گذاشت. 

 يد،توي حياط تا ريك خانه مي دويد،فرياد مي كشيد...شوكا بي اراده از اتاق بيرون پر

 سوختم!سوختم!... - 

 پاهاي كوچكش روي قلوه سنگهاي كف حياط پيچ وتاب مي زد،گره مي خورد،مي افتاد،برمي خاست،و

 باز مي دويد.فريادرسي مي خواست اما در آن موقع شب كوچه از هر عابري خلوت بود،تنها فريادرسش 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

4 4  

 

 ود.چشمش جائي را نمي د .يد بيني اش بويي را حس نمي كرد،تمتم دستگاههاي حسي اشخود فرياد ب

 در يك حس متمركز شده بود.حس المسه! 

 نعره هاي درد شوكا سرانجام آن همسايه اي او به كه غذا داده بود از داخا اتاق بيرون كشيد،از پشت

 چپر پرسيد:

 آهاي چه خبره؟ - 

 

٥٩ 

 فته بود،بطرفش دويد،زبانش از الي لبان سوخته راهي نمي جست تا حرفي بزند با.شوكا فريادرس يا

 انگشت به لبهايش اشاره مي كرد...

 زن همسايه خودش مادر تا سه بچه بود. خم و شد در سايه روشن فانوسي كه در دست داشت به لب و 

 دهان شوكا نگاه كرد.)) اي خدا لب و دهن بچه سوخته!...((

 ي خانم جان كجائي؟...آها - 

 خانم جان خونسرد و آرام خودش به را چهارچوب در كشاند.

 چه خبره؟... - 

 زن همسايه سرش داد كشيد. 

 لب و دهن بچه چي شده؟... - 

 بسكه بازيگوشه تخم سگ افتادش تو منقل! - 

 جيغ هاي بلند شوكا،هر صدائي را خفه مي كرد. زن همسايه فريادكشان گفت:

 بايد ببريش دكتر!... - 

 دكتر نمي خواد يه! خورده گريه ك مي نه ساكت مي شه!... - 

 چي چي ساكت مي ! شه را خدا خوش نمي آد كه بچه اينجور بي تابي بكنه!... - 

 خانم جان از جا تكان نخورد اما زن همسايه دست شوكا را گرفت:

 بريم مادر!بريم دكتر! - 

 يك بود،پزشك بالفاصله دست به كار شد اما فريادهاي شوكا تماميخوشبختانه درمانگاه نزد

 نداشت خ. انم جان از ترس اينكه به كار شهرباني و رسوائي بكشد بدنبال زن همسايه خودش به را جلو

 درمانگاه رساند.

 پزشك همانطور كه لب و دهان سوخته شوكا را پماد سوختگي مي ماليد پرسيد:

 آوردين؟ چه بالئي سر بچه - 

 خانم جان پاسخ :داد

 آقاي دكتر خيلي بازيگوشه افتاد تو منقل! - 

 

٦١ 

 پزشك با عصبانيت سر خانم جان فرياد :زد
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 مزخرف نگو خانم! لب و دهن بچه با رو انبر سوزوندن!... مادرش كيه؟... - 

 خانم جان پاسخ :داد

 منم! - 

 پدرش كو؟ - 

 پدرش مرده! - 

 و پريشان نمي دانست در برابر اين فاجعه چه بايد بكند. در كشاكش افكار آشفته اش پزشك مستاصل

 مهندس زنگنه خ كه انم جان را تصادفي جلو درمانگاه ديده بود وارد محوطه درمانگاه .شد

 خانم جان! اينجا چه مي كني؟مشكلي پيش اومده؟ - 

 بازگفت:صداي گريه و لب و دهان سوخته شوكا همه قصه را يكجا 

 آقا مهندس! بچه م خيلي بازيگوشه! افتاد تو منقل آتيش!... - 

 پزشك درمانگاه دوباره سرش فرياد كش :يد

 اين بچه رو سوزوندن! - 

 مهندس زنگنه به رو خانم جان كرد و گفت:

 ممكنهمن نمي دونستم تو بچه داري! چرا اونو روزا نمي آري پيش خودت! وقتي بچه تنهاس هر باليي  - 

 سرش بياد...

 لحظه اي سكوت .شد دكتر با دلسوزي لحظه به لحظه پماد سپيد رنگي روي لب و دهان شوكا مي

 گذاشت.

 مهندس سكوت را شكست:

 حاال مهندساي آلماني از پيش ما رفتن!... تو خانم جان برو خونه تو تخليه كن،بيا همان طبقه پايين-

 راحت مي شه!... بشين.بچه ات هم پيش خودته،خيالت

 مهندس جوان پيش از اين نمي توانست فريادها و اشكهاي آن طفل بخت برگشته را تاب بياورد،درحالي

 كه مي رفت دوبارا تاكيد كرد: 

 

٦٠ 

 يادت باشه فردا اسباب و اثاثيه تو بردار بيار. - 

 گنه و دوستش مستقرروز بعد از حادثه، خانم و شوكا در طبقه اول خانه اجاره اي مهندس زن

 شدند.آلمانيها رفته بودند و خانم جان و شوكا در همان اتاق طبقه پايين ،منزل كردند.زندگي بعد از

 حادثه مرگ پدر و بي رحمي هاي خانم جان ناگهان چهره سياه خود از را برابر چشمان شوكا كنار و زد

 آنسوي چهره اش كه سپيد و زيبا بود، به نمايش گذاشت.

 وكا از همان روزهاي اول مورد پسند و عالقه و محبت مهندس زنگنه جوان قرار گرفت. روز جمعهش

 دست شوكا را گرفت با را او و خودش به بازار كوچك شهر برد و چند دست لباس و كفش نو برايش

 ك محبتي،خريد و دهان نيمه سوخته كودك به را خنده باز كرد. حالتهاي كودكي در جا نمي زنند با. اند

 عميق ترين نفرتها از را سينه بيرون مي اندازد با. لبخندي هزار لبخند تحويل مي دهد او. دوباره صاحب
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 يك كاله منگوله و دار يك پالتو قهوه اي رنگ شده بود. وقتي قدم به كوچه مي گذاشت يك لحظه از هم

 از ديدن حاالت شوكا قهقه ترس ربودن كالهش،دست از سرش برنمي داشت. مهندس زنگنه و دوستش

 مي زدند. شوكا شده بود دختر مهندس زنگنه، چنان او از مواظبت مي كرد كه اگر فرزندي داشت همين 

 حمايت را ها شامل حالش مي نمود.

 دو هفته بعد از انتقال خانم جان و شوكا، مهندس زنگنه كه نگران تكرار حادثه منقل بود به خانم جان 

 گفت:

 ا يه تخت سفري كوچك براي شوكا مي خرم كه شبها پيش ما بخوابه! حيف اين بچه نيست كهفرد - 

 گذاشتي لب و دهنش بسوزه!...

 مهندس زنگنه از همان شب حادثه ،به خانم جان مشكوك شده و در را او دل مسبب حادثه مي

 تاييد كرد و گفت : دانست.چند روز بعد كه مهندس پزشك درمانگاه را ديده بود،پزشك ترديدش را

 من مطمئنم كه مادرش لب و دهان بچه با را انبر داغ زده است. - 

 

٦١ 

 مهندس زنگنه هر بار كه بياد لب و دهان سوخته شوكا مي افتاد دندان قروچه اي مي رفت از! منظر افكار

 ز جانب مادر در حقآنهم ا _او كه در يك فاميل مرفه و ريشه دار بزرگ شده بود تصور چنين بي رحمي  

 غير ممكن بود. _بچه 

 شوكا با شيرين زبانيها و هوش بااليش لحظه به لحظه خود را بيشتر در قلب مهندس جوان جا مي كرد و

 مهندس زنگنه چنان شيفته اين كودك مظلوم شده بود كه اغلب درباره بهره هوشي و نكته سنجي هاي

 د مهندس! نمي دونم چرا هر وقت به اين بچه نگاه ميكنمشوكا با دوستش مهندس صفائي حرف مي : ز

 ياد قصه سيندرال مي افتم!... 

 مهندس صفائي در شاديهاي پدرگونه زنگنه اغلب شريك مي :شد

 مادرش اصال چنگي به دل نمي زنه،انگار موكل جهنمه! هرگز نديدم دستي به و سر روي اين بچه - 

 بكشه!نكنه بچه خودش نباشه؟!...

 زنگنه صدايش را پايين گرفت و گفت:

 راستش يه جورايي بايد شناسنامه شو ببينم! - 

 در شرايط جديد، خانم جان خوب مي دانست اگر شوكا را آزار و اذيت كند، خانه راحت ،حقوق خوب و 

 امادله دزديهايش را يكجا از دست مي دهد، بنابراين تا آنجا كه ممكن بود سر بسر شوكا نمي گذاشت  

 در از دل حسادت بخود مي پيچيد: ))صبر كن باال خره اينا ماموريتشون تموم مي از و شه اينجا ميرن، 

 اونوقت تمام خوشي هايي كه كردي از زير ناخنات بيرون مي كشم...(( و شوكا فارغ از كينه اي كه در

 بود، دو ماهي كه گذشت اعماق روح خانم جان پنهان شده بود، مهندس زنگنه را بجاي پدرش نشانده

 روابط زنگنه و شوكا بصورت پدر و دختر واقعي جلوه مي كرد.روزي نبود كه مهندس دست خالي از

 خانه وارد شود. اغلب هديه اي كوچك يا بزرگ براي شوكا داشت ، شوكا شادي كنان خ ودش به را پدر

 قه مي كرد و مي گفت:تازه از راه رسيده اش مي رساند و دستش را دور گردن مهندس حل
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 بابا مهندس! برام چي آوردي؟ - 

 دخترم بدو تو اتاقت اين پيرهنو بپوش ببينم بهت مي آد؟ - 

 

٦٣ 

 شوكا لباس جديد برتن و خنده به اي وسعت يك دريا بر لب، برابر بابا مهندس مي ايستاد و مهندس

 جوان به دوستش مي گفت:

 ! پري!... ته از من دل معتقدم از كه بچه معصوم تر فقط خودشه!...كاش ماخدا ببين يه! فرشته يه -را تو  

 آدم بزرگها اين همه و صفا صداقت از را اونا ياد مي گرفتيم...

 آن وقت شوكا را پدرگونه به سينه مي فشرد و نوازشش مي كرد.شوكا در كمتر ود از به ماه ملكه 

 غذائي پخت مي شد كه شوكا دوست داشت،لباسي خريدهساختمان مبدل شده بود، حكم، حكم او بود. 

 مي شد كه شوكا مي پسنديد و اگر خانم جان مي توانست از حرص و حسادت مهندس و شوكا با را هم 

 انبر داغ مي كرد!

 دختري تا كه دو ماه پيش براي ته مانده غذاي يك بچه روستا ، ئي در تاريكي و سرماي شبي زمستاني

 رف مي شست از و فشار سرما بي صدا اشك مي ريخت حاال درست چون پرنسسي درلب رودخانه ظ

 يك قصر افسانه اي زندگي مي كرد.

 ماهها از پي هم مي گذشت، شوكا در اسفند ماه همان سال وارد پنجمين سال حيات خود .شد بابا مهندس

 راي چنين روزي خريدهبرايش جشن تولد گرفت، يك بلوز و دامن كه در آخرين سفرش به تهران ب

 بود به تن شوكا پوشاند . ساكنان اطراف خانه مهندس دخترك شيرين زبان را دوست داشتند و درهاي

 خانه هاي خود با را مهرباني به رويش مي گشودند. دريك سمت خانه مهندس، خانه اي متعلق به يك

 ي و بانك ملي نوشهر.شوكا صبحهاسرهنگ فرمانده نيروي انتظامي بود و در سمت ديگر عمارت شهربان

 كه مهندس نبود بخانه سرهنگ مي رفت و همسر سرهنگ و دو گماشته اش خود او با را سرگرم مي 

 كردند. در يكي از روزها شوكا لي لي كنان وارد خانه سرهنگ شد،همسرش نبود.گماشته ها توي طشت

 ي سربه سر شوكا مي گذاشتند. ناگهانبزرگي لباسهاي سرهنگ و خانمش را مي شستند و در هر فرصت

 مرد بلند قامتي در لباس نظامي وارد حياط خانه شد، عده اي هم پشت در خانه با احترام ايستاده و در

 سكوت را او تماشا مي كردند. هر دو گماشته به حالت خبردار ايستادند، شوكا كه مقلد خوبي بود به

 تاد و دست راستش به را عالمت سالم نظامي باال برد.تقلي از د دو گماشته سرهنگ خبردار ايس

 

٦٤ 

 نظامي بلند قامت كه بنظر بسيار اخمو و عصباني مي رسيد نگاهي به گماشته و ها نگاهي به شوكا انداخت.

 از حركت خبردار و سالم نظامي شوكا كمي اخمهايش باز .شد 

 كوچولو تو دختر سرهنگي؟ - 

 خيلي جدي پاسخ :دادشوك ا در حالت خبردار، 

 جناب سرهنگ! من دختر بابا مهندسم... -! نه 
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 مرد بلند قد سري تكان :داد

 پس ما سرهنگيم خودمون نمي دونستيم!... - 

 شوكا همچنان لبخند مي با و زد سرزندگي خاص كودكانه اش گفت:

 ولي لباستون از لباس جناب سرهنگ خيلي خوشگلتره!... - 

 سرهنگ صاحبخانه سراسيمه وارد خانه و شد محكم سالم نظامي .داد در هم ين لحظه 

 چاكر در خدمت گزاري حاضرم!... - 

 شوكا هيچوقت نديده بود كه سرهنگ به احدي سالم نظامي بدهد از. وحشتي كه در چهره سرهنگ

 افتاده بود جاخورد و دستش را آرام پايين آورد.

 و پاگون سرهنگ با را خوشت كند بر و زمين انداخت.سرهنگ بلند قامت دست انداخت و هر د

 پدرسوحته! تو به من گماشته دادم كه تنكه زنتو بشوره؟برو خودت به را زندان معرفي كن!... - 

 شوكا ديد كه سرهنگ با احنرام عقب گرد كرد و بي هيچ اعتراض يا و سخني از در بيرون

 ت.رفت.سرهنگ بلند قامت به طرف دو گماشته برگش

 پدرسوخته ! ها شما هم بريد پادگان!... زود!زود! - 

 سكوت وهم انگيزي بر كه خانه وآن فضا مسلط شده بود، شوكا را دچار وحشت كرده بود.)) نكنه منو

 انبر داغ بكنه!((

 سرهنگ بلند قامت هنگام خروج از خانه برگشت و نگاهي تيز و تند به شوكا انداخت. شوكا مجددا از

 ستش به را عالمت سالم نظامي باال برد. آن سرهنگ اخمو،لبخندي بر لب آورد.شوكا هم لبخندترس د

 زد... آنها با هم خداحافظي دوستانه اي كرده بودند . عده ي زيادي كه پشت در ايستاده بودند براي عبور

 

٦٥ 

 ش رجعت كرده بودسرهنگ بلند قامت،كوچه باز كردند. شوكا كه دوباره به حالت شادي كودكانه ا

 بدنبال سرهنگ از در خارج شد كه چند قدم باالتر،دستي بازويش را گرفت و بطرف خود كشيد، صاحب

 دست مهندس زنگنه بود.

 ببينم اين وسط تو چيكاره بودي دختر خوشگلم!... ميدوني به كي سالم نظامي دادي؟ -بيا  

 شوكا با غروري تمام پاسخ : داد

 ..جناب سرهنگ!. - 

 بابا مهندس اسكناسي ج از يب بيرون كشيد و جلو چشمان شوكا گرفت. 

 بابا مهندس!... بابا مهندس...! عكسش رو اسكناسه!... - 

 مهندس سر شوكا به را پايش فشرد:

 دختر بامزه من! اسمت رفت تو تاريخ!... - 

 اي مصري اش به نوشهر آمده بودماجرا خيلي زود در نوشهر پيچيد. پادشاه باتفاق وليعهد و همسر زيب

 به تا ماجراي انفجار معدن سنگ نوشهر كه عده را اي كشته و زخمي كرده بود برسد. شاه بعد از بازديد 

 از معدن سنگ و صحبت با مهندسان آلماني و ايراني براي ديدن ساختمان جديد بانك ملي راه مي افتد و 
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 از مي افتد كه مشغول شستوشوي لباسند از او. فرماندار مياز طبقه دوم بانك نگاهش به دو نفر سرب 

 پرسد:

 اين خانه كيست؟ - 

 فرماندار به عرض مي رساند.

 خانه سرهنگ... - 

 و با شاه عصبانيت از ها پله پايين مي آيد و يكسر به خانه سرهنگ مي رود... 

 كه شاه درجه سرهنگي داده و آن مردحاال شوكا قهرمان روز نوشهر شده بود. همه مي دانستند به او 

 خشن و قدرتمند ب را خنده انداخته است. دوستان مهندس هر وقت بخانه مهندس زنگنه مي آمدند از

 شوكا مي خواستند تا خودش تقليد سالم نظامي بكند و صحبتش با را مردي كه صاحب اختيار مطلق بود

 برايشان بازگو نمايد.

 

٦٦ 

 د كه يك شب مهندس زنگنه، خانم جان به را اتاقش فرا خواند.نيمه سال جديد بو

 خان م جان بيا! اينجا بشين باهات حرف دارم! - 

 خانم جان روي غريزه زنانه اش متوجه شد كه هرچه هست مربوط به شوكاست.

 ببين خانم جان! ماموريت من تموم شده، بايد دو هفته ديگه برگردم كرمانشاه. - 

 پلوسانه گفت:خانم جان چا

 انشاء ا ... هرجا هستين سالمت باشين! - 

 مهندس ضمن ابراز تش كر خيلي جدي گفت:

 من مي خوام شوكا با رو خودم ببرم. مي دوني چه قدر بهش دلبستگي دارم تو. كرمانشاه خونه زندگي - 

 شناسنامه مي گيرم، ميدارم، حيفه كه اين بچه با اين استعدادي كه داره هرز بره به! اسم خودم براش 

 فرستمش مدرسه، تا دانشگاه پاش واسادم. شايد يه هم زن بزرگ از ي كار در بياد!

 اما خانم جان تحت هيچ شرايطي حاضر از به دست دادن شوكا نبود او. روز بروز سنگين تر مي به و شد 

 يك خدمتكار و كارگر سربزيري مثل شوكا نياز داشت.

 ندس شما خيلي به دخترم محبت كردين، همه مردم هم شاهدن، اما منم و همين يه بچه.واااهلل آقاي مه - 

 منم ا تو ين وضعيت يه عصاي دست مي خوام!...

 مهندس زنگنه كه طي اين مدت تحقيقاتي درباره خانم جان و شوكا كرده بود و در يك فرصت مناسب

 ت:شناسنامه خانم جان را هم ديده بود با اوقات تلخي گف

 من روراست باشين خانم! شوكا بچه شما نيس! اسمش تو هم شناسنامه تون نيس، مادرش زني ب نام -با  

 خورشيده! نمي دونم زنده س يا مرده؟

 خانم جان با لحن خشي به مقابله بر خاست.

 آقاي مهندس ممكنه شما جاسوسي منو كرده باشين و حرفتون هم درست باشه.ولي من بزرگش - 

 م، من پاش نشستم و خون دل خوردم ،من هرچي داشتم و نداشتم به پاش ريختم!...كرد
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٦٧ 

 مهندس جا از برخاست، كامال عصبي و در تنگنا بود، او مي خواست هر جور شده شوكا به را فرزندي

 قبول كند و خوب مي دانست كه اين زن خشن و بي احساس در آينده چه بالئي سر اين بچه خواهد

 د.)) جامعه از پر بيماران رواني يه،يكيش هم همين خانم جان!((آور

 شوكا پشت در ايستاده بود و گوش مي و داد در همان حال با خداي خوش حرف مي : زد خدايا كاري

 كن بابا مهندس با منو خودش ببره!... از من خانم جان مي ترسم! اون منو دوباره داغ مي !كنه 

 فتگوي زنگنه و خانم جان بود، روي كاغذي نوشت :مهندس صفائي كه شاهد گ

 )) مهندس جان اين از زن اون لكاته هاي هفت خط است، فردا دنبالت يم راه افتد كرمانشاه و جلو فاميل

 و دوست و آشنا هزار جور آبروريزي مي كند...(( 

 در اين يكسال بهمهندس يادداشت را خواند. چند دقيقه اي سكوت كرد، بغض گلويش را مي فشرد. 

 بچه عادت كرده بود،مي خواست به را او فرزندي قبول كند اما حاال متوجه شده بود كه قضيه به آن

 سادگيها هم نيست.

 حاال كه اينطور مي گي حرفي ندارم!... ولي بايد بچه رو بفرستي مدرسه، من هزينه تحصيلش رو مي - 

 ر و استعداد بيسواد بمونه.... دم خدا رو خوش نمي آد دختري با اين شعو

 در اين لحظه مهندس دست به جيب برد و هزار تومان توي دست خانم جان گذاشت. 

 ببين خانم!شهريه مدرسه فقط پنج تومنه! ميفهمي؟اين پول رو بذار بانك الاقل تا كالس ششم با همين - 

 پول درسشو بخونه!...

 ن نمي توانست ظاهر كند جز پول!...هيچ عاملي، خنده بر لبهاي قلوهاي خانم جا

 خدا عمرتون بده آقا مهندس به! شما قول مي دم بچه را بذارم مدرسه! - 

 مهندس پرسيد:

 قول شرف؟ - 

 بله قول شرف! - 

 روز بعد شوكا گريه كنان بدنبال اتومبيل مهندس مي دويد: بابا مهندس! بابا مهندس! با منو خودت ببر!...

 

٦٨ 

 وان كرمانشاهي مستقيم به جلو نگاه مي كرد تا شوكا اشكهاي خداحافظي اش را نبيند او ومهندس ج

 شايد نمي دانست كه شوكا با هم گريه و زاري دارد با دوره خوش زند گي اش وداع مي كند. همينكه

 اتومبيل مهندس در خم راه ناپديد شد، صداي دورگه خانم جان در تلخ ترين آهنگش در گوش شوكا

 پيچيد:

 بسه ديگه دختره نمك نشناس پررو!... اينقدر آبغوره نگير!... خوب منم جاي تو بودم آبغوره مي - 

 كرفتم و جيغ و داد راه مينداختم!... نازكشت رفت باي د هم گريه كني...

 در اينجا خانم جان بصدايش حالتي عصبي و خشن بخشيد و گفت: 
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 م!... بايد كار يادبگيري،كار بكني! نون مفت به كه كسي نميدناين لحظه هرچي ميگم بگو چش -از  

 بخوره و راست راست را بره!... بنظرم اون مهندس مغزش پاره سنگ بر مي داشت، آخه ميشه آدم يه از

 چغله ب چه كوفتي اينقدر خوشش بياد و نازش بكشه!... بايد هرچه زودتر بابا مهندس، بابا مهندسو

 اال هم زود اثاثيه مون رو جمع كن راه بيفتيم.فراموش كني!... ح

 كجا خانم جان؟ - 

 سوال بي سوال! هرچي گفتم بگو چشم و رو حرف منم حرف نزن!-

 خانم جان اما ظاهرا تصميم گرفت برنامه خودش ار براي شوكا بازگو كند:

 گيريم و همون جا مياينجا يكسر مي ريم غازيان، اونجا من دوست و آشنا دارم، يه كاري مي  -از  

 مونيم!...

 خانم جان و شوكا هر كدام در انديشه هاي خود بودند، اولي لبريز از كينه و نفرت نسبت به نژاد انساني

 و دومي از پر ترس و دلهره از رفتار شريران ه خانم جان! شوكا پنج ساله هنوز قادر به تجزيه و تحليل و 

 و هنوز نمي توانست جز واكنش هاي بچگانه، راهي براي نجات ازيافتن داليل نفرت خانم جان نبود 

 فشارهاي بي امان اين زن او به كه مادر هم مي گفت بيابد از. همه بدتر اينكه خانم جان تنها طناب

 وابستگي به او اين حيات بود، اگر لحظه اي خانم جان را در كنار خود نمي ديد وحشت از تنهايي مثل تب

 ناخته تمام بدنش را مي گداخت به او. هركس و هر جايي كه نگاه مي كرد، آشنائي نمي ديد.و لرزي ناش 

 جوجه تنها و بي كسي بود كه حاال بعد از مرگ پدر و جدائي از بابا مهندس، جز خانم جان، احدي را در
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 ه اي عقب مانده ازاين كره زمين نمي شناخت.تنها ، بي ريشه ،بي هويت، جوجه اي گمشده در صحرا، بر

 گله، همه آدمها را بشكل گرگي مي ديد كه قصد جانش را داشتند. هنگاميكه كاميون حامل خانم جان و

 شوكا از رودسر عبور كرد ناگهان دماغ كوچك شوكا، بوي آشنا شنيد. عمو اسماعيل ن! گاه مظلومانه اش

 وميتش آميخته با ترس و لرز مي به شد،كه هميشه وقتي مي خواست از خانم جان درخواستي بكند مظل 

 چهره بي خيال خانم جان دوخت.

 آهاي! چي مي خواهي بگي كه اينطور خودتو به موش مردگي زدي؟ - 

 خانم جان بريم پيش عمو اسماعيل!... - 

 خانم جان خوب مي دانست كه طفل پ در مرده، دنبال دستاويزي مي گردد از تا زير فشارهاي او شانه

 لي كند. دندانهايش از را شدت خشم روي هم فشرد.خا

 مگر خواب عمو اسماعيلتو ببيني!... خيال كردي مي ذارم از چنگ من دربري؟ تا عمر داري تقاص - 

 پدرتو بايد پس بدي، كلفتي منو بكني. اون گور به گور شده با مرگ خودش همه چيزو از من گرفت ،

 و هيچ قيمتي از دست نمي !دمفقط يه كلفت برام گذاشته، تو به ر

 آن زن خيلي خوب مي دانست اگر برادر محمد چشمش به شوكا بيفتد هرطور شده شوكا او از را مي 

 گيرد. خانم جان هرگز فراموش نكرده بود كه خانواده شوهرش بارها محمد به را دليل ازدواج او با

 ود:سرزنش مي كردند و يكبار اسماعيل سربرادرش داد كشيده ب
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 اين زنيكه به را چه جراتي آورديش رودسر؟ خيال مي كني مردم كور و كرند و نمي فهمند خانوم چه - 

 سابقه درخشاني تو رشت داره!... پاشو تو خونه من بذاره قلم پاشو خرد مي كنم!

 ازيانخانم جان و شوكا اجبارا در رشت از پشت كاميون پياده شدند از تا آنجا راه خود به را سوي غ

 ادامه دهند.خانم جان در رشت چادر سپيد خالداري كه روي سر كشيده بود پايين تر كشيده بود تا

 دوست و آشنائي را او نبينند. در سه چهار سالي از كه رشت رفته بود چهره شهر باز هم دگرگون نشان

 اي پذيرايي از مهمانانمي .داد سبزه ميدان، عمارت شهرداري،يك سينماي بزرگ، مهمانخانه اي كه بر 

 ثروتمند بنا شده بود و ازدياد جمعيت، توجهش را جلب كرد. اما رشت با آن زنان فريبا ديگر جايي

 براي او به كه انباني گوشت و پيه مبدل شده بود نداشت. روزي از كه آن شهر رفت،زني خوش سيما و 
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 ن و آسمان فخر مي فروخت. اما حاال زني بود چاق وخوش اندام اب و كلي هواخواه بود، كه طبقه به زمي

 سنگين با دو سه غبغب زير چانه و چهره اي پف كرده و خشن كه آدمهاي معمولي هم نيم نگاهي او به

 نمي انداختند.

 خانم جان بسرعت اتومبيل كرايه اي پيدا كرد، بقيه اثاثيه اش را توي صندوق عقب گذاشت به و سمت

 تاد با او. كوچه و ها خيابانها و گذرگاههاي قديم و جديد غازيان و بندر پهلوي از نوجوانيغازيان راه اف

 آشنا بود و يكي دو فاميل و اشنا هم داشت كه مي توانست از آنها براي يافتن كار و مسكن ياري

 مدتهابطلبد.بمحض ورود با كمك يكي از آشنايانش، خانه كوچكي نزديك ساحل غاريان اجاره كرد كه 

 خالي و متروكه مانده بود. اين خانه با دو خانه چوبي ديگر مجموعا در يك زمين بزرگ ساخته شده و

 متعلق به يك مالك بود و بين اين سه خانه هيچ حصار و مرز و بندي وجود نداشت. روزها صداي

 نواختي سرمي دادند.برخورد امواج با ساحل شنيده مي شد اما شبها امواج رب سكنه ساحلي، آوازهاي يك

 روز بعد خانم جان به شوكا ماموريت داد كه تمام خانه را گردگيري كرده و جارو بزند و خود بدون

 اينكه مقصد خود به را شوكا بگويد يا برايش غذائي تهيه كند خانه را ترك كرد. حوالي عصر بود كه

 خانم جان با تا دو )) دار (( حصير ب افي به خانه بازگشت.

 شوكا كه گرسنه مانده بود خيره خيره را او مي كاويد.

 چيه؟ داري با چشات منو مي خوري؟ - 

 گرسنه م خان جان!... - 

 كوفت بخوري! شكم نيست كه تغاره! - 

 خانم جان از ديشب تا حاال چيزي نخوردم!... - 

 زمين بغلتد! خانم جان با مشت چنان به سينا شوكا كوبيد كه نزديك بود از پشت بر سر

 البد خيال كردي منم بابا مهندسم؟ كور خوندي! اون ممه رو لولو برد تو! برام حصيربافي مي كني، منم - 

 بهت غذا مي دم...

 شوكا چيزي از حصيربافي نمي دانست و براي اولين بار بود از كه حصيربافي مي شنيد. حاال چطور شده

 ت كه چيزي از آن نمي داند.كه غذا خوردنش وابسته به حرفه يا اس 
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 خانوم جان ما! كه خيلي پول داريم!... - 

 خانم جان دوباره ژست حمله گرفت و شوكا از ترس چند قدم به عقب برداشت...

 پدرسوخته! حاال برام زبون دراز هم شده!... پول داريم كه داريم!اون پول مال مدرسه رفتنه مگه از بابا - 

 ؟مهندست نشنيدي

 شوكا س كوت كرد، نااميدانه روي زمين نشست. خانم جان از كيسه اش نصف نان و يك خيار پالسيده

 بيرون كشيد.

 كوفت !كن - 

 كارگاه كوچك حصيربافي خانم جان خيلي زود راه افتاد او. اين حرفه را خوب مي دانست، سبك كارش

 و مشت و لگد ن و اسزا به شوكا ياد داد كهبيشتر مورد پسند خانمهاي شهري بود به او. ضرب و زور 

 گيس هاي حصير را ببافد به كه آن مي گفتند)) چهل((

 زندگي خانم جان وشوكا در آن منطقه پرت افتاده از مركز شهر بسيار خسته كننده و كسالت بار بود. در

 مغازه هاي تازه و غازيان، مخصوصا بندر پهلوي، مثل بقيه شهرهاي شمالي، كارهاي ساختماني، ايجاد

 سرويس هاي حمل ونقل رونق گرفته بود اما در حاشيه شهرها، هنوز نوآوري جايي نداشت. زندگي و

 حتي نوع خانه و ها پوشاك مردم كوچك ترين تغييري نكرده بود.فقر مفرط، همسايگان از را هم دور

 اني بپذيرد، خانم جان هم اصالكرده بود. هيچكس بيشتر از آنچه مي خورد و مي پوشيد نداشت تا مهم

 حال و حوصله معاشرت نداشت و دلش هم نمي خواست شوكا با همسايگان روابطي بهم بزند: )) مي

 ترسم چشم و گوش ورپريده باز بشه از من بدزدنش!...((

 شوكا اين نوع زندگي را دوست نداشت، به روزهايي فكر مي كرد كه در نوشهر و خانه بابا مهندس، به

 هرجا دلش مي خواست سرك مي كشيد با و همه بگو بخند داشت.تنها لحظات دوست داشتني زندگي

 شوكا زماني بود كه خانم جان براي فروش حصيرها به مركز غازيان يا بندر پهلوي مي رفت او و فرصت

 حب اين خانهمناسبي مي يافت كه پس از طي كيلومتري با راه ساكنان اولين خانه اعياني همبازي شود.صا

 و زن مرد نسبتا ج واني بودند كه مرد كت و شلوار مي پوشيد و زن هم مثل خانمهاي شهري خودش را  
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 راه مي برد.آنها تا دو دختر هم داشتند.ماهرخ نه ساله وتهمينه هفت ساله. اين دو دختر خيلي زود شوكا 

 انه اي سري به كومه خانم جان زده و حصيري ه از مپنج سال و نيمه راببازي گرفتند، خانم خانه به كه به

 او خريده بود مي دانست كه شوكا دچار كم غذائي است و اغلب در غياب خانم جان برايش بشقاب 

 غذائي مي گذاشت: بخور عزيزم! بخور قوت بگيري!...

 ند بوييكروز كه خانم جان و شوكا در كارگاه كوچك حصيربافي خود در سكوت مشغول كار بود

 سوختگي غذا بلند .شد خانم جان بيني گوشت آ لودش با را و سر صدا باال كشيد به و شوكا تشر :زد

 برو ببين سر غذامون چي اومده؟ بوي سوختگي مي آد!... - 
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 شوكا نه تنها در حصيربافي به خانم جان كمك مي كرد بلكه در نظافت و ظرفشوئي و غذاپزي هم

 ن سه كومه فقيرانه، با سنگ و آجر هر كدام اجاقي براي آشپزي ساخته بودند.مسئول بود. ساكنان آ

 بسوي اجاق دويد، دود از ديگ پال بلند شده بود. قلبش از ترس داشت مي ايستاد...

 خانم جان پال سوخت!... - 

 ر وسطخانم جان دار حصيربافي را برداشت و چنان محكم به ساعد شوكا كوبيد كه شوكا گلوله و شد د

 حياط بيهوش بر زمين غلطيد. دو زن همسايه از كه زور بي كاري نشسته و پرحرفي مي كردند بطرف

 شوكا دويدند:

 خانم جان ! بچه را كشتي!بچه مرد! - 

 خانم جان سري تكان :داد

 را شما بخدا لوسش نكنين! خودشو به موش مردگي زده! بادمجون بد آفت نداره! - 

 سطل آبي روي و سر كله شوكا پاشيد، شوكا چشم باز كرد با و هجوم مجدد درد، جيغ و يكي از خانم ها

 دادش به هوا رفت. خانم همسايه بقصد معاينه روي دست شوكا خم :شد

 خدايا! دست بچه ورم كرده! بايد ببريمش دكتر!... شايد هم دستش شكسته باشه! - 

 دكتر يا پيش شكسته بند محل ببرند اما خانم جان زير بارهر دو خانم اصرار مي كردند تا شوكا به را  

 نمي رفت. مرتبا از شدت غيظ و نفرت، غبغبش را روي استخوان تر قوه اش مي فشرد و مي گفت:

 ورمش مي خوابه! اين توله سگ كه من مي شناسمش مردني نيس!... - 
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 ق بچه هايش بديدن شوكا آمد. دست بچه رافردا مادر تهمينه و ماهرخ از ماجرا خبردار و شد باتفا

 گرفت، معاينه كرد، و بعد خانم جان را راضي دكر كه الاقل هر روز را او پيش بچه ها بفرستد تا دستش

 با را روغن و زردچوبه ماساژ دهد. اين زن زبان چرب و نرمي داشت و توانست بعد از دو سه ماه آمد و 

 جان را او راضي كند كه شوكا به را مكتب خانه بفرستد. رفت و آوردن هدايايي براي خانم

 ببين خانم جان! زمستون كه بياد و ارد شش سالگي مي شه، سال ديگه بايد بره مدرسه، خوب بذار - 

 همين مكتب خونه نزديك، خودشو برا مدرسه رفتن آماده كنه!...

 شرايطي نه چندان مناسب فعاليتي آنروزها هنوز در كنار مدارس جديد، مكتب خانه هاي قديمي در

 داشتند. اگرچه هرروز صحبت از اين بود كه بزودي دولت در مكتب خ را ها انه خواهد بست و مردم هم

 در برابر مدارس جديد حاضر نبودند بچه هاي خود به را مكتب خانه بفرستند اما چون هنوز تاسيس 

 ود، بيشتر خانواده از ها مكتب خانه به عنوان پيشكودكستانها در شهرهاي درجه دوم و سوم مرسوم نب

 دبستاني و كودكستان استفاده مي كردند.

 خانم جان بز حمت راضي شد كه هفته اي سه روز صبحها شوكا به را مكتب خانه بفرستد بشرط اينكه

 بمحض بازگشت به خانه ،هم به رفت و روب خانه و آشپزي و ظرفشوئي برسد و )) هم چهل((

 افد.شوكا كه رفتن به مكتب خانه را زنگ تفريحي براي خود مي دانست همه شرايط طاقت فرسايبب

 خانم جان را پذيرفت و روانه مكتب خانه . شد گرچه مالي مكتب خانه از عالقه شوكا به خواندن و نوشتن
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 را بر هم دوش اوو فراز از فشارهاي خانم جان در خانه آگاه شده بود و بار سنگين نظافت مكتب خانه  

 گذاشته بود. در حقيقت شوكا بخاطر هفته اي سه روز زنگ تفريح، دو برابر سهم روزانه خود سختي و

 مشقت مي كشيد. عزيز دردانه بابا مهندس حاال تا دو ارباب سنگدل پيدا كرده بود. خانم جان و مالي

 همينه و ماهرخ بود كه يكماه تماممكتب خانه! تنها دلخوشي شوكا حمايتهاي آشكار و پنهان مادر ت

 ساعدش با را زرده تخم مرغ و زرد چوبه و روغن ماساژ تا داد بتدريج ذست كوچكش بحالت عادي

 بازگشت.

 اسفند ماه كه رسيد، شوكا شش ساله شد. اندكي قد كشيده بود و دو تا سه پيراهن چيتي كه داشت

 ا مي پوشيد به و مكتب خانه مي رفت از. اوايل اسفند ماهبرايش تنگ شده بود ولي بهر زحمتي بود آنها ر
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 آن سال، باران هاي بهاري تمام سواحل شمال را در زير چتر خيس خ ود گرفته بود. گاه تا سه پنج روز 

 يكسره باران مي باريد، دو روزي هوا اندكي آفتابي مي و شد دوباره باران بشكل سيالب هاي خطرناك

 اد. در چنين شرايطي يك روز صبح خانم جان به شوكا گفت:راه مي افت 

 اين هفته نمي به ري مكتب خونه! - 

 چشمهاي شوكا گرد و شد دلش به هراس افتاد.

 چرا خانم جان؟ مال باهام دعوا ميكنه! - 

 ..مي خوام بريم ارده جان دنبال طلبم!... و كار كاسبي خوب نيس، بايد هرطور شده طلبمو بگيرم. - 

 راه گريزي از اراده ناگهاني خانم جان نبود، صبح زود، خانم جان چون اردكي چاق و و چله پيه گرفته در 

 جلو و شوكا شبيه جوجه اردكي سرمازد و ه تكيده در پشت سرش به راه افتاد. در آن زمان بخشي از

 را بكار مي برد. شوكا نميمناطق آستارا را )) ارده جان (( مي گفتند و خانم جان هم همين اصطالح 

 دانست هدف خانم جان كجاست؟ چقدر راه است، با كاميون و اتومبيل مي روند يا پياده، چند روز

 سفرشان طول مي كشد. سوال ك ردن همان و فحش و ناسزا شنيدن همان!

 كه باران هاي بهاري سيل آسا و يكنواخت مي باريد. خانم جان پالتو كهنه و مندرس قرمز رنگي

 يادگاري پدر شوكا بود و بشدت برايش تنگ شده بود بزور و ضرب به تنش كشيد. شوكا غير از اين

 پالتو مندرس، لباس گرم ديگري نداشت و در بهار شمال ا يران، همينكه باراني مي زد، هوا مخصوصا

 براي كودكان زمستاني مي .شد

 ردازد و براي رسيدن به ارده جان، از يك جادهخانم جان حتي نمي خواست كرايه كاميون و سواري بپ

 جنگلي و باتالقي ميان بر استفاده مي كرد. خودش آنقدر چربي و پيه گرفته بود كه اگر چهل و هشت

 ساعت هم غذا ن مي خورد، و كم كسري نمي آورد. شوكا به هم درك از كه گرسنگي بميرد! در تمام

 گهان از پشت بوته اي بلند يا برآمدگي زمين جنگلي، گاوي ماغمسير، بندرت عابري مي ديدند، گاهي نا

 مي كشيد و بيرون مي جست و شوكا تا را مرز مرگ مي ترسانيد. زمين از پر و گل و الي اغلب ،كفشهاي 

 بن دي شوكا كه مناسب راه رفتن در جنگل و جلگه نبود از پر آب مي و شد سرماي آب، مخصوصا وقتي

 شد اشكش را در مي اورد. خانم جان با آن هيكل تنومند خيلي خوب راه مي رفت، با سوز همراه مي 
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٧٥ 

 گامهاي بلندي برمي داشت و حتي براي يكبار هم فكر نمي كرد كه همسفر شش ساله اش نمي تواند

 پابپايش را او همراهي كند. ساعت از دو بعد از ظهر گذشته بود كه خانم جان براي ده دقيقه اي توقف

 كرد تا ناهارش را بخورد، شوكا خيس از باران و لرزان از سرما ناگهان زد زير گريه...

 چه مرگته؟ - 

 خسته ! م ديگه نمي تونم بيام. - 

 خانم جان خيلي خونسرد گفت:

 خوب!همين ب جا مون! - 

 مطلق چه ميپيشنهاد خانم جان يك نوع پيشنهاد خودكشي بود. شوكا در آن جنگل انبوه و آن سكوت 

 توانست بكند؟ خانم جان راه افتاد او و چون مي ترسيد گريه اش خانم جان را بيشتر عصبي كند، آرام

 آرام اشك مي ريخت. اغلب سكندري مي خورد، بر شيار جدولي يا در عمق جدولي سراز سر مي و شد

 مله ور شود، گريه كناندوباره برمي خاست از و ترس اينكه گرگي يا حيوان خطرناك ديگري او به ح

 دنبال خانم جان مي دويد.

 هوا داشت تاريك مي نه شد، دهي نه ، آدمي، نه فريادرسي!... خانم جان فيلي بود نه كه و باد باران روي 

 تنه غول پيكرش اثر داشت نه و خستگي راه مي شناخت نه و خيال توقف!سرانجام به رودخانه اي

 آبش باال آمده و سرعت حركتش ترس انگيز بود. خانم جان پاهايش را ميانرسيدند بر كه اثر بارندگي 

 آب رودخانه گذاشت و بي آنكه سر برگرداند يا كوچك ترين نگراني از غرق شدن شوكا بخود راه

 بدهد، با صداي دورگه و خشني گفت:

 پشت سرم بيا ... - 

 شوكا زد زير گريه:

 !...خانم جان! مي ترسم آب منو ببره - 

 خدا كنه ببره از! شرت خالص مي شم!... - 

 سنگدلي و ستمگري اين زن، شوكا را بيشتر بوحشت انداخت. خانم جان به وسط رودخانه رسيده بود اما

 شوكا هنوز بالتكليف از پر و ترس غرق شدن، اين و پا پا آن ك مي رد، هوا هم لحظه به لحظه تاريكتر مي

 

٧٦ 

 سراسر آسمان را پوشانده بود بر شدت تاريكي مي افزود و همين موضوع بيشتر را او . شد ابر غليظي كه

 مي ترسانيد. چند بار فرياد : زد خانم جان!... خانم جان! 

 نه اما گوش خانم جان استمدادش را مي شنيد نه و غرش رودخانه سيالبي مي گذاشت فريادش به را 

 گوش آن زن سنگدل برساند...

 به وسط رودخانه رسيده بود اما شوكا هنوز بالتكليف از پر و ترس غرق شدن، اين و پا پا آن خانم جان

 مي كرد، هوا هم لحظه به لحظه تاريكتر مي . شد ابر غليظي كه سراسر آسمان را پوشانده بود بر شدت 
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 جان!... خانم جان!تاريكي مي افزود و همين موضوع بيشتر را او مي ترسانيد. چند بار فرياد : زد خانم 

 نه اما گوش خانم جان استمدادش را مي شنيد نه و غرش رودخانه سيالبي مي گذاشت فريادش به را 

 گوش آن زن سنگدل برساند...

 دخترك بي تاب و ترسان و يخ كرده نگاهي به جنگل پشت و سر نگاهي به رودخانه مي افكند. هر دو

 و جا ديگري رونده و غرش كنان، را او در ميان گرفته بودند.نميچون دو ديو، يكي ايستاده و ساكت بر 

 دانست چه كند؟به كجا پناه ببرد، چه كسي به فريادش مي رسد؟ تنها كاري كه كرد از ترس خودش را

 دمرو و روي قلوه سنگهاي ساحل انداخت، تا هيج جارا نبيند. نوعي تسليم در برابر مرگ! بي انكه خود

 را بداند نه. حامي نه و رهگذر دلسوزي! تنها چشم آسمان بود كه براي غريبي و معناي اين حركت

 تنهائي اين كودك يكريز مي باريد... صداي سم اسبي بر كه قلوه سنگها مي خورد شوكا از را جا پراند...

 دمردي روستائي سوار بر اسب داشت او به نزديك مي . شد وحشت وهراس از مرگ، داندانهايش را كلي

 كرده بود. آيا مرد روستائي بر را او ترك اسب خود به آنسوي آب مي برد؟... روستائي اسب سوار قدم

 قدم او به نزديك شد. شوكا هر دو دست يخ زده اش را مشت كرده و زير چانه اش فشار مي و داد

 ميم گيري اشچشم از آن مرد برنمي داشت. در ترديد بود، كمك بخواهد يا نه؟ترس، مغز و قدرت تص

 را فلج كرده بود. نكند اين مرد اسب سوار همان ديوي باشد گه بچه را ها مي دزد و مي خورد!... مرد 

 روستائي كوچكترين توجهي به آن كودك سرگردان نداشت، چه كسي مي توانست بفهمد از او چرا آن

 اده است؟شايد هم فكر مي كردبچه درمانده و سرگردان لب رودخانه، نمي پرسد كه براي چه آنجا ايست

 

٧٧ 

 اين بچه براي بازي به كنار رودخانه آمده است. اسب و سواركارش از كنار شوكا گذشتند، اسب دو

 دستش را داخل اب گذاشت، شوكا به پشت سر نگاه كرد كه تاريكتر و هول انگيزتر شده بود. مطمئنا او

 ور از رودخانه مي تواند به دم اسب بچسبد از و آبهرگز به اين موضوع فكر نكرده دبو كه براي عب

 بگذرد! سوار كار اسب او به هم چنين چيزي نگفت، نداي غيبي هم در گوشش نجوا نكيد، اما بي اختيار

 شايد به هم فرمان غريزه حفظ حيات دستش به را دم اسب گرفت و وارد آب . شد در آن لحظاتي از كه

 ه فكر كرد كه ممكن است اسب او به لگدي بزند، نه سواركار با را اوآب مي گذشت ا به نه ين مسئل

 شالقش از اسب جدا سازد نه و امكان داشت رودخانه، چون رودخانه نيل براي عبورش كوچه اي باز

 كند. همچنانكه با موسي و قومش چنين كرد. هرچه بود اسب نجابتي شگفت انگيز از خود نشان و داد

 اليمت را او همراهي كرد. وفتي به ساحل رسيد، همانگونه كه بي اختيار دم اسب رارودخانه نيز با م

 گرفته بود، بي هيچگونه درنگي دم اسب را رها كرد و سپس مانند بچه گرازي به دنبال مادرش شروع

 به دويدن كرد. 

 ه شوسه . شد شوكا خانم جان نيز همچنان گراز و بي نگاهي به چپ و راست، از كنار شالي زار وارد جاد

 هم بدنبالش از. فاصله اي نه چندان دور نور چراغ حكايت از زندگي مي كرد. تاريكي نمي گذاشت 

 مسافران ساكت جاده پيشاپيش بدانند كه اين چراغ بر سر در خانه اي آويزان شده يا متعلق به كسي

 است؟اما از بخت شوكا، قهوه خانه اي بود كوچك بر سر جاده.
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 خانم جان! من گشنمه! من خسته !م - 

 شايد شوكا مي خواست به بهانه گرسنگي خانم جان را كه بي امان و يكسره مي رفت مجبور به توقف

 كند.خانم جان در هنر داد كشيدن استاد بود.

 كوفت بخوري بچه!... - 

 اد، شوكا ود بهولي ظاهرا خودش هم گرسنه بود. وارد قهوه خانه شدند و خانم جان سفارش غذا د

 مردي كه تنها ساكن قهوه خانه بودند نگاهي انداخت.آنها هم مثل آن مرد سواركار در سكوت نفس مي

 كشيدند و همين موضوع شوكا را بيشتر مي ترساند. خودش به را خانم جان فشرد... وقتي دو عدد نان و

 ران خورده شوكا به لرزه افتاد. دو عدد تخم مرغ پخته براي خانم جان آوردند تازه تن خيس و با 

 

٧٨ 

 دندانهايش بهم مي خورد و صداي بلند و نامفهومي از ميان دولبش شنيده مي . شد يكي از آن دو مرد در

 سكوت به سوي شوكا آمد، دستش را گرفت به را او و كنار بخاري هيزمي قهوه خانه برد جلو آتش

 وردن نان و تخم مرغ براي شوكا دلچسب تر بود. خون بهنشاند. گرماي بخاري هيزمي هزار از بار خ

 نرمي در رگهاي شوكا به گردش درآمد و همزمان درد خستگي او بر آشكار مي شد، فشار درد پاهايش

 چنان شديد بود به را او كه گريه انداخت.

 خانم جان سرش داد كشيد:

 ديگه چه مرگته!... بيا غذا كوفت كن!... - 

 رد قهوه چي، در سكوت طشت بزرگي آورد ، آب كتري دود زده اي كه روي بخاري هيزمييكي از دو م

 بود توي طشت خالي كرد و جلو شوكا گذاشت و شروع به ماساژ پاهايش كرد. آن قهوه چي خوب مي

 دانست كه در مراحل اوليه سرمازدگي و خستگي، بهترين درمان، ماساژ با آب گرم است.قهوه چي دوم

 خانم جان گفت: به رو 

 خانوم! شما بايد شب همين جا بمونين، وگرنه اين بچه مي ميره!... - 

 جهنم كه مرد! من بايد همين امشب برم ارده جان. -به  

 شما مي تونين برين ولي اين بچه !نه صبح برگردين با خودتون ببرين!... - 

 ، شوكا در دستهاي آن مرد قهوه چي شفاخانم جان ناچار سكوت كرد. هر دو شب را در همانجا ماندند

 يافت، چون اركن بخاري خوابيده بود صبح لباسها به تنش خشك شده بود.هنگان خداحافظي نگاه

 حقشناسانه شوكا به چهره ساكت آن قهوه از چي هر سپاسي سخنگو تر بود.

 خانم جان! چرا اون مرده اصال حرفي نمي زد؟... - 

 ..خفه خون! الل بود!. - 

 صبحگاه باران قطع شده بود، لطافت هوا در كنار شاليزار و ها بيشه ها موج مي انداخت و روح زندگي را

 در ميليونها حشره و خزنده زنده مي كرد از. هر طرف راه افتاده بودند،زير پاي شوكا قورباغه با ها 

 ند او. مثل هر كودك ديگري در آنجهيدن هاي ناگهاني، اول را او مي ترسانيد و بعد به خنده مي انداخت

 لحظه با طبيعت يكي شده بود.
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٧٩ 

 س ه چهار كيلومتر راه رفتند به تا دهكده كوچكي رسيدند.خانم جان در چوبي يكي از خانه را ها زد، زني

 با شليته و پيراهن كوتاه را در برويشان باز كرد.خانم جان او با آشنا بود. 

 پيش تو امانت، من برم ده باال، عصري برمي گردم.فاطمه جان!اين بچه  - 

 خانم جان رفت و عصر همان زرو برگشت.شب را در همان خانه ماندند و فردا صبح، از بخت شوكا بود

 كه كاميوني رسيد و آنها را مستقيما به غازيان برگرداند و گرنه خانم جان را او باز هم پياده بر مي 

 گرداند.

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

 بهار و تابستان زندگي شوكا در كتاب خاطرات نا نوشته اش گذشت.) خدايا شكرت كه ديگه اينارو

 توضيح نداده...!!!!( ، حاال دختري شده بود شش سال و نيمه، اما از چه نظر بهره هوش و از چه نظر رشد

 بااليش شكفته بنظر مي رسيد عوامل بلوغ جسماني،جسماني بنظر دختري هشت ساله مي آمد. و قد 

 بسرعت در و تن بدن نازك و نرمش ظاهر .شد نوعي لطافت محض بود با و آنهمه رنج و آزار و خستگي

 از انجام وظايف روزانه اي نه كه پايان مي گرفت نه و متوقف مي . شد هر روز وظيفه تازه بر اي دوشش 

 را انجام مي _خانه خانم جان و خانه مالي مكتب خانه _وزمره دو خانه را افزون مي شد، حاال كارهاي ر

 داد، بايد دو ساعتي از شب كه پلكهاي سرخ و متورم خانم جان بحكم خواب بر هم مي افتاد، زير نور

 فانوس نفتي به نوشتن مشق مشغول مي شد اغلب با هم و داد فرياد و لنگه كفش خانم جان ناچار به قطع

 يناتش مي : شدتمر

 )) چقدر پول نفت بدم تو كه سگ توله مشقتو بنويسي!... خيال مي كني اگه با سود ب شي ملكه مملكت مي

 شي؟نه جونم! كور خوندي؟ به كي امثال تو اجازه مي ده سري توي سرها دربياري؟...((

 خانم جان دشمن تحصيالت بود مخصوصا را آن براي شوكا سم هالهل مي دانست.

 سواد و كتاب نداري مي خواي يه و سر گردن از بچه هاي ديگه باالتر بپري واي بحال روزي كه - 

 تصديق كالس شش بگيري، از نشستن رو تخت پادشاهي يك قدم كوتاه نم آيي!

 

٨١ 

 شب و روز شوكا با چاشني هميشگي نيش و كنايه و انبر داغ مي گذشت و شوكا با آن مالحت ذاتي،

 م نواز پيكره اش،نرماي خوي و خلق اينهمه خشونت را تحمل مي كرد و دم نمي زد!...تناسب چش

 كسي نمي دانست در ذهن اين دخت ر بچه تنها چه مي گذرد؟...براي آينده اش دنبال چه نوع زندگي

 است!... چه آرزوهائي در زير كاسه سرش مي چرخد؟...

 وبت لزج وحشتناك هميشگي سواحل درياي مازندرانيك روز پاييزي بود.هواي نه سرد نه و گرم، رط

 بحداقل رسيده بود. شوكا در كنار دار حصيربافي مشغول گيس بافي بود هك خانم جان با زدن چند تا تك

 سرفه، سينه اش را صاف كرد. در اينگونه مواقع، شوكا مي دانست كه خانم جان مي خواهد دستور تازه

 ...اي صادر كند. گوش بفرمان شد 
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 بيبين دختر! فردا صبح ، مي ري پيش كبري خانم! هفته پيش يه بار بردمت خونه شون! - 

 آره خانوم جان، خونه شون ديا را گرفتم.چيكارم داره؟... - 

 خانم جان همانطور كه انگشتانش به بافت حصير مشغول بود و بي آنكه سرش را بلند كند ادامه :داد

 !مي ري براش كار مي كني - 

 چه كاري خانم جان؟خونه شو جارو كنم؟ ظرفهاشو بشورم؟ - 

 نمي دونم باال خره يه كاري بهت مي ! ده مزدش هم خوبه! من ديگه نمي ت ونم جورتو بكشم! همين - 

 هفته پيش دو تومن دادم يه كفش برات خريدم. مگه من رو گنج نشستم...

 به داده بود اشاره كند اما بالفاصله دهنش را بست او.شوكا خواست به هزار توماني كه بابا مهندس او 

 ديگر خيلي خوب مي دانست اشاره به آن هزار تومان مهندس همان و كتك خوردن همان!

 چشم خانوم جان!... - 

 صبح زود وقتي ظرفها را شست پيراهنش را پوشيد كه راه بيفتد.خانم جان صدايش كرد:

 اين چيه؟ عين گداها مي موني!اون پيراهن را نو بپوش!  -!نه 

 شوكا متعجب برجا ماند. اين اولين بار بود كه خانم جان او از مي خواست لباس نو بپوشد از و خانه خارج

 شود در حاليكه در گذشته بايد هزار بار منت خانم جان را مي كشيد تا اجازه استفاده از پيراهن يا كفش

 نو صادر شود. 

 

٨٠ 

 محله باالتر،نزديك خيابان و توي يك خانه كوچك دو طبقه زندگي مي كرد. هر طبقهكبرا خانم يك 

 خانه يك اتاق داشت و يك نشيمن. كبرا هميشه در همان طبقه اول زندگي مي كرد . شوكا نمي دانست

 كبرا شغلش چيست؟ درآمدش از كجاست؟ شوهرش كيست؟بچه اي هم دارد يا نه؟ اما روي هم رفته

 خيلي از خانم جان بهتر بود و بهتر هم روزها و شبهايش را مي گذراند. زني بود ريزنقش، بازندگي اش 

 موهاي خاكستري رنگ، هميشه دستمالي بسر مي بست و پيراهن گلدار مي پوش و يد در آن و سن سال

 سرخاب سفيداب مي ماليد. كبرا نگاه تحقيرآميزي به سراپاي شوكا انداخت.

 اسيه كه تنت كرده ن؟... نمي شد خانم جان دست از خسيس بازي برداره!...اين چه جور لب - 

 شوكا متعجب بود. چرا امروز خانم جان و كبرا درباره و سر وضع و لباسش سخت مي گيرند! مگر چه

 آ در و سن سال»اتفاقي افتاده كه لباس او براي هر دوشان اينقدر مهم جلوه مي كند اما مثل هر دختري 

 ينكه مي خواهند او لباس قشنگتري بپوشد، خوشحال اما شد جوابي نداشت به كه كبرا خانم بدهد.از ا 

 آن روز شوكا تا غروب به كار نظافت خانه پرداخت، كبرا خان غذاي مفصلي در بشقابش كشيد كه مدتها 

 ديد كه هر بود اينقدر سير و راضي از سر سفره بلند نشده بود.شوكا ضمن انجام كارهاي خانه، مي

 دوساعتي و زن مردي مي آيند، به طبقه دوم ساختمان مي روند و بعد از ساعتي برمي گردند به طبقه

 پايين، با كبرا خانم خوش و بشي مي كنند، اسكناسي روي طاقچه گ مي ذارند از و خانه خارج مي شوند. ))

 ين پولي براي كبرا خانم مي گذارند و ميآنها در آن باال چه مي كنند و چرا بعد از بازگشت به طبقه پاي

 روند؟... (( بعضي از زنان و مرداني كه بخانه كبرا خانم مي آمدند، بسيار بد دهن بودند و كلماتي زشت و
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 زننده بر زبان مي راندند كه شوك از ا شرم قرمز مي و شد بعضيها كمتر حرف مي زدند و خيلي شتاب و

 و مي رفتند كه انگار از چيزي مي ترسند. يكبار با هم اشاره يكي از عجله داشتند و طوري مي آمدند

 آنان، شوكا مامور شد كه برود از درز در چوبي خانه، بيرون را نگاه كند و اگر كسي پشت در ايستاده

 بود بالفاصله كبرا خانم را خبر كند. شب هنگام در بازگشت بخانه، خانم جان سواالتي او از مي كرد كه

 رش عجيب و غير عادي مي آمد او. نمي توانست مفهوم رفتار تازه خانم جان را درك كند اما اين رابنظ

 مي توانست حدس بزند كه خانم جان مي خواهد از كارهاي او در خانه كبرا خانم سردرآورد. 

 

٨١ 

 آماده مي فروختندحصب فردا كبرا خانم در نهايت دست و دلبازي شوكا به را مغازه اي برد كه لباسهاي  

 و برايش پيراهني خريد كه خيلي كوتاهتر از پيراهن و او همه همسن و ساالنش بود... 

 كبرا خانم!... اين پيرهن خيلي كوتاهه! خانم جان بدش مي آد بپوشم! باهام دعوا مي .كنه - 

 كبرا خنده تمسخر آميزي و زد گفت:

 ا و جلو خان جان بپوشي، صبح كه مي آئي خونه من مي پوشي،حاال الزم نكرده اين پيرهنتو تو كوچه ي - 

 شب هم كه برمي گردي پيش خانم جان، درش مي آري...

 شوكا شش سال و نيمه نمي دانست اين چه پيراهني است كه فقط مي تواند در خانه كبرا بپوشد. مگر چه

 لباس قشنگي شده كه خيلي به هم عيبي دارد كه توي كوچه هم بپوشد تا بچه ها ببينند او كه هم صاحب

 او مي آيد. 

 پيدا كردن پاسخي براي اين سوال، برايش مسئله اي نبود، بعد از مدتها شنيدن فحش و كتك خوردن از

 خانم جان، حاال زني در زندگي اش حاضر شده كه برايش لباس نو خ مي رد، غذاي خوشمزه و چرب و

 كت چوبي مي نشاند و مثل اينكه دارد عروسك بازي مي كند،نرم او به مي خوراند، را او روي نيم

 صورتش را رنگ مي ، زند سرش را شانه مي كند و گاهي هم كمي گالب به سينه اش مي زند... از و همه

 مهمتر او از نمي خواهد كه دائماً دست به جارو به نظافت و شستوشوي خانه بپردازد... روز سومي بود كه

 مد، سرحال و سرزنده وارد خانه .شد كبرا سيني صبحانه را جلوي رويش گذاشت، كره وبخانه كبرا مي آ

 عسل و كلوچه: )) خوب بخور چون امروز باهات كار دارم...((

 چه كاري كبرا خانم؟ - 

 خوب گوشاتو باز كن ببين چي مي گم دختر از! امروز ك ارت اينه كه وقتي مهمونام ميرن اتاق طبقه باال، - 

 از تو اون درختي كه روبرو پنجره طبقه باالس بري و باال ببيني آنها توي اتاق چيكار مي كنن و بعدش 

 بيا هم برام تعريف .كن 

 شوكا هاج و واج، به دستو رات كبرا گوش مي داد.)) اينجا همه چيزش با خانه هاي ديگران فرق

 مگر اين و زن مردها توي اون اتاق چه مي دارد.اين د يگر چه جور شغلي است به كه من داده اند؟...

 كنند كه من بايد با چشمان باز ببينم و براي كبرا خانم تعريف كنم؟((
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 به درخت نگاه كرد، زير درخت يك نردبان گذاشته شده بود او كه مي توانست از آن باال برود و 

 ها كه نسبتا كلفت بود بنشيند و داخلخودش به را شاخ و برگ درخت برساند و آنجا روي يكي از شاخه 

 را تماشا كند. درختي او كه بايد از آن باال مي رفت يك درخت نارون بود و شاخ و برگش آنقدر پيچيده 

 پر و بود كه اگر هم مهمانان كبرا خانم از پنجره به حياط نگاه مي كردند، نمي توانستند را او ببينند، ك برا 

 تو هم ديدند بگو كه داري بازي مي كني! خانم او به گفت اگر را

 طولي نكشيد كه يك و زن مرد جوان وارد خانه كبرا شدند. كبرا طبق معمول با آنها خوش و بشي كرد و

 هر به را دو طبقه دوم فرستاد و بالفاصله به شوكا اشاره كرد از كه درخت ناروان باال برود و وظيفه اي كه 

 هد تا. اين لحظه شوكا به اين موضوع كه در آن اتاق چه خواهد ديد نيانديشيدهاو به محول شده انجام بد 

 بود از. آنجا كه زير دست زني خشن و بي رحم بزرگ شده با و انواع سختيها و مشكالت كنار آمده و

 بدنش در عين لطافت، از قدرت و نرمش كافي برخوردار بود بسرعت مانند بچه گربه از اي درخت باال

 ، و درست روي شاخه اي كه چشم انداز مناسبي داشت ايستاد اما همينكه با چشم خود ديد كه و زنرفت

 مرد دارند لباسشان از را تن خارج مي كنند مانند آنكه مار سمي خطرناكي ديده باشد، بسرعت از درخت

 نطور با عجله ازپايين آمد. كبرا با كه دقت شوكا را زير نظر داشت صدايش كرد پ و رسيد براي چه آ

 درخت پايين پريد. شوكا تقريبا زبانش بند آمده بود و بزحمت به و كمك فرو دادن آب دهان، توانست

 بگويد:

 آخه... اونا...اونا... داشتن لباساشونو مي كندن!... - 

 همه اين چيزاخوب اينكه عيبي نداره! مردا و زنها وقتي تو اتاق تنها ميشن لباساشونو درمي آرن!... تو  - 

 رو بايد ببيني و ياد بگيري!... 

 شوكا هرگز در زندگي اش چنين چيزي نديده و نشنيده بود.

 آخه خانم جون، خيلي بده!... - 

 كبرا خانم پس از سه روز محبت، ناگهان به ديوي وحشتناك تغيير صورت و داد كشيده محكمي زير

 گوش شوكا خواباند.

 ن جا بمون تا و وقتي كه مهمونا لباس پوشيدن و برگشتن پايين رو درخت باش!زود برو و باال همو - 

 

٨٤ 

 آخه خانم خيلي بده!... - 

 دومين كشيده، چهره مهتابي رنگ شوكا به را قرمز تندي بدل كرد با. صداي بلند به گريه افتاد و وقتي

 ديد كبرا خانم كفشش را درمي آورد را او تا محكمتر بزند گفت:

 چشم كبرا خا نم ميرم باال... - 

 شوكا دوباره از درخت باال رفت اما اينبار با منظره اي روبرو شد كه بسرعت به پايين سرازير و شد اگر

 نردبان زير پايش نبود مطمئنا از ارتفاع سه چهار متري سقوط مي كرد.

 كا نفهميد چه قدر ل نگهكبرا خانم لنگه كفش در دست زير درخت نارون منتظرش ايستاده بود. شو

 كفش به پشت و بازويش اصابت كرد، او چون بچه گربه اي كه در تنگنا افتاده باشد جيغ هاي كوتاهي
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 ميزد و اينطرف و آنطرف مي دويد. كبرا خانم پيراهني كه براي شوكا خريده بود از تنش بيرون كشيد و

 كه آن زن ميانسال ري و زنقش بعيد بود پيراهن خودش را توي صورتش با و زد خشونت مرگباري از

 فرياد :زد

 برو الي دست خانم جونت! ديگه هم اينطرفا پيدات نشه!... - 

 شوكا كتك خورده و لهيده، چون انار آب لمبو، بطرف خانه راه افتاد. اما چند قدم مانده بخانه وحشت

 حسابي كتكش خواهد تا. زد غروبتازه را او اي در مشت گرفت. خانم جان هم بابت اين نافرماني 

 اينطرف و آن طرف پرسه .زد خانم جان وقتيكه هوا تاريك شد منتظرش بود تا. آن موقع هم خدا بزرگ

 است. وقتي از خانه كبرا بيرون آمد خيلي دلش مي خواست با يكنفر حرف مي او از و زد مي پرسيد آيا

 االي درخت دزدكي جاسوسي مهمانهايش را بكند؟... امامي داند چرا كبرا خان او از مي خواهد از كه ب 

 واقعه از نظر او آنقدر شرم آور بود كه جرات بازگو كردنش به را خود نمي داد. سري به خانه تهمينه و

 ماهرخ زد شايد با آنها كه فاصله سني شان او با كمتر بود ما از جرا حرف بزند اما وقتي با آنها مشغول

 دت همه كودكان چنان گرم بازي شد كه ههم چيز حتي درخواست شيطاني و عجيب كبرابازي به شد، عا

 و را فكر اينكه ممكنست خانم جان انبر داغش كند بفراموشي سپرد. 

 غروب بود كه شوكا وارد خانه . شد خانم جان منتظرش بود. جوري را او نگاه مي كرد انگار از نافرماني و

 كبرا خانم اطالع يافته بود اما ظاهرا هيچ چ يز نگفت. خانم جان دستور دادسرپيچي شوكا از دستورات 

 

٨٥ 

 براي شام شب كته با پال مرغ و مقداري سير خام بار بگذارد!شوكا بسرعت دست بكار شد ولي هنوز

 قالمه را روي اجاق نگذاشته بود كه خانم جان با عجله به حياط خانه آمد به و شوكا گفت:

 واد سير الي پال بگذاري دهنت بوي سير مي گيره!...نمي خ - 

 شوكا دوباره بفكر افتاد.مگر خوردن با پلو سير چه عيبي دارد كه خانم جان بدو بدو آمده و مي گويد

 سير الي كته پال نگذارد؟... كبرا خانم متوجه لباس من است، خانم جان هواي دهان مرا دارد كه بوي

 سير نگيرد!...

 شوكا هرچه منتظر شد ببيند خانم جان درباره حادثه آن روز حر في مي زند خانم جان چيزي سر شام 

 نگفت.باالخره خودش دست پيش را گرفت به و خانم جان گفت:

 خانم جان! من فردا نمي رم خونه كبرا خانم... - 

 ابروان پهن و كشيده خانم جان مثل تا دو تيغه كارد در هم فرورفت و پرسيد:

 چرا؟چي شده؟ خودش بهت گفت كه ديگه نيا؟ - 

 شوكا با همان لحن كودكانه و سادگي مخصوص خودش پاسخ :داد

 خانم جان! اون منو خيلي با زد، لنگه كفش تموم تنمو سياه كرده...بعدش هم منو از خونه ش بيرون - 

 انداخت.

 خانم جان غرش مخوفي از يسنه بيرون .داد

 كرد!...دستش درد نكنه! البد زبون درازي كردي و خيال كردي كبرا خانم هم مثلخوب كرد كه ادبت  - 
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 منه كه خيلي وقتا گناهتو مي بخشم!...خوب سر چي كتكت زد؟ 

 نوعي شرم و خجالت در چهره دخترك سايه .زد

 رخت باالخانم جان! كبرا خانم ميگه كه هروقت مهمون اومد خونه ش،رفت طبقه باال، تو از هم و دار د - 

 برو ببين مهمونا تو اتاق چيكار مي كنن!

 خانم جان شبيه كسي از كه پيش رد توطئه شركت داشته و نقشه را خود طراحي كرده باشد با عصبانيت

 ساختگي گفت:

 

٨٦ 

 خوب چه عيبي داره!...چشماي و گل گشادت برا دله دزدي خيلي هم اوساس، براي نيگاه كردن صاف - 

 ا خالي مي !ده؟و ساده ج 

 شوكا با همان صداقت كودكانه اش گفت:

 آخه خيلي بده!... - 

 وجود كثافت توس ...! همين فردا صبح خودت ميري پيش كبرا خانم دستشو مي بوسي و مي گي -بد  

 غلط كردم.هرچي شما بفرمايين كبرا خانم!...بعدش هم ميري رو دار،چشماتو خوب باز مي كني، هرچي

 ري براش تعريف مي كني... فهميدي چي گفتم؟...ديدي مي

 شوكا از ترس اينكه خانم جان انبر داغ را بردارد و بسراغش بيايد سرش را پايين انداخت و سكوت

 كرد، اما خانم جان دست بردار نبود.

 بگو چشم اطاعت مي كنم! - 

 چشم!اطاعت مي كنم!... - 

 كبرا .شد در زد،كبرا را در برويش باز كرد بر اما خالف شوكا فردا صبح ترسان و لرزان عازم منزل

 انتظارش، كبرا طوري او با مهربان احوال پرسي كرد كه انگ ار ديروز هيچ اتفاقي نيفتاده بود.

 برو لباساتو عوض كن، بشين پيش خودم!... -!تو بيا 

 دست رفته به را آن زن بازيافت،شوكا چنانكه رسم كودكان است، با اولين لبخند كبرا خانم، اطمينان از 

 فورا برايش از قوري چاي ريخت و در همين فاصله لباسش را تغيير و داد كنار كبرا خانم ن شست.

 نيمساعتي نگذشته بود كه زنگ خانه بصدا درآمد. شوكا بلند تا شد برود در خانه را باز كند اما كبرا خانم

 دستش را گرفت و گفت:

 باز مي كنم. بشين! خودم درو - 

 شوكا از محبت هاي كبرا خانم كه بنظر خودش از دو سه روز گذشته هم نرم و گرم تر شده بود به شوق

 آمده بود ال از. ي در متوجه كبرا خانم بود.كبرا خانم را در گشود، يك مرد جوان بيستو سه چهار ساله ،

 با صداي آهسته مشغول گفت و با گو ملواندر لباس نيروي دريائي قدم بداخل خانه گذاشت. كبرا خانم  

 جوان شد. ملوان سرش را دور تا دور با ماشين اصالح كرده بود به. اين مدل اصالح در آنروزه ا مي

 

٨٧ 
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 گفتند،آلماني! ملوان چهره دلنشيني داشت و حركات و سر دستهايش خيلي مودبانه بنظر مي رسيد از او.

 پنج توماني درآورد و كف دست كبرا خانم گذاشت و بعد هر دوداخل كيف بغلي اش يك اسكناس 

 وارد اتاق شدند...

 كبرا به شوكا اشاره كرد:

 زود برا آقا چائي بيار!...

 شوكا از جا بلند شد،پيراهن كوتاهي به تن داشت و اندكي از سپيدي رانهايش را بنمايش مي گذاشت

 تفكر به اين جور اتفاقات را نداشت، با بي حوصلگي موجب شگفتي ملوان جوان شده بود او اما وقت

 پريسد:

 پس اون دختر خانم كجاست! چرا نمي آد؟... من وقت ندارم بايد با خودم ببرمش خونه بر و گردم - 

 پادگان!...

 كبرا سرش را بسمت شوكا چرخاند كه داشت سيني را پيش مرد جوان مي گذاشت.گوئي نارنجكي بغل

 ان منفجر كرده بودند. تقريبا جا از پريد، بزحمت آب دهانش را فرو داد. چانه اش ازگوش ملوان جو

 شدت خشم و حيرت مي لرزيد. رگهاي گردنش آشكارا متورم شده بود. در ر آن وزها جوانان ايراني،

 بخصوص آن دسته با كه كتاب و روزنامه آشنا بودند از عقب ماندگي كشورشان نسبت به كشورهاي

 ائي بشدت رنج مي بردند و آنچنان خالصانه در پي رفع عقب ماندگيها بودند كه گوئي مي خواستنداروپ

 عقب ماندگيهاي دويست سيصد سال گذشته را چند ماهه از چهره تاريخ كشورشان بزدايند. اين جوانان

 ظيفه مليبسيار پاك و مقدس مي انديشيدند و تالش براي رفع عوامل عقب ماندگي كشورشان را يك و

 مي دانستند و يكي از مجموعه عقب ماندگي و ها سير قهقهرائي كشور را هم فساد و فحشا بحساب مي 

 آوردند. اين جوان ملوان از هم اين دست جوانان بود كه تصميم داشت يكي از دختراني ير كه اثر فقر و

 ه و همسري خود انتخاب كند اماناآگاهي به دام زني چون كبرا افتاده است از اين ورطه نجات داده ب

 وقتي ديد كه كبرا، دختر بچه شش هفت ساله او به را اي پيشنهاد مي كند همه حس وطن پرستي و 

 

٨٨ 

 آرمانهاي انساني و مذهبي اش را بجوش آمد هك اگر تپانچه با اي خود داشت در سينه كبرا خالي مي

 كرد.

 ا دزديدي؟مي دوني مي تونم همين حاال اين بچه به را شهربانيپدرسوخته لكاته!...اين بچه از را كج - 

 ببرم و بجرم بچه دزدي بيندازمت زندون...

 كبرا ترسيد، به او گونه اي كه انتظارش را نداشت غافلگير شده بود. فكر مي كرد هديه گرانقيمتي به

 ن قرار گرفته بود. مجازاتملوان جوان پيشكش كرده است اما حاال در آستانه شكايت و تعقيب و زندا

 وادار كردن دختران كم و سن سال به خود فروشي كم نبود. وحشت زده و چاپلوسانه، چنانكه رسم

 اينگونه زنان است سعي مي كرد ملوان از را شكايتش منصرف كند.

 بچه شما متوجه نشدين من به چرا اين دختر بچه اشاره كردم؟ مي خواستم خدمتتون بگم تا كه اين - 

 تو اتاقه حرف نزنين!... به منو بزرگي خودتون ببخشين... 
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 ملوان جوان به هيچ طريقي از خشم و خروش نمي افتاد، شايد هم اين از اقبال خوش شوكا بود كه

 مشتري ناگهاني اش آنچنان پايبن د مليت و مذهبش بود. ملوان از شوكا پرسيد:

 رت كجان؟ چند وقته اينجا كار مي كني؟دختر بيچاره!...اسمت چيه؟پدر و ماد - 

 اسمم شوكاس! بابام مرده تو نوشهر،خانم جان مادرمه!...اون منو فرستاده اينجا كه خونه كبرا خانم و - 

 تميز كنم!...

 ملوان بر باز سر كبرا نعره كشيد:

 فروشي؟درش اين دختر بدبخت و فرستاده كه كلفتي را تو بكنه ولي تو مي خواي اونو ب -ما 

 كبرا دوباره به التماس افتاد:

 خدا اشتباه مي كني بهتره از اين بچه بپرسي تا حاال كسي بهش دست زده؟ -به  

 ملوان در نقش يك بازپرس و يك نجات دهنده از شوكا پرسيد:

 دختر جون اين زنيكه راست ميگه؟! - 

 ين چه خبره؟! بله ولي بمن گفت برو باال تو و دار اتاقو نگاه كن بب - 

 ملوان، جوان تيزهوشي بود و بالفاصله به نقشه شيطاني كبرا پي برد.

 

٨٩ 

 مي خواستي چشم و گوش بچه را باز كني ها؟ تف به اون صورت كثافتت! - 

 در اين هنگام ملوان جوان دست شوكا را گرفت با و خود از آن خانه بيرون كشيد. 

 دختر جون، خونه تون كجاست؟ - 

 جه ترسيده هنوز هم مي لرزيد و قدرت پاسخگوئي در خود نمي ديد... با انگشت به محوطه انتهايجو

 محله اشاره زد...

 ملوان احساساتي از خودش مي پرسيد اين مادر بي رحم چگونه موجودي است كه كودكش به را چنين

 ت. چرا جامعه چنين افعيخانه اي مي فرستد. هن وز متاسف بود كه چرا آن را زن زيرلگد نكشته اس

 خطرناكي را در دامن خود مي گيرد و سرش را زير له پا نمي كند؟چند لحظه بود ملوان احساساتي جلو

 در خانه شوكا رسيد. 

 برو بگو مادرت بياد اينجا... - 

 خانم جان از ديدن ملواني كه دست شوكا را در دست گرفت و ه شراره خشم و غضب از چشمانش مي

 يد جا خورد، البد اين بچه باز هم گردنكشي كرده است.بار

 چي شده جناب ملوان!... - 

 ملوان با همان تندي پرسيد:

 مادر اين دختري؟ -تو  

 خانم جان از ترس اينكه به كار شناسنامه و دادگاه بكشد خودش را جمع و جور كرد.

 بله كه هستم! چي شده جناب ملوان؟ - 

 روي زمين انداخت كه بايد توي صورت خانم جان پرتاب مي كرد. ملوان تف غليظي به



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

6 7  

 

 مي خواستي چي بشه مادر مقدس؟ مي خواستن اين بچه معصومو با پنج تومن به من بفروشن! تو - 

 خجالت نمي كشي كه بچه به تو همچي خونه اي ميفرستي؟... مي دوني جرم اينجور كارها چيه؟

 ه بود. خودش به را سادگي و نفهمي .زدخانم نجا بد در مهلكه اي افتاد

 چه كاري جناب ملوان؟... - 

 ملوان پاهايش را محكم بر زمين كوفت.

 

٩١ 

 يعني تو خبر نداري توي اون خونه چي مي گذره؟ - 

 خانم جان نقش مادري را بازي كرد از كه شدت سادگي فريب يك همسايه بدجنس شيطان صفت را

 خورده است.

 ه!نه پير به پيغمبر ! نه كبرا خانم گفت كه برا كاراي دم دستي يه دختر بچه مي خواد... ماهي يهبخدا ب - 

 تومن هم مي ! ده جناب ملوان شوهرم مرده، ارث و ميراثي جز اين بچه برام نگذاشته، خودم حصيربافي

 كدوم پول؟ گفتممي كنم.بچه خرج داره، سال ديگه هفت سالش تموم مي شه بايد بذارمش مدرسه، اب  

 بره دو سه ماهي پيش كبرا خانم كار بكنه كه براش كيف و كفش بخرم.

 ملوان در برابر استداللهاي خانم جان كه هنرپيشه بدي هم در ايفاي نقش يك مادر ساده و دل فقير

 نبود، تسليم .شد

 م يم خواست يه همسر وببين خانم! من اهل رودبار گيالنم! توي بندر پهلوي هم آشنائي ندارم، دل - 

 همدل داشته باشم. اين كبرا خانم به من گفت دختري مي شناسه كه مي تونه بياد با من زندگي كنه، اما

 نميدونستم دختري كه پيشنهادشو مي كرد يه بچه شش هفت ساله س!... را شما بخدا قسمت مي دم كه

 اين بچه معصومو بدست يه همچي گرگ آدمخواري ندين!...

 انم جان ظاهرا از اينكه ملوان مهربان و خوش قلب دخترش از را چنگال چنان گرگي نجات دادهخ

 خوشحال بنظر مي رسيد و مرتبا از اينكه توي اين مملكت هنوز هم آدمهاي شريف و پاكي مثل او پيدا

 مي شود كه جلو نابودي دختران معصوم را مي گيرد، را خدا شكر مي كرد. 

 اينكه توان سته بود بره معصوم و كوچولوئي از را چنگال يك گرگ آدمخوار و سود پرست ملوان جوان از

 نجات بدهد، خوشحال بنظر مي رسيد و بعد از آخرين سفارشها، خداحافظي كرد و رفت. خانم جان

 شوكا را بداخل خانه كشيد و وقتي از درز در خانه،ملوان را ديد كه در خم كوچه ناپديد شد كشيده

 حكمي زير گوش شو كا نواخت:م

 پدرسوخته بي ! حيا باز جلو مردم ننه من غريبم درآوردي؟... مي خواستم برا خرج و مخارج مدرسه ت - 

 يه پولي دربياري حاال كه نمي خواي بخودت و من كمك كني بسيا خوب از! فردا صبح تو رو مي فرستم 

 گدائي! من ديگه يك شاهي خرجت نمي كنم!

 

٩٠ 

 )) ((6فصل 
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 شوكا عزيز دردانه پدرش محمد ومهندس زنگنه ، بامداد روز بعد پارچه اي بلند و مشكي روي سرش

 انداخت و طبق وظيفه اي كه خانم جان بر عهده اش گذاشته بود براي گدائي بسوي قبرستان شهر راه

 بود نه و ميدانست افتاد او. هرگز در طول عمر كوتاهش نه هنرپيشه اي در يك صحنه نمايش ديده

 هنرپيشگي چيست اام حاال بايد مانن يك هنرپيشه كنار ورودي قبرستان شهر،نقش كودكي فقير و يتيم

 به را گونه اي بازي كند كه دل مردم او بر بسوزد و سكه اي برايش بياندازند. 

 ا سوي عابرينشوكا كنار راه ورودي قبرستان پارچه مشكي بر روي سر،چندك و زد دست راستش به ر

 گرفته بود:رحم كنين به! من يتيم رحم كنين!...

 در اولين روز گدائي پنج ريال نصيب شوكا را ان و شد بخانه برد و كف دست خانم جان گذاشت.خانم 

 جان اگرچه اخم كرد كه پنج ريال خيلي و كم ناقابل است اما در از دل كاركرد شوكا راضي بود از. آن

 صبح تا دمدمه هاي غروب جلو قبرستان شهر گدائي مي كرد و مبلغي بين تا سه پنج پس شوكا از اول

 ريال براي خانم جان بخانه مي برد. در يكي از همين روزها، هنگام بازگشت به خانه چشمش به مرد

 د.تنومندي افتاد كه روي تخت چوبي جلو در پهلو به پهلوي خانم جان زده و بگو بخندي راه انداخته بودن

 شوكا سالمي كرد و خانم جان با لحن تند و تيز خ طاب به شوكا گفت:

 اين آقا شوهر منه! اسمش آقا ميكائيله! هر روز وقتي برمي گردي خونه، اول سالم مي كني و دستش و - 

 مي بوسي، بعد هرچي گفت بگو بچشم و فوري انجامش بده! 

 انه هاي پهن و عضالني پيچيده و محكم، ابروانيميكائيل مردي بود چهل ساله با قامتي متوسط، ش

 پرپشت و مش كي داشت بطوريكه بخشي از چشمهايش را مي پوشاند.شغل وحرفه معيني نداشت، هر

 كاري پيش مي امد مي پذيرفت ولي بيشتر اوقات به جنگلهاي اطراف مي رفت و انار جنگلي مي چيد به و

 گلي در صنعت كفش كاربرد داشت.كفاش ها مي فروخت. در آن زمان انار جن

 ميكائيل از زير ابروان سياهش نگ اهي تهديدآميز به شوكا انداخت با و لحني كه سنگدلي صاحبش را مي

 رساند گفت:

 

٩١ 

 اول برو كفشهامو پاك كن ببينم چه كاري ازت برمي آد؟ - 

 ئيل را برداشت با. كهنه اي گردشوكا پيش از آنكه لقمه اي در شكم گرسنه اش فرو كند، كفشهاي ميكا

 و خاكش را گرفت و سرجايش گذاشت،ميكائيل ز كه يرچشمي شوكا را مي پائيد سرش داد كشيد: 

 همين!تموم شد؟... اول بايد چرم با و آب خيس مي كردي، بعد يه با دستمال و گل شل كفشو مي - 

 اين كار كردنت!...بعدا حاليت مي كنم ازگرفتي يه با و دستمال ديگه خشكش مي كردي!ارواح بابات با 

 يه من ماست چقدر كره مي گيرن!... 

 ميكائيل كه بسرعت قدرت خود را در فضاي خانه تحكيم مي كرد به رو خانم جان كرد:

 اصال اين نيم وجبي رو برا چي نيگرش داشتي؟نون و آبشو ميدي كه چي؟اگه اينجوري كار كنه دمشو - 

 ميندازمش بيرون!.. مي گيرم از خونه 

 شوكا به حاال تحمل اينگونه شقاوتها عادت كرده بود. در سكوت پاهاي كوچكش را كنار سفره تا كرد و
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 نشست از. فرداي آن روز غير از كتك هايي از كه خانم جان مي خورد،ميكائيل با هم چندتا توسري و

 ه اندكي بسود شوكا مي چرخيد چونناسزاهاي ركيك نوازشش مي كرد! اما ظاهرا اينبار چرخ زمان

 درست دوماه بعد از ازدواج مجدد خانم جان،يكروز ميكائيل ب را يهوش از جنگل بخانه آوردند. شوكا از

 ديدن آن مرد قوي هيكل كه حاال نيم جان روي كف اتاق افتاده بود،وحشتزده به او. شد ياد پدرش در

 روي نيمكت چوبي افتاده بود و ترسيد كه خانم جان باز آخرين روز حيات افتاد كه بيهوش و بي حركت

 مرده اي روي دوشش به قبرستان ببرد. مردم بر و ردو مي گفتند ميكائيل زير درخت جادو خوابيده و

 ))آل(( را او زده است! ميكائيل هرگز بهوش نيامد. يكهفته بعد نبض و قلبش ايستاد و جسدش به را

 عد خانم جان عده از اي دوستان قديمي اش را دعوت كرده و مشغول بزنگورستان بردند و سه روز ب

 برقص شدند و شوكا از يكي ار خانمه ا شنيد كه ميكائيل پول خوبي براي خانم جان گذاشته و رفته است

 و حتي يكي از دوستانش چشمكي به خانم جان و زد گفت: 

 ود!...ببينم خانم جان ! نكنه آل آقا ميكائيل خود تو ب - 

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

 

٩٣ 

 شوكا فه ت ساله . شد خانم جان، بايد طبق قولي به كه بابا مهندس داده بود به را او مدرسه مي گذاشت

 اما هنوز تا اول پائيز،چهار پنج ماهي مانده بود.خانم جان طبق معمول هنوز هم شوكا را براي گدائي به 

 برستان مي فرستاد اما يكروز به طور ناگهاني تصميم گرفت به بندر پهلوي نقل مكان كند. يكي ازق

 همسايه او به ها خبر داده بود كه خواهر زاده ميكائيل دنبالش مي گردد و مي گويد ميكائيل پول و پله

 اي داشته او و سهمش را مي خواهد. 

 ه مي شد، خانم جان موفق شد اتاقي در يكي از اتاقهاياول تابستان بود و هوا داشت گرم و چسبند

 چسبيده به خيابان اصلي شهر براي خودش اجاره كند.خانم جان كارگاه حصيربافي اش را در همان يك

 اتاق داير كرد و بعد از چند روز كه و سر گوشي توي محل آب داد براي شوكا كه حاال ديگر به قبرستان

 نمي رفت كاري پيدا كرد.

 ببين چي مي گم ورپريده!... يه خانم ارمني كه همين نزديكيها زندگي مي كنه دنيال يه پرستار بچه مي - 

 گشت، منم گفتم خانم شوكا مي تونه درست و حسابي از بچه ت نگهداري كنه! قرار شد ماهي بيست

 قرون به من بده تو و بري پيش اون از بچه ش مواظبت كني...

 ي سكوت كرد و بعد اين جمله را به هم گفته هايش افزود:خانم جان لحظه ا

 شبها هم همونجا مي خوابي! - 

 شوكا چشمش از هر لقمه اي كه خانم جان برايش گ مي رفت مي ترسيد مخصوصا كه اين بار مي گفت

 د واين خانم ارمني است،يعني چه؟ ارمني مگه مثل ما آدم نيست؟مگه مثل ما حرف نمي زند، راه نمي رو

 غذا نمي خورد؟...اگر اينطوريست پس چرا مي گويند ارمني است؟ 

 وحشت زده از خانم جان پرسيد:

 خانم ارمني مثل ما آدمه؟ - 
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 خانم جان نگاه غ ضبناكش را روي چهره شوكا كشاند.

 دختره احمق! ارمني ها هم مثل ما آدمن، مي خواي لولو خور خوره باشن؟ - 

 ن دوكتفش فرو برد:شوكا سرش را در ميا

 

٩٤ 

 آخه شما مي گي ارمني !يه - 

 شوكا چشمش از هر لقمه اي كه خانم جان برايش مي گرفت مي ترسيد مخصوصا كه اين بار مي گفت

 اين خانم ارم ني است،يعني چه؟ ارمني مگه مثل ما آدم نيست؟مگه مثل ما حرف نمي زند، راه نمي رود و

 طوريست پس چرا مي گويند ارمني است؟غذا نمي خورد؟...اگر اين 

 وحشت زده از خانم جان پرسيد:

 خانم ارمني مثل ما آدمه؟ - 

 خانم جان نگاه غضبناكش را روي چهره شوكا كشاند.

 دختره احمق! ارمني ها هم مثل ما آدمن، مي خواي لولو خور خوره باشن؟ - 

 شوكا سرش را در ميان دوكتفش فرو برد:

 مي گي ارمني !يهآخه شما  - 

 خانم جان حوصله بحث و گفت و گو نداشت،اما شوكا تاصبح از ترس خانم ارمني نخوابيد.)) نكنه از اون

 زنهاست كه مي گويند بچه را ها ميمكه؟!...(( فردا صبح بد نبال خانم جان روانه خانه خانم ارمني

 اما وقتي زن ارمني در خانه را گشود.شد شوكا زا ترس خودش را پشت سر خانم جان پنهان كرده بود 

 شوكت مطمئن شد كه خانم ارمني هيچ تفاوتي با ساير خانمها ندارد فقط وقتي حرف مي زند جور

 بخصوصي جمله هايش را توي دهان ميغلتاند كه اصال خوشش نيامد.اسم زن فلور بود. اين نام عجيب و

 د، اين ديگر چه جور اسمي است كه روي اينغريب هم مدتي ذهن كودكانه شوكا را بخود مشغول كر

 زن گذاشته اند؟...فلور بچه اي در بغل داشت را او كه آلفرد معرفي كرد، شوكا بعد از شنيدن اين نام 

 عجيب و غريب نزديك بود به پا فرار بگذا اما رد خانم جان پس گردنش را گرفته و محكم نگه اش

 داشته بود.

 پيد پوست مو و طالئي بود.موهاي خوشرمگش به را طرز خوشايندي حلقه حلقهفلور، خانم خانه، زني س

 روي پيشاني افشانده بود.پوست صورتش سپيد و مايل به قرمز بود.كمي چاق مي زد اما پيراهن آستين

 كوتاهش را او زني و بازي در و سي هشت سالگي جذاب و دلربا نمايش مي داد. يك لبخند دائمي كه

 

٩٥ 

 روي لبانش وول مي زد در برابر لب و دهان گوشتالود و بي خنده خانم جان كه هميشه را او مي مدام

 ترسانيد،سبب شد كه شوكا اندكي آرام بگيرد.خانم فلور دستش را صميمانه روي شانه شوكا گذاشت او.

 اركن به را كالسكه آلفرد برد، آلفرد با را دقت تئي كالسكه گذاشت و گفت: 

 حاال دسته كالسكه را اينجوري كه من مي گيرم بگير را او و توي حياط خانه بچرخان.خوب  - 
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 تا ساعت خواب،شوكا با تمام اعضاي خانواده آشنا شد، )) باريس(( پسر جوان بيست ساله خانواده 

 پيراهن آستين كوتاه قرمز ر نگي پوشيده بود و يك لحظه دست از شوخي با مادرش برنمي داشت.پدر

 انواده پطرس خياي دير بخانه آمد. فلور پرستار كوچولو به را شوهرش معرفي كرد و سر ميز شام همخ

 يك صندلي براي شوكا اضافه كردند را او و براي صرف شام روي صندلي نشاندند.گرچه شام خوردن

 ل او، خيليروي صندلي و استفاده از قاشق و چنگال براي شوكا مشكل آفرين بود اما دختر هوشمندي مث

 زود خود با را زندگي تازه وفق مي .داد شوكا مشكل ديگري هم در همان روز اول داشت كه برايش

 غيرقابل توجيه بود و آن مشكل وقتي خودش را نشان مي داد كه خانواده به زبان ارمني حرف مي زدند

 نگاه مي كرد. فلور كه متوجه او و مطلقا از اين زبان چيزي نمي فهميد و هاج و واج به لب و دهانشان 

 نگراني تازه شوكا شده بود گفت:

 ناراحت نباش دخترم تو! دختر باهوشي هستي،خيلي زود زبان مارا ياد مي گيري.خودم باهات كار - 

 ميكنم.

 فلور در دنباله حرفهايش گفت:

 راستي از امروز و من خانواده را تو ماري صدا مي زنيم ! چطوره؟ - 

 ليل انتخاب چنين اسمي را نمي دانست از اما تلفظ واژه ماري خوشش آمد. شهر تنائي شوكاشوكا د

 بتدريج ساكنان مهرباني مي يافت او با كه رفتاري مودبانه داشتند،حتي آلفرد هم ياد گرفت و او به كه

 حركاتش لبخند بزند.

 كوچكي او به واگذار كردند كه وقتياعضاي خانواده جدي د شوكا براي او چند دست لباس خريدند، اتاق 

 براي خوابيدن به آنجا مي رفت شخصيتي تازه در خود مي يافت.رنگ و روي زيتو ني اش بر كه اثر

 گرسنگي مزمن تيره مي زد دوباره زنده و روشن . شد هنوز سه چهار هفته از توقفش ان در خانه نگذشته

 

٩٦ 

 رمني بيان مي كرد و اين موضوع كه مي تواند به زباني بيگانهبود هك براحتي احتياجاتش به را زبان ا

 سخن بگويد را او هيجان زده مي كرد از. آنجا كه دختر كم حرف و مطمئني بود آنقدر توجه و عالقه فلور

 را بخود جلب كرد كه يكروز او از خواست كاري برايش انجام دهد ولي او به ياداوري كرد كه ماجرا بايد 

 شان دوتائي مخفي بماند.بين خود

 ماري همسايه روبروئي خونه ما رو ديدي؟ - 

 اون خانم خوشگله، خانم آقاي مهندس؟ - 

 بله! همون خانم خوشگله پسر دسته و گل بچه سال منو دزديده! - 

 اخمي از تعجب در پيشاني كوچك شوكا افتاد.فلور از را او اشتباه بيرون كشيد.

 ا مهندس ميره سركار، يه جوري باريس بيچاره به منو خونه شون مي كشه. تو كاراين خانم خوشگله ت - 

 اينه از كه فردا صبح آلفردو توي كالسكه بذاري و جلو خون بايستي، يه جوري وانمود كن كه نفهمن كه

 تو داري كشيك ميدي. 

 خانم كشيك يعني چه؟ - 
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 خونه و كي مياد بيرون و بعدش به من بگي.يهني مواظبي ببيني كه باريس كي مير تو ي اون  - 

 قضيه خيلي زود لو رفت.خانم مهندس سر شوكا داد كشيد.

 براي چي هر روز اينجا مي شيني و زاغ سياه ما رو چوب مي زني؟ - 

 شوكا مطلقا با چنين اصطالحاتي آشنا نبود.چشمان درشت و سياهش توي صورت وق زده و زبانش بند

 امده بود:

 غ سياه چيه؟ من نديدمش!...زا - 

 چيزي نمانده بود كه خانم مهندس بزند زير خنده اما خودش را كنترل كرد:

 واي به حالت اگه بخواي اينجا كشيك بدي! بالئي به سرت مي آرم تو كه داستانها بنويسن!... - 

 وي داستانهاشوكا خواست بپرسد داستانها يعني چه؟ چرا بالئي كه مي خواهد سرش بيارد بايد ت

 بنويسند از اما ترس سكوت اختيار كرد.شب هنگام شوكا تهديد خانم مهندس را براي فلور تعريف كرد

 و وحشتزده گفت اين خانم مي خواهد مرا توي داستانها بنويسد! 

 

٩٧ 

 فلور خنديد.

 در بشين! بقيه اش نترس دخترم من بالئي سرش ميارم تو كه داستانها بنويسن تو! هر روز برو و جلو - 

 با !من 

 دوروز بعد از تهديدات خانم مهندس،يكروز هنگاميكه شوكا جلو در خانه كنار كالسكه آلفرد نشسته

 بود او با و بازي مي كرد، اين بار اقاي مهندس او به نزديك شد. يك اسكناس درشت قرمز رنگ كف

 دستش گذاشت گفت:

 ادم هرچي كه بخواي مي توني براي خودت بخري...ببين دخترم با! اين پول كه بهت د - 

 شوكا دوباره دچار دلشوره .شد

 آخه من كاري نكردم كه به شما من پول ميدين!... - 

 مهندس مرد پنجاه ساله درشت اندامي بود.دست سنگينش را روي شانه شوكا گذاشت.

 ...اگه كاري كه مي گم برام بكني، از اين بيشتر هم بهت پول ميدم - 

 و بدون مقدمه چيني گفت: 

 دختر جون از اول صبح تا غروب كه اينجا مي شيني مواظب باش ببين اين پسره باريس ارمني چه - 

 ساعتي ميره تو خونه و من كي برمي گرده! بهت قول مي دم كه ايندفعه پول بيشتري بهت بدم!...

 انبه تبديل شده بود!بزرگترها هرگز فكرشوكا در هفت سالگي بي آنكه خود بداند به يك جاسوس دوج

 نمي كردند كه يك كودك معصوم و بي گناه را وارد ماجرائي كرده اند كه مي تواند در آينده اش تاثير

 سوئي بگذارد!بسياري از آدمها براي رسيدن به منفع و مقاصد خود هر عملي را هرچند غيراخالقي و

 ان اقتضا مي كند. اما ايم ماموريتي بر كه عهده شوكا گذاشتهنادرست باشد مجاز مي دانند چون منافعش

 شده بود، از روي سادگي كودك بي گناه،بزودي از پرده بيرون افتاد وچنان اشوبي در محل برپا شد كه

 خانواده ارمني ناچار به ترك محل زندگيشان شدند و شوكا پس از سه چهار ماه زندگي در بهشت فلور،و
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 ها آزارهاي خانم جان دوباره به جهنم خانه بازگشت تا خانم جان عقده هاي سركوفتهدور از اذيت و 

 اش را روي و تن بدن شوكا خالي كند...

 

٩٨ 

 بازگشت شوكا به خانه، دوباره با بدزبانيها و كتك هاي بيرحمانه خانم جان همراه با.شد كوچكترين

 م جان به كار مي افتاد و و سر كله اش متورم مينافرماني يا چند لحظه تاخير، چوبدستي مخصوص خان

 شد اما شوكا يك تجربه اجتماعي كوچك بدست آورده بود و راه هائي براي فرار از برابر خانم جان پيدا 

 كرده بود كه اولين راه فرار از خانه و نشستن پشت در بود.

 اي خريد نان از همسن و ساالنش ميپائيز نزديك مي شد، شوكا در كوچه يا هنگام رفتن به نانوائي بر

 شنيد كه يزودي مدارس باز مي شود و همساالنش روانه مدرسه مي شوند.شوكا عاشق مدرسه رفتن

 بود او. پيش خود استدالل مي كرد وقتي به كه مدرسه برود،حداقل در روز چند ساعت از حمالت

 و حواسش را بخود مشغول كرده بود. دربيرحمانه خانم جان در امان مي ماند. اين موضوع تمام ذهن 

 يكي از روزها شوكا سر صبحانه از خانم جان پرسيد:

 خانم جان! منو كي مي فرستي مدرسه؟! - 

 خانم جان اخمهايش را در هم كشيد... او قلباً حاضر نبود شوكا به را مدرسه بفرستد. شوكا آجودان تمام

 ك مي گذاشت.وقتش بود و هر كاري كه داشت بر دوش دختر

 حاال ببينم چي مي ! شه پولمون كجا بود؟ - 

 شوكا براي اولين بار در عمر كوتاهش مقابل خانم جان ايستاد.

 خانم جان! مگه به شما بابا مهندس قول شرف ندادين كه منو بذارين مدرسه!... - 

 لبش راه افتاد و خانم جان با چوب دستي اش محكم توي دهان شوكا كوبيد بطوريكه خون از گوشه

 صداي و داد فريادش كوچه را پر كرد!... خانم جانن سرش داد :زد

 خفه خون نا حق بگير دختر!... چه خبرته؟ مردم خيال مي كنن دارم را تو توي تنور كباب مي كنم! - 

 شوكا در حاليكه به شدت مي گريست با و پشت دست خونهاي لبش را پاك مي كرد گفت:

 ن! بابا مهندس پول مدرسه منو به داد شما!...خانوم جا - 

 و بلفاصله اين جمله بر ار گفته هايش افزود: 

 اگه منو به مدرسه نفرستي به همسايه ها مي گم بابا مهندس چقدر بهت پول داده كه منو بفرستي - 

 مدرسه!

 

٩٩ 

 اما دليلي كه فقط خودش ميخانم جان دوباره چوب دستي اش را بلند كرد بر تا مغز شوكا بكوبد به 

 دانست چوبدستي را آرام بر زمين كذاشت.

 خيلي خوب! حاال خفه خون يم گيري ! نه يا همين فردا مي برمت مدرسه اسمتو مي نويسم ولي كار - 

 خونه با توس از! مدرسه كه ربگشتي صاف مي آئي خونه، هم جارو پارو مي كني، هم غذا مي پزي،بعدش
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 ي خودت يه كاري پيدا كني! ندارم بدم نو بخوري دنبه كلفت كني!...فهميدي؟هم بايد برا 

 شوكا از شنيدن موافقت خانم جان براي ثبت نام مدرسه چنان ذوق زده شد كه تمام شب تا را صبح بيدار

 ماند و صبح زود هم خانم جان را بيدار كرد به را او تا مدرسه ببرد.

 ا را ديد متعجب مدتي و قد قواره شوكا را برانداز كرد.اندازه هايمدير مدرسه وقتي شناسنامه شوك

 شوكا با سن شناسنامه اش نمي خواند. به رو خانم جان كرد و پرسيد:

 اين بچه راستي راستي يازده سالشه يا شناسنامه كس ديگه اي برداشتي آوردي ازش ثبت نام بكني! - 

 و به كفته بود كه خورشيد با چه زرنگي از را او خدمتخانم جان تازه يادش آمد كه محمد رودسري ا

 نظام وظيفه معاف كرد ولي شناسنامه احترام دختر دائي خورشيد، براي هميشه به شوكا تعلق

 گرفت.فكري بخاطر خانم جان رسيد.

 خانم! اين بچه هفت سالشه، و قد قواره اش نشون ميده كه فقط هفت سالشه! وقتي متولد شد خواهر - 

 بزرگترش مرده بود،ما هم گفتيم شناسنامه خواهر بزرگتر مال دختر كوچكتر!...مگه عيبي داره خانم؟

 مدير دبيرستان كه خانم بداخالقي به نظر مي آمد، شناسنامه را جلو خانم جان پرتاب كرد و گفت:

 ساله رو بغل دستدخترتون احترام طبق اين شناسنامه يازده سالشه ما! اجازه نداريم دختر يازده  - 

 دختر هفت ساله بنشونيم!...

 چشمان سياه شوكا از نگراني ناشي از مخالفت خانم مدير آنقدر گشاد شده دبو كه انگار مي خواست

 مردمكهايش از وسط چشمها به بيرون پرتاب شود...

 وجي راه افتاد كهخانم جان كه منتظر بهانه اي بود تا شوكا از را ادامه تحصيل محروم كند بطرف در خر

 خانم مدير صدايش :زد

 

٠١١ 

 شما مي تونين بچه تون رو ببرين مدرسه ملي، اونجا بچه تون با را همين شناسنامه ثبت نام مي كنن - 

 ولي بايد ماهي شش ريال شهريه بدين...

 نند توپي درمژده جديد خانم مدير، گرچه خانم جان را ناراحت كرد اما قلب شوكا از را شدت شادي ما

 سينه متورم ساخت، با او اصرار دستهاي چاق و كلفت خانم جان را مي كشيد او و رابطرف مدرسه ملي

 دانش در خيابان سپه بندر پ هلوي مي برد. در مدرسه دانش از شوكا ثبت نام كردند به و خانم جان

 به را مدرسه بفرستند.گفتند كه دوهفته ديگر مدرسه ها شروع به كار مي كند و بايد احترام 

 از فردا صبح دوباره بهانه به اي دست خانم جان افتاد تا دخترك را تحت فشار بگذارد. 

 بايد بري سركار!... از من كجا ماهي شش ريال بياورم و برا مدرسه رفتنت به خانم مدير بدم؟ - 

 كوچه مي .زد اسم كوچه شان، شوكا اغلب براي فرار از غر زدنهاي خانم جان به بهانه اي خودش به را

 كوچه محسن خمامي بود در انتهاي كوچه خانه نسبتا بزرگي قرار داشت متعلق به خانواده اي معروف و

 قديمي، آنروز خانم خ انه جلو در ايستاده بود با و يكي از همسايگان حرف مي زد كه چشمش به شوكا

 افتاد.

 دختر كوچولو بيا ببينم! - 
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 م.بله خانو - 

 ببينم تو كسي رو مي شناسي كه روزاي جمعه بياد خونه مون نظافت بكنه؟ - 

 شوكا با تيزهوشي خاصي كه روز بروز او در شكوفاتر مي شد بوي پول شهريه ومدرسه را كامال حس مي

 كرد.

 بله خانم! - 

 ميتوني فردا صبح بياريش خونه !ما - 

 حتما خانم!. - 

 خانه خانم جان، دختر جواني زندگي مي كرد كه خانواده اش وضع مالي خوبي در همان كوچه، روبروي 

 نداشتند. اسمش حسني بود با و شوكا سالم عليكي داشت. شوكا ماجرا او با را در ميان گذاشت و قر ار

 شد فردا صبح باتفاق به آن خانه اشرافي بروند. 
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 سني استقبال كرد او. نظافت طبقه پايين به را شوكا سپردجمعه صبح، خانم آن خانه اشرافي از شوكا و ح

 و طبقه باال هم سهم حسني .شد حسني فاقد تجربه الزم براي نظافت خانه هاي اشرافي بود اما شوكا در 

 خانه فلور بسيار چيز آم ها وخته و مي دانست چگونه جرم گيري كند، جرزها را گردگيري نمايد، شيشه

 ازد به و همين دليل خيلي زود وظيفه اي او به كه محول شده بود با دقت و ظرافت خاصيرا ها برق بياند 

 به پايان برد و چون متوجه شد كه حسني در كارش وامانده است به كمكش شتافت و همين موضوع 

 خانم صاحب خانه را شگفت زده كرد و هنگام خداحافظي، به طوري كه حسني متوجه نشود به شوكا

 : هفته بعد فقط خودت !بياگفت از

 شوكا بابت نظافت آنروز،دوازده ريال مزد گرفت، يعني پيشاپيش شهريه دوماه دبستان دانش... تا او باز

 شدن مدرسه نيمي از شهريه سال اول تحصيلش به را خانم جان پرداخت ه بود.

 7فصل 

 اتاق كومه نيمه روستائي شان،توي بود. شوكا و خانم جان در تنها 1120سحرگاه روز سوم شهريور ماه 

 بستر وول مي زدند با. اينكه مردم انتظار داشتند شرجي هوا در شهريور ماه كاهش يابد اما دريا و جنگل

 هاي دوردست اطراف، در اوج نامهرباني هواي شرجي به را سوي ب ندر پهلوي و غازيان فرستاده بودند و

 .بندر پهلوي خود نيز در اين دو سه روزه گرفتار تبي بود به كهكاسه كاسه از تن مردم عرق مي گرفتند

 مراتب از شرجي هوا، بيشتر عرق مي گرفت.تب ناشي از شايعه جنگ و حمله متفقين به ايران، هر كس

 به خاطر آنكه خود را مهمتر نشان بدهد يك ك الغ چهل كالغ شايعه جنگ و حمله به ايران با را آب و 

 رد اما راديو ايران و مقامات دولتي يك كلمه از هم جنگ چيزي نمي گفتند. تب شايعهتاب تعريف مي ك

 حمله روسهاي بلشويك به شمال ايران مردم اين بندر به را شدت نگران كرده بود. آنها بيشتر از

 بسياري مردم شهرهاي ديگر از ، زندگي غمبار و فقري بر كه زندگي مردم پشت پرده آهنين حاكم بود

 به علت نزديك بودن به و خط خطوط مرزي آگاه بودند از. نظر بعضي ها بلشويكها به احدي هم رحم 

 نمي كردند، استالين فرمانده و رئيس كل روسيه ، مي توانست با تكان دادن شاخ سبيلش هزار هزار نفر
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 ا در برابر تبليغاتبا را رگبار آتش بمب و مسلسل بكشد. آنها كه احساس ملي گرايانه داشتند و ساله 
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 بلشويك هاي ايراني سينه سپر كرده بودند، مي ترسيدند گرفتار اقدامات تالفي جويانه بلشويكهاي

 ايراني شوند، آنها كه احساس مذهبي داشتند به هم خودشان مي گفتند اگر اين بلشويكهاي بي دين و

 بشان چه مي شود؟... شايعه حمله قريب الوقوعايم ان وارد خاك ايران شوند تكليف آنها با و خدا مذه

 روسها تب تندي به جان مردم انداخته بود و ساعت به ساعت درجه اين تب باالتر مي رفت. پيرمردها

 سعي مي كردند خاطرات جنگهاي زمان قاجار از كه پدربزرگهاشان شنيده بودند و همه حكايت از

 اخ و برگ براي جوانها بازگو كنند. مادران بيشتر به فكرقساوت و بيرحمي سربازان روس مي كرد با ش

 تامين آذوقه بچه هايشان بودند. جنگ هميشه در اذهان ايرانيان با واژه قحطي همراه است. زنها هرچه

 خوراك فاسد نشدني داشتند در بقچه و يخدون و زنبيل هاي بزرگ مي بستند و كناري مي گذاشتند تا

 انشان دچار گرسنگي نشوند. دختران و پسران جوان شهر، با همديگر خداحافظيدر زمان فرار، فرزند 

 هاي سوزناكي داشتند. معلوم نبود هر خانواده اي از چه راهي فرار خواهد كرد و چه زماني دوباره

 يكديگر را خواهند ديد. افسران و سربازان جوان كه در پادگان رشه مستقر بودند نظير بقيه بالتكليف

 نظر مي رسيدند. هنوز معلوم نبود در صورت حمله سرخ، آيا بايد دست به حمله متقابل بزنند يا به 

 پادگان هاي خود را ترك كرده به و خانه هايشان بروند. اما هيچكس، حتي فرماندار و مقامات شهري

 و خانم جان تقريباهم نمي دانستند ايا براستي حمله اي در شرف وقوع است يا نه؟... در اين ميان شوكا  

 هيچ چيز از جنگ قريب الوقوع نمي دانستند يا نمي خواستند چيزي در آن باره بشنوند اما صداي

 نخستين انفجارها در آن نيمه شب شرجي، هر از را دو خواب پراند، ارتش سرخ از و هوا زمين و دريا

 رد كشور شده به و سرعت به سويوارد خاك ايران شده بود. يك ستو از ن ارتش شوروي از آستارا وا

 بندر پهلوي و غازيان در حركت بودند تا هرچه سريعتر خود به را شهر رشت برسانند. نيروي دريايي

 روسها در همان لحظه از دريا، شهر تازه تاسيس بندر پهلوي و اسكله و ها باراندازهايش به را توپ و

 روسي نيز از فراز آسمان بر سر مردم شهر بمب مي رگبار مسلسل بسته ب ودند و هواپيماهاي جنگنده

 ريختند. در آن سالها، ايرانيها در هيچ نقطه ايران با صداي انفجار بمب آشنا نبودند. هيچكس نمي

 دانست يك بمب صد كيلويي مي تواند آنچنان صداي مهيبي توليد كند كه اسبها و قاطرها هم در شعاع

 روي دستهاي خود بلند شده و شيهه كشان خود به را و در ديوار بكوبند. سي كيلومتري از محل انفجار،  
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 پادگان بندر پهلوي با خانه خانم جان فاصله چنداني نداشت و همينكه اولين و دومين بمب بر سر پادگان

 ريادفرود آمد، در اتاق جا از كنده و شد مقداري گرد و خاك و پوشال از سقف فرو ريخت و خانم جان ف

 زد... يا حضرت عباس را ما! كشتند!

 شوكا گيج و منگ، در حالي كه زبانش از ترس بند آمده بود و پيژامه اش را خيس كرده بود خودش را

 اشكريزان براي نخستين بار در آغوش خانم جان انداخت.
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 يشيد. كورمالخانم جان از آن گروه آدمهايي بود كه در هر شرايطي تنها به نجات جان خود مي اند

 كورمال دنبال بقچه اي مي گشت تا هرچيز قيمتي داشت بردارد از و شهر بگريزد. خيابانها در آن هنگام

 از سحر از پر مردم سردرگم بود. گاريها، درشكه ها، اتومبيلها و سر صدا كنان مي گذشتند و آبهاي 

 اشيدند، صداي رگبار گلوله، شعلهگنديده كه در گودالها جمع شده بود به و سر روي يكديگر مي پ

 افكنها و بمب ها يك لحظه قطع نمي شد، خانم جان از جلو مي دويد وشوكا پشت سرش او ، حتي يك

 لحظه به هم عقب برنمي گشت تا ببيند آيا شوكا پشت سرش حركت مي كند يا خير؟...شوكا در آن

 كر ... مردم با موهاي پريشان و نيمه برهنه وهواي تاريك و هول انگيز يك لحظه خانم جان را رها نمي د

 عصبي به شوكا تنه مي زدند را او و زير پا مي انداختند ولي او باز هم برمي خاست به و دنبال خانم جان

 مي دويد. هيچكس مانند شوكا تنها نبود، خانواده ها دست در بازوي هم فرار مي كردند يا زير پناهگاهي 

 براي ز نده ماندن موجودي را تعقيب مي كرد و او به كه زندگي اش كوچكترينمخفي مي شدند، شوكا 

 اهميتي نمي داد. در همان حال از او كه ميان گودالهاي آب، از يا روي بقچه هايي كه وسط خيابان ها رها

 شده و صاحبانشان فرار كرده بودند مي گذشت و يكريز از خانم جان مي پرسيد:

 جان! كجا مي ريم خانم - 

 مي ريم قبرستون! دست از سرم بردار!... - 

 شوكا خستگي ناپذير سوالش را تكرار مي كرد.سرانجام خانم جان در يك جمله مختصر گفت:

 مي ريم كلوه پيش عموم! - 

 آنها به سرعت از مركز شهر دور مي شدند، خانه ها با حاال يكديگر فواصل طوالني مي گرفتند. بعد وارد

 ي زراعي شدند، صيفي جات، مزارع ذرت، جوهاي آب كه بي توجه به و سر صدا راه خود را ميزمين ها
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 رفتند، به سرعت زير پا مي گذاشتند. صداي فرو ريختن بمب و ها رگبار گلوله اي به كه سوي بندرگاه

 بي منفجر مي شد،شليك مي شد از حاال فاصله دور قابل تحمل به نظر مي رسيد با اين وجود هر وقت بم

 شوكا روي زم ين مي فتاد. گاهي هم در جوي آبي مي غلتيد. براستي قيافه مضحكي پيدا كرده بود. رنگ

 پيراهن و شلوارش بيشتر به لباس سربازاني مي رفت كه براي استتار خود را آالپلنگي و گل مالي مي

 كنند.

 رانجام آن دو موجود سرگردان شب، خ به را ودكلوه با غازيان و بندر پهلوي فاصله چنداني نداشت. س

 در خانه عمو رساندند. كلوه نسبتا آرام تر بود، مردم اين ناحيه به تصور اينكه كسي با آنها كاري ندارد، 

 در خانه هايشان پنهان شده و درها را محكم به روي غير بسته بودند.خانم جان سنگي از روي زمين 

 ن و كوفتن سنگ به در خانه!... مدتي طول كشيد تا صداي لرزان عمو ازبرداشت و شروع كرد به زد

 پشت در بلند :شد

 چي مي خواين؟ -ما از  

 منم! فخري!...عمو جان درو باز !كن - 

 عموي پير فخري، هنوز هم مردد بود. نكند يك فوج از ارتش سرخ پشت سر فخري پنهان شده باشند
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 ان به را درون خانه بياندازند!...به تا محض باز كردن در، خودش 

 خودت تنهائي؟ - 

 شوكا با هم !منه - 

 حضرت عباس! شوكا ديگه كيه؟از ارتش سرخه؟! -يا  

 بچه منه!... درو باز كن عمو!... - 

 باالخره عمو را در نيمه باز كرد، خانم جان و شوكا از درز در خودشان به را درون خانه انداختند.عمو

 ز كه ترس دندانهايش به هم مي خورد پرسيد:درحالي ا

 سربازان بلشويك پشت سرتون بودن؟ - 

 عمو! نترس!اونا هنوز پياده نشدن!... -نه  

 پس به كلوه نمي آن؟ - 
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 خيال نمي كنم!اونا بندرو مي خوان، به دهات چكار دارن؟ نمي دوني توي شهر چه خبره،سگ صاحبشو - 

 ه زندگيمو گذاشتم و در رفتم!نمي شناسه، من خون

 عمو با مشت توي سرش .زد

 حضرت عباس!تكليف صفر من چي ميشه او! سربازه تو پادگان خدمت مي كنه!... -يا  

 فخزي نمي دانست جواب پيرمرد را چه بدهد. مطمئنا روسها تا اين لحظه همه سربازان را كشته بودند.

 لو مي زدن! شايد صفر از هم پادگان فرار كرده باشه...عمو جان ناراحت نباش! اونا فقط ساح - 

 به تدريج اعضاي خانواده عمو كه ظاهرا مطمئن شده بودند ارتش سرخ در خانه شان نرسيده از اعماق 

 باغ، خودشان را جلوي در خانه رساندند... زن عمو و دو دخترش داشتند به سرو كله خودشان مي زدند

 ا خيال مي كردند نعش صفر را نيمه شبي به در خانه آورده .اندو گريه مي كردند...آنه 

 صفر كو؟ جنازه شو برامون آوردين؟ - 

 عمو سرشان فرياد كشيد:

 چه خبرته؟ آروم بگير! فخري اومده از صفر خبري نداره. - 

 اعضاي خانواده دور فخري و شوكا حلقه زده بودند، سوال از پي سوال!

 يبايش را روي چهره خانواده عمو مي چرخانيد، همانند يك جفت نورافكنشوكا چشمان سياه و ز

 گردان او! چه مي دانست جنگ چيست؟چرا كشوري به كشور ديگر حمله مي كند؟ چرا آدمها همديگر

 را مي كشند؟... متاسفانه ارتشهاي مهاجم روس و انگليس و آمريكا، بدون هيچ مقدمه اي بي طرفي 

 به و مردم بي دفاع حمله ور شده بودند. روسها طوري مردم از را زمين و هوا مورد ايران را نقض كرده

 حمله و تهاجم فرار داده بودندكه انگار مستقيما با ارتش آلمان طرف شده اند، نه كشوري كه مرتب در

 همه جوامع مي گويد من بي طرفم!... مردم هيچ گونه آمادگي براي تحمل چنين جنگ بي رحمانه و

 غافلگير كننده اي نداشتند. سربازان در پادگان بندر پهلوي زير بمب هاي هواپيماهاي دشمن قطعه

 قطعه ش مي و دند هيچ كس نه مقامات دولتي نه و مردم عادي، نمي دانستند در چنين شرايطي بايد چه
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 خزيد يا و در واكنشي از خود نشان دهند! تنها واكنش مردم ترس و فرار بود. هر كس به گوشه اي مي

 گوشه از اي بيابانها و جنگل پناه مي گرفت. حتي شكارچيان بي رحم هم وقتي مي خواستند گرازها را 
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 شكار كنند اول هاي و هوئي راه مي انداختند و بعد آنها با را تير مي زدند. در چنين اوضاعي و احوالي

 نگاه زن عمو به شوكا افتاد و پرسيد:

 ك الكو كيه ديگه؟ دختر زاييدي فخري؟ مباركه!...اين كوچ - 

 خانم جان با اكراه گفت: - 

 بچه ! مه اسمش شوكاست! - 

 زن عمو با دست به گو نه اش كوبيد. 

 بچه داره از ترس زردي مي گيره! زود يه خورده نمك بريز رو زبونش!... - 

 شوكا براستي از تب ترس مي لرزيد.

 رش تو اتاق! خيال مي كنم تب و لرز نوبه باشه!كلثوم زود باش بب - 

 چهار تا لحاف بكش سرش... يه قرص گنه گنه هم بهش بده!... - 

 تا صبح راهي نمانده بود ا و هل خانه بيشتر نگران فرزند سربازشان، بيدار ماندند.آفتاب كه سر زد كمي 

 تا خبري بگيرد. بعد از آن حمله ترسشان ريخت، سفره صبحانه انداختند. عمو از خانه بيرون رفت

 هوايي غافلگيرانه، حاال همه مردم كلوه منتظر ورود قشون سرخ بودند. هر كس از شهر مي رسيد خبر

 وحشتناكي خ با ودش مي آورد ، اما همه هم سعي مي كردند درباره كشتار وحشتناك سربازان داخل

 ش را مي كشت! در همان حال روستائيان ايندهپادگان چيزي به اين خانواده نگويند. مادر صفر خود

 نگر، به سرعت اشياء قيمتي، مرغ و خروس و اردكها و گوسفند و گاوشان به را نقاط امن مي بردند و

 پنهان مي كردند. شايع بود كه قشون سرخ تمام ذخيره غذائي اش به را ارتش هيتلز باخته و حاال گرسنه

 ي كنند مي بلعند! عمو و زن عمو ظرف شش، هفت ساعت هرچهو تشنه هرچه سر راهشان پيدا م 

 خوردني در خانه و مزرعه داشتند به نقاط امن منتقل كردند و در انجام اين كار خسته كننده حتي ش وكا

 را به هم كار گرفته بودند.همان روز خبر آمد از كه مركز به سربازان و ملوانان ايراني دستور ترك 

 . روسها اگر جواني را در لباس سربازي ببينند فورا و در جا در وسط خيابان تيرباران ميمقاومت داده اند

 كنند ولي با سربازاني كه لباس شخصي پوشيده اند كاري ندارند.غروب آن روز ديگر صداي بمباران

 هاي هوايي و رگبار مسلسل قطع شده بود و عمو نفس راحتي از سينه بيرون :داد

 

٠١٧ 

 تموم شد بايد هر طور شده از صفر خبري بگيريم. جنگ - 

 شب هنگام پس از صرف شام، همه در اتاقهاي خود خوابيدند، آسمان نم مختصري ميزد و مهتاب پشت

 ابرها خوابيده بود. شوكا در هفت سالگي، با يكي از بزرگترين وقايع زمان خود روبرو شده بود هنوز هم

 نمي كرد.درست زير پاي او مي خوابيد تا اگر هم دوباره بمبي انداختند از شدت ترس، خانم جان را رها 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

8 0  

 

 در زير چتر سنگين اندام خانم جان از آسيب محفوظ بماند! دم دماي صبح بود كه شوكا متوجه و سر 

 صدائي ش د. ابتدا چندان اهميتي نداد اما چند دقيقه بعد صدا درست و حسابي وسعت گرفت بود. مثل

 ن بندر پهلوي. انگار هزاران نفر سوار بر گاري،درشكه و كاميون در حال حركت بودند.شب بمبارا

 راهم بكار گرفته بودند. همان روز خبر آمد از كه مركز به سربازان و ملوانان ايراني دستور ترك

 يربارانو در جا در وسط خيابان ت "مقاومت داده اند. روسها اگر جواني را در لباس سربازي ببينند فورا

 ميكنند ولي با سربازاني كه لباس شخصي پوشيده اند كاري ندارند غروب آن روز ديگر صداي بمباران

 هاي هوائي و رگبار مسلسل قطع شده بود و عمو نفس راحتي از سينه بيرون : داد

 جنگ تموم ! شد بايد هر طور شده از صفر خبري بگيريم. - 

 اتاقهاي خود خوابيدند، آسمان نم مختصري ميزد و مهتاب پشت شب هنگام پس از صرف شام، همه در

 ابرها خوابيده بود. شوكا كه در هفت سالگي با ، يكي از بزرگترين وقايع زمان خود روبرو شده بود هنوز

 از هم شدت ترس، خانم جان را رها نمي كرد درست زير پاي او مي خوابيد تا اگر هم دوباره بمبي 

 ر چتر سنگين اندام خانم جان از آسيب محفوظ بماند دم دماي صبح بود كه شوكا متوجهانداختند در زي

 سرو صدايي شد ابتدا چندان اهميت نداد اما چند دقيقه بعد صدا درست و حسابي وسعت گرفته بود.

 مثل بمباران بن در پهلوي ، انگار هزاران نفر سوار بر گاري، درشكه و كاميون در حال حركت بودند.

 ترسيد، خانم جان را صدازد:

 خانم جان صدا مي آد... - 

 خانم جان غلتي .زد

 كپه مرگتو بذار زمين - 
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 صدا لحظه به لحظه واضحتر و آشكار تر ميشد غرش قطع ناشدني كاميونهاي باري، تانكها با كه

 و نامفهوم آدمها، بر زنجيره اي پهت و قطورشان از روي مزارع ذرت مي گذشتند همراه نجواي گنگ

 اندام كوچك شوكا لرزه انداخته بود.

 خانم جان صدا.... - 

 بتمرگ!.... تب و لرز كردي خياالتي شدي..... - 

 شوكا ديگر جرات بيدار كردن خانم جان را در خود نمي ديد اما وقتي سپيده از افق سربرآورد شوكا از

 در ايستاده بودند.تقه اي به كه در خانه خورد برخاست ، پشت 

 شوكا از آدمها نميترسيد، او بدترين و مخوفترينش را در كنار خود داشت عقل كودكانه اش در برابر

 آدمها به نوعي همزيستي مسالمت آميز تن داده بود.

 بفرماييد. - 

 ران،بلندي داشت مو بور، چشم آبي و سپيد پوست، ديگري شبيه مردم اي "يكي از سالداتها قد نسبتا

 چشم و ابرو مشكي و قد متوسط، همين سالدات دومي با واژه تركي پرسيد:

 سو ... سو... آب ! آب! - 
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 شوكا زبان اين يكي را خوب مي دانست دائي مادرش او با تركي حرف مي و زد مفهميد خانوده عمو،

 د... اين دختره عجبگوش بزنگ اما ترسيده و لرزان توي يكي از اتاقهاي انتهاي باغ سرك مي كشيدن

 و دل جرئتي داشت ... تنها خانم جان بود كه هنوز هفت پادشاه را در خواب مي ديد. شوكا با اشاره 

 دست به سالداتها چاه آب باغ را نشان :داد

 بيور!... بيور!... فرما! بفرما ! - 

 ن اما ظنين بود و همه را جاسرچاه رفتند نگاهشا "هر دو سرباز سراپا مسلح وارد باغ شدند و مستقيما 

 مي پائيدند بغل چاه آب ، چند هندوانه رويهم افتاده بود شوكا متوجه شد كه آنها با نگاه حريصي به 

 هندوانه ها خيره شده اند. شوكا كه سالها طعم خواستن و نخوردن را چشيده بود متوجه اشتهاي

 چاه بودند شوكا دويد انتهاي بغ اتاق عموجان. سربازان . شد در حاليكه سربازان مشغول كشيدن آب از

 زن عمو! ... سالداتها هندوانه مي خوان. - 

 

٠١٩ 

 عمو غرشي كرد:

 اينها دشمن مملكت ما هستن ! زهر بخورن!... براي چي اومدن اينجا... مگه كسي اينا به رو مهموني - 

 دعوت كرده !....

 مي خواست از ميهمانان ناخوانده پذيرايي كند. قلب كودكان شوكا با هيجان كودكان ه اش همچنان دلش

 نه دوست مي شناسد نه و دشمن. قلب كودك ، قلب خداوند است با كه شفقت مخلوقاتش را مي نگرد. 

 عموجان! هندونه مي خوان. - 

 زن عمو خاطر شوكا را خيلي مي خواست: 

 بخورن زود برن!خيلي خوب، بيا اين چاقو، اينهم قابلقمه ! پال  - 

 شوكا خوشحال و دوان دوان خودش را سالداتها رسانيد كه سرچاه مشغول پركردن قمقمه هاشان بودند.

 به او تركي پرسيد: 

 هندوانه ايسيترين)هندوانه ميخواهيد( - 

 سرباز قفقازي پاسخ :داد

 ايسيتروز!) مي خواهيم( - 

 و را در دل هندوانه گذاشت و دو قسمت كرد و هرشوكا شبيه به يك كدبانوي مسلط و مقتدر، چاق

 قسمت را بيكي از سالداتها و داد بعد هم قابلمه را پلو تعارف كرد .

 بيورون! )بفرمائيد( - 

 هر دو سرباز ارتش سرخ، دخترك ايراني با را تخسين و لبخند تماشا ميكردند با او. سخاوت بسيار 

 هست قل كه ب ها فراتر از رنگ پوست ، مليت و مذهب با يكديگر داشت از آنها پذيرايي ميكرد لحظاتي

 سخن ميگويند در آن لحظات ديگر دوست و دشمن در كار نيست، انسانيت پراكنده و متعدد به يك

 وجود واحد تبديل مي شود.

 با و هر دو سرباز ارتش سرخ كه خود نيز از دو نژاد مختلف و متفاوت بودند، تكيه به حلقه چاه داده 
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 اشتها كته و پال هندوانه مي خوردند و شوكا با لذت و شادي خاصي از كه چشمها و خطوط صورتش
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 آشكار بود آنها را تماشا مي كرد و هروقت چشم سربازان او به مي افتاد لبخندش روي دهان گسترده

 وز فرياد :زدتر ميشد. سربازان با گفتن خداحافظ رفتند و شوكا مانند يك قهرمان پير 

 بياين بيرون! اونا رفتن - 

 عمو و زنعمو و دخترشان كلثوم و بعد هم خانم جان چون گله رميده اي خود به را جلو در رساندند. در

 باز بود تا و چشم كر ميكرد اجتماع عظيمي از سرباز و تانك و كاميون در محوطه باز جلو خانه در هم مي 

 حركت كاروان نظامي پر و سر ، صدا فضارا تيره و تار كرده بود.جوشيد و گردو خاك ناشي از 

 شوكا كه فكر مي كرد با تعارف هندوانه و با پلو سربازان روسي دوستي تنگاتنگي بهم زده بدون ترس و

 واهمه از در خانه بيرون زد، خانم جان فرياد كشيد:

 برگرد خونه! اونا تورا مي كشن. - 

 سالداتها مطمئن بود، با آن قد كوچك و پيراهن سپيدي با كه گلهاي درشت شوكا به دوستي خود با

 قرمز تزيين شده بود شبيه عروسكهاي خيمه شب بازي وسط هلهله و هياهوي سربازان راه مي رفت

 سالدتها وجود اين بچه را براي خود خطري بحساب نمي آوردند، بيشتر مشغول افراشتن "ظاهرا

 كبار شوكا روي زمين خم و شد چكشي كه برزمي ن افتاده بود برداشت با و لخندچادرهايشان بودندو ي

 آ جمعيت بيگانه پيشتر مي رفت›دوستانه اي بدست يك سالدات داد او. لحظه به لحظه در عمق 

 كه صداي بمپ و مسلسل از هم هيچ گوشه بر اي نمي خاست. ايران ناباورانه در برابر هجوم "مخصوصا

 فقين دستها به را عالمت تسليم باال برده بود و مهاجمان خطري از جانب ايرانيان نمي ديدند.ارتشهاي مت

 شوكا همچنان جلوتر مي رفت ، موهاي بلندش با دست باد در دشت كلوه به اينسو و آنسو مي چرخيد.

 آنها راه مياو تنها متقبل ارتش سرخ بود كه چون شاخه گل نرم و نازكي در حركت و نوسان ، در بين  

 رفت. در چنين حالي و هوائي ناگهان دست يك سرباز روي دوش ظريف شوكا فشرده با و شد اشاره به

 او فهماند كه يكنفر مي خواهد را او ببيند. شوكا به نقطه اشاره نگاهي انداخت. يك افسر روس و ميانسال 

 چكمه بلندي تا زير زانو او به پا بر لبخندبا شانه هاي عريض از پر و مدالهاي رنگين، كاله بر پن و سر  

 مي با و زد دست او به اشاره ميكرد كه جلوتر بيايد. 

 دبيشكا... دبيشكا! ) دختر! دختر!( - 

 

٠٠٠ 

 شوكا از اين زبان بيگانه چيزي نمي فهميد يك سرباز قفقازي جلو آمد او به و گفت:

 سنه دير گيز گل بورا... - 

 فرمانده رفت، افسر به شيوه غريبي را او برانداز مي كرد. نوعي سوال ش و وق درشوكا بطرف افسر 

 چشمانش برق مي انداخت و شايد هم در نگاه اين افسر، چيزي مافوق دوستي و دشمني خوانده مي . شد

 چيزي فراتر از غرور و تكبر) البته جاي هيچ نوع غرور و تكبر ) البته جاي هيچ نوع غروري هم نبود،



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

8 3  

 

 ايرانيان با اين مهاجمان بداليلي نجنگيده بودند( وقتي شوكا روبروي افسر بل ند قد روس ايستاد، او روي

 زمين نشست با و شوكا شروع به حرف زدن كرد و همان سرباز قفقازي سخنان فرمانده به را تركي

 ترجمه مي كرد:

 ه ميكني؟ ميدوني منم يه دختر دارم و قداسمت ؟ چيه چند سالته! پدرت ! كيه مدرسه ميري؟ اينجا چ - 

 قواره تو؟ پنجساله تو كه جبهه و ام نديدمش! ازش هيچ خبري ندارم تو! منو ياد بچه خودم ميندازي...

 شوكا با همان لبخند دوستانه به دهان افسر خيره شده بود و گاهي با شگفتي مدالهاي روي سينه اش را - 

 بفكرش رسيد "يد كه افسر روس هم دختري همسن و سال او دارد فوراتماشا مي كرد و قتي شوكا فهم

 بپرسد آيا دختر شما خان م جان هم دارد؟ خانم جان كتكش هم مي زنه؟ انبر داغش مي كنه؟ از تصوير

 اين صحنه هاي آخري سايه غمي از روي چشمان شوكا عبور كرد افسر روس دستهاي بلند و كشيده

 حلقه كرد را او و روي سينه اش فشرد و بوسه اي روي موهاي مشكي اش نشاند. اش را بدور شانه شوكا

 دلش براي دخترش تنگ شده است افسر فرمانده به شوكا گفت : "شوكا پيش خود استدالل كرد حتما

 همين جا بايست من االن بر مي گردم. - 

 وكا برگشت چهره اش مثلافسر روس داخل چادر فرماندهي با و شد يك بغل هداياي متنوع پيش ش

 همه هموطنانش قرمز و پت و پهن بود، دماغش مثل اينكه مشت خورده باشد فرورفته بود اما نگاهش،

 فقط نگاه يك پدر بود.

 اين شيوه نگاه پدرانه از استپ هاي روسيه تا جنگلهاي انبوده افريقا از و كنار ديوار چين تا ساحل

 فرزندان با اين نگاه شيرين و نوازشگر يكديگر را خوب مي رودخانه گنگ يكسان بود پدران و

 فهميدند. افسر روس به هدايايي كه براي شوك ا آورده بود اشاره كرد به و شوكا گفت : 
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 همه اينها مال او تو كتاب وقتي مي خواستم سوار تانك بسمت كشور شما حركت كنم از يك كتاب - 

 ي دانم تو روسي نمي داني اما شايد يك روز دردانشگاه كشورت روسيفروشي براي دخترم خريدم! م

 ياد بگيري اسمش قلب دانگو است. جواني كه براي عب از ور تاريكيها ، قلبش از را سينه خارج كرد و در 

 پناه نوري از كه قلبش ميتراويد كاروان همراهش از سياهي ها گذشتند.

 به خاطر آنكه مي خواست بمدرسه "قازي نگاه ميكرد او عميقاشوكا شگفت زده به دهان سرباز قف - 

 برود خوشحال بود و فكر ميكرد وقتي به مدرسه رفت مي تواند كتاب قلب دانگو را بخواند كتاب را

 زودتر از ساير هداياي افسر روس گرفت و همين موضوع قلب آن مرد دور افتاده از فرزند را بشدت

 ت جلو اشكهايش را گرفت شايد ان در لحظه او كه در طول پنجسال جنگبتالطم در آورد به و زحم

 شاهد مرگ هزاران دوست و هموطنش در جبهه ها بود فكر مي دكر يك روز او با هم گلوله بر اي زمين

 خواهد غلتيد و آرزوي ديدن دخترش به را گور خواهد برد.

 ي ژامبون ، يك جعبه قند، يك قوطي شيرشوكا به هدايايش نگاه كرد يك جعبه مداد رنگي، يك قوط

 خشك.

 شوكا پرسيد :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

8 4  

 

 همه اينها مال منه؟ - 

 سرباز قفقازي سوال شوكا را ترجمع كرد و افسر روس سرش را بعالمت مثبت تكان و داد بعد دست - 

 در جيب كرد و عكسي از جيب بيرون كشيد. 

 وست.دبيشكا! نگاه كن! اين دخترمنه ببين چقدر شبيه ت - 

 افسر و شوكا، براي تماشاي عكس سرشان را بهم نزديك كرده بودند.

 دبيشكا ! مادر دختر من يك زن قفقازي است نزديك مرز شما شهر باكو ! براي همين دخترم به - 

 مادرش رفته مثل تو چشم و ابرو و موهايش مشكي است!

 ر مسائل مربوط به جنگ خبري بود قلبهايآ در جنگ و وضعيت جبهه از نه و ساي›اين گفتگو كه از نه 

 هر را دو بيشتر و بيشتر بهم نزديك مي كرد. 

 

٠٠٣ 

 افسر روس از كنار شوكا بلند به و شد سرباز قفقازي اشاره كرد كه شوكا را در حمل هدايايش كمك

 كند.

 يك لنگه پا شوكا سرخوش و از شاد برقراري رابطه دوستي با افسر فرمانده روس، رقص كنان روي

 چنانكه هميشه در مواقع شادي عادتش بود همراه با سرباز قفقازي به خانه برگشت و هدايايش از را

 دست سرباز همراهش گرفت و را آن روي زمين چيد ولي كتاب قلب دانگو را يك لحظه از خودش دور

 نمي كرد.

 د سري تكان و داد گفت:خانم جان با تماشاي هدايايي كه شوكا با خود بهمراه آورده بو

 بميري تو دختر! - 

 و بعد به رو زن عمو كرد و گفت : 

 گفتم اين الكو چه آتشپاره ايه! شما ازش بپرسين، نترسيدي را تو بدزدن و ببرن ؟ - 

 شوك ا بادي به غبغب انداخت :

 ز بيا پيش !من! هه من شبيه دخترشم! عكس دختر به شو من نشون و داد بعدش هم گفت هر رو -به  

 ا در شرايط سخت براي زن ناخن خشكي چون او هداياي›خانم جان غرشي كرد ولي مخالفتي نكرد. 

 افسر روس غير قابل چشم پوشي بود زن عمو يك لحظه چشم از شوكا ن بر مي داشت. شجاعت دختر

 فخري، آن هم در آن شرايط سخت جنگ، را او مجذوب اين بچه كرده بود.

 زش مي پرسيدي صفر منو ديده؟ نكنه همين افسر صفر منو كشته با و اين چند تا هيده ميخوادكاش ا - 

 حالليت بطلبه!

 شوكا سرش به را چپ و راست تكان داد

 اون بچه مردمو نمي كشه يه! دونه دختر داره مث من -نه! نه  

 داده بود كمي احساس آن زن ساده دل روستايي از توضيحي كه شوكا روي احساسات بچه گانه اش 

 آرامش كرد.

 دفعه ديگه از بپرس !  - 
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٠٠٤ 

 خيلي خوب زن عمو... - 

 براي اولين بار شوكا در پيرامون زندگي ساكت و انزواي تخلي كه خانم جان او بر تحميل ميكرد، قوم و

 ساسي بو مي كشيدخويش مي ديد. زن عمو هدايا را يكي يكي برميداشت آنها را معلوم نبود روي چه اح

 ولي وقتي به قوطي ژامبون رسيد بي اختيار گفت :

 گوشت خوكه ما! نجسي نمي خوريم! "اين يكي ! نه حتما - 

 روي قوطي ژامبون عكس يك ران خوك چاپ شده بود شوكا به سرعت قوطي ژامبون را برداشت به او

 ز را دست بدهد.داشتن اين هدايا مفتخر بود و نمي خواست حتي يكي از آنها ا

 ديدارهاي شوكاو افسر فرمانده روسي، هر روز تكرار مي و شد شوكا پس از خروج بابا مهندس از

 زندگي اش، رابطه قشنگ پدر و دختري با را يك مردبيگانه كه زبانش را نمي فهميد از سر گرفته بود.

 حبت، خاصه از نوع پدر و فرزنديدي گر در ديدارهاي اين دختر و پدر، به مترجم نيازي نبود. عشق و م

 نيازي به زبان دارد. افسر روس احساساتش را نسبت به دخترش به زبان روسي مي گفت و شوكا هم

 احساسات قشنگ دخترانه اش رابا زبان فارسي بيان ميكرد خنده و نگاه فصل مشترك ديدارهايش ان

 هندس، اينك سومين محبت پدري را تجربهشده بود.شوكا بعد از چشيدن محبته اي پدر خودش و بابا م

 مي كرد و شگفتا كه قلب ساده و معصوم دخترك هيچ فرقي بين آن سه نفر كه هر يك از دياري بودند 

 قائل نمي شد. هر سه دوستش داشتند هر سه صميمانه او به محبت مي كردند نوازشش ك مي ردند،

 ب، به دختري از كه محبت پدر و مادر بي بهرهبرايش هديه مي خريدند. خداوند در فرصتهاي مناس

 مانده بود طعم محبت پدري را مي چشاند... يك روز زن عمو كه همچنان نگران سالمتي فرزندش صفر

 بود از شوكا خواهشي كرد كه غرور كودكانه اش را نوازش داد....

 ن، نميذارن مردم كلوه به شهراين سالداتها تمو م راهها را بستن، چه مي دونم، پست بازرسي گذاشت - 

 برن! خيلي هم سخت ميگيرن! صفر تو پادگان زخمي شده و حاالدر بندر سرگردونه، يكنفر بايد

 زخمهاش رو ببنده ، ازش پرستاري كنه، ببين اين فرمانده روس ميتونه يه جوري بما اجازه رفت و

 برگشت به بندر بده؟

 

٠٠٥ 

 ندش را براي تسكين نگرانيهاي خودش بهم بافته بود و گرفتهزن عمو، داستان زخمي شدن فرز 

 هيچكس از سرنوشت صفر او به خبري نداده بود.

 چشم زنعمو! - 

 شوكا صبح زود به چادر فرماندهي ارتش سرخ رفت، حاال همه سربازان روس و قفقازي دختر خوانده

 انده مي شد. فرمانده روس تا چشمش بهفرمانده را مي شناختند او و بدون هيچ مانعي وارد چادر فرم

 شوكا افتاد به طرفش رفت

 دبيشكا ! دبيشكا!... - 
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 هنوز چند لحظه از مالقات پدر و دختر نگذشته بود كه شوكا از چادر بيرون دويد و دست يك سرباز

 قازيقفقازي را گرفت با و خود بداخل چادر برد. شوكا درخواست عمويش به ار تركي براي سرباز قف

 گفت و فرمانده روس بالفاصله كارتي از بلوز نظامي اش بيرون كشيد و را آن بدست شوكا .داد

 دبيشكا !... با اين كارت همه اعضاي خانواده مي توانيد به بندر برويد و برگرديد وقتي برگشتيد ، - 

 اين كارت به را من پس بده ! باشد؟ "حتما

 ه روس داشت با كه پدرش و بابا مهندس داشت. صورت فرمانده روسشوكا همان رف تاري با را فرماند

 را بوسيد و كارت را گرفت و خودش به را درب خانه رساند. 

 زن عمو! زن عمو! بلند شين بريم بندر! - 

 خانم جان سرش داد كشيد:

 جونمرگ شده مگه شهر هرته ، همه راهها رو بستن! - 

 تي به كه زبان روسي چاپ شده و هيچكدام از نوشته اش سر در نميشوكا بادي به گلو انداخت و كار

 آوردند به خانم جان و زنعمو نشان .داد

 فرداي آنروز خانواده عمو وخانم جان و شوكا بطرف بندر حركت كردند. سربازان روسي در پستهاي

 ا را راه احترامبازرسي متعجب از اينكه يك خانواده روستايي داراي چنان كارت عبوري هستند، ب

 برويشان مي گشودند. در بازگشت هم همين اتفاق افتاد با اينكه صفر با پاي زخمي همراهشان بود

 آ از پرس و جو نكرد. صفر برايشان تعريف كرد كه چگونه شب سوم شهريور پادگان مورد›هيچكس ها

 

٠٠٦ 

 قيه فرار كرده بودند آن عده ازحمل و بمباران هوائي قرار گرفت عده زيادي سرباز كشته و شه ب

 سربازان فراري كه لباسهاي نظامي شان از را تن بيرون كرده بودند زنده ماندند ولي آنها كه فراموش

 كرده بودند لباسهاي نظامي خود از را تن خارج كنند بوسيله پياده نظام ارتش سرخ در جا كشته مي

 شدند.

 اه با يك سرباز زخمي ،نام وشهرتي نصيب شوكا كرد تا كه آنبازگشت كاروان عمو به كلوه آن هم همر

 ا از او. روز به هر خانه اي در كلوه مي رفت›تاريخ چنان شهرتي نصيب هيچ دختر در كلوه نشده بود 

 تحويلش مي گرفتند و زن عمو جلوي چشمان خانم جان روزي دهها بار قربان صدقه شوكا مي رفت و

 .خانم جان را عصبي ميكرد

 شوكا فردا ي بازگشت از بندر، بديدار فرمانده رفت و كارت را پس داد. فرمانده دستهاي شوكا را در

 دستهاي پهن و گوشت آلودش گرفت ته از و دل گفت :

 دبيشكا! دبيشكا! - 

 شوكا حس كرد كه فرمانده مي خواهد او با حرف بزند به چشمان فرمانده نگاه كرد، در حلقه آبي

 خرده بلورهاي اشك ار نشانه گرفت حس كرد اتفاق ناخوشايندي در شرف وقوع است همينچشمانش 

 حس سبب شده كه شوكا سرش را توي سينه فرمانده فرو كند و بگذارد اشك از چشمه چشمان سياه او

 هم سرزيز شود... 
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 جدائي را ميقلبها، گيرنده هاي نيرومندي هستند شوا از پشت فرنج نظامي فرمانده روسي، آواز 

 شنيد،شوكا از چادر بيرون دويد، سرباز قفقازي را صدا ... زد

 گل بورا؟ ... !بيا - 

 افسر فرمانده با لحن غمگيني حرف مي :زد

 دبيشكا! من مجبورم برم تو. از حاال احكام نظامي چيزي نمي داني، خدا كند هيچوقت تا و آخر عمر هم - 

 بايد به تهران پايتخت كشور شما بروم نمي دانم آيا هرگز دوباره گذارماز نظاميگري چيزي نداني! من  

 به ده شما مي افتد ؟ نه يا را تو آيا دوباره مي بينم يا نه؟ متشكرم تو كه هر روز پيش من آمدي و خاطره 

 ستدخترم را در من زنده كردي... ديروز به من خبر دادندكه دخترم در يكي از بمباران ها كشته شده ا

 

٠٠٧ 

 تو اما دختر كوچولوي ايراني من هنوز زنده تا و اي وقتي و تو هر دختري مثل تو زنده است من مي 

 توانم بين شماها، دخترم را پيدا كنم بعنوان يك پدر تو از خداحافظي ميكنم ، تصوير و خاطره تو هميشه

 ي را تو مانند فرزندش دوست داشت،با من خواهد بود. اوقتي زنده هستي يادت باشد كه يك افسر روس 

 دلم مي خواهد درس بخواني، بانوي مفيدي براي همه مردم دنيا باشي ! قول مي دهي؟ 

 پيش از انكه ترجمه سخنان افسر روسي به آخر برسد، شوكا چنان صادقانه سر فرمانده را در بازومان

 تماشاگري نمي توانست كوچكتريننرم و نازكش گرفت و چهره اش به را چهره او چسباند كه هيچ 

 ترديد در روابط پدر و فرزندي آنها به خود راه دهد.

 شانه هاي شوكا و قلب نازك انديشش از شنيدن خبر كشته شدن دبيشكا روسي بدرد آمده بود. پس

 دختر فرمانده روسي هم مكن است كشته شود! شايد آنشب حمله مهم كشته مي شدم! اگر خانم جان را

 ميكردم زير دستو پاي مردم كشته مي شدم..... گم 

 فرمانده روس ي بدنبال خاطره مرگ فرزندش و شوكا در افكار پيچيده و خام خودش لحظاتي در سكوت

 فرو رفته بودند شوكا مي ديد كه اين پدر هم مانند پدر خودش و بابا مهندس، بسرعت او از جدا شده و

 م روزهاي سخت انبر و داغ لنگه كفش...مي رود. بازه م خانم جان! باز ه 

 افسر روسي بسته اي بع كه نوان يادگاري براي شوكا گذاشته بود بدست گرفت او با و بسمت خانه شان

 آ در لحظه شاهد تابلوي شگفت انگيزي از احساسات مشترك بشري آن›راه افتاد... صدها سرباز روسي  

 ه روزش هزاران دختر بچه از را صحنه حيات حذف ميكرد.هم در متن يك جنگ خونين بودند كه شبان 

 فرمانده روسي ، دبيشكاي خودش تا را جلو در خانه رساند خم را او و شد سر دست بلند كرد ، بوسه اي

 روي گونه اش گذاشت.

 خداحافظ. - 

 يگرشايد افسر روسي در آن لحظه داشت با دختر خودش خداحفظي ابدي ميكرد چون شوكا را هم د

 هرگز نمي .ديد

 

٠٠٨ 
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 8فصل 

 اضطراب ناشي از جنگ و اشغال ايران خيلي زود وفر نشست. ارتشهاي متفقين به علت اينكه با مقاومتي

 روبرو نبودند در حقيقت نعي تعطيالت پاييزي را در ايران مي گذراندند. پادشاه جديد بر تخت سلطنت

 سكوت ساليان گذشته با را جنجالهاي حزبي و سرو نشست و دوره تازه اي در كشور آغاز شد كه

 صداهاي چپ و راست جبران ميكرد. حزبهاي جديد چون قارچ از زمين بز مي شدند، روزنامه با ها

 جنجالي ترين خبرها و گزارشها دل مردم را نسبت به آينده خالي مي كردند بحران از پس بحران،

 مردم فرو مي ريخت. كمبود نان و خوار و بار بتدريج همچون بهمن هاي آخر زمستان بر و سر روي

 مردم را وحشت زده مي كرد صفهاي نانوائي ها هر روز طويل تر مي شد آدمهاي تشنه قدرت و شهرت

 پس از يك دوره شانزده ساله سكوت، وارد عرصه مبارزات سياسي شده بودند، اما دامنه بحران اشغال

 راست و ميانه ، بيشتر شامل حال تهران و شهرهاي بزرگ مي شدو ايران و سرو صداي گروههاي چپ و

 هنگاميكه امواج بحران به شهرهاي كوچك ميرسيد ديگر آن قدرت و صالبت اوليه را نداشتند، در

 نان، مردم اين گونه شهرها را بيشتر نگران مي كرد، نان جو كه سالها "عوض كمبود مواد غذايي خصوصا

 ي و ها سفره هاي مردم فقير محو شده بود حاال حتي بر سر سفره اعيان واشراف همبود از بساط نانوائ

 خودي نشان نمي د اد، جنجال كمبود قند و شكر كمتر از نان نبود مردم كه خطر بمباران و جنگ را پشت

 ا بقصدسر گذاشته بوند حاال براي تامين نيازهاي خود، و گرفتن دو سه عدد نان از نانوائيها همديگر ر 

 كشت مي زدند، اگر جنگ جهاني دوم در ايران تلفات انساني ناشي از بمباران و حمله تانكها ز و ره

 پوشها را كم داشت ، تلفات ناشي از كم غذايي ، بي داروئي، بيكاري بيداد ميكرد. در چنين شرايطي خانم

 اما حاال گراني وكمبودها بهانه تازهجان و شوكا دوباره به بندر بازگشتند ، در خانه جديدي ساكن شدند 

 به اي خانم جان داده بود تا دختر هفت ساله محمد رودسري را دوباره به كارهاي سنگين بكشد او از و 

 بخواد كه مخارج مدرسه و كرايه خانه را بهر و راه طري در بياورد خانم جان بهچ وجه حاضر نبود از

 با مهندس يكشاهي برداشت كند او. خيلي خوب مي دانست كهذخيره خود از و كمك هزينه تحصيلي با

 آخرين تكيه گاه شوكا، افسر و فرمانده روسي هم رفته و اين دختر پناهي او جز ندارد و هر باليي سرش

 بياورد مجبور است بپذيرد! قطره هاي صاف و زالل اشك دوباره از چشمان سياه شوكا مي باريد، ضربه

 

٠٠٩ 

 خانم جان را بي سرو صدا تحمل ميكرد و در ذهن كودكانه اش به اين نتيجه رسيده بود هاي چوبدستي

 كه هر بار پس از يكدوره كوتاه راحت و ي رفاه، بايد شانه هاي ظريفش تحمل بار سنگين كتكها، نيشگونها 

 وكا عصبي بود.و انبرداغهاي خانم جان را داشته باشد. خانم جان اين بار بخصوص بيشتر از گذشته از ش 

 خشم و نفرت از اين دختر كه توانسته بود محبوبيت عجيبي بين خانواده عمويش بدست آورد، را او

 در كمپ سربازان روسي و در دل "بشدت آزار ميداد. شوكا فرزند خودش نبود به تا موفقيتي كه تصادفا

 ختر نگاه ميكرد، بياد خورشيد ميفرمانده شان بچنگ آورده بود، افتخار كند. هر بار كه بچهره اين د

 افتاد كه مانند يك ماده پلنگ خشمگين او جلو ايستاد با و مشت به سينه اش مي كوت و مي گفت ا: ين

 دختر منه! من خودم زاييدمش! چرا من نتوانستم بچه اي بدنيا بياورم؟ حاال كه من نتوانستم اگر همه بچه
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 خانم جان در بازگشت ، هيچ روزي نبود به كه بهانه اي دل اينهاي دنيا هم بميرند دلم خنك مي شود! 

 كه مي دانست از اول مهر، شوكا بمدرسه مي رود و غير از خرج و مخارج "كوچولو را نيازارد مخصوصا

 مدرسه، بايد شاهد و به به چه چه معلمهايش هم باشد و اين دختر نمراتش بر را او سر بكوبد.

 ر!همين فرداميري سركا - 

 كجا برم خانوم جان؟ - 

 من چه ميدونم! يك گوري برو ديگه! اگه كار پيدا نكني دوباره مي فرستمت خونه كبرا.... - 

 شوكا از ترس در خود مچاله شد، اگر خانم جان او به مي گفت برو در النه گرگهاي گرسنه بهتر از آن

 بود به را او كه خانه كبرا بفرستد.

 ير بار تهديدات خانم جان بي هدف در كوچه راه ميرفت، همه را جا در جستجويشوكا، خم شده در ز

 كار مي كاويد اما وقتي براي بزرگترها بيكاري بالي بزرگي شده بود هچ كسي به يك دختر بچه هفت 

 ساله كار ميداد؟ او يك تفاوت دردناك ديگري با هم بزرگترهاي بيكار داشت كه قلبش را در سينه مي

 . آنها هر كدام باالخره پدري، مادري، فاميلي، دوستي و رفيقي داشتند كه در گرفتاريها و سختيفشرد

 هاي زندگي به آنها پناه مي بردند اما شوكا چه كسي ار داشت او به كه پناه ببرد؟ شوكا در كوچه پرسه

 مي زد كه خانم جواني صدايش :زد 

 دختر كي هستي؟... مال اين محلي؟... - 

 

٠١١ 

 شوكا نگاهش كه سنگين ترين بار غم برداشته بود به چهره زن جوان دوخت. از زن نگاه پر درد كودك

 تكان خورد. مثل اينكه اين دختر بچه تمام غمهاي دنيا را در هم فشرده ، توي انباني كرده و روي

 دوشش مبرد.

 خانم! من دختر خانم جانم ! توي همين محله ! - 

 آمد كه يكي از همسايگان گفته بود كه مستاجر تازه اي توي اين محله آمده كه زن جوان يادش 

 رفتارش خيلي عجيب و غريب است، يك مادر چاق و اخمو و يكدختر بچه ملوس كه روزي چند نوبت زا

 مادرش كتك مي خورد!

 آها فهميدم. پس شما همون مستاجر جديدين؟ مادر و دختر! - 

 بله خانوم جون! - 

 مادرت چيكار ميكنه؟ - 

 حصير ميبافه! من هم دنبال يه كاري ميگردم. - 

 خانم پرسيد:

 مگه مدرسه نمي ري؟ - 

 شوكا با صداقت مشكالت مدرسه رفتنش را براي خانم جوان شرح داد. قلب هك زن خود صاحب يكدختر

 رفتاري شود چه كسيكوچولوي گهواره نشين بود به درد آمد. اگر دختر من يك روز صاحب چينين گ

 او به كمك خواهد كرد؟ بيشتر كمكهاي نيكوكارانه به اين خاطر صورت ميگيرد كه كمك دهنده آرزو 
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 مي كند باليي بر كه سر كمك گيرنده آمده بر سر خودش و خانواده اش نياي .د 

 دخترم باشي؟ اسم من خانم الكسري ، توي همين كوچه ساكنيم. ميتوني بعد ازظهرها بيايي مواظب - 

 شوكا دوباره در برابر معجزه اي قرار گرفت كه بعدها وقتي بزرگتر شد ارزش چنين معجزاتي را مي

 فهميد.

 ميام. هفته ديگه صبحها ميرم مدرسه، عصرها ميام پيش .شما "خانم حتما - 

 خان م الكسري شوكا را براي بعدازظهر ها استخدام كرد او و خوشحال به خانه برگشت.

 خانم جان از! فردا مي رم پيش خانم الكسري! - 

 

٠١٠ 

 شوكا از اول مهر ماه در كالس اول دبستان دانش روي صندلي نشست. چشمانش هميشه كنجكاو و

 اشخاصي كه تحت ستم و ظلم بيش از حد ممكن قرار ميگيرند خود بصورت "لبانش متبسم بود. معموال

 "اخمو و عصبي و انتقام گيرنده جلوه مي كنند و مي خواهند متقابال ي آيند، 'يك غده چركين رواني در 

 عقده هي خود بر را سر ديگران خالي كنند، درست عكس شوكا، هرچه بيشتر از طرف خانم جان زجر و

 درد مي كشيد، مهربانتر و صبورتر مي و شد مردم را بيشتر دوست ميداشت.همين حالت از همان

 در مكتب خانه خواندن و نوشتن ياد "لم را متوجه حضورش كرد از. آنجا كه قبالنخستين روزها خانم مع

 گرفته بود، در كالس سرآمد بچه ها بود. تجربه اجتماعي اش را او ياري ميداد تا بيشتر معلم و مدير و

 همشاگرديهايش را بخود جلب كند.

 قواره بود كه مايه شرمسارياش ميلباسهايش چنگي بدل نمي زد حتي گاهي لباسهايش آنقدر زشت و بد

 اما شد وقتي را در جواب مي گفت چنان فروغي از شادي و افتخار به هر سو مي افكند كه جبران فقر و 

 نداري اش را مي كرد. هر شب كه بخانه مي آمد نمراتش به را خانم جان نشان مي از را او تا داد

 ي ابراز رضايت بشدت خشمگين مي شد اگر اينپيشرفتهاي خود خوشحال سازد اما خانم جان بجا

 دولت براي معلمي استخدامش مي "دخترك همنطور جلو برود و تصديق كالس ششم را بگيرد حتما

 كند از و چنگ من در مي رود وقتي به اين نتيجه گيري ميرسيد توي دلش مي گفت: صبر كن داغ

 كار لحظه به لحظه در ذهن تيره و سياه خانم جانتصديق كالس ششم به را دلت مي گذارم ... اينگونه اف

 كه در كالس "شاخ و برگ مي گسترد بر و وسعت امواج نفرتش نسبت به شوكا مي افزود، مخصوصا

 دوم و هشت سالگي ، شوكا روزبروز جذابيت زنانه بيشتري مي گرفت . و قد بااليش اندكي از و سن

 در حلقه "رشتش در صورت مهتابي رنگش كه معموالسالش بيشتر رشد كرده بود چشمان سياه و د

 موهاي بلند و مشكي اش قاب مي را او شد، زيباتر از همسن و ساالنش نشان مي و داد او در نوعي جاذبه

 معصومانه اي بچشم مي آمد كه دلها را بسوي خود ميكشيد. خانم جان گاهي آنقدر ت از عريفهايي كه

 آوردند عصبي ميشد كه بخودش مي گفت : بايد اين ذليل مرده از را اينهمسايه از ها شوكا بزبان مي 

 شهر ببرم مي ترسم از دستم بقاپند.

 

٠١١ 
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 اين تصميم آخري را خانم جان خيلي زود بمرحله اجرا گذاشت هنوز دو هفته به اي امتحانات آخر سال

 زددوم دبستان مانده بود كه روز جم عه اي خانم جان شوكا را صدا :

 هر چي خرت و پرت داريم جمعش كن! بقچه ش كن بريم الهيجان! - 

 شوكا وحشت زده پرسيد :

 الهيجان؟ براي چي؟ هنوز دهفته به امتحان آخر سال مونده. - 

 خود را آماده مقابله با اعتراض شوكا كرده بود: "خانم جان قبال

 ي حسابي راه افتاده، به هر كارگري روزانهبرو بچه از ها الهيجان اومدن ميگن امسال باغهاي چا - 

 دوازده قرون مزد ميدن. مسكن هم مجانيه ما دونفري ميتونيم روزي بيست و چهار قرون مزد بگيريم.

 يه همچي مزدي به معلمها هم نميدن چه رسد به . تو و من 

 آزرده و ". عميقاشوكا نمي دانست در برابر تصميم ظالمانه خانم جان بايد چه واكنشي نشان بدهد

 رنجور دنياي خودش را سياه سياه مي ديد.

 خانم جان امتحانم چي ميشه؟ - 

 امتحان درست واژه اي بود كه نيشهايش از نيش عقرب هم در پوست خانم جان زهر آگين تر بود.

 ه؟خوبه خوبه ! حاال اومديم قبول شدي، اومديم كه شش كالس هم درس خوندي؟ بمن ب گو چي ميش - 

 كي بمن ، تو و گشنه گدا اهميتي ميده؟ ما آدمهاي ال يه را قبا توي انباري هاشون هم رامون نميدن. 

 شوكا پريشان و درمانده زد زير گريه .

 آخه خانوم جون! معلم فارسي مون ميگه من خيلي استعداد دارم ، مگه اگه تصديم كالس ششم بگيرم - 

 منو برا معلمي استخدام ميكنن. 

 خانم جان خنده معروف عصبي اش از كه شدت خشم ديوارخانه را ترك مي انداخت سر داد. نگاه سردو

 زاغش را بچهره شوكا انداخت.

 كور خوندي گه سگ! مي خواي معلم بشي از و پيشم بري؟ صنار بده آش به همين خيال باش تو! بايد - 

 ين ه مه خرج ومخارج و زحمتي كه برات كشيدمتا آخر عمرت تا ، وقتي گيسات سپيد بشه در مقابل ا 

 كلفتي منو بكني نه جونم از! اين خبرها نيس!

 

٠١٣ 

 شوكا با اينكه حاال دختر هشت ساله از و نظر فكري هم پيشرفته بود و ميتوانست در برابر هر زور گويي

 در برابر خانم جان يك بايستد، اما در دستهاي خشن خانم جان بره اي بود در پنجه هاي گرگ گله او!

 موجود شرطي شده بود. تنها كاري كه كرد فردا رفت پيش مدير او از و خواهش كرد چون خانم جان

 خيال دارد براي كار در باغ چاي به را او الهيجان ببرد، امتحان ر[آ سالش را همين يكي دو روزه او از

 د و حتي در درس فا رسي با كالس چهارمي هاپس بگيرد واز آنجا كه شوكا بهترين شاگرد كالس دوم بو

 رقابت ميكرد خانم مدير پيش از رفتن به او الهيجان او از امتحان گرفت.

 سفر به الهيجان براي شوكا يك كابوس تلخ و رفتن به اعماق يك چاه تاريك و عميق بود تا او آن زمان

 ر نكرده بود حاال ن هم مي دانست كه سفرهرگز به سياه دلي و ها نقشه كشي هاي مزورانه خانم جان فك
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 به منظور جلوگيري از پيشرفت تحصيلي اوست از و روي شرارت و بدقلبي "خانم جان به الهيجان صرفا

 خانم جان است. بهار بود، باغهاي سبز چاي در دامنه شيطان كوه الهيجان و هر نقطه مناسب كشت چاي

 مي كرد بهار در الهيجان آ نچنان سبز بود كه همه زندگي سبز بود، عطر و رنگ سبز خود را در فضا رها

 ديده ميشد و همين رنگ سبز بود كه شوكاي هشت ساله از را قله هاي خشم و عصبانيت پايين

 كشيد.خوشبختي كودكان در همين است كه بار هيچ سختي و بدبختي تا را ديرگاه بر دوش نمي كشند،

 ضحك، ته از دل مي خندند، ظلم و ستمي بر كه آنها مي رود با اوليندر اوج خشم با اوليه حادثه م 

 مهربانيها به عدالت تغيير شكل مي دهد. فرداي ورود به الهيجان، خانم جان دستش را گرفت با و به هم

 باغ چاي آقاي توكلي رفتند كه كارخانه به اي همين نام داشت.

 رو بود را او و آقاي يگانه مي ناميدند از خانم جانمدير داخلي كارخانه كه مردي شصت ساله و خوش

 پرسيد:

 اومدين توي باغ چاي كار بكنين؟ - 

 ! بله همينطوره و من دخترم! - 

 يگانه ، نگاهي به آهو بچه اي كه كنار زن تنومند زشت ايستاده بود انداخت.

 براي تو كار باغ چاي خيلي كوچكه . - 

 خانم جان خيلي محكم گفت:

 

٠١٤ 

 خيلي هم آمادده كاره! يكي دو روز كارشو ببي نين اگه راضي بودين بهش حقوق بدين.... - 

 مدير كارخانه سري به عالمت موافقت تكان .داد

 تا دو وروره ) زنبيل مخصوص جمع آوري چاي( بردارين مشغول بشين! هر وروره از كه برگ چاي پر - 

 دومتون تا ده دار بردارين و مشغول بشين! عصري كه كارتون تم ومبشه دوازده ريال مزد ميگيرن. هر ك

 شد اگه راضي بودم يه جايي تو اون ساختمان وسطي بهتون مي دم كه زندگي كنين 

 شوكا بطرف دو عدد وروره رفت، وروره بزرگتر را براي خودش برداشت و كوچكتر به را خانم جان داد

 م چينين انتظاري را دارد.مدير كه آنها را زير نظر داشت به اصداياو مي دانست كه خانم جان او از ه 

 بلند خنديد.

 آقاي كر!)دختر تو( خودت تو اون وروره گم مي شي چه جوري ميتوني اونو با خودت باال كوه بكشي؟ - 

 اونو بده به مادرت، خودت اون كوچيكه را بردار

 مدير انداخت كه يك كتاب حرف بود: من دختر رنجشوكا با آن چشمان سياه و درشت نگاهي به چهره 

 و زحمتم! درسته كه بچه ما از اما وقتي كوچك بودم زير دست اين زن كاركردم و پول درآوردم. 

 مدير نگاهي از سر شفقت و مهر به شوكا انداخت. چقدر اين دختر غيرتي و نازنينه. كاش من هم

 حس پدري بر مي انگيخت خانم جان و شوكا زنبيلدختري مثل او داشتم شوكا در دل هر مردي 

 آ به كه واگذار شد مشغول غنچه چيني شدند چاي بهاره از ارزش›هايشان را برداشتند و در رديفهايي ها

 زيادي برخوردار است و آنها در كنار پنجاه، شصت دختر و زن مشغول غنچه چيني شدند. زنان كارگر از
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 داشتند به همديگر اشاره مي زدند : نگاه كن چه مادر بيرحمي! بچه شير دور مادر و دختر را زير نظر

 خوره اش را آورده كار بكنه براش پول بسازه.

 باغ چاي آقاي توكلي در كنار مزار كاشف السلطنه در دامنه كوه قرار داشت و مردم به آن لقب شيطان

 شروع مي تا و شد قله كوه مي رسيد شوكا لب جاده "كوه داده بودند. رديفهاي چاي از پايين ، تقريبا

 لحظه اي ايستاد به و اطراف خيره شد دهها و زن دختر پير و جوان، الهيجي ، رشتي، اردبيلي ، در

 لباسهاي رنگي ، بعضي شان رنجور و نحيف و عده اي سر زنده و شاد هر كدام دنبال روزي بودند ! نان

 ، نان و قند و شكر اما! شوكا در اينجا چه ميكرد؟بخور و نمير بعد از جنگ و دوره قحطي 

 

٠١٥ 

 بازرگان زاده رودسري، فرزندخوانده مهندس كرمانشاهي، دبيشكا فرمانده روسي! خدايا! توي اين سن

 كم، يكروز غرق در رفاه ، پوشيده در لباسهاي گرانقيمت و حسادت برانگيز و يكروز لنگه كفش و انبر

 يت، پرستار بچه، شاكرد اول كالس دوم و حاال كارگر باغ چاي! اين همه باال وداغ و پيراهن كهنه چ

 پايين شدن زندگي و آن هم در هشت سال زندگي؟ نكته اين بود كه شوكا بازيگريهاي زندكي اش را در

 ز مانعپايين و باال، براحتي مي پذيرفت. شبيه قهرمان با دو مانع بود، هنوز مانع اولي را رد نكرده بايد ا

 دوم بپرد و بدبختي اينكه موانع پايان ناپذير بودند. نفس عميقي كشيد، رطوبتي از كه روي درياي

 مازندران بر ميخاست سينه هاي كوچكش را نوازش مي .داد

 دستهاي كاركشته شوكا بسرعت غنچه هاي چاي را مي چيد و در وروره مي انداخت. مدير الغر اندام و

 به اين دختر الغر اندام و چابك "ز كه فراز شيطان كوه به كارگران و زن مخصوصامهربان كارخانه ا

 دست نگاه مي كرد زير لب گفت : اين دختر بچه درست مثل موش توي دار مي دود. غنچه مي چيند و

 آنقدر كوچولو و ريز نقش است كه گاهي پشت بوته هاي چاي از نظر ناپديد مي شود. ناگهان شوكا را

 :زد صدا 

 آهاي موشه بيا! اينجا ببينم! - 

 شوكا راه نمي رفت مي دويد.

 بله آقا؟ - 

 برو اين كوزه از رو رودخونه پرش كن بيار! - 

 موشه با همان سرعت و چاالكي موشهاي صحرا بسوي رودخانه دويد كوزه از را آب پر كرد و دوباره به

 حالت دو برگشت.

 لب آورد جور مخصوصي اين دختر توجهش را جلب كرده بود. لهجهآقاي يگانه لخندي پدرانه بر 

 گيلكي نداشت با اما يك مادر گيلكي به باغ چاي آمده بود.

 مدرسه هم رفتي موشه ؟ -تو  

 كالس دوم . -تا  

 غروري در رگه هاي صداي موشه بود كه آن مرد بلند و قد الغر اندام به را هيجان مي آورد.
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٠١٦ 

 روب بود كه همهكارگران با فواصل كوتاه و زنبيل هاي از پر برگهاي چاي بهاره به ، قله شيطانحوالي غ

 كوه رسيدند. خانم جان [آ رين نفر ش و بد با وكا اينكه مي توانست اولين نفر باشد او با راه مي امد. زنبيلها

 ر و كو در سرازيري ميكشيدند اماهر كدام بين چهل تا پنجاه كيلو وزن داشت گره زنبيلها را بايد از س 

 باز هم براي شوكا كار دشواري بود نفس نفس ميزد، عرق مي ريخت، درد سنگين كار در بازوانش مي 

 پيچيد زا اما سر غيرت براي يك لحظه به هم فكر كمك گرفتن از ديگران نبود. وقتي كارگران با

 آن زمان به كارگران بابت هر زنبيل ، دوازده زنبيلهايشان پاي قپان رسيدند، وزن كشي آغاز شد. در

 ريال به و بچه ها شش ريال مزد مي دادند. وقتي زنبيل شوكا روي قپان رفت هم وزن زنبيلهاي ديگر

 ب ود، يگانه به قپان دار گفت:

 منجم ! مال موشه هم مساوي زنها حساب كن - 

 ولي دستمزد بچه ها شش رياله! - 

 وشه هم وزن بقيه س!ولي زنبيل اين م - 

 زندگي در باغ چاي و در حاشيه شيطان كوه، براي شوكا معنا و مفهوم تازه اي داشت، به او دختراني نگاه

 مي كرد كه سبكبال و راحت دست در دست مادران خود، چون پروانه بر ها هر گلي مي نشستند، نه كار 

 ينگونه تفكرات گاهي سازنده است و زمانيطاقت فرساي چاي چيني نه و حضور در كنار خانم جان! ا

 عقده آور اما! شوكا طبيعتي خاص خود داشت و هيچگاه از خوشبختي هاي ديگران احساس حسادت و

 عقده نمي كرد و تنها وقتي آن خوشبختي را ها مي ديد براي خودش هم آن سبك زندگي را آرزو

 صدا مي زد سعي ميكرد كارهاي سبكتري او بهميكرد آقاي يگانه كه همچنان و هر روزه را او موشه 

 واگذار كند و همين موضوع خشم خانم جان بر را مي انگيخت و شب هنگام در خانه كارگران غير بومي

 و وقت استراحت بهانه يا پيدا مي كرد تا و دق دلي اش را خالي كند. 

 كرد. در يكي از همان شبها بود كه خانم جان براي آزار شوكا هوس خريد 

 مي ري شهر برام نون و خرما مي خري! - 

 خانم جان هوا تاريكه !  - 

 

٠١٧ 

 چشمهاي از تو چشم گرگ هم تيزتره تو! تاريكي پشه را تو هم هوا مي زني از! همين بغل شيطان هكو - 

 برو خيلي زود به شهر مي رسي!

 شبها وقتي كارگران زن دور هم جمع مي و تن بدن نازك شوكا از شنيدن نام شيطان كون بلرزه افتاد. 

 شدند از شيطان كوه و شياطين و اجنه اي كه ان در پرسه مي زنند داستانها سر هم ميكردند و حتي

 بعضي ها سوگند مي خوردند ه خودشان با چشم خودشان ا با را ها جنه آن پاهاي مثل اسبشان ديده اند

 عابرين مي زدند! شوكا با دلي متورم از ترس اجنه هايي كه كه انار ميخوردند و پوستش را بسر و كله 

 انار ميخورند و پوستش را بسرو كله آدمها مي زنند ، در سياهي و تاريكي براه افتاد از. اولين گامها،

 صداي فش فش مارها و جهش هاي ناگهاني قورباغه ها تنش را مي لرزاند بر و سرعت خود مي افزود،
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 االي كوه، بعلت سرماي و هوا انقباض فرو غلتيد و شوكا چنان وحشت زده شد كهيك بار سنگي از ب

 حس كرد دستها و پاهايش قفل شده و قادر به حركت نيست البد اجنه اي براي آزار و اذيتش از باالي

 ا در›كوه سنگ پرتاب كرده اند! دومين سنگ چنان را او ترساند كه جيغ زنان شروع به دويدن كرد. 

 يكي و سياهي شب به ، بوته به ، ها ساقه هاي درختان مي خورد، پاهايش در چاله فرو مي رفت وتار

 چنان مي دويد و فرياد مي كشيد كه حاال نمي دانست در كدام سمت و سوي شيطان كوه در حال حركت

 است ناگهان صداي مردي كه سوار بر اسب بود را او متوجه خود كرد:

 ايست!چه خبره دختر ؟ ب - 

 شوكا اين بار بيشتر ترسيد و لرزيد، يكي از اجنه ها سوار بر اسب به سراغش آمده و مي خواهد با را او

 خود ببرد. دوباره دست و پايش قفل شدو روي زمين افتاد .... سوار كار جلو آمد، چراغ قوه اي كه در

 دست داشت بصورت شوكا انداخت ......

 اينجا اين وقت شب چه ميكني؟ببينم ! موشه توئي!...  - 

 صدايش بزحمت از گلو خارج ميشد.

 خانم جان .... منو ... فرستاده خريد.... - 

 آقاي يگانه چنان دچار خشم شد كه ناسزايي بر لب آورد.

 

٠١٨ 

 سرمدير كارخانه بر  "زا مسير دور افتاده بود و اگر تصادفا "يگانه، شوكا را سوار بر اسب كرد او. كامال

 راهش قرار نمي گرفت تا صبح سرگردان مي ماند. وقتي به محل زندگي كارگران رسيدند، شوكا از را

 اسب پياده كرد و خانم جان را صدا :زد

 تو! زن چه جور مادر هستي كه بچه هفت، هشت ساله رو نصف شبي مي فرستي شهر اونم از شيطان - 

 مي مرد. ميشنوي چي مي گم؟كوه! اگه نرسيده بودم از ترس توي تاريكي 

 وقتي آقاي مدير رفت خانمجان سر شوكا داد كشيد:

 بلند شو برو لباستو عوض كن! خوب بلدي برا مردا ننه من غريبم در بياري از! حاال قرو قميش مياي - 

 واي به وقتي كه چهارده ساله بشي!

 چيد از او و شنيدن گريه مدامصداي گريه شوكا تا دمدمهاي صبح در گوش سنگين خانم جان مي پي

 شوكا لذت مي برد.

 شوكا و خانم جان از اواخر ارديبهشت تا اول مهر ماه در باغ چاي توكلي كار كردند با و مبلغ قابل

 مالحظه اي پول آنروز به بندر پهلوي بازگشتند. خانم جان به يا علت عالقه اي به كه راه رفتن داشت يا

 رد فاصله الهيجان تا بندر را بيشتر پياده طي كند تا آنجا كه شوكا ناله كنان روياز آزار شوكا سعي ميك 

 زمين مي نشست و ناچار مي از شد نقطه به اي نقطه ديگر با كاميوني سواره بروند.

 در اجاره داشتند خالي بود و دوباره اجاره "سرانجام كاروان دو نفره به بندر رسيد، خانه اي كه قبال

 صبح فراداي ورود، شوكا با التماس خانم به را دبستان دانش كشيد تا براي كالس سوم ثبت نامكردند. 

 كند وقتي ثبت نام تمام از و شد ساختمان مدرسه خارج شدند، خانم جان با همان شيوه بي رحمانه اش
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 گفت:

 ايد بري يه جايي كارببين ! اگه براي پولهاي من نقشه كشيدي كه بشيني و مفت بخوري كور خوندي! ب - 

 كني و خرجي مدرسه تو دربياري!

 خانم جان ما دونفري توي باغ چاي كار كرديم! - 

 خانم جان زهر خندي :زد

 

٠١٩ 

 كي باورش مي شه تو كه بچه جغله تو باغ چاي وروره پنجاه مني برداشتي؟ همينكه گفتم، بايد بري يه - 

 .جا كار كني و خرج مدرسه تو دربياري 

 شور و شوق تحصيل، تنها چيزي كه شوكا آنرا در اين دنياي پهناور دوست داشت، او در فروكش كردني

 نبود نه اما كتاب داشت نه دفترچه و مداد. خانم جان هم گوشش به استداللهاي او بدهكار نبود. كار هم

 ود كه چرا مداد و دفترچه وبرايش حاضر و آماده نبود... دو سه بار معلم مدرسه ا او از يراد گرفته ب

 كتاب ندارد. در مسير مدرسه چشمش به كتابفروشي اقبال افتاد. س كرد از و فروشنده خواهش كرد كه

 يك دفترچه و دو عدد مداد و يك پاكن او به قرض بدهد، پولش راخيلي زود مي آورد.

 و بنظر مي رسيدكه غذاي من اسب نبود "فروشنده جوان نگاهش بسراپاي شوكا انداخت، لباسش اصال

 درست و حسابي هم نميخورد.

 ببخش دختر جون! برو بگو پدر و مادرت بيان ، چشم. - 

 شوكا مي دانست كه خانم جان يك قدم براي بر او نمي دارد از و خدا مي خواهد كه ترك تحصيل كند.

 د، شايد كاري پيدا كند چشمشدر كوچه ها براه افتاد سرش را روي گردن به اين و سو آنسو مي چرخا ن 

 به مرد مسني افتادكه باتفاق يك بابر ، دو سه ديگ و مقداري ظرف و ظروف به خانه مي رود. ايستاد، 

 وقتي باربر رفت، به پيرمرد گفت: مي خواين بهتون كمك كنم ديگها و ظرفها را براتون بشورم؟

 دخترم ! در مقابلش چي مي خواي؟ - 

 ه م و داد پاكن.كتاب و دفترچ - 

 پيرمرد موافقت كرد. شوكا شروع به شستشوي ديگهاي حليم كرد، ديگ اولي با را دقت شستشو اما داد

 ديگ دومي دو سه برابر اولي بود از ، قد خودش عميقتر! بزحمت روي ديگ خم اما شد پيش از آنكه

 يرمرد آمد و در حاليكه بشدت ميشستشو را تمام كند با به سر درون ديگ افتاد با. شنيدن سرو صدا پ

 خنديد از را او توي ديگ بيرون كشيد.

 خوب دخترم ، برو كتابفروشي اقبال به رضا پسرم بگو هر روز شنبه، هرچي برا مدرسه ت الزم داري - 

 بهت بده ! 

 

٠٣١ 

 هعابرين باشوكا در آن هواي نيمه خنك پاييزي چنان شلنگ تخته اي در راه كتابفروشي مي انداخت ك

 تعجب دختره ژنده پوش الكي خوش را نگاه مي كردند......
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 دختره ديونه شده !.........

 دو سه ماهي از سال تحصيلي نگذشته بودكه معلم كالس سوم گزارشي درباره وضع تحصيلي شوكا به 

 مدير مدرسه .داد

 يرده به. همكالسيهاش كه عقبخانم مدير ! اين دختر خيلي باهوشه، توي همه درساش بيست ميگ - 

 موندن درس ميده به. عقيده من ميتونه دو كالس يكي بكنه.

 خانم مدير كه دورا دور از ماجراهاي زندگي شوكا اطالع داشت سري به عالمت موافقت تكان .داد

 ول شد ميقراره روز شنبه بازرسي به مدرسه بياد، او از مي خوام امتحاني ازش بگيره، اگه قب "تصادفا - 

 فرستيم كالس چهارم بشينه!

 اين اتفاق آنقدر ساده و سريع افتاد كه شوكا يكمرتبه خودش را در كالس چهارم ديد. البته باز با هم

 بهترين شاگردانش رقابلت مي كرد.

 خانم جان از كه وضعيت تازه شوكا به خشم آمده بود تصميم گرفت يكبار ديگر قدرت بي چون و چراي

 ه را رخ دختر بكشد همينكه شوكا از مدرس ه بازگشت خانم جان سرش فرياد كشيد:خود ب

 خيال مي كني چون دو كالس يكي كردي ميتوني از زير كاراي خونه در بري؟ حاال بهت نشون مي .دم - 

 خانم جان انبر را برداشت و روي اجاق گذاشت شوكا در صدد فرار برآمد اما خانم جان جلو در

 ه ايستاده و تنه سنگينش ، تمامي عرض پ را در وشانده بود. خانم جان با يكدست گردن شوكا وآشپزخان

 با دست ديگر انبر داغ را برداشت با و تمام قوت روي پوست گردن شوكا گذاشت. بوي سوختگي 

 گوشت گردن، و فريادهاي گوش خراش شوكا در محوطه پيچيده يكي از همسايگان خود به را

 ه رساند:آشپزخان

 چي شده؟ چه خبره؟ چه باليي سر اين دخت ر بدبخت اومده؟ - 

 حقشه ! بايد آدم بشه! دم درآورده ؟  - 

 

٠٣٠ 

 خانم همسايه دست شوكا را گرفت با و خودش برد. در خانه پماد ضد سوختگي داشت ، بالفاصله دست

 بكار و شد در همانحال غر مي :زد

 جور مادري هستي!دستت بشكنه زن تو! چه  - 

 شوكا تا صبح از درد سوختگي در خانه همسايه ناليد، صبح خانم همسايه پماد را تجديد كرد با و دستمال

 ، گردن شوكا را بست و چون براي رفتن به مدرسه بي تابي ميكرد به را او مدرسه فرستاد.... 

 ر كنجكاوي به گردن شوكاشوكا روي نيمكت خود با گردن بسته نشست. معلم كالس نگاهي از س

 انداخت.

 چي شده دخترم! گردنتو چرا بستي؟ - 

 ازه هس؟ خانم بني اسماعيلي ، هيچي! -اج 

 شوكا موجودي رازدار بود. حتي وقتي بدترين تنبيهات ميشد باز به هم غريبه ها چيزي نمي گفت :

 مزخرف نگو شوكا بگو چي شده ؟ - 
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 هيچي خانم! - 

 مال گردن لعنتي رو بازش ! كنپس اون دست - 

 نميتونم خانم! - 

 خانم معلم كه بيش از اين حوصله ب و جر حث نداشت، جلو رفت با و ابهت و وقار معلمي ، گره دستمال

 گردن را گشود تا و چشمش به زخم سوختگي افتاد سر شوكا فرياد كشيد:

 كي گردنتو اينجور سوزنده! زود بگو!زود! - 

 انوم!هيچ كس خ - 

 خيلي خوب بريم دفتر خانم مدير... - 

 خانم مدير، پشت ميز كارش مشغول رسيدگي به حساب كت و اب مدرسه بود. مدرم بعد از جنگ و

 اشغال خاك كشورشان وضع مادي اسف انگيزي داشتند، حتي پولدارها از هم پرداخت شهريه طفره مي

 رفتند.

 چي شده خانم بني اسماعيلي؟ - 
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 خانم بني اسماعيلي شوكا را جلو برد و محل سوختگي را روي گردن شوكا نشان .داد

 هرچي مي پرسم كي گردنتو زوزونده چيزي نمي !گه - 

 خانم مدير زخم را ديد، او و مانند هر زني كه بچه اي در اين و سن سال دارد، فرياد اعتراضش به - 

 آسمان رفت:

 انصافي اين بال راسرت آورده ؟ من پدرشو در مي آرم!زود ! زود بگو! كدوم بي  - 

 شوكا فقط گريه ميكرد ، مظلومانه سرش روي سينه انداخته و اشك ري مي خت، شكايت روزگاران

 طوالني در دلش تلمبار شده و بصورت اشك بر و سر رويش مي ريخت و دل خانم معلم و مدير را بدرد

 مي آورد. 

 اصرار فراوان مربيانش، دهان گشود و قصه تلخ زندگي اش را شح داد خانم مديرسر انجام شوكا بر اثر  

 غير از رياست مدرسه دانش، از فعالين حقوق زنان ك و ودكان بود بي درنگ شال و كاله كرد و شوكا را

 به دادگستري بندر برد. "مستقيما

 مان كت و شلوار پوشيده و كرواتبازپرس مرد مودب و جواني بود و مثل همه كارمندان اارارات آن ز

 زده بود.

 بفرماييد خانم ! مشكلي پيش اومده ؟ - 

 خانم مدير گردن شوكا به را بازپرس نشان و داد همه قصه پر غصه دخترك را براي بازپرس بازگو

 كرد.

 مه مادرشآقاي بازپرس! من روز ثبت نام شناسنامه اين بچه و مادرشو ديدم، اسم اين بچه تو شناسنا - 

 نبود، مشكوك شدم، ولي فكر كردم كه اين زن هم مثل بسياري از زنها دنبال وارد كردن اسم بچه اش

 توي شناسنامه نبوده ! ولي حاال شك دارم يه كه چنين موجودي مادر واقعي اين بچه باشه!
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 فرستاد. بازپرس نيم ساعت بعد يك پاسبان سبيلو، خانمجان را كه زير لب غر مي به زد اتاق بازپرس

 جوان كه ازديدن زخم سوختگي و اشكهاي شوكا آن هم در دوره اي كه پس از جنگ جهاني دوم، صالي

 دموكراسي و آزادي و عدالت گوش فل ك را كرد كرده بود ، فوق العاده خشمگين بود.

 خانم تو! چكاره اين بچه ؟ اي - 
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 مادرشم ! - 

 مادرش زني بنام خورشيده ! پدرش هم محمد حسنه! شناسنامه ت رو بده به خير شما مادرش نيستين! - 

 بينم .

 خانم جان نيم نگاهي خشمگين به شوكا و نيم نگاهي به بازپرس، شناسنامه اش را روي ميز بازپرس

 گذاشت.

 بازپرس به شناسنامه نظري انداخت و بعد به بو شوكا پرسيد:

 كيه بچه جون حرف بزن ! خورشيد ؟ - 

 شوكا هميشه در صحبت با بزرگترها، مثل خود آنها حرف مي : زد

 تا آقا اونجا كه يادمه خانم جان با من بوده تا و چشم باز كردم همين خانمجان مادرم بود. - 

 خانم نجا بالفاصله گفت :

 مي بينين ! آقا من مادرشم خودش هم تصديق كرد من مادرشم . - 

 خنان خانم جان پرسيد:بازپرس بي اعتنا به س

 خورشيد حاال كجاست؟ پدرت محمد حسن چي؟ - 

 در يك لحظه برقي در آسمان ذهن شوكا درخشيد روزي را بياد آورد كه پدرش بيمار و ناالن به را او 

 خانه زني برد او به و گفت : اين خورشيد مادرته! بياد آوردكه جلو خانه همان ، زن خانم جان سرو كله

 ا و شد دوتايي با هم جنگ و دعوا راه انداختند و هر كدامشان مي گفتند اين بچه مال !منهاش پيد

 شوكا با دقت به اين بخش خاطرات گمشده را كه بازيافته بود براي بازپرس بازسازي كرد . خانم جان

 ان ميداشت در خود مي جوشيد و در همان حال هم براي شوكا به را او كه دادگاه كشانده و خط نش

 كشيد:

 آقاي بازپرس! من اين بچه را بزرگ كردم، وقتي پدرش مرد من خرج و مخارجشو دادم، من كهنه - 

 هاشو شستم! آيا اين انصافه بچه اي كه من بزرگش كردم از من بگيرين؟

 بازپرس نگا به هي خانم مدير انداخت و بعد تصميمش را اعالم كرد : 
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 به خانم جان تا! پيدا كردن خورشيد مادر اصلي بچه ، اونو بشما ميسپارمش! واي خانم فخري! معروف - 

 بحالت اگه دست روي اين بچه بلند كني يا! دوباره را او و داغ درفشش كني. صاف ميفرستمت زندون،

 حاال خودد اني!... 
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 بعد به رو خانم مدير دبستان دانش كرد:

 ا مي كنم مواظب سالمتي اين بچه باشيد هر روز به را او دفتر تونسركار خانم از جنابعالي هم تقاض - 

 بخواين و ببينين كه صدمه از اي اين نامادري بيرحم و بي انصاف نخورده باشد.

 خانم جان خواست اعتراضي بكند اما بازپرس دوباره سرش فرياد كشيد:

 باهات كاري ندارم اما واي به "ن! فعالخفه شو ميدوني ميتونم به را تو جرم بچه دزدي بيندازم زندو - 

 حالت اگه بخواي دوباره اذيتش كني.

 بعد كاغذ يادداشتي از روي ميز برداشت به و سوي خانم جان انداخت.

 بگير امضاش كن! تعهد نامه ست . - 

 خالي خانم جان فش فش كنان جلو ميز آمد، هيچ راه چاره اي نمي ديد از تا زير امضاي تعهد نامه شانه

 كند. پيش خودش گفت: باشد امضاء مي كنم اما چند روز كه گذشت ورش مي دارم ميبرم جايي كه

 دست عرب و عجم بهش نرسه! آن وقت مي دونم باهاش چيكار كنم .

 1فصل 

 خانم جان پس از آنكه درد ادگاه تعهد داد كه ديگر شو را كا اذيت و آزار نكند، بشدت عصبي و ناراحت

 حاال عليه هرچه قانون و مقررات بود قيام كرده و بشدت از كتاب قانون متنفر بود تا. آن روز او بود او

 بسيار خوش شانس بود كه هرگز گرفتار قانون نشده بود، حتي وقتيكه لب و دهان شوكا را ميسوزاند يا

 انون را او نديده بود اشوكا به را خانه كبرا فرستا ده بود را او تا بفحشا بكشاند. هرگز چشم بيدار ق

 مجازاتش كند او. تصور مي كرد كه شوكا چون بعد از فوت پدرش ديگر كسي را او جز ندارد و تحت

 سرپرستي اش زندگي مي كند بنابراين هر باليي مي تواند برسرش بياورد. بسياري از مردم كشورهايي

 د، بخود حق ميدادند كه درباره افرادكه طي قرون و اعصار از داشتن قانوني مدون برخوردار نبودن 
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 زيردست خود هر تصميمي ولو جنايتكارانه بگيرند به و اجرا بگذارند خانم جان از هم همين گروه افراد

 بود و فقط قانون خودش را قابل اجرا مي دانست و بس اما حاال كه قانون بود ناسزا مي داد خوب قانون

 كن ولي نگفته است كه سرش و داد بيداد نكش، هرچه دلم ميخواهد سرشميگويد شوكا را انبر داغ ن

 فرياد مي كشم ، گرسنگي اش مي دهم، و زجر كشش ميكنم!

 شوكا در تمام نه سال زندگي به و داد فريادها و جمالت تلخ و زهر آگين خانم جان عادت داشت اما

 معلمش خانم بني اسماعيلي مي گفت: ديگر هيچوقت به انبرداغهاي او عادت نكرده بود حاال آنطور كه

 نمي تواند را او انبر داغ بكند، اين خودش يك نعمت بهشتي بود او. صبح اولين دانش آموزي بود كه

 سركالسش حاضر مي شد، بعدازظهرها به هم رفت و روب خانه و آشپزي و خريد مي پرداخت و مشق

 و خروپفش بلند مي شد، انجام ميداد شوكا بسرعتفردا را هم آخر ش ب وقتي خانم جان ميخوابيد 

 روزها ، را پاييز و زمستان آن سال را پشت سر ميگذاشت، به سوي نه سالگي خيز بر ميداشت گرچه

 قوم و خويش نداشت، هيچكس دلش برايش تنگ نمي شد، نه خواهري نه و برادري نه و هيچكس

 انشاهاي مدرسه با سبك و لحن كودكانه اش نوشت : ديگر اما خود را هاتن هم حس نميكرد در يكي از
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 انسان در آن لحظه اي كه حس ميكند تنهاست ،

 نمي داند كه فرشته قانون كنارش ايستاده و ميگويد

 از من بخواه تا در كنارت بايستم و نگذارم 

 آزادي ات تو از را بگيرند .... آزادي! چه نعمت زيبا و

 روح افزا !يي

 شدن از چنگال كفتار خون آشامي كه سالها در كنارش زندگي كرده بود روح و روان شوكا راتصور آزاد 

 مانند درياي گسترده و پهناور مازندران درخود گرفته بودعيد نوروز براي او چيز خاصي در خود نداشت

 مي روند، زندگي اش همان بود كه بود اما وقتي ميديد كه مردم با روحيه اي شاد اس به تقبال نوروز

 همديگر را مي بوسند و در زيباترين لباسهاي خود بديدن يكديگر مي روند با تمام وجود در شاديهاي

 مردم شركت مي كرد. بي دليل و بي مقدمه به همه س ميگفت، تبريك عرض مي كرد و براي همه بچه

 بسوي آسمان بلند مي هايي كه مثل خودش آرزوي پدر و مادري داشتند كه همايتشان بكند د ستها را
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 كرد از و خداوند ميخواست براي بچه هايي مثل خودش هم پدر و مادري از آسمانها به زمين بفرستد نه!

 بلند قامت، بيني متناسب ، لب و دهاني برجسته و خوشرنگ، چانه اي "ساله اي شده بود جذاب، نسبتا

 ي م شكي و بلندش تا پشت كمرگاه مي رسيد از و دورنيم دايره و اي كامل وبي نقص ، مثل هميشه موها

 را او دختري نوجوان و خوش ريخت و ساخت نشان مي . داد 

 ان در روزها با اينكه متفقين در حال تخليه ايران بودند اما روسها از تخليه قواي خود سرباز مي زدند و 

 بندر بچشم مي آمدند اما شوكا هرچهامروز و فردا مي كردند، هنوز بعضي سبازان و افسران روس در 

 نگاه ميكرد از آن افسر مهربان روس اثري نمي ديد دلش براي او هم تنگ مي شد اما عادت كرده بود

 كه زياد صه آنچه او از را مي گرفتند نخورد در حاليكه شوكا در آسمانهاي بلندخيالپردازيهاي كودكانه 

 نقشه هاي تازه اي براي آن دختر يتيم و تنها مي كشيد: مناش مي چرخيد و زندگي مي كرد خانم جان 

 آن معلمين فضول كه بيجهت "بايد هر طور شده اين تخم از را جن دسترس قانون و مدرسه ، مخصوصا

 در زندگي بچه ها دخالت مي كنند، دور كنم. 

 بشدت برآشفته شده ودر دادگاه داده بود  "بنظر مي رسيد كه خانم جان از ماجراي تعهدي كه اجبارا

 ميخواست انتقام دخالت قانون را در زندگي خودش، يكجا از شوكا بگيرد، كودكي كه حتي در اين

 سالهاي آخر و در حاليكه حاال قانون او از هم حمايت مي كرد با تمام توش و توان در خدمتش كمر بسته

 و بددهني و ها خرده فرمايشهاي غير بود و مانند خدمتكاري امين و فداكار زندگي اش را مي چرخاند

 انساني اش را هم تحمل ميكرد.

 شوكا در دبستان دانش بتدريج با دختري ارمني دوست شده بود كه بيشتر زنگهاي تفريح او با را سر

 مرفه اي زندگي ميكرد . علت دوستي شان بيشتر "ميكرد. دخترك اسمش آنا بود و درخانواده نسبتا

 زبان ارمني بود. كه وقتي در خانه فلور كار ميكرد اين زبان را ياد گرفته بود. آنا آشنايي شوكا با

 هنگاميكه مي ديد يك دختر فارس آنگونه خوب با زبان ارمني آشناست بهيجان مي آمد و هر روز براي
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 مادرش از دختر تنهايي حرف ميزد كه اسمش شوكا بود و ارمني را خوب حرف مي . زد مادرش خانم

 جان را او بيرحمي انبر ي داغ كرد و هر بالئي دلش ميخواست بر سرش مي آورد. تعريفها و قصه هاي
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 زندگي شوكا براي مادر آنا آنقدر جالب آمد او از كه خواست يكروز شوكا به را خانه ببرد از را او تا

 نزديك ببيند.

 نهايي دردناكش را مرهمي بزند با خانواده آناشوكا كه در بدر بدنبال آشنا و دوستي مي گشت تا زخم ت

 بسرعت درهم اميخت، مادر آنا خيلي زود احساس انساني و همدالنه با را اي اين دختر در خود يافت و

 تصميم گرفت براي نجات از او چنگال خانم جان راهي بيابد از. شگفتي هاي زندگي شوكا بود كه حاال

 از آنا سوي ديگر هر كدام به نوبه خود يكي براي اسارت كامل و بي دوزن، خانم جان از يكسو و مادر

 عيب و نقص و او ديگري براي نجاتش، ندانسته با هم رقابتي تنگاتنگ داشتند. خانم جان مي خواست با

 شروع تعطيالت تابستاني، به بهانه كار در باغ چاي ، شوكا از را چنگ و بال قانون بدزد و دور كند و

 گز به بندر پهلوي باز نگردد و مادر آنا هم تصم يم داشت با شروع تعطيالت تابستاني، شوكا راديگر هر

 به تهران و نزد دخترش ماروس فراري دهد از. ماجراي غم انگيز زندگي شوكا، دختري كه در اين 

 ي تواندجهان بزرگ هيچكس ر ندارد براي ماروس نوشته او از و خواسته بود به بندر بيايد و اگر م

 شوكا با را خودش به تهران ببرد. تهران آن قدر بزرگ است كه رفتن شوكا به تهران، قطره اي است در

 شكم درياي مازندران! خانم جان ديگر هرگز نمي توانست اين دختر را پيدا كند و چون مادر قانوني او

 از پيش ببرد از. بخت شوكا پنجاز طريق قانون هم نمي تواند براي يافتن شوكا كاري  "نيست احتماال

 د، شوكا را ديد، بدلش نشست او به و قول داد 'روز پيش از تعطيالت تاب ستاني ماروس به بندر پهلوي آ 

 بدون سرو با را او صدا خود بتهران ببرد.فكر آزادي و دور شدن ابدي از خانم جان دختر نه ساله اهل

 ه بود كه گاهي از شدت شوق خانم جان را بغل ميزد و ميچايجان را چنان هيجانزده و اميدوار كرد

 بوسيد و خانم جان بي خبر از همه چيز توي دلش مي گفت: چاپلوسي موقوف، پنج روز ديگر را تو

 بجايي مي برم كه دست هيچ قانوني بتو نرسد آن وقت من مي مانم و تو و انبرداغ! بعضي اوقات شوكا با

 هاي معني دار خانم جان مي ترسيد به و مادر آنا ميگفت :تمام وجود از سكوت و نگاه

 نميدو نم خانم جان چه نقشه اي داره! بدجوري ساكته، او هروقت خيلي ساكته داره برا من نقشه مي - 

 كشه ....
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 غصه نخور دخترم! البته من رفتم و اين غول بي شاخ و دمو با اون صداي فس فسي از كه دماغش - 

 ن ميزنه ديدم! قيافهش به قاتلها ميره، مي ترسم اگه زورش تو به نرسه يه جوري م سمومت بكنه!بيرو

 مطمئن باش ماروس را تو باخوش ميبره تهرون! جايي كه دست خانم جان هرگز تو به نرسه...

 ضد شوكا هم مدام در فكر فرو مي رفت. تهران چه جور جائي است؟ از خيلي ها در باره تهران حرفهاي

 و نقيضي شنيده بود بعضي از را او ها تهران مي ترساندند ، تهران مثل يك دريا از پر كوسه هاي 
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 آدمخوار است و بعضي ها حاضر بودند هرچه دارند بدهند و در عوض به اين شهر جادويي سفر كنند.

 شوكا در خلوت خودش بخدا پناه ميبرد.... خدايا كمكم ! كن

 روي دوشش انگار خروارها آتش -ير در سي يكمين روز قدم به ساحل دريا گذاشت تير ماه بايكرو تاخ

 گذاشته بر و و سر روي شهر و دريا فرو مي ريخت . خانم جان از هم حضور تابستان و تعطيلي مدارس

 استقبال كرده و داشت بقچه اش را براي سفر دور و دراز و بي بازگشتي آماده ميكرد.

 :يكروز شوكا پرسيد

 خانجان ! مگه قصد سفر داري؟ - 

 صبر كردم مدسه ت تموم بشه بريم باغ چاي توكلي! شايد تا روز جمعه راه بيفتيم تو هم دست و پاتو - 

 جمع ! كن مثل پارسال اول پاييز بر مگرديم كه بري مدرسه !

 ت بموقع براي رفتنشوكا از اينكه مي ديد خانم جان، اين دشمن مدرسه و مدرسه رفتن از حاال بازگش

 بمدرسه سخن ميگويد دچار شك او: شد مي ترسد از من چنگش فرار كنم . بعد از ظهر رفت منزل مادر

 و انا موضوع را بازگفت . 

 نگران نباش دخترم ماروس شب جمعه با را تو خودش مبره ! هيچي از خونه برندار كه خانم جان - 

 ارمني هستيم و زورش ما به مي چربه ! فقط شناسنامه ت يادت نره! متوجه بشه و و سر صدا راه بندازه ما

 شوكا متعجب پرسيد:

 چطوري زور خانم به نجا ارمني ها مي چربه ؟ - 

 اون مي آد جلو گاراژ داد وبيداد راه ميندازه كه آي مردم! ببينيد ارمني ها دارن دختر منو ميدزدن - 

 ار مي كنن؟ عقلشون به چشمشونه ! زمينه هم آماده س،ميبرن تهرون! تو فكر مي كني مردم چك

 

٠٣٩ 

 ميريزن همه ما رو ميگيرن! اونوقت اين زن بيرحم و سنگدل پي روز و موفق دستتو ميگيره و ميبره

 الهيجان! دوباره همان آش و همان كاسه!

 در خفا انجام مي شد، به اين ترتي براي فرار شوكا از چنگار بيرحم آن زن كينه و اي دبددل همه چيز 

 شوكا همانند آهويي رميده و هراسان، حتي در حرف زدن صدايش را پايين مي آورد، پنجشنبه شوكا زا

 خانم ج ان اجازه گرفت تا براي خداحافظي با دوستان مدرسه اش برود و برگردد.

 زود برگردي ما ها؟ فردا صبح حركت مي كنيم ! - 

 چشم خانم جان ! - 

 لو چارچوب در خانه ايستاد، لحظه اي بفكر فرورفت ، انگار بوي پوست سوخته گردنش هنوزشوكا ج

 هم توي اتاق پيچيده بود خودش را ديد كه توي حي اط مي دود از و درد فرياد مي كشيد.. او حاال داشت 

 جها و ستمهائيبا آنچه خاطرات سالهاي طوالني زندگي باخانم جان بود وداع مي گفت با همه دردها و رن 

 كه خانم جان او بر وارد كرده بود به دليل قلب نرم و مهربانش نوعي دلتنگي هم احساس مي كرد شوكا 

 موجودي احساساتي ب از ود، آنگونه دختران احساساتي كه دلشان براي دشمنشان هم تنگ مي "اصوال

 شود.
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 در نور و شادي و زندگي است خيلي زود غرق گويند مي كه شهري –با اين همه روياي رفتن به تهران  

 روحيه اش را تغيير از داد در خانه كه بيرون رفت حس كرد طناب سياه و سنگيني كه هميشه به را او

 آ از هم چنگال زني كه تمامي عقده›خانم جان ب سته بود از پاهايش بريده و دور انداخته است. آزادي، 

 ده و بدبويش بر او سر خالي ميكرد، لذت بخش بود.هاي دروني اش با را همه چركهاي آلو

 ماروس زني و سي هفت هشت ساله، خوش بنيه و مثل اغلب ارامنه سفيد پوست و مو طالئي بود ،

 چشمهايش آبي مزد ، مانند بسياري از زنان ارمني كه وقتي از سنين بيست و پنج سالگي مي گذرند،

 يدهند او ، نه هم چندان زياد ولي پرگوشت بنظر مي رسيد.بسرعت وزنشان باال رفته و تغيير شكل م

 بشكل دلپذيري مدام مي خنديد و انگار كه زينت اصلي چهره اش را لبخند تشكيل ميداد. ماروس براي

 نعمت از دارد قرار كنت چهارراه منوچهري –شوكا تعريف كرد كه خانه شان در خيابان الله زار 

 ب برخوردار است و هنگاميكه از سفر بتهران باز ميگردد به را او شوهرشوهري خوب، رفاه مادي مناس

 

٠٤١ 

 و چهار دخترش نشان ميدهد و ميگويد، خداوند چهار دختر او به هديه كرده و حاال پنجمي ه او به م داده 

 است.

 ماروس كه اسم ارمني ماري را كه فلور او به داده بود مي پسنديد گفت :

 توي گاراژ و اتوبوس باهم ارمني حرف ميزنيم چون "ه تو در خانواده ما ماري هستي! ضمنااين لحظ -از  

 ممكنه مردم تعجب كنن كه چطور يه دختر فارسي يه با زن ارمني داره سفر ميكنه ! خانم جان همه جا

 پيدا مي !شه

 اي شانه اي ديگرش ميزندگي شوكا داشت ورق ميخورد، او حاال همانند كره زمين از روي شانه به  - 

 چرخيد ، پس نه از سال زندگي در ميان دستهاي زني كه هرگز حتي براي چند ثانيه او به هم محبت

 نكرده بود حاال داشت به روي دست ديگرش مي چرخيد. هنوز از درك وقايع آينده ناتوان بود. فقط

 ني واميد در ني ني چشمانيك چيز ميدانست. هرچه هست از زندگي با خانم جان بهتر است نگرا

 درشت و شفافش آشكارا برق مي انداخت. گاهي به چهره ماروس نگاهي سريع مي انداخت از و خود مي

 پرسيد: او آيا هم در تهران انبرداغ خواهد كرد؟ ماروس زني ت جربه ديده و مادر چهار فرزند بود و اين

 نگراني را در چشمان شوكا مي خواند.

 ه نخور را تو مثل دختراي خودم نگهداري مي كنم، بزرگ ميشي، كار ياد ميگيري با بچهماري ! غص - 

 هام اينطرف و آنطرف ميري، خواهرات به را تو كلوپ ارامنه مي برن، وقتي بزرگ شدي را تو شوهر مي 

 !دم

 ا ين نخستين باري بود كه زني از شوهر او با حرف مي .زد

 مز و راز سحر آميزي نهفته بود كه در چشم به هم زدني گرد و غبارنمي دانست در اين واژه چه ر

 سرخرنگي بر چهره اش نشست و گرمائي غير عادي در و تن بدنش دويد.

 ماروس متوجه تغيير حالت شوكا ، شد خنديد و گفت :

 خب، شناسنامه ماري نگر ان نباش، ما ارمني هما دخترامونو زود شوهر نمي ديم! حاال تا كو آن موقع ... - 
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 تو كه آوردي؟ 

 ... بله - 

 

٠٤٠ 

 هر دو تنگ هم در اتوبوس گاراژ شيشه به سوي تهران حركت كردند. در محوطه گاراژ، و آنا مادرش، 

 ماروس و ماري را بدرقه كردند. اتومبيل ساعتي در رشت توقف كرد تا مسافران تهران را سوار كند و

 سپس عازم تهران .شد

 فت صبح ماروس و ماري ) شوكا( در ميدان بزرگي كه بعدها نام بيست و چهارم اسفند بخودساعت ه

 گرفت ، پياده شدند. اين ميدان هنوز خاكي بود و در اطرافش فقط چند سنگتراشي مستقر شده بودند

 گرفته آ در ساعت روز تميز و شسته رف ته بود. باد خنكي از روي قله توچال مي وزيد و چهره گر›هوا  

 مسافر تازه تهران را كه بايد سالها و سالها در اين شهر زندگي كند نوازش مي داد. يك درشكه اسبي

 جلو پاي مسافران توقف كرد هنوز درشكه هاي اسبي در كنار رقباي نيرومندشان، تكاسي ، بكار رفت و 

 ادآمد و حمل مسافر م شغول بودند. ماروس به درشكه چي آدرس مقصدش را :د

 آقاجان ما ميريم خيابون فردوسي، منوچهري، چهارراه كنت. - 

 وقتي ماروس و شوكا وارد آپارتمان شدند، چهار دختر ماروس، نوجوان و پرشور مادر را در ميان گرفتند

 درميان و سر صداي دختر و ها بوسه هايشان، ماروس نگاهي به شوكا انداخت كه كنار در بالتكليف

 ايستاده بود:

 معرفي ميكنم ، ماري خواهر تازه شما .... - 

 فرزندان ماروس به شوكا خيره شدند. اسمش ارمني بود ولي چهره و تركيبش فارس. شوكا هم بربر

 آنها را تماشا ميكرد. دختر بزرگ ماروس با همان سرو صدا از كه مادرش استقبال كرده بود بسمت

 ه از گونه هايش برداشت، بقيه دخترها به هم تقليد از خواهر،شو كا رفت را او و در بغل گرفت و دو بوس

 شوكا را بوسيدند و صداي بوسه ها يخ سكوت را شكست...

 شوكا حس كرد بين همان آدمهايي است كه سالها نداشت و در دلش آرزويش را ميكرد ... خواهران!

 خواهران ! من ماروس بچه هايش را صدا : زد

 

٠٤١ 

 برايش آماده كردم بره و استراحت ! كنه بعد هم حمومي "خسته س! بايد به اتاقي كه قبال ماري خيلي - 

 بگير. لباسشو عوض و كنه ناهارو ما با بخوره.

 آ در خانه متعلق به خود او بود.›ماروس همانطور كه حرف مي زد شوكا به را اتاقي برد از كه آن پس 

 جيم خوش رنگ روي زمين .يك تختخواب كوچك يك كمد با آينه يك جا

 شوكا خودش را روي تخت انداخت، براي اولين بار بود كه در زندگي كوتاهش صاحب يك اتاق خواب،

 يك كمد و يك اسم جديد شده بود. ماري !... از ان روز ،او ديگر شوكا نبود، شوكا جاي خود به را ماري

 ارمني زندگي ميكرد هيچكس او به نگفت كه بايد درداد، ولي نه آنروز تا نه و زماني كه در خانواده هاي 
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 هويت و اعتقاداتت هم تغيير بدهي او. فقط نامش ماري بود و زبانش ارمني اما بقيه هويتش، شناسنامه

 اش ايراني و مسلمان بود.

 اين تغييرات براي او يكشبه رخ داده بو هنوز هم ناشناس بود، زندگي گذشته و تصوير تمام رخ خانم

 جان تركش نمي كردند. سوار بر اسب بادپاي خيالب به بندر بازگشت. مي خواست ببيند خانم جان

 موضوع فرار را او چگونه تحمل مي كند؟ آيا سرو صدا راه انداخته و بندر را بشورش واداشته يا آنكه

 رت خود بكشاند؟ساكت و صامت منتظر فرصتي است تا بدنبالش راه بيفتد و دوباره ب را او زير مهيز قد

 خودش را در خيال به جلو در خانه خانم جان رساند، آنجا ايستاد، خانم جان را تماشا كرد كه داشت به

 زمين و زمان ناسزا مي گفت را او دختري نمك نشناس، بدذات، بي چشم و رو خطاب مي كرد اما

 چگونه شب و روز اين دختر بي هيچكس به ناله و نفرينش گوش نمي داد. همه ميدانستند خ كه انم جان

 با را نوا انبر و داغ لنگه كفش و فحش و نصيحت سياه كرده بود. همسايه ها مي گفتند خوب كاري كرد 

 كه رفت اگه پيش اين ديو دو سر مي ماند باالخره يكروز يا دوباره به را او مردي يا زني مثل كبرا مي 

 وباره از عالم خيال به اتاق جديد او به كه داده بودندفوخت يا چيز خورش مي كرد و مكشت. شوكا د

 برگشت. همه چيز تازه نو و بود ،خانه، خواهران جديد ، مردم خيابانها، همه اينها تازه هاي زندگي اش

 هستند. بي اختيار زير لب گفت: خدايا كاري بكن كه ديگر هرگز خانم جان را نبينم. شوكا حالت يك

 ه الها بيگناه و بي كس در پشت ميله هاي زندان سر كرده و حاال آزاد شده باشد.زنداني را داشت س ك

 اين زنداني ديگر هرگز حاضر نيست چهر ستمكار زندانبان خود را ببيند.

 

٠٤٣ 

 با او اين افكار تازه با و اندكي دلهره و تشويش نسبت به آينده خوابش برد و مطمئن بود كه پس از 

 خانم جان را نمي بيند. بيداري چهره خشن

 سرو صداي شاد دختران ماروس، از را او اعماق سرزمين تاريك خواب بيرون كشيد.

 ماري بيا ناهار بخوريم. - 

 از او آن لحظه تا سالهاي بعد بيشتر ماري بود تا شوكا، در ميان چهار خواهر جديد، كه كوچكترينشان 

 به سالن غذا خوري هدايت شد. ماروس صندلي اش او به را سه ساله و بزرگترينشان شانزده ساله بود 

 نشان داد از. اين به بعد جاي تو هميشه روي اين صندليه! يك بشقاب با قاشق و چنگال برايش گذاشتند.

 به ياد سالهايي افتاد كه خانم جان تكه ناني و گاهي كمي خورش توي بشقابش مي گذاشت به او و گوشه 

 تنهايي نانش را مي خورد . اما حاال بين چهار خواهر و يك مادر جديد، داشت غذايش اتاق مي رفت و در

 با را دقت بدهان مي گذاشت تا مبادا اشتباهي مرتكب شود كه مايه خنده و تمسخر خواهرانش گردد. 

 حس كند كه ماروس "اما تنها بيست و چهار ساعت زندگي در خانه ماروس كافي بود او كه عميقا 

 درش و دخترانش خواهرانش هستند آ نها عصري با را او خود به خيابان الله نو زار بردند. مغازه و هاما

 ويترينهاي شيك اين خيابان جديد التاسيس ، مانكن هاي پشت شيشه، لباسهاي زيباي دخترانه

 ي زدند وچشمانش را بخود مي كشيندند. دخترها با نوعي غرور و لذت درباره همه چيز او با حرف م

 ذهن زنده و تشنه او بدنبا ل كشف تاريكيها آمادگي فوق العاده از اي خود نشان مي .داد
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 خانواده ماروس، از جمله خانواده هاي و شاد مرفه ارامنه تهران بودند، شب هنگام وقتي صرف شام تمام

 شد، دخترها روي گرام بزرگ و مبله خود صفحات روز خارجي و ايراني گذاشتند. 

 ماري ما با بيا برقص - 

 ماري ازخجالت س رخ .شد

 من بلد نيستم برقصم - 

 غصه نخور ماري، بهت همه رقصها را ياد مي ديم ما. خودمان مي ريم كالس رقص مادام يلنا و تانگو، - 

 والس ، سوئينگ، همه را بلديم بتو هم ياد مي ديم.

 

٠٤٤ 

 از همه ساكنان خانه از بستر بيرون آمد و يكسره به صبح فردا، به عادت هميشگي ماري زودتر

 آشپزخ انه رفت. كاركردن و آماده ساختن صبحانه دركنار خانم جان، برايش عادت ثانوي شده بود.

 پيش از آنكه بچه و ها خانم و آقاي خانه براي صرف صبحانه وارد آشپزخانه شوند و پشت ميز صبحانه

 اي و قهوه و سرشير و نان گرم و برشته آكنده بود. صبحانه م در حيطبنشينند خانه از عطر و بوي چ

 صميمانه اي با پدر و مادر و خواهرانش صرف كرد، وقتي خانه از پدر و بچه هاي بزرگتر خالي شد،

 ماروس دست شوكا را گرفت را او و روي صندلي كنار خود نشاند:

 "انتقال از تو مدرسه دانش به مدرسه ارامنه تهران فعالماري دلم ميخواد به را تو مدرسه بفرستم ولي  - 

 صالح نيست، از كجا كه خانم جان سرو صدا راه نيانداخته باشه؟ شايد هم حاال بعنوان دختر فراري

 دنبالت مي گردن،بمحض اينكه ثبت نام كني خبردار ميشه و مياد دنبالت ! تازه دعواي حقوقي شروع

 بايد پ يش "كشه، ممكنه دوباره را تو تحويل خانمجان بدن! فكر مي كنم فعالميشه ، به كار دادگاه مي 

 خودم درس بخواني، شايد بهتر باشه متفرقه امتحان بدي! در عوض تو به كاري ياد ميدم كه هميشه خدا،

 دش از'تو زندگي بدردت بخوره! خياطي، گلدوزي، آشپزي.... هر كدوم از اينها را خوب ياد بگيري درآ 

 حقوق يه كارمند دولت بيشتره!

 شوكا به هيچ قيمتي نمي خواست آزادي از چنگال خانم جان را دوباره از دست بدهد

 هرچي بگين گوش مي كنم ! - 

 از آن روز تا سالها بعد، شوكا در خانه ماروس مثل يك عضو مساوي خانواده زندگي ميكرد. اتاق 

 س براي دخترانش مي خريد براي او هم مي خريد، بامخصوص خودش را داشت، هر لباسي كه مارو

 دختران ماروس هر شب تعطيل به باش گاه ارامه مي رفت. زبان ارمني را از كه كودكي با آن آشنا شده

 بود حاال كامل و بي عيب و نقص حرف مي از زد، دخترها رقص هاي روز را كه ارامنه در باشگاه و منازل

 ياد گرفته بود، اسمش ماري بود هيچكس در خانواده هاي ارمني باشگاه خودشان مي رقصيدند بخوبي

 ارامنه حتي براي ل حظه اي هم نمي توانست فكر كند از او كه خودشان نيست. سه سال بعد در دوازده

 سالگي، دختر روستاي چايجان آنقدر رشد كرده بود و زيبا لباس مي پوشيدكه همه اورا مادموازل ماري

 دند. موهايش را مانند اغلب دختران ارامنه تهران ، پشت سر جمع ميكرد و سنجاق ميزد و صدا مي ز
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٠٤٥ 

 چهره اش روز بروز دلپذير تر مي شد هنوز آن چشمان درشت و سياه ، حرف را او در صورتش مي

 دهزدند و نگاهش نوعي معصوميت آهوان جنگلهاي شمال را تداعي ميكرد . بيشتر به يك دختر شانز

 هفده ساله شبيه بود. ادب و تانتش هم مثال زدني بود. گاهي كه براي خريد به خيابان نو زا الله مي رفت

 به يا كلوپ ارامنه سر ميزد نگاه پسران نوجوان را بدنبال خود مي كشيد و خود از خجالت سرخ مي شد 

 زني ميافتاد كه نامش خورشيد بود و او ماروس را بعنوان مادر انتخاب كرده بود اما در لحظاتي هم بياد 

 تي ده شيخ زاهد محله سينه به سينه خانم جان فرياد مي : زد اين بچه مال منه! خودم زائيدمش! آن زن 

 حاال كجا بود؟ زنده بود و زندگي مي كرد يا مثل بسياري از مادرها مرده بود. اگر زنده بود آيا يادي از 

 فرزند گمشده اش ميكرد؟

 چهارده سالگي ماري يك خياط قابل، يك گلدوز ماهر و يك آشپز درجه اول بشمار مي رفت. بيشتردر  

 وقتش را صرف همين كارها ميكردو حتي گاهي سفارش هم مي پذيرفت . زندگي در خانواده ماروس و

 يادگيري هنرها، اورا از فكر شركت در امتحانات متفرقه دور كرده بود.

 پاييزي كه چنارهاي تهران پنجه هاي زرين خود را بسوي آسمان بلند كرده و پيشيك روز بعد از ظهر 

 از مرگ زمستاني طلب مغفرت مي كردند، خ در انه ماروس همه دور هم جمع شده از و هر دري سخن 

 مي گفتند ماري حاال چلچراغ خانواده خود بود و هنگاميكه او بحرف مي آمد خواهران ارمني اش سراپا 

 مي شدند ماري چهارده ساله پخته اي بود كه بار تجربيات سنگين دوران كودكي به اظهار نظر گوش

 هايش غناي بيشتري مي بخشيد. در ميا ن جمع كنار يك خواهر كوچكتر ماروس ناگهان پيشنهادي

 مطرح كرد كه مانند بمبي در جمع تركيد.

 ه نگهداري؟ماروس تا تو! كي ميخواي ماري رو پيش خودت تو خون - 

 ماروس خنديد و پرسيد:

 كناريك! مگه برا دخترم شوهري تور كردي؟ - 

 كناريك خيلي جدي گفت:

 

٠٤٦ 

 ارامنه هرگز دخترامونو تو چهارده سالگي شوهر نميديم ولي تو اين و سن سال پرشون ميديم! -ما  

 ون ترس و لرز از حمله عقاب،پرنده ها وقتي به سني رسيدن كه ميتونن خودشون بپرن، مادراشون بد

 پروازشون مي .دن

 دخترها براي خاله شان كف زدند:

 آفرين خاله! اين مامي ما وست داره تا قيامت را ما زير پرو بالش بگيرده. - 

 ماروس دوباره پرسيد:

 خواهر! چه نقشه اي براي ماري من داري؟ - 

 كناريك خيلي جدي و شمرده گفت:

 ر بكنه ، پول دربياره و روي پاي خودش بايسته!ماري بايد كا - 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

1 0 9  

 

 ماروس با اطمينان خاطر گفت :

 ماري حاال خيلي كار بلده و هر وقت بخواد مي تونه كاري بكنه و پول دربياره .... - 

 كناريك به مقابله با خواهر برخاست...

 بهترين خياط هم باشه، كار "ثالدر جامعه يه به ما دختر چهارده ساله ، هر قدر هم كار بلد باشه، م - 

 نميدن! مي گن اون هنوز بچه س! پارچه مونو خراب ميكنه.

 پس پيشنهاد تو چيه خواهر؟؟ - 

 من ميبرمش سر كار، تو محله خودم خيابون قوا م السلطنه شيريني فروشي اميد،يه فروشنده ميخواد - 

 شناسم كه برا اداره قنادي جون ميد ، همنم بهشون گفتم يه دختر ارمني زبر و زرنگ و خوشگل مي

 بهترين فروشندس!

 ماروس اين بار هم سرش را بعالمت نفي باال برد:

 راهش بخونه ش دوره ! - 

 كناريك با سماجت بيشتري گفت :

 خودم خ تو يه م ونه اتاق بهش مي . دم همانجا پيش خودم زندگي مي و كنه سركار هم ميره .  - 

 

٠٤٧ 

 داي آن روز، دختري از كه دهكده چايجان، در حاليكه به رواني همه ارامنه بزبان ارمني سخن مياز فر 

 گفت با نام مادموازل ماري در قنادي اميد، درست سر چهارراه قوام السلطنه نادري كه متعلق به يك

 زار نادري در تهران،خا نم ارمني بود بعنوان فروشنده مشغول به كار . شد در آن زمان خيابانهاي الله و 

 مركز گشت و گذار جوانان نوجو و نوگرا و مردان و زنان مد روز بود. زيباترين لباسها و مدلها بر تن

 خوشگلترين دختران و پسران و زنان جوان تهراني در همين خيابانها بنمايش در مي آمد. شعرا درباره

 اين خيابهانا را بتصوير مي كشيدند با اينكهاين خيابان صدها شعر و غزل سروده و دلبران زيباروي 

 تهران بعد از جنگ جهاني دوم ، مركز برخوردهاي تند احزاب چپ و راست بود كه براي نمايش قدرت

 خود اين دو خيابان را انتخاب مي كردند، اما زيبا پرستان تهراني، عشاق خياباني، صيادان زنان زيبا رود ،

 ترين لباسها بودند، الله و زار نادري و چند كافه قنادي كه در اين دوشيك پوشاني كه بدنبال شيك 

 خيابان مشغول كسب و كار بودند از را دست نمي دادند. بعضي از جوانان خوشگذران بهنگام عبور از

 خيابان نادري ، سر چهارراه قوام السلطنه، ديدار مادموازل ماري را هم جزو برنامه گردشگري خود

 دند. ماري زيبا بود، چهره اي گرم و گيرا و رفتاري مهر آميز و مودبانه داشت، شيك ميگذاشته بو

 پوشيد و كت و دامن هايي كه خودش طراحي ميكرد اغلب الگوي مدل دختران شيك پوش تهران مي

 شد با. اينكه چهارده ساله بود ماا هفده ساله مي و و زد جالب اينكه هيچيك از تماشاگران مادموازل

 ماري نمي دانستند او كه يك دختر ايراني، متولد دهكده چايجان است كه روزگاري در پنج سالگي را او

 به گدايي در قبرستان غازيان مجبور كرده بودند، در هفت سالگي از نگهداري بچه تا غنچه چيني در 

 ربان و سنگ دل انبرباغهاي چاي را پشت سر گذاشته بود و بارها و بارها زير دست يك نامادري نامه

 داغ شده و كودكي اش در فقر و گرسنگي مزمن گذشته است. شوكا با چنين مشخصاتي چشمها را چون 
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 كوهي مغناطيسي به سوي خود مي كشيد اما اين تازه آغاز و راه شهرت مادموازل ماري بود. اغلب شبها،

 به باشگاه ارامنه ، كافه قنادي نادري، باغ دختران ماروس و دوستان بسراغ ماري مي آمدند با را او و خود

 شمران يا سر پل تجريش مي بردند و در و سن سال نوجواني، جواني مي كردند.

 

٠٤٨ 

 در يكي از شبها كه دسته جمعي به كافه قنادي نادري، معروفترين كافه قنادي خيابان نادري رفته بود ند 

 افتاد را او. دورا دور در كافه قنادي اميد ديده بود و مدير كافه نادري مسيو آرشاك چشمش به ماري

 دلش ميخواست اين آهوي زيبا به را جايي كه شايسته اش بود بكشاند.

 آ در روزها كافه قنادي نادري، به عنوان يك كانون روشنفكري ايران شهرت خاص خودش را داشت.› 

 شان ، سياست بازان حرفه اي در اين كافهمشهور ترين نو يسندگان ، شاعران، روزنامه نويسان، نقا

 قنادي اجتماع مي كردند از كنار هر ميزي مي گذشتي بحث روشنفكرانه اي در اوج هيجان و داغي

 جريان داشت. شگفتا كه اين كافه قنادي از دهه بيست تا حال هنوز هم محل اجتماع روشنفكران و

 افه قنادي و رستوران و ها هتلهاي مجلل همچنانهنرمدان اي راني است و شهرتش با را وجودصدها ك

 حفظ كرده است.

 ماري در جمع خواهران و دوستان اارمنه خود، چون نگيني گرانبها مي درخشيد. و سر صدا نوجوانها

 توجه حاضران را بخود جلب كرده بود شاعري كه در آنجا نشسته و تاللو اينهمه زيبا و يي جذابيت را مي

 وي كاغذي نوشت :ديد ناگهان ر

 دخت ارمن اند اين شهر هر چه هست

 كاش رويهم يك لب داشتند

 آن لبان را مينهادند بر لبهاي من 

 از سر شب، صبح بر مي داشتند 

 يادداشت شاعر به روي ميز دختران ارمني رسيد و پس از آنكه با را آن صداي بلند خواندند با صدائي

 يسندگان و هنرمندان حاضر، بحثهاي داغ روشنفكرانه را رها كرده و ميزبلند تر خنديدند. شاعران و نو

 دختران ارمني را هدف گرتفه بودند. ماري سرشادتر از بقيه، لحظه اي از تونل خاطراتش گذشت و

 دوباره در برابر چهره سنگين و گوشت آلود خانم جان قرار گرفت. پيش خودش گفت اگر خانم ج ان

 

٠٤٩ 

 قدم به كافه قنادي نادري بگذارد را او و ببيند كه چلچراغ روشن كافه نادري است چه مي همين حاال

 كند؟ انبر را داخل اجاق مي گذارد را او تا انبر داع كند از يا ديدن شكوه منظره مادموازل ماري پس مي

 ر زنده ميافتد؟ خاطره هاي كودكي هرگز فراموش شدني نيستند، جزئياتش بروشني و وض وح در خاط

 شوند و ماري يا شوكاي خانم جان از هم اين قاعده مستثني نبود.

 در لحظاتي كه ماري به خاطرات گذشته نقب زده بود صداي مسيو آرشاك مدير كافه قنادي نادري در 

 گوشش پيچيد:
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 مادموازل، يك دقيق مي آييد سر ميز من؟ - 

 مسيو آرشاك را مي شناخت. "ماري كامال

 مسيو آرشاك. "حت ما - 

 مسيو آرشاك با زبان ارمني با ماري حرف ميزد پيشنهادش را براي كار در كافه قنادي با ماري در ميان

 آ در روزها چنين پيشنهادي براي دختر نوجواني چون ماري، شانس بزرگي بود كه نمي شد›گذاشت. 

 را آن ناديده گرفت. 

 كار كنم ولي اجازه بدين با خاله ام كناريك مشورت كنم،براي من افتخار بزرگيه كه پيش شما  - 

 جوابش را فردا به شما ميدم.

 مسيو آرشاك از ادب و فروتني ماري خوشش آمد. ماري در كافه قنادي اميد

 ماهي نود تومان حقوق ميگرفت ولي مسيو آرشاك او به پيشنهاد كرد ماهي يكصدو بيست تومان با

 صبحانه و نهار.

 بح كناريك بي هيچ مخالفتي ماري با را خود به نزد مسيو آرشاك برد.فردا ص

 دختر خودتونه از! همين امروز پيش شما كار مي .كنه - 

 ماري به شد راستي چلچراغ كافه قنادي نادري، از روز بعد، مردان جوان و ميانسال به كه كافه قنادي

 در اندك مدتي با آن متانت و لبخند لبرانه هميشگينادري مي آمدند ماري را مشتاقانه ديد مي زدند كه 

 ، معبدشان شده بود او روزني بسوي باغ زندگي و خورشيدي گرما بخش براي دلهاي افسرده شاعران 

 غمگين و نويسندگان ماجرا جو بود. هنر دختر شاليزارهاي چايجان اين بود با كه هر مشتري بزبان

 

٠٥١ 

 هره اي گل احساسي ميروياند. حتي در برابر مشتريان مزاحم با كهخودش سخت ميگفت و در هر چ

 يادداشتها و نامه هاي عاشقانه امانش را مي بريدند، شكيبا و صبور بود و همين رفتار سنجيده و معقول

 سبب شد كه مسيو آرشاك روز بروزبر مزاياي حرفه اي او بيفزايد. اما بزرگترين تغييري كه حرفه

 ه مادموازل ماري پديد آورد، حس استقالل طلبي بود. حاال مي خواست به بزرگترينجديد در روحي

 آرزوي زندگي اش كه روزهاي تلخ و گزنده زندگي با خانم جان روح و جانش را در مشت مي فشرد

 دست يابد. زندگي مستقل، خانه مستقل ، چقدر از اين خانه به آن خانه، چقدر حساب همه را داشتن كه

 ا خداي نكرده او از برنجد اما چگون ه بايد به اين آرزويش جامه عمل بپوشاند. در دهه هزار ومباد

 سيصدو بيست ت اچهل و حتي پنجاه نه عامه مردم مي پسنديدند كه دختري جوان در خانه يا آپارتماني

 قي اجاره دهند.تنها زندگي كند نه و مالكان خانه ها حاضر مي شدند به كه دختر و حتي زني تنها اتا

 . تنها را استفاده از هويت ارمني وزندگي درمناطق ارمني نشين تهران بود با. كمك دوستان ارمني و

 حمايت خانم ماروس و كناريك سرانجام آپارتماني در الله به نو زار اجاره درآورد وقتي كليد خانه را در

 و اندوه با را او هم در پنجه هاي خوددستهاي نوجوانش گرفت و در خانه را گشود موجي از شادي 

 گر فته بودند. شاد بود چون از همان لحظه پرچم استقالل زندگي اش را برافراشته بود و ديگر هيچكس

 در زندگي اش دخالت نداشت و رنگ اندوه بر چهره اش نشسته بود كه چرا حاال كه دختري شانزده 
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 يدا همچون حفره اي سياه آزارش مي دهد، به او راستي كهساله شده ، همچنان گذشته اي نامعلوم و ناپ

 بود؟ مادرش كجا بود؟ عمه و خاله و عمو و قوم خويشي اگر داشت چرا بسراغش نمي آمدند، اگر روزي

 كسي او از بپرسد كيستي و فك و فاميلت چرا كنارت نيستند، چه جوابي خواهد داشت به كه آنها بدهد.

 رش مي با و داد هيچكس از هم اين غده دردناك درون ي اش سخني نمي گفتاين سواالت پيوسته آزا

 اما همينكه حاال خانمي است صاحب زندگي مرفه و مستقل ، خوشحالش مي كرد. 

 اتاقش با را يك فرش ، يك تختخواب ، يك بخاري ،يك ميز و صندلي و مقداري ظرف و ظروف تزيين

 طي داشت يك گرامافون با تعداد صفحات فرنگي و ايراني خ ريد وكرد از آنجا به كه موسيقي عالقه مفر

 هميشه به محض ورود به خانه صداي موسيقي اشدر راهرو و آپارتمانها مي پييد و فضا را خوش آهنگ
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 مي ساخت بر و در ديوار خانه اش آثار هنري خودش از را جمله گوبلن هاي بسيار زيبا آويخت و فضائي 

 ه زندگي اش بخشيد. وقتي آپارتمان كوچكش را كامل كرد وسط اتاق ايست و اد بلند بلنددلپذير ب

 خودش را مورد خطاب قرارداد: شوكا ، ماري، حاال اين و تو اين كشور تازه به استقالل رسيده ، بايد قدر

 و چند نفر مثلچينين موهبتي را بداني و را خدا شكر كني در سراسر اين سرزمين پهناور و بزرگ شايد ت

 تو در جواني صاحب زندگي مستقلي شده باشند فراموش نكن هك گرگهاي فرصت طلب هميشه پشت در 

 آ و بدرون بيايند و لقمه لقمه ات كنند با. يك لحظه›كمين كرده و منتظرند تو الي را در باز بگذاري ها

 بدست آورده از اي دست خواهي .داد غفلت ، استقالل و آزادگي شرافتمندانه را اي با كه هزار خون دل

 بهار تهران و بهار زندگي مستقل شوكا همزمان شده بود. برف و بارانهاي فراوان زمستاني حاال درختان

 چنار و نارون و كاج و تر را تازه ، تر برگها را سبزتر و بوي خوش گلهاي سرخ و نسترن و بنفشه و پيچ

 ننده تر ساخته بود. شكوفه هاي زيبايي دختر كوهستانهاي زنجانهاي امين الدوله از را هميشه مست ك

 و جلگه سبز رنگ چايجان لحظه به لحظه رنگين و تر خوشبو ، تر فضاي پيرامونش از را عطر خود مي 

 انباشت، لخند شادي و رضايت از زندگي و تر تازه اش ، يك آن لبهاي عقيق رنگش را ترك نمي گفت،

 وع موسيقي بود، هر روز يكي از مشتريان هنر مند و هنرشناس كافه قناديسخن گفتن هايش يك ن

 نادري برايش قولي، غزلي مي سرود و آهسته ، روي يخچالهاي بلند كافه ميلغزاند.

 ا از كه خزان شب من برسد، به مرا بوسه اي ميهمان كن›ماري ، پيش 

 رندگان بهشتي برايم خوشتر است .ماري، اي بانوي قلب ، من موسيقي صداي از تو آوزاهاي پ

 ماري به تهايي من قدم بگذار و ببين چگونه قصري بل از ور دل برايت آذين مي كنم .

 ماري اين اشعار و نوشته را ها توي كيفش مي گذاشت، شب كه در خانه تنهايي اش روي تختخواب

 نها را دوباره مي خواند.كوچكش دراز مي كشيد به و آواي موسيقي گوش مي سپرد گاهي يكي از آ

 از زمزمه روئيدن عشق مگر آگاه نيستي 

 كه اينچنين بي خيال يم مرا نگري و نديده ميگيري؟ 
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 ماري از خود مي پرسيد عشق يعني ؟ چه تپيدن دل چه شور و حالي در انسان پديد مي آورد كه براي

 عران با آن همه زمزمه هاي شيرين عاشقانه،من اينقدر ناشناخته است؟ آدمها حتي نويسندگان و شا 

 سايه هايي بيش نبودند از كه كنارش مي گذشتند از. آن شعله ه اي سوزاني كه در دل اين آدمها بنام

 عشق مي افتد من سهمي ندارم؟ اما خارج از محدوده عشق، او در حلقه خواهران و برادران ارمني، كه در

 يراني بودند با و زندگي روز غربي آشنايي بيشتري داشتند روزگار ميآن روزها شادترين بخش جامعه ا 

 گذراند. شبها با به هم كلوپ ميرفتند، مي رقصيدند، ورزش مي كردند، از و انواع سرگرميها براي

 فرونشاندن شعله هاي سرخ و تند جواني شان بهره مي گرفتند. ماري به علت سبكي وزن و نرمش اندام،

 وز ستاره مجلس بود با. چنان استادي و نرمشي مي رقصيد كه دخترات جوان ارمني دردر رقصهاي ر 

 كلوپ ارامنه اغلب فيگورهاي ار او تقليد مي كردند. شوريده و شاد، به زندگي و جواني سالم مي گفت و

 ميآتش سركش جواني را در همه تفريحات سالم كلوپ بر مي افروخت او از. غير از اين هم انتظاري ن

 رفت. بعد از آن سالهاي سختي ، ارزش استقالي او بر كه نازل شده بود را هزاران بار بيشتر از دختران

 ماروس د مي انست. آنها كجا انبر داغ ديده و طعمش را چشيده بودند؟ آنها چگونه مي توانستند بپذيرند

 بريزد و صدايش در نياد؟ توفان كه دختري مانند او در باغ چاي و فصل چيدن چاي از ، انگشتانش خون 

 زده از آرامش بعد از توفان بيشتر از ساحل نشينان لذت .بد مي

 ماري همچنان به دختراني هك عشق را دزدانه در قلب خود پنهان كرده و بارور مي ساختند تگاه مي كرد

 اما هنوز از اين حس عجيب چيزي نمي دانست. 

 منه، سامول برادر كناريك و ماروس، نسبت او به حمايت غيرتمندانهدر جمع دختران و پسران كلوپ ارا 

 اي نشان مي داد. كافي بود كه جواني بخود جرات بدهد و تقاضاي رقص كند او با يا چند جمله اي حرف 

 بزند ، سامول، مثل گار شخصي ماري جلو مي آمد و همه زنبورهاي جوان از را پيرامون گل سرخ وجود

 ي كرد او اما هيچ احساسي نسبت به سامول نداشت. برادري مي ماند از كه خواهرش درماري، دور م

 برابر يغماگران جوان حفاظت مي كند. براي او مهم شركت در برنامه و ها مسابقه هاي كلوپ بود. بهار و

 انويهتابستان و پاييز آن سال با و كار حرفه و در ميان حلقه رنگين دوستان ارمني اش گذشت. شب ژ

 براي ارامنه تهران، شبي فرامش نشدني و همچون نوروز، سرآغاز تقويمشان بود و همه خود را براي
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 جشن سال نو آماده مي كردند. خانواده ماروس پيشاپيش در جشن كلوب راامنه جاي مطمئني ذخيره

 شقي كه خالصانه از سوي اينكرده بود. ماري حاال چشم و چراغ خانواده خود بود و آنچنان از محبت و ع

 خانواده او به ابراز ميشد به هيجان مي آمد كه هرگز فكر نمي كرد بي ريشه و هويت است و در اين

 جهان پهناور تنها و غريب است. آنشب دوپيس زيبايي كه براي خودش دوخته بود به تن داشت كه اورا

 ي داد. براي آن شب مخصوص، كلوپ مسابقههماهنگ با مد روز و جذابيت هايش نشان م "دختر كامال

 اي ترتيب داده بود. دختران و پسران بايد بادكنكهايي به پاي خود مي بستند به و رقص سوئينگ يكنفره 

 بر ميخواستند و هر رقصنده اي در حالت رقص، بايد با مهارت بادكنكهاي ديگر رقصنده را ها مي تركاند 

 حفاظت ميكرد. برنده اين مسابقه كسي بود تا كه پايان بادكنكش و در عين حال از بادكنك خودش 
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 سالم مي ماند ستاره رقص آنشب كسي جز ماري نبود. همه برايش دست و زند هورا كشيدند، جايزه اي

 هم گرفت و سر ميز خانواده برگشت. در آن لحظات ، ماري از شادي و هيجان بودن در ميان خانواده 

 كه غرق بوسه مي كردند، لبريز بود. گردش سرخ رنگ حيات جوانانه در پوست صميمي ماروس را او

 مهتابي رنگش، زيبايي چهره اش رابطرز مبالغه آميزي به نمايش مي گذاشت. براي اولين ارب سامول زير

 گوشش گفت:

 ماري تو ، امشب دل منو لرزوندي! - 

 ست و دو ساله با ، همه خصوصيات نژاد ارمني بودماري فقط لبخندي به روي سامول . زد سامول جواني بي

 كه در ميان جوانان ارمني تيپ جذابي داشت، با برادرش آندرانيك در مغازه پارچه فروشي اش در الله 

 زار كار ميكرد چ و ون دائي بچه هاي ماروس بود، بيشتر اوقات با را خانواده خواهرش مي گذرانيد. 

 ز شب سال ، نو مرد جوان سي ساله اي كه پيدا بود ايراني است و همراهدر چنين لحظات شادي بخش ا 

 دوستان ارمني اش در جشن شب سال نو شركت كرده مقابل ماري ايستاد با و لحن محترمانه از اي

 ماري درخواست رقص كرد.

 مارموازل ! اجازه ميدن به را شما رقص دعوت كنم؟ - 

 ، سبيل مد آن سالها دوگالسي پشت لبش را او يك مرد كامل مرد چهره اي جذاب و گندمگون داشت

 نمايش مي داد. موهايش از را وسط سر فرق باز كرد هبود ولي آنقدر موهاي سرش مشكي و پرشت بود
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 كه بخشي از موهاي روي پيشانيش ريزش كرده بود. ماري نمي دانست به آن مرد جوان بسيار مودب 

 سامول در حاليكه خون حسادت به صوتش پاشيده بود گفت : چه جوابي بدهد. ولي 

 ولي ! آقا اين دور از ادبه وقتيكه دختري با يك مرد به كلوپ اومده شما ازش دعوت به رقص بكني! - 

 مرد جوان در برابر گردنكشي جوجه جوان ، لبخند متواضعانه اي از و زد ميز آنها دور . شد رفتار دور از

 چهره ماري را گلگون كرده بود. چرا سامول فكر كرده است كه من بخاطر به او اين انتظار سامول،

 جشن آمده ام ! سامول براي من يك برادر است نه بيشتر نكند سامول دچار خياالتي شده باشد.

 اخمهايش توي هم رفت نه بخاط ر اينكه سامول نگذاشته بود او دعوت رقص آن مرد جوان را بپذيرد او

 خيال پذيرفتن چنين دعوتهائي را نداشت. ولي چرا ساموئل خيال كرده كه مي تواند مرا داشته "اصال

 باشد؟

 غرب فردا در كافه نادري، ماري پشت ميز كارش ايستاده بود وگارسن را ها زير نظر داشت به تا

 و كه دقت تمام ميعمل كنند كه ناگهان چشمش روي چهره مرد تنهائي افتاد با را ا "وظايف خود د قيقا

 پائيد او. كيست؟ چقدر چهره اش بنظرم آشناست... خداي !من

 او همان مرد جواني است كه ديشب در كلوپ ارامنه به مرا رقص دعوت كرد... نگاه عميق آن مرد كه 

 انگار از آن شعله به اي گرمي رنگين كمان بر ميخاست، ماري را بي اختيار دستپاچه كرد... سرش را

 يين انداخت اما نمي دانست چرا هنوز هم حس ميكرد نگاه آن مرد مانند دو نور افكن روي چهره اشپا

 ميخكوب شده است او. حق داشت كه چنين احساسي را در خود سراغ بگيرد. هر بار كه سر بلند مي
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 و حديث بود كرد همان دو نور افكن، بي شتر از لحظه پيش او بر نور مي پاشيدند. نگاهش لبريز از حرف

 و هر حديثي كتاب عظيمي در سر منزل عشق! انگار آن مرد مانند شاعراني با كه سرو روي ژوليده با 

 كافه نادري مي آمدند، شعري مي سرود و چون قاصدكي بسويش پرواز ميداد.

 كرد.حضور اين مرد جوان، هر روز در هنگا م غروب تكرار ميشد، هر بار سفارش روز قبل را تكرار مي

 اول قهوه، بعد يك برش كيك، دست آخر يك كافه گالسه، بطوريكه گارسن آن بخش از كافه نادري

 سفارشات آن مرد از را حفظ ميدانست با و رعايت فواصل دستوراتي كه روزهاي اول مي داد، او از 
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 لبخندي مزد كه سبيلپذيرايي ميكرد. هر بار كه نگاه ماري به آن بخش از سالن مي افتاد آن مرد 

 دگالسي اش را بطرز دلپذيري كش مي .داد

 دو هفته بعد، مرد سبيل دوگالسي، پيش از ترك كافه نادري، براي چند ثانيه اي برابر ماري ايستاد: 

 مي بخشين مي خواستم باهاتون حرف بزنم . - 

 ابروان نازك و كشيده ماري بهم رفت .

 ين ! مسيو آرشاك هم بايد باشد.هر حرفي دارين همي جا بزن - 

 مرد با آهنگ آرامي كه در صدايش نوعي اطمينان پديد مي آورد گفت :

 برااينكه سوء تفاهمي پيش "نه، مسيو آرشاك ! نه فكراي بد نكني، حرفم خيلي خصوصيه! ضمنا -نه  

 حاال مدتيه كه درنيايد من احمد علي زاده مهندس برق شركت دخانيات م، در فرانسه تحصيل كردم و 

 شركت دخانيات كار مي كنم.

 ماري پيش خود گفت : اگر قصد آزار و اذيت داشت هيچوقت خودش را اينطور كامل معرفي نمي كرد.

 ساعت هشت كارم تعطيل ميشه! - 

 لبخند شيرين و چهره نجيبانه مهندس برق شركت دخانيات حس اطمينان بيشتري در قلب اين دختر

 ه زنده كرد.پانزده سال

 وقتي شوكا از در كافه نادري خارج شد ريزش برف هم شروع شده بود. دانه هاي سپيد رنگ، در اطراف

 چراغ اتومبيلها، به نرمي با و آرامشي خيال انگيز مي چرخيدند و پيش از آنكه ماري چتر خودش را

 بگشايد سايه چتر مردانه را اي باالي سرش ديد.

 ورين! گرچه پالتوتون بنظرم خيلي گرم مي . آد بايد از پشم مرينوس باشه!مي ترسم سرما بخ - 

 شيارهاي قرمز خجالت ، چهره شوكا را رنگ زده بود و دلش بشدت در سينه مي .زد

 ماري همچنان ساكت، بر گام مي داشت. اين نخستين باري بود كه يك مرد ميخواست او با خصوصي

 و هرچه مي كرد نمي توانست خود را باز يابد. ج اخورده بود "حرف بزند. كامال

 ببين مادموازل ماري! من قصد هيچ نوع اذيت و آزاري ندارم، شما معصومتر از اوني هستين كه مردي - 

 بخواد را شما اذيت .كنه
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 د.براي اولين بار بود كه ماري بي آنكه خودش علتش را بداند به سخنان مرد غريبه با دغت گوش ميدا

 خوب از! من چه مي خواهين؟-

 مرد نگاهش با چرخش دانه هاي پنبه اي برف مي چرخيد، شايد خودش همي هنوز نمي دانست از ماري

 چه ميخواهد؟ 

 بگذارين اول با هم خيلي صادق و روراست باشيم البد از خودتون مي پرسين بعد از آن شبي با كه - 

 ي رقص رد كردين چگونه را شما اينجا، در كافه قنادي نادريدخالت آن پسر بچه شما دعوت منو برا

 پيدا كردم؟

 ماري حس كرد كه مي خواهد چگونگي ماجرا را بداند او به طوري نگاه كرد كه يعني بقيه اش را بگو!

 نميدانم چرا ولي آنشب شما در نظر من مثل يك فرشته اومدين يه فرشته كه در شب ميالد مسيح - 

 دادن به زندگ ي مسيحيان از آسمان به زمين مي آيد! رقص نرم و ماليم و خالي از هر نوع براي بركت

 تن نمائي و ببخشيد و قر اطواري كه بعضي خانمها در هنگامه رقصيدن براي خودنمايي بخود ميدهند در 

 همان فرشته اي بودين با كه متانتي آسماني به زمين آمده بود. "شما نبود. شما دقيقا 

 ماري زير چشمي نگاه ديگري به سراپاي آن مرد انداخت كه حرفهاي قشنگي مي زند...

 آن شب با من اتومبيلم را شما تعقيب كردم. گفتم سي سال از عمر گذشته و هرگز زني يا دختري - 

 توجهم را جلب نكرده اما اين يكي، مثل اينكه در سرنوشت من آمده ، بايد را او پيدا كنم.

 شما مرا تعقيب كردين؟ اين كار از دو ادب نبود؟پس  - 

 مرد از خجالت سرش را پايين انداخت با و لحن مودبانه و كتابي ادامه :داد

 اين تعقيب غير اخالقي حداقل به من فهماند كه آن پسر جوان هيچ و حق حقوقي در زندگي شما - 

 ق حقوق ديگران را تصاحب كنم نآ. شب منندارد. مي دانيد مادموازل! در زندگي، آدمي نيستم كه و ح

 درست پشت چراغ قرمز چهارراه اسالمبول به تله افتادم و نتوانستم تا جلو خانه تون را شما مشايعت

 كنم از. اين بابت روزي هزار بار برخودم لعنت مي فرستادم كه ديدي چگونه فرشته خودتو گم كردي؟

 ولي شما كه منو پيدا كردين؟ - 

 

٠٥٧ 

 بله يكروز در اراده با يكي از دوستان ا رمني كه مرا براي شب سال به نو كلوپ دعوت كرده بود. - 

 درباره ماجراي آن شب و دختري كه مسابقه رقص رابرده بود حرف مي زدم. آن رفيق ارمني بمن گفت

 نقدر خوشحال نمي شدمكه آن دختر در كافه نادري كار ميكند. نمي داني اگر دنيا به را من مي دادن اي 

 كه حاال مي دونستم شما ك در افه قنادي نادري كار مي كنين و ميتونم از نزديك دوباره ببينمتان. 

 دستپاچه بود، آنها از خيابان نادري وارد خيابان اسالمبول شده بود او و بايد سر "ماري حاال كامال

 زار شود به و آپارتمانش برود ماري مي دانست كهچهارراه بپيچد به به دست چپ و وارد خيابان الله نو 

 مردان جوان ه مينكه بدانند دختري تنها در يك آپارتمان زندگي مكند آن وقت تغيير رويه مي دهند ،

 نظرشان صدو هشتاد درجه مي چرخد، انتظار دارند كه آن يا زن دختر جوان تنها، هر شب آنها را در

 آپارتمان خود بپذيرد.
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 بخشين! لطفاگ بقيه حرفهاتون بمونه براي بعد چون من دارم به خونه مون نزديك مي و شم ميمي  - 

 ترسم برادرام و مادرم را شما ببينن و هزار جور دردسر درست كنن!

 من فقط اين جمله را اضافه مي كنم.... از همان اولين روزهائي كه اومدم كافه قنادي، بخودم مي گم - 

 دون شما زندگي كنم....ديگه نمي تونم ب

 ماري نمي دانست چه جوابي به اين جمله آخري بدهد كه محتوايش يك عشق تند و آتشين بود با!

 شتاب خداحافظي كرد و رفت و مرد جوان را در ميان برف و سرمائي كه شهر را در هم پيچيده و

 عابرين را فراري داده بود ، تنها بر جا گذاشت.

 مانند توده از اي برف و يخ، بداخل آپارتمان كوچكش انداخت. ار در محكم "باماري خودش را تقري

 پشت سرش بست و همانجا، در ميانه اتاق، درحاليكه از سرماي و هوا سرماي دروغي به كه آن مرد

 جوان گفته بود بخود مي پيچيد، چون يك مجسمه يخي ايستاده ... افكار تيره و مبهمي درست مثل

 درون را او در فضاي پيرامون ، مي چرخاند، ميغلتاند بر و زمين مي ناي زد چه دروغي بود كهتوفاني از 

 بر زبان آوردم؟ پدر و مادر و برادرانم كجايند؟ نه پدري، نه مادري نه برادراني! .... شايد مادري داشته 

 باشم اسمش تو شناسنامه خورشيده ولي كجاست نمي دانم!... چرا دروغ گفتم؟

 

٠٥٨ 

 حس كرد بهر دليلي ، عمل زشتي مرتكب شده است، گناه، گناه است و دروغ هم گناه است ، پيامد دارد،

 فردا اگر خواست حقيقت را بازگويد او ديگر هيچوقت باورش نخواهد داشت. اشك در چشمش حلقه

 ! زد يكبار ديگر غريبي و تنهائي اش را او داشت در هم مي فشرد.....

 بم! من تنهام !....من غري - 

 فصل دهم

 زمستان تهران هنوز با هم سوز سردي از كه روي قله پر برف تو چال با خود به داخل كوچه و ها

 خيابانهاي شهر مي ريخت، بخصوص بهنگام شب غير قابل تحمل بود اما هيجان و كشش احساسات تازه

 ي تا شد آن سوز و سرماي كشنده كمتراي كه شوكا براي اولين بار در دروت خود حس ميكرد سبب م 

 آزارش دهد . در زندگي هر موجود انساني، چه و زن چه مرد جوان، لحظه اي فرا مي رسد كه ناگهان

 خود را در حال و هوائي تازه مي بيند حال و هوايي كه برايش ناشناخته است، مرموز است و نمي داند

 سو نظر مي اندازد و گمشده را اي جستجو ميكند. اين گمشدهچرا در هم پيچيده و كالفه و منتظر به هر  

 را كه هنوز نميداند كست و چيست يك روز در چهره يك انسان ديگر مي يابد و شگفت زده سراپاي 

 آن انسان را برانداز مي كند از و خود مي پرسد چرا وقتي او در كنارش قرار ميگرد، نا آرامي هاي مبهم 

 و مي نشيند و احساس رضايتي عميق را او بر در مي گيرد! هر موجود انساني بنوعي وو ناشناخته اش فر 

 در زماني چنين حالت رد سر و گم مرموز و ناشناخته را اي حس كرده يا ميكند و سرانجام به اين نتيجه 

 مي مي رسد كه نام اين شورش و بلواي خواستني و دروني عشق است و آتشي كه در رگهايش مي دود و 

 سوزاند آتش عشق است.البته شيوه آشوبگري عشق در انسانها متفاوت است بعضي بيماران عشق، سعي

 مي كنند به هر ترفندي اين بيماري را در خود سركوب كنند و به را آن كسي نشان ندهند، و گروهي 
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 بسا كه اين برعكس دريچه هاي قلب خود را مي گشايند و بتماشاي آتش بازي عشق مي نشينند و چه

 آتش بازي به حريقي خانمانسوز بدل شود و همههستي بيمار عشق را بسوزاند. شوكا هرگز عادت

 نداشت تا راز پنهان درونش به را غير بگويد، حتي سخن گفتن از حاالت درونشي اش را نوعي گناه مي

 يه ، در صندوقچه دلدانست او. عادت كرده بود كه رنج و درد و احساس درونش را در هر شكل و ما

 خود بريزد و قفي به عظمت و فشار ناشي از حال و هواي ناشناخته، را او كالفه و در هم پيچيده بود .

 

٠٥٩ 

 خدايا اين ديگر چه دردي است كه بمن بخشيده اي؟ اسمش چيست؟ از كجا آمده از و جان من چه مي

 هر بار كه احمد را در صندلي روبروي خود، درخواهد؟ فقط اين را مي دانست از كه دو سه هفته پيش 

 كافه نادري مي بيند، گهواره قلبش در زلزله اي گرفتار مي شود را او كه بشدت مي ترسا و ند هر بار هم

 كه احمد را نمي بيند باز هم هما زلزله گهواره قلبش را تكان مي دهد! پس اين بيماري تازه را اين مرد 

 و او پي انداخته و هر چه هست زير سر اوست. وقتي اين ماجرا را براي نرگسسي ساله جذاب در رگ  

 همسايه روبروئي اشت از كه همان روزهاي اول سكونت در آن ساختم او با ان دوست شده بود در ميان

 گذاشت، او كه زني و سي چند ساله و بسيار مهربان با و تجربه بود خنده لطيفي سر و داد گفت :

 كنم ماري تو عاشق شدي!غلط ن - 

 ماري ترسيد، اين عشق چيست را او كه مثل ماري از درون قلبش نيش مي زند، دردش مي آورد و

 عجيب اينكه را آن دوست هم مي دارد! خدايا من گرفتار چه فاجعه اي شده ام؟ خدايا اين مرد از جان

 ه كافه قنادي نمي آيد مي خواهم ازمن چه ميخواهد؟ بدبختي اينجاست كه هر وقت احمد دو سه روز ب 

 شدت ناراحتي باال بياورم! ماري نگاه وحشت زده اش به را چهره نرگس دوخت :

 خداي من! يعني تو ميگي من عاشق ش دم؟ عشق كه اينمه تو كتابا ازش حرف مي زنن همينه؟ پس چر - 

 مردم اين دشمن جان و روانشان را دوست دارن؟

 در همان حال دلش مي خواست گريه كند... به ديوار تكيه زد، 

 نرگس ! من نميتونم به اين مرد جواب بدم نه. مثبت نه مفني.. - 

 نرگسنمي دانست كه در دل تب زده شوكا چه رازها نه فته است؟ چرا شوكا چنان عشق شورانگيزي را

 ا تحصيالت و شغل عالينمي تواند بپذيرد؟ آيا آنقدر پر مدعاست كه نمي خواهد يك جوان خوش تيپ ب

 به را زندگي خودش راه بدهد؟ اگر او مي دانست كه چرا ماري از اين عشق فرار مي كند شايد راه چاره 

 اي پيش پايش مي گذاشت اما ماري رازدا ر قدرتمندي بود. 

 براي احمددر سومين مالقات با احمد، وقتي او ماري را صدا او ، زد پيش خود گفت بگذارالق اين را راز  

 فاش كنم كه نه من ارمني هستم نه و ماري، اسمم شوكاست. اما چون سالها با يك خانواده ارمني آمد و

 رفتي داشته به و ام زبان ارمني مسلطم ، اسمم رو گذاشته اند ماري!

 

٠٦١ 

 گراحمد از شنيدن اين راز عليرغم انتظارات ماري، به شدت هيجانزده شده: خداي من! پس ما ا
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 بخواهيم با هم زندگي كنيم هيچ مشكلي نداريم.

 ماري متوجه شد كه افاشي اين راز هم كارگشا نيست بلكه درست در جهت ميل و خواسته احمد است.

 احمد هم گرفتار آتش عشق بود، آتشي كه شعله هايش شايد مهيب از تر آتشي بود كه ماري را مي

 را كف داده و يك لحظه از انديشه به اين دختر شانزده ساله سوزاند او. هم آرامش سبكبارانه اش از

 خالصي نمي يافت و حاال كه خبر تازه، بخشي از مشكالت مربوط به تضاد مذهبي از را پيش پاي آنها بر

 مي داشت از شوق و شور سرپا بند نبود و خيلي جدي گفت: 

 ماري خيلي فرنگيه ولي مريم به ذهن و فكر بسيار خوب ، پس از اين لحظه من اسمت را ميذارم مريم! - 

 ما ايرانيها نزديكتره در حاليكه از نظر معنا مريم همان ماري است. 

 بعد نگاهش از پر كه رنگ سرخ خواستن بود به چشمان ماري دوخت و گفت :

 ب چه خواهي چه نخواهي از اين لحظه را تو من مريم صدا مي .زنم - 

 راي اين دختر در آستين داشت و حتي هر فصل زندگي اش با يك نام درزندگي بازيهاي عجيبي ب

 دفترچه سرنوشت مي نوشت. در دوره كودكي اسمش شوكا بود، در مدرسه را او احترام صدا مي كردند،

 در دوره و كار مهاجرت به تهران را وا بنام ماري خواندند و حاال در عصر بيداري احساسات عاشقانه ، نام 

 را برايش انتخاب ميكرد. شوكا لبخندي : زد هرچه باداباد! بگذاراين بار در مورد اسم و نام من،مريم 

 عشق تصميم بگيرد.

 بسيار خوب احمد از! همين امشب بمن بگو مريم! من كوچكتر و بچه از تر اونم كه اظهار نظر بكنم اما! - 

 ن، قلب و احساس آدمها مهمند! مگه نه؟چيزي كه حس ميكنم به زبون مي آرم .... اسمها مهم نيست

 احمد طي دو سه هفته اي كه ابراز احساسش به مريم مي گذشت اين جنبه از خصوصيات را او بيشتر - 

 دوست داشت با او. آن تحسيل و شغل و مقام و چهره جذاب و دوست داشتني رد مسير بسياري از دختر

 ، قرار گرفته با و آنها به گفتگو نشسته بود اما بيشترشان توها كه اغلبشان از بيست سالگي گذشته بودند 

 خالي بودند، فقط واژه عشق و دوست داشتن برايشان مهم بود نه خود عشق! در بيان عقايدشان، خانم

 بزرگهائي بودند با كه افكار قديمي و حسابگريهاي كا سبكارانه از دهان زن جواني حرف مي دند! اغلب

 

٠٦٠ 

 ظرهاشان بي مايه و سخيف بود، از كنار مسائل جدي، براحتي مگذشتند و بيشتر به ظواهر زندگياظهار ن

 مي پرداختند اما اين دختر با تحصيالت و و سن سال اندك، چقد رخوب حس ميكند، چقدر عميق مي 

 گي راانديشد. مريم در سالهاي سخت پر و مرارت زندگي، مهاجرت هاي بي دليل، خانه بدوشي ها، زند

 از صدف بسته اش بيرون كشيده، جلو آفتاب گرفته و خوب و بدش با را روشني و آگاهي كامل دريافته 

 بود و حاال مي دانست از زندگي چه مي خواهد. اولين سوالي كه درباره احمد از خود مي پرسيد دليل

 ، آن مدرك مهندسي آنعاشقي اش بود. اين مرد با آن نگاه قشنگ، آن پوست گندمگون مايل به سبزه

 از هم كشور فرانسه و اين شغل نان و آب و دار محتر در شركت دخانيات را او چرا انتخاب كرده است؟ 

 بوي ادوكلني كه اين مرد جوان از خود به اطراف مي پراكند، هوش رباست، اين سخنان قشنگي كه

 مي زند، مي تواند زيباترين زنان را در فرهنگ پايتخت فران به را سه فرهنگ پايتخت شرقي ايران پيوند
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 محافل و مجالس اشرافي بخود جلب و جذب كند، چرا با او اينهمه امتيازات، يكسره به دل دختري

 سپرده نه كه هويتي درست و حسابي دارد نه و شغل و مقام؟ مريم سعي مكرد در برابر اينهمه دليلي كه

 م و ساير امتيازاتي كه احمد بطور كامل و دربست درمي تراشيد بخودش بقبوالند كه شغل و مقا

 اختياردارد ، در برابر عشق كه عظمتش تا عرش خدا مي رسد چيزي نيست عشق در سازندگي، فصل

 بهار است كه زمين مرده به را نفسي زنده مي كند و در ويرانگري طاعوني است چاره ناپذير! چقدر

 متضاد قرار "زده اند و چگونه اغلب عشاق در طبقاتي كامالشاعران اين سرزمين در باره عشق حرف 

 داشته اند ولي براي رسيدن بيكديگر دنياي پيرامون خود را ويران كرده و دنياي ديگري ساخته اند تا

 بهم برسند. مريم وقتي بخودش و دل خودش بر مي گشت مي ديد كه خود او نيز در همين گرداب دارد

 م مي دانست كه در اولين مالقات به خاطر حفظ حيثيت و اعتبار زندگي اش بهدست پا و مي زند. مري

 احمد دروغ گفته و راهي براي بازگشت از اين دروغ نمي بيند و همين يك حادثه كافيست كه احمد از را

 او دور كند. مريم مي دانست كه اختالف سني آنها به چهارده سال مي رسيد عامل بازدارنده اي براي 

 لوگيري از زندگي مشتركشان مي شود اما در آغاز هفته سوم بود كه احمد در حاليكه بغض گلويش راج

 مي فشرد خيلي جدي و رسمي او به گفت : 

 مريم، با بيا من ازدواج !كن - 

 

٠٦١ 

 اين جمله تركشي عجيب در سينه مريم انداخت! يعني به راستي احمد دارد او از خواستگا ري ميكند؟ در

 حاليكه بغض در گلوي او هم فشرده مي شد پرسيد:

 داري از من خواستگاري ميكني؟ "واقعا -تو  

 بله عزيزم! اگر تو بخواهي همين فردا ترتيبشو ميدم... - 

 مريم به التماس افتاد :

 ! من توراتورا خدا ديگه از اين حرفها نزن تو! منو ميترسوني احمد!... ما خيلي با هم فاصله داريم نه - 

 خوب مي شناسم تو نه منو! خواهش مي كنم ديگه از اين حرها نزن! قول ميدي؟

 احمد نگاه آشفته اش را بچهره آتش گرفته مريم انداخت.

 مريم را تو! بخدا تو با هم من اينجور حرف نزن! مگه من حرف بدي زدم؟ خيلي از دختر ها دلشون - 

 شون بشنون، تا مطمئن بشن كه حقه و نيرنگي در كار نيس!مي خواد اين حرف از را دهان عاشق 

 مريم سر چهارراه ، حتي چند قدم مانده به چهار راه، بي اختيار شروع بدويدن كرد...

 فردا همديگه رو مي بينيم؟ - 

 احمد بر زمين يخ زده خيابان، ماسيده بود. چه باليي سر اين دختر آمده؟ چرا اينطور وحشت زده از من

 رار ك رد؟ منكه نهايت صداقتم را در عشق او به نشان دادم نميدانست تا كي در همان نقطه كه ايستادهف

 بود توقف كرد . سرانجام يك گداي سمج از را او بهت زدگي خارج كرد.

 يه خدا چيزي بمن بده ، خداوند از را تو اين گيجي و منگي نجات بده! -را تو  

 آورد، اسكناسي در جيب گداي سمج فرو كرد و گدا هميكه چشمش به احمد خنده اي زوركي بر لب
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 اسكناس افتاد بطرف ساندويچ فروشي اختياري دويد:

 موسيو يه! ساندويچ يه و آبجو! اينم پولش! - 

 احمد وقتي بخانه برگشت خواهرش منتظرش بود از مدتها پيش خواهر احمد از شوهرش جدا شده و

 رد! حاال زمانش رسيده بود ه قصه عشق و عاشقي اش با را خواهرش در ميانپيش برادرش زندگي مي ك

 بگذارد.

 

٠٦٣ 

 نمي دونم چرا اين دخترو دوستدارم، ولي با تمام وجودم مي خوامش! "نمي دونم چه جوري بگم! اصال - 

 ميخوام باهاش ازدواج كنم.

 ادر هم كشيد .خواهرش وقتي از شغل و موقعيت مريم اطالع يافت اخمهايش ر

 آخه داداش با تا ، اين تحصيالت مهندسي او و شغل خوب، هر زني توي طبقه باال بخواهي دو دستي - 

 تقديمت مي كنن! به چرا اين دختر فروشنده كافه بند كردي؟

 خواهر! خواهش مي كنم اين توصيه و ها نصيحت را ها بگذار كنا، من عاشق اين دخترم اولين [آ و رين - 

 عشق! ميگي ديوونه شدي، بله، ديوونه شدم با! آدم ديوونه كه كسي بحث نمي !كنه

 خواهر شگفت زده ، انگار كه براستي ديوانه اي در برابرش نشسته و پرت و پال مي بافد نگاهش مي

 كرد.

 قت مياينطور نگام نكن خواهر! همين فردا با من مي آئي كافه قنادي نادري، وقتي را او ديدي آن و - 

 فهمي من چي ميگم!

 خواهر با عصابنيت پاسخ : داد

 پس برا چي مي خواي من بيام تو! كه ميگي دختره عشق اول و آخر ، منه نظر من هيچ تاثيري تو رو - 

 نداره ! داره؟

 احمد خيلي قرص و محكم گفت :

 زندگي من داري! بايد بريولي تو خواهر بزرگ مني، از وقتي مادرمون مرد، تو نقش مادهم تو  -! نه 

 پيش خونواده ش ، پدر و مادرش و اونو رام خواستگاريش كني.

 خواهر ناجار تسليم .شد

 بسيار خوب باهم بريم كافه نادري! - 

 هم وسه نفر از رفقاي صميمي اش را براي ديدن مريم با خود به كافه نادري برده بود و حاال "احمد قبال

 نوبت خواهرش بود.

 اي تهران از نخستين روزهاي اسفند ماه آشكارا تغير ميكن د، قديمي ها مي گويند، زمين دارد نفسهو

 مي كشد برف و باران مي بارد اما چيزي بر زمين نمي نشيند، زمين هر قدر هم برف روي سينه اش 
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 ود كه احمد باتفاق خواهر وبرفها با را زبان گرمش مي ليسد و مي بلعد. در چنين روزهائي ب "ببارد، فورا
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 خواهر زاده اش وارد كافه قنادي نادري ش . د جمعيت زيادي از هنر مندان و شخصيتهاي طراز اول ادبي

 در كافه نادري ازدحام كرده بودند بزحمت جائي براي نشستن سه نفر يافت.... 

 خواهر اون مريمه ! - 

 ن دختر بنظرش كم و سن سال آمد، احمد سعي ميكردخواهر نگاهي به سراپاي مريم انداخت، چقدر اي

 خواهر را تحت تاثير قرار .دده

 ميبيني ! ميبيني! درست مثل يه آهوس ! نه! تورا خدا به چشماش نگاه كن تا كه نزديكاي شقيقه ش - 

 كشيده شده ، چقدر هم اندازه هاش متناسبه ، رقصشو نديدي وقتي ميرقصه، آنقدر با اسلوب درست مي

 رقصه كه شبيه يه به دوشس درست و حسابي ميشه! درست همون دخترئيه از كه پاريس تا تهرون

 دنبالش بودم. نظرت چيه خواهر؟

 خواهر بااوقات تلخي پاسخ :داد

 برادر يه كمي بمن مهلت بده! بذار تماشاش كنم بعد... - 

 از و آن مهمتر ميدانست كه احمد مريم خوب ميدانست زني كه در كنار احمد نشسته است خواهر اوست

 به كافه قنادي آورده تا براي خواستگاري آماده اش كند. "خواهرش را مخصوصا

 احمد از مريم خواهش كزده رود كه شب "برادر و خواهر و خواهرزاده پس از مدتي توقف رفتند ، قبال

 با به هم سينما بروند. 

 بريك بگم از! آنجا هم ميريم سينما متروپل فيلم كارمن، ريتامي دونم شب تولدتع! ميخوام تولد تو ت - 

 هيورت تو اين فيلم معركه ميكنه!

 مريم از زماني كه احمد با خواهرش از در كافه قنادي بيرون رفتند تا ساعت هشت بعدازظهر كه ساعت

 شد هيچگونهكارش تمام مي شد، بدترين لحظات زا گذراند او. مي دانست نظر خواهر احمد هرچه با

 اثري روي احمد نخواهد داشت. حاال دو هفته بود كه احمد براي ازدواج او با پافشاري مي كرد و مريم

 خودش را در تنگنائي مي ديد كه داشت خفه اش ميكرد او. هم عاشقانه احمد را دوست داشت.

 

٠٦٥ 

 هرچه درباره خاننواده اش گفته بزرگترين آرزويش ازدواج با احمد بود اما اگر احمد مي فهميد او كه

 دروغ محض بوده است، نه پدري، نه مادري، نه قوم و خويشي، چه خواهد گفت؟ اين مهندستحصيلكرده

 فرانسه بايد بداند كه من فقط چهار كالس در خوانده ام، در جنگ و بال خانمجان در قبرستانها گدائي

 مي خواستند مرا براي پنج تومان به يك ملوانكردم در باغ چاي كارگر بودم، در شش هفت سالگي 

 بفروشند، در خانه هاي مردم براي تهيه مخارج زندگي خودم و خانم جان ظرفشويي كردم، يك خانواده

 مهربان ارمني به مرا فرزندي قبول كرده از تا چنگال آن جانور وحشي و انتقامجو نجات بدهند ! نه! اين

 دروغهايم درباره پدر و مارد و برادر و خواهرانم بگذرد ، خانواده اش چه غير ممكن است! اگر از او همه

 خواهند گفت: آيا اگر اين خانواده و همين خ واهري كه من ديدم و آنطور كينه توزانه نگاهم مي كرد از

 ماجرا با خبر شوند مرا روزي هزار بار تحقير نخواهند كرد؟ امشب بايد تكليم را روشن كنم.

 ريم يك بلوز سپيد پشمي با دامني مشكي و يك پالتو ماكسي روي بلوز دامنش پوشيده بود كهآنشب م
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 به را او گونه يك دختر اشرافي ب نمايش مي گذاشت از. كافه قنادي كه بيرون آمد، هواي شسته و رفته 

 دل هزار آشوببعد از چند روز برف و باران به ستاره ها جلوه و رشني بيشتري مي بخشيد با اينكه در 

 داشت و در ضمير پنهانش قصه ها براي گفتن آماده مي كرد، سعي كرد لبخند بزند. آخر امش شب

 تولدش بود.

 برازنده همراهي با آن "احمد با آن چهره جذاب و مردانه، پالتوي قهوه اي رنگي پوشيده بود كه كامال

 دختر شيك پوش بنظر مي رسيد.

 ك.مريم ! من تولدت مبار - 

 احمد تو چقدر خوبي، متشكرم. - 

 احمد بازوي مريم را گرفت را او و سوار اتومبيل كرد به و رستوران هتل ريتس برد.

 ولي قرار بود ما بريم سينما متروپل! - 

 مي ريم! تو كه منو به خونه تون نميبري با كه فاميلت جشن تولد بگيريم بنابراين چاره اي "حتما - 

 نكه بريم هتل ريتس!نداريم جز اي

 

٠٦٦ 

 وقتي پشت ميز رستوران هتل نشستند، هر دو فراموش كرده بودند كه چه مي خواستند بيكديگر

 مريم با اف آن كار تلخ و تيره ، در يك لحظه همه آن تيرگيها را فراموش كرد و "بگويند، مخصوصا

 گذاشت. مانند دو بلبل عاشق و شاديهاي تولدش را در كنار محبوبترين موجود زندگي اش بنمايش

 شوريده در گوش هم زيباترين نجواهاي عاشقانه را داشتند، تو گوئي هر جمله عاشقانه از را اي دهان

 يكديگر مي مكيدند و وفر ميدادند. مريم با خود مي گفت : جشن تولدم را خراب نمي كنم. بگذار من

 شادي بگذرانم از! اينهمه شبهاي تنهائي و درد، الاقلهم مانند همه آدمهاي خوشبخت، شب تولدم با را  

 يك شب شاد كه بمن ميرسد؟

 با كلمات و جمالتي زرين و راز آميز، دالي يكديگر را در مشتهاي خود گرفته از و شدت عشق و شادي 

 ميفشردند. شادي گسترده و زياد هم اشك مي آورد، چشمان درشت و سياه مريم تاللو اشك را بنمايش

 ميگذاشت اما نمي گذاشت بصورت قطره اي فرو افتد. احمد در نشئه عشق، با ساده دليهايش ملكه

 روياهايش را مي نگريست و خود را در برابر شعاع آفتاب چشمان مريم اره كرده بود او. ديگر مطمئن

 ر خواهدبود كه بي چون چرا اين دختر همسر اوست و بدون شك و خيلي زود اين تاج زرين بر را س

 گذاشت به و همه خواهد گفت: ببينيد، اين زن من، روح و ، من عشق من است ! احمد درست مثل هر

 عاشق خوش خيالي هيچ چيز از زندگي، دردها ، رنجها، سرگشتگي يها مريمش نمي دانست، اگر اندكي

 رش هرگز از روح ودقت ميكرد آثار مرئي زخمهاي انبر را داغ در و تن بدنش ميديد، زخمهايي كه اث

 جسممريم پاك و شسته نمي شد. اونمي دانست كه مريمش اين ملكه باكره ، او خيال دارد از چنگ

 عشقش بگريزد و بجايي برود كه ديگر هرگز دستش او به نرسد. فقط خاطره اين عشق برايش ميماند،

 ويسندگان عاشق پيشه بارهادختري كه معبودو پرنسس روياهاي بسياري از شاعران و هنرمدان بود و ن

 برايش نوشته بودند:
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 مرا درميان هاله شادي هايت 

 و آن چشمان آهويي سياهت 

 ميهمان !كن

 پنجره شب تنهايي به مرا باغ نو چشمانت
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 روشن كن

 صداي فرشت ه مرگ را پشت پنجره مي شنوم

 كه بيصدا صدايم مي زند 

 ن دور مي دارد....تنها عشق توست كه مر گ از را م

 مريم اين نوشته را كه يك نويسنده جوان برايش نوشته بود با موسيقي سحر آميزي از كه گلويش خارج

 مي شد براي احمد خواند. 

 احمد مخفيانه و بي اختيار بوسه اي روي دستمال سف ره اي روي ميز بود گذاشت و گفت :

 من همه هستي با را ام اين بوسه از تنم بيرون كشيدم و اين دستمال را هميشه با خودت داشته باش! - 

 روي دستمال نوشتم: ميبوسمت! دوستت دارم عشق ! من

 مريم بلور خنده هايش را در به گلو صدا در آورد :

 هم خودت پا يه شاعري! -تو  

 ت، وامق اماعشق از تو من همه چيز ساخته، توي اين لحظه نميدونم كي هستم، مجنون، فرهاد، هامل - 

 همه برجستگيهاي روحي اين عشاق مشهور جهان در من شكفته! بمن نگاه !كن

 آنوقت صورتش را جلو آورد.

 چشمام عشقو مي بيني؟ -تو  

 مريم مي خواست روي دست و پايش بيفتد و التماس كند را تو خدا بس ك ن! اين مسافر رنجور زندگي

 نده! هرگز و هرگز با اين دستمال سفره يا بي آن، عشق را تورا اينقدر با اين احساس قشنگ آزار  

 فراموش نمي كنم...

 گارسن طبق سفارشي كهاز پيش گرفته بود كيك تولد شانزدهمين سال دختر قريه چايجان را با كه

 شمعهاي روشن تزئين كرده بود روي ميز گذاشت.

 تولدت مبارك ...  - 

 

٠٦٨ 

 ن كاري نبود، اشكي كه در چشمان مرحيم حلقه زده بود، چون دو دانهديگر جاي خودداري و پنها

 الماس روي گونه اش چكيد. احمد شتابزده گفت:

 رو خدا دست به الماسها نزن! بگذار همانجا روي گونه هاي قشنگت براي هميشه بمونن، اگه دست -تو  

 من بود اين آرايش جديد چهره را تو براي هميشه حفظ مي كردم. 
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 بعد از جيب يك گردن بند برليان بيرون كشيد.

 برليانهاي اين گردن بند هرگز جرات رقابت با آن الماسهاي روي گونه ت رو ندارن ولي از من بپذير - 

 شب عاشقانه مريم و احمد نرم و مخملي و معطر آنها را در برگرفته بود به و سرزمين هاي سحر - 

 عاشقان است و غير عاش در آن سرزمين جايي نيست هر لحظه آن آميزي مي برد كه تنها متعلق به

 شب جادويي ضيافتي رويايي هر نگاهي كه بين آن دو عاشق مبادله مي شد لبريز از رازهاي مقدس و

 نگفته دروني ، هر لخندشان از پر خواستنها و شكفتن هاي باغسار عاشقي، و هر جمله اي بر كه لب مي

 ت گرفته از احساسي متعالي بود اين عشق از چنان جسارت و قدرتي نيرو ميآوردند پر بار و نشا

 گرفت كه فاصله سني مدري سي ساله و دختري شانزده ساله را بكلي از روي تخته سياه زندگي پاك

 كرده بود. وقتي در سينما مترو پل كه آن روزها، مدرنترين سينماي پايتخت بود كنار هم نشستند، اگر

 قت بين به آن دو صندلي كه احمد و مريم بر آنها نشسته بودند، مي افتاد حرارت دنيايچشمي حقي

 عاشقي هايشان را بشكل حلقه اي زرين مي ديد كه تنها در داستانهاي اساطيري ميتوان به تماشايشان

 نشست، عشقي بر كه زبان سكوت دو عاشق جاري بود كارمن با را همه فتنه گريهاي عاشقانه اش

 رمنده مي كرد. كارمن افسر جواني را عاشق و شيفته خود كرده و بهرجا مي خواست با خود مي كشيدش

 طناب عشق دختر كولي از محكمترين زنجيرها هم قدرتمند تر بود. مريم در درون خود آنهمه

 ونششوريدگي را در كارمن، به عبارت ديگر در خودش مي ديد و غم جدايي ن زديك، فرياد را در اندر

 بند مي كرد. يكبار با خودش گفت: همين حاال دستش را مي گيرم و همه چيز او به را اعتراف ميكنم،

 بگذار فقط يكهفته با هم زندگي كنيم و بعد خواهرش مرا بگيرد با و يك چمدان لباس از خانه بيرون

 بياندازد...

 احمد؟ - 
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 چيه عزيزيم؟ - 

 در درونش بود سرش داد كشيد :مثل اينكه آن دگي ري كه 

 اين عشقو خراب نكن! ساكت! - 

 هيچي عزيزم، دلم برا صدات تنگ شده بود! - 

 دوباره هر دو عاشق با ماجرها و درگيريهاي عاشقانه كارمن همراه شدند، آنها خود را در قالب قهرمان

 دشند و بازوي را هم مي فشردند قصه فيلم مي ديدند با شاديهايشان با و شاد ناكامي هاشان غمگين مي

 اما هنگاميكه در صحنه پاياني فيلم افسر جوان عاشق به شمشير رقيب پا از افتاد، هر دو در خود مچاله 

 شدند، احمد دست مريمش را گرفت :

 چرا سرگذشت همه عشاق مشهور دنيا، پايانش اينطور غم انگيزه؟ - 

 داند كه چنين سرنوشت شومي در انتظار ما هم هست . قلب مريم در سينه فرو ريخت.... او نمي

 بر فيلم كارمن پايان گرفت ، وقتي از هم جدا مي شدند ENDشب قشنگ عاشقانه شان با نقش كلمه 

 احمد گفت :
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 مريم ! اگه اجازه بدي پنجشنبه شب هفته آينده و من خواهر بياييم پيش و بابا مامانت ! - 

 بياورد اما احمد انگشتش را بعالمت سكوت بلند كرد . مريم خواست باز هم بهانه

 فرداي همانروز ، احمد به خواهرش گفت :

 خواهر جان خودتو آماده كن پنجشنبه شب بريم خونه مريم ! - 

 خواهر دوباره اخم كرد احمد حس كرده بود كه خواهرش با اين ازدواج موافق نيست.

 آهاي باز كه اخمات توهم رفت! - 

 هر نفس بلندي كشيد .خوا

 برادر عزيزم! با شما هم تفاوت سني تون زياده ، امروز ممكنه عشق چشماتونو كور كرده باشه، فردا - 

 وقتي تو پنجاه سالت او شد هنوز در اوج جونيه و مسئله ! ساز

 احمد عصباني و پريشان پاهايش را محكم بر زمين كوبيد :

 مريم يا هيچكس! -يا  
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 ولي دختر خاله ت زيبا مناسب تره، و سن سالش تو به ميخوره از و خوشگلي هم چيزي از مريمت كم - 

 نداره، بردار از خر شيطون بيا پايين ما! چه ميدونيم اين دختره ؟ كيه فردا پشت سرت ميگن يه با دختر

 فروشنده كافه قنادي ازدواج كردي!

 ت، از خانه بيرون زد داليل خواهرش برا ي جلوگيري ازاحمد ديگر تحمل فشارهاي خواهرش را نداش

 يك ازدواج معمولي چندان هم بيراه نبود اما براي يك عشق ، اينها پوچ ترين و مسخره ترين بهانه ها

 بود! احمد به اجبار موضوع خواستگاري به را بعد از عيد نوروز انداخت. خواهر پيش خودش گفت از:

 تون به اون ستون فرجه شايد توي سفر عيد ، احمد به دختر خاله ش زيبا دلقديم گفته اند از اين س

 بست كسي چه ميداند.

 عيد نوروز آرام آرام نزديك ميشد ، هر سال در تعطيالت نوروزي خانواده احمد دسته جمعي به شمال

 مريم را در جمع مي رفتند برنامه امسال هم برقرار بود. اما اينبار احمد تصميم قطعي گرفته بود كه 

 خانوادگي با خود به شمال ببرد.

 مريم ميخوام پيشنهادي بدم، خواهش مي كنم مخالفت نكن. - 

 خوب پيشنهادت تچيه ؟ - 

 برا تعطيالت نوروزي داريم دسته جمعي ميريم شمال تو هم بايد ما با بيائي! اگه الزمه خودم مي آم -ما  

 يرم به اونا مي با گم خواهرم و كل فاميل ، دختر خاله و اه پسر خاله و هااجازه از را تو بابا مامانت مي گ

 عمه به ها شمل مي ريم، پدر و مادرت مطوئن مي شن كه داري يه با جمع فاميلي سفر مي كني...

 مريم ناگهان لب برچيد. يكبار احمد گفته بود كه خواهرش و بقيه اعضاي خانواده مايلند با او دختر خاله

 ازدواج كند ولي خود او مريم با را صدتا دختر خاله عوض نم ي كند. اش

 مريم هروقت عصبي ميشد خنده هاي مقطع و فاصله داري ميزد...

 تو ايام عيدي خيلي گرفتارم ، نمي تونم مسيو "خب مباركه انشاءاله خوش بگذره من مخصوصا - 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

1 2 7  

 

 آرشاك را تنها بذارم.
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 اي مي گشت و سرانجام بهانه اي كه مي توانست وجدانش را آرام كند بدستش مريم بدنبال بهانه - 

 افتاد...

 وقتي بخانه رسيد آپارتمانش هم مثل قلبش يخ كرده بود حال و حوصله روشن كردن بخاري عالء - 

 الدين هم نداشت، كفشهايش پا رااز در اورد با و لباس خودش را در بتسر انداخت قدرت هر گونه تفكر

 و انديشه از را كف داده بود همه وجودش يكپارچه خشم بود. مي بيني مريم بد تو از! شناس تو تر دنيا 

 نيست! اينهم از عضق و رقيب ! تو دو ساعتي گذشت تا خودش را آرام كند چرا داري گناه به را گردن

 جدايي از احمد گرفته بودمرقيب خيالي مي اندازي؟ من پيش از اين برنامه هم تصميم قطعي را ام براي 

 بيچاره مي خواهد بيايد از پدر و مادرم اجازه بگيرد راگ بفهمد كه پدر و مادري در كار نيست نميگويد

 تو مدتها مرا دست انداخته بودي؟ پس خواهرم هرچه درباره ات مي گفت راست بود! بله! همين بهانه 

 .كافيست كه براي تصميم گيري بخودم قوت قلب بدهم

 مسافرت احمد به شمال دوهفته طول مي كشيد، ولي در همين دوهفته هر لحظه اش گردش هر ثانيه

 شمارش مريم را مي ميراند و زنده مي كرد... گذشت از عشق احمد كار ساده اي نبود، عبور از جهنمي

 د سرنوشتپايان ناپذير بود تنش ازآتش سوزان جهنم مي سوخت ، جزغاله مي و شد بدبختانه همانن

 جهنميان دوباره زنده مي تا شد براي هزاران اما بار بجرم عاشقي بسوزد.

 اغلب در قاب پنجره مي نشست به و زندگي امروزش به و فرداي بدون حضور احمد فكر ميكرد اغلب

 روزهاي شروع فصل بهار، بارانهاي ريزي مي باريد و طراوت و تازگي لذت بخشي به زندگي آدمها مي

 يد همه لباس نوشان را پوشيده و خنده نان به ديدو بازديد هم مي رفتند او كه در اين شهر قوم وبخش

 خويش نداشت به كه ديدارش برود به يا ديدنش بيايند خانواده هاي ارمني هم عيدشان در ژانويه سر

 باره اين دختر تنهاآده بود گاهي شبانه مدتها زير باران راه مي رفت، برايش مهم نبود كه رهگذران در 

 چه قضاوت ناجوري مي كنند من صاحب زندگي خود هستم، بگذار ديگران هرچه ميخواهند بگويند او. 

 در بهار شانزده سالگي فرسوده ميشد و لحظه به لحظه با آبهاي متعفن و تيره رنگ جوبهاي حاشيه 

 فرو غلتد گاهي در ضمير خود خيابانهاي تهران مي رفت به تا مردابي برسد و براي هميشه در آن

 فريادها مي كشيد: الهي من فدات بشم احمد تو! چقدر خوبي؟ تو چقدر نازنيني، اگه تفاوت سني مون
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 دوبرابر حاال هم بود با عشق زنت مي دشم، افسوس من راهي تو با رفتم كه بازگشتي توش نيست! ...

 كه ميگه با دست خودت ، خونه عشقتو خراب . كناين زندگي منه! سرنوشت و منه همين سرنوشته 

 فصل يازدهم

 مريم تمام شب با را خود و در حقيقت با دل خود جنگيد. ساعتها در دل شب در حاليكه دسته از اي

 موهاي سياه و بلندش را در دهان گرفته و درعين حال چشمانش از پر اشك بود، تالش مي كرد تا خود
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 د آماده كند از او. همان آغاز و پي پاي ساختمان عشق را كج برداشته و هرچهرا براي جدائي از احم 

 بيشتر مي رفت كجي نا و استواري اين را بنا بيشتر مي ديد و وحشت زده اش مي كرد. آن خلق و خوي

 متعادلش از كه مادرش خورشيد به ارث برده بود او به نهيب مي زد كه اين عشق پاياني ناخوش دارد.

 ا جنگ و جدال با خواسته هاي دل هم جنگي نابرابر و طاقت فرساست چگونه مي تواند مردي كهام 

 آنهمه دوستش دارد با آن جذابيت هاي شيرين و دوست داشتني و آن احساسات قشنگ شاعرانه ترك

 كند از و همه چيز و همه كس فراري شود. جنگ و ستيز با عشق، اين قدرتمندترين پديده حيات بشري

 تا سپيده صبح ادامه داشت، همه چيز را سبك و سنگين مي كرد،ترازويي كه در دست داشت ، هيچ وقت 

 مساوي نمي ايستاد، هميشه ي ك لنگه ترازو باالتر مي ايستاد اما سرانجام دمدمه هاي صبح وقتي روشنايي

 و مي فهميد از كه همان ابتداظاهر شدع خود را در برابر روشنائي برهنه و بي حفاظ ديد اگر احمد عزيز ا

 درباره پدر و مادر و برادرانش دروغ گفته ديگر در تمام زندگي او به اعتماد و اطميناني نخواهد . دكر

 پس پا روي دلم ميگذارم و ميروم به مسيو آرشاك ميگويم، من ميخواهم استعفا بدهم. مرگ يكبار و

 شيون يكبار.

 از آپارتمانش بيرون زد يكراست به كافه قنادي رفت، مسيو آرشاكمريم زودتر از هر بامداد ديگر 

 صبح زود، قبل از آمدن به كافه قنادي ابتدا به طبقه باالي كافه قنادي كه هتلي مجهز و آبرومند بود مي

 رفت به تا كارهاي مربوط به هتل رسيدگي كند مريم يكراست رفت طبقه .باال

 س مسيو آرشاك! - 

 ؟ تو هتل چكار داري ؟ماري توئي - 

 مريم براي مسيو آرشاك ماري بود سرش را پايين انداخت و گفت:
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 شرمنده ام مسيو آرشاك! اميدوارم از من نرنجين! مي من خوام از كارم استعفا بدم. - 

 فرياد :زد "مسيو آراشك غافلگير شده تقريبا

 ماري مگه ديونه شدي؟ حقوقت كمه بگو اضافه كنم. - 

 ماري نمي توانست در چشمان آن مرد محترم را او كه هميشه پدرانه مي خواست نگاه كند.

 ميتونم از يه شما خواهش بكنم؟ - 

 مسيو آرشاك با ناراحتي پاسخ : داد

 بفرمايين؟ - 

 از من نپرسين چرا... اين چرا هم شمارا اذيت ميكنه هم خودم، فقط اجازه بدين برم، اگه كسي "اصال - 

 از من پرسيد بفرمايين يه سفري طوالني رفته... 

 مسيو آرشاك تا مدتي در تصميم گيري لنگ مانده بود. ماري در كافه قنادي نادري، خورشيدي بود كه

 روشنايي اش همه را گرم مي كرد.

 باشه حاال كه ميگي هيچي نپرس، نمي پرسم ولي ازت ميخوام هر وقت گير كارت برطرف شد - 

 ي اينجا پيش خودم كافه قنادي نادري خونه خودته، تو هم دختر مني!برگرد
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 ماري بزحمت اشكهايش را مهار زد، تسويه حساب يكساعت بيشتر طول نكشيد. فقط توانست تا بيرون

 كافه قنادي شكهايش را نگه دارد او فضاي كافه قنادي نادري را دوست داشت، همه مشتريان دائمي

 ندگان و شعرايش به كه آنجا رفت و آمد مي كردند، آدمهاي محترمي بودندگوي "آ جا، مخصوصا›

 برايش اشعار و غزلياتي مي سرودند كه داشتن چنين پيامهاي عاشقانه و احساس برانگيزي آرزوي هر

 دختري بود بياد شاعر جواني افتاد كه اغلب بعد اظ ظهر ها مي امد گوشه، كناري روي صندلي مي

 و آن نگاه غمگين تماشا ميكرد و يكروز را او هم غافلگير كرد. نشست با را او

 مادموازل ماري! ببخشين ، اين شعر و برا شما گفت، از من بپذيرين! - 

 ماري آن مرد جوان شاعر را ديد كه بسرعت كا از فه قنادي بيرون رفت، طفلك خجالت مي كشيد. بعد

 يادداشت شاعر جوان را گشود و خواند.

 تو نشستم، حديث عشق سرودم برابر
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 تمام شهر شنيدند كه جان براي تو دادم

 تو اي قشنگتر از گل، تو عطر حادثه عشق 

 تمام شب زتو گفتم، ز اشك قصه شنودم

 تو هرچه لمس كني، قبله گاه عشاقست 

 و ز من پشت پنجره هر روز، قبله تو گاه ديدم 

 تمانش رسيد. پرده آپارتمانش را كشيد و خود را روي بسترشمريم ، اشك آروده و غمگين به آپار

 انداخت. حاال مي توانست با صداي بلند بر گور نخستين عشقش اشك بريزد، ناله و ندبه كند بر و و سر

 صورتش بكوبد. ترك نخستين عشق كه هميشه زيباترين عشقهاست ، دشوارترين فاجعه زندگي هم

 جعه را از كه كوه سنگين تر بود بر دوش ميبرد و هر لحظه اش هزار ه را مياست و حاال مريم بار اين فا

 رفت بر و ميگشت! بلند بلند با خودش حرف ميزد: من كارم را ترك كردم، بخاطر اينكه احمد و مرا من

 احمد را گم كنم! اگر از چه دست د ادن كاري كه دوستش داشتم برايم سخت و دشوار است اما روبرو

 ا احمد هزار بار برايم مشكلتر و سخت تر است از اين لحظه من ديگر مريم نيستم، همان شوكا وشدن ب

 همان ماري هستم كه و شاد بي خيال همچون پروانه اي در پرواز بودم مريم را مي گذارم فقط براي

 ر تمام روزعشق از دست رفته د. ام يگر هيچكس حق ندارد به مرا اين اسم صدا بزند. آن وقت آنقدر د

 اشك ريخت از ، سينه اش فرياد كشيد و ناليد كه بيهوش در ژرفاي تاريكي شب فرورفت...

 دمدمه هاي صبح بود كه شوكا از اعماق سرزمين خود ساخته تاريكي و فراموشي بيرون آمد پرتو زرين

 آفتاب به و روشنائي خورشيد بامدادي روي پنجره ساختمان مقابل افتاده بود اما آپارتمان شوكا پشت به

 داده بود پرده هايي با كه هنرمندي ساخته و پرداخته بود كنار . زد مردم در آن بامداد روشن بهاري ،

 پرانرژي و آماده، بسوي كارهاي روزانه شان مي رفتند. در چهره هاشان هيچ نوع و غم غصه اي نمي

 ان شتابزده صبح ، بدنبال احمدش مي گشت،ديد كه او حاال مثل كوهي بر دوش مي كشيد! در بين عابر

 درهاي هر نوع جستجوگري به را عنوان اينه سفري طوالني ميرود برويش بسته بود از. "گرچه قبال
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 تكرار نام احمد، مژگان بلندش دوباره خيس شد، سينه اش از فشار اندوه در هم شكست، دوب اره شب به

 ه بستر انداخت!اتاقش بازگشت او و هم خودش را دوباره ب
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 سر ساعت هشت، نه صبح يكدقيقه پس و پيش كليد را در قفل در آپارتمانش مي چرخاند "شوكا معموال

 و نرگس، تنها همسايه اي او با كه سالم و عليكي داشت، با صداي چرخش كليد، مي دانست كه ساعت 

 روز را خوابيد، نه صبحانه، نه ناهار، نههشت است و وقت شير د ادن تا دو بچه كوچولويش ! ماري تمام 

 دريغ از يك ليوان آب.

 بگذار در تنهايي و غربت زندگي ام بميرم! وقتي چشم گشود، درون و برونش شب بود و دوباره دردي

 كشنده بر ديواره هاي قلبش پنجه كشيد و خود را سراپا دودي و تيره ديد. وقتي انساني داوطلبانه از

 رانگيز مي گذرد درد و رنجش بيشتر از جدائي و قهر و تلخكاميهاي معمول عشاق است.عشقي چنان شو

 گاهي فراموشش مي شد كه و كار عشقش را يكجا از دست داده بود از ، بسترش خيز بر ميداشت تا

 خانه را ترك كند اما بيدرنگ خودش را باز مي يافت... به چه اميدي زا خانه بيرون بروم، منكه ديگر

 احمدم را ندارم به تا عشق ديدنش خودم را بيارايم و بروم؟

 دوباره جنگ و ستيز دروني اش همراه با صدها سئوال و چرا او در بفرياد مي آمد.... او كه چيزي از

 دختران شهر كم ندارد؟ مجموعه زيباييهايش را او هميشه خواستني جلوه ميد اد، اندامي بر ازنده و

 پوست چهره اش گرمي دلپذيري به چشمان مشتاق جوانان مي كشيد. كمرشمتناسب داشت، رنگ 

 تنگ و باريك بود، و دستهايش كشيده و نازك از. خود مي پرسيد با چرا اين همه زيبايي آنقدر بدرخت

 آفريده شده است؟ چرا بايد از سر اجبار ، خواستگار تحصيلكرده و عاشق خوش قيافه اش را جواب

 ي چنين بخت و شانس استثنائي از را كف ميد ! هد اين سواالت براي صدمين بارگويد؟كدام دختر

 همانند چكش بر فرق سرش مي كوبيد به را واو جنون مي كشيد در همان حال هم گاهي بفكر مي افتاد

 كه برود و روي دستو پاي احمد بيفتد از و همه دروغهايي او به كه تحويل داده عذر بخواهد اما دوباره 

 مايوس و نااميد از هر عملي، روي بستر مي افتاد شايد اگر او دختري بيست يا بيست و پنجساله بود

 براي حفظ خوشبختي اش هر كاري از دستش بر مي آمد مي كرد، او اما دختري شانزده ساله و خام بود

 ا مي بخشد. دخترانو نميتوانست به خود بقبوالند احمد كه مردي است پخته و آگاه و بسادگي گناهش ر 

 در اين و سن سال دنيايي پر اوهام و احساسي ترد و شكننده دارند و برداشتهاي خود را در اذهان طرف 
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 مقابل خود مي گذارند و نتيجه گيري ميكنند : اگر منهم جاي احمد بودم، هرگز چنين دختر دروغگو و

 شق ازدواج را پس ميگرفتم.بي ريشه و هويتي را نيم بخشيدم و پيشنهاد ع و  

 از اتاقش بيرون نمي آيد و مثل هر زني كه واقعه اي "روز چهارمي بود كه نرگس متوجه شد ماري اصال

 از را جنبه منفي آن ميگيرد، دستهايش را بهم كوفت و بخودش گفت نكند باليي سر دخترك آمده 

 باشد!
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 با مشت به در كوبيد: 

 را در باز كند! "؟ اگه هستي لطفاماري ، ماري، خونه اي - 

 اين مشت بدر كوبيدنها و صداي التماس آميز نرگس، سرانجام به را او دم در كشيد و را در بروي

 نرگس بازكرد، نرگس يك قدم عقب نشست. ماري در لباس خواب، با چشمان پف كرده و صورت

 .تكيده و موهاي پريشان، برابرش ايستاده را او و مي ترساند..

 خداي من! اين شمايين! چه بالئي سرخودتون آوردين؟ تب دارين سرماخوردين؟؟ - 

 ماري نرگس را بجاي خورشيد گرفت .. هر دختر جواني درچنين روزهاي سرد و تاريك زندگي به

 مادري محتاجست تا سرش را روي شانه اش بگذارد و مظلومانه بگريد... نرگس را بغل : زد مادر مادر،

 بودي كه ببني د خترت بدبخت و بيچاره گوشه اين آپارتمان آفتاده؟ نرگس زن جوان مهرباني توكجا

 بود، مادرهم بود و مي توانست از همان لحظه نقش مادر را براي او بازي كند. ماري را محكمو گرم در

 ي آرامطوالني ، مار "آغوش گرفت، موهاي وز كرده اش با را دست صاف كرد و پس از زماني نسبتا

 گرفت ، كدام دختري است كه در آغوش پر عطوفت مادر، آرام نگيرد؟ از آن پس نرگس روزي چند

 به بار آپارتمانش مي رفت و آرام آرام يخ تنهايي با را او مهربانيهاي صادقانه اش ذوب مي كرد. 

 ز خواب زمستاني اشدر بيستمين روز اعتكاف و تنهايي به و ياري حس مادرانه نرگس، سرانجام ماري ا 

 بيدار . شد براي نخستين با بار تماشاي رفتارهاي قشنگ مادرانه نرگس به اين فكر افتاد كه بايد هر طور

 شده مادرش را پيدا كند. اگر خورشيد در كنارش بود اين فاجعه را او كه اينگونه منزوي و گوشه نشين

 مادرش نوشت ...  كرده اتفاق نمي افتاد. قلم و كاغذي برداشت و براي
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 اين نامه زا سوي دختر تنها و غمگين از پر و جراحت و درد براي مادري بنام خورشيد نوشته مي شود كه

 نمي داند مادرش هنوز هم زنده است و زندگي را بي حضور دخترش ادامه مي دهد يا ديگر دراين دنيا

 بپذيرد. پس اي خورشيد من! مادر من! ! مسالنيست؟ اما هيچ دختري هرگز نمي تواند مرگ مادر را 

 از ما چرا هم بي خبريم؟ تو چرا اي مادر نامهربان سراغ بره گمشده ات را نمي گيري؟مگر تو همان 

 مادري نيستي كه روبروي خانم جان ايستادي و تخت سينه اش زدي و گفتي اين بچه منه! خودم

 ا تو ديدم و هرگز و هرگز طي اين سالهاي طوال نيزائيدمش؟ تو من زندگيم فقط همون يك لحظه ر

 فراموشت نكردم تو اما چرا دختر كوچولو تو فراموش كردي؟ چرا براي يكبار از خودت نپرسيدي كه

 بچه م زنده است يا مرده را تا ؟ بيفتي و منو پيدا كني؟ مادر، بره گمشده ات حاال شانزده سالشه، براي

 يگن مادموازل ماري! نمي دانم اين نامه بدستت مي رسه يا نه؟ من فقطخودش يه خانم شده ، بهش م

 اسم چايجان رو ميدون و اسم تو علي ! ااهلل نامه را مي فرستم .

 شوكا

 بحراني كه مانند آتشفشاني بر زندگي شوكا فروريخته بود، آرام آرام حرارتش را وامينهاد و بخاكستر

 س از يكسو و خون سركش جواني كه وباره در رگ و ناي پي دختربدل مي شد دلسوزيهاي مادرانه نرگ

 پر جنب وجوش بر سر مي افراشت، سرانجام از را او جا كند. نامه اي كه براي خورشيد نوشته بود 
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 دوباره مرور كرد، نامه را تازد در پاكتي گذاشت و روي آن نوشت: چايجان برسد به دست خورشيد

 شيد، موهايش را پشت سر جمع كرد و براي پست كردن نامه، پ ياده بسمتخانم. سپس لباس راحتي پو

 ميدان توپخانه اداره پست مركزي راه افتاد. درست يكماه از آن روزي از كه احمد گريخت از و شغل

 خودش در كافه نادري استعفاء و داد خواهش كرد به همه بگويند او براي يك سفر طوالني تهران را

 ،مي گذشت. خيابانهاي الله نو زار الله زار قديم، كه مسير عب ورش بود در آن ساعاتترك كرده است

 نيمروزي، در حال شروع زنديگ روزانه اش به جنبش و حركت افتاده بود. چشمان او كه يكماه تمام جز

 ا ميپرده هاي اتاقش و نرگس را نديده بود مشتاقانه به روي ويترينهاي زيبا و پرآب و رنگ مغازه ه

 افتاد را او و دوباره به عالم نوجواني هايش رجعت ميداد زا. الله نو زار گذشت، چهارراه استامبول را 
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 پشت سر گذاشت و قدم به الله زار قديم گذاشت كه عليرغم صفت كهنه هنوز به هم الله نو زار اجازه

 تا امروز مجال رقابت نداده است ازكوچكترين رقابتي نميدادو شگفتا كه هرگز هم در سالهاي بعد 

 جلوي دو سينماي شيك و لوكس آن روزها، اي ران و ركس گذشت، از بلندگوي تنها مغازه فروش

 صفحات گرامافون بي بيان كه تازه ترين آهنگ دلكش را پخش ميكرد عبور كرد جلو كوچه ملي ايستاد

 و معركه گير هميشه توجهش را جلب ميكرد . اين كوچه با دو سينماي اخبار و ملي و كالي دستفروش

 يك مرد جوان، ميله هاي هالتر با را ضرب و زور بدست ميگرفت و وزنه را باالي سر مي برد، عده اي

 براي بازار گرمي دست مي زدند و مردم برايش پول مي ريختند! نوجوانها در آن كوچه به خريد

 بودند، فريمهايي از آرتيستهاي معروف آن زمان فريمهاي كوچك فيلمهاي مورد عالقه شان مشغول

 بوستر گراب، ريشاد تالماج، راندلف ا سكات.

 ماري سرانجام خودش به را ميدان توپخانه رسانيد، ساختمان شهرداري در ضلع شمالي ميدان با آن

 راي اوطاقهاي ضربي و گچ بريهايش و مجسمه اي كه وسط ميدان سوار بر اسب مهيمز مي زد، هميشه ب

 جالب و جذاب بود.

 از ميدان توپخانه وارد خيابان سپه شد در آن سالها، خيابان سپه سنگفرش بود و صداي سم اسبهاي 

 درشكه بر سنگفرشهاي اين خيابان، به موسيقي خشني بدل مي شد با كه بوق اتومبيلها و سرو صداي

 قديمي پست گذاشت، در سالن بزرگعابرين اركستر درهم جوشي فراهم ميكرد. قدم به ساختمان 

 پست، گيشه نامه هاي شهرستانها را پيدا كرد.

 آقا مي خوام اين نامه را بشهرستان بفرستم. - 

 پستچي كه مرد جوان الغر اندامي بود، نگاهي به آدرس روي پاكت انداخت.

 خانم نمي تونيم نامه تونو با اين آدرس ناقص قبول كنيم. - 

 كج كرد ، هنوز اندوه شكست عشقي اش در چشمانش داشت، مرد جوان دلش سوختشوكا گردنش را

: 
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 برو نامه رو توي صندوق جلو در بنداز، كي ميدونه، شايد هم بدستش رسيد. - 

 شوكا از مسير كه طي كرده بود بازگشت جلو سينما ايران جوان خوش آب و رنگي كه كت و شلوار

 ن سفيد يقه آرو بر تن داشت بغل دستش قرار گرفت.پوشيده و سبك روز پيراه

 دختر خانم، يه من بليط اضافي دارم، مي آين باهم بريم سينما! فيلمش موزيكاله، باب هوپ و بينك - 

 كرازبي توش بازي ميكنن، اگه از هم فيلم موزيكال خوشتون مي آد ميتونيم بريم سينما ركس فيلم

 كاپتان بلك!

 سر نگاه كرد، تازه خط بزي روي لبهايش افتاده بود.شوكا به نيمرخ پ

 براي چي به منو سينما دعوت ميكنين؟ - 

 انتظار نداشت دختر او با حرف بزند ، در "پسر كمي دستپاچه شد سوال غ افلگيرانه اي شنيده بود اصال

 ين يكي خيلي جسورآن روزها دخترها تنها در محافل خصوصي و فاميلي با پسران همزبان مي شدند اما ا 

 است...

 خوب شما خيلي خوشگلين و خيلي هم شيك پوشيدين - 

 استدالل جالب پسر اين فايده را داشت كه اعماد بن فس از دست رفته را باز يابد.

 خيلي مودبانه گفت:

 ريمي بخشين كه نمي تونم دعوتتون رو قبول كنم، بنظرم خيلي آقا مي آيين، نميخوام براتون دردس - 

 درست بشه چون اگه برادرام برسن آنوقت خيلي براتون بد ميشه!

 پسر جوان بسرعت از ماري فاصله گرفت اما خود او بار ديگر از بزبان آوردن نام برادراني كه هرگز

 وجود نداشته بر اند خود خشم گرفت. اينهمه دردسري كه در ارتباط با احمد بر سر برادران خيالي ات

 افي نست كه باز هم داري براي خود گرفتاري تازه اي جفت و جور مي كني؟درست كردي ك

 ماري وارد خيابان اسالمبول شد او. اين خيابان و تمام مغازه ، ها رستورانها و كافه قنادي هايش را مثل

 كف دستش مي شناخت. در كنار عكسخانه ساكو كافه قنادي نور اميد قرار داشت كه بوسيله يك بانوي

 مني بنام رايا اداره ميشد. عكاسي ساكو بخاطر عكسهايي از كه خاندان سلطنتي مي گرفت آن روزهاار

 شهرت زيادي داشت و كافه قنادي نور اميد ع به لت نزديكي با اين عكاسي مشتريان ثروتمند و مد روز
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 گذاشت، رايا با لنخندي زيادي ذخيره كرده بود... بمحض اينكه شوكا قدم داخل كافه قنادي نور اميد

 شيرين به استقبالش آمد به و زبان ارمني گفت:

 چه عجب ، مادموازل ماري بسراغ ما اومدن، شماخيلي باال باالها ميپرين. - 

 اشاره به رايا كافه قنادي نادري بود.

 نپرسين وليخانم رايا ، من يكماه پيش از كافه قنادي نادري استعفاء دادم خواهش مي كنم علتشو  - 

 حاال آمادگي دارم با كه شما كار كنم. 

 رايا كه بارها در كلوپ ارامنه و همچنين كافه قنادي نادري را او ديده بود شوهرش يفرم و پسرش - 

 يوريك را صدا :زد
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 بياين ببينين كي اونده اينجا. - 

 يفرم و يوريك از قسمت تداركات بيرون آمدند او به و خوش آمد گفتند.

 با رايا خوشحالي به شوهر و پسرش خبر :داد 

 فردا مادموازل ما با كار ميكنن. -از  

 مريم دوباره شد مادموازل ماري ، رايا را او غافلگير كرده بود او. زن ميانسالي دبو لبريز از مهرباني،

 متمركزيشوهرش ناشنوا بود اما اين زن چنان مراقب و مواظب شوهرش بود و چنان عشق و عالقه 

 نسبت به شوهرش داشت كه هيچكس فكر نمي كرد يفرم ناشنوا باشد. رايا دو پسر داشت اولي شونيك

 در آمريكا به عنوان يك پيانيست شهرتي بهم زده بود پسر دوم يوريك ك در نار مادر و پدرش در 

 حبوب دخترانقنادي كار مي كرد. يوريك بيش از و حد مرز معمول چاق بود اما دلش مي خواست م

 باشد و بهمين دليل با گرمي و احساس زيادي از ماري استقبال كرد.

 دوره جديد زندگي مادموازل ماري، خالي از مشكل نبود كه زندگي هيچوقت بدون اشكال نمي گذرد.

 گاهي ه م اينگونه مشكلها، نوعي نمك زندگي است از. همان هفته اول يوريك چاق برايش اداي عشاق

 ر مي آورد طفلك او به نمي آمد. پسر جواني با وزن باالي يكصد كيلو و چهره اي بي نمك از پر ورا د 

 كك و مك ، هيچ شانسي براي ربودن دل دختري چون ماري را نداشت. شايد هم ظلمي كه طبيعت در

 گرحقش مرتكب شده را او و موجودي نه چندان دلچسب آفريده بود درك نمي كرد و چه خوب، چون ا
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 مي فهميد هيچ بختي براي جلب توجه ماري ندارد عليه ظلم و ستم سرنوشت دست بكار جنون آميزي 

 مي .زد 

 با اما رايا توجه به خصوصيات و دوست داشتني ماري و مهرباني ذاتي اش ،خيلي زوداو را دخترم صدا زد، 

 بي بود براي دختر تازه اش پيانو مي نواخت.روزهاي تعطيل به را او خانه شان ميبرد و چون پيانيست خو

 اين موسيقي نرم و رويا انگيز براي ماري كه آثار خاكستري رنگ يك شكست بزرگ عشقي هوز با هم

 خود همه جا همراه ميبرد، داروي آرام بخشي بود. حاال وابستگي م اري به پيانو چنان عميق شده بود كه

 تعليم پيانو بدهد. رايا يكروز پيشنهاد داد او به كه 

 ماري به گونه اي هنگام ورود و خروج از كافه قنادي نور اميد حركت ميكرد كه بيشتر به يك موجود

 نامرئي بدل مي و شد همه اين دقتها را بخاطر اين بخرج ميداد كه يكوقت احمد دوباره را او پيدا نكند.

 از هم اينكه دختري بي ريشه و هويت است رنجاما هنوز با هم خاطره عشق احمد زندگي ميكرد و هنوز  

 مي برد. نامه اي كه براي مادرش پست كرده بود هرگز پاسخي نگرفت، اما مثل اينكه نوشتن نامه براي 

 مادرش يك عادت شده بود. هر ماه يكبار نامه اي مي نوشت و براي مادرش پست ميكرد.

 رو بال رنگينش را برچيد و رفت، تابستان هم گذشتماهها از پي هم مي گذشت ، فصل بهار خيلي زود پ

 و پاييز با قلم موي طالئي اش داشت چنارهاي تهران را رنگ آمييزي مي كرد در يكي از همين روزها 

 جوان خجالتي هم بود از غيبت كوتاه مادرش ا ستفاده كرد و در حاليكه "بود كه يوريك كه اتفاقا

 قش به را ماري ابراز كرد....چشمهايش را بزمين دوخته بود عش
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 ماري، دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. - 

 ماري با صداي بلندجوابش را : داد

 يوريك ، دوستت ندارم، دوستت ندارم، دوستت ندارم. - 

 يوريك ناگهان زد زير گريه ، درنگاه ماري اين حركت بسي ار احساساتي ، آنهم از يك جوان بيست و دو

 بسيار چاق و زشت رو عجيب آمد... بالفاصله از اينكه چنان بيرحمانه با احساس اين جوان مقابله ساله

 كرده دچار ناراحتي وجدان .شد
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 ببين يوريك! من تازه از اثر يك زخم عميق احساسي خودم را خالص كردم، خواهش مي كنم آزارم - 

 نده و گرن از ه اينجا مي روم....

 ش ماهيچه هاي گلويش را بزحمت كنترل كرد.يوريك لرز

 خدا از! اينجا نرو ! باشه ديگه هيچ حرفي نميزنم، ولي همين جا بمون! الاقل ميتونم نگاهت -را تو! نه  

 بكنم! همين برام بسه!

 قرار داد مباركه احساسات بسته . شد ماري شرط يوريك را پذيرفت، هنوز يكهف از ته بستن اين قرارداد

 طرفه نگذشته بود كه دو مرد ، در چهره راننده هاي شهرستاني ، وارد كافه قنادي نور اميد شدند از.يك

 دختر جواني كه پشت صندوق ايستاده بود پرسيدند...

 مي بخشين! شما اينجا دختري بنام شوكا دارين؟ - 

 ارند؟ نكند خانم جان اوشوكا وحشت زده شد، قيافه شون كه شبيه احمدو دوستانش نيست او با. چكار د

 را پيدا كرده باشد. حس پنهان ترس برنگ زرد، صورتش را يكپارچه پوشاند. 

 ش.. شما... با شوكا چيكار دارين؟ - 

 راننده مرد ميانسالي بود، معلوم بود كه يكهفته اي است ريشش را نزده است، بوي روغن گريس مي

 .داد

 رش اومديم با خودمون ببريمش!... چيزي نمانده بود كه شوكاو مي اصغر از آقا طرف پدر و ماد - 

 تعادلش از را دست بدهد. يك دستش را حايل تن كرد. پس...پس.... باالخره نامه ها كار خودش را

 كرد!....

 مرد ميانسال با بيحوصلگي پرسيد:

 باالخره شوكا اينجا پيش شما كار مي يا كنه نه؟ - 

 رسيد كه دختر خورشيد و آقا عبدااهلل همين دختر زيبا و طنازي است كه هر آنها هرگز بفكرشان نمي

 دختري كه در خيابان معروف الله و زار اسالمبول ديده بودند، قشنگتر و شيك تر ميزد.

 ! بله شوكا اينجا كار ميكنه ! همين حاال هم مقابل شما ايستاده!.... - 
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 نشست ند روستازاده چايجان چونه اينطور تغيير شكل و ماهيت داده راننده و كمك راننده يك قدم عقب
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 است . آنها حق داشتند چنان يكه بخوردن كه مايه خنده شوكا شوند اما چه فرقي بين يك انسان متولد

 و ده شهر ، جز شيوه لباس پوشيدن ميتواند وجود داشته باشد؟ انسان چه روستايي و چه شهري انسان 

 انسانها ه ستند كه اين تقسيم بندي ظالمانه را مرتكب شده .اند است اين خود

 از رايا پستوي كافه بيرون آمد. رنگ و روي پريده ماري و حضور آن دو مرد كه و سر وضعشان نشان 

 نگران كرد. "اهل خوردن كافه گالسه نيستند را او عميقا "مي داد مطلقا 

 ده ؟حالت خوب نيس دخترم، چه اتفاقي افتا - 

 رانند و ه كمك راننده اخمهايشان دوباره در هم رفت. اين دختر را ما دست انداخته است. مادرش نمي - 

 خورشيد باشد. "تواند جز اين زن كه همين حاال مادر خطابش كرد زن ديگري مثال

 از رايا آن دو مرد پرسيد: 

 ه پليس خبر مي كنم، اينجا يه محلشما كي هستين؟ از جون دختر من چي مي خواهين! همين االن - 

 محترمه! بريد بيرون، بريد بيرون.

 راننده مرد سرو زبان داري بود.

 ببخشين خانم، ما بي ادبي نكرديم، پدر و مادر شوكا مار فرستادن پي دختر شون، اينم نامه اي كه - 

 شوكا خانم برا مادرش نوشته، ما اومديم ببريمش،

 ه را چهره شوكا دوخت. او حاال هم دست كمي از انقالب دروني شوكا نداشت؟رايا نگاه پرسشگرش ب 

 ببينم دخترم ، اين آقايون راست ميگن، يه تو اسم ديگه هم داري؟ - 

 شوكا را رايا بغل كرد:

 بله رايا! اين نامه خط منه من برا خورشيدنامه نوشتم. - 

 ربر مغزش فرود آمده بود كم سنگين نبود پس رايا خودش را روي صندلي پرتاب كرد. ضربه اي كه 

 ماري ارمني نيست، پدر و مادرش ارمني نيستن، اگه اينطور باشه چطور ماروس و كناريك ميگن بچه

 خودمونه! چطور اينقدر قشنگ ارمني حرف مي زنه؟ اگه اسمش شوكاست ما چرا بهش مي گيم ماري

 ؟...
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 .شوكا دوباره را رايا بغل زد...

 همه چيزو براتون تعريف مي كنم... ا حاال گه اجازه بدين مي رم كه بعد از سالها مادرمو ببينم! "بعدا - 

 اگر چه ميدونم اگر را او ببينم او نه منو ميشناسه نه و من اورا، ولي قول مي دم خيلي زود برگردم!

 را مادر ماري مي دانست و از حاال رايا نيمدانست از اين واقع خوشحالست يا غمگين، او براستي خودش 

 اينكه دخترش را دارد زا دست مي دهد بشدت ناراحت بود.

 خوب ، فقط يكهفته! - 

 دوباره شوكا اين زن مهربان را بغل زد...

 رايا، اولش كه اين آقايون اومدن شوكه شدم، راستشو بخواي ترسيدم ولي حاال خيلي خيلي خوشحالم! - 

 ي وسط كافه قنادي از خوشحالي مي رقصم. آخه باالخره منم بعد س از اليان دراز دربدرياگه منو منع نكن
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 مادر اصلي خودمو پيدا كردم، خداي شكر، حاال ديگه مي تونم بگم من آدم بي ريشه و هويتي نيستم.

 را او رايا تنگ در آغوش گرفت... 

 يعني اين مادرتو ديگه فراموشش مي كني؟ - 

 چوجه، نه نه شما ماروس، نه كناريك نه و همه خواهر برادراي ارمنيم! خيالت راحت باشه، ميبهي -، نه  

 رم مادرمو مي بينم و زود بر ميگردم. 

 رايا دست انداخت داخل ذخيره صندوق كافه، هرچه اسكناس بود، بدون شمارش توي جيبهاي ماري فرو 

 كرد.

 تولد شده باشي ولي تو شهر بزرگ شدي، تو برا خودت يكماري فقط يادت باشه ، ممكنه تو دهات م - 

 مادموازل شدي، نميتوني هد تو زندگي كني، توي همون هفته اول بحرف من ميرس... زود برگرد،

 منتظرت هستيم.

 او حاال دوباره شوكا شده بود، خداحافظ ماري، خداحافظ مريم، سالم بر شوكا. 

 كه آنطور ناگهاني بر و سر رويش فروريخته بود بيشتر در ميشوكا لحظه به لحظه عظمت حادثه اي 

 يافت.
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 پس من مادرم را يافتم ، هويتم ، رگ و ريشه را ام در زمين زندگي پيدا كردم از. اين لحظه به بعد مي

 توانم به مردم بگويم من هم ريشه اي در اين زمين دارم، مي توانم دست مرد عاشقم را بگيرم را او و

 پيش خورشيد ببرم و بگويم بفرمائيد! اينهم مادر من خورشيد، حاال تمام فكرش شده بود مادرش....

 آن نه كه نه و ماه روز مرا در شكم خود تغذيه كرد ، آنكه وقتي سه ساله بودم جلو انم جان ايستاد و گفت

 : اين بچه منه! خودم زائيدمش.

 كه مادرش را مي بيند ، خورشيد زندگي اش ، را دست دراز همان ساعت به لحظه اي فكر مي كرد  

 آغوشش مي كند، سرش را روي شانه هايش مي گذارد اش و ك ريزان داستان غم انگيز زندگي اش ،

 انبر داغهاي خانم جان، ظلم و ستم بي و حد مرزش را براي او تعريف ميكند... آه مادر، توكجا بودي كه

 ه قبرستان مي فرستاد؟خانم جان مرا براي گدايي ب

 خطاب به راننده ها گفت:

 بريم آقايون! من چمدونمو مي بندم و حركت مي كنيم. - 

 در حاشيه پياده ، رو يك اتومبيل فورد مشكي قديمي پارك شده بود. درست ساعت دو بعد از ظهر بود 

 دوباره شوكا شده بود. درستكه شوكا از تهران خارج از شد اين لحظه او ديگر مادموازل ماري نبود .  

 مثل مار، هرچند مدت يكبار پوست مي انداخت.

 12فصل 

 شب بود از. آن شبهاي دراز و طوالني پاييزي كه يك اتومبيل فورد مشكي، جلو در باغ بزرگي 1ساعت 

 يكي از در شيخ زاهد محله متوقف . شد اين باغ متعلق به خورشيد مادر شوكا و شوهرش آقا عبدااهلل بود. 

 مرداني كه رانندگي اتومبيل بر را عهده داشت مستقيما به داخل باغ رفت تا خبر ورود فرزند گمشده را
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 به خورشيد خان م بدهد و مژدگاني اش را بگيرد و ديگري چمدان شوكا از را صندوق عقب اتومبيل 

 در ديوار باغ انداخت. در آنبيرون كشيد و همراه دختر به سمت در باغ راه افتاد. شوكا نگاهي به و 

 زمانها هنوز اين منطقه شكلي كامال روستايي داشت، يك در تخته اي كوچك كه دو نفر به زحمت مي
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 توانستند از ميانش بگذرند و يك ديوار ساخته شده از شاخ و برگ جنگلي ، باغ از را كوچه جدا مي كرد.

 ت و دامن اسپورت و همانند يك خانم تهراني ايستاده بود ،ك _اما براي شوكا كه در لباس شيك شهري  

 اين كه و در ديوار باغ مادرش چگونه است اصال اهمييت نداشت ، براي او خود مادرش مهم بود. آن زني

 كه در سه سالگي ، براي چند دقيقه ديده و تصويرش در البالي صفحات تاريخ عمر كوتاهش برجا مانده 

 زن عنوان مادر فكر مي كرد. روابط مادر و فرزندي بر كه اثر پرستاري و مراقبت هاي بود به او. آن به

 دلسوزانه پر و دلهره مادر از فرزند شكل مي گيرد و شمائي مق دس مي يابد اما هيچكدام از آنها نه شوكا

 بين ن آ دو نفرنه و خورشيد چنان روابطي نداشتند، اصال همديگر را نمي شنا ختند. تنها سيم ارتباطي  

 رابطه و پيوند خوني بود و بس با! اين همه شوكا دلش بشدت در سينه مي لرزيد، يا آ مادرش را او

 دوست خواهد داشت با را او ، همه خصوصيات شهري اش مي پذيرد و در آغوش مي كشد و ساعت ها

 اين مادركه فقط هفت، براي روزهاي دوري از هم اشك مي ريزد وگريه زاري راه مي اندازد؟ واكنش

 هشت ماهي او به شير داده چه خواهد بود؟... آيا مثل دختران ديگر خودش را براي مادر لوس كند و

 سرش را روي پاهايش بگذارد ر از و وزگاران سختي كه زير سرپنجه قهار و بيرحم خانم جان گذرانده

 ت بدنش به مادرش نشان مي دهد او سرش راحكايتها بگويد؟... يا آ وقتي جاي انبر داغم بر را ها پوس

 به و در ديوار خواهد كوبيد بر و مظلوميت هاي دخترش اشكها خواهد افشاند... در چنين هنگامه دروني 

 شوكا، كه لحظه هب لحظه وسعت بيشتري مي گرفت از عمق باغ و سر صداي زيادي بگوشش ريخت. دو

 سر شليته برپا اينطرف و آنطرف مي رفتند، برهم مي خوردند، سه زن در لباسهاي روستائي ، چارقد به و 

 و جار جنجال مي كردند. زني در راس اين گروه ، بلند قدتر وكشيده تر با اما همان لباس روستائي 

 چارقدش را پشت سرگره زده وبا طمانينه درحركت بود. شوكا ديگر خودش را فراموش كرده بود و

 واي روحي شناور است ! شاد است؟ غمگين است؟ مي ترسد؟... خودش رانمي دانست در چه حال و ه

 در نوعي خالء و سكوت حس مي كرد نه. پايش برزمين نه و درهوا، دنياي او حا الخميري شكل بود. 

 صداي ز ني كه راس حركت مي كرد بسيار قدرتمندانه پرسيد :

 پس دخترم كو؟ _

 ز كه دخترش مي پرسيد : شوكا بي اختيار بسوي همان زن دويد ا
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 مادر ا. ... مادر!..._

 مادر، بر جا ايستاده و بر و بردخترش را تماشا مي كرد. اين دختر تهراني دختر من نيست، اين غريبه

 ازكجا پيدايش شده؟ تعجب ش و گفتي از ديدن خترش اورا از هر وكنشي انداخته بود. شوكا از سكوت
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 ر جايش ايستاد... خورشيد مثل آدمهائي از كه ديدن چيزي غير از آنچه انتظارشمادر يكه اي خورد و س

 را داشتند وامي ماند ، يكسره وامانده بود . اينكه شليته نپوشيده ، چارقد سرش نيست ، رنگ و رويش به 

 اهنيدخترمن ن مي ماند ! مومايش را روي شانه ها ريخته ، يك دختر شيك و پيك ، باكت و دامن ، پير

 كه يقه اش طرح مردانه دارد، كفشهائي پوشيده كه هر وقت با شوهرش آقا عبداله به رشت مي رفت 

 پشت ويترينها مي ديد، ! نه اين يك دخترصد در صد شهري ،آنهم از نوع د يگري است كه حتي در

 شت سرخورشيدرشت هم نظيرش نديده بود، شايد مال باالبا الهاي تهران باشد... يكي اززناني كه پ

 ايستاده بود به پهلو دستي اش گفت :

 تهرون اومده!... <<ج>>كوريشم! _

 خورشيد چشم غره به اي آن زن رفت ، دوباره چشمان سبزش راكه در نور فانوس ها مانند چشم گربه

 مي درخشيد به سراپاي دخترش انداخت. هر دو متحيرو مبهوت به هم نگاه مي كردند. شوكا حاال در 

 يك قدمي مادري ايستاده بود كه بخاطرش تهران با را سه مادر مهربانش، ماروس وكناريك و وايا و

 خانه و شغل و موقعيتش رها كرده بود و نمي دانست در برابر سكوت و بهت آن مادر چه بايد بكند؟...

 افتاد. صداي گريه اشسرانجام كا ري كرد كه يك دختر دورافتاده ازمادرمي كند با. صداي بلند به گريه 

 كه در فضاي باغ پائيز زده پيچيده بود خورشيد را بخود آورد... 

 خورشيد تكاني خورد، دستم هاي بلند ش را چون دوگيره محكم آهني ،بدور تن و بدن دخترش

 رهانداخت. هر دو هم و قد هم اندازه ب ودند. مادر با اينكه به چهل سالگي نزديك مي شد، هنوز و قد قوا

 اي جوان داشت. خورشيد براي چند ثانيه اي در گريه كردن با دخترش همراه شد ولي شوها نمي

 توانست جلو گريه اش را بگيرد. بوي مادر به را سينه مي كشيد، صورتش به را صورت مادرمي ماليد...

 ن آورد: اگرقصه پر غصه روزگاران سختي در درونش رديف مي شدند اما نمي توانست انها بر را زبا
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 بداني مادر چه بالهائي سرم اومده، تا قيامت گريه مي كني... در حاليكه شوكا به نوازشهاي گرم مادرش

 هنوز نياز داشت ، خورشيد خودش راكناركشيد.

 آهاي!گوسفندروكجا بردين؟ - 

 ر را حلقش گذاشت.مردي كوتاه با قد ريش گ جو ندمي جلو آمد،گوسفندي بر را زمين كوبيد وكارد ب

 شوكا وحشت زده دو قدم عقب جست. را شما بخدا اين حيوون رو نكشين!...

 خورشيد زير چشمي همچنان دختر تهراني اش را مي پائيد، لهجه اش هم تهراني است ، اين چه

 دختريست كه من دارم ! بدرد اينجا نمي خورد ا. ... بازوي شوكا را گرفت وگفت :

 اق! پدرت آقا عبدااهلل منتظرته!...خوب بريم ات - 

 شوكا از شنيدن نام پدر تكان سختي خورد. پس آنكه توي بغل از ، من تشنگي جگرش پاره پاره شده

 بود غير از پدرم بود؟ خورشيد بازويش تا را توي اتاق مي كشيد...

 آقا عبدااهلل! اينم دخترتت شوكا. - 

 اش را مي شنيد، با حالتي كه هيچ نوع احساسي در آن خوانده شوكاكه از اين لحظه دوباره نام قديمي
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 نمي به شد مردي كه مي گفتند پدرش است نگاهي اند اخت. قدش متوسط بود،كمي چاق، موهايش

 مانند موهاي سرشير پر پشت و افشان ولي سپيد و براق،كنار منقلي نشسته بود و وافور روي منقل...

 د شد... او نيز با شگفتي نه اما مانند خورشيد ،سراپاي شوكا را براندازدستش را روي زانوگرفت و بلن

 كرد.

 ! به به چه خانمي ! درست و حسابي يك زن تهراني! _

 شوكا كامال بالتكليف به نظر مي رسيد. اينها با كه من حرف مي زنند چه كساني هستند؟ مادرم اصال به

 ن فاصله دارد، براي چه آدم فرستادند دنبال من؟ ميمن شبيه نيست ، ناپدري ام فرسنگ از ها م
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 خواستند چه چيز به را به يا من خودشان ثابت كنند؟ اين كه آدمهائي هستند به كه فرياد كمك خواهي

 يك دختر دردمند پاسخ گفته يا اند حقيقتا خواسته اند كاري بكنند؟... شوكا وسط اتاق ايستاده بود. آقا

 به اشاره كرد كه بنشيند ، خورشيد رفته بود براي تقسيم گوسفند قرباني دستوراتي بدهد از. عبدااهلل او

 همان اول مي شد فهميد كه ارباب خانه خورشيد است نه آقا عبدااهلل! حتي صداي خورشيد هم مثل اربابها

 كلفت و چند رگه شده بود.

 وقتي به اتاق برگشت آقا عبدااهلل او به گفت:

 يني دخترت چقدر شبيه باباشه!... سيبي از كه وسط نصف كرده باشن!خورشيد نخواست به پدرمي ب _

 شوكا فكر كند، همان جواني از كه رودسر آمد، عاشقش با و شد تهديد به خودكشي، را او گرفت و پس

 از مدتي رفت دنبال عيش و عشرت خودش ، دو سه سال بعدهم با بيماري سل مرد!... از و زندگي 

 كوتاهش هيچ ردپائي جز همين دختر از خودش باقي نگذاشت .

 شوكا نشست ، آقا عبدااهلل يك چاي غليظ جلوش گذاشت.

 بخور دخترم... _

 اين نخستين واژه محبت آميزي بود كه شوكا مي شنيد، ولي او نيازمند جمله هائي بارگرفته از مهر و

 يچ حرفي نمي زند!... خورشيد، خودش را بي دليلعاطفه از دهان مادرش بود. پس چرا خورشيد ه 

 مشغول مي كرد، در خودش بود او. غير از پنج شش ماهي كه شوكا را داشت ديگر هرگز صاحب

 فرزندي نشد، يا حس و غريزه مادري او در مرده بود يا اين غريزه چنان مانند چاههاي عميق نفت او در

 ر چاه حفاري مي كرد تا بيابدش ، نمي توانست. غريزه هم مثلته نشين شده بودكه هرچه در آن لحظه ا 

 همه پديده هاي اين جهاني ، وقتي بخواب رفت، بيداركردنش مشكل است. آقا عبدااهلل از هم همسر

 اولش چهار بچه داشت كه هر كدام پس از رسيدن به سن نوجواني، گوئي به تير غيب گرفتار شده و

 ده درخت پير، بدون هيچ و زاد رودي حاال برابر دختري كه آمده بود تايكي يكي مرده بودند. دوكن

 ريشه زندگي اش را ببيند با و آن يكي شود بال تكليف و خلع سالح نشسته بودند و چيزي نمي گفتند. آقا
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 ردعبدااهلل تالش مي كرد حرف محبت آميزي بزند اما خورشيد اين تالش را هم نمي كرد يا. تالش مي ك
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 ولي ناموفق بود. شوكا ازخودش مي پرسيد آيا اشتباه كردم كه آمدم؟ ... آخر اينها هيچ چيز شان هماني

 نيست كه مي خواستم ... حرف زد نشان، تعارفاتشان، لباس پوشيدنشان، جور ديگري است. درست مثل

 ز! همان آغاز، لحظه هباينكه هركدامشان در يكسوي دره اي عظيم ايستاده اند بوسعت همه كره زمين ا

 لحظه خورشيد و شوكا بيشتر از هم فاصله مي گرفتند و دره اي كه در دو سويش ايستاده بودند عميق

 و تر تاريكتر مي . شد آقا عبدااهلل مرد سرد وگرم چشيده اي بود، متوجه وخامت حال مادر و دختر .شد 

 ن ! ...هيچي ندارين كه برا هم تعريف كنين نه ،خيلي سال است كه شما مادر و دختر از هم جدا بودي _

 خاطره اي، نه حرفي، نه گفتي! بشما تا دو حق مي دم كه اينجوري بهم نگاه كنين، مثل تا دو غريبه! ولي

 عجله نكنين، صبركنين. خون استادكار قابليه. بگذارين چند روزي همديگه بو رو بكشين، آنوقت يه روز

 ون را پيدا كرده!.... فقط چند روزي با هم بيا راه بياين !...متوجه ميشين كه خون، خ

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

 صبح روزبعد، هوا سردتر از روز قبل و خورشيد پائيزي كم رنگ و تر بي رمق تر بود و بطرز كسالت

 باري از افق باال مي آمد درست مثل پيرمردي كه ديگر قدرت سرپا ايستادن ندارد و بزحمت خود از را

 زمين باال مي كشد. شوكا هم بيش از رت شب گذشته احساس غريبي مي كرد. غير از برآورده نشدن

 حس مادر و فرزندي، عادات زندگي شهرنشيني درشوكا به هيچ رو نمي توانست در برابر زندگي

 روستائي تسليم شود، دختر شاد و شيرين كلوپ ارامنه و كافه قناديهاي مد روز تهران ، چگونه مي

 توانست اين زندگي حقير روستائي را تحمل كند؟

 در سالهاي آخر دهه بيست نه ، هنوز ايران از درآمد نفتي اش آنقدرسهم حقوقي و حقيقي خود را مي 

 گرفت ونه كسب وكارچنان رونقي داشت كه فاصله بين زندگي روستا و شهر را پركند. در تهران

 احقاق حقوق ازدست رفته و غارت شده خود از نفت دست به  جوانهاي تحصيلكرده و اروپا ديده براي
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 تظاهرات اعتراض آميزي زده بودند. در رأس صفوف فشرده و خشمگين جوانان ، پيرمردي با صالبت و

 قدرت با ، نطق هاي پر شورش در مجلس مي خواست نفت را ملي كند و همه جوانها بتصور اينكه با ملي

 ومي مردم كشور بهترخواهد شد پيرمرد را روي دوشهاي خود مي گرفتند تاشدن نفت زندگي عم

 حرفهايش را بگوش جهانيان برساند . شوكا اهل سياست نبود اما گاهي روزنامه اي بتصادف مي خواند و

 اعتراضات پيرمرد كه دليرانه مي جنگيد را مي شنيد وحاال مي ديدكه روستاهاي ايران چه اندازه عقب

 و در شرايط ابتدائي زندگي مي كنند. زندگي مادرش كه الحا خرده مالك محترمي هم بحساب ميمانده 

 آمد چنگي بدل نمي .زد

 خانه روستائي با وسايل ابتدائي ، دستشوئي آلوده و بدودن شير آب ، شستشوي دست و صورت با آب

 تاپاله گاو وگوسفندان ، بويحوض آنهم بي حوله و صابون ، بوي آزاردهنده توالت توي حياط ، بوي 

 ناخوش اتاقك مرغ و خروسهائي كه تعداد شان هم خيلي زياد بود ، اينها چيزي نبود كه شوكا بتواند

 تحمل كند. حتي در زمان زندگي با خانم جان باز درشهر زندگي مي كردند نه در روستا. دم پائي قشنگي

 بسوي حوض خانه ، توي و گل شل آلوده به تاپاله گاواز كه تهران با خود آورده بود دراولين گامها  
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 بسرعت كثيف شد. مي خواست برگردد به اتاقش ، چمدانش را ببندد و بگويد من رفتم مادر! ... اگر

 خواستي بيا تو پيش من. اما خورشيد، كه توي ايوان نشسته بود و دخترك شهري اش را همچنان

 م پائي پالستيكي برايش پرت كرد...ناباورانه مي پاثيد، از پشت سر يك د

 بگير اينو بپوش! ... ناي به چيزا عادت مي كني! - 

 شوكا آشفته و نگران اين جمله را در ذهنش تكراركرد به: زندگي در اينجا عادت مي كني! ... ! نه من

 ايد بسرعتنمي توانم در اينجا به چيزي عادت كنم، به من خانه هاي تميز و راحت عادت كرده و ام ب

 برگردم تهران !

 بانه ،كه خالي ازهرنوع احساس و عاطفه مادري بود خيلي خشك و جديĤخورشيد با همان لحن رييس م

 گفت : 
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 برات از لباس هاي خودم گذاشتم بپوش! اون لباس هاي ديشبي را تاكن بذار تو صندوقت ! مال اينجا _

 كارا توكه تموم كردي بيا صبحونه بخور! البته از فردا بايد زودنيس ، مردم پشت سرت حرف مي زنن! ...

 تر بيدار بشي... با هم مي ريم سراغ و گاو گوسفندا... بايد ياد بگيري چه جور شير شونو بدوشي ، بايد 

 حساب همه چيز را داشته باشي ، مثال مرغ هاي ماروزي چند تا تخم مي گذارن ، و گاو گوسفندامون

 شير ميدن!... اينجا آدمهاي روباه صفت زياده! ... باغ چاي كه راه افتاد، همينطور وقت شالي روزي چقدر

 با هم مي ريم آنجا... بعدش هم چون با سوادي بايد تو حساب و كتاباي بابات بهش كمك كني!... 

 ز دست مردياين دومين بار بودكه خورشيد واژه پدر را وارد مغز شوكا مي كرد... خانم جان هم هر رو

 را مي گرفت و مي گفت ، اين مرد شوهر و منه پدر تو ! ... بايد بهش احترام بذار ، ي هرچه ميگه فورا بگو 

 چشم و اطاعت كن! اما شوكا فقط يك پدر واقعي را قبو ل داشت همانكه برايش آن پالتو قرمز باكاله

 نگي جگرش پاره پاره شد. وقتي خورشيدمنگوله را دار خريده بود و روز آخر عمرش در نوشهر از تش

 به اتاق نشيمن برگشت اقا به رو عبدااهلل كرد وگفت : 

 خيال نمي كنم اين دختره پيش ما بمونه! مثل اينكه خونه و زندگي مارو اصال نمي پسنده ، شبيه ما_

 نيس، شبيه دختر استانداره كه چند وقت پيش از اينورا رد مي !شد

 ست خورشيد را گرفت وكنار خودش نشاند، او هنوز هم بعد از سالهاي طوالني خورشيد راآقا عبدااهلل د 

 عاشقانه مي خواست و نوازش مي .داد

 كمي بهش حق بده ! -يه  

 خورشيد بر افروخت .

 چه حقي ! مگه من مادرش نيستم؟ 

 آقا عبدااهلل سري تكان داد... 

 تو مادرشي اما براش مادري نمي كني ! 

 خورشيد صداي دورگه اش را در گلو چرخي .داد
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 ديگه ميگي چكار بكنم؟ براش يه گوسفند قربوني كردم... - 

 آقا عبدااهلل با لحن نرم و مهربانش به كه آن سر چون شير و آن ابهت ظاهري اش نمي آمد سعي كرد 

 ، در قلب خورشيد بيدار كند.حس فرو خفته مادري را كه مانند خواب اصحاب كهف ، بسيار عميق بود

 جونم! مادري بكن ، بغلش ، كن ببوسش! نواز شش بكن ! مگه يادت نيس تو نامه ش چه جور از غريبي

 و بي مادري ناليده بود، اون دنبال مادرش به اينجا اومده نه ، دنبال مرغ و خروس و شالي و باغ چاي... با 

 تهرون خيلي از هم زندگي ما بهتر بوده !... اين و سر وضعي كه داره معلومه زندگيش تو

 خورشيد ،شايد پس ازسالها ، ناگهان درصدايش آهنگ بغضي پيچيد، دو قطره اشك روي گونه ها يش

 لغريد...

 مي دونم! ولي نمي تونم!.... نميدونم چرا... ما خيلي ازهم دوريم... فكرمي كنم از همون لحظه اول از _

 ..من بدش اومده باشه!. 

 آقا عبدااهلل مانند عشاق جوان، قطره اشك همسرش با را سرانگشثانش گرفت ... 

 شايد از تو هم همون لحظه اول مثل رييس روسا باهاش رفتاركردي ا. ... آخه اينكه كارگر باغ چاي _

 نيس كه بهش دستور بدي ، بايد بغلش كني، ببوسيش نوازشش كني!...

 يد به كه اتاق نشيمن نزديك مي شد ولي به حرفهايش ادامه :دادخورشيد صداي پاي شوكا را شن

 اگه دختر منه بايد مثه خودم زندگي كنه! اين ريخخت و قيافه شهرنشين منو مي ترسون !ه _

 آقا عبد ااهلل خنديد: 

 دختر ماهيگير ! _

 مله را تكرار مي كرد.هر وقت آقا عبدااهلل مي خواست سر بسر خورشيد بگذارد را او و بخنداند همين ج 

 ورود شوكا به اتاق گفتوگوي و زن شوهر از را هم گسست. خورشيد كنار سفره جائي به را شوكا نشان

 تا داد بنشيند. نان روستائي ،كمي پن با ير يك ليوان بزرگ چاي. شوكا اصال اشتها نداشت با ، بيحوصلگي 

 

٠٩٤ 

 امروز صبح هم مثل يك مادر رفتار نمي كند. خورشيد تكه كوچكي از نان كند و بدهان گذاشت، حتي

 هم طوري او به نگاه مي كردكه انگار دختري در اين شكل و شمايل هرگز سر سفره اش نديده بود از. 

 خودش مي پرسيد ا آيا ين دختر شيك و پيك تهراني را من زاثيدم؟

 آقا عبدااهلل با لحن پدرانه اي پرسيد : 

 خوب خوابيدي؟... ساس وكنه كه سراغت نيومدن؟دخترم ! ديشب  - 

 چيزي نمانده بود شوكا گريه كند. اي كاش ديشب هزار تا ساس وكنه و تن بدنش را تيكه تيكه كرده

 بودند ولي صبح مادرش را كنار رختخوابش مي ديدكه آرام آرام مومايش را نوازش مي كند. آقا عبدااهلل ،

 ير شوكا را حس مي كرد.بهتر از خورشيد بغض تند وگلوگ

 مي دونم اينجور زندگي برات سخته ، ولي خداوند عالم آدم را جوري خلق كرده با كه هر شرايطي _

 خود شو سازگار مي كنه!.... بعد از مدتي عادت مي كني خيلي ه م خوشت مي . آد در عوض كنار مادرتي
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 ادرت يه باغ بزرگ داره از پر درخت پرتقال،كنار خورشيد كه همه كاره اين خونه زندگيه! خورشيد ، م

 و نارنگي و نارنج ، چند تا شالي داره يه ، باغ چاي داره،البته حاال فصل بديه ! درختا لخت و پتي هستن ، 

 اما بهاركه اومد آنوقت اينجا خيلي ديدني ميشه !... شهريا برا منظره ش ميميرن ... 

 زندگي به را حساب خورشيد مي گذاشت، از ديد او همه چيز مالشوكا متوجه شد اقا كه عبدااهلل همه 

 خورشيد بود. البته كه اين گونه سخن گفتن نشانه عشق و احترام يك مرد نسبت به همسرش بحساب

 مي آيد اما من چي؟... ! نه من خيلي اي نجا بمونم يه هفته است! 

 خواست همانطور كه شوهرش چند خورشيد باز هم زيرچشمي به دخترش نگاه مي كرد ، دلش مي

 دقيقه پيش گفت، شوكا را بغل ميزد، صورتش به را صورتش مي فشرد، موهاي بلند و قشنگش را

 مادرانه نوازش مي داد ولي نمي توانست ... او خورشيد بود. زن قدرتمندي چ كه رخ هاي ارابه زندگي را 

 

٠٩٥ 

 نان خور داشت. اگر يك ذره با انها بگو بخند مي كرد،با قدرت به جلو مي راند، پنجاه شصت كارگر  

 تجربه نشان مي داد كه فورا سوار بر گرده اش مي شدند... حاال بين انتخاب حس مادري و فرمانروائي

 سرگردان مانده بود. سالها بود فرمانروا بود و تازه خ مي واست مادري كند با! اينكه چند بار بي اشتهائي

 خواست كاري بكند كه بي سوادترين و فقيرترين مادران روستاها مي كنند، لقمه اي شوكا را ديد مي

 بگيرد و در دهان دختر هفده ساله اش بگذارد اما خيلي سريع اين ميل غير عادي خودش را سركوب

 كرد.

 وقتي بساط صبحانه نيم خورده جمع ش د، خورشيد به شوكا گفت:

 گاو گوسفندا را بهت نشان بدم، مرغدوني ها رو هم بايد ببيني!...با هم مي ريم باغ، مي خوام و  _

 شوكا با اشاره مادر با و اكراه لباس روستائي اش ، شليته و پيرهن و يك تنبان چسبان پوشيد، خودش را

 نگاه كرد، با نفرت سرش را برگرداند اما اگر كسي آ نجا بود به يقين به آن جمله معروف )) زيبا در هر

 سي زيباست(( معتقد مي شد. براستي شوكا در اين لباس هم زيبا شده بود. تنگي كمر و برازندگيلبا

 باسن و سينه را او ، دختري خواستني جلوه مي و داد اگر با همين لباس داخل روستا مي به يا شد مهماني

 مي رفت، چندين خواستگار سر راهش سبز مي .شد 

********* 

 در شيخ زاهد محله و چايجان، صرف آشناثي با فضاي آن منطقه، ديدار با خانواده هفته اول حضور شوكا

 هاي نزديك به خورشيد وكشف تواناثي هاي جديد خودش براي زندگي در روستا اما شد آنچه

 بخاطرش به تن اين سفر داده بود همچنان آتش زير خاكستر بود و خودش را نشان نمي داد. خورشيد

 ه زير دستانش رفتار مي كرد با شوكا هم همان رفتار را داشت البته اندكي محترمانه تر ...همانگونه با ك

 او مي خواست بسرعت دخترش با را تمام خصوصيات مردم آن ناحيه آشنا كرده پا و گيرش كند و تمام 

 رسد و بايد و هم غمش اين بودكه به شوكا بفهماند وارث ز ندگي اوست ، همه اين ملك و مال او به مي 

 جانشين اليقي برايش باشد. شوكا درست در نقطه مقابل مادر ايستاده و چيزي را مي طلبيدكه خورشيد
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٠٩٦ 

 اهميتي به آن نمي يا داد حسش نمي كرد. هيچكدام نه زبان يكديگر را مي دانستند نه و خود به را

 وري مال و پشتوانه زندگي چون قطاريديگري ميفهماندند! خورشيد، ن يرومند، پر اشتها براي جمع آ

 روي خط مستقيم در حركت بود، سوت مي كشيد تا همه ازسر راهش كنار روند و چنانچه به هر دليلي

 صداي سوت لوكوموتيو اراده را او نمي شنيدند از و سر راهش كنار نمي رفتند نه او ، قادر به توقف بود و

 هيچ تاسفي راهش را ادامه مي و داد مي رفت. شوكا به چيزي كه نه ترمز! مزاحم را زير مي گرفت و بي 

 اهميت نمي داد ثروت و ملك و مال بود او ، در همين زندگي نوجوانانه به ، آنچه مي خواست دست يافته

 بود. او دنبال چيزي آمده بودكه در شهر بر ايش دست نيافتني بود. مادر مي خواست ولي حاال

 بي ترحم يافته بود كه سعي مي كرد را او همچون خود كند به. همين دليل از همانكارفرمائي مقتدر و 

 هفته اول شوكا در فكر فرار و بازگشت به خانه اش بود و خورشيد هم همانطور كه در سبك وسنگين

 كردن كارگرانش استادي مسلط بود به ياري غريزه نيرومندش حس مي كرد دخترك در فكر فرار

 د مراقبش باشم!... باالخره يكروز به محيط روستا عادت مي كند! ((است. )) باي

 شب هنگام وقتي شوكا از چنگك نيرومند اراده خورشيد آزاد مي به ، شد اتاقش پناه مي برد و در خلوت

 با خودش حرف مي زد: )) مادرم مي خواهد مرا براي روزگار پيري و افتادگي اش تربيت كند ناي. و زن 

 از من هيچ وارثي ندارند اما از من چهارسالگي با انواع كارها آشنا شدم ، حتي دركاركشاورزي و شوه غير

 باغ چاي هم براي خودم شاخص بودم. بعد در تهران زندگي به ام كلي تغيير شكل داد. مادرم نمي تواند

 زرگ شدم، انواع هنر هايبپذيرد كه من در خانواده هاي ارمني با آن آزاد انديشي آ نو و ها وريهايشان ب

 دستي آموخته ، ام بعد در قالب يك مدير پانزده ساله، در كافه قنادي نادري محبوب مسيو آرشاك و

 مشتريان هنرمندش شدم كه هر كدام براي خودشان در كشور، نام آوراني بي نظير بودند.

 صيلكرده فرانسه با را همهمن براي آنها مادموازل ماري شدم، خواستگارها داشتم، حتي م هندش تح

 عشقي او به كه داشتم ترك كردم تا ريشه و هويتم را پيدا كنم نه اينكه بيايم با و همه قابليت هايم به

 و گاو گوسفن داري مشغول شوم ! ... (( 

 

٠٩٧ 

 شوكا غير از مقايسه هايش بين زندگي شهري و روستايي كه سراسر روز او با بود و آزارش مي ، داد

 فشارهاي جانبي فراواني را هم تحمل مي كرد. دو سه روز پيش شنيد كه يكي از زنان روستايي خورشيد

 را كناري كشيده او به و گفت: 

 برا چي اين دختره را اينجا نگهداشتي؟ تو كه نتونستي برا آقا عبدااهلل يه وارث بياري، يه وقت ديدي _

 هووي ما درش ! ... آقا عبدااهلل دختره رو عقدش كرد و شد 

 شوكا شنيد كه خورشيد آن با را زن عصبانيت از خودش دور كرد اما خورشيد همچنان فرسنگها دور از

 غريزه و حس و حال مادري او با رفتار مي كرد گرچه حاضر نبود شوكا را رها كند به تا شهر بازگردد.

 از و شوكا تقاضا كرد به دخترانش هفته سوم اقامت شوكا در شيخ زاهد محله بود كه كدخدا آمد

 گلدوزي و خياطي آموزش دهد. كدخدا سرش را كج كرده و گفت:
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 دوره و زمونه فرق كرده، حاال دختراي ما بايد غير از خونه داري يه چيزاي ديگه هم بلد باشن!... _

 اينجوري مي تونن خرج زندگيشونو در بيارن و منت مرداشون نكشن!...

 نهاد را علي رغم نارضايتي پنهان خورشيد پذيرفت ، چون به اين ترتيب از هم كار درشوكا اين پيش

 شالي و باغ چاي و و سر كله زدن با و گاو گوسفند خالص مي و شد هم براي بازگشت به تهران پول الزم

 شده داشت از و اين طريق مي توانست هزينه بازگشتش را جور كند او. براي ديدن مادر چنان دستپاچه

 بود كه تقريب ا همه پولي را كه او به رايا داده بود در خانه اش جا گذاشت و راه افتاد.

*********** 

 روزها از پي هم مي گذشت ، سفر يك هفته اي شوكا به چهارماه كشيده بود.همراه با پائيز به روستا

 خورشيد همچنان زير قشر يرسيد و حاال يكماهي به بهار مانده بود و هنوز هم غريزه مادري در 

 ازمسائل روزمره خفته بود ولي در پي اين يكي دوهفته اخير، حادثه اي اتفاق افتادكه خورشيد نخستين

 آثار وجودي يك مادر را براي لحظاتي به نمايش گذاشت. يكي ازگاوها، لگدي بسوي پاي شوكا انداخت،

 اما اندكي از ران چپش م را تورم كرد. دخترك خودش را كناركشيد ، ضربه گرچه خطرناك نبود 

 

٠٩٨ 

 خورشيد كه شاهد اين منظره بود ناگهان جيغي كشيد و چنان خودش را روي شوكا اند اخت تا مبادا گاو

 لگد ديگري پرتاب كندكه همه كارگران و زن آقا عبدااهلل را كه در هشتي نشسته و اين منظره را مي

 قيقه اي خورشيد همان مادري شده بودكه شو كا انتظارش را داشت:ديدند متعجب ساخت. براي چند د

 ))دخترم! چت شد؟ فدات بشه مادر! ... آقا عبدااهلل كجائي، زود دختر مونو ببريم دكتر! ((

 شوكا درد مي كشيد اما حالت مادرانه خورشيد را با هم لذت تعقيب مي كرد، در يك لحظه دست

 انداخت گردن خورشيد وگفت :

 مادر، چيزي نيس را تو! خدا آروم باش! - 

 و بعد صورتش به را صورت مادر فشرد ... همين كار شوكا سبب شدكه خورشيد بخودش بيايد... 

 ))صورتش را كناركشيد... اين من بودم كه اينطوري شلوغش كردم؟... عجب حماقتي!... حاال كارگرها

 چه مي گويند؟...(( 

 كوچك خانه ايستاده بود با و ديدن اين منظره لبخند . دز مي همين چند دقيقه نمايشآقا عبد له! در تاالر  

 حس مادري، شوكا را چنان هيجانزده كرد كه بازهم برنامه بازگشتش را عقب انداخت، شايد كه

 خورشيد همان شود او كه مي خواهد. اما غريزه مادري خورشيد، مثل رعد و برق گذرا بود. شوكا

 ر انتظار رعد و برقي ديگر، دوش بدوش خورشيد كار مي كرد. دخ تر شيك پوش تهراني ،همچنان د

 برنده مسابقه رقص در كلوپ ارامنه ، مدير پرشور كافه قناديها كه در آن زمان مدرنترين تاسيسات

 خورد، تفريحي تهران بود ، حاال شليته مي پوشيد ، چارقد بسر مي كرد، مانند روستائيان با دست غذا مي

 از و آنجا كه استعداد ياد گيري فوق العاده اي داشت براحتي مانند گيلك ها حرف مي و زد خورشيد 

 ديگر هرگز به اين فكر نمي افتاد كه شوكا تصميم قطعي اش را براي بازگشت گرفنه و در اولين فرصت

 دا دستمزد تعليمتصميم خود را عملي خواهد كرد مخصوصا كه بيست توماني از هم دختران كدخ
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 گلدوزي گرفته بود .

 دهه سوم اسفند ماه بود، بوي بهار به تن وگوش درختان باغ خورده و جو شهاي سبز روي ساقه هاي ناز

 كشان بچشم مي آمد. خورشيد جلو اتاق شوكا ايستاد را او و صدا :زد

 

٠٩٩ 

 باغ چاي، امروز ، ده بيست تا كارگر شوكا! هنوز خوابي؟ بلند شو خيلي كار داريم. من دارم مي رم _

 داريم، بايد براشون غذا بپزي ، بابات ه م مي گه ناخوشم! سرم درد مي كنه، منقلش رو براه كن،

 صبحونه بهش بده، بعدهم ناها رو بردار بيا باغ چاي.!...

 ست كه بايد برايشوكا از اتاق بيرون آمد. بايد دزدانه با خورشيد وداع مي گفت، اين بهترين فرصتي ا

 فرار و بازگشت به تهران از آن استفاده كند. مادرش را ديد پ كه شت او به بسوي باغ چاي مي رفت.

 خورشيد ديگر آن دختر بلند قامت و خوش تركيب و چشم سبز نبود كه هر بار وقتي از جلو ماهيگيران

 او حاال يك زن مزرعه و دار باغدار عبور مي كرد بر ايش آه مي كشيدند و قربان صدقه اش مي رفتند ،

 بود كه در آستانه چهل سالكي ، تركيب و توازن ان دامش بهم خورده بود و جاي آن زيبائي فتنه انگيزش

 ، قدرت فرماندهي و مديريت روستائي نشسته بود كه الاقل شوكا آنرا نمي پذيرفت. 

 را آماده كرد. آقا عبدااهلل همچنان خفته بود، خورشيد به باغ چاي رفت، شوكا منقل و صبحانه ناپدري اش

 شوكا صدايش زد اما آقا عبدااهلل گفت :

 تو برو به كارات برس دخترم! ... حالم خوش نيست، سرم درد مي كنه، اگه كسي اومد كارم داشت بگو _

 مريضه، خوابيده، يه وقت ديگه بياد !...

 بي خبر شوكا به تهران پيش مي رفت به. سرعت به همه حوادث و وقايع روزانه بنفع نقشه بازگشت

 اتاقش رفت، چمدانش را بست ولي لباسش را تغيير نداد، با لباس شهري زود لو تر مي رفت. مردم ده

 اگر هم سر راهش سبز مي شدند فكر مي كردند دارد به باغ چاي مي رود. هدفش اين بود از كه طريق

 ن به تر جاده شوسه برساند با و اتومبيل هائي كه عازم رشت بودندجنگل خودش را دو سه كيلومتر پايي

 خودش به را آن شهر برساند از. رشت با سرويسهاي منظمي كه برقرار شده بود ، راحت به تهران مي

 رسيد.
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 شوكا مي دانست كه سفري پرماجرا و خطرناك در پيش رو دارد، براي يك دختر هفده ساله با ، بر آن

 و روي قشنگ ولي تنها، در آن زمانها، حتي در روزهاي آغازين قرن بيست و يكم هم هر لحظه خطري 

 دركمين است. مردا و ن جوانان بلهوس و فرصت طلب مشكلها بر سر راه چنان مسافران تنها و خوش بر

 تر نجيب ورو ايجاد مي كردند كه مقابله با آنها دل شير مي خواست. در آن سالها هيچوقت يك دخ 

 اصليزاده از خانه فرار نمي كرد به و تنهائي از شهري به شهر ديگر نمي رفت به و همين دليل به يك

 دختر ت و نها در حال سفر با نظر بدي نگاه مي كردند. شوكا همه اينها را مي دانست ولي چاره اي نداشت

 ردند.چون خورشيد و آقاعبدااهلل با بازگشتش به تهران موافقت نمي ك
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 ساعت دو بعد از ظهر ناهار آقا عبدااهلل را داد، غذاي خورشيد وكارگران را هم بوسيله مستخدم فرستاد و

 ساعت سه بعد از ظهر، چمدان بدست از خانه خارج .شد

 بسيار سريع وارد بخشهاي جنگلي شد چون همراه داشتن چمدان فورا مشكل آفرين مي شد، زمين

 اهنگ بهاري خيس و مرطوب بود و اغلب كفشش تا پا مچ توي آ ب و لجن فروجنگل از بارانهاي پيش

 مي رفت اما خوشبختانه كفشهاي بندر پوشيده بود و زمين نمي توانست با دهان خيسش كفش از را 

 بايش بربايد! هنوز نيمساعتي درجنگل پيش نرفته بود چون هم مسير را نمي دانست و زيگزاگ ميزد و

 مانع از سرعت حركتش مي شد كه يك چار پادار آشنا سوار بر قاطر برابرش سبز .شد هم و گل الي 

 سالم شوكا خانوم !...كجا؟ - 

 شوكا در اين سالها هيچوقت اينگونه وحشت زده نشده بود، رنگش بسرعت سپيد و زرد و شد زبانش به

 سقش چسبيد... به اين مرد چه مي تواند بگويد؟

 رم خونه كدخدا...بچه ها گلدوزي دارن... دارم ... دارم مي _

 چار پادار مرد تيزهوش و تجربه ديده اي بود. 

 خيلي خوب اما با چرا چمدون مي ري؟_

 شوكا پاس خي نداشت ،كامال غافلگير شده بود. اسم چارپاردار صفر بود.
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 چيزي به آقا عبدااهلل نگي ...ها صفرآقاجان !... يه من كاري دارم مي رم زود برمي گردم، را تو خدا - 

 صفر آقا لبخند تمسخرآميزي و زد قاطرش را بسمت باغ آقا عبدااهلل هي كرد.

 شوكا لحظه اي ايستاد، او حاال آدمها را خيلي خوب مي شناخت، خيلي از اين آدمها، براي روز مبادا هم

 تصميم گرفت مسيرش را طوالني كه شده خوش خدمتي مي كنند و هر عمل زشتي را حالل مي شمارند. 

 تر كند تا و آفتاب غروب نكرده از جنگل بيرون نرود. 

 هوا داشت سرد ميشد، دانه هاي ريز باران بتدريج از روي شيار برگهاي س ر مازده از يا روي شاخه ها 

 يوانبرسرو روي شوكا شتك مي زد، لباس به تنش چسبيده بود و ترس از گم شدن، يا پيدا شدن يك ح

 وحشي يا و ، ظاهر شدن و جن ديو را او كه بياد )) شيطان كوه (( مي اند اخت، خونش را در رگها منجمد

 مي كرد. بنظرش مي رسيدكه درختها هم در آن تاريكي غروب او بر را راه بسته اند. آنقدر رفت به تا 

 بارندگي آب نداشت و حاال هم رودخانه اي رسيدكه او به خشكه ال مي گفتند. اين رودخانه مگر بوقت

 فقط چاله هائي كه دركنارش بطور طبيعي بوجود آمده از آب نيمه پر بود. دراطراف و داخل چاله پر ها

 از ريشه درختان ، علفهاي هرز و جن گل بود و بوي بد چاله ها كه اغلب يك متر يا يك متر و نيم عمق 

 گر لو رفته باشد و در صدد تعقيبش برايند خود را در يكيداشتند، مشام را مي آزرد. بفكرش رسيد كه ا

 از اين چاله ها پنهان كند. چيزي نگذشت كه در آن غروب خفه جنگلي پيش بيني اش تحقق يافت، سر 

 و صداي عده اي كه فانوس بدست پيش مي آمدند را او متوجه خطر كرد. پيشاپيش تعقيب كنندگان، 

 چراغ قوه اي در دست داشت و مرتبا صدا مي . زدآقا عبدااهلل درحركت بود،  

 شوكا آي... شوكا آي...كجائي؟ خود تو نشون بده اينوقت غروب جنگل خطرناكه!... - 
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 شوكا خودش را داخل يكي از چاله ها اند اخت، چمدانش را هم بسختي بداخل چاله كشيد. همينكه

 كرد و خودش از را روي دستها و چمدانشپايش را دركف چاله محكم كرد مارنسبتا بزرگي فش فش 

 بطرف باال كشيد. نزديك بود شوكا جيغ بكشد و خودش لو را دهد اما درست در همين لحظه، از مار

 روي شانه وگردنش بسمت باالي چاله رفت از و نظر ناپديد . شد شوكا چند ثانيه اي حالتي بين بيهوشي و 
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 ر صدا كه حاال قوت بيشتري گرفته بود، او به هشدار داد... مثل هركرختي مطلق تن حس كرد اما و س

 انساني به كه تنگنا مي افتد دست به دعا برداشت:

 )) خدايا كمكم كن!... با من اميدي به اينجا آمدم اما نا حاال اميد برمي گ ردم. مادري كه من دنبالش مي

 ميدونه ! بايد برگردم به زندگي خودمگشتم نديدم، خورشيد مادر منه ولي از مادري هيچي ن

 برسم،كمكم كن...! ((

 چند بار جهش قورباغه ها دوباره خروارها ترس يخ زده در پيراهنش ريخت !

 چندشش مي اما شد، هنوز هم نمي خواست خودش را تسليم كند. ع آقا بدااهلل مستقيما بسمت چاله پيش

 رد... نزديك بودكه از جا برخيزد و بگويد... منمي آمد، پشت سرش هم خورشيد و سر صدا مي ك 

 اينجام! ...كمك!... ولي آقا عبدااهلل درست پشت درختي در چند قدمي چاله متوقف شد...

 دوباره فرياد كشيد :

 كا شو آي... شوكا آي... _

 خورشيد از پشت هب سر آقا عبدااهلل رسيد:

 اين تاريكي جنگل بمونه و صداش درنياد؟...حتما رفته! مگه دختري مثل شوكا ميتونه توي _

 منطق خورشيد هر چه بود بنفع دخترش بود. آقا عبدااهلل منطق همسرش را پذيرفت. كدام دختر شهري

 مي تواند توي جنگل و اين سرما و باران مخفي شود از و ترس خشك نشود ..! . 

 آقا عبداله بازوي همسرش را گرفت. 

 ه و جاهل به ، بخت خودش پا زد!... شايد سرجاده بروبچه ها پيداش كنن.راست مي گي!.... جوون

 نميتونه جاي دوري رفته باشه!..
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 و زن شوهر و بدنبال آنها افراد فانوس بدست برگشتند. شوكا خواست از داخل چاله بيرون بيايدكه 

 ه يخي رودخانه، برجا خشكيد.دوباره با مار فش فش ترسنا كش بطرف چاله برگشت. شوكا باز در چال

 مي خواست پدر و مادرش را صدا بزند...كمك! اين مار منو ميزنه!... اما مار دوباره راهش را كج كرد و 

 رفت. شوكا در اوج ترس و نااميدي، با خودش مي گفت چه كسي مي تواند باور كند كه من، دختر شيك

 ا بروبچه هاي ارمني، ستاره شبهاي كلوپ ارمنه ، باغپوش تهراني، عزيز كرده ماروس وكناريك و و واي

 شمران، سرپل تجريش، هتل ريتس، حاال اينجا توي يك گنداب پراز و مار قورباغه در تالش براي فرار

 و بازگشتم؟... بزحمت خودش از را چاله بيرون كشيد، تمام لباسش از پر رگ و ريشه درخت بود و 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

1 5 0  

 

 چسبيده بود پاك كرد، باران تندتر شده بود و آب از نوك روسري بهجلبگ ! بزحمت هرچه به دامنش 

 روي بيني اش مي ريخت. استخوانهايش از رطوبت باران و سردي هوا تير مي كشيد. مسيرش را درست

 عكس راهي كه خورشيد و ناپدري رفته بودند انتخاب كرد. درخت تا را ها فاصله يك قدمي هم نمي

 افتاد اما ، راهي جز رفتن نداشت، مبارزه اي بين مرگ و زندگي و شوكا با آن همهديد. توي چاله ها مي 

 ماجراهائي كه طي زندگي كوتاهش از سر گذرانده بود مطمئنأ راه زندگي را انتخاب مي كرد. بيست

 دقيقه گذشت تا اينكه خود را سر جاده .ديد

 سرو از صدا خم جاده ظاهرشد. شوكا مي دانستده دقيقه اي طول نكشيد كه يك اتوبوس نيمه اسقاط، با  

 كه اگر اين اتوبوس را كه آخرين اتوبوسي است به كه رشت مي رفت از دست بدهد بايد تا صبح زير 

 باران و سرما بماند. كه كم ازمردن نبود. خودش را در حاليكه چمدانش را بدنبالش مي كشيد بوسط جاده

 راننده سرش از را پنجره اتوبوس بيرون كشيد... انداخت. اتوبوس متوقف . شد شاگرد

 مگه ديوونه شدي الكو!...اينجور پريدي وسط جاده!...اگه زير اتوبوس مي رفتي كي مي خواست جواب_

 بده؟

 شوكا خودش به را در اتوبوس چسباند.

 مي رم رشت را تو! خدا با منو خودتون ببرين!... _
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 داز كرد، دست روي دست كوبيد.كمك راننده ش را وكا بران

 اهو !... تو همون باشي يه كه واليت دنبالت مي گردن؟ بروكنار تو را ما! دردسر ننداز!... - 

 راننده اتوبوس با لحن آمرانه به اي كمكش گفت :

 بذار بياد باال... - 

 كمك راننده دوباره فرياد :زد

 بروكنار دختر !... - 

 ش داد : زدراننده دوباره س ركمك

 گفتم بذار بياد باال !... حليمه يادته؟ اگه كمكش كرده بوديم هيچوقت خودشو نميكشت !... بذار بياد_

 باال...

 شوكا سرش را به رو آسمان گرفت. اگر سهم از او زندگي اين همه دردسر و بدبختي است شانس

 رهائي هم در سرنوشتش آمده بود.

 فصل سيزده هم

 ن بازگشت. درست در هنگامه خريدهاي نوروزي، خيابانهاي مركزي شهر! غرق نور وشوكا به تهرا

 شادي و هياهو بود. ايرانيها، حتي در خيابانهاي ارمني نشين، دسته جمعي دست بچه هاي خود را گرفته و

 يمقابل ويترين ها مشغول انتخاب لباس عيد بودند. بعضي ها هم مغازه هاي آجيل فروشي و ميوه فروش

 از را جنس خالي ميكردند. 

 شوكا در آپارتمانش را كه مي گشود سرو صداي نرگس رابلند كرد:
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 اومدي ماري؟ داشتم يواش يواش دلواپس ميشدم. - 

 نرگس زن مهربان و در دوستي بسيار پا برجا بود و در تمام زمان غيبت طوالني شوكا، اجاره خانه اش را

 سر هر برج پرداخته بود. 
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 شوكا نرگس بغ را ل زد، بوسيد خيلي سريع حال و هواي شهر و زندگي در ميان مردم شهري دوباره در

 رگهايش جاري .شد

 فردا شب همه چيزو برات تعريف مي كنم. - 

 فردا شب وقتي دوتايي تنگ هم نشستند و عطر و بوي قهوه ترك قدرت تخيل شان را افزون كرده بود

 را براي نرگس تعريف كرد او و هيجان زده گفت : شوكا تمامي حادثه

 پس تو ارمني نيستي ، اسمت شوكاست و در كنار درياي شمال از مادري آذري و پدري گيالني متولد - 

 شدي؟ چه جالب!

 شوكا دوباره در قنادي نور اميد مشغول كار شد. رايا آنقدر دوستش داشت كه غيبت طوالني اش را

 تحس ين ميكرد و دوباره شوكا شد ماري! "لطافت احساس را رايا عميقا ناديده گرفت شوكا

 خوش اومدي ماري! شروع .كن - 

 بنظر مي رسيد كه ماري بخش مهمي از ناراحتي هائي كه درباره تبار و ريشه حياتش داشت در اين سفر

 روس و بچه هايشبنحوي و حل فصل كرده با و آسودگي بيشتري به و كار تفريح خود مي رسيد به ما

 تلفن زدو دوباره برنام ه هاي شبانه شان در كلوپ ارامنه و ساير مراكز تفريحي تهران راه افتاد جواني با

 همه بي خياليها و سبكسري ها، همراه با معصوميت شوكا را در بازون خود بازي مي داد، مشكلي پيش رو

 ز احساسات خودش را او خسته ميكرد او امانداشت و اگر هم داشت مهم نبود. يوريك گاهي با ابرا

 نشنيده مي گرفت. اين جوان چاق و مهربان، به همين دلخوش بود كه شوكا فقط به ابراز عشقش گوش

 بدهد. در چنين روزهاي و شاد بي خيالي جوانانه، درست در نخستين روزهاي ماه تولد هيجده سالگي

 كاغذ قنادي فرو كرده بود صداي اشنايي گفت : اش، يكروز در حاليكه سرش توي حساب و كتاب

 سالم! - 

 ماري سرش را بلند كرد احمد بود. تجسم و نماد عشقي كه سعي كرده بود آنرا بفراموشي بسپرد تا و

 حدودي هم موفق شده بود. چون مجسمه اي برجا خشكيد، نه پلك مي نه و زد حركتي هر دو بيشتر به

 د تا دو انسان! بعد از آن گريز و فرار چه داشتند كه بهم بگويند؟ احمددو مجسمه چوبي شبيه بودن 

 تصادفي قدم به نور اميد گذاشته بود كه چشمش به مريم خودش افتاد. فقط موفق از شد ميان لبهايش
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 د.كه زير سبيل دگالسي اش مي لرزيد نام مريم را برزبان آورد و ديگر هيچ! مريم حالش او از بدتر بو 

 بسرعت از جا بلند به و شد آشپزخانه قنادي پناه برد. هك رايا مشغول آماده كردن قهوه بود از رنگ و

 روي پريده و چهره بهت زده ماري يكه خورد.
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 دختر چت شده ؟ - 

 سرم گيج رفت! مشتري منتظره شما بهش برسين، بر من ميگردم. - 

 دايا چقدر شنيدن اين نام از را دهان احمد دوستظرف چند لحظه شوكا دوباره شده بود مريم، خ

 داشت. سرش را روي لبه صندلي تكيه داده بود و در چنگ و بال هزاران خيال و انديشه پرپر مي زد...

 اشتباه كرده بود كه خيال مي كرد عشق احمد از را سينه اش بيرون رانده ، عشق نخستين هيچگاه و هيچ

 صويرهاي زيباي عاشقانه كه متعلق به گذشته و در بايگاني مغزش نهفتهزماني فراموش شدني نيست! ت

 بود دوباره ، زنده و تر سرحالتر برابرش رژه مي رفتند. احمد نيز در آنسوي اتاق، مريم خودش را

 زيباتر و دلربا و تر چهره اش را پخته تر مي ديد. هيجده سالگي ، مرزي است كه ناپختگي هاي چهره

 در كوزه روزهايش به پختگي ميرساند. كاش مريم دوباره بر گشت با او و همان ص دايدختران را 

 به عشق مريمش وفادار مانده بود. در تمامي زمان "شيرين و عاشقش صدا مي كرد. احمد ... او عميقا

 بود. دوري ، خواهرش خيلي را او تحت فشار گذاشته بود با تا دختر خاله اش ازدواج كند او و نپذيرفته

 يكروز دختر خاله در خلوتي پيش بيني نشده ، او بر را راه بست و پرسيد چ: با را من ازدواج نمي كني

 احمد؟ احمد جواب داده بود دلت مي خواهد تو با ازدواج كنم ولي با دلم مريم باشد؟

 ان شكفته شوداما حاال كه تصادفي، مريمش را يافته بود ، اميد دوباره گل عشق در جان هاي عاشقش 

 سخت اميدوارش كرده بود اما مريم او از گريخته و در اتاق پشت سنگر گرف ته بود.

 توقف احمد در كافه قنادي طوالني شد، به رايا آشپزخانه برگشت.

 ماري چطوري؟ بهتر شدي؟ - 

 بلند شد ماري فكر كرد احمد رفته است: بله ، بهترم به و سالن كافه برگشت . احمد از روي صندلي

 قوطي سيگارش را جلو مريمش گذاشت و رفت. روي قوطي سيگار به عادت هميشگي نوشته : دبو 

 

١١٧ 

 عزيز دلم ! بخدا تصادفي تورا پيدا كردم، خيال نكني وجود مزاحمي هستم! ولي با شجاعت اعتراف مي

 نها خواهم بود. اگر دلتكنم كه هنوز سراپا عاشقم، را تو مي خواهم، تنها هستم و تو بي هميشه ت

 خواست مرا ببيني شماره تلفن جديدم را مي نويسم. آنكه هيچگاه و هيچ وقت و در هيچ زماني

 فراموشت نمي كند.

 احمد

 حالش را مي پرسيد: "احمد رفت را او و خالي و پوك بر جاگذاشت، دوباره شد ماري و رايا مرتبا

 احت كني؟ماري بهتري؟ مي خواي بري خونه استر - 

 رايا! همينجا بهتره ! اگه حالم بهم بخوره شما هستين. -نه  

 چشمش در كافه قنادي نور اميد بود اما روحش بدنبال احمد، خيابانهاي تهران را جستجو ميكرد. يكبار

 ديگر همه حوادث و اتفاقاتي كه مسبب جدايي از او احمد شده بود در ذهنش زير رو كرد و بدبختانه در

 بود بدتر جلوه مي كرد. چگونه او بعد از همه آن صحنه سازها درباره "ايط حاضر وضع از آنچه قبالشر

 خانواده اش، مي توانست دست احمد را بگيرد به و شيخ زاهد محله ببرد و مادرش با را شليته و تنبان
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 قل وافور او به نشانمشكي و چارقد گلدار و خشن نا و ، پدري اش با را آن سر شير مانند در كنار من

 بدهد و بگويد آقاي مهندس تحصيلكرده فرانسه! اينهم ريشه هاي من! بفرمائيد كنار منقل بنشيند و

 گاوها كه هر چند دقيقه يك ماع بلند مي كشند ببينيد و و سر صداي مرغ و خروسها را بشنويد!

 روابط اجتماعي تحميلي برچشمان ماري يكشب ديگر بخاطر عشق پايمال شده اش زير دست و پاي 

 جوانان، اشك ريخت ولي در بامداد، پيش از رفتن به سر ، كار شماره تلفن جديد احمد را پاره ك و رد

 دور انداخت من ديگر نمي توانم راه رفته را دوباره با آنهمه اشك از آه و سر گيرم.

 بي خبر از قلب و روح مجروح ماري ماري و رايا همچنان سرگرم اداره امور كافه قنادي بودند، يوريك

 گهگاه ابراز عشقي مي كرد اما ترس از بازگشت احمد، ماري را بشدت نگران مي ساخت، بايد زا اينجا

 

١١٨ 

 رفت! من ديگر تحمل مالقات پر عذابي مثل آن روز را ندارم و. ماري از كافه قنادي نور اميد رفت رفت

 داشت گيج و آشفته و نگران بر جا گذاشت. و با را رايا همه عشقي او به كه 

 بسيار خوب دخترم، حاال كه تصميم خودتو گرفتي حرفي ندارم ، هرجا باشي خوشبختي را تو مي خوام، - 

 فقط يادت باشه يه مادري داري به اسم رايا هر وقت به مادر محتاج بودي بيا پيش ! من

 ش مادر اصلي اش خورشيد هم اينقدر با گذشت وماري سرش را روي شانه رايا گذاشت و گريست. كا

 مهربان بود و بهنگام بازگشت بتهران او به مي گفت : دخترم برو! ولي يادت باشه در اينجا هم مادري

 داري كه برات جون ميده....

 خداحافظي غم انگيز و تراژيك ماري و رايا يكنفر ديگر را هم بسيار غمگين كرد. آن يكنفر پسر چاق و

 توپول رايا بود وقتي ماري با شانه هاي افتاده ، عينك مشكي بر چشم به طرف الله نو زار مي رفت

 يوريك خودش او به را رساند.

 مري من نمي دو نم چرا از پيش ما رفتي! ولي باور كن خيلي دوستت دارم. اگه اذيتت كردم منو - 

 بختي تو هر كاري ميكنم.ببخش، اگه يه هم روز تصميمت عوض شد، من يكي برا خوش

 يوريك هنگامي كه جمله آخرين را برزبان ميراند، بغض گلويش را فشرد از و برابر ماري گريخت. - 

 در آنحال دل نرم مهربان ما ري بر هم اين پسر سوخت، كاش دوستش مي داشتم و همين حاال مي گفتم 

 يوريك بيا بريم محضر.

 ت، بخصوص در نيمه دوم آن، عشق و جذابيت هايش را رها كرده وجوانان تهران در سالهاي دهه بيس

 به بازيهاي سياسي رو آورده بودند. جوانها اعم از دختر و پسر، به دو دسته تقسيم شده بودند دسته اي 

 طرفدار دكتر مصدق و دسته ديگر هوارداران كمونيسم جهاني! مصدق محبوب و معبود جوانان ملي گرا

 فرمانده جوانان چپ گرا. تنها گروه معدودي از جوانها بودند كه خود از را بازيهاي سياسي بود و استالين

 كنار كشيده و حاضر به بازي در نمايشنامه هاي سياسي نبودند.

 ماري، هر روز در مسير راه خودش به كافه قنادي نور اميد، از كه الله و زار اسالمبول مي گذشت در

 زد وخوردهاي طرفداران دو جناح متخاصم بدام مي افتاد او. مي ديد كه معركه تظاهرات سياسي و
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 چگونه جواناني از يك كشور و يك نژاد و يك رنگ و مليت همديگر را بقصد كشت مي زنند و لت و پار

 مي كنند او. نمي دانست كه عصر و زمانه اش در تمامي كشورهاي جهان شاهد نبردي سهمگين بين چپ 

 است بود در هيچ دوره از اي تارخي بشر ، مردم يك كشور تحت عنوان چپ راست اينگونه همديگرو ر 

 مردم كشورها متحد و يكپار چه برابر دشمن "را بيرحمانه مورد اذيت و ازار قرار نداده بودند. معموال 

 ردم يك مملكت بهخارجي مي ايستادند و همديگر را بيشتر از زمان صلح دوست مي داشتند، اما حاال، م

 دو بخش تقسيم شده و عصر جنگهاي داخلي دوباره بعد از قرون وسطي خودش را بنمايش گذاشته 

 بودو اين پديده تازه با كه نبرد طبقه كارگر و سرمايه داري دردرون هر كشو ر تظاهر مي كرد در مغز

 ثل دو دشمن با هم رفتار ميكنيد؟دختر جواني مثل ماري غير قابل توجيه بود. چرا شما مردم يك كشور م

 چرا نمي آئيد در كافه قنادي زن مهرباني مثل رايا بنشينيد ، قهوه ، اي كافه گالسه اي بنوشيد و مهربانانه 

 با هم حرف بزنيد و اختالفات عقيدتي تان ح را ل كنيد؟ او نمي دانست كه روزگار حاال چهره ديگري از 

 حيات بشري حتي در قرون وسطا هم چنين خشك و جامد و لبالب از خود نشان مي دهد كه در تاريخ

 كينه و نفرت نبوده است از ، همان زمان بود كه بشدت از سياست و سياست بازان كه پشت پرده

 حوادث از تماشاي اين كار زار لذت بر مي دند، متنفر .شد

 لو اين خشونت هاي نفرت انگيز رادختري نرم و خو مهربان چون او، وقتي مي ديد قدرتي ندارد تا ج

 بگيرد تصميم گرفت، الاقل خودش از را مركز درگيريهاي درون شهري بيرون بكشد، و در پي اين

 تصميم گيري بود كه براي يافتن شغلي به خيابانهاي باالي شهر رو كرد. ناگ فته نماند كه يكي ديگر از

 بازگشت احمد بوداگر دوباره احمد او با سينه به داليلي كه اين تصميمش را قوت مي بخشيد، ترس از

 سينه مي شد خودداري اش از را دست مي و داد بي هيچگونه ترديدي دوباره خود را در گودال عشق

 احمد مي انداخت كه معتقد بود عميق ترين و ترس انگيز ترين گودال زندگي اش خواهد بود.

 ابان شاهرضا رفت كه بتازگي راه افتاده و شهرتش دهان بهاو يكسره بسراغ قنادي اناتول فرانس در خي 

 دهان مي گشت.

 

١٠١ 

 مدير رستوران مردي يزد بود و وقتي فهميد كه شوكا در كافه قنادي نادري كار مي كرده است بالفاصله

 استخدامش كرد.

 اسمتون چيه خانم؟ - 

 مادموازل ماري خداحافظي كند.كارفرمايش اين بار يك ايراني اهل يزد بود بايد با نام 

 اسمم شوكاس! - 

 آشوري هستي؟ - 

 آقا -نه  

 خوب شد چون من اينجا اقليت هاي ديني استخدام نمي كنم. مي بخشي هر يه كي اعتقاداتي داره .... - 

 راستي معني اسمتون ؟ چيه
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 آةو... در شمال به وآه ميگن شوكا ! - 

 د مانند بسياري از همشهريانش آدمي آرام و محافظه كار بنظر ميرسيد.مرد يزدي، كمي كوتاه و چاق بو

 شوكا متعجب كه چرا چنين آدمي با اين مشخصات نام كافه قنادي اش را آناتول فرانس گذاشته است.

 از اين لحظه شما اينجا هم فروشنده هستين و هم مدير، هر تغيير دوست دارين مي تونين تو اداره كافه 

 دين، گارسن بد ها نيستن ولي اگه خواستي مي توني عوضشون كني... از نظر مالي هم خيالتونقنادي ب

 راحت باشه را شما تامين مي كنم.

 شوكا دوره جديد كارش را در هيجده سالگي با روحيه اي آماده و تر متكي به تجربه هايش در بهترين

 صحنه درگيريهاي خياباني برهاند تصميم گرفتكافه قناديها آ غاز كرد و چون تصميم داشت خودرا از 

 محل سكونتش را هم تغيير دهد به. توصيه يكي ازدوستان ارمني اش ، در خيابان آذربايجان نبش خيابان

 شاه، يك آپارتمان يك اتاقه از يك خانه بزرگ كه متعلق به يكي از تجار يهودي بود اجاره كرد و در

 خانه جديد مستقر .شدميان اشك آه و دوستش نرگس، در 

 حاال با اينكه شوكا از دوستان ارمني اش كمي دور افتاده بود ولي آنها تنها دوستانش بودند و شبهاي

 خودش با را ماروس و دخترانش مي گذراند. هنوز هم ستاره رقص كلوپ ارامنه بود و وقتي با آنها بود

 باز هم مادموازل ماري ص داش ميكردند. 

 

١٠٠ 

 مي 11مي و شد شبها با خط بر  11صبحا سوار خط  "آمد و رفت به محل جديد كارش، معموال براي

 گشت. شوكا مانند هر دختر جواني در دستهاي روزگار بسرعت قد مي كشيد، زيبائي هاي آشكار و

 پنهان پيكرش لحظه به لحظه شوكافاتر مي از و شد آنجا كه دختر شيك پوشي بود بسرعت توجه

 و مردان جوان منطقه محل زندگي اش را بخود جلب مي كرد بسياري از جوانان تازه سال كهپسران 

 بضرب و زور تيغ صورت تراشي سعي داشتند ريش و سبيلي بهم بزنند و خود از را صف نوجوانان جدا

 ساعات كنند، مانند خروس دنبالش مي افتادند با را او و متلكهاشان نوك مي زدند. آنها س عي مي كردند

 رفت و آمدشان را باساعت و كار بازگشت به خانه تطبيق دهند، سوار همان اتوبوس بشوند كه شوكا

 سوار مي با و شد اتوبوسي برگردند بر او كه مي گشت . جنگ و گريزي بود پنهان و آشكار كه گاهي به

 وكا به گونه اي نبود كهرقابتهاي خنده داري بين خود جوانان كشيده مي شد اما رفتار جدي و متين ش

 جواني جرات كند متلك مستهجني نثارش نمايد، يا در ازدحام اتوبوس خود او به را بچسباند او از يا

 نيشگون بگيرد بيشتر جوانهاي آن منطقه تهران كه عادت داشتند زاغ سياه دختران مورد عالقه شان را

 نادي آناتول فرانس كار ميكند و اگر پولي ازباصطالح چوب بزنند ، بسرعت خبردار شدند او كه در ق

 جيب پدر كش مي رفتند يكراست به قنادي آناتول فرانس مي آمدند با و خريد كافه گالسه اي روي

 مخمور و شيدا مي نمود برايش پيام عاشقانه مي "صندلي مي نشستند از و مسير نگاهي كه معموال

 ده دل مي خنديد به و خود مي گفت دارند تمرين ميكنند ،فرستادند! شوكا در به دل آن جوجه هاي س ا

 چند سال ديگر هر كدام از اين آقا پسرها دست زني و بچه اي دردست دنبال روزي مي دوند و عاشقي

 يادشان مي رود.
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 بهار ديگري بر تهران مي گذشت ، درختان چنار خيابانهاي تهران بسرعت قباي چركين زمستاني با را

 روشن معاوضه مي كردند، باد خنكي از كه روي برفهاي انباري قله توچال بر مي خاستلباس بز 

 تهرانيها با را همه درگيريها و كشمكش هاي سياسي به نشاط مي آورد. شوكا نيز مثل همه همشهريانش

 ال مداز وسوسه بهار در امان نمانده بود. لبخند بر لب با دوپيس زيتوني رنگي از كه روي آخرين ژورن 

 براي خودش دوخته بود سركاش مي آمد با و خوشروئي و صفاي باطني اش مشتريان را مي پذيرفت، و 

 

١٠١ 

 بهار زده "به گارسن ها توصيه مي كرد با كه مشتريان خوشرفتاري كنند با. چنين حال و هوائي كه كامال 

 واني شد كه در يكي از ايستگاههايبنظر مي رسيد، شبي هنگاميكه با اتوبوس عازم خانه بود متوجه ج

 بين از راه پله آهني اتوبوس باال آمد، نگاهي به مسافرين اتوبوس انداخت و بعد يكراست رفت و كنار

 شوكا نشست. در نگاه اول شوكا متوجه شيك پوشي فوق العاده اين جوان او. شد يك دست كت و شلوار

 سي حمايل شانه كرده ب .ودمخملي برنگ قهوه اي پوشيده و يك دوربين عكا

 كمك راننده ها پس از طي يكي دو ايستگاه توي اتوبوس راه مي افتادند و كرايه "در آن زمان، معموال 

 مسافرين راجمع ميكردند. شوكا هميشه براي رفت و آمدش پول خرد در كيف داشت و كف دست

 يم يافت، سرانجام يك اسكناس صدراننده گذاشت اما جوان پهلو دستي هرچه دنبال خورد مي گشت ن

 توماني از كيفش بيرون كشيد با كه اعتراض راننده روبرو شد... داداش ما هم اسكناس صد توماني زياد

 ديديم، اگه نخورديم نون گندم، ديدم دست مردم، يك سكه يك ريالي ردكن خالص!

 يون كشيد به و كمك رانندهشوكا نگاهي به چهره عرق كرده جوان دوخت، از كيفش يك سكه دگير ب

 .داد

 بفرمايين! - 

 كمك راننده نگاه معنا داري به هر دو جوان انداخت به و سمت بقيه مسافرين راه افتاد جوان بسمت - 

 شوكا برگشت، از شرم قرمز شده بود.

 خانم ، شما چرا زحمت كشيدين؟ - - 

 مهم نبود .آقا - 

 د، جوان را پشت سر خود ديد ، اخمهايش در هم رفت. عجبهنگاميكه شوكا از اتوبوس پياده ش

 آدمهائي پيدا مي شوند. خواستم از ناراحتي درش بيارم حاال خيال كرده كشته و مرده اش هستم، دنبالم

 راه افتاده . اما بعد از طي چند قدم ، جوان بسمت ديگر خيابان رفت، برابر خانه اي درست روبروي خانه 

 غائله خاتمه يافته بود "دكمه زنگ را فشرد و شوكا هم آسوده خاطر وارد خانه . شد ظاهرا شوكا ايستاد و

 اما حاال ميدانست كه خانه روبرو محل زندگي آن پسر جوان است از و اين به بعد از او البد پنجره اتاقش 

 را او زير نظر مي گيرد. 

 

١٠٣ 

 ن خيلي خونسرد و آرام ، سر خط ايستاده بود و همراهفردا شب بهنگام بازگشت شوكا به خانه، آن جوا
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 با شوكا سوار اتوبوس با و شد اينكه صندليهاي زيادي خالي بود بغل دستش نشست. 

 سالم خانم، ببخشين من خودمو مديون شما ميديدم ، گفتم بدهي ام رو بپردازم! - 

 كت اسپرت سفيد با راه راههاي مشكيجوان بنظر بيست ساله مي آمد. كت و شلوار شيكي پوشيده بود، 

 و شلوار دودي رنگ ! يكي از آن كفشهاي ورني دست دوز بپا هم داشت. موي سرش را مدل روز كرنلي 

 زده بود و بوي ادكلني با رايحه اي دلپذير بر او از مي خاست. پوست چهره اش سپيد، گونه ها كمي

 مشكي داشت و رويهم رفته "و چشم وابرواني كامالبرجسته، بيني متناسب و لب و دهاني خوش تركيب 

 هم مي شد گفت جواني ا ست جذاب و خوشگل و هم شيك پوش ومد روز. دوربين عكاسي كه مثل 

 ديروز بندش راروي دوش انداخته بود او به شخصيتي هنري مي بخشيد.

 شوكا با سادگي رفتار و گفتار هميشگي اش به جوان گفت:

 شما من مديون نيستين!مهم نيس، به  - 

 بعد چهره اش رابرگرداند و نگاهش را روي ساختمانهاي اط راف ميزان كرد تا بيش از اين به جوان

 ميدان نداده باشد اما جوان بدون توجه به رفتار شوكا گفت:

 دلم مي خواد ازتون عكس يادگاري بگيرم شما تيپ جذابي هستين! - 

 غريبه ها عكس نمي گيرم.متشكرم ولي من هيچوقت پيش  - 

 جمله آخري شوكا آنقدر محكم و جدي بود كه جوان حساب كار خودش را كرد و ساكت نشست. سر

 چهار ، راه شوكا از اتوبوس پياده .شد

 جوان هم دنبالش اما ، اينبار به آنسمت خيابان نرفت، پشت سر شوكا مي آمد. همينكه شوكا كليد را

 پسر جوان پشت گردنش را گرم كرد. داخل در انداخت هرم نفس

 آقا چي مي خواهين از من! فكر كنم اشتباه كردم پ كه ول كرايه تونو حساب كردم... - 

 جوان خيلي تند و سريع پاسخي داد كه آنشب ذهن شوكا را تاصبح مشغول داشت...

 اشتباه نكردين ولي با اون يكريالي منو خريدين.... -نه  

 

١٠٤ 

 تعجب جوان را نگاه مي كرد جوان لبخند مي . زد لبهايش بيشتر به لبهاي دختران شبيه بود.شوكا م - 

 نرم، كمي گوشت آ لود با و خطي مشخص از پوست صورت جدا...

 آن شب شوكا با دوستانش قرارداشت. بايد به كلوپ ارامنه مي رفت براي تعويض لباس برابر آينه روي 

 كه خودش را ببيند چهره پسرك را ديد از. خودش پرسيد چرا؟ غريزهكمدش ايستاد. اما بجاي اين

 جواني اش را كه مدتها با قدرت عقالني ، پس ز ده بود دوباره قلقلكش مي داد او. خودش نمي دانست كه

 بعد از واپس نهادن عالقه عاشقانه اش به احمد ، دوباره نيروي جفت خواهي او در سر برافراشته است.

 ن طبيعت است كه دختر و پسر جوان يكديگر را بخواهند، از هم دلبري كنند و سپس زوجياين قانو

 تشكيل دهند كه اجتماع قو را و و ام دوام بخشد. نگاه جوان بسيار نافذ و مسلط بود درست حالت صيادي

 را داشت كه مي دانست دست خالي از شكارگاه بر نمي گردد. 

 لين بار دچار وسواس شده بود. اين بلوز قرمز رنگ چطور است؟ نهشوكا در انتخاب لباس، براي او
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 به پوست من قرمز نمي آيد، بلوز يقه هفت سپيد چطو ر است؟ بد آها نيست. يك وقت متوجه شد "اصال

 كه دارد بلند بلند با خودش حرف مي زند... 

 درون من دارد حرف مي زند مثل اينكه يك موجود ديگر از درونش برخاسته و حرف مي . زد اين از كه

 كيست؟ ناگهان چهره آن جوانك خوش تيپ جلو چشمانش ظاهر شد در سكوت او به لبخند مي . زد

 ناراحت .شد سرش به را چپ و راست تكان داد، انگار مي خواست آن پسر سمج و يكدنده از را مغزش

 بيرون اندازد.

 تش، خانواده اش؟ تازه بمن ؟ چه وقتياين جوان كيست؟ چكاره است؟ اسمش ، تحصيال "اصال

 دوستانش سوار بر شورلت آمريكائي سامول جلو در خانه بوق اتومبيل به را صدا درآوردند پوشيد ن

 لباسش را تمام كرده بود از. در خانه كه بيرون آمد ، زير چشمي به خانه روبرو نگاهي انداخت، هيچكس

 و بخود آورد.... آنها براي سليقه اي كه در انتخاب لباس بخرجپشت بنجره نبود، سرو صداي دخترها را ا

 داده بود برايش هورا كشيدند... ماريتا با شيطنت خاصي كه در لحن صدايش آشكار بود پرسيد...

 آهاي ماري! چه خبرته نكنه يه مادر مرده اي رو تور كردي!! - 

 

١٠٥ 

 دش نگه ميداشت، تازه او كسي را تور نكردهشوكا يكه خورد او. رازهاي ندگي اش را مخصوص خو

 بود...

 به سر سرم نذار ماريتا! حالم خيلي خوبه، شماها هم بهترين دوستاي منين! تازه من امروز حقوق - 

 گرفتم همه تون مهمون ! من

 چهار دختر بودند و يك پسر، همه ارمني، منهاي شوكا از كه آنها قشنگتر ارمني حرف ميزد دختر بزرگ

 ماروس گفت:

 مامي ميگه چرا سراغ مادرتو نميگيري! هر كي راه ش دور شد مادرشو فراموش ميكنه؟ - 

 دوباره واژه مادر به را او ياد خورشيد انداخت و يك جفت چشم سبز درشتش... از خودش پرسيد بعد از

 اگر هم فرستاده باشدفرار من، حاال مادرم ي چه كند؟ آيا باز هم راننده را ها بسرغ من فرستاده؟ 

 بيفايده است من ديگر در نور اميد نيستم با كه خودشان ببرن!

 تمام شب نوعي حالت ماليخوليا گونه داشت، گاهي بشدت مي خنديد و سر وصدا يم و زد زماني در خود

 فرو مي رفت . در پيست رقص، سامول سرش به را گوش او نزديك كرد و گفت:

 شت ، جواب رد دادي، ولي بنظر مي آد كه يكي تو زندگيت پا گذاشته، راستشو بگو!ماري، ما از كه گذ - 

 حتي با جلسه پيش خيلي فرق كردي!

 سامول! بارها تو به گفتم كه من باهات بزرگ شدم تو ، هميشه برام يه برادر بزرگتر بودي، تا آخر - 

 عمر هم همينطوري !

 سامول سري از روي تاسف تكان .داد

 خوب از زير جواب سوالم در رفتي ؟ ها - 

 سامول هيچكس نيس... -نه  



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

1 5 9  

 

 ولي كسي داره مي آد... - 

 

١٠٦ 

 شوكا سكوت را ترجيح به و داد جرگه دوستانش پيوست كه مشغول خوردن بستني بودند اما اين جمله

 آخرين سامول در گوشش پيچيده بود و تكرار مي شد...

 كسي دارد مي آيد؟ و همينكه اين سوال را تكرار كرد باز چهره آن "د و اقعاولي كسي داره مياد... نكن

 جوانك شيك پوش با دوربين عكاسي اش پيش چشمانش شكل گرفت. يكدسته از مهايش روي پيشاني

 ريخته بود دل شوكا خواست كه موهاي افشان پسرك از را روي پيشاني اش كنار زند. سامول دست

 شوكا را پس زد...

 ! آي ماري؟ داري چشمامو كور ميكني؟ - 

 شوكا بسرعت دستش را كنار كشيد و براي اينكه مجبور نباشد توضيحي بدهد به شوخيهاي دوستانش

 پيوست و چهره اش را زير نقاب تظاهر پنهان كرد.

 دوبارهساعت دواز ده شب بود كه سامول را او جلو در خانه اش در خيابان آذربايجان پياده كرد. شوكا 

 زير چشمي نگاهي به پنجره خانه روبرو انداخت چراغ خاموش از. شد خودش پرسيد تا آيا اين ساعت

 شب منتظر بازگشتم بوده؟

 صبح فردا از خودش پرسيد تا آيا اين ساعت شب منتظر بازگشتم بوده؟

 وبوس داشت را ميبه تا شد محل كارش برود. ات 11ص بح فردا، شوكا مثل هر روز ، سوار اتوبوس خط 

 افتاد كه همان جوان به حالت دو، خودش را روي ركاب انداخت. جاي خالي در اتوبوس نبودو او درست

 كنار صندلي شوكا ايستاد. دوربينش همچنان بر دوش، اما لباسش را بازهم تغيير داده بود. حاال كتش

 ختر جواني از كه هر تعقيبي واهمهدودي و شلوارش سپيده بود. شوكا ناگهان ترسيد، درست مثل هر د

 مي كند. فكرش از پيچيدگيهاي ذهني اش پس گرفت اما دلش چي؟ با خودش گفت : حاال كه چيزي 

 نشده چرا مثل بچه ها م دار رفتار ميكنم. شوكا با خودش صميمي و رو راست بود، رد برابر اين جوانك

 م بود! چند روز پيش كه رفته بود از دفترچهخوش پوش مثل بچه ها واكنش نشان مي داد خوب بچه ه

 پس انداز بانكي اش پول برداشت كند مامور پشت گيشه بانك او به گفته بود :

 نميتونين برداشت كنين خانم! - 

 چرا! براي اينكه هنوز بچه اين... - 

 

١٠٧ 

 شما دارين بمن تو هين مي كنين؟! - 

 ون تموم شد ميتونين برداشت بكنين! بنابراين از نظر قانونخانم چه توهيني! وقتي هيجده سالت - 

 شماهنوز يه بچه اين...

 حاال هم كه شوكا توي اتوبوس نشسته و نگاهش از را آن پسر جذاب و خوشگل مي دزديد و بي جهت از 

 ايا ايناو مي ترسد، بچه اي بيش نيست! او از هم مي ترس و د هم مي خواهد كه هر روز را او ببيند. خد 
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 ديگر چه حس و حالي است؟ شوكا خودش را پس از عبور از آن همه پستي و بلندي هاي زندگي ، زني

 پخته ، آگاه و لبريز از عقو تجربه مي ديد. اين دختران نازنازي يكصدم تجربه هاي زندگي مرا هم

 اورش مي آيد كه همينندارند. پشه هم آنها را لگد نزده چه رسد به خانم جان و ديگران. آيا كسي ب

 دوماه پيش، در شي باراني، توي چاله از پر اي و مار قورباغه و ريشه علفهاي هرز مي لرزيدم و مقاومت

 مي كردم؟ 

 وقتي از اتوبوس پياده شد پسر جوان هم پشت سرش پياده شد، با فاصله اي معقول را او تعقيب مي

 انس . شد لبخندي زد.... پس اين غزل خوشگل در اينجا كاركرد. پسر فهميد او كه وارد قنادي آناتول فر

 ميكنه. چند بار و باال پايين رفت، مقابل ويترين سينما ديانا ايستاد و عكسهاي فيلمي كه نمايش مي دادند

 تماشا كرد. جلو ويترين مغازه ها بتماشا ايستاد، اهل كتاب بود، در فروشگاههاي كتاب دو سه جلد كتاب

 خودش هم مي دانست كه هيچيك از كارهايش از سر عالقه نيست، دارد وقت مي گذراند، خريد اما

 خودش را آماده مي كند تا مثل يك عقاب از آسمان خيز بردارد با و پنجه هاي محكمش بره آهوي

 رميده را بربايد او! حاال در ژرفاي اقيانوسي شنا مي كرد كه نامش عشق بود، هزاران ماهي رنگارنگ از

 برابرش مي گذشتند، گرسنه اش بو، خسته و كوفته شده بود اا فقط بدنبال آن ماهي لغزنده بود با كه

 يك ريال او راخريده ولي آزادش نمي كرد! قالده عشق با را همه شكوهش به گردنش آويخته و مي

 كشد هرجا كه خاطر خواه اوست!

 پرش، دور خيز ميكند او هم دور خيز كرد وهمچنانكه يك شناگر براي ش يرجه رفتن از روي سكوي 

 خودش را بدرون كافه قنادي آناتول فرانس انداخت. در عمق كافه قنادي، پشت ويترينهاي شيريني و

 انواع كيك ها، شوكا، در لباس سپيد، چون الماسي مي درخشيد او. دشمن جان خودش را در يك لحظه

 

١٠٨ 

 ان آدمي به تن هر فداكاري مي دهد تا خود را در مسلخششناخت عشق دشمن جان آ دمي است و ج

 قرباني . كد سودا زده و برانگيخته از عشق و احساس، پشت ميزي كه گارسن او به تعارف كرد نشست.

 كافه گالسه "لطفا - 

 مثل بچه ها رفتار ميكند. مي "شوكا زير آب خنديد. چقدر اين پسر بچه شيرين و ملوس است و ضمنا

 د طوري وانمود نمايد كه انگار تصادفي به اين كافه قنادي آمده است. سعي كرد خودش را پشتخواه

 نقاب بي تفاوتي بنهان كند او بيش از آنكه متوجه پسرك باشد، نگران خودش بود ايا. كار درستي كرده

 ه مو ميكه موهايش را بشكل گوجه فرنگي باالي سرش برده و سنجاق زده است؟ آيا اين مدل او ب 

 آيد؟ آيا دارد درست حرف مي زند، رفتارش ، راه رفتنش، همه چيز درست و بقاعده است؟ نه همه چيز

 بنظرش و بد بيقواره مي آمد، خودش را بسيار زشت بد و تركيب مي ديد، دست و پايش را حسابي گم

 و پايشان را گم ميكنند ، كه ... دخترها در برابر اله عشق دست "كرده بود... و من اين احوال؟ واقعا

 دستپاچه و پريشان، اينسو آنسو مي روند، كالفه و راه گم كرده، بره اي دور افتاده از گله و نگران

 گرگ، شوكا نمي دانست كه عامل آشفتگي اش الهه عشق است كه در اين چند روزه پاهاي نرم و

 ت ا و گر موجودي تقديرگرا بود شايد بچشمنازكش را روي قلبش گذاشته تا را او و ناكجا آباد برده اس
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 دل مي ديد كه تقدير راه تازه اي پيش پايش مي گشايد. 

 شوكا، شب هنگام وقتي داخل صف مسافرين تا شد اتوبوس سوار شود جوانك را ديد با كه اندكي فاصله

 كرد نتوانست در خودش را توي صف جا داد مثل اينكه ساعتها كشيك را او كشيده با بو همه تالشي كه

 نيمي ازراه با را "صندلي شوكا براي خودش جائي باز كند ولي اين بخت سه روز بعد نصيبش . شد تقريبا

 خود جنگيده بود تا سر صحبت را باز كند با بهانه هاي بچه گانه اما شوخ با و نمك.

 امورز كافه گالسه تون حرف نداشت. - 

 شوكا لبخندي تحويلش .داد

 كرم! كافه گالسه آ ناتول فرانس تو تهران كلي گل كرده!متش - 

 پسر سعي مي كرد جمالت زيباتري بر زبان بياورد. كتاب خوانده بود و اشعار عاشقانه با را مالحت

 خاصي مي خواند.

 

١٠٩ 

 مديرش هم توي تهرون بي نظيره. - 

 شوكا سرخ شد اما بدش نيامد.

 متشكرم... - 

 و زند سرانجام از عشق گفتن بدست پسرك افتاده بود و نبايد فرصت از را دست ميبهانه براي حرف 

 .داد

 آشنايي با شما خوشحالم ولي انگاه از كه خيلي سال پيش را شما مي شناسم! اگه راستشو بخواين از -از  

 برهوت همون شبي كه كرايه مو حساب كردن يه حال ديگه اي شدم.... انگاري كه هزار ساله كه توي

 متوجه شدين كه تا شبا دير وقت بيدار مي مونم تا. به شما خونه "اين دنيا منتظر ديدار شما بودم . حتما

 برگردين!... مث اينكه دوستاتن ايروني نيستن... مثل خارجي ها مي مونن!

 يشوكا خنديد. كرشمه در كارش بو، سبك و نرم و مرطوب! مثل حلزون، خودش را در جدارهاي سنگ

 اش ميغلتاند.

 دوستام ارمني هستن، مثل خ دما ايروني، مهربون با و وفا... - 

 اون پسره كه پشت شورلت ميشنه چكارس؟ - 

 شوكا متوجه حسادتش شد زماني كه احساس بر عقل چيره مي شود حسادت نرم نرمك از خواب بر

 ميخيزد.

 هرش بزرگ شدم..سامول را ميگيع اون مثل برادرمه، تو من خونه خوا - 

 پسر تعجب كرد.

 شما كه ارمني نيستين! - 

 ولي بيشتر عمرم تو خونه ارمني ها گذشته -، نه  

 پسر كمي آرام گرفت، شوكا هم همينطور! در آن روزها دخترها قرار نبود احساسشان بر را زبان بياورند

 اگر از چه آتش عشق مثل بره بر اي روي ذغال كباب مي شدند.
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١١١ 

 پسر حريصانه نگاهش مي كرد ، همه آنچه يك پسر در بيست سالگي در زن جستجو مي كند در شوكا

 مي يافت. مثل گلي ترد و نازك و خشبو بود. لبهاي برجسته و تنگش از انرژي و شادابي در اوج شكفتن 

 بود گلي براي بوئيدن...

 مستقل و متكي بخود نشان مي داد خميري و رفتارش يگانه و بي هيچ پيرايه ، اي در عين حال بسيار

 شكننده و ترد بود از. آن دسته دخترها كه خيال ميكني در اولين گامها تسليم مي شوند اما بايد در صف

 انتظار پاشنه كفشهايت ساييده شود.

 وقتي اتوبوس داشت به ايستگاه نزديك مي شد پسر پرسيد:

 مي خواهين اسم منو بدونين؟ - 

 شوكا رنگ سبز عبور داشت.نگاه 

 اسمم حميده ، اگه همين جوري صدام كنين كلي هم خوشحال مي !شم - 

 حميد با استفاده از موقعيتي كه بدست آورده بود بسرعت پيش تاخت!

 راستي دعوت به منو سينما قبول مي كنينين؟ - 

 شوكا پاشيد آيا حوادث دارد خاطره تماشاي فيلم كارمن با كه احمد ديده بود كبودي تندي روي چهره

 تكرار مي شود؟

 متاسفم! - 

 اخمهاي حميد در هم رفت، خيلي از دخترها آرزوي چنين دعوتي را مي كشيدند. اما نمي خواست

 فرصتي را بدستش افتاده بود با لجبازي كودكانه اي خرابش كند. همينكه ميگذارد او با حرف بزنم

 غنيمته!

 كه باهاتون حرف بزنم.ولي اجازه ميدين  - 

 شوكا پرسيد:

 شغلتون چيه؟ مگه تحصيل نمي كنين؟ - 

 بعضي روزا ميرم بازار تو مغازه پدرم "تازه ديپلم گرفتم، شاي د برا ادامه تحصيل برم آلمان، فعال - 

 تبريزي هستيم. "تجارتخونه فرش داريم، ما اصال

 

١١٠ 

 شوكا يكه اي خورد.

 هجه ندارين!ل "ولي شما اصال - 

 آخه تو من تهرون متولد شدم، حاال هم خيلي خوشحالم كه دارم تو شهري مثل تهرون زندگي ميكنم، - 

 ميدوني ن چرا؟

 شوكا پرسيد:

 ؟ چرا - 
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 اهل تعارف و اينجور حرفها نيستم ولي از "چون توي اين شهر شما را پيدا كردم، باور كنين اصال - 

 گه هيچ چيز ديگه اي نمي بينم و نمي خوام ببينم. زندگيم شده شما، نفسروزي كه شما رو ديدم دي

 كشيدنم شده شما تحصيل و آينده ام شده شما....

 شوكا دل ش مي خواست او هم مي توانست مثل اين پسر، خيلي و ساه رك اعتراف كند كه بله، منم

 يشود؟ اما فقط يك جمله گفت : منمفكر نكنم ولي مگر م "همينطور، خيلي تالش مي كنم كه بشما اصال

 از آشنايي با شما خوشحالم.. 

 پسرك مي ديد كه در رفتار و گفتار اين دخترك هيچ نوع جلفي و سبكسر ي كه خيلي از دختران براي

 جلب جنس نر بكار ميگيرند بچشم نمي آيد. ولي در همان آرامش و سكون، از تمامي پيكره متناسبش

 بر بادده و نوعي كشش داغ جسماني مي تراويد. جاذبه اي از كه هر نوع خودستائي ونوعي جاذبه بنياد 

 الفزني نمايشي خالي بود حاال اين دختر به حميد اجازه د اده بود كه رابطه اش با را س عليكي در داخل

 زاويه اياتوبوس ادامه دهد. حقيقت اين بود كه خود شوكا از هم ايجاد رابطه اي نزديك مي ترسيد از. 

 ديگر، از عشق مي ترسيد.صابون عشق يكبار به جامه اش خورده بود و مي دانست رهايي از عشق چيزي

 شبيه جان دادن است. هر بار كه پسرك را مي ديد نفسش تنگ مي شد، مثل آدمهاي آسمي ، اكسيژن

 مانع از -از ديد شوكا الاقل  -كم مي آورد، اما در وجود اين پسر جذاب و زيبا رو، جنبه هاي منفي  

 نزديك به و سن سال را او داشت، تجربه ثابت كرده بود كه "نزديكي بيشترش او به ميشد. پسر تقريبا

 عشقهائي از اين دست بيشت از ر دايره عقل و منطق است، خانه بزرگترين عشقها به ويرانه اي بدل مي

 پيداست كه بسيار ثروتمندند او و دختريستشود، از ظاهر پسر و خانه اي كه در آن زندگي مي كند 

 

١١١ 

 تنها با كه حقوق ماهيانه اش زندگي متوسطي دارد و نمي تواند تنگ خانواده پسر را خرد كند معموالگ

 چنان خانواده هائي به دختري كه شغل متوسطي دارد و دور از خانه و خانواده زندگي مي كند چندان

 بزودي پدر و مادرش "نه حميد، درست روبروي خانه اوست و مطمئنابهايي نمي دهند از. طرفي خا

 متوجه دلدادگي حميد به دختري مي شوند ه در يك خانه متعلق به يك يهودي، اتاقي دراجاره دارد و

 آن وقت پسرشان از را ادامه رفت و آمد او با باز مي دارند، شوكا الاقل اين تجربه را دريافته بود كه 

 ي و اعتقادي پدر و مادها با جوانانشان از زمين تا آسمان است.فاصله فكر

 شوكا فوت و فن گريز را حاال خيلي خوب مي دانست. پيش از آنكه جوانك دست بياندازد و قلبش از را

 سينه درآورد و مال خودش سازد بايد تغيير مكان بدهد.

 ي خود زندگي مي كنند و بهمين دليل همدختران مشرق زمين بيشتر با احساسات و خام نميه ماليخوليا

 خيلي ناگهاني بر را دنيا خود تنگ مي سازند.

 شوكا بسرعت دست به كار تعويض خانه اش . شد يك بنگاه معامالت ملكي او به خبر داد كه در خيابان

 واگذار ، سپه خيابان وزيري در خانه اي متعلق به يك زرتشي يك اتاق مستقل با سرويس كامل به اجاره 

 مي كنند. در بخش اصلي خانه نيز يك خانواده آرام و بي و سر صداي ارمني نشسته اند. گوئي سنوشت، 

 بخشي از زندگي شوكا با را قوم ارمني هماهنگ كرده بود. صاحب بنگاه او هب گفت كه صاحبخانه اجازه
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 تمام است. ملكش به را اين خانواده ارمني سپرده و اگر آنها را تو بپذيرند كار

 وقتي شوكا باتفاق مدير بنگاه وارد خانه شدند، خانم خانه و دو دخترش فرياد كشان اورا بغل زندند.

 ماري تو كجايي؟ را دنيا ببين چه كوچكه ... - 

 خانم خانه، آرمن و دو دخترش آشيك و كناريك، وقتي او در مدرسه دانش بندر پهلوي درس ميخواند

 لي آنها زودتر از شوكا به تهران مهاجرت كردند.او با آشنا بوند و 

 آرمن با اندام بلند و كشيده ، چانه اي تيز و چشماني آبي رنگ سراپا مهرباني بود و شوكا را چنان در

 بغلش مي فشرد كه انگار دختر ديگرش را يافته است. دخترها ماري گرفته به را او و داخل اتاقشان مي

 بردند.

 مين جا پيش ما بمون!...خدا ه -را تو  

 

١١٣ 

 آرمن به مدير بنگاه گفت : معامله تمومه!

 شوكا سپيده دم روز جمعه، پيش از آنكه حميد از خواب بيدار شود اثاثيه اش را بست و يكسر به خيابان

 ارمني نشين بود. "وزيري رفت. اين خيابان در آنروزها تقريبا

 آرمن! بچه ! ها من اومدم. - 

 11فصل 

 شوكا فارغ از هر نگاه كنجكاو و آزاردهنده و اي بيم از اينكه يكروز خانواده حميد ، روي زندگي او ذره

 بين بگذارند و آرامشش را بهم بزنند، زندگي تازه را اي در كنار آرمن مهربان و دو دخترش در خيابا ن

 ان طي مي كرد و شوكا با روحيه شادوزيري آغاز كرده بود . بهار آخرين روزهاي حياتش را افتان و خيز

 جواني و افكار ناشناحته اي كه هميشه در سينه جوانان ، بدون هيچ دليلي موج مي اندازد زندگي با را همه

 سنگ اندازيهايش با نوك از پا سر راهش كنار مي و زد بعد از پشت گ سر ذاشتن عشق احمد ، حاال

 ر هجده ساله به سن خود مناسب مي يافت ما. اسب خودمانسبكبال و سبك روح جهان را براي يك دخت

 را مي تازيم ، زندگي نيز اسبهاي خودش به را ميدان مسابقه مي آورد، بگو بتاز تا بتازيم!... اگر خورشيد 

 نبود كه مادرانه و تر خشكش كند آرمن را در كنارش دا شت او از كه چون دو دختر ديگرش حفاظت

 آن دسته زناني بود كه انگار طبيعت را او فقط و فقط براي ايفاي نقش مادري آفريدهمي كرد. آرمن از  

 است. براي او همة دختران و پسران فرزندانش بودند و حاضر بود هستي اش را براي آنان فدا سازد.

 شوكا با مهرباني متقابلش حس فداكاري را در قلب آرمن تا آخرين مرزها پيش مي برد. شوكا در اين

 جمع صميمي گوهري هم در سينه داشت كه تنها خودش محل و جاي را آن مي دانست. اين گوهر

 ارزشمند و دوست داشتني ، گوهر عشق حميد بود كه سينه اش را گرم و زنده و ، پر خون مي ساخت.

 يدحميد از غيبت ناگهاني شوكا چنان آشفته و نگران شد بر كه خالف رسم و رسوم اجتماعي، وقتي د

 شوكا ازخانه بيرون نيامد تا سركارش برود، در خانه ! ر . زد همسايه جلو درآمد. حميد پرسيد : 

 

١١٤ 
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 معذرت مي خوام ! از من قنادي آناتول فرانس مزاحم شدم ، امروز خانم شوكا سركارشون نيومدن ما ، - 

 نگران شديم .

 همسايه با بيحوصلگي جوا بش : داد

 كشي كردن و رفتن... ايشون اسباب - 

 و را در محكم به روي حميد بست و حميد، مثل اينكه كسي از پشت را او سر بداخل استخر آب پرتاب 

 كرده باشد، گيج و منگ ايستاده بود. يعني كبوتر قشنگ پر من و زد رفت؟ حاال من توي اين شهر

 د در سرپنجه ياس عاشقانه مي افتاد وبزرگ چگونه پرنده را ام بيابم؟... حميد از جواناني بود كه زو

 همچون ميوه هاي رسيده له ، مي و شد شهد و رنگش از البالي انگشتانش مي چكيد! همچنانكه در شور

 و شيدائي عشق ، هيچ پديده اي جز خود عشق نمي ديد. بسرعت يك تاكسي صدا و زد خودش به را 

 زار جور نذر و نياز مي كرد كه پرنده فراري اش راكافه قنادي آناتول فرانس رسانيد و در همانحال ه

 پشت ويترين هاي قنادي ببيند كه مثل هميشه فضاي كافه از را جهچه هاي شاد وشيرينش گرم و

 خواستني مي سازد. آرزوي حميد خيلي زود به حقيقت پيوست ، شوكا را ديد كه ازچشمان زيبايش اشعه

 د. شيرين و دلربا و افسونگر! نرم و آرام قدم برمي داشت ،اي به گرمي آ فتاب به هر سو مي افكن

 انگاركه هميشه چند سانتي متري باالتر از زمين در حركت بود. حميد به خود جرات و داد يك راست به

 سوي شوكا رفت...

 سالم! _

 آه حميد توئي! _

 ! بله ولي شما منو خيلي ترسوندين!... _

 شوكا لبخندي و زد گفت :

 بعد از پايان كارم با هم حرف مي زنيم... _

 

١١٥ 

 حميد متوجه شد از كه و حد مرز خود تجاوز كرده است مدير كافه قنادي گوشش را تيز كرده بود.

 شوكا براي رفع هرگونه سوء تفاهمي گفت:

 پس شما كافه گالسه ميل مي كنيد؟ بنشينيد ، براتون مي آرن! _

******* 

 ش را سركشيد و رفت اما حاال خيالش راحت شده بود ، پرنده سرجايش بود و غير ازحميدكافه گالسه ا

 اين او با ، مهر بانتر از هميشه سخن گفته بود .

 ساعت نه شب، شوكا ازكافه قنادي بيرون آمد. يك كت ساده خاكستري رنگ روي پيرا هنش پوشيده

 حميد شانه به شانه اش راه افتاد!...بود . هنوز چند قدمي ازكافه قنادي دور نشده بود كه 

 شما خيلي بي انصافين! _

 آه شمائين !... _

 حميد، به عادت همه جوانان عاشق پيشه، چهره اي ناراضي داشت.
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 يعني همسايگي با من آنقدر بد بود كه بي خبر به پا فرارگذاشتي؟ _

 ارد كامال به هيجان آمده بود...شوكا از اينكه مي ديد زندگي او چقدر براي اين جوان اهميت د 

 شما هرگز مستاجر بودي؟ _

 چطور مگر؟_

 خوب مستاجري مفهوم ديگرش موقتي زندگي كردن است! مستاجر همه چيزش موقتي است، حتي تو _

 خريد يك يخچال هم وامي ماند كه اگر صاحبخانه جوا بش كرد ، اين يخچال از در خانه جديدي كه

 ل مي شود يا نه؟ حميد سري به عنوان موافقت تكان اما داد دلش مي خواست ايناجاره مي كند، داخ

 بحث را ختم كند.

 

١١٦ 

 شوكا !... مي دوني فردا امتحان رانندگي دارم؟ _

 خداي من! برات دعا مي كنم قبول شي !... _

 متشكرم !_

 م كه مي خرم...جگري رنگ كروكي ديد« يه كرايسلر » ضمنا همينكه تصديقم رو گرفتم 

 خوب مباركه ...ا. _

 حميد انتظار داشت شوكا براي خريد اتومبيل اشرافي امريكائي اش مثل بسياري از دختران ، هياهو راه

 بيانداد و هورا بكشد اما اين دختر چقدر عادي برخورد كرد.

 ن اينطرف و آنطرف بري!دلم مي خواد از اين به بعد ديگه اتوبوس سوارنشي! فقط با )) كرايسلر (( م _

 شوكا رضايتش با را لبخندي كه دندان هاي سپيد و رديفش به را نمايش مي گذاشت نشان داد. حميد

 هم مثل هر عاشق صادقي تالش مي كرد تا درهاي دنياي رنگين زندگي اش را بروي شوكا بگشايد اما 

 بود. اوكاركردن با ، مر دم بودن نمي دانست كه شوكا هيچوقت هوس داشتن يك زندگي اشرافي نكرده

 ، خود زندگي خويشتن را ساختن ، حتي نشستن در صندلي هاي سفت و آهني اتوبوسها را نوعي فضيلت 

 زنده ماندن بحساب مي آورد. بيشتر عمرش با خانواده هاي ارمني گذرانده بود كه همه شان و زن مرد

 تمام كارهاي فني شهر بزرگي لمث تهران را قبضه از صبح تا شب كار مي كردند، اين قوم سخت جان 

 كرده بودند و تنها هنرشان همين كاركردن بود. زنانشان هم در خانه بيكار نبودند ، خياطي وگلدوزي و

 ساخت و عرضه انواع شيريني ها ... وشوكا هيچ چيز از آنها كم نداشت تازه از او چهار سالگي درخدمت

 هم در بدترين شرايط آموخته بود.زني سنگدل كاركردن را آن

 حميد نتوانست جلو نارضايتي اش را بگيرد...

 يعني اصال برات مهم نيست كه بدوني من همه اين كارها به رو خاطر تو مي كنم؟ _

 

١١٧ 

 شوكا براي اولين بار نگاهي از كه عشق مي درخشيد به چهره حميد اند اخت. پسرك خوشگلي بود و

 ذشت.نمي از شد اوگ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

1 6 7  

 

 دلت مي خواد بريم يه رستوران بنشينيم و چيزي بخوريم؟ _

 دهان حميد از خنده رضايت آميزي شكفته او. شد حاال براي اولين بار مي توانست روبروي شوكا بنشيند

 و چشم در چشم او بدوزد ته از و دل بگويد . دوستت دارم شوكا!... تو بي زندگي هرگز!.... 

 اله ، لبريز از احساسي عاشقانه ، دو توده مذاب آتشفشاني كه مي توانستند هردو هيجده و بيست س 

 آنچه مانع بهم رسيدنشان باشد ويران كنند. هر دو چشم در چشم، به غزل خوا ني هاي عاشقانه پرداخته

 بودند، هركالمشان غزلي بود شيرين و شكوفا... بخوانيم ! بخوانيم! آوازهاي عاشقي! مانند پدران و

 مادرانمان ، مانند هزاران نسل بر روي كره زمين!... حم يد فرصتي براي سخن گفتن و بيان شوريدگي

 هايش يافته بود او. تنها يك عاشق نبود ، مجنون بود، جنون عاشقي داشت. اين رگه ازجنون عاشقي اگر

 .به جان جواني بزند جز وصل و درهم ذوب شدن ، فنا شدن راه معالجه اي ندارد 

 حميد دستهايش را حائل تن كرد، بسمت شوكا خم و شد در حاليكه برقي خيه كننده از چشم هايش مي

 پريد گفت :

 شوكا! باوركن بدون تو مرگ هزار از بار زندگي بهتره! ... هرچي فكر مي كنم راه ديگري نمي بينم. _

 هرچه بخواهي مي كنم فقط بايد بمن قول بدي كه زن من بشي!...

 كا دختر رنج ها ومرارت ها براي دومين بار يك پيشنهاد مشابه ديگر مي شنيد... احمد هم همينشو

 جمله را مي گفت!... يكه خورد، سرش را پايين انداخت. نمي خواست حميد را هم مثل احمد از خود دور

 حميد را ميكند، صداي گرم و دلچسب ، چهره اندكي گوشتالود ولي جذاب ، حركات تند و هوشيارانه 

 پسنديد و ازهمه مهمتر از او مردان شيك پوش خوشش مي آمد و حميد او سرآمد شيك پوشان جوان

 تهران بود. البته به او گونه حميد جنون عاشقي نداشت اما بي حضور او هم زندگي لطفي نداشت،

 هنگام بود.دوستش مي داشت و دلش مي خواست اين جوان مال او باشد ولي پيشنهادش خيلي زود 

 

١١٨ 

 شوكا در برابر پيشنهاد حميد، با آن اعتمادي كه بخلق و خوي خود داشت ، خپلي آشكار و روشن گفت :

 حميد جان!... بگذار بيشتر همديگه رو بشناسيم!... _

 حميد با همان هول و شتاب كه خاصيت ذاتي اش بودگفت :

 اختيه؟ شناخت مال معامله گراست، يكي مي خواهدمقصودت چيه؟ فكر نمي كني عشق باالتر از هرشن _

 فرش بخرد از و شناسنامه فرش پر مي تا سد اول بداند از كدوم واليت اومده. چند رج خورده ، چند گره

 داره... ازاين جور چيزا، ولي عشق غير از خود عشق، هيچ چيز براي شناخت نداره!....

 داز مي كرد. اين پسر يكپارپه آ تش گداخته است!... اگر مراشوكا با احساسات مشابهي ، جوانك را بران

 تنها گير بياندازد در يك لحظه ذوبم مي كند! ... خدايا من مي ترسم!... حميد همچنان حرف مي زد...

 تا دو دختر و پسر همديگه را مي بينن، دوست مي دارن ، عاشق هم مي و شن دلشون مي خواد مال _

 ه لگن صد دست ما ايروني ها منو مي كشه!.هم باشن اين آفتاب 

 شوكا بگونه ديگري هم مي انديشيد! خوب دو نفر عاشق هم مي شوند، ازدواج مي كنند اما چگونه؟ خانه

 شان كجا ست؟ اثاثيه و لوازم زندگيشان ازكجا آ مي يد؟...
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 حميد همچنان يكنفس ادامه مي . داد

 يلي بزرگه! سه طبقه س ! خوب حاج يه آقا طبقه شو بما ميده! هرچهبا ما هم ازدواج مي كنيم، خونه ما خ 

 بخواهي تو اون خونه هست !. جهيزيه اي الزم نداري! زندگيمون از هر حيث تامينه !...

 درحاليكه حميد ، بسادگي و ظرف چند دقيقه همه مشكالت زندگي مشتركشان را بريد و دوخت و بتن

 طور فكر نمي كرد. خانواده حميد، طبعا يك خانواده ثروتمند و اشرافيخود و عروس كرد اما شوكا اين

 بود و نمي توانست دختري هك حاال فقط يك مادر در شيخ زاهد محله دارد و يك شغل دركافه قنادي

 آناتول فرانس، بدون حضور فاميلي بزرگ، جهيزيه اي مناسب و درخور شان و منزلت خانواده، تنها

 

١١٩ 

 تحت تاثير تمايالت 1110كه پسر بيست ساله شان عاشق او شده بپذيرد.گرچه فضاي سالبخاطر آن

 چپ گرايانه ، سرمايه دا ران را منفعل و پريشان كرده وكمتر سرمايه داري حاضر مي شد ثروت خود را

 آمد بنمايش بگذارد يا اشرافيتش به را رخ مردم بكشد اما وقتي پاي مصالح خانوادگي شان به ميان مي

 به هيچ وجه كوتاه نمي آمدند ... ظاهرا شكست نفسي مي كردند، خود از را نظر ظاهر فقير و زحمتكش 

 جا مي زدند، سرمايه داري و اشرافيت را مذموم و ناپسند مي دانستند اما در باطن، هيچ چيز تغيير نكرده 

 بود.

 د و حميد اين توصيه به را هيچ وجهبه همين دليل شوكا از حميد مي خواست كمي صبوري بخرج بده 

 نمي پذيرفت او ، يك جوان رومانتيك و ساده انگار بود و همه سشكالت را در عالم خيال و تخيل از سر

 راه برمي داشت به و همين جهت هم بخاطر اينكه شوكا را او دعوت به صبوري مي كرد چهره اش درهم 

 دركف دستش گذاشته اند و بايد بسرعت آنرا بجائي پرترفته و ناراحت بود. گوئي ميله اي گداخته 

 كند. هر لحظه و هر ثانيه از كه عمر عشقشان مي گذشت حرارت وگرماي عشق حميد، صد برابر افزون

 مي . شد شوكا همچنان عاشقي هاي حميد را مي ديد، و شگفت زده هرم كلمات و جمالت عاشقانه اش را 

 خوشش مي آمد ولي بازهم مي ترسيد. ترسش از حميد نبود، ترسش روي و تن بدن خود حس مي كرد،

 از زندگي خودش بود.گذشته هايش، خانواده اش در روستا كه گرچه و ضع مالي خوبي داشتند اما 

 سرمايه داري شهري ، براي زندگي روستائي، هيچ فضيلتي قائل نبود با و زدن يك برچسب دهاتي آنها

 بعد از آن فرار پر دردسر از خانه خورشيد ممكنست او هم ديگر نپذيردش!... را تحقير مي كرد. تازه 

 حميد هر روز عاشقانه و تر شوريده تر مي شد. چشمانش، اب چرخشهاي تند و پلك زدنهاي اضافي ،

 جنون عاشقي را بنمايش مي گذاشت و مرتبا پيشنهاد ازدواجش را تكرار مي كرد و شوكا هم مصرانه به

 نشست.عقب مي 

 حميد! توچه مي دوني من كي هستم؟ ازكجا اومدم؟ پدر و مادر و فاميلم چكاره ؟ ان_

 حميد بر پا زمين مي كوبيد با و خشم و خروش پاسخش مي : داد

 

١٣١ 

 برا من اينجور چيزها مهم نيس!... من مثل اروپاثيها فكر مي كنم ، دختر و پسري همديگه رو مي _
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 ي مي كنن! مگه من مي خوام با پدر و مادر تو عروسي كنم؟پسندن با و هم زندگ

 حميد جان! اين عقيده توس! خيلي هم محترمه و برا من هم خيلي جالبه ولي پدر و مادرت چي؟ تا_

 اونجا كه من ميدونم پدر و مادرها به فاميل عروسشون خيلي بيشتر از خود عروس اهميت مي دن!... شما

 ن ما اما فاميل ها بايد همديگر را سبك، سنگين كنيم.بچه ها برين زندگي كني

 حميد زير بار نمي رفت را او متهم مي كرد كه دوستش ندارد، مثل او عاشق نيست ، قدر عشق را نمي

 داند... و شوكا با خودش مي جنگيد. جوان بود ، دوستي و عشق و شوهر مي خواست ، چه عيبي دارد كه

 شبخت روزگار، شوهري و بچه اي داشته باشد. عروس و داماد هجده واو هم مثل همه دختران خو 

 بيست ساله خوشگل و ماماني براستي ظريف و زيبا و شكستني!

 وقتي دوتائي در خيابان قدم مي زدند، درست مثل عروسكهاي پشت ويترين بودئد، با زيباترين ومدرن

 ني تا سر پايشان را مي پوشاند...ترين لباس ها ... افسونگر و آتشپاره ، بخار معطر جوا

 حميد درست شبيه يك كاميون سنگين، يك بولدوزر، جاده عشقشان را مي كوبيد و پيش مي آمد. هر

 روز از روز پيش، شيداتر و مجنون تر، بنظر مي رسيد كه اگر دماوند هم سد راه عشقش شود زير

 رابر چنين قدرت سهمگيني هر روز بيشتربولدوزرش خواهد انداخت له و اش خواهد كرد و شوكا در ب

 پا از مي افتاد... يكشب حميد آنقدر را او تحت فشار گذاشت كه شوكا تحملش تمام شد،گريه كنان به 

 خانه برگشت و خودش ار يكسره در آغوش آرمن انداخت و. چنان ته از دل زار مي زد كه آرمن

 وحشتزده را او محكم به سينه اش فشرد...

 رم! چه كسي را تو اذيت كرده؟ همين االن مي رم كالنتري ازش شكايت مي كنم. مملكت قانوندخت _

 داره!...

 شوكا چشمهاي اشك آلودش به را چشمان متعجب آرمن دوخت...

 

١٣٠ 

 خو دم آرمن! خودم خودمو اذيت مي كنم!... بروكالنتري بگو پاسبان بفرسنتن منو دستگيركنن!... آخه _

 اينقدر بدبختم؟...من چرا  

 آرمن با صميميت مادرانه اش، سرشوكا به را سينه اش چسباند... موهاي بلند و مشكي شوكا را نوازش

 داد. دختران آرمن از و سر صداي گريه شوكا از اتاقشان بي رون دويدند...

 چي شده آرمن!... _

 نمي دونم!... _

 ر اشك مي ريزه؟زود برو دستمال بيار!. مگه نمي بيني چه جو _

 بعد از گذشت دقايقي شوكا بحرف آمد:

 راستش يه پسر خيلي خوب كه دوستش دارم به من مي گه بايد با من ازدواج كني! _

 آرمن و دو دخترش با شادي آشكاري گفتند.

 خوب تبريك !... پس گريه خوشحاليه!... - 

 آرمن،گريه بدبختيه!... -نه  
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 نه پرسيد .آرمن با لهجه مخصوص ارام

 نمي دونم چي داري ميگي؟ سردرنمي آرم يه از ، طرف ميگي پسره خوبه و دوستش داري، از طرف

 ديگه ميگي بدبختيه! منكه سر در نمي آرم!

 شوكا فهميد كه بايد آنها از را اشتباه ب يرون بياورد.

 اباش تاجر فرشه!....پسره خيلي هم خوبه! خيلي هم خوشگل و خوش تيپه، زندگيشون هم خوبه ، ب _

 بيشتر فرشاشونو به آلمان صادر مي كنن!.... دخترها كه دست كمي از مادر شان نداشتند،گفتند.

 همه اينها كه گفتي خيلي . خوبه!.... چرا معطلي؟ چرا گريه مي كني؟ _

 شوكا اشكش را گرفت و نفسي تازه كرد.

 

١٣١ 

 خانم جون كه يادتونه تو بندر پهلوي چه بالثي سرم مي آورد، شما بهتر مي دونين كه من چقدر تنهام... _

 تازگيها مادرمو پيدا كردم ولي چه فايده ما ، همديگه رو اصال نمي شناسيم . راستش از دستش فراركردم

 برگشتم تهرون ، اونا يه تو روستا زندگي مي كنن و درست و حسابي روستائي ان، چطور پدر و مادر

 يشن يه دختر روستاثي برا پسرشون بگيرن؟ قصه دختر چوپان و پسر پادشاه ،پولداري حاضر م

 دروغه!... دختر چوپان، هيچوقت نميتونه زن پسر پادشاد بشه!...

 آرمن با صداي پر صالبتي گفت :

 دخترم! ازچه نگراني؟ من مادرت، بچه هام خواهرت ، قوم و خويشت ، ماروس و كناريك و رايا هم كه_

 بيان خونه من خواستگاري، خيلي هم دلشون بخواد عروس خوشگل و ملوسي مث تو داشتهداري، 

 باشن!... از هر انگشت دختر يه ما هنر مي باره! مدير يه كافه قنادي بزرگه ، روپاش واساده. اينجور

 و دخترا شخصيت دارن، اونا هست ن كه مي تونن يه زندگي رو اداره كنن. زود! زود پاشو ، برو دست

 صورتو بشور! مي خواهيم جشن بگيريم...

 وقتي شوكا از جابلند تا شد و سر صورتش را بشويد آرمن را او متوقف كرد.

 من خودم پسره را مي خوام باهاش حرف بزنم ! همه حقيقتو بهش مي گم، خشت يه زندگي زناشويي _

 باي از د اول درست و محكم رو هم چيده بشه!...

 خونه، بقيه ش با !منبگو پسره بياد 

********** 

 ساعت نه شب حميد زنگ در خانه شوكا را بصدا درآورد.كت و شلوار خوش دوخت ايتاليائي اش را

 پوشيده و كراوات سرخرنگي به يقه آرويش زده بود. آرمن او به خير مقدم گفت و يكراست هب را او

 خترها نشسته بود ولي از شدت هيجان و انتظاراتاق پذيرائي برد. طبق توصيه آرمن ، شوكا در اتاق د

 ضرب آهنگ تند قلبش داشت پا از را او مي انداخت. آرمن، بعد از تعار فات مرسوم ،خيلي ساده و

 روشن از ماجراي زندگي شوكا سخن گفت، از پدرش كه در جواني مرده از و مادرش كه شو هر مي كند

 

١٣٣ 
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 هاي سختي را مي گذراند و بعد فرار از چنگ نامادري، زندگي درو شوكا كه زير دست زن پدر، سال 

 خانواده هاي ارمني،كار شرافتمندانه شوكا براي اداره زندگي و سرانجام حس و حال قشنگ دختري كه

 او عاشقانه دوستش دارد. 

 ط روحي ،يادت باشد با تو كه دختري مي خواهي زندگي كني كه در روستا بدنيا آمده، در بدترين شراي

 آزار و اذيت شده پا از اما نيفتاده ، فردا نگوئي كه ندانسته با دختري روستائي ازدواج كردم.. هرسئوالي

 داري بكن، بعد برو با و فكر باز گرد.

 حميد چشمهايش از شنيدن وقايع و ماجراهاي زندگي شوكا گرد شده بود. پس اين دختر ش يك پوش

 شهور نادري، و نور اميد آناتول فرانس، از به ده شهر آمده بود؟ پدر وتهراني، مدير كافه قنادي م

 مادرش دهاتي هستند؟

 آهنگ صداي آرمن برايش خوش آيند بود.

 شوكا در تهرون توي خانواده هاي ارمني زندگي كرده ، راستشو بخواي ما ارامنه را او مثل بچه مون _

 بي داره ! ماروس ،كناريك ، رايا ومن! بجاي يك مادربزرگش كرديم ، سه چهار تا مادر درست و حسا

 زن چهار تا مادر زن داري ، مثل شير كنارش ايستاديم تا ، وقتي هم شوهر نكده اينجا پيش من زندگي 

 مي كنه حاال چي مي گي؟... 

 جوانها در اين سن و سال بيشتر ايده آليست و خيال پردازند. پر شور پر ، انرژي ، روح و تن و

 اشتهايشان سيري ناپذير است، همه نعمات اين جهاني را يكجا و يك نفس مي بلعند. اما حميد بيش از

 اينها مي خواست. عاشقي سيري ناپذير بود ، همه وجودش ،عزيزانش شوكا را مي طلبيد، اگر شوكا از

 بدن نرم و گرم و بسيارزير بوته هم عمل آمده بود برايش فرق نمي كرد، او اين د ختر جوان با آن و تن 

 زيبا را مي خواست به و كمتر از آن هم رضايت نمي .داد

 

١٣٤ 

 خانم آرمن ! من شوكا با را همه حرفهائي كه شما گفتين مي خوام! خيلي بي پرده مي گم! من عاشق _

 شوكام و مرگ بر زندگي بي شوكا رو ترجيح مي دم!...

 ل جوانان را خوب مي دانست.آرمن هم روزگاري جوان و دبو حس و حا

 در مورد شما هيچ شك و شبه اي نيس! ولي بايد با پدر و مادرتون حرف بزني. اگه اونا هم موافق _

 بودن ، من دخترمو با بهترين شرايط به شما مي تا! دم پدر و مادرتون موافقت نكنند شوكا به را شما نمي

 .دم

 شده بود كه نقش پدر و مادر و فاميلش را اصال به حسابحميد آنقدر غرق در بهاران عاشق انه اش 

 نياورده بود اما هر طرح و برنامه اي در عمل خودش را باز ميكند و مشكالت به را نمايش مي گذارد.

 عشق از اين محاسبه در امان نيست.

 پس خانم آرمن به! من ده روز وقت بدين!... _

 آرمن مقتدرانه او با اتمام حجت ك .رد

 بسيار خوب! فقط ده روز، اگه موفق نشدي پدر و مادرت به رو اين ازدواج راضي كني ازت مي خوام _
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 كه ديگه هرگز سر راه دخترم سبز نشي! دخترم به اندازه كافي از اين زندگي كشيده ديگه بسشه! 

 حميد خواهش ديگري داشت.

 مي تونم عكسي از دخترتون داشته باشم؟ _

 مقصود؟ _

 خو به ام پدر و مادرم نشونش بدم! اگه عكسشو ببينن با من راه ميان. مي _

 در اين لحظه بود كه آرمن شوكا را صدا :زد 

 ما حرفامونو با هم زديم! حميد خان ده روز وقت خواسته با تا پدر و مادرش حرف بزند. حاال برو اون _

 عكس جديدي كه انداختي بيار.

 

١٣٥ 

 :بعد به رو حميد كرد

 اين عكس با اطمينوني كه بهت مي كنم پيشت امانته! بعد از ده روز اونو برمي گردوني!... _

****** 

 در هشتمين روز از مهلت ده روز ، هنوز هم هيچ خبري از حميد نبود. حميد كه يك لحظه طاقت دوري 

 رگير يك مبارزه اعصاباز شوكا را نداشت ، دود شده به و هوا رفته بود. شوكا مي دانست كه حميد د 

 شكن است. پدر و مادرهاي تبريزي از آهن محكم ترند و نرم شده آنها، تا مرز محال هم پيش مي رود.

 همه سوالهاي شوكا دور اين محور مي چرخيد. آيا براي دختر روستا زاده ، در كلوپ اشراف جائي

 تهران گذاشته بود و شهر حالتنيست؟ دم غروب بود ، تابستان فشار سنگين خود بر را دوشهاي 

 خفقان داشت. يك سرگرد ارتشي عرق ريزان وادر كافه قنادي اناتول فرانس به. شد سرعت كالهش را

 برداشت با و دستمال عرق پيشاني اش را گرفت و بعد يكراست به سراغ شوكا رفت. شوكا فكر كرد كه

 يك مشتري است اما افسر خودش را معرفي كرد.

 رد قادري ، دوست حميدم!...من سرگ _

 و تن بدن شوكا در سموم سرد يك خبر ، بد بي حس و حال روي صندلي افتاد... 

 موضوع چيه جناب سرگرد؟ _

 من اومدم بگم چرا نمي رين احوال پرسي حميد؟... اون تو بيمارستان خوابيده... _

 قلب در سينه شوكا و باال پايين مي پريد.

 مده؟چه بالئي سرش او _

 حميد به خاطر با شما ترياك دست به خودكشي زده اما نجاتش داديم حاال هم بيمارستانه!... _

 دانه هاي عرق سرد روي پيشاني شوكا راه افتاد. يكي از گارسون ها برايش شربت قند درست كرد.

 شايد فشار خونتون افتاده پايين ! عالجش آب و قنده!... _

 

١٣٦ 

 تر هيجده ساله كه معناي فشار خون نمي فهمه ! فشار خون مال پير و پاتال هاست!...سرگرد خنديد. دخ
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 اين حالتي كه من مي بينم فشار عشقه!...

 خواهش مي كنم جناب سرگرد موضوع از چه قراره؟ _

 سرگرد سيگاري آتش و زد در حالي كه دودش به را طرز زيبايي حلقه حلقه از دهان خارج مي كرد

 گفت :

 اين هفت ، هشت روزه حميد حسابي با مادر و خواهرش در گير بود. اونا يك لنگه پا ايستاده و مي _

 گفتن نه !... ما چه جوري دست يه دختر دهاتي بدون فاميل و كس و كار رو بگيريم و بياريم خونه ، حاج

 آقا چي ميگه!... فراموشش كن!... 

 طره قطره از كاسه چشمش بيرون مي افتاد...تمامي پيكره شوكا به اشك تبديل شده و ق

 سرگرد نگا از هي سر حيرت به چهره شوكا انداخت نه. بابا اينها واقعا عاشق و معشوقند! خدا آخر و

 عاقبتشان به را خير كند.

 وقتي حميد به مخالفت جدي روبرو مي شه، نمي دونم از كجا ترياك پيدا مي كنه و مي خواره و مي _

 . شايد از شانس شما بود كه تصادفا خواهرش ميره تو اتاق و مي بينه از دهن حميد كف بيرونخوابه!..

 مي ، زنه فورا اونو به بيمارستان رازي منتقل مي كنن!... 

 شوكا بر خالف تمام آداب و رسوم ، بي انكه خودش بفهمد دست سرگرد را گرفته و ملتمسانه مي

 پرسيد:

 ؟ خطر ازش گذشته؟...را تو خوا حالش چطوره _

 بله! ولي تازه اول ماجراست. دو سه روز ي حميد تو بيمارستانه و بعد برمي گرده خونه و دعوا دوباره _

 شروع مي شه!... من مادر حميد رو خوب مي شناسم، به اين زودي ها به تن قضا نمي ده!...

 

١٣٧ 

 ن نمي توانست به ديدينش برود. گرچه حميدشوكا با توجه به حضور مادر و خواهر حميد در بيمارستا

 دو روز بعد از بيمارستان بيرون آمد و همانطور كه سرگرد حدس مي زد مادر و خواهران همچنان در 

 مخالفت با ازدواج حميد با شوكا پابرجا بودند.

 درست يك هفته بعد دوباره و سر كله سرگرد در كافه قنادي ظاهر شد...

 از من اين ماموريتي كه انجام مي دم ناراضي ام اما حميد دلش مي خواد از شما همه مي بخشين خانم! _

 چيز باخبر بشين!... روز سوم بعر از بازگشت به خانه و بعد از كلي و داد فرياد و التماس و مخالفت

 هقرص و محكم مادر ، حميد دوباره دست به خودكشي زد ولي مثل اينكه باز هم شانس با شما بود ك

 متوجه موضوع شدند و زود به را او بيمارستان بردند.

 را تو خدا بگين حالش چ طوره؟... _

 خوشبختانه از دومين چاله اي هم كه براي خودش كنده بود بيرونش كشيديم و برديمش خونه!... _

 را خدا شكر!... _

 صبر كنين هنوز ماجرا تموم نشده... _

 و پيشاني بلند سرگرد نگاهي انداخت كه مرتبا از دانه هاي عرق پر شوكا وحشت زده به چهره خونسرد
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 و خالي مي .شد 

 جحا آقا وقتي از حجره مي آد خونه و مي بينه حال حميد جور نيس از خانم مي پرسه اين حميد چه _

 مي مرگشه كه مرتبا ره مي بيمارستان و مي آد؟... خواهرش از ترس همه قضيه را براي حاج آقا تعريف

 و كنه حاج آقا ميگه خوب بريد دختره را ببينين شايد هم مناسب باشه. پيش پيش كه نمي هش قضاوت 

 كرد. البد دختره چيزي داره كه حميد به خاطرش ديوونگي مي كنه...

 شوكا با چشمان حيرت زده به سرگرد نگاه مي كرد.

 خوب؟ _

 

١٣٨ 

 ر و خواهر بزرگ حميد بيان منزل شما... حميد پيغام دادهخوب كه شما باشين، قراره شب جمعه، ماد _

 كه همه چيز مرتب باشه كه بهانه به اي دستشون نيفته!... 

 پس خود حميد چي؟ _

 اون خيلي ضعيف شده، شايد تا هم آن شب حالش خوب بشه و بياد. _

 او اين روي سكه زندگي سرگرد رفت ولي شوكا كالفه و خوشحال ، دو حالت متضاد را تجربه مي كرد...

 را نديده بود. 

 فصل پانزدهم

 شوكا تمام شبي كه قرار بود فردايش، مادر و خواهر حميد به خانه آرمن بيايند در بستر غلتيد. يكجور

 تشويش و نگراني خالصي ناپذير، مثل يك موش سمج را او مي جويد و آزارش مي داد. آيا مادر و

 زدواج و او حميد مخالفت ورزيده بودند، مي آمدند كه بگويند دست از سرخواهر حميد كه آنهمه با ا

 پسرمان بردار و راحتش بگذار يا مي خواهند را او محكم بزنند سره از را ناسره تشخيص بدهند.

 تمام روز نيز با اينكه سرش گرم كار بود دلش سرگرم شورش و عذاب و دلواپس! اين دو حوجود مي

 ندگي آينده اش را رقم بزنند.واقعه به ه اي آنها مربوط نبود و بنوعي هم مربوط ميآمدند تا مسير ز

 . شد شب جمعه مادر و خواهر حميد در خانه آرمن را زدند...

 آرمن ، آراسته و پاكيزه، از مادر و خواهر حميد استقبال كرد. پشت سرش شوكا در شيك ترين لباسش،

 و نارنجي و دامني سپيد.تشويش و اضطراب چهره اش به را يك دوپيس، بلوز مشكي باخطوط قرمز

 علت آماده باش مداوم، ارغوانيكرده و زيباتر جلوه اش مي .داد

 خوا هر بزرگتر حميد، به گونه دختران تبريزي، آرايشي كمرنگ داشت و روسري كوتاهي بر روي

 يار سپيد ، موهائي روشن، چهره ايموهابسته بود. مادر حميد چادر بسر داشت، قامتي متوسط، پوستي بس

 گوشت آلود و سينه اي پهن و عريض، را او زني صاحب قدرت جلوه مي داد با. نگاهي كه بي شباهت به

 نگاه جستجوگر كاراگان نبود خانه و ساكنينش را زير گردش چشمان خود گرفته بود. دو سه بار، بي

 ن وزن مي كند، شوكا را زيرو رو كرد. حرفهايآنكه پنهان كند كه دارد عروسش را در ترازوي ذه

 معمولي و بخش عمده اش به عادت هميشگي ايرانيها، و گله شكايت از روزگار و بيماريها بود. مادر و 
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١٣٩ 

 دختر طوري بهم فشرده نشسته بودند كه اگر از پشت سر نگاهشان ميكردي به دوقلوهاي بهم چسبيده

 در كارشان نبود، سخت و دل سخت پسند نشان مي دادند و طوري وانمود شباهت داشتند. هيچ مدارائي

 از "ميكردند كه اگر حميد و خودكشي هاي مكررش نبود قدم به آن خانه نمي گذاشت . ند مادر مخصوصا

 نوشيدن چاي به هم خاطر منكرات ديني خودداري ورزيد از. نظر آن زن،زندگي شوكا در خانواده هاي

 تقادات خاص زمانه خودش، جاي حرف و ايراد داشت، روشنفكريهاي مذهبي مانند امروزارمني، با اع

 خريدار نداشت اما زندگي شوكا نشان مي داد از او كه يك قله رفيه و بلند به جامعه بشري نگاه مي كند،

 نهاعتقادش به خداوند كه مبدا و مقصد همه مذاهب توحيدي است از را او هر گونه تعصب خام دستا

 روزگار دور نگه ميداشت. اما خانم جان از گروه زنان اشراف منش بود كه در تمامي ابعاد زندگي، براي

 خود مقررات خاصي داشت و را آن الزم االجرا يم دانست براي او مساله اي بنام عشق نه تنها فاقد

 ين دليل پايبندي عاشقانهارزشهاي اخالقي و اجتماعي بود بلكه با نظر تحقير بر آن مي نگريست و بهم

 پسرش حميد به را شوكا، بحساب جادو جنبل مي گذاشت او. معتقد بو دكه حاج و آقا خودش بايد براي

 حميد دست و آستين باال مي كرد و ند دختري متناسب با شئونات خانوادگي برايش شيريني مي خوردند

 رفته و اگر آزاد انديشي شوهرش حاج آقا تبريزيو بهمين دليل آمدن به خانه خانم آرمن با را اراه پذي 

 در مساله انتخاب همسر نبود، قدم به آن خانه نمي گذاشت او و بعدها هرگز اين فشار و تهديدات پسر 

 ارشدش حميد و آزادانديشي حاچ به را آقا شوكا نبخشيد.

 داشت اين دختر از خانم جان دليل ديگري هم براي مخالفت با ازدواج پسرش با شوكا در آستين

 روستايي در شمال كشور به تهارن آمده، پدر و مادرش در دهات زندگي مي كنند، و دور از شان و مرتبه

 خانوادگي حاج آقا تبريزي است كه عروس دهات ي بخانه بياورد كه معلوم نيست چرا در شهري مثل

 ، او تنها و دور از فاميل و در يكتهران با آن همه حوادث خطرناك كه در كمين دختران جوان نشسته

 خانواده ارمني زندگي ميكند.

 البته اين موانع كه در مغز و انديشه خانم جان غير قابل تحمل بود براي دختر و پسر جواني مثل شوكا و

 به حساب نمي امد ما. عاشق و ديوانه هم هستيم، با تمام احساس و عالقه مي خواهيم با هم "حميد ، اصال

 دگي كنيم و شهد وجود را هم بدرون خودبكشيم و در برابر هيچ مانعي هم كوتاه نمي آئيم. بايدزن

 

١٤١ 

 توضيح داد كه خانم جان در اولين لحظه ورد به خانه خانم آرمن و تماشاي عروس آينده اشت دچار

 ر آن عصر وتكان سختي شد، چون تصور مي كرد با شكل و شمايلي دهاتي گونه روبرو مي شود كه د

 زمانه به علت دور افتادگيهاي روستاها از شهر هاي بزرگ، چندان هم خوش آيند نبود اما وقتي چشمش

 به شوكا افتاد نه را او دختري امل و دهاتي، بلكه عروس آينده اش را يك از ي شيكپوش ترين و خوشگل 

 گذاشته، تنها لباس و ظواهرترين دختران شهري ديد. طبيعت فرقي بين انسان روستائي و هشري ن

 شهري است كه اين تفاوت را بچشم مي كشد. نگاهش روي چهره و پيكره شوكا ميخكوب شده بود.

 شوكا خوشگل بود، كمر باريك ، باسن برجسته، سينه تازه به شكوفه نشست ه، رنگ و رو نشان از سالمت
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 اكيزه و بي نقص، جاي ايراد نبود اماكامل مي داد. سخن گفتنش حساب شده و شسته و رفته، كالمش پ

 از نظر مادر حميد، اين دختر گناهكار بود. گناهش ربودن پسر او از بود. خواهر حميد كمي مهربان تر 

 بنظر مي رسدي. بيشتر از حميد ميگفت و اينكه پسر ارش د حاچ آقا است و يكروز بايد صنعت فرش

 آ شود و دنباله كار پدرش را بگيرد.»ه زودتر زن بگيرد، امحاج را آقا بچرخاند و چه عيب دارد كه هرچ

 اينگونه سخن گفتن ها نوعي مجلس آرائي طرفين معامله ازدواج است و هنوز هم چنين است.

 حاال نوبت آرمن بود از كه دخترش حرف بزند. 

 ستش دارم، به حميدشوك ا دختر منه، شوكا را من نزاييدم اما مثل اين تا دو جوجه اي كه زائيدم دو - 

 جان هم گفته ام مادرش در روستاست. آنجا آب و ملكي دارن، ولي نه شوكا حاضره توي ده زندگي كنه

 نه و اونا حاضرن بيان تهرون. شوكا درس و تحصيلشو نيمه تمام گذاشته ولي در خياطي گ و لدوزي 

 ره خودم همه كار براش ميكنم.وآشپزي از هر انگشتش هزار هنر مي باره، اگه اين پيوند سر بگي

 مادر و خواهر حميد رفتند، بهانه اي دستشان نبود ته. دل راضي نبودند اما مي دانستند هر نوع مخالفتي - 

 حميد را دوباره به كام مرگ مي برد. دوبار از كام مرگ بيرونش كشيدند اام بار سوم از آيا چنين شانسي

 د و شكا را گردن گذاشتند فرداي همان روز حميد در حاليكه صدايبرخوردار مي شوند؟.... ازدواج حمي

 خوش آهنگ زنگوله از ها گلويش برمي خاست پيش شوكا آمد:

 عزيزم، نازنيم، حاج آقا مخالفت نكرده ، امروز هم خانم جان و خواهرم رفتن بازار زرگرها و گردن - 

 بند و انگشتر برات خريدن!

 

١٤٠ 

 ت، او تازه از دست ناماردي اش خانم جان نجات پيدا كرده است. نكند اين خانم جانشوكا بفكر فرو رف

 هم شبيه آن زن سنگدل با من رفتار كند؟ به اما خودش دلداري داد.... هر گردي گردو نيست، آخرين 

 ندجمعه پيش از عزاداري محرم و صفر، خانم جان و خواهر حميد دوباره به خانه آرمن آمدند و گردن ب

 به را گردن و انگشتري به را انگشت شوكا نشاندند ... انشاء ااهلل عروسي هم بعد از محرم صفر. 

 زندگي شوكا و حميدع پيچيده در شوالي رنگين عشق، يك لحظه دور از هم نمي گذشت، يكديگر را

 ها، بوسه خواه،چنان عاشقانه مي خواستند كه گاهي درد ناشي از عاشقي آزارشان مي داد. هر دو پراشت

 تن طلب اما قانون زمانه غير از آن مي گفت تا. پيش از خطبه عقد، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد، هيچ لبي 

 گرماي بوسه اي را نخواهد چشيد. در اين ميانه حميد براستي جنون عاشقي داشت، هرچه مي ديد،

 ي خواست را او. سوار بر اتومبيلهرچه توجه اش را جلب يم كرد، هرچه زيبا بود، فقط براي شوكا م

 كرايسلر كروكي اش مي كرد، كروكي را مي كشيد و مي گذاشت باد، ابريشم موهاي شوكا را ببازي

 بگيرد. دسته از اي موهايش را روي پيشاني بريزد و زيباترش مي كند...

 جريش، بالل وشبها تا دير وقت به گردش و چرخش در شهر مي گذراندند: سر پل تجريش، بوستان ت

 گردو و بستني، و نگاههاي مشتاق مردم كه آن عروسكهاي زيبا به را يكديگر نشان مي دادند. شوكا

 يكسره خواهران و برادران ارمني خود و را شبهاي كلوپ ارامنه از را خاطره برده بود. همه آن عزيزان،

 يا بلعيده بود و باز هم بيشتر ميهمه خاطره هايشان را حميد با امواج پي در پي عشقي به وسعت در
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 خواست. هيچ چيز، هيچ كس، هيچ منظره اي نبايد يك لحظه توجه عاشقانه از را تو من بگيرد!

 دو عاشق، در فضاي آن روز پايتخت كه آبستن حوادث سياسي بززگي بود، بي خيال براه خودشان ادامه 

 آنچه در مسيرشان مي گذشت مهم نبود، حس نمي مي دادند. زائران بارگ اه مقدسي بودند كه برايشان 

 كردند، بگذار جوانها در خيابانها در دعواي هفتاد و دو ملت بر و سر كول هم بزنند ما ، خرطومهاي

 به رگ و ريشه درخت زندگي فرو كرده و شهد جواني خود از را زندگي با مي "نازكمان را مستقيما

 ستانيم.

 

١٤١ 

 زندگي پيدا كرديم به دنياي سياست هم سري مي زنيم... يك نوجوان هفده و هيجده وقت ي آنقدر تجربه

 ساله از سياست بازيهاي مافياي پشت پرده چه مي داند!

 عشاق جوان بهر حادثه و هر اتفاقي بر كه سر راهشان سبز مي ته از شد، دل مي خنديدند و نمي دانستند

 ن گاه بيرون نمي جهد و بر راه آنها نمي بندد. حادثه بالي ناگهانيكه حادثه براي جوانها تنها از يك كمي 

 است از كه هر گوشه اي بر سر مي آورد. در يكي از شبها كه حميد و شوكا دوش بدوش هم در خيابان

 حشمت الدوله راه مي رفتند، دختري بر را راه آنها بست.

 يك و پيك كيه، ناقال، عجب تيكه اي تور كردي؟ايواي، شوكا، تو اينجا چه مي كني! اين پ آقا سر ش - 

 شوكا اين دختر را ميشناخت، دختر عموي ناتني اش بود. خانواده شان چند سال پيش از شمال به تهران

 كوچ كرده بودند و دخترها خيلي زود شهري شده بودند يا تقليد شهريها را مي كردند.

 ني اندك، شوكا در سفرش به شمال با آنها آشنا شده بود سه دختر بودند. همه دم بخت، با فاصله هاي س 

 با و شادي خاص جوانانه، نامزدش را معرفي كرد. 

 فاطي جون اين آقا نامزدمنه! - 

 و بعد فاطي به را حميد معرفي كرد. فاطي دختري هيجده ساله بود، چشم و دلش مي دويد، نگاهش در 

 كه شوكا احساس بدي كرد ولي بروي خود نياورد از او. همان لحظات اول چنان حميد را گاز گرفت

 فرداي همان روز، بهر بهانه اي سري به شوكا مي زد، روزي نبود به كه كافه قنادي آناتول فرانس نيايد و

 شبي نبود كه زوج جوان به را شام دعوت نكند... شوكا آن بدبيني اوليه را پشت سرنهاد، خوشحال از

 تهران قوم و خيشي دارد، حضورش را غنيمت مي شمرد. در يكي از گردشهاي شبانه،اينكه سرانجام در 

 شوكا متوجه اشاره گذرائي از جانب فاطي به حميد و شد حميد بمحض اينكه شوكا را بخانه آرمن رساند،

 برخالف همه شبها كه مدتي هم درخانهبا شوكا بخنده و شوخي و عشقبازي مي نشست خداحافظي كرد و

 ت. شوكا اين اش را اره نوعي تصادف و خطاي باصره بحساب آورد اما فردا حميد او به گفت:رف

 شوكا مي دوني ديشب چي شد؟ - 

 چي شد؟ -، نه  

 فاطي به من اشاره اي زد، فكر كردم كاري با من داره، رفتم ديدم سر چهارراه منتظرمه! - 

 

١٤٣ 
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 عجب، باهات چكار داشت؟ - - 

 احمق، اول كلي پشت سرت منبر رفت، بدو بيراه گفت كه چي چي اين دختره رو ميخواي؟دختره  - 

 مادرش ماهيگير بوده، اين دختره زير دست نامادري هزار جازده، معلوم نيس چه بالهائي سر خودش

 اك،آورده، تازگيها مادرشو پيدا كرده اما نتونسته و يار غاراش را ترك بكنه، نصب شبي از شمال زده بچ

 تموم مردم دنبالش مي گشتن... با تو اچر اين برو و رو خوشگلي و اين خانواده دنبال يه همچي دختر بي

 اصل و نسبي راه افتادي... ما سه خواهريم، خونه شخصي دارم، پدرم تو شمال كلي ملك و باغ داره، هر

 م! هرچي تو بخواي همون ميكدوم ما از سه خواهر رو بخواهي حاضريم... من يكي كه عاشقتم! كنيزت

 .شم

 شوكا سعي كرد بار فاجعه اي كه مثل اجل معلق بر دوشش افتاده بود با متانت و آرامش ذاتي اش تحمل

 كند.

 خوب تو! چي گفت؟ - 

 من گفتم فاطي خانم، من شما تا سه خواهر و ديدم، شوكا را هم كه مي بينم. ها شما هنوز مثل دهاتيها - 

 هيچي تون باب ميل من يكي نيست ولي همين دختري كه پشت سرش صفحه گذاشتي مي گردين، 

 چيزي از اروپائيها كم نداره، لباس پوشيدنش، رفتارش، كاركردنش، خوشگليش، نه جونم من انتخاب

 خودمو كردم.... خداحافظ..

 شوكا با لحني كه حميد تا آن روز نشنيده بود، بسيار قرص و محكم گفت:

 م، هرچي فاطي درباره من گفته درسته، تكذيبش نمي كنم، هيچي بهتر از راستي نيست، آدمهاعزيز - 

 خيال مي كنن با دوز و كلك ميشه برا خودشون اصل و نسبي درست كنن، اما باالخره يه روز حقيقت

 قرار بشهروشن ميشه! آفتاب هيچوقت زير ابر نمي مونه! تازه آرمن هم كه همه چيزو بتو گفته بود. اگه 

 هركي بتو چشمكي بزنه، بري دنبالش بهتره همين حاال تمومش كنيم.

 شوكا بسرعت انگشتر نامزدي اش از را انگشت خارج كرد و را آن كف دست حميد گذاشت.

 خداحافظ.... - 

 حميد دنبالش دويد، اشك در چشمانش جمع شده بود....

 

١٤٤ 

 ي ميكني، من توي يك هفته برا اينكه را تو داشته باشم دوبارشوكا بايست، تو داري خيلي بي انصاف - 

 ترياك خور دم كه خودمو بكشم، بي انصاف، مگه من مي تونم تو بي زندگي كنم، بهمين سادگي تموم

 شد؟

 شوكا به ديوار كوچه تكيه داد، اشك غريبي و تحقير از ، چشمانش مي باريد، حميد را او بي ترس از

 ن ، سرش را در سينه گرفته و شانه هاي هر از دو هق هق گريه مي لرزيد.پاسبان و عابري

 ساعتي بعد، دسيسه ناجوانمردانه فاطي مانند رگبار تند تابستاني پايان گرفته بود و زوجهاي جوان و

 عاشق دوباره سرمست عاشقي و بي خبري بخانه هايشان برگشتند.

 شسته بود، اوايل شب بود در خانه آرمن بصدا درآمد. چهاريك ماهي بعد از آن واقعه، شوكا در خانه ن
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 نفري گوشهايشان تيز ش د. اين موقع شب؟ آرمن خواست برود ببيند چه كسي اين هنگام شب در مي

 زند؟ با هوا حضور نخستين روزهاي پاييزي ، شبهايش سرد مي .شد

 مامي ، بگذار من برم، هوا سرده مي ترسم سرما بخوري! - 

 ا در خانه را گشود از و تعجب دهانش باز ماند. يك پاسبان با چهره غصب كرده و سبيلها ي پرپشتشوك

 كه براي ترساندن خانمها افي بود پشت در ايستاده بود. 

 پشت سر پاسبان يك دختر بدلباس با سر تراشيده و صورتي كه جاي چند چنگ پنجول رويش خط

 و داد گفت: انداخته بود با انگشت شوكا را نشان

 سركار خودشه، همين خانوم منو بدبخت كرد، همين خانوم موهامو تراشيد، رو صورتم پنجول كشيد - 

 بگيرش، بگيرش!

 شوكا ، توفانزده و متحير، اما محكم ايستاده بود. در اولين نگاه دختر را شناخت.

 خدمتكار منزل فاطي بود.

 م؟ !كيلقا! تويي! موضوع چيه؟ من تورا زد -مه  

 مه با لقا صداي بلند، در حاليكه اداي گريه كردن از خودش در مي آورد گفت: 

 خودتو به كوچ ه علي چپ نزن... تو بودي با كه چهار تا مرد منو بردي و بدبخت كردي... - 

 

١٤٥ 

 سنگين تربراي شوكا چنين اتهاماتي غير قابل تحمل بود، دست و پايش آشكارا مي لرزيد. اتهامي از اين 

 و چركين تر نمي شناخت اما چرا همه سنگها از هر تپه اي راه مي افتد به پاي لنگ او ميخورد؟ 

 من؟ من؟ مه لقا مگه بسرت زده ؟ - 

 خانم آرمن و دخترانش از سرو صداي شوكا وحشت زده بطرف در ساختان دويدند:

 چه خبره سركار؟ موضوع چيه؟ - 

 دادپاسبان براي آرمن توضيح :

 اين دختر خانم از دختر خانم شما شكايت گرده كه گولش زده و برده پيش چهار مرد گردن كلفت و - 

 هر باليي خواستن سرش آوردن ! 

 شوكا داشت بر زمين مي افتاد، آمن دستش را پشت كمرش گذاشت.

 دارم ، مي تونم آقاي پاسبان ! شوكا دختر من نيست ، مسلمونه، اما من مثل دختراي خودم دوستش - 

 سرش قسم بخورم كه اهل اينجور كارا نيس! همين روزا عروسيشع!

 پاسبان دوباره توضيح :داد

 بهرحال اين خانم شاك و يه اومده كالنتري شكايت كرده . ناچاريم دخترتون رو ببريم كالنتري ، - 

 باالخره حقيقت اونجا روشن مي ..شه

 آرمن گفت:

 پس منم مي .آم - 

 وكا جلو آرمن را گرفت.ش
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 سوء تفاهمي شده ، زود برمي گردم... "خواهش مي كنم، حتما - 

 بعد به رو پاسبان كرد و گفت:

 برم پالتو بپوشم برگرد !م - 

 پاسبان مخالفت كرد تا: نيمساعت ديگه حكومت نظامي شروع مي شه، چشم به هم بزني تو كالنتري

 هستي..

 

١٤٦ 

 ران بعد از اشغال نظامي و وزش توفانهاي سياسي از جناح سرمايه داري و كمونيزم ودر آن سالها، ته 

 اعالم حكومت نظامي مي كرد. "بسياري ايسم هاي ديگر غرق در شورشهاي خياباني بود و دولت مرتبا

 شتشوكا بي توجه به اعتراضهاي آرمن كه مي خواست او با بيايد را افتاد، يكي از دختران آرمن دويد پ

 سرش و بلوز نازكي كه پوشيده بود در آورد و روي دوش شوكا انداخت:

 صبح هم شده بيدار مي مونيم! -تا ما  

 افسر نگهبان شاكي و متهم را بداخل اتاقش خواست. شاكي دوباره در باربر چشمان حيرت زده شوكا - 

 اتهاماتش با را آب و تاب بيشتري تعريف كرد.

 رون بعد صدا مي كنم...خيلي خوب برو بي - 

 افسر نگاهي به شوكا انداخت كه هم مي لرزيد و هم رنگش پريده بود. ايا اين دختر ظرف و زيبا مي

 تواند يك برده فروش مدرن باشد؟

 خب دختر خانم ! فهميدي چه اتهام سنگيني داري! حداقل بايد چهارسال تو زندون آب خنك بخوري... - 

 را مي يافت.شوكا داشت جسارتش با 

 جناب سروان ! يه من دختر زحمتكشم، تو بهترين كافه قناديهاي تهرون كار كردم و مي كنم، رو پاي - 

 خودم واسادم، اگه مي خواستم از اين راههاي كثيف نون بخورم اين همه كار نمي كردم، بريد از كارفرمام

 بپرسين...

 افسر نگهبان اخمهايش را درهم كشيد:

 كه اتهامت همينه! سه چهارسال زندان قطعيه، مگه .... "فعال - 

 افسر لحظه اي مكث كرد و ادامه :داد

 مگه با من كنار بياي! پرونده يه را جور تنظيم مي كنم كه بهت حداقل بخوره! - 

 پيشنهاد زشت افسر نگهبان چهره شوكا از را خشم سرخ كرد: خدايا خودت بمن كمك ! كن

 افسر پرسيد:

 مگه تو اين دختره را نمي شناسي؟ - 

 چرا كلفت خونه عموي !منه - 

 

١٤٧ 

 اين جمله بر كه زبان شوكا گذشت ، فكري هم بدنبال داشت، نكند فاطي براي تصاحب حميد دست به
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 چنين توطئه كثيفي زده باشد....

 شوكا مشتري ستون حوادث روزنامه ها بود.

 دختره را بفرستين پزشكي قانوني! جناب سروان! مي تونم خواهش كنم - 

 افسر ابروانش را بهم گرده :زد

 ميدوني بخاطر تظاهرات حكومت نظامي بر قراره ولي مي فرستمش، مشكل اتومبيله! - 

 جناب سروان پول تاكسي با من! را شما قسم مي دم زودتر بفرستين پزشكي قانوني.... - 

 انوني بردند، يكساعت بعد پاسبان مه و به لقا كالنتري برگشتند،مه را لقا همراه با پاسبان به پزشكي ق 

 پاسبان نامه پزشكي قانوني را روي ميز افسر نگهبان گذاشت.

 افسر نامه را خواند و بعد لبخندي به و زد شوكا گفت :

 شما خيلي زرنگ و خيلي هم خوشانسين! دختره باكره س، دروغ گفته ، منم از اول بهش مشكوك - 

 بشما اون پيشنهاد رو كردم و مي دونستم اگه اينكاره باشي پيشنهادمو قبول مي كني... "ودم، مخصوصاب

 ولي وقتي مخالفت كردي فهميدم بيگناهي ، گفتم دختره رو ببرن پزشكي قانوني .. اين دختره را امشب

 نيگرش مي داريم، ولي شما ميتونين برين خونه تون...

 ظاميه ، منو توراه دستگير ميكنن!جناب سروان حكومت ن - 

 مامور باهات ميفرستم ، ولي فردا صبح اول وقت اينجاباش كه بري دادگاه. -يه  

 وقتي آرمن در خانه به را روي شوكا گشود، هر دو همديگر را بغل كردند. هر دو مي گريستند.

 د؟دختر خوبم ، مي دونستم اين وصله تو به ها نمي چسبه، موضوع چي بو - 

 شوكا كه خود را در آستانه ازدواج ، قرباني يك دسيسه شيطاني مي ديد ته از دل آرمن را مادر صدا .زد

 مادر، مادر، كمكم كن! فردا ميخوان منو ببرن دادگاه! - 

 مادر و دختر تا ، سپيده صبح بيدار نشستند. شوكا خودش را مظلوم مي ديد.

 ذارن منم توي اين زندگي چيزي برا خودم داشته باشم، آخه اينآخه من چه گناهي كردم ، چرا نمي  - 

 انصافه؟

 

١٤٨ 

 براستي توطئه اي كه عليه شوكا چيده شده بود از سر تصادف نبود. رنگ سياه توطئه در چهره مه لقا،

 ه بهسايه انداخته بود فردا صبح بازپرس وقتي پرونده را خواند، از زير عينك نگاهي به شوكا و نگاهي م

 لقا انداخت. رنگ مظلومانه بنفشي بر كه چهره شوكا افتاده و مظلوميتش را تاييد مي كرد بازپرس را 

 متقاعد ساخت كه توطئه اي در كار است مرد مسن و كاركشته اي بود با ، طرح چند سوال پياپي و

 زيركانه، لقا مه توطئه را فاش كرد و براي بازپرس گفت : كه

 عموي اين خانم خدمتكارم ! آقا چند روز پيش فاطي خانم تو منو اتاقش برد و توي گوشم تو من خونه - 

 گفت مي خوام اين دختره با) رو انگشت به شوكا اشاره كرد( ادب كنم، نامزديشو بهم بزنم و فوري

 جاشو بگيرم...

 بازپرس پرسيد از: توخواست براش چكار كني؟
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 گم بكني يه به را تو مرد خوب شوهر مي و دم جهيزيت هم قبول، فاطي گفتش اگه اينكاري كه مي - 

 بعد گفتش من تو سر مي تراشم، چند تا چنگول تو هم صورتت مي كشم. بعد هم ميدم را تو دست يه

 ماماي آشنا يه تا كاري بكنه تو كه مدعي بشي كه ديگه دختر نيستي، گفتم خانم جون من مي ترسم، ماما

 يكار كنه؟ ولي اون و خواهر و مادرش بهم قول دادن كه اتفاق مهمي نمي افته بعد منومي خواد باهام چ 

 برداشتن بردن پيش قابله، قابله هم اونا تو از را اتاق بيرون كرد. بعد اومد سراغم اما من اونقدر جيغ و

 داد كردم كه كوتاه اومد، ولي بهم گفت چيزي به فاطي نگو. 

 كبود شده بود. اين نوع توطئه ، آنهم از يك خانواده شهرستاني برايش چهره بازپرس از شدت خشم

 غير قابل پذيرش بود. بالفاصله دستور احضار اعضاي خانواده را .داد

 ساعت يك بعد از ظهر بود كه فاطي به اتفاق مادر و خواهرش برابر ميز بازپرس ايستاده بودند. شوكا

 بود و همچنان بر مظلوميتش مي گريست. واكنش قدرتمندانه در كنار حميد در اتاق بازپرس نشسته 

 حميد در برابر توطئه كه صبح زود از آن باخبر شده بود به شوكا پشتگرمي داده بود. اگه از تو اينها

 شكايت نكني خودم مي كنم....

 

١٤٩ 

 در آخرين مرحلهبازجوئي از فاطي و مادرو خواهرش آغاز شد. در ابتدا چون نمي دانستند كه ماما 

 توطئه كوتاه آمده جيغ و داد راه انداخته بودند اما وقتي بازپرس ورقه پزشكي قانوني و اعترافات مه لقا

 را برايشان خواند، به عجز و التماس افتادند. اولين نفر مادر فاطي بود: 

 نداد، گ فتم بار به كج آقاي بازپرس من هرچه به اين ورپريده گفتم اينكارا آخر و عاقبت نداره گوش - 

 منزل نمي رسه اما عشق اين پسره ) اشاره به حميد( چشماشو كور كرده بود.

 اعترافات صريح مادر، فاطي را هم مجبور به شرح وقايع كرد:

 آقاي بازپرس! فكر مي كردم من چي چيم از اين شوكاهه كمتره، خون خونمو مي خورد، گفتم حاال كه - 

 را چنگش در بير م، روسياهش مي كنم. نمي تونم پره از

 ماما نيز به شركت در توطئه اعتراف كرد:

 فاطي خانم صد تومن و داد گفت دختره را بي سيرت كن، ملي من نكردم. - 

 بازپرس سرش داد كشيد.

 خفه شو، جرم از تو همه سنگين تره، اگه دختره مقاومت نكرده بود، هم اورا بدبخت كرده بودي و هم - 

 اين موجود بيگناه ) رو اشاره به شوكا(

 خانم شوكا، شما مي تونين هم تقاضاي اشد مجازات براي اين خانواده توطئه گر بكنين ، هم رضايت - 

 بدين.

 شوكا در حاليكه تمامي پهنه صورتش از اشك خيس بود گفت:

 غ شدم، كاركردم، هزار جور، آقا من از چهار پنج سالگي زير دست زن بابا زجر كشيدم، انبر دا - 

 بدبخت و ي زجر كشيدم و تسليم هيچ كار كثيفي نشدم حاال جواب پاك بودنم رو بايد اينجوري بگيرم؟

 اشك در چشمان بازپرس حلقه زد... به رو حميد كرد و گفت:
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 من بشما تبريك ميگم با كه چنين شير دختري مي خواهي ازدواج كني. - 

 اي شرمنده خانواده عموي ناتني اش كرد:شوكا نگاهي به چهره ه

 شما در حق من بدي كردين حقتونه كه برين زندون و آبرون بره، اما من شما رو بخدا وگذار مي كنم - 

 آقاي بازپرس رضايت مي .دم

 

١٥١ 

 وقتي شوكا و حميد باتفاق آرمن، از ساختمان دادگستري بيرون آمدند آسمان پاييزي تهران اشك مي

 ت، حميد دست شوكا را گرفت و بوسيد. منم ازت عذر مي خوام، منم بي تقصير نبودم.ريخ

 توفان دسيسه اي كه داشت آشيانه عشق و خوشبختي شوكا را ظالمانه درهم مي ريخت فرونشست.

 شوكا بس از كه كودكي، بيگناه زير فشارهاي بيرحمانه قرار گرفته بود عادت به تحمل داشت، هميشه

 از روبرو بسراغش مي آمد اما حاال خطر از زاويه او به اي حمله ور شده بود كه برايش غير هم خطر 

 عادي و گيج كننده بود. تازه مي فهميد كه گاهي يك مالقات كوچك، عبور آدمي از كنار زندگي،

 ا اشرفممكنست تمام آمال و آروزي يك انسان از را بيخ و بننابود سازد. خدايا، اين آدمها كه خود ر

 مخلوقات مي دانند گاهي از پست ترين و شريرترين ح يوانات موذي هم خطرناكترند. من چه مي

 دانستم كه يك ديدار اتفاقي با دختر عموي ناتني به ام فاجعه اي ختم مي شودكه اگر بخت يارم نبود،

 انده است. دوباره عشق ونابود مي شدم، لطف زندگي جوانانه ، عبور سريع از كنار حوادث خوانده و ناخو

 شور زندگي در چشمها و دلهاي اين زوج جوان نور و رنگ مي پاشيد و آسمان زندگي عاشقانه شان را

 ستاره باران مي كرد. صفحات تاريخ دو ماه عزاداري، ورق ميخورد، قرار بود چند روز بعد از صفر خطبه

 تواند كشتي خوشبختي اين زوج را غرق كند. عقد خوانده شود. بنظر مي آمد ديگر توفان نوح هم نمي

 حميد يك لحظه شوكا را حتي در سركار تنها نميگذاشت. شوكا قصه نامزدي و ازدواجش با را مدير كافه

 قنادي در ميان گذاشته بود و آقاي مدير با هم اينكه مي دانست شوكا بعد از ازدواج ديگر نيازي به

 ي به كاركردن ندارد، ازدواجش را پيشاپيش تبريك گفت و حميدكاركردن ندارد، ازدواج ديگر نياز

 ديگر آزادانه به كافه قنادي مي آمد و روي يكي از صندليها و درست روبروي شوكا مي نشست و كتابي

 بدست مي گرفت و مي خواند. دو سه روز مانده به تاريخ عقد شوكا، روز بيست و هفتم ماه صفر، حوالي

 فه قنادي باز و شد مرد و سي چند ساله اي كه باراني سفيدي بر تن كروات آبي رنگيظهر بود كه در كا

 بر گردن داشت، همراه با جرياني از هواي سرد روزهاي آخر پائيز قدم بداخل كافه قنادي گذاشت و 

 باقدمهاي محكم بسوي شوكا رفت. شوكا كه مشغول بازبيني داخل يخچالها بود سرش را بلند كرد و

 گهان آه خفيفي از سينه كشيد: احمد، تو اينجا چه مي كني؟؟نا

 

١٥٠ 

 حميد كه مسير را دمر تعقيب كرده بود، مثل يك خروس جنگي آماده نبرد، بسمت شوكا رفت. آقا كي

 باشن؟ احمد انتظارش را داشت. صدايش مي لرزيد از و چشمانش شعله آتش برمي خاست.

 م احمد علي زاده س! مهندس دخانياتم، قلب از من عشقي مي سوزه كهبگذار خودمو معرفي كنم، اسم - 
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 فقط خدا مي دونه چقدر پاك و چقدر مقدسه! عشق من آقا پسر، همين دختري است كه خبر شدم امروز

 فردا باهاش ازدواج مي كني. نمي دونم چرا شوكا عشق پاك منو رد كرد ولي تو بچه شيرخواره رو

 تو كاره مهم نيس! ازدواج بكنين و دعا مي كنم خوشبخت بشين ما ....پذيرفت! شايد حكمتي 

 حميد با رگهاي برآمده زا خشم يك به گام احمد نزديكتر .شد

 بشما هيچ هم مربوط نيس ما كه خوشبخت بشيم يا نشيم. بهتره برين يه پوزه بند بخرين، دهن - 

 ين.گشادتونو به بندين كه ديگه تو زندگي مردم دخالت نكن

 شوكا دست و پايش را حسابي گم كرده بود دوباره از كمين گاه ناشناخته ديگري مورد تهاجم قرا ر

 گرفته بود براي او عشق قديم هنوز هم مقدس بود و نمي خواست با يك درگيري بي دليل و ناخواسته

 بازهم همه چيز بهم بريزد.

 را امر به سكوت كرد.... احمد بدون توجه به توهيني كه در سخنان حميد بوداو

 پسرجان ، گوش بده ببين چي ميگم، من نيومدم اينجا تو با دوئل كنم! آدم ت حصيلكرده با و فرهنگ - 

 نيازي به شاخ و شانه كشيدن نداره! اينجا نيومدم كه مانع ازدواجتون بشم، اميدوارم بتوني شوكا را

 چنين جواهري را گردن آويزت كني، من دورا دورخوشبخت كني اگر به چه و قد قواره ت نمي آمد كه 

 ميريم محضر و "زندگيشو زير نظر داشتم، هنوز هم عاشقشم و اگه همين حاال تصميمشو عوض بكنه انا 

 با خودم ميبرمش پاريس. اين دختر كالسش خيلي باالتر از اونه كه فكرشو مي كني، شايد سرنوشت من 

 نبود كه باهاش ازدواج كنم.

 ه هاي احمد كه بيشتر جنبه اتمام حجت داشت، شوكا و حميد را ميخكوب كرده بود.گفت

 احمد دوباره شوكا را مورد خطاب قر ار .داد

 شوكا ، بخدا سوگند كه فقط و فقط خوشبختي را تو ميخوام اما هرچي به و قد قواره حميد خوشگله بچه - 

 كه برات شوهر خوبي باشه، خيلي زود تنهات ميذاره و  خيابان آذربايجان نگاه مي كنم نميتونم قبول كنم

 

١٥١ 

 ميره كه بازم اداي عشاق سينمايي از خودش در بياره، ولي يادت باش از ه، حاال تا وقتي كه زنده م

 منتظرتم! اگه شش تا بچه هم داشته باشي مثل سد سكند كنارت واميسم، فكراتو بكن.

 گرفت و رفت. حميد، برجا خشكيده بود و فقط به شوكا نگاه مي احمد با اداي جمله آخري راهش را

 كرد. حسرت گريبانش را گرفته بود و گذشتي دركارش نبود. شوكا ترسان و لرزان او به نگاه مي كرد،

 آيا دستي ناشناخته مي خواهد ازدواجش را بهم بزند؟ ايا مي خواهد بگويد تو نبايد با اين پسر ازدواج 

 در كار است؟كني؟ حكمتي 

 لباس سپيد بلندش را در آورد، به عنوان خداحافظي نگاهي به كافه قنادي انداخت، با مدير كافه قنادي

 كه هنوز در بهت و حيرت آن مالقات عجيب بود وداع گفت از و در كافه قنادي خارج . شد بيرون سوز 

 دستها را داخل جيب پالتو انداخت و سردي مي وزيد و آفتاب مثل آدمهاي مالريايي زرد و كم رمق بود.

 پياده راه افتاد... بكجا برود با! چه كسي درد دل كند؟ ياس و نوميدي كشنده به را او اي اينسو و آنسو

 پرتاب ميكرد. در همين لحظات تخل و مرارت انگيز بود كه صداي حميد از پشت سرش بلند .شد
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 مربوط به گذشته س! اون كه نگفت اين روزها تو همكه تقصيري نداري؟ اگه هم داشته باشي  -تو  

 زندگيت بوده!

 فكر ازدواج نيستم، فكر هيچ چيز نيستم، مي خوام برم خودمو گم كنم! اون از "حميد، ديگه اصال -نه  

 توطئه فاطي، اين از ظاهر شدن بيموقع احمد... آخه من گناه دارم، چقدر بايد زجر بكشم، تو راخدا تنهام

 ر...بگذا

 حميد برجا ايستاد تا شوكا در ميان موج جمعيت گم اما شد شب هنگام در خانه را بصدا درآورد.

 عشق من س! - 

 حميد طوري رفتار ميكرد كه انگار هيچ حا دثه اي اتفاق نيفتاده است.

 انمخانم جان گفت فردا شب جمعه اس، مي آد دنبالت را تو ميبره خونه، لباس عروسيتو بپوش، خ - 

 جان يه چادر سرت ميكنه ميريم خونه ما، حاج آقا زن بي حجابو دوست نداره، نمي خوام توي ذوقش

 

١٥٣ 

 بخوره، فردا صبح هم قراره حاج يه آقا عاقد بياره خونه عقدت كنه، همانجا خونه ما بموني تا عروسي

 بگيريم...

 كه هر مردي دلش مي خواهد عشق حميد گرچه هنوز خارهاي حسادت قلبش را خونين مي كرد چرا

 نخستين يك زن باشد اما صداقت عشق آنچنان در چهره و رفتار شوكا مي درخشيد كه جنون عاشقي

 غير معمول هم نبود، او جنون عاشقي داشت، به هيچ چيز انديشه نمي كرد جز رسيدن به معشوق. شوكا،

 ي داشت كه بايد انجام ميداد.از فردا مال من خواهد . شد همين، اما شوكا هنوز كار 

 حميد؟ - 

 !بله - 

 مي توني فردا صبح بيائي دنبالم . كاري هست كه بايد با حضور خودتو انجام بشه . - 

 حميد به فكر فرو رفت. اين چه كاريست كه بايد منهم باشم.

 چشم فردا صبح ميام دنبالت. - 

 آرمن بوقش را بصدا درآورد، شوكا منتظرش بود. حميد با اتومبيل كرايسلر خوش ساختش برابر خانه

 كنار دستش نشست.

 بريم بيمارستان زنان، پيچ شمرون! - 

 چرا بيمارستان؟ - 

 آنجا مي فهمي. - 

 شوكا دست حميد را گرفت و رفت پيش خانم دكتر بخش.

 نين و حقيقتوخانم دكتر شايد خواهش من عجيب و غريب باشه ولي خواهش مي كنم منو معاينه ك - 

 هرچي هست بنويسين!

 معاينه انجام شد خانم دكتر و شوكا از اتاق معاينه خارج شدند.

 به آقا شما تبريك مي ، گم اين دختر هيچ عيب و علتي نداره، از برگ گل پاكتره، اينهم گواهي. 
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 در بير از ون بيمارستان حميد با ناراحتي اعتراض كرد.... 

 ميده؟ اينكارا چه معني - 

 

١٥٤ 

 حميد جان، يه من دختر تنها بودم،نه مادري، نه پدري، بعد از اون توطئه شوم فاطي و حضور احمد، - 

 ممكنه فردا خانم جان از من خوشش نياد، زمينه هم كه آماده است، هزار جور حرف پشت سرم بزنن.

 اين يكي ديگه نمي تونم تحمل كنم.

 ه هاي عشق ، بشكل لبخندي روي لبهاي هر دو روئيد.حميد آرام شده و دوباره شكوف

 عزيزم شوكا ، هوا خيلي سرده، مي خواي پالتومو دربيارم بپوشي؟ - 

 شوكا از شدت شادي و آسودگي خيال بلند بلند مي خنديد.....

 حاال گرم گرمم، پاكي جسم و روح آدمو ش از عله هر آتشي گرمترش مي .كنه - 

 ي شده، خانم جان منزل آرمن آمد و عروسش را در لباس عروسي سوار اتومبيلطبق برنامه پيش بين

 حميد كرده برد. شوكا آرمن را بغل با و زد تمام قوا بخودش فشرد.

 مامي دلم مي خواد فردا سر عقدم باشي، خودت و تا دو خواهرام، به برو بچه هاي ديگه هم گفتم بيان. - 

 كه حاج آقا چند روز پيش بمناسبت ورود عروس تازه اش خريده عروس را بخانه جديد سه طبقه اي

 بود بردند. خانه جديد سه راه طرشت حوالي دانشگاه جنگ بود.

 حميد و شوكا در خانه جديد ، يك لحظه از هم دور نمي شدند، آتش عشق در تندترين لهيبهايش هر دو

 جان به شوكا گفت:را در خود گرفت ه بود بعد از چند دقيقه استراحت خانم  

 چادر سر كن برو پيش حاج آقا... - 

 حميد ، دست در بازوي شوكا، تا را او جلو در اتاق حاج آقا مشايعت كرد.

 اجازه هست؟ - 

 بفرمايين. - 

 "حاج آقا و قد قامتي متوسط داشت، نه چاق نه و الغر، پنجاه و هفت ، هشت ساله مي . زد سرش نسبتا

 يد، هيچ چيز زشت يا اضافي در چهره اش نبود و نشان مي داد كه در جواني مانندطاس، چهره اش سپ

 پسرش مرد زيبايي بود ه. است.حاج آقا بوسه بر اي پيشاني عروسش گذاشت.

 بفرمايين بنشينين، باهاتون حرف دارم. - 

 

١٥٥ 

 سيار مطمئن و شمرده حرفشوكا دو زانو در برابر حاج آقا نشست. حاج با آقا لهجه غل يط تبريزي و ب

 مي .زد 

 ژببين دخترم، من تا سه دختر دارم از امروز دخترام ميشن چهارتا. من هرچه دارم مال شماهاس، ولي - 

 دو چيز ازت مي خوام خوب فكراتو بكن، اوليش اينه از كه فردا ديگه از خونه بيرون نمي ري حتي با 

 زن مردش بره سينما، كافه يا هرجاي ديگه ما! اين چيزا بد راشوهرت تو خانواده ما رسم نيست كه با و 
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 ميدونيم. دوم اينكه هرچي خانم جان گفت بگو چشم، ما مردا صبح زود مي ريم بازار، شب خسته و

 كوفته برمي گرديم خونه، حوصله گله گذاري و شكايت نداريم. هرچي هست بين خودتان حلش كنين.

 ا آقا شنيد، سرش به را احترام خم كرد از و در اتاق خارج شد در راهروشوكا در سكوت حرفهاي جحا ر

 هيچكس نبود به ، ديوار تكيه داد: خداي ، من اين ديگر چه زنديگ است كه من ميخوام توي اين خونه

 شروع كنم، برده ها هم توي خانه ارباب از حداقل آزادي برخوردارند اما وقتي فردا صبح من زن حميد

 با گه شوهر محبوبم با ، عشق خودم هم نمي توانم به گردشي ، سينمايي، كلوپي بروم؟ حس شدم دي

 خفگي نفسش را بند آورده بود اين ازدواج نبود، يا يا اگر اسمش ازدواج بود بايد مي گفتند ازدواج در

 چون رسم وزندان، ستاره رقص كلوپ، مدير فروش كافه قنادي نادري، حال بايد در خانه زنداني شود 

 رسوم خانه شوهرش چنين چيزي را مي طلبد.

 صداي پر نشاط حميد از را او افكار تيره و زهر آلودي كه داشت مغزش را فلج مي كرد بيرون كشيد....

 چرا اينجا ايستادي؟ - 

 حميد تو! بمن نگفته بودي كه .... - 

 حميد خنديد:

 هي بگذره تو هم ميشي مثل همه زنها، با به هم گردشحرفهاي حاج آقا زياد هم جدي نيس! چند ما - 

 فكرشو نكن! "مي ريم، سفر خارج، سفر به شهرستانها.... اصال 

 شوكا آزاد انديشي هاي خاصل خودش را داشت، اسارت و زندان را نمي پذيرفت، تازه مگر او مي

 با حميد است....خواهد با مردي بيگانه يا تنها به گردش برود، بزرگترين عشق من بودن 

 حميد دلم بدجوري گرفته، اين حرفها رو دلم سنگيني مي !كنه - 

 

١٥٦ 

 حميد را او نوازش :داد - 

 همسر خوشگلم، پرنده رنگينم، گفتم به كه اين حرفها اهميت نده، فقط دوسه ماهي حاج را آقا راضي - 

 نگهدار بقيه اش با !من

 اي دستها گذاشت. شوكا دست حميد را گرفت و بوسه بر

 بسكه دوستت د ارم، اگه بگي برو جهنم، مي رم، باشه! - 

 د. پيش از او، همه دوستان و نزديكان شوكا آمدند. ماروس و دخترانش،'ساعت ده صبح عاقد آ 

 كناريك، رايا، آرمن و دو دخترش، همه در لباسهاي ساده ولي زيبا، زيورآالتي نداشتند اما خود در

 گاهي مانند برليانهاي درشت و رنگي، د مي رخشيدند. شوكا شادمانه به استقبالشان مي رفت،آفتاب صبح

 بوسه بر گونه هايش مي گذاشت. چقدر خوشگل "خودش لباس سپيد عروسي بتن داشت. ماروس مرتبا

 درانهشدي، خوشبحال حميد، آرمن با نگاهي شيفته و مغرور، راه رفتن دلبرانه شوكا با را شوق و وقي ما

 خانم جان چندان به ميهمانان عروسش عالقه اي نداشت، حتي به "مي پائيد. خانواد داماد مخصوصا 

 خانمي كه براي كمك آمده بود پنهاني گفت: ظرف و ظروفي كه براي اين خانمها مي بري جدا بگذار...

 ... كلمات و جمالتوقتي عاقد شروع به سخن گفتن كرد همه ساكتشدند بنام خداوند بخشنده مهربان
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 عربي عاقد را ميهمانان عروس نمي فهميدند اما قلوبشان را ماالمال از آرزوهاي خوش و نيكبختي عروس

 و داماد جوان مي كرد. آرمن زير لب گفت يا: مريم مقدس، دخترم تو به را ميسپارم با او. همه رنجهائي 

 شوكا شنيد با و نثار لبخندي سپاسش گفت. عاقدكه كشيده حق دارد خوشبخت شود . اين جمله را تنها  

 از شوكا خانم بله، خواست و شوكا بي درنگ پاسخ داد: بلي ... حاضرين كف زدند. حميد و شوا و زن 

 شوهر اعالم شدند. مادران ارمني، يكي پس از ديگري شوكا را بغل كردند و در حاليكه اشك شادي در

 ها را آرزو ميكردند.چشمانش ميغلتيد برايش بهترين روز

 شوكا، مادر هاي ارمني توهميشه دوستت دارن، هر وقت دلت تنگ شد بلند شو نوك پائي پيش ما - 

 بيا...

 شوكا كه سالها بي مادري كشيده بود حاال مي ديد بر كه سر سفره عقد سه مادر را يكجا دارد، زير لب

 گفت: ايكاش خورشيد هم اينجا بود.

 

١٥٧ 

 كي از گوشه چشمش فرو افتاد، با اينكه مادرم خورشيد اينجا نيست كه بغلم كند اما بازهم خداقطره اش

 را شكر كه سه مادر در كنار سفره عقدم نشانده بود! باالخره من هم براي خودم خدائي دارم. 

 16فصل 

 ند امروز اينقدرماه عسل شوكا و حميد در چهار ديواري خانه برگزار شد. در آن زورها ماه عسل مان 

 جدي گرفته نمي شد. شوكا از هم اينكه در خانه پدر و مادر حميد زندگي مي كرد چندان شكايتي

 ، كوچكتر خواهر ، مادر و پدر –نداشت. خانه در حقيقت يك مجتمع بود، يك خواهر حميد با شوهرش 

 نم جان گرد آمده بودند وتنها برادر حميد، عباس و حاال حميد و همسرش ، همه زير پرچم قدرت خا

 خانم جان پيچيده در افكار كهنه و منسوخ بر اين جمع حكومت مي كرد. شوكا در نخستين روزهاي

 ازدواج چنان گرم و شوق انگيز به حميد و هر چه وابسته به حميد بود، پيوست كه خود را در روح خانه

 ي بلبلي ساخته بود كه پيوسته آوازهايذوب شده مي ديد. عشق حميد او از در آغازين روزهاي زندگ

 خوش سر مي داد، بر هر شاخه از اي زندگي نو اي تازه مي نواخت. سلسله مراتب ظالمانه اي كه خانم

 جان در راس هرمش بود را او مانند ديگر دختراني كه ناچار با خانواده شوهر زندگي مي كنند به ياري

 ي غزل خوان عشق را مي نگريست، جنون عاشقي اش با راعشق حميد نمي داد. حميد زيرچشمي شوكا

 گرفتن بوسه هاي دزدانه از لبهاي شوكا به هنگاميكه خانم جان پشت به آنها راه مي رفت، تسكين مي

 بخشيد! خانم جان در آن خانه حرف اول را ميزد و حاج آقا تبريزي حرف آخر را ... همه امور مالي در

 ت قدرتمند خانم جان مي چرخيد او. بود كه تصميم مي گرفت ، صبحانه ، نهارچهار ديواري خانه در دس

 ، ، شام لباس، ك فش و هرچه بايد بابتش پولي پرداخت مي شد، چه اندازه و ميزان بهايش باشد چه قدر و 

 چه كسي را آن مصرف كند. مثال در سر سفره فيله گوشت بره هميشه متعلق به حاج آقا بود، گوشت 

 ن را خودش و دختر هايش در بشقاب مي گذاشتند، بچه ها سردست و حاال كه شوكا به هم جمع اينرا

 سفره افزوده شده ، گوشت دنده براي او گذاشته مي شد. ميوه خريداري مي شد به اما زيرزمين مي

 گرفترفت و هيچكس حق نداشت بدونه اجازه خانم جان دست به ميوه ها بزند او. بود كه تصميم مي 
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 سيب يا پرتغال را چه كسي بردارد و پوست بكند و بخورد. چه كسي جلو در خانه از پستچي نامه بگ يرد،

 چه كسي گوشي تلفن را بردارد و حتي چه ساعتي بخوابد! شوكا چنان در بستر عشق و عاشقي و 

 انه خانم جان قرار گرفته واحساسات صادقانه اش فرو رفته بود كه داوطلبانه در سيطره حاكميت جابر

 هرچه او مي گفت و مي خواست، بي و كم كاست به اجرا مي گذاشت. در آن خانه غير او از كه تازه

 عروس بود، خواهر كوچكتر، فريبا در آستانه ازدواج بود و طبعا بخش مهمي از افكار خانم جان روي

 ا را حدودي و شاد قابل تحمل مي كرد.عروسي دخترش متمركز شده بود و همين موضوع فضاي خانه ت

 فريبا، خوشحال پر و و سر صدا باال و پايين مي رفت و خانه از را شادي عسل گو نه پر اي مي ساخت.

 چون قرار بود مراسم عروسي شوكا و حميد هم در همان شب برگزار شود طبعا اين شادي شامل حال

 شوكا هم مي .شد

 شوكا، حاج آقا، در اتاق مخصوص شوكا را پذيرفت.يك ماه پس از عقد و ازدواج 

 براي شما يك هفته بعد از عروسي فريبا جشن مي گيريم. - 

 شوكا نمي دانست كه خانم جان پيش از گفتوگو و در يك تباني كمرنگ، بنوعي برگزاري جشن عروسي

 را او منتفي كرده است... 

 ... حاال خودشو به ريش پسرمون بسته كافيشه!... كليدختره نه پدر و مادري داره نه قوم و خويش! - 

 خرج بكنيم كه چي بشه؟...

 اما حاج به آقا قول و قرار هايش اهميت مي و داد اگر شوكا براي برگزاري جشن عروسي پافشاري مي 

 كرد بايد قولش را بجا مي آورد.

 افيه!...خير حاج آقا!... من يكماه ست اينجام. عروس شمام ... همين ك - 

 برق شادي و رضايت از چشمان حاج اقا پريد.

 بعدا ناراحت نمي شي؟ ما از گله نمي كني؟... - 

 حاج !آقا -نه  

 

١٥٩ 

 حميد كه تحت تا ثير القائات خانم جان نگران تصميم شوكا بود وقتي خبردار شد كه شوكا داوطلبانه

 جشن عروسي اش را منتفي كرده خوشحال .شد

 چقدر خوبي شوكا! تو منو پيش خانم جان و حاج آقا رو سپيد كردي! من گفته بودم تو كه اهل -تو  

 تظاهر و بريز و بپاش نيستي تو و ثابت كرده ، حاال عزيز تر شدي...

 شوكا هرگز به اينگونه حسابگري ها فكر نمي كرد او. عشق مي خواست . اصال او خود عشق بود. پرنده

 تمامي مراسم عروسي فريبا، سنگ تمام گذاشت با. و دل جان با و بهره گيري از باغ بهشتي عشق! در

 استعدادش در خياطي و گلدوزي و اشپزي ، خانه حاج و آقا جشن عروسي فريبا به ار آتش بازي رنگها و

 نقشها مبدل كرده بود به و اين ترتيب، مجتمع حاج آقا بزرگ و تر وسيع تر و شد اتباع حكومتي خانم
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 جان گسترده !تر

 يكماه و نيم از زندگي مشترك شوكا با حميد مي گذشت، شوكا چون حق خروج از خانه را الاقل براي

 چند از ماه خود سلب كرده بود ارتباطي با دوستان ارمني اش هم نداشت، تنها بود به و قفسش چسبيده

 ند و شوكا فضاي باغ و بيرون باغ رابود. دو مرغ جوان در قفس عشق، براي هم مي خواندند و مي رقصيد

 هم داوطلبانه به فراموشي سپرده بود. حميد صبح با پدر به حجره مي رفت و غروب با پدر به خانه برمي 

 گشت تا و فردا صبح اب شوكا بود و هر روز طعم تازه از اي عشق شورانگيزشان را تجربه مي كردند. روز

 اتاق خود رها و آزاد. صبحانه را ديرتر از معمول دسته جمعي جمعه بود، همه در خانه ، هر كس در

 خوردند. بعد از جمع كردن بساط سفره به اتاق نشيمن رفتند، حميد و شوكا تكيه بر ديوار ، نشسته از و

 هر دري حرف مي زدند كه زنگ در خانه بصدا در آمد، يكي از دوستان حميد بود. 

 حميد بيا بريم كوه! - 

 !آمنمي  - 

 چرا؟ - 

 خوب جمعه س مي خوام پيش زنم باشم. - 
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 دوست حميد شروع كرد متلك پراني:

 چيه؟ از زنت مي ترسي؟ توي مرغدوني چپيدي كه چي؟ - 

 من نمي با. آم برادرم عباس برو!... خوش مي گذره!... -! نه 

 حميد به اتاق برگشت.

 شوكا پرسيد:

 كي بود؟ - 

 خواست منو ببره با خودش كوه!گفتم نمي با آم عباس برو!... دوستم! مي - 

 خوب كاري كردي! من خونه تنهام... - 

 خانم جان كه در اتاق بغلي نشسته بود خودش به را اتاق نشيمن رساند با و لحن تندي پرسيد:

 شوكا به شوهرت چي گفتي؟ - 

 گفتم وقتي من خونه تو ام هم بايد خونه باشي!... - 

 وكا اولين طعم تلخ قدرت نمايي خانم جان را چشيد.ش

 همچين چيزي نيس!... تو نبايد به شوهرت دستور بدي يه! مرد كه بند زنش نمي شه!... اينجا -يه! نه  

 برو! اينجا نرو! خودش مي دونه، دوستاش مي خوان برن كوه خوب بره باهاشون!... توي خونه بغل دست

 تو بشينه كه چي؟ 

 ه رو حميد كرد:بعد ب

 يااهلل! بلند تو شو هم برو!... - 

 شوكا در هم رفت، خيلي ناگهاني با سرعتي باالتر از سرعت نور، به گذشته اش پرتاب . شد نامادري اش
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 خانم جان در برابرش جان گرفت. ترس از انبر داغ، دانه هاي درشت عرق بر را روي تيره پشتش

 بدود از و همسايه ها كمك بگيرد...)) بدادم برسيد! خانم جان مي خوادآورد. مي خواست به داخل حياط 

 منو انبر داغ كنه!...(( 
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 حميد بي توجه به دگرگوني دردناك حال و هواي شوكا، طبق رهنمود خانم جان از جا برخاست. كفش

 تنهائي به او درازي شب يلداكوه پوشيد و راه افتاد.... دوباره شوكا در مرغزار زندگي اش تنها . شد قصه 

 بود! اين ماجرا هفته هاي بعد هم تكرار . شد شوكا سعي مي كرد در برابر خلف وعده حميد، بنوعي اين

 قاعده جديد را گردن بگذارد. زمانه مانند عصر قاجار نبود، تغييراتي در و حق حقوق زنان داده ش ده بود.

 و كارخانه ها، دوش به دوش مردان كار مي كردند ولي در خيلي از زنان اكنون در ادارات و مؤسسات

 پوسته دروني جامعه ، هنوز حق برابري زن جا نيفتاده بود و حقوقش در هيچ زمينه اي بين مردان

 برسميت شناخته نمي شد. تغييرات ، مربوط به حقوق زنان از جانب مردان، ظاهري و زباني بود نه

 نديشي ها بويژه كه سالها در خانواده هاي ارمني زندگي كرده بود كه شيوهعملي!... شوكا با همه آزاد ا

 اي آزاد تر در روابط و زن مرد داشتند ، نه حاال در محدوده اي چند ده متري زندگي مي كرد كه تمامي 

 قواعد و رسوم عصر قاجار حتي در بعضي موارد، سختگيرانه رت رعايت مي شد. آن كس كه داوطلبانه

 اين محدوده بازي شده بايد !قو عد بازي را هم رعايت كند. شوكا مي توانست در همان روز ورود به وارد

 خانه ، برابر دستورات سختگيرانه حاج آقا بايستد و بخانه آرمن برگرد، اما داوطلبانه به قواعد بازي

 شوكا اين موضوع را خوب گردن نهاده بود از ديد او، نمي وا شد رد بازي اما شد قواعدش را نپذ يرفت.

 مي دانست و تنها بخاطر عشق به حميد و نگران از آينده خودش كه شوهرش را رهاكرده وگرگها با 

 دندانهاي تيز و چنگالهاي نيرومند شان تعقيبش مي كنند، تسليم شده بود. زمانه بسياري از آدم هاي

 كند. حميد را او دلداري مي داد...شجاع و جسور راهم بخاطر مالحظاتي ، مجبور به تسليم مي 

 شوكا! صبركن! حاج و آقا خانم جان دست ازسختگيري برمي دارن! بهت قول مي دم... _

 سه ماهي از عروسي گذشته بود. روز جمعه اي بود ، شوكا و شوهرش توي اتاق كنار هم دراز كشيده و 

 بودند حرف مي زدندكه شوكا نگاهي ازدرباره آخرين كتابي كه حميد گرفته و هر دو را آن خوانده 

 پنجره به آسمان انداخت...
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 چقدر هوا خوبه! دلم مي خواد از خونه برم بيرون ! زنداني ها هم گاهي ي برا هواخوري مي تو رن _

 حياط زندون ! حميد فكر نمي كني خونه نشيني بس باشه؟ حميد زنش را محكم در آغوش فشرد...

 ي خيال مي كنم ديگه موقعشه!...راست مي ! گ _

 شوكا گفت :

 خانم جان مي گفت سه راه طرشت ماهي هاي سفيد و تر ، تازه اي آوردن! چطوره با هم بريم ماهي _

 بخريم !...
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 حميد وشوكا لباس پوشيدند ، آرام و بي از صدا درخانه بيرون زدند. هواي بيرون پراز بوي خوش بهار

 داد، نسيم خنكي چهره شوكا را با كه اندك آرايشي مي درخشيد، نوازش مي داد.بود، آفتابش آزارنمي 

 شوكا همچون زنداني آزاد شده نفس عميقي كشيد، زندگي چقدر زيباست مخصوما وقتيكه شانه به شانه

 شوهر جوانت همه روياهاي خوب و انساني را زنده و در دسترس مي يابي.

 حميد،كليد را در قفل درچرخاند و دررا بازكرد. حاج را آقا برابر خوددر بازگشت , درست ل حظه اي كه  

 ديد. خشمناك و متشنج...

 كجا رفته بو دين؟_

 حميد گفت :

 رفته بوديم تا سه راه طرشت ماهي بخريم. _

 مگه من قدغن نكرده بودم كه زنت نبايد از خونه بيرون بره؟_

 .ولي حاج آقا، و من شوكا با ب هم وديم _

 اينو مي دونم! ولي در خانواده ما زن حتي اگه با شوهرش از خونه بره بيرون درست نيس!... زن _

 شوهردار خونه مي مونه، شوهرش ميره ماهي مي خره و برمي گرده!... اگه هم بخوان برن بيرون

 دستجمعي همه با هم مي رن!...
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 گي در زندان خانواده حاج آقا تبريزي با را تمامدرست درهمين لحظه بودكه شوكا عميقا معناي زند

 گوشت و پوستش لمس كرد... و درست از همين زمان بودكه فشار حلقه آهنين مقررات خانوادگي حاج

 و آقا خانم جان با را همه فشارهائي كه خون از را پوست ميچكاند حس كرد اما زنداني داوطلب حاال 

 الصي پيش چ شمانش نمي ديد.ديگر به دام افتاده بود و راه خ

 حميد بلند شو بريم سينما!... حميد بريم قدم بزنيم!... حميد بريم الله زار پارچه پيرهني بخريم!... _

 حميد سرش را پايين مي اند اخت با و چهره اي پوشيده ازشرم و خجالت مي گفت...

 ده پارچه پيره ني برات مي خرم...حاج و آقا خانم جان را چه كنيم! من خودم مي رم الله زار تا _

 پس از اين خونه بريم؟ _

 حميد پيش پدر كار مي كرد، پدر همانند روزگاران قديم، تمامي اعضاي خانواده اش را بايد زير و پر بال

 داشته باشد. به همين خاطر مهار اقتصادي خانواده در دستش بود و بيرون رفتن از حلقه زندگي

 اري و فقر!... و حم يد آن جواني نبود كه خطر كند و مستقالنه وارد بازار كار شود.خانوادگي يعني بيك

 خبر آبستني شوكا درست يكسال پس از ازدواج هم خانواده به را هيجان كشيد و هم شوكا از را وارد

 نتيآوردن آن همه فشار برحميد براي بيرون رفتن از خانه عقب نشاند. بچه دار شدن درخانواده هاي س

 ايران هماتفدر مهم است كه ورق خوردن زندگي مردم يك كشور از برهه به اي برهه ديگر!... حاج آقا

 در اين ميانه بيشتراز بقيه اعضاي خانواده به هيجان آمده بود. پسر اولش داشت او به نوه اي هديه مي 

 ند. اينجور حركات از ابهتكرد. مردان آن روزگار از بروز و ظهور احساسا تشان خودداري مي ورزيد

 فرماندهي شان مي كاست از اما توجه مخصوصش به شوكا و دستورا تي كه براي حفظ سالمتي اش ، غذا
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 خوردنش، راه رفتنش مي و داد ساير دلهره هايش معلوم بود كه حاج آقا دارد يك دوره بيقراري را مي

 گذراند.

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

 بشدت نشان مي داد. حاج آقا كامال گوش به زنگ بود تا ببيند عروسش چهدوره ويارشوكا ، خودش را 

 چيزي ميلش مي كشد، فراهم كند. خانم جان بقول خودش به عروس زياد رو نمي داد، اگرهم اميدي
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 داشت كه بنوعي اين دخترك از زندگي حميد برود با آبستني اش اين اميد را از هم دست داده بود و

 ضوع بيشتر عصبي اش مي كرد! حميد هم گوئي خ يالش از بابت شوكا راحت شده بود. بچه دارهمين مو

 شده و ديگر به من هي نق نمي زند كجا بودي؟كجا رفتي؟

 يكروز صبح تعطيلي بود، پستچي زنگ در خانه را بصدا درآورد. نامه اي براي حميد داشت، حميد نامه را

 با را خود برد. وقتي از دستشوئي بيرون آمد، ح اج آقا با كه چشمانگرفت به و بهانه دستشوئي نامه 

 تيزبينش همه چيز را زير نظرداشت پرسيد :

 حميد ! كي بود؟ - 

 پستچي! نامه داشتم حاج آقا... _

 خوب نامه را بده به بينم... - 

 يا دزدانه از و روي وسواسامروز پدران و مادران ايراني نامه هاي فرزندان خود يا را كنترل نمي كنند 

 نامه را بترتيبي پيدا كن مي ند، درخلوت مي خوانند و دوباره تا را آن كرده و سرجايش مي گذراند ولي

 تا دهه چهل هم بسياري از خانواده هاي سنتي، خواندن وكنترل نامه هاي فرزندا نشان را وظيفه 

 نظر آنها گرگها هميشه دركمين بره هاي معصومسرپرستي خود به و سود فرزندانشان مي دانستند از. 

 نشسته و مي خواهند آنها با را شبيخوني به دندان گرفته به و النه خود ببرند و هر بالئي خواستند

 برسرشان بياورند. پس بايد مواظب بره هاي معصوم خود باشند كه گاهي گرگها از طريق نامه پراكني

 حميد از كه اين قانون نانوشته سانسور نامه ها توسط والدين كام ال اطالع هم كه شده بره را ها مي ربايند. 

 داشت و الاقل تا روزي كه در آن خانه زندگي مي كرد بايد آنرا گردن مي گذاشت ، در دستشوئي ،

 صفحه آخر نامه كه امضا داشت جدا كرده و در جيب پنهان كرده بود. حاج آقا نامه را زير و رو مي كرد،

 كا كه در اتاق پشت نشسته بود با كنجكاوي بيشتري متوجه گفتگوي پدر و پسر بود.شو

 حاج به آقا حميدگفت : 
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 بنشين به بين چي مي گم پسر!... من مي دونم تو داري چيكارمي كني؟ خبرشو دارم با كه اون دختر _

 كوه هم مي دونم با كه اون دختره نماينده مجلس رفت و اومد مي كني!... روزاي جمعه كه مي گي مي رم

 خيكي مي ري گردش!

 حميد سرش را پايين اند اخت ه بود وخدا را شكر مي كرد كه شوكا در اتاق نيست.
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 ببين پسر! زن گرفتي، حاالهم داري بچه دارمي ! شي مث آدم بنشين و زندگي كن!. را خدا شكركه ما _

 ادند، دو مرتبه خودكشي كردي ، هزار بامبول زدي كهبهت دختر نداديم كه بگي زوركي به من زن د

 دختره را بگيري حاال چي شده د كه وباره راه افتادي دنبال اين و اون؟... بروگمشو از جلو چشمم!... ديگه

 هم نبينم خود با تو اين دختر نماينده مجلس قاطي كني! 

 سر زندگي بي آب و رنگش درخانه حاج آقاشوكا دويد سمت اتاق طبقه باال، اين واقعه پتكي بود بر كه 

 فرود آمد، چيزي نمانده بود باال بياورد. رفت توي اتاق و را در روي خودش بست. فقط از دست خودش

 عصبي بود، حس مي كرد در مسلخ عشق قرباني شده است. سرش را محكم به ديوار مي كوبيد، يا ديوار

 م و اين زندگي را براي هميشه وداع مي كنم يا همين جا تويكنار مي رود و از من سوراخي بيرون مي رو

 همين اتاق مي ميرم و خالص مي شوم! خود را فريب خورده و تحقير شده مي ديد. ناگهان بياد حرف

 آخرمهندس دخانيات افتاد كه آن روز عصبي و پرخاشگر مي گفت : )) هرچه به و قد قواره حميد

 ن نگاه مي كنم نمي تونم قبول كنم كه برات شوهر خوبي باشه... خيليخوشگله بچه خيابان آذر بايجا

 زود تنهات مي گذاره...((

 درحاليكه همچنان سرش به را ديوارمي كو بيد و اشك مي ريخت، حميد در اتاق را گشود.

 خداي من! چيكار داري مي كني؟ مگه ديوونه شدي؟ - 

 شوكا با مشت توي سينه حميدكوبيد...

 مشو! ديگه نمي خوامت! من همه چيزو شنيدم!... خدايا من چقدر بدبختم!...بروگ_
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 حميد به التماس افتاده بود و دستها و پاهاي شوكا را مي بوسيد: )) حاج آقا اشتباه مي كنه! اخالقشو كه

 بقول حاج مي دوني، به همه چيز شك مي كنه!... من عاشقتم! يه من نخ موي خوشگل با را تو تا صد زن 

 آقا خيكي عوض نمي كنم.!... تو زن مني! بچه تو من شكمته!... را تو خدا اگه بخودت و من رحم نمي كني 

 به ، بچه ت رحم كن!... (( 

 بسياري از زنان، وقتي با فاجعه اي مثل خيانت شوهر روبرو مي شوند، به داليل زيادي خود به را نديدن

 شه شوهرانشان را مي پذيرند و و سر صداي قضيه را مي خوابا نند. درستمي زنند، استدالل هاي بي ري 

 بود كه شوكا هم بچه اي از حميد در شكم داشت و هم نمي خواست يكسال پس از ازدواج خود را

 شكست خورده و تحقير شده ببيند اما شوكا عاشق شوهرش بود و خيال مي كرد حميد كه بخاطر جلب

 دواجش دوبار دست به خودكشي زده هنوز هم عاشقش هست. دوستش دارد وموافقت خانواده با از

 رنگين كمان عشق همچنان بر سرشان چترگشوده است به! همين دليل هم ضربه اي كه آن روز خورد،

 وحشتنا كترين ضربه اي بود تا كه آن روز برسرش فرود آمده بود.

 كه داوطلبانه خودمو توي اين خونه زندوني كردم ، فقط دلم مي خواد بميرم!... من بخاطر تو يك ساله _

 امر و نهي خانم جانو تحمل مي كنم، آن وقت به تو من خيانت مي كني؟...

 حميد آنقدر بردست و پاي شوكا بوسه زد، دليل ومدرك آورد، ازعشق ديوانه وار خودش سخن گفت تا

 دوباره فضاي زندگي اش را آرام كرد.
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 حميد ازخانه مي رفت شوكا بخاطر ويار از اوگوجه سبز خواست. نوبر چهار شب بعد صبح كه

 بهارگوجه!...

 ساعت از هشت شب گذشته بود ولي هنوز حميد به خانه برنگشته بود. هر نيم ساعت يك بار حاج آقا

 .شوكا را صدا مي زد... حميد نيامد؟ ساعت از ده شب گذشته بودكه حاج آقا ريشش را دانه دانه مي كند

 ناگهان پرسيد:

 تو ازحميد چيزي خواسته بودي؟ _

 بله! گوجه سبز!... _

 

١٦٧ 

 حاج آقا سري تكان داد... من مي دونم اون كپه يقلي پدر سگ كجا رفته.!... ساعت دوازده شب حميد

 هبخانه برگشت. اينطور كه معلوم بود شوكا وكالت دفاع از حق حقوقش به را حاج آقا سپرده و خوابيد

 بود.

 حميدكجا بودي؟ - 

 با دوستام رفتيم چند تا قالي آنتيك ببينيم!... معطل شديم! _

 بمن دروغ نگو كپه يقلي!...گفتم برو زندگيتو اداره !كن - 

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

 ناپديد شدن هاي حميد، عليرغم همه قسم و آيه هايش مرتبا تكرار مي و شد شوكا هم هر روز برحجم

 ود. سعي مي كرد بخاطر توصيه هائي كه در روزنامه ها خوانده بود در ايام بارداريشكمش مي افز

 عصبي نشود چون خوانده بودكه هرنوع تنشي روي بچه اثر منفي مي گذارد اما دوباره يك شب فريادش

 بلند .شد

 گريبان حميد را گرفت وگفت :

 نيفتادم، تو بقول خودت عاشق شدي ، ديوونهحميد! بنشين باهات كار دارم!... حميد! من دنبالت راه _

 شدي و آنقدر آمدي و رفتي تا زنت شدم. يكسال و نيمه تو كه خونواده ت با هر سختي و مشقتي زندگي

 مي كنم. تو منو خو نه زندوني كردين گفتم عيبي نداره! خانم جان منو حتي تو اين دوره آبستني گرسنه 

 من غذا هاي مقوي بده... كله جوش و يتيمچه مي ذاره جلوم، حرفي نمي مي ذاره حرف نمي زنم، بايد به 

 زنم از. نون لواش متنفرم، مي خورم چون از يه تو، بچه تو شكم دارم تو. خجالت نمي كشي؟ به وبگ من

 آيا همه اون حرفهات دروغ بود؟ 

 يك دختر چاق و خيكي شانه هاي شوكا از شدت گريه مي لرزيد. زندگي او با همچنان سرجنگ داشت ،

 كه اندازه هايش از يك مرد سنگين وزن بيشتر بود به را او مبارزه طلبيده بود!... آخه چرا؟ چرا؟ .چرا 

 

١٦٨ 

 شوكا سخنگوي خوبي بود، قشنگ و دلنشين و بسي ار موثر حرف مي . زد وقتي غصه دار بود جمال تش به

 وجدان خواب آلوده را اي بيدار مي كرد. درهمان شب دو سوگنامه اي آ دل زار تغييرشكل مي و داد هر
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 بارحميد را ازخواب بيداركرد و پرسيد چرا وحميد دوباره با اشكهايش را خدا گواه گرفت را او كه بي

 جهت متهم مي كنن به! هيچ رو زير بار پذيرش اتهاماتش نمي رفت و همين مقاومت، سبب مي شد كه

 دكه نكند كسي حاج را آقا عليه حميد تحريك مي كند و مي خواهدگاهي شوكا بخودش نهيب بزن

 آشيانه را ما برهم بريزد؟... حميد بيشتر از بيست سال داشت و در چنين سنيني يك جوان جذاب و

 شيكپوش نيازمند جلب هرچه بيش تر جنس مخالف است حتي اگر جنس مخالفش از زشتي قيافه كرگدن

 را داشته باشد! 

 بي هيچ دردسري در آذرماه آخرين ماه پاييز انجام شد. نخستين فرزندي كه شوكا به خانوادهزايمان 

 حاج آقا هديه كرد يك پسر بود. در آن زمان تولد پسر در خانواده هاي سنتي از ، اهميتي خاص

 با همهبرخوردار ب . ود حاج از آقا شدت هيجان مرتبا نماز مي خواند و شكر بجاي مي آورد، خانم جان 

 فشارهائي كه برعروسش وارد مي كرد، نوه پسري اش را بوسيد و خدا را شكر كرد.گرچه حميد به

 تفريحات خاص خود هم بي نظر نبود ولي با تولد پسرش ، حاال شبها زود بخانه برمي گشت و مدتي با

 اره ازگرماي عشقفرزندش بازي مي كرد و قلب شوكا را كه خيانت هايش را بفراموشي سپرده بود، دوب

 به تپش مي اند اخت. اسم بچه راحاج آقا گذاشت هادي و! همه تبريك گفتند. 

 هادي همه زيبائيهاي چهره پدر و مادر با را انتخاب دقيق براي خودش برداشته بود.چشمهايش درشت

 بي از پدرومشكي و شفاف مانند چشم آهوئي مادرش ، چانه وگونه هايش از پدر و و قد قواره اش تركي

 و مادر!.... 

 وقتي هادي سه ماهه شد، لبخندهايش دل حاج را آقا من برد گرچه شيوه رفتار خانم جان تغييري را

 نشان نمي و داد همچنان حتي از نظر خورد و خوراك بر هم شوكا سخت مي گرفت، او از بيش تر ازهمه

 كار مي كشيد، و بيشتراز همه ايراد مي گرفت. 

 

١٦٩ 

 وروز داشت نزديك مي شد، هواي تهران آن سال زود از تر سالهاي ديگر گرم شده و درختان خيلين

 زود به شكوفه نشسته بودند. يك شب كه شوكا كنار گهواره هادي نشسته به و گذشته هايش فكر مي

 كرد بي اختيار خطاب به هادي گفت:

 مو كه اصال تو با ميونه اي نداره يه مادر بزرگطفلك من يا آ! مي دوني كه غير از اين مادر بزرگ اخ _

 هم داري كه اسمش 

 خورشيده و توي جنگل ها زندگي مي كنه!... درست مثل اينكه براي فرزند سه ماهه اش قصه اي تعريف

 مي كرد: 

 جونم برات بگه كه خورشيد يه روزي ماهيگير بوده، زاا ون ماهيگيرا كه توي هر تورش كلي ماهي مي_

 رفته و مردان ماهيگيرو دق مي داده!... ميگن مادربزرگت تو خوشگلي عين دخترشاه پريان بوده!گ

 هنوزهم هست! چه چشمم هاي سبز خوشگلي داره خدا ميدونه!... افسوس! افسوس! كه باهاش قهرم

 وگرنه را تو مي بردم پيش مادر بزرگت!

 انگيز همسر بيست ساله اش گوش مي داد را در حميدكه پ شت در اتاق ايستاده به و قصه خواني هيجان
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 بازكرد وگفت :

 شوكا ! چطوره امسال عيد بريم پيش مادرت ؟! هم من مادر زنمو مي بينم ، هم هادي مادربزرگش ! رو - 

 تو چقدرخسيسي كه مادر خوشگل خود ما به تو تا دو نشون نميدي!... 

 بيشتر مي گذشت ، دايره هاي بيشتري مي و. زد خيلي اين فكر، م ثل سكه اي كه در آب بيفتد، هرچه

 زود همه پهناي مغزش را فرا گرفت...

 ؟!چر چرا شوهرو بچه مو نبرم پيش خورشيد؟ آن موقع دختر بودم ، حاال شوهر و بچه !د ! رم ديگه _

 ارم.نميگن ج) ( تهرون اومده! تازه دلم مي خواد قوم و قبيله حميد فكر نكنن من هيچكس رو ند

 حاال شوكا بيشتر ازگذشته مادر را مي خواست چون خودش مادر شده بود. 

 فردا شب به حميد گفت:

 عيد بريم شمال! ناغافلي ميريزيم سر خورشيد از خونه ش كه بيرونمون نمي كنه! اگرهم كرد مي ريم _

 هتل!...

 

١٧١ 

 لر قرمز رنگ شان همچون خوشبخت تريندر سومين روز نوروز، حميد و شوكا و هادي، سو ار بركرايس 

 خانواده هاي اشرافي عازم شمال شدند. سبزي كمرنگ درختان، چمن طبيعي زمين، حركت جويبار هاي

 حاشيه جادها , فضاي روستاي شيخ زاهد محله به را يكي از زنده ترين تابلوهاي طبيعت مبدل ساخته

 يل كشيده و بزرگشان جلو باغ ايستاد، تصادفا خورشيد وبود. شوكا راه باغ خورشيد را مي دانست . اتومب

 آقا عبدااهلل جلو ساختمان داخل باغ كنار سماور نشسته و منقل آقا عبدااهلل هم براه بود. دوتائي ،دو قمري 

 پير ولي عاشق با به هم گفتگو نشسته بودند. خورشيد متوجه توقف اتومبيلي جلو در باغ شد...

 مي كنم برامون مهمون رسيده!ايام عيده! فكر _

 خودش راه افتاد، را در گشود، ناگهان فرياد كشيد:

 آقا عبدااهلل! دخترمون برگشته! - 

 واين بارشو را كا محكم در آغوش گرفت، اشك به پهناي صورتش جاري بود، بوي خوش مادري از خود

 دخواهان ه محبت مادري از را فرزندشمي پراكند. بعد از فرار ناگهاني شوكا بودكه متوجه شد چقدر خو 

 دريغ داشته و دچار عذاب وجدان شده بود. دوباره راننده به را ها جستجوي شوكا فرستاد. فقط را او

 ببينيد بعد به من خبر بدين! خودم مي رم پيشش!... شوكا بيست ساله اي نازك اندام بود، مادر بود اما

 خورشيد آويخت. هر از دو شادي يافتن يكديگر ميخودش مادر مي خواست. او به هم گردن 

 گريستند. حميد بچه در بغل ايستاده بود به و اين تابلوي زيباي عاطفه برانگيز خيره نگاه مي كرد اما

 باالخره حوصل ه اش سر رفت.

 آهاي هادي داره اعتراض مي كنه... _

 خورشيد بسوي حميد رفت و بچه را تقريبا او از قاپيد.

 وه من ! نه! بچه من!...ن _

 خورشيد وقتي دخترش با را شوهر و فرزندش ديد چنان هيجان زده شد كه مستخدمش به را خانه



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

1 9 8  

 

 دوست و آشنا فرستاد.... بگو شوكا آمده!... با شوهرش با! بچه ش!... سوار يه ماشين امريكائي!... حاال

 زار حرف و حديث پشت سر دخترش سرخورشيد مي توانست به خود ببالد و توي چشم آدمهائي كه ه

 

١٧٠ 

 هم كرده بودند نگاه كند و بگويد: ديديد دختر من پاك و شريف بود!... آن وصله او به ها نمي چسبيد! 

 من نان خودمو از ماهيگيري و شكم دريا مي گرفتم، دخترم مثل منست!... 

 عتها بغل مي گرفت و در محوطه باغ بدنبالآقا عبدااهلل شور و شوقي از كم يك پدر نداشت، هادي را سا 

 مرغ و خروسها و مرغابيها مي دويد تا نوه اش را بخندد: پذيرائي عالي بود. )) اگر نتوانستيم در عروسي

 تان باشيم حاال ماه عسل تولد بچه تونو ما با بگذرانيد.((

 با اتومبيل آنها به تهران آمدند با كليدو هفته بعد، خورشيد و آقا عبدااهلل براي آشنائي با فاميل حميد،  

 ربا برنج و چاي و كره و پنير. 

 آقا عبدااهلل چنان سخاوتي به خرج مي داد كه خورشيد را به هم رشك مي آورد،براي حاج و آقا حميد و 

 عباس و دخترها و خانم جان لباسهاي مناسبي خريد و هديه كرد كه مايه سربلندي شوكا .شد

 اي در زندگي شوكا ظهور كرده بود، حميد به سر راه شده بود، خورشيد و آقا عبدااهلل، با را اودوره تازه 

 شور و شوقي دلپذير، پذيرفته بودند و ديگر تنها احساس نمي كرد. حاج آقا، با ديدن خورشيد و آقا

 مي گذاشت. درعبدااهلل خودش را قانع كرده بود كه عروسش كس و كار دارد و احترام بيشتري او به 

 همين روزها بود كه حاج به آقا خانه آمد ، قباله خانه جديد سه طبقه را اي در همان نزديكيهاي خانه شان

 روي طاقچه گذاشت و گفت:

 همين امروز معامله اش كردم، شوكا و هادي جاشون تنگ بود، خوب قدم عروسمون هم خوب بود، _

 كارو بار رونق داره!

 جيب برد و يك گردنبند براي عروسش و يك ااهلل براي نوه اش، تو ي دست خانم جانو بعد دست در  

 گذاشت.

 بلند شو بنداز گردن عروست. _

 

١٧١ 

 17فصل 

 خانم جان غريزه حسادت نيرومندي داشت كه در آن و سن سال هم يك لحظه را او آرام نمي گذاشت

 راست عروسش را لوس مي كند و مي گويد پاقدم و حاال وقتي مي ديد كه حاج آقا، آنگونه رك و 

 عروس خوب بود و خانه جديد را هم براي آسايش عروسم خريده و ام حتي برايش گردن بند خريده

 بود، از شدت خشم و حسد دلش مي خواست با كفگير توي سر عروسش مي كوبيد تا اينكه گردن بند

 به طال گردنش آويزان كند. 

 توجهات مخصوص حاج را آقا در جريان نقل و انتقال به خانه جديد از شوكا گرفت . درخانم جان انتقام 

 كار اسباب كشي تا توانست او از ايراد گرفت و تالش كرد تا بلكه طبقه سوم خانه جديد به را دختر 
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 كوچكش واگذار كند...

 كند و عروس قديمي در طبقه )) دخترم تازه عروسه ، درست نيست داماد خانواده در طبقه پايين زندگي

 باال!(( اما حريف حاج آقا نشد. پيش خودش گفت، حاال كه حريف حاج آقا نشدم، مي دان چه بالئي سر

 شوكا بيارم!... از او آن روز به بعد حلقه فشارهاي طاقت فرساي كارهاي خانه را محكمتر بر دست و پاي

 اك به را نهايت رساند.شوكا فشرد. خست و ناخن خشكي را در خورد و خور

 صبحانه يك ورقه نازك پنير سر سفره مي گذاشت، براي هر نفر يك نان لواش و يك استكان چاي و

 يك حبه قند. البته مردهاي خانه چون زود تر صبحانه مي خوردند و مي رفتند، از اين قاعده ظالمانه

 ند حبه قند همراهي مي . شد كره و مربا وخارج بودند. پنير باندازه كافي سر سفره شان بود. چاي با چ

 عسل هم مي گذاشت سر سفره! شوكا از سفره خشكيده اي كه شبيه رودخانه خشكه ال بود و خانم جان

 او جلو مي گذاشت بشدت احساس بيزاري مي كرد. در خانه مادران ارمني اش سفره و پر پيمان بود ، 

 سفره چرب و نرمي براي خودش مي اند اخت اما حاال آبوقتي خودش دركافه قنادي ها كار مي كرد، 

 دست شمر افتاده بود. حميد براي خانه بهتر ين ميوه را ها مي خريد، انگورعسگري، انجير،گالبي نطنز،

 اما شوكا حق نداشت به سيني هاي ماالمال از ميوه دست بزند. خانم جان يك عدد ميوه توي دستش مي 

 .. ظهركه مرد ها بخانه نمي آمدند ناهار اغلب تيليت آبدوغ ، كله جوش،گذاشت و مي گفت بخور!.

 

١٧٣ 

 يتيمچه به ساكنين حوزه اقتدارش مي خوراند. شوكا كه بشدت از نان وكله جوش متنفر بود يكروز رفت

 زير زمين و يك گوجه برداشت، شست و سر سفره گذاشت.

 خانم جان نگاه سرزنش آميزي او به اند اخت.

 اين چيه آوردي سر سفره! _

 گوجه فرنگي! من كله جوش دوست ندارم!..._

 خانم جان فرياد كشيد :

 اينجا كسي حق ندا ره برا خودش سفره جدا گونه بندازه! هرچي سر سفره مي گذارم كافيه! مي خواي _

 بخور، مي خواي نخور!... وگوجه را ازدستش گرفت.

 ود . رفت زير زمين و يك خوشه انگور برداشت اما خانم جان كهيكروز كه شوكا هوس انگور كرده ب

 گوئي همه بو را جا مي كشيد بسرعت داخل زيرزمين و شد انگو از را ر دستش گرفت و دوباره توي

 سيني گذاشت...

 حاال توي اين خونه به كار دله دزدي كشيده؟ پس من چكاره م؟ _

 مي آورد و سر حميد داد مي .زدفشارهاي خانم جان گاهي شوكا را بفرياد 

 آخه مرد! من زن توام! اينجا دارم از گرسنگي مي ميرم! بچه م بايد شير بخوره ! _

 حميد پاسخي ن داشت كه بدهد.

 چه كنم؟ تو ما خونه بابام زندگي مي كنيم. مگه كسي ميتونه رو حرف نحانوه جان حرف بزنه؟ _

 ره خانم جان دوره كودكي اش را در تنها مادرشوهرش مي ديد وحاال ديگر شوكا هر روز و هر لحظه چه 
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 منتظر مي تا شد خانم جان انبرداغ را بردارد و بيايد سراغ خودش و بچه ا ش!...

 ، عطشناكتر از سالهاي پيش از راه رسيده بود. تهران از دوگونه تب مي سوخت. تب 1112تابستان 

 مامي ايران ، بخصوص پايتخت از را حرارت ذوب مي كرد از.مرداد و ماه تب داغ مبارزه سياسي كه ت

 سه چهار سال پيش جوانها و مسن ترها دست در دست هم درصحنه سياسي كشور يك و صدا يك نفس 

 عليه شير پير استعمار انگليس قيام كرده و سرانجام با ملي كردن صنعت نفت ) يعني تنها دارائي خود كه

 رسائي و عقب ماندگي هاي اقتصادي پس از اشغال كشور را توسط متفقينمي توانست ضعف و ها نا 
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 جبران كند به( آرزوي خود رسيده بودند اما آشوبهاي سياسي همچنان ادامه داشت و اميد مردم به را

 پيشرفت و توسعه كشور مبدل به ياس مي كرد، روزي نبودكه دسته هاي مخالف و موافق سياسي به

 تظاهراتي راه نياندازند ودرخيابانها به درگيري نپردازند. چيزي كه مردم را بالتكليف برجابهانه اي 

 گذاشته بود از و هر نوع سرمايه گذاري مي ترسيدند . چپ ر و ها است و ها ملّيون بشدت يكديگر را چه

 اردوگاه از نظر سياسي و چه برخوردهاي فيزيكي در فشار گذاشته بودند. چپ هاي ايران كه در 

 سوسياليسم روسي قرار داشتند، موقعيت را براي تصرف حكومت مناسب ديده و لحظه به لحظه

 سنگرهاي جديدي از را رقبا مي گرفتند. ملّيون ايراني نگران آن بودند كه امپراطوري كمونيسم ، ايران

 اله كشور شان را در چشمرا مانند بسياري از جمهوري هاي آسيائي ، يكجا ببلعد و استقالل چند هزارس 

 به همزدني نابود كند، وضع بد اقتصادي كشور مزيد برعلت شده بود و در چنان اوضاع و احوالي بود كه 

 همه چيزحكايت از تغييراتي ناگهاني مي كرد و مردم و كار زندگي خود را رهاكرده و يكسره به سياست

 نسخه خودش را مي پيچيد، ولي اين شور و هيجان پربازي پرداخته و بانتظار پايان بحران هر دسته اي 

 تب و تاب سياسي كه بازار تهران را پيش از ساير مراكز در مشت گرفته بود درحجره حاج آقا تبريزي

 راهي براي بروز و ظه ور نمي يافت.

 حاج و آقا دو فرزندش حميد و عباس بسرعت دركار توسعه صادرات فرش بودند. در تبريز، كارگاه

 فرش بافي مستقلي راه انداخته و آنچه مطلوب بازارهاي اروپا بود توليد مي كردند. حاال حميد مديريت

 شركت صادرات فرش را برعهده داشت با و ابتكارات و آگاهي هاي ناشي از مطالعه مستمر در زمينه

 مي كرد اما صندوق فرش و همچنين درك نيازهاي بازار اروپا، سودهاي قابل مالحظه اي نصيب خانواده

 شركت در دست حاج آقا بود و صندوق خانه در دست هاي بسته خانم جان! سودهاي كالن ناشي از

 مديريت حميد، هيچگونه نقشي در گشايش زندگي شوكا و فرزندش نداشت.

 شوكا بدون توجه به اذيت و آزارهاي خانم جان كه هنوز هم اين عروس را دست پخت خود نمي دانست

 و از و نفرت داشت در محدوده زندگي خانوادگي و در تمامي برنامه ها شركت مي جست. اين سال ها،ا 

 از بهترين و آرامترين سالهاي عمر زناشوئي شوكا بود. حميد آنقدر گرفتاري حرفه دا اي شت كه فرصتي 

 و خنده هاي براي عشق و عاشقي نمي يافت و اگرهم فرصتي دست مي داد فداكاري هاي مستمر شوكا
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 قشنگ و شيرين كاري هاي هادي را او خجلت زده مي ساخت و بسرعت چشم بر فرصت هائي اين

 چنيني مي بست.

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

 هادي پنجساله شده بود كه شوكا دومين فر زند پسر را تقديم خانوده حاج آقا تبربزي كرد و شور و حال

 بخصوص به شخص حاج آقا بخشيد، گرچه خانم جان همچنان هيچگونه واكنش تازه اي به خانواده

 آنهم ازجنس نر _خشنودكننده اي ازخود نشان نمي داد چون خوب مي دانست با كه تولد هر فرزند 

 ميخ تازه به اي زندگي مشترك شوكا و حميد كوبيده مي شد كه اميد ها يش را براي بيرون انداختن_

 حميد بر را باد مي داد، بخصوص با عالقه شورانگيزي كه حاج به آقا نوه هاي فرزندشوكا از زندگي 

 ارشدش ابراز مي كرد، ديگر هيچ اميدي براي تحقق خواسته حاج خانم برجا نمي ماند.

 گرچه اين موضوع هم نمي توانست بر در نامه غذائي روزانه همسر و دو فرزند پسرش تغيير بدهد.

 همان يك ورقه نازك پنير و نان لواش و يك فنجان چاي و يتيمچه وكله جوش بود، ميوهصبحانه و ناهار 

 هم سهميه بندي خودش را داشت. نامگذاري فرزند دوم حميدو شوكا، در اتفاق نظر پدرو پسر، بهمن 

 و شد حاال هادي و بهمن ش هر ب حاج را آقا بمحض بازگشت به خانه به طبقه سوم مي كشاندند و 

 خشم تيره و دودي شكل خانم جان مي افزودند. يكشب كه حاج تا آقا دير وقت در طبقه سوم ماندهبر

 بود ناگهان موضوع مسافرت حميد به را كشور آلمان با شوكا درميان گذاشت.

 من مي دونم كه هيچ زني راضي نميشه شوهرش هب تنهائي سفر بره اونم يه برا مدت نسبتا طوالني! _

 ر سينه لرزيد اما لبخندش را همچنان در گوشه لب حفظ كرد.قلب شوكا د

 حاج آقا ادامه :داد

 من مي خوام حميد رو بفرستم آلمان! تازگي عده از اي تجار فرش در بازار اروپا ما با رقابت مي كنن! _

 آقائي اگه نجنبيم بازار فرشو ازدست ما مي گيرن ، تصميم گرفتم حميد رو بفرستم هامبورگ آلمان، يه

 آلماني تو اين شهر گالري فرش داره و حميد ره مي پيش اون كه هم توي فروش فرش هاي صادراتي

 شركت ما فعال بشه و هم مطالعه اي بكنه ببينه چه جور فرش هائي بيشتر باب صادرات به آلمانه!...
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 كا با خود مي انديشيد كه ايندر حاليكه حاج بر آقا اي قانع كردن شوكا از هر دري حرف مي ، زد شو 

 حادثه هم حميد، شوهر نازنينش او از را جدا خواهد كرد و هم در غياب شوهرش خانم جان با استفاده

 از فرصت به را او صالبه خواهدكشيد. 

 هر چي شما بفرمايين حاج آقا!... _

 مي دم كه برا آينده و تو بچهحميد لبخندي ازسر رضايت نثار شوكا كرد!... )) تو فرشته اي شوكا! قول 

 هامون هركاري از دستم برآد بكنم...((

 وقتي حاج از آقا اتاق بيرون رفت، حميد همسرش را عاشقانه در بغل گرفت .

 عزيزم ! در تمامي لحظه هاي سفر فقط و فقط به زن خوشگلم فكر مي كنم به و بچه هاي نازنينم ق ، ول

 مي !دم 
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 ثل روزهاي خوش آشنائي و زماني كه حميد بخاطر ازدواج او با دوبار دست بخودشوكا در آن روزها، م

 كشي زده بو، باز به هم اين باور رسيده بود كه حميد همچنان عاشق اوست و ديگر اشتباهي مرتكب

 نخواهد .شد

 ز را تويحميد حاال جواني بيست و پنج شش سال بود. ديپلم داشت دا به و نشگاه نرفته بود اما دنيا ا

 كتاب ها برمي داشت با و چشمان تيزبينش محك مي و زد دوباره داخل صفحات كتاب مي گذاشت!

 زبان خارجي مي دانست ، خيلي ها كه براي اولين را او بار مي ديدند خيال مي كردند تحصيالتش را در

 اهي هاي عميق از مسائلآلمان گذرانده است. زيبا جواني بود كه در دل و زن مرد، با نفوذ كالم و آگ

 جهاني، شور و حالي برمي انگيخت.گرچه به شوكا قول مي داد كه در آلمان دست پا از خطا نكند او)

 هميشه جلو دوستانش مي گفت زن من تكه!( اما خودش را براي يكدوره زندگي مجردي در آلمان

 ني ها در صنعت دنيا مقام اول راآماده مي كرد او. مي توانست در كشوري مثل آلمان از كه نظر ايرا

 داشت ، دور از چشم غره هاي حاج و آقا اعتراض هاي شوكا دلي از عزا در آورد، بخصوص كه جوانان

 تهراني در بازگشت از آلمان از دست و دلبازي و ها آسان گيريهاي دختران آلمان بعد از جنگ، داستان

 هاي اشتها بر انگيزي تعريف مي كردند.
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 نميدوني پسر، دختراي آلماني چه جور برا مرداي شرقي دندون تيز كرده ن !... تازه يه برا پاكت سيگار_

 مثل كنيزهاي عصر روم، تسليم و خاكسار تو ميشن!... علي الخصوص كه جواني به خوشگلي تو پاپيش

 بگذاره!...

 مد و فقط ذهن خيالباف ايراني ميگرچه تصوراتي چنان وسوسه انگيز، چندان با واقعيت جور درنمي آ

 توانست چنين نقش و نقوشي از دختران سهل الوصول آلمان بزند اما در پشت پرده اين شايعات

 واقعيتي نيز نهفته بود، هنوز آلمان از زير ضربات و صدمات جنگ جهاني دوم قد راست نكرده بود،

 ن مي انجاميد، دنيا را در مشت خود گرفته وفقرو بيكاري و ميراث شوم جنگي كه اگر به پيروزي آ لما

 تنها ابر قدرت جهان بحساب مي آمدند، پرچم نژاد برتر از را غرور و تكبر خاص خودش، به پايين

 كشيده و تاوان جنگي را كه بيش از چهل ميليون نفر قرباني داشت بطرز دردناكي پس مي دادند. تنها

 و مبارزه براي بازگشت به عصر ترقي ژرمن ها بود كه چند خوشبختي اين نژاد ستيزه جو، حس رقابت

 سال بعد از خاتمه جنگ دوباره شكوفائي اقتصاد آلمان را مژده مي داد. اما براي، جوانان ايرانيكه عازم

 آلمان بودند، بعلت سختگيري هاي خانواده ها در ارتباطها و واكنش هاي غريزه جنسي، تنها تصوير

 سان گيري هاي دختران آلماني در ارتباط با جوانان محروميت كشيده شرقي بود.مورد عالقه شان آ

 شوكا با وجود ابراز موافقت با سفر آلمان حميد، در اندرونش هزار جور فكر و نگراني از شنيدن همين

 ازشايعات بود. دلشوره ها كه مثل امواج دريا ، هر بار كه بساحل مي خوردند پر زور بر تر مي گشتند، 

 همان نخستين روز هاي مسافرت حميد به آلمان آزارش مي داد. حميد در همان سال اول ازدواج

 آزمايش خوبي در وفاداري به اصول زندگي خانوادگي پس نداده بود. ماجراي رابطه حميد با آن دختر

 نگامنماينده مجلس، تخم تيره رنگ شك و شبهه در جسم و جان شوكا كاشته و رشد داده بود. ه
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 خداحافظي ، شوكا بسيار بيتابي مي كرد: )) ما اينجا با اين خلق و خوي خانم جان چه بكنيم؟ اگر بچه ها

 مريض شوند از من چه كسي كمك بخواهم.(( حميد مي گفت، هرچه الزم داشتي به برادرم عباس بگو.

 ه توماني روي ميز گذاشتاو به سفارشهاي الزم را كرده . ام بعد دست در جيب كرد و يك اسكناس د 

 وگفت:
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 اينم برا كرايه ماشين و گرنه توي اين خونه كه خرجي نداري!.... از گوشت مرغ تا شير آدميزاد و حي _

 حاضره....

* * * * * * * * * * 

 حميد پرواز كرد و رفت، درست مثل بچه عقابي به كه عشق پرواز از النه اش بسوي آسمان پرمي كشد و

 خيلي سخت به النه باز مي گردد. در آن روز ها، سفر به خارج از كشور هنوز همگاني نشده بود و حتي

 آدمهائي به كه يك سفر خارج مي رفتند احترامشان در چشم جوان ها چند برابر مي شد. جوان ها در

 التهاب ميدهه سي بخصوص از نيمه دوم آن شيفته غرب شده و عوالم زندگي غربيها با را شور و 

 پذيرفتند و حاضر بودند براي انجام يك سفر كوتاه به اروپا به هر كاري دست بزنند . اما وضع شوكا در

 بيست و سه چهارسالگي فرق مي كرد او. عميقا وابسته به فرزندانش هادي و بهمن بود، دلش نمي خوا

 مد حاال بر سر بچه هايست بالهائي كهدر دوره كودكي به علت جدائي پدر و مادرش بر سرش آ

 خودش بي اورد. اين حس شوكا از كه زمان تولد بچه ها باالتر از مرز فداكاري و اعجاب مي پريد، تنها

 دختراني مي دانند كه بدترين نوع جدائي پدر و مادرشان، بخصوص در شرايط زندگي شوكا، تجربه

 رفت با اما حضور دو بچه ملوس و كرده باشند او. دلش نمي خواست حميدش هرگز به اين سفر مي

 شيرين به ، هيچ وجه قدرت جنگيدن و مبارزه كردن با خانواده حميد را در خود نمي ديد از. طرفي خانم

 جان با رفتارها و مقررات ظالمانه اش تمام غرور و شخصيت مستقالنه اش را درهم شكسته بود.كاري كه

 ود حاال خانم جان با روح او مي كرد گ. وئي هر دو ، زن قانوننا مادري اش خانم جان با جسم او كرده ب 

 بازتاب شرطي پاولف را نخوانده از خود پاولف روسي بهتر مي دانستند از. اين دخترك چشم آهوئي يك

 موجود دست آموز و يك زن شرطي ساخته بودند. بخصوص كه شوكا يك حس ديگر هم در خود بحد و

 عاشقي به مرد محبوبش حميد بود و. مرتبا ت كرار مي كرد، من عاشق مرز كمال داشت و آنهم حس

 حميدم، بدون حميد، نفس كشيدن هم نمي توانم ، آن وقت شما مي خواهيد من از دل حميد بكنم و طالق

 بگيرم؟...
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 ايشدر مرداب تاريك و مخفي كه شوكا در آن دست پا و مي زد، فانوسي از هم دور دست كورسوئي بر 

 مي فرستاد.اين فانوس شبهاي تيره بي حميدبودن ، حض و ور وجود حاج آقا دركنارش بود. مردي كه در 

 آغاز زندگي با اعتقاد غير عادي و حتي مخالف عقايد همسن و ساالنش در بازار، را او بمدت دو سال در

 بشدت را او مي پائيد تا و آنجا كهخانه زنداني كرد، با حاال دو دسته گلي كه شوكا او به هديه كرده بود 
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 مي توانست درد نيش هاي ز هرآلود خانم جان را برجسم و جانش كاهش مي داد... سر سفره ، غذا خانم 

 جان موقع تقسيم گوشت خورش، يا اصال در بشقاب شوكا گوشت نمي گذاشت يا كوچكترين تكه

 حضور داشت اعتراض مي كرد:گوشت را توي بشقابش پرت مي كرد. اگرحاج آقا سر سفره 

 براش بيشتر گوشت بذار! _

 خانم جان اخ مهايش را در هم مي كشيد.

 زن كه زياد گوشت نمي خوره!... _

 حاج آقا قاطعانه نظر خانم جان را رد مي كرد.

 ولي اون هم بچه شير مي و ده هم توي اين خونه يك تنه جور همه رو مي كشه!... _

 شه...بايد غذاش كامل با

 آن وقت حاج آقا در ميان نگاه نفرت بار خانم جان، سهم گوشت خودش را توي بشقاب شوكا مي 

 گذاشت: بخور جونم! بخور!...

 شايد آن نيروي مرموز حيات از كه كودكي تا امروز چنين سرنوشت تلخ و اندوهباري را برايش رقم

 آقا مي سوخت و در تاريكترين شرايطزده بود گاهي هم دلش براي غريبي هاي عروس خانه حاج 

 زندگي اش، براي نفس كشيدن روزني كوچك به رويش مي گشود.

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

 شوكا چيزي نزديك به دو سال غيبت حميد، درميان خانواده تبريزي و زير نظر بهانه جوي خانم جان،

 خياطي و اتو كردن و آشپزي تا نظافت از دو بچه اش و را تمامي كارهاي طاقت فرساي خانه از را  
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 سرگذراند و لب بشكايت نگشود. حميد ، در نخستين ماهي به كه آلمان رفت يك نامه براي شوكا

 نوشت و بعد ديگرهيچ !...گاهي حاج آقا مي گفت : امروز حميد تلفن كرد، حال همه شما را پرسيد.

 سي نداره ولي دلش براتون يه ذره شده! حاج آقا اينخيلي گرفتار فرش ها شده فرصت نامه نوي

 توضيحات را براي آرام كردن آن دختر خوش خيال بر زبان مي راند در حاليكه در پس پرده يك جنگ

 واقعي بين پدر و پسر در جريان بود. ها ده تخته فرش نفيس در اختيار حميد بود از و اين گنجينه براي

 فاده مي كرد. نوعي گروگان گيري و باج خواهي كه حاج را آقا بستو ه ميادامه توقفش در آلمان است

 آورد ولي كاري از هم دستش ساخته نبود.

 در اين دو سال هيچكس حتي حاج آقا نمي دانست كه حميد خوشگله خيابان طرشت در شهر بندري و 

 گرفتار جنون عاشقي شده واشرافي هامبورگ چگونه با و چه كساني روزگار مي گذراند؟ يا آ باز هم 

 تاخيرهايش در بازگشت به تهران ردپائي در خمره جنون عاشقي دارد؟

 شوكا خ ودش به را ساده اند يشي زده بود... )) طفلكي دارد شب و روز توي مملكت غريب كار مي كند

 مي كردي مردش ، مگر بازار آلمان مثل بازار ايران است؟(( اما دلش در سينه نعره ها مي . زد بي تابي

 محبو بش، پدر بچه هايش را مي خواست. وقتي دير وقت شب گريبانش از را خدمت به خانواده تبريزي

 ها خالص مي كرد عكس حميد را پيش رويش مي گذاشت او با و ازعشق و احساس و دلتنگي و ها ظلم 
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 ميد فرياد مي كشيد، اوو جور خانم جان قصه ها مي بافت ،گاهي هم خشمش مي گرفت و سر عكس ح 

 را قدر ناشناس ، دروغگو، خائن لقب مي داد... عشق جنون آميزش به را يادش مي آورد ... بيچاره به زن 

 تله اي افتاده بود كه فرياد رسي نداشت. بچه ! ها بچه ! ها اين دو قالده بدجوري به گردنش افتاده بود با. 

 ينجا حاج آقا هست! شب ها سر پناهي داشت كه هر لحظه اش چوناين بچه ها كجا بروم! چكنم؟... باز ا

 خنجري بر قلبش فرو مي رفت.

* * * * * * * * * * * 
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 دو سال گذشت، در يك بعد از ظهر تابستاني، حميد از سفر آلمان بازگشت شاهزاده اي سوار براتومبيل 

 ا بصدا درآورد. همينكه شوكا حميدش را ديد،آخرين مدل بنز، مقابل خانه ايستاد و بوق اتومبيلش ر

 حس عاشقي اش به رودخانه اي بدل و شد همه گله و ها رنجش هايش از را چشم و دلش كند و ه

 يكسره با خود برد... مردش، دو سالي بزرگتر، پخته تر،كاملتر در شيك ترين لباس اسپورتي تا كه

 هادي و بهمن بسمت پدر دويدند، هادي دفترچه مشقش آنروز ديده بود از داخل اتومبيل بيرون پريد.

 از پر نمرات بيست، همچون پرچمي در دست گرفته بود به تا پدرش نشان دهد. شوكا چادري بر سر 

 كنار در خانه ايستاده بود او. هم مثل حميد، زني كاملتر، پخته تر، رسيده تر بنظر مي رسيد از. شادي به

 ه بود كه مي خواست با دو سه جست و خيز به گردن جفتش بيا ويزد.كبك كهساران سرزمينش شبي

 شبيه بود كه مي خواست با دو سه جست و خيز به گردن جفتش بيا ويزد.

 بيوفا! اينقدر دير؟ نه نامه اي، نه عكسي نه ، پيامي؟!... نگفتي اين زن بدبخت با تا دو يادگاري ، توي_

 مي خوره! چي مي پوشه؟ دلش برا شوهرش تنگ شده يا نه؟... اين خونه چه جور زندگي مي كنه! چي

 اصال برات مهم نبود؟

 حميد دست دور شانه شوكا انداخت را او و بخود فشرد و همين حركت ساده، چون گرد بادي همه

 غمهاي دوري كه اليه اليه رويهم انباشته شده بود، ازجا كند و دور سرش چرخاند به و آن سر دنيا

 كرد...پرتاب 

 همه چيز براي شوكا حكايت از تجديد روزهاي عاشقي داشت، حميد تو بي داشتم در جواني ، غروب مي

 كردم...

 بچه از ها سرو كول پدرشان باال مي رفتند، ذوق و سليقه هنرمندانه شوكا ،طبقه سوم خانه به را گلستاني

 ن را در دماغ مسافر مي ريختند. حاجبدل كرده بود.گلهاي فصل، در رنگ و ها عطرها، بوي خوش وط

 از آقا اعمال حميد در آلمان عصبي بود اما سعي مي كرد پيش روي شوكا جلو اعتراضاتش را بگيرد اما 

 خانم جان خ وشحال و سرحال بود: )) پيداست به كه پسرم خيلي خوش گذشته است!... (( او اين جمله را 

 

١٨١ 

 براي شوكا طاقت فرسا بود. در دومين روز ورود حميد بود كه يكبا زهري مي آميخت كه تحملش  

 سبدگل ازسوي يكي از گلفروشان مشهور تهران با كه اروپا درارتباط بود به در خانه آوردند.
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 خانم از ! آلمان فرستاده شده!... _

 شوكا شگفت زده پرسيد :

 از آلمان؟ چه كسي برا شوهرم گل سفارش داده؟ _

 آلماني نوشته! آلماني مي دونين خانم؟اسمش به _

 ! نه من ولي شوهرم چرا... _

 حميد وقتي سبد را گل ديد چنان شوق و ذوقي از خود نشان داد كه شوكا را مشكوك كرد. چه كسي اين

 سبد از را گل آلمان به تهران سفارش داده كه حميد مرا اينقدر خوشحال كرده است؟

 سفارش داده؟حميد! اين سبدگل كي برات _

 صاحبخونه م در هامبورگ يه! مادر و دختر بسيار مهربون!...._

 شوكا مثل هر زن ديگري كه شوهري با جذابيت هاي مردانه دارد، وحشتش گرفت! اما نمي خواست در

 اولين روزهاي ورود حميد، مايه اي براي ايجاد كشمكش و دردسر داشته باشد، تازه مي گويند در آلمان

 زن هم مي توانند با هم دوست باشند بدون اينكه رابطه اي آنچناني برقراركنند! مرد و

 شوكا سعي مي كرد بهشت گمشده عشق خود را بيابد و بيارايد و هر روز اين بهشت را براي عاشقش

 زيبا و تر دلپذيرتر سازد اما حميد از هفته دوم مثل كبوتر توي )) لك(( خودش فرو رفته بود او. بيشتر

 در خانه مي ماند، اغلب از رفتن به حجره تن مي زد، روز بروز مصرف سيگارش باالتر مي رفت و كمتر 

 سخن مي گفت...

 يكروز شوكا از سر عشق، حميدش را بغل گرفت و پرسيد :

 حميد تو! چرا اينقدر تو خودتي!... موضوعي پيش اومده؟ با چرا من حرف نمي زني؟... چرا مثل آن _

 ها برام درد دل نمي كني؟ شوكا برات غريبه شده؟زمان 
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 نه شوكا! به من آلمان عادت كردم، ديگه اينجا نمي تونم زندگي كنم! ... اصال اين كشور جاي زندگي _

 نيست! نمي خوام بچه به هام مدرسه هاي اينجا برن!... اونا بايد برا دنياي فردا تربيت بشن ، توي مدارس

 ان درس بخونن!...پيشرفته آلم

 خوب چيكار مي خواي بكني حميد؟ زندگي ما اينجاس!... _

 ! نه زندگي ما ديگه تو آلمانه!... همين فردا برو عكاسخونه از خودت و بچه ها عكس بگير، براي _

 گذرنامه يه! گذرنامه دستجمع ي مي گيريم مي ريم آلمان...

 م باهات مي آم، اگه تو يادت رفته كه چه جور منو دوستباشه حميد! هر تو چه بخواهي تا! كوه قاف ه

 داشتي، من يادم نرفته!

 حميد عاشق بود، عشق در ذهن و روح او هميشه با تمركزي شبيه تمركز شگفت انگيز يوگي هاي

 هندي! همراه بود. اگر در همان لحظه سقف خانه بسرش مي ريخت، حس نمي كرد، چنانكه وقتي عاشق

 ين حالت را داشت. دختر مو طالئي و سپيد رنگ آلماني و ياد خاطره معشوق و همسرششوكا بود هم

 شوكا او از را دزديده و جائي در زير زمين چال كرده بود با او. نوشتن نامه و فرستادن سبدگل ، حميد را
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 گريبسوي خود مي خواند و حميد هم جز رسيدن و فرو رفتن در آغوش دختر آلماني، به هيج چيز دي

 فكر نمي كرد و حتي حاضر بود همسر و دو فرزندش را بردارد به و آلمان ببرد و پيش پاي دخترك

 موطالئي كارد بر حلقشان بگذارد و بگويد... عزيزم! اين قرباني ناچيز از را من بپذير!...

 انست بيحميد سئوالهاي شوكا ار بي جواب مي گذاشت اما سئوالهاي تحكم آميز حاج را آقا نمي تو

 پاسخ بگذارد.

 حاج آقا! بازگشت به من آلمان برا شركت بهترين موقعيته! چرا نمي خواهين به حرفهاي من توجه _

 كنين؟

 حاج آقا سري بعالمت مخالفت تكان مي داد...

 آره كپه يقلي ! اين حرف هاي گول زنك راب را زن بيچاره ت بگو! منكه مي دونم براي چي مي خواي_

 ي آلمان! ... مگه خوا بشو به بيني !...برگرد
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 حاج آقا گاهي براي آرام كردن حميد به دليل و برهان هم متوسل مي و شد مي گفت :

 يه كمي صبركن بذار ببينم اوضاع و احوال مملكت چي ميشه؟... ميگن حكومت مي خواد يه خورده _

 ون رفته چه جور برا پيرمرد سينه مي زدن!... دهنشونلپو نفت بريزه تو بازار، همه بازاري هاي ما يادش 

 آب افتاده و هزار جور نقشه مي كشن كه سهمي از هم پول نفت ببرن!.. تو كه زبون خارجي مي دوني

 توي همين مملكت ميتوني خيلي هم مفيد باشي. اين تلفن و تلگراف و تلكس برا اخ چي تراع شده؟...

 ي تماس بگير!....خوب از همين با جا طرف آلمان

 اما حميد همچنان گرفته و اخمو بود. نام آلمان را ورد گرفته بود، حوصله پدرش را سر مي برد ولي 

 سكوت مي كرد.

 دو هفته بعد پستچي نامه از اي آلمان براي حميد داشت كه تصادفا به را آن خواهر كوچكتر حميد مي 

 .داد

 برا آقا داداشتون نامه اومده!... _

 فريبا خواهر كوچكتر، دختر تيزهوشي بود و در آن خانه، بعد از حاج آقا، فريبا ، روابط نسبتا خوبي با

 شوكا داشت. غريزه زنانه اش به اومي گفت اين يك نامه معمولي نيست: )) بايد بدون اينكه حميد بفهمد

 بدم حاج آقا!... بايد ببينم چرا حمي د ورد آلمان رفتن گرفته؟ ((

 ، در يك فرصت مناسب نامه به را حاج آقا :داد شب

 حاج ! آقا اين نامه از آلمان برا حميد اومده!... _

 حاج آقا نامه را گرفت و الي انگشتانش چرخاند.

 مي خواي چي بگي فريبا؟ _

 يلي تونمي دونم ولي بد نيس يه نفر كه آلماني مي دونه نامه رو بخونه. اين ب رادر بزرگ ما اين روزا خ _

 خودشه!... نكنه باز هم خبرهائي باشه؟...
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 18فصل 

 حميد پس از بازگشت به تهران حاال بيشتر در خودش فرو مي رفت، گاهي ساعتها در خيابانها قدم مي

 با و زد خود و ذهنياتش خلوت مي كرد، ولي كمتر به فروشگاه فرش مي رفت. چيزي او در 

 ا كه ديرباز آشنا بود.جنون عاشقي، هروقت اين جنون سرو كله اش پيدا مي شدسربرافرشته ب ود از او ب

 گلويش، قلبش و روحش را خار خار ميكرد را او. هزار از بار اعماق بيرون مي كشيد و دوباره سرجايش

 مي گذاشت . نوعي بيماري بود. هيچوقت هم عادي و سربراه نبود، به جنوني ادواري شبيه بود ج. نون 

 اشقي! وقتي اين جنون از راه مي رسيد را او چون گردبادي از جا مي كند وبفضاي اليتناهي پرتاب ميع

 كرد بر را او نه روي زمين مي گذاشت تا پاهايش تكيه گاهي داشته باشد، به نه سياره اي پرتاب مي كرد

 ت ، خودش هم مستاصل وكه فضائي براي زندگي باشد، بلكه را او بين زمين و آسمان معلق نگه ميداش 

 پريشان مي و شد براي اين بيماري حاد چاره اي نمي جست، حاال در اين دوره از حيات، به بچه هايش

 شادي و بهمن پناه مي برد، آنها را قلمدوش ميكرد، مي گذاشت هر بالئي دلشان خواست سرش بياورند.

 ده و ند فكر وخيال دختر آلماني از را كله اشدر آن لحظه ها كه خيال مي كرد بچه او به ها آرامش مي  

 خالي ميكنند، شوكا در چارچوب در مي ايستاد به و ميوه هاي باغ هستي اش زل مي . زد خدايا، حميد مرا،

 بچه هاي و مرا اين احساس قشنگي كه بهر سه نفرشان دارم از من مگير و! نمي دانست كه در آن لحظه

 از كرده زمين در شهر هامبورگ در كنار دختري مو طالئي نشسته از او با و ، روح حميد در نقطه ديگري 

 عشق خود قصه ها مي گويد اگر آدمها سرپوش دروني شان بر را مي داشتند، هيچ عشقي پايدار نمي

 ماند!

 در آلمان نيز، دختر موطالئي براي بازگشت حميد، لحظه شماري مي كرد. آن دختر چه مي دانست كه 

 كشور قالي گ و ربه پسران در بيست سالگي ازدواج مي كنند و خود به را دامي مي افكنند كه پاره در 

 كردن تورهاي از دام هركسي برنمي آيد.....حميد هرگز او به نگفته بود كه صاحب و زن فرزند است و

 وشگلي است كههمسرش با همه رنجها و فشارهاي طاقت فرساي خانه حاج آقا تازه بيست و پنج ساله خ

 اگر دوباره لباسهاي مد روز و شيك بپوشد و دستي به و سر صورتش بكشد، مي تواند لهاي بسياري به را 

 

١٨٦ 

 تپش اندازه . جنگ بين رفتن و نرفتن، در درون حميد همچنان به نيزه پراني و شمشير بازي مشغول

 بودند تا آن روز كه حاچ آقا صدايش :زد

 اتاق !منحميد بيا ،  - 

 هنگاميكه حاج آقا، حمي با را د آن لحن جدي و كشدارش فرا ميخواند، شوكا گوشهايش تيز مي . شد بايد

 موضوع مهمي باشد.

 حاج آقا پرسيد:

 اين نامه ؟ چيه كي برات پست كرده ؟ - 

 را كار حميد، مرد حاضر جواب و تيز هوشي بود و مي دانست كوچكترين وادادگي در برابر حاج آقا،
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 براي او دشوار خواهد ساخت.

 صاحبخونم از آلمان! - 

 حاج آقا زهر خندي .زد

 نگو صاحبخانه! بگو عشق جديدم! البد بخاطر نويسنده همين نامه بود كه هرچه بهت مي گفتم برگرد - 

 به بيا، هر بهانه اي متوسل مي شدي كه پيش و زن بچه ت برنگردي! 

 برابر حاج آقا باال برد. حميد ديوار حاشا را - 

 حاج آقا! شما در باره آلمان و مردم اين كشور چه مي دونين كه اينطور قضاوت مي كنين؟ خيال مي - 

 كنين آلمان هم مثل ايرانست تا كه دختري يا زني با مردي س عليك كرد كارشون تمومه، خير حاج آقا،

 هم آشنا بشن و باهم اينطرف و آنطرف برن، در آلمان آنجا، همانطور كه تا دو مرد در كشور ما ميتون با

 و زن مرد هم مي تونن رابطه دوستانه اي داشته باشن. رابطه و من دختر صاحبخونم يه همچين چيزي 

 بود، ولي افسوس، شما از بچگي عادت كردين كه هر دختري سالمتون كرد معنيش اينه كه طرف

 خاطرخواه منه،

 بر لب آورد، حاج آقا خنده كوتاهي

 براي من سخنراني نكن، آدم، آدمه، چه ايروني، چه آلماني ، چه سياه چه سپيد، دختر و پسر مثل پنبه - 

 و آتيشن! كبرين بزني هر دو گر مي گيرن! داري بچه گول مي زني حميد آقا؟ 

 

١٨٧ 

 حاج آقا مدتي به سكوت گذراند و بعد با لحن مشفقانه يك پدر گفت:

 ، را خدا شكر كه هم زن خوبي داري و هم تا دو بچه مث دسته گل، بشين و زندگ يتو بكن! آلمان پسرم - 

 بي آلمان از! همين فردا بر ميگردي سر كارت! عباس ماشااله همه كارا را قبضه كرده، تو چرا نكني از! 

 ن اين نازنيني و اونفردا صبح با هم ميريم فروشگاه با و بر هم مي گرديم خونه اگر خيال كردي به ز

 دوتا دسته را گل ميدم ببري آلمان و سرگردونشون كني و بري پي عياشيت، كور خوندي!

 حميد مي دانست كه اين گونه تصميمات حاج نه آقا وتو دارد ونه برگشتي، بايد دندان آلمان را بكشد و

 از را صفر شروع كند. قال قضيه را بكند خود او هم مردي نيست به كه آلمان برود و همه چيز

 شوكا هم بعد از شنيدن ماجراي تازه، غمگين و بي هيچگونه واكنش آشكاري به اتاق بچه هايش رفت.

 نه مي خنديد، نه مي گريست، يكنوع بي تفاوتي محض در ضمير پنهانش ترس و واهمه اي مثل يك 

 حبوب من، دوباره زني به را زندگي اشتوفان بنيان كن، همهمه اي گنگ راه انداخته بود: اين مرد، اين م

 راه داده به و همين دليل هم مي خواهد آ به را ما لمان ببرد و پيش پاي آن زن قرباني كند! اين افكار 

 سياه و تيره داشت شوكا را مانند پيل مستي زير پا ميگرفت له و ميكرد و مي رفت، مدتي با خودش

 و بعبارت ديگر نجات زندگي خودش بود از. خودش سوال ميجنگيد، دنبال راهي براي تبرئه حميد 

 كرد نكند حميد راست مي گويد؟ در آلما ن روابط و زن مرد مثل روابط ما ايرانيها نيست، آنها در يك

 محيط آزاد، مانند دو جنس برابر زندگي ميكنند، برخالف كشور ما در آنجا و زن مرد مي توانند دوست

 ابطه عشقي و جنسي نداشته باشند، اين حاج آقا هم زايد مته به خشخاش ميباشند ولي هيچ نوع ر
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 گذارد، خيال مي كند آ كه لمانيها هم مثل ما هستند كه و زن مرد تا همديگر را مي بينند از ترس اينكه

 كه رسوايي ببار بياورند از همديگر مثل اسبهاي چموش ، رم مي كنند.. شوكا با اينكونه استدالل كردنها،

 نوعي دلخوشي دادن بخودش بود، خود را آرام كرد، اما حميد آرام نگرفت، بارها و بارها تصميم مي

 گرفت، بدون خبر و گذاشتن ردي از خود روانه آلمان شود به و معشوق خود بپيوندد. حميد همينكه به

 اني را تامين خواهداين نقطه مي رسيد كه در آلمان چگونه از و چه طريقي زندگي خودش و دختر آلم

 كرد واميماند از او. كودكي تا اين زمان به حمايت حاج و آقا گاوصندوق او وابسته ب ود بدون حمايت حاج

 

١٨٨ 

 آقا بايد در آلمان به كار عملگي و اينجور كارهاي بدني مي پرداخت و اين آينده سخت و تيره ، قدرت 

 البته اين استدالل يك سوي قضيه بود، سوي ديگر ماجرا ،هر گونه تصميم گيري او از را مي گرفت،  

 گذشتهاي عاشقانه شوكا و حضور دو پسر شيرين زبانش بود كه پاي تصميم گيري را او لنگ مي كرد.

 شوكا سالها از زير و بمهاي زندگي درس صبوري و سازش گرفته بود او. شوهرش را، بچه هايش را

 تان عشقش از گزند آفت، حاضر به همه نوع فداركاري بود. حميددوست داشت، هنوز براي حفظ باغس

 چون بعد از آن گفتگوي با پدر، سخني از آلمان به ميان نمي آورد شوكا هم لزومي نمي ديد از كه قضيه

 آلمان كوهي بسازد بر و سر خودش و شوهرش بكوبد و زندگي بر را بچه هايش تلخ سازد، شيك ترين

 شيد، دلبري مي كرد، افسون مي ريخت، از عشق و احساسش با حميد حرف مي : زدلباسهايش را مي پو

 اين من، اين احساس و من اين و تن بدن گرم و عاشق من، و اين بچه هاي گلرنگ كه زندگي مان را جال

 بخشيده اند. ديگر چه مي خواهي؟ اما زمستان كه رسيد افسون طلسمهاي شوكا دوباره باطل . شد پرنده

 بها دير به بر النه ميگشت، بهانه اش اين بود كه كسب و كارمان چند برابر شده ، مملكت بعد از يكش

 دوره تالطم سياسي، به آرامش رسيده بازار از فرط خريد و فروش باد كرده ما ، بايد از اين فرصتها

 حس كنجكاوي شوكااستفاده كنيم. سخنرانيهاي حميد هر قدر گرمتر و شورانگيز تر مي شد سوء و ظن 

 را بيشتر بر مي انگيخت او. جايي سرش را گرم كرده اما كجا؟ خدا مي داند... در چنين روزهائي كه 

 شوكا بين شك اط و مينان دست پا و مي زد دوباره جنبشي را در درون خود حس كرد. فرزند سوم در

 راه بود و مي خواست سهم خود از را زندگي باز ستاند. 

 اگر پسر بود، شور و حال ديگري به دلها مي "واده حاج آقا تبريزي فرزند جديد مخصوصادر خان 

 ريخت، حاج آقا مطمئن بود كه عروسش پسرزاست و پسر ديگر بر ي خيل مردان خانواده خواهد افزود.

 خانم جان با همه سختگيريها و ناخن خشكي ها براي دو سه ماه آخر آبستني ساعاتي به را عروسش

 آتش بس داده بود و حميد از هر دوي آنها بخاطر اينكه ديگر به پرو پايش نمي پيچيدند سرحالتر بنظر

 مي رسيد چو گرفتاريهاي آبستني، مانع از كنجكاوي هاي شوكا مي .شد 

 

١٨٩ 

 ن ميحميد در يكي از شبهائي با كه دوستانش از اين كاباره به آن كاباره از و اين رستوران به آن رستورا

 رفت، چشمانش روي زن چهل و دو سه ساله اي ميخكوب شد كه در صحنه يك رستوران الله زاري به
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 رقص و پايكوبي مشغول بود و در هنر دلبري و آشوبگري استا د، اين زن با كه نام هنري رويا شهرتي

 وستان حميد آشنا بود وبهم زده بود و در تاترهاي الله زار هم نقشه هائي بر عهده مي گرفت با يكي از د

 پس از اجراي برنامه به سر ميزشان رفت. رويا در اولين ديدار حميد با را نگاهي عميقتر مي كاويد.

 زيبائي و جذابيتهاي مردانه حميد از يكسو و دست و دلبازيهايش از سوي ديگر، بتدريج توجهش را

 خواب مردان جوان را پيدا ميكرد. اغلبجلب كرد. چرا اين مرد مال من نباشه؟... او خيلي خوب رگ 

 اينگونه مردان جوان، براي ارضاي حس خودخواهيهاي خود، تشنه آشنائي با زنان مشهور صحنه هاي

 رقص و آواز بودند. ابراز احصاص از جانب زني در اين موقعيت سبب ارضاي كمبودهاي شخصيتي آنها

 نگ گرفت. حميد از اينكه طرف توجه ستاره رقص افهمي شد.... رويا خيلي زودرگ خواب حميد را در چ 

 هاي معرفو هنرپيشه تئاتر قرار گرفته كامالگ هيجان زده شده بود. آشنائي حميد و رويا خيلي زود به

 دوستي و رابطه يا انجاميد كه حميد دوست داشت بر آن نام عاشقي بگذارد. زني كه دهسال از حميد

 كفتگي شهرت و افسونگري هايش را مي گذرانيد چنان گرم و عاشقانهبزرگتر بود و آخرين سالهاي ش

 به حميد مي آويخت كه يكروز حميد حس كرد كه اين عشق تازه، همه نقوش زيباي عشق دختر مو 

 طالئي آلماني و شوكاي خودش از را صفحه ذهنش پاك كرده و جز رويا، عشق رويا و رسيدن و چنگ

 يا، به هيچ چيز ديگري نمي انديشد! شب و روزش ، نفس كشيدنش،انداختن بر تماميت وجود رو

 امروزش، فردايش و خالصه همه چيزش شده بود رويا. هرچه داشت زير پايش مي ريخت و خود به را

 تمام و كمال تسليم آتشپاره كافه هاي الله زاري تهران كرده بود او. منتظر بود تا رويا فرمان ازدواج

 هم داشتن و زن دو فرزند خود را يكسره رسواي خاص و عام نمايد. صادر كند او و با

 دوره آبستني شوكا آن فرصت طالئي كه رويا در جستجويش بود نثارش كرد او. حميد را آرام آرام، در

 كمند طالئي رن گ عشق، بسوي مردابي مي كشيد كه جز حميد، همه آشنايان و دوستان بوي گند مرداب

 مي شنيدند. ديگر هيچ شبي نبود كه حميد زودتر از نيمه شب بخانه بيايد، همدست زا را هم اكنون 

 قدرتمندي كه در درون خانه داشت او به كمك ميكرد تا چشم حاج به را آقا روي دير آمدنهايش ببندد. 

 

١٩١ 

 ي بهخاج آقا ساعت نه شب به بستر مي رفت و هر وقت ازخانم جان مي پرسيد، حميد ديشب چه ساعت

 خانه برگشت، بالفاصله پاسخ ميداد، ساعت ده شب خانه بود!

 حميد دوباره به سبك و شيوه هميشگي خود گرفتار جنون عاشقي، از همه ابعاد زندگي اش بيرون افتاده

 و تنها هدفش رضاي معشوقه بود با را او كه استادي تمام بازيها مي داد او. از نه حاال تخمي كه در مزرعه 

 ت شوكا افشانده و روز بروز بارورتر مي شد مي پرسيد، نه به دل و كار كاسبي مي داد....حاچ آقاحيا

 گاهي از عباس مي پرسيد: باز اين پسره چه مرگش شده؟ اما پاسخ درستي نمي گرفت. حاچ آقا بزودي

 چار صندوقمتوجه شد كه حميد بي پروا و بيحساب و كتاب از صندوق فروشگاه برداشت مي كند و بنا

 فروشگاه را در اختيار گرفت تا ازعكس العمل حميد به پي راز جديد زنگي فرزند ببرد. اين اقدام حاج

 آقا هم حميد از را خاصه خرجيهايش براي معشوقه بازنداشت. حميد يكشب وقتي نتوانست از صند وق 

 جانشين فرش كهنه كند، فرش پولي برداشت كند بخانه آمد به و بهانه اينكه مي خواهد فرش نوئي را
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 اتاق پذيرايي را جمع كرد و برد و فروخت و شب هنگام بصورت سبدهاي و گل لباسهاي آخرين مد نثار

 معشوقه كرد.

 آن سال ماه رمضان به سال نو ايرانيان خورده بود. حاج آقا كه ديگر اطميناني به فرزند ارشدش نداشت 

 بود كه برخالف برادر، خست و ناخن خشكي از را خانم جان به ارثاداره فروشگاه به را عباس سپرده 

 برده بود و سخت گيري از را پدرش. حاج آقا در ماه رمضان از صبح به مسجد مي رفت ، دو بعد از ظهر

 به خانه بر مي گشت و يكسره تا وقت افطار مي خوابيد. خانم جان هم روزه مي گرفت از و پير و چاقي و 

 حوصله آشپزي نداشت و اغلب حاج و آقا ساير اهل خانه به را نان و چاي شيرين و كمي پنير روزه داري

 مهمان مي كرد. حميد چون تمام شب با را رويا مي گذرانيد، اغلب در اتاق مجزا تا لنگ ظهر مي خوابيد

 ومين پسر شوكاو بمحض بيداري به سوي نهخا رويا راه مي افتاد. در نخستين روزهاي سال نو بود كه س 

 بدنيا آمد . چيزي نمانده بود كه حاج آقا در وسط حياط خنه دستي بيفشاند به و رقص لزگي بپردازد كه

 در جواني خوب مي رقصيد. خانواده دخترزاي تبريزي حاال بره معصوم و سربزيري يافته بود كه بي هيج 

 پسر سومش را فرهاد گذاشت، چون اودردس ري هر چند وقت يكبار پسري او از مي گرفت. حميد اسم 

 در همانروزها خود را در عاشقي، هم شان فرهاد و شيرين مي دانست به و عشقش تفاخر مي كرد.  

 

١٩٠ 

 آخرين اميدهاي شوكا براي اينكه شايد تولد فرزند سم، حميد را سربراه كند بيفايده بود او. ز حاال و ني

 ح آن روزها ، اگر مردي همه مخارج زندگي زني از كرايه خانه تاخانه اي جداگانه داشت، به و اصطال

 خورد و خوراك و لباس و آريش را او مي پرداخت مي گفتند اين مرد زني را نشانده حميد رويا را نشاند

 حميد رويارا نشانده بود.

 اشت نه و ميرويا روزبروز بيشتر حميد را در چنگ مي گرفت، نه او سادگي و پاكباختگي شوكا را د

 توانست او به فرزنداني هديه كند از اما فنون دلبري و عاشق كشي بسيار مي دانست، حميد را پيوسته

 تشنه نگاه مي داشت و اين هنر به را تمام و كمال بكار مي بست و بتدريج بر مجموعه زندگي حميد

 دست مي انداخت تا اينكه يكروز به حميد گفت :

 چه را تو ببينم.مي خواهم و زن ب - 

 حميد مي خواست مخالفت كند. اين ديگر بدترين نوع ظلم در حق خانواده اش بود اما همينكه واژه نه

 روي زبان حميد چرخيد، اخم كرد و پشت به حميد نشست و چنان آن مرد را در فشار گذاشت كه حميد

 تسليم .شد

 را ها با هم خودم مي آورم!باشه! فردا شب مي ريم س ر پل تجريش، شوكا و بچه  - 

 حيد چنان محسور رويا بود كه حتي هدفش از را اين برنامه نفرت انگيز نپرسيد اما رويا هدف داشت، او

 به همسر و فرزندان حميد بفهماند كه آن مرد، زن ديگري دارد و بايد كم كم جا "مي خواست رسما 

 خالي كنند او تا قدم به خانه حاج آقا بگذارد.

 در آن شرايط، شوكا عوارض بعد از زايمان سومش را پشت سر گذاشته بود، دوباره به اهل خانه مي 

 رسيد، حاج و تر را آقا خشك مي كرد. وظايف خانه داري خانم جان كه خواهي نخواهي عوارض پيري،
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 ادقدرت تحركش را گرفته بود بردوش مي گرفت ، بچه هايش را بمدرسه مي برد و مي آورد. فره

 چهار ماهه بر را دوش مي كشيد و خالصه ، فداكاري در لوح تقدير شوكا با همان قدرت و عظمت آمده

 بود كه جنون عاشقي در تقدير شوهرش.

 

١٩١ 

 ببين شوكا! بدنيست فردا شب بريم سر پل گردشي بكنيم. هادي و بهمن را هم بيار، فرهاد و ميتوني - 

 يه سر پل نرفتيم.بذاري پيش فريبا خواهرم، مدت

 شوكا خوشحال و راضي پيشنهاد حميد را پذيرفت. زيباترين لباسش را پوشيد، خودش دستي به

 صورتش برد و راه افتادند.

 آن روزها سرپل تجريش، ميعادگاه شيك پوشان و نوگرايان تهران بود. شوكا از پشت شيشه اتومبيل 

 پسران جوان در لباسهاي رنگين با و و سر صداهاينگاهي به سرپل انداخت، گروه گروه دختران و 

 شادمانه، و باال پايين مي رفتند، هر كس به هدفي سرپل آمده بود و شوكا بياد روزها و شبهايي افتاد با كه

 بروبچه هاي ماروس به سر پل مي آمد، چقدر بي خيال و شاد بودند با و هر حركتي كه خنده اي هم

 ند ح. اال ميفهميد چقدر خاطره ها شيرين هستند. ياد برو بچه هاي كلوپنداشت، يكدنيا مي خنديد

 ارامنه بغضي كوتاه در گلويش انداختك اين روزگار چه جور مرا گرفتار كرده است! شبهاي كلوپ،

 بازيهاي شيرين نوجواني، مسابقه هاي ورزشي، بازي شطرنج.... خداي من! يعني آدم در طول زمان

 كند؟ تازه من هنوز يك زن بيست و هفت ساله جوانم !اينقدر تغيير مي

 حميد، شوكا و دو فرزندش را طبق قرار قبلي به رستوران سعيد ، در ضلع شمال شرقي ميدان تجريش

 به اينطرف و آنطرف سرك مي كشيد. شوكا پرسيد: "برد او. مرتبا

 چرا سفارش غذا تميدي؟ بچه ها گرسنن! - 

 چشمان شوكا نگ اه كند. حميد خجالت مي كشيد به

 صبر ، كن قراره خانم يكي از دوستانم كه بسفر رفته ما به ملحق بشه! - 

 اين خبر هيچ نوع نگراني در چهره شوكا پديد نياورد. درست در همين گيرودار بود كه خانم چهل و

 به سوي حميد "دوسه ساله با اي موهاي ميزانپلي شده و آرايشي غليط وارد رستوران و شد مستقيما

 كوتاه به تن داشت و طوري رفتار ميكرد "رفت ي. ك بلوز حرير سفيد تن نما، يك دامن مشكي نسبتا

 انگار كه ميهماندار اوست.

 حميد به را او شوكا معرفي كرد.

 خانم رويا! - 

 

١٩٣ 

 شوكا را برانداز زن كيفش را روي ميز پرتاب كرد، خودش را روي صندلي انداخت و در حاليكه سراپاي 

 مي كرد از حميد پر سيد: 

 حميد جون ! اين خانمه زنته؟ - 
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 بوي گند تحقير از البالي اين سوال بر مي خاست . شوكا يكه خورد و حميد سعي كرد تغيير در فضاي

 ميزشان بدهد.

 شوكا! ايشون خانم رويا از هنرمندان برجسته كشورن!... - 

 ورد. رفتار زن بيشتر شبيه داش مشديهاي تهران ب . ود كاسه ساالد با را و سرابروان شوكا در هم گره خ

 صدا جلو كشيد با و سبكسري خنده اي سر .داد 

 حميد جون! خيلي گشنمه! - 

 شوكا به چهره زن دقيق . شد ناگهان يادش آمد.

 قع جوون بودن!حميد حاال يادم اومد، عسك ايشون جلو كافه سوسن ديده بودم! البته آن مو - 

 رويا كاسه ساالدش را با كه ملچ ملچ توي ده ان مي ريخت زمين گذاشت:

 ! هه حميد اين خانمت كالسش خيلي پايينهها... منكه ازش جونترم ولي بفرض هم كه بزرگتر بودم -به  

 اينجور حرف زدن يه كار خانم تحصيلكرده نيس.

 شد كه اين زن روابطي غير معمول با شوهرش دارد. شوكا از دستپاچگي و كوتاه آمدن حميد متوجه

 ببخشين خانم، معذرت مي خوام! ولي تا آنجا كه مي دونم خانمهاي تحصيلكرده تو كافه سوسن نمي - 

 رقصن!....

 رويا آنقدر زرنگ و حيله گر بود كه مي دانست از مسير كافه سوسن براي مقابله با شوكا راهي نيست.

 وضوع به را خانومت گفتي؟راستي حميد! م - 

 حميد دستپاچه :شد

 برايش توضيح مي .دم "بعدا - 

 رويا حميد را تحت فشار گذاشته بود به كه شوكا بگويد بزودي با هم ازدواج مي كنند. رويا در صدد

 تالفي حمله متاقبل شوكا بود.

 

١٩٤ 

 ميندازه سرش!... وقتي رسيد جلو در خونه دوباره چادرشو "طفلكي خانمت! حتما - 

 شوكا بيدرنگ جواب دارد.

 به من پدر شوهرم احترام ميگذارم او. دوست داره عروسش چادر سر !كنه - 

 رويا همانطور كه داشت با و سر صدا غذا مي خورد گفت :

 جونم! اين حرفها ؟ چيه خودت خواستي املي زندگي كني! -نه  

 يي افتاد كه شيك پوش ترين دختر تهران لقب گرفته بود.شوكا حوصله و جر بحث نداشت. بياد روزها

 بله درسته ! همانطوره كه شما ميگين ...! - 

 بعد بشقاب را غذا نيم خورده رها كرد و دست بچه هايش را گرفت.

 حميد بريم از اينجا! بوي بدي به دماغم مي خوره !... - 

 بود كه شوكا را زير پاانداخته و قدرت هر نوع حميد انتظار چنين رفتاري از شوكا نداشت او. سالها

 مقاومت و ضد حمله او از را اي گرفته بود ناچار، و او رويا از هم سر ميز بلند شدند. رويا بدون هيچگونه
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 تعارفي خودش را روي صندلي جلو اتومبيل رها كرد و شوكا و بچه ها در صندلي عقب نشستند حميد

 ت و رويا را پياده كرد و بعد همگي به خانه برگشتند.ابتدا به خيابان اميريه رف

 شوكا در بازگشت بخانه ، عمق و عظمت فاجعه تازه را لحظه به لحظه بيشتر حس مي كرد. پس اين

 مدت كه حميد شبها تا ديروقت بخانه نمي آيد، بدنبال اين رقاصه كافه هاي الله زاري، پرسه مي و زند

 ي سپرده است .و زن بچه هايش را بفراموش 

 حميد براي گرفتن دوش، به حمام رفته بود و شوكا روي لبه تخت خواب، دستها زير چانه، به

 فريبكاريهاي شوهرش فكر مي كرد و لحظه به لحظه آيينه چهره اش كدرتر و عبوس تر مي . زد حميد

 را هم گسيخته بود دلشآ زن رقاصه، آخرين نخ ارتباط احساسي و او خودش از ›با نمايش نفرت انگيز  

 مي خواست از آن خانه كه حاال بوي شوم غير انسانهاي متروكه را مي داد فرار ميكرد با اما اين تا سه 

 بچه به كجا برود؟ در هيچ خانه به اي روي باز نمي شود و اگر هم بشود، شوكا حاضر به تحميل خودش

 

١٩٥ 

 سيد چه بايد بكنم؟ چه خاكي بسرم بريزم! در اين لحظهو بچه هايش به ديگران نيست از خودش مي پر 

 ها از كه خشمي دروني سرريز بود ناگهان دست به يك اقدام متهورانه تا هك زد آنروز كسي او از چنين 

 واكنشي در برابر شوهر هوسبازش نديده بود. رختخواب خودش و بچه هايش را برداشت به و اتاق

 بچه را ها خواب آلود به طبقه پايين كشيد، روي زمين دراز كشيد ونيشمن در طبقه پائين رفت . 

 گذاشت غريبي ها بصورت اشك بر گونه هايش بغلتد! استخوانهاي سين ه اش از سنگيني بار اندوه و

 ظلمي او بر كه رفته بود در هم فرو رفته و صداي شكستن دنده هايش را مي شنيد. بچه ها در دنياي

 ده خواب غوطه مي زدند از. الي درز پنجره بوي شوم خيانت بداخل اتاق سرريز ميبيخبري و راز آلو

 . شد درد عميق زندگي اش از انبرداغهاي خانم جان تا فشا ر هاي طاقت سوز اين خانم جان و عمري كه

 كهدر پاي مرد بوالهوس و خودخواه تلف كرده بود آزارش مي داد، چرا حميد به دريا دريا عشقي به او  

 پايش مي ريزد اينهمه بي اعتناست؟ پس ارزشهاي اخالقي و الاقل قراردادي بين انسانها كجا رفته ؟ اين

 مرد را هنوز هم دوست دارد. وقتي د وره هاي پس از جنون عاشقي شروع مي شود او دوباره عاشقانه در

 كه نشد زندگي! خير و شر، درحميد مي آويزد تا خودش و بچه را ها تنها و بي سرپرست نسازد، اما اين

 در ستيزند. وزنه سنگيني بشكل اندوه روي قلبش فشار وارد مي كرد. در "خميره حيات اين مرد دائما

 اين ماجرا، تنها حميد نيست كه زخمهاي درونش را آنگونه مي كاود و درد زخمها فريادش به را آسمان

 تواند در حاليكه خودش زن است ، قلب همجنس خودمي برد، ديگران هم هستند، اين رويا! چگونه مي  

 را اينگونه در مشت بگيرد و بچالند و خونش از را البالي انگشتانش فروريزد؟ اينهم خودش نوعي شر 

 است ، شرو بدي در وجود و زن مرد بيكسان تنوره مي كشد او مي خواهد با نابود كردن زندگي و من

 از راه رسيده ديگر كيست كه قصد مرگش را دارد؟ خودكار و كاغذي بچه ها چه مي آيد؟ اين غول تازه

 برداشت و بي اختيار نوشت :

 رويا ! اي سايه سياه جهنم !

 اي مظهر تماي نيروي شر در همه عالم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

2 1 6  

 

 شوهرم را بمن پده !

 رويا نه تو! عشق را مي شناسي نه و انسانيت را 

 

١٩٦ 

 در كنارش بچشي حميد را مي خواهي تا لذت گناه را

 و خود خواهيت را تسكين بدهي 

 اما من حميدم را مي خواهم !.... 

 حميد مال منست! حميد عشق منست!

 من حميد را بتو تميدهم! 

 جانم را مي دهم اما! حميد را بتو نميدهم!

 داد وقتي نامه كوتاه و ساده اش را كه مثل شعري در جانش جاري شده بود دوباره خواند سرخودش

 كشيد نه: اين زن لياقتش را ندارد كه چنين نامه از اي من بگيرد.

 او پوچ و تر خالي از تر آنست كه معناي رمزي كه من در اين نامه گذاشته ام بفهمد! انسان كه براي 

 شيطان نام ه نمي نويسد. سرش را روي بالش تنهايي اش فشرد و بزودي بالش از اشكهاي غريبانه اش

 دخيس .ش

 فردا صبح خانم جان در برابر اسباب كشي قهر آميز شوكا يكه اي خورد و زير لب غر : زد

 اين با زن اينجور كارا پسر منو بدبخت كرده ! - 

 و بعد سر شوكا داد كشيد. 

 اين ديگه چه بازي اس ت كه درآوردي زن؟ چرا شوهرتو تنها گذاشتي اومدي اتاق پائين؟ زود برگرد - 

 يش شوهرت!باال پ 

 براي نخستين بار شوكا در برابر خانم جان تمام قدبه مبارزه ايستاد، بطوريكه خانم جان وحشتزده برجا

 ميخكوب .شد

 خانم! برو از اين اتاق بيرون و گرنهداد مي كشم و تا سه بچه را ميندا زم سرت از و اين خونه ميرم تا! - 

 بي لياقتشون رو اداره كني؟ پسري يه كه رقاصه بدنام كافه ببينم ميتوني تا سه بچه و آن پدر عياش و

 هاي الله زاري به را و زن بچه ش ترجيح ميده؟ آفرين به اين تربيتي كه شما در حق بچهات كردي!

 آفرين!

 

١٩٧ 

 خانم جان متحير و خشكيده برجا فقط شوكا را تماشا ميكرد كه در آن لحظه از ببر بنگال هم خشمگين

 خطرناكتر شده بود. و تر 

 آخه چي شده؟ - 

 همش تقصير شماس خانم! شما بودين كه منو اينطور خوار و ذليل كردين، ما دوست ندارم با زن - 

 مردش بره خيابون؟ شما بودين كه حميد جانتان را فرستادين كوه و سرم داد كشيدن بذار با هبر
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 اون دختره آلماني خوش بگذرونه و و زن بچه اش رفقاش! شما بودين كه اونو فرستادين آلمان با كه

 يادش بره!

 خانم جان دوباره در صدد دفاع از پسرش برآمد اما شوكا بسرش داد كشيد...

 يك كلمه حرف بزنين اين تا سه بچه را ميندازم اينجا و ميرم گم مي شم! خانم جان آشكارا عقب - 

 ا بزرگ كند مگر اينكه دست رقاصه كافه هاي الله را زارنشيني كرد او. چگونه مي توانست تا سه بچه ر

 بگيرد و بعنوان عروس خانواده حاج آقا تبريزي به حريم خانه اش بياورد؟

 نيمساعت بعد، وقتي بچه به ها مدرسه رفتند ، شوكا بدون اينكه يك كلمه حرف بزند، فرهاد را بغل و زد

 ته بود بايد مخارج زندگي اش ر خودش تامين كند. بدوناز خانه بيرون رفت او. تصميم خودش را گرف 

 استقالل اقتصادي نمي توانست با دشمنانش مقابله كند او. يكراست رفت كالس خياطي البرز و ثبت نام

 كرد. نوع و سبك خياطي آن روزها كه شانزده ساله بود، براي امروز كه زني سي هسال است بسيار كهنه

 بود.

 كارهاي خودش و بچها مي ررسيد، با هيچكس مراوده اي نداشت و همه از ترس اينه در خانه فقط به 

 بچه هايش را رها كند و برود دست به عصا او با راه مي رفتند. خانم جان و حاج آقا زير چشمي را او مي

 ستگيپائيدند اما مرعوب و پريشان بنظر مي رسيدند. حميد اب هم استفاده از فرصت همه زنجيرهاي واب

 به خانواده را پاره كرده و بيشتر وقتش با را رويا مي گذراند. شوكا به علت سافه و استعدادش در خياطي 

 در همان سال اول شاگرد اول البرز و شد عكسش را در جله اطالعات بانوان چاپ كردند، چون نمي 

 تاقي كه مي نشست خياطيخواست دستش را بسوي حميد يا حاج آقا دراز كند تصميم گرفت در همان ا

 كند. تابلوئي تهيه كرد: خياطي شوكا

 

١٩٨ 

 اما خانم جان به التماس افتاد: آبروي خانواده ما ميره! تورا خدا اين تابلو را بردار. 

 شوكا سر خانم جان فرياد كشيد:

 يكي آبروتون روبرو ببين پسر بزرگت توي بغل يه رقاصه افتاده و باهاش ازدواج كرده! حاال كدوم  - 

 مي برده، خياطي شوكا، يا ازدواج يه با رقاصه الله زاري؟ 

 شوكا از نصب تابلو گذشت اما اول همسايه و ها بعد از چهارگوشه تهارن برايش كار مي آوردند. زندگي

 اش از زماني با كه حميد در طبقه باال زندگي مي كرد بهتر بود، بچها با سرو وضع بهتر و غذهاش چرب

 تر پذيرايي مي شدند نه. از ماه ماجرا گذشت، حميد گاهي نيمه شبها، دزدانه به اتاق طبقه باال مي رفت و 

 ارتباطي نداشت ، حاج آقا سعي مي كرد بيشتر به نوه هايش برسد و نقش پدر "ميخوابيد، با بچه ها اصال

 زمستاني، صبح كه بهمن از خواب و پدربزرگ را يكجا بازي كند. چند ماهي گذشت، در يكي از روزهاي 

 بيدار از شد تب و سرف مي سوخت، درست يك كوره مذاب شده بود. شوكا براي اينكه به پدرشان

 يادآوري كند كه بچه هايي هم دارد به بهمن گفت:

 عزيزكم ، برو به باال بابت بگو پنج تومن بده برم دكتر! - 

 شغول عشقبازي تلفني بود.بهمن از ها پله باال رفت بابا در بستر م
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 بابا بابا، مامانم گفت پنج تومن بده برم دكتر! تب دارم! - 

 حميد ، تلفن را قطع كرد، خشمگين با مشت به سينه بهمن كوبيد:

 گمشو! - 

 بهمن تعادلش از را دست از و داد دوازه پله بسوي كف حياط سقوط كرد. صداي سقوط كودك هفت

 م را وحشتزده به پاي پلكان كشيد، خون از دماغ بهمن بيرون ميجهيد. شوكا بچهساله، شوكا و حاج خان

 را بغل و زد خانم جان با آن تنه سنگين دنبال دستمال مي دويد. 

 چي شد پسرم، از چرا ها پله افتادي؟ - 

 بابام منو هل !داد - 

 ضربه سهمگين تري به كمر شوكا خورد.

 ؟ چرا چرا؟ - 

 

١٩٩ 

 بام داشت با تلفن حرف مي زد... ناراحت !شدبا - 

 شوكا فرياد كشيد:

 همون زن الله زاري؟ -با  

 حميد از ها پله پايين آمد. خشم و جنون چهره اش را زشت و ترسناك كرده بود. شوكا برابرش ايستاد،

 دستهايش را بطرفين پله گرفت يك قيام آشكار و خطرناك!

 ي تا تكليفمو روشن نكني!حق نداري از اين خونه بر - 

 اين امقي زني بود كه پس از سالها تحمل ظلم و ستم و تحقير، شكل گرفته بود. حميد، دستهاي

 قدرتمندش را در هوا بلند كرد و دو كشيده محكم به گوش شوكا نواخت.

 كلفت و ننه بابامي! زن من نيستي، هر گوري مي خواي برو... -تو  

 فوران مي زد.... اما همچون سد نفوذ ن اپذيري بر را راه عاشق قديمي اش بستهخون از دماغ شوكا هم 

 بود:

 به منو اين روز انداخت! يادت رفته كا دوبار ترياك خوردي تا زنت بشم! تف به روت بياد! -تو  

 حميد بطرف شيشه هاي شير بچه ها دود كه گوشه حياط خانه جمع شده بود. شيشه را ها برداشت و هر

 كدام با را ضرب به سرو كله شوا مي كوبيد، خون و شير، سرخي و سپيدي باهم آميخته مي شدند اما

 صداي اعتراض شوكا قطع نمي !شد

 نامرد ! بيشرف! منو غريب گير آوردي؟ - 

 حاج خانم فرياد مي كشيد: بس كنيد! بس كنيد!

 و حميد از خانه گريخته بود. هادي پسرحاال شوكا پوشيده در موج خون و شير روي زمين افتاده بود 

 بزرگ شوكا، بسمت مادربزرگش رفت :

 مادر بزرگ، من بابامو ميكشم! - 

 و بهمن روي مادرش افتاده بود و فرياد مي كشيد: 
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 من دكتر نميرم! - 

 11فصل 

 

٣١١ 

 د. سكوتي بر كهخانه تبريزي از ها بوي تلخ و سوزنده يك دعواي زشت و شوم خانوادگي انباشته بو

 فضاي خانه سايه انداخته بود بدتر از هر و سر صدا ي اعصاب شكني همه را آزار مي داد. خانم جان با

 همه تجربه هاي زندگي دور و درازش تالش مي كرد تا فاجعه از را چشم حاج آقا پنهان كند.

 شوكا! هيچي به حاج آقا نگي ها؟ بچه ها هم همينطور! _

 در ميان دو دست گرفته و آهسته و آرام اشك مي ريخت.شوكا سرش را 

 برا اينكه خال هب چشم و ابروي نور چشميت نيفته! ماها هيچ؟! _

 من مي خوام!... _

 نه !... _

 خانم جان درمانده و پريشان گفت:

 خواهش مي كنم! _

 ز شوكا خواهش مي كرد.اين اولين باري بود كه پس از سالها، خانم جان بجاي صدور دستورات اكيد ا

 را تو خدا وقتي حاج آقا اومد خوته از تو اتاقت بيرون نيا !... _

 غروب حاج آقا آمد، آرامش سنگيني بر كه خانه سايه انداخته بود آن مرد هوشمند تبريزي را نگران

 كرد.

 بچه ها كجان خانم؟ _

 دارن بازي مي كنن. _

 شوكا كجاس؟_

 اتاقش بخوابه!سرش درد مي كرد رفت _

 حاج آقا راه افتاد. هادي و بهمن روي پله هاي راهرو نشسته بودند و به سر با من دستمالي بسته بود.

 چه بالئي سرت اومده بهمن؟ چرا دستمال بستي سرت؟ 

 خانم جان كه پشت سرحاج آقا مي آمد پاسخ :داد

 زمين خورده .  _

 

٣١٠ 

 خوردي؟ چه جوري بچه جون! چه جوري زمين _

 بابا بزرگ از! ها پله افتادم. _

 برو بگو مادرت بياد اينجا. _

 خانم جان نگران :شد

 چقدر پيله مي كني مرد؟ خوب سرش درد گرفته، خوابيده!... _
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 پيرمرد بوي فاجعه را مي شنيد. بنظر مي آمد كه ابري سياه و فشرده بر سر خانه خيمه زده و سياهي و

 زندگي را سدكرده است از ها پله باال رفت و در اتاق عروسش را كوبيد.تيرگي جلو خورشيد 

 بله حاج !آقا _

 شوكا سرش را پائين انداخ ته بود تا دهان ورم كرده اش از را حاج آقا بپوشاند.

 سرتو بلندكن! _

 ازشوكا سرش را بلند كرد. صورتش بي رنگ بود، حلقه هاي كبودي روي پيشاني و دور لب و دهانش 

 دور فرياد مي زد كه و له مرا لورده كرده اند. فقط چشمان درشتش هنوز با آن همه اشكي كه ريخته بود

 بنظر زنده مي آمد. بقيه اجزا و تن بدن اين زن در چند ساعت الغر و نحيف شده بود. حاج با آقا ديدن

 اين منظره فرياد : زد

 توي اين خونه چي داره مي گذره؟ _

 سكوت كرده بود. حاج آقا هادي را صدا :زدخانم جان 

 هادي! چه بالئي سر مادر و برادرت اومده ؟ _

 هادي پسر شجاع و دليري بود اين از كه مجبور به سكوت شده بود خودش را مي خورد او. حتي تصميم

 گرفته بود پدرش را بخانه راه ندهد.

 ! بعدش با شيشه شير تو زد سر مامانم!....بابام اولش بهمن از را باالي ها پله پرتش كرد پايين

 حاج آقا لحظه اي سكوت كرد، بعد با صداي يك رييس دادگاه بهنگام قرائت حكم قطعي گفت :

 از امشب حميد ديگه تو اين خونه نمي !آد _

 خانم جان خواست وساطت بكند.

 

٣١١ 

 حاج ! آقا مي خواي آبروريزي راه بندازي؟_

 بلندتركرد . حاج آقا صدايش را

 مگه آبروئي هم مونده كه بريزه؟ _

 بعد نگاهي به خانم جان افكند كه لرزه بر تنش انداخت.

 بذار بگم تو كه اين پسره را خراب كردي تو. باعث و باني نابودي زندگي اين دختره مظلومي تا اومدم

 اين را بال سر دخترت آورده بود حرف بزنم همه گناها رو اند اختي گردنش... ببينم اگه يكي از دامادات

 باز هم سكوت مي كردي؟ 

 بعد خيلي محكم با و قدرت خطاب به شوكا گفت :

 فردا مي از ري حميد پدرسوخته شكايت يكن مي ! همين پشت دانشگاه جنگ شعبه دادسراس!..._

 قه بود . فرداخانم جان خواست دوباره وساطت كند. شكايت از زن شوهر در خانواده تبريزي بي ساب

 درو همسايه چه مي گويند!... تمام مالحظات خانم جان حفظ آبرو و ترس از ليچار بافي همسايه ها بود و

 به همين دليل هم روي بسياري از حوادث تلخ كه مي توانست در آغاز مهار شود را مي پوشاند تا اينكه 

 وي خانواده با را خود ببرد.روزي آن حوادث بصورت سيلي بنيان ، كن تمام حيثيت و آبر
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 حاج ! آقا فردا و در همسايه چي مي گن؟ _

 بدرك! هرچي مي خوان بگن! من برا اصل خانواده م نگرونم تو بفكر حرف و در همسايه اي ؟ مگه _

 زندگي خودشون چه جور مي گذره؟ در چاه زندگيشون را بردار، بوي گندش عالم و آدمو خفه مي

 كنه!...

 تلخ وگزنده از ، ها پله پايين آمد و زنجير پشت در خانه را انداخت تا حميد نتواند را در باز كند حاج آقا

 و شام نخورده به بستر رفت. 

 ساعت يك بعد از نيمه شب، صداي چرخيدن كليد در قفل در خانه بلند شد. جز سه بچه شوكا،

 رد خانه شود. خانم جان به التماس افتاد.بزرگترها بيدار بودند. زنجير پشت در نمي گذاشت حميد وا

 نصف شبي آبرو مون ! ره مي هركاري دلت خواست فردا بكن!... _

 

٣١٣ 

 حاج آقا سكوت كرد.

 حاج خانم زنجير را در برداشت، حميد پشت ا در يستاده بود.

 خانم جان بي اختيار پرسيد:

 خداجون! چه بالئي سرت اومده؟ _

 لقه هاي كبود پوشيده شده بود.كت و شلوار آلماني اش به تن پاره پاره شده بود.سرو صورت حميد با ح

 موها ژوليده و خون گوشه لبش دلمه بسته بود.

 خانم جان ناليد :

 كدوم پدرسوخته اي بچه مو اينجور لت و پاركرده؟_

 ا بصدا در آورد: ))آنشب حميد، مانند هر شب با سبدگلي، اميدوارتر از شبهاي ديگر، در خانه رويا ر

 عزيزم كار تموم شد!... چنان زدمش كه ناچاره فردا و جل پالسشو برداره بره خودشو و گم گوركنه! ...

 يه بيا جشن حسابي بگيريم!.... مردم ازخوشي!...(( 

 هرويا رقص كنان را او بسر ميز شام كشيد... بسالمتي! بسالمتي! هنوز كله هاي پرباد شان آنقدرگرم نشد

 بود كه زنگ در خانه بصدا درآمد. رويا بيدرنگ متوجه خطرشد او. مرد ديگري را با هم سنت همه

 رقاصه ها، يدك مي كشيد كه تصادفا آن مرد قصاب گردن كلفتي بود كه وقتي نفس كش مي طلبيد،

 جوانحريفي برابرش قد علم نمي كرد. مرد قصاب از چند وقت پيش متوجه ار تباط مشكوك رويا با 

 خوش دك و پزي شده بود و بدنبال فرصتي مي گشت تا مرد تازه وارد را ادب كند. رويا مي دانست كه

 اگر در خانه را باز نكند مرد قصاب با را در لگد از جا مي كند... در خانه باز .شد

 چيه؟ چه خبرته؟ مهمون دارم آ! بروريزي نكن!_

 مستي برآمده و متورم شده بود باتفاق دو نفر از مرد قصاب كه رگ هاي گردنش از شدت خشم و

 دوستان وارد حياط خانه . شد حميد از پشت پنجره هجوم آن سه مرد غول و عصبي را تماشا مي كرد از و

 پايان كار دچار وحشت شده بود. مرد قصاب در برابر اعتراض هاي رويا نفس كش مي طلبيد.

 كنم!.... مهمونتو ديدم! مي خوام يك كمي ادبش _
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٣١٤ 

 و سپس به همراه دو نفر دوستانش با ، دست به سينه رويا كوبيد از را او و سر راهش كنار .زد 

 آقا جيگول، خوش اومدي! نوش جون! _

 آن سه نفر چون توفاني از سه سوي اتاق بر سر حميد ريختند، يكي لباسش را پاره مي كرد، ديگري 

 ش را ازدست و بغلش بيرون مي كشيد و سومي را او زير مشت و لگدساعت مچي و طال خودنويس طالي

 گرفته بود و رويا از ترس دخالت همسايه ها صدايش را پايين گرفته و التماس مي كرد.

 بسشه ديگه،كشتينش!... فردا عكساتون به عنوان قاتل تو روز نومه يم ها افته...

 خون از لب و دهانش بيرون مي زد ازخانه رويا، مانند سرانجام حميد با را لگد وكشيده و ، درحاليكه

 كيسه زباله به اي بيرون پرتاب كردند.

 برو پيش مامان جونت آقا جيگول... _

 حاج از آقا شنيدن و سر صداي خانم جان كه داشت خودش را مي زد جلو درآمد...

 همينكه حميد ار ديد ته از دل گفت :

 ومتو زدي، شب جوابشو گرفتي؟ تازه خيال كردي تموم شد؟ فردا بايدجل الخالق!... صبح زن معص _

 بري دادگاه جواب بدي! كپه يقلي!... حاال برو باال، ولي از فردا ديگه جات تو اين خونه نيست ! فهميدي

 چي گفتم؟ 

 مي كرد!شوكا از پشت پنجره به مردش كه مانند انار آب ل مبو شده، لهيده و در هم فرو رفته بود نگاه 

 خدايا! اين همان محبوب من، عاشق من، پسر شيك و مرتب خيابان آذربايجان است كه دوربين

 گرانقيمت عكاسي بر دوش، چشم و را او دل هدف گرفته بود!...

 جنون عاشقي برسر اين مرد چه آورده بود... او حتي در همان حال هم غم حميد را مي خورد و دلش مي

 سر زخم هايش خون هاي مرده را مي شست ،گرمش مي كرد او به و دلداري مي خواست مي رفت از و

 داد. اما غرش هاي سهمگين و اعمال جنون آميزي كه صبح مرتكب شد هرگز نمي توانست فراموش

 كند. نگاه شوكا از پر درماندگي بود...

 

٣١٥ 

 و او فرزندانش بسته بود. چرا اينزندگي پس از يك دوره كوتاه روشني، دوباره دريچه نور به را روي 

 مرد او با اينگونه رفتارمي كند؟ او ده سال جوانتر از آن زن رقاصه و زيبا از تر اوست، چهره اش در آن

 و سن سال هنوز از لطافت موج مي انداخت و هر رهگذري به را تماشا مي كشيد. نجابتي به كه رنگ 

 بود همه را مجذوب مي كرد. تحملش در برابر بي وفائي هايقشنگ و ماليم آبي، را او در خود گرفته 

 عاشق قديمش كوه را هم ازخشم مي تركانيد.

 حكم حاج آقا تجديد نظر نمي پذيرفت. به رو پنجره اتاق شوكا كرد وگفت :

 يادت نره! صبح مي ري ازش شكايت مي كني! اين كپه يقلي بايد بدونه كه مملكت قانون داره از ، آدم _

 حساب و كتاب پس مي كشن! نمي شه و زن بچه و له تو لورده بكني از و معركه قصر در بري!...
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 صبح زود، شوكا با چهره اي درهم رفته ، غممي بسنگيني كوه بردوش و افسرده و رنجور از جفاي

 ميمردش، مقابل ميز بازپرس ايستاد. نمي دانست چرا صداي احمد نخستين مرد ي را او كه عاشقانه 

 خواست در گوشش پيچيده بود. اين حميد خوشگله، بچه خيابان آذربايجان نميتونه برات شوهر خوبي

 باشه و! او حاال آمده بود از تا همين شوهر شكايت كند. مصيبتي از اين بدتر نمي شد!...

 بود و هنوز از بخت و او بدبختي حميد بود كه بازپرس پرونده جواني تازه استخدام و بسيار احساساتي 

 مانند بقيه همكاران تجربه ديده اش بر اثر تماشاي حوادثي از اين دست، واكسينه نشده بود. وقتي مامور

 رفت و حميد به را داد سرا آورد، بازپرس نگاهي به و سر روي كتك خورده حميد انداخت و سرش داد

 كشيد.

 كه زودتر حكمش را اجرا كرد. هرچه به و قد منم جاي اين خانم بودم را خدا هزار ربا شكر مي كردم _

 قواره ت نگاه مي كنم مي بينم مردي بشكل و قيافه تو نمي بايد خودش را آلوده كاراي كثيفي بكنه كه

 در شان و منزلت يه مرد نيست... خيال مي كردم با يكي از اون بابا شمل ها روبرو مي شم!.... 

 متأسفم آقا!... اشتباه ك ردم!..._

 

٣١٦ 

 شوكا به چهره حميد، نگاهي اند اخت... يا آ اين مرد همان است كه دوبار براي ازدواج با من خود كشي

 كرد؟ بارها مقابلم مي ايستاد و مي گفت تو: آفتابي و من آفتاب پرست! وحاال آفتابش را زير لگد مي

 رد! يك لحظه دو نگاه يكيگيرد؟... منكه جز خدمت بخودش وخانواده اش كاري نكردم و نمي كنم 

 ظالم و ديگري مظلوم تالقي كرد. انگار كه حميد مي گفت : آفتاب من! تو خيال داري منو به زندان

 بياندازي؟... دل شوكا در سينه مي لرزيد، مهرباني اش بين همه ضرب المثل بود. زني كه حتي مورچه اي

 بچه ها يش را زنداني كند؟ نه اين از كار من برنمي آرا لگد نمي كرد، حاال بايد محبوب و معبود و پدر  

 .يد

 يكمرتبه وسط حرف هاي بازپرس دويد...

 آقا زندونيش نكنين!... مادرش پشت در واساده! بچه هام فردا كه بزرگ شدن از من مي پرسن با تو _

 ه ديگه از اين كارااين قلب مهربون چطور حاضر شدي بابا مونو بندازي زندان؟... ازش تعهد بگيرين ك

 نكنه!...

 بازپرس جوان، شگفت زده شوكا را تماشا مي كرد...گذشت و ايثار زن ايراني دريا، درياست!... يادش

 آمد كه مادر خودش هم لگد پراني هاي پدرش را هميشه مي بخشيد، كاري كه در آنسوي كره زمين ،

 هيچ زني زير بار انجامش نمي ررود!...

 ختيار از روي صندلي اش به احترام شوكا و مادر خودش بلند .شدبازپرس بي ا

 خانم! اين همه ايثار و گذشت واقعا قابل تحسينه! حيف شما مادران خوب و فداكار ايروني نيست كه _

 يه چنين موجوداتي به را اسم مرد تحمل مي كنين و اونا را بزرگوارانه مي بخشين؟ 

 سخت گرفت. تكرار حادثه بدون رضايت يا عدم رضايت شاكي، بازپرس از حميد يك تعهد سفت و

 مساويست با رفتن به زندان.
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 وقتي از در خارج مي شدند حميد با شرمندگي گفت:

 

٣١٧ 

 آبرومو خريدي! _

 شوكا پاسخ : داد

 من آبروي عشقمو خريدم!... _

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

 انه اما دوباره در خانه حاج آقا آرام گرفت، لكه هاي سياهي كه حميد برزندگي به شكلي نه چندان صميم

 قلب شوكا انداخته بود به آن زودي پاك شدني نبود. التماسهاي خانم جان، گذشت فداكارانه شوكا،

 حمايت بي چون و چراي حاج و آقا تعهدنامه حميد، آرامش گريخته به را خانه باز نمي آورد. سه چهار

 حميد، شبها زودتر به خانه مي آمد اما هنوز اتاق و زن شوهر از هم جدا بود، با هم خيلي رسمي هفته اي

 حرف مي زدند. شوكا كه رنج و ها دردهاي كودكي اش به را فراموشي سپرده بود دوباره دفترچه

 انزندگي اش را مرور مي كرد اما آن رنجها، جسماني بود. داغ مي شد، جاي داغ و درفش خانم ج

 پوست مي انداخت، خشك مي با و شد دست زمان مي رفت و چيزي بر جا نمي گذاشت اما رنج و ها

 ستم هايي كه مرد محبوبش، پدر بچه بر ها و سر رويش مي ريخت جاي زخمش عميقا بر جاي مي ماند

 ي كرد،ولي وقتي به سه فرزندش كه چون سه دسته ، گل در فضاي خانه عطرافشاني مي كردند، نگاه م

 كمي آرام مي گرفت. وجود و حض ور آن بچه ، ها تنها نسيمي بود بر كه زندگي اش مي وزيد و آرام آرام

 غصه از را ها روي دلش مي برد و هر بار بعد از يك حادثه شوم و نامنتظر، دوباره سطح قلب مهربانش

 از را غبار تيره خشم ، پاك مي كرد. 

 زخم هائي كه حميد بر و سر رويش گذاشته دبو ناديده بگيرد اما حميدشوكا سعي كرد جاي لكه و ها 

 چنين نبود او. مانند بسياري از همنوعانش از هرچه منع مي شد بيشتر مي طلبيد. حاج و آقا شوكا و

 اصرافيان مي خواستند كه رويا را در صندوقچه فراموشي بگذارد و صندوقچه به را آب رودخانه نيل

 در عشق به رويا از جاده هاي نام و ننگ گذشته و رسواييها را مانند شربتي گوارا ميبسپارد. او، 

 نوشيد!... صد البته كه رقاصه كاباره و ها كافه هاي تهران با حيله گري و ها افسونگري هايشان با را او 

 

٣١٨ 

 ه اي بيشجاذبه اي مغناطيسي بسوي خود مي كشيد و حميد حس مي كرد بي حضور اين زن، مرد

 نيست.

 يكروز بعد ازظهر حميد بخانه آمد. لباسش با را شتاب تغيير داد ساكش را برداشت و جلو درگفت :

 دارم مي رم شهرستان! طلبي دارم همينكه وصولش كنم برمي گردم!_

 شوكا داشت خودش را آرام مي كرد. فاجعه را پشت سرگذاشته و اميدوار بود كه بزودي فاصله اي كه

 ين و او حميد پديد آمده كوتاه شود اما دلش راضي نمي شد، غ ريزه زنانه اش او به هيچوقت دروغب

 نگفته بود. هنوز ده دقيقه از اي خروج حميد نگذشته بود كه تلفن بصدا درآمد. شوكا گوشي را برداشت
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 صداي رويا بود كه گستاخانه او با حرف مي :زد

 چي شد؟ حميد راه افتاد؟ _

 صداي گستاخ و تند و تيز رويا را شناخت. شوكا

 بله خانم داره آ مي د، كجا ميرين؟ _

 تاچشمت كورشه!...كجامي ريم؟ داريم مي ريم ماه عسل ! عقدكرديم خيالمون راحته! وقتي برگشتيم _

 تو دختر دهاتي را مي فرستيم همانجا كه بودي ! ...اسمش چي بود؟ آها... چايجان. 

 جمله اي كه راه گلويش را بسته بود بر زبان آورد:شوكا به زحمت 

 فكر نمي كني حميد تا سه بچه داره يه ، روز برمي گرده پيش و زن بچه ش؟ _

 نه !... بياد پيش تو دختر دهاتي بمونه؟... ما عاشق همديگه ايم ، بگم حميد بمير، فورا دراز مي كشه! _

 وراجي موقوف! بگو راه افتاد يا نه؟

 بگذره !... خوش _

 شوكا گوشي را گذاشت، دوباره تب و لرز!... دوباره زندگي هك او داشت آرام مي گرفت دچار توفان بال

 شد... )) آخه چرا؟ منكه سراپا ايثارم!... منكه تا سه بچه مث تا سه دسته گل بهش هديه دادم؟ منكه

 ؟ واقعا به قول اون آقاي بازپرس حيفحداقل پانزده سال از اين زن جوانترم؟منكه نگذاشتم بره زندون

 ما زنها نيست كه اين نامردا را بازهم يم بخشيم از و گناهشون مي گذريم؟ ((  

 

٣١٩ 

 شب هنگام حاج آقا پرسيد:

 شوكا! حميد نيومد؟ _

 اومد ولي رفت سفر! مي گفت دنبال طلبش ره مي !... _

 حاج آقا سري به افسوس تكان .داد

 دروغ مي گه!... خبرشو برام آوردن! با باز همون الله زاري رفته!...كپه يقلي  _

 بعد به رو خانم جان كرد و گفت:

 خانم! ديگه تصميم برگشت نداره! حميد برا هميشه تو دلم مرد !... ديگه هم اجازه نداره پاشو تو اين _

 ن تا سه دختر دارم حاال شدنخونه بذاره از! ميكروب حصبه و وبا بدتره! بچه هاشو آلوده مي كنه! م

 چهار ! تا شوكا ديگه زن حميد نيست، دختر منه! خونه جديدي كه مي خوا م بخرم به اسمش مي كنم تا

 بچه هايش بزرگ بشن!...

 خانم جان با شنيدن اين جمله آخري، مانند گلوله اي در خود پيچيده شد. درست شنيده بود؟ حاج آقا

 شوكا بخرد!... اگر تمام طاق آسمان را روي سرش خراب مي كردند بهتر بود تامي خواهد خانه اي براي  

 شنيدن اين خبر!... شوكا نيز دست كمي از خانم جان نداشت. درست در لحظاتي كه درها به رويش

 بسته مي شد، دري به رويش مي گشودند، همچنانكه به محض احساس آسايش، فاجعه از اي راه مي

 چون صفحه ساعت مدام بين يك و دوازده در گردش بود.رسيد. زندگي او 

 خانم جان نتواست سكوت كند.
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 يعني تو اين اندازه در حق پسر ارشدت بي انصافي؟ خيلي از مردا تا دو زن مي گيرن! _

 حاج آقا سري تكان .داد

 كه برا صادرات پس بگذار اصل قضيه را برات بگم! پسر ارشد بنده و جنابعالي، چهار تا فرش دورويه _

 خريده بودم، يواشكي به چهل هزار تومن فروخته با و اون زنيكه رفته عياشي، باز هم مي گي پسر ار شدم

 و فالن و بهمان؟! 

 

٣٠١ 

 شوكا حاال در برابر حوادث فاجعه آميزي كه عاشق سابق و پدر بچه هايش بر سرش مي آورد به نوعي

 رت در ذهن و ضميرش در جدال بودند هيچكدام به پيروزي ، نميبي تفاوتي رسيده بود. عشق و نف 

 رسيدند. اصال از حميد دست شسته بود. خودش، زن بودنش، احساسي كه هر زن جوان سي ساله نسبت

 به مرد خودش دارد، همه چيز را فراموش كرده بود او. حاال مادري بود با سه فرزند به كه جانش بسته 

 و در زندگي ديگر تمناها و خواسته هاي خودش نبود، موضوع اصلي، زندگي بچهبودند. مساله اصلي ا

 هايش بود.

 حميد بعد از چهل روز غيبت، در يك بعد از رظه بخانه برگشت، تصادفا شوكا در خانه را برويش باز

 كرد. انگار مرد غريبه اي پشت در بود.

 من برگشتم ! _

 شوكا فقط نگاهش كرد.

 م دوش بگيرم.مي خوام بر _

 بازهم سكوت!...

 ميتونم خواهش كنم به حاج آقا نگي من برگشتم. _

 حميد يكسره بي آنكه از حال بچه هايش بپرسد يا بخو اهد كه آنها را ببيند به طبقه باال رفت از.

 چشمانش هنوز جنون عاشقي مي باريد.

 مرد را چه مي شود! ...اگر آن زن عروسيشوكا دوباره در برابر معماي تازه اي قرار گرفته بود. اين 

 كرده او با چرا بخانه اش نرفته! او با چرا زندگي نمي كند. آيا بين آنها شكرآب شده؟ آيا رويا او به

 دروغ گفته بود با كه حميد ازدواج كرده به و ماه عسل مي رود؟...

 خانم جان دوباره بخواهش افتاد.

 حميد برگشته خونه!.... بذار چند روزي بگذره خودم ترتيبشو مي .دم تو رو به خدا حاج آقا نگو كه _

 هر روز خانم جان ، سيني غذاي دست پخت شوكا را برمي داشت ، بسختي از االب ها پله مي رفت ، مدتي 

 با حميد پچ پچ مي كرد و پايين مي آمد. 

 

٣٠٠ 

 حميد از خانه بيرون نمي رود؟ چرا آن رقاصهدوره انزواي حميد در طبقه سوم خانه طوالني مي . شد چرا 

 گستاخ نمي آيد را او كه خركشان با خودش از اين خانه بيرون ببرد؟ از طرفي پچ پچ هاي خانم جان و
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 حميد را او مشكوك كرده بود. اين مادر و پسر چه مي گويند؟ در همين روزها بود كه خانم جان

 حالت تب و درد استخواني از شوكا خواهش كرد كه خودشآنفوالنزا گرفت و بستري و شد در همان 

 غذاي حميد به را طبقه باال ببرد. شوكا نه زندانبان بود نه و بي رحم و عاطفه او! هنوز هم حميد را بچشم

 روزهائي نگاه مي كرد كه عاشقانه او در مي آويخت و روزي هزار بار تقاضاي ازدواج مي كرد. دو سه

 سيني غذاي حميد را پشت در مي گذاشت و بسرعت دو پله يكي به طبقه پايين برمي روزي بود كه شوكا

 گشت اما يكروز وقتي سيني غذا پشت در مي گذاشت ، حميد را در بازكرد وگفت :

 منو نمي بخشي؟ _

 شوكا شانه هايش را باال انداخت و برگشت به طبقه پايين اما اين جمله كوتاه تا شب مانند مرغ كوكو،

 سر ساعت در ذهنش تكرار ميشد. منو نمي بخشي؟... حميد درياي بيكران مهرباني هاي شوكا را خوب 

 مي شناخت و پيش خودش مي گفت. باالخره يه ، روز يخ سكوتش مي شكنه!... شوكا يكروز به خودش 

 را در برويشگفت . نكند حميد از آن زن سر خورده و دارد در خانه عشق قديمي اش را مي زند... اگر 

 باز نكند، دوباره راهي خانه ديگري مي شود... 

 فرداي آن روز شوكا متوجه يك اتومبيل جيپ شد از كه صبح جلو خانه شان پارك كرده بود. دو مرد

 جوان از پشت طلق در جيپ چشم از در خانه حاج آقا برنمي داشتند. وقتي ديد هر روز اين جيب از اول

 مي كند، نگران . شد نتوانست طاقت بياورد. رفت جلو در اتومبيل جيپ.صبح جلو خانه پارك 

 آقا شما اينجا چيكار دارين؟ _

 شما خانم حميد هستين؟ _

 !بله _

 خانم ما حكم جلبشو داريم!... مي دونيم تو خو نه قايم شده، بهش بگين صد سال هم بگذره ما همين _

 جا نشستيم!.... 

 

٣٠١ 

 ايد بكنه؟خوب چيكار ب _

 بياد بريم اداره آگاهي! تكليفشو روشن كنه!... _

 رنگ از روي شوكا پريد، كافيست حاج آقا بفهمد كه مامورين با حكم جلب حميد، جلو در خانه كمين

 كرده .اند

 شوكا ناچار به طبقه باال رفت.

 باز هم كه دسته به گل آب دادي؟ _

 ديده بود.حميد از پنجره طبقه باال مامورين را 

 يه چك دارم نمي دونم چكارش كنم! شوكا كمكم كن! نمي خوام جلو بچه هام منو دستبند بزنن... _

 اين جمله آخري قلب شوكا به را درد آورد. سيالب نفرت ناگهان در رگهايش متوقف و شد مثل هميشه

 شد فرشته نجات. رفت با و مامورين حرف .زد 

 ه آگاهي؟... شايد راهي پيدا كرديم.مي تونم با شما بيام ادار _
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 همراه با مامورين جلب به اداره آگاهي رفت. جلو در اداره آگاهي مرد بلند قدي با سبيل هاي برگشته

 خاكستري رگ سينه به سينه اش از و شد مامورين پرسيد :

 اين خانم كيه؟ اچر طرفو نگرفتين؟..._

 له بده !زن طرفه!... اومده يه جوري قضيه را فيص _

 مرد نگاهي به سراپاي شوكا انداخت.

 تو واقعا همسر اون كالهبرداري؟ _

 شوكا شرمنده و شد مرد ادامه :داد

 ولي شما كه خيلي جوونين؟... پس با آقا مادرش اومده بود ماه عسل؟!... _

 و پنج روز آن مرد، مدير هتلي در شهرستان ساري بود و تعريف كرد كه حميد با رويا همسرش بيست 

 تو هتل لنگر انداخته بود. مرتبا ارد مي داد، زنش هم عجيب بخور بود، برا صبحونه هم فسنجون مي 

 خواست. و سر وضعشون گول زنك بود را ما. با هم همه زرنگي رنگ كرد ! روز آخر يه چك بيست و

 سشو گير آوردم،كسي تا حاالپنج هزار توماني و داد رفت ، اومدم از تهران وصول كنم بي محل بود. آدر

 

٣٠٣ 

 نتونسته از چنگ من در بره! ... شوكا چنان در كار نجات حميد از زندان بود كه ماجراي ماه عسل

 شوهرش با رويا، كوچكترين حسادتي او در برنيانگيخت.

 ياطي ميكنم،آقا! يه من مقدار طال دارم. بريم بازار قيمت ك ، ن بردار، بقيه ش هم قسط مي بنديم، خ _

 ميدم.

 مرد نگاه عميقي به سراپاي شوكا انداخت با و لحن داش مشديها گفت :

 سيب سرخ هميشه بدست چالق مي افته!... شما جاي خواهر يه من لنگه ابروت مي ارزه به صدتا از اين _

 نامردا!... قبول!...

 كا ماهي پانصد تومان بپردازد. مردطالها هشت هزار تومان قيمت گذاري و شد بقيه را هم قرار شد شو

 شهرستاني چك را بدست شوكا :داد

 بگيرش! مي دونم مردي و ماهيونه پول منو حواله مي كني! _

 وقتي حميد چك برگشتي اش از را دست شوكا گرفت، خم و شد دستش را بوسيد.

 آبرو مو حفظ كردي! _

 حرف ها داشت ولي سعي مي كرد بچه ها، شوكا به اتاق خودش بر گشت. پشت چرخ خياطي با خودش

 اشك هايش را نبينند.

 همان شب حميد، قرآن بدست وارد اتاق حاج آقا شد...

 پدر! منو ببخش! گول خوردم. جبران مي كنم. _

 پيرمرد نگاه سرزنش آميزي به خانم جان انداخت. )) پس تو دوباره اين نامردو توي خونه راه دادي؟((

 د كرد.بعد به رو حمي

 برا من چرا قسم مي خوري!... كار تو و من تمومه ،تو هرگز ديگه تو بازار تو و مغازه من برنمي گردي، _
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 به اندازه كافي آبروي خود تو بردي!... قرآن را بذار رو سرت و برو پيش زنت، شايد به حرمت قرآن از 

 گناهات بگذره!...

 

٣٠٤ 

 داشت به بازار برود. بيكار و نان خور شوكا شده بود. زني كه شيشه هايحميددرخانه پدرماند، اام اجازه ن

 شير برسرش شكسته بود حاال از درآمد خياطي و گلدوزي و بافتني، و او بچه هايش را زير و پر بال

 گرفته بود و حتي براي يكبار هم آنهمه بي حرمتي و ها تحقيرها به را رويش نمي آورد. طوري رفتار مي

 ه انگار حميد رئيس خانواده است و اوست كه چرخ مالي خانواده را مي چرخاند.كرد ك

 شوكا تنها به فكر خودش و بچه ها نبود، به هركس كه مي شناخت به و هرجا كه فكر مي كرد مي تواند

 كاري براي حميد بيابد سر مي زد، براي مردي و سي سه چهار ساله كار دولتي نبود اما سرانجام مو فق

 شد براي حميد در اداره ريشه كني ماالر يا به كه تازگي تاسيس شده بود، شغلي دست پا و كند. حميد به 

 لطف همسرش حقوق بگير شد. برادرش عباس روي تجارتخانه پدر آنچنان چنگ انداخته بود كه حتي

 سهم قانوني حميد را هم ناديده مي گرفت.

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

 آخرين جنون عاشقي حميد گذشته بود. بنظر دريائي مي آمد كه پس از يك توفان سخت , حاالماهها از 

 به استخر بزرگي بدل شده است. بي هيچ موجي و جهشي!... شوكا دوباره براي او محبوبم، شيرينم! شده 

 بود.

 د س عي مي كردشوكا دوباره در چشم او همان هيجده ساله مدير كافه قنادي آناتول فرانس بود. حمي

 عشق مرده را دوباره از زيرخاك خارج كند او. خوب مي دانست كه شوكا شبيه خارهاي كويري است كه

 به قطره آبي از كه چشم آسمان ببارد جان مي گيرد. 

 حميد دوباره شده بود همان عاشق قديمي!... باهمان و قد قامت بلند، جذابتر از هنرپيشه هاي فيلم هاي

 ، موهاي خاكستري باالي شقيقه اش جذابيت بيشتري او به مي بخشيد. در چشمانش بيزاري ازهاليوودي

 ظلمي كه بخاطر رقاصه الله زاري بر شوكا روا داشته بود ، آشكارا ديده مي .شد

 يكروز حميد مچ دست شوكا را در پنجه هاي و داغ گرمش گرفت:

 شوكا! مثل اينكه ما و زن شوهريم!... _
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 شوكا سعي كرد پنجه حميد از را مچ دستش بكند...

 زن تو، همون رقاصه س!... چرا نمي ري اونو ببيني!... _

 حميد دست به اعترافش خوب بود.

 باوركن ته از دل پشيمونم! ازت عذر مي خوام!... اشتباه كردم ! من فقط حميد توام!... _

 ستاره شبهاي عاشقي حميد بود فرو مي ريخت.اشك، سيالب گونه از دو چشم درشتي كه روزگاري 

 حميد، همسرش را در بغل فشرد... )) قسم مي خورم شوكا!... اون زن برا هميشه رفت! باوركن!...((
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 يكماه و نيم بعد ميوه آشتي حميد و شوكا، شكوفه اي بود كه در جسم هستي شوكا سر زده و مي گفت:

 بهاري ديگر و تولدي ديگر!...

 در مسير تازه ، راحت تر مي گذشت. شوكا بدون كوچكترين شكوه و شكايت به خياطيزندگي 

 وگلدوزي مي نشست او. در سالهاي طوالني رنج و شكنجه، صنعت بردباري را خوب آموخته بود، اگر

 صبوري بخرج نداده بود زير دست خانم جان نامادري ، مرگ را لبيك گفته بود. حميد در اداره ريشه

 االريا اندك حقوقي مي گرفت و زندگي را راه مي برد، جنون عاشقي، را او رها كرده با و مهربانيكني م

 همسرش و بچه را ها مراقبت مي كرد. گاهي دقايقي طوالني روبروي شوكا مي نشست با كه چه دقتي

 شتر بسراغش ميهنر خود را براي رفاه بچه ها بكار مي گرفت. در آن سالها، خورشيد و آقا عبدااهلل بي

 آمدند و زمانيكه مت وجه وخامت وضع مالي شوكا شدند ماهيانه اي برايش مقرركردند. آقا عبدااهلل چنان

 مراقب شوكا بود كه خورشيد را بهيجان مي آورد ... از تو يك پدر واقعي هم فداكارتري. در شرايط

 ي و ميوه و شالي شان مي بردند.جديد اقتصادي كشور، خورشيد و شوهرش درآمد بيشتري از باغ چا

 خورشيد ديگر آن زيبائي گذشته را ها نداشت اما تمامي ابهت و شكوه همسر يك مالك را در حركات و

 رفتارش بنمايش مي گذاشت. هيچكس نمي توانست فكركند اين بانوي محترم با كه وقار و طمانينه

 وت روزانه اش بايد هر روز هر طور شده ازخاصي راه مي رود زماني ماهيگير فقيري بود كه براي ق

 دهان دريا يك تور ماهي بگيرد. نكته جالب بيداري غريزه مادري در سيما و رفتارش بود كه هر روز هم

 بيشتر خود را نشان مي داد. وقتي شوكا بچه چهارمش به پا را ماه بود خورشيد هزار جور نذر و نياز مي

 ضعيف شده من مي ترسم!.... اما شوكا چهارمين فرزند پسر به را خانواده كرد. اين دختر ما خيلي الغر و
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 تبريزي هديه كرد و حاج را آقا چنان هيجانزده كرد كه خانم جان مي ترسيد سكته كند. اسم نوه

 چهارمش راگذاشتند كامبيز.

 در كنار همسر و در نوروز جديد، شوكا مادر چهار فرزند بود و حميد همچنان بي هيچ دردسري 

 فرزندانش چرخ زندگي را بگردش درمي آورد. در و سي سه چهار سالگي، خطوط روي پيشاني اش او به

 جذابيتي مردانه تر مي بخشيد، از آنجا كه مردي كتابخوان بود در طبقات مختلف بگرمي استقبال مي

 ره ناهار او از خواست به بازارشد. وقتي حاج آقا متوجه تغيير رفتار پسر ارشدش شد، يك روز سر سف

 برگردد. بازگشت حميد به باز به ار زندگي شوكا رنگ تازه از اي اميد و سفر به روزهاي خوش گذشته

 زده بود. دوباره شيك مي پوشيد با و اينكه چهار فرزند مانند بچه اردك دنبالش مي دويدند ستاره هر

 يازي بحساب مي آمد. تهران در آن سالها آرام آرام پولمجلسي بود. آشنائي با او هنر رقص برايش امت

 نفت را در بازارهايش غرغره مي كرد. سفر به كشورهاي اروپائي هر سال ارقام باالتري نشان مي داد.

 تابستان ها مردم بصورت گروه هاي انبوه عازم سواحل درياي خزر مي شدند، در تهران هر روز كاباره

 ديد براي تفريحات روزمره مردم سر برمي افراشت. دختران تهراني س با تارهاي، دانسينگي و محلي ج

 هاي سينما و تئاتر و آخرين فيلمهاي هاليوودي آشنا مي شدند، ايرانيها كه اصوال مردمي نوگرا هستند،

 بهبه هر پديده نوئي رو مي كردند و نوآوري بر اثر افراظ و تفريط مرسوم خانواده هاي ايراني، درست  
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 يك بيماري تبديل مي . شد اما شوكا، با عبور از روزهاي ناخوش زندگي س عي مي كرد اعتدال رفتارش را

 حفظ كند. حتي در مجالس خانوادگي با هم اينكه دركلوپ ارمني ها ستاره رقص بود، متعادل عمل مي

 كرد.

 يه رويا كه مبلغ كالني بود، مزاحمتدر همان روزها شوكا و حميد تالش مي كردند با تا تهيه و تامين مهر 

 هايش را پايان بخشند.

 يكي از دوستان جديد حميد، شخص ثروتمندي بود بنام اصغري او. اغلب به فروشگاه فرش حاج آقا مي

 رفت و يكي از مشتريان خوب فروشگاه بحساب مي آمد. آقاي اصغري خيلي زود با حميد و خانواده اش

 ات بخصوص ايام تعطيل آخر هفته با را هم مي گذراندند. حميد يكروز مشكلخودماني و شد اغلب اوق

 مهريه هك رو مبلغ كالني بود و رويا آنرا به اجرا گذاشته بود با آقاي اصغري درميان گذاشت او و 
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 باگشاده روئي به حميد پيشنهاد وام و داد پرونده طالق رويا و آثار شومي بر كه زندگي و او شوكا

 گذاشته بود بسته . شد اين ماجرا به دوستي آقاي اصغري و خانواده اش با خانواده حميد افزود و بزودي

 حلقه از اي دوستان جديد، زندگي حميد و شوكا را در ميان گرفتند از. طرفي حميد دوباره در بازار جا

 كردند. چرخ زندگي بر جاده بيمي افتاد، حاج او از آقا و گله شكايتي نداشت، هر دو نفرشان كار مي  

 آسفالته و بي دست انداز مي چرخيد. سالهاي هزارو سيصد و چهل و پنج، شش بود. جامعه ايراني

 بخصوص در شهر تهران به علت باال رفتن قيمت نفت و وضع خوب اقتصادي بي پروا به كامجوئي و لذت

 ي پيكان در كنار اتومبيلهاي گرانقيمتطلبي و تفريح مي پرداخت، همينكه هوا گرم شد، اتومبيلها

 خارجي به سوي دريا راه مي افتادند. تقليد از زندگي فرنگي به ها، افراط كشيده مي شد. غرولند بعضي

 را ها بلند مي كرد اما مردم مثل قعطي زده به ها، دامن لذت مادي آويخته بودند، ويالهاي جديد سراسر 

 ن آذين مي بستند، و طبقات متوسط فرزندانشان را براي ادامه تحصيلشمال با را طرح و ها رنگ هايشا

 به كشورهاي خارجي مي فرستادند. دوره يها خانوادگي و سفر هاي سياحتي به صورت چشم و هم 

 چشمي اوج گرفته بود و شوكا و شوهر و فرزندانش در جمع دوستان جديد هر هفته به مسافرت و

 ينكه حميدش را در كنار دارد سراپا شور و شوق بود و خطراتي كه هميشهگردش مي رفتند و شوكا از ا

 بعد از يكدوره آرامش زندگي اش را تهديد مي كرد ناديده مي گرفت. حتي خطر حضور )) دلبر ((

 هيجده ساله كه يك لحظه چشم از چشم حميد برنمي داشت! يك روز هنگام سفر به شمال يكي از خانم

 دوستان جديد به شوكا نزديك شده بود سر در گوش شوكا گذاشت و گفت:هائي كه در گروه 

 كجاي كاري شوكا! نگاه كن ببين )) دلبر د(( ختر اقاي اصغري چه جور به شوهرت زل زده؟ _

 شوكا شانه اي باال انداخت.

 اره!دختر آقاي اصغري را مي گي؟ نه بابا! اون هنوز هيجده سالش نشده، تازه حميد سن پدرشو د _

 زن خنده معني داري بر لب آورد. 

 خنگ خدا! كجاي كاري؟ دختراي امروزي براي مرداي جاافتاده مثل حميد غش و ضعف مي ! رن _

 شوهرت تيپ روسانا براتزئييه!
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 شوكا نگاهي به چهره حميد انداخت و زير لب گفت:

 ه ولي بعد از واقعه رويا آدم شده!... اگرپدر سوخته خيلي جذاب شده، موهاشم داره خاكستري مي ! ش _

 قراره دلبر عاشق بشه چرا عاشق پسرمون هادي نشه كه همسن و سالشه!...

 اما نگاه دلبر يك ل حظه حميد را رها نمي كرد و خوش خيالي شوكا به را بازي مي گرفت. 

 20فصل 

 ناخت و نمي پذيرفت. دوستوشوكا همچنان ساده و مهربان هيچ مرزي براي نثار محبتهايش نمي ش

 دشمن از را، منظر بخشش و گذشت نگاه مي كرد، پارچه هاي مردم را مي بريد، ميدوخت با و هنرمندي

 كوك مي . زد هرگ ز حق كسي را پايمال نميكرد، و هرگز به اين فكر نيفتاده بود كه بحق و حقوق

 د سالگي چشمانش اميد عشق را در دل مردانديگران تجاوز كند با. اينكه زن زيبايي بود و درسي و چن

 ميشكفت، حتي يكبار، زمانهائي كه شوهرش حميد با را او انواع و اقسام اعمال شيطنت آميزش آزار ميد

 ،اد بفكر آن نيفتاد كه مقابله به مثل كند. بنانبر اين وقتي دلبر دختر هيجده ساله و شوخ و شنگ آقاي 

 رش كرد باز هم آنرا جدي نگرفت، با خودش مي گفت بيش از بيستاصغري شروع به دلبري از شوه

 سال با هم تفاوت سني دارند عالوه بر اين حميد بعد از آن ماجراهاي زشت و ننك آورش با ندازه كافي

 تجربه تلخ اينگونه شهوت رانيها را ديده و چشيده و دردش را تحمل كرده، نه من دارم بي جهت خودم

 ن به نيش و كنايه هاي مردم بخيل و حسود ، آزار مي دهم.با را گوش داد 

 در يك صبح بهاري حميد به شوكا گفت: 

 خبر خوش، پنجشنبه دستجمعي ميريم رامسر! - 

 شوكا بشقاب صبحا با را نه لبخند شيرين و نوازش دهنده اش جلو حميد لغزاند.

 رامسر چه خبره؟ - 

 رقراره، خواهر شاه هم آنجاس!جشن خيريه تو كازينو رامسر ب -يه  

 كدومشون؟ - 

 شمس پهلوي - 
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 البد بليت ها همه پيش فروش شده - 

 محمد بردار آقاي اصغري خيلي زرنگه، همان روز اول برا همه مون بليت خري ده، مدوني به چه قيمتي؟ - 

 بليتي پنجاه تومن!

 س!خداي من! چقدر قيمت باالس! البته مال خيريه  - 

 شوكا براي آماده سازي كاروان كوچك خانوادگي اش دست بكار . شد يك چمدان لباس براي بچه و ها

 يك چمدان لباس براي خودش و حميد ، بعد از آنهمه ماجراهاي دردسر ساز، شوكا به خودش حق مي

 آخرينداد كه خوشبختي هاي كوچك را هم چون زنبور عسل بمكد از و پستان پر بركت زندگي تا  
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 قطره بنوشد.

 شب هنگام كاروان شوكا و ساير دوستان به رامسر رسيد . فرصت براي تغيير لباس كم بود. لباسها همه

 با رنگهاي و شاد شيرين، لبخند ها همه خالي از تشويش و دغدغه ، صداي غش غش خنده ها شان نشان 

 سورمه ، اي عروسكي نوازش كردني بود. مي داد كه زندگي به كام است. شوكا در لباس بلند شب برنگ 

 هنوز تناسب و توازن اندامش را حفظ كرده بود كمر باريك، سينه هاي دخترانه، با داشتن چهار بچه ،

 جوان و سفت و ساقهايش تراشي موزون داشت. بمحض ورود شوكا و همراهان به سالن كازينو، بسبك و

 هستند، سرك مي كشيدند تا خواهر را شاه ببينند او رويروش تام زنان دنيا كه عاشق آدمهاي مشهور 

 مبلي با طرح طال كوب، يله داده و سيماي اندوه زده اي داشت مغاير با مقام و موقعيتش، گاهي بزحمت

 لبخندي بر لب مي آورد. شايد بدليل آرامش ا و ندوهي كه مادرزادي در چهره اش بود را او براي

 اب كرده بودند. يك بلوز و دامن سفيد تنگ پوشيده بود موهايش شنيونسرپرستي امور خيريه انتخ

 كرده بود تا و سگ سپيد كوچولو در دو سوي صندلي اش نشسته بودند. در مقابلش اركستر يكي از

 آهنگهاي روز را مي نواخت و در پيست رقص هتل كازينو رامسر چند و زن مرد مسن و اشرافي مشغول

 كه چشمان شوكا به پيست رقص افتاد، بياد نوجواني هايش در كلوپ ارامنهرقصيدن بودند. همين

 دگرگون . شد اغلب در مسابفقه رقص، جايزه اي مي برد و غروري در چشمانش مي دويد كه خواهران

 ارمني اش را بهيجان مي آورد رقص براي نه ، او عشوه گري بود نه و سكس نه و تفريح و خودنمائي!

 وقتي روي پا مي چرخيد همه توفانهاي سركوب شده زندگي كودكي اش از را نوك يك نياز بود،
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 انگشتانش بيرون مي ريخت... شوهرش حميد هم كت و شلواري مشكي پوشيده و يك گلسرخ زيبا

 روي يقه اش زده بود و جذابيتهاي مرادنه اش را در سراشيبي حيات به نمايش مي گذاشت. حميد برابر

 يستاد و بسبك و شيوه شواليههاي قديم، سري برابر همسرش خم كرد و گفت:شوكا ا

 زن عزيز من، با آيا من يك دانوب آبي مرقصد؟ - 

 شوكا به شيوه يك پرنسس، سرش را خم كرد:

 بله سرور !من - 

 حميد بازو در كمرگاه تنگ همسرش انداخت، عطر گ رانقيمت اشراف تهراني كه آنشب در آن محفل

 ع بودند، دماغ دختر خورشيد ماهيگير را نوازش مي به را او و داد خلسه مي برد. دانوب آبي يكجم

 رقص كالسيك بود، مرد و زن بيشتر از جدا هم مي رقصيدند و چرخشهاي موزون رقصندگان ، انسان را

 مي داند، بياد گردش نرم گهواره هاي كودكي مي انداخت. رقصندگان بتدريج، صنحه به را بهترين ها

 صحنه از رقبا خالي مي و شد، در يك لحظه شوكا و حميد متوجه شدند كه در ميان آن پيست رقص ، تنها

 و سبكبال ، مثل دو پردنده دو كبك دري، نرم و لغزنده در چرخش و گردشند. 

 شاه ماهي درياي مازندران بر پيست رقص، هنر رقص ار بنمايش مي گذاشت. حاضران شگفت زده 

 شوكارا تماشا مي كردند اين سيندرال كيست؟ آيا كسي اينجا هست كه اورا بشناسد؟ خواهر شاه شگفت

 زده روي صندلي اش نيم خيز شده بود و آنها را تماشا ميكرد، اما شوكا ان نه زمزمه را ها مي شنيد نه و
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 صه معبد شيوا.... در جستجوميديشان ، چشمانش باز بود اما زمين را نمي ديد، او در آسمانها همچون رقا

 بود. جستجوي مادرهايش، خورشيد، آرمن، ماروس، كناريك.... دلش مي خواست آنها هم آنجا بودند و

 مي ديدند دختر فقير گوشه گير قبرستان بندر انزلي كه روزي سه چهار ريال گدائي ميكرد به و نامادري 

 روز تهران را بخود كشيده است وقتي آخرين نت اش ميداد، چ حاال گونه چشم اشرافي ترين زنان آن

 روي شصتي پيانو فرو افتاد خواهر و شاه همه حاضران براي سندرالي مجلس دختر خورشيد ماهيگير

 كف مي زدند.

 رنگين كمان گريخته عشق ، دوباره در چشمان سياه و آةوگونه شوكا صاف و شفاف دايره زده بود.

 همه با جا به هم سير و سفر و تفريح و خوشگذراني مشغول بودند اين گروه دوستان جديد خانوادگي
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 گردشها هر هفت در سواحل شمال تكرار مي شد، دوستان، و زن مرد همنوا مي گفتند: بدون حضور

 شوكا هيچ جا نمي رويم. غذا غذاي شوكا، گرماي دوستي،گرماي دوستي شوكا... دلبر ديپلمش گ را رفته

 اي رفتن به دانشگاه درس ميخواند و در رفت و آمدها يك لحظه چشم از حميد بر نمي داشتبود و بر

 حميد هم گهگاه نگاه كوتاهي بسراپاي دلبر مي انداخت، نورافكني كه خاموش و روشن مي و شد لي

 روي يك نقطه نمي ايستاد تا توجه را جلب كند. دلبر در آخرين سالهاي نوجواني، زيباترين سالهاي

 حيات هر دختر، پيكري نرم و لغزنده تا و حدودي و پر پيمان داشت. پوشتي سپيد و دندانهاي صدفي

 رنگش همراه با خنده هاي سبكسرانه نوجواني، نقشي خواستني به چهره اش مي .زد ناز مي فروخت، دل

 نه مي انگاشت ومي خريد، و عشق از خونش تغذيه مي كرد. هنوز هم شوكا ، دلبريهاي دلبر را كودكا 

 جدي نمي گرفت . دختري جوانست و اهل خودنمائي و عشوه گري، دلش مي خواهد اسلحه زيبائي اش

 را روي مردان آزمايش كند درست مانند سالحهاي جنگي در ميدان آزمايش. 

 مي دوسال گذشت، بهار و تابستان مي آمد و مي رفت و شوكا همراه با پسرانش كه وارده دوره نوجوان ي

 شدند، زندگي را تجربه مي كردند در آن سالها دوباره همه چيز زيبا بود از. پس هر سختي، دوره

 آرامشي فرا مي رسيد. بهاران شمال با عطر گلهاي ياس رازقي و بويخوش اقاقيا از ، روي و تن بدنشان

 خوش باران ومي گذشت آسمان هر لحظه برنگي ، چترهاي خاكستري ابرهاي بارور بر سر، طعم  

 شبهاي آشتي و روزهاي خورشيدي در دهان و گوهر حيات در دست و پرچم عشق بر دوش! در ژرفاي

 چشمان سياه شوكا مژده زندگي بي خزان مي درخشيد. شوكا به ياد آخرين يادداشت نويسنده اي

 ي ن او وشته بود:افتادكه عينك ته استكاني مي زدو بيشتر تنها روي صندلي كافه نادري مي نشست، برا

 بسويم و بيا مرا درياب

 پشت پنجه تنهائي هاي من

 تنها دو چشم آهوئي تو مرا تسال مي دهد

 تو چه خيال انگيزي 

 افسوس، بهاراني مي آيد و من نيستم

 به تا لطف چشمان تو زندگي را تحمل كنم! 
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 افسوس!

 رفتند او آيا هنوز و هاتن هم منزوي به روي صندلي شوكا از خودش مي پرسيد: بسياري بهاران آمدند و

 كافه نادري مي نشيند و تنها بر مي خيزد و مي رود يا بهار با را او خود به سرزمين ها ناشناخته اي برده

 است؟ جنبه هاي تراژيك زندگي، لحظاتي از را شاديهاي بهارانه اش مي دزديد ولي دوباره با پسران

 ابقه دو مي و داد در همان لحا تصوير مادرش خورشيد را مي ديد كه هيجدهنوجوانش در ساحل مس

 ساله و آشوبگر با ، آن دو چشم سبز روشن ، ماهيگيران به را سرزمين هاي سحر انگيز هزار و يك شب

 مي برد. 

 هتريدر اين دو سال حميد باتفاق عباس با نيروي خستگي ناپذير نمايشگاه فرش پدر را رونق و جالي ب 

 مي بخشيدند حاج آقا، راضي از آرامش زندگي حميد ، بيشتر وقتش با را نوهها مي گذرانيد، خانم جان 

 قصد سفر حج كرده بود و حميد به اشاره شوكا هم تمامي مخارج سفر را پرداخت و او با هم همسفر شد

 و حاال گهگاه شوكا به شوخي را او صدا مي زد، حاج حميد! 

 بسياري از مردان ايراني، وظيفه اش تا را مين مخارج بچه ها مي دانست و بقيه امور مربوط بهحميد مانند 

 بچها از ها، مدرسه و كالس تقويتي تا تفريح و ورزش بچها بردوش شوكا بود و با را آن عشق و صداقت

 وقت بيادذاتي اش ر[آ به مي رساند شوكا در مورد بچه هايش نوعي وسواس آزار دهنده داشت، هر 

 خاطرهاي تلخ كودكي اش با خانم جان مي افتاد چشمانش را مي بست و بخدا پناه مي برد! خدايا ، بچه

 هاي مرا گرفتار نامادري نكن!

 پنجسال از تولد آخرين پسرش كامبيز مي گذشت كه يك روز وقتي داشت پيراهن پرو مي كرد صداي

 مان، من دارم مي و! آم شوكا آروز مي كرد كه اينكودك ديگري را در بطنش شنيد كه مي گفت: ما

 يكي دختر باشد. موضوع به را حميد گفت، حميد اخمهايش توي هم رفت، شوكا ميديد كه حميد دوباره

 در خود فرو رفته است، كمتر حرف مي زند، نگاهش اشعه تندي به بيرون پرتاب ميكند خدايا نكند 

 فتاده باشد؟ چهار، پنج سال است كه راحتم و خوشبختي ما حتيجنون عاشقي دوباره به جان شوهرم ا

 موجب حسادت اطرافيانمان مي شود با اينكه عالئم جنون عاشقي در چشمان حميد د مي ديد اما دعا مي
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 كرد كه اشتباه كرده باشد تا آن روز صبح تابستان كه گرما داشت بيداد مي كرد، شوكا روي تختخواب

 و در انتظار حميد بود كه دوش مي گرفت. روز جمعه بود و بچه ها هنوز در خواب بودند. دراز كشيده

 حاال شوكا وسط تختخواب نشسته بود موهايش روي شانه ها ريخته بودو او به چهره مقدسين در

 تابلوهاي نقاشي را ميبخشيد! حميد لباسش را پوشيده و دستها پشت كمر جلو آمد. شوكا لبخندي به

 يش به و زد حميد س گفت كه حميد ناگهان كارد آشپز خانه را كه پشت سر پنهان كرده بود بيرونرو

 كشيد، با و دست چپ گلوي شوكا را گرفت با و دست راست تيغه كارد را روي رگ گردنش فشار

 داد....
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 مگه ديونه شدي حميد؟ - 

 نه تورا با همين كارد قطعه قطعه مي كنم! منبله ديونه شدم، همين امروز ميري بچه تو مياندازي و گر - 

 تصميم خودمو گرفتم، مي خوا م طالقت بدم با و دلبر ازدواج كنم!

 بار ديگر، بمب صوتي ديگري به وسط دايره زندگي شوكا پرتاب شده بود. جنون عاشقي حميد برگشته 

 رد، يكدختر بيست ساله و ملوسو مستي ميكرد. پاي زن ديگري در ميان بود اما يان بار، زن تازه وا 

 امروزي بود و مي توانست حلقه محاصره را تنگتر ر وي زندگي شوكا بفشارد.

 شوكا مظلوم و سيلي خورده روزگاران دراز گذشته، اين روي سكه زندگي را ديگر نخوانده بود آيا اين

 حميد مهربان وعاشق صادقانساني كه مقابل او، كارد در دست ، تيغه اش به را گردنش مي كشد همان 

 است يا يك انسان خبيث كه نفرت را در قلب زندگي عاشقش بر مي انگيزد بر و تمامي زيبايي هاي

 زندگي انساني خط بطالن مي كشد؟

 شوكا ملتمسانه پرسيد:

 حميد، اين توئي، فرشته يا قاتل؟ كداميك؟ من زن فرشته شدم يا زن ييك قاتل؟ تو شرم نميك ني كه - 

 به روي و زن مادر چهار فرزندت كارد مي كشي؟ 

 چشمان حميد از شدت جنون، خاكستري مي د زد، رست مثل چشمهاي مرده هاي ماسيده در كفن، بي

 احساس، بي محبت، بي شفقت و بي عشق، در ني ني چشمان خاكستري اش نه عشق شوكا بود، نه چهار

 ره از جلد انساني اش خارج شده و انسان اوليه عصر تاريكيفرزندش نه و هيچ نوع رابطه انساني، او دوبا
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 شده بود. همان حميدي كه بخاطر رقاصه ، اي شيشه هاي شير بر را فرق سر شوكا مي كوبيد و بچه اش

 از را با ها پله يك ضربت مشت، به پايين پرتاب مي كرد. 

 او داشت بپذيرد و آنهمه رنج و زحمتي كه شوكا چگونه مي توانست اين مرد كه و نام چهره حميد را

 بصورتي پايان ناپذير براي و او چهار فرزندش متحمل شده و مي شد توجيه كند؟ آيا اين مرد كه بخاطر

 عشق يك دختر بيست ساله، برروي نخستين عشق زندگي اش كارد مي كشد مي تواند بازهم بر خود

 عشق را ننگين نسازد؟ شوكا همه غرور و فداكاريهاي عاشقانه نام انسان، نام عاشق بگذارد و انسانيت و 

 اش را پايمال شده مي ديد.

 مرد از ، عشق بگذريم، لعنت به عشق تو كه مدعي مالكيتش، شرف و غيرت و مردونگي ت كجا رفته؟ - 

 تختهحميد، با همان چشمان دريده و خاكستري رنگ، مانند شتر لوك و مستي كه وسط بيابانها شلنگ 

 مي اندازد و جرخودش و جفت ماده اش ،هيچ چيز نمي بيند، به شوكا زل زده بود و دسته كارد

 آشپزخانه را همچنان در مشت خود مي فشرد....

 اينحرفها رو بذار در كوزه آبشو بخور! من حق دارم از زندگيم استفاده كنم! دخري به اين خوشگلي - 

 ! هيچ آدم احمقي به بهانه هاي خر رنگ از كن چنين گنجي نمي گذره! عاشق و ديونه منه يه! گنج واقعي

 غرور و حيثيت عشق و تمامي خوي و خصلت فداكارانه شوك ا، يك به جا مبارزه طلبيده شده بود، آنهم

 در چنين سنيني كه شرورترين آدمها، اندك اندك به آرامش مي رسند. 
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 بر سر شوهرش فرياد :زد "تفريبا

 گنجي تو كه ميگي مال تونيست! دهسال ديگه وقتي بوي گند پيري بگيري از خونه بيرونت مياون  - 

 ندازه با تو ، اون همه كتاب خوندن هنوز نفهميدي كه اين بازي تازه را تو مضحكه و مسخره دست مردم

 مي كنه! فردا حتي پسراي خودت ، مسخره ات مي كنن! 

 خيز برداشت. حميد دوباره تهديد كنان بسمت شوكا

 رك و پوست كنده بگم! من عاشق و دوونه دلبرم! اونم عاشق و ديونه منه ما! تصميممون رو گرفتيم ، - 

 فردا ميريم محضر و ازدواج مي كنيم.

 

٣١٥ 

 شوكا ناگهان از حالت تدافعي خارج شد، از روي تخت پايين آمد ، صاف و مستقيم ايستاد و در حاليكه

 رفته شوهرش خيره شده بود گفت :در چشمان گر گ 

 بسيار خوب! منم درست بهمين نتيجه رسيدم! اول كورتاژ مي كنم بعد هم طالق ميگيرم! زندگي با يك - 

 سگ ولگرد به زند تو با گي گرگ هار شرف داره با! اينكه حميد هرگز واژه طالق از را دهان شوكا

 يم پذيري مي ديد، عشق دلبر چنان به جنونش كشيدهنشنيده بود را واو هميشه در چهره و رفتار تسل

 بود كه اهميتي به اعتراض تند شوكا نداد.

 و من دلبر درباره بچه با ها هم حرف زديم يه به و تصميم ق طعي رسيديم. هادي را ميديم حاج آقا - 

 گذاريم! ديگه همبزرگ كنه، بهمن به را خورشيد ميديم، فرهاد مال و من دلبر، كامبيز هم پيش تو مي 

 حرفي ندارم.

 شوكا به تلخي گفت:

 نمي دونم چطور عقلتو دادي دست يه دختر بچه، ماشااله داري چهل ساله مي شي؟ مگه بچه هاي من - 

 نخودچي كشمشن كه نشستين تقسيمشون كردين؟

 دوباره جمالت لحظه به لحظه خشن و تر خشم و خروش از هر دو طرف گسترده تر مي . شد حميد كه

 جنون عاشقي كور و كرش كرده بود كتري آبجوش كه روي اجاق گاز قل مي زد برداشت و بسوي شوكا

 پرتاب كرد. آبجوش از ران تا ساق پاي شوكا را آتش و زد فرياد سوختم سوخم يك لحظه از دهان

 ريادرس مي طلبيد. حميدشوكا نمي افتاد. انگار كه خانم جان بود و دهانش با را انبرداغ كرده بود او و ف

 صحنه راخيلي زود خالي كرد ، مادر حميد كه خودش را بزحمت به طبقه سوم رسانده بود وسط اتاق

 ايستاه و نمي دانست با اينواقعه چگونه برخورد كند . روابط حاج و آقا حميد خوب شده بود، نمي خواست

 وخانه بيرون اندازه يا به كار دادسرا بكشد او دوباره حميد از چشم حاج آقا بيفتد از را او و فروشگاه

 گيج و منگ فقط مي گفت :

 آخه پسرم مكه رفته .... - 

 شوكا از شدت درد بخود مي پيچيد.

 مكه به كمرش بزنه! باز عاشق شده حاال مي خواد با دلبر ازدوج كنه! ميگه بچه تو سقط ! كن - 
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٣١٦ 

 خانم جان دو دستي به سرش كوبيد.

 غير ممكنه! خانواده و ما سقط جنين؟ به حاج آقا چي بگم؟ -نه  

 شوكا به سمت داروخانه دويد. سوختگي دلش را ريش مي كرد و اشك مانند زمانيكه خانمجان

 انبرداغش ميكرد از چشمانش مي باريد. مد ير داروخانه آشنا بود.

 چي شده خانم؟ - 

 كتري آبجوش روي پام افتاد - 

 ن لحظه هم نمي خواست حميد را كه در چشم ديگران مردي عاقل و فرزانه مي آمد جالد زندگياو در آ 

 اش معرفي كند.

 دكتر داروساز بالفاصله پمادي او به داد.....

 همين ! جا زود به پاتون بمالين! انشاءاله نيازي به بيمارستان رفتن پيدا نمي كنين؟ - 

 گرفت و چند جمله اي حرف و زد بعد گوشي را گذاشت.... دكتر بطرف تلفن رفت، شماره را اي

 چند دقيقه اي همين جا استراحت كنين خانم. - 

 شوكا نگران بچه هايش بود از ، دارو خانه بيرون آمد. هرم گرم هوا، سوزش سوختگي را چند برابر مي

 كرد نا گهان صدائي از پشت سر شنيد.

 مريم ؟ دارن تو با چه مي كنن؟ - 

 شوكا برگشت، تنها احمد بود را او كه مريم صدا مي . زد احمد پشت سرش ايستاده بود نگاهش رنگ

 اشك گرفته بود و صدايش مي لرزيد.

 احمد! - 

 و بعد اشك از چشمان شوكا فوران زد... 

 نگفتم اين پسره هم شان تو نيست! هنو ز هم ميتوني ازش طالق بگيري! - 

 ادشوكا به زحمت پاسخ :د

 احمد ! خواهش مي كنم ديگه هرگز دنبال ! نيا من من چهارتا بچه دارم! خواهش مي كنم برو! - 

 

٣١٧ 

 احمد با خلقيات و و راه روش زندگي مريمش آشنا بود، سرش را پايين انداخت با و شانه هاي فروافتاده

 به سمت ديگر خيابان رفت. 

 دوباره دفتر زندگي اش را بروي حميد بسته و در اتاقي تنهاچهار روز بعد از حادثه سوختيگ، شوكا كه 

 زندگي مي كرد به مطب دكتر سعادت رفت.

 آقاي دكتر اومدم ازتون كمك بخوام! - 

 چي شده خانم؟ - 

 ميخ ام و بچه مو سقط كنم! - 

 دكتر مانند ترقه جا از اي پريد:
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 و من سقط جنين! زبونتو گ از بگير... - 

 كتر من چهارتا پسر دارم ، بسمه ديگه .آقاي د - 

 دكتر سعادت سعي كرد شوكا از را فكر كورتاژ دور كند.

 شايد اين يكي دختر باشه! - 

 شوكا وحشتزده گفت:

 زبونتو گاز بگيرين، مگه نمي دونين دختر تو اين مملكت چقدر بدبخته، زندگي منو "دكتر جون! لطفا - 

 ببينين!

 را معاينه كرد.دكتر س عادت شوكا 

 بچه حسابي بزرگ شده، از من يكي هم انتظار هيچ كمكي نداشته باش! - 

 شوكا از مطب دكتر بيرون آمد هوا گرم بود و خورشيد با زبان دراز و داغش تن شهر را مي ليسيد و

 سمت خانهآتش به جان شهر مي انداخت. شوكا با شانه هاي فرو افتاده ، چهره اي تكيده و زرد، پي اده ب

 راه افتاد. تصميمش براي كورتاژ قطعي بود. مي دانست كه يك خانم روس در جنوب شهر، بطور غير 

 قانوني و بدون بيهوشي كورتاژ مي كند، بله! فردا صبح مي رم پيش خانم روسي! خسته و پژمرده ، نگران

 برويش گشود. آينده نامعلوم، زنگ در خانه را بصدا درآورد. خواهر شوهرش درخانه ار

 يواش! بي و سر دصا بريم تو اتاق تا من برات بگم چه اتفاقي افتاد. - 

 

٣١٨ 

 شوكا كه از حاال شنيدن هر خبر تازه اي هراسان مي شد پرسيد:

 ديگه چي شده ؟ - 

 بريم داخل اتاقمن! موضوع خيلي جالبه! - 

 در داخل اتاق واقعه را تعريف كرد.... 

 بود كه در خونه ار زدن، آقاي اصغري بود و خانمش و دخترش دلبر با! اون و ناز دو ساعت پيش - 

 غمزه هاي مكش مرگ ما ....

 از روي صندلي پريد و ايستاد: "شوكا تقريبا

 گفتي آقاي اصغري و دخترش؟ همين خانواده باصطالح صميمي كه در حق من و بچه هام نامردي - 

 سيدم...كردن! اگه بودم حسابشونو مي ر

 فريبا خنديد.

 صبر ! كن بجاي تو حاج آقا حسابشونو جا در رسيد! - 

 شوكا از شدت هيجان دهانش خشك شده بود و تقاضاي يك ليوان آب كرد.

 آقاي اصغري توپش خيلي پر بود، مي گفت حاج آقا دردسر نمي دم، بايد همين امروز تكليف دخترم - 

 المجلس دلبر و برا حميد آقا عقد بكنه! از كار كار گذشته! حاج آقا پاشنهروشن بشه! بايد عاقد بياد و في 

 دهنش را كشيد و كلي ليچار بارشون كرد.... پس اينطور كه معلومه اومدين خواستگاري حميد! چرا

 پيش من؟ اون حميد ، اونم شما! يكهو حاج آقا مثل ترقه از جا پريد و گفت، مرد حسابي مگه نمي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

2 4 0  

 

 پسر نااهل من همين چند وقت پيش دنب يه ال خانم الله زاري افتاد، با داشتن و زن تا سهدونستي كه 

 دسته ، گل عقدش كرد و هزار جور مصيبت باال آورد؟ مگه خودتو نبودي كه مهريه اون زنيكه الله زاري

 راه رو بهش قرض دادي؟ مرد تو! چه جور پدري هستي يه كه همچي موجود هوسبازي تو رو خونه ت 

 ميدي؟ چشماتو به روي آمد و رفت ناي پسره احمق و دختر بستي و گذاشتي به قول خودت از كار كار

 بگذره ؟ خجالت نمي كشي كه اومدي اينجا و بمن ميگي حاج آقا! بايد همين االن دخترمو برا پسرت

 دته!عقد كني؟ چطور حاضري دختر جوون خودتو به عقد مردي دربياري كه همسن و سال خو

 گوشهاي شوكا از شنيدن واقعه تير ك مي شيد و دهانش باز مانده بود و فريبا دنباله ماجرا را گرفت.

 

٣١٩ 

 حاج آقا رو كرد به دلبر و سرش داد كشيد تو! تو. دختر خجالت نمي كشي كه مي خواي جانشين زني - 

 رج خودشو و بچه هاي شو اون شوهربشي كه حاال چهار تا بچه دسته گل داره با و هزار جون كندن مخا

 لندهورشو بدوش مي كشه؟ فكر نكردي مردي به كه و زن بچه ش خيانت مي را تو كنه يه هم روز از

 زندگيش بيرون ميندازه؟ وجدان كو؟ شرف كو؟ حاال حميد و ميخواي بسيار خوب! اون، ماشين حميد و

 دلتون مي خواد با هم زندگي بكنين تو ، ماشين اون هم خودش! اينجا ديگه نه جاي حميده نه جاي شما!

 زندگي بكنين! خونه و زندگي مال و زن بچه هاشه! زود بزنين به چاك! نمي خوام دزداي خونه زندگي

 مردمو ببينم!

 شوكا، با صورت الغر و تكيده، ابرواني كه گويي در پوست صورتش فرورفته بود، چشم به دهان فريبا

 بود . چرخهاي ارابه دشمن از روي استخوانهاي سينه اش مي گذشت و جرق جروقروي صندلي افتاده 

 مي كرد..... فريبا ادامه :داد 

 بيست دقيقه از اي خروج اصغري نگذشته بود كه حميد، مثل گربه دزده وارد خونه شد، حاج آقا توي - 

 داد كشيد. كپه يقلي احمق! حياط قدم مي و زد تسبيح مي انداخت، همينكه چشمش به حميد افتاد سرش

 باز چه دسته گلي به آب داد؟ از اون د قد رازت، از اون موهاي خاكستريت، از روي اون زن نازنين، از 

 روي چهار تا پسر دسته گلت خجالت نمي كشي؟ تو مگه به كالم اله مجيد قسم نخوردي ؟ اي خداي

 و بگيرين وهمه را ارحت كنين! حميد نهعزوجل، اي قرآن مجيد، قسمتون مي دم كه جون اين پسر

 حرفي داشت كه بزنه از نه و جاش تكو ن مي خورد، حاج آقا دوباره سرش داد كشيد، ازت مي خوام فردا

 صبح اين زن بيچاره تو طالق بدي و راحتش كني! ديگه نمي خوام روي آدمي ببينم كه تموم زندگيش

 شده پايين تنه ش!

 يخت فريبا متعجب پرسيد:شوكا سيل آسا اشك مي ر

 چرا اينطور گريه مي كني شوكا تو! كه بايد خوشحال با !شي - 

 اين اشكهاي خوشحاليه! بچه تو م شكمم از مرگ حتمي نجات پيدا كرد! فردا ديگه پيش خانم روسه - 

 نمي !رم

 سه روز بعد از حادثه ، حميد به خانه برگشت و يكراست به اتاق حاج آقا رفت. 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

2 4 1  

 

٣٣١ 

 پدر ! شرمنده ! م منو ببخشين! خودم مي دونم چه گندي زدم! بخدا جبران ميكنم، فقط يه لطف ديگه - 

 در حقم بكنين ! فقط يه لطف ديگه! 

 حاج آقا زير بار نمي رفت، مادر واسطه شد، سرانجام حاج آقا حرف آخرش را :زد

 ون زن مظلوم و بچه هاش اما ديگه حقخيلي خوب! همين جا پيش و زن بچه ت بمون! اونم بخاطر ا

 نداري از چند فرسخي حجره من رد بشي! پرونده ت بسته . شد عباس همه كاره !منه

 حميد خجلت زده و پشيمان، مثل هر بار بعد از رسوائي هايي كه ببار مي آورد به ، نزد شوكا برگشت.

 ن آقاي اصغري آدم خطرناكيه، نميدونم چهشوا گير افتاده بودم، نمي دونستم چه خاكي بسرم كنم، اي - 

 جور حاج آقا ردش كرد، بهت قول مي دم اين آخرين دفعه باشه! بچه مون و حفظش مي كنيم ، حاج آقا

 بخاطر اين بچه هم شده دوباره ما با مهربون ميشه!

 انداخت يك شوكا تلخ و عبوس و آشتي ناپذير بود. هيچ حرفي هم براي گفتن نداشت، فقط نگاهي او به

 كتاب سرزنش! بيادش مي آورد روزهاي عاشقي، با اينكه احمد را داشت آنهم با تحصيالت عالي و شغل

 مهم، را او باز برگزيد، اي مرد شهوت پرست! بس نيست؟

 چرخ زندگي در طبقه سوم خانه حاج اقا بي توجه به حوادث تلخ و زهر آهگين يك لحظه هم متوقف

 بستني شوكا، از پي هم مي گذشتند، اينبار حجم شكم شوكا دوبرابر دفعات پيش بودنمي كرد. ماههاي آ

 و تحملش تمام شده و اغلب روي تخت مي افتاد و مي گريست و پسرانش باالي او سر مي ايستادند يا و 

 رسرشان را كنار تخت مادر مي گذاشتند . همراه او با مي گريستند و حميد بيكار و رانده شده، به س

 كوچه و خيابان ميزد. شوكا در چنگال دشواريهاي كشنده آبستني ، بناچار دوباره بساط خياطي را راه

 د سرانجام در 'انداخت دوباره مرد خ انه شد، هزينه چهار فرزند پسر كم نبود كه يكي هم داشت آ مي 

 فريادزد:بهار، فرزنده تازه قدم به عرصه حيات گذاشت دكتر سعادت وقتي بچه را ديد 

 دختره، يك پرنسس زيبا، حيفت نمي اومد كه نابودش كني؟ - 

 "دخترك براستي زيبا بود، تركيبي دلپذير از مجموعه زيبايهاي پدر ومادر ، دو نژاد مختلف كه معموال

 بچه شان زيباتر و كاملتر بدنيا مي آيد اسمش را گذاشتند فرانك و پدر بزرگ اين تنوع با را شوق و

 ستقبال كرد و دواره دختر جلگه سرسبز چايجان با ، دستهاي سبزش حميد را پذيرفت، شوكا اهلذوق ا

 

٣٣٠ 

 گذشت بود و حميد هنگامي از كه جنون عاشقي ميرهيد، دوباره صميمي مي شد، گرم و دوست داشتني و

 اري پيدا كنم،فداكا، همين حاالتش حس ترحم و شفقت شوكا بر را مي انگيخت. بايد دوباره برايش ك

 بيكاري دارد حميد مرا قطره قطره ذوب مي كند، از روي پسرهايش خجالت مي كشد.

 د، يك سكته خفيف او به دست و داد شوكا را بيشتر نگران كرد. حاج 'پيش بيني شوكا درست از كار درآ

 بود او. دست كمي ازآقا حميد را طرد كرده بود و برادرش عباس ، برادر بزرگتر را بكلي از ياد برده  

 خانم جان نداشت.

 شوكا براي يافتن كاري براي حميد، بهمه جا سر مي كشيد، و سرانجام يك خانم مهربان كه مشتري او



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عاشقان نسل 

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

 

2 4 2  

 

 بود موفق اب شد سفارش نامه اي معتبر براي حميد در يك فروشگاه فرش كاري بگيرد حميد از كودكي

 در كشور آلمان دوسالي در همين رشته و كار مطالعه با فرش و بافت فرش و تجارت فرش آشنا بود، 

 كرده بود و استحقاق آنرا داشت به كه عنوان كارشناس فرش استخدام شود سفارشنامه اي كه آن بانوي

 محتر م، بخاطر شوكا و فرزندانش تهيه كرد بسيار موثر بود. رييس شركت، براي حميد يك دفتر مستقل

 آگاهيهاي عميق او در صنعت فرش براي اين شركت در اولين ماهها "فاو منشي اختصاص و داد تصاد 

 بسيار مفيد افتاد از اما آنجا كه حقوق حميد به ، علت فقدان مدرك ليسانس، نمي توانست چندا ن رضايت

 بخش باشد، شوكا همچنان فداكارانه به كار خياطي و ساير هنرهايش مشغول بود.

 براه و مرتب شده بود. حميد كار مي كرد، شوكا پول در مي آورد بچها بهبنظر مي رسيد كه همه چيز رو

 مدرسه مي رفتند، يكي از يكي خوش تيپ و تر باهوشتر ، هر كدام وقتي با كارنامه هاي قبولي هب خانه بر

 ميگشتند چشم و دل شوكا و حميد را روشن مي كردند دكتر به شوكا گفته بودكه حميد هميشه در

 سكته دوم قرار دارد و زندگي اش در خانه بايد خالي از تنش باشد و شوكا دوباره عاشق، معرض خطر

 دوباره بخشنده و كريم، فضاي خانه را براي مرد مو خاكستري اش به ، آشيانه عشق بدل ساخته بود.

 الي وفشار م "شوكا چهل ساله و حميد چهل و دو ساله، هر دو بعد از آن ضربه و ها فشارها، مخصوصا

 ترس از گرسنه ماندن بچه ها، دوباره آب و رنگي گرفته بودند. شوكا، از آن گروه زناني بود كه غصه

 بسرعت همچون تخته پاك كن، زيبائي هايش از را چهره و و تن بدنش پاك مي كرد اما همينكه غصه

 

٣٣١ 

 جاذبه بيشتري بر مي گشت،مي رفت دوباره شكوفا مي و شد و جال شفافيت رنگ و رويش با قدرت و  

 اما زندگي شوكا، هيچوقت در يك نقطه و يك حالت نمي ايستاد. 

 يكروز كه براي انجام كاري به اتاق خانم جان رفته بود شنيد كه خانم با جن صداي بلند بر س سر جاده

 مي گويد: 

 خدايا! نماز از مرا من قبول !كن - 

 شوكا متعجب پرسيد:

 نه؟چرا قبول نك - 

 خانم جان همانطور كه سرش را پايين انداخته و سعي مي كرد در چشمهاي شوكا نگاه نكند گفت:

 آخه خونه رو معامله كردن، قرار بود چهل روزه تحويل بديم، چندروزي از تاريخ تحويلش گذشته، مي - 

 ترسم راضي نباشن و نمازم قبول نشه!

 مي خواست حميد و زن وبچه اش از را اين خانه بيرونشوكا يكه اي خورد عباس به كمك خانم جان 

 كند، دلش به درد آمد بايد حرفي مي و زد گرنه او هم مثل حميد سكته ميكرد....

 خانم جان! خواهش ميكنم صحنه سازي نكنين! مي دونم چه توطئه رد اي كاره، وقتي حميد وضعش - 

 وش خونه نبود، حاال مي خواهين ما رو رد كنين؟ چراخوب و بو را شما مكه و كربال مي برد، حرفي از فر

 دهسال پيش كه من مي خواستم از اين خونه برم مانع شدني؟ آن موقع خيلي راحت مي تونستيم خونه

 بخريم حاال و كي كجا ما به خونه مي دن؟ ولي خانم جان! نگران نباشين ، اين فيلمها رو هم ندين از ما ،
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 مين فردا مي رم دنبال خونه...اين خونه مي ريم، از ه

 عصري وقتي حميد از شركت برگشت، از را او توطئه خانم جان و برادرش آگاه كرد و بعد با لحن

 مطمئن و برگشت ناپذير گفت:

 سالها توي قيد و بند اين خونه رنج بردم، با ناخن خ شكيهاي خانم جان و زخم زبوناش ساختم، - 

 ادرم از شمال برام مي آورد بايد خانم جان پيمانه مي كردتا توي ديگگرسنگي كشيدم، برنجي كه م

 بريزم، و سر وضعم، آرايشم، ازخ ونه بيرون رفتنم، همه و همه بايد طبق سليقه و اوامر خانم جان مي

 بود! ديگه بسه! توهم بخواي اينجا بموني و من بچه ها مي ريم....

 

٣٣٣ 

 وابسته به زنش بود بدون فداكاريها و تالشهاي شوكا، هرگز سرپا "ر كامالحميد حاال بيمار و رنجور ، ديگ

 نبود.

 هر كاري ميكني با توام! - 

 از آن لحظه شوكا بدنبال اجاره خانه راه افتاد، ديگر نمي توانست يكدقيقه هم در برابر توطئه جديد 

 كرده بود بدش مي آمد. سالها، تمامكوتاه بيايد، از خانه اي كه بيست سال در آن زندگي اش را تباه 

 زواياي اين خانه، چون خفاشهاي خون آشام به و تن بدنش چسبيده و خون زندگي اش را مكيده بودند

 من دختر رنجها و مرارتها، از هيچ چيز نمي ترسم! كاري كه بايد بيست سال پيش مي كردم امروز مي 

 . مكن خداحافظ اي خانه رنجهاي !من

 اتاق كارش برگشت حاال در سالهاي پختگي بهتر مي توانست در برابر بازيهاي تند و جفا كارانهشوكا به 

 زندگي به تفكر بنشيند ال و اقل راه آينده زندگي بچه هايش از را توطئه و ها دسيسه هاي آدمهاي

 ت ازفرشته صورت و شيطان سيرت دور نگه دارد، او مي ديد كه چگونه آدمها، در سنين پيري دس

 جنايت و موذيگريهاي تهوع انگيز بر نمي دارند، پس زندگي دوزخ است نه بهشت، با صميميت بيست

 سال يكسره خدمت مي كني، چشم بر گناهان نفرت انگيزشان مي بندي و خيال مي كني با محبت و ايثار

 در باربر پول و موقعيت به، انسانها از را پليديهايشان دور مي كني ماا چه اشتباه وحشتناكي ! همه شان  

 حيوانات درنده و مارهاي سمي گزنده اي بدل مي شوند كه در آن لحظه ديگر نه و حق عداتي مي

 شناسند نه انصاف ومروت! مرد عاشقي چون حميد كه آنگونه او به عشق مي ورزيد، كارد بر گلويش مي

 و خودخواهيهايش را ارضا كند و خانمفشارد تا چند روزي در آغوش دختر هيجده ساله اي كام بگيرد 

 جان در پيري و فرسودگي بجا انديشه كردن به مرگ، در توطئه براي بيرون انداختن و او پنج فرزندش

 به آن صحنه سازي دست مي زند، شوكا از باز خودش مي پرسيد : آيا من در همه عمر فريب خورده اي 

 كه در سينه اين مردم مي تپد، از جنس ديگري است؟ هر بيش نبوده ياآ! ام قلب با من ديگر قلبهايي

 چه هست باشد، از من فردا صبح بدنبال پيدا كردن خانه اي مي گردم ال تا اقل از چهل سالگي خودم 

 باشم نه عروسك دست ديگران!

 

٣٣٤ 
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 21فصل 

 خانه مستقلي دور از نق شوكا همانند يك قهرمان آزادي، با شور و شوقي فزاينده پر و شور براي بر پايي

 و نق فشارهاي طاقت فرساي خانم جان، راه افتاده بود، سيماي مطبوع و مهربانش نشان مي داد از كه 

 كوتاهيهاي گذشته خود، براي اينكه خانه اي مستقل و زندگي مستقل تر داشته باشد سخت پشيمان

 چينين ايده و فكري سراغم نيامد؟ است، چرا بيست سال پيش ، چرا دهسال پيش، پن چرا جسال پيش

 مي دانست كه رسوائي هاي حميد، مانع بزرگي براي اعالم استقاللش بود، اما بسكه مهربان بود و قلبش 

 هنوز با هم آنهمه گذشته هاي رنج آور بخشنده و كريم بود دنباله ذهنياتش را قيچي ميكرد.

 د اجاره كرد. چهار طبقه هر طبقه دو اتاق و سرويسشوكا خيلي زود ساختماني را در خيابان جمشيد آبا

 كامل ، ماهي پانصد و پنجاه تومان تمام حقوق حميد را بايد به صاحبخانه ميداد پس تكليف پنج فرزندش

 چه مي شد؟ 

 پچه ها مانند نهالهاي سالم و نيرومند قد مي كشيدند هادي و بهمن به مرز رفتن به دانشگاه رسيده

 خ وراك ، تحصيالت، لباس و بهداشت و خيلي مسائل ديگر بايد فراهم مي شد. شوكا ميبودند، خرج 

 توانست به هنر خياطي و گلدوزي اش متكي باشد ولي كافي نبود با اما همه اين گرفتاريها، وقتي به

 استقاللش مي انديشيد مي خواست ته از دل بخواند:

 از زندگي از دست رفته ، 

 من كردي هر چه بودي با و 

 با همه رنجه و ا مرارتها، از روي چهره سياهت گذشت 

 و حاال هر صبگاه پرچم استقاللم را مي بينم با كه دست باد 

 رنگين كمان آسماني اش را در چشمم مي كشد!

 شوكا دستش خالي بود اما دلش سرشار از اميد و آرزوهاي خوب كه گاهي حميد و بچه به را ها حيرت

 ت اعتماد بنفس، رد حاليكه پول و غذا سوخت زمستاني و آشپزخانه اش را نداشت را او چونمي انداخ 

 تند آب رودخانه هاي شمال ، بجلو مي راند چقدر استقالل شيرين است از. آن شيرين تر آزادي است،

 

٣٣٥ 

 زدواج،من ديگر هيچ سانسور و فشاري بر زندگي خودم و بچه ها نمي پذيرم. پس از بيست سال ا

 دوآلپايي بر كه گرد ام ه سوار بودبر زمين انداختم و حاال خودم تكليف زندگي را ام روشن مي كنم.

 نخستين قدمش ، پيدا كردن مستاجري براي طبقه چهارم بود مي تواند برايم كمك خرجي باشد. رفتار و

 ه طبقاتي، همراه بود خيليمنش او هميشه با نوعي فروتني و دلسوزي براي همه مردم، خارج از محدود

 زود را او محبوب محل كرد كسبه با ميل او به قرض مي دادند... خانم ، شما تازه به اين خيابون اومدين،

 ببرين، هر وقت داشتين باهاتون حساب مي كنيم، به لطف بانوي محترمي كه "پنج تا بچه دارين، فعال

 كارمند كارخانه ارج كه در اقتصاد تازه ايران نام وشغلي براي حميد پيدا كرده بود،يك خانم جوان،

 نشاني يافته بود، در طبقه چهارم ساكن به او شد شوكا ياري تا داد يخچال و بخاري مورد نيازش به را

 اقساط تهيه كند، به خانه حاج آقا برگشت تا باقيمانده اثاثيه اش را بردارد، بعضي از آنها را مي توانست
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 ان كمك خرجي استفاده كند وقتي بعد از دوهفته به آن خانه با همه خاطرات تخلي از كهبفروشد و بعنو

 آن داشت رفت، گوئي كليه اثاثيه ، يادگاريها، هداياي حاج و آقا چشم روشني ها دود شده و بهوا رفته 

 م جان شانهبود با دلي گرفته بسراغ خانم جان رفت : خانم جان اثاثيه، يادگاريهاي عمرم كجاست؟ خان

 اش را باال انداخت، هرچه مال خودم بود برداشتم، ديگر نمي دانم! شوكا اسامي تمامي يادگاريهايش، از

 ميز و قاشق و چنگال نقره تا چراغ روميزي بر زبان مي آورد و نشاني مي اما داد بيفايده بود حاج از آقا

 يد:مسجد آمد ، وقتي متوجه ماجرا شد سر خانم جان فرياد كش

 پس زن تا دو فرش خودشونو بده ببره ا! ون فرشها مال حميده! - 

 خانم جان مقابل حاج آقا ايستاد ما: خودمون الزمش داريم او! داشت انتقام استقالل خواهي شوكا را مي

 گرفت به ، آن فرشها و يادگاريها كوچكترين نيازي نداشت حاج آقا هم ديگر بوسيله جانشينش خلع

 و بيشتر وقتش را در مسجد مي گذرانيد او هم مثل خيلي از مردان در سنين كهنسالي به اين سالح شده

 فكر افتاده بود كه پيش از عزمت ابدي به جهان ديگر برگ عيشي پيشاپيش بفرستد.

 شوكا با چشمان نمناك و دلي شكسته از ، خانه خانم ان بيرون آمد در يك لحظه دلش خواست نفريني

 آورد اما دهانش را بست خدا خودش همه چيز را مي داند با و خانم جان تسويه حساب خواهدبر زبان  

 كرد.

 

٣٣٦ 

 هنوز ده، پانزده قدم از خانه اي كه زندگي اش را تباه كرده بود، دور نشده دوباره آسودگي و رهائي

 استقالل زندگي اش به را او اوج هيجان كشيد....

 گفت : مادرت چيزي از بيست سال زندگي به را ام من نداد، اما و تو اخد پنجبخانه برگشت به و حميد 

 بچه قشنگ و خوب به من داده به كه همه اموال بربادرفته و من اجدادم مي ارزه... نگاه كن فرانك چقدر

 زيبا و ملوس است.

 به كس كسونش نميدم 

 به همه كسونش نمي دم 

 نه و خانه بدون فرش هم مي توان دلخوش بود بشرط اينكهو زن شوهر خنديدند، با شكم گرس 

 خانه،خانه خودت ب اشد. در سالهاي هزار و سيصدو چهل و پنج به باال زندگي قسطي رونق عجيبي گرفته

 بود. همه مردم افتاده بودند به خريد، هركس سهم بيشتري از زندگي مي خواست و حتي آدمهائي با

 ليت هاي قسطي به سفرهاي خارج از كشور مي رفتند. شوكا اما بفكر آن بودقدرت خريد بسيار كم، با ب

 ز كه ير اندازي براي بچه هايش بخرد. اتاقها لخت و پتي بود. شناسنامه اش را برداشت و رفت فروشگاه

 موكت.

 حاج آقا شناسنامه ام پيش شما گرو، چهار تا اتاق دارم قسطي موكت بكنين. - 

 ه چهره مصمم و نجيبانه شوكا انداخت... او هم مثل همه مغازه داران شهر، مردم شناسحاج آقا نگاهي ب

 قابلي بود.

 خانم، اين شناسنامه تو بگير، تو مال مردم خور نيستي، همين امروز ميفرستم اتاقاتو موكت كنن -بيا  
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 وقتي موكت كردن، ماهي سي تومان بيار بده!

 ر شكم اين زن روشن كرده بودند كه پيوسته را او بجلو مي راند.انگار موتوري با سوخت كيهاني د

 خوب، بايد دوباره چرخ خياطي را راه بياندازم، شب، وقتي بچه ها خوابيدند مي نشينم خياطي، رفت بازار

 تهران، آن روزها پارچه هائي به بازار آمده بود كه كيلوئي مي فروختند مقداري پارچه كيلوئي خريد، از

 پارچه براي اتاقهايش پرده هاي شيكي دوخت كه ميهمانانش فكر مي كردند كار فرنگ است. دامنآن  

 

٣٣٧ 

 ميدوخت و روي دامن گل بنفشه بزرگي گلدوزي ميكرد بعد با را آن بلوزي هماهنگي مي ساخت،

 يگر همبرايش دو تومان خرج بر ميد اشت، پنج تومان مي فروخت، اينهم خرج شكم بچه تا ها هفته د

 خدا كريم است! 

 حميد صبحها به شركت مي رفت، در بازگشت كتابي بدست در گوشه مي نشست و مي خواند و گاهي

 زير چشمي همسرش را مي ديد با كه دست خالي، كالسكه حيات خود و بچه هايش را بجلو مي برد.

 گاهي مي انداخت حميد كميشوكا نيز گاهي بين لحظه هاي پرشتاب زندگي اش مي ايستاد به و حميد ن

 چاق شده بود اما هنوز مرد چهل و چند ساله جذابي بود شوكا كينه اي نبود كه روزهاي تلخ جنون

 عاشقي شوهرش را بياد آورد و بار نفرتش را چند برابر كند. حميد را در سالهاي هيجده سالگي اش

 دوربين بر دوش، زلفهاي كرنلي افتاده بربخاطر مي آورد، روزهائي با كه پالتو مشكي و بلند ماكسي، 

 پيشاني، آخرين مدل كفش و پيراهن، عاشقانه او در مي آويخت ته از و دل مي گفت: اگه نذارن باهات

 ازدواج كنم خودمو مي كشم، عجب هماهنگي عجيبي بود بين زندگي مادرش خورشيد و خود او .... آن

 گنگي او از در خاطر داشت به هم خورشيد مي گفت جوانك رودسري خوش و بر رو كه شوكا تصوير

 اگه زنم نشي خودمو تو دريا غرق مي كنم.

 شوكا نفسي بلند مي كشيد با و خود مي گفت، عجب شباهتي نكند يكروز مردي بر هم سر راه فرانك

 وكا رامن بايستد و بگويد اگه زن من نشي خودمو دار مي زنم.... سوكت و انزواي دروني حميد، دل ش 

 بدرد مياورد. نكند يك روز سكته دوم از هم راه برسد! پزشك تشخيص داده بود كه حميد گرفتار

 ديابت هم شده باي و د خيلي مواظب خورد و خوراكش باشد شوكا بخودش نهيب مي زد، بايد بيشتر كار

 كنم براي پول در آوردن راههاي بهتري جستجو كنم...

 ي براي تامين مخارج خانه پيدا كرد. بايد يك طبقه از خانه اش را پانسيون كندسرانجام شوكا راه تازه ا

 تازه موج بچه هاي درسخوان شهرستاني روانه ته ران شده بودند و پدر و مادرهاشان دنبال محلي امني

 براي گذران دوران تحصيالت دانشگاهي شان مي گشتند. كدام خانه و پانسيوني بهتر از خانه شوكا نظم

 و انضباطش حرف نداشت، آشپزي اش در تهران تك بود، بزودي پانسيون كوچك مادموازل ماري 

 روزگاران گذشته و شوكاي امروزي سرقفلي پيدا كرد.

 

٣٣٨ 

 سالها از پي هم مي گذشتند موهاي خاكستري رنگي از زير انبوده موهاي مشكي شوكا سر بيرون مي زد،
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 دشت نا هموار زندگي شجاعانه مي تاخت. حميد، عاشقانه به شوكا مياما هو بي هيچ خستگي ، در  

 آويخت و محصول عشق ميانسالي در سال هزار و سيصدو پنجاه يك شكوفه ديگر بر شاخسار زندگي

 شان بود اسمش را گذاشتند پري در همانسال هادي براي شركت در كنكور آماده مي شد بهمن كالس

 در كالس اول ابتدائي نشسته بود و فرانك الي دست و پاي اعضاي خانواده دهم، فرهاد پنجم و كامبيز

 وول مي زد،

 در خانه شوكا از پدر بزرگ و مادر بزرگ تبريزي اثري و خبري نبود اما خورشيد و آقا عبدااهلل هر دو 

 ت در باغ پدرسه ماهي به سراغشان مي آمدند، بچه با را ها خود به شمال مي بردندو بچه ها عاشق طبيع 

 بزرگ و مادر بزرگ هر شيطنتي مي كردند مخالفتي نمي ديدند.

 د، خوا هر حميد بود. 'ديكي از روزهاي سال پنجاه و دو بود كه زنگ تلفن خانه شوكا بصدا درآ

 شوكا ، گوش بده، تو آدم كينه اي نيستي، خانم جان سكته كرده و تور رختخواب افتاده، حاج آقا - 

 نميذاره هيچكس بهش دست بزنه و ورد را تو گرفته!مريضه و 

 فقط اون دختره بياد اون اجازه داره بمن دست بزنه، عروس من فقط اونه، - 

 شوكا نگاهي به حميد انداخت، حلقه اشكي در چشمان حميد افتاد و سرش را پايين انداخت ولي شوكا

 كفش و كاله كرد و راه افتاد.... يكسره قدمنرم دل تراز آن بود كه عاشق قديمي اش تصور مي كرد . 

 بداخل اتاقي گذاشت كه حاج آقا در آن بستري بود مرد بزرگ و قدرتمند خانواده، حاال ب طفل نحيفي

 بدل شده بود همينكه چشمش به شوكا فاتاد فرياد :زد

 همه برن بيرون، همه، - 

 وقتي دوتائي شدند، پيرمرد اشكي به گوشه چشم آورد...

 دخترم ، منو ببخش ! در تو حق كوتاهي كردم ... - 

 حاج آقا شما توي اين خونه تنها پناهم بودين. -نه  

 

٣٣٩ 

 خوب گوشتو باز كن، من وصيت كردم نصف اين خونه مال تو حميد باش ! ه شما بچه دارين ، مستاجري - 

 براتون سخته!

 اطر اين خبر شادماني نكند.شوكا با حاال آن روحيه بي نيازي نمي توانست بخ

 حاج از ، آقا اين حرفها بگذريم... پرستاري ام حرف نداره! بلند شين مي خوام حمومتون بكنم.... - 

 طفل پير خودش را بدست شوكا سپرد... حاج آقا در همان حال گ فت:

 به ، اونم برس، ثوابدخترم، مي دونم خانم جان خيلي بد كرده اما اونم پير شده تو رختخواب افتاده  - 

 داره.

 شوكا لحظه اي ايستاد ، چهره خشمگين و بي گذشت خانم جان پيش چشمش جان گرفت، سيبي كه

 برداشت تا بخورد خانم جان از دستش گرفت و سرش داد زد توي اين خونه من تصميم مي گيرم چي

 دمون الزمش داريم....فيلمبخوري چي نخوري! خانم جان فرش زير پاي بچه هايش را كشيد... ما خو

 سينمائي خشن و بيرحمانه خانم جان با سرعت نور از برابر ديدگانش مي گذشت اما وقتي حاج را آقا
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 دوباره توي بسترش خواباند بسراغ خانم جان رفت . خانم جان از شرم او به نگاه نمي كرد اما شوكا

 خالي از هر كينه و نفرت ، كنارش نشست.

  برات يه جوجه درس مي كنم، ضعيت شدي خانم جون، خوبت مي كنم...همين حاال - 

 ده روز تمام يكسرده در خدمت حاج و آقا خانم بود، دوباره زنده شان كرد و بعد به خانه اش بازگشت، 

 پانسيون را نيم توانست به حال خود ب گذارد. پيش از آنكه خداحفاظي بكند، حاج آقا گفت:

 من وصيتنامه را نوشتم، بايد يه روز با بچه و ها حميد بيائين پيش من، مي خوام شوكا يادت باشه - 

 باهاتون حرف بزنم. كپي وصيت نامه را هم بدم به شما....

 حاال حميد، در برابر پدر و مادرش حساسيت نشان مي داد او. متوجه همدس تي خانم جان با عباس

 ش برود. ولي شوكا مهربانانه موهاي جو گندمي اش رابرادرش شده بود و حاضر نمي شد بديدن مادر

 نوازش مي داد... برو، برو مادر ، تو پدرتو ببين!

 حاج آقا تلفن از زد، عروسش خواست جمعه حميد و بچه را ها بردارد و بياورد خانه....

 حاج ، آقا و من بچه ها مي آئيم ولي حميد نمي آد.... - 

 

٣٤١ 

 ي گرفته بود.حاج آقا جان تازه ا

 غلط كرده حميد كپه يقلي پسر منه! هرچي مگم بايد گوش بده! - 

 شوكا سرانجام حميد را راضي كرد با و بچه ها بديدن حاج آقا رفتند حاج آقا لباس سپيدي پوشيده بود و

 زير كولر نشسته بود هوا خيلي گرم بود و بچه ها بالفاصله دستجمعي رفتند تو حياط

 يقلي اومدي! حاال ناهار بخوريم بعدش حرف مي زنيم!خوب كپه  - 

 ناهار تمام شد، تلفن خانه بصدا درآمد. يكي از دوستان صميمي حاج آقا بود. فرش آنتيك مناسبي پيدا

 كرده از و حاج آقا ميخواست سري به خانه شان بزند و قيمتي روي فرش بگذارد.

 حاج از آقا عروس و پسرش عذرخواهي كرد....

 اينجا تكون نخورين. مي خوام وصيت نامه را براتون بخونم، نصف خونه را بشما واگذار كردم.... -از  

 حاج آقا رفت و ديگر برنگشت او. در بينراه با اتومبيلي تصادف مي كند و در بيمارستان زندگي را بدرود

 اميد حميد براي نجات از مي گويد. ووصيتنامه هم بطرز مرموز ي در آن خانه و گم گور مي شود. همه 

 اجاره نشيني هم همراهبا خاطرات حاج به آقا گور رفت. خانم جان، آخرين ضربه اش را بنفع برادر

 كوچكتر و ، عليه عروسي كه هيچوقت او از خوشش نمي آمد وارد كرده بود.

 ت و مي رفت وسال از پس سال مي آمد و مي گذشت، خطي تازه خ بر طوط چهره حميد و شوكا مي انداخ

 شكا همچنان خياطي ميكرد. پانسيونش با را چند جوان شهرستاني مي چرخاند. زندگي شش جوان و

 نوجوان را در بهترين شكل ممكن تامين مي كرد حميد گاهي چند روزي بستري مي شد، دوباره راه مي

 لگيرانه به سينه اش كوبيد.افتاد و سرانجام سكته دوم وقتي به كه شمال ر فته بودند تندر خود را غاف

 پزشكان تهران گفتند چند از تا رگهاي قلبش گرفته و بايد براي جراحي به خارج از كشور بروددر آن

 روزها هنوز حراحي قلب باز در ايران عموميت نيافته بود. اماحميد زير بار نمي رفت، چيزي نيست،
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 توانست از فروش خانه اي بنا كه بوصيت حاج خوب ميشم، او نگران هزينه نآ سفر بود كه براحتي مي

 آقا نيمي از آن متعلق بخودش بودتامين كند اما برادر زير بار نمي رفت چون وصيت نامه اي در كار نبود 

 شوكا حاال نگران سكته سوم بود. با من شش تا بچه و خانه اجاره اي چه كنم ؟ 

 

٣٤٠ 

 رگانه را مي ديد و بالفاصله راه مي افتاد.صبحها از پنجره اتاقش فقط رگذ فصول چها

 فاميل با من ناسازگارن ، عباس كليه ارث و ميراث را بنام خودش ثبت كرده اما از من ان بيدها نيستم

 به كه اين بادها بلرزم! 

 در يكي از همين روزها تلفن خانه بصدا درآمد، خانم جان بود. پير و خسته و فرسوده! 

 ش نيس، عباس و زنش رفتن آلمان، يه شاگرد مغازه گذاشتن از من پرستاري !كنهشوكا حالم خو - 

 اين تلفن فرياد استمداد زني بود از كه قرباني اش ياري مي طلبيد شوكا به فداكاري حتي در حق

 دشمنانش عادت كرده بود. سرشتش اينگونه بود، غروبدم پاييز بود، هوا تيره و خاكتسري ، غارغار

 زشت بد و صدا در آسمان شهر پيچيده بود كه خانم جان به را خانه خودشان منتقل كرد حميد ازكالغان 

 اداره به كه خانه آمد چشم غره به اي شوكا رفت... تو حيا نمي كني؟ اما شوكا كار خودش را مي كرد.

 نجا تازه ايپرستاري با تمام دلسوزيهاي انساني، خانم جان در حمايت عروس و محبت هاي نوه هايش 

 گرفت، شوكا برايش غذاهاي رژيمي مي پخت، روزهاي جمعه در حمام خانها را او مي شست. هر بار كه

 سر سفره مي نشست شوا چندين نوع غذا توي بشقابش مي كشيد. بخور خانم جون، قوت ميگيري... 

 يكروز شوكا ديد از كه چشمان خانم جان اشك سرريز شده است.

 مو دوست نداري خانم جان؟نكند غذاها - 

 خانم جان لقمه در دست، به شوكا نگاه مي كرد و اشك مي ريخت... تنها شده بود ، حاج اقا، تنها مردي

 از كه چهارده سالگي شناخته بود تنهايش گذاشته و رفته بود. اطرافيانش رهايش كرده بودند اما شوكا، 

 از پذيرايي ميكرد. حاضر و آماده در كنارش بود و سخاوتمندانه او

 شوكا ! دارم به روزائي فكر مي كنم خيلي ازت بدم مي اومد چون خودم تو رو براي حميد لقمه نگرفته - 

 بودم، هرچي اذيت و آزار از دستم بر مي اومد در حقت كردم و تو بچه هايت را لخت و پتي از خونه

 ردم، گرسنت ميذاشتم، زخم زبونت ميبيرون كردم، هزار بار سر همين غذا خوردن خون به دلت ك

 زدم، نمي دونستم در اين آخر عمري اين توئي كه بمن مي رسي...

 شوكا نوار فيلم آزار و اذيت مادر شوهر را كه داشت توي مغزش بي اختيار بنمايش در مي آمد، قطع

 انم جان را تويكرد. قطره اشكي از كنار بيني اش بسمت گونه ها ميلغزيد با سرانگشت گرفت. سر خ

 

٣٤١ 

 سينه اش گذاشت... خانم جان آن زن قدرتمند و پرصالبت با كه باال بردن لنگه ابرويش را او بمرز مرگ

 مي كشاند در سينه اش بصداي بلند اشك ميريخت. 

 خانم جان، ازت يه خواهش دارم، سعي نكن برا رفتن به دستشوئي از ها پله بري باال، منو صدا كن، - 
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 رات لنگن مي ذارم...ب

 در پيچيدگيهاي حوادث روزگار، وقايع خوش آيند هم بود. هادي در رشته حقوق دانشگاه قبول و شد 

 چهچه و شاد شيرين شوكا در فضاي خانه گوش همه را نوازش مي داد.. پاسخي به فداكاريهاي يك مادر!

 خانه اش را مي طلبيد ! خانه سوت ك و ور در برابر آن خبر خوش دو هفته اي بود كه صاحبخانه ، تخليه 

 . شد وحشت در سيماي حميد و شوكا خانه كرده بود. اگر بخواهند خانه را تخليه كنند، پانسيون بسته مي

 شود و در امدشان بحداقل مي رسد... رنگ از روي حميد پريد.

 شوكا كمكم كن، دارم خفه ميشم. - 

 ان طوالني حياتش با را، تمامي قدرت در بغل گ رفت.شوكا دويد و تجسم عشق و نفرت سالي

 حميد، حميدم، قرصتو بخور! همينحاال به دكترت زنگ مي زنم.... - 

 دست و پاي شوكا مي لرزيد، در آن لحظات حس مي كرد حميدش را چقدر دوست دارد در اين سالهاي

 خودش مي آورد، خاموش و شايدآرامش، اژدهائي كه در سينه حميد زندگي ميكرد و جنون عاشقي با 

 هم مرده بود: 

 شوكا تل فن خواهر حميد را گرفت :

 فريبا! حال حميد خوب نيس! - 

 منم شماره را تو داشتم مي گرفتم، حال خانم جان هم خوب نيس منتقلش كرديم بيمارستان "اتفاقا - 

 ارستان بايد اين مرد و ميبردينببريدش بيم "يكساعت بعد، دكتر حميد را معاينه كرد و گفت : فورا

 خارج عمل مي كرد.

 

٣٤٣ 

 حميد ب به يمارستان منتقل شد، از شگفتي هاي روزگار اين بود كه حميد، درست همسايه كناري اتاق

 مادرش بود. يكپاي شوكا در اتاق شوهر و يكپاي ديگر در اتاق مادرشوهر و تام تالش فاميل اين بود كه

 جه همسايگي شان نشوند...مادر و فرزند متو

 پنجشنبه اي بود ، همه زنها و مردان فاميل گرداگرد تخت خانم جان حلقه زده بودند. آسمان غروب از

 پنجره اتاق بيمارستان، مرگ را تداعي ميكرد. يكي از خانمها به اتاق حميد آمد . شوكا با را اشاره به

 بيرون از اتاق خواند

 واد..خانم جان را تو مي خ - 

 همينكه خانم جان شوكا را باالي سرش ديد، بزحمت روي تخت نيم خيز . شد دستهاي پير و لرزانش را

 بسوي شوكا دراز كرد.

 شوكا منو حالل ، كن ميگن حميد رفته مسافرت، اگه نديدمش حالليت بطلب - 

 درد مند و تنها كرده بود ميشوكا، خانم جان را بغل زد، همه فاميل ستمهائي كه خانم جان بر اين زن  - 

 دانستند شوكا با بغضي در گلو گفت:

 خانم جان تو! م هم نو حالل كن! از من هرچه بر سرم اومد گذشتم اگر منم كار بدي در حقتون كردم - 

 حاللم كنين!
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 قطره اشكي از روي گونه چروكيده خانم جان غلتيد آخرين جلوه حيات و! بعد آخرين نفس را نتوانست

 از سينه بيرون كند خانم جان تمام كرد. 

 حالش خوب نيس اگه بفهمه كه خانوم جان تموم كرده "را شما بخدا بلند گريه نكنين ، حميد اصال - 

 قلب بيمارش از كار واميسه!

 جسد خانم جان را بي و سر به صدا سردخانه منتقل كردند اما شوكا باالي سر حميد نشسته بود از پنجره

 ارستان به آسمان ظلمت زده شب مينگريست. عجيب بود، تاريكي غليظي ، سواي هر شب ديگربيم

 چشمانش را تار كرده بود. روي هر خانه مقابل، دو گربه سياه چندك زده و انگار به اتاق هاي پلو به

 كافور !پهلوي خانم جان و حميد خيره شده بودند. هوا بوي بدي ميداد، چيزي بين بوي سوختگي و بوي 

 صداي حميد ، بيرمق و كم جان در گوش شوكا نشست.....

 

٣٤٤ 

 شوكا بيا ، پيشم بشين. - 

 شوكا به كنار تخت حميد برگشت، صندلي جلو كشيد و درست رو در روي حميد نشست هنوز حميد او

 ، او بهخوشگل بود. پيشاني فراخش، زيرموهاي خاكستري و بهم پيچيده اش ، گرچه كمرنگ و مهتابي

 چهره اي مظلوم و معصوم مي بخشيد. بيني كشيده و تراش خوده اش همراه با لب و دهان و چانه خوش

 تركيبش مجموعه از اي جذابيت هاي هميشگي اش را بجشم مي كشيد. شوكا با را او تمام كشمكش ها،

 وذن بگوش مي رسيد.درگيريها، و باال پايين شدنهايش، هنوز دوستش داشت از. بيرون صداي غمگين م

 شهادت مي دهم كه نيست خدائي او جز ....

 صداي حميد، از ميان دولبش راهي به خارج مي جست:

 شوكا، دلم هواي خانم جانو كرده! - 

 قلب شوكا در سينه لرزيد. نكند مادرش مي خواهد در سفر آخرت، پسر ارشدش با را خودش ببرد او!

 با حميدش به سفر برود. نبض زندگي شوكا تند تند مي زد، وحشتيوقتي زنده بود فقط دوست داشت 

 گنگ و ناشناخته را او در پنجه هاي سهمگينش مي فشرد موذن ته از دل مي ناليد.

 شهادت مي دهم تو كه موال و پيشواي مني

 حميد به زحمت دست شوكا به را نرمي فشرد و روي لبانش گذاشت.

 د هم داغ باشه، بعد از من اين دستها بايد جور شش تا بچه را يك تنهچقدر دستت داغه شوكا! باي - 

 بكشه!

 موذن بانگ غمگينش را بگوش شوكا مي رساند..

 به را شما كارها و اعمال خير مي خوانم 

 در چشمان شوكا، حميد داشت به سايه اي مبدل مي .شد 

 را تو برا عمل جراحي به لندن بفرسته وليحميد را تو از خدا اين حرفها نزن، برادرت حاضر نيست  - 

 بهت قول مي دهم هر طور شده خودم تو رو بفرستم، پولشو هر طور شده جور مي كنم....

 حميد انگار هب اين جمله شوكا وش نداده بود يا نمي خواست دربارهاش حرف بزند.
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 نگتو از اشك و پر خالي كردم.شوكا ، چقدر بتو ظلم كردم، چقدر آزارتدادم ، چقدر اين چشمهاي قش - 

 

٣٤٥ 

 شوكا خواست با انگشت دهان حميد را ببندد. اين حرفها بوي يك خداحافظي غم انگيز مي .داد

 بذار حرف بزنم، ش ايد ديگه هيچوقت فرصت نداشته باشم، اين مهربوني هاي تو منو شرمنده مي -نه  

 و بمن مي گفتي كه چقدر پست و كثيف كنه! راستشو بخواي دوست داشتم سرم داد مي كشيدي

 بودم،چقدر خودخواه بودم تو اما هنوز با هم اينهمه مهربوني منو شالق مي زني !

 شوكا نفس عميقي ازدرون بيرون داد. حس مي كرد دوباره دختري است بيست ساله، خوش و قد باال كه

 يگيرند ولي او زير چشمي دنبالپسرها براي نشستن در كنار او روي صندلي اتوبوس از هم سبقت م

 جواني است كه پالتو بلند ماكسي مي پوشد، دوربيني روي دوشش و دسته از اي موها روي پيشاني اش

 چقدر آن جوان سرشار از انرژي و قدرت بود اما حاال نمي تواند مگسي از را روي بازويش رد كند.

 شوكا كجائي! منو مي بخشي؟ منو حالل مي كني؟ - 

 كا بي اختيار زير گريه زد... چه ظلمها و شقاوتها كه اين مرد و مادرش در او حق روا داشتند.شو

 شوكا گريه نكن، پس از با من اينهمه بچه اي كه برات مي ذارم و ميرم خيلي گريه خواهي كرد، حاال - 

 اتوبوس منو حساببمن لبخند بزن، لبخند بزن! من هنوز هم لبخند تو دوست دارم! يادته وقتي كرايه 

 كردي گفتم با تو اين يه ريالي منو خريدي؟ چه روزگاري بود!

 شوكا دوباره خودش را باز يافت انگار يك موسيقي آرام و جادوئي از جائي ناشناخته مي آمد و فضاي

 اتاق را تلطيف ميكرد... دستش را روي پيشاني حميد گذاشت ، سري عجيب پيشاني حميد، نگرانش

 كرد.

 حميد حالت خوبه؟؟ - 

 هستي ، آره دلم مي خواد حرف بزنم، خيلي حرفها دارم كه بايد تو به بگم! -تو تا  

 پس از سالها، دوباره خودشان تنها شده بودند، ديگر نه آن دختر نمايند ه مجلس بود، نه آن دختر مو

 ار و دوست از پر و هم قصه هايطالئي آلماني، نه رويا، نه دلبر نه ، هيچكس ديگر، و زن شوهر ، غمخو

 گفته و ناگفته!

 دلم مي خواد بدوني كه هيچ زني را مثل تو دوست نداشتم! حاال به كه پشت سرم نگاه مي كنم بخودم - 

 مي گم عشق يعني عشقي به كه شوكا داشتم. اعترافم رو قبول كن شوكا! 

 

٣٤٦ 

 عاشقانه من بود كه هر بار بعد از هوسبازيهايت توشوكا مي خواست بگويد، شايد اين مقاومت و صبوري 

 را دوباره در ميان بازوانم مي گرفتم و عاشقت ميكردم.... 

 حميد خواهش مي كنم ساكت باش تو! بايد نيروي خودتو برا رفتن به سفر خارج حفظ كني! - 

 ره اش او به كمك كند.حميد انگار چيزي راه گلويش را بسته بود، به گلويش فشار مي آورد تا حنج - 

 شوكا ! بچه ها تو به مو سپردم! هادي، بهمن، فرهاد، كامبيز، فرانك ، پري... مي دونم ديگه هيچكس - - 
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 نيس كه بهت كمك كنه، حاج آقا هم رفت، مادرم كه ديگه خودشو نميتونه ضبط و ربط كنه، دست تنها با

 !شش تا بچه! چه جور ميخواي اونارو سرو سامون بدي

 موذن همچنان مي خواند:

 خدا بزرگتراست، خدا بزرگتراست 

 تصويري كه حميد از آينده ميزد براستي هيواليي شش سر بود كه يكزن به تنهائي چگونه مي توانست

 آن هيوالي مهيب رامهار كند؟ 

 م حاالحميد جان نگران نباش تا ، وقتي نفس ميك شم جاي خدوم و جاي تو ازشون نگهداري مي كن - 

 خواهش ميكنم ساكت باش!

 دو گربه سياه ناگهان روي چهارچوب پنجره پريدند، مرنوي كشداري سردادند، و تن بدن شوكا لرزيد. 

 به هر طرف نگاه مي كرد نشانه هاي بدي مي ديد، از جا بلند و شد گربه را ها فراري ددا بطرف 

 هايش سايه انداخته بود انگار بخواب عميقيتختخواب حميد برگشت، موهاي بلندحميد ، روي گونه 

 فرورفته بود. وحشت زده روي حميد خم شد، دستش را روي شاهرگ گردنش گذاشت، هنوز اندكي

 گرم بود. شانه هاي شوكا از تحمل فاشر اندوهي كه كوه كوه بر سرش مي ريخت، فرو افتاد به. صداي

 از پيش او مي رفت، موكل مرگ سرگرم انجامبلندي گريست. هيچ فرياد رسي نبود، حميدش داشت 

 ماموريتي بود كه تقدير برايش تعيين كرده بود ته از. دل ناليد:

 چقدر بي انصافي -تو  

 دوباره روي حميد خم . شد رگ گردنش يخ كرده بود

 خانم جان در سفر آخرت ، حميدش او از را گرفته با و خود برده بود.

 

٣٤٧ 

 رمانده و مستاصل مي ناليدشوكا يكنواخت و د

 حميد عشق من، مثل هميشه وقتي بتو محتاج بود گذاشتي و رفتي، خداحافظ - 

 موذن از گلدسته مسجد، آخرين بند اذانش را سر :داد

 خدا بزرگتر است، خدا بزرگتر است 

 ، شب را درشوكا غمگين و افتاده در تاريكي شب، پياده بسوي خانه اش راه افتاد. خانم جان و حميد

 سردخانه بيمارستان به صبح مي رساندند و صبحگاه به منزلگاه ابدي شان نقل مكان مي كردند اما شوكا

 تازه مرحله كمر شكن ديگري از حيات را آغاز مي كرد. چشمانش آبستن باران بود و نور چراغ

 آنهمه حوادثي كه پشت سراتومبيلها و مغازه ها بصورت شكسته و محو يم ديد، دختر قريه چايجان با 

 گذاشته بود حاال يكه و تنها با خطره هاي حميدش وداع مي گفت و شعري كه لبريز از غم وتنهايي در

 جايي خوانده بود زير لب زمزمه مي كرد ك

 چقدر تنهايم

 چقدر هوا مالل انگيز است

 چقدر ديوار خانه مان، عبوس و كج شده است
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 چقد ر اصلسي هاي همسايه

 به متن سبز چمن، خشك و زرد و ماسيده است 

 چقدر گلهاي ميمون

 به عابر خسته 

 دهن كجي مي كردند

 چقدر مردم به دنيا خون هم تشنه ن

 چقدر تنهايم

 دلم بخاطر تو سخت مينالد از اندوه 

 بخاطرت هست چگونه قهر كردي و رفتي

 چقدر بلور چشمانت

 

٣٤٨ 

 م بوداز پر ستيزه و اشك و توه 

 تنت چو بيد مي لرزيد

 و دستهايت به دلتنگي 

 بافه هاي را هوا غمگينانه مي قاپيد

 چگونه آن لب شيرين كه در گذشته دور

 نواي عاشقي آموخت

 كالم تلخ سرود

 و من چو كنده بيدي 

 كنار باغچه افتادم

 چقدر دلم تنگ است

 شبانه هاي خوب كه يادت هست

 شبي با كه شاعر

 آن بهار مهتابي در 

 ان از كوچه گذشتيم 

 شبي كه دستهايت

 سرود خوان محبت بود

 شبي كه اشك را جو دانه هاي مرواريد

 زروي گونه تبدار تو گرفتم من

 شبي كه لبهايت به مهماني من

 سبد سبد گل آشتي نثار مي كردند

 شبي كه جلوه هاي ملكوتي چشم روشن تو
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 برد مرا بخانه زهره تا نهايت 

 شبي كه آسمانه چشمانت

 

٣٤٩ 

 از رپ طراوت بارانب ود 

 و زير چتر بارانها 

 سرود عشق به لبها

 و كفش عشق به پاها 

 به كوچه مي خواندند 

 چقدر خاطره ها تلخند

 تو و گفتي 

 براي هر چه بود و گذشت

 خداحافظ!......

 22فصل 

 شش، برفهاي چركين و قباي گل الوده خانه و زندگي شوكا رابهار بود، نسيم با دستهاي نرم و حيات بخ

 مي شست و همراه با گرد و غبار غم مرگ حميد را به هم درياچه فراموشي زمان مي برد. شوكا مانند هر 

 زن بيوه ، اي آن سال عيد نداشت، خانه از سرو صداهاي شادمانه حميد بهنگام بازي با بچه ها خالي بود و 

 گوشه را اي انتخاب مي كرد و محو در خاطراتش مي نشست. يادش آ مد كه چند هفته پيش ازاو اغلب  

 روز واقعه مرگ حميد، او براي انجام كاري از خانه بيرون رفت، وقتي بخانه برگشت، حميد را ديدكه

 ظرف و ظروف خانه و پانسيون را شسته با و چشمان اشك آلود گوشه آشپزخانه روي صندلي نشسته

 است وحشت زده پرسيد: حميد چرا گريه مي كني؟ حميد پاسخ داد وجدانم، وجدانم كتكم ! زد داشتم

 ظرفها را مي شستم، انگشتانم يخ از زد، خودم پرسيدم زن از من روزي به كه اين خونه آمديم هر روز

 ج دادي و مناينهمه ظرف و ظرف زير آب سرد ميشوره و چيزي بروم نمي آره ... تو عجب حوصله بخر

 چقدر را تو آزار دادم .

 سال هزار و سيصدو پنجاه و پنج بود شوكا زني چهل و سه ساله، هنوز زيبا بود و توجه برانگيز مرداني

 در اطرافش پرسه مي زدند،نشانه هايي از عشق و عالقه در چشمهايشان مثل رعد و برقي مي اما زد 

 

٣٥١ 

 را دوش خود ميكشيد عشق به شش فرزند، با همه دلهره و ها شوكا، حاال بار يك عشق بزرگ بر

 اضطرابها و احساس مسئوليتي كه در تمام دورانهاي زندگي او با همراه بود، در آن سالها جامعه ايراني

 بخصوص جوانها و نوجوانها در ارتباط با تحوالت و نوآوريهاي دنياي غرب كه طريق شبكه هاي

 ها، بسرعتي باور نكردني همه را بر در مي گرفت، بسيار مي خواست و مي تلويزيوني و ساير رسانه

 طلبيد. فرهنگ مصرفي غرب خانواده را ها در فشار گذاشته بود. هر روز يك و مد يك و راه روش تازه
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 از راه مي رسيد، و نوجوانها و جوانها بدون توجه به وضعيت مالي خانواده آنرا مي خواستند كيف و كفش 

 لباس مد پاريس، سه روز بعد از اينكه در آن شهر همه گير مي شد در بازارهاي تهران بنمايش و 

 گذاشته مي و شد جوانهاهمه آنها را يكجا مي خواستند و شوكا با داشتن شش جوان و نوجوان نمي

 دانست چگونه بار سنگين خواسته هاي فرزندان خانواده را بردوش بكشد. حقوق بازنشستگي حميد

 د پانسيون چهار نفره قادر به جوابگوئي خوا و ها سته 'آنهم با كسر وامي از كه شركت گرفته بود و آ در 

 نيازهاي روز افزون بچه ها نبود. هادي بيست و يكساله حاال دانشجوي دانشكده حقوق بود پسري كه

 بپوشد و در ميحطهمه مشخصه هاي جسمي و روحي پدر را يكجا به ارث برهد بود مي خواست شيك 

 دانشكده و فضاي بيرون از دانشكده چشم و دلها را باسارت خود بكشد بهمن هيجده هسال ديپلمش را

 گرفته بود و خدمت سربازي اش را مي گذرانيد فرهاد سال آخر دبيرستان بود، كامبيز دوره راهنمائي

 ا همه حركات كودكانه اشبود فرانك دختر خوشگل و ملوس دبستان رفته بود و پري پنجساله ب

 نيازهاي را خد مي طلبيد.

 شوكا مثل همه مادراني كه دوره كودكي سختي را پشت س ر گذاشته اند نمي خواست بچه هايش آن

 سختيها و مرارتهائي او كه در كودكي و نوجواني طعم ناخوشش را چشيده بود، بچشند. بچه ها، نگران

 ، مثل همه سالها آنچه از دستم بر بيايد برايتان مي كنم و نمي گذارمهيچ چيز نباشيد. مادر كنار شماست

 چيزي از ساير بر وبچه ها كم داشته با شين. شما هم ميتونين با منو انتخاب راه درست خوشحال كنين،

 غير از اين از شما چيزي نمي خوام يادتون باشه كه شما هيچكس را جز من ندارين بايد هرچه زودتر

 خودتون بايستين. روي پاي

 

٣٥٠ 

 در چنين لحظاتي كه شوكا با بچه هايش به گفتگو مي نشست به قرص كامل ماه شبيه بود با كه نور و 

 ماليمش، تاريكيهاي شب را مي شكافت و اميد رسيدن به كاروان صبح را در دل فرزندانش گرم

 نگاهميداشت.

 به بهمن فكر مي كرد كه دور از تهران در پل دختربچه ها سرگرم زندگي و تحصيل و شكا بيش از همه 

 بخدمت سربازي مشغول بود.

 يك روز صبح تلفن خانه زنگ و زد شوكا تلفن را برداشت.

 خانم تبريزي؟ - 

 بله خانم بفرمائين. - 

 من همسر تيمسار (ق) - 

 و نگراني خارج كرد.شوكا وحشت كرد چه باليي مي خواد بسرمون بياد اما تلفن كننده زود از را ا

 من امروز به شركت فرش زنگ زدم از تا شوهرتون تشكر كنم. ايشون تا دو فرش براي ما كارشناسي - 

 كرده بودن به ما و اطمينان نظر كارشناسي ايشون فرشها را برديم پاريس برا پسرمون، در آنجابود كه

 ، متاسفانه خبر درگذشت ايشون رافهميديم كارشناسي شوهرتون حرف نداشت، تلفن زدم تشكر كنم

 بمن دادن تسليت مي .گم
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 ما به زنگ "شوكا تشكر كرد . خانم تيمسار با لحن صميمانه او به اي گفت هر وقت مشكلي داشتيد حتما

 بزنيد.

 اميدي تازه در قلب شوكا پا گرفت. مادر بود و مي خواست در غياب پدر همه بچه ها زير و پر بال

 او. مشكل بهمن با را خانم تيمسار در ميان گذاشت و بهمن چهل وهشت ساعت بعد از پلخودش باشند 

 دختر به تهران منتقل شد خود تيمسار را او در ساختمان ژاندرمري پذيرفت و مرگ پدر را تسليت

 گفت:

 م مثلامروز تو مامور خريدي پسر! يك اتومبيل با چهار سرباز در اختيارت مي گذارم. اميدوار -از  

 پدرت عنصر صديقي باشي!

 

٣٥١ 

 شوكا حاال مثل مرغ مادر، شش تا بچه هايش را زير و پر بال داشت و بايد براي آينده شان چاره جوئي

 ميكرد فاميل شوهرش راخبر كرد مشكل مسكن بچه را ها گفت: صاحبخانه مي خواهد ما هرچه زودتر

 د كه خانه اي براي بچه ها بخرد و ، برادر حميد متعهد شدخانه را تخليه كنيم، خواهر كوچكتر تعهد كر

 كه مايانه هزار تومان كمك خرج بدهد در همين زمان خورشيد و آقا عبداله به را او شمال خواندند. 

 خورشي د دختر تنها و مصيبت زده اش را بغل كرد.

 و من آقا عبداله نگران و تو بچه هاييم. - 

 را براي مادر و آقا عبداله گفت اما آقا عبداله سري از روي ياس تكان : دادشوكا موضوع خريد خانه 

 برادرش چشمم آب نميخوره ! شايد خواهره كاري بكنه، ولي اين موضوع چيزي از نگرانيم كم نمي -از  

 ه بهكنه، ميخوام برات كاري بكنم يه تو زن تنهائي با شش تا بچه ، آينده تو اين بچه ها چي ميشه؟ تا بچ

 ثمر برسن هيهاته!

 شوكا پرسيد:

 پدر جان، ميخواي برام چيكار كني؟ - 

 آقا عبداله موهاي سپيدش از را روي پيشاني كنار و زد خيلي جدي گفت : 

 و من خورشيد غير هي تو از چكس را نداريم، تصميم گرفتيم هرچه داريم بتو صلح كنيم تا. زنده ايم - 

 هر كاري دلت خواست با اين آب و ملك بكن، ميدونم اگه من زودتر بميرم هيچ ولي بعد از مرگمون،

 تو دختري نيستي كه مادر تو تنها بگذاري. 

 شوكا بلند شد، بين مادر و پدرش نشست، يكدست برگردن مادر و دست ديگر برگردن پدر: ايكاش

 كدوميكي مادرته، من مادر آن روزي كه بين خورشيد و خانم جان سر من دعوا بود از و من پرسيدند 

 اصلي خودمو انتخاب كرده بودم و اينهمه بدبختي نمي كشيدم.

 آقا عبداله سري تكان داد: شايد تقديرت اين بود كه آنهمه سختي بكشي تا امروز شير زني بشي كه من 

 م و ادرت بتو افتخار مي كنيم.

 يها ، شاديهايشان را با هم اشك خوش آمد ميو بعد هر ، سه در سكوت اشكهايشان را رها كردند ايران 

 گويند.
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 وقتي شوكا به تهران برگشت هادي او به خبر داد كه عمواز زير بار تعهد پرداخت ماهيانه اي كه قولش

 را داده بود شانه خالي كرده است شوكا خنده تخلخي سر پا از او داد افتادني نبودو مناعت طبعش اجازه 

 ي .داددريوزگي نم

 هادي ، عمو را فراموش كن. يك جفت فرش دارم بدك نمي خرند، بر بفروش پيش قسط پيكان مي - 

 ديم با پيكان كار كن، كمك خرجمون بشو.

 هادي دانشجو حقوق، با پيكاني كه مادرش خريد شروع به كار كرد. هادي تي پ پدرش بود، موهاي

 از تعطيلي كالسهاي دانشكده پشت فرمان اتومبيل بدنبالمشكي ، پوست سفيد، و چهره اي مردانه بعد 

 مسافر مي گشت. در يكي از روزها دختري دست بلند كرد او ايستاد، دختر زيبا بود، يك شلوار جين و

 يك بلوز آبي رنگ كه روي كمر گره زده بود به تن داشت را او و دختري امروزي معرفي ميكرد. نرم

 روشن داشت و موهايش قهوه اي ميزد هادي از همان نگاه اول تكان سختي و تن خوش لبخند ، چشماني 

 خورد. خون سرخ عشق از كه پدر به ارث بدره بود در رگهايش شروع به جست و خيز كرد.

 شما دانشجو هستين؟ - 

 دختر خنديد.

 شما از هم اون جوانهايي هستي ن كه دلتون مي خواد يه جوري سر صحبتو بازكنين؟ - 

 عجب دختر جسور و زيركي است اين دختر، هادي خنديد.

 چه عيبي داره كه آدم يه با دختر خوشگل حرف بزنه؟ فكر مي كنم ما دوتا آدمهاي متمدني باشيم مگه - 

 نه؟

 دختر خنديد اين جوان چه تيپ جالبي دارد.

 شما چي؟ دانشجو هستين؟ - 

 نم!برا كمك به خانواده كمي هم كار ميك -و هبل  

 جوون باغيرتي هستي. - 

 يه من قهوه مي خوري؟ -با  

 امروز نه، فردا همين ساعت جلو چاتانوگا منتظرم باش. - 

 

٣٥٤ 

 فقط دو جلسه ديدار كافي بود كه هادي به سنت پدر عاشق شود و جنون عاشقي، مانند ماري چنبره زده،

 از درونش سر براورد . 

 اري از دختران، نه ساده دل بود نه و زودباور. دنبال مردي مي گشت كهدختر زرنگ بود. برخالف بسي

 زندگي اش را بسازد، اگر عاشقم بشود چه بهترع دختر روي همه چيز حساب مي كرد، حتي روي پيكان

 هادي كه بخشي از مخارج خانواده به چرخش و گردش درست منظم چرخهايش وابسته بود. هادي

 ات به هيچ چيز غير از عاشقي فكر نمي كرد جنون عاشقي بسرعت سراپايشهمان ند پدرش درآن لحظ
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 اگر دختر مخالفت"را مانند امواج بلند دريا فراگرفت، زمينه را آماده ديد. بايد باهم ازدواج كنيم! مطمئنا 

 مي كرد مانند پدرش به را او خوردن ترياك و خودكشي تهديد ميكرد. 

 هادي بسراغ مادر آمد:

 ادر، پيكان به رو اسم خودم بكن.م - 

 چرا پسرم؟ - 

 مي خوام زن بگيرم.... - 

 شوكا به چشمهاي هادي نگاه مي كرد كه درست مثل چشمان پدرش بود، جنون عاشقي را در

 چشمهايش خواند. مخالفت و استدالل كه اين اتومبيل روزي دهنده بچه هاست ، بيفايده بود.

 دختره كيست هادي؟ - 

 سمش ناهيده، مامان خيلي خوشگله! -ا 

 حرفي ندارم ولي خيلي زوده ، پيكان روزي رسان بچه هاس! - 

 هادي فردا و فرداهاي ديگر بخانه برنگشت، هادي و پيكان در جشن عروسي شركت كرده بودند، البته

 بدون حضور شوكا....

 ادي دخو حميد بود از كه قبرشوكا ماجراي عاشقانه فرزند ارشدش هادي با را ناهيد هضم كرد ه

 برخاسته و نخستين مرحله از جنون عاشقي اش را بنمايش مي گذاشت هادي، عزيز و دل روزي رسان

 خانماده رفته بود، مادر وبرادران و خواهرانش با را عشقي جنون آميز معاوضه كرده بود گوئي سرنوشت

 ر نه و نام ننگ، نه مسائل عاطفي و انساني نه و اين خانواده جنون عاشقي بود، وقتي عاشق مي شدند ديگ

 

٣٥٥ 

 حتي يك رابطه معمولي و عادي برايشان اهميتي نداشت، چقدر حميد، پيش پدر مقتدرش حاج آقا قسم

 خورد، قرآن بر سر گرفت ولي دوباره با اولين وزش نسيم عاشقي زير همه قول و قرارهايش ميزد و دل

 ن مي كرد وآبرو و حيثيت خود به را معامله اي مي گذاشت كه جز نخستينشوكا و خانواده اش را خو

 عشق، آهنم به صبوري و شكيبائي شوكا، بقيه از پر خيانت و شيطنت و آلوده به منفعت طلبي و ها

 فرصت جوئي ها بود.

 اندشوكا زمانه را اي كه در آن زندگي مي كرد، درك كرده بود، به عشق ايمان داشت چه كسي مي د

 شايد ناهيد پسرم را خوشبخت كند. عالوه بر اين شوكا مسئوليت شناس بود پنج فرزند ديگرش در پناه

 حمايتش بودند، بچه ها هر روز بزرگتر مي شدند و بيشتر هم مي خواستند، دهانهاي گرم و زنده شان

 نش را يكي يكي در عالمسيري ناپذير بودند. شوكا نشست با و خود انديشه كرد، تمام دوستان و آشنايا

 خيال بررسي كرد، كدامشان مي توانند براي او شغلي دست پا و كنند و كمك خرجي ، حوادث شگفت

 انگيز هميشه بخشي از زندگي را او شكل ميداد. همسايه اي داشتند كه بنظر آدمهاي محترمي مي امدند

 ود كه يكروز در جلو خانه با شو كا سالم وخانم خانه چهره اي مهربان و رفتاري صادقانه داشت خود او ب

 عليك گرمي كرد.

 بچه هاتون چطورن خانم؟ - 
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 شوكا هم در بيان احساس و اوضاع و احوال زندگي اش مثل هميشه صادق بود و همه مشكالتش را

 وزشگاه نظامي كاري'بازگفت زن احساس همدردي كرد و ده روز بعد او به خبر داد كه برايش آ در 

 افته است شوكا به آموزشگاه رفت رييس آم وزشگاه به را او گرمي پذيرفت.ي

 درباره شما تحقيق كرديم و متوجه شديم كه شما زن زحمتكش و فعالي هستين با كه تمام توان از -ما  

 بچه هاتون نگهداري مي كنين، ما بشما كمك مي كنيم تا اينجا هم لياقتتون رو نشون بدين محل كر شما

 ش خدمات آموزشگاه است، بيست كارگر زير نظر ش ما كار مي كند اگر همانطور كه شنيدم خوب ازبخ

 عهده وظايفتون برآيئد جاي پيشرفت داريد.

 شوكا بعد از چهل و سه چهار سال عمر، براي نخستين بار فرصت را آن يافته بود تا قدرت و كارايي خود

 زود هم در تمام بخشهاي آموزشگاه به چهره اي سرشناس و  را در يك محيط اداري نشان دهد و خيلي 

 

٣٥٦ 

 كارگشا بدل شد هيچكس فكر نمي كرد اين زن شيكپوش، خوش بيان ، حتي گواهينامه كالس ششم

 ابتدايي راهم ندارد در تمام بخشهاي مختلف آموزشگاه بسرعت شناخته به و شخصيتي كه مي تواند هر

 ارد معروف شد در تمامي سازمانهاي بزرگ اشخاص پر كار اغلب مور دمشكلي از را پيش پاي برد

 حسادت قرار مي گيرند شوكا از اين حساتها بي نصيب نماند اما آنقدر نسبت به دشمانش مهربان بودكه

 خيلي زود اين مشكل از هم پيش پا برداشت هدف او مبارزه و برتي جويي نبود، او فقط مي خواست بچه

 ه اي معقول زندگي كنند نخستين ثمره مديريت خوبش در جشن ساليانه آ موزشگاههايش به گون

 نصيبش شد در برگزاري جشن با كه حضور يكي از اعضاي خاندان سلطنتي شكل گرفت چنان مديريت

 بخرج داد او از كه بعنوان يك مدير موفق دعوت شد كه در پايان مراسم در كنار ساير مديران عكس

 آن روز مفتخر بود كه در گمنامي كامل و تنها پس از يكسال خدمت،مورد ت شويق قرار بگيرد او در

 گرفته است و نمي دانست كه همين عكس بزودي برايش مشكل آفرين خواهد .شد

 زندگي شوكا حاال بيشتر در خدمت آموزشگاه و دانشجويان مي گذشت ، محبوبيتش بين دانشجويان

  را او مادر دانشجويان لقب داده بودند و هيچ كس مانند او لياقت گرفتنروز بروز باال مي گرفت حاال

 چن ين عنواني نداشت او در خانه هم مادر دانشجو و محصالن بود.

 همچون توفاني از راه رسيد و هرچه بر سر راه خود از و نظام پيشين مي ديد به سبك و 77انقالب بهمن 

 و راه خود را بسوي نظم ديگري كه طالبش بود مي گشود. هرچه سياق تمام انقالبات از ريشه مي كند

 عنوان حافظ نظام مطرود 77رنگ و بوي انقالب د اشت مطرود و منفور و چهره و نامهاي پيش از سال به 

 كهن، از صحنه حذف مي شدند چهره هاي و نو ناشناخته ، اغلب بسيار جوان صحنه را در اختيار خود مي

 نند همه كاركنان آموزگاه نگران توفان انقالب بود، همه نگران بودند مبادا پر توفان بهگرفتند شوكا ما

 زندگي آنها هم بگيرد و شغل خود از را دست بدهند شوكا نه سياست مي فهميد نه و سياست باز بود او

 ، به اينفضيلت زنده ماندن را در انجام وظايفي مي دانست كه نتيجه اش تامين زندگي بچه هايش بود

 اميد كه يكي يكي بچه هايش روي پاي خود بايستند و يكروز از آشيانه خود براي تشكيل زندگي

 مستقالنه پرواز كنند عقابي بود تا كه بچه هايش پرواز را نمي آموختند پروازشان نمي داد همه نگراني و
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 با منقار از پر به غذا خانه و پيش دلشوره شوكا اين بود كه نكند انقالب با ناشناخته هايش يكروز نگذارد
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 بچه هايش برگردد. دلهره اش ماههاي طوالني ادامه داش ت، خيلي از ها رييس تا كل پايين ترين مشاغل

 از صحنه حذف شدند ولي كسي به او كار كار نداشت لياقت او در انجام كارها و عدم حضورش در دسته 

 قانع كرده بود كه بگذارد كار خودش را بكند.دوست و دشمن را  "بنديها، ظاهرا

 دو سال گذشت، حاال چهره هايي كه در آموزشگاه كار مي كرد ند بكلي متفاوت با آدمهاي پيش از 

 انقالب بودند جوانها پوشيده در كاپشن هاي سبز، ريشهاي انبوه بر صورت و تند و تيز در بيان خواسته

 ن مسائل سياسي و بحرانهاي اقتصادي و بعد از آنهم جنگ وهاشان، هميشه در حال صحبت پيرامو

 هجوم غافلگيرانه دشمن عراقي در مرز، به اداره كار ها مي پرداختند مملكت هنوز از بحران انقالب عبور

 نكرده وارد جنگي ناخواسته شده بود وحشت از بمباران و ها موشك پراني ها دشمن بر سر تهران شوكا

 ها، بي هيچ پشت و پناهي بچه هايش را اداره مي كرد، در فشار طاقت فرسايي گذاشته بودرا كه يكه و تن 

 شبها در آشيانه كوچكش خ كه انه اي دو اتاقه بود مانند مرغي، جوجه هايش را زير پرو بال مي گرفت و

 و حواسش تا صبح بيدار مي ماند ولي صبح بسرعت از النه اش بسوي محل پر كار مي گرفت و تمام ذهن 

 آن بود كه شبانگاه با دست به پر خانه بازگردد او زن مبتكري بود و در هر دوره، حتي زماني كه در يك 

 خانواد ه ثروتمند زندگي مي كرد و شوهر داشت، با ابتكارات خود در خياطي، نان آور خانواده شده بود

 طوالني به ، كالسها بازگشته اند به امادر آموزشگاه يكروز متوجه شد كه دانشجويان بعد از تعطيالت  

 علت تعطيلي رستوران، ظهرها براي تهيه به غذا خارج از آموزشگاه مي روند به ابتكار خودش شب در

 خانه تعدادي ساندويچ كتلت و مرغ تدارك مي ديد و ظهرها به دانشجويان مي فروخت او سالها در خانه

 ي دهها نفر غذا پخته و در آشپزي استاد بود. ساندويچهاي اوحاچ و آقا در پانسيون خانگي خودش برا

 به دهان انقالبي و غير انقالبي خوشمزه مي آمد جوجه از ها درآمد ت ازه مادر، رفاه بيشتري داشتند تا 

 اينكه توفان انقالب ، بعد از دوسال بسراغ او هم آمد اداره حراست احضارش كرد.

 كار مي كنين؟ خانم، شما چرا هنوز اينجا - 

 چرا نكنم، منم يك ايرانيم. - 

 ولي نه شما سواد درست و حسابي داري نه و سابقه و كار شغل اداري ، ولي هنوز داري ركا مي كني؟ - 

 

٣٥٨ 

 برا اينكه لياقتشو داشتم ! آقا دو سال هم هست كه همين كارو براي شما مي كنم - 

 ولي از ما شما مدرك داريم. - 

 ن بدن شوكا لرزيد، چه مدركي؟ دزدي كردم؟ هيزي كردم!و ت 

 آقا من يك مادرم ! مدرك من مادري !منه - 

 رييس حراست، عكسي كه شوكا را در صف مديران و كنار يكي از شاهزادگان نشان مي داد پيش

 رويش گذاشت.
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 اين مرتيكه عكس انداختي، بي حجاب هم كه بودي! -با  

 رمندان زن حجاب داشتن كه من داشته باشم؟ دوره بي حجابي بود آقا وقتي شمامگر آن روزها كا - 

 اومدين خانمها حجاب گذاشتن، وقتي عروس حاج آقا شدم حجاب داشتم چون با اون خانواده زندگي

 مي كردم كه اهل حجاب بودن! 

 درباره عكس چي مي گي؟ - 

 فتن تو بيا ما با هم عكس بگير، اگه شما بودين ميمثل حاال خوب كار مي كردم، خوششون اومد بمن گ - 

 گفتين عكس نمي گيرم؟

 مرد جوان و انقالبي كه شوكا را مورد بازخواست قرار داده بوددر برابر رك گوئي و ها اتكا بنفس شوكا

 طدر مانده، نمي توانست تصميمي بگيرد. در برابر او زني نظير مادر خودش ايستاده بود از پر خط وخطو 

 رنج و مرارت زندگي، مگر بد حاال كار مي كرد؟ بخش خدماتش حرف ندارد.

 باهات كار دارم... "برو بعدا "خوب فعال - 

 يك ساعت بعد جواني كه مسئوليت اداري آموزشگاه را برعهده گرفته و فارغ التحصيل از آمريكا بود او

 را خواست: 

 خانم براي چي را شما خواسته بودن؟ - 

 مي گن چرا پيش از انقالب تشويق شدي؟ البد بعدها هم بخاطر خدماتي كه حاال مي كنم محاكمه مي - 

 شوم!

 

٣٥٩ 

 شوكا معناي انقالب و تضادهاي رفتاري انقالب را نمي دانست ، خداوند را او براي خدمت كردن آفريده

 انزلي و خانم ان ج تهراني با همبود ذهن و فكر او براي خدمت شكل گرفته بود، به خانم جان در بندر 

 همه آزارها او به كه ميدادند خدمت ميكرد.

 مرد جوان خنديد:

 خانم، من يواشكي يكي از ساندويچها تو خوردم، خوشمزه بود مي خوام رستوران آموزشگاه را هم - 

 بشما ب ! دم ساندويچهات حرف نداره! بخش خدماتت هم خيلي خوبه!

 وص رفتار و اعمال شوا اثر خود را گذاشته رستوران آموزشگاه او به سپرده و شددوباره،صداقت و خل

 پانصد دانشجو را او حاال يكصدا مادر صدا مي كردند... مادر! مادر! .... شوكا ته از دل مي ناليد.

 خدايا به توالي اين بچ ه ها، فرزندان مرا هم حفظ !كن - 

 و لذت ، شادي و اندوه بود. در آن روزها كه نگرانيهايشزندگي شوكا هميشه آميخته اي از درد 

 ازاخراج از و دست دادن شغلش بر طرف شده و كار اداره رستوران بر رفاه مادش اش افزوده بود

 نگراني از وضع و حال فرهاد كه در جبهه جنگ حضور داشت را او مثل هر مادري، از درون مي كاويد.

 هر جوان ايراني كه تاب تحمل هجوم و حضور بيگانه را در خاك خود فرهاد، سومين فرزند پسرش مثل

 نداشت يكسره به جبهه رفته و در نواحي قصر شيرين با دشمن مي جنگيد . شوكا اغلب روزها به ميان

 زخمي شدگان جبهه ها كه بفرودگاه مهرآباد مي رسيد ند مي رفت و سراغ فرهادش را مي گرفت. فرهاد
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 ارتباطش بكلي با خانواده قطع شده بودهر قدر بي "ي به تهران نمي فرستاد و تقريبااز خودهيچ خبر 

 خبري و بي اطالعي شوكا از فرهاد بيشتر مي شد، نگرانيها و دلهره هايش وسعت بيشتري مي گرفت از.

 تر ازصبح تا شام يكسره كار مي كرد، رستور به را ان بهترين شكل اداره مين مود، بخش خدمات را فعال

 هميشه راه ميبرد اما ذهن و انديشه اش در صحرا و ها تپه هاي اطراف قصر شيرين مي چرخيد در يكي

 از روزها بود كه پيچيده در چنبره نگرانيها، بسوي ساختمان رستوران مي رفت كه ناگهان حس كرد 

 بسمت رستوران مي چيزي بر كمرگاهش فرود آ مد، پاهايش تا بر و شد زمين غلتيد... دانشجويي كه

 رفت و اين صحنه را ديد فرياد :زد

 مادر، به مادر كمك كنين! - 

 

٣٦١ 

 فرياد استمداد دانشجو ، طبل فراخواني بود كه صدها دانشجو به را محوطه كشيد: چي شده؟ بر سر مادر

 ويانچي اومده؟ مادر در حلقه عظيم فرزندان دانشجوي خود بيهوش نقش زمين شده بود، دانشج

 بسرعت دست بكار شده بودند... آب به! صورت مادر آب بزنيد! تنفس مصنوعي! يكنفر آمبوالنس خبر

 كنه... ام پيش از آنكه مددي برسد، مادر پانصد دانشجو چشم باز كرد و اولين جمله اش اين بود....

 فرهاد... بر سر فرهادم چي اومد؟ - 

 يكي از پسران مادر در جبهه جنگ با دشمن مي جنگد.بسيا از ري دانشجويان مي دانستند كه 

 مگه خبري از فرهاد رسيده مادر... - 

 اين بي خبري داره منو مي كشه! -! نه 

 و بعد از روي زمين بلند شد نگاهي به فرزندان دانشجويش كرد همدلي و محبت شان قلبش از را زير 

 .فشار آن ضربه ناگهاني آ رام آرام بيرون مي كشيد

 بچه ها حالم خوبه ! شما ناهارتونو بخورين! - 

 فرداي همانروز خبر دادند كه تركش خمپاره به اي كمرگاه فرهاد اصابت كرده با را او و هواپيما به

 تهارن منتقل كرده اند تنها مادران مي توانند معناي فرو افتادن همزمان شوكا بر زمين و تقارن با زخمي

 ا دريابند.شد ن فرزندش فرهاد ر

 حاال شوكا با يك فرزند گريخته در وادي عشق، و يك فرزند مجروح در جبهه جنگ و فرزندان ديگرش 

 با همه نيازهايي كه داشتند ، در شرايطي چينين دشوار به وظيفه خود عمل مي كرد. 

 ده و در يخچالساعت دو بعد از نيمه شب از بستر بر مي خاست تا صبحانه و ناهار چهار فرزندش را آما

 بگذارد ، ساعت چهار صبح براي تهيه نان پانصدفرزند دانشجويش بسمت نانوائي ها راه مي افتاد زمان

 جنگ بود، كمبودها مشكل آفرين بود. نانوايي ا بيش از بيست عدد نان به هر نفر نمي دادند ، بايد به

 را تهيه مي كرد، فراهم كردن مرغ و سايرچهار نانوايي مي رفت تا نان مورد نياز بچه هاي آم وزشگاه 

 مواد، داستاني جداگانه داشت در چنين شرايطي كه شوكا در توفان سختيها و مشكالت و نگرانيهاي اداره

 رستوران و بخش خدمات فرزندان دست پا و مي زد گروهي هم بودند كه موفقيتهايش بر را نمي تافتند
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٣٦٠ 

 ادت و دسيسه چيني است مي خواهند لقمه از را دهان مردم بيرونآدمهائي كه كارشان هميشه حس

 بكشند. براي آنها مهم نبود كه شوكا بخاطر وظيفه دشوار مادري است كه روز بروز ابتكارات تازه اي

 ميزند، آنها بيرون كشيدن رستوران از چنگ و بال شوكا را هدف اصلي شان قرار داده بودند از و اين

 دي هم كه زندگي مستقلي با همسرش شروع كرده بود دوباره ظاهر شده بود نه اما برايبدتر، حاال ها

 ياري دادن مادر!

 مادر، تو داري خوب پول در مي آري، بايد پيكان به منو گاالنت تبديل كني، با گاالنت كارم بهتر ميشه! - 

 خته است، ج نون عاشقي ارثريشوكا خوب مي دانست كه عشق ناهيد از هادي يك بيمار تمام و كمال سا

 از را او ، درون و برون به آتشفشاني تبديل كرده بود تا آنجا كه يكروز ناگهاني همان كاري را كرد كه 

 پدرش در يك بامداد با مادرش كرده بود همان روزي كه حميد، كارد بر گردن شوكا گذاشت و گفت:

 زدواج كنم، هادي ناگهان كارد بر حلق مادرش گذاشت وبرو بچه را بنداز مي خوام طالقت بدم با دلبر ا

 فرياد يا: زد اتومبيلم را عوض مي كني يا ميكشمت!

 شوكا اشك مي ريخت دستي كه كارد را در مشت گرفته بود، مي بوسيد و مي بوييد و مي گفت :

 پسرم ، عزيز ، دلم آروم ، آروم - 

 گذاشت و هادي رفت و گاالنت خريد....شوكا هرچه داشت با اخالص مادرانه جلو هادي 

 همانگونه كه حميد پس از هر بحران به آرامش مي رسيد هادي نيز از جنون عاشقي به سازندگي

 عاشقانه در آورد با. اينكار شخصي كارخانه اي براي تهيه قطعات يدكي برپا كرد. وسائلش ابتدائي بود

 بخشي از كمبودها را جبرا ن مي كرد خوب مي خريدند.اما محصولش را كه در شرايط محاصره اقتصادي  

 او بسرعت وارد چرخه كار و شد ظرف دوسال و درست در روزهائي كه بعلت جنگ و تحريمهاي جنگي، 

 كشور به قطعات نياز داشت به بازرگاني موفق مبدل شد، مغز اقتصادي داشت، درآمدهايش را صرف

 تهران ، مشهد و بسياري نقاط ديگر و همه را بنام ناهيد مي خريد ملك مي كرد خانه پشت خانه ، در

 كرد آن زيباروي آتشين مزاج ، سير ناپذير ثروت بود. هرچه هادي مي خريد بايد به نامش مي و شد

 هادي چنان در جنون عاشقي مست و بي پروا بود كه هيچ دور انديشي از خود نشان نمي داد. شوكا

 ل يكي دوتا از خانه را ها باسم خ ودت بكن! هادي سر مادرش فرياد مي : زدالتماس مي كرد پسرم الاق

 

٣٦١ 

 ناهيد همه عشق و زندگي منست، منم عشق و زندگي او هستم ، ما حاال بچه اي داريم ، هر چه هست مال

 بچه مان مي شود.

 بي تاب بود شب و روزهادي با ابتكارات تازه در امور فني توام با قدرت جواني و قلبي از كه عشق 

 مشغول كار بود. ناهيد، خ ورشيد زندگي اش شده بود هر چه بود ، هرچه از شكم كار بيرون مي كشيد

 بپاي ناهيد مي ريخت صدايش لبريز از ترانه هاي عاشقي بود او. چنان در عشق ناهيد متمركز شده بود

 گوئي از نه مادري زاده شده نه و قوم وكه مادر و برادران و خواهرانش را بفراموشي سپرده بود،  

 خويشي دارد . چشمان او، ، او دل جان او در يك موجود كانوني شده بود ناهيد! شوكا دورادور از پسرش
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 خبر مي گرفت، گاهي سر راهش سبز ميشد.

 پسرم - 

 آ از كه سخنش را تمام كند، هادي سرش داد مي كشيد:›اما پيش  

 تو! در زندگيت فقط پدرمو ديدي، من پدرم نيستم، خدا يكي ، و زن عشق منميك كلمه حرف نزن  - 

 يكي!

 شوكا راهش را مي گرفت و مي رفت و هادي دوباره به پرستش ناهيد مي نشست او. هم مثل پدرش

 گرفتار جنون عاشقي بود اما يك نكته را راست مي گفت، مثل پدرش از اين شاخه به آن شاخه نمي

 اشقي يك مجنون واقعي بود [آ تا كه رين لحظه حيات پرستش ليلي خود ار واننهاد، اما ليلي اوپريد. در ع

 از عشق جز ثروت برداشتي نداشت، سيري ناپذير ثروت بود، و هنگاميكه مرد ديگري با دست باالتر در 

 عاشقانه از ، كار سرمايه گذاري ديد، يكسره عاشق خود را بفراموشي سپرد و هادي را در اوج احساس 

 آسمانهاي خيال به مردابي بي انتها پرتاب كرد.

 هادي تنها ، شكست خورده و افتاده بخانه مادر برگشت:

 مادر كمكم !كن - 

 شوكا عادت نداشت بر زخم زخمديدگان نمك بپاشد. مردانه راه افتاد . ناهيد درخواست طالق كرده بود

 ار حساب شده پشت ميز بازي عشق نشسته بود. تالشهاي مادر و همه خانه و ها امالك بنامش بود و بسي

 

٣٦٣ 

 فرزند بي نتيجه ماند و يكروز به هادي خبر دادند كه مرغ عشق از او قفسش گريخته از و مرز عبور

 كرده و تنها ثمره زندگي مشتركشان كه دختري بود با خود همراه برده است.

 وزگار بر سر مجنون عاشق افتاده در مرداب فرود آورد و براياين خبر، آخرين لگدي بود كه ليلي ر

 هميشه را او سر زير لجن هاي مرداب فرو برد. شوكا ناگهان ديد كه هادي، فرزند ارشد، يادگار پدر، با

 آنهمه قدرت سازندگي و بر آن و رو قدرت جسماني و روحي تا شد، در هم پيچيد و در عالم افسردگي

 ناپديد .شد

 ي در دنياي خاموشي و تهي خودش و در سكوت مطلق ، در كنار خواهرها و برادرها مانند تكههاد

 گوشتي و لي زنده، بر زمين افتاده بود و هر صبح و شام كه شوكا بسركار مي رفت بر و ميگشت و

 چشمش به شاهزاده افتاده در بندش مي افتاد ته از دل زار مي !زد

 و حوصله يك مادر، هادي به را حمام خانه برد را او شست به و اتاقش بردروز جمعه بود شوكا با حال 

 چشمان هادي باز بود ولي انگ ار خودش در دنياي ديگري سير ميكرد شايد هم نگاهش بدنبال ليلي

 فراري اش در قاره هاي ديگر دنيا سي رمي كرد اما شوكا چهره حميد را در هادي مي ديد، دلش مي

 حرف مي مزد، تو اين بچه را ها گذاشتي روي دستم و رفتي! حاال هم كه در شكل و خواست با حميد

 شمايل هادي به خانه برگش ته اي افسرده و خاموش به من زل مي زني ، آخر حرف بزن...

 نتوانست بيشتر از آن طاقت بياورد، لباسش را پوشيد از و خانه برون . زد تابستان بود و نفس شهر آلوده

 ازوئيل ، كالفه اش مي كرد سوار يك تاكسي شد...به گ 
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 سر پل تجريش.. - 

 دلش مي خواست آنجا كمي قدم بزند ياد نوجواني و ها جوانيهايش ، و ياد خاطره حميد، روزي كه گرفتار

 جنون عاشقي ديگري شده و رويا را در رستوران سعيد برابرش نشانده بود، به رستوران سعيد رفت،

 در رستوراني عمومي نمي نشيند او اما بعضي اوقات "خواست و كمي غذا، يك زن تنها معموالنوشابه اي 

 سنت شكني مي كرد و در آن لحظ ه بار اندوه و عصيان روحي را باهم بردوش مي كشيد و در سرشت

 سودائي او جدال و جنگي سخت در گرفته بود. غرق در انديشه هاي ژرف گذشته ها، صدائي از پشت

 به سر گوشش خورد: 

 

٣٦٤ 

 مريم .... - 

 صدا، صداي آشنا بود، از اعماق سالهاي دور مي آمد، سرش به را عقب برنگرداند... دوباره صدا نزديكتر

 .شد

 مريم ! - 

 او ساكت و منجمد اما ، قلبش توفاني و ترسان، گفت: 

 مي كرد... صدا آشناست؟ در دنياي كوچك من، تنها يكنفر مرا مريم صدا - 

 از صدا پشت سر گفت : 

 پس چرا اسمشو به زبون نمي آري! - 

 شوا از را صدا ژرفترين بخش خاطراتش بيرون كشيد و شناخت: 

 احمد !! - 

 احمد روبروش ايستاده بو دمردي شصت و چند ساله، اما همچنان راست قامت، چهره اش عبور زمان را

 از پر "بود، پيشاني اش مستطيل ، نگاهش ژرف و سخنگو عميقاچندان منعكس نمي كرد. خوب مانده 

 يك احساس كهنه عاشقانه!

 احمد تو اينجا چه مي كني؟ سالها از آخرين ديدارمان گذشته، چه روزگاراني ، چه خاطراتي... - 

 احمد روبرويش نشست، سيگاري از جيب بيرون كشيد، نگاهش خنده و گريه را باهم داشت ...

 چه سالهاي تخلي براي من ... شايد هم براي ! تو بله - 

 احمد تو! منو اينجا تصادفي ديدي؟ - 

 هميشه را تو مي ديدم! هميشه از! دور مثل گارد محافظ تورا مي پاييدم تو به ! گفته بودم كه آن پسرك - 

 شوهر خوبي برات نيست....

 شنيد.... شوكا سرش را پايين انداخت، از درونش آوازهاي گنگي مي

 عاشقش بودم، بهاي عاشقي را هم پرداختم... - 

 خيلي سنگين، ارزشش را داشت مريم؟ -اما  

 وقتي آدم وارد بازي عشق مي شه درباره و كم زياد بهائي كه بايد بپ ردازه فكر نمي .كنه - 
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٣٦٥ 

 خيلي عميقتر بود اما احمد پك عميقي بسيگارش : زد شايد دارم بخودم دلخوشي مي دم ولي من تو در

 نمي دونم را او چرا انتخاب كردي

 شوكا ياد آن روزها افتاد كه تنها بخاطر دروغي كه گفته بود، يكسره احمد از را خود راند و سرنوشتش

 از را بيخو بن تغيير .داد 

 نگاهش كه هنوز هم در چهل و چند سالگي عشق آفرين بود بچشمان احمد دوخت .

 نوشت معتقد نيستي؟سر -به تو  

 احمد با موهاي فلفل نمكي، اندكي چاقتر از گذشته ها، چهره اي كه هنوز هم رنگ عشق را نمايش مي

 داد، چشم از شوكا بر نمي داشت. اين زندگي چه بازيها در آستين دارد . يك ت ردست شگفت انگيز، از

 ينه اش يك پروانه!درون كالهش خرگوشي بيرون مي كشيد واز آستين كبوتري از و س

 احمد سري تكان :داد

 شايد سرنوشت و شايد هم ماجراي جوئي هاي جواني و نوجواني! - 

 يكروز بتو فتم هر وقت درموندي از و اين پسر جدا شدي روي من حساب كن! وقتي ديدم زندگي مي

 ضع فرق ميكنهو يكن هر بار مي ديدم صاحب فرزند ديگري شدي خودم را نشان ندادم اما حاال و 

 شوكا... مي بيني كه عشق تو هنوز هم بهترين جايگاه تنم را روشن كرده است! قلبم ! را

 21فصل

 فضاي بيرون رستوراني كه شوكا و احمد پشت ميزش نشسته بودند حالت خاصي گرفته بود با اينكه

 ن مي انداخت و آزار مي رساند.كو لر آبي كار مي كرد اما گر زبان داغش از را الي درها و پنجره ها بدرو

 بيرون از رستوران ، مردم از فشار و زور گرما مي دويدند تا خود به را سايه درختي يا ساختماني

 برسانند. زندگي آدمها در عبور از چهار فصل، نمونه از اي فراز و نشيب هائي دبو كه در طول روزها و

 نه از يا ، اي گرما و سرما از يا و و باد باران مي گريختندشبها، به نوعي تحمل مي كردند هر فصلي به بها

 به تا آسايشي كه در خيال جستجو مي كردند برسند و نمي رسيدند. در حقيقت تمام عمر آدمها در طلب 

 چيزي مي گذشت كه دست ر،[آ وقتي به آن مي رسيدند ب ازهم ناراضي و پريشان از آن فرار مي كردند.

 

٣٦٦ 

 چنان روبروي شوكا نشسته بود نه را او و در قالب امروز، بلكه در شانزده سالگي اش مي ديد،احمد، هم

 خوش و قد باال، چابك رفتار، خوش ادا، كه وقتي دهان مي گشود تمام اجزاي صورتش مي خنديد

 گهچشمانش چنان گرم و گيرا بود كه مخاطب را جادو ميكرد، عطر و بوي و تن بدنش وام گرفته از جل

 سرسبز چايجان به ، مانند عطر پونه هاي كوهي خواستگارانش را گيج و مست بدنبالش مي كشيد. احمد

 هنوز هم مانند هر عاشقي به كه وصال معشوق نمي رسد، را او در همان قالب سني گذشته ها مي ديد.

 كني؟ تو هم مثل هر شوكا با بيا! من زندگي كن! اينهمه زجر و شكنجه رو بخاطر چه چيزي تحمل مي - 

 زن ديگري و حق حقوقي از زندگي داري! چقدر فداكاري؟ چقدر مردن و زنده شدن و دوباره مردن برا 

 بچه تو! ها بعد از يك عمر سوختن و ساختن بايد كمي هم بخودت برسي تا! چشم بهم بزني همين چند
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 صباح باقيمانده ار از هم دست دادي!

 ير و بهم هاي تلخ زندگي گذشته اش را نقاشي مي كرد به گذشته ها سفرشوكا همانطور كه احمد ز

 كرده بود به. شبي كه بخاطر شرايط مخصوص زندگي اش و براي اينكه ريشه و هويتي براي ارائه به

 احمد و خانواده اش نداشت، در اوج خواستنها و آرزوهاي عاشقانه اش از احمد گريخت. شبي تا كه

 مان كوچكش در خيابان الله زار نو، ضجه به و زد خداوند متوصل تا شد ريشه و شاخ وبامداد در آپارت

 برگ آرزوهايش را در سينه نورس و كوچكش بسوزاند...

 از زير بم و زندگيم آگاهي! آنطور كه مي گي "احمد! براي زندگي تو با ديگه خيلي دير شده! حتما -نه  

 ينت بودم حاال بعد از سفر بي بازگشت حميد، شش تا بچههميشه از سر عشق و عالقه زير ذره ب

 خوشگل، شش تا پرنده زيبا و رنگين بال، در انتظار بازگشتم به آشيونه ، جيك جيك ميكنند، آدمها اگه

 از اولش مي دونستن زندگيشون به كجا مي كشه، شايد حساب شده تر تصميم مي گرفتند ب چه ايد 

 كه پروازش داده بودم به لونه برگشته، افسرده، دلمرده، فريب خورده اگه يهبكنند! يكي از پرنده هام 

 روز اونو و تر خشك نكنم تو خودش مي ميره!

 چهره احمد در رنگ تيره و كبود ياس، در هم فرو رفته بود...

 ولي شوكا، بازهم مي گم خودتو چي؟ تو هيچ حقي به گردن اين زندگي نداري؟ - 

 از كا كنار بيني خوشتراشش به نرمي مي لغزيد گرفت.شوكا قطره اشكي 

 

٣٦٧ 

 خواهش مي كنم احمد! چه بخواهيم و چه نخواهيم، تو و من هم خيلي تغيير كرديم! زمونه هم گرفتار - 

 تغيير شده ! حتي سنگ و كلوخي كه آن روزها رو پشت شون راه مي رفتيم تغيير كرده! اون سالها و من

 تكدرختي روي تپه بهشت خيال جوني! حاال هر دو تامون يك مشت تارهاي سپيد رو هر تو تنها بوديم، 

 روز صبح توي موهامون مي بينيم، چه بخواهيم و چه نخواهيم و خط خطوط پيري از راه رسيدن، حاال من

 وليتيكي يكدونه آنروزها، شده ام هفت ! تا زور يك نفر به شش نفر نمي رسه، تازه اگه ما آد مها مسئ

 هامون رو فراموش كنيم توي اين دنيا، سنگ روي سنگ بند نمي ! شه خواهش مي كنم تنهام بذار از ما!

 سرچمه ازهم جدا افتاديم

 احمد، قطرات اشك چون خورده ريزهاي بلور، در آن دو چشم قشنگي كه روزگاري آهوان چين و ختن

 زمانه بر و سر صورت احمد هم شيارها انداختهرا هم شرمنده مي ساخت تماشا ميكرد. شالق بي ترحم  

 بود با اينهمه از خود مي پرسيد چرا روزگار با موجودات نازنيني چون شوكا اينطور بيرحمانه بازي

 ميكند؟ درست مثل گربه اي كه موش گرفتار را براي تفريح و باال پايين مي اندازد ولي سرانجام يكروز

 اسير خود را مي بلعد.

 ا ، مي خوام ازت سوالي بكنم كه هيچوقت منو تنها نگذاشته و هميشه آزارم داده !شوك - 

 شوكا جرعه اي نوشابه بدهان گرفت زبانش در دهان سفت و چوبي شده بود.

 چه سوالي احمد؟ - 

 احمد چشم در چشم شوكا دوخت و بعد پرسيد:
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 م تنها گذاشتي و ورفتي و بعدش با پسرياز چرا من فرار كردي ؟ منكه آنطور ديوونه و مجنونت بود - 

 ازدواج كردي كه هزاران بال و تو سر خودش آورد؟

 شوكا آه سردي از درون سينه بيرون :داد

 احمد! ايكاش اين سوال از رو من نمي كردي! من گناه به را گردن هيچمس نمي اندازم ! توي اين - 

 هر انساني مسئو ل اعمال خودشه ! متاسفانه اغلب مسير پر پيچ و خم زندگي به اين نتيجه رسيدم كه

 مردم براي فرار از مسئوليتهاشان دنبال يه شتر قربوني مي گردن كه بار همه اشتباهاتو بگردن اون

 بيچاره بندازن!

 

٣٦٨ 

 احمد سخن شوكا را قطع كرد.

 يعني تو خودتو مسئول مي دوني؟ - 

 نگار چيزي سنگين به مغزش فشار مي آورد.شوكا سرش را در ميان دو دستش گرفت. ا

 ! بله من برا اينكه زندگي خودمو، غير از آنچه بود، پيش تو جلوه بدم ، حرفهائي بتو زده بودم كه پايه - 

 و اساسي نداشت. 

 شوكا؟ "مثال - 

 لي غيرتياينكه با من پدر و مادرم زندگي ميكنم، برادرام اگه بفهمن تو با كه آمد و رفت دارم خي - 

 پايه و مايه اي نداشت. "ميشن! البد حاال فهميدي ناو كه حرفها اصال

 چشمان احمد هم از پر حاال اشك شده بود.

 خيلي دير اين موضوع رو فهميدم! ولي اين نقطه قوت زندگي تو بود، توي حرفم نيا، تو اون حرفها رو - 

 من كمي كنجكاوي ميكردم و بتو مي گفتم كه سر هم كردي كه من درباره ت خيال بد نكنم! اي كاش 

 هيچوقت درباره ت فكر بد نكردم و همينكه مي خواهي پاك و شريف بماني و هر مردي بخودش اجازه

 نده در خونه تو بزنه خيلي با هم ارزشه.

 شوكا، سرش را بلند كرد و در چشمان به اشك نشسته احمد خيره .شد

 من دختر تك و تنها و بي كس و كارم برات مهم نبود؟يعني اگه مي فهميدي كه يه  - 

 احمد سرش را پايين آورد.

 همينطور بود ، ولي افسوس كه منهم مثل تو جوان و خام بودم! منم مسئوليت اين شكست "بله، قطعا - 

 ه ميبر رو عهده دارم! چون كافي بود با كمي كنجكاوي از ماجرا سر در بيارم و بتو بگم كه داري اشتبا 

 كني آن وقت قضيه شكل ديگه اي پيدا ميكرد....

 طوالني بفكر فرو رفت، هزار و اما اگر در كاسه "شوكا با شنيدن اين سخنان از دهان احمد مدتي نسبتا

 سرش صدا مي اما داد دست ر[آ در چشمان احمد نگاه كرد و گفت :

 ه زنده كرد! همينقدر هم مي دونم كهشايد تو درست بگي! اما گذشته را هيچوقت نمي شه دوبار - 

 نشستن و برگور خاطرات اشك ريختن هيچ تغييري در حوادثي كه اتفاق افتاده نمي !ده
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٣٦٩ 

 شوكا از پشت ميز بلند شد. خسته و متفكر و اندوهگين! طوري نگاه ميكرد كه گوئي ميگفت: احمد

 دو سه قدم پشت سرش دويد اما خودش برديدار به قيامت و! بعد از در رستوران خارج شد. احمد 

 پاهايش زنجيز زد.... گاهي آدمها خودشان زندانبان خود مي شوند. فقط توانست آخرين جمله اش بر را

 زبان آورد....

 شوكا! عزيز دل احمد! بازهم مي تا! گم زنده به ام عشق تو وفادارم... - 

 ل، بسيار سهمگين و سخت بود. حس مي كرد بغضيشوكا به خانه بازگشت . اين مبارزه آخرينش با د

 كه در گلويش پيچيده دارد خفه اش مي كند به او. ياري حكمت و فلسفه بنيادين زندگي، يكبار ديگر به 

 عشق احمد پاسخ منفي اما داد آنكه در درونش بود، آنكه حتي در كهنسالي نيز طلب عشق و محبت مي

 خرين شانس را از هم من گرفتي...كند بسختي مي گريست! بي انصاف آ

 شوكا دوباره به زندگي عادي و روزمره اش بازگشت، دوباره سالها از پي هم مي آمدند و مي رفتند، سهم

 از او زندگي حاال فقط كار كردن براي آينده بچه هايش بود. مادري كه هيچوقت خستگي نمي شناخت و 

 پاي او دوخته شده است. مادر امروز براي ما چييادش نمي رفت كه چشمان بچه به ها، دست و 

 آوردي؟

 سال شصت و دو بود. حاال زني پنج اه ساله بود اما آنقدر از خودش كار مي كشيد كه هيچ زني در اين سن

 زير فشار نمي گذارد. "و روحا "و سال اينقدر خود را جسما 

 سينه شد. بسرعت به را او بيمارستان قلب يكروز هنگام كار در آموزشگاه ، ناگهان گرفتار درد قفسه

 رساندند.

 قلب شوكا از كه سه سالگي بار عظيمترين رن و جها دشواريها با را خود حمل كرده بود، فرياد مي زد

 خسته ! ام پزشك بيمارستان به شوكا گفت:

 م از بار كردن اين همهخانم! نمي گم كه بايد بقيه عمر را در رختخواب بخوابي، ولي تو به تصيه مي كن - 

 فشار روي قلبت حذر كن! وگرنه سكته دوم خيلي زود از راه مي رسه!

 شوكا لبخندي تا: زد بچه ها مو بثمر نرسونم نمي ميرم!

 

٣٧١ 

 شوكا به اجبار از كار افتادگي گرفت با و فرزندانش در آموزشگاه خداحافظي كرد و بخانه بازگشت او.

 خود را راضي به گوشه نشيني كند هنوز فرزندانش او به نياز داشتند از او و آن فقط توانست چند روزي

 دسته زناني بود كه بيكاري بيشتر از بيماري نابودش مي كرد درست دو هفته بعد از بازگشت به خانه در

 مطب يك پزشك مشغول كار شد. هم منشي بود و هم دستيار پزشك. دوباره، همانطور به كه بچه

 گفته بود، او از كار يك موجود زنده و سرحال ساخت. هايش

 سال از پي سال ميگذشت، هادي پسر بزرگش همچنان افسرده و در دخو فرو رفته در يكي از اتاقهاي

 خانه مادرع افتاده بود اما پنج فرزند ديگرش شاد و لبريز از غريزه زندگي، راه خود را در رگه هاي

 ن فرزند شوكا، به حاال ياري يكي از پانسونرهاي شوكا) همه آنها كه درحيات مي گشودند. بهمن دومي
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 پانسيون شوكا دوره دانشگاهي خود را طي كرده و براي خود شغلي داشتند هرگز اين مادر مهربان را

 فراموش نمي كردند( در تاسيسات نفتي جزيره خارك مشغول بكار شده بود.

 و شصت و هفت بود. شوكا كنار فرزندانش نشسته و گرم گفتگويكي از روزهاي بهار سال هزارو سيصد

 بود كه بهمن در خانه را بصدا در آورد:

 مادر! من اومدم! - 

 شوكا نگاهي به چهره بهمن انداخت اين پسرش هميشه در چهره و اندام متناسبش ، نوعي قدرتو

 آورد. آن روز چهره اش از چيرگي ب خود داشت. بنظر مي رسيدكه هرچه اراده مي كند، بچنگ مي

 هميشه گلرنگ تر بود و چشمانش برق مخصوصي مي انداخت. ساك دستي اش را رها كرد، با كفش

 كنار سفره ما در نشست و همانطور كه تند و تند لقمه اي درست مي كرد و فرو مي داد گفت :

 مادر من عاشق شدم! - 

 اين را هم مي دانست "خانه افتاده بس نيست؟ اما ضمنادل شوكا در سينه لرزيد. يك بچه عاشق، كنار  

 به كه هايش حق انتخاب جفت را دارند و هر كدام بموقع با و حرف و حديث تازه زا اي عشق وارد اين 

 گود مبارزه خواهند .شد

 بهمن به مادر فرصت سوال كردن نداد.

 

٣٧٠ 

 و حسابيه! ماهر دو همديگر رو دوست داريم، مادر! نمي داني شيوا چقدر خوشگله يه ، پري درست - 

 قسم خورديم كه اگه دنيا زير و رو بشه باز هم مال هم باشيم!

 شوكا لبخندي زد همه بچه هايم از پدرشون ار ث بردن! آخرين نسل عاشقان!

 پس اسمش شيواست از! كجا پيداش كردي؟ پدر و مادرش چيكاره ان؟ - 

 به قلبش اصابت كرده بود در خروش و هيجان بود. "ابهمن از خدنگ عشق كه مستقيم

 مادر، از اسم و رسمش نپرسين، از خودش بپرسين، بايد يه روزي اين پري دريايي را بردارم بيارم تا - 

 ببين ي كه چقدر زيباست!

 شوكا هم نگران و هم خوشحال بود اين شور عاشقي بهمن از همان جنس جنون عاشقي پدرش هست

 د مشكل آفرين نباشد.خدا كن 

 مادر بايد بري خواستگاي! همين امروز! - 

 بنشين پسرم، آتشت خيلي تنده! - 

 بهمن دوباره تكرار كرد:

 همين امروز. - 

 شوكا دوباره حميدش را برابر خود مي ديد كه كارد بر حلقش گذاشته بود و مي گفت همين امروز طالق

 كنم....بگير چون مي خوام با دلبر ازدواج 

 شوكا بزحمت بهمن را راضي كرد تا اول شيوا را ببيند و بعد به خواستگاري اش برود. چشمش از عروس

 اول خانواده ترسيده بود عصر همان روز شيوا، شانه بشانه بهمن وارد خانه .شد
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 ياز اولشوكا سراپاي عروس دومش را برانداز كرد زيبا بود او مي ديد كه پسرانش در انتخاب جفت امت

 به را زيبايي مي دهند. ناهيد همسر هادي هم زيبا بود اما حسابگر از پر و عطش مالك و مال، اما اين 

 يكي؟ دوباره به شيوا كه شرم و رو آرام كنار بهمن ايستاده بود نگ اهي انداخت. يكنوع تعادل و تناسب

 نگ، بيني كشيده و مستقيم، پوستدر همه اندامهايش بچشم مي خورد. چشمان بادامي شكل و عسلي ر 

 

٣٧١ 

 و لباني خوشرنگ، تن و بدني پر ازخون و رنگ جواني كه مي توانست بهمن را در همان نخستين 

 برخورد به جنون عاشقي مبتال كرده باشد.

 شوكا عروس آينده ا ش را بوسيد. آنها در دوره دانشكده همديگر را ديده و دلباخته بودند.

 "شب، پس از پايان ساعت كار، باتفاق بهمن بخانه شيوا رفت. خانواده شيوا از زندگي نسبتاشوكا فردا 

 مرفه اي برخوردار بودند ، پدر و مادر شيوا بسيار آرام بنظر مي رسيدند اما دو برادر شيوا، مانند دو

 دند. جوانهايموك ل عذاب، سينه جلو داده و خشمگين و ناراضي خواستگار خواهرشان را تماشا مي كر

 مهاجم و ستيزه جوئي بنظر مي رسيدندو شوكا از همان برخورد اول نگران شد. سواالتي مي كردند كه

 بيشتر قصدشان تحقير بهمن بود تا كسب آگاهي از شغل و كارش شوكا با صداقت هميگشي ، دفتر

 ن نوع صداقت و آزادگي رازندگي خودش و بچه را ها پيش روي خانواده شيوا گشود اما برادران شيوا اي

 هم نمي پسنديدند. سه روز بعد از ماجراي خواستگاري، برادرها پيام دادند كه خير، ما خواهرمان به را 

 بهمن نمي دهيم! در آن خانواده حرف حرف برادران بود! اگر بهمن يك عاشق و خواستگار عادي بود

 در را ها جلب كند اما بهمن يكپارچه درگير آتشالاقل براي مدتي سوكوت مي كرد تا شيوا موافقت برا

 سوزيهاي عشق بود و لحظه به لحظه شعله هاي عشق در و تار پودش و باال باالتر مي گرفت. شيوا نيز

 دست كمي از بهمن نداشت او. اين پسرك عاشق را سخت دوست دا مي شت و اخگرهاي عشق كه مدام

 او هم در خود مي گرفت اما شوكا سخت نگران بود او مي از سينه اش جستن مي كرد، فضاي ذهن را 

 دانست كه سرانجام جنون عاشقي بهمن به را تصميم گيريهاي خطرناك مي كشاند او. اشتباه نكرده بود.

 يكروز مادرش خورشيد او به خبر :داد

 شوكا! بهمن و شيوا اينجا پيش مان! نگرون نباش! - 

 فرياد :زد "شوكا تقريبا

 ي را چي نگران نباشم مادر؟ برادران شيوا خون بپا مي كنن!چ - 

 دختر ماهيگير هنوز ماهيگيري شجاع و چابكدست بود.

 شيوا را برا نوه خوشگلم عقد مي كنم! "و شرعا "فردا مي رم رامسر رسما - 

 شوكا دوباره توي تلفن داد كشيد:

 

٣٧٣ 

 فكر آخر و عاقبتشو كردي؟ - 

 دختر توفانهاي دريايي بود و ديا دلي مي كرد... خورشيد ماهيگير،
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 خودم براشون يه جشن درس و حسابي مي گيرم. - 

 مادر بزرگ بقول و قرارش عمل كرد. بهمن و شيوا در محضر رسمي رامسر به عقد وازدواج در آمدند،

 خت وشب هنگام براي نوه اش جشن مفصلي گرفت. ، سي چهل مهمان، يك اركستر محلي و كلي ري

 پاش! دختر ماهيگير مي خنديد و عروس و داماد را مي بوسيد درحاليكه شوكا در تهران گرفتار پيغام و

 پسغامهاي تهديد آميز برادران شيوا بود!

 شوكا خانم، ما هر دوشونو مي كشيم ! اين لكه ننگ با را خون هر دوتاشون پاك مي كنيم! - 

 و زن شوهر شدن! چه ننگي، چه عمل خالفي؟ "ا رسماشوكا التماس مي كرد: آخه بهمن و شيو

 بهمن و شيوا ماه عسل خود را در پناه چتر حفاظتي دختر ماهيگير و آقا عبداله مي گذراندند، روزها

 همچون زنبورهاي جوان عسل، در كوههاي جنگلي رامسر ، شيره حيات زا را درختچه ها مي مكيدند و

 ضور خود بهيجان مي كشيدند. يكروز صبح زود بود كه بهمن بدرونروستائيان و جهانگردان از را ح

 خانه مادر لغزيد......

 مادر، بيا دوباره برو خواستگاري شيوا! - 

 شوكا اخمهايش را در هم كشيد.

 بحق چيزهاي نشنيده ، شما حاال و زن شوهر رسمي هستين آنوقت من برم خواستگاري؟ - 

 بهمن و شيوا افتاده بود تا ابد كه نمي شود از خانواده دور بود.فكري هب كله جوان پر و باد 

 بهمن با شور و شوقي شگفت انگيز برنامه اش را براي مادر شرح .داد

 با هم ازدواج "مادر، بگذار بگم نقشه م چيه؟ برو با خانواده شيوا حرف بزن. بگو كه و من شيوا رسما - 

 ريم دوباره برنامه عقد و ازدواج را تكرار كنيم.كرديم، ولي براي حف ظ آبروي شما حاض

 شوكا غش غش خنديد....

 يعني ميگي از كه خواستگاري تا مراسم عقد و ازدواج را دوباره از سر بگيريم. - 

 بله مادر، كسي كه در تهران نمي دونه ما و زن شوهر شديم. - 

 

٣٧٤ 

 ري رفت اما اين بار برگ برنده در دست او بود.سه روز پس از آن گفتگو دوباره شوكا به خواستگا  

 دخترشان در چنگ بهمن زندگي مي كرد.

 خانواده شيوا چاره اي جز تسليم نداشتند قرار برگزاري جشن عروسي براي يكماه بعد در هتل ماكان

 شمال گذاشته .شد

 ل رف تند همه چيز مرتبشوكا باتفاق اعضاي خانواده براي شركت در جلشن ازدواج بهمن و شيوا به شما

 و عالي بود و تمام رسم و رسوم ازدواج خانواده هاي ايراني رعايت مي . شد بهمن و شيوا، دو كبوتر و شاد 

 جوان در ميان جمعيت انبوده جشن عروسي مي خراميدند كه ناگهان دو سه نفر به بهمن حمله ور شدند،

 بيهوش بر زمين بغلتد. وقتي خودش را روي فرزند شوكا جلو دويد، او زني نيود كه در هنگامه خطر

 انداخت، از بازوي بهمن خون فواره مي . زد برادران متعصب بوعده خود عمل كرده بودند اما اين ، بار

 پدر و مادر شيوا در كنار خانواده داماد ايستاده او واز حمايت مي كردند.
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 مين يادگار حمي د غافل نبود. وقتي پانزده بخيه بهبهمن به را بيمارستان بردند، شوكا يك لحظه از دو

 بازوي بهمن زدند شوكا كنار تخت بيمارستان ايستاده را او و نگاه مي كرد.

 تبريزي ها هميشه بايد قرباني عشق بشن! - 

 شوكا ديگر آن نيروي جواني را نداشت كه تحمل هر فاجعه اي برايش ممكن باشد، به رو عروسش كرد.

 گ پريده كنار بستر به من ايستاده بود، پره هاي بيني اش مي لرزيد و اشك در چشمان روشنششيوا رن

 مي درخشيد. 

 ببين شيوا! فاميل تو رگ تعصبشان خيلي تند مي زنه، خوشبختانه پدر و مادرت پشت تو محكم - 

 آ چه تو از من مي خوام چيزه ديگه .ايه›ايستادن، ولي 

 شوكا انداخت دو پرنده جوان و پير ، بر سر شانه هم گذاشتند.شيوا خودش را در آغوش 

 بگو چي مي خواي از من شوكا جان! - 

 وفاداري، ناهيد بچه منو خوشبخت نكرد، بچه م عاشقش بود، همه هستي خودشو زير پايش ريخت اما - 

 خدا مي خوام توديدي چه شد، يه مرد او به دادم يه بچه افسرده و خونه نشين بمن برگردوند از. 

 عكسشو عمل كني!

 

٣٧٥ 

 شم مادر، قول مي .دم -چ 

 شوكا در كوران زندگي و گذشته از مرز شصت سالگي همچنان گشتيبان قدرتمند درياي توفاني زندگي

 اش بود او مي ديد كه جامعه و آدمها تغييرات گيج كننده و ناشناس از خود بروز مي دهند در ميان تمام

 گي كه نسل به او آن مفتخر بودند، تنها پول داشت حرف اول را مي زد پيرامون اين پولخصايص زند

 لعنتي است كه هزاران توطئه و دسيسه شكل مي گيرد با و بيرحمي پنهان و آشكار به اجرا گذاشته مي

 استشود در كيسه حيات، آنچه و او هم نسالنش به آن نام گوهر عشق داده بودند، بكلي ناپديد شده 

 اما بچه هاي او غير از ديگرانند، همه شان گوهر عشق با را همان صداقت و اخالص كه نسل پيشين در 

 خود نهفته داشت، در سينه حفظ كرده و بي پروا و بدون ترس از گرگهائي كه در كمين اين بره هاي

 ق اين دوره و زمانهصادق خداوند نشسته اند عرضه مي دارند. بدون شك بچه هاي [آ من رين نسل عشا

 اند. اولين فرزند و صاحب درخشنده تر ين گوهر عشق حاال سرخورده و افسرده روي دستش مانده بود

 و هر بار با را او كه گردن و كج سري افتاده و زباني خاموش و بسته در گوشه خانه مي ديد فرياد دردش 

 دومي را بخاطر عشق صادقانه اش با چاقو مي سمان مي رسيد.Ĥاز دوروئي هاي معشوقه هاي اين زمانه ب 

 زنند و معلوم نيست بر سر بقيه چه خواهد آمد. سال هزار و سيصد و هفتاد بود كه ماهيگير پير با صدائي

 شكسته و بيرمق او به خبر داد كه آقا عبداله بسفر آخرت رفته است . شوكا وارث مطلق زندگي ناپدري

 ست روي مال و ملك آقا عبداله بگذارد و گره هاي فراوان زندگي اش با اراش بود او ما كسي نبود كه د

 آب و ملك ميراثي بگشايد. بسرعت به مادر پيوست، شگفتا كه آن خورشيد قدرتمند جسور اينكه به

 موجودي افتاده و نيم مرده بدل شده بود او سالهاي طوالني حيات از يك چشمه جوشان عشق كه هرگز

 نماند نوشيده و حاال در چشم بهم زدني، چشمه خشكيده بود، شايد جوانتر ها بتوانند از چوشش باز 
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 چشمه ديگري را در پهنه حيات خود بيايند اما ماهيگير پير، ديگر هيچ اميدي نداشت.شوكا سعي كرد با

 واس بهساختن ويالئي جديد، خورشيد از را فضاي زندگي گذشته اش دور كند، و اينكار با را دقت و وس

 انجام رساند اما خورشيد در خانه جديد نيز يك لحظه از خاطره هاي ق شنگي با كه آقا عبداله داشت جدا

 نمي و شد همين بيتابي ها مايه بيماريها مي و شد شوكا اغلب به را او تهران منتقل مي كرد و در

 مادر، قطعه اي از ارث و  بيمارستاني بستري ميكرد در حقيقت هر بار بار معالجعه يا عمل جراحي

 

٣٧٦ 

 ميراثش را مي فروخت و درتحمل هزينه هاي خورشيد هب خم ابرو نمي آورد اگر خورشيد او رادر هشت

 ماهگي رها كرده و رفته بود تا او آخرين لحظه خورشيدش را روي چشم ميگذارد.

 21فصل 

 د، خطوط رنج و درد و حادثه پشتشوكا قدم به شصت و چهار سالگي گذاشت، زانوانش آزارش ميدا

 حادثه بر كه او سر نازل مي شد، چهره اش را در هم شكسته دبو اما توان روحي اش يك لحظه كاهش

 نمي يافت. حاال غير از كار در مطب يك پزشك مشهور، پرستاي از بانوي محترمي كه دچار سكته مغزي

 انه كا اي گاهي تند آبهاي بهاري به طغيانش ميشده بود را بر هم عهده داشت. زندگي شوكا چون رودخ

 كشيد و گاه در دشتي هموار ، بنرمي حركت مي كرد با ، همه فراز و فرودهايش مي گذشت، اغلب صبح

 زود و پيش از برخاستن بچه از ها بستر از خانه بيرون مي و زد شب هنگام بعد از تعطيلي مطب به خانه

 در خواب بودند. يكروز پسرش كامبيز برايش يادداشتي روي يخچابرمي گشت كه باز اغلب بچه ها 

 گذاشته بود :

 مادر! گاهي روزها مي گذ را تو و رد نمي بينم. شب دير وقت بخانه مي آئي و صبح زودتر از ما از خانه

 رفته اي. دلمان برايت تنگ شده الاقل نامه اي بنويس از و حال و روزت ، بچه را ها خبر !! كن

 داي تو پسرت كامبيزف

 و اما شوكا خستگي ناپذير، بر گرده زمين سنگالخي زندگي اش پا ميگذاشت و مي رفت گرچ ه گاهي از 

 پوست پاهايش خونابه مي ريخت! حساب همه را داشت، به نيازهاي همه پاسخ مي داد. حاال بخشي از

 ماهگي آنگونه از نعمت مادري وقتش صرف خورشيد مي شد. دختر زيباي ماهيگير را او كه در چند

 آ در زمان طعم آغوش مادري او به نچشانده بود حاال خودش به را آْغوش دختر›محروم كرده و هرگز 

 انداخته بود شوكا با همه گرفتاريها هر هفته بسراغ خورشيد مي رفت به و زندگي اش رنگ و روي تازه

 داله را نداشت، هر روز بگونه اي بيمار و بستري ميشد،اي ميزد. خورشيد، طاقت جدائي طوالني از آقا عب 

 مي خواست راهش به را سرزميني كه حاال آقا عبداله روي ز آن ندگي مي كرد، كوتاه كند. عمل جراحي 

 پي در پي روي خورشيد، پاسخ درستي نمي داد. براستي خورشيد بسوي غرب مي رفت، هيچ نيروئي 

 ا بگيرد و يكشب خورشيد خيلي آرام غروب كرد و چشمان شوكا درقادر نبود جلو غروب خورشيد ر

 

٣٧٧ 

 ساهي گم شد. تنها بند ارتباط با گذشته اش هم بريده او اما شد هم خورشيدي بود كه پس از شب
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 تاريك زندگي دوباره از شرق طلوع مي كرد و زندگي فرزندانش به را نور حضور خود روشن مي نمود.

 ا با هم همه اندوهي كه در خود داشت مانند همه حوادث تلخ زندگي اش پشت سرشوكا مرگ مادر ر

 گذاشت اما وقايع زندگي فرزندان، هر كدام بهنگام وقوع ك تاب حداثه اي مي گوشدند فرهاد سومين

 فرزندش را در كار عشق و عاقي چندان مادر را بستوه نياورد، اما زخم جبهه جنگ هر چند وقت يكبار

 ش مي آمد و دل مادر و همسرش را خون ميكرد او. در محيط كار محبوب همه بود، قدرتبسراغ

 مديريت فوق العاده اي داشت تا اما مي آمد مسئوليتي ار بپذيرد چند روزي بستري مي شد. غم

 افسردگي طوالني هادي و زخم كهنه فرهاد هميشه روي دل شوكا بود ولي متحمل و بردبار به وظايفش

 رابر بچه هاي ديگرش عمل ميكرد و حاال نوبت كامبيز بود كه عشق با را تمامي عظمت و همهدر ب 

 گرفتاريهايش مزه كند مشكل او در دنياي عاشقانه اش با برداران ديگر تفاوت خاصي داشت او عاشق

 ريك دختر آشوري شده بود. تفاوت مذهبي، يكي از پيچيده ترين مشكالت عشاق جوان است، كامبيزد

 آمد و رفتهايش به دل دختري آشوري بسته بود. اسم دختر آنيتا بود با و اينكه اقليت هاي مذهبي

 تسليم نگاه مردان مذاهب ديگر نمي شوند، اين دختر خيلي زود خود را بدست امواج عشق "معموال

 لص بود تاييدپرشور كامبيز سپرد. شوكا اهل تساهل بود، عشق را در هر قالب و رنگي اگر صادق و خا

 مي كرد اما خانواده آنيتا زير بار نمي رفتند، كبوتر با كبوتر ، با باز باز!..... كامبيز در سلسله [آ رين نسل 

 عاشقان، براي رسيدن به آنيتا خستگي ناپذير مي جنگيد و مي گفت عشق مذهب رندان جهان است و

 ردار است. سرانجام پس از خل داستانها وعشق پاك ، آفريده خداوند از و حمايت مهر آميزش برخو

 حوادث تكان دهنده اي كه مي توانست فاجعه اي ببار آورد، كامبيز و آنيتا حقانيت عشق و انتخاب خود

 به را كرسي نشاندند، شوكا كوله بار تجربياتش را براي عروس آشوري اش گشود، آنچه مي دانست و 

 مي توانست زيانبار باشد برايشان بازگو كرد. وقتي آنها راآنچه براي عشق و كانون گرم عشقي شان 

 دست بدست هم و داد بخانه برگشت ، فرانك را صدا زد....

 مادر ، حال من ماندم و تو و پري! پسر ها رفتند ) گرچه يكي شان بصورت تكه اي گوشت زنده در - 

 كنار بيائيم.خانه بود( از ما حاال يك جنس و نوع، شايد بهتر بتونيم باهم 

 

٣٧٨ 

 فرانك هر قدر بزرگتر مي شد، مشكل ساز تر مي نمود، زيبائي فوق العاده اش، مشكل اصلي بود.

 چشمان درشت و طالئي رنگ، ابرواني به غايت هاللي ، موه اي بلوند و لب و دهاني كوچك و گرم و

 ي در دلها مي كاشت و ميرفت.خوشرنگ كه هر بيننده را اي محسور خود مي كرد و هر قدم جوانه عشق

 اگر پسران شوكا همانندي هايي با پدرشان داشتند، دختران هم شباهت هاي سرنوشتي بسيار با

 مادرشان نشان مي دادند، درست در شانزده سالگي و همان سنيني كه احمد مهندس دخانيات كنار شوكا

 ي سمج بر سر راه فرانك ايستاد با وايستاده و براي ازدواج او با پاي مفشرد، عاشق و خواستگار

 پشتيباني خانواده ثروتمند عشق پر شورش مي گفت من فرانك را مي خواهم، به هر قيمتي كه باشد.

 شوكا نگران شد، فرانك من كوچك است، آسيب پذ ير است، ! نه حاال خيلي زود است. يك دلشوره بر

 د، يكروز با خانواده اش براي خواستگاري در خانهدلشوره هاي ديگر اضافه ! شد عاشق دست بردار نبو
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 را كوبيد، شوكا پرسيد: 

 كيست؟ - 

 خواستگار بود.

 بي اختيار ياد روزهايي افتاد به كه حميد مي گفت: 

 به كس كسونش نمي دم 

 به همه كسونش نمي دم 

 ي كه خانواده تبريزي برمي خواست فرياد زند، برويد! دخترم كوچك است! نكند مي خواهيد همان بالئ 

 سرم آوردند بر سرش بياوريد.....

 خواستگار، جوان شاغلي بود به اسم جواد. خانواده اش، هر بار كه بديدن فرانك مي آمدند دست و

 گردنش از پر را طالع مي كردند، هر كدام از اعضاي خانواده گردن بندي، النگوئي، گوشواره اي به

 ند و مي گفتند مهريه هرچه بخواهيد به روي چشم، هر شرايطي برايعروس آينده هديه مي كرد

 زندگي اش داريد قبول! ولي شوكا هنوز هم مي ترسيد، دلهره يك لحظه را او آرام نمي گذاشت، من زن

 ترسوئي نيستم، آن زمان كه در همين و سن سال پاسخ بله دادم كوهي از تجربه پشت سرم بود، زندگي

 

٣٧٩ 

 بدون مادر و پدر و قوم و خويش روي انگشتانم مي چرخاندم كه بال آن سرم آمد، اين دختر نازكرا ام  

 و تن نازك خيال من،در حرير سينه ام خفته، معناي مبارزه زندگي هنوز در فرهنگنامه اش ثبت نشده ، 

 لوكوموتيو، قدرتمند نه، حاال بگذاريد كم ي بيشترهمديگر را بشناسيم! خواستگار مي آمد و مي رفت، مثل 

 بود، نگاهش در همه چيز نفوذ ميكرد، اراده و تصميمي در چهره اش خوانده مي شد به كه نوعي خانواده

 شوكا را متوحش مي ساخت. برادران نگران خواهر شدند نگاههاي اين مرد يك نوع قدرت آزار دهنده

 بمقصد در ذهن و روح او نمي تواند مانعياي دارد، مثل مته سوراخ ميكند، انگار هيچ چيز جز رسيدن  

 ايجاد كند. برادران مي نشستند، او با حرف مي زدند از و نوع عقايد و برداشتهايش در باره مسائل

 زندگي، كالفه بر ميخواستند آنها نيز مانند شوكا، نمي خواستند اين غزال زيباي خانواده را در بندي

 ه اش كند! سرانجام بهمن و فرهاد گفتند كه ما دل راضي به اينبياندازند از كه شدت استحكام ، خف

 ازدواج نمي شود ، اين مرد حال و هوائي دارد كه نگرانمان مي كند شوكا ته هم با دل پسرانش همراه

 بود. جواد با همه امكانات مالي به دلش نمي نشست شغل و حرفه اش مستلزم سفرهاي طوالني بخارج از

 ه بر اين فرانك در تمام آمد و رفتهاي جواد به خانه، حتي وقتي هداياي گرانقيمتي پيشكشور بود. عالو

 رويش مي گذاشتند بسيار خونسرد و بي اعتنا بود و هيچ هيجاني از خود بروز نمي داد. انگار كه همه اين

 نام او، هم "آمد و رفتها و ابراز احساسات براي جلب توجه دختر ديگري صورت مي گرفت كه تصادفا

 فرانك بود!... شوكا، زن بود، عشق را مي شناخت، و در پي كشف رازي بود كه دخترش تا اين لحظه از

 او پنهان داشته بود. سرانجام با فرانك خلوت كرد. 

 دخترم با مادرت حرف بزن! كدام صندقي رازدارتر و امانت از تر دار صند وق سينه مادر است؟ چرا - 

 حرف نمي زني!
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 فرانك چشمان قشنگش را در چشم مادر دوخت.

 مادر ! سكوت منو مي بخشي شما آنقدر خوب و مهربونين، آنقدر براي ما بچه ها زحمت كشيدين كه - 

 هيچوقت بخودم اجازه نمي دادم با كه نظر تو مخالفت كنم.

 خوب! حاال چيكار مي خواي بكني؟ زن جواد م يشي ؟! - 

 هر چه شما بخواهين! - 

 

٣٨١ 

 شوكا دست دخترش را در ميان دستهايش فشرد.

 عزيز مادر ، اين توئي كه بايد ازدواج كني، نه مادرت! - 

 فرانك شرم و رو خجالتي بود. سرش را پايين انداخت و گفت :

 مادر من مهرداد را دوست دارم. - 

 فرانك، نگاه خواستن بود. مهرداد دوست برادرش كامبيز بود هر وقت بخانه شان مي آمد نگاهش به

 فرانك با هم رازهاي اين نگاه زندگي مي كرد مهرداد ورزشكار بود و پايبند به اصول جوانمردي سنتي

 چنين جواناني با اين خوي و "ايراني، با من چشم به بد خانه دوستم نمي آيم ولي چه كنم عاشقم! معموال

 د اجازه نمي دهند از دري كه بخاطر دوستي برويشانبخواستگاري ني ايند بخو "خصلت، تا وقتي رسما

 گشوده شده ناپاك وارد شوند. مهرداد راز عاشقي را در دل نهفته بود، به هيچكس از اين راز سنگين و

 طاقت فرسا حرفي نمي زد مبادا متهم به سوء استفاده شود اما دلش بيتاب بود، در خلوت خود هزارت

 ع كرده و مي خواند ودر خلوتكده اش بود كه نام فرانك با را احتياط بهبيت شعر و غزل عاشقان ه جم

 زبان مي راند و قربان صدقه اش مي رفت.

 يكروز خانواده مهرداد تصميم گرفتند را او كه براي ادامه تحصيل به هند بفرستند. مهرداد مي دانست

 صيلي بهتري به كشور بازگردد وكه سفر به هند براي او شانس بزرگي است، مي تواند با مدرك تح 

 يكراست به خواستگاري فرانك به خانه آرزوهايش قدم بگذارد او. حس مي كرد كه فرانك معنا و

 مفهوم راز نگاهش را دريافته است چون فرانك هم نگاهش خالي از پيام نبود اما اگر به هند مي رفت و

 رگ ب راي او گواراترين شربتها بود. بايد بادر غياب او براي فرانك خواستگاري مي آمد، آنوقت م 

 فرانك حرف مي زد الاقل قبل از مسافرت، او با قراري مي گذاشت. سرانجام فستي فراهم كرد.

 فرانك!... خودت بهتر مي دوني كه چقدر دوستت دارم هميشه پيش خودم فكر مي كردم فرانك - 

 ميفهمه!.... "آنقدر باهوشه كه معنا و مفهوم نگاههاي منو كامال

 فرانك لبخند قشنگي بعالمت تاييد گفته هاي مهرداد ، روي لبهايش نشاند. در بسياري از خانواده هاي

 ايراني، هنوز هم زبان عشق، زبان سكوت است و كالم و پيام عشق تنها از دريچه چشمها مبادله مي شود.

 چشمها كار دستگاه بيسيم را ميكنند!

 

٣٨٠ 

 ستفاده از فرصت اندكي كه داشت ادامه :دادمهرداد با ا
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 خانواده ام دارن منو براي ادامه تحصيل مي فرستن هند! اگه تا دوسال ديگه برگشتم ازدواج مي كنيم - 

 اما اگه برنگشتم فراموشم !كن 

 باران نرم غمي پوشيده در شوالي عاشقي، چهره خوش تركيب فرانك را مرطوب كرد...

 ظرت مي مونم حتي اگه ده سال طول بكشه!مهرداد ! منت - 

 مهرداد هيجان زده ولي سرشار از اميد عازم هند اما شد فرانك راز قرارداد نانوشته اي كه بين و او

 مهرداد، تنها در يكي دو جمله بيان شده بود همچنان در دل پنهان كرده بود اما حاال كه مادر او از مي

 بار سنگين راز درونش با را ماد ر تقسيم كند.... خواست تا حرف دلش را بزند بايد

 مادر ! شرمنده ! ام و من مهرداد با هم قول و قراري گذاشتيم. - 

 چشمان شوكا از نگراني گرد .شد

 چه قول وقراري؟ - 

 فرانك راز سربسته اش به را مادر گفت.شوكا مطمئن بود كه فرانك تمام واقعيت او به را گفته است

 م گرفت و گفت:كمي آرا

 عزيز دل مادر! فدات بشه مادر! چرا توي اين دوماه كه جواد پاشنه در خونه از را جا كنده ، كلي هديه - 

 و طال برات آورده يك كلمه حرف نزدي؟ 

 شوكا بهنگام بيان اين جمله يادش افتاد كه خودش هم در رابطه با احمد مانند دخترش عمل كرده بود.

 خودم ترتيبشو مي .دم بسيار خوب ! - 

 فردا شوكا كفش و كاله كرد، همه هدايايي كه خواستگار به خانشان آورده بود در كيف بزرگش جا داد

 و بخانشان رفت. 

 شرمنده ! ام روم سياه، فرانك زير بار نميره، تقصير من بوده از كه اول نظرشو نپرسيدم. خودتون مي - 

 نداشته باشه، ازدواج خوبي از كار در نمي آد....... دونين كه اگه يكطرف قضيه تمايلي

 هخان شوكا، دوباره آرام گرفت، برادرها هم راضي تر بنظر مي رسيدند، اما راز فسخ قرارداد خواستگاري 

 بر آنها پوشيده مانده بود فرانك روزها را در انتظار بازگشت مهرداد از سفر هند ، در سكوت به شب مي 
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 . يكسال و نيمي از سفر مهرداد به هند گذشته بود هيچ نامه و نشاني از مهرداد نمي رسيد، اما دلرسانيد

 عاشق، تا وقتي گرم و زنده اين حس زيبا را در جداره هاي خونرنگش بگردش مي آورد، صبوري مي

 بود كه يكروزكند و فاصله وعده بازگشت ، كوتاهتر مي شد، فقط يكماه ديگر به بازگشت مهرداد مانده 

 كامبيز برادر بزرگتر فرانك بخانه آمد. چشمهايش از پر اشك بود شوكا و فرانك وحشتزده به چشمان

 اشك آلود كامبيز نگاه مي كردند....

 پسرم ، چه بالئي سرت آوردن؟ - 

 كامبيز نشست اشكهايش را گرفت.

 دوستم مهرداد... - 

 فرانك نتوانست صبوري اش را ادامه دهد.
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 چي شده؟ چه اتفاقي برا مهرداد افتاده ؟ - 

 مهرداد مرده ! - 

 چيزي نمانده بود كه فرانك يقه پيراهنش را بدرد ته از و دل فرياد بكشد...

 داري دروغ مگي، مي خواي خواهرتو بكشي! -نه  

 شوكا سعي كرد با آرامش سوال كند.

 چرا چه اتفاقي براش افتاده ؟ - 

 آتش . زدكامبيز سيگاري 

 جلو خونه شون رد مي شدم، ديدم جلو در خونه يه حجله گذاشتن! خم شدم ببينم كد وم جون مادر -از  

 مرده اي زير خاك رفته! ديدم اعالن ترحيم مهرداده از! جوانكي كه كنار حجله ايستاده بود پرسيدم:

 چه بالئي سر مهرداد اومده؟ مگه مهرداد به ايران برگشته بود؟ - 

 جوانك گفت: بله، مهرداد يكماه پيش ازهند برگشته بود اما يكراست رفت شيراز پيش فاميالش! همانجا

 ه م تصادف كرد. فرانك خيلي سعي كرد جلو انفجار اشكهايش را بگيرد، آرام از جا برخاست به و اتاق

 دهانش را در بالشخودش پناه برد، او بزحمت در اتاقش را بست و بعد خودش را روي بستر انداخت و 

 فرو برد تا صداي گريه اش خانه به را آشوب نياندازد.

 

٣٨٣ 

 شوكا مي دانست هيچ عاملي مثل اشك، غم سنگين مرگ عاشق را سبك نمي كند، فرانك تا را ساعتي

 تنها گذاشت و بعد به دخترش ملحق .شد

 دخترم، عزيزم! - 

 ري پرداختند.آن وقت مادر و دختر دست در آغوش به هم زا 

 گريه كن دخترم، گريه كن سبك مي !شي - 

 تا غروب شوكا دخترش را در بغل نگه داشته بود او خيلي خوب دا مي نست كه در چنين شرايطي تنهائي 

 چقدر درآور و طاقت فرساست، ! نه من دخترم را تنها نمي گذارم. پابه پايش اشك مي ريزم، دلداري اش

 اين غم سنگين شانه هايش را زير سنگيني بار خود بشكند. مي دهم و نمي گذارم 

 و دو روز بعد از خبر حادثه مرگ مهرداد، پستچي نامه اي بخانه شوكا آو رد نامه براي فرانك بود و 

 امضاي مهرداد را داشت.

 فرانك خوشگل و نازنيم

 را انتخاب بدترين راه ممكن،مرا مي بخشي كه اينگونه بيرحمانه قلب نازك و روح پاك و معصومت با  

 خودكش، آزار مي دهم. شايد اگر تو يكدختر معمولي از و آن پيش پا افتاده ها بودي و من هم مانند

 بسياري از پسران اين دوره و زمانه، تنها به لذت شخصي و ارضاي خودخواهيهايم مي چسبيدم دست به

 بسوي تو، اين اعتراف تلخ تو با را در ميان نمي چنين كار شرم آوري نمي زدم با و فرستادن اين نامه

 گذاشتم.

 متاسفم فرانك! شايد اين اعتراف را تو نسبت به من بدبين كند، مرا جواني سست ع نصر و ضعيف و بي
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 اراده بخواني ، اما من همه تالشهايم را كردم ولي نتوانستم خودم از را كمند اختاپوسي كه بدست و پايم

 جات دهم. خيلي از ها چنگ اختاپوس و كوسه نجات پيدا مي كنند اما بدبختانه منپيچيده بود ن

 نتوانستم.

 ماجرا مثل همه داستانهاي تكراري معتادان است. وقتي به هند رفتم تازه قدرت و شكوه عشقي را كه بتو

 ي خواهد به اين سفرداشتم از مرا حضور خود اگاه كرد. اگر مي دانستم كه قلب تا من اين ميزان، را تو م

 

٣٨٤ 

 لعنتي نمي رفتم ولي ديگر دير شده بود. شب و روز عذاب مي كشيدم، بارها چمدانم را مي بستم كه

 رگردم و بپايت بيفتم و بگويم : تو بي هرگز نمي خواهم زنده باشم و باز بخود نهيب مي زدم كه جواب

 ني بود كه دوست ناجوانمردي كنارم نشست وپدر و مادرم را چه بدهم. در كشاكش اين مبارزه درو

 گفت : مهرداد چرا اينقدر به خودت سخت ميگيري، اين گرد را بدماغ بكش آن وقت چنان آرامشي

 تجربه مي كني كه هرگز در عمرت نديده اي و! من نيازمند چنين آرامشي بودم، استفاده كردم و

 پيش رفتم. چيزي كه فكر مي كردم بمن آرامش مي بدبختانه با تا سر اعماق اين مرداب نجس و آلوده

 دهد تا دوري و جدائي را تو از تحمل كنم، نه تنها آرامش دلخواهم را بمن نداد بلكه به هدفي كه

 بخاطرش به تن جدا تو از ئي داده بودم ضربه . زد تحصيالتم را ناتمام گذاشتم و برگشتم، گفتم اول در

 تاپوس نجات مي دهم بعد مي روم و در خانه عشق ابدي را ام مي و زنم قلبمايران خودم از را شر اين اخ

 را زير پايش مي اندازم اما اعتراف مي كنم نتوانستم، چه روزها ، كه آمدم از و دور را تو مي ديدم و هزار 

 معتادم!بار قربان صدقه ات مي رفتم اما سر روي آشفته و قيافه ترحم انگيزم كه فرياد مي زد معتادم! 

 نمي گذاشت روي پايت بيفتم و همه چيز را اعترافت كنم. سرانجام وقتي از خودم مايوس شدم و اين

 گرد لعنتي هم ديگر به من آرامش نمي داد تصميميگرفتم كه شايد پيش از رسيدن اين نامه، خبر آن

 اي كه مي خواهم بند تصميم تلخ و حيرت انگيز را شنيده باشي! بگذار اعتراف نم كه درست در لحظه

 نافم از را شكم اين زندگي پاره كنم تنها اسم بر را تو زبان خواهم آورد.... فرانك!

 براي هميشه خداحافظ

 فصل بيست و پنجم

 ا در لباس گيرايي فوق العاده اي داشت به.›فرانك در عزاي مرگ مهرداد ، سه ماه لباس سياه پوشيد. 

 وكا اغلب به چهره خوش نقش و نگار دخترش خيره مي و شد در دل قربانثعلب سياه شبيه دشه بود. ش

 صدقه اش مي رفت من در شانزده سالگي اولين عشقم با را اندوه و گريه و زاري كنار گذاشتم تو و هم

 در همين سن و سال مجبوري در عزاي عشق خود سياه بپوشي! وقتي سه ماه از مرگ مهرداد 

 اس سياه از را و تن بدن سپيد دختر بيرون بكشد.گذشت،شوكا سعي كرد لب

 دختر جووني هستي، خوبيت نداره سياه بپوشي! -تو  

 

٣٨٥ 

 مادر ه[آ چرا اينكارو كرد؟ چرا نتونست خودشو از چنگال اين گرد لعنتي خالص كنه؟ - 
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 ش وكا سر دخترش رو بغل كرد و اشكهايش را گرفت.

 يرسه دنيا آش در هم جوشييه! همه نوع آدم با خصوصيات و خلقياتدخترم تا ، اونجا كه عقلم م - 

 مختلف در اين ديگ آش مي جوشند! آدمهاي شجاع و ترسو، آدمهاي بي اراده و محكم، آدمهاي ناز

 نازي وخشن، اگر بخواهم اين اخالقيات متضاد و بشمارم تا صبح قيامت ميتونم بشمارم، ما زنها

 آدمها را بشناسيم. باهشون كنار بيائيم، زن اينطوري آفريده شده، حتي به بايد همه اينجور "مخصوصا

 دشمن جان خودش هم شفقت و مهر مي ورزه.

 فرانك نمي توانست با اندك تجربه اي كه دارد، معناي واقعي سخنان مادرش را بفهمد.

 آخه مادر، اون يه ورزشكار بود. - 

 ار نميشناسه، ضعف اخالقي توي قدو قامت و عضله هاي پيچضعفهاي اخالقي ورزشكار و غير ورزشك - 

 در پيچ، ظاهر نميشه، توي اعماق جسم آدمي پنهان شده و يكروز خودشو نشون مي دهد و همه را مات 

 و متحير مي و كنه همه انگشت به دهان از هم مي پرسن آخه ا ين مرد با اون يال و كوپال چرا اينطوري 

 .داداز خودش ضعف نشون  

 فرانك سرش را همراه با تاسف عميقي تكان .داد

 پس آدم نمي تونه به هيچ مردي اعتماد بكنه. - 

 شوكا لبخندي زد .....

 ولي من كه گفتم، ما زنها همه جور مردي را مي تونيم تحمل كنيم، حتي وقتي عشق مردي با رو همه - 

 ا، حس مادري مون هم در كنار حس عاشقيعظمت توي دلمون جا مي ديم بازهم در عميقترين عشقه

 حضور دارده. بايد خصوصياتهاي مردا ، را نقاط قوت و ضعفشون را بشناسيم از و اونها حمايت بكنيم.

 مردا اغلب پسرهاي كوچك ما هستن!

 لبان فرانك بخنده باز .شد - 

 مادر تو! هم چه حرفه ا مي زني! - - 
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 پيدا كني آن وقت مي فهمي كه قدرتمند ترين مردها در وجود معشوق خود،صبر تا كن تجربه منو  - 

 هميشه مادري هم سراغ ميكنند مردها بيشتر ما از زنها به پرستاري و نوازش محتاجند.

 فرانك، از لباس سياهش بيرون آمد و دوباره سپيديهاي قلبش در پوست نرم و سپيد چهره اش جلوه

 از پي خواستگار، نامه عاشقانه بود كه اينجا و آنجا، پيدا ميكرد، مي خواند و بي گر . شد دوباره خواستگار 

 در يك مهماني فرانك را ديد و بالفاصله را او "اعتنا مي گذشت. يك كارگردان فيلمهاي ايراني تصادفا

 براي شركت در يك فيلم سينمائي دعوت كرد او. هم مثل هر دختر جواني وسوسه شهرت و معروفيت

 داشت، ده دقيقه اي هم در يك فيلم بازي كرد اما شوكا دستش را گرفت از را او و راهي كه پيش گرفته

 بود برگرداند.

 دخترم، نميگم هنرپيشگي ، حرفه خوبي نيست، امروز در به دنيا هنر پيشه ها احترام زيادي ميگذارن - 

 ه تو جور ديگه اي زندگي كرده، درستهحتي شهرتشان از مردان سياسي هم گاه ي بيشتره ولي خانواد
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 كه پدرت نيست و ارتباط با ما خانواده پدري ات بحداقل رسيده اما يادت باشه كه هر كي بايد به رگ و 

 ريشه خودش برگرده! حاج آقا كه خدا رحمتش كندد منو دوسال تو خونه ش حبس كرد كه آفتاب و

 دنيا روحش آزار مي بينه از ، تو كه جعبه تلويزيون بهرمهتاب هم رنگ عرسشو نبينه م طمئنم توي اون 

 خونه اي قدم بگذاري ! برادرات هم خششون نمي . آد درسته كه مخالفتشون تا رو حاال رو نكردن ولي

 مي بيني وقتي صحبت از سينما مي شه چشم غره اي بهت مي !رن 

 پيدار حياط نگاه مي كرد .....شوكا از پنجره خانه به بازيهاي دو پرنده روي شاخ ه درخت س

 باهات موافقم، دوره عوض دشه، بعضي رسم و رسوم قديمي را زير پا گذاشتن و اتفاقي هم نيافتاده ، - 

 ولي ما خانوادگي هميشه مثل اون دو پرنده زندگي كرديم. عاشق و معشوق، و زن شوهر و فقط مال هم

 وديم!....وبراي هم هرجا رفتيم، هرجا بوديم، دوتائ ي ب

 پدر ت با همه رسوائي هاي عاشقانه ش، اگه مردي يه لحظه بمن خيره مي شد، مي خواست گلوشو

 بجوع! خانواده پدري تو خيلي انحضار طلب بودن!
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 فرانك بخاطر احترام خاصي كه براي مادرش قائل بود، دور سينما با را همه جذابيتهايش خط كشيد اما

 آمد، ب به هانه اي را او رد ميكرد. اين شيوه تازه فرانك، حتي موجب تفريح اهلهر خواستگاري مي  

 خانواده شده بود.

 اين يكي ديگه چه عيبي داشت فرانك! آها فهميدم، مردك چون روي دماغش يه جوش كوچولو زده - 

 بود رفوزه ش كردي! چه واقعه وحشتناكي!

 يكرد.از همه بيشتر خواهر كوچكترش پري تفريح م 

 فرانك خودش از هم ايرادگيري هايش بستوه آمده بود و يكروز، در حاليكه خواستگاران درجه يكي را

 رده كرده و بقول خودش پي نخود سياه فرستاده بود، در ميان حيرت و تعجب مادر و خواهر و

 برادرانش به جوانكي متوسط ولي سمج و عاشق جواب مثبت .داد

 ن خواستگار بازي بستو ه آمده بود ولي مادرش ميگفت به كه تها تقدير وخودش از هم اي "ظاهرا

 سرنوشتي كه معتقد است، تقدير و سرنوشت ازدواج است. هر دختر و پسري ، در روز تولد ، شوهر يا

 همسر آينده اش با خود همراه دارد فقط روزگار بايد آنها را در سر چهارراهي يا ، در يك ميهماني، حتي

 صندلي اتوبوس شهري كنار ه م قرار دهد و آن وقت عليرغم همه مخالفتها ، و زن شوهر ميشنروي 

 چرا اين مرد يا اين دختر را انتخاب كرده در "ووقتي از كار كار گذشت تازه از خود مي پرسند، واقعا

 در آزمايش ازدوجحاليكه خيلي ها آمدند و هزار جور امتياز با هم خودشان همراه داشتند به و بهانه اي 

 جواب منفي گ رفتند! اگر اين عقيده كهنه و قديمي ، در آزمايشگاههاي علمي مردود شناخته شده بود اما

 شوكا ازدواج خودش با را حميد و تصميم فرانك براي ازدواج با اين جوانك متوسط را دليل مي آورد.

 متوسطي بود. متوسط از مادر متول د محمد، خواستگاري كه جواب مثبت گرفته بود از هر حيث جوان

 شده بود، قد متوسط، تحصيالت متوسط، كردار و رفتار متوسط، وضعيت مالي و مادي اش متوسط اما

 عاشق بود، طوري از عشق مي ناليد كه دل دختر زيبايي چون فرانك را برحم آورد. شوكا موافق نبود،
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 ري خواستگار سرانجام به ازدواج كشيده شد دختري كهبرادران هم راضي نبودند اما ايستادگي و پافشا

 مي رفت تا ستاره اي در آسمان هنر هفتم كشور باشد، درخانه كوچك محمود و پهلو له پهلوي پدر 

 ومادر محمود، آرام گرفت. گاهي رفتارهاي آدمي آنقدر غير قابل پيش بيني است كه براي توجيه آن

 

٣٨٨ 

 برايش دليل ديگري آورد. يك حوان معمولي مثل محمد ، بي هيچ و زاد توشه جز واژه تقدير نمي توان 

 راهي، حتي بي پول و نانخور خانواده ، دختر زيبايي را چون فرانك از حلقه طالئي خواستگاران مي ربايد

 با و خود ميبرد كه جز شگفتي و انگشت به دهان گزيدن كاري از بقيه بر نمي آيد. شوكا سرانجام 

 انگي تقديرش با را دخترش در پهنه حيات سراسر حادثه اش بچشم خود ديد. فرانك هم يك خانميگ

 جان داشت، درست مثل خانم جان حميد، با همان خوي و خصلت غير قابل تحمل، عروس زيبايش را

 تحت فشار مي گذاشت و فريادش به را آسمان بلند مي كرد اما زندگي فرانك يك تفاوت اساسي با

 دگي مادر داشت، شوكا تنها و بي مادر، آن سالهاي سخت و جهن را مي پشت سر ميگذاشت ولي فرانكزن

 مادرش را هميشه در كنار خودداشت.

 شوكا حاال در تهران با تنها فرزند باقيمانده دخترش پري زندگي ميكرد پري شانزده ساله بود، شانزده

 حراني بود . پري رونوشت مادر بود. همان چشمها،سالگي در زندگي دختران شوكا هميشه يك سال ب

 همان دست و پاه اي خوش تركيب، همان راه رفتن بشكل خرامان، شوكا گاهي

 مي نشست و مدتها پري را نگاه مي كرد، خود خودش بود، اما هرگز آرزو نمي كرد كه زندگي پري نيز 

 : مادر! من وقتي به سن ازدواج رسيدم ، همانند زندگي خودش باشد . پري يكروز به مادرش گفته بود

 اشتباه فرانك را مرتكب نمي شوم، آنهمه خواستگار آمد، آنهمه امكانات، آنهمه عشق و شيفتگي كه

 نثارش شد ناديده گرفت از و سرشكستگي به تن ازدواج و داد عاقبتش را هم ديديم، من قسم خورده ام

 خت پسند نباشم با اولين خواستگارم ازدواج كنم.كه مثل فرانك دل دل نكنم بهانه و جو س 

 پري اين عقيده خود را محترم شمرد با و اولين خواستگار كه جوانكي هيجده ساله بود ازدواج كرد.

 شوكا حاال در خانه تنها مانده بود. بچه ها يكي يكي رفته بودند، اين رسم زندگي است و همه پدر و

 ي بي و كم كاست تحمل خواهند كرد. اما شوكا، هنوز هم تنها نبود، يكيمادرها يكروز چنين حادثه را ا

 از پسرانش، پر ارشدش هادي در خائه بود، گرچه بود و نبودش فرقي نمي كرد، تكه گوشتي جاندار ، 

 افسرده و اندوهگين، گاهي روزها مي گذشت و كلمه بر اي زبانش نمي گذشت و گاهي ناگهان سوكتش

 ن آوردن نام دخترش مي شكست... گويي همه گذشته هايش مه در اي تيره و ضخيمبر با را زبا 

 فرورفت ه بود و تنها يك و نام يك نفر زنده پيش رويش ايستاده او به و لبخند مي زند و آن يك نفر

 

٣٨٩ 

 كسي جز دخترش نبود. بهاره! هيچكس نمي دانست چرا فقط و نام ياد بهاره در خاطره تباه شده اش

 مانده بود شايد او هم در لحظه جدايي از زندگي سراسر فيب و ريايي كه پشتش را خم كرد، تالشهائي

 براي نگهداري خاطره هايش صورت داده بود اما همه گذشته و ها همه آن عشق شورانگيزي با كه ناهيد
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 ده او از و گريختهداشت در ميان مه غليظي كه مثل شنل سياهي كرده مغزش را پوشانده بود ناپديد ش

 بود، تنها در آخرين لحظه، وقتي داشت در رودخانه زمان غرق مي شد، يك قطعه چ وب بدستش افتاده و

 آنرا رها نكرد. اين قطعه چوب روان برآب، ادامه حيات خودش بكشل فرزند دخترش بهاره بود. بهاره

 اره در سينه ناله ميكرد، گاهي نالهتنها طلسم زندگي بر باد رفته اش بود. دلش شب و روز براي به

 هايش بر را زبان مي آورد و گاهي فقط در درون صدايش مي .زد

 آن روز شوكا، پسر ارشدش به را حام برد و شستشو داد، لباس تازه اي كه خريده بود بر تنش كرد، 

 هم پاشيده فرزندخواهر و برادرانش هم بودند، او اما فقط بهاره را صدا ميزد، شوكا بر زندگي از 

 ارشدش مي گريست و اعضاي خانواده غمگين و شكسته دل، بي آنكه كاري از دستشان برآيد به ناله

 هاي برادر ارششان گوش مي دادند. براستي هم كاري از دستشان بر نمي آمد، ناهيد با سندگي

 ود. ناله و ها صدا زدنهاي هاديبيرحمانه اي، يك روز دست بهاره را گرفته با را او و خوداز ايران برده ب

 از پس فاصله هاي هزاران كيلومتري به گوش دخترش نمي رسيد، براي چند لحظه يا فضاي خانه از 

 فريادهاي هادي خالي شد، آن عده از اعضاي خانواده كه در منزل بودند، به تصور اينكه هادي آرام

 ناگهاي صداي فريادي به گوششان خورد، شوكاگرفته به و اتاقش پناه برده است، آرامش گرفتند اما

 پيشاپيش بچه ها بسمت صدا دويد.... از صدا حمام خانه بود. هادي كارد آشپزخانه تا را دسته در قلبش

 جا داده بود ديگر قلبش تحمل دوري از بهاره را نداشت و شوكا حميد دومش را از هم كف داده بود. 

 ساده اي نبود، يك فاجعه بود، فاجعه اي كه فراموشي اش قدرتحادثه مرگ دلخراش هادي، مارجاي 

 پيل و تحمل و شكيبائي و پايمردي مورياه را مي خواست ش. وكا گرچه بسياري از اين نوع حوادث از را

 سر گذرانده و دوباره پا بر ايستاده بود اما اين يكي ، آن هم در اين و سن سال، را او مثل كوهي زير جثه 

 گرفته و داشت از را او پاي در مي آورد. بچه ها، پسرها و دخترهايش نگران و دلواپس مادر، سنگينش

 بهم نگاه مي كردند آيا مادرما با ن آنهمه جسارت و قدرت دارد پا از مي افتد؟ در خلوت خود، اشكا مي

 

٣٩١ 

 گونه شان مادر از را چنگ ريختند اما در پيش مادر، سعي مي كردند با مهربانيها و پرستاريهاي وسواس

 و بال فاجعه بيرون بكشند بنظر مي آمد كه يكدست و پاي شوكا را فرشته مرگ و دست و پاي ديگر را 

 بچه ها گرفته بودند از و دو را او سو مي كشيدند! ببينيم برد با كيست؟ اما شوكا بهيچيك از دو سوي

 كه براي هيچ يك از آنها پاسخ درستي نمي يافت. زندگي اش توجه نداشت او ، درگير صدها سوالي بود

 خود مي پرسيد: اين چه دستي است كه نقش اين همه و غم اندوه و فاجعه در لوح زندگي اش هزد

 است؟ چرا ميليونها انسان قدم به صحنه حيات مي گذارند واز كودكي تا صد سالگي ، روي يك خط

 ، نه حادثه نه ، اي شكستي نه و دشواري طاقت فرسائي، وليمستقيم راه مي روند به تا پايان خط برسند

 خطي بر او كه آن متولد شده اينهمه باال و پايين و اينهمه سختي و پيچيدگلي دارد؟ كدام فيلسوف

 متفكري مي تواند به اين سوال جواب بدهد؟ خيام بزرگوار هم نتوانسته است به اين سوال بزرگ جوابي

 بدهد.

 فضل و آداب شدندآنانكه محيط 
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 در جمع كمال شمع اصحاب شدند 

 ره زين شب تاريك نبردند برون 

 گفتند فسانه و اي درخواب شدند

 شوكا چند ماهي در بستر افتاد، فاجعه مرگ دلخراش هادي، استخوانهايش را در هم كوبيده و پوك

 را او و لورده كرده باشد. خسته وكرده بود. درستمثل اينكه كاميوني از روي هر دو زانويش گذشته و له 

 افسرده و لهيده، ساعتها مي نشست و هر وقت هم دلش بحال بچه هايش مي سوخت و مي خواست از

 جا برخيزد، زانوانش ي را او اري نمي دادند. 

 اما يكروز دوباره آن روح نيرومند ذاتي اش كه شصت و هشت سال را او برپا داشته بود در رگ و ريشه 

 به جنبش درآمد، او هر بار كه مصيبتي و فاجعه اي همچون آوار بر سرش فرود مي آمد، كمر راست اش

 مي كرد از و ميان آوار بر ميخواست تا. من نخواهم موكل مرگ كاري از پيش نمي برد. 

 ايستاد به و ديوار تكيه . زد پري كنارش ايستاده بودو.

 مادر! ميخواس كجا بري؟ - 

 

٣٩٠ 

 شمال! چايجان! ميخوام برم پيش خورشيد، مي خوام برم با مادرم حرف بزنم. - 

 دخترش بزحمت اشكهايش را فرو خورد.

 بسيار خوب! برات يه سواري در بست مي گيرم ماهم دستجمعي فردا پن جشنبه مي آئيم پيشت! - 

 برامون از اون غذاهاي خوشمزت مي پزيمادر!

 به ويالئي رفت كه براي مادرش خورشيد ساخته بود. همه چيز در "تقيمامس‹ شوكا به چابجان رسيد او 

 ويالي بزرگش دست نخورده و مرتب بود.

 شوكا شصت و هشت ساله، خسته و متفكر ، يكسر به اتاقي رفت كه مادرش خورشيد، آخرين شعله هاي

 ي كه اغلب ماهيگير پير،آ در به جا خاموشي برد. انديشه حيات و مرگ با ديدن صندل›چراغ حياتش را 

 روي آن مي نشست و دشت چايجان و امواج دريا را ساعتها از زير چشم مي گذرانيد، آزارش مي داد...

 با خود مي انديشيد كه هيچ چيز در اين دنياي بي آغاز و بي انجام ، ماندني نيست. خورشيد زندگي او 

 ن بدن كره خاك مي ريزد نيز، يكروز خواهدميمرد، و خورشيدي كه هر روز گرماي حيات بر را و ت

 مرد! جاودانگي ، افاسنه اي بيش نيست، خضر را هم كه مي گويند آب حيات خورده هيچكس نديده

 است... به قاب عكسهاي مادرش كه روي ديوار آويخته بود نگاه ي انداخت، حاال خورشيد فقط در قاب

 راز تا فردا ظهر همانجا، روي صندلي مادر نشست نه. لبزنده بود . شوكا غرق در انديشه هاي دور و د

 به غذا نه و زد هوسي با جز خود خلوت كردن، او در پديد آمد چشمانش از پنجره بازيهاي حيات 

 روزمره را تماشا ميكرد، دميدن خورشيد، روشنائي ت ند ظهر، آرامش عصر و غروبدم نخستين روزهاي

 ه بي هيچ مقاومتي يكي يكي خود را بدست رنگين پاييز مي سپردند.پايزي درختان جلگه چايجان ، ك

 آنها كه خود را زود وا داده بودند انگار با مركب سرخ آذين شده و سرخي تندي بچشمهاي شوكا مي

 كشيدند، آنها كه ديرتر، تسليم مي شدند، ب رگهايشان هنوز طالئي رنگ بود. شوكا دختر شمال بود با و
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 شنا، او خوب مي دانست كه بزودي سموم پاييزي روح درختان با را خود به مسلخ گاهزبان طبيعت آ

 زمستاني ميبرد برهنه و يخ زده به گناهان ناكرده به ، شالق سرد زمستاني مي بندد... اما شوكا اين را هم

 ين بخت راخوب ميدانست كه درختان همه ساله، جواني و ميانسالي و كهنسالي را تجربه مي كنند ولي ا

 دارند كه دوباره همين دوره را سالها و سالها تكرار كنند. اين بخش از زندگي درختان با زندگي آدمها

 

 

 بكلي متفاوت و بلكه نقطه قوت و برتري حيات گياهان بر آدميزادگان بود. شوكا از تماشاي غروبدم

 خانه ديگرش مي رفت، سري تكان و دادپاييزي و چهره تند و آتشين خورشيد كه داشت پشت دريا به 

 گفت ما: آدمها ، هر پديده و هر فصلي از حياتمان را تنها يكبار تجربه مي كنيم و من دارم آخرين دوره

 هستي بر را ام كرده زمين از سر مي گذرانم.

 قرمز و كاله شوكا نگاهش از را البالي برگ طالئي درختان به دريا انداخت كودكي اش را ديد با كه پالتو

 منگوله داري كه پدرش برايش سوغاتي آورده بود مي دويد و بچها دنبالش! مي خواستند كاله منگوله

 دارش او از را بربايند بعد خانم جان را ديد با آن تنه سنگين و پيه گرفته، انبرداغ در دست بسويش مي

 اغش پيچيد . پدر نبود، هيچكسآمد، انبر را كف دستش گذاشت، بوي سوختگي پوست دوباره در دم

 بكمكش نمي آمد، درد مي كشيد و اشك مي ريخت... از گذرگاههاي زندگي همچنان عبور ميكرد،

 را او در آنسي رود خانه ) ارده جان( گذاشت تا خوراك كفتارها "غروب ترسناكي كه خانم جان عمدا

 دم زندگي را بچسبد.... به روز رسيد كه زنشود او اما دم اسب را گرفت از و رودخانه گذشت تا دوباره 

 د، 'دالله اي داشت به را او ملوان جواني مي فروخت و اگر ملوان فقط اندكي بي وجدان از كار در آ مي 

 حاال سرنوشت ديگري داشت. 

 چشمان شوكا در عبور از روي زندگي طوالني اش شتاب داشت، از روزهائي عبور كرد كه خانم جان را او

 به قبرستان مي فرستاد تا گدائي كند، به بمباران آن روز شوم در تاريخ كشورش رسيد با كه خانم جان، 

 افتان و خيزان از روي كرتها و جاليزارها و شالي زارها مي دويد، بر زمين مي خورد و صداي تركش

 سي را شنيد كه ميبمبها گوش كوچكش را مي آزرد و بمت كلوه يم دويد.... صداي مهربان فرمانده رو

 گفت: دبيشكا! دبيشكا! منم دختري مثل تو دارم! رفتن بمدرسه، غرور ناشي از دو كالسه كردن، كار در

 باغ چاي انگار هنوز از هم سرانگشتانش بخاطر خوشه چيني بته هاي بهاره چاي، خون مي ريخت. ضجه

 خانم جان بكمك يك خانواده ارمني! و ها ترسهايش در شيطان كوه و سرانجام فرار از چنگال خونين 

 شوكا در دايره هستي اش، سرگيجه گرفته و مي چرخيد. دوره ورود به تهران، زندگي در خانه ماروس،

 كناريك، رايا، كار در كافه قنادي نادري و آن نگاهها و قول و غزلهاي شاعران و هنرمندان در وصف

 نها و شاديهاي نوجوانانه، آن و تن بدن جوان كه ياختهزيبائيهايش و شبهاي كلوب ارامنه و آن رقصيد

 

٣٩٣ 

 هايش آنچنان زنده و گرم و جوشنده بودند. ياد دوستانش ، ياد مادران ارمني اش، ياد عشق بر باد رفته

 اش احمد، آخرين مالقات، آخرين پيشنهاد عاشقانه اش، حاال او كجا بود؟ در كدامين نقطه هستي يا

 ه بود؟ انگار خاطره ها مثل چاقوي جراحي ، تند و تيز و برنده عمل مي كردند... ياد آرمننيستي ايستاد
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 با آن سيماي مهربانش افتاد با كه حميد شرط و شروط داشت و چهره حميد، زنده و جوان در برابرش 

 ريده بود زلفجان گرفت . انگار از كه قاب پنجره ، همراه با باد نرم ولي سوزنده پائيزي بدرون اتاق پ

 سياه و پرپشتش روي پيشاني ،كت و شلوار دوخت آلمان و پالتو ماكسي برتن، دوربين عكاسي بر دوش

 او به مي گفت: 

 شوكا ! اگه با من ازدوج نكني خودمو ميكشم! - 

 و روزي كه پس از آن عاشقي و ها آزارها، روي تخت بيمارستان دستش را گرفته بود و مي گفت ش: وكا 

 تو بعد از با من اين شش تا بچه چه مي كني؟ بچها را بزرگ كرد، آنهم با چه رنجي، شبهاي انقالب و 

 جنگ و و كار باز هم درگير هر تالشي براي ادامه حيات بچه ها ... يك نفر تلفات داده بود و پنج نفرشان

 مان باشد و نخرا بسامان رسانده بود. پيش خودش فكر مي كرد كه هرگز نخواسته بود قهر 

 خودخواهيهايش را ارضا كند او. يك مادر ايراني بود از كه لحظه تولد تا امروز، قطره قطره آنچه بدست

 آورده با خون از دل چنگ و بال كوسه زندگي بيرون كشيده است.چقدر اين كوسه جاي داندانهايش را

 روي و تن بدنش گذاشته بود.

 ه ال ايستاد. دختركي جوان، چمدان بدست، در راه فرار، خودش رادوباره چشمهايش روي رودخانه خشك

 بداخلي يكي از آن گودالها انداخت از پر و گل و الي لجن، يك مار سبز رنگ ، فش فش كنان از روي

 دستها و گردنش گذشت از او و ترس دستگيري با ، اينكه خون در رگهايش منجمد شده بود و بر دم

 د، يك واليت دنبالش مي دويدند او اما خودش را بتهران 'ام از گودال بيرون آ نمي آورد... و سرانج

 رساند... از خودش سوال كرد اگر حاال هم دوباره به علتي در آن گودال بيفتد و ماري از روي رگ و

 ريشه اش عبور كند باز از هم جابرمي خيزد؟ از يا ترس قالب تهي مي كند؟ تفاوت جواني و پيري در

 مين كنشها و و اكنشهاست.ه

 

٣٩٤ 

 شب از پنجره خودش را بدرون اتاق انداخت، تجالگه چايجان با را قلم موي مشكي پوشاند، و حاال شوكا

 به درونش بازگشت، از خودش مي پرسيد آيا اين زندگي كوتاه به اينهمه دردسر مي ارزيد؟ 

 رفت تا شب چشمهاي ه را او م بست. وقتي چشم شوكا با امواج خياالت و خاطراتش آنقدر و باال پايين

 گشود، هنوز روي صندلي خورشيد نشسته بود و شب تاريك جايش به را صبح روشني داده بود دوباره

 آخرين سوال ديشب در ذهنش تكرار شد آيا اين زندگي كوتاه به اين همه دردسر مي ارزيد. ياس و

 گردنش مي پيچيد، طناب زندگي بر را گردنش تنگ ميافسردگي سياه رنگي مانند ماري قطور، دور 

 كرد، انگار ديوارها داشتند از چهار او به ، سو نزديك مي شدند، جمله هائي كوتاه بر لب مي آورد .. چه

 فايده ، چه فايده خدايا مرا همين لحظه ببر! ديگر و تن بدنم طاقت انبرداغهاي اين سرنوشت را ندارد...

 صدائي در گوشش ريخت، اولش مانند و زوز انبوه زنبوران عسل بود با كه دميدن صبح، اما ناگهان سرو 

 دستجمعي از كندوهايشان بيرون مي آيند. مي خواهند زودتر خود به را گلها برسانند و شره گلها با را

 لشبم صبحگاهي ، يك جا بمكند، اما بعد سرو صداها شكل و سر صداي آدميزادگان گرفت . صداي با

 زدن زنبورها نبود، صداي گرومپ گرومپ پاي نوه هايش بود.....يك سمفوني پر شور، لبريز از شور و
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 شيدائي نيروي اليزال حيات، ناقوسها و زنگوله هايي از فراز آسمان، انگار لشكري فاتح از ها پله باال مي

 چه دم دستشان مي رسيد جا ازامد، قرص، محكم و مغرور! مي خواستند همه چيز به را غنيمت ببرند، هر

 در مي آوردند تا به كه مادر بزرگ برسند. 

 مادر بزرگ! مادر بزرگ! - 

 سمفوني شيرين و سر صداي نوه ها، نيرو و قدرت متراكم حيات را دوباره در رگهايش به چرخش و

 و با ما! هستيم!گردش انداخت حس كرد زانوانش او از حاال فرمان مي برند: برخيز ، فقط اراده كن ت

 شوكا نيرو گرفته از انرژي نوه هاي ريز و درشتش، از روي صندلي خورشيد برخاست، چند قدم به

 استقبال نوه هايش رفت، دستهايش را بطرفين گشود و در يك چشم بهم زدن ، يك گله آهو بره

 ن بدنشان ،معصوم، يك دسته گنجشك هاي پر و سر صدا در آغوشش جاي گرفتند . بوي خوش و ت

 پره هاي بيني شوكا را نواز مي داد، بوي گل سرخ، بوي ياس رازقي شما، زندگي دوباره در ميان دستهاي

 شوكا جريان مي يافت... ! نه زندگي به همه دردسرهايش مي ارزد، هنوز هم براي اين زنبورهاي عسل،

 

 ر كام جوانشان مي چكانم! من زنده مي مانم!كندوئي مي سازم ته! مانده عسلي دارم تا ، آخرين قطره د

 زندگي به همه دردسرهايش مي ارزد.

 81 بهار تهران –پايان 

 . ر اعتمادي
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